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Հապավումների ցանկ 

 

ԱԴՀ  անտիդիուրետիկ հորմոն 

ԱԼՏ  ալանին ամինոտրանսֆերազա 

ԱՍՏ  ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա 

ԱՇ  արյան շրջանառություն 

ԱՇԱ  արյան շրջանառության անբավարարություն 

ԱՏ  անգիոտենզին 

ԱՊԳՆ  արագ պրոգրեսիվող գլոմերուլոնեֆրիտ 

ԱՓ  աջ փորոք 

ԱՓՖ անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտ 

ԲԱՀ  բաժակա-ավազանային համակարգ 

ԲԽԼՊ  բարձր խտության լիպոպրոտեիններ 

ԲՄ  բազմակի միելոմա 

ԳԲՄ  գլոմերուլյար բազալ մեմբրան 

ԳԿՍ  գլյուկոկորտիկոստերոիդ 

ԳՆ  գլոմերուլոնեֆրիտ 

ԴԴ  դիաստոլիկ դիսֆունկցիա 

ԴՆ  դիաբետիկ նեֆրոպաթիա 

ԵԱԴՊՀ  երիկամների աուտոսոմ դոմինանտ պոլիկիստոզ հիվանդություն 

ԵԱՌՊՀ  երիկամների աուտոսոմ ռեցեսիվ պոլիկիստոզ հիվանդություն 

ԵԻՀ  երիկամի իշեմիկ հիվանդություն 

ԵՀՏՇ  երիկամների հիվանդության տերմինալ շրջան 

ԵՊՀ  երիկամների պոլիկիստոզ հիվանդություն 

ԵՍՎ  երիկամների սուր վնասում 

ԵԽՀ  երիկամների խրոնիկական հիվանդություն 

ԶՀ  զարկերակային հիպերտենզիա 

ԶՃ  զարկերակային ճնշում 

ԷՆԱ  էրիթրոցիտների նստեցման արագություն 

ԷՊՈ  էրիթրոպոէտին 

ԷխոՍԳ   էխոսրտագրություն 

ԷՍԳ  էլեկտրասրտագրություն 

ԸՔԶ  ընդհանուր քնային զարկերակ 

ԹԶԹԷ  թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա 

ԹԹՊ  թրոմբոտիկ թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա 

ԹՄԱ  թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիա 

ԼԴԳ  լակտատ դեհիդրոգենազա 



 

4 

ԽԵԱ  խրոնիկական երիկամային անբավարարություն 

ԽՍԱ  խրոնիկական սրտային անբավարարություն 

ԽՍԱՍԴ  խրոնիկական սրտային անբավարարության սուր դեկոմպենսացիա 

ԽՏԻՆ  խրոնիկական տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ 

ԿԵՃ  կենտրոնական երակային ճնշում 

ԿՆՀ  կենտրոնոկան նյարդային համակարգ 

ԿՌՍ  կարդիոռենալ սինդրոմ 

ԿՏ  կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա 

ԿՖ  կծիկային ֆիլտրացիա 

ԿՖԱ   ԿՖ արագություն 

ԿՖԿ  կրեատինֆոսֆոկինազա 

ՀԿԳ  համակարգային կարմիր գայլախտ 

ՀՈւՍ  հեմոլիտիկ ուրեմիկ սինդրոմ 

ՀՊ  հանգուցավոր պոլիարտերիտ 

ՀՌՍ   հեպատոռենալ սինդրոմ 

ՀՖՍ  հակաֆոսֆոլիպիդային սինդրոմ 

ՀՖՆ  հակաֆոսֆոլիպիդային նեֆրոպաթիա 

ՁԻԱՀ  ձեռքբերովի իմունային անբավարարության սինդրոմ 

ՁՓ  ձախ փորոք  

ՁՓՀ  ձախ փորոքի հիպերտրոֆիա 

ՄԱ  միկրոալբումինուրիա 

ՄԻ  միոկարդի ինֆարկտ 

ՄԻԱՎ  մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 

ՄԿԳՆ  մեզանգիոկապիլյար ԳՆ 

ՄՆ  մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա 

ՄՊԳՆ  մեզանգիոպրոլիֆերատիվ ԳՆ 

ՄՌՏ  մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա 

ՄՍ  մետաբոլիկ սինդրոմ 

ՅՈւԳԱ  յուքստագլոմերուլյար ապարատ 

ՆՍ  նեֆրոտիկ սինդրսմ 

ՆՆՊ  նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդ 

ՆՈւՊ  նատրիուրետիկ պեպտիդ 

ՆՏՄՍ  ներանոթային տարածուն մակարդման սինդրոմ 

ՇԱԾ  շրջանառող արյան ծավալ 

ՇԴ  շաքարային դիաբետ 

ՇԻԿ  շրջանառող իմուն կոմպլեքս 

ՇՀՊ  Շենլեյն–Հենոխի պուրպուրա 
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ՈՍՀԴ  ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղորայք 

ՈՒՁՀ  ուլտրաձայնային հետազոտություն 

ՈՒՆՈՒՊ  ուղեղային նատրիուրետիկ պեպտիդ 

ՈՒՖ  ուլտրաֆիլտրացիա 

ՊԹՀ  պարաթհորմոն 

ՊՀ  պարբերական հիվանդություն 

ՊՊԻ  պրոտոնային պոմպի ինհիբիտոր 

ՌԱ  ռևմատոիդ արթրիտ 

ՌԱԱՀ   ռենին-անգիոտենզին-ալդոստերոնային համակարգ 

ՌԷՀ  ռետիկուլոէնդոթելային համակարգ 

ՌՀ  ռենովասկուլյար հիպերտենզիա 

ՍԱ  սրտային անբավարարություն 

ՍԱՀ  սիրտ-անոթային համակարգ 

ՍԱՈւ  ստամոքս-աղիքային ուղի  

ՍԴ  սիստոլիկ դիսֆունկցիա 

ՍԴՍԱ   սուր դեկոմպենսացված սրտային անբավարարություն 

ՍԵԱ  սուր երիկամային անբավարարություն 

ՍԻՀ  սրտի իշեմիկ հիվանդություն 

ՍԿՍ  սուր կորոնար սինդրոմ 

ՍՏԻՆ  սուր տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ 

ՎԴԾ  վերջնական դիաստոլիկ ծավալ 

ՏԵԱ  տերմինալ երիկամային անբավարարություն 

ՏԻՆ  տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ 

ՏՄԱ  տասներկումատնյա աղիք 

ցԱՄՖ  ցիկլիկ ադենոզինմոնոֆոսֆատ 

ՑԽԼՊ  ցածր խտության լիպոպրոտեիններ 

ՈւՁՀ  ուլտրաձայնային հետազոտություն 

ՖՍԳՍ  ֆոկալ սեգմենտար գլոմերուլոսկլերոզ 

ANA  հակակորիզային հակամարմիններ 

ANCA  հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ 

ASLO  հակաստրեպտոլիզին Օ 

JCARE-CARD Japanese Cardiac Registry of Heart Failure in Cardiology 

Hb   հեմոգլոբին 

HBV  հեպատիտ B վիրուս 

HCV  հեպատիտ C վիրուս 

HELLP  սինդրոմ, հղիության բարդություն է, բնորոշվում է hemolysis, elevated 

liver enzymes, low platelet count 
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IL  interleukin 

KIM   kidney injury molecule 

Mb  մետհեմոգլոբին  

NGAL  Neutrophil Gelatinase-associated lipocalin  

PIGF  placental growth factor 

PWV  pulse wave velocity աորտայի պուլսային ալիքի տարածման 

արագություն 

sEng  էնդոգլինի քայքայիչ 

sFlt 1 soluble fms-like tyrosine kinase-1 

TNF-α  tumor necrosis factor α    

VEGF  vascular endothelial growth factor 
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Ներքին հիվանդությունների այս բաժինը նվիրված է երիկամների առավել 

տարածված հիվանդությունների էթիոլոգիայի, պաթոգենեզի, կլինիկական պատկերի, 

դիագնոստիկայի և բուժման ժամանակակից մոտեցումների նկարագրմանը: 

Նեֆրոլոգիա ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊԲՀ ուսանողների, 

կլինիկական օրդինատորների, պրակտիկ բժիշկների համար, ովքեր ցանկանում են 

կատարելագործել իրենց գիտելիքները ներքին հիվանդությունների այս մասնաբաժնի 

վերաբերյալ: Այս ձեռնարկի անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ վերջին 

տարիներին էականորեն վերանայվել են պատկերացումները երիկամի 

հիվանդությունների պատճառների և զարգացման մեխանիզմների, ախտորոշման և 

բուժման մեթոդների մասին: Առաջարկված են նոր դասակարգումներ, 

համապատասխանեցված արդի գրականության տվյալներին: Ինչպես նախորդ, 

այնպես էլ այս ուսումնական ձեռնարկում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել 

այդ հիվանդությունների կլինիկական պատկերի, լաբորաատոր և գործիքային 

հետազոտման մեթոդների, ինչպես նաև ժամանակակից դեղորայքային և ոչ 

դեղորայքային բուժման մոտեցումների նկարագրմանը: Հարկ ենք համարում նշել,որ 

չնայած ժամանակակից նեֆրոլոգիայի ձեռքբերումներին, երիկամային պաթոլոգիայով 

հիվանդների քանակն ավելանում է ամեն տարի: 

Իդեպ պրակտիկ բժիշկը ավելի հաճախ է առնչվում սուր և խրոնիկական 

հիվանդությունների ատիպիկ ձևերի հետ, որոնք դժվար են ենթարկվում տրադիցիոն 

բուժմանը, կապված հարուցիչների հատկությունների փոփոխման, էկոլոգիական 

գործոնների վատթարացման, նոր էթիոլոգիկ գործոնների առաջացման հետ: 

Պետք է նշել, որ բժշկի պատշաճ իրազեկումը կհանգեցնի հիվանդությունների 

վաղ դիագնոստիկային, ադեկվատ բուժմանը, հետևաբար, երիկամային 

անբավարարության և դրանից մահացության ցուցանիշի իջեցմանը: 

Մենք ձգտել ենք լայնորեն կիրառել ապացուցողական բժշկության ժամա-

նակակից նվաճումները նեֆրոլոգիայի բնագավառում, ծանոթանել ուսանողներին և 

պրակտիկ բժիշկներին երիկամային հիվանդություններիախտորոշման և բուժման նոր 

և արդյունավետ մեթոդների հետ: 

Հուսով ենք, որ այս ուսումնական ձեռնարկը արդյունավետ կլինի «նեֆրոլոգիա» 

առարկայի դասվանդման ընթացքում: 

Պատրաստ ենք ընդունել առաջարկություններ ձեռնարկի նյութի մատուցման ձևի 

և բովանդակության վերաբերյալ: 
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ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆ 

Երիկամները ռետրոպերիտոնեալ տարածությունում T12–L3 մակարդակում 

ողնաշարի երկու կողմերում տեղակայված զույգ օրգաններ են: 

Երիկամի միջին հատվածում գտնվում է դրունքը, որտեղով մտնում է 

երիկամային զարկերակը և դուրս են գալիս երիկամային երակը, լիմֆատիկ 

անոթը և միզածորանը: Երիկամի միջին չափերն են. երկարությունը 10 – 14 սմ, 

լայնությունը 5 – 7 սմ, հաստությունը մոտ 3 – 4 սմ: Յուրաքանչյուր երիկամի 

միջին քաշը կազմում է 130 – 180 գ: Երիկամները ծածկված են կապսուլայով և 

շրջապատված պարանեֆրալ ճարպաշերտով, որով և ֆիքսված են որովայնի 

հետին պատին:  

 

Երիկամների մակրոսկոպիկ կառուցվածքը 

Ֆրոնտալ հարթությամբ երևում են երիկամային կեղևային և միջուկային 

շերտերը։ Կեղևային շերտի հաստությունը կազմում է 15 – 20 մմ:  

Տեսանելի են 8 – 18 հովհարաձև դասավորված բրգերը (pyramides renalis), 

որոնք հիմքով ուղղված են դեպի կեղևային շերտ, իսկ գագաթներով բացվում են 

երիկամային պտկիկի մեջ: Պտկիկներն իրենց հերթին բացվում են 

բաժակիկների մեջ, որոնցից էլ ձևավորվում է ավազանը: Ավազաններից սկիզբ 

են առնում միզածորանները, որոնք փոքր կոնքում բացվում են միզապարկ:  

 

Երիկամների միկրոսկոպիկ կառուցվածքը  

Երիկամի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորը նեֆրոնն է: 

Յուրաքանչյուր երիկամում նեֆրոնների քանակը կազմում է 1 – 1,5 մլն: 

Գործող նեֆրոնների քանակը 70 տարեկանից հետո նվազում է մինչև 30 – 

50 %:  

Յուրաքանչյուր նեֆրոն կազմված է գլոմերուլյար ապարատից, 

կապսուլայից և տուբուլյար ապարատից: 

Միակ երիկամի դեպքում բնորոշ են օլիգոմեգանեֆրոնիան, նեֆրոնների 

քանակի ավելացումը, նեֆրոնների հիպերպլազիան, երիկամի չափերի 

մեծացումը, երիկամային հյուսվածքում արյան հոսքի ուժեղացումը և ԿՖԱ 

մեծացումը:  

Երիկամային կծիկը նեֆրոնի սկզբնական մասն է, այն է՝ կծիկ-ցանց, 

բաղկացած 7 – 20 կապիլյարային կանթերից, որոնք երիկամային զարկերակի 

տերմինալ ճյուղավորումներն են:  

Յուրաքանչյուր կծիկ ունի աֆերենտ և էֆերենտ արտերիոլ: Աֆերենտ 

արտերիոլի լուսանցքն ավելի լայն է, քան էֆերենտինը, ինչն ապահովում է 
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անհրաժեշտ հիդրոստատիկ ճնշում ԿՖ համար։ Աֆերենտ արտերիոլից ձևա-

վորվում է կծիկը, իսկ էֆերենտ արտերիոլը, ճյուղավորվելով խողովակներին 

զուգահեռ, վերածվում է ուղիղ զարկերակների: Կծիկը ծածկված է Բոումենի 

ներքին կապսուլայով, որն աֆերենտ զարկերակի էպիթելային շերտի 

շարունակությունն է։  

Կծիկի կապիլյարը կազմված է 3 շերտերից․ ներքին շերտը էնդոթելն է, 

միջինը բազալ մեմբրանն է (ԳԲՄ), որն ի հաշիվ սիալաթթուների, օժտված է 

բացասական լիցքով: ԳԲՄ ֆունկցիաներն են պլազմայի սպիտակուցների 

ֆիլտրացիայի սահմանափակումը, երիկամային արյունահոսքի ապահովումը և 

թրոմբոցիտների ագրեգացիայի կանխումը: 

Արտաքին շերտի վրա սերտորեն տեղակայված են  պոդոցիտներն իրենց 

ելուններով, որոնք, միանալով միմյանց, ձևավորում են ցանցաձև տարածք, 

որտեղից էլ անցնում է առաջնային մեզը: Պոդոցիտները հանդիսանում են 

վիսցերալ էպիթելի հատուկ բջիջներ, որոնք ԳՆ ոչ մի տեսակի դեպքում 

պրոլիֆերացիայի չեն ենթարկվում։  

Կծիկի աֆերենտ արտերիոլի պատում տեղակայված են  ՅՈւԳԱ բջիջները:  

Աֆերենտ և էֆերենտ արտերիոլների մեջև ընկած տարածությունում գտնվում 

են հատուկ բջիջներ, որոնք կազմում են macula densa-ն։ Դրանք  ևս հանդիսանում 

են ՅՈւԳԱ մի մասը և արտադրում են ռենին: 

Կապսուլայի արտաքին թերթիկը ծածկում է ամբողջ կծիկային 

համակարգը: Կապսուլայի արտաքին և ներքին թերթիկների միջև գոյացած 

ճեղքում կուտակվում է առաջնային մեզը, որն իրենից ներկայացնում է 

պլազմայի ուլտրաֆիլտրատ։  

Բոումենի արտաքին կապսուլան վերածվում է պրոքսիմալ ոլորուն 

խողովակների, որոնք շարունակվում են որպես ուղիղ խողովակներ, 

վերածվելով Հենլեյի կանթի վայրեջ հատվածի: Կանթին հաջորդում են վերել 

հատվածը, հաստ սեգմենտը և դիստալ ուղիղ խողովակները, որոնք վերածվելով 

դիստալ ոլորուն խողովակների, կարճ կցորդիչի միջոցով բացվում են 

կոլեկտորի լուսանցք: 

Դիստալ և պրոքսիմալ խողովակների միջև ընկած տարածությունը 

պարունակում է դոնդող նյութ՝ մեզանգիում, որը ֆիքսում է խողովակները:  

Մեզանգիումը հարուստ է մակրոֆագ բջիջների ֆունկցիայով օժտված և 

բորբոքային պրոցեսների դեպքում կարևոր դեր կատարող յուրահատուկ 

մեզանգիալ բջիջներով: 

 

  



 

10 

Երիկամի տուբուլյար ապարատը 

Երիկամի տուբուլյար ապարատը զբաղեցնում է պարենխիմայի 90 %-ը: 

Գոյություն  ունեն․  

● առաջնային ոլորուն խողովակներ կամ պրոքսիմալ հատված, որոնք սկսվում 

են անմիջապես կծիկից, իջնելով ներքև, վերածվում են Հենլեյի ծնկի, որն ունի 

վայրէջ և վերել հատվածներ, 

● երկրորդային ոլորուն խողովակներ կամ դիստալ հատված, 

● հավաքող կամ ուղիղ խողովակներ, որոնք, ներառելով մի քանի դիստալ 

խողովակներ, բուրգի գագաթով բացվում են պտկիկի, ապա  բաժակիկի մեջ:  

Խողովակների ներքին շերտը կազմված է էպիթելային բջիջներից, որոնք 

տարբեր հատվածներում ունեն տարբեր կառուցվածք: Առավել բարդ կառուց-

վածք ունեն միտոքոնդրիումներով և բարձր ակտիվություն ունեցող 

ֆերմենտներով հարուստ պրոքսիմալ հատվածի էպիթելային բջիջները: Դրանք  

կարևոր դեր են կատարում ռեաբսորբցիայի պրոցեսում: Խողովակների և 

կծիկների միջև միջհյուսվածքային տարածությունն է իր՝ հատուկ ինտերս-

տիցիալ բջիջներով:  

 

Երիկամների արյունամատակարարումը  

Երիկամները արյուն են ստանում երիկամային զարկերակներից (aa. 

renales), որոնք դուրս են գալիս որովայնային աորտայից:  Երիկամային 

զարկերակները դրունքի շրջանում բաժանվում են առաջային և հետին ճյուղերի: 

Առաջային ճյուղը բաժանվում է 4 սեգմենտար զարկերակների, իսկ հետին 

ճյուղը շարունակվում է որպես հետին սեգմենտար զարկերակ: Սեգմենտար 

զարկերակները վերածվում են միջուկային բրգերի միջև ընթացող միջբլթային 

զարկերակների (aa. interlobares): Միջբլթային զարկերակները միջուկային և 

կեղևային նյութի միջև՝ բրգի հիմի մակարդակում վերածվում են աղեղնաձև 

զարկերակների (a. arcuate): Աղեղնաձև զարկերակներից դուրս են գալիս 

բազմաթիվ միջբլթակային զարկերակներ (aa. interlobulares), որոնց անվանում 

են նաև ճառագայթաձև զարկերակներ (aa. radiales): Միջբլթակային 

զարկերակները վերածվում են ներբլթակային զարկերակների (aa. 

intralobulares), որոնցից էլ սկիզբ են առնում աֆերենտ արտերիոլները (arteriolae 

afferents): Աֆերենտ արտերիոլները վերածվում են կապիլյարների, որոնք 

ձևավորում են կապիլյարային կծիկը (glomerulus):  Կծիկից դուրս է գալիս 

էֆերենտ արտերիոլը (arteriolae efferentis), որի տրամագիծն ավելի փոքր է քան 

աֆերենտինը: Ձևավորվեց հրաշալի ցանցը (rete mirabeles)՝ զարկերակ-

կապիլյար-զարկերակ: Էֆերենտ արտերիոլը կրկին վերածվում է կապիլյարի,  

առաջացնելով պերիտուբուլյար կապիլյարային ցանց: Նկարագրված  
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արյունամատակարարման տեսակը բնորոշ է կեղևային նեֆրոններին, որոնք 

կազմում են բոլոր նեֆրոնների մոտ 80 %-ը։ Մնացած 20%-ը միջուկամերձ 

նեֆրոններն են, որոնց երիկամային մարմնիկը տեղակայված է կեղևի և միջուկի 

սահմանում։ Դրանք, ի տարբերություն կեղևային նեֆրոնների, ունեն երկար, 

գրեթե մինչև բրգերի գագաթը հասնող Հենլեյի կանթ։ Այս նեֆրոնների աֆերենտ 

և էֆերենտ արտերիոլները համարյա չեն տարբերվում իրենց տրամագծով, 

ուստի այստեղ առաջանում է ցածր ֆիլտրացիոն ճնշում: Բացի դա, նրանց 

էֆերենտ անոթը միզային խողովակների շուրջ կրկնակի կապիլյարային ցանց 

չի առաջացնում, այլ առանց ճյուղավորվելու վերածվում է ուղիղ և լայն 

վարընթաց և վերընթաց կապիլյարների (vasa recta), որոնք Հենլեյի կանթի և 

հավաքող խողովակների երկայնքով խոր իջնում են միջուկային նյութի մեջ: 

Միջուկամերձ նեֆրոններն առաջատար դեր են կատարում մեզի խտացման և 

նոսրացման պրոցեսում:  

Կապիլյարներից արյունը թափվում է երակային համակարգ: Կեղևային 

մասի վերին բաժիններում արյունը հավաքվում է սկզբում աստղաձև, 

այնուհետև միջբլթակային երակների մեջ, իսկ միջին բաժիններում՝ միանգամից 

միջբլթակային երակների մեջ: Վերջիններս թափվում են աղեղնաձև  երակների 

մեջ, որոնք էլ թափվում են միջբլթայինների մեջ: Միջբլթային երակները 

ձևավորում են երիկամային երակը, որն էլ թափվում է ստորին սիներակի մեջ: 

 

Երիկամների ֆիզիոլոգիան 

Երիկամներն օրգանիզմում իրականացնում են հետևյալ ֆունկցիաները․  

• էքսկրետոր, 

• էնդոկրին, 

• ԶՃ կարգավորում, 

• D վիտամինի ակտիվացում, 

• նորմոգլիկեմիայի ապահովում։ 

 

Երիկամների էքսկրետոր ֆունկցիան 

արտահայտվում է մեզի ձևավորմամբ և արտազատմամբ, ինչի միջոցով 

օրգանիզմից հեռացվում են մետաբոլիզմի արդյունքում ձևավորված բազմաթիվ 

արգասիքներ։ 

Առողջ մարդու օրգանիզմում 24 ժ ընթացքում գոյանում է շուրջ 1,5 – 1,8 լ մեզ, 

որը պարունակում է մոտավորապես 150 տեսակի օրգանական և անօրգա-

նական նյութեր: Մեզի քանակի փոփոխությունը պայմանավորված է ընդունված 

հեղուկների քանակով, ինչպես նաև մաշկով, շնչառական համակարգով և ՍԱՈւ 

հեռացվող հեղուկների քանակով, ընդ որում ցերեկային դիուրեզը կազմում է 24 



 

12 

ժ դիուրեզի 70 – 80 %-ը: Եթե մեզի քանակն օրվա մեջ պակաս է քան 500 մլ կամ 

ավելի է քան 2000 մլ, ապա դա դիտարկվում է որպես շեղում:  

 

Կծիկային ֆիլտրացիան 

Նորմայում երիկամներով մեկ րոպեում անցնում է 1200 մլ արյուն, այսինքն 

սրտի արտամղման ծավալի 20 % (600 – 800 մլ պլազմա), որից մեկ րոպեում 

ֆիլտրվում է 120 մլ առաջնային մեզ  (180 լ/24 ժ)։ 

Ֆիլտրացիան ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որը տեղի է ունենում կծիկային 

կապիլյարներում արյան հիդրոստատիկ, օնկոտիկ ճնշումների և Բոումենի 

ճեղքի հիդրոստատիկ ճնշման տարբերությունների հաշվին: Համակարգային 

ԶՃ 120/70 մմ ս.ս. պայմաններում, ԶՃ երիկամային զարկերակներում հավասար 

է 48 – 50 մմ ս.ս.: ԿՖԱ նվազում է կծիկային կապիլյարներում հիդրոստատիկ 

ճնշման անկման պայմաններում, երիկամային արյան հոսքի նվազման, 

կապիլյարների գումարային մակերեսի  նվազման դեպքում: 

Եթե որևէ պատճառով սիստոլիկ ԶՃ իջնում է 80 մմ ս.ս. և ցածր, ապա ԿՖ 

դադարում է: 

ԿՖԱ կախված է կծիկային ներկապիլյարային հիդրոստատիկ, օսմոտիկ և 

օնկոտիկ ճնշումից, պլազմայում ԱՏ 2 մակարդակից, կապիլյարների  

գումարային մակերեսից:  

ԿՖԱ արագ, մինչև 25 % և պակաս նվազման պայմաններում արյան մեջ 

ավելանում են ուրատների, ֆոսֆատների և կալիումի քանակները:   

Ուլտրաֆիլտրատը, որը հավաքվում է Բոումենի ճեղքում, արյան պլազման 

է առանց սպիտակուցների: Ֆիլտրացիայի ընթացքում արյան սպիտակուցը, որն 

ունի բացասական լիցք, չի անցնում կծիկի կապիլյարի պատով: Կծիկի 

կապիլյարներով սպիտակուցների անցման հիմնական արգելքը ԳԲՄ 

կառուցվածքում գտնվող սիալաթթուներով պայմանավորված բացասական 

լիցքն է: Այսպիսի բացասական լիցքով օժտված են նաև պոդոցիտները: 

Յուրաքանչյուր նեֆրոնում ԿՖԱ կանոնավորվում է կծիկ մտնող արյան 

ծավալով և նատրիումի ռեաբսորբցիայի արագությամբ: Այդ կանոնավորման 

պրոցեսը ղեկավարվում է ՅՈւԳԱ բջիջների կողմից․ արյան հոսքի դեպի կծիկ 

պակասելու դեպքում զարգանում է հիպերռենինեմիա:  

 

Խողովակային ֆունկցիան 

Խողովակների ֆունկցիան ուլտրաֆիլտրատի ռեաբսորբցիան է դեպի 

արյուն և այնտեղից որոշակի նյութերի արտազատումը:  

Ուլտրաֆիլտրատը 120 մլ/ր քանակությամբ, անցնելով խողովակների 

պրոքսիմալ հատված, 2/3 չափով ենթարկվում է ռեաբսորբցիայի: Առաջնային 



 

13 

մեզն իջնում է Հենլեյի կանթի վայրէջ հատված, ունենալով պլազմայի 

տեսակարար կշիռը՝ 1013 – 1014: 

Խողովակի այդ հատվածում շարունակվում է ռեաբսորբցիան, ընդ որում 

ակտիվորեն ռեաբսորբցիայի է ենթարկվում ջուրը, որի համար դիստալ 

խողովակի պատերը թափանցելի են: Ջրի ռեաբսորբցիան կախված է դիստալ 

խողովակների վրա  ԱԴՀ ազդեցությունից: 

Հենլեյի կանթի վերել հատվածում խողովակի պատը ջրի համար դառնում 

է ոչ թափանցելի, իսկ նատրիումի իոնների համար այն թափանցելի է: 

Նատրիումը դուրս գալով միջհյուսվածքային տարածություն, բարձրացնում է 

այնտեղի հեղուկի օսմոտիկ ճնշումը: Մյուս կողմից մեզի տեսակարար կշիռը 

կրկին իջնում է և հավասարվում պլազմայի տեսակարար կշռին:  

Դիստալ հատվածում մեզի ռեաբսորբցիան տեղի է ունենում ալդոստերոնի 

և ԱԴՀ ազդեցությամբ: Ալդոստերոնը խթանում է քլորի ռեաբսորբցիան, որը 

միանալով նատրիումի հետ, ակտիվացնում է վերջինի ռեաբսորբցիան, իսկ դա 

խթանում է ջրի  ռեաբսորբցիան, հանգեցնելով նորմո- և հիպերվոլեմիայի:  

Այնուհետև մեզի ռեաբսորբցիան տեղի է ունենում ԱԴՀ ազդեցությամբ․ 

ռեաբսորբցիայի է ենթարկվում միայն ջուրն առանց իոնների: Այս պրոցեսը 

կախված է ընդունվող հեղուկի քանակից:  

Մեծ ծավալով ջուր օգտագործելու պայմաններում առողջ մարդու մոտ 

ռեֆլեկտոր կերպով ընկճվում է ԱԴՀ արտադրությունը, զարգանում է ջրային 

դիուրեզ: Մեզի քանակի փոփոխության շնորհիվ պահպանվում է ջրա-աղային 

հավասարակշռությունը:  

Բացի ջրային դիուրեզից գոյություն ունի նաև «օսմոտիկ դիուրեզ» 

հասկացությունը, որը մեզի քանակի փոփոխությունն է օսմոտիկ նյութերի 

հաշվին՝ գլյուկոզա, միզանյութ, մանիտոլ, ռենտգեն կոնտրաստային նյութեր, 

դիուրետիկներ, որոնք ֆիլտրվելուց հետո խողովակներում միանում են ազատ 

ջրի հետ, հանգեցնելով դիուրեզի ավելացմանը: Նման էֆեկտ առաջանում է նաև 

հիպերկալցիեմիայի դեպքում: 

Հավաքող խողովակներում մեզի խտացմանը նպաստում է միզանյութը, 

որն այնտեղից անցնում է միջհյուսվածքային տարածություն, կապելով որոշակի 

քանակի ջուր: Միզանյութն անջատվում է ջրից և միջհյուսվածքային 

տարածությունից կրկին ներթափանցում խողովակ, որտեղ միանում է ջրի հետ 

և կրկին դուրս է գալիս միջհյուսվածքային տարածություն: Պրոցեսը կրկնվում է 

անընդմեջ: Հավաքող խողովակների տերմինալ հատվածում ձևավորվում է 

վերջնական մեզ:  

 

Օրգանական թթուները և հիմքերը 
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Օրգանիզմի համար կարևոր դեր ունեն միզաթթուն և թրթնջկաթթուն, 

որոնք ֆիլտրվում են և ենթարկվում ռեաբսորբցիայի: Դրանց էքսկրեցիայի 

ուժեղացումը պայմանավորված է սեկրեցիայի արտահայտվածությամբ: Թույլ 

թթուների և հիմքերի էքսկրեցիան պայմանավորված է մեզի pH-ով: Մեզի 

թթվային ռեակցիայի դեպքում խողովակային ապարատով հեշտությամբ 

ներծծվում են թույլ թթուները, իսկ հիմնային ռեակցիայի դեպքում ներծծվում են 

հիմնականում հիմքերը: 

Ամինաթթուները ֆիլտրվելուց հետո խողովակի պրոքսիմալ հատվածում 

ամբողջությամբ ենթարկվում են ռեաբսորբցիայի: Ամինոացիդուրիա դիտվում է 

այն դեպքում, երբ կա վերջինիս կատաբոլիզմի ենթարկող ֆերմենտի դեֆիցիտ: 

Գլյուկոզան ֆիլտրվելուց հետո ամբողջությամբ հետ է ներծծվում դեպի 

արյուն: Նորմայում մեզում գլյուկոզան բացակայում է: Այն ռեաբսորբցիայի է 

ենթարկվում պրոքսիմալ հատվածի խողովակների էպիթելային բջիջներում 

գտնվող տեղափոխումն ապահովող սպիտակուցի օգնությամբ: Գլյուկոզուրիան 

պայմանավորված է կամ գլյուկոզայի ֆիլտրացիայի բարձրացմամբ, կամ 

խողովակային ռեաբսորբցիայի խանգարմամբ: 

Գլյուկոզան միզանյութի հետ միասին առաջացնում է օսմոտիկ դիուրեզ: 

Օսմոտիկ դիուրեզի պատճառներն են նաև հիպերկալցիեմիան, 

դիուրետիկները, ռենտգեն կոնտրաստային նյութերը: 

Նորմայում պլազմայի սպիտակուցները բացասական լիցքի պատճառով 

չեն ֆիլտրվում, բացառությամբ որոշակի քանակի՝ 50 մգ/24 ժ ալբումինների: 

Պրոտեինուրիան պայմանավորված է կամ կծիկային ապարատի, կամ 

խողովակային ապարատի փոփոխություններով:  

Նատրիումը և քլորը. երիկամների կոնցենտրացիոն ֆունկցիան 

ապահովվում է նատրիումի և քլորի ռեաբսորբցիայի հաշվին: Խողովակի 

պրոքսիմալ հատվածում ռեաբսորբցիայի են ենթարկվում բիկարբոնատները, 

նատրիումը և ջուրը:  

Քլորի ռեաբսորբցիան առավել ակտիվ է ընթանում Հենլեյի կանթի վերել 

հատվածում, իսկ ջրի ռեաբսորբցիայի համար այդ հատվածը թափանցելի չէ: 

Դիստալ հատվածում ակտիվանում է նատրիումի և ջրի ռեաբսորբցիան: 

Ուլտրաֆիլտրատի կալիումը ռեաբսորբցիայի է ենթարկվում պրոքսիմալ 

խողովակներում, ապա սեկրեցիայի ենթարկվում դիստալ հատվածում, 

հավաքող խողովակներում, փոխանակվելով նատրիումի հետ: 

Դրստալ խողովակներում ջրի ռեաբսորբցիայի վրա ազդում են 

ալդոստերոնը, ԱԴՀ և ՆՈւՊ-ը: 

 Ֆոսֆատները 80 – 90 %-ով ֆիլտրվելուց հետո ռեաբսորբցիայի են 

ենթարկվում պրոքսիմալ խողովակներում: Ֆոսֆորի փոխանակման մեջ 
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կարևոր դեր է կատարում ՊԹՀ, որը ճնշում է ֆոսֆատների ռեաբսորբցիան և 

ուժեղացնում դրանց էքսկրեցիան մեզով: Առողջ մարդու մոտ սննդի հետ 

ստացված ֆոսֆորի ավելցուկը հանգեցնում է ժամանակավոր 

հիպերֆոսֆատեմիայի, ինչն ուղեցվում է ժամանակավոր հիպոկալցիեմիայով և 

ոսկրերում կալցիումի կուտակմամբ: Դրա հետևանքով արյան մեջ բարձրանում 

է ՊԹՀ մակարդակը, քանի որ արյան մեջ կալցիումի մակարդակի իջեցման 

պատճառով կացիումական ռեցեպտորների կողմից նվազում է 

պարաթիրեոցիտների խթանումը: ՊԹՀ ազդեցության տակ մեծանում է ֆոսֆորի 

հեռացումը մեզով, և դրա մակարդակն արյան մեջ կրկին նորմալանում է: 

Նորմայում կալցիումի 40 %-ն արյան մեջ կապված է սպիտակուցների հետ, 

10 %-ը բիկարբոնատների և ֆոսֆատների, իսկ մնացած 50 %-ը կազմում է 

իոնիզացված կալցիումը, որն ունի արտահայտված կենսաբանական 

ակտիվություն: Ֆիլտրվելուց հետո խողովակի պրոքսիմալ հատվածում 

կալցիումի 70 %-ը նատրիումի հետ միասին հետ է ներծծվում դեպի 

միջհյուսվածքային տարածություն և արյուն: Կալցիումի ներծծմանը նպաստում 

են վիտամին D3-ը, ՊԹՀ, կալցիտոնինը: ՊԹՀ-ը նպաստում է նաև վիտամին D3-ի 

սինթեզին, որը խողովակներում նույնպես մասնակցում է կալցիումի 

ներծծմանը: 

Մագնեզիումը հիմնական ներբջջային իոններից մեկն է և ներծծվում է 

ՍԱՈւ-ով: Քանի որ այն ուլտրաֆիլտրատից ռեաբսերբցիայի է ենթարկվում 95 

%-ով, ապա չի ազդում ջրի ռեաբսորբցիայի վրա:   

Ջրածնի իոնների և բիկարբոնատների փոխանակությունը կատարվում է 

պրոքսիմալ խողովակներում: Արյունից H+ իոններն ակտիվորեն 

արտազատվում են դեպի խողովակի լուսանցք: Այստեղից բիոքիմիական 

պրոցեսների շնորհիվ, որոնք կատարվում են խողովակի էպիթելային 

բջիջներում կարբոանհիդրազայի ազդեցությամբ, բիկարբոնատները ներծծվում 

են դեպի արյուն, պահպանելով արյան թույլ հիմնային ռեակցիան: 

Որոշ նյութեր օրգանիզմից հեռացվում են միայն խողովակներով: Տվյալ 

պրոցեսը կատարվում է ֆերմենտների ակտիվ գործունեության շնորհիվ, ինչի 

ընթացքում ծախսվում է էներգիա: Այդ ճանապարհով օրգանիզմից հեռացվում 

են պենիցիլինը, սալիցիլատները, դիոդրաստը: 

Երիկամները մասնակցում են նյութափոխանակության արգասիքների, 

հատկապես սպիտակուցային կառուցվածք ունեցող նյութերի (կրեատինին, 

միզանյութ, միզաթթու) հեռացմանը: Դրանք որոշակի քանակով ֆիլտրվում և 

հեռացվում են վերջնական մեզով: Ֆիլտրացիայի նվազման դեպքում տեղի է 

ունենում նշված նյութերի մակարդակի բարձրացում արյան մեջ:  
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Երիկամների էնդոկրին ֆունկցիան 

Երիկամներն արտադրում են կարևորագույն հորմոններ, ինչպիսիք են 

ռենինը, պրոստագլանդինները, կինինները, ԷՊՈ, կալցիտրիոլը, ուրոկինազան:  

Ռենինն արտադրվում է ՅՈւԳԱ բջիջներում: Այն հանդիսանում է ԶՃ 

կարգավորող ՌԱԱՀ-ի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը:  

Կինինները (բրադիկինին և կալիկրեին) օժտված են արտահայտված 

անոթալայնիչ ազդեցությամբ, կարգավորում են երիկամների 

արյունամատակարարումը:  

Բրադիկինինը կարևոր դեր ունի հոմեոստազի, ջրային և էլեկտրոլիտային 

հավասարակշռության պահպանման, ինչպես նաև հարթ մկանների կծկման, 

վազոդիլատացիայի ու կապիլյարների թափանցելիության պրոցեսներում: 

Երիկամների ուղեղային շերտում արտադրվում են կենսաբանական ակ-

տիվ նյութեր՝ պրոստագլանդիններ, որոնք ունեն ազդեցության լայն սպեկտր: 

Դրանք նպաստում են նատրիումի էքսկրեցիային տուբուլյար ապարատով, 

ունեն անոթալայնիչ, հետևաբար և հակահիպերտենզիվ ազդեցություն:  

Երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքում արտադրվում է ԷՊՈ, որը 

խթանում է էրիթրոպոեզը:  

Երիկամներում արտադրվում է նաև ուրոկինազա ֆերմենտը, որն 

ակտիվացնում է էնդոգեն պլազմինոգենի փոխակերպումը պլազմինի։ 

Պլազմինն այլ կերպ կոչվում է ֆիբրինոլիզին, այն հանդիսանում է ֆիբրինի 

թելիկների լուծմանը նպաստող պրոտեոլիտիկ ֆերմենտ։ Ազդեցությունը տեղի 

է ունենում արյան պլազմայում և թրոմբի մեջ։  

 

 

Մեզի հետազոտության մեթոդները 

Մեզի հետազոտության արդյունքում ճիշտ պատասխան ստանալու համար 

անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ դրույթները․ 

1. հետազոտման համար ցանկալի է վերցնել մեզի առավոտյան (առավել 

կոնցենտրացված), միջին (մաքուր) բաժինը, 

2. խորհուրդ չի տրվում հետազոտել նոսրացված մեզը՝ դիուրետիկ ընդունելուց 

հետո կամ ցերեկային մեզը, քանզի այդ դեպքում (տեսակարար կշիռը 1010-ից 

ցածր լինելու դեպքում) էրիթրոցիտները և ցիլինդրները կարող են արագ 

քայքայվել, 

3. մեզի նստվածքի միկրոսկոպիկ հետազոտությունը անհրաժեշտ է կատարել 

մեզը վերցնելուց 2 ժ ընթացքում, իսկ մեզի ցածր տեսակարար կշռի դեպքում 

(1010-ից ցածր)՝ անմիջապես վերցնելուց հետո, 
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4. հիմնային մեզում արագ քայքավում են լեյկոցիտները և հիալինային 

ցիլինդրները, միևնույն ժամանակ, մեզի թթվային միջավայրը (pH < 5) 

նպաստում է դրանց երկարատև պահպանմանը: 

 

Մեզի ընդհանուր հատկանիշները 

Թարմ վերցրած մեզը նորմայում թափանցիկ է, ունի հարդագույն 

գունավորում (հիմնականում ուրոքրոմների հաշվին): Նոսրացված մեզը բաց 

դեղնավուն է, կոնցենտրացվածը՝ դեղնաշագանակագույն: ԽԵԱ ժամանակ մեզի 

գույնը շատ բաց է (ուրոքրոմները մեզով դուրս չեն բերվում): 

Սպիտակուցների քայքայումը խթանող վիճակներում (մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացում, հիպերթիրեոզ, ծանր հիվանդություններ, օր․, 

ինֆեկցիաներ, նորագոյացություններ), հղիության ժամանակ մեզը կարող է 

ունենալ մուգ շագանակագույն երանգ:  

Մեզի գույնը կարող է փոփոխվել դրանում արյան, Hb, Mb և դեղորայքի 

առկայության դեպքում, օր., ռիֆամպիցինը, ֆուրադոնինը մեզին հաղորդում են 

նարնջագույն, իսկ մետրոնիդազոլը՝ մուգ շագանակագույն երանգ: 

Մեզի պղտորությունը պայմանավորված է դրանում աղերի, արյան ձևավոր 

տարրերի, լորձի և բակտերիաների մեծ քանակությամբ: Եթե պղտորությունը 

վերանում է․ 

● մեզը 60°C տաքացնելիս, դա վկայում է ուրատների և միզաթթվի առկայու-

թյան մասին, 

● 10 % քացախաթթու ավելացնելիս՝ ֆոսֆատների առկայության մասին, 

● նոսրացված HCl ավելացնելիս՝ օքսալատների առկայության մասին, 

● մեզը ֆիլտրելուց և ցենտրիֆուգելուց հետո՝ ձևավոր տարրերի և լորձի 

առկայության մասին։ 

Եթե պղտորությունը շարունակվում է պահպանվել նշված բոլոր փորձերից 

հետո, ապա այն պայմանավորված է բակտերիուրիայով։ 

Մեծ քանակությամբ ուրատների առկայության դեպքում մեզի նստվածքը 

ձեռք է բերում կարմրա-նարնջագույն երանգ:  

Մեզի pH նորմայում կազմում է 4,5 – 8,5 (հաճախ թթվային է)։ Այն կախված է 

սննդի բնույթից, օգտագործված դեղորայքից: Բանջարեղենով, մրգերով 

հարուստ և մսով աղքատ սննդի դեպքում ռեակցիան հաճախ հիմնային է, քանի 

որ  միսը հանդիսանում է H+  իոնների հիմնական էկզոգեն աղբյուրը: 

      Մեզի երկարատև և կայուն հիմնային ռեակցիան բնորոշ է տուբուլյար 

ացիդոզի դեպքում: 

      Մեզի pH-ը ունի որոշիչ նշանակություն նեֆրոլիթիազի առաջացման մեջ. 

▪ ուրատային քարերը ձևավորվում են թթվային միջավայրում (pH < 5,5), 
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▪ կալցիումի օքսալատները և ֆոսֆատները դեպոզիցիայի են ենթարկվում 

հիմնային միջավայրում: 

 

Պրոտեինուրիա 

Նորմայում ընդհանուր սպիտակուցի (ալբումիններ և ցածրամոլեկուլյար 

սպիտակուցներ) քանակը 24 ժ մեզում չպետք է գերազանցի 50 մգ: Մեզի 

ընդհանուր քննությամբ պրոտեինուրիան հայտնաբերվում է 0,033 ‰ և ավելի 

բարձր թվերի դեպքում: Գոյություն ունեն պրոտեինուրիայի որոշման տարբեր 

լաբորատոր մեթոդներ: Առավել հստակը պիուրետային մեթոդն է: Սթրիպ 

թեստերով պրոտեինուրիան հայտնաբերվում է ավելի քան 300 մգ/լ դեպքում 

(ալբումինուրիա): Միկրոալբումինուրիան (ՄԱ) նշանակում է ալբումինի 

էքսկրեցիայի արագության  մեծացում մինչև 20 – 200 մկգ/ր, ինչը համարժեք է 

ալբումինի 30 – 300 մգ/24 ժ կորստին:  

ՄԱ հայտնաբերելու համար կիրառվում են ռադիոիմուն կամ 

իմունոֆերմենտային անալիզներ, կամ հատուկ դիագնոստիկ սթրիպներ: 

Երիկամների վնասման աստիճանը և երիկամային հիվանդության դինամիկան 

գնահատելու համար առավել կարևոր է 24 ժ պրոտեինուրիայի որոշումը:   

 

Մեզի նստվածքի միկրոսկոպիկ հետազոտությունը 

թույլ է տալիս հայտնաբերել էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, ցիլինդրներ, 

էպիթելային բջիջներ:  

✓ Մեզում արյան մեկ անգամ ի հայտ գալը վկայում է վիրուսային ինֆեկցիայի, 

ալերգիայի դրսևորման, ֆիզիկական գերբեռնվածության, միզուղիների 

տրավմայի մասին:  

✓ Էրիթրոցիտներ մեզի նստվածքում կարող են հայտնաբերվել միզուղիների 

ցանկացած հատվածից:  

Առավոտյան մեզի հետազոտությամբ, նորմայում մեզի նստվածքում 

հայտնաբերվում է մինչև 3 էրիթրոցիտ տեսադաշտում: Ֆազային կոնտրաստ 

միկրոսկոպով հնարավոր է տարբերել փոփոխված և անփոփոխ 

էրիթրոցիտները, ինչը կարևոր է հեմատուրիայի ռենալ և ոչ ռենալ ծագումը 

պարզելու համար: Ռենալ ծագման հեմատուրիայի դեպքում գերակշռում են 

փոփոխված, իսկ ոչ ռենալ  ծագման հեմատուրիայի դեպքում՝ անփոփոխ 

էրիթրոցիտները: 

✓ Առողջ մարդկանց մոտ մեզի նստվածքում կարող են հայտնաբերվել մինչև 5 

լեյկոցիտ տեսադաշտում: Մեզի նստվածքում 5 և ավելի լեյկոցիտների 

առկայությունը կոչվում է լեյկոցիտուրիա: Արտահայտված լեյկոցիտուրիայի 
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դեպքում բջիջները կարող են առաջացնել կուտակումներ, ինչը դիտվում է ոչ 

ռենալ ծագման լեյկոցիտուրիայի դեպքում:  

Մեզի տեսանելի պղտորումը, որը  չի վերանում մեզը տաքացնելուց և մի 

քանի կաթիլ 10 % քացախաթթու ավելացնելուց հետո, կոչվում է պիուրիա:  

Մեզի նստվածքի Ռոմանովսկի-Գիմզայի մեթոդով ներկելուց հետո 

հնարավոր է տարբերել նեյտրոֆիլները լիմֆոցիտներից: Նեյտրոֆիլների 

գերակշռումը 45 %  և բարձր վկայում է ինֆեկցիայի մասին:  

Լեյկոցիտուրիայի հայտնաբերումը պրովոկացիոն թեստից հետո՝ 30 մգ 

պրեդնիզոլոն մ/մ ներարկելուց հետո լեյկոցիտուրիան աճում է: Թեստը 

հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել թաքնված ինֆեկցիան, լատենտ 

խրոնիկական պիելոնեֆրիտը:  

 Մեզի նստվածքում էրիթրոցիտների, էրիթրոցիտար ցիլինդրների և 

լեյկոցիտների առկայությունը կոչվում է մեզի «ակտիվ» նստվածք: Դա բնորոշ է 

կծիկային կապիլյարների պատի վնասման դեպքում: 

✓ Ցիլինդրների առկայությունը մեզի նստվածքում պայմանավորված է 

խողովակներում սպիտակուցների նստեցմամբ: Ցիլինդրների սպիտա-

կուցային հիմքը կազմում են Թամմ-Հորսֆոլի մուկոպրոտեինը (սինթեզվում 

է Հենլեյի կանթի վերել հատվածում) և ագրեգացված պլազմային սպիտա-

կուցները:  

✓ Տարբերում են ցիլինդրների հետևյալ տեսակները.  

1) մաքուր սպիտակուցային՝ հիալինային, հատիկավոր և մոմանման ու  

2) բջջային՝ լեյկոցիտար, էրիթրոցիտար, էպիթելիալ:  

Հիալինային ցիլինդրները կարող են հայտնաբերվել առողջ մարդու մոտ 

ֆիզիկական գերբեռնվածությունից հետո: Այս տեսակի ցիլինդրուրիան 

դիագնոստիկ մեծ նշանակություն չունի: Հատիկավոր և մոմանման 

ցիլինդրների առկայությունը վկայում է երիկամների լուրջ ախտահարման 

մասին: Մոմանման ցիլինդրների առկայությունը հատուկ է դիստալ, իսկ 

հատիկավորներինը՝ պրոքսիմալ խողովակների վնասմանը: Հիմնային մեզում 

ցիլինդրները հեշտությամբ քայքայվում են:  

Ցիլինդրների ձևը և չափը համապատասխանում է դիստալ և հավաքող 

խողովակների տրամաչափին:  

✓ Տարբերում են էպիթելիալ բջիջների հետևյալ տեսակները. 

● հարթ էպիթելիալ (պոլիգոնալ), հայտնվում են միզուկից, հեշտոցից, 

● փոփոխական էպիթելիալ՝ միզապարկից, 

● գլանաձև էպիթելիալ՝ ավազանից, միզածորանից,  

● խողովակային էպիթելիալ (կլորավուն)՝ խողովակներից, 
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● ատիպիկ էպիթելիալ, որոնք բնորոշ են միզուղիների ուռուցքների դեպքում: 

 

Մ ե զ ի  ք ա ն ա կ ա կ ա ն  և  հ ա տ ո ւ կ  հ ե տ ա զ ո տ մ ա ն  մ ե թ ո դ ն ե ր  

Միկրոսկոպիկ մեթոդներ  

Մեզի ընդհանուր քննությունն ընդհանրական պատկերացում է տալիս 

լեյկոցիտուրիայի և հեմատուրիայի աստիճանի մասին: Ի տարբերություն մեզի 

ընդհանուր քննության, քանակական քննությամբ որոշվում է լեյկոցիտների և 

էրիթրոցիտների հարաբերակցությունը 24 ժ մեզի նստվածքում ըստ Ադիսի: 

Առողջ մարդկանց մոտ Ադիսի մեթոդով որոշվում է մինչև 1 մլն էրիթրոցիտ և 

մինչև 2 մլն լեյկոցիտ: Ադիսի մեթոդը ոչ միշտ է ադեկվատ արտացոլում 

լեյկոցիտուրիայի մակարդակը, քանզի մեզի երկարատև պահպանման 

արդյունքում լեյկոցիտների զգալի մասը կարող է քայքայվել:  

 

Երիկամների կոնցենտրացիոն ֆունկցիայի գնահատումը 

Երիկամների կոնցենտրացիոն ֆունկցիայի մասին կարելի է պատկերա-

ցում կազմել հաշվի առնելով առավոտյան մեզի տեսակարար կշիռը: Մեզի 

հիմնական օսմոտիկ ակտիվ նյութերն են նատրիումը, լակտատը և 

միզանյութը, իսկ ախտաբանական դեպքում նաև գլյուկոզան և սպիտակուցը: 

Նորմայում մեզի տեսակարար կշիռը տատանվում է 1010 – 1025: 

Զիմնիցկու փորձն իրենից ներկայացնում է մեզի տեսակարար կշռի 

որոշումը յուրաքանչյուր 3 ժ մեկ 24 ժ ընթացքում։ Փորձը կատարելիս 

կարևորագույն պայման է համարվում սովորական ջրային ռեժիմի 

պահպանումը։ Առողջ մարդու մոտ տեսակարար կշիռը հակադարձ 

համեմատական է արտազատված մեզի քանակին. որքան շատ է մեզի քանակը, 

այնքան ցածր է տեսակարար կշիռը։ Բացի դրանից, որոշվում է մեզի 

յուրաքանչյուր  բաժնի քանակը, ինչպես նաև ցերեկային, գիշերային և 24 ժ 

դիուրեզը։ Երիկամների ախտահարման մասին վկայում է նաև նվազագույն և 

առավելագույն տեսակարար կշիռների միջև ամպլիտուդի իջեցումը՝ 1009 – 

1016: Զիմնիցկու փորձում կարևոր է նաև ցերեկային և գիշերային դիուրեզի 

հարաբերակցությունը: Նորմայում ցերեկային դիուրեզը գերազանցում է 

գիշերայինին և կազմում է 24 ժ դիուրեզի 2/3 – 3/4-ը: 

● Մեզի բակտերիոլոգիական հետազոտությունը․ մեզի նստվածքի ներկումը Ցիլ-

Նիլսենի մեթոդով կիրառվում է միզուղիների տուբերկուլյոզի հայտնաբերման 

համար: Առավել կարևոր կլինիկական նշանակություն ունի մեզի ցանքսը՝ 

բակտերիուրիայի քանակական գնահատումով: Բակտերիուրիա է համարվում 

մեզում 105-ից ավելի բակտերիաների առկայությունը: Մեզի ցանքսի միջոցով 
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հնարավոր է հայտնաբերել հարուցիչի տեսակը և զգայունությունը 

անտիբիոտիկի նկատմամբ:  

● ԿՖԱ որոշումը 

ԿՖԱ արյան պլազմայի այն ծավալն է (մլ-երով արտահայտված), որը 

ֆիլտրվում է կծիկների կապիլյարներով դեպի Բոումենի կապսուլա 1 ր 

ընթացքում: Այն արտացոլում է 2 երիկամների կծիկների գումարային 

ֆունկցիան և բնութագրում է գործող նեֆրոնների ընդհանուր զանգվածն ու թույլ 

է տալիս անուղղակի դատել երիկամների կծիկների կառուցվածքային 

ախտահարման աստիճանի մասին: ԿՖԱ որոշելու համար կիրառվում է 

այնպիսի նյութի քլիրենս, որը ֆիլտրվում է միայն կծիկներում և 

խողովակներում ռեաբսորբցիայի և սեկրեցիայի չի ենթարկվում: 

Նեֆրոլոգիական պրակտիկայում ԿՖԱ որոշելու համար ներկայումս 

կիրառվում է էնդոգեն կրեատինինի քլիրենսի որոշումը: Կան մի շարք 

բանաձևեր, որոնց միջոցով ըստ էնդոգեն կրեատինինի քլիրենսի որոշվում է 

ԿՖԱ (Կոկրոֆտ-Գոլտ, EPI, MDRD): Բացի բանաձևերից կա նաև ԿՖԱ որոշման 

լաբորատոր եղանակ՝ Ռեբերգ-Տարեևի փորձը: 

 

Ռեբերգի փորձը 

Էնդոգեն կրեատինինի միջոցով ԿՖԱ որոշելու համար անհրաժեշտ է 

իմանալ կրեատինինի մակարդակը արյան պլազմայում, մեզում և րոպեական 

դիուրեզը: 

F=U/P x V, որտեղ 

F- ԿՖ, 

U- կրեատինինի մակարդակը մեզում,  

P- կրեատինինի մակարդակն արյան պլազմայում,  

V- րոպեական դիուրեզը: 

Այս բանաձևով որոշվող ԿՖԱ ցուցանիշները առավել հավաստի են, երբ 

րոպեական դիուրեզը գտնվում է 1-2 մլ սահմաններում: Երբ րոպեական 

դիուրեզը պակաս է քան 1 մլ, բանաձևով որոշվող ԿՖԱ կլինի իրական ԿՖԱ-ից 

ցածր, և ընդհակառակը՝ 2 մլ-ից բարձր րոպեական դիուրեզի դեպքում կլինի 

իրական ԿՖԱ-ից բարձր: 

Խողովակային ռեաբսորբցիան արտահայտում է պրոքսիմալ և դիստալ 

խողովակների գումարային կոնցենտրացիոն ֆունկցիան։ Այն կարելի է որոշել 

հետևյալ բանաձևով․ 

R= (F-V)/F x 100 %, որտեղ  

R- ռեաբսորբցիա,  

F- ԿՖ,  
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V- րոպեական դիուրեզ, 

Նորմայում R = 98 – 99 %: 

 
 

 

Ուլտրաձայնային հետազոտություն 

Երիկամի չափերը նորմայում կազմում են 9 – 13 սմ x 4,5 – 6,5 սմ x 3,5 – 5 սմ: 

Երիկամի սինուսը տեղակայված է երիկամի կենտրոնում՝ հիպերէխոգեն է: 

Արտաքինից որոշվում է հստակ էխոպոզիտիվ երիկամային կապսուլան: 

Երիկամի պարենխիման հիպոէխոգեն է, այն համասեռ չէ, հատկապես 

երիտասարդների մոտ տեսանելի են բազմաթիվ էխոնեգատիվ գոյացություններ՝ 

բրգերը: Որոշվում է նաև երիկամային պարենխիմայի և սինուսների ծավալների 

հարաբերակցությունը, ինչը նորմայում կազմում է 2/1 և երիտասարդների մոտ 

ավելի մեծ է: 

Եթե բաժակիկները պարունակում են քիչ քանակի մեզ, ապա դրանք երևում 

են որպես էխոնեգատիվ գոյացություններ, որոնց տրամաչափը նորմայում չի 

գերազանցում 0,5 սմ: 

ՈւՁՀ թույլ է տալիս հայտնաբերել երիկամների զարգացման 

անոմալիաները, ինչպիսիք են ապլազիան, հիպոպլազիան, դիստոպիան, 

նեֆրոպտոզը, երիկամների փոխդասավորության անոմալիաները, կիստոզ 

փոփոխությունները, վերին միզուղիների երկատումը: 

✓ Ապլազիա հաստատվում է, երբ 1 երիկամը վիզուալիզացվում է, իսկ մյուսը՝ 

ոչ և բացառվում է դիստոպիան: 

✓ Դիստոպիան էմբրիոգենեզի ընթացքում փոքր կոնքից դեպի վեր երիկամների 

տեղաշարժման խանգարման արդյունքում ոչ նորմալ տեղակայումն է: 

Տարբերում են երիկամների կոնքային, զստային և գոտկային դիստոպիա: 

Շատ հազվադեպ հանդիպում է կրծքավանդակային դիստոպիա, երբ 

երիկամը տեղակայված է ստոծանուց վեր: Ի տարբերություն նեֆրոպտոզի 

դիստոպիկ երիկամը չունի պաթոլոգիական շարժունակություն:  

✓ Նեֆրոպտոզի ժամանակ մարմնի ուղղահայաց դիրքում երիկամն իջնում է և 

դիտվում է մեզի արտահոսքի խանգարում, ԲԱՀ-ի լայնացում: 

✓ Հիպոպլազիան երիկամների բնածին փոքր չափերն են: Այն անհրաժեշտ է 

տարբերակել երկրորդային կնճռոտված երիկամից: Հիպոպլազիայի 

ժամանակ երիկամների չափերը փոքրացած են, սակայն պարենխիմայի և 

սինուսի ծավալների հարաբերակցությունը պահպանված է, եզրերը հարթ 

են, ստրուկտուրան պահպնված է; 
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✓ Վերին միզուղիների երկատում, երբ երկայնակի հետազոտության ժամանակ 

դիտվում է երիկամների երկարության մեծացում և 2 առանձին տեղակայված 

սինուսների առկայություն, որոնք բաժանված են երիկամի պարենխիմային 

խտրոցով: 

✓ Պայտանման երիկամի դեպքում երիկամները ստորին բևեռներով միացած 

են միմյանց:  

✓ Երիկամների պոլիկիստոզը բնորոշվում է երիկամների չափերի զգալի 

մեծացմամբ և պարենխիմայում անհարթ եզրերով էխոնեգատիվ 

գոյացությունների առկայությամբ: Կենտրոնական տեղակայման 

կիստաների դեպքում ԲԱՀ-ը դեֆորմացված է: Պոլիկիստոզը երկկողմանի է, 

յուրաքանչյուր կողմում առկա են 3 – 5 կիստաներ: 

✓ Սոլիտար կիստաները կլորավուն էխոնեգատիվ գոյացություններ են: 

Սուբկապսուլյար տեղակայման դեպքում երիկամների եզրերն անհարթ են, 

պարապելվիկալ տեղակայման դեպքում ԲԱՀ-ը դեֆորմացված է: 

Պարապելվիկալ կիստաները պետք է տարբերակել լայնացած 

բաժակիկներից: 

✓ Մուլտիկիստոզի դեպքում երիկամների ամբողջ պարենխիման 

փոխարինված է կիստոզ գոյացություններով, կարող են վիզուալիզացվել նաև 

կրակալման օջախներ: Մուլտիկիստոզն ի տարբերություն պոլիկիստոզի 

միակողմանի է: Երկկողմանի մուլտիկիստոզն անհամատեղելի է կյանքի 

հետ: 

✓ Երիկամի պարենխիմայի ուռուցքը ՈւՁՀ միջոցով որոշվում է որպես ոչ մեծ 

էխոգենությամբ անհարթ եզրերով կլորավուն գոյացություն: Կարող է դիտվել 

նաև երիկամների չափերի մեծացում և դեֆորմացիա: Ամբողջ երիկամը 

զբաղեցնող ուռուցքների ժամանակ հնարավոր է սինուսի և ԲԱՀ 

պատկերների բացակայություն: Երիկամի պարենխիմայի ուռուցքն 

անհրաժեշտ է տարբերակել սոլիդ կիստայից և տուբերկուլյոզային 

կավերնայից: 

 

Բորբոքային  հիվանդությունները 

✓ Սուր պիելոնեֆրիտը բնորոշվում է երիկամի նորմալ շարժունակության 

սահմանափակմամբ, ինչը պարանեֆրալ բջջանքի այտուցի հետևանք է: 

✓ Երիկամի աբսցեսը կլորավուն, երբեմն ոչ հստակ եզրերով էխոնեգատիվ 

գոյացություն է: Դրանում հնարավոր է հայտնաբերել էխոպոզիտիվ 

կառուցվածքներ: Հիմնականում լինում է ոչ մեծ չափերի, մոտավորապես 1 – 

1,5 սմ: 
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✓ Երիկամի տուբերկուլյոզի ժամանակ սպեցիֆիկ բորբոքման զոնաների 

կրակալման դեպքում հնարավոր է նկատել անհարթ եզրերով էխոպոզիտիվ 

գոյացություններ: Դրանք պետք է տարբերակել երիկամային քարերից: Ի 

տարբերություն վերջինների նկարագրված  էխոպոզիտիվ գոյացությունները 

չունեն կապ ԲԱՀ-ի և սինուսի հետ: 

✓ Երիկամի տուբերկուլյոզային կավերնան ի տարբերություն աբսցեսի ունի 

մեծ չափեր, հաստ էխոպոզիտիվ կապսուլա: Պարունակությունը մոտ է 

հեղուկին, բայց անհամասեռ և կարող է ունենալ խիտ ներառուկներ: 

Հնարավոր է նկատվեն պետրիֆիկացիայի օջախներ: 

✓ Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի սկզբնական շրջանում ՈՒՁՀ սպեցիֆիկ 

պատկեր չի դիտվում: Ուշ փուլերում, երբ կա երիկամի կնճռոտում, դիտվում 

է ԲԱՀ-ի դեֆորմացիա, երիկամի չափերի նկատելի փոքրացում, 

պարենխիմայի և սինուսի ծավալների հարաբերակցությունը մոտ 1,5/1 

(նորմայում 2/1): Պարենխիման անհամասեռ է, սահմաններն անհարթ, 

կապսուլան հաստացած: Պրոցեսը հիմնականում միակողմանի է:  

✓ Պիոնեֆրոզին հատուկ են երիկամի չափերի մեծացում, կապսուլայի 

հաստացում, պարանեֆրալ բջջանքի այտուց և նորմալ շարժողականության 

սահմանափակում, երիկամի պարենխիմայի հաստության նվազում: Բնորոշ 

են ԲԱՀ-ի լայնացում և դեֆորմացիա: Սպիական փոփոխությունների 

հետևանքով ԲԱՀ-ը հիպերէխոգեն է: Կոնկրեմենտների, թարախի, ինչպես 

նաև նեկրոզի ենթարկված հյուսվածքների առկայության դեպքում ԲԱՀ-ի 

լուսանցքում կարող են հայտնաբերվել անհամասեռ զանգվածներ: 

✓ Պարանեֆրալ աբսցեսի դեպքում տվյալ կողմից երիկամի վիզուալիզացիան 

դժվարացած է: 

 

Նեֆրոլիթիազ  

Քարերը վիզուալիզացվում են որպես էխոպոզիտիվ գոյացություններ՝ 

տեղակայված ԲԱՀ-ում: Կալցիումական քարերի դեպքում որոշվում է 

ակուստիկ ստվեր: Կորալանման քարերը հստակ եզրագծվող էխոպոզիտիվ 

գոյացություններ են, որոնք կրկնում են ԲԱՀ-ի ուրվագծերը: Պետք է 

տարբերակել էմֆիզեմատոզ պիելոնեֆրիտից: 

ՈՒՁՀ միջոցով հնարավոր է տեսնել բաժակիկի, ավազանի և միզածորանի  

վերին 1/3 –ի և ինտրամուրալ քարերը: 

 

Հիդրոնեֆրոզ  

Հիդրոնեֆրոզի սկզբնական շրջանում դիտվում է պիելէկտազիա, 

երիկամային պարենխիման պահպանված է: ԲԱՀ-ի դինամիկ լայնացումը 
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ավելի է արտահայտվում և ձևավորվում է ուրետերոնեֆրոզ: Բաժակիկները 

փոխում են իրենց ձևը (նորմայում C-նման, դառնում են O-նման), դրանցում 

կարող են նկատվել մեծաքանակ կոնկրեմենտներ: Պարենխիմայի 

հաստությունը նվազում է: Տերմինալ շրջանի դեպքում դիտվում է երիկամի 

չափերի մեծացում, պարենխիմայի կտրուկ բարակում, ԲԱՀ-ի արտահայտված 

լայնացում: 

 

ՈՒՁ-դոպլեր (դուպլեքս) հետազոտությամբ 

հնարավոր է որոշել երիկամային անոթներում արյան հոսքի վիճակն ու 

արագությունը: Հնարավոր է որոշել անոթների անցանելիությունը և դրանց 

տրամաչափը, անոթի պատի ռիգիդությունը, փոփոխությունները անոթի  

լուսանցքում (աթերոսկլերոտիկ վահանիկ, թրոմբ), գնահատել 

պերիվասկուլյար հյուսվածքի վիճակը: 

 

Ռենտգենաբանական հետազոտություն 

Շրջադիտակային ռենտգենաբանական հետազոտությունն առանձնապես 

ինֆորմատիվ չէ և նեֆրոլոգիական պրակտիկայում կիրառվում է հազվադեպ: 

ԿՏ  ցուցումներն  են . 

1.նորագոյացությունների դիագնոստիկան, տեղակայման և բաշխվածության 

գնահատումը, վիրահատական միջամտության ծավալի որոշումը, ճառա-

գայթային բուժման ընթացքում արդյունավետության գնահատումը, 

մետաստազների հայտնաբերումը, 

2.երիկամի տրավմաները, 

3.մակերիկամի ուռուցքը: 

 

Էքսկրետոր ուրոգրաֆիա 

Հիմնված է երիկամներով ռենտգեն կոնտրաստային նյութերի հեռացման 

հատկության վրա: Հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել երիկամ-

ների, ԲԱՀ-ի, միզածորանների և միզապարկի անատոմիական և ֆունկցիոնալ 

վիճակի մասին: Հետազոտման համար կոնտրաստային նյութի ն/ե 

ներարկումից հետո, սովորաբար 7 – 10 ր և 20 – 25 ր ընթացքում, կատարվում է 

ռենտգենոգրաֆիա։   

Էքսկրետոր ուրոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս դատել երիկամների 

կողմից կոնտրաստային նյութը հեռացնելու հնարավորության մասին: 

Ներկայումս կիրառվող կոնտրաստային նյութերը օրգանիզմից դուրս են 

բերվում երիկամի պրոքսիմալ խողովակներով, սեկրեցիայի միջոցով: Այս 
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նյութերի սեկրեցիան զգալի դանդաղում է ուրոդինամիկայի խանգարումների և 

տուբուլյար ապարատի ախտահարման ժամանակ: 
 

Ռետրոգրադ պիելոուրետերոգրաֆիա 

Ռետրոգրադ պիելոգրաֆիան իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 

կատարել ցիստոսկոպիա, ապա միզածորանի կաթետերիզացիա և 

կոնտրաստային նյութի ներմուծում: 

Ցուցումներն են.  

1.միզուղիների տուբերկուլյոզ (քանզի թույլ է տալիս հայտնաբերել վաղ 

դեստրուկտիվ փոփոխությունները բաժակիկներում),  

2.սուր մեդուլյար նեկրոզ (որպես սուր պիելոնեֆրիտի բարդություն), 

3.ավազանի պապիլյար ուռուցք և ուրատային նեֆրոլիթիազ,  

4.ավազան-միզածորանային հատվածի և միզածորանի ստրիկտուրաներ, 

5.անհրաժեշտության դեպքում, օր., ռենտգեննեգատիվ քարերի քանակի և 

տեղակայման ճշգրտման համար: 

Բարդություններն են վերին միզուղիների բորբոքումը, ավազան-

երիկամային ռեֆլյուքսը, որի դեպքում բարձր է սուր պիելոնեֆրիտի ռիսկը, 

ԵՍՎ: 

Երիկամային անոթների անգիոգրաֆիան ցուցված է սիմպտոմատիկ ԶՀ 

դեպքում, երբ այն կրում է կայուն և համառ բնույթ։ Երիկամային անոթների 

անգիոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել 

երիկամների անոթների, երիկամների և միզուղիների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների մասին: 

Ցուցումներն են երիկամների մագիստրալ անոթների ախտահարման 

աստիճանի և տեղակայման որոշումը, հատկապես օրգանպահպանող վիրա-

հատոթյուններից առաջ, մակերիկամների հետազոտությունը: 

Տարբերում են երիկամներում կոնտրաստային նյութերի շրջանառության 4 

ֆազա․ 

1. Արտերիալ․ աորտայի, երիկամային զարկերակների և դրանց ճյուղա-

վորումների կոնտրաստավորում, 

2. նեֆրոգրաֆիկ (պարենխիմատոզ)․ կոնտրաստային նյութը կուտակվում է 

պարենխիմայում, 

3. երակային․ կոնտրաստավորվում են երիկամների մագիստրալ երակները, 

4. էքսկրետոր․ կոնտրաստավորվում են միզուղիները (ինչպես էքսկրետոր 

ուրոգրաֆիայի ժամանակ): 

 

Շրջադիտակային որովայնային աորտոգրաֆիա 
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Շրջադիտակային որովայնային աորտոգրաֆիան թույլ է տալիս վիզուալի-

զացնելբոլոր երիկամային անոթները (անգիոգրաֆիկ կաթետերի պրոքսիմալ 

ծայրը տեղադրվում է երիկամային զարկերակների աորտայից բաժանման 

հատվածից՝ Th XI-XII, քիչ վերև): Կիրառվում է նաև սելեկտիվ երիկամային 

անգիոգրաֆիա: Այս դեպքում անգիոգրաֆիկ կաթետրը ներդրվում է աջ կամ 

ձախ երիկամային զարկերակի լուսանցքի մեջ: 

Տվյալ մեթոդի առավելություններն են․ 

● կոնտրաստային նյութի քիչ քանակի կիրառումը, 

● երիկամի պարենխիմայի կոնտրաստավորման ուժգնացումը։  

 

Սելեկտիվ երիկամային ֆարմակո-արտերիոգրաֆիա 

Երիկամային զարկերակ ադրենալին ներմուծելուց հետո նորմայում տեղի 

է ունենում վազոկոնստրիկցիա: Կիրառվում է երիկամային նորագոյացություն-

ները ախտորոշումելու համար: Պաթոլոգիկ անոթները զուրկ են էլաստիկ և 

մկանային էլեմենտներից, հետևաբար ադրենալինի ազդեցությամբդրանց 

նեղացում տեղի չի ունենում: 

 

Վենոկավագրաֆիա 

Վենոկավոգրաֆիան ստորին սիներակի կոնտրաստ ռենտգենոգրաֆիան է: 

Նորմայում երիկամային երակները չեն կոնտրաստավորվում: Ստորին 

սիներակի ուռուցքով ճնշման, կամ թրոմբոզի ժամանակ վիզուալիզացվում են 

երիկամային և կոլլատերալ երակները: Այն իրականացվում է տրասնֆեմոռալ 

մուտքով: 

Հիմնական ցուցումը հանդիսանում է ուռուցքային թրոմբոզները ախտո-

րոշելու անհրաժեշտությունը: 

Երիկամների և միզուղիների ռենտգենաբանական հետազոտությունների 

ժամանակ հաճախ հանդիպող շեղումներն են․ 

1. երիկամային զարկերակի ստենոզ։ Ստենոզից դիստալ զարկերակների 

ուշացած կոնտրաստավորում, ինտենսիվ նեֆրոգրամմա, զուգակցված 

չլայնացած ԲԱՀ-ի ուշացած կոնտրաստավորման հետ՝ ԶՀ-ով հիվանդների 

մոտ, 

2. օբստրուկտիվ նեֆրոպաթիա։ Որպես նեֆրոլիթիազի, ուռուցքի, միզապարկ-

միզածորանային ռեֆլյուքսի, հետորովայանամզային ֆիբրոզի հետևանք՝ 

վաղ շրջանում արտահայտվում է հիդրոկալիկոզով (բաժակիկների վզիկների 

լայնացում): Հետագայում դեոֆորմացվում են բաժակիկները, ձևավորվում է 

պիելէկտազիա, որն էլբերում է հիդրոնեֆրոզի զարգացման: Այս դեպքում 

դիտվում էլայնացած ԲԱՀ-ի ուշացած կոնտրաստավորում, 
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3. ավազան-երիկամային ռեֆլյուքս։ ԲԱՀ-ից դուրս կոնտրաստային նյութի 

կուտակում (երիկամի սինուսի բջջանքում, լիմֆատիկ և արյունատար անոթ-

ներում), որը հայտնաբերվում է ռետրոգրադ պիելոգրաֆիայի միջոցով, 

4. խրոնիկական պիելոնեֆրիտ։ Վերին միզուղիների տոնուսի իջեցում, 

բաժակիկների նկատելի դեֆորմացիա (հաճախ վերին), ԲԱՀ-ի լայնացում: 

Ուշ ստադիաներում՝ բաժակիկների արտահայտված դեֆորմացիա, նրանց 

մոտեցում, պիելէկտազիա, պիելոռենալ ռեֆլյուքս, 

5. նեկրոտիզացնող պապիլիտ (պապիլյար նեկրոզ)։ Հաճախ բարդացնում է 

պիելոնեֆրիտը: Ռենտգենոգրաֆիայի միջոցով հայտնաբերվում է 

բաժակիկների լցման դեֆեկտ, 

6. երիկամների տուբերկուլյոզ։ Հայտնաբերվում են կալցիֆիկատներ, 

բաժակիկների դեֆորմացիաներ, ԲԱՀ-ի վատ կոնտրաստավորում, ԲԱՀ-ի 

հետ կապված խոռոչներ: 

Ռենտգեն կանտրաստային հետազոտության ժամանակ անհրաժեշտ է 

ապահովել ադեկվատ ռեհիդրատացիա՝ ԵՍՎ-ից հնարավորինս խուսափելու 

նպատակով: 

Ռենտգեն կանտրաստային հետազոտությունների բարդություններն են․  

✓ ալերգիկ ռեակցիաները (եղնջացան, Քվինկեյի այտուց, անաֆիլակտիկ շոկ),  

✓ ԵՍՎ, տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ, սուր լյարդային 

անբավարարություն: 

 

Ռադիոիզոտոպ ռենոգրաֆիա 

Մեթոդը հիմնված է խողովակային էպիթելի կողմից 131I-գիպուրանի ընտրո-

ղական կլանման և մեզով դուրս բերման հատկության վրա: Գիպուրանի 

կուտակումը և դուրս բերումը գրանցվում է տվիչների կողմից և ներկայացվում 

է 2 կորերի տեսքով: Հետազոտությունը նկատելի ճառագայթային ազդեցություն 

չունի: 131I-գիպուրանի ն/ե ներարկումից հետո կատարվում է ռենոգրամմայի 

գնահատում․ 

1. անոթային հատված – արտահայտում է երիկամային անոթներում գիպու-

րանի հայտնվելը, 

2. սեկրետոր (խողովակային հատված) – արտացոլում է պրոքսիմալ խողո-

վակների կողմից արյունից գիպուրանի սեկրեցիան,  

3. էքսկրետոր – արտացոլում է մեզով գիպուրանի դուրս բերումը: 

 

Ռենոգրամման վերլուծելիս գնահատվում են հետևյալ պարամետրերը. 

● Tmax- կորի առավելագույն բարձրությանը համապատասխանող ժամանակն 

է (նորմայում 3,6-4 ր),  
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● T1/2 (կիսադուրսբերման ժամանակ) – կորի ամպլիտուդայի կիսով չափ 

իջնելու ժամանակն է (10-12 ր): 

Աջ և ձախ երիկամի ռենոգրամմաները համարվում են սիմետրիկ, եթե Tmax –ը 

տարբերվում է առավելագույնը 1ր-ով, իսկ T1/2-ը՝ 2ր-ով: 

Վազոռենալ ԶՀ ժամանակ դիտվում է կորերի արտահայված ասիմետրիա՝Tmax –

ի նկատելի մեծացում, կորի ամպլիտուդայի իջեցում՝ առանց էքսկրեցիայի 

նշանակալի խանգարման: Միզուղիների օբստրուկցիայի (խցանման) 

ժամանակ գրանցվում է անընդհատ բարձրացող կոր և հնարավոր չէ որոշել 

Tmax և T1/2: Ռադիոիզոտոպ ռենոգրաֆիան դեր ունի ռենալ և պոստռենալ ԵՍՎ 

տարբերակման մեջ: Առավել ինֆորմատիվ է երիկամների ասիմետրիկ 

ախտահարման դեպքում (պիելոնեֆրիտ, երիկամի բնածին հիպոպլազիա), 

ինչպես նաև երիկամների պոլիկիստոզի դեպքում։ 
 

Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ) 

ՄՌՏ միջոցով հնարավոր է պատկերացում ստանալ երիկամների 

ծավալային գոյացությունների մասին, ինչն այլ մեթոդներով հնարվոր չէ:  

ՄՌՏ-ն թույլ է տալիս ստանալ հետազոտվող հատվածի պատկերը միջաձիգ, 

ֆրոնտալ և սագիտալ կտրվածքներում: Հնարավոր է իրականացնել 3D 

ռեկոնստրուկցիա: Կիստոզ գոյացությունները հետազոտելիս այն  

պատկերացում է տալիս կիստայի պարունակության մասին: Առանց 

կոնտրաստային նյութի կիրառման հնարավոր է ստանալ անոթների հստակ 

պատկերը՝ ախտորոշել անևրիզմա, արտերիովենոզ խուղակներ, ինչպես նաև 

փոքր չափերի նորագոյացություններ: 
 

Երիկամի բիոպսիան  

երիկամի պարենխիմատոզ հիվանդությունների դեպքում հետազոտման 

վերջնական փուլն է։ Այն իրականացվում է ՈՒՁՀ հսկողության ներքո: 

Ցուցումներն են. 

1. պրոտեինուրիան ավելի քան 1 գ/24 ժ,  

2. անհայտ էթիոլոգիայի ՆՍ,  

3. երիկամային էթիոլոգիայի հեմատուրիան,   

4. անհայտ էթիոլոգիայի երիկամային ԶՀ, 

5. անհայտ էթիոլոգիայի տուբուլոպաթիան, 

6. տիպ 2 ՇԴ առաջին տարվա ընթացքում դիտվող ՆՍ, հեմատուրիան,  

7. հղիների նեֆրոպաթիայից 3 ամիս անց պահպանվող ԶՀ, քանզի պրոգնոզը 

կախված է մորֆոլոգիական փոփոխությունների առանձնահատկութ-

յուններից, 

8. անհայտ էթիոլոգիայի ռենալ ԵՍՎ,  
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9. շարակցական հյուսվածքի անհայտ էթիոլոգիայի հիվանդություն, որը 

զուգակցված է ԳՆ ու վասկուլիտի հետ,  

10. 3 շաբաթից ավելի տևողությամբ անուրիան, 

11. ռենովասկուլյար ԶՀ դեպքում բուժման տակտիկան որոշելու նպատակով 

(անգիոպլաստիկա, նեֆրէկտոմիա), 

12. ՏԵԱ դեպքում երիկամի տրանսպլանտացիայի հարցը որոշելու համար 

(տրանսպլանտացված երիկամում ռեցիդիվի հավանականությունը և 

արագությունը հսկելու համար անհրաժեշտ է հիմքում ընկած հիվանդության 

ախտորոշումը): Օր., հակամարմնային ԳՆ, ՖՍԳՍ, ՀՈՒՍ, ՄԿԳՆ, 

13. ՀՌՍ կասկածը HBsAg և/կամ HCV դրական հիվանդների մոտ HBV/HCV 

ասոցացված ԳՆ ՀՌՍ-ից տարբերակելու նպատակով, լաբորատոր 

մեթոդների ոչ բավարար ինֆորմատիվության դեպքում, 

14. փոխպատվաստված երիկամի դեպքում ԿՖ արագ իջեցման, պրոտեի-

նուրիայի և ԶՀ դեպքում մերժման կրիզն այլ ծագման խնդիրներից (օր., ԳՆ-ի 

ռեցիդիվ, դեղորայքային ախտահարում) տարբերակելու համար: Մերժման 

կրիզը հաստատելու դեպքում կարևոր է որոշել մորֆոլոգիական ձևը, քանի որ 

դրանից  են կախված բուժման տակտիկան և պրոգնոզը: 

Խրոնիկական ԳՆ-երի ժամանակ երիկամների բիոպսիան ցուցված է առաջին 2 

տարիների ընթացքում: 
 

Հարաբերական հակացուցումներն են. 

1. չկարգավորվող ԶՀ, 

2. արտահայտված հիպերկրեատինինեմիան 440 մկմոլ/լ-ից ավելի, 

3. հիպոկոագուլյացիան, 

4. թրոմբոցիտոպենիան, 

5. դիֆուզ աթերոսկլերոըզ, 

6. արտահայտված նեֆրոկալցինոզը, 

7. հանգուցավոր պերիարտերիտը, 

8. միելոմային նեֆրոպաթիան, 

9. երիկամների պաթոլոգիական շարժունակությունը, 

10. նախադաշտանային օրերը: 
 

Բացարձակ հակացուցումներն են. 

1. միակ երիկամը, 

2. երիկամների սպիական փոքրացումը, 

3. երիկամի պոլիկիստոզը, հիդրոնեֆրոզը, 

4. երիկամի ուռուցքը,  

5. երիկամային զարկերակի անևրիզման, 
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6. երիկամային երակի թրոմբոզը, 

7. ԽՍԱ, 

8. հիվանդի հրաժարումը։ 

 

Երիկամների դերը ֆոսֆոր-կալցիումական փոխանակության մեջ 

 

Երիկամները ֆոսֆոր-կալցիումական փոխանակության մեջ կատարում են 

հիմնական դեր՝ապահովելով կալցիումի և ֆոսֆորի չափավորված քանակը 

օրգանիզմում: 

Կալցիումի մոտքն օրգանիզմ տեղի է ունենում ստամոքսաղիքային 

տրակտով: Կալցիումի մակարդակը արյան շիճուկում արտահայտվում է երեք 

հիմնական ֆրակցիաներով. 

1. Ընդհանուր կալցիումի 40 % կապված է սպիտակուցների հետ: 

2. 10 % հանդիպում է ֆոսֆատների, բիկարբոնատների և ցիտրատների հետ 

միացության ձևով: 

3. 50 % կազմում է իոնիզացված կալցիումը (Ca++), որը համարվում է 

վերջինիս ազատ ֆրակցիան և օժտված է բիոլոգիական մեծ ակտիվությամբ: 

Ֆիզիոլոգիական պայմաններում կալցիումը(ինչպես կապված, այնպես էլ 

ազատ), ֆիլտրվում է առաջնային մեզով և 70 % ենթարկվում է ռեաբսորբցիայի 

խողովակի պրոքսիմալ հատվածում, իսկ 20 % Հենլեյի կանթում: 

Ռեաբսորբցիայի ենթարկված կալցիումը ներթափանցում է խողովակի պատի 

բջջի ցիտոպլազմա, ապա ակտիվ վիտամին «D» օգնությամբ միանալով 

սպիտակուցի հետ, ենթարկվում է տեղափոխման դեպի արյուն: Ֆոսֆորն 

այսպես օրգանիզմ է մտնում ստամոքսաղիքային տրակտով, ապա 

էքսկրեկցիայի ենթարկվում երիկամներով: Ֆոսֆորի միայն ոչ մեծ քանակն է 

կապվում արյան սպիտակուցների հետ: Ֆոսֆորը լիովին ֆիլտրվում է 

կծիկներով, ապա մոտ 80 % ռեաբսորբցիայի ենթարկվում խողովակների 

պրոքսիմալ հատվածում, 10 % դիստալ հատվածում և միայն ֆոսֆորի 10 % 

էքսկրեկցիայի է ենթարկվում մեզով: Արյան մեջ ֆոսֆորի ավելցուկի դեպքում, 

վերջինիս ռեաբսորբցիան չի փոխվում, այլ շատանում է էքսկրեցիան մեզով: 

Ֆոսֆորը տրանսպորտի է ենթարկվում խողովակի բջջից դեպի արյուն՝ 

կապվելով տեղափոխումը ապահովող սպիտակուցի հետ: 

Ֆոսֆորկալցիումական մետաբոլիզմի կարգավորումը տեղի է ունենում 

ՊԹՀ, կալցիտոնինի և D վիտամինի համատեղ ազդեցության տակ: 

Օրգանիզմում ֆոսֆորի և կալցիումի հիմնական (90 %) դեպոն ողնաշարն է և 

միայն 10 %՝ փափուկ հյուսվածքները: 

Արտահայտված հիպերֆոսֆատեմիա զարգանում է  
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• ռաբդոմիոլիզի,  

• հեմոլիզի, 

• ուժեղացած կատաբոլիզմի դեպքում: 
 

Պարատ հորմոնն (ՊԹՀ) ապահովում է կալցիումի մակարդակը արյան մեջ 

կանոնավորելով վերջինիս ներծծումը աղիներով և երիկամի խողովակային 

ապարատի պրոքսիմալ հատվածում վիտամին D3(1,25(OH)2) ակտիվացման 

միջոցով, ինչպես նաև հետագա կուտակումը ոսկրերում: Դրան հակառակ ՊԹՀ 

ազդեցության տակ պակասում է ֆոսֆորի ռեաբսորբցիան երիկամի պրոքսիմալ 

և դիստալ հատվածներում՝ առաջացնելով ֆոսֆատուրիա և հիպոֆոսֆատե-

միա: Զուգահեռ նշված պրոցեսին ՊԹՀ բերում է նաև նատրիումի 

ռեաբսորբցիայի մասնակի իջեցման: ՊԹՀ սինթեզի ռեգուլյացիան կատարում են 

կալցիումը և D3 վիտամինը մեկը մյուսից անկախ ռեցեպտորների, այն է՝ 

կալցիում կապող ռեցեպտորների և տրանսմեմբրանային՝ D3 վիտամինի 

ռեցեպտորների միջոցով: Կալցիում կապող ռեցեպտորները գտնվում են 

բջջային մեմբրանի մակերեսին: Ռեցեպտորների ակտիվությունն ուղղակիորեն 

կախված է արյան կալցիումի մակարդակից: Վերջինիս ցածր մակարդակի 

դեպքում կալցիում կապող ռեցեպտորները գտնվում են ոչ ակտիվ վիճակում և 

ապահովում են ՊԹՀ մշտական սինթեզը: ՊԹՀ-ը կատարում է միաժամանակ 2 

ֆունկցիա․ 

1. ապահովում է կալցիումի նորմալ մակարդակն արյան մեջ, 

2. նպաստում է նույն կալցիում կապող ռեցեպտորների սինթեզին։ 

Նման ֆիզիոլոգիական փոխկապակցության մեջ ՊԹՀ և ԿՌ ապահովում են 

կալցիումի նորմալ մակարդակը արյան մեջ: Ֆիզիոլոգիական պայմաններում  

կալցիումի մակարդակն արյան մեջ բարձրանալիս ակտիվանում են կալցիում 

կապող ռեցեպտորները և արագ նպաստում է ՊԹՀ սինթեզի իջեցմանն արյան 

մեջ: Հաջորդ փուլը դրան անմիջապես հետևում է կալցիում կապող 

ռեցեպտորների արտադրության նվազումը, որպեսզի պահպանվի կալցիումի 

նորմալ մակարդակը արյան մեջ: 

Վիտամին D3. նորմայում խոլեկալցիֆերոլ սինթեզվում է մաշկում 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ, կամ օրգանիզմ է 

մտնում սննդի միջոցով: Օրգանիզմում D վիտամինը դեռևս չունենալով 

բիոլոգիական ակտիվություն, մասամբ կուտակվում է ճարպային և մկանային 

հյուսվածքում, մասամբ էլ ենթարկվում է հետագա մետաբոլիկ փոփոխություն-

ների լյարդում, վերածվելով 25 հիդրօքսիխոլիկալցիֆերոլի(25 (OH)D3): Արյան 

հոսքով վիտամին D3 ֆիլտրվում է և միայն երիկամի խողովակի պրոքսիմալ 

հատվածում 1α-հիդրօքսիլազայի ազդեցության տակ վերածվում է 1,25-
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դիհիդրօքսիխոլեկալցիֆերոլի [1,25 (OH)D3]: Վերջինս համարվում է վիտամին 

D3 ամենաակտիվ ձևը, որը նպաստում է կալցիումի ներծծմանը աղիներից և ՊԹՀ 

հետ համատեղ նաև՝ ոսկրային հյուսվածքից նրա դուրսբերմանը դեպի արյուն՝ 

ապահովելով կալցիումի մշտական բավարար մակարդակ արյան մեջ: 

Ֆիզիոլոգիական հիպերկալցիեմիայի դեպքում վիտամին D3 ազդեցությունը 

կալցիումի մակարդակի իջեցման մեջ ավելի մեղմ է: Այդ պարագայում 

վիտամին D3մտնում է հարվահանագեղձի բջջի ներսը, և միանալով կորիզային 

ռեցեպտորների հետ՝ ճնշում է ՊԹՀ սինթեզը: 

Կալցիտոնինը վահանաձև գեղձի պարաֆոլիկուլյար K բջիջների կողմից 

արտադրվող հորմոն է: Ի հակադարձ ՊԹՀ իջեցնում է կալցիումի մակարդակը 

արյան մեջ՝ կանխարգելելով հիպերկալցիեմիայի զարգացումը, նաև իջեցնում է 

ոսկրային հյուսվածքում օստեոկլաստների ակտիվությունը: Երիկամներում 

ընկճում է կալցիումի խողովակային ռեաբսորբցիան: Կալցիտոնինը 

ակտիվացնում է նաև 1α-հիդրօքսիլազա ֆերմենտը՝ նպաստելով վիտամին 1,25 

(OH)2D3 ակտիվ ներծծմանը երիկամի պրոքսիմալ խողովակներում: 

ԵԽՀ վաղ շրջանում, երբ դիտվում է ԿՖ իջեցում (< 60մլ/ր), սկսվում են 

ոսկրային և միներալային փոփոխություններ, որոնք առաջին հերթին 

արտահայտվում են ֆոսֆորի էքսկրեցիայի խանգարումով՝ աղիներից նրանց 

նորմալ ներծծման ֆոնի վրա, ստեղծելով պայմաններ հիպերֆոսֆատեմիայի 

զարգացման համար: 

ԿՖԱ անկումն ընթանում է կոմպենսատոր մեխանիզմների ակտիվացմանը 

զուգահեռ՝ ֆոսֆոր-կալցիումական հոմեոստազը պահպանելու համար: Այդ 

մեխանիզմներից մեկը, որպես հիպերֆոսֆատեմիայի պատասխան, 

ֆիբրոբլաստների աճի գործոնի՝ ֆոսֆատոնին հորմոնի (FGF-23) ակտիվացումն 

է, որը սինթեզվում է օստեոցիտների և օստեոբլաստների կողմից: Այդ հորմոնն 

իջեցնում է ֆոսֆորի ռեաբսորբցիան պրոքսիմալ խողովակներում, ինչպես նաև 

ճնշում է դրանց ներծծումը աղիներից: Այդ հորմոնի շնորհիվ ֆոսֆորի 

մակարդակն արյան մեջ որոշ ժամանակ չի բարձրանում:  

ԿՖԱ իջեցմանը զուգահեռ խորանում է նաև խողովակների պրոքսիմալ 

հատվածի ախտահարումը, իսկ դա նպաստում է հիպերֆոսֆատեմիայի 

զարգացմանը, ինչը համարվում է պարաթհորմոնի խթանման և 

հիպերպարաթիրեոզի զարգացման կարևորագույն գործոն: Պարաթհորմոնի 

մակարդակի բարձրացումը նպաստում է ֆոսֆորի և կալցիումի դուրս բերմանը 

ոսկրերից, սակայն հիպերկալցիեմիա չի զարգանում, քանի որ պահպանվում է 

թիրեոկալցիտոնինի ազդեցությունը, որը միաժամանակ նպաստում է ֆոսֆորի 

սեկրեցիային խողովակային ապարատում: Այսպիսով, ԵԽՀ II շրջանում 

ֆոսֆորի և կալցիումի մակարդակը մնում է նորմալ ցուցանիշների 
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սահմաններում, իսկ պարաթհորմոնի մակարդակը շարունակում է 

բարձրանալ: ԵԽՀ պրոգրեսին զուգահեռ երիկամի խողովակային ապարատի 

բջիջների կողմից զարգանում է ռեզիստենտություն պարաթհորմոնի 

նկատմամբ:  

Զուգահեռ զարգանում է D3 վիտամինի դեֆիցիտ: Սկզբում այն կրում է 

ֆունկցիոնալ բնույթ, ապա դառնում է բացարձակ, ինչը բացատրվում է երիկամի 

պարենխիմայի սկլերոզով և 1α-հիդրօքսիլազայի սինթեզի անկումով: D3 

վիտամինի դեֆիցիտն առաջացնում է ոսկրային հյուսվածքի դեմիներալիզացիա: 

Այս փոփոխությունների հետևանքով զարգանում են հիպոկալցիեմիա և 

հիպերֆոսֆատեմիա: 

Հիպոկալցիեմիան խորանում է հիպերպարաթիրեոզին զուգահեռ, ինրը 

բերում է գեղձի ադենոմայի ձևավորման: Այդ պատճառով գեղձի բջիջները 

դադարում են պատասխանել կալցիումական ռեցեպտորներին, որոնք պակա-

սում են մոտ 60 %: Իր հերթին, պրոգրեսիվող հիպերֆոսֆատեմիան նույնպես 

բերում է գեղձի պրոլիֆերացիայի, և ՊԹՀ սինթեզի խթանման: 

Հիպերպարաթիրեոզը նպաստում է ներբջջային կալցիումի մակարդակի 

բարձրացմանը և կալցիֆիկատների ձևավորմանը տարբեր օրգաններում: 

Այսպիսով, ֆոսֆոր-կալցիումական փոխանակության խանգարումը 

ձևավորում է երկու կարևոր սինդրոմ՝ 

1. ոսկրային հյուսվածքի ռեզորբցիա, 

2. էկտոպիկ կալցիֆիկատների ձևավորում: 

Կալցիֆիակատների առավել անբարենպաստ տեղակայումը սիրտ-

անոթային համակարգն է: ԵԽՀ IV-V շրջանում կալցիֆիկատներ ձևավորվում են 

նաև հոդերում, թոքերում, մաշկում: 

Ի պատասխան ՊԹՀ կողմից օստեոբլաստների ակտիվության խթանման, 

կալցիֆիկացմանը զուգահեռ զարգանում է ռենալ օստեոդիստրոֆիա  ոսկրային 

ֆիբրոզի ու կիստաների ձևավորմամբ, ինչը կոտրվածքների հաճախ պատճառ 

է: 
 

Բուժումը պայքարն է հիպերֆոսֆատեմիայի, հիպերպարաթիրեոզի, 

հիպոկալցիեմիայի և դրանց հետևանքով զարգացած բարդությունների դեմ: 

Օգտագործում են ֆոսֆոր կապող, ալյումին պարունակող պրեպարատներ` 

վիտամին D և Սևելամեր 1600 մգ x 2 (1 կապսուլա x 2): Վերջինս օգտագործվում 

է հիպերպարաթիրեոզի, հիպերֆոսֆատեմիայի և հիպոկալցիեմիայի շտկման 

նպատակով: 

 

Թթվա-հիմնային հավասարակշռության խանգարումները 
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պայմանավորված է արյան մեջ ջրածնի իոնների մակարդակի խախտմամբ, 

ինչի հետևանքով փոփոխվում է արյան pH-ը։ 

H+ իոնների կոնցենտրացիայի փոփոխության հետևանքով զարգանում են 

երկու տիպի խանգարումներ՝ ացիդոզ և ալկալոզ։  

Ացիդոզը բնորոշվում է արյան մեջ H+ իոնների մակարդակի բարձրացումով 

(pH-ի իջեցում) և արյան մեջ բիկարբոնատների ցածր քանակով։ Ալկալոզը 

բնութագրվում է արյան մեջ H+ իոնների իջեցմամբ (pH-ի բարձրացումով) և 

բիկարբոնատների բարձր քանակով։ Երկու իրավիճակներն էլ համարվում են 

ախտաբանական և պահանջում են արագ շտկում։ 

Ացիդոզը երիկամային պաթոլոգիայի դեպքում զարգանում է մետաբոլիկ 

խանգարումների հետևանքով և ընթանում է արյան մեջ բիկարբոնատների ցածր 

մակարդակով։ Մետաբոլիկ ացիդոզը զարգանում է կամ կծիկների սկլերոզի 

պատճառով, երբ ԿՖԱ կազմում է 25 մլ/ր, բերելով արյան մեջ մետաբոլիզմի 

վերջնական նյութերի և H+ իոնների մակարդակի բարձրացման, նաև 

բիկարբոնատների մակարդակի իջեցման կամ խողովակային ապարատի 

առաջնային ախտահարման դեպքում։ 

Տարբերում են պրոքսիմալ և դիստալ խողովակային ացիդոզ։ Պրոքսիմալ 

խողովակային ացիդոզի դեպքում խանգարվում է բիկարբոնատների, ինչպես 

նաև ֆոսֆատների, միզաթթվի, գլյուկոզայի, ամինաթթուների ռեաբսորբցիան։ 

Դիստալ խողովակային ացիդոզի դեպքում խանգարվում է H+ իոնների 

սեկրեցիան արյունից դեպի խողովակի լուսանցք։ Արյան մեջ ավելցուկային H+ 

իոնները չեզոքանում են բիկարբոնատների միջոցով, ինչի պատճառով վերջինի 

մակարդակն իջնում է, հանգեցնելով ացիդոզի։ 

Մետաբոլիկ ացիդոզի զարգացման մեջ գործում են 4 հիմնական 

պրոցեսներ. 

1. թթուների մակարդակի բարձրացումն արյան մեջ: Երիկամները հնարա-

վորություն չունեն այդ չափ հեռացնել թթուները և վերականգնել բիկարբո-

նետները։ 

2. երիկամային պարենխիմայի ախտահարման հետևանքով նվազում են 

բիկարբոնատների ռեաբսորբցիան և թթուների հեռացումը, 

3. բիկարբոնատների կորուստը ստամոքս-աղիքային ուղիով, 

4. բիկարբոնատների ռեաբսորբցիան երիկամային խողովակային 

համակարգով ճնշվում է հետևյալ դեպքերում. հիպերվոլեմիա, 

հիպերկալիեմիա, ածխաթթու գազի պարցիալ ճնշման իջեցում արյան մեջ, 

միներալոկորտիկոիդների մակարդակի իջեցում։  

 

Տարբերում են կոմպենսացված և դեկոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզ։ 
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Կոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզը բնորոշվում է ստանդարտ բիկարբո-

նատների քանակի իջեցումով, սակայն ածխաթթու գազի նատրիումական աղի 

և ածխաթթու գազի հարաբերակցությունը չի փոփոխվում և արյան pH-ը չի 

շեղվում նորմայից։ Այսպիսով, կոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզն ունի 

հետևյալ պատկերը՝ արյան pH-ը նորմայի սահմաններում, PaCO2 կոմպենսաց-

ված իջած, ստանդարտ բիկարբոնատների մակարդակն իջած։ 

Դեկոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզը բնորոշվում է ստանդարտ բի-

կարբոնատների և ածխաթթու գազի մակարդակի և դրանց հարաբերակցության 

փոփոխությամբ, ինչը բերում է pH-ի իջեցման։ Այսպիսով դեկոմպեն-սացված 

մետաբոլիկ ացիդոզն ունի հետևյալ պատկերը. արյան pH-ը իջած է, PaCO2 

նորմալ, ստանդարտ բիկարբոնատների քանակն իջած։ 

Թթվահիմնային հավասարակշռությունը որոշվում է Աստրուպի 

եղանակով և ունի հետևյալ ցուցանիշները. 

1. Արյան pH (N 7,36 – 7,44) իջեցումը կոչվում է ացիդոզ։ Ըստ իջեցման 

աստիճանի տարբերում են կոմպենսացված՝ փոխհատուցված (եթե pH իջնում է 

մինչև 7,34) և չկոմպենսացված (եթե pH իջնում է մինչև 7,25 և ցածր)։ 

2. PaCO2 նորմայում կազմուոմ է մինչև 40 մմ ս.ս.: Մետաբոլիկ ացիդոզի 

ժամանակ այդ ցուցանիշն իջնում է ի հաշիվ թոքերի գազափոխանակության 

կոմպենսատոր ուժեղացման։ 

3. BB՝ հիմնային բուֆերները։ Դրանք արյան սպիտակուցներն ու 

բիկարբոնատներն են, որոնք կապվում են ջրածնային իոններին, միջինը 44 

մէկվ/լ, իջնում է մետաբոլիկ ացիդոզի ժամանակ։ 

4. BE՝ բուֆերային հիմքերի ամբողջականության տատանումն է, որը 

կազմում է մոտավորապես ± 2,3 մէկվ/լ։ Մետաբոլիկ ացիդոզի ժամանակ 

մշտապես նկատվում է դեֆիցիտ, որն արտահայտվում է (-) նշանով։ Այդ 

ցուցանիշը մեծ նշանակություն ունի բուժման ընթացքում pH-ը կանոնավորելու 

համար։ 

5. SB՝ ստանդարտ բիկարբոնատներ, այսինքն, բիկարբոնատների քանակը 

որոշակի ստանդարտ պայմաններում (pH=7,40 մմ ս.ս., այդ դեպքում՝ SB=27 

մէկվ/լ)։ 

 

Մետաբոլիկ ացիդոզի բուժումը 

Հաշվի են առնվում ացիդոզի պատճառները, կլինիկական ընթացքը, 

թթվահիմնային հավասարակշռության լաբորատոր ցուցանիշները, հատկապես 

BE ցուցանիշը: Հիվանդի տարիքը տեղադրում են համապատասխան 

բանաձևում: Ացիդոզը չեզոքացնելու համար օգտվում են հետևյալ բանաձևից. 8.4 

% նատրիումի բիկարբոնատի քանակը = (BE x հիվանդի քաշը) ÷ 3, որը 
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ներարկվում է ն/ե կաթիլային ճանապարհով՝ բաժանելով երկու օրվա 

չափաբաժինների։ Երրորդ օրը կրկին որոշվում է թթվա-հիմնային հավսա-

րակշռությունը։ 

 

Մետաբոլիկ ալկալոզ  

Բնորոշվում է արտաբջջային հեղուկում Cl-ի և H+-ի մակարդակների 

իջեցմամբ, արյան մեջ բիկարբոնատների մակարդակի և pH ցուցանիշների 

բարձրացմամբ։ Մետաբոլիկ ալկալոզը զարգանում է հիմնականում Cl-ի և H+-ի 

կորստի և բիկարբոնատների ընդունման հետևանքով։ Կորուստը տեզի է 

ունենում ՍԱՈւ (քլորիդ-ռեզիստենտ կամ քլորիդ-զգայուն ալկալոզ) և 

երիկամների միջոցով. 

1. քլորիդ-զգայուն ալկալոզի բուժումն իրականացվում է դիուրետիկներով 

բիկարբոնատների հեռացման նպատակով, 

2. քլորիդ-ռեզիստենտ ալկալոզ` հիպերտենզիայով (Կոնի, Կուշինգի 

սինդրոմ) ՌՀ, դեղորայք՝ միներալոկորտիկոիդային հատկանիշներով, 

բուժում ԳԿՍ կիրառմամբ։ 

3. քլորիդ-ռեզիստենտ ալկալոզ նորմալ ԶՃ, որը դրսևորվում է Բարտերի 

սինդրոմի դեպքում, կալիումի արտահայտված պակաս: 

4. ծանրաբեռնվածություն բիկարբոնատներով (հեմոտրանսֆուզիա, բուժում 

հիմնային պրեպարատներով)։ 

 

Ալկալոզի զարգացման մեխանիզմը 

Ստամոքսահյութը պարունակում է NaCl, HCl, KCl: Նորմայում ստամոքս 

սեկրեցվող H+ իոնների քանակը հավասարակշռվում է արտաբջջային 

տարածությունում (արյան մեջ) նույնքան բիկարբոնատների առաջացմամբ։ Այդ 

պատճառով փսխումների դեպքում աղաթթվի կորուստը կոմպենսացվում է 

արյան մեջ բիկարբոնատների մակարդակի բարձրացմամբ։ Միաժամանակ 

փսխումների դեպքում օրգանիզմից հեռանում է նաև KCl։ Օրգանիզմն 

աշխատում է վերականգնել կալիումի կորուստը՝ այն բջջից դեպի պլազմա  

հանելով, փոխարենը բջիջ են ներթափանցում H+ իոնները:  

H+ իոնների կորուստը երիկամներով զարգանում է մեծ դոզաներով 

դիուրետիկների օգտագործումից, օրգանիզմից դուրս են բերվում հեղուկը, 

նատտրիումը, կալիումը, քլորը, զարգանում են հիպովոլեմիա և մետաբոլիկ 

ալկալոզ։ 

Քլորիդ-ռեզիստենտ ալկալոզը զարգանում է արյան մեջ միներալո-

կորտիկոիդների մակարդակի բարձրացման հետևանքով, ինչն ուժեղացնում է 

բիկարբոնատների ռեաբսորբցիան: Բուժումն իրականացվում է ԳԿՍ 
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կիրառմամբ։ Այս դեպքում Հենլեյի կանթում խանգարվում է քլորի 

ռեաբսորբցիան, ինչը բերում է դրա կոնցենտրացիայի բարձրացմանը մեզում։ 
 

Մետաբոլիկ ալկալոզի բուժումը 

ՍԱՈւ պաթոլոգիայի դեպքում ներարկում են քլոր պարունակող հեղուկներ 

(NaCl, KCl): Միներալոկորտիկոիդների մակարդակի բարձրանալու դեպքում 

ներարկում են KCl լուծույթ, նշանակում են սպիրոնոլակտոն, կալիում 

պահպանող դիուրետիկներ՝ ամիլորիդ, տրիամտերեն։ 
 

Անեմիան ԵԽՀ ժամանակ 

Ինչպես հայտնի է, երիկամի էնդոկրին ֆունկցիաներից մեկը էրիթրոպոետիկ 

ֆունկցիան է: Էրիթրոցիտների վերջնական ձևավորման մեջ կարևոր դեր ունի 

ԷՊՈ, որը սինթեզվում է երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

ֆիբրոբլաստների կողմից: ԷՊՈ պատասխանատու է ոսկրածուծում էրիթրոիդ 

բջիջների պրոլիֆերացիայի ու դիֆերենցիացիայի համար: Հորմոնի սինթեզի 

խանգարումն արտահայտվում է ԷՊՈ դեֆիցիտով՝ անեմիայով: Երիկամային 

հիվանդությունների դեպքում վերոհիշյալ մեխանիզմին միանում են նաև 

էրիթրոցիտների կյանքի տևողության կրճատումն ու երկաթի դեֆիցիտը:  

 

Էրիթրոպոետինի սինթեզի ֆիզիոլոգիան 

Առողջ մարդու մոտ ԷՊՈ սինթեզն ուղղակիորեն կապված է բջիջների 

թթվածնով հագեցվածության հետ: Հիպօքսիայի դեպքում կոմպենսատոր 

խթանվում է ԷՊՈ սինթեզը, որպեսզի պահպանվի Hb և էրիթրոցիտների նորմալ 

մակարդակը: Դա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. եթե առաջանում է 

հիպօքսիա, ապա տարբեր օրգանների բջիջներում սինթեզվում է ԷՊՈ գենի 

ակտիվացման և ամրակայման հատուկ նյութ, որը կոչվում է հիպօքսիայով 

ակտիվացվող գործոն (Hypoxia-inducible factor HIF): Այն մշտապես 

արտադրվում է որոշակի քանակով և քայքայվում  նորմալ PaO2 պայմաններում: 

Hb մակարդակի նվազման դեպքում ակտիվանում է HIF սինթեզը, ինչը բերում է 

ԷՊՈ գենի ֆունկցիայի ամրակայման և տրանսկրիպցիայի ակտիվացման, 

հետևաբար՝ ԷՊՈ լրացուցիչ սինթեզի: Իսկ, եթե բջիջներում PaO2 չի 

ապահովվում, ապա որպես  պատասխան, կոմպենսատոր բարձրանում է Hb և 

էրիթրոցիտների մակարդակը: Այս մեխանիզմը գործում է այն դեպքում, եթե Hb 

մակարդակի իջեցումը կապված չէ երիկամների հիվանդությունների հետ: ԵԽՀ 

դեպքում, երբ զարգանում է ինտերստիցիալ բջիջների սկլերոզ, խանգարվում է 

թթվածնի մատակարարումը և PaO2 իջնում է բջիջների ներսում: Այս դեպքում 

պրոցեսը չի ուղեկցվում HIF արտադրության ակտիվացմամբ, հետևաբար չի 
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կատարվում ԷՊՈ գենի ակտիվ տրանսկրիպցիա: Արդյունքում իջնում է ԷՊՈ 

սինթեզը, զարգանում է ԷՊՈ-դեֆիցիտային անեմիա: 
 

Երկաթի դեֆիցիտը 

Առողջ օրգանիզմում երկաթի մակարդակը համապատասխանում է ԷՊՈ 

մակարդակին: Երկաթի սակավ քանակով ոսկրածուծ մուտքի դեպքում 

ընկճվում է էրիթրոցիտների սինթեզը, իսկ երկաթի արտահայտված դեֆիցիտի 

դեպքում խանգարվում է Hb սինթեզը և զարգանում է երկաթ-դեֆիցիտային 

անեմիա: Երկաթի պահեստները երկուսն են՝ լյարդը և ռետիկուլոէնդոթելիալ 

համակարգը: Պահեստներից երկաթի ներթափանցումն արյան մեջ  

կառավարվում է հատուկ սպիտակուցի՝ հեպոիդինի կողմից, որը սինթեզվում է 

լյարդում: Եթե օրգանիզմում որևէ պատճառով բարձրանում է երկաթի 

մակարդակը, ապա ակտիվանում է հեպոիդինի սինթեզը, որը ճնշում է երկաթի 

ներծծումն աղիներից, ինչպես նաև արտազատումը ՌԷՀ-ից և լյարդից: 

Նմանատիպ վիճակ առաջացնում են բորբոքային պրոցեսները։ Այս դեպքում 

հեպսիդինը, որպես բորբոքման պատասխան արգելափակում է երկաթի դուրս 

բերումը ՌԷՀ-ից և լյարդից: Արդյունքում զարգանում է երկաթ-դեֆիցիտային 

անեմիա: ԷՊՈ ճնշում է հեպսիդինի սինթեզը, ավելի դյուրին դարձնելով երկաթի 

դուրս բերումը ՌԷՀ-ից և լյարդից:  

Երկաթն օրգանիզմում ներկայացված է 2 տիպի միացություններով.  

1) Hb և միոգլոբին,  

2) ֆերիտին և հեմոսիդերին:  

Այս երկու միացությունների փոխկապակցումը կատարվում է 

տրանսֆերինի միջոցով: Տրանֆերինը սինթեզվում է լյարդում, դրա 

հագեցվածության տոկոսը երկաթով կախված է պաթոլոգիկ պրոցեսներից և 

երկաթի նկատմամբ օրգանիզմի պահանջից: Տրանսֆերինն ապահովում է 

երկաթի տեղափոխումը պահեստներից դեպի էրիթրոբլաստներ, որոնց 

մակերեսից երկաթը ներթափանցում է բջջի ներսը, իսկ երկաթից ազատված 

տրանսֆերինը կրկին վերադառնում է արյուն: Տրանսֆերինն ապահովում է 

օրգանիզմը երկաթով 95 – 97 %: 

 

Ֆերիտինը և հեմոսիդերինը 

հանդիսանում են օրգանիզմում երկաթի 2 տիպի պահեստներ: Ֆերիտինը 

կազմված է սպիտակուցային մեմբրանից և կորիզից, երկաթը գտնվում է 

կորիզում երկաթի օքսիդի ձևով: Անհրաժեշտության դեպքում, կորիզում եղած 

երկաթը տրանսֆերինի միջոցով տեղափոխվում է այնտեղ, որտեղ կա նրա 

կարիքը: Ֆերիտինի քանակն արյան մեջ հավասար է երկաթի այն քանակին, որը 



 

40 

գտնվում է պահեստներում: Ֆերիտինն իր կառուցվածքով սպիտակուց է և 

համարվում է բորբոքային պրոցեսի սուր փուլի ցուցանիշ: Ֆերիտինի 

մակարդակի բարձրացումը սուր բորբոքային պրոցեսների ժամանակ կապ 

չունի արյան մեջ երկաթի պարունակության հետ: Հեմոսիդերինն առաջանում է 

ֆերիտինի սպիտակուցային մեմբրանի մասնակի լիզիսից, ինչից հետո միանում 

են քայքայված ֆերիտինի մի քանի կորիզներ, որոնք պարունակում են երկաթ և 

ձևավորվում է հեմոսիդերինը, որի մակարդակի բարձրացմանը համընթաց 

բարձրացում է նաև երկաթի մակարդակը: Հեմոսիդերինի երկաթը շատ դժվար է 

ենթարկվում մետաբոլիզմի։ 

Անեմիան զարգանում է երիկամների խրոնիկական հիվանդությունների 

դեպքում, հիվանդության սկզբից նվազագույնը 3 ամիս անց։ Անեմիայի հիմքում 

ընկած է Hb մակարդակի իջեցումը, կանանց շրջանում 115 գ/լ և ցածր, 

տղամարդկանց՝ 135 գ/լ և ցածր, իսկ 70 տարեկանից բարձր անձանց մոտ 120 գ/լ 

և ցածր: Անեմիան կարող է զարգանալ ԵԽՀ ամենավաղ շրջանում: Առաջին 

հերթին այն բերում է ՍԱՀ կողմից ֆունկցիոնալ խանգարումների, խորացնում և 

արագացնում է հիմնական հիվանդության ընթացքը: Հետևաբար ԵԽՀ ժամանակ 

ձևավորվող անեմիայի կանխարգելումն, այդ թվում երիկամային և ՍԱՀ 

հիվանդությունների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը, բերում է հիվանդների 

հոսպիտալացման հաճախականության կրճատման և ապրելակերպի որակի 

բարելավման: 
 

Անեմիայի զարգացման մեխանիզմը ԵԽՀ ժամանակ 

Անեմիայի զարգացման հիմնական պատճառներն են.  

1) էՊՈ անբավարար սինթեզը,  

2) երկաթի դեֆիցիտը, 

3) էրիթրոցիտների կյանքի տևողության կրճատումը:  

Անեմիան այս դեպքում դիտարկվում է որպես հիպոռեգեներատոր, 

պայմանավորված ԷՊՈ դեֆիցիտով: Հնարավոր է անեմիայի  նշված ձևի 

զուգակցումը երկաթի դեֆիցիտի և հեմոլիզի հետ: 

1. ԷՊՈ անբավարար սինթեզը. 

ԵԽՀ ժամանակ ՅՈւԳԱ բջիջների և ֆիբրոբլաստների սկլերոզի պատճառով 

իջնում է HIF սինթեզը, ինչը բերում է բջիջների թթվածնով մատակարարման 

խանգարման, հետևաբար տեղի է ունենում ԷՊՈ սինթեզի իջեցում, 

խանգարվում է վերջինիս մատակարարումը ոսկրածուծին և զարգանում է ԷՊՈ 

դեֆիցիտային անեմիա:  

2. Երկաթի դեֆիցիտը.  
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արյան մեջ երկաթի պարունակության ցուցանիշը ֆերիտինն է, որի 

փոփոխությունն ուղիղ համեմատական է երկաթի մակարդակին, սակայն 

առանձին դեպքերում, երբ օրգանիզմում կա սուր բորբոքային պրոցես, 

ֆերիտինի մակարդակի բարձրացումը, որպես այդ բորբոքային պրոցեսի ուղիղ 

ցուցանիշ, չի համապատասխանում երկաթի իրական պարունակությանը: Այս 

դեպքում անեմիայի իրական պատճառը, ինչպես նաև երկաթի մակարդակի 

իջեցումը, շարունակում են մնալ անհայտ: 

Երկաթի դեֆիցիտը զարգանում է նաև արյան կորստի պատճառով, ցածր 

սպիտակուցային դիետայից, ՍԱՈւ պաթոլոգիաների, օր., ախալազիայի 

դեպքում, ֆոսֆոր պարունակող դեղորայքի օգտագործումից: ԷՊՈ կիրառմամբ 

բուժումը պահանջում է երկաթի օգտագործում, քանի որ 10 գ/լ Hb սինթեզի 

համար պահաջվում է 150 մգ երկաթ: Երկաթի դեֆիցիտի արդյունքում 

զարգանում է HiF դեգրադացիա, հետևաբար չի ապահովվում ԷՊՈ սինթեզը: 

Որպես պատասխան  տեղի է ունենում ֆերիտինի մակարդակի կոմպենսատոր 

բարձրացում, հետևաբար այս ցուցանիշները երկաթի պահեստային 

պարունակության մասին լիարժեք տեղեկատվություն չեն տալիս, ուստի 

ֆերիտինի մակարդակի բարձրացման իրական պատճառը ճշտելու համար 

անհրաժեշտ է որոշել երկաթի պարունակությունն արյան մեջ: 

Տարբերում են երկաթի բացարձակ և ֆունկցիոնալ կամ հարաբերական 

դեֆիցիտ:  

Բացարձակ դեֆիցիտի ցուցանիշներն են  

1) շիճուկում ֆերիտինը ցածր է քան 20 մկգ/լ,  

2) տրանսֆերինի հագեցվածությունը ցածր է քան 20 %:  

Ֆունկցիոնալ կամ հարաբերական դեֆիցիտը բնորոշվում է երկաթի 

անբավարար ներթափանցմամբ դեպի ոսկրածուծ և հասունացող 

էրիթրոբլաստներ: 

Պատճառներն են.  

1) երկաթի պահանջի և դեպի ոսկրածուծ նրա փոխադրման ծավալի 

անհամապատասխանությունը, 

2) բորբոքային մեդիատորների կողմից արգելափակվում է երկաթի 

տրանսպորտը, 

3) բորբոքային պրոցեսների պատճառով խանգարվում է ֆերիտինի 

մետաբոլիզմը, որի մակարդակը կոմպենսատր բարձրանում է, քանի որ 

արգելափակվում է երկաթի տեղափոխումը դեպի ոսկրածուծ, 

4) օրգանիզմի կողմից չի ընկալվում per os երկաթի պրեպարատները՝ 

խախտվում է ներծծումը, 
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5) աղիներում երկաթի ներծծումը խախտվում է նաև ֆոսֆոր կապող 

դեղամիջոցների և ալյումին պարունակող անտացիդների օգտագործումից: 

6) երկաթի դեֆիցիտ առաջանում է նաև որպես ֆիզիոլոգիական ռեակցիա, 

ի պատասխան տրանսֆերինի ուժեղացած սինթեզի: 

Երկաթի հարաբերական  դեֆիցիտի ցուցանիշներն են. 

1) արյան շիճուկում ֆերիտինի նորմալ կամ բարձր մակարդակը, 

2) տրանսֆերինի հագեցվածության 20 %-ից ցածր արժեքը, 

3) հիպոքրոմ էրիթրոցիտների քանակի ավելացումը 5%-ից ավելի, 

4) ռետիկուլոցիտների քանակի նվազումը, 

5) ցինկի պրոտոպորֆիրինի կոնցենտրացիայի ավելացում, 

6) արյան շիճուկում տրանսֆերինի լուծելի ռեցեպտորների ավելացում: 

Երկաթի հարաբերական դեֆիցիտի լավագույն ցուցանիշը հիպոքրոմ 

էրիթրոցիտների մակարդակն է և տրանսֆերինի երկաթով հագեցվածության 

ցուցանիշի անկումը՝ 20 %-ից ցածր: Երկաթի հարաբերական կամ ֆունկցիոնալ 

անբավարարությունն արտահայտվում է. 

ա) ԷՊՈ սովորական դոզաների ներմուծման  անարդյոնավետությունը Hb և 

էրիթրոցիտների քանակի ավելացման առումով: Նման դեպքերում կատարվում 

են երկաթի պրեպարատները ն/ե ներարկումեր, նախօրոք բացառելով սուր 

բակտերիալ ինֆեկցիան, 

բ) երկաթի ֆունկցիոնալ անբավարարությունն արտահայտվում է նաև այն 

դեպքում, երբ հիվանդը ստանում է ԷՊՈ շատ բարձր դոզաներ: Այս պարագայում 

սկզբում դիտվում է Hb մակարդակի արագ բարձրացում, հետագայում այն չի 

բարձրանում, քանի որ նվազում է երկաթի անջատումը տրանսֆերինից: 

Երկաթի ֆունկցիոնալ դեֆիցիտն արտահայտվում է հիպոքրոմ էրիթրոցիտների 

ավելացմամբ, ռետիկուլոցիտների, Hb մակարդակի իջեցմամբ: Այս դեպքում 

անհրաժեշտ են երկաթի պրեպարատների ներարկումներ: 

 

Անեմիայի այլ տիպերը ԵԽՀ դեպքում 

ԵԽՀ դեպքում անեմիան զարգանում է նաև այլ պատճառներից. 

1. Հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցների օգտագործում, հատկապես ԱՓՖ 

ինհիբիտորներ և ԱՌԲ: Դրական ազդեցությանը զուգահեռ վերոնշյալ 

պրեպարատները բերում են անեմիայի պրոգրեսի:  

ԱՓՖ ինհիբիտորները խորացնում են անեմիան, պաշարելով ՌԱԱՀ, ինչի 

հետևանքով օրգանիզմում կուտակվում են էրիթրոպոեզի ինհիբիտորները: 

2. Անեմիան խորանում է նաև ցիտոստատիկներ և հակավիրուսային 

պրեպարատներ օգտագործելուց: Այս պարագայում օրգանիզմը դառնում է 

անընկալունակ դեպի ԷՊՈ: Կարող է զարգանալ հիպո-, ապլաստիկ կամ 
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աուտոիմուն անեմիա: Վերջինիս դեպքում ակտիվանում են ցիտոմեգալո-

վիրուսը, միկոպլազման, HCV և HBV ինֆեկցիաները: Հետևաբար վերոնշյալ 

դեղորայքի դոզան իջեցնելիս վերականգնվում է օրգանիզմի պատասխանը ԷՊՈ 

հանդեպ: Յատրոգեն անեմիայի դեպքում (անտիբիոտիկներ, ՈՍՀԴ) բուժումը 

ԷՊՈ միջոցով անարդյունավետ է: 
 

1. Ուրեմիկ  տոքսինների  ազդեցությունը   

ոսկրածուծի  արյունաստեղծ  ֆունկցիայի  վրա  

ԵԽՀ IV-V շրջաններում էրիթրոցիտների կյանքի տևողությունը պերիֆերիկ 

արյան մեջ կրճատվում է մոտ 30 %-ով: Ուրեմիկ տոքսինները քայքայում են HiF-

ը, հետևաբար ճնշում են ԷՊՈ սինթեզը, ինչի հետևանքով անեմիան այդ 

շրջանում ընթանում է ԷՊՈ մակարդակի զգալի իջեցմամբ: ԵԽՀ հատուկ 

երկրորդային հիպերպարաթիրեոզը բերում է միելոֆիբրոզի, ոսկրածուծի 

ֆունկցիայի ճնշման և պանցիտոպենիայի զարգացման: Երիկամների 

խրոնիկական բորբոքման և ինֆեկցիայի առկայության դեպքում առաջացած 

ցիտոկինները ճնշում են էրիթրոպոեզը և արգելակում երկաթի մուտքը 

մակրոֆագերից դեպի ոսկրածուծի էրիթրոիդ բջիջներ: Համակարգային 

հիվանդությունների դեպքում C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակի 

բարձրացումը արյան շիճուկում բերում է էրիթրոպոեզի ճնշման: Նույն 

լաբորատոր ցուցանիշները, այդ թվում Hb մակարդակը, համակարգային 

հիվանդությունների դեպքում ավելի ցածր են, քան խրոնիկական ԳՆ դեպքում: 

Երկարատև ՆՍ նպաստում է երկաթի դեֆիցիտի՝ մեզով տրանֆերինի կորստի 

պատճառով, ինչպես նաև զուգահեռ ընթացող B12 և B9 (ֆոլաթթվի) մակարդակի 

իջեցմամբ, քանի որ խանգարվում է դրանց ներծծումը ՍԱՈւ-ուց դեպի արյուն: 

Այս դեպքում Hb մակարդակի իջեցումը և զարգացած անեմիայի ցուցանիշը 

լինում են անհամեմատ ավելի ցածր, քան երիկամների ֆունկցիայի իջեցումը: 

Անեմիայի կարևորագույն պատճառներից է պահեստային երկաթի 

դեֆիցիտը, որի պատճառներն են սննդում երկաթի պարունակության պակասը, 

ներծծման խանգարումն աղիներից, թաքնված արյունահոսությունը: ԽՍԱ 

դեպքում ախտահարված միոկարդում մետաբոլիզմի խանգարման հետևանքով 

առաջանում են ցիտոկիններ, որոնք ճնշում են երկաթի անջատումը ՌԷՀ և 

բերում են ոսկրածուծի դեպրեսիայի: Նպաստող գործոններ են աթերոսկլերոզը 

և հիպերվոլեմիան: ԽՍԱ համարվում է զարգացած անեմիայի ինչպես պատճառ, 

այնպես էլ հետևանք: Աստիճանաբար ձևավորվում է կարդիոռենալ անեմիկ 

սինդրոմ: 

Անեմիայի դեպքում կատարվող լաբորատոր հետազոտություններն են. 

1. ԿՖԱ որոշումը, 
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2. պրոտեինուրիայի որոշումը 24 ժ, 

3. Hb, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների որոշումը պերիֆերիկ արյան մեջ։ 

4. էրիթրոցիտների միջին ծավալը (MCV), էրիթրոցիտներում Hb միջին 

խտությունը (MCH), որպեսզի որոշվի անեմիայի տիպը՝ նորմոքրոմ (նորմո-

ցիտար) կամ հիպոքրոմ (միկրոցիտար), 

5. ռետիկուլոցիտների քանակը, 

6. պահեստային երկաթի քանակը՝ ֆերիտինի և տրանսֆերինի որոշումը։ 

7. հիպոքրոմ էրիթրոցիտների քանակը, 

8. C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշումը, 

9. ՊԹՀ որոշումը: 
 

Ե ր կ ա թ ի  մ ե տ ա բ ո լ ի զ մ ի  գ ն ա հ ա տ մ ա ն  լ ա բ ո ր ա տ ո ր  

ց ո ւ ց ա ն ի շ ն ե ր ը  

Օրգանիզմում երկաթի պարունակության մասին պատկերացում են 

տալիս. 

- շիճուկային երկաթի մակարդակը, 

- տրանսֆերինի երկաթով հագեցվածության աստիճանը, 

- շիճուկային ֆերիտինի քանակը: 

 

Ֆերիտինի մակարդակը 

Նախադիալիզային շրջանում գտնվող հիվանադների արյան շիճուկում 

ֆերիտինի մակարդակը կազմում է 100 – 800 մկգ/լ: Եթե երիկամների ֆունկցիան 

նորմալ է, իսկ ֆերիտինի մակարդակը 15 մկգ/լ և ցածր, դա վկայում է երկաթի 

բացարձակ դեֆիցիտի մասին: Եթե ԵԽՀ տառապող հիվանդների մոտ 

ֆերիտինի մակարդակը ցածր է 100 մկգ/լ, դա դիտվում է որպես երկաթի 

դեֆիցիտի բացարձակ ցուցանիշ: Երկաթի պրեպարատների ն/ե ներարկումերը 

բերում են ֆերիտինի մակարդակի ժամանակավոր բարձրացման, այդ իսկ 

տեսակետից անհրաժեշտ է որոշել ֆերիտինի մակարդակը երկաթի 

պրեպարատների ներարկումից 1 շաբաթ անց: Եթե ֆերիտինի նորմալ կամ 

բարձր մակարդակի դեպքում դիտվում է տրանսֆերինի ցածր 

հագեցվածություն, ապա դա խոսում է հեպտիդինի ակտիվության մասին, ինչը 

բացատրվում է օրգանիզմում բորբոքային պրոցեսի առկայությամբ, որի 

ցուցանիշն է C-ռեակտիվ սպիտակուցի բարձրացումը: 

 

Տրանսֆերինի հագեցվածության աստիճանն արտացոլում է շրջանառող 

տրանսֆերինի երկաթի հետ կապվածության տոկոսը, որը նորմայում կազմում 

է 20 – 45 %: Այս ցուցանիշն ավելի ստույգ է արտահայտում երկաթի 
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պարունակությունն արյան մեջ, քան միայն երկաթի որոշումը շիճուկում: 

Երկաթ-դեֆիցիտային անեմիան համապատսխանում է տրանսֆերինի 20 % և 

ավելի պակաս պարունակությանը: Այս դեպքում անեմիայի բուժումն 

իրականացվում է երկաթի պրեպարատներով: 

 

Հիպոքրոմ  էրիթրոցիտների քանակը 

հիպոքրոմ էրիթրոցիտների առկայությունը պերիֆերիկ արյան մեջ 

վկայում է էրիթրոցիտների երկաթ-դեֆիցիտային վիճակի և կարմիր 

ոսկրածուծում պահեստային երկաթի անբավարարության մասին: Ֆերիտինը և 

տրանսֆերինը համարվում են երկաթի պարունակությունն արտացոլող 

անուղղակի ցուցանիշներ, իսկ հիպոքրոմ էրիթրոցիտների տոկոսը 

ուղղակիորեն արտացոլում է պահեստային երկաթի քանակը: Նորմայում 

հիպոքրոմ էրիթրոցիտների քանակը կազմում է ընդհանուր էրիթրոցիտների 

քանակի 2,5 %: Եթե այն հասնում է 10%, ապա դա վկայում է երկաթ-դեֆի-

ցիտային էրիթրոպոեզի մասին: 
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Hb քանակը ռետիկուլոցիտներում. 

Այն ցույց է տալիս երկաթի պահեստային պարունակությունը 

ոսկրածուծում: Ռետիկուլոցիտներում Hb մակարդակը 29 նգ և պակաս 

հանդիսանում է երկաթ-դեֆիցիտային էրիթրոպոեզի ցուցանիշ: 

Անեմիայի բուժումը. ընդհանուր դրույթներ 

Անեմիայի բուժումը ներառում է. 

1. Հեմոտրանսֆուզիա 

2.Երկաթի պրեպարատներ 

3. Էրիթրոպոեզն ակտիվացնող պրեպարատներ 

Hb մակարդակի դերը բուժման մեջ. 

1) ԵԽՀ դեպքում Hb բավարար մակարդակը պետք է կազմի 11 գ/դլ, 

հեմատոկրիտը՝ 33 % և բարձր: Անկախ հիվանդի տարիքից և սեռից այս թվերին 

հասնելու համար բուժումը տևում է մոտավորապես 4 ամիս: 

2) Hb ճշգրիտ ցուցանիշը Hb > 11 գ/դլ պետք է որոշվի անհատական, հաշվի 

առնելով սեռը, տարիքը, հիմնական հիվանդության ակտիվությունը և ուղեկցող 

հիվանդությունների բնույթը: 

3) ԽԵԱ III շրջանի hիվանդների դեպքում խորհուրդ չի տրվում բուժման 

ընթացքում Hb հասցնել ավելի քան 12 գ/դլ: Hb > 1 2 գ/դլ թույլատրելի է ՇԴ 

ժամանակ, սակայն պերիֆերիկ անոթների ախտահարման դեպքում Hb 

բարձրացումը պետք է կատարվի դանդաղ: Խորհուրդ չի տրվում Hb 

մակարդակը բարձրացնել մինչև 13,5 գ/դլ (11,3 գ/դլ փոխարեն), նման ցուցանիշը 

հիվանդի կյանքի որակի բարձրացում չի ապահովում, սակայն առաջացնում է 

ՍԱՀ և այլ հիվանդությունների սրացում, բարձրացնում է ինսուլտի և ՄԻ 

ինֆարկտի զարգացման հավանականությունը: Նման ռիսկի առկայության 

դեպքում խորհուրդ է տրվում Hb մակարդակը պահպանել 9.0 գ/դլ 

սահմաններում: 
 

Երկաթի պարունակության նշանակությունը. 

1) Երկաթն արյան մեջ պետք է լինի այն մակարդակի, որը կապահովի Hb 

ցուցանիշը 110 գ/լ, HCT > 33 %: 

2) Շիճուկային ֆերիտինի մակարդակը պետք է կազմի ավելի քան 100 մկգ/լ: 

3) Հիպոքրոմ էրիթրոցիտների քանակը պետք է լինի 10% պակաս: Երկաթի 

դեֆիցիտը վերացվում է մինչև ԷՊՈ նշանակումը: Եթե ԿՖԱ ցածր է 60 մլ/ր, 

երկաթի ն/ե կամ պերօրալ ներմուծման էֆեկտիվությունը նույնն է:  
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Հեմոտրանսֆուզիան 

ներկայումս անեմիաների բուժման համար օգտագործվում է չափազանց 

հազվադեպ: Հեմոտրանսֆուզիայի դեպքում տեղի է ունենում դոնորական 

էրիթրոցիտների արագ քայքայում, ինչը դառնում է սենսիբիլիզացիայի և 

հեմոլիտիկ ռեակցիաների զարգացման պատճառ: Ընկճվում է հիվանդի 

իմունիտետը: Բավական մեծ է փոխանցվող ինֆեկցիաների վտանգը: Բարձր է 

նաև հեմոտրանսֆուզիոն հեմոսիդերոզի զարգացման վտանգը: 

Հեմոտրանսֆուզիայի բացասական հետևանքներից են նաև. 

1) էնդոգեն ԷՊՈ սինթեզի ընկճումը, 

2) հետտրանսֆուզիոն ռեակցիաների և բարդությունների վտանգը, 

3) արյան երկաթով գերհագեցումը և հեմոսիդերոզի զարգացումը, ինչի 

արդյունքում զարգանում են լյարդային, սրտային և էնդոկրին ծանր 

պաթոլոգիաներ, 

4) ցիտոտոքսիկ հակամարմինների ձևավորումը, 

5) վիրուսային, բակտերիալ և պարազիտար ինֆեկցիաների փոխանցման 

բարձր ռիսկը,  

6) հիպերկալիեմիայի զարգացման վտանգը, 

7) արդյունավետության կարճատևությունը:  

Սակայն առանձին դեպքերում հեմոտրանսֆուզիան ունի որոշակի 

ցուցումներ: Դրանք են ծանր անեմիայի (Hb < 50 – 60 գ/լ) արագ կորեկցիան 

դիալիզից առաջ, երբ կատարվում է որևէ վիրահատական միջամտություն, 

ծրագրային հեմոդիալիզի ժամանակ սուր արյունահոսությունների դեպքում, 

մասնակի էրիթրոցիտար ապլազիա, էրիթրոցիտների նկատմամբ անհատական 

ռեակցիաները: 
 

Հակաանեմիկ դեղամիջոցները 

Երկաթի առավել հաճախ կիրառվող պրեպարատներն են երկաթ (III) 

հիդրօքսիդ սախարոզան և երկաթ (III) հիդրոքլորիդ դեքստրանը, երկաթի 

գլյուկոնատը, վենոֆերը, սոլուֆերը և ԷՊՈ։ ԷՊՈ բոլոր պրեպարատները 

գլիկոպրոտեիդներ են:  

Առաջին սերնդի պրեպարատները՝ α- և -էրիթրոպոետիններն ունեն 

կարճատև ազդեցություն: Էպոետին α- կամ էրալֆոն, որի հոմանիշներն են 

էպոկրինը, էպրեքսը, էրիթրոստիմը, ինչպես նաև  ռեկորմոնը, որն իրենից 

ներկայացնում է -էպոետին:  

Երկրորդ սերնդի պրեպարատները ներարկում են ավելի ուշ ինտերվալով: 

Դրանց ներկայացուցիչը դարբապոետին ալֆան (արանեսալ), կիսաքայքայման 

շրջանը 3 անգամ երկար է էպոետին ալֆայից: 
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Երրորդ սերնդի պրեպարատներն են ԷՊՈ ռեցեպտորների ակտի-

վատորները: ԷՊՈ β՝ միրցերա, մոլեկուլյար քաշով 2 անգամ բարձր է քան 

էպոետին β, առանձնահատկությունը՝ օրգանիզմից դուրս բերումը կատարվում 

է երկար ժամանակահատվածում՝ մինչև 1 ամիս: 
 

Սինդրոմները նեֆրոլոգիայում 

    Նեֆրոլոգիական հիվանդությունների` որպես նոզոլոգիական միավորների, 

հիմքը հանդիսանում են սինդրոմները, որոնց ճիշտ ախտորոշումից են կախված 

հիվանդության բուժման իրականացումն ու ելքը:  

Հիմնական սինդրոմներն են․  

1. միզային,  

2. նեֆրիտիկ, 

3. ՆՍ, 

4. հիպերտենզիվ,  

5. մետաբոլիկ։  
 

Միզային սինդրոմ 

Միզային սինդրոմը ներառում է պրոտեինուրիա, հեմատուրիա, 

լեյկոցիտուրիա և ցիլինդրուրիա: 

Պրոտեինուրիան մեզում ավելի քան 150 մգ/24 ժ սպիտակուցի 

առկայությունն է: Պրոտեինուրիայի հայտնաբերումից հետո անհրաժեշտ է 

պարզել դրա բնույթը և առաջացման մեխանիզմը: 

Պրոտեինուրիայի տեսակներն են. 

1. կեղծ, 

2. սելեկտիվ և ոչ սելեկտիվ, 

3. գլոմերուլյար և տուբուլյար,  

4. գերլցվածության, 

5. տրանզիտոր կամ ֆունկցիոնալ, որն իր հերթին դասակարգվում է որպես․ 

• իդիոպաթիկ, 

• գիշերային ապնոէյի սինդրոմի դեպքում, 

• կանգային ՍԱ ժամանակ, 

• ճարպակալման դեպքում, 

• օրթոստատիկ, 

• հուզական սթրեսից առաջացած, 

• ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածության, 

• ջերմային ռեակցիաների ժամանակ առաջացած։ 

Կեղծ պրոտեինուրիայի դեպքում մեզում առկա սպիտակուցները ոչ թե արյան 

պլազմայի սպիտակուցներ են, այլ մեզում սպիտակուցի առկայության կեղծ 
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դրական պատկերը պայմանավորված է յոդ պարունակող ռենտգեն 

կոնտրաստային նյութերով, մեծ քանակի պենիցիլիններով, 

ցեֆալոսպորիններով կամ սուլֆանիլամիդներով: Մնացած դեպքերում 

դիտվում է իրական պրոտեինուրիա:  

Կծիկներում ֆիլտրվելուց հետո սպիտակուցները նորմայում ենթարկվում 

են ռեաբսորբցիայի բացառապես պրոքսիմալ խողովակներում և միայն 150 մգ/24 

ժ չափով հեռացվում են մեզով, ներկայացված հիմնականում ալբումիններով (30 

մգ/24 ժ) ու Թամ-Հորսֆոլի սպիտակուցով:  

Սպիտակուցների ֆիլտրումը կծիկներում պայմանավորված է 2 

առանցքային գործոններով. 

• ֆիզիկական և 

• էլեկտրաքիմիական  

Առաջինը պայմանավորված է ֆիլտրացիոն անցուղիների չափերով: 

Ինչպես հայտնի է, կծիկի կապիլյարի պատը բաղկացած է 3 շերտերից` 

ֆենեստրավոր էնդոթելային շերտ, եռաշերտ բազալ մեմբրան և պոդոցիտներ: 

Էնդոթելյալ շերտը պատնեշ է հանդիսանում արյան ձևավոր տարրերի համար: 

Ինչպես նշված է, ԳԲՄ եռաշերտ է, զուրկ բջիջներից և պատնեշ է խոշոր 

մոլեկուլային սպիտակուցների համար, ինչպիսիք են α2-մակրոգլոբուլինը, γ-

գլոբուլինները, β-լիպոպրոտեիդները: Պոդոցիտների ոտիկների միջև առկա 

ֆիլտրացիոն ճեղքերն էլ պահում են փոքր մոլեկուլային սպիտակուցները՝ 

ալբումինը, տրանսֆերինը, ցերուլոպլազմինը: 

Երկրորդ գործոնը լիցքն է: Բոլոր 3 շերտերը լիցքավորված են բացասական 

և արգելակում են բացասական լիցքավորված սպիտակուցների ֆիլտրումը:  

Ֆիլտրացիոն ֆունկցիան կախված է նաև կապիլյարներում առկա ճնշումից 

և պերֆուզիաի արագությունից: Պաթոլոգիական իրավիճակներում տեղի են 

ունենում կապիլյարի պատի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխութ-

յուններ, ինչի արդյունքում անցուղիները լայնանում են և տեղի է ունենում 

բացասական լիցքի կորուստ, ինչն էլ հանգեցնում է սպիտակուցների սելեկտիվ 

կամ ոչ սելեկտիվ ֆիլտրմանը: Այսպիսով, զարգանում է նեֆրոտիկ կամ ոչ 

նեֆրոտիկ չափի պրոտեինուրիա: Միայն պոդոցիտների վնասմամբ 

պայմանավորված բացասական լիցքի կորստի պայմաններում բնորոշ է 

սելեկտիվ պրոտեինուրիան, որը ներկայացված է ցածր մոլեկուլային քաշի 

սպիտակուցներով, առավելապես ալբումիններով: Իսկ ԳԲՄ ախտահարման 

դեպքում զարգանում է ոչ սելեկտիվ պրոտեինուրիա, որը բնորոշվում է միջին և 

բարձր մոլեկուլային քաշ ունեցող սպիտակուցներով, օր., α2-մակրոգլոբուլին, 

IgG, β-լիպոպրոտեիդ: ՆՍ կարող է ընթանալ ինչպես սելեկտիվ, այնպես էլ ոչ 

սելեկտիվ պրոտեինուրիայով: 
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Այսպիսով, կծիկային պրոտեինուրիան պայմանավորված է կծիկների 

կապիլյարներով պլազմայի սպիտակուցների ավելացած ֆիլտրացիայով  

նորմալ խողովակային ռեաբսորբցիայի պայմաններում: Կծիկային 

պրոտեինուրիան ՆՍ պարտադիր ցուցանիշ է: 

Բացի պլազմայի սպիտակուցներից մեզում առանձնացվում են նաև 

կծիկային և խողովակային ծագման սպիտակուցներ, օր., ուրոկինազա, Թամմ 

Հորսֆոլի սպիտակուց, IgA:  

Խողովակային պրոտեինուրիան պայմանավորված է պրոքսիմալ խողո-

վակներում ռեաբսորբցիայի խանգարմամբ: Այս դեպքում խանգարված է 

պլազմայի ցածրամոլեկուլային սպիտակուցների ռեաբսորբցիան, որոնք 

ֆիլտրվել են անփոփոխ կծիկներով, այսինքն, այս դեպքում կծիկային 

ախտահարում չկա: Պրոտեինուրիան միշտ սելեկտիվ է, հասնում է մինչև 2 գ/24 

ժ, և սպիտակուցները ներկայացված են ալբումիններով ու ավելի ցածր 

մոլեկուլային քաշի սպիտակուցներով, ինչպիսիք են β2-միկրոգլոբուլինը, 

լիզոցիմը, իմունոգլոբուլինների թեթև շղթաները, ռիբոնուկլեազան: 

Խողովակային պրոտեինուրիա դիտվում է խողովակների և ինտերստիցիալ 

հյուսվածքի ախտահարման դեպքում՝ ՏԻՆ, պիելոնեֆրիտ, կալիպենիկ երիկամ, 

սուր խողովակային նեկրոզ: Բնորոշ է նաև բազմաթիվ բնածին և ձեռքբերովի 

տուբուլոպաթիաների, առավելապես Ֆանկոնիի սինդրոմի դեպքում: 

Խողովակային պրոտեինուրիայի դեպքում առավել բնորոշ է β2-

միկրոգլոբուլինի առկայությունն ալբումինի հետ մեկտեղ։ 

Գերլցվածության պրոտեինուրիայի ժամանակ արյան պլազմայում 

դիտվում է անոմալ, ցածր մոլեկուլային քաշով սպիտակուցների 

(իմունոգլոբինների թեթև շղթաներ, Hb, միոգլոբին) մակարդակի ավելացում: 

Այդ սպիտակուցները մեծ քանակով ազատորեն անցնում են չփոփոխված 

կծիկային ֆիլտրով, որը գերազանցում է խողովակային ռեաբսորբցիայի 

հնարավորությունը: Պրոտեինուրիայի այսպիսի մեխանիզմ դիտվում է 

միելոմային հիվանդության (Բենս Ջոնսի սպիտակուց) և ուռուցքային 

հիվանդությունների դեպքում: Այսպիսով, տվյալ տարբերակի դեպքում երիկամ-

ների ախտահարում չկա, սակայն, հետագայում այն կարող է զարգանալ 

երկրորդային ձևով, օր., ամիլոիդոզ, ՏԻՆ:  

Ֆունկցիոնալ պրոտեինուրիան կրում է տրանզիտոր բնույթ, իսկ երիկա-

մային ախտահարում չկա: 

Օրթոստատիկ պրոտեինուրիան առաջանում է երկարատև կանգնելուց 

կամ քայլելուց հետո, տրանզիտոր է, վերանում է հորիզոնական դիրքում: 

Բնորոշ է սպիտակուցի բացակայությունն առավոտյան մեզում և առկայությունն 

օրվա վերջում: Այս պրոտեինուրիայի ժամանակ սպիտակուցի էքսկրեցիան 
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մեզով չի գերազանցում 1 գ/24 ժ, չկան երիկամային ախտահարում, ԶՃ 

բարձրացում։ Օրթոստատիկ պրոտեինուրիան առավել հաճախ դիտվում է 

երեխաների և նիհար, բարձրահասակ դեռահասների մոտ, ինչպես նաև ծանր 

լորդոզի դեպքում:  

Գերբեռնվածության պրոտեինուրիան առաջանում է ինտենսիվ 

ֆիզիկական գերբեռնվածության հետևանքով, 20 % առողջ մարդկանց, այդ 

թվում նաև մարզիկների մոտ: Առաջացման մեխանիզմը բացատրվում է 

պրոքսիմալ խողովակների հարաբերական իշեմիայով և ներերիկամային 

արյան վերաբաշխմամբ:  

Ջերմային ռեակցաների ժամանակ, երբ մարմնի ջերմաստիճանը հասնում 

է մինչև 39 – 40°C, գլխավորապես երեխաների և տարեցների մոտ, 

հայտնաբերվում է այսպես կոչված ջերմային պրոտեինուրիա: Այն կծիկային 

ծագման է և առաջացման պատճառը դեռևս լիովին պարզաբանված չէ: Դրա 

մասին են վկայում միաժամանակ առաջացած ԶՃ բարձրացումը և 

լեյկոցիտուրիան ու հեմատուրիան: 

Այսպիսով, պրոտեինուրիա դիտվում է մի շարք հիվանդությունների դեպ-

քում` ԳՆ, ԴՆ, ամիլոիդոզ, պարապրոտեինեմիա, անոթային նեֆրոպաթիա, ԶՀ, 

ՏԻՆ:  

Բարձր պրոտեինուրիան հանդիսանում է երիկամային պաթոլոգիաների 

ծանրության և ակտիվության ցուցանիշ։ Բուժումը կախված է հիմնական 

հիվանդությունից: 

Ալբումինը, տրանսֆերինը և կոմպլեմենտի ֆրակցիաները առավել տոքսիկ 

են ինտերստիցիալ հյուսվածքի ֆիբրոզի զարգացման համար:  
 

Հեմատուրիա 

Մեզի գույնը նորմայում բաց դեղնավուն է: Արյան առկայությունը 

հաղորդում է վարդագույն կամ դարչնագույն երանգ (կոկա-կոլայի 

գունավորում) և վկայում է էրիթրոցիտների առկայության մասին: Երբեմն 

հեմոլիզը մեզին հաղորդում է կանաչավուն երանգ: Մեզի գույնի 

փոփոխությունը կարող է պայմանավորված լինել սննդային բաղադրիչներով, 

օր., բազուկով պայմանավորված, մեզի գույնը կարմիր է, ինչը հաճախ շփոթում 

են հեմատուրիայի հետ, ինչպես նաև մի խումբ դեղորայքով, օր., ասպիրինից, 

ֆենիլինից, երկաթի պրեպարատներից մեզը ստանում է վարդագույն կամ 

կարմրավուն երանգ: 

Հեմատուրիայի պատճառներից են.  

• Արտաերիկամային պատճառներից են տրավման, ուռուցքները, 

ինֆեկցիան, պարազիտային ինվազիան, որոշ դեղամիջոցներ: 
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• Առաջնային և երկրորդային ԳՆ, օր., ՀԿԳ, Շենլեյն-Հենոխի հիվանդության, 

վասկուլիտների դեպքում: 

• Թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա, ՀՈւՍ, Օլպորտի սինդրոմ, Ֆաբրիի 

հիվանդություն: 

• Այլ պատճառներից են ուռուցքները, երիկամային անոթների թրոմբոզն ու 

էմբոլիան: Մետաբոլիկ խանգարումները, ինչպիսիք են հիպերկալցիու-

րիան, հիպերուրիկոզուրիան: Կարևոր է նշել նաև պապիլյար նեկրոզը, 

հիդրոնեֆրոզը, երիկամների կիստոզ դիսպլազիաները` պոլիկիստոզ, 

մեդուլյար սպունգանման երիկամ: 

Առողջ մարդկանց մոտ մեզի նստվածքի հետազոտությամբ տեսադաշտում 

հնարավոր է հայտնաբերել 1 – 2 էրիթրոցիտ:  

Ըստ արտահայտվածության աստիճանի տարբերում են մակրո- և 

միկրոհեմատուրիա: Մակրոհեմատուրիան 1 մլ արյան առկայությունն է 1 լ 

մեզում: Միկրոհեմատուրիայի դեպքում էրիթրոցիտներիի նվազագույն քանակը 

տեսադաշտում կազմում է 2 – 5: 

Միկրոհեմատուրիայի պատճառներից են  

• պապիլյար նեկրոզը,  

• նեֆրոլիթիազը, ե 

• րիկամային անոթների վնասումը: 

Կծիկային իզոլացված միկրոհեմատուրիայի հաճախ պատճառներից են 

• ժառանգական նեֆրիտը,  

• IgA նեֆրոպաթիան,  

• բարակ թաղանթների հիվանդությունը: 

Մակրոհեմատուրիայի ժամանակ կծիկների ախտահարման հետևանքով 

մեզն ունենում է մսաջրի, իսկ ծանր դեպքերում՝ մուգ կարմիր գույն: 

Առանձին ծանր ախտահարումների դեպքում հեմոգլոբինուրիայի 

պատճառով մեզը ստանում է սև գունավորում: Մակրոհեմատուրիան 

հնարավոր է ցիստիտի, ուրեթրիտի, դաշտանային ցիկլի, վիրուսային 

ինֆեկցիաների, ալերգիաների, տրավմաների ժամանակ: Մեզը ստանում է մուգ 

կարմիր գույն: Մեկուսացված հեմատուրիան անփոփոխ էրիթրոցիտների 

գերակշռմամբ վկայում է միզուղիների ախտահարման մասին (քար, ուռուցք, 

տրավմա): Մեկուսացված հեմատուրիան փոփոխված էրիթրոցիտների 

առկայությամբ, վկայում է կծիկների ախտահարման մասին (Բերժեյի 

հիվանդություն, ժառանգական նեֆրիտ): Էրիթրոցիտները փոփոխվում են այն 

պատճառով, որ անցնելով խողովակներով, միանում են խողովակային ծագման 

Թամմ-Հորսֆոլի սպիտակուցին և ձևափոխվում: Մակարդուկների 
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առկայությունը մեզում բնորոշ է միզուղիների ստորին հատվածների 

ախտահարման դեպքում: 

Միզուղիներից արյունահոսության պատճառ են հանդիսանում 

ուռուցքները, տուբերկուլյոզը, նեֆրոլիթիազը: 

Այսպիսով առանձնացվում են հեմատուրիայի հետևյալ տարբերակները. 

1. մակրոհեմատուրիա առանց ցավի և ցավային սինդրոմով, 

2. միկրոհեմատուրիա, 

3. միկրոհեմատուրիա կլինիկական սիմպտոմներով` դիզուրիա, ցավ, 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, 

4. պրոտեինուրիայի (0,5 գ/24 ժ) հետ համակցված միկրոհեմատուրիա: 

Բացի դրանից հեմատուրիան բնորոշվում է որպես.   

1. Ինիցիալ, երբ արյունահոսության աղբյուրը միզուղիների դիստալ 

հատվածներն են և արյան առկայություն դիտվում է մեզի սկզբնական բաժնում: 

Պատճառներն են ուրետրիտը, քարերը, ուռուցքները միզուղիների դիստալ 

հատվածում: 

2. Տոտալ, երբ արյունահոսության աղբյուր հանդիսանեւմ են երիկամները: 

Դիտվում է արյան առկայություն մեզի բոլոր բաժիններում: 

3. Տերմինալ, երբ արյունահոսության աղբյուր են հանդիսանում 

միզապարկը, շագանակագեղձը: Պատճառ կարող են հանդիսանալ միզապարկի 

ուռուցքները, քարերը, պրոստատիտը և ցիստիտը: Արյան առկայություն 

դիտվում է մեզի վերջնական բաժնում: 

Հեմատուրիայի դեպքում անհրաժեշտ են լաբորատոր, գործիքային, 

էնդոսկոպիկ հետազոտություններ։ 

Նեֆրոպաթիաների ժամանակ հեմատուրիան կրում է կայուն բնույթ, անցավ 

է և զուգակցվում է պրոտեինուրիայի, լեյկոցիտուրիայի ու ցիլինդրուրիայի հետ: 

Հեմատուրիայի բնույթը պարզելու համար կատարվում է երիկամի պունկցիոն 

բիոպսիա, որը համարվում է հետազոտման վերջնական մեթոդը: 

 

Լեյկոցիտուրիա (պիուրիա) 

Լեյկոցիտուրիան մեզով լեյկոցիտների էքսկրեցիան է: Նորմայում առողջ 

տղամարդկանց մոտ մեզի ընդհանուր անալիզով տեսադաշտում 

հայտնաբերվում է 1 – 2 լեյկոցիտ, կանանց մոտ` 5 – 6: Մեզում մեծ 

քանակությամբ լեյկոցիտների առկայությունը գնահատվում է որպես 

պաթոլոգիկ դրսևորում: 

Այն կարող է լինել` 

• աննշան (8 – 10, թույլ արտահայտված 20 – 40 տ/դ) 

• չափավոր (50 – 100 տ/դ) 
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• արտահայտված (պիուրիա, լեյկոցիտները ծածկում են տեսադաշտը) 

Լեյկոցիտուրիա սովորաբար առաջանում է միզուղիների, երիկամների, 

ինտերստիցիալ հյուսվածքի բորբոքային պրոցեսների, ինչպես նաև ցիստիտի, 

պիելոնեֆրիտի, ինտերստիցիալ նեֆրիտի ժամանակ։ Այն հանդիսանում է 

ինֆորմատիվ նախանշան: Լեյկոցիտուրիայով են ուղեկցվում նաև 

պրոստատիտը, երիկամների և միզուղիների տուբերկուլյոզը, միզաքարային 

հիվանդությունը: Լեյկոցիտուրիա կարող է դիտվել սուր և խրոնիկական ԳՆ, 

երիկամների ամիլոիդոզի, ԴՆ, տարբեր պատճառներից առաջացած ՆՍ 

ժամանակ, ինչպես նաև պիելոնեֆրիտի, հիդրոնեֆրոզի ժամանակ: 

Լեյկոցիտները լինում են․ 

• նեյտրոֆիլային, որոնք հանդիպում են ինֆեկցիաների, պիելոնեֆրիտի, 

տուբերկուլյոզի ժամանակ  

• մոնոնուկլեար, հանդիպում են ԳՆ, ինտերստիցիալ նեֆրիտի ժամանակ  

• լիմֆոցիտար, բնորոշ են ՀԿԳ, ՌԱ, ՆՍ ժամանակ 

• էոզինոֆիլային, որոնք համարվում են ալերգիայի առկայության ցուցանիշ 

Ըստ տեղակայման տարբերում են. 

• երիկամային խողովակային և կծիկային (ԳՆ, ինտերստիցիալ նեֆրիտ) 

• երիկամային բաժակ-ավազանային (պիելոնեֆրիտ, տուբերկուլյոզ) 

• միզածորանային (միզածորանի երկատում, դիվերտիկուլ, մեգաուրետեր, 

միզածորանի էկտոպիա) 

• միզապարկային (դիվերտիկուլ, քար) 

• միզուկային (ստրիկտուրա, ուրետրիտ, ֆիմոզ) 

Լեյկոցիտուրիան կարող է լինել նաև. 

1. իրական, եթե աղբյուրը միզուղիներն են 

2. կեղծ, երբ լեյկոցիտները մեզում հայտնվում են հարակից օրգաններից: 

Պատճառներն են անբավարար հիգիենան, վուլվիտը, վուլվովագինիտը: 

Մեզում լեյկոցիտներ հայտնաբերելու դեպքում դրանց բնույթն ու իրական պատ-

ճառը պարզելու համար կատարվում են բազմակողմանի հետազոտություններ, 

որոնք են մեզի կրկնակի հետազոտությունը, մեզի լեյկոֆորմուլան, մեզի 

ցանքսը։ Միզուղիների ինֆեկցիայի առկայության դեպքում կարևոր 

նախապայման է բակտերիուրիան, որը միշտ վկայում է բորբոքային պրոցեսի 

մասին, ինչը վերաբերվում է նաև  տրանզիտոր բակտերիուրիային, որը կարող 

է լինել առանց միկրոբի կոլոնիզացիայի և անսիմպտոմ (հղիություն, կլիմաքս): 

Բորբոքային պրոցեսի զարգացման ժամանակ դիտվում են նեյտրոֆիլային 

լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ մեծացում, C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակի 

բարձրացում: 
 



 

55 

Ցիլինդրուրիա 

Ցիլինդրները կծիկային ֆիլտրով անցած պլազմայի սպիտակուցներ են: 

Նորմայում մեզի նստվածքում կարող է հայտնաբերվել 1 – 2 հիալինային 

ցիլինդր: Մեծ քանակությամբ տարբեր բնույթի ցիլինդրների առկայությունը 

համարվում է պաթոլոգիա: Ամենահասարակ ցիլինդրները հիալինային 

ցիլինդրներն են, որոնք ունեն զուտ սպիտակուցային ծագում: Եթե հիալինային 

ցիլինդրներին միանում են խողովակների էպիթելային բջիջները, ապա 

ձևավորվում են էպիթելային ցիլինդրներ, իսկ եթե միայն բջիջների կորիզը` 

հատիկավոր ցիլինդրներ, էրիթրոցիտները` էրիթրոցիտային ցիլինդրներ, 

լեյկոցիտները` լեյկոցիտար ցիլինդրներ: Խողովակային բջիջների ծանր 

դիստրոֆիկ փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվում են ճարպանման և 

մոմանման ցիլինդրներ, որոնք ունեն միայն երիկամային ծագում և 

հայտնաբերվում են միայն պրոտեինուրիայի առկայության դեպքում: 
 

ՆԵՖՐԻՏԻԿ ՍԻՆԴՐՈՄ 

Նեֆրիտիկ սինդրոմն ընկած է սուր ԳՆ հիմքում և դրսևորվում է հետևյալ 

տրիադայով. 

1. հեմատուրիա, պրոտեինուրիա, 

2. ԶՀ, որը հաճախ զարգանում է սուր,  

3. աստիճանաբար ձևավորված կամ հանկարծակի առաջացած այտուցներ: 
 

Դասակարգումը 

1. Ըստ ընթացքի 

● առաջին անգամ ծագած 

● ռեցիդիվող 

2. Ըստ բարդությունների 

● չբարդացած 

● բարդացած՝ հիպերտոնիկ կրիզ, գլխուղեղի ԱՇ սուր խանգարում, ԵՍՎ, 

սուր ՁՓ անբավարարություն: 

Էթիոլոգիան 

Նեֆրիտիկ սինդրոմը դիտվում է հետևյալ հիվանդությունների դեպքում. 

●առավեվել տարածված պատճառը՝ սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ  

●ՄՊԳՆ և ՄԿԳՆ 

●ՀԿԳ, վասկուլիտներ  

●ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ, սեպսիս, պնևմակոկային պնևմոնիա  

●վիրուսային հիվանդություններ (հեպատիտ B և C, ինֆեկցիոն 

մոնոնուկլեոզ) 

●պարազիտար հիվանդություններ (մալարիա, տոքսոպլազմոզ) 
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Պաթոգենեզը 

       Նեֆրիտիկ սինդրոմի տիպիկ մորֆոլոգիական պատկերը պրոլիֆերատիվ 

ԳՆ է: 

Նեֆրիտիկ սինդրոմի զարգացումը միշտ վկայում է ԳՆ ակտիվության 

մասին: Այն առավել ծանր է ընթանում ԱՊԳՆ ժամանակ:  

Միզային շեղումներն առաջանում են հետևյալ մեխանիզմով. տեղի է 

ունենում իմուն բորբոքմամբ պայմանավորված կծիկային կապիլյարների 

թափանցելիության բարձրացում: Էրիթրոցիտուրիայի ծագումը մինչև վերջ 

պարզաբանված չէ: Էրիթրոցիտները, որոնց չափերն ավելի մեծ են, քան ԳԲՄ 

անցքերը, իրենց դեֆորմացվելու ունակության շնորհիվ թափանցում են այդ 

անցքերով: Դիսմորֆ էրիթրոցիտների առկայությունը մեզի նստվածքում 

հնարավորություն է տալիս դիֆերենցել ուրոլոգիական և նեֆրոլոգիական 

հեմատուրիան, քանի որ փոփոխված էրիթրոցիտների առկայությունը վկայում 

է երիկամային ախտահարման մասին։ Նեֆրիտիկ սինդրոմի դեպքում 

լեյկոցիտուրիան հաճախ չափավոր է, ոչ ավելի, քան 30 – 40 տ/դ: Այն 

ներկայացված է գլխավորապես լիմֆոցիտներով և չի ուղեկցվում 

բակտերիուրիայով: 

Այտուցների առաջացման մեխանիզմի կարևորագույն պատճառներն են 

ԿՖԱ անկումը և հիպերվոլեմիան: Այսպիսով, տեղի է ունենում հիպովոլեմիա 

կծիկների կապիլյարներում, ինչի արդյունքում ակտիվանում է ՌԱԱՀ: Դա 

խթանում է ռեաբսորբցիան, ինչը հանգեցնում է արտաբջջային հեղուկի ծավալի 

մեծացմանը, հետևաբար այտուցներն ավելանում են:  

Միաժամանակ հիալուրոնիդազայի ազդեցությա ներքո բարձրանում է 

կապիլյարների պատի թափանցելիությունը:  

Նատրիումի և ջրի ուժեղացած ռեաբսորբցիայի արդյունքում զարգանում է 

հիպերվոլեմիա: Ձևավորվում են այտուցներ, որոնք ուղեկցվում են 

օլիգուրիայով: 

ԶՀ հատուկ է սուր նեֆրիտիկ սինդրոմին և հիմնականում հասնում է մինչև 

140/80, 160/100 մմ ս.ս., սակայն, ԱՊԳՆ դեպքում, այն կարող է կրել չարորակ 

բնույթ: ԶՀ հիպերվոլեմիայի հետևանք է և ծավալակախյալ է: ԶՀ չափավոր է նաև 

այն պատճառով, որ երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքը սուր նեֆրիտի 

ժամանակ չի ախտահարվում և պրոստագլանդիններն արտադրվում են 

բավարար քանակով: Հայտնի է, որ պրոստագլանդինները նպաստում են ԶՃ 

իջեցմանը ի հաշիվ անոթալայնիչ ազդեցության: 
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Այսպիսով, նեֆրիտիկ սինդրոմի դեպքում այտուցների և ԶՀ պատճառներն 

են ԿՖԱ նվազումը, նատրիումի և ջրի խողովակային ռեաբսորբցիայի 

ուժեղացումը և արտաբջջային հեղուկի ծավալի մեծացումը:  
 

Անամնեզը 

Ինֆեկցիայի հետ ասոցացված ԳՆ դեպքում անամնեզում առկա են 

նախորդող պատճառներ, որոնցից են վիրուսային հեպատիտները:  

Սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ դեպքում անամնեզում հաստատվում են 

ստրեպտակոկային ինֆեկցիա 1 – 3 շաբաթ առաջ, կամ խրոնիկական ԳՆ 

ռեցիդիվ, ինչպես նաև համակարգային հիվանդություններ, համակարգային 

վասկուլիտներ:  
 

Կլինիկական պատկերը 

Նեֆրիտիկ սինդրոմի ժամանակ բնորոշ է մակրոհեմատուրիա, մեզը 

ստանում է մսաջրի գույն:  

Նեֆրիտիկ սինդրոմի ժամանակ հիմնականում դիտվում են ԶՀ, մեզի գույնի 

մսաջրի տիպի մգացում, դիուրեզի նվազում մինչև օլիգուրիա և անուրիա, 

տարբեր արտահայտվածության այտուցներ, որոնք ի հայտ են գալիս շատ 

արագ, նույնիսկ ժամերի ընթացքում։ Բնորոշ են գլխացավը, ծարավի զգացումը, 

ընդհանուր թուլությունը, աշխատունակության անկումը: Մարմնի 

ջերմաստիճանը սովորաբար նորմայի սահմաններում է:  

Բնորոշ են հևոցը և բրադիկարդիան: Սրտի առաջին տոնը թուլացած է, 

երկրորդ տոնը շեշտված աորտայի վրա, գագաթում լսվում է սիստոլիկ աղմուկ 

ի հաշիվ միտրալ փականի հարաբերական անբավարարության, սրտի 

խոռոչների լայնացման և միոկարդի ժամանակավոր գերբեռնվածության: 

Հիդրոպերիկարդի դեպքում սրտի տոները խլացած են։ Ծանր հիպերվոլեմիան 

կարող է հանգեցնել սուր ՁՓ անբավարարության և թոքերի այտուցի 

զարգացման: Բնորոշ է նաև հիդրոթորաքսի ձևավորումը:  

Երկրորդային ԳՆ ժամանակ բացի նեֆրիտիկ սինդրոմից, առկա են 

շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններին և վաս-

կուլիտներին բնորոշ նշաններ, ինչպիսիք են մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացումը, նիհարումը, արթրալգիան, արթրիտը, կարդիտը, դերմատիտը, 

տարատեսակ ցանավորումը, ցավը որովայնի շրջանում: 
 

Դիագնոստիկան 

Մեզի գույնի փոփոխության, ԶՀ, այտուցների և դիուրեզի նվազման հետ 

կապված, որոշիչ են. 

• անամնեզը, 

• զննումը, 
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• ֆիզիկալ հետազոտությունը,  

• այտուցների գնահատումը. դրանք կարող են լինել տարբեր 

արտահայտվածության և երբեմն չտարբերվել ՆՍ դեպքում առաջացող 

այտուցներից, ԶՃ գնահատումը: 

Մեզի հետազոտությունը. մեզի ընդհանուր անալիզ (էրիթրոցիտներ մեզի 

նստվածքում, հեմատուրիա, պրոտեինուրիա ոչ ավելի քան 3 գ/24 ժ, 

լեյկոցիտուրիա): Բնորոշ է մեզի «ակտիվ» նստվածքը, որը ներառում է մեզի 

նստվածքում էրիթրոցիտների, էրիթրոցիտար ցիլինդրների և լեյկոցիտների 

առկայությունը, 

Մեզի միկրոսկոպիկ քննությամբ հայտնաբերվում են դիսմորֆ, փոփոխված 

էրիթրոցիտներ: Հնարավոր է նաև ասեպտիկ լեյկոցիտուրիա լիմֆոցիտների 

հաշվին: 

• Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում են հարաբերական 

անեմիա, լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ մեծացում,  

• արյան բիոքիմիական հետազոտություն. բնորոշ է հիպերկրեատինինեմիա 

որպես ԵՍՎ դրսևորում,  

• իմունոլոգիական քննությամբ որոշվում են կոմպլեմենտի C3, C4 

ֆրակցիաները,  

• ASLO, հակահիալուրոնիդազա,  

• համակարգային հիվանդությունների և վասկուլիտների կասկածի դեպքում 

նաև ANCA, կրիոգլոբուլիններ: 

• Գործիքային հետազոտություններ. 

ակնահատակի զննությամբ հայտնաբերվում է տեսողական նյարդի 

պտկիկի այտուց, որը ներգանգային ճնշման բարձրացման արդյունք է: 

ՈւՁՀ, նեֆրոբիոպսիա ԳՆ մորֆոլոգիական տեսակը դիֆերենցելու 

նպատակով: 
 

Բուժումը 

Ծանր դեպքերում, երբ առկա են ԶՀ, օլիգո-անուրիա, տարածուն 

այտուցներ, հիպերկրեատինինեմիա, անհրաժեշտ է հոսպիտալացում: Բուժման 

հիմքում ընկած են ռեժիմը, դիետան և ֆարմակոլոգիական թերապիան: 

1. Սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի սկզբնական օրերին, հատկապես երբ առկա 

են ԶՀ և հեմատուրիա, նախատեսվում է ֆիզիկական ակտիվության սահմա-

նափակում, անկողնային ռեժիմ: Սակայն վիճակի կարգավորմանը զուգընթաց 

սահմանափակումների կարիքը վերանում է:  

2. Հիվանդության սուր փուլում, հատկապես այտուցների և ԶՀ 

առկայության դեպքում, նշանակվում է ցածր-աղային և ցածր-սպիտակուցային 
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դիետա, որի երկարատև կիրառումը ևս խորհուրդ չի տրվում: Հեղուկները 

սահմանափակվում են այտուցների և օլիգո-անուրիայի դեպքում, նպատակը 

անոթային ծանրաբեռնվածության և ԶՀ նվազեցումն է: Ընդունված հեղուկի 

քանակը պետք է կազմի 300 – 500 մլ պակաս քան օրվա դիուրեզը: Օլիգուրիայի 

դեպքում հիպերկալիեմիան կանխարգելելու նպատակով սահմանափակվում է 

կալիումով հարուստ սնունդը: 

3. Դեղորայքային բուժումը ներառում է էթիոպաթոգենետիկ և 

սիմպտոմատիկ բուժում:  

Սիմպտոմատիկ բուժումը. 

• Հակահիպերտենզիվ բուժում․ ծանր ԶՀ, որն ուղեկցվում է ուղեղային 

դիսֆունկցիայով, պահանջում է ԶՃ անհապաղ իջեցում, որի համար 

ընտրության դեղեր են ն/ե լաբետալոլը, նատրիումի նիտրոպրուսիդը, 

դիազօքսիդը, ֆուրոսեմիդը: Առանց գլխուղեղային դիսֆունկցիայի ծանր ԶՀ 

դեպքում ընտրության դեղորայք են նիֆեդիպինը կամ հիդրալազինը, ն/ե կամ 

per os: Միջին և թեթև ԶՀ դեպքում բացի անկողնային ռեժիմից, աղի և հեղուկի 

սահմանափակումից, անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ հակահիպերտենզիվ 

դեղորայքը, հիմնականում per os. ֆուրոսեմիդ, որը երբեմն կարող է լինել 

լիարժեք բավարար, եթե ոչ, ապա կալցիումի անտագոնիստներ` նիֆեդիպին, 

հիդրալազին: ԱՓՖ ինհիբիտորները հիպերկալիեմիայի առաջացման ռիսկի 

պատճառով հիմնականում առաջին ընտրության դեղորայք չեն 

հանդիսանում: 

• Այտուցների բուժումը կատարվում է ֆուրոսեմիդով: Օսմոտիկ 

դիուրետիկները հակացուցված են, քանի որ դրանք խորացնում են 

հիպերվոլեմիան:  

• Եթե սինդրոմի զարգացման հիմքում ստրեպտակոկային ինֆեկցիան է, ապա 

ընտրության դեղամիջոցներ են պենիցիլինը, ամպիցիլինը, էրիթրոմիցինը:  

 

Պաթոգենետիկ բուժումը 

Պաթոգենետիկ բուժումը կազմակերպվում է ըստ նոզոլոգիական միավորի՝ 

ԳԿՍ, ցիտոստատիկներով: Ստերոիդային թերապիա իրականացվում է 

կիսալուսիններով ԳՆ, ԱՊԳՆ, ՄՊԳՆ, երկրորդային ԳՆ դեպքերում: 

 

 Սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի բարդություններն են. 

1. Հիպերվոլեմիայի և արտահայտված ԶՀ պատճառով զարգանում է սուր 

ՁՓ անբավարարություն, որն արտահայտվում է սրտային ասթմայով և արագ 

կարող է բարդանալ թոքերի այտուցով: Պրոցեսն ընթանում է բրադիկարդիայի 

ֆոնի վրա: 
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2.Գլխուղեղի այտուց, գլխուղեղի դիսֆունկցիա, էկլամպսիա:  

Էկլամպսիան արտահայտվում է սուր գլխացավով, որն ուժեղանում է 

ակնագնդերի վրա ճնշում գործադրելիս: Գլխացավն ուղեկցվում է 

սրտխառնոցով և փսխումով: Նոպան սկսվում է հանկարծակի, արտահայտվում 

է տոնիկ և կլոնիկ ցնցումներով, գիտակցության կորստով, ուղեկցվում է ԶՃ 

զգալի բարձրացմամբ, մինչև 200/120 – 250/130 մմ ս.ս: Նոպան տևում է մինչև 2 – 

3 րոպե և կտրուկ ընդհատվում:  

3. ԵՍՎ որպես կծիկային ապարատի բջիջների արտահայտված 

պրոլիֆերացիայի հետևանք: Վերջինս բերում է կապիլյարների լուսանցքի 

խիստ նեղացման, արյան պերֆուզիայի նվազման, ԿՖԱ անկման, որի 

արդյունքում  զարգանում են օլիգո-անուրիա և ռենալ ԵՍՎ: 

Ելքը կախված է հիմնական հիվանդությունից: 

 

ՆԵՖՐՈՏԻԿ ՍԻՆԴՐՈՄ 

ՆՍ դիտվում է բազմաթիվ առաջնային և երկրորդային նեֆրոպաթիաների 

դեպքում, երբ պարտադիր է կծիկային ապարատի ախտահարումը: ՆՍ 

սիմպտոմոկոմպլեքս է, որն իր մեջ ներառում է պարտադիր և ոչ պարտադիր 

սիմպտոմներ: 

1.Պարտադիր սիմպտոմներն են. 

▪ պրոտեինուրիան > 3,5 գ/24 ժ 

▪ հիպոալբումինեմիան, հիպոպրոտեինեմիան  

▪ այտուցները 

2. Ոչ պարտադիր սիմպտոմներն են. 

▪ հիպերխոլեստերինեմիան, դիսլիպոպրոտեիդեմիան,  

▪ լիպիդուրիան 

▪ կոագուլյացիոն գործոնների ակտիվացումը 

(հիպերֆիբրինոգենեմիան) 

▪ Կալցիում-ֆոսֆորական փոխանակության խանգարումը 

(հիպոկալցիեմիան, օստեոպորոզը) 

▪ Իմունադեպրեսիան` արյան մեջ նվազում է Ig G մակարդակը 
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Էթիոլոգիան 

Տարբերում են. 

 1. Առաջնային ՆՍ, որը զարգանում է ԳՆ տարբեր մորֆոլոգիական ձևերի 

ժամանակ. 

- Մինիմալ փոփոխությունների նեֆրոպաթիա 

- ՖՍԳՍ 

- Մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա 

- ՄԿԳՆ 

- ՄՊԳՆ 

ՆՍ առավել հաճախ պատճառը տարեցների շրջանում մեմբրանոզ 

նեֆրոպաթիան է: 

2. Երկրորդային ՆՍ, որը դիտվում է հետևյալ դեպքերում. 

Համակարգային հիվանդություններ, օր., ՇԴ, ամիլոիդոզ, ՀԿԳ կամ 

վասկուլիտից առաջացած երկրորդային ԳՆ: 

Բակտերիալ ծագման ինֆեկցիոն հիվանդություններ՝ տուբերկուլյոզ, 

սեպսիս, սիֆիլիս: 

Վիրուսային՝ HBV, HCV, HIV  

Պարազիտար՝ մալարիա, տոքսոպլազմոզ 

Դեղորայքային՝ պենիցիլամին, լիթիումի, ոսկու, բիսմուտի 

պրեպարատներ, անտիբիոտիկներ, վակցինաներ 

Ուռուցքներ՝ լիմֆոգրանուլեմատոզ, ոչ Հոջկինյան լիմֆոմա 

Ժառանգական հիվանդություններ՝ Ֆիննական տիպի բնածին ՆՍ, 

Ֆաբրիի հիվանդություն 

Այլ պատճառներ՝ երիկամային երակների թրոմբոզ, հղիություն 

(պրեէկլամպսիա), միջատների, օձի խայթոց 

Իդիոպաթիկ ՆՍ 

Տղամարդկանց և կանանց մոտ ՆՍ զարգացման հաճախականությունը 

կախված է հիմնական հիվանդությունից: Օր., ՀԿԳ, ՌԱ ժամանակ այն առավել 

հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ: 
 

Պաթոգենեզը 

ՆՍ դեպքում կարևոր նախապայման է կծիկային ախտահարումը: 

Երիկամներում տեղի են ունենում կծիկների կապիլյարային պատի 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, ինչպիսիք են անցու-

ղիների լայնացումը, բացասական լիցքի կորուստը, արդյունքում զարգանում է 

սելետիվ կամ ոչ սելեկտիվ պրոտեինուրիա: Այն դեպքում, երբ առկա է միայն 

պոդոցիտների ախտահարում, օր., մինիմալ փոփոխությունների հիվանդության 
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ժամանակ, բնորոշ է սելեկտիվ պրոտեինուրիան: ԳԲՄ ախտահարման դեպքում 

(մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա) պրոտեինուրիան ոչ սելեկտիվ է: Կծիկների 

ախտահարման լաբորատոր դրսևորումը սպիտակուցների ավելացած 

էքսկրեցիան է, որը բերում է ՆՍ այլ սիմպտոմների` հիպոալբումինեմիայի և 

հիպոպրոտեինեմիայի, արտահայտված դիսպրոտեինեմիայով, γ-գլոբուլինների 

նվազմամբ և α2-, β-գլոբուլինների մակարդակի բարձրացմամբ: Խանգարվում է 

ալբումին/գլոբուլին հարաբերակցությունը, որը 1,2-ից նվազում է մինչև 0,3:  

Ալբումինի մակարդակի նվազումը հանգեցնում է արյան պլազմայի  

օնկոտիկ ճնշման անկման, սկսվում են յուրահատուկ շղթայական ռեակցիաներ: 

Դիտվում է ՆՆՊ արտադրության նվազում, որն ուղեկցվում է կինին-կալիկ-

րեինային համակարգի ակտիվացմամբ և հիալուրոնիդազայի քանակի բարձ-

րացմամբ: Վերջին 2 փոփոխությունները հանգեցնում են անոթների թափան-

ցելիության բարձրացման, որը զուգակցվելով օնկոտիկ ճնշման անկման հետ, 

բերում է ջրի միգրացիայի պլազմայից դեպի ինտերստիցիալ հյուսվածք, ինչի 

հետևանքով ՇԱԾ նվազում է: Ձևավորվում է ՆՍ հիպովոլեմիկ տարբերակը 

բնորոշ յուրահատուկ թրոմբոտիկ և թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների բարձր 

ռիսկով: Հիպովոլեմիան շտկելու նպատակով, որպես կոմպենսատոր ռեակցիա, 

ակտիվանում է ՌԱԱՀ, ավելանում է ԱՏ 2 և ալդոստերոնի արտադրությունը, 

ինչը բերում է անոթային սպազմի և երիկամների դիստալ խողովակներում 

նատրիումի և ջրի ակտիվ ռեաբսորբցիայի: Արդյունքում բարձրանում է 

հիդրոստատիկ ճնշումը, ինչն էլ ավելի է խորացնում հիպովոլեմիան և 

այտուցները: Այսինքն դրանք ոչ միայն չեն վերացնում ստեղծված 

ախտաբանական վիճակը, այլ նպաստում են արատավոր օղակի ձևավորման: 

Այսպիսով ՆՍ դեպքում առկա է հիպովոլեմիա:  

Հիպովոլեմիան կարող է վերածվել նորմովոլեմիայի, ապա` 

հիպերվոլեմիայի: Այս դեպքում դիտվում է նաև ԱԴՀ արտադության ավելացում, 

իսկ դա խթանում է հավաքող խողովակներում նատրիումի և ջրի 

ռեաբսորբցիան: 

ՆՍ բնորոշ հիպերլիպիդեմիայի, հիպերլիպոպրոտեիդեմիայի և  

հիպերխոլեստերինեմիայի պատճառը վերջնականապես բացահայտված չէ, 

ենթադրվում է, որ այն կրում է կոմպենսատոր բնույթ, նպատակն է արյան իջած 

օնկոտիկ ճնշման կարգավորումը:  

 Դիսլիպոպրոտեիդեմիան պայմանավորված է ՑԽԼՊ, խոլեստերինի 

աթերոգեն ֆրակցիաների բարձրացմամբ, միաժամանակ լյարդում 

լիպոպրոտեիդների ավելացած սինթեզով: Արյան պլազմայում դիտվում է նաև 

տրիգլիցրիդների և ավելի քիչ քանակով ֆոսֆոլիպիդների բարձրացում: 
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Զարգանում են լյարդի ճարպային դիստրոֆիա, իսկ տարբեր օրգան 

համակարգերում` աթերոսկլերոտիկ փոփոխություններ: 

ՆՍ ժամանակ լյարդում ավելանում է լիպիդների և ֆիբրինոգենի սինթեզը: 

Հիպերֆիբրինոգենեմիան ևս ունի կոմպենսատոր նշանակություն` բարձրացնել 

օնկոտիկ ճնշումը: 

ՆՍ ժամանակ բնորոշ է համակարգային դիսկոագուլյացիան 

թրոմբոէմբոլիկ բարդություններով կամ արյունահոսություններով: 

Պատճառներն են ծանր հիպոալբումինեմիան մինչև 20 գ/լ, հիպերֆիբրի-

նոգենեմիան, հակամակարդիչ սպիտակուցների (անտիթրոմբին III, 

պլազմինոգեն, պրոտեին C, S) կորուստը մեզով, հիպովոլեմիան, հիպերլի-

պիդեմիան, թրոմբոցիտների ագրեգացիայի ուժեղացումը և արյան 

մածուցիկության բարձրացումը: 

ՆՍ դեպքում հաճախ դիտվում են հիպոկալցիեմիա և օստեոպորոզ, 

պայմանավորված հիպոալբումինեմիայով, մեզով վիտամին D3 կապող 

սպիտակուցի կորստով, ինչի արդյունքում զարգանում է հիպովիտամինոզ D և 

աղիներից կալցիումի ներծծման նվազում:  
 

Կլինիկական պատկերը 

Հիվանդները սովորաբար գանգատվում են ընդհանուր թուլությունից, 

ծարավի զգացումից, ախորժակի անկումից, գլխացավից, սրտխառնոցից, 

այտուցներից: Դիտվում է դիուրեզի նվազում: Ձևավորվում են ասցիտ, 

հիդրոթորաքս, հիդրոպերիկարդ: Ծանր դեպքերում այտուցները հասնում են 

անասարկայի աստիճանի:  

Այտուցները բերում են հիվանդների ակտիվության սահմանափակման, 

նրանք հաճախ հիպո- կամ ադինամիկ են: Մաշկային ծածկույթները սառն են, 

գունատ և չոր, դիտվում է մաշկի, եղունգների և մազերի փխրունություն: 

Հիդրոթորաքսի և հիդրոպերիկարդի ժամանակ բնորոշ է շնչահեղձությունը, 

նույնիսկ հանգստի պայմաններում: Երկարատև հիպերլիպիդեմիան և 

դիսլիպոպրոտեիդեմիան բերում են աթերոսկլերոզի զարգացման և ՍԱՀ 

ախտահարման:  

Բնորոշ է նաը օստեոպորոզը, կապված D հիպովիտամինոզի հետ: 

ՍԱՈւ կողմից դիտվում է հաճախակի դիարեա, որը բացատրվում է 

աղիների լորձաթաղանթի այտուցով:  
 

Բարդությունները 

1. Ինֆեկցիոն բարդությունները պայմանավորված են մեզով 

իմունոգլոբուլինների կորստով, որպես բակտերիալ աճի նպաստավոր պայման 

հեղուկի կուտակմամբ, իմունասուպրեսիվ բուժումով: Առավել հաճախ 
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զարգանում են մաշկային ծածկույթների և միզուղիների ինֆեկցիա, պնևմոնիա, 

պերիտոնիտ, պլևրայի էմպիեմա, սեպսիս: 

2. Ծանր ՆՍ դեպքում բնորոշ են թրոմբոտիկ և թրոմբոէմբոլիկ 

բարդությունները. պերիֆերիկ ֆլեբոթրոմբոզներ, ԹԶԹԷ, երիկամային 

երակների, ինչպես նաև զարկերակների թրոմբոզներ պարենխիմայի 

ինֆարկտով: 

Թրոմբոտիկ բարդությունները պայմանավորված են 

հիպերֆիբրինոգենեմիայով, թրոմբոցիտների ագրեգացիայի ուժեղացմամբ, 

մեզով հակաթրոմբին III հեռացմամբ: 

3. Գլխուղեղի այտուց, տեսողական նյարդի պտկիկի  այտուց: 

4. Դեղորայքի տևական և մեծ դոզաների կիրառման հետևանքավ 

առաջացած բարդություններ, որոնք դրսևորվում են մաշկային ալերգիկ 

ռեակցիաներով, լեյկոպենիայով, թրոմբոցիտոպենիայով, ագրանուլոցիտոզով, 

խոցերով ստամոքսում և ՏՄԱ, ՇԴ, դեղորայքային փսիխոզով: 

5. Պրոգրեսիվող հիպովոլեմիա արյան ծավալի կտրուկ նվազմամբ և 

հիպովոլեմիկ շոկով: Արդյունքում զարգանում է նեֆրոտիկ կրիզ, որի դեպքում 

բնորոշ են որովայնային սուր ցավերն առանց հստակ տեղակայման, 

պերիտոնիզմի պատկերով, մկանային ցնցումները, մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձացումը մինչև 39 – 40°C: Կրիզի խթանիչ պատճառ է հանդիսանում 

ինֆեկցիան: Հաճախ զարգանում է մաշկի էրիթեմա, կարմիր քամի հիշեցնող 

մաշկային փոփոխություններով:  

Կրիզին հատուկ լաբորատոր փոփոխություններն են արտահայտված 

լեյկոցիտոզը, ԷՆԱ մեծացումը, զարգացող անեմիան, արյան մեջ կրեատինինի 

մակարդակի բարձրացումը, կինինների ավելացումը, հեմատոկրիտի 

բարձրացումը և մեզում սպիտակուցի քանակի կտրուկ աճը: 

6. ԵՍՎ, որը պայմանավորված է երիկամային երակների թրոմբոզով, 

սեպսիսով, հիպովոլեմիայով, ՈՍՀԴ, ռենտգեն կոնտրաստային նյութերով: 

 

Դիագնոստիկան 
 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

1. Արյան ընդհանուր քննություն 

2. Մեզի ընդհանուր քննություն. պրոտեինուրիա > 3,5 գ/24 ժ, ցիլինդրներ` 

հիալինային, ճարպային, լեյկոցիտուրիա: 

3. Որոշել գլիկեմիան, HbA1C: 

4. Էլեկտրոլիտային հավասարակշռության խանգարումների հայտնա-

բերում. հիպոնատրիեմիա, հիպոկալցիեմիա, հիպոկալիեմիա 
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5. Կատարել իմունոլոգիական հետազոտություններ`ANCA, հակա-DNK 

հակամարմիններ, կրիոգլոբուլիններ և այլն: 

6. Որոշել HBV, HCV, HIV հակամարմինները 

Պերիֆերիկ արյան մեջ դիտվում է ԷՆԱ աճ, լեյկոցիտների քանակը 

փոփոխված չի, բացառությամբ ԳԿՍ բուժման պայմաններում: Կարող է դիտվել 

էոզինոֆիլիա, որը կապված է որոշ դեղամիջոցների ընդունման հետ: Հնարավոր 

է թրոմբոցիտոզ, էրիթրոցիտների քանակի և Hb նվազում, չափավոր անեմիա: 

Մեզի տեսակարար կշիռը նորմալ է, կամ բարձրացած, ռեակցիան հիմնային, 

քանի որ առկա է ջրածնի իոնների արտազատման խանգարում:  

Առկա է դիսպրոտեինեմիա: Գրեթե միշտ բարձր է α2-գլոբուլինի 

մակարդակը, իսկ γ-գլոբուլինը ցածր է, բացառությամբ ՀԿԳ և ամիլոիդոզի, 

որոնց ժամանակ այն բարձր է: Դիսլիպիդեմիան բնութագրվում է նաև 

հիպերտրիգլիցերիդեմիայով, ընդհանուր խոլեստերինի բարձրացմամբ, ի 

հաշիվ ՑԽԼՊ: 
 

Գործիքային հետազոտությունները 

1. ՈւՁՀ կատարվում է երիկամների և միզուղիների կառուցվածքային 

խանգարումները հայտնաբերելու նպատակով: 

2. Այլ հետազոտություններ, որոնք կարող են կիրառվել, սակայն այդքան էլ 

ինֆորմատիվ չեն (ռենոգրաֆիա 123I հիպուրանով, ներերակային ուրոգրաֆիա): 

3. Երիկամի բիոպսիան համարվում է հետազոտության ոսկե ստանդարտ: 

Կատարվում է ՆՍ պատճառ հանդիսացող հիվանդության մորֆոլոգիական 

պատկերի ճշտման, ինչպես նաև հետագա բուժման տակտիկան ընտրելու 

համար: 
 

Բուժումը 

Ոչ դեղորայքային բուժումը 

Հիվանդները հոսպիտալացվում են ՆՍ առաջին դրսևորումների, ռեցիդիվների և 

բարդությունների կապակցությամբ: 

1. Ռեժիմը. չի կարելի սահմանափակել ֆիզիկական ակտիվությունը, 

անկողնային ռեժիմը ցուցված չէ: Թրոմբոզների առաջացումը կանխարգելելու 

համար շարժողական ակտիվությունը պարտադիր է: 

2. Դիետան. սպիտակուցի սահմանափակում ցուցված չէ, խորհուրդ է տրվում 

օգտագործել ադեկվատ քանակով սպիտակուց 1,0 գ/կգ/24 ժ: Ցածր 

սպիտակուցային դիետան ցանկալի չէ թերսնուցման առումով, իսկ բարձրը` 

կարող է բարձրացնել պրոտեինուրիան: Պարտադիր է կերակրի աղի 

սահմանափակումը < 2 գ/24 ժ արյան նատրիումի մոնիթորինգով: 
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Արտահայտված այտուցների ժամանակ հեղուկի սահմանափակում (հաշվի 

առնելով նաև 24 ժ դիուրեզը): 
 

Դեղորայքային բուժումը  

1. Պաթոգենետիկ բուժումը. առաջնային և երկրորդային ԳՆ ժամանակ  

մորֆոլոգիական ձևը որոշելուց հետո ցուցման դեպքում անց է կացվում 

իմունասուպրեսիվ թերապիա` ԳԿՍ, ցիտոստատիկներից ցիկլոֆոսֆամիդ, 

ցիկլոսպորին, միկոֆենոլատ մոֆետիլ և դրանց համակցումները: 

2. Պրոտեինուրիան նվազեցնելու նպատակով ցուցված են ԱՓՖ  

ինհիբիտորները կամ ԱՌԲ: Դեղորայքի նշանակման կամ դոզայի բարձրացման 

հակացուցումը հիպոտենզիան է, երբ սիստոլիկ ԶՃ ցածր է 110 մմ ս.ս և առկա է 

անկառավարելի հիպերկալիեմիա: Դոզայի ավելացման դեպքում, եթե դիտվում 

է կրեատինինի մակարդակի բարձրացում ավելի քան 30%, ապա անհրաժեշտ է 

վերադառնալ նախնականին, իսկ եթե 50 %-ով, ցուցված է պրեպարատի 

փոխարինում:  

3. Հիպերլիպիդեմիայի բուժման համար նշանակվում են ստատիններ: 

4. ՆՍ ժամանակ շիճուկային ալբումինի իջեցումը պակաս քան 20 գ/լ և 

հիպերկոագուլյացիան հակակոագուլյանտային բուժման ցուցում են 

հանդիսանում: Հեպարինը նախընտրելի է այն հիվանդների համար, որոնց մոտ 

դիտվում են արտահայտված այտուցներ և ունեն հակացուցումներ 

իմունոսուպրեսիվ թերապիայի համար:  

5. Գլիկեմիայի հսկողություն ՇԴ հիվանդների և ԳԿՍ ստացող հիվանդների 

մոտ: 

6. Սիմպտոմատիկ բուժումն ուղղված է այտուցների վերացմանը, ԶՃ, պուլսի, 

քաշի և այլ ցուցանիշների շեղումների կարգավորմանը: Դիուրետիկներից 

նախընտրելի են կանթայինները և կալիում-պահպանողները: Խորհուրդ է 

տրվում նաև ալբումինի, օսմոտիկ դիուրետիկների կիրառում ԶՃ հսկողությամբ: 
 

ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻՎ ՍԻՆԴՐՈՄ 

Այս սինդրոմը երիկամային առաջնային և երկրորդային, միակողմանի և 

երկկողմանի հիվանդությունների ժամանակ առավել հաճախ հանդիպողներից 

է: Սիմպտոմատիկ երիկամային ԶՀ առաջացման մեջ գլխավոր դերը 

պատկանում է դիֆուզ ԳՆ, այնուհետև խրոնիկական պիելոնեֆրիտին և 

վազոռենալ հիպերտենզիային:  

Տարբերում են`  

1.Էսենցիալ ԶՀ, որի իրական ծագումը չի հայտնաբերվում: 
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ԶՃ բարձրացմանը նպաստող գործոններ են կերակրի աղի չարաշահումը, 

ալկոհոլի, ծխախոտի օգտագործումը, հոգեկան գերլարված իրավիճակները և 

այլն: 

2.Սիմպտոմատիկ հիպերտենզիա, որի առաջացման պատճառները չափա-

զանց տարատեսակ են` երիկամների առաջնային և երկրորդային տարատեսակ 

հիվանդությունները, ինչպիսիք են սուր և խրոնիկական ԳՆ, խրոնիկական 

պիելոնեֆրիտը, հիդրոնեֆրոզը, ՌՀ, երիկամների բնածին հիվանդությունները, 

պոլիկիստոզը, համակարգային հիվանդությունները, վասկուլիտները, 

էնդոկրին, նևրոլոգիական հիվանդությունները, դեղորայքը և այլն: 

Սիմպտոմատիկ հիպերտենզիաների շարքում երիկամային 

հիպերտենզիաներն առավել հաճախ հանդիպող պատճառներն են և 

բաժանվում են 3 խմբի. 

1. ռենոպարենխիմատոզ` ԳՆ, պիելոնեֆրիտ, ՏԻՆ, 

2. ռենովասկուլյար, որոնք կապված են երիկամային անոթային 

պաթոլոգիաների հետ (բնածին, աթերոսկլերոզի հետևանքով առաջացած 

նեղացումներ, ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիա, վասկուլիտ) 

3. խառը ԶՀ` վերոնշյալ երկուսը միասին, օր., նեֆրոպտոզ, ուռուցքներ, 

երիկամների կիստաներ: 

Երիկամային հիպերտենզիան կարող է կրել անցողիկ և մշտական բնույթ: 

Արտահայտվածության աստիճանը կախված է մի շարք պատճառներից, 

հիվանդության նոզոլոգիական ձևից, պրոցեսի ակտիվությունից: ԶՀ իր 

ձևավորման սկզբնական փուլում կրում է անկայուն բնույթ, սակայն ժամանակի 

ընթացքում դառնում է կայուն և աստիճանաբար բարձրանում է, բերելով ՁՓՀ 

զարգացման և ակնահատակի փոփոխությունների: 

Ըստ զարգացման ընթացքի տարբերում են 4 աստիճան. 

1. Անկայուն, որը բնորոշվում է ԶՃ տրանզիտոր բարձրացմամբ: 

Փոփոխություններն ակնահատակում ու ՁՓՀ բացակայում են: 

2. Լաբիլ, ինչը նշանակում է ԶՃ չափավոր բարձրացում, որն առանց բուժման 

չի կարգավորվում: Ակնահատակում դիտվում է կապիլյարների աննշան 

նեղացում, ՁՓ թույլ արտահայտված հիպերտրոֆիա: 

3. Ստաբիլ, երբ ԶՃ բարձրացումը կայուն է: Փոփոխություններն ակնահա-

տակում և ՁՓՀ արտահայտված են: 

4. Չարորակ, որի դեպքում ԶՃ խիստ բարձր է, հատկապես դիաստոլիկը, որը 

կազմում է ավելի քան 130 մմ. ս.ս: Ակնահատակում շատ արագ առաջանում են 

կետային արյունազեղումներ: Հայտնաբերվում է բնորոշ կլինիկական 

փոփոխություններով ՁՓՀ: 

Զարկերակային ճնշման դասակարգումը 
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Կատեգորիան Սիստոլիկ ԶՃ մմ. ս.ս Դիաստոլիկ ԶՃ մմ. ս.ս 

Նորմալ <120 <80 

Բարձրացած 120-129 <80 

I ստադիա 130-139 80-89 

II ստադիա ≥140 ≥90 

Հիպերտենզիվ կրիզ ≥180 ≥120 

 

ԶՀ ժամանակի ընթացքում ախտահարում է տարբեր օրգաններ, որոնք պրոցեսի 

մեջ են ընդգրկվում աստիճանաբար։ 

1.Ներքին օրգաններում ախտահարումը բացակայում է։ 

2.Ախտահարվում են երիկամները, ՍԱՀ և գլխուղեղը։ 

3.Այս շրջանում միանում է նաև երիկամների ազոտարտահանիչ ֆունկցիայի 

խանգարումը: 

ԶՀ բոլոր վերոնշյալ հիվանդությունների ժամանակ ունի զարգացման 

ընդհանուր մեխանիզմ. 

1. ջրա-աղային հավասարակշռության խանգարում, 

2. պրեսոր համակարգի ակտիվացում, 

3. դեպրեսոր համակարգի ընկճում: 

Պրեսոր համակարգը կազմված է 3 հիմնական օղակներից, որոնց համատեղ 

գործունեությունը նպաստում է ԶՃ բարձրացմանը: Դրանք են ՌԱԱՀ, 

սիմպատո-ադրենալային և էնդոթելին-թրոմբոքսանային համակարգերը:  

Երիկամային անոթների նեղացումը կամ խցանումը պայմանավորում է ԶՃ 

բարձրացումը, որի արտահայտվածությունը կախված է նեղացման 

աստիճանից: Կծիկներում հիդրոստատիկ ճնշման անկումը  հանգեցնում է 

հիպերռենիեմիայի: Ռենինը սինթեզվում է գլխավորապես երիկամների ՅՈւԳԱ 

աֆերենտ զարկերակի պատում տեղակայված գրանուլյար բջիջների կողմից: 

Ռենինի ազդեցությամբ լյարդում սինթեզվող անգիոտենզինոգենից առաջանում 

է ԱՏ 1, որն էլ հետագայում թոքերում սինթեզվող ԱՓՖ ազդեցությամբ 

փոխակերպվում է ԱՏ 2, որն ամենահզոր վազոկոնստրիկտորն է օրգանիզմում, 

որի նկատմամբ առավել զգայուն են երիկամային անոթները: Նորմայում ՅՈւԳԱ 

բջիջների կողմից արտադրվող ռենինն այն մակարդակի վրա է, որն անհրաժեշտ 

է նորմալ ԶՃ պահպանման համար: Ռենինի մեծ քանակով արտադրման 

հետևանքով բարձրանում է ԱՏ 2 քանակը, որը բերում է երիկամային աֆերենտ 

և էֆերենտ զարկերակների, պերիֆերիկ անոթային սպազմի և ԶՃ բարձացման: 
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Ռենինը նաև խթանում է մակերիկամների կողմից ալդոստերոնի սինթեզը, որն 

իոնափոխանակության սկզբունքով՝ 3Na+/2K+ կարգավորում է նատրիումի 

ռեաբսորբցիան դիստալ խողովակներում։  

Ռենինի սեկրեցիան խթանվում է հիմնականում 3 գործոնով՝ աֆերենտ զար-

կերակի պատում առկա բարոռեցեպտորների դրդում երիկամ մտնող արյան 

քանակի նվազման հետևանքով (երիկամային անոթային խնդիր՝ ստենոզ, 

թրոմբոզ կամ համակարգային հիպոտենզիա), նատրիումի քանակի նվազում 

դիստալ խողովակներում և սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվացում: 

Ռենինի ակտիվության կարգավորման մեջ մեծ դեր են խաղում ՅՈՒԳԱ «խիտ 

բծի» բջիջները, որոնք ընդունակ են հավասարակշռելու նատրիումի 

ռեաբսարբցիան դիստալ խողովակներից դեպի արյուն՝ ինֆորմացիա 

հաղորդելով ռենին արտադրող բջիջներին։ Սիմպաթոադրենալային 

համակարգը ներկայացված է ադրենալինով, նորադրենալինով, նեյրոեպեպտիդ 

γ-ով, որոնց ակտիվացումը բերում է վազոկոնստրիկցիայի և ԶՀ առաջացման: 

Վերջիններս ակտիվանում են նաև էնդոթելին-թրոմբօքսան օղակի միջոցով, երբ 

կապիլյարի էնդոթելային շերտի բջիջների կողմից դիտվում է էնդոթելին 

հորմոնի գերարտադրություն: 

Դեպրեսոր համակարգի ֆունկցիան ապահովվում է -կալլիկրեին- 

կինինային համակարգով, ազոտի օքսիդով, պրոստագլանդիններով, որոնք 

արտադրվելով երիկամի պարենխիմայի բջիջների կողմից, նպաստում են ԶՃ 

իջեցմանը: Հիվանդների արյան մեջ այս նյութերի մակարդակը ԶՀ դրսևորման 

սկզբնական շրջաններում բարձր է, այն դիտարկվում է որպես օրգանզմի 

կոմպենսատոր ռեակցիա ի պատասխան պրեսոր նյութերի և ՌԱԱՀ 

ակտիվացմանը: ԶՀ պրոգրեսին զուգահեռ երիկամների պարենխիմայում 

զարգանում են սկլերոտիկ փոփոխություններ, որոնց հետևանքով վերջինի 

դեպրեսոր ֆունկցիան աստիճանաբար նվազում է։ Արդյունքում ԶՀ դառնում է 

կայուն: 
 

Կլինիկական պատկերը 

Հիվանդի գանգատները կրում են ընդհանուր բնույթ՝ ընդհանուր թուլություն, 

գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, խշշոց ականջներում: ԶՃ 

աստիճանական բարձրացման դեպքում հնարավոր է, որ հիվանդները 

գանգատներ չներկայացնեն և ԶՀ հայտնաբերվի պատահական, կամ 

հայտնաբերվի այն ժամանակ, երբ տարբեր օրգան համակարգերի կողմից 

դիտվում ենբարդություններ (ԽՍԱ, ՍԻՀ, հիպերտոնիկ էնցեֆլոպաթիա)։ Այս 

դեպքում հիվանդի գանգատները կապված են տվյալ բարդությունների հետ: ԶՃ 

բարձրացման մասին լիարժեք պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է 



 

70 

ԶՃ հսկողություն ամբողջ օրվա ընթացքում: Կարևոր նշանակություն ունի ԶՃ 

տատանումները օրվա ընթացքում: 
 

Բուժումը 

ԶՀ բուժումը կոմպլեքսային է` դեղորայքային, դիետայի և ռեժիմի 

կարգավորում (սահմանափակվում են ֆիզիկական գերծանրաբեռնվա-

ծությունը և հուզումները):  

Դեղորայքային բուժումը 

1. Անընդմեջ հակահիպերտենզիվ բուժում ամբողջ կյանքի ընթացքում՝ կայուն 

ԶՀ դեպքում։ 

2. ԶՃ աստիճանական իջեցում մինչև նորմալ ցուցանիշներ։ 

Հակահիպերտենզիվ բուժումը կատարվում է մոնոթերապիայի կամ 

կոմբինացված թերապիայի ձևով: 

Ա. ընտրել նվազագույն կողմնակի ազդեցությամբ դեղորայք,  

Բ. հիպոտենզիվները զուգակցել պաթոգենետիկ բուժման հետ։ 

ԶՃ կարգավորման համար օգտագործվող դեղորայքային խմբերն են․ 

1. ԱՓՖ ինհիբիտորները 

2. ԱՌԲ 

3. Կալցիումի անտագոնիստները 

4. α- և β-բլոկատորները  

5. Դիուրետիկները 

6. Կենտրոնական ազդեցության հիպոտենզիվները: 

 

1. ԱՓՖ ինհիբիտորներ են կապտոպրիը, էնալապրիլը, ռամիպրիլը, բերլիպրիլը 

և այլն: ԱՓՖ ազդեցության տակ ԱՏ 1 վերածվում է ԱՏ 2, որն առաջացնում է 

էֆերենտ արտերիոլի սպազմ, բարձրացնելով հիդրոստատիկ ճնշաումը 

կապիլյարներում, մասնակցում է ալդոստերոնի գերարտադրությանը: 

Արդյունքում բարձրանում է ԶՃ: ԱՓՖ ինհիբիտորներն իջեցնում են 

անոթների ընդհանուր պերիֆերիկ դիմադրողականությունը,  պակասեցնում 

են ֆիլտրացիան, նվազեցնում պրոտեինուրիան: ԱՓՖ ինհիբիտորները 

հակացուցված են ԿՖԱ < 30 մլ/ր, ԵԻՀ, հղիության դեպքում: Կողմնակի 

էֆէկտներ են չոր հազն ու շնչարգելությունը: ԱՓՖ ինհիբիտորները պետք է 

կիրառել զգուշությամբ 65 տարեկանից բարձր անձանց շրջանում և ՌՀ 

դեպքում: 

2. ԱՌԲ խմբին են պատկանում լոզարտանը, վալսարտանը, տերմիսարտանը: 

Այս խմբի ազդեցության մեխանիզմի հիմքում ընկած է կապիլյարի պատի 

ներսում գտնվող նյարդային ծայրապարատների ռեակցիայի թուլացումը 
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դեպի ԱՏ 2, որի ազդեցության տակ նորմայում նյարդային 

ծայրապարատները գրգռվում են, արդյունքում դիտվում է անոթների սպազմ:  

3. Կալցիումի անտագոնիստներ են նիֆեդիպինը, ամլոդիպինը, լերկամենը, 

վերապամիլը, դիլթիազեմը, որոնք արգելակում են կալցիումի մուտքը դեպի 

բջիջ, առաջացնելով վազոդիլատացիա, արգելակում են էնդոթելինի պրեսոր 

ազդեցությունն անոթի պատի վրա:  

4. α-ադրենոբլոկատորներից են պրազոզինը, դոկսազոզինը: 

β-բլոկատորները ներառում են կարճատև ազդեցության (պրոպրանոլոլ, 

օքսպրենոլոլ, մետոպրոլոլ), միջին ազդեցության (պինդոլոլ), երկարատև 

ազդեցության (ատենոլոլ, բետակսալոլ, սոտալոլ, նապոլոլ) դեղամիջոցները: 

Թվարկված դեղամիջոցներն ունեն հակաանգինալ հատկություն, այսինքն 

լայնացնում են կորոնար անոթները, նվազեցնում են միոկարդի պահանջը 

թթվածնի հանդեպ, իջեցնում են անոթների ընդհանուր պերիֆերիկ 

դիմադրողականությունը, նվազեցնում են արյան մեջ նորադրենալինի մակար-

դակը: Այս խմբի դեղամիջոցները պետք է օգտագործվեն խիստ զգուշա-

վորությամբ բրոնխիտի, բրոնխիալ ասթմայի, բրադիկարդիայի, սուր և 

խրոնիկական սիրտ-անոթային անբավարարության դեպքում: β-

ադրենոբլոկատորների կողմնակի ազդեցություններն են բրադիկարդիան, 

հիպոտենզիան, հիպոգլիկեմիան, հիպերլիպիդեմիան, լիբիդոյի իջեցումը: 

3. Դիուրետիկները ներկայացված են թիազիդային, կանթային, կալիում 

պահպանող խմբերով։ Դրանք 

• իջեցնում են շրջանառող հեղուկի ծավալը, 

• իջեցնում են պերիֆերիկ անոթային դիմադրողականությունը, 

• նվազեցնում են անոթների պատի զգայունությունը պրեսոր նյութերի 

նկատմամբ, 

• ուժեղացնում են հակահիպերտենզիվ դեղորայքի ազդեցությունը։ 

Կանթային դիուրետիկները, որոնցից են ֆուրոսեմիդը, ուրեգիտը, 

բումետանիդը, նպաստում են նատրիումի և ջրի էքսկրեցիան, խանգարելով 

դրանց ռեաբսորբցիան խողովակային ապարատում: Թիազիդային 

դիուրետիկները, օր․, հիդրոքլորոթիազիդը, էզիդրեքսը, ազդում են դիստալ 

խողովակների վրա, նվազեցնելով նատրիումի և ջրի ներծծումը: Արիֆոնը 

համարվում է թիազիդանման դիուրետիկ, այն ուժեղացնում է պրոստացիկլինի 

սինթեզը, որը լայնացնում է պերիֆերիկ կապիլյարները, իջեցնելով ԶՃ, 

բլոկադայի է ենթարկում կալցիումի մուտքը դեպի բջիջ, դրանով իսկ 

նպաստելով ԶՃ իջեցմանը: Կալիում պահպանող դիուրետիկ վերոշպիրոնը 

հանդիսանում է ալդոստերոնի անտագոնիստ, որը նպաստում է նատրիումի և 

ջրի դուրսբերմանն օրգանիզմից և կալիումի պահմանը: 
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ՌՀ որոշ ձևերի դեպքում կատարվում է վիրահատական միջամտություն: 

 

ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ ՍԻՆԴՐՈՄ 
 

Մետաբոլիկ սինդրոմն իրենից ներկայացնում է հորմոնալ, մետաբոլիկ և 

կլինիկական սիմպտոմոկոմպլեքս, որի առկայությունը մեծացնում է ՍԱՀ 

հիվանդությունների ռիսկն ավելի քան 35 անգամ: ՄՍ հիմքում ընկած է 

ինսուլինոռեզիստենտությունը, որն ուղեկցվում է լիպիդային, ածխաջրատային 

և պուրինային փոխանակության խանգարմամբ: Միաժամանակ դիտվում է 

հիպերինսուլինեմիա: 

ՄՍ-ն արտահայտվում է հետևյալ խանգարումներով. 

1. Աբդոմիալ ճարպակալման վիսցերալ ձևը, որին բնորոշ է տղամարդկանց 

դեպքում իրանի շրջագծի ավելի քան 102 սմ չափը, իսկ կանանց դեպքում  

ավելի քան 88 սմ: 

2. Գլյուկոզայի նկատմամբ տոլերանտության նվազումը: 

3. Հիպերխոլեստերինեմիան և դիսլիպիդեմիան: 

4. ԶՀ: 

Չնայած, որ հաստատված է կապը գենետիկ նախատրամադրվածության հետ, 

ՄՍ զարգացման մեջ շատ կարևոր նշանակություն ունեն ապրելակերպը, ոչ 

ճիշտ սնվելը, ինսուլինի ակտիվությունը ճնշող դեղամիջոցները: 

Ապրելակերպի հետ կապված ռիսկի գործոններն են. 

• հիպոդինամիան, ճարպակալումը 

• պուրինային փոխանակության խանգարումը 

• ծխելը 

• կերակրի աղի չարաշահումը 

• ալկոհոլի օգտագործումը 

• դեղորայքի ոչ ադեկվատ օգտագործումը: 

I. Ճարպակալմանը նպաստող գործոնների շարքում գլխավոր տեղում գտնվում 

է ցածր ֆիզիկական ակտիվությունը և ածխաջրերի մեծ քանակը ռացիոնում: 

Երիկամների խրոնիկական հիվանդությունների դեպքում մարմնի քաշի 

ավելացմանը նպաստում է նաև բուժումը ԳԿՍ խմբի դեղամիջոցներով:  

Ճարպակալումը ռիսկի գործոն է ՍԱՀ հիվանդություների համար: 

Տարբերում են ճարպակալման 2 տիպ` անդրոիդ և գինեկոիդ: Անդրոիդ տիպը 

կրում է կենտրոնական բնույթ և կոչվում է խնձորանման, որովայնային, իսկ 

վերջույթների շրջանում ճարպի քանակը քիչ է արտահայտված: Անդրոիդ տիպը 

ԶՀ, աթերոսկլերոզի և տիպ II ՇԴ առաջացման կարևոր ռիսկի գործոններից է և 

նպաստում է հետևյալ մետաբոլիկ խանգարումների. հիպերգլիկեմիայի, ՑԽԼ, 
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տրիգլիցերիդների մակարդակի բարձրացման, ինսուլինի նկատմամբ ռեզիս-

տենտության և հիպերինսուլինեմիայի: 

Վերոհիշյալ փոփոխությունները հանգեցնում են աթերոսկլերոզի 

զարգացանը,  որի բարդություններն են ՄԻ ու ինսուլտը: 

     Ճարպակալումը նպաստում է նաև նեֆրոպաթիայի զարգացմանը, ինչը 

պայմանավորված է 2 հիմնական գործոններով.  

1.երիկամներում լոկալ հեմոդինամիկ խանգարմամբ և 

2.երիկամային հյուսվածքի վրա ճարպային հյուսվածքի կողմից արտադրվող 

հորմոնների ազդեցությամբ: 

Հեմոդինամիկայի խանգարումը բնորոշվում է հիպերֆիլտրացիայով: Ճար-

պակալումն ուղեկցվում է ճարպային և միզաթթվային փոխանակության 

խանգարմամբ: Նեֆրոպաթիայի զարգացումը պայմանավորված է ադիպոցիտ-

ների կողմից արտադրվող հորմոնների ազդեցությամբ, որոնցից առավել 

բացասական դեր երիկամների նկատմամբ ունի լեպտինը:  

Նորմայում լեպտինը հիմնականում արտադրվում է ճարպային 

հյուսվածքում ու հանդիսանում է բորբոքման և ֆիբրոզի զարգացման ակտիվ 

գործոններից մեկը: Ազդելով հիպոթալամուսում յուրահատուկ ռեցեպտորների 

վրա, այն ճնշում է ախորժակը խթանող նեյրոպեպտիդների սինթեզը: Այսպես 

դրսևորվում է լեպտինի, որպես հագեցվածության հորմոնի, հատկությունը: 

Ճարպակալման դեպքում լեպտինի սինթեզը ճարպային հյուսվածքում 

ավելանում է, սակայն այն չլինելով ակտիվ, չի բերում հագեցվածվածության 

զգացման:  

Երկարատև հիպերլեպտինեմիայի դեպքում զարգանում է ԶՀ: Դա 

բացատրվում է նրանով, որ լեպտինը բերում է սիմպատիկ նյարդային 

համակարգի ֆունկցիայի արտահայտված ակտիվացման: Միաժամանակ 

թուլանում է նաև լեպտինի նատրիուրետիկ ազդեցությունը երիկամների վրա: 

Լեպտինn ակտիվ դեր ունի երիկամաին հյուսվածքում բորբոքման և ֆիբրոզի 

զարգացման պրոցեսներում: Այն նաև խթանում է աճի գործոնների 

արտադրությունը և մեզանգիալ բջիջների պրոլիֆերացիան ու դրանց կողմից I 

տիպի կոլագենի գերսինթեզի:  

Ճարպային հյուսվածքում, բացի լեպտինից, տեղի է ունենում նաև էստրո-

գենների, ցիտոկինների, TNF-α, անգիոտենզինոգենի սինթեզ:  TNF-α կարող է 

փոխազդել ինսուլինային ռեցեպտորների հետ, ուժեղացնելով 

ինսուլինոռեզիստենտությունը և բերել լեպտինի գերսինթեզի:  

Լեպտինը ճնշում է նաև ինսուլինի սինթեզը, փոխազդում է բջջային 

ինսուլինային ռեցեպտորների հետ, իջեցնելով գլյուկոզայի տրանսպորտը: 
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II. Հիպերուրիկեմիան զուգակցվում է տրիգլիցերիդեմիայի և աբդոմինալ 

ճարպակալման հետ: Միզաթթվի փոխանակության խանգարման կարող են 

բերել մսամթերքի չարաշահումը, ալկոհոլի ընդունումը, ճարպակալման 

ժամանակ հյուսվածքների խրոնիկական հիպօքսիան, հիպովենտիլյացիան, 

ինչպես նաև թիազիդային և կանթային դիուրետիկների չարաշահումը: 

III. Նիկոտինի դերը ՄՍ զարգացման մեջ արտահայտվում է հետևյալ 

փոփոխություններով. 

1.ՌԱԱՀ հիպերակտիվացիա 

2.Էնդոթելինի սինթեզի խթանում, ինչը հանգեցնում է ՄԱ-այի,  

3.Էնդոթելիալ դիսֆունկցիա 

4.Ինսուլինոռեզիստենտություն 

5.Վազոպրեսինի գերսինթեզ 

IV.Կերակրի աղի չարաշահումը  

V.Դեղորայքային չարաշահումը 

ՄՍ ռիսկի խումբ են կազմում այն անձինք, որոնց մոտ առկա են.   

1. ԶՀ 

2. Տիպ 2 ՇԴ  

3. Մարմնի հավելյալ քաշ կամ ճարպակալում 

4. ՍԻՀ, պերիֆերիկ անոթների և ցերեբրովասկուլյար հիվանդություններ 

5. Հիպոդինամիա 

6. Հիպերուրիկեմիա 

8. Մենոպաուզա։ 
 

Կլինիկական պատկերը և դիագնոստիկան 

Կարևորագույն կլինիկական նշաններն են կենտրոնական ճարպակալումը,  

ԶՀ, ՍԱՀ հիվանդությունները, տարբեր բնույթի հորմոնալ խանգարումները: 

Երիկամների ախտահարումն իր տարբեր կլինիկական դրսևորումներով 

ճարպակալումով պայմանավորված տարբեր բնույթի մետաբոլիկ  

խանգարումների հետևանք է: Այս մետաբոլիկ  խանգարումները հանգեցնում են 

նաև վաղաժամ աթերոսկլերոզի զարգացմանը։ 

Լաբորատոր տվյալները․ տրիգլիցերիդների, խոլեստերինի, ՑԽԼՊ 

մակարդակի բարձրացում, ԲԽԼՊ մակարդակի նվազում (տղամարդկանց մոտ < 

1,0 մմոլ/լ, կանանց մոտ < 1,2 մմոլ/լ), հիպերգլիկեմիա > 6,1 մմոլ/լ, հիպերլեպտի-

նեմիա, հիպերուրիկեմիա:  

Երիկամների ախտահարման կարևորագույն ցուցանիշներն են ՄԱ և 

հիպերֆիլտրացիան, որը սկսվում է ավելի վաղ, քան միզային սինդրոմի 

զարգացումը։  
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Բուժումը 

ՄՍ բուժումը ներառում է. 

• կյանքի որակի փոփոխումը, ինչը նախատեսում է մարմնի քաշի 

կարգավորում, ֆիզիկական ակտիվություն, սննդի կալորիականության 

նվազեցում, վնասակար սովորությունների բացառում, 

• դիսլիպիդեմիայի, ճարպակալման, ածխաջրային մետաբոլիզմի 

խանգարման, ԶՀ բուժում: ԶՀ բուժման համար նախընտրելի խմբերն են 

կենտրոնական ազդեցության դեղամիջոցներից մոքսոնիդինը, որը դրական 

ազդեցություն ունի գլյուկոզայի մետաբոլիզմի վրա, ԱՓՖ ինհիբիտորները, 

կալցիումի անտագոնիստները, ԱՌԲ (գլյուկոզայի փոխանակության վրա 

ունեն չեզոք ազդեցություն), β-բլոկատորները, որոնք պետք է օգտագործվեն 

զգուշությամբ, քանի որ բացասական են ազդում գլյուկոզայի մետաբոլիզմի 

վրա: Լիպիդային մետաբոլիզմի խանգարման ժամանակ օգտագործում են 

ստատիններ ու ֆիբրատներ, որոնք իջեցնում են տրիգլիցերիդների և 

բարձրացնում են ԲԽԼՊ մակարդակը: Ածխաջրային մետաբոլիզմի կարգա-

վորման համար անցկացվող բուժումը նպաստում է նաև ԶՃ և խոլեստերինի 

մակարդակի կարգավորմանը: Բուժումն արդյունավետ է, երբ սկսվում է ՄՍ 

սկզբնական դրսևորումների ժամանակ: 

 

 

Երիկամների սուր վնասումը (ԵՍՎ), երիկամների ֆիլտրացիոն ֆունկցիայի 

կտրուկ և արագ անկումն է, որը զարգանում է ժամերի և օրերի ընթացքում: Այն 

սովորաբար դրսևորվում է շիճուկային կրեատինինի մակարդակի 

բարձրացմամբ կամ ազոտեմիայով, ջրա-աղային և թթվա-հիմնային 

հավասարակշռության խախտմամբ: ԵՍՎ հիմնականում դարձելի է։ 

 

Էպիդեմիոլոգիան 

Մոտավորապես 1 % դեպքերում ԵՍՎ զարգանում է հետվիրահատական 

շրջանում, մինչև 30 օրվա ընթացքում, 67 % դեպքերում ինտենսիվ թերապիայի 

բաժանմունքում գտնվող հիվանդների մոտ, իսկ երիկամների 

տրանսպլանտացիայից հետո առաջին 6 ամսվա ընթացքում 21% դեպքերում:  
 

ԵՍՎ ախտորոշման չափորոշիչները 

Գոյություն ունեն ԵՍՎ ախտորոշման հստակ չափորոշիչներ, առաջարկված 

RIFLE (Risk of renal dysfunction, Injury to the kidney, Failure or Loss of kidney 
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function, and End-stage kidney disease, 2004) կողմից: Այն ախտորոշվում է, երբ 

առկա է երիկամային ֆունկցիայի արագ (48 ժ ընթացքում) իջեցում, որը 

դրսևորվում է նշվածներից որևէ մեկով. 

- շիճուկային կրեատինինի մակարդակի բացարձակ բարձրացում 0,3 մգ/դլ և 

ավելի (> 26,4 մկմոլ/լ), 

- շիճուկային կրեատինինի մակարդակի տոկոսային բարձրացում 50 % և 

ավելի (ելքայինի համեմատ 1,5 անգամ ավելի), 

- դիուրեզի նվազում պակաս քան 0,5 մլ/կգ/ժ վեց և ավելի ժամերի ընթացքում: 

ԵՍՎ շրջաններն են. 

 

Շրջան Շիճուկային կրեատինինի ցուցանիշը Մեզի արտադրությունը 

I 
≥ 0,3 մգ/դլ (≥ 26,4 մկմոլ/լ) կամ 1,5 - 2 

անգամ նախնականից 
< 0,5 մլ/կգ/ժ ավելի քան 6 ժ ընթացքում 

II > 2 կամ 3 անգամ նախնականից < 0,5 մլ/կգ/ժ ավելի քան 12 ժ ընթացքում 

III 

> 3 անգամ նախնականից կամ ≥4 մգ/դլ 

(≥ 354 մկմոլ/լ) սուր բարձրացում 

առնվազը 0,5 մգ/դլ (44 մկմոլ/լ) 

< 0,3 մլ/կգ/ժ ավելի քան 24 ժ ընթացքում 

կամ անուրիա 12 ժ  

 

Էթիոպաթոգենեզը 
 

ԵՍՎ զարգացման հավանականությունը մեծ է ստորև նշված 

պաթոլոգիաների դեպքում.  

▪ ԵԽՀ,  

▪ ԶՀ,  

▪ ԽՍԱ, 

▪ ՇԴ,  

▪ լյարդի հիվանդություններ,  

▪ ճարպակալում,  

▪ խրոնիկական ինֆեկցիա, 

▪ ԲՄ,  

▪ միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություն,  

▪ շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ,  

▪ աուտոիմուն հիվանդություններ։ 

Ըստ էթիոպաթոգենեզի ԵՍՎ դասակարգվում է որպես պրեռենալ 

(ֆունկցիոնալ), ռենալ (կառուցվածքային) և պոստռենալ օբստրուկտիվ:  

Պրեռենալ ԵՍՎ հանդիսանում է ԵՍՎ ամենահաճախ հանդիպող խումբը, երբ 

հիպովոլեմիայի և հիպոտենզիայի հետևանքով արագ նվազում է երիկամային 

պերֆուզիան, ինչի արդյունքում իջնում է ԿՖԱ առանց երիկամային 

պարենխիմայի վնասման, այսինքն նեֆրոններում կառուցվածքային 
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փոփոխություն տեղի չի ունենում: Հիմնական պատճառներն են հիպովոլեմիան, 

սրտային արտամղման նվազումը, համակարգային վազոդիլատացիան, 

տարածուն կապիլյարային կոնստրիկցիան, այդ թվում ներերիկամային: 

Հիպովոլեմիա զարգանում է  

ա) հեղուկի կորստի արդյունքում․  

● երիկամներով՝ դիուրետիկների չարաշահում, պոլիուրիա, 

● ՍԱՈւ-ով՝ փսխում, դիարեա, 

● մաշկով՝ տարածուն այրվածք, Ստիվենս-Ջոնսոնի սինդրոմ, 

● արյունահոսություն,  

● մեծածավալ վիրահատություններ, 

բ) հեղուկի դեպի միջհյուսվածքային տարածություն անցման արդյունքում․ 

● ՆՍ, կանգային ՍԱ, լյարդի ցիրոզ, պանկրեատիտ, պերիտոնիտ, երբ առկա են 

պերիֆերիկ այտուցներ, ասցիտ, հիդրոթորաքս, անասարկա։  

Սրտային արտամղումը նվազում է հետևյալ դեպքերում. 

● ցանկացած պատճառով զարգացած ՍԱ, օր․, ՄԻ, կարդիոգեն կամ առիթմիկ 

շոկ, սրտի տամպոնադա, 

● փականային ապարատի, միոկարդի, պերիկարդի ծանր պաթոլոգիա, 

● ԹԶԹԷ, 

● արտահայտված ասցիտ։ 

Համակարգային վազոդիլատացիայի պատճառներն են. 

● սեպսիսը, 

● անաֆիլաքսիան 

● անեսթետիկները, 

● հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցները, 

● դեղամիջոցների գերդոզավորումը։ 

Համակարգային և երիկամային աֆերենտ արտերիոլների կոնստրիկցիայի 

պատճառներն են. 

● հիպերկալցիեմիան, 

● ՈՍՀԴ, ամֆոտերիցին B, ցիկլոսպորին A, նորադրենալինը, ռենտգեն 

կոնտրաստային նյութերը, 

● հեպատոռենալ սինդրոմը։ 

 

ԵՍՎ զարգացման հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմներն են. 

● երիկամային պերֆուզիայի նվազումը,  

● ԿՖԱ նվազումը, 

● խողովակային ռեաբսորբցիայի խանգարումը։  
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ԿՖԱ կարևոր գործոններից է ճնշման տարբերությունը ներկապիլյարային և 

Բոումենյան տարածության միջև: Քանի որ ներկծիկային ճնշումն ուղիղ 

կախված է երիկամային պերֆուզիաից, ապա վերջինի նվազումը բերում է ԿՖԱ 

անկման, հետևաբար՝ կրեատինինի, արյան միզանյութի ազոտի մակարդակի 

բարձրացման: Երիկամային պերֆուզիաի նվազումը հանդիսանում է 

պոլիօրգանային հիպոպերֆուզիայի դրսևորումներց մեկը, որը զարգանում է 

հիպոտենզիայի կամ հիպովոլեմիայի պատճառով: Իջնում է սրտի րոպեական 

ծավալը։ Արդյունքում նվազում են կենսական կարևոր օրգանների 

արյունամատակարարումը և միջին ԶՃ, ինչը որպես կոմպենսացիա բերում է 

բարոռեցեպտորների դրդմանն ու վազոակտիվ նյութերի ավելացմանը: 

Արդյունքում մեծանում են սրտի կծկողական ունակությունը, սրտային 

արտամղումը, զարգանում է զարկերակների ու երակների տարածուն սպազմ, 

բացառությամբ կենսական կարևոր օրգանների՝ գլխուղեղ, սիրտ:  

Առաջին հերթին սպազմի են ենթարկվում երիկամների, փայծաղի, մաշկի և 

մկանների անոթները, ինչի շնորհիվ ապահովվում է կենսական կարևոր 

օրգանների արյունամատակարարումը, իսկ երիկամային 

արյունամատակարարումը նվազում է, իջնում է հիդրոստատիկ ճնշումը 

կծիկների կապիլյարներում, և արդյունքում տեղի է ունենում ԿՖԱ նվազում:  

Քանի որ երիկամները պրեռենալ ԵՍՎ դեպքում հիմնականում առողջ են, ի 

պատասխան պերֆուզիաի նվազմանը խողովակներում ակտիվանում է 

նատրիումի և ջրի ռեաբսորբցիան, որպեսզի ապահովվի ՇԱԾ-ը: Ջրի 

ռեաբսորբցիան մեծանում է նաև ԱԴՀ մակարդակի բարձրացման շնորհիվ, իսկ 

վերջինիս համար հզոր խթանիչներ են հիպոտենզիան և հիպովոլեմիան: ԱԴՀ 

ազդեցությամբ դիստալ և հավաքող խողովակները դառնում են բացարձակ թա-

փանցելի ջրի նկատմամբ, բերելով ջրի ռեաբսորբցիայի մեծացման (այսինքն 

պահպանված է մեզի խտացման ֆունկցիան), զարգանում է օլիգուրիա, 

անուրիա: Ուստի պրեռենալ ԵՍՎ դեպքում մեզում նատրիումի և ջրի քանակն 

իջած է՝ նատրիումի կոնցենտրացիան < 10 մմոլ/լ, FE նատրիում < 1%, իսկ 

օսմոլալությունը մաքսիմալ մեծացած է՝ 500 մՕսմ/կգ և ավելի: Այսպիսով, մեզի 

բարձր օսմոլալության զուգակցումը մեզում նատրիումի ցածր 

կոնցենտրացիայի, օլիգո- և անուրիայի, հիպերազոտեմիայի հետ, հիմնա-

կանում հանդիսանում է պրեռենալ ԵՍՎ և խողովակային ֆունկցիայի 

պահպանման ցուցանիշ: Սակայն, եթե նշված խանգարումները ժամանակին չեն 

շտկվում, ապա դրանք կարող են պարենխիմայի վնասման և ռենալ 

ախտահարման պատճառ դառնալ: Այդ դեպքում վնասվում են հիմնականում 

դիստալ խողովակները, խանգարվում է մեզի խտացման ֆունկցիան, սակայն 
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մեզի քանակը կարող է պահպանված լինել, նույնիսկ ավելացած, ինչը կոչվում է 

ոչ օլիգուրիկ ԵՍՎ:  

Երիկամային զարկերակների երկկողմանի ստենոզի դեպքում, երբ նվազած 

է երիկամային պերֆուզիան, որոշ դեղամիջոցներ առաջացնում են ԵՍՎ: Դրանք 

են ՈՍՀԴ, ԱՓՖ ինհիբիտորները և ԱՌԲ: Վերջին երկու խմբերը հանգեցնում են 

էֆերենտ արտերիոլի սպազմի վերացման, ընդհանուր և ներերիկամային ԶՃ 

իջեցման, երիկամային պերֆուզիայի նվազման և ԿՖԱ անկման: ՈՍՀԴ ընկճում 

են պրոստագլանդինների սինթեզը, արդյունքում տեղի չի ունենում աֆերենտ 

արտերիոլների լայնացում,  և նվազում է երիկամային պերֆուզիան: 

Ռենալ ԵՍՎ դեպքում դիտվում է երիկամների կառուցվածքային փոփո-

խություն, որի ամենատարածված պատճառներն են իշեմիկ, ցիտոտոքսիկ և 

բորբոքային ախտահարումները: Ախտահարվում են երիկամների խոշոր և 

մանր տրամաչափի անոթները, կծիկները, խողովակները և ինտերստիցիալ 

հյուսվածքը:  

Երիկամային խոշոր և մանր տրամաչափի անոթների ախտահարումը 

դիտվում է հետևյալ հիվանդությունների դեպքում. 

● երիկամային զարկերակի խցանում. թրոմբոզ, էմբոլիա, պատռում, 

վասկուլիտ, 

● երիկամային երակի խցանում,  

● միկրոանգիոպաթիա. թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա, ՀՈՒՍ, տարածուն 

ներանոթային մակարդում, պրեէկլամպսիա, 

● չարորակ ԶՀ, 

● սկլերոդերմիկ երիկամային կրիզ, 

● տրանսպլանտատի մերժում, 

● աթերոէմբոլիկ հիվանդություն։ 

Կծիկային ախտահարումները. 

● Գուդպասչերի սինդրոմ կամ միայն երիկամային տարբերակ, երբ  բացա-

կայում է թոքային ախտահարումը, 

● ANCA-ասոցացված ԳՆ, օր., Վեգեների գրանուլեմատոզ, Չերջ-Ստրոսի 

սինդրոմ, միկրոսկոպիկ պոլիանգիտ, 

● իմուն կոմպլեքսային ԳՆ, ինչպիսիք են առաջնային մեմբրանոպրո-

լիֆերատիվ ԳՆ, պոստինֆեկցիոն, գայլախտային, կրիոգլոբուլինեմիկ ԳՆ: 

Խողովակների վնասումը (սուր տուբուլյար նեկրոզ) ներառում է իշեմիկ և 

ցիտոտոքսիկ ախտահարում: Իշեմիկ վնասումը կարող է հանդիսանալ ցան-

կացած պատճառով առաջացած պրեռենալ ԵՍՎ պրոգրեսի կամ անոթային 

պաթոլոգիաների հետևանք:   

Ցիտոտոքսիկ վնասման պատճառները էնդոգեն և էկզոգեն տոքսիններն են. 
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● Էնդոգեն.  

արյան պիգմենտները, որոնք են միոգլոբինը (ռաբդոմիոլիզ), Hb (ներանոթային 

հեմոլիզ), միզաթթուն (ճառագայթային թերապիա, պոդագրա), 

իմունոգլոբուլինների թեթև շղթաները (միելոմային հիվանդություն): 

● Էկզոգեն.  

թունավորումը էթիլենգլիկոլով, ացիկլովիրը, ինդինավիրը, մետոտրեքսատը և 

դեղորայքի ուղղակի տոքսիկ ազդեցությունը:  
     

 Նեֆրոտոքսիկ են.  

• ամինոգլիկոզիդները,  

• ՈՍՀԴ, որոնք առաջացնում են ԵՍՎ, նատրիումի և ջրի պահում, ԶՀ, սուր 

ՆՍ, պապիլյար նեկրոզ, 

• սուլֆանիլամիդները,  

• լիթիում պարունակող դեղամիջոցները,  

• ամֆոտերիցին B,  

• պենտամիդինը,  

• ցիսպլատինը,  

• ռենտգեն կոնտրաստային նյութերը:  

        Ամինոգլիկոզիդները, կուտակվելով երիկամային կեղևային շերտում, 

առաջացնում են հիպոմագնիեմիա և տուբուլյար նեկրոզ: ԵՍՎ դրսևորվում է 

կիրառման 5 – 7-րդ օրը:   

● Սուլֆանիլամիդների բյուրեղներն առաջացնում են տուբուլյար 

օբստրուկցիա: 

Վերը նշված պատճառներով զարգանում են նաև ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

ախտահարումներ:  

Ռենալ ԵՍՎ հիմնական պատճառները իշեմիկ (ամենահաճախ) կամ տոքսիկ 

վնասումն է: Երկու դեպքում էլ տեղի է ունենում ռենինի հիպերպրոդուկցիա, 

կապիլյարների կոնստրիկցիա, ինչը հանդիսանում է վնասման դոմինանտ 

մեխանիզմ, և դրա հետևանքով նվազում է երիկամների 

արյունամատակարարումը, առաջացնելով ներերիկամային իշեմիա: Տոքսիկ 

վնասումը բացի տոքսինների ազդեցության արդյունքում առաջացած 

վազոկոնստրիկցիայից, պայմանավորված է նաև դրանց ուղղակի տոքսիկ 

ազդեցությամբ խողովակային էպիթելիալ բջիջների վրա: Այս ամենի արդյուն-

քում խթանվում է որոշակի կասկադ՝ թթվածնի ազատ ռադիկալների, 

ցիտոկինների և ֆերմենտների արտադրոթյուն, էնդոթելիալ ակտիվացիա, 

լեյկոցիտար ադհեզիա, կոագուլյացիայի ակտիվացում և ապոպտոզի խթանում, 

ինչը պրոգրեսիվ կերպով շարունակում է վնասել բջիջները նույնիսկ 
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երիկամային պերֆուզիաի կարգավորումից հետո: Իշեմիայի արդյունքում 

խողովակային էպիթելային բջիջներն ի վերջո մահանում են, զարգանում է սուր 

տուբուլյար նեկրոզ և ապոպտոզ: Մահացած խողովակային բջիջները պոկվում 

են բազալ մեմբրանից, սոսնձվում իրար և խցանում խողովակի լուսանցքը, 

հիմնականում դիստալ հատվածում, բարձրանում է ներխողովակային ճնշումը, 

խանգարվում է մեզի հոսքը, հավասարվում է ճնշման գրադիենտը գլոմերուլյար 

և տուբուլյար համակարգերում: Որպես հետևանք տեղի է ունենում ԿՖԱ 

նվազում:  

Առաջանում է նաև վնասված խողովակի լուսանցքից գլոմերուլյար 

ֆիլտրատի հետադարձ հոսք դեպի պերիտուբուլյար ինտերստիցիալ հյուսվածք, 

այնտեղից էլ դեպի շրջանառող արյուն: Այսպիսով, սուր տուբուլյար նեկրոզի 

դեպքում առաջացած ներխողովակային խցանումը ԿՖԱ անկման հիմնական 

պատճառն է, եթե այդ խցանումը դիֆուզ է և ընդգրկում է բազմաթիվ նեֆրոններ: 

Տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտի դեպքում ԿՖԱ իջեցմանը նպաստում է նաև 

ինտերստիցիալ այտուցը, որը ճնշում է կծիկներն արտաքինից:  

Իշեմիայի տևողության, ծանրության և սուր տուբուլյար նեկրոզի 

առաջացման միջև չկա ուղիղ կապ: Մի դեպքում մի քանի րոպե տևող իշեմիան 

կարող է բերել ծանր նեկրոզի, մի այլ դեպքում երկարատև իշեմիան բերում է 

դարձելի երիկամային դիսֆունկցիայի: Սրա պատճառն անհայտ է:  

Սուր տուբուլյար նեկրոզը հիմնականում դարձելի է, նեկրոզի օջախը 

հետագայում փոխարինվում է նոր, ֆունկցիոնալ ակտիվ բջիջներով: Ռենալ 

ԵՍՎ դեպքում առաջին հերթին իջնում է խողովակային ֆունկցիան, 

խանգարվում է նատրիումի և ջրի ռեաբսորբցիան, դիտվում է իզոստենուրիա, 

իսկ մեզի քանակը նորմալ է, նույնիսկ ավելացած (ոչ օլիգուրիկ ԵՍՎ), և մեզի 

օսմոլալությունը ցածր է քան 300 մՕսմ/կգ: Սակայն ծանր ախտահարման 

դեպքում, երբ գերակշռում է կծիկային ֆունկցիայի խանգարումը, դիտվում է 

ԿՖԱ իջեցում, զարգանում է օլիգուրիկ ԵՍՎ:  

Բորբոքային ախտահարումներից առաջնային կամ երկրորդային ԳՆ 

դեպքում հիմնական նախապայման է ԳՆ սուր ընթացքը կամ արագ պրոգրեսը, 

երբ բիոպսիայով հայտնաբերվում են կիսալուսիններ 50 %–ից ավելի 

կծիկներում: Այսինքն արագ և զգալի նվազում է գործող կծիկների քանակը, ինչն 

էլ բերում է ԿՖԱ խիստ իջեցման և մեզի քանակի նվազման անկախ նրանից, որ 

նորմալ խողովակային ֆունկցիան հիմնականում պահպանված է: Հնարավոր է 

նաև ավելի թեթև ընթացք: 

 

Կոնտրաստ-խթանված նեֆրոպաթիա կամ ռենտգեն կոնտրաստային 

նեֆրոպաթիա 
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Քանի որ երիկամներն օրգանիզմի գլխավոր արտազատիչ օրգաններն են և 

բազմաթիվ պատրաստուկներ, այդ թվում ռենտգեն կոնտրաստային նյութերը, 

օրգանիզմից արտազատվում են երիկամների միջոցով, ուստի մեծ է դրանց 

տոքսիկ ազդեցությունը երիկամների վրա: Այս նեֆրոպաթիան հիմնականում 

ունի բարորակ ընթացք, մեծ մասամբ առաջանում է կոնտրաստային հետազո-

տությունից 2 – 3, երբեմն 7 օր անց, իսկ երիկամների ֆունկցիան նորմալանում 

է 14 – 21 օրվա ընթացքում: Այն ունի օլիգուրիկ և ոչ օլիգուրիկ ընթացք:  

Ռենտգեն կոնտրաստային նյութից առաջացած ԵՍՎ ապացուցված ռիսկի 

գործոններն են հիպոտենզիան, ԴՆ, կանգային ՍԱ, 65-ից բարձր տարիքը:  

Կոնտրաստային նյութերը խողովակային բջիջների վրա ունեն ուղղակի 

տոքսիկ ազդեցություն, ինչպես նաև խթանում են ներերիկամային վազոկոնստ-

րիկցիան, արդյունքում խողովակներում առաջանում է զուգակցված իշեմիկ և 

տոքսիկ վնասում սուր տուբուլյար նեկրոզի առաջացմամբ: Վերջին տարիներին 

ավելացել է այս նեֆրոպաթիայի հաճախականությունը, պայմանավորված 

կոնտրաստային այնպիսի հետազոտությունների լայն կիրառմամբ, ինչպիսիք 

են ն/ե պիելոգրաֆիան, կոնտրաստային ԿՏ, անգիոգրաֆիան: Վերջինի դեպքում 

ավելի բարձր է ներմուծվող կոնտրաստային  նյութի դոզան, ուստի ավելի 

մեծ է վնասման հավանականությունը: 

Պոստռենալ ԵՍՎ. ներկայումս ընդունված է «օբստրուկտիվ ԵՍՎ» 

հասկացությունը, երբ առաջանում է մեզի հոսքի խանգարում։  

Պատճառները.  

● խողովակային խցանում պայմանավորված միզաթթվով (սուր ուրատային 

նեֆրոպաթիա), բյուրեղներով, կալցիումի օքսալատով, ացիկլովիրով, 

սուլֆանիլամիդներով, մետոտրեքսատով, իմունոգլոբուլինների թեթև 

շղթաներով,  

● միզածորանի երկկողմանի խցանում կամ ճնշում միզաքարային 

հիվանդության դեպքում, պապիլյար նեկրոզ, արյան մակարդուկներ, ինտրա- և 

ռետրոպերիտոնեալ ուռուցք կամ ֆիբրոզ, լիգավորում կոնքային 

վիրահատության ժամանակ,  

● միզապարկի վզիկի և միզուկի խցանում՝ շագանակագեղձի բարորակ 

հիպերտրոֆիա, շագանակագեղձի քաղցկեղ, միզապարկի ուռուցք, 

միզաքարային հիվանդություն, միզապարկի քար, արյան մակարդուկ, ֆիմոզ, 

միզային կաթետրի օբստրուկցիա, ինչպես նաև տրիցիկլիկ 

անտիդեպրեսանտների, գանգլիոբլոկատորների կիրառում, 

● ներորովայնային հիպերտենզիա՝ լարված ասցիտ, 

● երիկամային երակի թրոմբոզ, 
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● գինեկոլոգիական կամ որովայնակոնքային վիրահատություն՝ միզու-

ղիների յաթրոգեն վնասում: 

Միզուղիների օբստրուկցիայի արդյունքում բարձրանում է  ներխողովակային 

հիդրոստատիկ ճնշումը, հանգեցնելով ԿՖԱ նվազման: Դրա հետագա իջեցումը 

կախված է նաև էֆերենտ արտերիոլի կոնստրիկցիայից: 

Այսպիսով, անկախ ԵՍՎ պատճառից, ԿՖԱ իջեցման հիմնական 

պաթոլոգիական ուղին երիկամային պերֆուզիաի նվազումն է:  

Եթե միզուղիների խցանումը միակողմանի է, ապա շիճուկային կրեատինինի 

մակարդակի աճ կամ տեղի չի ունենում, կամ այն կրում է ոչ արտահայտված 

բնույթ, քանի որ առողջ երիկամի ֆունկցիան պահպանված է: Սակայն, երբեմն 

նույնիսկ միակողմանի խցանման դեպքում կարող է դիտվել ԿՖԱ զգալի 

իջեցում: Մասնակի խցանմամբ հիվանդների մոտ ևս կարող է զարգանալ ԿՖԱ 

պրոգրեսիվ անկում, եթե չի վերացվում խցանումը: Անուրիա սովորաբար 

զարգանում է այն դեպքերում, երբ առկա է խցանում միզապարկի կամ դրանից 

դիստալ մակարդակում: 

 

Կլինիկական պատկերը 
 

         ԵՍՎ ախտորոշելու և բուժման մոտեցումները որոշելու համար շատ 

կարևոր է մանրակրկիտ հավաքված անամնեզը: Հիմնական ոչ սպեցիֆիկ 

կլինիկական նշաններ են ընդհանուր թուլությունը, դյուրհոգնելիությունը, 

գունատությունը, դիուրեզի փոփոխությունը, այտուցները, ԶՃ տատանումները, 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը (ինֆեկցիա, սեպսիս), գլխացավը, 

գլխապտույտը, նևրոլոգիական սիմպտոմները բարձր ԶՀ և հիպերտենզիվ կրիզի 

դեպքում:  

  Առաջնային և կարևոր ցուցանիշ է դիուրեզն, ըստ որի տարբերում են ԵՍՎ 

օլիգուրիկ և ոչ օլիգուրիկ տիպեր․ 

● անուրիկ (< 100 մլ/24 ժ)  

● օլիգուրիկ (100 – 400 մլ/24 ժ)  

● ոչ օլիգուրիկ (> 400 մլ/24 ժ)։ Այս տիպի դեպքում մեզի քանակը կարող է լինել 

նորմալ, նույնիսկ ավելացած (պոլիուրիա` 3 լ/24 ժ և ավելի) հիմնականում 

դիտվում է սուր տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտների դեպքում: 

         Օլիգոանուրիան ավելի անբարենպաստ պրոգնոստիկ ցուցանիշ է, ինչը 

պայմանավորված է նրանով, որ այս դեպքում մեծ է հիպերվոլեմիայի և 

հեպերկալիեմիայի զարգացման հաճախականությունն ու դրանց հետ կապված 

բարդությունները: Այտուցները հիմնականում դիտվում են ռենալ ԵՍՎ, ՆՍ կամ 
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նեֆրիտիկ սինդրոմով ուղեկցվող ԳՆ դեպքում: Դրանք կարող են զուգակցվել 

ասցիտի, հիդրոթորաքսի հետ, իսկ ծանր դեպքերում հնարավոր է անասարկա:  

        Պրեռենալ ԵՍՎ ժամանակ այտուցները բնորոշ չեն, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ այն զարգանում է ՆՍ, կանգային ՍԱ կամ լյարդի ցիռոզի ֆոնի 

վրա: Անհրաժեշտ է կատարել ԶՃ չափում մեջքի վրա պառկած և կանգնած 

դիրքում, գնահատել պերիֆերիկ պուլսը և լծերակների պուլսացիան: 

      Հիպոտենզիա հաճախ դիտվում է հիպովոլեմիայի դեպքում (օրթոստատիկ 

հիպոտենզիա), սակայն այն կարող է դիտվել նաև առանց հիպովոլեմիայի: ԶՀ 

դիտվում է ռենովասկուլյար հիվանդության, ԳՆ-ների, վասկուլիտների, 

աթերոէմբոլիկ հիվանդության  դեպքում: Կարևոր է դիֆերենցել ԵՍՎ պրեռենալ, 

ռենալ և պոստռենալ տեսակները, դրանց առաջացման պատճառները և բնորոշ 

անամնեստիկ ու կլինիկական առանձնահատկությունները: 

Պրեռենալ ԵՍՎ․ հիվանդները սովորաբար ներկայացնում են հիպովոլեմիայով 

պայմանավորված գանգատներ, ինչպիսիք են ծարավի զգացումը, 

գլխապտույտը, մեզի քանակի նվազումը, կարող են նշել արյունահոսություն, 

հեղուկի կորուստ՝ փսխում, դիարեա, առատ քրտնարտադրություն, պոլիուրիա: 

Այս դեպքերում հիմնականում բնորոշ են ջրազրկման նշանները: Ծանր ՍԱ 

հիվանդները կարող են նկարագրել օրթոպնոէ և պարոքսիզմալ գիշերային 

դիսպնոէ: Բնորոշ է օրթոստատիկ հիպոտենզիան: 

Ռենալ ԵՍՎ․ որոշ սիմպտոմներ կարող են բնորոշել գլոմերուլյար կամ 

տուբուլյար ախտահարումը: Հեմատուրիան, այտուցները և ԶՀ հիմնականում 

վկայում են կծիկների ախտահարման մասին, հատկապես եթե կա նախորդող 

տոնզիլիտ, կամ ստրեպտոդերմիա: Տուբուլյար ախտահարումն առավել հաճախ 

հանդիպող տարբերակն է: Այն երբեմն համակցվում է առաջային ուվեիտի հետ: 

Շատ կարևոր է ճշտել վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ռենտգեն 

կոնտրաստային հետազոտության առկայությունը։  

Պիգմենտային խցանման պատճառով առաջացած ԵՍՎ պետք է կասկածել 

ռաբդոմիոլիզի (միալգիա, ցնցումներ, թունավորում, չափից ավելի ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածություն, վերջույթների երկարատև կոմպրեսիա, դեղորայք) կամ 

հեմոլիզի (արյան փոխներարկում) դեպքում: Ռաբդոմիոլիզին հատուկ են 

հիպերկալիեմիան, հիպերֆոսֆատեմիան, հիպերուրիկեմիան: Ալերգիկ 

ինտերստիցիալ նեֆրիտ պետք է կասկածել, եթե առկա է մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացում, մաշկի ցանավորում, արթրալգիա և ՈՍՀԴ ու 

անտիբիոտիկների ազդեցություն: 

Պոստռենալ ԵՍՎ․ հիմնականում դիտվում է մեծահասակ տղամարդկանց մոտ, 

շագանակագեղձով միզապարկի վզիկի կամ միզուկի խցանման հետևանքով: 

Որովայնային ցավն ու հեմատուրիան կարող են պայմանավորված լինել 
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երիկամային քարերով, պապիլյար նեկրոզի կամ այլ պատճառներով 

առաջացած միզուղիների վնասումով: Միզուղիների վերին հատվածների 

խցանումը կարող է ընթանալ նաև ասիմպտոմ:  

Ացիկլովիրի, մետոտրեքսատի, տրիամտերենի, ինդինավիրի, 

սուլֆանիլամիդների օգտագործումը մեծացնում է նշված դեղորայքի 

բյուրեղներով խողովակային խցանման հավանականությունը: 

Օբյեկտիվ հետազոտություն․ սիրտանոթային համակարգ՝ աուսկալտատիվ 

կարող են հայտնաբերվել տախիկարդիա, բրադիկարդիա, աղմուկ՝ 

էնդոկարդիտի, փականային ախտահարումների դեպքում, տոների խլացում 

պերիկարդի խոռոչում հեղուկի առկայության դեպքում և պերիկարդի քսման 

աղմուկ ուրեմիկ պերիկարդիտի դեպքում:  

Շնչառական համակարգի ախտահարմանը բնորոշ են հևոցը, տախիպնոէն։ 

Վասկուլիտների դեպքում հնարավոր է արյունախխում: Աուսկուլտատիվ 

լսվում են կրեպիտացիա, թաց խզզոցներ, թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն՝ 

թոքերի այտուցի, թոքերի ինֆեկցիոն, իմուն ախտահարման, հիդրոթորաքսի 

դեպքում:  

ՍԱՈւ՝ փսխում, արյունային լուծ (oր., ՀՈՒՍ դեպքում)։ Բնորոշ են 

հեպատոսպլենոմեգալիան և ասցիտը: Կարող է շոշափվել լիքը միզապարկ, որը 

տարբերակիչ նշան է անուրիայի և միզակապության միջև (միզապարկի ՈւՁՀ): 

Աուսկուլտատիվ՝ երիկամային զարկերակի լսման կետում աղմուկը կարող է 

վկայել ՌՀ մասին, օր., երիկամային զարկերակի ստենոզի պատճառով:  

Մաշկը և լորձաթաղանթները. պետք է գնահատել մաշկի գույնը, տուրգորը, 

առկա ցանավորման բնույթը (որպես համակարգային վասկուլիտի նշան): 

Ալերգիկ ինտերստիցիալ նեֆրիտի դեպքում կարող է դիտվել եղնջացան: 

Կարևոր է տարբերակել ԵՍՎ-ն ԵԽՀ-ից, որի դեպքում ևս կարող են դիտվել 

նմանատիպ սիմպտոմներ, ինչպես նաև քաշի կորուստ, անոռեքսիա, 

նիկտուրիա, քնի խանգարում, քոր, որոնք ի հայտ են եկել ամիսների ընթացքում:  

 

Դիագնոստիկան 

Առաջնային և կարևորագույն խնդիրն է կյանքին սպառանցող  

բարդությունների շտկումը՝ ուրեմիկ ինտոքսիկացիա, մետաբոլիկ ացիդոզ, 

հիպերկալիեմիա, հիպերվոլեմիա: Դիագնոստիկայի նպատակով կատարվում 

են հետևյալ հետազոտությունները. 

- երիկամային ֆունկցիայի գնահատում․ կրեատինին, միզանյութ, միզաթթու, 

BUN, ցիստատին C, ԿՖԱ (պարտադիր), 

- թթվա-հիմնային հաշվեկշիռ․ pH, HCO3, SBE, PCO2, 
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- Էլեկտրոլիտների որոշում․ կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, նատրիում, 

մագնեզիում, 

- արյան ընդհանուր քննությամբ կարող են հայտնաբերվել անեմիա (սուր 

արյունահոսություն, հեմոլիզ), լեյկոցիտոզ որպես բորբոքման, սեպսիսի 

ցուցանիշ, ԷՆԱ մեծացումը՝ բորբոքման և ՆՍ ցուցանիշ, 

- մեզի ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում են գույնի փոփոխություն 

(մսաջրի, կոկա-կոլայի), պրոտեինուրիա: Մեզի նստվածքի միկրոսկոպիկ 

հետազոտությամբ կարող են հայտնաբերվել լեյկոցիտներ, էրիթրոցիտներ, 

ցիլինդրներ, բյուրեղներ, բակտերիաներ: Մեզի որոշ հետազոտություններ 

կարող են օգնել տարբերակելու պրեռենալ ԵՍՎ ռենալից: Պրեռենալ ԵՍՎ 

դեպքում ի տարբերություն ռենալ ԵՍՎ մեզի նստվածքը հիմնականում 

նորմալ է, երբեմն կարող են հայտնաբերվել հիալինային և 

հատիկավորգլանակներ: Նատրիումի ֆրակցիոն էքսկրեցիան՝ FENa < 1 %-ից 

պրեռենալ ԵՍՎ դեպքում և > 1 %-ից ռենալ  ԵՍՎ դեպքում: Մեզի օսմոլյա-

լությունը > 500 մՕսմ/կգ-ից պրեռենալ  ԵՍՎ դեպքում և < 300 մՕսմ/կգ-ից 

ռենալ ԵՍՎ դեպքում: Միզուղիների միակողմանի խցանման դեպքում մեզի 

անալիզը նորմալ է, քանի որ այն ստացվում է առողջ երիկամից: 

Պիգմենտային նեֆրոպաթիայի դեպքում մեզում հայտնաբերվում է Hb կամ 

միոգլոբին: 

- Իմունոլոգիական հետազոտություն․ կոմպլեմենտ, ANA, Anti-DNK, ANCA, 

anti-GMB, կոմպլեմենտի C3, C4 ֆրակցիաներ 

- Շիճուկային ԼԴԳ (ռենալ ինֆարկտ, հեմոլիզ), բիլիռուբին, կրեատինկինազա 

(ծանր տրավմա, ռաբդոմիոլիզ), հեպատիտ B և C հետազոտություն, 

հակաստրեպտոլիզին O (ASLO): ՊԹՀ՝ ԵԽՀ դեպքում բնորոշ է 

հիպերպարաթիրեոզը: 

- Արյան, մեզի ցանքս՝ ըստ անհրաժեշտության: 

 

Գործիքային հետազոտությունները 

Երկամների և միզուղիների ՈՒՁՀ ինֆորմատիվ մեթոդներից մեկն է 

խցանումը հայտնաբերելու համար: Հիդրոնեֆրոզի աստիճանը ուղիղ 

համեմատական չէ խցանման աստիճանին, թեթև հիդրոնեֆրոզ կարող էնաև 

լինել լրիվ խցանման վաղ շրջանում: Էխոգենության բարձրացումը բնորոշ է ԳՆ 

դեպքում: Հնարավոր է տարբերակել ԵՍՎ-ն ԵԽՀ-ից (վերջինիս բնորոշ են 

փոքրացած երիկամներ): Անոթային պաթոլոգիայի կասկածի դեպքում 

անհրաժեշտ է կատարել դոպլեր հետազոտություն: Երիկամի բիոպսիա 

կատարվում է ռենալ պատճառները հայտնաբերելու համար, հիմնականում 

ԱՊԳՆ, ՏԻՆ, փոխպատվաստված երիկամի սուր վնասման դեպքում, ինչպես 
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նաև ԵՍՎ բուժման անարդյունավետության դեպքում: Էխոկարդիոգրաֆիա և 

ԷԿԳ՝ հնարավոր է հայտնաբերել սրտային պաթոլոգիան և դիսֆունկցիան, 

ինչպես նաև պերիկարդում առկա հեղուկը: Ռենտգենաբանական քննությամբ 

հնարավոր է հայտնաբերել հիդրոթորաքս, թոքերի այտուցի պատկեր, սրտի 

սահմանների մեծացում, օստեոդիստրոֆիա (ԵԽՀ), ուրոլիթիազ, աղիքային 

անանցանելիություն, ծավալային գոյացություն և այլն: Աորտոռենալ 

անգիոգրաֆիա, ԿՏ, ՄՌՏ կարիք սովորաբար լինում է հազվադեպ: Պետք է 

խուսափել ցանկացած տեսակի կոնտրաստ հետազոտություններից: 

 

Բուժումը 

Բուժական մոտեցումները տարբեր են պրեռենալ, ռենալ և պոստռենալ ԵՍՎ 

դեպքերում: Առաջին հերթին այն պետք է ուղղված լինի կյանքին սպառնացող 

ցուցանիշների ուղղմանը՝ ուրեմիկ ինտոքսիկացիա, մետաբոլիկացիդոզ, 

հիպերկալիեմիա, ծանր ԶՀ, հատկապես հիպերվոլեմիայի հետ զուգակցված: 

Առկա է բուժման երկու տարբերակ՝ պահպանողական և երիկամ փոխարինող 

թերապիա՝ հեմոդիալիզ կամ պերիտոնեալ դիալիզ: Պրեռենալ ԵՍՎ դեպքում 

բուժման հիմնական նպատակը երիկամային պերֆուզիաի կարգավորումն է: 

Հիպովոլեմիայի դեպքում անհրաժեշտ է փոխարինել հեղուկի կորուստը 

հիմնականում կրիստալոիդներով՝ նատրիումի իզոտոնիկ լուծույթ: Օնկոտիկ 

ճնշման անկման հետևանքով առաջացած հիպովոլեմիայի դեպքում կիրառվում 

են կոլոիդ լուծույթներ՝ հիմնականում ալբումին:  

Դիուրետիկների կիրառումը բացառվում է, քանի որ դրանք խորացնում են 

հիպովոլեմիան: Շատ զգույշ բուժական մոտեցում է պահանջվում հատկապես 

այն դեպքերում, երբ հիպովոլեմիան զուգակցված է այտուցներով՝ ՆՍ, 

կանգային ՍԱ, երբ ներմուծվող հեղուկների ոչ ճիշտ հաշվարկի դեպքում կարող 

է առաջանալ հիպերվոլեմիա և այտուցների ավելացում: Այս դեպքերում 

բուժումը պետք է ուղղել նաև հիմնական հիվանդությանը:  

Հիպովոլեմիան վերացնելուց 24 – 48 ժ անց կրեատինինի և միզանյութի 

ազոտի մակարդակն արյան մեջ սկսում է իջնել:  

Այսպիսով, ԵՍՎ դեպքում հնարավոր է հիպովոլեմիա, նորմովոլեմիա և 

հիպերվոլեմիա: Ներմուծվող էնտերալ և պարենտերալ հեղուկների քանակը 

պետք է հաշվարկել ըստ դիուրեզի: Եթե դիուրեզը նորմալ է կամ ավելացած, 

պետք է ներմուծվող հեղուկների քանակը 100 %-ով համապատասխանեցնել 

դիուրեզին: Եթե դիուրեզը նվազած է ու զուգակցված է հիպովոլեմիայով, ապա 

հեղուկները ներմուծվում են այնքան, մինչև ապահովվի նորմովոլեմիա և ԶՃ: 

Իսկ եթե զուգակցված է հիպերվոլեմիայի հետ, ապա ներմուծվող հեղուկները 

պետք է լինեն ավելի քիչ քան դիուրեզը, և ծանր հիպերվոլեմիայի դեպքում 
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հեղուկների ընդունումը պետք է խիստ սահմանափակել, և ընդհակառակը 

կիրառել դիուրետիկներ` ծավալային ծանրաբեռնվածությունը իջեցնելու 

համար: Կիրառվում է ֆուրոսեմիդի մեծ դոզա 1 – 10 մգ/կգ (մինչև 600 մգ/օր): Եթե 

չկա հիպերվոլեմիա ֆուրոսեմիդը ոչ մի դեր չի կատարում օլիգուրիկ 

տարբերակը ոչ օլիգուրիկի վերածելու և մեզի քանակի մեծացման հարցում: 

Վազոակտիվ դեղամիջոցները՝ Դոպամին, Ֆենիլդոպամ, Անարիտիդ (ՆՆՊ) մեծ 

արդյունք չեն տալիս: 

- Մետաբոլիկ ացիդոզը կարգավորվում է նատրիումի բիկարբոնատի 

օգնությամբ՝ տրվում է 8,4 % NaHCO3, ներմուծման քանակը հաշվարկելով 

ըստ բանաձևի SBE x քաշ/3։ 

- Էլեկտրոլիտային շեղումներ՝ հիպերկալեմիան պահանջում է շտապ կորեկ-

ցիա, ԷՍԳ մոնիտորինգ: ԷՍԳ շեղման դեպքում առաջնային է համարվում 

կալցիումի գլյուկոնատի 10 % ն/ե ներմուծումը (սկսում է ազդել մի քանի 

րոպեից և պահպանում էֆեկտը 15 ր, այն ուղղակիորեն չի ազդում K 

կոնցենտրացիայի վրա, այլ ապահովում է անտագոնիստ էֆեկտ կալիումի 

սրտային տոքսիկության դեպքում): Կալիումի դեպի բջջիներ թափանցման 

համար ն/ե նշանակվում է ինսուլին-գլյուկոզային լուծաույթ, բետա-

ագոնիստներ, օր., սալբուտամոլ, նատրիումի բիկարբոնատ ն/ե, կալիումի 

օրգանիզմից արտազատումը մեծացնելու համար ֆուրոսեմիդ ն/ե, և 

աղիներում կապման համար Կայեքսալատ, որն ապահովում է հաստ 

աղիներում նատրիում/կալիում փոխանակումը: 

- Հիպերֆոսֆատեմիան (հաճախ դիտվում է ուռուցքի քայքայման, 

ռաբդոմիոլիզի դեպքում) զուգակցված սիմպտոմատիկ հիպոկալցեմիայով 

սովորաբար ցուցում է դիալիզի: Թեթև հիպերֆոսֆատեմիայի դեպքում 

նշանակում են ֆոսֆոր կապող պրեպարատներ պերօրալ (օր., կալցիումի 

կարբոնատ): Կալցիումի պրեպարատների ն/ե ներմուծումը կատարվում է 

միայն կյանքի ցուցումներով (ցնցում, հիպերկալեմիայի դեպքում լուրջ ԷՍԳ 

շեղումներ): Հիպոնատրիեմիա զարգանում է ավելի հաճախ, քան 

հիպերնատրիեմիա: Այն հիմնականում դիտվում է օրգանիզմում մեծ 

քանակով հեղուկի պահման, ավելի հազվադեպ՝ կորստի հետևանքով 

(պոլիուրիկ ԵՍՎ, դիուրետիկների երկարատև կամ բարձր դոզաների 

կիրառում): Անհրաժեշտ է սահմանափակել հեղուկի ընդունումը, կատարել 

հիպոնատրիեմիայի կորեկցիա, ըստ բանաձևի՝ 125-PՆատրիում x քաշ x 0,6: 

Հիպերնատրիեմիա դիտվում է դեհիդրատացիայի դեպքում, նշանակվում է 

0,9 % նատրիումի քլորիդ: 

- Հեմատոլոգիական խանգարումների՝ ծանր անեմիայի դեպքում կատարվում 

է էրիթրոցիտար զանգվածի փոխներարկում: 
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- Ծանր ԶՀ դեպքում կիրառվում են դիուրետիկներ, նատրիումի 

նիտրոպրուսիդ, լաբետալոլ: Երկարատև ազդեցության հակահիպերտեն-

զիվներից ավելի նախընտրելի են կալցիումի անտագոնիստները: ԱՓՖ 

ինհիբիտորները հիմնականում չեն կիրառվում: 

- Պաթոգենետիկ բուժում՝ գլուկոկորտիկոստերոիդներ, ցիտոստատիկներ, 

պլազմաֆերեզ կատարվում է ԳՆ, տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտի 

դեպքում, հաշվի առնելով հիվանդության ակտիվության աստիճանը: 

- Ինֆեկցիոն բարդությունների դեպքում կիրառվում են անտիբիոտիկներ: 

Անհրաժեշտ է կատարել երիկամներով արտազատվող դեղորայքների դեղա-

չափի կորեկցիա ըստ ԿՖԱ, զգուշանալ նեֆրոտոքսիկ դեղորայքների կիրա-

ռումից, իսկ կիրառման խիստ անհրաժեշտության դեպքում հսկել դրանց 

կոնցենտրացիան արյան մեջ:  

Դիետան. օլիգուրիայի դեպքում անհրաժեշտ է սահմանափակել կերակրի 

աղը, հեղուկները (բայց ոչ հիպովոլեմիայի դեպքում), կալիում և ֆոսֆոր 

պարունակող սնունդը: Պոլիուրիայի դեպքում հեղուկները ներարկվում են ըստ 

դիուրեզի, կատարվում է կորցրած էլեկտրոլիտների մակարդակի շտկում: Ոչ 

դիալիզային հիվանդների շրջանում սպիտակուցը սահմանափակվում է  մինչև 

0,6 – 0,8 գ/կգ/օր, իսկ դիալիզի դեպքում՝ 1 – 1,5 գ/կգ/օր: Սննդի 

կալորիականությունը պետք է լինի 20 – 30 կկալ/կգ/օր: 

Դեղորայքային բուժման անարդյունավետության դեպքում (3 – 5 օր), կատար-

վում է դիալիզ, որի ցուցումներն են ծանր հիպերկալեմիա, թթվահիմնային 

խանգարումներ, BUN > 80 – 100, ուրեմիա, հիպերվոլեմիա, էնցեֆալոպաթիա: 

Դիալիզը սկսելուց հետո երիկամային ֆունկցիայի վերականգնումը հիմնա-

կանում լինում է առաջին 2 շաբաթում (մինչև 1-1.5ամիս): 

 

Բարդությունները 

• հիպերվոլեմիա, 

• անեմիա, 

• մետաբոլիկ ացիդոզ, 

• հիպերկալիեմիա, 

• հիպոնատրիեմիա, 

• հիպոկալցիեմիա և հիպերֆոսֆատեմիա, 

• մետաստատիկ կալցինոզ, 

• ուրեմիա: 

Բարդությունները մեծացնում են մահացության հավանակաությունը:  

Սիրտ-անոթային համակարգ. ՍԱ, թոքերի այտուց, ՄԻ, առիթմիա, ուրեմիկ 

պերիկարդիտ, սրտի կանգ:  
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Շնչառական համակարգ. սուր շնչառական անբավարարություն: Մեծ է ռիսկը 

հատկապես թոքերի ախտահարմամբ ընթացող հիվանդությունների դեպքում՝ 

Գուդպասչերի սինդրոմ, Վեգեների գրանուլեմատոզ, հանգուցավոր 

պոլիարտերիտ, կրիոգլոբուլինեմիա և այլն:  

ԿՆՀ․ գլխուղեղի այտուց, ուրեմիկ էնցեֆալոպաթիա, ինսուլտ:  

ՍԱՈւ․ արյունահոսություն, որը հազվադեպ կարող է ավարտվել լետալ ելքով: 

Պանկրեատիտ՝ աթերոէմբոլիայի, սեպսիսի դեպքերում: Ինֆեկցիոն 

բարդություններ: 

 

Պրոգնոգը 

ուղղակիորեն կախված է ԵՍՎ պատճառից, նախորդող երիկամային 

հիվանդության առկայությունից, երբ ԿՖԱ < 60 մլ/ր, ինչպես նաև երիկամային 

դիսֆունկցիայի վաղեմությունից: Նախկինում ԵՍՎ համարվում էր լիովին 

դարձելի, սակայն տևական մոնիթորինգի արդյունքում պարզվել է, որ այն 

կարող է հանգեցնել և ՏԵԱ: 

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԵԽՀ բնորոշվում է երիկամային հյուսվածքի  կառուցվածքային 

դեգեներատիվ փոփոխություններով և երիկամների էքսկրետոր, 

կոնցենտրացիոն, էնդոկրին, մետաբոլիկ ֆունկցիաների ասատիճանական 

անդարձելի նվազմամբ ավելի քան 3 ամիս ընթացող պաթոլոգիկ պրոցեսների 

հետևանքով: ԵԽՀ պրոգրեսիվող է և դրսևորվում է պոլիօրգանային 

ախտահարմամբ: Բնորոշ է բարձր մահացությունը, ինչը հիմնականում 

պայմանավորված է ոչ թե բուն ԵԽՀ, այլ սիրտ-անոթային բարդություններով: 

Երկրագնդի բնակչության 10 – 17 %՝ 500 մլն ավելի մարդիկ տառապում են 

երիկամային որևէ հիվանդությամբ: Միջինում ամեն 9 – 10 մարդկանցից մեկը 

տառապում է ԵԽՀ: 

 

Էթիոլոգիան 

ԵԽՀ պատճառներն են. 

• ԴՆ, 

• աթերոսկլերոզը և ԶՀ, 

• անոթային հիվանդությունները՝ երիկամային զարկերակի ստենոզ, 

վասկուլիտներ, աթերոէմբոլիա,  

• ԳՆ, 

• ամիլոիդոզը, 

• երիկամների կիստոզ հիվանդությունները, 



 

91 

• ՏԻՆ,  

• պիելոնեֆրիտը,  

• խրոնիկական հիպոկալիեմիան, հիպերկալցիեմիան,  

• Շյոգրենի սինդրոմը,  

• միզուղիների օբստրուկցիան և դիսֆունկցիան, օր., ուռուցքը, 

շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան, նեյրոգեն միզապարկը, 

ռետրոպերիտոնեալ ֆիբրոզը կամ Օրմոնդի հիվանդությունը,  

• նեֆրոլիթիազը, 

• երիկամների, միզուղիների կամ միզապարկի զարգացման բնածին 

արատները, 

• ոչ ադեկվատ բուժված ՍԵԱ, 

• դեղորայքը։ 
 

Աղյուսակում ներկայացված են ԵԽՀ պատճառներն ըստ հանդիպման 

հաճախականության.   

ԵԽՀ պատճառները Տոկոսային հարաբերությունը (%) 

ՇԴ 34,2 

Աթերոսկլերոզ և ԶՀ 29,2 

ԳՆ 14,2 

ՏԻՆ 3,4 

Երիկամների պոլիկիստոզ հիվանդություն 3,4 

Այլ և անհայտ պատճառներ 15,4 
 

ԵԽՀ նախատրամադրող գործոններն են.  

• գենետիկ գործոնը,  

• արական սեռը,  

• ռասան,  

• օլիգոմեգանեֆրոնիան,  

• նորածնի մարմնի ցածր քաշը,  

• երիկամների բնածին հիպոպլազիան,  

• տարիքը, 75 տարեկանից բարձր բնակչության կեսն ունի ԵԽՀ որևէ 

ստադիա:  

Ամբողջ աշխարհում ԵԽՀ և ՏԵԱ ամենահաճախ պատճառները համարվում 

են ՇԴ և ԶՀ:  
 

Պաթոֆիզիոլոգիան 

Նորմայում մեկ երիկամը պարունակում է 1 – 1,5 մլն նեֆրոն, որոնք 

ապահովում են նորմալ ԿՖԱ, որը մաքսիմալ ցուցանիշի՝ մինչև 120 մլ/ր/1,73 մ2 

հասնում է կյանքի երրորդ դեկադայում, այնուհետև տարեկան նվազում է 

միջինում 1 մլ/ր և 70 տարեկանում կազմում է մոտ 70 մլ/ր/1,73 մ2: 
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Տարիքային կենսաբանական փոփոխություների հետևանքով երիկամներում 

աստիճանաբար զարգանում է գլոմերուլոսկլերոզ և 70 տարեկանից հետո 

գործող նեֆրոնների քանակը նվազում է մինչև 30 – 50 %: Մեծ տարիքում 

նվազում է անոթների վազոդիլատացիայի ենթարկվելու ունակությունը, ինչպես 

համակարգային, այնպես էլ ներերիկամային անոթներում, ի տարբերություն 

վազոկոնստրիկցիայի, որը նույնն է և երիտասարդների և մեծահասակաների 

մոտ:  

Գենետիկ գործոնը. ԵԽՀ հիմնականում ձեռքբերովի է, սակայն գոյություն 

ունեն գենետիկ սինդրոմներ. օր․, ԵԱԴՊՀ,  Օլպորտի սինդրոմ:  

Ծխելը, ալկոհոլի օգտագործումը, մետաբոլիկ սինդրոմը նպաստում են 

էնդոթելիալ դիսֆունկցիայի զարգացմանը: Ճարպակալման ժամանակ 

զարգանում է հիպերլեպտինեմիա, որն առաջացնում է տարածուն, այդ թվում 

երիկամների կծիկների կապիլյարների էնդոթելիալ դիսֆունկցիա։ Վերջինս 

բերում է կապիլյարների սպազմի, դրանց թափանցելիության բարձրացման և 

ՄԱ զարգացման, որը երիկամների վնասման վաղ ցուցանիշ է: Հետագայում, 

պրոցեսի խորացմանը զուգընթաց, ՄԱ-ն փոխարինվում է պրոտեինուրիայով, 

ձևավորվում են ԳՆ տարբեր մորֆոլոգիական տեսակներ: Նախատրամադրող 

գործոնների և հիվանդությունների դեպքում, որոնց ազդեցությամբ 

ախտահարվում են առանձին նեֆրոններ, և դրանցում որոշակի հատվածներ. 

կծիկներ կամ խողովակներ, ինչպես նաև նրանց շուրջը գտնվող անոթները և 

ինտերստիցիալ հյուսվածքը: Հետագայում նեֆրոնի ցանկացած հատվածի կամ 

նրա շրջապատող ինտերստիցիալ հյուսվածքի ախտահարումը խորանում է, 

նվազեցնելով նեֆրոնի ֆունկցիան, արդյունքում նվազում է ԿՖԱ: 

Երիկամներում տեղի են ունենում մորֆոլոգիական փոփոխություններ և 

հյուսվածքը փոխարինվում է կոլագենով: Արդյունքում երիկամների չափերը 

հիմնականում փոքրանում են, բացառությամբ ՇԴ, ամիլոիդոզի և երիկամների 

պոլիկիստոզի:  

Երիկամները կորցնում են նորմալ կառուցվածքը, նեֆրոնների մի մասը 

ֆունկցիոնալ առումով լիարժեք չեն, իսկ մյուսները կոմպենսատոր  ենթարկվում 

են հիպերտրոֆիայի:  Այդ պատճառով տեղի է ունենում հիպերֆիլտրացիա: Այս 

նեֆրոնները կոչվում են ինտակտ, քանի որ չեն վնասվել առաջնային գործոնով: 

Դրանցում հիպերֆիլտրացիան հանդիսանում է ադապտիվ ռեակցիա, ուստի 

դրանց հետագա վնասումը տեղի է ունենում երկրորդային կերպով և 

շարունակվում է նույնիսկ էթիոլոգիկ գործոնի ազդեցության դադարեցումից 

հետո: Հիպերֆիլտրացիան տեղի է ունենում ի հաշիվ պահպանված 

նեֆրոններում աֆերենտ արտերիոլի լայնացման և, ամենակարևորը, էֆերենտ 

արտերիոլի նեղացման, ինչի արդյունքում ապահովվում է ներկծիկային բարձր 
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հիդրոստատիկ ճնշումը, պլազմայի հոսքի և ԿՖԱ մեծացումը: Սա իհարկե 

ժամանակավոր պատասխան է, քանի որ այսպիսի ծանրաբեռնվածությունը 

վերջիվերջո հանգեցնում է հիպօքսիայի, նեկրոզի և դիֆուզ սկլերոզի: 

Արդյունքում զարգանում է ՏԵԱ:  

ԵԽՀ պրոգրեսն անհատական է. մի դեպքում տերմինալ շրջանը վրա է 

հասնում մեկ տարում, մեկ այլ դեպքում՝ տարիներ անց: Բացի հեմոդինամիկ 

գործոնից հիպերֆիլտրացիայի զարգացման մեջ կարևոր են նաև մետաբոլիկ 

գործոնները. հիպերգլիկեմիան, հիպերլիպիդեմիան, սպիտակուցներով 

հարուստ սնունդը: Այսպիսով, քանզի ԵԽՀ պրոգրեսի հիմնական պատճառը 

հիպերֆիլտրացիան է, ուստի այն դանդաղեցնելու գլխավոր պայմանը 

ներկծիկային հիդրոստատիկ ճնշման, հետևաբար ֆիլտրացիայի նվազեցումն է: 

Դրա համար անհրաժեշտ է ապահովել էֆերենտ արտերիոլի լայնացումը և 

համակարգային վազոդիլատացիան, քանի որ ԵԽՀ դեպքում գրեթե միշտ 

դիտվում է ԶՀ: Նշանակվում են ԱՓՖ ինհիբիտորներ, որոնք կանխում են ԱՏ 1 

փոխակերպումը ԱՏ 2:  

ԱՏ 2 առաջացնում է կծիկի էֆերենտ արտերիոլի սպազմ, իսկ ԱՓՖ 

ինհիբիտորները լայնացնում են էֆերենտ արտերիոլը և նվազեցնում են 

ներկծիկային ճնշումը, ուստի նվազում է կապիլյարների պատի հիդրոդինամիկ 

վնասումը: Այսպիսով ԱՓՖ ինհիբիտորները հանդիսանում են ԵԽՀ պրոգրեսը 

դանդաղեցնող հիմնական դեղորայքային խումբը:  

Շիճուկային կրեատինինի և միզանյութի մակարդակի բարձրացում արյան 

մեջ դիտվում է միայն այն դեպքում, երբ սկլերոզված է գործող կծիկների 50 % 

ավելին:  

ԵԽՀ դեպքում պահպանված նեֆրոններում կալիումի սեկրեցիան 

ուժեղանում է ալդոստերոնի սեկրեցիայի ավելացման, խողովակային հեղուկի 

հոսքի արագացման, ինչպես նաև անիոնների կուտակման հաշվին 

տրանսէպիթելիալ բացասական պոտենցիալի ավելացման արդյունքում: 

ԵԽՀ դեպքում հիպերկալիեմիա զարգանում է, երբ ԿՖԱ նվազում է մինչև 25 – 

20 մլ/ր/1,73 մ2, քանի որ նվազում է երիկամներով կալիումի էքսկրեցիան: Ավելի 

բարձր ԿՖԱ ցուցանիշների դեպքում հիպերկաիլեմիան զարգանում է 

կալիումով հարուստ սննդի, շիճուկային ալդոստերոնի ցածր մակարդակի, 

ինչպես նաև հեմոլիզի դեպքում: Հիպոալդոստերոնիզմի պատճառներն են ՇԴ և 

ԱՓՖ ինհիբիտորները, ՈՍՀԴ, β-բլոկատորները: Հիպոկալիեմիան հազվադեպ է 

և պայմանավորված է արտաերիկամային պատճառներով. անբավարար 

կալիում սննդում, կորուստ միզային և  ստամոքս-աղիքային համակարգերով, 

դիուրետիկներ, դիարեա: 
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Մետաբոլիկ ացիդոզ սովորաբար դիտվում է ՏԵԱ ստադիայում, երբ ԿՖԱ < 15 

մլ/ր/1,73 մ2: Ացիդոզը պայմանավորված է լակտատի և ացետատի երիկամներով 

էքսկրեցիայի նվազմամբ, հետևաբար դրանց կուտակմամբ արյան մեջ: Դրան ի 

պատասխան ինտակտ նեֆրոնների պրոքսիմալ խողովակները ավելի ակտիվ 

են արտադրում ամոնիակ, որպեսզի օրգանիզմից դուրս բերեն էնդոգեն 

թթուները, սակայն դա խորացնում է երիկամների ֆիբրոզն ու ԵԽՀ պրոգրեսը, 

ուստի ացիդոզի կարգավորումը դանդաղեցնում է այն: Ջրա-աղային 

փոխանակությունը. երիկամներով նատրիումի և ջրի դուրսբերման 

խանգարումը տեղի է ունենում է ԿՖԱ < 15 մլ/ր/1,73 մ2 դեպքում, երբ սպառված 

են կոմպենսատոր մեխանիզմները դիտվում է արտաբջջային հեղուկի քանակի 

ավելացում և ծավալային ծանրաբեռնվածություն: Նատրիումի և ջրի պահումը 

օրգանիզմումիբերում են ԶՀ, պերիֆերիկ այտուցների, հազվադեպ թոքերի 

այտուցի: ԿՖԱ ավելի բարձր ցուցանիշի դեպքում այս պատկերը դիտվում է 

նատրիումի և հեղուկների չարաշահելու դեպքում: Տուբուլոինտերստիցիալ 

հիվանդություների դեպքում նախ դիտվում է պոլիուրիա, խանգարվում է 

խողովակային ռեբսորբցիան և մեզի խտացման ֆունկցիան, իսկ կծիկային 

ֆունկցիան լինում է պահպանված, ուստի այս դեպքում լինում է հակառակ 

պրոցեսը՝օրգանիզմի ջրազրկում: Սակայն, վերջ ի վերջո երկրորդային կերպով 

պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են նաև կծիկները և դրանցում նույնպես դիտվում է 

ֆիբրոզ փոխակերպում: Ծավալային ծանրաբեռնվածություն զարգանում է 

միայն այն դեպքում երբ, խիստ իջնում է ԿՖԱ: Ուստի անհրաժեշտ է 

սահմանափակել կերակրի աղի քանակությունը, այն դեպքում, երբ խիստ իջած 

է ԿՖԱ, իսկ այն դեպքում, երբ մեծացած է նատրիումի դուրս բերումը 

օրգանիզմից, սահմանափակումը ավելի կխորացնի հիպովոլեմիան: 

Անեմիան ԵԽՀ դեպքում զարգանում է հիմնականում նորմոքրոմ նորմոցի-

տար անեմիա երիկամներում ԷՊՈ սինթեզի նվազման հետևանքով: Անեմիան 

հիմնականում դիտվում է ԿՖԱ < 60 լմլ/ր/1,73մ2 դեպքում, սակայն, այն կարող է 

սկսվել ԵԽՀ ցանկացած էտապում, կախված հիմնական հիվանդությունից և 

գնալով խորանում է գլոմերուլոսկլերոզի պրոգրեսին զուգահեռ: Անեմիայի այլ 

պատճառներն են՝ խրոնիկական արյունահոսությունը՝ ուրեմիայով 

պայմանավորված թրոմբոցիտար դիսֆունկցիայի հետևանքով, երկրորդային 

բորբոքումը, երկաթի դեֆիցիտը, հիպերպարաթիրեոզը (միելոֆիբրոզ, 

պանցիտոպենիա) և այլն: 

Ոսկրային համակարգի ախտահարումը համարվում է ԵԽՀ հաճախ 

բարդություններից մեկը: Այն դրսևորվում է կմախքային օստեոդիստրոֆիայով և 

արտակմախքային ախտահարմամբ անոթների և փափուկ հյուսվածքների 

կալցիֆիկացիայով: Երիկամային հյուսվածքի սկլերոզի հետևանքով նվազում է 
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պրոքսիմալ խողովակներում 1α-հիդրօքսիլազայի սինթեզը և տեղի չի ունենում 

D վիտամինի հիդրօքսիլացում ու ակտիվ ձևի առաջացում՝ 25 

հիդրօքսիվիտամին D-ից 1,25-դիհիդրօքսիվիտամին D՝ 1.25 

դիհիդրօքսիխոլեկալցիֆերոլ կամ կալցիտրիոլ: Բացի այդ ԿՖԱ նվազման 

հետևանքով նվազում է անօրգանական ֆոսֆորի (PO4) դուրսբերումը և 

առաջանում է հիպերֆոսֆատեմիա: Ֆոսֆորի մակարդակի բարձրացման 

դեպքում այն արյան մեջ կապվում է ազատ կալցիումի հետ, ձևավորելով 

կալցիումի ֆոսֆատ, որը նստում է փափուկ հյուսվածքներում և անոթների 

պատում, նպաստելով ոչ աթերոսկլերոտիկ արտերիոսկլերոզի:  

Հիպերֆոսֆատեմիան նույնպես նվազեցնում է D վիտամինի 

հիդրօքսիլացումը: Ուստի ԿՖԱ < 30 մլ/ր պայմաններում α-կալցիտրիոլի 

մակարդակն արյան մեջ իջնում է և զարգանում է հիպոկալցիեմիա: α-

կալցիտրիոլն առաջացնում է ՊԹՀ սինթեզի ընկճում և ՍԱՈւ-ում կալցիումի և 

ֆոսֆատների ներծծման ուժեղացում: 

α-կալցիտրիոլն առաջացնում է ՊԹՀ սեկրեցիայի նվազում և ՍԱՈւ-ում 

կալցիումի ու ֆոսֆորի ներծծման ակտիվացում: 

Հիպոկալցիեմիան, կալցիտրիոլի ցածր մակարդակը և հիպերֆոսֆատեմիան 

խթանում են հարվահանաձև գեղձերում ՊԹՀ սինթեզը, ձևավորվում է 

երկրորդային հիպերպարաթիրեոզ: Այն ուղղված է կալցիումի և կալցիտրիոլի 

մակարդակների կարգավորմանն արյան մեջ և ֆոսֆատի դուրսբերմանը, քանի 

որ մեծացնում է ֆոսֆատի էքսկրեցիան երիկամներով: ԵԽՀ սկզբնական 

փուլերում այն ապահովում է կալցիում-ֆոսֆորական հավասարակշռությունը, 

սակայն 4 – 5 ստադիաներում, երբ ԿՖԱ զգալի իջած է, այն ոչ միայն չի 

կարգավորում, այլ ընդհակառակը, բերում է այլ տոքսիկ էֆեկտների 

զարգացման: Այս պարագայում, ՊԹՀ կայուն բարձր մակարդակը խորացնում է 

հիպերֆոսֆատեմիան, ոսկրերի ռեզորբցիայի և ֆոսֆատի դուրս բերմամբ 

արյան մեջ՝ ոսկրերում ֆիբրոզ օստիտի առաջացմամբ: Երբեմն նույնիսկ 

զարգանում է երրորդային հիպերպարաթիրեոզ, երբ դեղորայքով 

կարգավորվում է կալցիումի և կալցիտրիոլի մակարդակն արյան մեջ, սակայն 

ՊԹՀ մակարդակը մնում է կայուն բարձր, գեղձերի հիպերտրոֆիայի, 

հիպերպլազիայի և հորմոնի նկատմամբ կմախքային հյուսվածքի 

ռեզիստենտության հետևանքով: 
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Դասակարգումը 

ԵԽՀ դասակարգումն ըստ ԿՖԱ 
 

Ստադիան Բնութագիրը ԿՖԱ մլ/ր/1,73 մ² 

1 Նորմալ կամ բարձր > 90 

2 Թեթևակի իջեցում 60 – 89 

3A Չափավոր իջեցում 45 – 59 

3B Զգալի իջեցում 30 – 44 

4 Խիստ իջեցում 15 – 29 

5 ՏԵԱ < 15 
 

Այսպիսով, ԵԽՀ հիմնական չափորոշիչներն են.  

1. Երիկամի վնասումն առնվազն 3 ամիս տևողությամբ, ԿՖԱ անկմամբ կամ 

առանց դրա (I - II ստադիա): 

2. ԿՖԱ անկումը < 60 մլ/ր/1,73մ² առնվազն 3 ամիս տևողությամբ, երիկամի 

ախտահարման ցուցանիշներով կամ առանց (3A-5 ստադիա): 

Վերջին կետը համապատասխանում է ԽԵԱ, այսինքն, եթե ԽԵԱ դեպքում 

պարտադիր է ԿՖԱ իջեցումը և կրեատինինի ու միզանյութի ազոտի մակար-

դակի բարձրացումն արյան մեջ, ապա ԵԽՀ դեպքում ԿՖԱ կարող է լինել նորմալ 

(1-2 ստադիա) կամ իջած (3A-5 ստադիա): 

ԵԽՀ 1 – 2 ստադիաներում ախտորոշումը հաստատվում է հետևյալ դեպքերում.  

- ալբումինուրիա > 30 մգ/24 ժ կամ ալբումին/կրեատինին > 30 մգ/գ, 

- պաթոլոգիկ փոփոխություններ մեզի նստվածքում, 

- խողովակային ֆունկցիայի խանգարմամբ պայմանավորված 

էլեկտրոլիտային շեղումներ,  

- հիստոլոգիական փոփոխություններ (նեֆրոբիոպսիա), 

- գործիքային մեթոդներով հայտնաբերված կառուցվածքային խանգարումներ, 

- երիկամի տրանսպլանտացիայի անամնեզ վերոնշյալ դեպքերում:  

Քանի որ ալբումինուրիան հանդիսանում է ԵԽՀ պրոգրեսի կարևորագույն 

գործոններից մեկը, ուստի ներկայացված է նաև ալբումինուրիայի 

դասակարգումը. 

Ստադիան Բնութագիրը Ալբումին/կրեատինին մգ/գ 

A1 Նորմալ կամ թեթևակի բարձրացում < 30 

A2 Չափավոր բարձրացում 30 – 300 

A3 Խիստ բարձրացում > 300 

 

Որքան բարձր է ալբումինուրիան/պրոտեինուրիան, այնքան արագ է ԵԽՀ 

պրոգրեսը:  

Սպիտակուցները ֆիլտրվելով երիկամների կծիկներով, ռեաբսորբցիայի են 

ենթարկվում խողովակների պրոքսիմալ հատվածում և քանակապես շատ 
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լինելու պատճառով, անցնելով ինտերստիցիալ հյուսվածք, առաջացնում են 

տեղային բորբոքում հետագա ֆիբրոզի զարգացմամբ: Առավել տոքսիկ են 

ալբումինը, տրանսֆերինը, կոմպլեմենտի ֆրակցիաները: Տրանսֆորմացնող 

աճի գործոն β2, ԱՏ 2 բարձր արժեքները նպաստում են ինտերստիցիալ 

հյուսվածքի բորբոքմանը և հետագա ֆիբրոզ օջախների ձևավորմանը:  

 

Կլինիկական պատկերը 

ԵԽՀ I – III A ստադիաները հիմնականում ասիմպտոմ են, III B ստադիայից 

սկսած սովորաբար նկատվում են  կլինիկական դրսևորումներ:  

Երբեմն սիմպտոմները կարող են ընդհանրապես բացակայել և առաջին 

անգամ դրսևորվել ԿՖԱ < 10 մլ/ր դեպքում: ԵԽՀ վաղ փուլերում առկա կլինիկան 

պայմանավորված է հիմնական հիվանդությամբ, օր., ԳՆ դեպքում 

հեմատուրիա, այտուցներ, տուբուլոինտերստիցիալ ախտահարման դեպքում 

պոլիուրիա և այլն: Ավելի ուշ փուլերում կլինիկական պատկերը 

պայմանավորված է երիկամային ֆունկցիայի անկմամբ և դրսևորվում է մի 

շարք օրգան-համակարգերի ախտահարմամբ և դրանց ֆունկցիոնալ 

խանգարմամբ:  

Այսպիսով դիտվում են. 

Նևրոլոգիական խանգարումներ. արյան մեջ ուրեմիկ տոքսինների մա-կար-

դակի բարձրացումն ունի բացասական ազդեցություն ԿՆՀ վրա: Կլինիկական 

սիմպտոմներն են դողը, պրոգրեսի դեպքում կարող են դիտվել մինչև իսկ 

ցնցումներ, մտավոր ֆունկցիայի ընկճումը: Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի 

ախտահարում ևս կարող է դիտվել, այն դրսևորվում է պերիֆերիկ սենսոր 

նեյրոպաթիայով:  

Հեմատոլոգիական խանգարումներ. բնորոշ է անեմիա, որի կլինիկական 

նշաններն են մկանային թուլությունը, դյուրհոգնելիությունը, ախորժակի 

անկումը, համի, հոտառության խանգարումները, դողը, սրտխփոցը, կոգնիտիվ 

և իմուն խանգարումները, ինչպես նաև մեծանում են ՍԱՀ ախտահարման, 

բարդությունների զարգացման, մահացության հաճախականությունը, իջնում է 

կյանքի որակը: 

Թրոմբոցիտների քանակը հիմնականում նորմալ է, սակայն ուրեմիկ 

տոքսինների ազդեցության հետևանքով խանգարված է դրանց ֆունկցիան: 

Թրոմբոցիտար դիսֆունկցիան դրսևորվում է հեմոռագիկ դիաթեզով: 

Լեյկոցիտների քանակը ևս հիմնականում նորմալ է, սակայն դիտվում են իմուն 

և ֆագոցիտար ֆունկցիայի խանգարումներ: Այդ պատճառով մեծ է 

ինֆեկցիաների ռիսկը:  
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ՍԱՀ ֆունկցիայի խանգարումնեըր. ԵԽՀ ամենահաճախ ուղեկիցը ԶՀ է: Այն 

կամ նախորդում և դառնում է ԵԽՀ պատճառ, կամ հանդիսանում է ԵԽՀ 

հետևանք, իսկ որոշ դեպքերում հնարավոր չէ պարզել որն է առաջացել ավելի 

վաղ: ԵԽՀ դեպքում ԶՀ պատճառներն են. 

✓ ռենին-կախյալ (ռենինի մակարդակի բարձրացման հետևանքով), ՌԱԱՀ 

ակտիվացում, հիպերկատեխոլամինեմիա, 

✓  ծավալակախյալ (նատրիումի և ջրի պահման հետևանքով), հիպերվոլեմիա, 

✓  երկուսի համակցումը (ԵԽՀ 3B-5 ստադիաներ) 

Նատրիումի և ջրի պահման հետևանքով մեծանում է արտաբջջային հեղուկի 

ծավալը և բացի ԶՀ դիտվում են պերիֆերիկ այտուցներ, թոքերի այտուց (ԿՖԱ < 

30 մլ/ր): Ավելի վաղ 1-3A ստադիաներում թոքերի այտուցի պատճառ կարող է 

լինել ՆՍ: ԵԽՀ դեպքում հաճախ դիտվում է դիսլիպիդեմիա, որը մեծացնում է 

աթերոսկլերոզի հավանականությունը: Դրա հետ մեկտեղ անեմիան, 

հիպերֆոսֆատեմիան և մի շարք այլ գործոններ մեծացնում են սիրտ-անոթային 

հիվանդացության, մասնավորապես ՄԻ և ինսուլտի հաճախականությունը:  

Բնորոշ է ուրինոթորաքսի զարգացումը:  

Վերջին ստադիայում զարգանում է բավական ծանր բարդություն՝ ուրեմիկ 

պերիկարդիտ, որը դրսևորվում է հետկրծոսկրային ցավով, հևոցով, պերիկարդի 

քսման աղմուկով: Ծանր դեպքերում զարգանում է ընդհուպ մինչև սրտի 

տամպոնադա, հիպոտենզիա և կոլապս, որը կարող է բերել մահվան: 

Ոսկրային համակարգի ախտահարումը. դիտվում են ոսկրերի դեգեներատիվ 

փոփոխություններ և մեծանում է կոտրվածքների հավանականությունը: 

Առավել հաճախ դիտվում է ֆիբրոզ օստեոդիստրոֆիա, ինչպես նաև օստեոմալ-

ացիա, փափուկ հյուսվածքների կալցիֆիկացիա (մաշկ, սիրտ, հոդեր, 

կապաններ, մկաններ, արյունատար անոթներ): Առաջացած էլեկտրոլիտային 

շեղումները դրսևորվում են մաշկի քորով (հիպերֆոսֆատեմիա), դիտվում են 

առիթմիա, մկանային թուլություն, մկանային կծկումներ (հիպերկալիեմիա, 

հիպոկալցիեմիա):  

Ստամոքս-աղիքային համակարգի ախտահարման բնորոշ նշաններն են 

սրտխառնոցը, փսխումը, ախորժակի անկումը, քաշի կորուստը: Դիտվում են 

լորձաթաղանթների բորբոքում և արյունազեղումներ: Թրոմբոցիտար 

դիսֆունկցիայի և արթերիովենոզ անաստամոզների ձևավորման հետևանքով 

մեծ է արյունահոսությունների ռիսկը ստամոքս-աղիքային տրակտից:  

Մետաբոլիկ ացիդոզի դեպքում դիտվում են հևոց, մկանային թուլություն, 

սպիտակուցային անբավարար սնուցում, մարմնի քաշի նվազում: 
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Մետաբոլիկ և էնդոկրին խանգարումները դրսևորվում են ինսուլի-

նառեզիստենտությամբ, հիպերլիպիդեմիայով, տեստոստերոնի և էստրո-

գենների մակարդակի անկմամբ: 

Այսպիսով ՏԵԱ հիմնական կլինիկական դրսևորումներն են. 

• անոռեքսիա, սրտխառնոց, փսխում, դիարեա, 

• մաշկի չորություն, քոր, կապտուկներ, 

• հոգնածություն, քնկոտություն, 

• դեպրեսիվ սինդրոմ, 

• թերսնուցում, 

• ուրեմիկ պերիկարդիտ, 

• արյունահոսության ռիսկ, 

• պերիֆերիկ նեյրոպաթիա, 

• էրեկտիլ դիսֆունկցիա, լիբիդոյի անկում, ամենոռեա, 

• անհանգիստ ոտքերի սինդրոմ, 

• էնցեֆալոպաթիա, ուրեմիկ կոմա։ 

 

Դիագնոստիկան 
 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը . 

- Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում է նորմոքրոմ նորմոցիտար 

անեմիա: Պետք է ժխտել անեմիայի այլ պատճառները՝ երկաթի, ֆոլաթթվի, 

B12-ի դեֆիցիտը: 

- Մեզի ընդհանուր քննությունը. պրոտեինուրիա, սպիտակուցի որոշում 24 

ժամվա մեզում: Մեզի նստվածում էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, էոզինո-

ֆիլներ, ցիլինդրներ: 

- Երիկամային ֆունկցիայի գնահատում. կրեատինին, միզանյութի ազոտ, 

միզաթթու, ԿՖԱ: Կիրառվում են ԿՖԱ հաշվարկային մի քանի բանաձևեր, 

որոնցից ամենակիրառելին է CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration): Բանաձևում հաշվարկը կատարվում է ըստ կրեատինինի կամ 

Ցիստատին C-ի: Վերջինն արտազատվում է միայն ֆիլտրացիայի միջոցով և 

չի ենթարկվում սեկրեցիայի ի տարբերություն կրեատինինի (այն մոտ 30%-ով 

սեկրեցվում է խողովակներով) ուստի տալիս է ԿՖԱ ավելի ստույգ ցուցանիշ: 

- Թթվահիմնային հաշվեկշիռ (մետաբոլիկ ացիդոզ)։ 

- Էլեկտրոլիտներ` հիպոկալցիեմիա, հիպերֆոսֆատեմիա, հիպերկալիեմիա, 

հիպո- կամ հիպերնատրիեմիա։ 

- Շիճուկային ալբումին -այն իջնում է սպիտակուցային թերսնուցման, պրո-

տեինուրիայի, խրոնիկական բորբոքման դեպքում։ 
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- Լիպիդային պրոֆիլ (հիպերլիպիդեմիա)։ 

- Ոսկրերի ախտահարման թեստեր՝ շիճուկային կալցիում և ֆոսֆոր, 

25հիդրօքսիվիտամին D, ՊԹՀ, հիմնային ֆոսֆատազա: 

Որոշ դեպքում անհրաժեշտ է լինում կատարել այլ հետազոտություններ․ 

- ANA, Anti-DNA ՀԿԳ դեպքում։ 

- Կոմպլեմենտի ֆրակցիաներն իջնում են ԳՆ որոշ ձևերի դեպքում։ 

- Ցիտոպլազմատիկ C-ANCA (Վեգեների գրանուլեմատոզ) և պերինուկլեար P –

ANCA (միկրոսկոպիկ պոլիանգիտ)։ 

- Anti-GMB հակամարմիններ (Գուդպասչերի սինդրոմ)։ 

- Հեպատիտ B, C, HIV-ասոցացված ԳՆ։ 

- Շիճուկի և մեզի էլեկտրոֆորեզ՝ թեթև շղթաների հայտնաբերում ԲՄ դեպքում: 

 

Գործիքային հետազոտությունները 

- Երիկամների ՈւՁՀ միջոցով հայտնաբերվում է երիկամների չափերի 

փոքրացում։ Սակայն ԴՆ, երիկամների ամիլոիդոզի և երիկամների 

պոլիկիստոզի դեպքում երիկամները չափերով մեծացած են:  

- Հայտնաբերվում է նաև հիդրոնեֆրոզը և դրա պատճառները: 

- Ռետրոգրադ պիելոգրաֆիան թույլ է տալիս հայտնաբերել միզուղիների 

խցանում կամ քար:  

- Աբդոմինալ խոռոչի օրգանների ռենտգենաբանական քննությունը կիրառվում 

է նեֆրոկալցինոզի և ռենտգեն պոզիտիվ քարերի հայտնաբերման 

նպատակով: 

- ԿՏ թույլ է տալիս գնահատել երիկամային պարենխիմայի վիճակը, հայտնա-

բերել կիստաները: Այն ամենազգայուն հետազոտությունն է երիկամային 

քարերի համար: 

- Կիրառվում է նաև ՄՌՏ:  

- Երիկամների ռադիոնուկլիդային սկանավորումը կիրառվում է երիկամային 

զարկերակի ստենոզի դեպքում, կապտոպրիլով փորձի դեպքում, նաև 

գնահատվում է ԿՖԱ: 
 

Նեֆրոբիոպսիան  

կիրառվում է ՆՍ, ԵԽՀ պատճառի հայտնաբերման համար: Այն չի կիրառվում 

փոքր երիկամների դեպքում, երբ նրանցում առկա են սպիական և խրոնիկական 

անդարձելի փոփոխություններ: Որոշ դեպքերում բիոպսիան տալիս է 

ընդհանուր փոփոխություններ, չհաստատելով հիմնական ախտորոշումը: 
 

Բուժումը 

ԵԽՀ պրոգրեսի դանդաղեցման նպատակով կիրառվող միջոցառումներն են. 
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- հիմնական հիվանդության բուժումը, օր., ԳՆ, ՀԿԳ, վասկուլիտ  

- ԶՀ բուժումը 

- հիպերլիպիդեմիայիբուժումը 

- գլիկեմիայիհսկողությունը, HbA1C < 7% 

- խուսափումը նեֆրոտոքսիններից. ն/ե ռենտգեն կոնտրաստային նյութեր, 

ՈՍՀԴ, ամինոգլիկոզիդներ 

- ԱՓՖ ինհիբիտորների կամ ԱՌԲ կիրառում ԴՆ դեպքում, անկախ ԶՀ 

- ԱՓՖ ինհիբիտորների կամ ԱՌԲ կիրառում ՄԱ դեպքում 

- Հիպերլիպիդեմիայի դեպքում և ՍԱՀ հիվանդությունների բարդությունների 

կանխարգելման նպատակով ստատինների կիրառումը 

- Կերակրի աղի սահմանափակումը 

- Հրաժարումը ծխելուց, մարմնի քաշի կարգավորումը: 

Բուժման կարևորագույն կետերից է դիետան. սահմանափակ 

սպիտակուցային դիետան նվազեցնում է ներկծիկային հիպերֆիլտրացիան և 

ԵԽՀ պրոգրեսը: ԵԽՀ սկզբնական ստադիաներում սպիտակուցի 

սահմանափակման հարցը վիճարկելի է: Շատ կարևոր է զգուշանալ 

սպիտակուցային թերսնուցումից, որը մեծացնում է ԵԽՀ հիվանդների 

մահացությունը: Ուստի եթե չկա սպիտակուցային անբավարարություն 3B և 

բարձր ստադիայում տրվում է 40 – 60 գ սպիտակուց/օր: Կերակրի աղի 

սահմանափակումը մինչև 2 գ/օր, նվազեցնում է ԶՃ, ուստի նվազում է ԵԽՀ 

պրոգրեսը: Երբ կերակրի աղի սահմանափակումը զուգակցվում է ԱՓՖ 

ինհիբիտորների կամ ԱՌԲ կիրառման հետ, ավելի էֆեկտիվ կերպով է իջնում 

ԶՃ և նվազում պրոտեինուրիան: Անհրաժեշտ է նաև սահմանափակել կալիում 

և ֆոսֆոր պարունակող սննդամթերքը, իսկ այտուցների դեպքում՝ նատրիումը 

և հեղուկները:  

ԶՀ. ԶՃ նպատակային թվերն են 120/80 մմ. ս.ս: Կիրառվում են ցանկացած 

խմբերի հակահիպերտենզիվներ, սակայն առավել նախընտրելի են ԱՓՖ 

ինհիբիտորները, որոնք լայնացնելով էֆերենտ արտերիոլը, միաժամանակ 

նվազեցնելով ալդոստերոնի արտադրությունը, իջեցնում են և համակարգային և 

ներկծիկային ճնշումը:   Կարևոր է դեղորայքն ընտրել ըստ ԶՀ պաթոգենեզի: 

Ռենին կախյալ ԶՀ դեպքում նշանակվում են ԱՓՖ ինհիբիտորներ, ԱՌԲ, β-

բլոկատորներ, իսկ ծավալակախյալ ԶՀ դեպքում՝ դիուրետիկներ, կալցիումի 

անտագոնիստներ:  

ԿՖԱ < 30 մլ/ր դեպքում ԱՓՖ ինհիբիտորները և  կալիում պահպանող 

դիուրետիկները հակացուցված են: Այս դեպքում ռիսկային են նաև թիազիդային 

դիուրետիկները, իսկ հիպերկալիեմիայի դեպքում նաև β-բլոկատորները: ԱՓՖ 
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ինհիբիտորները հակացուցված են երիկամային զարկերակի երկկողմանի 

ստենոզի կամ միակ երիկամի զարկերակի ստենոզի դեպքում: 

Այտուցների բուժումը. դիուրետիկներ, ՆՍ դեպքում օսմոտիկ դիուրետիկներ: 

ԿՖԱ < 30 մլ/ր դեպքում կիրառվում են միայն կանթային դիուրետիկներ՝ 

ֆուրոսեմիդ, բումետանիդ, էտակրինաթթու:  

Անեմիայի բուժումը պետք է սկսել Hb < 100 գ/լ դեպքում: Նշանակվում են ԷՊՈ 

պրեպարատներ՝ Էպոէտին ալֆա, դարբէպոետին ալֆա: Հայաստանում առավել 

կիրառելի է Ռեկորմոնը (էպոետին բետա): Այս դեղամիջոցները կիրառվում են 

երկաթի և ֆերիտինի նորմալ մակարդակների դեպքում: Hb մակարդակը պետք 

է պահպանել ≥ 110 գ/լ սահմաններում: 

Հիպերֆոսֆատեմիայի բուժումը. առաջին հերթին սահմանափակվում է 

ֆոսֆորով հարուստ սննդամթերքը, նշանակվում է աղիներում ֆոսֆոր կապող 

դեղորայք, հիմնականում կալցիումական աղեր, որոնք նաև լրացնում են 

կալցիումի դեֆիցիտը:  

Հիպոկալցիեմիայի բուժումը. կիրառվում են կալցիումական պրեպարատներ, 

օր., D-վիտամինի զուգակցմամբ:  

Հիպերպարաթիրեոզի բուժումը. նշանակվում է D վիտամինի ակտիվ ձևը 

1.25(OH)2 D, որը մեծացնում է կալցիումի ներծծումը և ուղղակի կերպով ընկճում 

է ՊԹՀ սինթեզը: Նպատակը երիկամային օստեոդիստրոֆիայի կանխարգելումն 

ու բուժումն է:  

Մետաբոլիկ ացիդոզի շտկումը. նատրիումի բիկարբոնատի ներմուշում 

պերօրալ, իսկ ծանր դեպքերում`ն/ե: Բիկարբոնատի մակարդակն արյան մեջ 

ցանկալի է պահպանել 22 մմոլ/լ, քանի որ ացիդոզի կարգավորումը 

դանդաղեցնում է ԵԽՀ պրոգրեսը: 

Անհրաժեշտ է վերանայել երիկամներով դուրս բերվող դեղորայքի դոզան և 

նվազեցնել ըստ ԿՖԱ: Լյարդով դուրս բերվող դեղերի դեղաչափի կորեկցիայի 

կարիք չկա: 

ԿՖԱ < 15 մլ/ր՝ ուրեմիայի դեպքում կատարվում է երիկամ փոխարինող թերա-

պիա՝ հեմոդիալիզ կամ պերիտոնեալ դիալիզ, պլանավորելով երիկամի 

տրանսպլանտացիա։  
 

ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽԵԱ սինդրոմ է, որը բնորոշվում է երիկամային հյուսվածքի աստիճանական 

դեգեներատիվ փոփոխությունների հետևանքով զարգացած երիկամային 

ֆունկցիաների հարաճուն, անդարձելի իջեցմամբ:  

Խանգարվում են երիկամների բոլոր ֆունկցիաները: 
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Հոմեոստատիկ ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով զարգանում են 

դիսէլեկտրոլիտեմիա, հիպերվոլեմիա, հիպերհիդրատացիա, ացիդոզ, ազոտե-

միա։ Ազոտեմիան արտահայտվում է ԿՖԱ 20 – 35 % իջեցման պայմաններում: 

Էնդոկրին ֆունկցիայի խանգարումը բերում է երկրորդային հիպերպա-

րաթիրոզի, անեմիայի, հիպոգլիկեմիկ նոպաների, ձևավորվում է ԶՀ։ 

Մետաբոլիկ խանգարումները բնորոշվում են սպիտակուցային, ճարպային և 

ածխաջրատային փոխանակության խանգարմամբ։ 

ԽԵԱ ծանրության աստիճանը որոշվում է պլազմայում կրեատինինի 

մակարդակով, ԿՖԱ ցուցանիշով և անեմիայի առկայությամբ: 

ԽԵԱ առավել հավաստի ցուցանիշն է ԿՖԱ: 

Աղյուսակ 1. ԽԵԱ կլինիկական դասակարգումը  

ԵԽՀ շրջանները ԿՖԱ  մլ/ր/1,73 մ2 ԽԵԱ շրջանները 

II 30 – 59 Սկզբնական 

IV 15 – 29 Չափավոր 

V < 15  Ծանր 

V < 5 Տերմինալ 

 

Էթիոլոգիան 

ԽԵԱ համարվում է ցանկացած էթիոլոգիայի նեֆրոպաթիաների վերջնական 

փուլը։ Այն զարգանում է տարբեր հաճախականությամբ և տարբեր ժամանակա-

հատվածներում։ Առավել հաճախ և կարճ ժամանակահատվածում ԽԵԱ 

զարգանում է ԴՆ, ԳՆ որոշ կլինիկական ձևերի, ինտերստիցիալ նեֆրիտի, 

երիկամների ախտահարմամբ ընթացող անոթային պաթոլոգիաների, 

ամիլոիդոզի, միելոմային հիվանդության, վասկուլիտների, համակարգային 

հիվանդությունների դեպքում։ ԽԵԱ զարգացման ընթացքի վրա ազդում են 

հիմնական հիվանդության կլինիկա-լաբորատոր ցուցանիշների 

արտահայտվածության աստիճանը (պրոտեինուրիա, դիսլիպիդեմիա, 

հիպերուրիկեմիա, ԶՀ), ինչպես նաև սնունդը, ծխելը, ինֆեկցիաները, ալկոհոլի 

օգտագործումը, նարկոմանիան, հղիությունը։ 

 

Պաթոգենեզը 

ԽԵԱ զարգացման հիմքում ընկած են երիկամային հյուսվածքի մոտ 90 % 

կազմող սկլերոտիկ փոփոխությունները, որոնք հանգեցնում են հոմեոստազի 

հետևյալ խանգարումների. հիպերհիդրատացիա, նատրիումի մակարդակի 

բարձրացում արյան մեջ, ծավալակախյալ ԶՀ, հիպերկալիեմիա, 
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հիպերֆոսֆատեմիա, հիպերմագնիեմիա, մետաբոլիկ ացիդոզ, ազոտեմիա, 

հիպերուրիկեմիա։ Գործող նեֆրոնների քանակը 70 տարեկանից հետո նվազում 

է մինչև 30 – 50 %: 

Ինտերստիցիալ հյուսվածքի և խողովակային ապարատի ու էպիթելային 

բջիջների սկլերոզի պատճառով ընկճվում է ԷՊՈ, D3 վիտամինի, վազոպրեսինի, 

պրաստագլանդինների սինթեզը։ Դիտվում է խողովակային ապարատի դիստալ 

հատվածի բջիջների զգայունության իջեցում հակադիուրետիկ հորմոնի 

նկատմամբ։ Երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքի և տուբուլյար սկլերոզի 

դեպքում նվազում է տուբուլյար բջիջների զգայունությունը ալդոստերոնի և ԱԴՀ 

նկատմամբ, ակտիվանում է կալիումի էքսկրեցիան: 

 

Կլինիկական պատկերը 

1.Սկզբնական շրջանը համապատասխանում է ԽԵԱ III շրջանինի, ԿՖԱ 30 – 

59 մլ/ր: Գերակշռում է հիմնական հիվանդության կլինիկան, որին զուգահեռ 

զարգանում են արտահայտված ընդհանուր թուլություն, դյուրհոգնելիություն, 

ախորժակի անկում, քաշի նվազում, փսխումներ, դիարեա, ռեֆլեքսների 

իջեցում:   
 

Կլինիկա-լաբորատոր փոփոխությունները 

1.Ջրա-աղային փոխանակության խանգարում, որը երիկամների 

ֆիլտրացիոն-ռեաբսորբցիոն ֆունկցիայի խանգարման արդյունք է։ ԿՖԱ 

անկումը սկսվում է, երբ կծիկների սկլերոզը գերազանցում է 50 %: Այս 

պայմաններում մնացած կծիկները գործում են հիպերֆիլտրացիայի ռեժիմով:  

Ռեաբսորբցիոն ֆունկցիայի խանգարումն ընթանում է խողովակների 

էպիթելային բջիջների և ինտերստիցիալ հյուսվածքի բջիջների սկլերոտիկ 

փոփոխություններին զաուգահեռ։ Ինտերստիցիալ հյուսվածքում իջնում է 

բացասական օսմոտիկ ճնշումը, նվազում է խողովակների բջիջների զգայու-

նությունը ալդոստերոնի և ԱԴՀ նկատմամբ, ինչի հետևանքով տեղի է ունենում 

մեզի ռեաբսորբցիայի փուլային խանգարում։ Սկզբում դիուրեզը պահպանված 

է, սակայն առկա է նիկտուրիա: Երիկամների կոնցենտրացիոն ֆունկցիայի 

խանգարման հետևանքով աստիճանաբար ձևավորվում է պոլիուրիա։ Անկախ 

ընդունած հեղուկի ծավալից դիուրեզը կազմում է ավելի քան 3000 մլ/24 ժ:  

Խանգարվում է էլեկտրոլիտների ռեաբսորբցիան, դիտվում է 

հիպոստենուրիա, այսինքն մեզի տեսակարար կշիռը պակաս է, քան 1010: 

Արդյունքում զարգանում է պանհիպոէլեկտրոլիտեմիա, որի զարգացմանը 

նպաստում են նաև դիարեան, փսխումը, դիուրետիկների կիրառումը: 
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Հիպոկալիեմիայի դեպքում բնորոշ գանգատներն են ընդհանուր թուլությունը, 

շնչարգելությունը, դյուրհոգնելիությունը, փորկապությունը, սրտխփոցը:   

Բնորոշ են ԷՍԳ յուրահատուկ փոփոխություններ. սրտի ռիթմի 

խանգարումներ, S-T սեգմենտի հարթեցում և U ատամիկ։  

Հիպոնատրիեմիան զարգանում է համեմատաբար ուշ։ Այն առավել արտա-

հայտվում է այն հիվանդությունների դեպքում, որոնք ընթանում են ինտեր-

ստիցիալ հյուսվածքի առաջնային ախտահարմամբ, օր., խրոնիկական պիելո-

նեֆրիտ, ինտերստիցիալ նեֆրիտ, երիկամների պոլիկիստոզ:  

ԿՖԱ անկման հետևանքով զարգանում է հիպերվոլեմիա, որը  մասնակիորեն 

կանխում է խողովակներում էլեկտրոլիտների և ջրի ռեաբսորբցիայի նվազման 

շնորհիվ: Առանձին դեպքերում զարգանում է աղ կորցնող երիկամի պատկեր, 

Նատրիումի մակարդակի իջեցմամբ մինչև 120 մմոլ/լ: Հիպոնատրիեմիան 

ուղեկցվում է հիպոքլորեմիայով։ 

 

Ֆոսֆոր-կալցիումական փոխանակության խանգարումը 

ԽԵԱ վաղ շրջանից դիտվում է հիպոկալցիեմիա որպես կապիլյարներում 

տեղի ունեցող հիպերֆիլտրացիայի արդյունք: Միևնույն ժամանակ պրոքսիմալ 

խողովակներում անբավարար է D վիտամինի փոխակերպումը ակտիվ ձևին:  

Խանգարվում է կալցիումի ներծծումը ստամոքսաղիքային համակարգից։ 

Հիպոկալցիեմիայի դեպքում բնորոշ է հիպերֆոսֆատեմիան ի հաշիվ ոսկրային 

ռեզորբցիայի: Վերոնշյալ փոփոխությունները կապված են հիպերպարա-

թիրեոզի հետ: Հիպոկալցիեմիան դրսևորվում է ոսկրահոդային ցավերով, 

հատկապես գիշերային ժամերին, շարժումների սահմանափակմամբ, ինչպես 

նաև մկանային ցնցումներով։ Հիպերֆոսֆատեմիային բնորոշ են 

խանգարումներ ԿՆՀ կողմից. քնկոտություն, տագնապի զգացում, 

ապակողմնորոշում, պոլինեյրոպաթիա։ 

 

Մետաբոլիկ խանգարումները 

ԽԵԱ ժամանակ ԿՖԱ անկման պատճառով սպիտակուցային փոխանակութ-

յան վերջնական արգասիքները կուտակվում են արյան մեջ։ Դրանցից 

կարևորներն են կրեատինինը, միզանյութը, լակտատը, ցիստատին C, 

հոմոցիստեինը։ Միզանյութը արտազատման ընթացքում իր հետ հեռացնում է 

ջուր, նպաստելով պոլիուրիայի:  

Օրգանիզմի ինտոքսիկացիան պայմանավորված է սպիտակուցային 

քայքայման արգասիքներով, առավելապես C ցիստատինով և հոմոցիստեինով։ 

Խանգարվում են նաև ճարպային և ածխաջրատային փոխանակությունը, ինչն  
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արտահայտվում է խոլեստերինի և լիպոպրոտեիդների մակարդակի 

բարձրացմամբ։  

Ներբջջային կալիումի դեֆիցիտը ԽԵԱ ժամանակ պայմանավորված է 

ացիդոզով, սննդի մեջ կալիումի ոչ բավարար քանակով, փսխումներով, 

դիարեայով, մեմբրանային տրանսպորտի ընկճումով:  

Բնորոշ է հիպոգլիկեմիան, քանի որ պրոքսիմալ խողովակների սկլերոզի 

պատճառով պակասում է ինսուլինազա ֆերմենտ արտադրող բջիջիների 

քանակը և արդունքում ինսուլինի մետաբոլիզմը խիստ նվազում է: 

Հիպերգլիկեմիան բնորոշ չէ, սակայն հնարավոր է ի հաշիվ ճարպերի 

քայքայման արդյունքում զարգացած գլիկոնեոգենեզի: ԽԵԱ ուշ շրջաններում 

խանգարվում է թթվահիմնային հավասարակշռությունը, զարգանում է ացիդոզ, 

որը երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքի առաջնային ախտահարման 

դեպքում նախորդում է կրեատինինի մակարդակի բարձրացմանը։ 

ԽԵԱ դրսևորումներից մեկը անեմիան է, որն արտահայտվում է, երբ ԿՖԱ 

իջնում է մինչև 50 մլ/ր և ցածր։ ԴՆ, ԽՏԻՆ դեպքում անեմիան համարվում է 

երիկամների արյունաստեղծ ֆունկցիայի անկման հիմնական դրսևորում։ 

Անեմիան այս դեպքում նորմոքրոմ է, պայմանավորված ֆիբրոբլաստների սկլե-

րոզի պատճառով էնդոգեն էպոետինի սինթեզի ընկճմամբ։ Անեմիան նպաստում 

է վաղաժամ ԿՌՍ ձևավորմանը և ՍԱՀ անբավարարության զարգացմանը։  

Սպիտակուցա-էներգետիկ անբավարարությունը զուգորդվում է ասթենիկ 

սինդրոմով։ Ընկճվում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը ինֆեկցիաների 

նկատմամբ։ Այս շրջանում ԶՀ կրում է կայուն և չարորակ ընթացք, ինչը 

պայմանավորված է կծիկների, ինտերստիցիալ հյուսվածքի սկլերոզի և 

անոթների ստենոզի արտահայտվածության աստիճանով։ 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  փ ո փ ո խ ո ւ թ յ ո ւ ն ե ր ը  

Մեզի ընդհանուր անալիզով հայտնաբերված փոփոխությունները 

պայմանավորված են հիմնական հիվանդությամբ, մասնավորապես, եթե 

առաջնային ախտահարումը տեղակայված է ինտերստիցիալ հյուսվածքում, 

ապա ավելի վաղ արտահայտվում է տեսակարար կշռի անկումը, որին 

հաջորդում է ֆիլտրացիոն ֆունկցիայի իջեցումը։ Կապիլյարների վնասման 

արդյունքում զարգանում են պրոտեինուրիա, լեյկոցիտուրիա և էրիթրոցիտու-

րիա:  

ՈւՁՀ հայտնաբերվում է երիկամների չափերի փոքրացում, բացառությամբ 

ԴՆ, ամիլոիդոզի և պոլիկիստոզի։ 
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ԽԵԱ չափավոր II փուլ (ԵԽՀ IV փուլ, ԿՖԱ 15-29 մլ/ր) 

ԿՖԱ անկմանը զուգընթաց հիվանդության կլինիկական սիմպտոմներն 

ավելի արտահայտված են դառնում, և նշվում է լաբորատոր ցուցանիշների 

բացասական դինամիկա։ Հարաճում է ասթենիկ սինդրոմը, բնորոշ են 

ուշադրության նվազումը, ցերեկային քնկոտությունն ու գիշերային 

անքնությունը, իջնում է աշխատունակությունը, նվազում է ախորժակը, տեղի է 

ունենում  արտահայտված քաշի կորուստ: Մաշկը չոր է և գունատ: 

ԶՀ կրում է չափավոր բնույթ: Կարող են զարգանալ ռետինալ 

արյունազեղումներ։  

Կլինիկան այս շրջանում ավելի արտահայտված է, բնորոշ են մկանային 

ցնցումները և «անհանգիստ ոտքերի» սինդրոմը։ Առաջանում են գիշերային 

ցավեր և մկանային կծկումներ ոտքերում, ինչը պայմանավորված է 

հիպոկալցիեմիայով։ Խորանում է ՍԱՀ անբավարարության աստիճանը։  

Զարգանում են կայուն պոլիուրիա և հիպոստենուրիա: Շարունակվում է ԿՖԱ 

նվազումը: 

Խորանում է նորմոքրոմ անեմիան, դիտվում է միզանյութի, ֆոսֆորի, 

մագնեզիումի մակարդակների կայուն բարձրացում։ Միզաթթվի մակարդակի 

բարձրացումն արտահայտվում է պոդագրայի պատկերով։ Բնորոշ են 

հիպերկալիեմիան, հիպոնատրիեմիան, հիպոկալցիեմիան և 

հիպոպրոտեինեմիան։ Խորանում է նախորդ փուլում ձևավորված մետաբոլիկ 

ացիդոզը: 

ԽԵԱ այս շրջանում զարգանում է երկրորդային հիպերպարաթիրեոզ, որը 

կրում է կոմպեսատոր բնույթ: Երկրորդային հիպերպարաթիրեոզը կլինիկորեն 

արտահայտվում է միալգիայով, արթրալգիայով, սրտի ռիթմի խանգարումներով 

ընդհուպ մինչև շողացող առիթմիա: Հիպերֆոսֆատեմիան բերում է ԿՆՀ 

ախտահարման, որն արտահայտվում է գլխացավերով, քնկոտությամբ, նյարդա-

մկանային ապարատի փոփոխությամբ, առեֆլեքսիայով։ 

Բնորոշ է մետաստատիկ կալցինոզը միոկարդում, թոքերում, աչքերում: 

 

ԽԵԱ ծանր (ԿՖԱ < 15 մլ/ր) և տերմինալ շրջան (ԿՖԱ < 5 մլ/ր) 

Հիվանդները գանգատվում են արտահայտված ընդհանուր թուլությունից, 

քնկոտությունից ցերեկային ժամերին և անքնությունից գիշերային ժամերին, 

սրտխառնոցից, ախորժակի կորստից, հաճախակի փսխումներից, լուծից, 

գիշերային ժամերին ցավերից ոսկրերում, մաշկի չորությունից, քորից, 

մկանացավերից, մկանային ցնցումներից, տեսողության վատացումից, 

շուրջօրյա մեզի քանակի քչացումից մինչև 600 – 500 մլ։  
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Ուրեմիկ տոքսինները 
 

Սպիտակուցային ծագման 

Միզանյութ 

Կրեատին, կրեատինին, որը փոխակերպվում է սարկոզինի և մեթիլգուանիդինի 

Գուանիդինսաթաթթու 

Նուկլեինաթթվի ածանցյալներ 

Ուրատներ և հիպուրատներ 

Ամինաթթուների մետաբոլիզմի արգասիքները 

Տրիպտոֆան, թիրոզին, ֆենիլալանին 

Ազոտական այլ միացություններ 

Պոլիամիններ 

Միոինոզիտոլ 

Ֆենոլ 

Բենզոատներ 

Ինդոլ 
 

Օբյեկտիվ. դիտվում է թերսնուցում, քաշի պրոգրեսիվ կորուստ, մկանային 

ատրոֆիա, մաշկի ատրոֆիա և չորություն, հաճախ նկատվում են 

արտահայտված քորի պատճառով առաջացած արյունազեղումների հետքեր։ 

Մաշկը ծածկված է ուրեմիկ փոշով, որը պարունակում է միզանյութ: 

Բնորոշ են արյունահոսությունները։ 

ՍԱՀ. բնորոշ է չարորակ ԶՀ, որը զուգակցվելով հիպերվոլեմիայի հետ, 

բարդանում է սուր ձախ փորոքային անբավարարությամբ կամ ԽՍԱ: 

 Չարորակ ԶՀ բնորոշ են ԶՃ ծայրահեղ բարձր թվեր, տեսողական նյարդի 

պտկիկի այտուց, արյունազեղումներ ցանցաթաղանթում։ 

Զարգանում է ուրեմիկ պերիկարդիտ, որին բնորոշ են ռետրոստերնալ 

ցավերը: Ցավերի ինտենսիվությունը փոփոխվում է ըստ դիրքի և շնչառության: 

Աուսկուլտատիվ հայտնաբերվում է պերիկարդի քսման աղմուկ։  

Որպես ուրեմիկ պերիկարդիտի հետևանք զարգանում է սրտի տամպոնադա: 

Շնչառական համակարգի ախտահարումը. հաճախ դիտվում է գիշերային 

ապնոէ։ Արտահայտված ացիդոզի դեպքում ձևավորվում է Կուսմաուլի 

շնչառություն: Մեծ է երկկողմանի կանգային պնևմոնիայի զարգացման 

հավանականությունը: 

Բնորոշ է ուրինոթորաքսը: 

ՍԱՈւ. ինտոքսիկացիայի պայմաններում ազոտային շլակների ու լակտատի 

ստամոքս-աղիքային համակարգով էլիմինացիայի հետևանքով զարգանում  են 

ազոտեմիկ գաստրիտ, էնտերիտ, կոլիտ։ Ստամոքսում ձևավորվում են 

էրոզիաներ և պեպտիկ խոցեր, որոնց պատճառով  հնարավոր են արյունային 

փսխումներ: Բնորոշ են նաև գլոսիտը և ստոմատիտը։ 
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Նյարդային համակարգի ախտահարումը բնորոշվում է ուրեմիկ 

էնցեֆալոպաթիայով, որին հատուկ են ուշադրության կենտրոնացման, 

կոգնիտիվ ֆունկցիայի խանգարումները, աստերիքսիսը, անտարբերությունը 

շրջապատի նկատմամբ, քնկոտությունը ցերեկային ժամերին և անքնությունը 

գիշերային ժամերին: Էնցեֆալոպաթիայի ծանր դրսևորումն է ուրեմիկ կոման:  

Հատկանշական է դեպրեսիվ սինդրոմը: Բնորոշ են նաև անհանգիստ որքերի 

սինդրոմը և սենսոմոտոր պոլինեյրոպաթիան:  

Էնդոկրին համակարգի փոփոխությունները. զարգանում են D վիտամինի 

մակարդակի իջեցում, երկրորդային հիպերպարաթիրեոզ, թիրոքսինի մա-

կարդակի իջեցում և տրիյոդթիրոնինի բարձր մակարդակ։ Սակայն այս 

փոփոխությունները կլինիկորեն չեն բերում հիպոթիրեոզի զարգացման։  

Դիտվում է նաև սեռական հորմոնների մակարդակի իջեցում։ Տղամարդկանց 

մոտ տեստոստերոնի և պրոլակտինի մակարդակի իջեցման պատճառով 

առաջանում են գինեկոմաստիա և սեքսուալ դիսֆունկցիա։  

Կանանց մոտ զարգանում է դիսմենորեա։  

Ուրեմիկ հեմոռագիկ դիաթեզը կարող է արտահայտվել հեմոռագիաներով։ 

Զարգանում է երիկամային օստեոդիստրոֆիա, որի տարբերակներն են 

օստեոմալացիան, ֆիբրոզ-կիստոզ օստիտը, օստեոպորոզը:  

Կալցիֆիկատները բնորոշ են թոքերում, մաշկում, հոդերում: 

Իմուն համակարգի փոփոխությունները. բոլոր հիվանդների մոտ առաջանում 

է իմուն համակարգի ընկճում, որը բնորոշվում է հակածնի նկատմամբ T 

բջիջների թուլացած պատասխանով։ Բնորոշ է լիմֆոպենիան: Հիվանդները 

դառնում են գերզգայուն տարբեր բնույթի ինֆեկցիաների նկատմամբ։ 

 

ԽԵԱ բուժումը   

Բուժման հիմնական նպատակն է անբավարարության պրոգրեսի 

դանդաղեցումը, հոմեոստազի պահպանումը և հիվանդի կյանքի որակի 

բարելավումը։ 

Բուժման հիմքում ընկած են.   

1. Բոլոր այն գործոնների կարգավորումը, որոնք կարող են արագացնել ԽԵԱ 

պրոգրեսը։ 

2.Եթե դիտվում է հիմնական հիվանդության սրացում, բուժումն 

իրականացվում է այդ ուղղությամբ։ 

3.ԽԵԱ հիմնական բուժումն ուղղված է ջրա-աղային փոխանակության 

խանգարման, մետաբոլիկ ացիդոզի, ԶՀ, անեմիայի, օստեոդիստրոֆիայի 

շտկմանը։ 
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Կոնսերվատիվ բուժումը անց է կացվում ԵԽՀ III և IV փուլերում (ԿՖԱ 60 – 15 

մլ/ր)։ 

V փուլում բուժումը կազմակերպվում է հեմոդիալիզով, պերիտոնեալ 

դիալիզով։ Հիվանդներին նախապատրաստում են երիկամի 

տրանսպլանտացիայի։  

Որոշ դեպքերում ԽԵԱ կարող է ունենալ սուր ընթացք, նմանվելով ԵՍՎ։ Դա 

դիտվում է հետևյալ դեպքերում. ՇԱԾ կտրուկ իջեցում, զարկերակային 

հիպոտենզիա (հակահիպերտենզիվների գերդոզավորումից) կամ չարորակ ԶՀ, 

ՍԱ, նեֆրոտոքսիկ պրեպարատների օգտագործում, միզուղիների խցանում, 

երիկամային անոթների թրոմբոզ։ 
 

ԽԵԱ կոնսերվատիվ բուժումը  
 

ԽԵԱ կոնսերվատիվ բուժման հիմնական ուղղություններ են․  

1. դիետան,  

2. հեղուկների և էլեկտրոլիտների ընդունման հսկողությունը, 

3. ուրեմիկ ինտոքսիկացիայի զարգացման կանխարգելումը,  

4. հակահիպերտենզիվ բուժումը, 

5. դիուրետիկների կիրառումը։ Հակացուցված են սպիրոնոլակտոնային 

դիուրետիկները, 

6. օստեոդիստրոֆիայի բուժումը,  

7. ացիդոզի կորեկցիան, 

8. ինֆեկցիոն բարդությունների բուժումը: 

1. Դիետայի առանձնահատկությունները. ԽԵԱ բուժման անկյունաքարը  

սահմանափակ սպիտակուցային դիետան է (ՍՍԴ)։ 

Սպիտակուցներով հարուստ սնունդը նպաստում է ներկծիկային հիպեր-

տենզիային և հիպերֆիլտրացիային։ Ուստի ՍՍԴ ներառված է ԽԵԱ վաղ 

շրջանի բուժման հիմնական ծրագրերի մեջ։ Այն ներառում է մի քանի հիմնական 

դրույթներ.  

• ներկծիկային հեմոդինամիկայի բարելավում,  

• դիսլիպոպրոտեիդեմիայի կարգավորում,  

• օքսիդանտների և նեֆրոտոքսիկ նյութերի մակարդակի իջեցում արյան 

մեջ, 

• ցիտոկինների և ԱՏ 2 սինթեզի ճնշում,  

• մետաբոլիկ ացիդոզի կարգավորում,  

• ֆոսֆոր-կալցիումական փոխանակության կարգավորում։ 

Դիետոթերապիայի կարևորագույն մասն է կազմում նաև կերակրի աղի 

սահմանափակումը մինչև 2 գ/օր։ Նման դիետան նպաստում է ԱՓՖ 
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ինհիբիտորների և ԱՌԲ նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցության բարձրացմանը: 

Մոտեցումը կալիումի նկատմամբ պայմանավորված է ԽԵԱ շրջանով, քանի դեռ 

չի զարգացել հիպերկալիեմիա, այն սննդակարգում չի սահմանափակվում։  

 

Դիետոթերապիան ըստ ԽԵԱ կամ ԵԽՀ շրջանների  

ԽԵԱ I շրջանում (ԵԽՀ III շրջան, ԿՖԱ 30 – 59 մլ/ր) դիետան զուգակցվում է  

բնորոշ բարդությունների բուժման հետ։ Կերակրի աղի քանակը կազմում է 

մինչև 2 գ/24 ժ, ընդունվող հեղուկների քանակը՝ մինչև 2 լ/24 ժ։ Կենդանական 

սպիտակուցների քանակը պետք է կազմի 0,8 – 0,6 գ/կգ/24 ժ, կախված հիվանդի 

հյուծվածության աստիճանից։ Նման դիետայի արդյունավետությունը բարձ-

րանում է, երբ այն զուգակցվում է անփոխարինելի ամինաթթուներ 

պարունակող պրեպարատների հետ, օր., Սուպրո 760, Կետոստերիլ։ 

ԽԵԱ II շրջանում (ԵԽՀ IV շրջան, ԿՖԱ 29 – 15 մլ/ր) ակտիվ պահպանվում է 

ՍՍԴ, սպիտակուցները ռացիոնում պետք է կազմեն 0,6 գ/կգ/24 ժ: 

Սահմանափակվում է ֆոսֆորով հարուստ սնունդը։ Խիստ հսկողության տակ 

պետք է պահպանել կալիումի և նատրիումի մակարդակները։ Կալիումի 

քանակը պետք է կազմի 2 գ/24 ժ, նատրիումը գործնականում պետք է բացառել 

սննդակարգից, հատկապես եթե առկա են այտուցներ և ԶՀ։ Այտուցների 

բացակայության պայմաններում ընդունվող հեղուկների քանակը 

համապատասխանում է նախորդ օրվա դիուրեզի չափին գումարած 500 մլ։ Այս 

շրջանում էներգիայի հիմնական աղբյուր հանդիսանում են ածխաջրերը և 

ճարպերը, որոնք քիչ են սահմանափակվում։ Սննդակարգում առանձին 

լրացվում են ֆոլաթթուն, A, B, C, D վիտամինները։ 

ԽԵԱ V շրջանում բուժումն իրականացվում է հեմոդիալիզով կամ 

պերիտոնեալ դիալիզով, երբ կիրառվում են դիետայի այլ չափանիշներ։ 

Հեղուկների և էլեկտրոլիտների համապատասխան քանակի ընդունման 

հսկողություն. հեղուկների ընդունման քանակը կախված է ԿՖԱ 

ցուցանիշներից: Եթե ԿՖԱ 40 – 15 մլ/ր, (կրեատինինի մակարդակը 350 – 700 

մկմոլ/լ), անհրաժեշտ է ընդունել այնքան հեղուկ, որպեսզի դիուրեզը 24 ժամվա 

ընթացքում պահպանվի 2 – 3 լ սահմաններում։ Նման ջրային ռեժիմն 

ապահովում է օսմոտիկ դիուրեզ, ինչը նպաստում է օրգանիզմից ազոտային 

շլակների հեռացմանը։ Դիարեայի կամ փսխումների դեպքում հեղուկը կարելի 

է ներմուծել նաև ն/ե ճանապարհով։ 

ԽԵԱ տերմինալ շրջանում (ԿՖԱ < 15 մլ/ր), եթե 24 ժ դիուրեզը պակաս է, քան 

1 լ, ապա ընդունված հեղուկի քանակը պետք է կազմի նախորդ օրվա դիուրեզի 

չափին ավելացրած 500 – 700 մլ: Օլիգուրիայի կամ անուրիայի դեպքում ԶՃ 
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հսկողության տակ ներարկվում է բարձր դոզաներով ֆուրոսեմիդ՝  մինչև 0,4 

մգ/24 ժ:  

ԽԵԱ ցանկացած շրջանում նույնիսկ այտուցների և ԶՀ բացակայության 

պայմաններում կերակրի աղը սահմանափակվում է մինչև 2 գ/24 ժ:  

Կալիումի մետաբոլիզմը. հիպոկալիեմիա մինչև 3,5 մմոլ/լ և ցածր, զարգանում 

է պոլիուրիայի դեպքում, երբ դիուրեզը կազմում է 3 և ավելի լ/24 ժ։ Եթե 

պոլիուրիան զուգակցվում է ռացիոնում կալիումի սահմանափակման կամ ոչ 

սպիրոնոլակտոնային խմբի դիուրետիկների ներմուծման հետ, հիպոկալիե-

միան ավելի է խորանում։ Հիպոկալիեմիա զարգանում է նաև փսխումների, 

դիարեայի, արյունահոսության արդյունքում: 

Հիպերկալիեմիա, ավելի քան 5,5 մմոլ/լ, դիտվում է, երբ ԿՖԱ իջնում է մինչև 

15 – 5 մլ/ր և ցածր: Հիպերկալիեմիային նպաստում են նաև կալիում պահպանող 

դիուրետիկների, ցանկացած դեղամիջոցի կալիումական աղի ընդունումը, 

դեկոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզը և ՇԴ։ 

Հիպոկալիեմայի բուժումը. եթե կալիումի մինչև 3,5 մմոլ/լ պակասի դեպքում 

կիրառվում է կալիումով հարուստ դիետա, ապա ավելի ցածրի դեպքում 

ցուցված են կալիում պարունակող դեղամիջոցներ: 

Հիպերկալիեմիայի բուժումը. սահմանափակվում է կալիումով հարուստ 

սնունդը, բացառվում են կալիում պահպանող դիուրետիկները։ Եթե կալիումի 

մակարդակն արյան մեջ հասնում է 6,5 – 6,8 մմոլ/լ, ապա ներարկվում է 20 % 40 

մլ գլյուկոզայի լուծույթ 4 – 8 Մ ինսուլինի հետ, ինչը նպաստում է կալիումական 

աղերի ներթափանցմանը բջջի ներս։ Երբ կալիումի մակարդակը կազմում է 7 

մմոլ/լ, զարգանում են բրադիկարդիա և ասիստոլիա։ Ներարկում են կալցիումի 

գլյուկոնատ 10 % 20 – 30 մլ, նատրիումի բիկարբոնատ 5 % կամ 8,3 %։ Քանակը 

որոշվում է թթվահիմնային հավասարակշռության ցուցանիշերի հիման վրա: 

Կիրառվում են նաև կատիոնափոխանակիչ խեժեր, մասնավորապես 

կաեքսալատ կամ անտիկալ: Հիպերկալիեմիայի նման մակարդակը 

հանդիսանում է հեմոդիալիզային բուժման բացարձակ ցուցում։ 

Հիպերմագնիեմիայի, հիպերֆոսֆատեմիայի, հիպերկալցիեմիայի բուժումն 

իրականացվում է դիուրետիկներով, 10 % կալցիումի գլյուկոնատով ն/ե, անտա-

ցիդներով (ֆոսֆալյուգել, ալմագել, մաալոքս), որոնք կապվելով ֆոսֆորային 

միացությունների հետ, դուրս են բերվում օրգանիզմից։ Սակայն ալյումինի 

միացությունները կուտակվում է գլխուղեղի բջիջներում՝ առաջացնելով 

ալյումինային դեմենցիա։  

Հիպերմագնիեմիայի բուժումը. մագնեզիումի մակարդակն իջնում է 

կալցիումի քլորիդի կամ գլյուկոնատի ն/ե ներարկումներից, գլյուկոզան 

ինսուլինի հետ միասին նպաստում են մագնեզիումի թափանցմանն արյունից 
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դեպի բջջի ներս։ Դիուրետիկները նպաստում են մագնեզիումի էքսկրեցիային 

մեզով։ 

Մետաբոլիկ խանգարումների և ուրեմիկ ինտոքսիկացիայի բուժումը. ԿՖԱ 

անկման պատճառով սպիտակուցային մետաբոլիզմի վերջնական 

արգասիքները՝ ազոտային շլակները կուտակվում են և դառնում օրգանիզմի 

ուրեմիկ ինտոքսիկացիայի հիմնական պատճառ։ Ինտոքսիկացիայի բուժման 

կարևորագույն մասը կազմում է ընդունվող սպիտակուցների քանակի 

սահմանափակումը, ինչը հնարավորություն է տալիս մեղմել ուրեմիկ 

ինտոքսիկացիան:  

Սահմանափակ սպիտակուցային դիետան առավել արդյունավետ է ԵԽՀ III – 

IV շրջաններում։ Ընդհանուր սպիտակուցն օրվա ռացիոնում պետք է կազմի 0,8 

– 0,6 գ /կգ։ ԵԽՀ IV – V փուլերում կրեատինինի մակարդակի 600 մկմոլ/լ 

պայմաններում օրական սպիտակուցի քանակը իջեցվում է մինչև 0,4 – 0,3 գ/կգ 

և նշանակվում է էսենցիալ կետո-ամինաթթուների լիարժեք կոմպլեքս՝ 

կետոստերիլ 0,1 – 0,2 գ/կգ։ 

Համապատասխան բարձր կալորիականություն ապահովելու համար տրվում 

են ճարպեր, ածխաջրեր, վիտամիններ, սննդային հավելումներ, կլանիչներ, 

ինչպիսիք են ակտիվացված ածուխը, էնտերոդեզը, CKH–n1-n2: Կիրառում են 

նաև օմեգա-3 և օմեգա-6։  

Սահմանափակվում է ֆոսֆոր և կալիում պարունակող սննդամթերքը։ 

Նշանակում են պերօրալ ֆոսֆոր կապող պրեպարատներ՝ կալցիումի 

կարբոնատի հաբեր, ինչպես նաև կարճ ժամանակով ալմագել։ 

Երկրորդային հիպերպարաթիրեոզի դեմ պայքարելու նպատակով 

նշանակում են վիտամին D3-ի պրեպարատներ՝ կալցիում D3, կալցիտրիոլ։ 

Հիպերլիպիդեմիայի բուժումն անց է կացվում ստատիններով: 

ԵԽՀ դեպքում ԶՀ բուժման հիմնական նպատակը ԶՃ 130/80 մմ ս. ս. 

սահմաններում պահպանումն է։ Նման դեպքում դանդաղում է հիվանդության 

պրոգրեսը։ Եթե պրոտեինուրիան գերազանցում է 1 գ/24 ժ, ապա ցուցված է  ԶՃ 

իջեցումը մինչև 125/75 մմ ս.ս.։ Հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցներից 

օգտագործում են ԱՓՖ ինհիբիտորներ, ԱՏԲ, β-բլոկատորներ, կենտրոնական 

ազդեցության հիպոտենզիվներ, դիուրետիկներ։ 

 Դիուրետիկները պակասեցնելով նատրիումի մակարդակն արյան մեջ և 

հիպերվոլեմիան, իջեցնում են ԶՃ։ Սպիրոնոլակտոնը նշանակում են, եթե ԿՖԱ 

50 մլ/ր ցածր չէ։ Եթե ԿՖԱ իջնում է մինչև 30 մլ/ր, ապա նշանակվում են միայն 

կանթային դիուրետիկներ և ինդապամիդ։ Կիրառվում է զուգակցումը 

հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցների հետ։ Դիուրետիկները հակացուցված են 

ԽԵԱ պոլիուրիկ շրջանում։ 
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Հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցները. ԱՓՖ ինհիբիտորների և ԱՌԲ խմբերն 

ունեն արտահայտված կարդիոպրոտեկտիվ և նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցություն։ 

ԱՓՖ ինհիբիտորները հաճախ առաջացնում են չոր հազ, նման դեպքում 

օգտագործում են ԱՌԲ։ 

Կալցիումական ուղիների բլոկատորներն ունեն արտահայտված կարդիո- և 

նեֆրոպրոտեկտիվ էֆեկտ, այն է՝ էֆերենտ արտերիոլի դիլատացիա և 

գլոմերուլոսկլերոզի դանդաղեցում։ ԽԵԱ ժամանակ առավել գործածական են 

դիլթիազեմը և վերապամիլը։ 

β-ադրենոբլոկատորներ նշանակում են ԽԵԱ ժամանակ, բացառությամբ V 

շրջանի, երբ առկա է հիպերկալիեմիայի, բրադիկարդիայի, 

ատրիովենտրիկուլյար հաղորդականության խանգարման վտանգ։ 

Անեմիայի բուժումը տես՝ «Անեմիան երիկամների հիվանդությունների 

դեպքում» գլխում։ 

Ինֆեկցիոն բարդությունների բուժումը. ԽԵԱ ցանկացած փուլում կարող են 

զարգանալ տարբեր բնույթի ինֆեկցիոն բարդություններ: Առավել հաճախ 

հանդիպող պաթոլոգիան թոքաբորբերն են։ Անտիբիոտիկներն ընտրվում են 

ըստ դրանց օրգանիզմից հեռացման ուղիների։ Հիմնականում նշանակում են 

պրեպրատներ, որոնք դուրս են բերվում լյարդով, օր., մակրոլիդները, 

ռիֆամպիցինը։ Երիկամներով էքսկրեցիայի ենթարկվող դեղամիջոցներ 

նշանակելու դեպքում պետք է հաշվի առնել ԿՖԱ ցուցանիշը: 

Հեմոդիալիզի ցուցումներն են հիպերկալիեմիան, թոքերի այտուցը, ուրեմիկ 

էնցեֆալոպաթիան։  
 

ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ  

Գլոմերուլոնեֆրիտը երիկամների գերազանցապես կծիկային ապարատի 

իմուն բորբոքային հիվանդությունների խումբ է, որը երկրորդային կերպով 

ընդգրկում է խողովակները և ինտերստիցիալ հյուսվածքը:   
 

Դասակարգումը 

Ըստ ծագման տարբերում են առաջնային և երկրորդային ԳՆ։  

Ըստ ընթացքի տարբերում են․ 

1. Սուր  ԳՆ․ 

ա) նեֆրիտիկ սինդրոմ, 

բ) ՆՍ, 

գ) լատենտ կամ հեմատուրիկ։ 

2. Ենթասուր  ԳՆ  կամ  չարորակ ,  արագընթաց։ 

3. Խրոնիկական  ԳՆ․ 

ա) լատենտ, 
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բ) հիպերտոնիկ, 

գ) նեֆրոտիկ, 

դ) խառը։  

Մորֆոլոգիական դասակարգման հիմքում ընկած են կծիկների 

փոփոխությունները, որոնք հայտնաբերվում են բիոպսիայի միջոցով. 

1. Պրոլիֆերատիվ  ԳՆ ,  որոնք ընթանում են նեֆրիտիկ սինդրոմով. 

ա) սուր դիֆուզ պրոլիֆերատիվ ԳՆ, 

բ) ՄՊԳՆ, 

գ) էքստրակապիլյար՝ իմուն և ոչ իմուն ծագման։ 

2. Ոչ  պրոլիֆերատիվ  ԳՆ , որն ընթանում է ՆՍ առկայությամբ,  

ա) մինիմալ փոփոխությունների հիվանդություն, 

բ) ՖՍԳՍ, 

գ) մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա: 

3. ՄԿԳՆ (մեմբրանոպրոլիֆերատիվ), որը միավորում է վերը նշված երկու 

խմբերի կլինիկական դրսևորումները։ Այս ձևին բնորոշ է ԻԿ նստեցմամբ 

պայմանավորված ԳԲՄ ախտահարումը, զուգակցված կծիկային բջիջների 

պրոլիֆերացիայի հետ: Ընթանում է նեֆրիտիկ սինդրոմով և ՆՍ։ 
 

Էթիոլոգիան 

Առաջնային ԳՆ էթիոլոգիան անհայտ է։ Երկրորդային ԳՆ պատճառներն 

առավելապես աուտոիմուն համակարգային հիվանդություններն ու 

վասկուլիտներն են, երբ պաթոգենետիկ հիմնական մեխանիզմը 

պայմանավորված է ԻԿ-ների նստեցմամբ: 

ԳՆ առաջացման պատճառները շատ դեպքերում մնում են անհայտ։ Գլխավոր 

պատճառներ են համարվում.  

ա) բակտերիալ ինֆեկցիան, հատկապես A խմբի β-հեմոլիտիկ 

ստրեպտակոկի նեֆրիտոգեն շտամները,  

բ) վիրուսային ինֆեկցիան, առավելապես B և C հեպատիտները, ՄԻԱՎ 

վարակը, 

գ) դեղորայքը,  

դ) ուռուցքները, 

ե) պատվաստումները։   

Սուր պրոլիֆերատիվ ԳՆ զարգանում է որպես բարդություն թոքի աբսցոսի, 

լյարդի աբսցոսի, պլևրայի էմպիեմայի դեպքում: 
 

Պաթոգենեզը  

ԳՆ զարգացման մեխանիզմներն են. 

1) իմուն կոմպլեքսային,  
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2) հակամարմնային,  

3) իմուննեգատիվ:  

1. Առավել հաճախ հանդիպում է կծիկների ախտահարումը իմուն 

կոմպլեքսային մեխանիզմով։ Զարգացման հիմքում ընկած է ԻԿ ակտիվ 

ձևավորումը, որոնք ախտահարում են կծիկի կապիլյարները տարբեր 

շերտերում։ ԻԿ-ները, կազմված անտիգենից, հակամարմնից և կոմպլեմենտի C3 

ֆրակցիայից ու Fc տարրերից, իրենցից ներկայացնում են մակրոմոլեկուլյար 

միացություններ։ 

Գոյություն ունի իմուն կոպլեքսների առաջացման 2 մեխանիզմ.  

ա) օրգանիզմ ներթափանցած էկզոգեն անտիգենն արյան մեջ միանում է իր 

դեմ ձևավորված հակամարմինների հետ, առաջացնելով ՇԻԿ, որոնք նստում են 

կծիկի կապիլյարների տարբեր շերտերում,  

բ) ԻԿ-ների in situ ձևավորում, որի հիմքում ընկած է շրջանառող 

աուտոհակամարմինների միացումը ԳԲՄ կողմից արտադրվող 

աուտոանտիգենների հետ: Արդյունքում ձևավորվում են իմուն կոմպլեքսային 

դեպոզիտներ մեզանգիումում և սուբէնդոթելյալ հատվածում։ Կապիլյարների 

պատի թափանցելիության բարձրացման պայմաններում անտիգենն ու 

հակամարմինը կարող են անցնել ԳԲՄ և սուբէպիթելիալ տարածություն, ապա 

տեղում ձևավորել ԻԿ-ներ։  

ԻԿ-ների տեղային առաջացման պարտադիր գործոնը ԳԲՄ բացասական 

լիցքն է, որը դեպի իրեն է ձգում դրական լիցք ունեցող հակամարմիններին և 

նպաստում դրանց միացմանը անտիգենների հետ։ Հյուսվածքի 

իմունոֆլյուորեսցենտային հետազոտության ժամանակ կապիլյարի պատի 

հաստության մեջ նստած ԻԿ-ները պայմանավորում են բնորոշ հատիկավոր 

լուսավորում։ 

Նորմայում արյան հունից ՇԻԿ-երը հեռացվում են լյարդի կողմից 

արտադրվող մոնոնուկլեար ֆագոցիտների շնորհիվ։ Ֆիզիոլոգիական 

պայմաններում ՇԻԿ-երը երիկամային կծիկներում տեղակայվում են 

մեզանգիալ տարածությունում, որտեղ ֆագոցիտոզի են ենթարկվում սպեցիֆիկ 

մոնոցիտ-մակրոֆագերի կողմից։ Եթե մեզանգիումում կուտակված ՇԻԿ-երի 

քանակը գերազանցում է մեզանգիումի մաքրման հնարավորությունը, ապա 

ՇԻԿ-երը երկար ժամանակ մնում են մեզանգիումում և ենթարկվում 

ագրեգացիայի, ինչի արդյունքում էլ ձևավորվում են խոշոր չափերի չլուծվող ԻԿ-

ներ:  

Կծիկների ախտահարումը կոմպլեմենտի կողմից պայմանավորված է 

վերջինի տեղային ակտիվացմամբ ԻԿ-ների միջոցով։ Իմուն բորբոքման 

հետևանքով կծիկներում կուտակվում են բորբոքային բջիջներ, այն է՝ 
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նեյտրոֆիլներ, լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, որոնք քայքայվում են և արտադրում 

բորբոքման մեդիատորներ: Դրանցից են ֆիբրոզացնող հատկություններով 

օժտված TNF-α, IL-1, պրոլիֆերատիվ աճի թրոմբոցիտար գործոնը: Տեղի է 

ունենում նաև էնդոթելինի, պրոստագլադին E2-ի, թրոմբոքսանի մակարդակի 

բարձրացում, որոնք բերում են կապիլյարի պատի թափանցելիության էլ ավելի 

բարձրացման։ Զուգահեռ տեղի է ունենում ազոտի օքսիդի և պրոստացիկլինի 

մակարդակի իջեցում, իսկ վերջիններս մեծ նշանակություն ունեն 

կապիլյարների ֆունկցիայի լիարժեքության գործում։ 

Այսպիսով, իմուն վնասման հետևանքով, կծիկների տիպիկ բորբոքային 

ռեակցիան իրենից ներկայացնում է մեզանգիալ մատրիքսի պրոլիֆերացիա և 

լայնացում։ Շրջանառող մոնոնուկլեար և նեյտրոֆիլային լեյկոցիտները ինֆիլտ-

րացիայի են ենթարկում կծիկային ապարատը, առաջացնելով բոլոր շերտերի 

բջիջների պրոլիֆերացիա։ Իմուն բորբոքման հետևանքով առաջացած 

վնասումն ավարտվում է կամ կծիկների կառուցվածքի լրիվ վերականգնումով, 

կամ պրոցեսի երկարատև ընթացքի դեպքում զարգանում են կծիկների սկլերոզ, 

խցանում, օբլիտերացիա, ինտերստիցիալ ֆիբրոզ։  

2) Հակամարմնային մեխանիզմ. տարբերում են հակամարմինների առաջաց-

ման 3 հիմնական մեխանիզմ. 

1. Օրգանիզմ ներթափանցած անտիգենն իր սպիտակուցային կառուցվածքով 

նման է սեփական անտիգենին, որի դեմ ձևավորվում են հակամարմիններ։ 

2. Անտիգենը, ներթափանցելով օրգանիզմ, փոխում է HLA ΙΙ դասի մոլեկուլների 

էքսպրեսիան այնպես, որ մեզանգիալ բջիջների մակերեսին առաջանում են նոր 

սեփական անտիգեններ, որոնք օրգանիզմի իմուն համակարգի կողմից 

ընկալվում են որպես օտար և դրանց դեմ առաջանում են հակամարմիններ։ 

3. Օտար անտիգենը հանգեցնում է B լիմֆոցիտների պոլիկլոնալ ակտիվաց-

մանը, որոնք արտադրում են նեֆրիտոգեն հակամարմիններ։ 

Անհայտ պատճառով օրգանիզմի կողմից ԳԲՄ ճանաչվում է որպես օտար 

անտիգեն, որի հանդեպ սինթեզվում են հակամարմիններ։ Հակամարմինների 

որոշ մասը կապվում է ԳԲՄ անտիգենի հետ։ Այդ հակամարմինները ֆիքսվում 

են բազալ մեմբրանում, ինչի հետևանքով տեղի է ունենում կոմպլեմենտի 

ակտիվացում, առաջանում են քեմոտաքսիսի գործոններ, հանգեցնելով 

նեյտրոֆիլների և մոնոցիտների կուտակմանը հակամարմինների նստեցման 

տեղում։ Ակտիվացված նեյտրոֆիլների քայքայման հետևանքով առաջանում են 

բազմաթիվ գործոններ: Դրանք են լիզոսոմալ և պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները, 

թթվածնի ազատ ռադիկալները, բորբոքային ցիտոկինները։ Նեյտրոֆիլների և 

մոնոցիտների ադհեզիան կծիկի կապիլյարների էնդոթելային բջիջների վրա 

վերացնում է հակակոագուլյացիոն պաշտպանիչ ֆունկցիան, ինչի հետևանքով 
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էնդոթելային բջիջներից արտազատվում են վազոակտիվ հորմոններ (պրոստա-

ցիկլին, ԱՏ 2), որոնք հանգեցնում են անոթների դիլատացիայի, խորացնելով 

երիկամի ախտահարումը։ Պրոցեսին միանում են նաև թրոմբոցիտները, որոնք 

ենթարկվում են ագրեգացիայի։ Հակամարմնային ԳՆ ժամանակ անտիգենը 

բազալ մեմբրանի վրա տարածվում է հավասարաչափ։ Վերջինիս ծանր 

ախտահարումը բերում է կապիլյարի թափանցելիության խիստ բարձրացման, 

ինչի հետևանքով պլազմայից ֆիլտրվում է ֆիբրինոգենը և հայտնվելով 

Բոումենի պատիճում այն վերածվում է ֆիբրինի։  

Ֆիբրինոգենին հետևում են մոնոցիտները, մակրոֆագերը, որոնց ամենուր 

միանում են ֆիբրինի թելերը։ Տեղի է ունենում Բոումենյան պատիճի պարիետալ 

էպիթելային բջիջների պրոլիֆերացիա, առաջանում են բջիջներից և 

ֆիբրիլներից կազմված կիսալուսիններ։ Վերջիններս ճնշում են գործադրում 

կծիկների վրա, հանգեցնելով դրանց նեկրոզի։ Այս մեխանիզմը  ընկած է հիմնա-

կանում չարորակ, արագընթաց ԳՆ զարգացման հիմքում։ 

Իմունաֆլուորեսցենտային մեթոդով բազալ մեմբրանի խորքում հնարավոր է 

տեսնել IgG, հազվադեպ IgA գծային լուսավորում։ Իմունոգլոբուլինային 

կուտակումներն ուղեկցվում են C3 դեպոզիտներով և կոմպլեմենտի 

ակտիվացման դասական ուղիով։ 

3) Իմուն նեգատիվ ԳՆ հիմքում ընկած են այնպիսի փոփոխություններ, 

ինչպիսիք են հիպերկոագուլյացիան, արյան մածուցիկության բարձրացումը, 

միկրոթրոմբերի առաջացումը, հիպերլիպիդեմիան, արյան հոսքի դանդաղումը, 

որոնք բերում են հիպովոլեմիայի աֆերենտ արտերիոլում և որպես հետևանք 

էֆերենտ արտերիոլի սպազմի, հետագայում հիպերֆիլտրացիայի և կծիկի 

ախտահարման։  

Նշված բոլոր փոփոխությունների պատասխանը մորֆոլոգիական 

ռեակցիան է կծիկային ապարատում, դրա այս կամ այն շերտի ախտահարմամբ: 

Կլինիկական արտահայտությունը պրոտեինուրիան է՝ բազալ մեմբրանի 

բացասական լիցքի վերացման հետևանքով։ 
 

ՍՈՒՐ ՀԵՏՍՏՐԵՊՏԱԿՈԿԱՅԻՆ ԳՆ (ԴԻՖՈՒԶ ՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ԳՆ) 

Սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ գերազանցապես կծիկների սուր դիֆուզ 

իմուն կոպլեքսային բորբոքումն է, որն ընթանում է սուր նեֆրիտիկ սինդրոմով, 

և 90 – 95 % դեպքերում ավարտվում է  առողջացմամբ, այսինքն դարձելի է։ 
 

Էթիոլոգիան  

Առաջացման հիմնական պատճառը A խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտակոկի 

նեֆրիտոգեն M շտամներն են` 1, 4, 12 (ֆարինգիտից հետո) և 2, 49, 55, 57, 60 

(ստրեպտոդերմիայից հետո)։ Առավել հաճախ այն կապված է ֆարինգեալ և 
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վիրուսային ինֆեկցիաների հետ՝ ֆարինգիտ, անգինա և ստրեպտոդերմիա, 

սակայն հնարավոր են նաև ինֆեկցիայի այլ տարբերակներ՝ օտիտ, 

լիմֆադենիտ, վիրուսային, սնկային, պարազիտար ինֆեկցիա:  

Աշխարհում տարեկան ախտորոշվում են մոտ 470.000 հիվանդության նոր 

դեպքեր, որոնցից 40.000 հանդիպում են մանկական հասակում, ընդ որում 97 % 

ապրում են սոցիալապես անապահով երկրներում։ Տղամարդկանց մոտ հանդի-

պում է երկու անգամ ավելի հաճախ, քան կանանց մոտ։ 
 

Պաթոգենեզը  

Սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ առաջացման հիմնական պաթոգենետիկ 

օղակը ԻԿ-ների նստեցումն է: Հիմնական մեխանիզմը համարվում է 

երիկամների կծիկներում ստրեպտակոկերի նեֆրիտոգեն շտամների 

անտիգենների կուտակումը և դրանց միացումն աուտոհակամարմինների հետ։ 

ԻԿ կուտակումը տեղի է ունենում արագ: 

ա) in situ առաջացումը տեղի է ունենում ստրեպտակոկային ինֆեկցիայի 

սուր փուլում։ Երիկամային հյուսվածքում իմուն դեպոզիտների ձևավորումը բե-

րում է բորբոքման հումորալ համակարգի ակտիվացմանը, որտեղ գլխավոր 

նշանակությունը տրվում է կոմպլեմենտի համակարգին, մասնավորապես C3 

ֆրակցիային, մակարդիչ և հակամակարդիչ, կինին-կալիկրեինային 

համակարգին, ինչպես նաև հիստամինին և սերոտոնինին։ 

բ) Կոմպլեմենտի համակարգի կասկադի ակտիվացման ալտերնատիվ ուղին 

բերում է մեմբրանոակտիվացնող կոմպլեքսի՝ C3-C5-C9 ձևավորմանը։ 

Բորբոքման օջախ ներթափանցած նախաբորբոքային բջիջներն արտազատում 

են վնասող լիզոսոմալ ֆերմենտներ՝ պրոտեազներ, վազոակտիվ միջնորդա-

նյութեր, որոնք հեշտությամբ հախթահարում են էնդոթելյալ պատնեշը, ինչի 

արդյունքում զարգանում է էնդոթելյալ, էպիթելիալ և մեզանգիալ բջիջների 

պրոլիֆերացիա։ Իմուն բորբոքումն ուղեկցվում է նաև հեմոդինամիկ և 

կոագուլյացիոն խանգարումներով երիկամային հյուսվածքում միկրոթրոմբերի 

ձևավորմամբ։ 
 

Պաթոմորֆոլոգիան  

ԳՆ բնորոշվում են գերազանցապես գլոմերուլյար ապարատի բորբոքմամբ: 

Գլոմերուլյար բորբոքման նշաններն են լեյկոցիտար ինֆիլտրացիան, 

իմոնոգլոբուլինների և կոմպլեմենտի նստեցումը: 

Սուր ԳՆ ժամանակ երիկամների ախտահարումը պայմանավորված է 

գլոմերուլյար կապիլյարների պատի երկայնքսվ հետերոգեն ԻԿ-ների կուտա-

կմամբ և ինտրակապիլյար պրոլիֆերատիվ ԳՆ զարգացմամբ, որն իր հերթին 

անցնում է զարգացման հետևյալ փուլերը.  
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• էքսուդատիվ,  

• էքսուդատիվ-պրոլիֆերատիվ,  

• պրոլիֆերատիվ և  

• մնացորդային երևույթների փուլ։  

Կծիկները մեծացած են, կապիլյարային կանթերը նեղացած: Ուռճացած և 

պրոլիֆերացիայի ենթարկված էնդոթելիալ և մեզանգիալ բջիջներն ու 

պոլիմորֆնուկլեար լեյկոցիտները պայմանավորում են մեզանգիումի 

ինֆիլտրացիան։ Բնորոշ է իմուն կոպլեքսների նստեցումը կծիկների 

կապիլյարների պատի երկայնքսվ:  

Էքսուդատիվ պրոցեսները խիստ արտահայտված են, որոշ դեպքերում 

պատիճի խոռոչում հնարավոր է հեմոռագիկ էքսուդատի հայտնաբերում։ 

Իմունահիստոքիմիական հետազոտությամբ կապիլյարներում հայտնաբեր-

վում են կոմպլեմենտնի C3 ֆրակցիայի և IgG դիֆուզ կուտակումներ, ինչպես 

նաև հատիկավոր բնույթի ֆիբրինոգեն։ Էլեկտրոնային միկրոսկոպով դրանք 

հայտնաբերվում են որպես խիտ հյուսվածքային գոյացություն՝ կուտակումներ 

կծիկի բազալ մեմբրանի էպիթելյալ հատվածում։ 

 

Կլինիկական պատկերը 

ՍԳՆ հիմնականում սկսվում է սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի ցայտուն 

կլինիկայով՝ մակրոհեմատուրիայով, պրոտեինուրիայով, ԶՀ, աստիճանական 

կամ կտրուկ զարգացող այտուցներով: Հիվանդությունը սկսվում է 

ստրեպտակոկային ինֆեկցիայից (անգինա) 7 – 21 օր անց։  

Ստրեպտոդերմիայից հետո լատենտ շրջանը կարող է տևել մինչև 3 – 6 

շաբաթ։ 

Սկզբնական տիպիկ դրսևորումներից են այտուցները և/կամ մեզի գույնի 

մգացումը մակրոհեմատուրիայի հաշվին, չափավոր ԶՀ, սրտխառնոցը, 

փսխումը, հիպերվոլեմիան։ 

Էթիոլոգիկ գործոնի ազդեցությունից 2 – 3 շաբաթ անց ձևավորվում են 

այտուցներ, ինչը կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ մեկ գիշերվա ընթացքում։ 

Այտուցները սկսվում են պերիօրբիտալ շրջանից, 1 – 2 օրվա ընթացքում 

այտուցվում են ստորին վերջույթները, հիվանդության հետագա 2 – 3 օրերի 

ընթացքում ձևավորվում են ասցիտ, հիդրոթորաքս, անասարկա։ Զարգանում է 

օլիգուրիա։ Հիվանդության սկզբից այտուցներին զուգահեռ զարգանում է ԶՀ, 

սովորաբար 140/90 – 160/90 մմ ս.ս. սահմաններում։ 

Այտուցների առաջացման մեխանիզմը. հիվանդության կլինիկական 

սիմպտոմների հիմքում ընկած են գլոմերուլյար ապարատում ընթացող 

մորֆոլոգիական փոփոխությունները: Տեղի է ունենում մեզանգիալ և էնդոթելյալ 
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բջիջների արտահայտված պրոլիֆերացիա, որի հետևանքով նեղանում է 

գլոմերուլյար կապիլյարի լուսանցքը, հանգեցնելով ԿՖԱ անկման: Արդյունքում 

զարգանում է հիպերվոլեմիա։  

Հիպերվոլեմիայի հետևանքով գրգռվում են կապիլյարների ծավալային 

ռեցեպտորները, ինչը հանգեցնում է կապիլյարների թափանցելիության 

բարձրացման։ Արդյունքում հեղուկը կուտակվում է միջհյուսվածքային 

տարածությունում, ձևավորելով այտուցներ։  

Քանի որ ինտերստիցիսալ հյուսվածքը, որտեղ սինթեզվում են 

պրոստագլանդինները, չի ախտահարվում, հիպերտենզիան բնորոշ չէ: Իսկ 

պրոստագլանդինների ազդեցությամբ լայնանում են աֆերենտ արտերիոլները: 

Առողջ մարդկանց մոտ պրոստագլանդինները նպաստում են ԶՃ 

կարգավորմանը։ 

Սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի արտահայտվածության աստիճանը կախված է 

հիպերվոլեմիայի աստիճանից։ Հետևաբար պրոտեինուրիայի կամ 

հեմատուրիայի արտահայտվածությունը այտուցների ձևավորման մեջ որևէ դեր 

չի խաղում։ 

Հիվանդության առաջին կլինիկական նշաններից է հեմատուրիան, որը 

հանդիպում է սուր ԳՆ 100 % դեպքերում։ Մակրոհեմատուրիան  հանդիպում է 

հիվանդների 50 %-ի մոտ։ Այս դեպքում մեզը մուգ շագանակագույն է և պղտոր: 

Այսպիսի գունավորումը պայմանավորված է Hb-ի օքսիդացմամբ։ Մեզի 

հիմնային ռեակցիայի դեպքում այն ստանում է մուգ կարմրավուն երանգ և 

մսաջրի գույն։ 

Պրոտեինուրիան սուր ԳՆ պարտադիր նշան է սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի 

կոմպլեքսում: Սակայն որոշ դեպքերում հնարավոր է ՆՍ զարգացում։ 

Բավական հաճախ հեմատուրիայի հետ միաժամանակ կամ որոշ ժամանակ 

անց ի հայտ է գալիս ռենալ ԵՍՎ՝ երիկամների ֆիլտրացիոն ունակության 

իջեցում, որն առաջին հերթին բերում է նատրիումի ֆիլտրացիայի իջեցման և 

երիկամային հյուսվածքի այտուցի ձևավորման։  

ՍԱՀ. հիվանդները նշում են շնչարգելություն, սրտխփոց: Օբյեկտիվ՝ սրտի 

տոները խլացած են, գագաթում լսվում է սիստոլիկ աղմուկ ի հաշիվ ՁՓ 

դիլատացիայի արդյունքում զարգացած  հարաբերական միտրալ անբավարա-

րության։ Բնորոշ են բրադիկարդիան և ռիթմի խանգարումները։   

Որպես բարդություն զարգանում է սուր ՁՓ անբավարարություն և թոքերի 

այտուց։  

Արտահայտված հիպերվոլեմիայի դեպքում ձևավորվում են հիդրոթորաքս, 

հեպատոմեգալիա և սպլենոմեգալիա։  
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Ներգանգային ճնշման բարձրացման հետևանքով զարգանում է էնցեֆալո-

պաթիա, որն արտահայտվում է համառ գլխացավերով, սրտխառնոցով, 

փոխումներով։ Ակնահատակի զննությամբ հայտնաբերվում է ցանցաթաղանթի 

այտուց: Թվարկված նշանները վկայում են հնարավոր էկլամպսիայի մասին։ 

Սուր նեֆրիտի սուբկլինիկական տարբերակ է հեմատուրիկ ձևը, որը 

բնորոշվում է մակրո- կամ միկրոհեմատուրիայով։ Միկրոհեմատուրիան 

ընթանում է լատենտ։ 

Ըստ դրսևորումների զուգակցման տարբերում են երեք հիմնական 

կլինիկական ձևեր․ 

1. տիպիկ սուր նեֆրիտիկ սինդրոմ 

2. ՆՍ 

3. ԳՆ, որն ընթանում է միայն միզային սինդրոմով։ 

 

Սուր ԳՆ բարդությունները հանդիպում են միայն սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի 

ժամանակ և դրսևորվում են երեք հիմնական ձևերով. էկլամպսիայով, սուր ՁՓ 

անբավարարությամբ և ԵՍՎ։ 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը   

1. Արյան ընդհանուր անալիզ. Hb մակարդակը կարող է իջնել, ինչը համարվում է 

ինչպես իմուն բորբոքման դրսևորում, այնպես էլ հիպերվոլեմիայի հետևանք։ 

ԷՆԱ չափավոր բարձրացած է։ Արտահայտված ստրեպտակոկային ինֆեկցիայի 

դեպքում առկա է լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով։ 

2. Մեզի ընդհանուր անալիզ. մեզի տեսակարար կշիռը, որպես կանոն, չի 

փոփոխվում։ Հնարավոր են տարբեր արտահայտվածության պրոտեինուրիա, 

հեմատուրիա, լեյկոցիտուրիա և ցիլինդրուրիա: Պրոտեինուրիան կրում է ոչ 

սելեկտիվ բնույթ։  

• Ցիլինդրուրիան առաջանում է խողովակներում մեզի թթվային ռեակցիայի 

պայմաններում բորբոքային էքսուդատի սպիտակուցի մակարդման 

արդյունքում: Այդպես ձևավորվում են հիալինային ցիլինդրները, որոնք 

հանդիպում են նաև նորմայում:  

• Հիալինային ցիլինդրների հետ բջիջների մնացորդների միացումը 

պայմանավորում է հատիկավոր (էրիթրոցիտար, լեյկոցիտար, էպիթելային) 

ցիլինդրների ձևավորում: Էրիթրոցիտար ցիլինդրները բնորոշ են սուր ԳՆ 

դեպքում: 

Մոմանման և լայն ցիլինդրները բնորոշ չեն, քանի որ դրանք հատուկ են 

երիկամների խրոնիկական, ծանր ախտահարումներին: 
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• Լեյկոցիտուրիան ունի ասեպտիկ բնույթ և հիվանդության վաղ շրջանում 

կարող է լինել վառ արտահայտված։ Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ 

հիվանդության 1 – 5 օրերին հայտնաբերվում է ազոտային շլակների և 

էլեկտրոլիտների մակարդակի բարձրացում։ Նորմալ է կամ թեթևակի իջած 

շիճուկային սպիտակուցների մակարդակը, որը կարճ ժամանակում 

նորմալանում է։ Կարող է նկատվել հիպերգամմագլոբուլինեմիա։ Տեղի է 

ունենում գլոբուլինների հարաբերակցության խանգարում ի հաշիվ α2-

ֆրակցիայի բարձրացման։ 

3․ Կոագուլոգրամման հիմնականում փոփոխության չի ենթարկվում։ Հիվանդության 

ծանր ընթացքի դեպքում և ՆՍ հետ զուգակցման դեպքում նկատվում են թույլ 

արտահայտված հիպերֆիբրինոգենեմիա և մակարդման առանձին գործոնների 

մակարդակի բարձրացում, անտիթրոմբին ΙΙΙ մակարդակի իջեցում։  

4․ Իմունոլոգիական փորձերը. դիտվում է հակաստրեպտակոկային հակամար-

մինների տիտրերի բարձրացում, ինչը վկայում է կրած ստրեպտակոկային 

ինֆեկցիայի մասին։  

5․ ԿՖԱ իջած է։ 

Դիագնոստիկ նշանակություն ունի հակաստրեպտոկինազայի, 

հակաստրեպտոհիալուրոնիդազայի, հակաստրեպտոլիզին О հակամարմինների 

տիտրի բարձրացումը: Մաշկային ինֆեկցիաներին, որոնք առաջացնում են  

հետստրեպտակոկային ԳՆ, բնորոշ են հատկապես 

հակաստրեպտոհիալուրոնիդազայի և հակաստրեպտո-ԴՆԹազա  B-ի բարձր 

տիտրերը։  

Որոշ դեպքերում բարձրանում է IgA և IgM մակարդակը։  

Հայտնաբերվում է կոմպլեմենտի C3 ֆրակցիայի, ինչպես նաև CH50 հեմոլիտիկ  

կոմպլեմենտի  համակարգի (Hemolytic Complement CH50) ցուցանիշների զգալի 

իջեցում արյան շիճուկում, ինչն ունի կարևոր դիագնոստիկ նշանակություն։  C3 և 

CH50 մակարդակը նորմալանում է հիվանդությունից 4 – 8 շաբաթ անց։ Սակայն C2 

և C4 պահպանվում են նորմայի սահմաններում։  

6․ Գործիքային հետազոտությունները.  

ա) ԷՍԳ միջոցով հայտնաբերվում են բրադիկարդիա, սրտի էլեկտրական 

առանցքի փոփոխություներ, սրտի ձախ հատվածների գերբեռնվածության 

նշաններ,  

բ) ԷխոՍԳ օգնությամբ հնարավոր է հայտնաբերել խոռոչների դիլատացիա, 

հնարավոր է թոքային զարկերակային հիպերտենզիա և հիդրոպերիկարդ: 

Նշված փոփոխությունները համարվում են հիպերվոլեմիայի կլինիկական 

ցուցանիշներ, 
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գ) կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոլոգիական հետազոտությամբ 

հայտնաբերում են կանգ փոքր շրջանառությունում, թոքերի ինտերստիցիալ 

այտույց, հիդրոթորաքս։ 

դ) երիկամների ՈՒՁՀ հայտնաբերվում է չափերի մեծացում, պարենխիմայի, 

հատկապես կեղևային հատվածի, այտուցվածություն։ 
 

Ընթացքը  

Սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ մեծ մասամբ ավարտվում է առողջացմամբ, 

սակայն 5 – 10 % դեպքերում հնարավոր է անցում խրոնիկական ընթացքի։ ՍՀԳՆ 

բնորոշ է ցիկլիկ ընթացքը։ Դիուրեզը, որպես կանոն, վերականգնվում է 

հիվանդության առաջին շաբաթվա վերջում, այտուցները և ԶՀ հետ են 

զարգանում 10 – 14-րդ օրը, իսկ կրեատինինի մակարդակն արյան պլազմայում 

նորմալանում է 1 – 2 շաբաթ անց։ Միկրոհեմատուրիան և աննշան 

պրոտեինուրիան կարող են պահպանվել հիվանդության սկզբից մինչև 6 ամիս։ 

ՍՀԳՆ կրկնակի էպիզոդները հազվադեպ են։ Խրոնիզացիայի անբարենպաստ 

պրոգնոստիկ նշաններն են. 

1. անուրիան կամ պերսիստող օլիգուրիան ավելի քան 3 շաբաթ, 

2. ազոտեմիայի պրոգրեսը, 

3. ՆՍ զարգացումը, 

4. պերսիստող ԶՀ, 

5. կոմպլեմենտի C3-ֆրակցիայի ցածր ցուցանիշները ավելի քան 8 շաբաթ անց, 

6. երիկամային հիվանդություններ անամնեզում կամ ընտանիքում։ 

Հիվանդության ընթացքը համարվում է ձգձգվող, եթե 6 ամիս և ավելի 

պահպանվում են միզային նշանները և ԶՀ։ 

 

Բուժումը 

Բուժումն ընդգրկում է ոչ դեղորայքային, էթիոտրոպ, պաթոգենետիկ, 

սիմպտոմատիկ բուժում և բարդությունների վերացում։ 

1. Ռեժիմը. սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի սկզբնական օրերին, հատկապես ԶՀ և 

հեմատուրիայի դեպքում, անհրաժեշտ է անկողնային ռեժիմ ֆիզիկական 

ակտիվության սահմանափակմամբ: Սակայն վիճակի կարգավորմանը 

զուգընթաց հետագա սահմանափակումների կարիք չկա, քանի որ դրանք չեն 

ազդում հիվանդության տևողության և ելքի վրա: 

2. Դիետան. հիվանդության սուր փուլում, հատկապես այտուցների և ԶՀ 

առկայության դեպքում նշանակվում է ցածր-աղային և ցածր-սպիտակուցային 

դիետա, որի երկարատև կիրառումը ևս խորհուրդ չի տրվում: Հեղուկներ 

ինդունումը սահմանափակվում է այտուցների և օլիգո-անուրիայի դեպքում, 
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նպատակը անոթային գերբեռնվածության և ԶՀ նվազեցումն է: Ընդունված 

հեղուկի քանակը պետք է կազմի օրվա դիուրեզից ցուցանիշից 300 – 500 մլ 

պակաս: Հիպերկալիեմիայի կանխարգելման նպատակով օլիգուրիայի դեպքում 

սահմանափակվում է նաև կալիումով հարուստ սնունդը: 

Ստրեպտակոկային ինֆեկցիայի բուժումը.  

1) սկզբնական օրերին ցանկալի է նշանակել պենիցիլինային շարքի անտիբիո-

տիկներ (Ամպիցիլին 2000 մգ/օր, Ֆենօքսիմեթիլ ամպիցիլին 900-1800 մգ/օր) 7 

օր տևողությամբ։ Կարելի է կիրառել ΙΙΙ սերնդի ցեֆալոսպորիններ կամ 

մակրոլիդներ, 

2) հակաբակտերիալ թերապիան անց է կացվում հաշվի առնելով ԿՖԱ 

ցուցանիշը և ստրեպտակոկային ինֆեկցիայի ակտիվության աստիճանը, 

3) հիվանդության կլինիկական նշանների անհետացումից 6 ամիս անց 

կատարվում է տոնզիլէկտոմիա: Այն ցուցված է հատկապես այն դեպքերում, 

երբ անամնեզում առկա է խրոնիկական տոնզիլիտ։ 

 

Սուր նեֆրիտիկ սինդրոմի բուժումը 

Պաթոգենետիկ բուժումը 

կազմակերպվում է ըստ նոզոլոգիական միավորի՝ ԳԿՍ և ցիտոստատիկներով: 

Ստերոիդային թերապիան իրականացվում է կիսալուսիններով ԳՆ, ԱՊԳՆ, 

մեզանգիոպրոլիֆերատիվ, երկրորդային ԳՆ դեպքերում: Նշանակվում է 

պրեդնիզոլոն per os 1,0 – 1,2 մգ/կգ/24 ժ։ Թերապիայի տևողությունը 

պայմանավորված է էֆեկտիվությամբ, սակայն շարունակվում է ավելի քան 4 – 

6 շաբաթ, այնուհետև դոզան իջեցնում են 2,5 մգ ամեն երրորդ օրը, մինչև 15 – 10 

մգ, որը սովորաբար պահպանում են 1 – 1,5 տարվա ընթացքում մինչև լիարժեք 

ռեմիսիայի զարգացումը։ Մեթիլպրեդնիզոլոնի բարձր դոզաներով (10 – 15 

մգ/կգ/օր) պուլս թերապիան նշանակվում է հիվանդության խիստ ակտիվ 

ընթացքի դեպքում։ Եթե պրեդնիզոլոնային բուժման ընթացքում այտուցները 

պահպանվում են կամ կլինիկական այլ դրսևորումները դժվարությամբ են 

ենթարկվում բուժման, ապա նշանակում են հեպարին 20.000/օր Մ ե/մ, 4 – 6 

շաբաթ։ Այնուհետև աստիճանաբար պակասեցնելով դոզան, պահպանելով 

ժամերը՝ 2-3 ներարկում, ամեն օր հանելով մեկ ներարկում։ 

 

Սիմպտոմատիկ բուժումը 

Հակահիպերտենզիվ բուժումը. ծանր ԶՀ, որն ուղեկցվում է գլխուղեղային 

դիսֆունկցիայով, պահանջում է ԶՃ անհապաղ կարգավորում: Ընտրության 

դեղամիջոցներ են ն/ե լաբետալոլը, նատրիումի նիտրոպրուսիդը, դիազօքսիդը, 

ֆուրոսեմիդը: Առանց գլխուղեղային դիսֆունկցիայի ծանր ԶՀ դեպքում 
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ընտրության դեղորայք են հանդիսանում նիֆեդիպինը կամ հիդրալազինը ն/ե 

կամ per os: Միջին և թեթև աստիճանի ԶՀ դեպքում բացի անկողնային ռեժիմից, 

կերակրի աղի, հեղուկների սահմանափակումից, անհրաժեշտ է կիրառել 

հետևյալ հակահիպերտենզիվ դեղորայքը, հիմնականում per os․ ֆուրոսեմիդ, 

որը երբեմն կարող է լինել լիարժեք բավարար, եթե ոչ, ապա կալցիումի 

անտագոնիստներ` նիֆեդիպին, հիդրալազին:  

ԱՓՖ ինհիբիտորները հիպերկալիեմիայի ռիսկի պատճառով առաջին 

ընտրության դեղորայք  չեն հանդիսանում։  

Այտուցների բուժումը կատարվում է կանթային դիուրետիկներով: 

Օսմոտիկ դիուրետիկները հակացուցված են, քանի որ խորացնում են 

հիպերվոլեմիան:  
 

Էքստրակապիլյար (արագընթաց) ԳՆ  

Էքստրակապիլյար ԳՆ բնորոշվում է 50 %-ից ավելի  կծիկներում  

էքստրակապիլյար բջիջների կամ ֆիբրոզ-բջջային կիսալուսինների 

կուտակմամբ, ինչպես նաև կծիկների մեծ մասում նեկրոզի զարգացմամբ, որը 

դրսևորվում է արագընթաց ԳՆ-ով։ 

Արագընթաց ԳՆ իրենից ներկայացնում է սուր նեֆրոլոգիական վիճակ, 

որի դեպքում անհրաժեշտ է արագ, 2 – 3 օրերի ընթացքում, իրականացնել 

դիագնոստիկ և բուժական միջոցառումներ։ Արագընթաց ԳՆ կլինիկական 

դիագնոզը դրվում է ելնելով երիկամների ֆունկցիայի հարաճուն իջեցման 

արագության աստիճանից։ Կլինիկորեն դրսևորվում է սուր նեֆրիտիկ 

սինդրոմով և արագ զարգացող ԵՍՎ։ 
 

Էթիոլոգիան 

Առաջնային էքստրակապիլյար ԳՆ կոչվում է նաև իդիոպաթիկ  

էքստրակապիլյար ԳՆ:  

էքստրակապիլյար ԳՆ պատճառներն են ռիֆամպիցինը, վարֆարինը, 

ամոքսիցիլինը:  

Երկրորդային  էքստրակապիլյար ԳՆ պատճառներն են Վեգեների 

գրանուլեմատոզը, միկրոպոլիանգիտը, Գուդպասչերի սինդրոմը: 
 

Դասակարգումը 

 Ι տիպ, հակամարմնային ԳՆ կիսալուսիններով, որն առաջանում է ԳԲՄ 

նկատմամբ հակամարմինների սինթեզի արդյունքում: Բնորոշ են IgM գծային 

կուտակումները և կոմպլեմենտի C3 ֆրակցիայի կուտակումը բազալ 

մեմբրանում։ Որոշ դեպքերում հակամարմիններ սինթեզվում են նաև թոքային 

ալվեոլների բազալ մեմբրանի նկատմամբ, բերելով թոքային արյունահոսության 
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և արագ զարգացող երիկամային անբավարարության (Գուդպասչերի 

հիվանդություն)։ 

ΙΙ տիպ, իմունոկոմպլեքսային ԳՆ պայմանվորված ԻԿ-ների ձևավորմամբ և 

կուտակմամբ կծիկների կապիլյարների տարբեր շերտերում։ Այս ձևին բնորոշ է 

սերոլոգիական մարկերների բացակայությունն այն դեպքերում, երբ 

արագընթաց ԳՆ զարգացումը հանդիսանում է HCV ասոցացված 

կրիոգլոբուլինեմիայի հետևանք։ 

ΙΙΙ տիպ, իմունոնեգատիվ, ընթանում է բջջային իմուն ռեակցիայով։ 

Հիվանդների արյան պլազմայում հայտնաբերվում են ANCA՝ 

հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ: Այս ձևը կազմում է 

մանր տրամաչափի անոթների համակարգային վասկուլիտների կլինիկական 

դրսևորումների մի մասը։ 
 

Պաթոգենեզը 

Անկախ ազդման մեխանիզմից (էքստրակապիլյար) ԳՆ դեպքում բնորոշ է 

կիսալուսինների ձևավորումը, որոնք առաջանում են կծիկային կապիլյարային 

ցանցի արտահայտված ախտահարման, կապիլյարների պատի պատռվածքի և 

դեպի Բոումենի կապսուլայի լուսանցք արյան պլազմայի սպիտակուցների և 

բորբոքային բջիջների անցման հետևանքով։ Կիսալուսինները բաղկացած են 

առավելապես պրոլիֆերացիայի ենթարկված պարիետալ էպիթելային 

բջիջներից և մակրոֆագերից։ Արագընթաց ԳՆ ժամանակ բնորոշ են ինտրա- և 

էքստրակապիլյար փոփոխություններ։ 

Էնդոկապիլյար փոփոխությունների պարտադիր բաղադրիչն է Ֆիբրինային 

թրոմբագոյացումը: Ֆիբրինը մեծ զանգվածով հայտնաբերվում է 

սուբէնդոթելային կուտակումների կազմի մեջ և երբեմն խցանում է 

կապիլյարների լուսանցքը։ Կծիկների անոթային խրձի ախտահարման մյուս 

առանձնահատկությունը կծիկների կապիլյարների պատի նեկրոզն է և 

պատռումը, ինչի արդյունքում ֆիբրինը հեշտությամբ թափանցում է կծիկների 

կապսուլայի խոռոչ։ Տեղի է ունենում պարիետալ էպիթելային բջիջների 

պրոլիֆերացիա, առաջանում է դրանց կուտակում, ձևավորելով 

կիսալուսիններ։ Կիսալուսինների առաջացման սկզբնական շրջանից սկսած 

տեղի է ունենում կապիլյարների օջախային կոլապս։ Կիսալուսինների կազմում 

առկա են լեյկոցիտներ և ֆիբրին: 

Հետագայում կիսալուսինների ձևավորման հետ զուգահեռ էպիթելային 

բջիջների միջև ձևավորվում են մեմբրանանման նյութեր և կոլագենանման 

թելեր։ Էպիթելային կիսալուսինները վերածվում են ֆիբրո-էպիթելայինի, 

հետագայում լրիվ սկլերոզացվում են և ենթարկվում հիալինոզի։ Կիսալուսին-
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ների ձևավորմանը մասնակցում են նաև պոդոցիտները։ Վերջիններս կորցնում 

են իրենց կարճ ոտիկները և նրանց ցիտոպլազմայում հայտնաբերվում է լավ 

զարգացած հատիկավոր ցիտոպլազմատիկ ցանց։ Կիսալուսինների ձևավոր-

մանը զուգահեռ տեղի է ունենում կծիկների պատիճի պատռում։ Պատռումը 

տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ կծիկներում ի հայտ են գալիս 

պոլիմորֆնուկլեար լեյկոցիտներից և մոնոնուկլեար բջիջներից կազմված 

զանգվածային ինֆիլտրատներ:  

 

Կլինիկական պատկերը   

Էքստրակապիլյար ԳՆ ընթանում է սուր նեֆրիտիկ սինդրոմով և արագ 

զարգացող ԵՍՎ։ Հիվանդության սկզբնական շրջանում գանգատները 

հիշեցնում են սուր ԳՆ, ի հայտ են գալիս կրած ստրեպտակոկային ինֆեկցիայից 

1 – 3 շաբաթ անց կամ գերսառեցումից հետո։ Որոշ դեպքերում առաջացման 

պատճառը հնարավոր չէ որոշել։ Ենթասուր ԳՆ 2 – 3 օրերի ընթացքում 

զարգանում է բուռն և բերում է արտահայտված այտուցային, հիպերտենզիվ և 

միզային սինդրոմների։ Այտուցային սինդրոմն այնքան արտահայտված է, որ 

ուղեկցվում է ասցիտի, հիդրոթորաքսի և հիդրոպերիկարդի ձևավորմամբ։ 

Հիվանդները գանգատվում են գլխացավից, հևոցից, սրտի շրջանում 

ցավերից, տեսողության վատացումից: Հետագայում գումարվում են 

սրտխառնոցը, փսխումները, մաշկի քորը, ախորժակի կորուստը, քնի 

խանգարումը։  

Մաշկը գունատ է: ԶՀ հաճախ հասնում է մինչև 200 – 240/120 – 130 մմ ս. ս.։ 

Դիտվում է օլիգուրիա, որը վերածվում է անուրիայի կամ անուրիան ի հայտ է 

գալիս հիվանդության սկզբից։ 

 

Դիագնոստիկան 

Բնորոշ է պրոտեինուրիա մինչև 3 գ/24 ժ, լեյկոցիտուրիա, ցիլինդրուրիա: 

Հայտնաբերվում է էրիթրոցիտար, հիալինային, հատիկավոր և մոմանման 

ցիլինդրուրիա, ինչը վկայում է ոչ միայն պրոքսիմալ, այլ նաև դիստալ 

խողովակների ախտահարման մասին։  

Ի տարբերություն սուր կամ խրոնիկական ԳՆ-ի, ենթասուր ԳՆ ժամանակ 

կլինիկական դրսևորումները և լաբորատոր շեղումները դարձելի չեն, այլ 

ընդհակառակը՝ կայուն պահպանվում են և արագ հարաճում։ Խիստ իջնում են 

ԿՖԱ և խողովակների ռեաբսորբցիոն ունակությունը՝ զարգանում է իզո-, 

հիպոստենուրիա։ Արդյունքում արյան մեջ աստիճանաբար բարձրանում են 

կրեատինինի, միզանյութի և մնացորդային ազոտի մակարդակները։ Ձևավոր-
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վում են արտահայտված անեմիա, լեյկոցիտոզ, թրոմբոցիտոպենիա, ԷՆԱ 

մեծացում մինչև 30 – 60 մմ/ժ։  

Երիկամների ՈՒՁՀ միջոցով հայտնաբերվում են նորմալ կամ քիչ մեծացած 

չափեր և պարենխիմայի դիֆուզ փոփոխություններ։ ՈՒՁՀ թույլ է տալիս 

տարբերակել չարորակ ԳՆ խրոնիկական ԳՆ խառը ձևից: Վերջինի դեպքում 

բնորոշ է երիկամների չափերի փոքրացում։ Արագ զարգացող երիկամային 

անբավարարությունը մի քանի շաբաթում կարող է ավարտվել լետալ ելքով։ 

Ենթասուր ԳՆ առավել ծանր է ընթանում մեծահասակների մոտ։ 

Երիկամային անբավարարությունը զարգանում է շաբաթների կամ 

ամիսների ընթացքում:  

 

Բուժումը 

1.Կլինիկական դիագնոզը հաստատելուց հետո, երիկամային ֆունկցիաների 

անդարձելի փոփոխություններից խուսափելու նպատակով, անհրաժեշտ է 

անմիջապես սկսել իմուն սուպրեսիվ բուժում։ Բուժման, նույնիսկ 1 – 2 օր 

հետաձգումը, կարող է հանգեցնել լետալ ելքի։ Իմուն սուպրեսիվ բուժումն 

անհրաժեշտ է սկսել նախքան երիկամային հյուսվածքի մորֆոլոգիական 

հետազոտությունը։ 

2. Իմունոսուպրեսիվ թերապիա, որն ընդգրկում է ԳԿՍ և ցիտոստատիկների 

կիրառում։ 

3. ԳԿՍ. նշանակվում է Մեթիլպրեդնիզոլոնով պուլս թերապիա 1000 մգ x 1, 

երեք սեանս ամեն օր կամ օր ու մեջ, այնուհետև պերօրալ 60 – 80 մգ։ 

Հետագայում դոզան իջեցվում է մինչև 15 – 20 մգ։ 

4. Ցիտոստատիկներ. նշանակվում է պուլս թերապիա Ցիկլոֆոսֆանով 20 

մգ/կգ, 2 շաբաթը մեկ անգամ, հետագայում նշանակվում է Ցիկլոֆոսֆամիդ 200 

մգ/օր, իջեցնելով դոզան մինչև պահպանողական՝ 50 մգ/օր և կիրառելով այն 1 – 

2 տարվա ընթացքում։  

5. Պլազմաֆերեզ նշանակվում է պուլս թերապիային զուգահեռ։ Կատարվում 

են մինչև 10 – 13 սեանս, օր ու մեջ։  

6. Վերոնշյալ բուժման դրական արդյունքի դեպքում (այտուցների 

հետզարգացում, ԶՃ իջեցում, կրեատինինի մակարդակի իջեցում, 

պրոտեինուրիայի նվազում) պրեդնիզոլոնի և ցիկլոֆոսֆամիդի պերօրալ  

ընդունմանը զուգահեռ նշանակվում են հակաագրեգանտներ։ 

7. Բուժման նպատակն է չարորակ ԳՆ վերածել խրոնիկական ԳՆ որևէ ձևի։ 

8. ՏԵԱ զարգացման դեպքում բուժումը շարունակում են հեմոդիալիզի 

սեանսներով, ապա իրականացվում է երիկամի տրանսպլանտացիա։ 
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ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԳՆ 

Խրոնիկական ԳՆ դեպքում հիվանդության վաղեմությունը մոտենում է 

մեկ տարվան: 

 

Մեզանգիոպրոլիֆերատիվ նեֆրոպաթիա (IgA-նեֆրոպաթիա) 

Առաջին անգամ Բերժեյի կողմից նկարագրված ԳՆ տեսակը ներկայումս 

կոչվում է IgA նեֆրոպաթիա։ Այն բնորոշվում է էպիզոդիկ հեմատուրիայով և IgA 

դիֆուզ մեզանգիալ կուտակումներով: IgA նեֆրոպաթիան ԳՆ առավել 

տարածված տեսակն է աշխարհում։ Ավելի հաճախ հիվանդանում են 

տղամարդիկ։ Հիվանդության պիկը դիտվում է կյանքի երկրորդ և երրորդ 

դեկադաներում։ 

Մեզանգիոպրոլիֆերատիվ IgA նեֆրոպաթիան հանդիսանում է իմուն 

կոմպլեքսային ԳՆ։ Բնորոշ է մեզանգիալ բջիջների պրոլիֆերացիան, 

մեզանգիումի լայնացումը, ԻԿ-ների նստեցումը գերազանցապես մեզանգիու-

մում։ ԻԿ-րի նստեցումը տեղի է ունենում դանդաղ:  

Ընթացքը համեմատաբար բարորակ է, 10 տարվա վերապրելիությունը 

(մինչև ՏԵԱ զարգացումը) կազմում է 80 %:  
 

Դասակարգումը  

ՄՊԳՆ դեպքում բնորոշ ինունոգլոբուլինների IgA, IgG, IgM, C3 

կուտակումների գերակշռումից կախված տարբերում են այս հիվանդության մի 

քանի մորֆոլոգիական ձևեր: Այսպիսով, ՄՊԳՆ դասակարգում են ըստ 

կծիկային դեպոզիտներում գտնվող իմունոգլոբուլինների գերակշռության։  

IgA նեֆրոպաթիան կարող է հանդես գալ որպես իզոլացված՝ Բերժեյի 

հիվանդություն, կամ որպես համակարգային հիվանդությունների բաղադրիչ։ 

IgA նեֆրոպաթիայի և Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրայի կլինիկական և 

լաբորատոր տվյալները գրեթե համընկնում են, սակայն Շենլեյն-Հենոխի 

պուրպուրային հատուկ են արտահայտված համակարգային սիմպտոմները, 

երիտասարդ՝ 20-ից ցածր տարիքը, նախորդող ինֆեկցիան և աբդոմինալ 

բնույթի գանգատները։  

IgA նեֆրոպաթիա հնարավոր է անկիլոզացնող սպոնդիլիտի, 

խրոնիկական HCV, HBV ինֆեկցիաների, մաշկային  խրոնիկական 

հիվանդությունների ժամանակ: Դրանք են ատոպիկ դերմատիտը և Դյուրինի 

հիպերտրոֆիկ դերմատիտը։  
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Էթիոլոգիան 

IgA նեֆրոպաթիան համարվում է իդիոպաթիկ, սակայն զարգացման կամ 

խորացման մեջ դեր ունեն վերին շնչուղիների ինֆեկցիաները։ IgA 

նեֆրոպաթիայի առաջացման հնարավոր էթիոլոգիկ գործոններից են. 

• դեղորայքայինը,  

• վիրուսայինը, 

• սննդայինը,   

• էնդոգեն անտիգենները։ 

Առավել հաճախ հանդիպող պատճառ համարում են շնչառական 

վարակները, օբլիտերացնող բրոնխիոլիտը, իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ 

պնևմոնիան, թոքի չարորակ ուռուցքը, ինչպես նաև ցիտոմեգալովիրուսը և 

Էպշտեյն-Բար վիրուսը։ 

Գլոմերուլյար մեզանգիումում IgA դեպոզիտներ հայտնաբերվում են նաև 

IgA գերսինթեզով կամ դրա կատաբոլիզմի ընկճմամբ ուղեկցվող 

հիվանդությունների դեպքում․ 

1. լյարդի բիլիար ցիռոզ, 

2. ցելիակիա, 

3. Կրոնի հիվանդություն, 

4. գաստրոինտեստինալ ադենոկարցինոմա, 

5. բրոնխոէկտազներ, 

6. իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ պնևմոնիա, 

7. ՄԻԱՎ ինֆեկցիա, 

8. անկիլոզացնող սպոնդիլիտ, 

9․ Շեգրենի սինդրոմ, 

10. հերպեսանման դերմատիտ։ 

Սակայն չնայած IgA դեպոզիտների առկայությանը, գլոմերուլյար բորբոքման 

կամ երիկամային դիսֆունկցիայի նշաններ սովորաբար չեն դիտվում, և այդ 

պատճառով ախտահարումը IgA նեֆրոպաթիա չի կոչվում։  

 

Պաթոգենեզը 

Իմունոֆլուորեսցենտային միկրոսկոպի միջոցով IgA նեֆրոպաթիայի 

դեպքում հայտնաբերվում են բնորոշ հատիկավոր IgA և կոմպլեմենտի C3-

ֆրակցիայի դեպոզիտներ, ինչը հաստատում է հիվանդության իմուն 

կոմպլեքսային ծագումը։ 
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Կլինիկական պատկերը 

IgA նեֆրոպաթիան դրսևորվում է երկու առավել հաճախ հանդիպող 

կլինիկական ձևերով․ 

1) մակրոհեմատուրիայի կրկնակի էպիզոդներով սուր տոնզիլիտի սկզբից 48 

ժ անց,  

2) պերսիստող միկրոհեմատուրիայով։  

Մեծ թվով հիվանդների մոտ հիվանդությունն ընթանում է ռեցիդիվող 

մակրոհեմատուրիայով, որը 80 % դեպքերում ուղեկցվում է վերին շնչառական 

ուղիների ինֆեկցիաներով և կոչվում է սինֆարինգեալ հեմատուրիա։ Բնորոշ են 

սուր ռեսպիրատոր  հիվանդության ֆոնի վրա առաջացած հեմատուրիայի 

էպիզոդները:  

Մակրոհեմատուրիան բնորոշ է ՍԱՈւ ինֆեկցիայից, վակցինացիայից, 

ֆիզիկական գերբեռնվածությունից, սուր տոնզիլիտից հետո: 

Մակրոհեմատուրիան կարող է ի հայտ գալ հիվանդության սկզբից կամ 2 – 3 օր 

անց: Այն պահպանվում է մի քանի օր։ Մակրոհեմատուրիայի էպիզոդները 

հիվանդության սկզբում բնորոշ են երիտասարդների շրջանում, իսկ իզոլացված 

միկրոհեմատուրիան հատուկ է մեծահասակներին։ Միկրոհեմատուրիայի 

առաջացմանը նպաստում են վակցինացիաները, ֆիզիկական 

գերբեռնվածությունը, տրավմաները։  

Մակրոհեմատուրիայի էպիզոդների միջև ընկած ժամանակահատվածում 

դիտվում է պերսիստող միկրոհեմատուրիա, հաճախ համակցված  

պրոտեինուրիայի հետ: 

Իզոլացված հեմատուրիայի այլ պատճառներն են նեֆրոլիթիազը, 

տրավման, տուբերկուլյոզը: 

ԵՍՎ հանդիպում է զուգակցված ԶՀ, այտուցների և օլիգուրիայի հետ: 

Հիմքում ընկած են տարբեր մեխանիզմներ, օր., ծանր, սուր իմուն ախտահարում 

կիսալուսիններով ԳՆ ձևավորմամբ: Հնարավոր է  խողովակների օկլյուզիա 

էրիթրոցիտներով կամ  էրիթրոցիտար ցիլինդրներով։ 

ԽԵԱ զարգանում է ոչ բոլոր դեպքերում, ԽԵԱ ընթացքը հաճախ դանդաղ 

պրոգրեսիվող է: 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

1. Մեզի ընդհանուր հետազոտություն. պրոտեինուրիա առանց հեմատուրիայի 

IgA նեֆրոպաթիայի դեպքում հազվադեպ է հանդիպում։ Պրոտեինուրիան 

հաճախ աննշան է, մինչև 1գ/24 ժ։ Բարձր պրոտեինուրիան հանդիպում է 

ինչպես հիվանդության սկզբից, այնպես էլ ուշ փուլերում։ Մեզի նստվածքում 
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հայտնաբերվում են էրիթրոցիտներ և էրիթրոցիտար ցիլինդրներ, որոնք 

կծիկների ախտահարման ապացույց են: 

2. Պրոտեինուրիայի աստիճանի որոշումը 24 ժ մեզում կամ 

«սպիտակուց/կրեատինին» հարաբերակցության որոշումը (նորմայում 

կազմում է 0,1)։ 

3. Առանձին դեպքերում կրեատինինի մակարդակի բարձրացում է, իսկ ԿՖԱ 

իջեցում։ 

4. Արյան պլազմայում IgA մակարդակը ոչ միշտ է ավելացած։ 

5. IgA նեֆրոպաթիայի դիագնոզը հաստատվում է երիկամի պունկցիոն 

բիոպսիայի միջոցով: Լուսային միկրոսկոպով հայտնաբերվում է 

մեզանգիումի օջախային կամ դիֆուզ պրոլիֆերացիա։ 

Իմունոֆլուորեսցենտային հետազոտությամբ հայտնաբերվում են IgA 

հատիկավոր դեպոզիտներ մեզանգիալ տարածությունում։ Էլեկտրոնային 

միկրոսկոպով դիտվում է մեզանգիալ գերբջջայնություն և մատրիքսի 

լայնացում։ Հնարավոր են նաև IgM, IgG, C3 կամ իմունոգլոբուլինների թեթև 

շղթաների դեպոզիտներ։ Արտահայտված պրոտեինուրիայի և ՆՍ դեպքում 

երիկամի բիոպտատում, բացի IgA դեպոզիտներից հնարավոր է 

հայտնաբերել դիֆուզ պրոլիֆերատիվ կամ մինիմալ փոփոխություններ:  

Հիվանդության ուշ շրջանին (20 – 25 տարի անց) հատուկ են 

ինտերստիցիալ ֆիբրոզը և անգիոսկլերոզը։ 

 

Բուժումը 

Բոլոր հիվանդներին նշանակվում է դիետա կերակրի աղի և կենդանական 

սպիտակուցի սահմանափակմամբ, հատկապես այտուցների ձևավորման 

սկզբնական շրջանում։ Այտուցների հետզարգացումը պետք է լինի դանդաղ։ 

Նատրիուրեզի կտրուկ բարձրացումը կարող է բերել հիպովոլեմիայի, 

թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների զարգացման։ 

Պաթոգենետիկ բուժման մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում ԳԿՍ։  

Ութ շաբաթվա ընթացքում 60 մգ/օր պրեդնիզոլոնով թերապիայի, 

այնուհետև հաջորդ 4 շաբաթվա ընթացքում, պրեդնիզոլոնով թերապիայի 40 

մգ/օր շարունակելու պայմաններում նկատվում է ՆՍ ռեմիսիա։ Հիվանդների 

զգալի քանակի մոտ զարգանում է ստերոիդային կախվածություն։ Ռեցիդիվների 

հաճախականությունը կրճատելու նպատակով պրեդնիզոլոնը նշանակում են՝ 

60 մգ/օր 6 շաբաթ, այնուհետև 40 մգ/օր յուրաքանչյուր երկրորդ օրը ևս 6 շաբաթ։ 

Սկզբնական բուժումից վեց ամիս անց հաճախակի ռեցիդիվների դեպքում 

երկարատև ռեմիսիայի են հասնում ալկիլացնող ագենտների միջոցով՝ Ցիկլո-
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ֆոսֆամիդ 2,5 մգ/կգ/օր կամ Քլորամբուցիլ 0,2 մգ/կգ/օր՝ 8 – 12 շաբաթների 

ընթացքում։  

Հաճախակի ռեցիդիվների և ստերոիդային կախվածության դեպքում 

նշանակում են կալցինեվրինի ինհիբիտորներ՝ Ցիկլոսպորին A և Տակրոլիմուս։ 

Ցիկլոսպորինը նշանակվում է 5 – 6 մգ/կգ/օր և 85 % դեպքերում ապահովում է 

ռեմիսիա։ Ստերոիդռեզիստենտ ՆՍ հիվանդներին նշանակում են Մեթիլ-

պրեդնիզոլոնով և Ցիկլոֆոսֆամիդով պուլս թերապիա, որից հետո միկոֆե-

նոլատ-մոֆետիլ (Սելսեպտ), ԱՓՖ ինհիբիտորներ և ԱՌԲ։ 

Ելքն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Հիվանդության զարգացումը կրում 

է դանդաղ բնույթ։ 5 – 30 % դեպքերում դիտվում է լիարժեք ռեմիսիա։ 

 

Մեզանգիոկապիլյար և մեմբրանոպրոլիֆերատիվ  ԳՆ  

 

ՄԿԳՆ բնորոշ է բազալ մեմբրանի հաստացումը և մեզանգիումի 

պրոլիֆերացիան, ինչի հետևանքով տեղի է ունենում կծիկների բլթակավորում 

և կապիլյարների պատի հաստացում ի հաշիվ մեզանգիալ բջիջների 

ինտերպոզիցիայի դեպի կապիլյարի պատը։ ՄԿԳՆ կոչվում է նաև կարծր 

մեմբրանների հիվանդություն: 

Հիվանդանում են գերազանցապես սպիտակամորթները, հիվանդացությունը 

տղամարդկանց և կանանց շրջանում հավասար է: 

Մեմբրանոպրոլիֆերատիվ ԳՆ միավորում է նեֆրիտիկ սինդրոմի և ՆՍ 

հատկանիշները:  

 

Էթիոլոգիան  

1. Խրոնիկական ինֆեկցիաներ, ինչպիսիք են ինֆեկցված 

վենտրիկուլոատրիալ շունտերը, B հեպատիտը, C հեպատիտը, 

կրիոգլոբուլինեմիայի հետ համակցված HCV, HBV, ներքին օրգանների 

աբսցեսները, օստեոմիելիտը, պերիոդոնտիտը, շիստոսոմոզը, մալարիան։ 

2. Համակարգային հիվանդություններ. ՀԿԳ, խառը կրիոգլոբուլինեմիա, 

Շեգրենի սինդրոմ, ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ, խոցային կոլիտ, սարկոիդոզ։ 

3. Դիսպրոտեինեմիաներ, ուռուցքներ, չարորակ նորագոյացություններ. թեթև 

շղթաների հիվանդություն, ոչ խոջկինյան լիմֆոմա, լեյկոզներ և 

լիմֆոմաներ: 

4. Թրոմբոցիտար միկրոանգիոպաթիաներ. հեմոլիտիկ-ուրեմիկ սինդրոմ, 

թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա։ 

5. Լյարդի հիվանդություններ․ խրոնիկական ակտիվ հեպատիտ, լյարդի ցիրոզ 

(որպես կանոն, B հեպատիտով, C հեպատիտով պայմանավորված): 
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6. Բնածին և գենետիկ դետերմինացված հիվանդություններ. α1-

անտիտրիպսինի դեֆիցիտ, Մարֆանի սինդրոմ։ 

7. Այլ․ հերոինիզմ, ԹՄԱ: 

 

Դասակարգումը  

Դասակարգման հիմքում ընկած են երիկամային հյուսվածքի 

մորֆոլոգիական փոփոխությունները, որոնք հայտնաբերվում են լուսային և 

էլեկտրոնային միկրոսկոպի միջոցով։ Տարբերում են ՄԿԳՆ երեք տիպ։ 

Տիպը Լուսային միկրոսկոպ Էլեկտրոնային 
միկրոսկոպ 

Բնութագիրը 

Ι Կծիկների գերբջջայնություն, 

զանգվածային սուբէնդոթելիալ 

դեպոզիտները կարող են ընդունել 

հիալինային թրոմբերի տեսք, 

կապիլյարային պատի հաստացում, 

ԳԲՄ երկատում, մեզանգիումի 

հիպերպլազիա ինտերպոզիցիայի 

հետևանքով։ 

 

Սուբէնդոթելիալ և 

մեզանգիալ  

դեպոզիտներ, որոնք 

պարունակում են C3, 

IgG, IgM*, հազվադեպ 

IgA։ 

Իմուն կամպլեքսային 

հիվանդություն է: 

ՆՍ և մեզի ակտիվ 

նստվածք,  

C3 մակարդակը 

սովորաբար իջած է, 

C1q և C4 նորմայի 

ստորին 

սահմաններում են։ 
ΙΙ Կծիկների մեծացում, ԳԲՄ 

հաստացում, առավել հաճախ 

հայտնաբերվում են կծիկային 

կիսալուսիններ։ 

Կարծր դեպոզիտները 

տեղակայված են ԳԲՄ  

հաստության մեջ՝ 

lamina densa, ինչպես 

նաև խողովակներում և 

անոթներում։ 

Դեպոզիտների կազմի 

մեջ առկա է C3։ 

ՆՍ, հնարավոր են 

նեֆրիտիկ սինդրոմ, 

ԱՊԳՆ և ռեցիդիվող 

մակրոհեմատուրիա։ 

Պաթոգենեզում 

կարևորագույն դերը 

պատկանում է C3 

նեֆրիտիկ գործոնին, 

որն իրենից 

ներկայացնում է IgG 

հակամարմիններ 

կոմպլեմենտի 

ակտիվացիայի 

ալտերնատիվ ուղու C3 

-կոնվերտազայի 

հանդեպ։** 
ΙΙΙ Ι տիպի մեզանգիոկապիլյար ԳՆ և ՄՆ 

հատկանիշները 

 

Դեպոզիտներն ունեն 

սուբէպիթելիալ 

տեղակայում և 

ձևավորում են բնորոշ 

«պիկեր», 

հայտնաբերվում են 

ԳԲՄ օջախային 

ախտահարումներ։ 

 

 

 

 * C3, IgG, IgM բնորոշ են նաև գայլախտային նեֆրիտի դեպքում: 

** կապվելով հակամարմինների հետ, այս ֆերմենտը կայունանում է, արդյունքում 

տեղի է ունենում կոմպլեմենտի ինտենսիվ ակտիվացում և դրա կոմպոնենտների 

նստեցում կծիկների բազալ թաղանթում: 

Առավել հաճախ հանդիպում են Ι և ΙΙ տիպերը։ 
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ՄԿԳՆ երրորդ տիպի դեպքում բնորոշ է ՄՆ։ Պրոտեինուրիան կազմուոմ 

է պակաս քան 3 գ/24 ժ: 

 

Մորֆոլոգիան և պաթոգենեզը 

      Բնորոշ են մեզանգիալ բջիջների պրոլիֆերացիան, մեզանգիալ մատրիքսի 

լայնացումը, ԳԲՄ հաստացումը, երկատումը, կծիկի բլթակավորումը:  

ՄԿԳՆ Ι և ΙΙΙ տիպերը իմունոգլոբուլին- և կոմպլեմենտպոզիտիվ են, կրում 

են երկրորդային բնույթ և կապված են արյան հունում շրջանառվող  

անտիգենների, աուտոիմուն կոմպլեքսների առաջացման կամ կծիկներում 

մոնոկլոնալ իմունոգլոբուլինների կուտակման հետ։  

Պատճառներն են վիրուսային, բակտերիալ և այլ ինֆեկցիաները։  

ԻԿ-ները կուտակվում են կծիկների մեզանգիալ, սուբէպիթելիալ և սուբէնդո-

թելիալ հատվածներում։  

Կոմպլեմենտի C5a, C5b սուբֆրակցիաներն ապահովում են մակրոֆագերի և 

նեյտրոֆիլների հոսքը դեպի կուտակված ԻԿ-ները, որոնք նախաբորբոքային 

ցիտոկինների և պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների հետ միասին բերում են 

կծիկներում էքսուդատիվ-բորբոքային պրոցեսների ձևավորմանը։ Տեղի է 

ունենում մեզանգիոցիտների և էնդոթելոցիտների պրոլիֆերացիա, մեզանգիալ 

մատրիքսի հիմնական նյութի կուտակում և աճի գործոնների արտազատում։ 

Արդյունքում ԳԲՄ երկատվում է, զարգանում է մեզանգիոցիտների և մեզանգիալ 

մատրիքսի պրոլիֆերացիա կծիկների բլթակավորմամբ, ձևավորելով սկլերոզի 

զոնաներ։ ՄԿԳՆ դեպքում առանձնահատուկ է հիպոկոմպլեմենտեմիան C3 և C4 

ֆրակցիաների մակարդակների իջեցմամբ։ 

 

Կլինիկական պատկերը 

Անամնեզում նշվում է վերին շնչուղիների վերջերս կրած ինֆեկցիա։ 

Կլինիկական նշաններից բնորոշ է ԶՀ, որը հիվանդության սկզբում հանդիպում 

է 30 % դեպքերում, իսկ ուշ փուլերում՝ գրեթե բոլոր հիվանդների մոտ, երբեմն 

ընդունելով չարորակ բնույթ: 100 % դեպքերում առկա են միկրո- և 

մակրոհեմատուրիա, բարձր պրոտեինուրիա: ԿՖԱ նորմալ է:  

Առաջատար կլինիկական նշան կարող է լինել սուր կամ արագընթաց ՆՍ։ 

Հիվանդությունը կարող է ընթանալ նաև նեֆրիտիկ սինդրոմով, երբեմն 

ռեցիդիվող մակրոհեմատուրիայով: Այս դեպքում տեղի է ունենում ԿՖԱ 

իջեցում։ 

Խողովակային ապարատի ախտահարումն արտահայտվում է 

ամինոացիդուրիայով, գլյուկոզուրիայով, հիպերկալիեմիայով։ 
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Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը  
 

1. Արյան ընդհանուր անալիզ. անեմիա, ԷՆԱ բարձրացում, ՆՍ դեպքում ԷՆԱ 

խիստ բարձրացում: 

2. Հայտնաբերվում են արտահայտված պրոտեինուրիա 3 գ/24 ժ և ավելի, 

միկրո- կամ մակրոհեմատուրիա, ցիլինդրուրիա, որոշ դեպքերում մեզի 

տեսակարար կշռի իջեցում։ 

3. Արյան բիոքիմական անալիզ. հիպերխոլեստերինեմիա, հիպոալբումինե-

միա, հիպոպրոտեինեմիա, հիպերկալիեմիա, հիպերֆիբրինոգենեմիա։ 

4. ԳՆ այս ձևի ժամանակ ինֆորմատիվ է արյան պլազմայում կոպլեմենտի և 

դրա ֆրակցիաների մակարդակը։  

ՄԿԳՆ բոլոր ձևերի ժամանակ իջած է  CH50 մակարդակը, իմունոգլոբուլին-

դրական ձևի ժամանակ իջած են C3, C4, C2, իսկ C3-դրական ձևի դեպքում իջած է 

միայն C3, մնացած ֆրակցիաները պահպանվում են նորմայի սահմաններում։ 

Հայտնաբերվում է նաև C5, C9 ֆրակցիաների իջեցում (առավելապես III տիպի 

ժամանակ)։ C3-բացասական ձևի ժամանակ կոմպլեմենտի և ֆրակցիաների 

մակարդակները նորմայի սահմաններում են։ Ինֆորմատիվ են նաև արյան 

պլազմայում կրիոգլոբուլինների և իմունոգլոբուլինների ցուցանիշները։  
 

Բուժումը և պրոգնոզը 

1. Իմունոգլոբուլին-դրական ձևերի ժամանակ անհրաժեշտ է հաստատել 

կամ բացառել հիվանդության երկրորդային ախտահարման պատճառը։ ՄԿԳՆ 

երկրորդային ձևերի ժամանակ գլխավոր պայմանը ինֆեկցիայի բուժումն է:  

2. Ակտիվ բուժման կարիք չկա, եթե բացակայում է ՆՍ, առկա է կայուն 

միզային սինդրոմ, պրոտեինուրիան կազմում է 3 գ/24 ժ ցածր և ԿՖԱ նորմալ է։ 

Նշանակում են դիետա, ԱՓՖ ինհիբիտորներ և ստատիններ։ 

3. ՆՍ և երիկամային ֆունկցիաների պրոգրեսիվ անկման դեպքում, 

նշանակում են Ցիկլոֆոսֆամիդ (2,0 – 2,5 մգ/կգ/օր) և մոֆետիլ-միկոֆենոլատ 

(1,5 – 2,0 գ/օր), զուգակցված պրեդնիզոլոնի (40 մգ/օր) հետ, 4 – 6 ամիս 

տևողությամբ։  

Քանի որ ՄԿԳՆ ընթացքը անընդհատ պրոգրեսիվող է, այն դիտարկվում է 

որպես ամենաանբարենպաստ ձևերից մեկը: ՄԿԳՆ ΙΙ տիպի ժամանակ մեծ է 

ՏԵԱ զարգացման ռիսկը։  

 

ՄԻՆԻՄԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

Մինիմալ փոփոխությունների հիվանդությունը ոչ իմունկոմպլեքսային ԳՆ, 

բնորոշվում է պոդոցիտների փոքր ոտիկների միաձուլմամբ, կծիկների 

կապիլյարներում փոփոխությունների բացակայությամբ։ Այն արտահայտվում է 
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ՆՍ, որը երեխաների մոտ հանդիպում է 80 %, իսկ մեծահասակաների մոտ 20 % 

դեպքերում։  
 

Էթիոլոգիան 

Հիվանդության պատճառներից են ՇԴ, IgA նեֆրոպաթիան, էխինակոկոզը, 

ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը, ՄԻԱՎ ինֆեկցիան:  

Հիվանդությունը կարող է զարգանալ վերին շնչուղիների ինֆեկցիայի 

դեպքում կամ ալերգիկ բնույթի տարբեր ռեակցիաների հետևանքով։ ՆՍ 

ուղեկցում է տարբեր չարորակ ուռուցքների դրսևորումները կամ հանդիսանում 

է հիվանդության դեբյուտը։ 

Մինիմալ փոփոխությունների հիվանդությունը համակցվում է 

• ինտերստիցիալ նեֆրիտի, 

• լիմֆոգրանուլեմատոզի,  

• ՇԴ հետ:   
 

Կլինիկական պատկերը 

Հիվանդությունը մեծ մասամբ սկսվում է սուր, որպես ՆՍ: 

ՆՍ բարդություններն են հիպովոլեմիկ շոկը, կոլապսը, նեֆրոտիկ կրիզը։ 

Կարող է զարգանալ նաև ՍԵԱ։  

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը  

Արյան ընդհանուր անալիզով որոշվում է ԷՆԱ մեծացում: 

Մեզի ընդհանուր անալիզով հայտնաբերվում է պրոտեինուրիա 

ալբումինների գերակշռոությամբ, իսկ մեզի նստվածքն անփոփոխ է։ Այսպիսի 

պրոտեինուրիան կոչվում է սելեկտիվ: Այն առավել հաճախ հանդիպում է 

երեխաների մոտ:  

Մեծահասկաների շրջանում պրոտեինուրիան կրում է ոչ սելեկտիվ բնույթ։ 

Իմունոլոգիական հետազոտությամբ որոշվում է IgE և IgA մակարդակի 

բարձրացում։ 

Իմունոհիստոքիմիական հետազոտությամբ ԻԿ չեն հայտնաբերվում, քիչ են 

C3 և IgM քանակները։  

Երիկամի բիոպտատում էլեկտրոնային միկրոսկոպով հայտնաբերվում են 

ՆՍ բնորոշ մորֆոլոգիական փոփոխությունները՝ պոդոցիտների ելունների 

միաձուլումը, ինչը համարվում է պրոտեինուրիայի և ՆՍ ձևավորման պատճառ։ 

 

Բուժումը 

Մինիմալ փոփոխությունների հիվանդությունը բուժվում է ԳԿՍ, 

մեծահասականերին նշանակվում է 1 – 1,5 մգ/կգ/օրը, 4 շաբաթ տևողությամբ, 
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հաջորդ 4 շաբաթը՝ 1,0 մգ/կգ/օր յուրաքանչյուր երկրորդ օրը: 

Անհրաժեշտության դեպքում բուժումը շարունակվում է 20 – 24 շաբաթ, որի 

պայմաններում ռեմիսիա դիտվում է 90 % դեպքերում։ Սակայն պրեդնիզոլոնի 

դադարեցումից հետո հաճախ դիտվում է ՆՍ ռեցիդիվ, որը պրեդնիզոլոնի 

նախորդ դոզաներով գարգավորման  կարիք ունի: Կիրառվում է զուգակցումը  

ալկիլացնող ցիտոստատիկների հետ (ցիկլոֆոսֆամիդ 2 – 3 մգ/կգ/օրը, կամ 

քլորամբուցիլ 1,0 – 1,2 մգ/կգ/օրը, պերօրալ՝ 8 – 12 շաբաթ)։ 

Ներկայումս առավել արդյունավետ է քիչ կողմնակի դրսևորումներով 

ցիկլոֆոսֆանի պուլս թերապիան (1000 մգ ն/ե կաթիլային) ամիսը մեկ անգամ 6 

– 12 ներարկում։ Պրեդնիզոլոնի և ցիտոստատիկների զուգակցումը հանգեցնում 

է դրական արդյունքի, վերանում կամ խիստ պակասում են ռեցիդիվները։ 

Պրեդնիզոլոնի պահպանող դոզաները (15 – 20 մգ) հիվանդները ստանում են 

երկարատև։ 

Ցիտոստատիկներից ազաթիոպրինն արդյունավետ չէ։  

Արդյունավետ է ցիկլոսպորինը, որը 60 – 80 % դեպքերում ապահովում է 

ռեմիսիա, սակայն դադարեցումից հետո հիվանդությունը կրկնվում է, իսկ 

երկարատև բուժումը հանգեցնում է բարդությունների, այդ թվում նեֆրոտոքսիկ 

ազդեցության։ 

Մինիմալ փոփոխությունների հիվանդության ելքը բարենպաստ է, ԽԵԱ չի 

զարգանում։ 
 

ՄԵՄԲՐԱՆՈԶ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱ  

Մեմբրանոզ ԳՆ կամ մեմբրանոզ նեֆրոպաթիան (ՄՆ) իմուն 

միջնորդավորված ԳՆ տարատեսակ է, որին հատուկ են իմուն դեպոզիտները 

ԳԲՄ սուբէպիթելիալ հատվածում։ ՄՆ բնորոշ չէ բջջային պրոլիֆերացիան։ Այն 

մեծահասակների շրջանում հանդիսանում է ՆՍ առավել հաճախ պատճառ, 

կազմելով մոտավորապես 30 – 40 %:  

Հիվանդանում են առավելապես 30 – 50 տարեկան տղամարդիկ։ 
 

Դասակարգումը  

1. Առաջնային մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա (ՄՆ). ԻԿ-ների ձևավորումը տեղի է 

ունենում՝ ներկծիկային հակածնի նկատմամբ աուտոհակամարմնի 

առաջացմամբ, առավելապես պոդոցիտների տրանսմեմբրանային ֆոսֆոլի-

պազային A2-M տիպի ռեցեպտորների նկատմամբ։ 

2. Երկրորդային ՄՆ համարվում է կծիկների ԻԿ-ներով սպեցիֆիկ 

ախտահարման հետևանք, որտեղ մեծ դեր ունեն էկզոգեն անտիգենները։ Այս 

ձևն առաջանում է աուտոիմուն հիվանդությունների, ուռուցքների, 

դեղորայքային ախտահարումների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ։ 
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Էթիոլոգիան 

Մեմբրանոզ նեֆրոպաթիայի պատճառները. 
 

Իդիոպաթիկ մեծամասամբ 

Ինֆեկցիաներ Հեպատիտ B, C, սիֆիլիս, մալարիա, շիստոսոմոզ, 

էխինակոկոզ, ֆիլյարիտոզ, էնտերոկոկային էնդոկարդիտ 

Աուտոիմուն 

հիվանդություններ 

ՀԿԳ, ՌԱ, խրոնիկական լիմֆոցիտար թիրեոիդիտ, դիֆուզ 

տոքսիկ խպիպ, շարակցական հյուսվածքի խառը 

հիվանդություն, լյարդի առաջնային բիլիար ցիրոզ, 

անկիլոոզացնող սպոնդիլոարթրիտ, հերպեսանման 

դերմատիտ, բուլյոզ պեմֆիգոիդ, myasthenia gravis, Շեգրենի 

սինդրոմ։ 

Ուռուցքներ Կրծքագեղձի, թոքի, հաստ աղու, ստամոքսի, որկորի,  չարորակ 

ուռուցք, մելանոմա, նեյրոբլաստոմա, պարագանգլիոմա 

Դեղամիջոցներ Ոսկու, սնդիկի պրեպարատներ, պենիցիլամին, ՈՍՀԴ, 

պրոբենեցիդ, տրիմետադիոն, կլոմեթիազոլ, կապտոպրիլ, որը 

հանդիսանում է նեֆրոպրոտեկտոր: Կողմնակի էֆեկտները 

կրում են անհատական բնույթ: Սովորաբար դրանք կապված են 

երիկամների չդիագնոզված առկա որևէ հիվանդության հետ:  

Այլ ՇԴ, մանգաղաձև բջջային անեմիա, Կրոնի հիվանդություն, 

սարկոիդոզ,Գիյեն – Բարէյի սինդրոմ, Ֆանկոնիի սինդրոմ, α1-

անտիտրիպսինի դեֆիցիտ, լիմֆատիկ հանգույցների 

անգիոֆոլիկուլյար հիպերպլազիա 

 

Պաթոգենեզը 

Մեմբրանոզ նեֆրոպաթիային բնորոշ են կծիկների կապիլյարների պատի 

դիֆուզ հաստացումը, ԻԿ-ների սուբէպիթելիալ կուտակումը, ԳԲՄ երկատումը։ 

ԻԿ-ները ձևավորվում են շրջանառվող հետերոգեն կամ աուտոգեն 

հակամարմինների և պոդոցիտների հակամարմինների միացումից, որոնք 

բերում են կոմպլեմենտի ակտիվացմանը և սուբէպիթելիալ տարածությունում 

մեմբրանոակտիվացնող կոմպլեքսների ձևավորմանը։ Այդ կոմպլեքսներն 

առաջացնում են պոդոցիտների անդարձելի ախտահարում, ինչի հետևանքով 

բարձրանում է կծիկային կապիլյարային ցանցի թափանցելիությունը և ԳԲՄ 

լիցքը փոխվում է դրականի ու դեպի իրեն է ձգում բացասական լիցքով օժտված 

սպիտակուցները։ Արդյունքում առաջանում է պրոտեինուրիա։ 

 

Մորֆոլոգիական պատկերը  

Լուսային միկրոսկոպով հայտնաբերվում է ԳԲՄ հաստացում։ 

Իմունոֆլուորեսցենտային հետազոտությամբ գլոմերուլյոր կապիլյարների 

պատի երկայնքով հայտնաբերվում են IgG, կոմպլեմենտի C3 դիֆուզ գրանուլյար 

կուտակումներ, իսկ էլեկտրոնային միկրոսկոպով՝ սուբէպիթելիալ ԻԿ-ների 
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կարծր դեպոզիտների կուտակումներ «փշերի» տեսքով։ Դրանց միջև ընկած 

տարածություններում ձևավորվում են ԳԲՄ արտացցումներ, իսկ 

դեպոզիտները, աստիճանաբար մեծանալով, հայտնվում են ԳԲՄ հաստության 

մեջ։  

Բջջային պրոլիֆերացիա չի դիտվում։ 

Մեմբրանոզ նեֆրոպաթիայի մորֆոլոգիական շրջաններն են․ 

I շրջան. ԳԲՄ փոփոխված չէ։ Էլեկտրոնային միկրոսկոպի միջոցով էպիթելիալ 

շերտում հայտնաբերվում են էլեկտրոնային-կարծր բնույթի գրանուլյար 

կուտակումներ։ Փոփոխություններն օջախային և սեգմենտար բնույթի են։ 

II շրջան. բնորոշ է կապիլյարների պատի հաստացում։ Էլեկտրոնային 

միկրոսկոպի միջոցով հայտնաբերվում են ԳԲՄ դիֆուզ սուբէպիթելիալ 

գրանուլաներ։ 

III շրջան. ԳԲՄ արտահայտված դիֆուզ հաստացում, դիտվում են խիտ 

հատիկավոր կուտակումներ բազալ մեմբրանում։  

IV շրջան. ԳԲՄ անհավասարաչափ հաստացած է, իսկ կապիլյարների 

լուսանցքը նեղացած է։ ԳԲՄ հաստության մեջ հայտնաբերվում են 

էլեկտրոնային խիտ նյութերի հատվածներ։  

 

Կլինիկական պատկերը 

Հիվանդների մեծ մասի մոտ հիմնական կլինիկական նշանը համարվում է 

ՆՍ։ Պրոտեինուրիան կրում է սչ սելեկտիվ բնույթ:  

Միկրոհեմատուրիան բնորոշ է 50 % դեպքերում: Մակրոհեմատուրիան 

հազվադեպ է։  

Երկրորդային ձևերը զուգակցվում են հիմնական հիվանդության 

կլինիկական դրսևորումների հետ։ ՆՍ-ով ընթացող ՄՆ դեպքում, ԳՆ այլ 

մորֆոլոգիական ձևերի համեմատ, թրոմբոտիկ բարդություններն ավելի 

հաճախ են, այդ թվում երիկամային երակների, ստորին վերջույթների 

խորանիստ երակների և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիաները։ 

 

Բուժումը 

1. ՄՆ որոշ դեպքերում հնարավոր է սպոնտան ռեմիսիա, առավելապես 

հիվանդության երկրորդ տարում։ 

2. Եթե ՄՆ ընթանում է առանց ՆՍ դրսևորման և երիկամային ֆունկցիան 

պահպանված է, իմունասուպրեսիվ թերապիայի կարիք չկա։ Այսպիսի 

դեպխքերում անհրաժեշտ է դինամիկ հսկողություն: 1.5-2 գ/24 ժ պրոտեին-

ուրիայի դեպքում նշանակվում են ԱՓՖ ինհիբիտորներ և ԱՌԲ։ 
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3. Իմունասուպրեսիվ թերապիան, այդ թվում պուլս թերապիան անց է 

կացվում հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում:  

4. Իմունասուպրեսիվ թերապիան ներկայումս անց է կացվում ըստ Պոնտի-

չելիի վեց ամսյա սխեմայի, որն ընդգրկում է պերօրալ և ն/ե ԳԿՍ և ալկիլացնող 

պրեպարատների պարբերաբար հերթագայումը: Ալկիլացնող պրեպարատներ 

են ցիկլոֆոսֆամիդը, քլորամբուցիլը։ Ցիկլոֆոսֆամիդի կողմնակի էֆեկտներն 

են անպտղությունը, ցիստիտը, ալոպեցիան, կանցերոգենությունը: 

Առաջին ամիսը Մեթիլպրեդնիզոլոն 1 գ/օր երեք օր, այնուհետև 0.5 մգ/կգ/օր 

պերօրալ՝ 27 օր տևողությամբ։ Երկրորդ ամիսը՝ Ցիկլոֆոսֆամիդ 2 մգ/կգ/օր կամ 

քլորամբուցիլ 0,15 – 0,2 մգ/կգ/օր՝ 30 օր տևողությամբ։ 3-րդ և 5-րդ ամիսների 

ընթացքում բուժումն իրականացվում է ըստ առաջին ամսվա սխեմայի, իսկ 4-րդ 

և 6-րդ ամիսներին՝ ըստ 2-րդ ամսվա սխեմայի։ 
 

Պրոգնոզը 

Ընդհանուր առմամբ ՄՆ ելքը բարենպաստ է, սպոնտան լիարժեք ռեմիսիան 

բնորոշ է 30 % հիվանդների շրջանում, հիվանդության 5-րդ տարում։  

Պրոգնոզի վրա ազդող անբարենպաստ գործոններն են արական սեռը, 50-ից 

բարձր տարիքը, ավելի քան 10 գ/24 ժ պրոտեինուրիան, ԶՀ և ծանր աստիճանի 

տուբուլոինտերստիցիալ ֆիբրոզը, ինչպես նաև բուժման նկատմամբ 

պատասխանի բացակայությունը։  

 

ՖՈԿԱԼ-ՍԵԳՄԵՆՏԱՐ ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՍԿԼԵՐՈԶ 
 

ՖՍԳՍ բնորոշ են որոշակի քանակի կծիկների կանթերի մի մասի սկլերոզն 

ու հիալինոզը և սեգմենտար սպիացումը:  

Նեֆրոնների 50 %-ի կորստի դեպքում բնորոշ է օջախային ոչ 

պրոլիֆերատիվ ԳՆ և դրան հաջորդող ՖՍԳՍ: 

Մնացած կծիկները հիվանդության սկզբնական շրջանում ինտակտ են 

մնում։ 

Տարբերում են ՖՍԳՍ հետևյալ ձևերը. 

1. Առաջնային  

2. Երկրորդային 

3. Ընտանեկան (ժառանգական)  

Առաջնային ՖՍԳՍ պատճառներն անհայտ են, այն իդիոպաթիկ է: 
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Էթիոլոգիան 

Առաջնային ՖՍԳՍ զարգացումը հիմնականում բացատրվում է 

ներմոլեկուլային գենետիկական դեֆեկտի հետևանքով պոդոցիտների վնա-

սմամբ:  

Էլեկտրոնային միկրոսկոպի միջոցով հայտնաբերվում է պոդոցիտների.  

• ցիտոպլազմայի վակուոլիզացիա,  

• ոտիկների հարթեցում ու միաձուլում,  

• ելունների հարթեցում, 

• նեկրոզ: 

      Երկրորդային ՖՍԳՍ պատճառներն են. 

1. գենետիկ մուտացիաները, 

2. բակտերիալ և վիրուսային ինֆեկցիաները. HIV, B հեպատիտի վիրուսը, 

պարվովիրուսը, ցիտոմեգալովիրուսը, Էպշտեյն –Բարի վիրուսը, 

3. գիշերային ապնոէյի սինդրոմը, հիպերտենզիվ նեֆրոպաթիան,  

4. ԳՆ, ինտերստիցիալ նեֆրիտը, 

5. ռեֆլյուքս նեֆրոպաթիան, 

6. ճարպակալումը, 

7. խոլեստերինային էմբոլիան, 

8. դեղորայքը, այդ թվում հերոինը, անալգետիկները, պամիդրոնատը, 

ինտերֆերոն α, 

9. օլիգոմեգանեֆրոնիան, 

10. երիկամի ռեզեկցիան, մեկ երիկամի ագենեզիան, 

11. ռենալ դիսգենեզիան, 

12.ՖՍԳՆ բնորոշ են ոչ սպեցիֆիկ փոփոխություններ, որոնք ուղեկցվում են 

երիկամների կնճռոտմամբ՝ օջախային պրոլիֆերատիվ ԳՆ, Օլպորտի սինդրոմ, 

մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա, ԹՄԱ: Օջախային պրոլիֆերատիվ ԳՆ դեպքում 

ախտահարված կծիկների տոկոսը կազմում է մինչև 50 %, իսկ դիֆուզ ԳՆ 

դեպքում՝ ավելի քան 50 %: 

13. լիմֆոման, 

14. ռադիացիոն նեֆրիտը: 

Ներկայումս մեծ նշանակություն է տրվում ՖՍԳՆ ժառանգական ձևերին: 

Դրանց առաջացման պատճառներից մեկը որոշ գենային մուտացիաներն են, 

որոնք կոդավորում են պոդոցիտների թարթչային ոտիկների 

կառուցվածքային սպիտակուցները (նեֆրին, պոդոցին, CD2-ասոցացված 

սպիտակուց, α-ակտինին-4)։ 
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Պաթոգենեզը 

Առաջնային ՖՍԳՆ իդիոպաթիկ է:  

Չի բացառվում, որ առաջնային ՖՍԳՆ կրում է գենետիկ բնույթ:  

Էլեկտրոնային միկրոսկոպով հայտնաբերվում են պոդոցիտների ոտիկների 

ելունների միաձուլում և պոդոցիտների թարթչային դիաֆրագմայի կառույցների 

քայքայում։ Պոդոցիտներն այտուցվում են, տարանջատվում բազալ մեմբրանից, 

ոտիկները միաձուլվում են և մասնակցում են օջախային սկլերոզի 

ձևավորմանը։ Արդյունքում տեղի է ունենում են ԳԲՄ մերկացում։ 

Փոփոխությունները գլխավորապես վերաբերվում են կորտիկոմեդուլյար և 

յուքստամեդուլյար սահմանային նեֆրոններին:  

Արտահայտված ադհեզիվ հատկությունների շնորհիվ բազալ մեմբրանը 

սինեխիաների միջոցով միանում է Բոումենյան կապսուլային։ ԳԲՄ 

տարանջատված հատվածում և մեզանգիումում ձևավորվում են ֆիբրոզի 

օջախներ։ Փոփոխությունները վերաբերվում են հիմնականում 

յուքստագլոմերուլյար նեֆրոններին: 

Ֆոկալ-սեգմենտար սկլերոզի հատվածներում ֆիլտրացիան փոխում է իր 

ուղղությունը դեպի կծիկները շրջապատող ինտերստիցիալ տարածություն։ 

Արդյունքում ձևավորվում է տարածուն գլոմերուլոսկլերոզ և ինտերստիցիալ 

ֆիբրոզ։ 
 

Կլինիկական պատկերը  

ՖՍԳՆ դեպքում ձևավորվում է ՆՍ, որը զուգակցվում է միկրոհեմատուրիայի 

հետ, դիտվում են տարածուն արտահայտված այտուցներ, ընդհուպ մինչև 

անասարկա (երկկողմանի հիդրոթորաքս, հիդրոպերիկարդ, ասցիտ)։ ԶՀ 

հանդիպում է ոչ հաճախ։ Հիվանդությունը կրում է պրոգրեսիվ ընթացք։ 
 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  
  

1. Արյան ընդհանուր անալիզ. բնորոշ է բարձր ԷՆԱ։ Ինֆեկցիոն բար-դութ-

յունների ժամանակ դիտվում է լեյկոցիտոզ, խրոնիկական վիրուսային ինֆեկ-

ցիաների ժամանակ հնարավոր են լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա։ Անեմիան 

ի հայտ է գալիս զարգացող ԽԵԱ դեպքում։ 

2. Մեզի ընդհանուր անալիզ. ՖՍԳՆ դեպքում բնորոշ են ՆՍ հատուկ 

փոփոխությունները: Բնորոշ է լիպիդուրիա:  

Միկրոհեմատուրիա դիտվում է հիվանդների մեծ մասի շրջանում: ՆՍ 

հիվանդների մոտ մեզի տեսակարար կշիռը բարձր է։ 

3. Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է հիպոպրո-

տեինեմիա, հիպոալբումինեմիա, երբեմն վառ արտահայտված (<10 գ/լ), 



 

145 

հիպերլիպոպրոտեիդեմիա, հիպերխոլեստերինեմիա (ՑԽԼՊ մակարդակի 

բարձրացում)։ 

4. Իմունոլոգիական հետազոտություն. IgM մակարդակի բարձրացում, IgG 

մակարդակը կարող է իջնել։ C3 և CH50 մակարդակները նորմայի 

սահմաններում են; 

5. Կոագուլոգրամմա. բնորոշ է հիպերկոագուլյացիա։ ՆՍ հիվանդների մոտ 

արյան պլազմայում բարձր են ֆիբրինոգենի և մակարդման այլ գործոնների 

մակարդակները զուգակցված անտիթրոմբին ΙΙΙ իջեցման հետ։ 

6. Երիկամի պունկցիոն բիոպսիա.լուսային միկրոսկոպի միջոցով 

հայտնաբերվում են որոշ կծիկների սեգմենտար հիալինոզ և սկլերոզ, բջջային 

պրոլիֆերացիա, կծիկային կանթերի ադհեզիա կապսուլային, կծիկների 

կանթերի մի մասի սկլերոզ և հիալինոզ: Էլեկտրոնային միկրոսկոպով 

հայտնաբերվում է պոդոցիտների հիպերտրոֆիա և վակուոլիզացիա, 

պոդոցիտների տարանջատում բազալ մեմբրանից, խողովակային էպիթելի 

ճարպային և սպիտակուցային դիստրոֆիա, մեզանգիումում IgM 

լուսարձակում։   

 

Բուժումը  

1. Դիետան. ցուցված է հեղուկների և աղի սահմանափակում, հատկապես ՆՍ 

դեպքում։ 

2. Դեղորայքային բուժումը. 

Ներառում է  

ա) դիուրետիկներ։ Արտահայտված հիպովոլեմիայի ժամանակ, հատկապես, եթե 

այն ուղեկցվում է ՇԱԾ խիստ իջեցմամբ, պետք է կիրառել  զգուշությամբ, 

զուգակցելով օսմոտիկ դիուրետիկների հետ։ 

բ) հակահիպերտենզիվ դեղորայք նախապատվությունը տրվում է ԱՓՖ 

ինհիբիտորներին և ԱՌԲ, որոնք բացի ԶՃ իջեցումից ունեն 

նեֆրոպրոտեկտիվ հատկություն, նպաստում են պրոտեինուրիայի 

պակասեցմանը։ 
 

Պաթոգենետիկ բուժումը 

Բուժման հիմքը հիմնականում կազմում են ԳԿՍ: Կիրառվում են 

պրեդնիզոլոն պերօրալ 1,0 – 1,2 մգ/կգ/օր, կամ մեթիլպրեդինիզոլոնի պուլս 

թերապիա 1000 մգ/օր ն/ե կաթիլային՝ 1 – 3 օր, ապա շարունակում պերօրալ՝ 8 – 

24 շաբաթ տևողությամբ։  

ԳԿՍ բուժմանը զուգահեռ նշանակում են նաև Ցիկլոսպորին (կալցինևրինի 

ինհիբիտոր) 3 – 5 մգ/կգ/օր երկու անգամ 4 – 6 ամիսների ընթացքում։ Ռեմիսիայի 
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ապահովման նպատակով պահպանողական բուժումը շարունակվում է մինչև 

12ամիս, այնուհետև դոզան դանաղ իջեցվում է։ 

Ստերոիդկախյալ ՖՍԳՆ ժամանակ ռեմիսիսայի պահպանման համար 

անհրաժեշտ է երկարատև բուժում Պրեդնիզոլոնի բարձր դոզաներով 

զուգակցված Ցիկլոսպորինի հետ՝ 3 – 5 մգ/կգ/օր։ Ստերոիդպահպան 

պրեպարատներից օգտագործում են ալկիլացնող ցիտոստատիկներ՝ 

Ցիկլոֆոսֆամիդ (2,0 – 2,5 մգ/օր 8 – 12 շաբաթ կամ բարձր դոզաներով պուլս 

թերապիա՝ 15 մգ/կգ ն/ե կաթիլային ամսական, ընդհանուր՝ 6-9 ամիս), 

Քլորամբուցիլ՝ 0,2 մգ/կգ/օր 8 – 12 շաբաթվա ընթացքում։  

Ստերոիդռեզիստենտ ՖՍԳՆ դեպքում (ԳԿՍ անարդյունավետություն 3 – 4 

ամիսների ընթացքում) օգտագործում են Ցիկլոսպորին 3 – 5 մգ/կգ/օր երկու 

ընդունում, զուգակցված պերօրալ Պրեդնիզոլոնի հետ (0,15 մգ/կգ/օր) 4 – 6 ամիս։ 

Նշանակում են նաև Միկոֆենոլատ-մոֆետիլ (Սելսեպտ) 2 – 3 գ/օր՝ 6 ամսից 

– 1 տարի, որի արդյունավետությունը ավելի բարձր է, իսկ բարդությունները 

անհամեմատ պակաս։ 
 

Պրոգնոզը 

Բուժման բացակայության դեպքում հիվանդությունը կրում է պրոգրեսիվ 

բնույթ, սպոնտան ռեմիսիաները հազվադեպ են։ Հիվանդության հետագա 

ընթացքը կախված է պաթոմորֆոլոգիական պատկերից, պրոտեինուրիայի 

արտահայտվածությունից, բուժմանը օրգանիզմի պատասխանից։ ՆՍ 

հիվանդների մոտ ելքն առավել անբարենպաստ է, ՏԵԱ զարգանում է 

հիվանդության սկզբից մոտ 5 տարի անց։ Ռեֆրակտեր ՆՍ դեպքում կարող է 

անցկացվել երկկողմանի նեֆրէկտոմիա, հեմոդիալիզ և երիկամների 

տրանսպլանտացիա։ 

 

ՏՈՒԲՈՒԼՈԻՆՏԵՐՍՏԻՑԻԱԼ ՆԵՖՐԻՏ 

Երիկամների տուբուլոինտերստիցիալ հիվանդությունները բնորոշվում 

են գերազանցապես խողովակային ապարատի և ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

առաջնային ախտահարմամբ։ ՏԻՆ հիմնականում արտահայտվում է 

երիկամների խողովակային ֆունկցիայի խանգարմամբ:  
 

Էթիոլոգիան 

ՏԻՆ զարգանում է բազմազան գործոնների ազդեցության ներքո: Առավել 

հաճախ, մոտ 70 – 75 % դեպքերում, ինտերստիցիալ նեֆրիտը զարգանում է 

դեղորայքի ընդունումից, դրանց նկատմամբ առաջացած գերզգայունությունից և 

անվանվում է ալերգիկ ինտերստիցիալ նեֆրիտ: Ցանկացած դեղորայք կարող է 

առաջացնել սուր ալերգիկ ռեակցիա` երիկամների ընդգրկմամբ: Գերակշիռ 



 

147 

դեպքերում դեր են խաղում ՈՍՀԴ (44 – 75 %), անտիբիոտիկները (33 – 45 %), 

հատկապես պենիցիլինները: Ինֆեկցիաները կազմում են պատճառների 4 – 10 

%:  

Աղուսյակ 1. ՍՏԻՆ և ԽՏԻՆ զարգացման պատճառները. 
 

Պատճառը Ազդող գործոններ 

Դեղորայք* ՈՍՀԴ (առավել տարածված) Անտիբիոտիկներ (պենիցիլիններ, 

ցեֆալոսպորիններ, սուլֆանիլամիդներ, խինոլոններ, ռիֆամպին, 

ֆենիտոին, ամինոգլիկոզիդներ, տետրացիկլին) Ամինոսալիցիլաթթվի 

պրեպարատներ (սուլֆասալազին, մեսալազին) Իմունոդեպրեսանտներ 

(Ցիկլոսպորին, Տակրոլիմուս)։ Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատներ  

Ռենտգեն կոնտրաստային պրեպարատներ  

Լիթիումի պրեպարատներ  

Դիուրետիկներ (հիդրոքլորոթիազիդ, ֆուրոսեմիդ)  

Հակավիրուսային պրեպարատներ 

Հիպոտենզիվներ (ԱՓՖ ինհիբիտորներ)  

Ալոպուրինոլ  

Ինտերֆերոն ալֆա  

ՊՊԻ, օր., օմեպրազոլ 

Ավանդական բժշկության միջոցներ (հատկապես չինական դեղաբույսեր 

(aristolochic acid) 

Ինֆեկցիաներ*  Բակտերիալ (օբստրուկցիայի կամ ռեֆլյուքսի հետ կապված) 

Վիրուսային (ցիտոմեգալովիրուս, ՄԻԱՎ), հեպատիտ B Պարազիտար 

(լեյշմանիա, տոքսոպլազմա) Սնկային (հիստոպլազմոզ) 

 Տուբերկուլոզ 

Իմունային 

հիվանդություններ  

ՀԿԳ * 

Գուդպասչերի սինդրոմ* 

Շյոգրենի սինդրոմ 

Վասկուլիտներ՝ ANCA-ասոցացված վասկուլիտներ (Վեգեների 

գրանուլեմատոզ) 

Սարկոիդոզ 

Մետաբոլիկ 

փոփոխություններ 

Պոդագրա 

Հիպերկալցիեմիա Հիպոկալիեմիա Ցիստինոզ Հիպերօքսալուրիա 

Շրջակա միջավայրի 

գործոններ 

Ծանր մետաղներ (կապար, կադմիում) 

Իոնիզացնող ճառագայթներ 

Ուռուցքներ և արյան 

համակարգի 

հիվանդություններ 

Միելոմային հիվանդություն 

Լեյկեմիա 

Ամիլոիդոզ (ուռուցքային հիվանդության դեպքում) 

Մանգաղաձև բջջային անեմիա 

Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ 

Ժառանգական  Օլպորտի սինդրոմ Միջուկային կիստոզ հիվանդություն Ժառանգական 

ինտերստիցիալ նեֆրիտ՝ զուգակցված կարդիոմեգալիայի հետ 

Երիկամային անոթների 

իշեմիկ ախտահարում  

Երիկամների աթերոսկլերոտիկ ախտահարում (խոլեստերինի 

բյուրեղներով ներերիկամային մանր անոթների էմբոլիա` առաջացած 

երիկամային զարկերակի մակարդակում կաթետերիզացիայի, բուժական 

միջամտությունների կամ անտիկոագուլյանտների կիրառման 

հետևանքով) 

Այլ պատճառներ ՏԻՆ ուվեիտի հետ զուգակցմամբ 

Բալկանյան էնդեմիկ նեֆրոպաթիա 

Ւդիոպաթիկ ՏԻՆ 

Երիկամի 

տրանսպլանտացիա 

Տրանսպլանտատի մերժման սուր ռեակցիա*Խրոնիկական 

տրանսպլանտ- նեֆրոպաթիա 
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*ՍՏԻն առավել հաճախ պատճառները 

Ըստ կլինիկական ընթացքի տարբերում են սուր և խրոնիկ ՏԻՆ, որոնք ունեն 

զարգացման տարատեսակ մեխանիզմներ: 

 

ՍՈՒՐ ՏՈՒԲՈՒԼՈԻՆՏԵՐՍՏԻՑԻԱԼ ՆԵՖՐԻՏ  
 

Այս հիվանդությունը չունի տարիքային սահմանափակում, իրենից 

ներկայացնում է երիկամի ինտերստիցիալ հյուսվածքի հիմնականում դարձելի 

սուր բորբոքում, ի պատասխան էկզոգեն և էնդոգեն ազդակների: Էթիոլոգիայում 

գերակշռոմ են դեղորայքը և ինֆեկցիաները։ ՍՏԻՆ զարգացման ռիսկի 

գործոններն են 60 և ավելի տարիքը, ՇԴ, ԵԽՀ, դեհիդրատացիան, սեպսիսը: 

 

Պաթոգենեզը 

ՍՏԻՆ առաջացման հիմնական պատճառը դեռևս լիովին պարզաբանված 

չէ։ Առաջացման հիմքում հիմնականում ընկած է իմուն մեխանիզմը։ ՍՏԻՆ 

ձևավորման առաջնային օղակը համարվում է էթիոլոգիկ գործոնների վնասող 

ազդեցությունը երիկամի խողովակային ապարատի սպիտակուցային 

կառույցների և ինտերստիցիալ հյուսվածքի վրա՝ կոմպլեմենտի ձևավորմամբ, 

որը օժտված է հակածնային հատկություններով։ Մեխանիզմը կայանում է 

հետևյալում. ախտածին գործոնը, որն իրենից ներկայացնում է ՍՏԻՆ էթիոլոգիկ 

գործոններից մեկը, անցնելով արյան հուն և ֆիլտրվելով կծիկներով 

ներթափանցում է խողովակների լուսանցք։ Ենթարկվելով ռեաբսրբ¬ցիայի, այն 

առաջացնում է խողովակի պատի բջիջների բազալ մեմբրանի վնասում և 

վերջինիս սպիտակուցային կառույցների ախտահարում։ Արդյունքում բազալ 

մեմբրանի սպիտակուցային բաղադրիչների և ախտածին գործոնի փոխազդե-

ցության հետևանքով ձևավորվում են ամուր անտիգեններ։ Նման անտիգեններ 

ձևա¬վորվում են նաև ինտերստիցիալ հյուսվածքում նույն ախտածին գործոնի 

խողովակի պատով ներթափացման արդյունքում։ Հետագայում տվյալ 

անտիգենների նկատմամբ առաջանում են հակամարմիններ, ձևավորելով ԻԿ, 

որոնք պարունակում են IgG, IgM և կոմպլեմենտի համակարգ։ Առաջացած 

իմուն կոպլեքսները կուտակվում են խողովակների բազալ մեմբրանում և 

ինտերստիցիալ հյուսվածքում, բերելով իմուն բորբոքային պրոցեսի 

զարգացման։ Բացի դրանից տեղի է ունենում անոթների ռեֆլեկտոր սպազմ, 

ինչպես նաև ինտերստիցիալ հյուվածքում այտուցի ձևավորման արդյունքում 

անոթների ճնշում, որը բերում է երիկամային պերֆուզիաի իջեցման, 

երիկամային հյուսվածքի իշեմիայի,  հանգեցնելով ԿՖԱ անկման։ 

Ինտերստիցիալ հյուսվածքի այտուցի հետևանքով բարձրանում է ներերի-

կամային և հիդրոստատիկ ներխողովակային ճնշումը։ 
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Դիստալ խողովակների էպիթելի ախտահարումը և ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

այտուցը համատեղ առաջացնում են օսմոտիկ ակտիվ նյութերի ու ջրի 

ռեաբսորբցիայի նվազման, ինչը դրսևորվում է պոլիուրիայով և 

հիպոստենուրիայով։ 

Ինտերստիցիալ հյուսվածքի այտուցի պատճառով բարձրանում է 

հիդրոդինամիկ ճնշումը հարխողովակային կապիլյարներում, ինչը խորացնում 

է ախտաբանական պրոցեսը խողովակներում, նպաստելով խողովակային 

ացիդոզի ձևավորմանը և  ռեաբսորբցիայի իջեցմանը: Խողովակների 

ֆունկցիայի խանգարումը սկսվում է հիվանդության առաջին օրերին ու 

պահպանվում 2 – 3 ամիս և ավելի։ 

 

Կլինիկական պատկերը 

ՍՏԻՆ սկսվում է հանկարծակի: Հիմնականում այն ի հայտ է գալիս 

դեղորայքի ընդունումից մի քանի օր, երբեմն շաբաթ անց: Սուր ինտերստիցիալ 

նեֆրիտը դրսևորվում է արտահայտված ընդհանուր թուլությամբ, դողով, 

սարսուռով, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով մինչև 38 – 39°C, ցավերով 

գոտկային շրջանում, արթրալգիայով, միալգիայով, մաշկի ցանավորմամբ և ԶՃ 

բարձրացմամբ մինչև 150/80 – 160/90 մմ ս. ս․:  

Պրոքսիմալ տուբուլյար դիսֆունկցիան կարող է դրսևորվել որպես 

Ֆանկոնիի սինդրոմ, այսինքն պրոքսիմալ կամ II տիպի տուբուլյար ացիդոզով, 

որը բնորոշվում է ռեաբսորբցիայի ընտրողական դեֆեկտներով: 

Հատկանշական են հիպոկալիեմիան, ամինոացիդուրիան, գլյուկոզուրիան, 

ֆոսֆատուրիան, ուրիկոզուրիան կամ բիկարբոնատուրիան: Պրոտեինուրիան 

հիմնականում բնորոշվում է ցածրամոլեկուլյար սպիտակուցների 

առկայությամբ, սովորաբար չափավոր է, հազվադեպ կազմում է ավելի քան 2 

գ/24 ժ: 

Հիվանդության առաջին շաբաթների ընթացքում դիտվում է օլիգուրիա: 

Բնորոշ է մակրոհեմատուրիա, երբ մեզի գույնը տատանվում է մսաջրի 

երանգավորումից մինչև կոկա-կոլայի ինտենսիվություն: Զարգանում է ԵՍՎ, 

որը կարող է տևել մի քանի շաբաթ: Օլիգուրիան աստիճանաբար վերածվում է 

պոլիուրիայի: Եթե գերակշռում է խողովակային ապարատի ախտահարումը, 

ապա խանգարվում է առաջնային մեզի ռեաբսորբցիան և օլիգուրիա չի 

զարգանում, այս դեպքում ձևավորվում է ոչ օլիգուրիկ ԵՍՎ:  

Որոշ պաթոլոգիաների դեպքում ՍՏԻՆ ունի յուրահատուկ նախորդող 

կլինիկա և ընթացք: 

Հիպերուրիկեմիկ և պոդագրիկ նեֆրոպաթիայի դեպքում միզային սինդ-

րոմն առավել արտահայտված է պոդագրիկ նոպայի ժամանակ: Այս դեպքում 
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միզաթթուն մեծ քանակությամբ ֆիլտրվում և ռեաբսորբցիայի ընթացքում 

խցանում է խողովակների լուսանցքը, վնասվում են էպիթելիալ բջիջները, ինչը 

բերում է խողովակների նեկրոզի և ինտերստիցիալ հյուսվածքի այտուցի 

ընդհուպ մինչև ԵՍՎ: 

Միոգլոբինուրիկ նեֆրոպաթիան պայմանավորված է ինտենսիվ 

ռաբդոմիոլիզով: 

 

Դիագնոստիկան 

• Մեզի ընդհանուր անալիզ. բնորոշ է հիպոստենուրիա (մեզի տեսակարար 

կշիռը < 1010), որը դիտվում է և պոլիուրիայի և օլիգուրիայի դեպքում: Այն 

արտահայտում է ԿՖԱ նվազումը: Պրոտեինուրիան կրում է խողովակային 

բնույթ և հիմնականում կազմում է < 1գ/24 ժ: Մեզի նստվածքում 

հայտնաբերվում են էոզինոֆիլներ, լեյկոցիտներ, էրիթրոցիտներ:  

• Արյան ընդհանուր անալիզով հայտնաբերվում են էոզինոֆիլիա, լեյկոցիտոզ 

և ԷՆԱ բարձրացում:  

• Արյան բիոքիմիական քննություն. խանգարվում են էլեկտրոլիտային և 

թթվահիմնային հավասարակշռությունը: Պոլիուրիայի հետևան¬քով 

զարգանում են հիպոկալիեմիա և հիպոնատրիեմիա: Ձևավորվում է 

երիկամային խողովակային ացիդոզ: Դիտվում են չափավոր արտահայտված 

դիսպրոտեինեմիա և հիպերգլոբուլինեմիա, հիմնականում IgE հաշվին: 

Ինտերստիցիալ այտուցով պայմանավորված ԿՖԱ անկման հետևանքով 

բարձրանում է կրեատինինի մակարդակը, որը պահպանվում է այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ պահպանվում է ինտերստիցիալ այտուցը: 

• Գործիքային հետազոտությունները. ՈՒՁՀ միջոցով որոշվում են 

երիկամների նորմալ կամ քիչ մեծացած չափեր ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

այտուցով:  

• Իմունոֆլյուորեսցենտային հետազոտությամբ խողովակների բազալ 

մեմբրանում և ինտերստիցիալ հյուսվածքում կարող են հայտնաբերվել IgG և 

IgM նստեցումներ: 

Սուր ինտերստիցիալ նեֆրիտի վերջնական ախտորոշումը հաստատվում 

է երիկամի պունկցիոն բիոպսիայով: 

 

Բուժումը 

Դեղորայքային ախտահարման դեպքում առաջին հերթին անհրաժեշտ է 

դադարեցնել այն դեղորայքի կիրառումը, որի պատճառով զարգացել է ՍՏԻՆ: 

Նշանակվում է համապատասխան դիետա, սպիտակուցները 

սահմանափակվում են ըստ ԿՖԱ ցուցանիշի։ Հեղուկների քանակը 
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հաշվարկվում է դրական բալանսով ըստ դիուրեզի: Էլեկտրոլիտների հաշվարկը 

կատարվում է ըստ դրանց մակարդակի արյան մեջ:  

Հիվանդության առաջին օրերին, օլիգուրիայի դեպքում կարելի է 

նշանակել դիուրետիկներ խիստ անհատական, հաշվի առնելով, որ վերջիններս 

նույնպես հանդիսանում են դեղամիջոցներ և կարող են խորացնել ՏԻՆ:  

ՍՏԻՆ հիմնակա¬նում դարձելի է: Կլինիկալաբորատոր տվյալները հետ են 

զարգանում 2 – 4 շաբաթվա ընթացքում: Լաբորատոր տվյալներից առավել 

երկար, շուրջ 1 – 1,5 տարի պահպանվում է մեզի ցածր տեսակարար կշիռը: Այն 

նորմալանում է, երբ վերականգնվում են խողովակների էպիթելիալ բջիջները: 

Երբեմն կարող է դիտվել սպոնտան առողջացում: Ծանր դեպքերում (ԵՍՎ 

զարգացում), երբ մի քանի օրվա, միջինում 3 – 5 օր, բուժումը անարդյունավետ 

է, նշանակվում են ԳԿՍ, օր., պրեդնիզոլոն, 30 մգ/օր միջին դոզայով, 3 – 4 

շաբաթվա ընթացքում: Առանձին դեպքերում նշանակվում է պրեդնիզոլոն 

բարձր դոզայով` 1 մգ/կգ/օր, 4 – 6 շաբաթ տևողությամբ, հետագա 

աստիճանական իջեցմամբ:  

 

ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՒԲՈՒԼՈԻՆՏԵՐՍՏԻՑԻԱԼ ՆԵՖՐԻՏ  

ԽՏԻՆ-ը երիկամների խրոնիկական հիվանդություն է, որը զարգանում է 

տարբեր էկզոգեն և էնդոգեն գործոնների ազդեցության պատճառով: Այն 

արտահայտվում է խրոնիկական բորբոքային փոփոխություններով 

տուբուլոինտերստիցիալ հյուսվածքում, որոնք բերում են ինտերստիցիալ 

ֆիբրոզի և խողովակային ապարատի ատրոֆիայի ԵԽՀ զարգացմամբ:   

 

Էթիոլոգիան 

Էթիոլոգիկ գործոնները թվարկված են աղյուսակ 1-ում։ Էթիոլոգիայում 

առավել կարևոր դեր են խաղում անտիբիոտիկները և ՈՍՀԴ, առանձին տեղ են 

գրավում մետաբոլիկ խանգարումներով պայմանավորված շեղումները։ 

 

Պաթոգենեզը 

Հիմնական տեղը զբաղեցնում է տարբեր տոքսինների (բակտերիաների, 

վիրուսների քայքայման մնացորդներ) անմիջական ազդեցությունը 

երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքի բոլոր հատվածների վրա։ Սակայն 

առանձին դեպքերում հնարավոր է վերոնշյալ էթիոլոգիկ գործոնների հետ 

զուգահեռ նաև իմուն մեխանիզմի առկայությունը։ Ազդող գործոնը դրսևորվում 

է որպես անտիգեն, որի հանդեպ սինթեզվում են հակամարմիններ, ապա և 

տեղում ձևավորվում են ԻԿ-ներ։ Գերակշռում են հակաCD4+ և հակաCD8+ 
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հակամարմիններն ու ինտերլեյկինները, որոնք զգալի նշանակություն ունեն 

ինտերստիցիալ հյուսվածքում ֆիբրոզի զարգացման մեջ։ 

Հետագա պաթոլոգիկ պրոցեսի զարգացումն ընթանում է խողովակների 

էպիթելային բջիջներում և ինտերստիցիալ հյուսվածքում բորբոքային 

ինֆիլտրատիվ օջախների ձևավորմամբ, որտեղ կուտակվում են մոնոնուկլեար 

բջիջներ, մոնոցիտներ, նեյտրոֆիլներ, մակրոֆագեր: Վերջիններս 

ինտերլեյկինների և ֆիբրոբլաստների հետ մեկտեղ առանցքային դեր են 

կատարում ինտերստիցիալ ֆիբրոզի զարգացման պրոցեսում: Ընդ որում, 

ֆիբրոզի արագ պրոգրեսիվող բնույթը պայմանավորված է ֆիբրոբլաստների 

կողմից արտադրվող կոլագենով: Տեղի է ունենում ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

օջախային կամ դիֆուզ սպիացում, ֆիբրոզ և խողովակների ատրոֆիա ու 

կորուստ: Ինտերստիցիալ հյուսվածքի ֆիբրոզի հետ մեկտեղ աստիճանաբար 

զարգանում է հյուսվածքի դեֆորմացիա, ապա սկլերոզ: Նշված պրոցեսներին 

զուգահեռ ձևավորվում են պապիլյար նեկրոզ, սկլերոզ, կալցիֆիկացիա: 

Կծիկները ԽՏԻՆ ընթացքում պրոցեսի մեջ են ընդգրկվում երկրորդային կերպով: 

Ելքը ԽԵԱ զարգացումն է:  

 

Կլինիկական պատկերը 

ԽՏԻՆ հիմնականում երկար ժամանակ ընթանում է անսիմպտոմ և 

հայտնաբերվում միայն ՏԵԱ փուլում: Անկախ էթիոլոգիայից հիմնական 

կլինիկական դրսևորումներն են ԶՀ, միզային սինդրոմը և երիկամային 

ֆունկցիայի պրոգրեսիվ անկումը:  

ԶՀ առաջանում է էթիոլոգիկ գործոնի երկարատև ազդեցության 

արդյունքում, երբ տեղի են ունենում ինտերստիցիալ հյուսվածքի սկլերոզ, 

խողովակների ատրոֆիա և ընկճվում է պրոստագլանդինների սինթեզը: 

Պրոստագլանդինների սինթեզն ընկճվում է նաև ՈՍՀԴ կիրառման արդյունքում:  

Հիվանդության պրոգրեսի և կծիկների սկլերոզի զարգացման դեպքում 

իջնում է ԿՖԱ, ինչն էլ խորացնում է ԶՀ:  

Միզային սինդրոմն արտահայտվում է ոչ մեծ, մինչև 1,0 գ/24 ժ 

պրոտեինուրիայով, հիմնականում միկրոհեմատուրիայով և լեյկոցիտուրիայով: 

Խանգարվում է երիկամների կոնցենտրացիոն ֆունկցիան, հանգեցնելով  

պոլիուրիայի:  

Մեզի ընդհանուր անալիզով հաստատվում է հիպոստենուրիա: Կարող է 

զարգանալ երիկամային ոչ շաքարային դիաբետի պատկեր: Առաջանում է ջրա-

աղային փոխանակության խանգարում՝ աղ կորցնող երիկամի պատկերով: 

Զուգահեռ դիտվում է ԿՖԱ անկում: Աստիճանաբար ձևավորվում է ԵԽՀ: 
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ՍՏԻՆ դարձելի պրոցես է, սակայն, առանձին դեպքերում այն կարող է 

ընթանալ ծանր, ընդհուպ մինչև ՏԵԱ: ԽՏԻՆ դեպքում մեծանում է 

ուրոէպիթելիալ քաղցկեղի ռիսկը, հատկապես անալգետիկ, չինական 

դեղաբույսերից առաջացած նեֆրոպաթիայի և բալկանյան էնդեմիկ 

նեֆրոպաթիայի դեպքում: Չնայած ՏԵԱ զարգացմանը, ՏԻՆ պրոգրեսն ի 

տարբերություն ԳՆ, տեղի է ունենում շատ ավելի դանդաղ:  

 

Բուժումը 

Առաջնահերթ է երկարատև ընդունվող դեղորայքի, հատկապես ՈՍՀԴ և 

անալգետիկների դադարեցումը, ինչը հնարավորություն է տալիս դանդաղեցնել 

հիվանդության հետագա զարգացումը: Հիվանդության պրոգրեսի հիմքում 

ընկած է ինտերստիցիալ հարաճող ֆիբրոզը: Բուժման մեջ կարևոր 

նշանակություն է տրվում հակահիպերտենզիվ և հակաանեմիկ 

դեղամիջոցներին: Օպտիմալ դեղախմբերն են ԱՓՖ ինհիբիտորները և ԱՌԲ, 

որոնք ունեն հակահիպերտենզիվ և նեֆրոպրոտեկտիվ էֆեկտ: Դրանք կարելի է 

զուգակցել β-բլոկատորների և կալցիումի անտագոնիստների հետ: Նշանակվում 

են նաև դիուրետիկներ և երիկամների միկրոցիրկուլյացիան բարելավող 

պրեպարատներ, որոնք են սուլոդեքսիդը և տիոկտացիդը: Հիվանդությունն 

աստիճանաբար անցնում է ԵԽՀ փուլերը, ընդհուպ մինչև ՏԵԱ, որի դեպքում 

անհրաժեշտ է հեմոդիալիզ կամ երիկամի տրանսպլանտացիա: 

 

ՏԻՆ դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 

ՍՏԻՆ անհրաժեշտ է դիֆերենցել սուր ԳՆ և սուր պիելոնեֆրիտից:  

Սուր ԳՆ հիմնականում զարգանում է կրած ինֆեկցիայից 7 – 21 օր անց, 

կլինիկական ընթացքը ցայտուն է (տես սուր ԳՆ): 

Սուր  պիելոնեֆրիտին հատուկ են ոչ միայն մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացումն, այլ նաև լեյկոցիտուրիան և բակտերիուրիան: ՈՒՁՀ միջոցով 

հայտնաբերվում են բնորոշ փոփոխություններ ԲԱՀ-ում: ԽՏԻՆ պետք է 

դիֆերենցել երիկամների պարենխիմատոզ երկկողմանի խրոնիկական 

հիվանդություններից:  

 

Անալգետիկ նեֆրոպաթիա 

ԽՏԻՆ ամենատարածված տեսակն ամբողջ աշխարհում համարվում է 

անալգետիկ նեֆրոպաթիան, որն ունի կլինիկական ուրույն ընթացք: Այն 5 – 6 

անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում 50 – 60 տարեկան կանանց մոտ, 

հատկապես այն անձանց շրջանում, ովքեր բարձր դոզաներով երկարատև 

օգտագործում են անալգետիկ դեղամիջոցներ որոշակի զուգակցումներով. 
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 Ֆենացետին + ասպիրին + ացետամինոֆեն կամ կոֆեին։ 

Նեֆրոպաթիան կարող է զարգանալ նույնիսկ ամենացածր, սակայն  

սիստեմատիկ ընդունվող դոզաներից, սակայն ինչքան մեծ է դոզան, այնքան 

ավելի մեծ է երիկամների ախտահարման ռիսկը: Ֆենացետինի նվազագույն 

դոզան, որը կարող է առաջացնել անալգետիկ նեֆրոպաթիա, կազմում է 1 գ/24 ժ 

մեկից երեք տարվա ընթացքում կանոնավոր ընդունման կամ գումարային 2 կգ 

ընդհանուր դոզայի դեպքում։  

Մորֆոլոգիան բնորոշվում է պապիլյար նեկրոզով և 

տուբուլոինտերստիցիալ բորբոքմամբ: 

Հիվանդության զարգացման մեջ կարևոր դեր ունի դեղորայքի ուղղակի 

տոքսիկ ազդեցությունը ինտերստիցիալ հյուսվածքի վրա: Անալգետիկները և 

հատկապես ացետամինոֆենը, ենթարկվելով ռեաբսորբցիայի, երիկամների 

պարենխիմայում առաջացնում են ոչ իմուն ասեպտիկ բորբոքում, քայքայելով 

այնտեղ արտադրվող պրոստագլանդինները: Հիվանդության վաղ շրջանում 

ախտահարվում են ուղեղային շերտը սնող ուղիղ զարկերակները: Արդյունքում 

զարգանում են ինտերստիցիալ հյուսվածքի իշեմիա, բորբոքում, նեկրոզ, ֆիբրոզ 

և կալցիֆիկացիա:  

  Անալգետիկ նեֆրոպաթիան կլինիկական յուրահատուկ պատկեր չունի և 

զարգանում է այն հիվանդության ֆոնի վրա, որի կապակցությամբ հիվանդն 

օգտագործել է դեղորայք: Հետևաբար նեֆրոպաթիայի առաջին կլինիկական 

նշանները վաղ չեն հայտնաբերվում: Հիվանդները սովորաբար դիմում են 

բժշկական օգնություն ստանալու արտաերիկամային տարբեր կլինիկական 

սիմպտոմների պատճառով, որոնցից առավել էական են. 

1. ՍԱՈւ ախտահարումը բնորոշվում է կրկնվող ստոմատիտներով ու 

ստամոքսի էրոզիաներով, 

2. ՍԱՀ ախտահարումն արտահայտվում է ԶՀ, որը կարող է կրել չարորակ 

ընթացք, ՍԻՀ, ԵԻՀ, մագիստրալ զարկերակների նեղացում, 

3. նյարդահոգեկան փոփոխություններ՝ միգրեն, փսիխոզներ, որոնք ավելի 

արտահայտված են դառնում, երբ հիվանդները միաժամանակ ընդունում են 

լուծողական կամ հոգեմետ դեղորայք, օգտագործում են ալկոհոլ, ծխախոտ, 

4. մաշկի չորություն և պիգմենտավորում՝ մաշկը ստանում է դեղնավուն, 

գունատ երանգ։ 

 

Կլինիկական պատկերը  

Բնորոշ են ընդհանուր թուլությունը, դյուրհոգնելիությունը, 

աշխատունակության և ախորժակի անկումը, գլխացավը: Ավելի ուշացած 

դեպքերում նկատվում են ծարավի զգացում, չորություն բերանում, 
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պոլակիուրիա, պոլիուրիա, որը երիկամային ախտահարման ամենացայտուն 

կլինիկական նշանն է: Այն զուգակցվում է նիկտուրիայի և հիպոստենուրիայի 

հետ: Աստիճանաբար պոլիուրիան հասնում է ավելի քան 5 լ/24 ժ: Ձևավորվում 

է աղ կորցնող երիկամ, զարգանում է խողովակային ացիդոզ: Տեղի է ունենում 

ջրազրկում, որի պայմաններում զարգանում են դիսէլեկտրոլիտեմիա ու 

հիպերուրիկեմիա:  

Մոտ 30 % դեպքերում պապիլյար նեկրոզն ընթանում է 

մակրոհեմատուրիայով: Նեկրոզի ենթարկված հյուսվածքի մասնիկները կարող 

են առաջացնել միզուղիների խցանում, ինչն արտահայտվում է որպես 

երիկամային կոլիկա:  Նկարագրված է նաև միզուղիների չարորակ ուռուցքների 

ձևավորում: Կարող է միանալ միզուղիների ինֆեկցիա, որը հանգեցնում է 

երիկամների ֆունկցիայի արտահայտված իջեցման և ինտոքսիկացիայի: 

Հիվանդության խորացման հետ աստիճանաբար զարգանում է ԵԽՀ:  

 

Դիագնոստիկան 

Կարևոր նշանակություն ունի մանրակրկիտ հավաքված անամնեզը:  

Օբյեկտիվ․ հնարավոր է ԶՀ հայտնաբերում, առանց այտուցների:  

Մեզի ընդհանուր անալիզով հայտնաբերվում է տեսակարար կշռի 

անկում, մինչև 1 գ/24 ժ պրոտեինուրիա, ստերիլ լեյկոցիտուրիա, 

միկրոհեմատուրիա, հաճախ՝ գլյուկոզուրիա։  

Արյան ընդհանուր  անալիզով հայտնաբերվում են հիպոքրոմ անեմիա, 

ԷՆԱ մեծացում 30 – 35 մմ/ժ, ընդ որում, անեմիան կարող է զարգանալ նորմալ 

կամ չափավոր իջած ԿՖԱ պայմաններում: Այս լաբորատոր ցուցանիշը, ինչպես 

նաև նեֆրոկալցինոզը, անալգետիկ նեֆրոպաթիայի բնորոշ 

առանձնահատկությունն է:  

Երիկամների ՈՒՁՀ միջոցով հայտնաբերվում է չափերի փոքրացում, 

կալցիֆիկացիայի ենթարկված պտկիկներ, որոնք պսակաձև շրջապատում են 

երիկամի ավազանը:  

 

Բուժումը  

Կարևոր է անալգետիկների օգտագործման բացառումը: Մնացած 

կլինիկական արտահայտությունների բուժումը սիմպտոմատիկ է: Պապիլյար 

նեկրոզի պրոֆիլակտիկան մեծ քանակությամբ հեղուկի օգտագործումն է, ինչը 

նվազեցնում է դեզամիջոցի կուտակումը: 
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ՊԻԵԼՈՆԵՖՐԻՏ 

Պիելոնեֆրիտը երիկամների ԲԱՀ-ի և ինտերստիցիալ հյուսվածքի ոչ 

սպեցիֆիկ, ինֆեկցիոն բնույթի բորբոքումն է։  

Պիելոնեֆրիտն առավելապես միակողմանի պաթոլոգիա է: 

 

Դասակարգումը 

Ը ս տ  ը ն թ ա ց ք ի ․  

1) սուր պիելոնեֆրիտ 

ա) շճային (սերոզ) և  

բ) թարախային (ապոստեմատոզ նեֆրիտ, երիկամի կարբունկուլ, նեկրոտիկ 

պապիլիտ)։  

2) Խրոնիկական  պիելոնեֆրիտ․ 

ա) ակտիվ, 

բ) ռեցիդիվող, 

գ) լատենտ։ 

 

Ը ս տ  մ ի զ ո ւ ղ ի ն ե ր ո ւ մ  տ ե ղ ի  ո ւ ն ե ց ո ղ  փ ո փ ո խ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի   

1) Առաջնային կամ ոչ օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտ։ 

2) Երկրորդային կամ օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտ, որի առաջացման պատ-

ճառը  

ա) ուրոդինամիկայի խանգարումն է (միզապարկ-միզածորանային ռեֆլյուքս) և 

միզուղիների վերին հատվածների մեխանիկական օկլյուզիա պայմանավորող 

գործոններն, ինչպիսիք են կոնկրեմենտները, արյան մակարդուկները, 

միզուղիների ստրիկտուրաները, ճնշումը դրսից,  

բ) մեզի հոսքի խանգարումը երիկամներից դեպի միզապարկ։ 

 

Ը ս տ  ի ն ֆ ե կ ց ի ա յ ի  թ ա փ ա ն ց մ ա ն  ո ւ ղ ի ն ե ր ի   

1) ուրոգեն (վերել), 

2) հեմատոգեն, 

3) լիմֆոգեն, որը հանդիպում է համեմատաբար հազվադեպ, առաջացման 

պատճառ կարող են հանդիսանալ սուր և խրոնիկական աղիքային 

ինֆեկցիաները, նշիկների բորբոքային պրոցեսները։ 

 

Էթիոլոգիան 

Պիելոնեֆրիտի դեպքում հաճախ հանդիպող հարուցիչը Enterobacteriaceae 

ընտանիքի ներկայացուցիչներն են, 80 % դեպքերում E. coli (չբարդացած 

պիելոնեֆրիտի ժամանակ), առավել հազվադեպ Proteus spp., Klebsiella spp., 
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Enterobacter spp.: Բարդացած պիելոնեֆրիտի ժամանակ E.coli դերը կտրուկ 

իջնում է, սակայն մեծանում է Proteus spp,. Pseudomonas spp., գրամ բասացական 

բակտերիաների, գրամ դրական կոկերի Staphylococcus saprophyticus, 

Stapylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, սնկերի դերը։  

20 % հիվանդների մոտ (ստացիոնար բուժում ստացող և մշտական կաթետրով) 

նկատվում է E. coli և E. faecalis զուգակցում։ Սենիլ պիելոնեֆրիտի առաջացմանը 

նպաս¬տում է կապտաթարախային ցուպիկը։ 15 % դեպքերում հարուցիչը մնում 

է անհայտ, այսինքն սովորական հետազոտման մեթոդներով մանրէն 

հայտնա¬բերել հնարավոր չէ։ Դրանք են օր․, միկոպլազմաները,  «L» ձևերը, 

որոնք նպաստավոր պայմաններում կրկին վերածվում են ակտիվ ձևերի և 

հարուցում բորբոքում։ 

Պիելոնեֆրիտի զարգացման ռ ի ս կ ի  կ ա մ  ն ա խ ա տ ր ա մ ա դ ր ո ղ  

գ ո ր ծ ո ն ն ե ր ն  են.  

1) լատենտ բակտերիուրիան, որն ընթանում է անսիմպտոմ, 

2) ռեֆլյուքսների առկայությունը միզուղիների տարբեր հատվածներում, 

3) միզասեռական համակարգի գործիքային հետազոտություններն ու 

ինվազիվ միջամտությունները, օր., ռետրոգրադ պիելոգրաֆիան, 

ցիստոսկոպիան,  միզածորանում 48 ժամից ավելի կաթետրի առկայությունը,  

4) միզապարկի դիսֆունկցիան, 

5) նեֆրոպտոզը, երիկամի դիստոպիան և թափառող երիկամը, 

6) հղիությունը, հորմոնալ կոնտրացեպտիվների օգտագործումը, 

7) միզուղիների և երիկամների զարգացման արատները, օր․, երկատված 

երիկամը, 

8) խողովակային ապարատի վրա տոքսիկ ազդեցություն ունեցող 

դեղամիջոցները, օր., ամինոգլիկոզիդները, անալգետիկները, նարկոտիկները, 

սուլֆանիլամիդները, ՈՍՀԴ, 

9) այլ հիվանդություններ․ ՇԴ, պոդագրա, նեյրոգեն միզապարկ, 

խրոնիկական տոնզիլիտ, օստեոմիելիտ, շագանակագեղձի բարորակ 

հիպերպլազիա, 

10)  ռիսկի գործոններ են նաև օքսալատակալցիումական, ուրատային, 

ֆոսֆատային կրիստալուրիան:  

Պիելոնեֆրիտն ունի իր «նախընտրելի» տարիքային խմբերը։ Այս 

տեսակետից տարբերում են հիվանդության ակտիվության երեք պիկեր. 

1. Վաղ մանկական տարիք. մինչև 3 տարեկան աղջիկները 8 անգամ ավելի 

հաճախ են հիվանդանում պիելոնեֆրիտով, քան նույն տարիքի տղաները։ Դրա 

պատճառը միզուղիների կառուցվածքային առանձնահատկությունն է կարճ և 

լայն միզուկ, որի պարագայում ինֆեկցիան միզուկից հեշտությամբ բարձրանում 
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է միզապարկ։ Աստիճանաբար, հերթականորեն ձևավորվում են ռեֆլյուքսներ` 

միզապարկ–միզածորանային, միզածորան–սկահակային ապա ռեֆլյուքսը 

սկահակից տարածվում է մինչև խողովակային հատված։ Սովորաբար այդ 

տարիքի աղջիկների մոտ պիելոնեֆրիտն ընդունում է լատենտ ձև, ձգվում է 

տարիներ, սրանում է սեռական հասունացման շրջանում, սեռական կյանքի 

սկզբում, հղիության ժամանակ և ծննդաբերությունից հետո։  

2. Հիվանդության ակտիվության II պիկը նկատվում է 18 – 30 տարեկան 

հասակում և կրկին առավել հաճախ հիվանդանում են իգական սեռի 

ներկայացուցիչները։ Հիվանդության զարգացման կարևոր նախապայմանն այս 

տարիքում թաքնված բակտերիուրիան է։ Այս պրոցեսի հիմքում ընկած են 

որոշակի հորմոնալ փոփոխություններ։ 

3. Հիվանդության ակտիվության երրորդ պիկը նկատվում է միջին և տարեց 

հասակում։ Հիվանդանում են առավելապես տղամարդիկ, որոնց մոտ այդ 

տարիքում առկա են մի քանի առանձնահատկություններ. 

ա) իջնում է սեռական հորմոնների ակտիվությունը, 

բ) դիտվում են շագանակագեղձի փոփոխություններ (բարորակ հիպերպլազիա 

կամ ադենոմա, չարորակ ուռուցքներ), 

գ) բարձրանում է միզապարկի և ուղիղ աղու չարորակ նորագոյացութ-յունների 

հաճախականությունը, 

դ) նրանք հաճախ տառապում են միզաքարային հիվանդությամբ կամ 

պերիուրետրիտով։ 

 

Պաթոգենեզը 

Պիելոնեֆրիտի ժամանակ ինֆեկցիան ներթափանցում է օրգանիզմ 

ուրոգեն, հեմատոգեն, լիմֆոգեն ուղիներով: Հհեմատոգեն ներթափանցման 

դեպքում հարուցիչները հանդիսանում են գրամ դրական միկրոօրգանիզմները, 

հատկապես Staphylococcus-ը, որը հան¬դիպում է առավելապես թմրամոլների և 

ինֆեկցիոն էնդոկարդիտով հիվանադների մոտ։ Առավել հաճախ հանդիպում է 

առաջին ճանապարհը։ Ինֆեկցիան միզուկից վերել ճանապարհով, 

աստիճանական առաջացող ռեֆլյուքսների պատճառով, ներթափանցում է 

երիկամի բաժակ-ավազանային համակարգ, խողովակային ապարատ և 

միջհյուսվածքային տարածություն։ Հարուցիչը 70 – 90 % դեպքերում աղիքային 

ցուպիկն է (չբարդացած պիելոնեֆրիտի ժամանակ) և 21 – 54 %` բարդացած 

պիելոնեֆրիտի դեպքում։ 

Բորբոքային պրոցեսի զարգացման մեջ նշանակություն ունեն ոչ միայն 

մակրոօրգանիզմի վիճակը, այլ նաև միկրոօրգանիզմի 

առանձնահատկությունները՝ հարուցչի տեսակը, վիրուլենտությունը, 
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ֆիմբրիաների առկայությունը, ադհեզիայի ունակությունը, միզուղիների 

էպիթելը վնասող գործոնները։ Մանրէները, հատկապես 

էնտերոբակտերիաները, ունեն սպիտակուցային կառուցվածքի հատուկ 

թարթիչներ, որոնց օգնությամբ  ամրանում են միզուղիների բջիջներին, ինչից 

հետո քայքայվում են և դրանցից անջատվում են ներպլազմատիկ անտիգեններ՝ 

«K», «O» և «P» ֆիմբրիաներ։ Դրանցից «K» անտիգենը խանգարում է մանրեների 

ֆագոցիտոզին։ «Օ» անտիգենով պայմանավորված է մանրէների թունավորման 

աստիճանը, «P» ֆիմբրիան ամրանում է ուրոէպիթելային բջիջներին, 

թուլացնելով միզուղիների հարթ մկանները։ Դրա հետևանքով միզուղիներում 

բարձրանում է ճնշումը և առաջանում է մեզի հետհոսք, որը պահպանվում է 

զարգացող ռեֆլյուքսների պատճառով։ Դրա շնորհիվ մանրէներն առանց 

դժվարության բարձրանում են վեր և ներթափանցում երիկամի պարենխիմա։ 

Մանրէների և դրանց անտիգենների կուտակման վայրում հավաքվում են մեծ 

քանակությամբ լեյկոցիտներ և ձևավորվում են բորբոքային օջախներ։ 

Բորբոքային պրոցեսի առաջացմանը նպաստում են ուրոդինամիկայի 

ֆունկցիոնալ կամ օրգանական բնույթի փոփոխությունները, որոնք բերում են 

մեզի նորմալ հոսքի խանգարման և մեծացնում ինֆեկցման 

հավանականությունը։  

Ինֆեկցիայի ներթափանցումը երիկամ հեմատոգեն ճանապարհով 

հանդիպում է համեմատաբար հազվադեպ։ Մանրէներն արյան 

շրջանառությամբ ներթափանցում են երիկամ, ֆիլտրվում և կապիլյարների 

միջով թափանցում պարենխիմա, որտեղ և առաջանում են բորբոքային 

օջախներ։ Այս ճանապարհով անցնող մանրէն առավել ախտահարում է այն 

երիկամը, որտեղ առաջանում են ռեֆլյուքսներ։ 

Ռեֆլյուքսների ձևավորումն ընթանում է 3 աստիճանով։ 

• I աստիճան. սկզբնական շրջանում ինֆեկցվում է միզուկի դիստալ 

հատվածը՝ զարգանում է ուրետրիտ։ Ինֆեկցիան նախ կուտակվում է շեքի և 

միզուկի շրջակա հյուսվածքում, ապա տեղափոխվում միզուկի դիստալ 

հատված։ 

• II աստիճան. միզուկ-միզապարկային ռեֆլյուքսը հանգեցնում է միզուկից 

դեպի միզապարկ մեզի հետհոսքի, որն իր հետ տանում է մանրէները և 

ցիստիտի զարգացման պատճառ դառնում։ 

• III աստիճան. միզապարկ-միզածորան–սկահակային ռեֆլյուքս, ընդգրկելով 

հետագայում երիկամի բաժակներն ու խողովակները, որտեղից ինֆեկցիան 

անցնում է դեպի պարենխիմա։ Այստեղ ձևավորվում են բորբոքային 

օջախներ  հետագա սպիացումով։ 
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Պաթոմորֆոլոգիան  

Սուր պիելոնեֆրիտին հատուկ են․ 

● ինտերստիցիալ հյուսվածքի օջախային փոփոխությունները, 

● խողովակների դեստրուկցիան, 

● ինտերստիցիալ այտուցը,  

● երիկամի միջուկային շերտի ինֆիլտրացիան նեյտրոֆիլներով, 

● պերիվասկուլյար լիմֆոհիստիոցիտար ինֆիլտրացիան։ 

Կրած սուր պիելոնեֆրիտից հետո երիկամի կնճռոտում տեղի չի ունենում, 

սպիական փոփոխությունները կրում են օջախային բնույթ: 

 

Կլինիկական պատկերը 

      Սուր պիելոնեֆրիտին բնորոշ է հանկարծակի առաջացող ցավ գոտկային 

շրջանում, որը կարող է լինել միակողմանի կամ երկկողմանի: Ցավն 

ուժեղանում է պալպացիայի, շարժման ժամանակ, քայլելիս։ Բնորոշ է մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացումը մինչև 39,5 – 40օC, որոշ դեպքերում այն կարող է 

բացակայել։ Մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումն ուղեկցվում է 

արտահայտված դողով, սարսուռով և առատ քրտնարտադրությամբ։ 

Միզուղիների ինֆեկցիայի դեպքում բնորոշ նշաններն են ցավոտ 

միզարձակությունը, պոլակիուրիան: Առավելապես կանանց մոտ 

հիվանդությունը սկսվում է դիզուրիկ երևույթներով, ինչպիսիք են հաճախակի, 

ցավոտ միզարձակումը և հեմատուրիան։ Ի հայտ են գալիս ընդհանուր 

թուլություն, գլխացավ, միալգիա, ախորժակի բացակայություն, սրտխառնոց, 

փսխում։ Օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտի ժամանակ առաջին պլան են մղվում 

տեղային երևույթները՝ գոտկային շրջանի ցավերը, երիկամային կոլիկան։  

 

Դիագնոստիկան 

հիմնվում է ֆիզիկալ, կլինիկա-լաբորատոր և գործիքային 

հետազոտությունների արդյունքների վրա։ Սուր պիելոնեֆրիտի դիագնոստիկ 

չափանիշներն են ցավը գոտկատեղում, սարսուռը, տենդը, դիզուրիան: 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

1) արյան ընդհանուր անալիզ. լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով, խիստ մեծանում է 

ԷՆԱ 50 – 60 մմ/ժ, ծանր դեպքերում, հատկապես մեծահասկաների մոտ, Hb 

մակարդակի իջեցում։ 

2) Մեզի ընդհանուր անալիզով ինչպես միզուղիների սուր ինֆեկցիայի, այնպես 

էլ մասնավորապես, սուր պիելոնեֆրիտի դեպքում հայտնաբերվում են 
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լեյկոցիտուրիա (պիուրիա), բակտերիուրիա, հազվադեպ մակրոհեմատուրիա՝ 

երիկամային կոլիկայի ֆոնի վրա, պրոտեինուրիա մինչև 1գ/24 ժ:  

Միզուղիների ինֆեկցիայի, այդ թվում սուր պիելոնեֆրիտի դեպքում 

բնորոշ է հիալինային և լեյկոցիտար ցիլինդրուրիան։  

3) Արյան բիոքիմիական հետազոտություն. ծանր դեպքերում բարձրանում է 

ազատ բիլիռուբինի, ԱՍՏ, ԱԼՏ մակարդակը, դիտվում է հիպոալբու¬մինեմիա։ 

Արտահայտված կատաբոլիզմի դեպքում բարձրանում է միզանյութի 

մակարդակը, ինչպես նաև զարգանում է մետաբոլիկ ացիդոզ։ ԶՃ անկմանը 

զուգահեռ նվազում է ԿՖԱ, և արյան մեջ բարձրանում է կրեատինինի 

մակարդակը։ 

4) Մեզի ցանքսն իրականացվում է դիագնոստիկ և անտիբիո¬տիկների 

նկատմամբ զգայունությունը որոշելու նպատակով։ 

Պիելոնեֆրիտի ժամանակ բակտերիուրիան > 105 Մ/մլ ունի դիագնոստիկ 

նշանակություն: 

 

Գործիքային հետազոտությունները․  

1) երիկամների ՈՒՁՀ միջոցով հայտնա¬բերվում է երիկամի ասիմետրիկ 

փոփոխություն, պարենխիմայի հաստացում ի հաշիվ ինտերստիցիալ այտուցի, 

պարենխիմայի օջախային փոփոխություն (հիպոէխոգեն հատվածներ), որոնք 

թարախային պիելոնեֆրիտի ժամանակ ձեռք են բերում ընդգծված բնույթ։ 

Հայտնաբերվում են ուրոդինամիկայի խանգարման նշաններ՝ քարերի 

առկայություն, անոմալիաների առկայություն, նեֆրոպտոզ և այլն: 

Կրած սուր պիելոնեֆրիտից հետո երիկամի կնճռոտում տեղի չի ունենում: 

Սպիական փոփոխությունները կրում են օջախային բնույթ: 

2) Երիկամային անոթների դոպլերոգրաֆիայի միջոցով հայտնաբերվում են 

երիկամի կեղևային և միջուկային շերտերի մանր անոթների արյունահոքսի 

խանգարումներ, աբսցեսի և կարբունկուլի դեպքում՝ օջախային իշեմիկ 

փոփոխությունների առկայություն։ 

3) Ռենտգենոլոգիական հետազոտություն. (էքսկրետոր ուրոգրաֆիա, ԿՏ) 

հայտնաբերվում են երիկամների և միզուղիների կոնկրեմենտներ, 

անոմալիաներ, մեզի հոսքի խանգարման նշաններ (հիդրոկալիկոզ, 

պիելէկտազիա, ուրետերոհիդրոնեֆրոզ)։  

4) ՄՌՏ հետազոտությունն իրականցվում է, կոնտ¬րաստային նյութի 

նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիայի  կամ ռենտգենոլոգիական հետազոտության 

համար առկա այլ հակացուցումների դեպքում։ 
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Դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 

Սուր պիելոնեֆրիտն անհրաժեշտ է տարբերակել սուր խոլեցիստիտից, 

պանկրեատիտից և ապենդիցիտից, կանանց մոտ այն անհրաժեշտ է 

տարբերակել սեռական օրգանների բորբոքային պրոցեսներից, տղամարդկանց 

մոտ՝ պրոստատիտից։  

Երեխաների, տարեցների և ծերերի մոտ սուր պիելոնեֆրիտն անհրաժեշտ 

է տարբերակել սուր ինֆեկցիաներից, ինչպիսիք են գրիպը, պնևմոնիան, 

աղիքային ինֆեկցիաները, սեպսիսը։ 

 

Սուր պիելոնեֆրիտի բարդությունները 

Ժամանակին ակտիվ բուժում չիրականացնելու դեպքում հնարավոր 

բարդություններն են թարախային պարանեֆրիտը, երիկամի աբսցեսը, 

երիկամի կարբունկուլը, պապիլյար նեկրոզը, ապոստեմատոզ նեֆրիտը, 

սեպսիսը։ 

Բարդացած պիելոնեֆրիտի դեպքում հայտնաբերվում են Staphylococcus 

epidermidis և Proteus: 

 

Բուժումը 

Պիելոնեֆրիտի բուժումը պետք է լինի կոմպլեքսային, անհատական, ոչ 

միայն էթիոտրոպ, այլ նաև բորբոքային պրոցեսի վերացմանն ուղղված։ 

Բուժման նպատակներն են.  

1) Սուր փուլում հիվանդության կլինիկական նշանների վերացումը և հարուցչի 

էռադիկացիան 

2) Ռեցիդիվների պրոֆիլակտիկան 

3) Ուրոլոգիական բնույթի և այլ հնարավոր գործոնների կորեկցիան, որոնք 

կարող են բերել պիելոնեֆրիտի առաջացմանը, կամ պրոցեսի հետագա 

խորացմանը։ 

Բուժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է պարզել պիելոնեֆրիտի տեսակը։ 

Սուր պիելոնեֆրիտի դեպքում, որը հնարավոր է ընթանա օբստրուկցիայով, 

թարախա-դեստրուկտիվ ձևով, և առաջանա ինվազիվ միջամտության 

անհրաժեշտություն, բուժումը պետք է իրականացվի հատուկ 

մասնագիտացված ուրոլոգիական բաժամունքներում։ 

Ոչ օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտի դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ 

սկսել հակամանրէային բուժում։  

Օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտի դեպքում բուժումը սկսում են մեզի հոսքի 

վերականգնումից հետո, քանի որ օբստրուկցիայի դեպքում 
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միկրոօրգանիզմների զանգվածային ոչնչացման և տոքսինների ձերբազատման 

պատճառով հնարավոր է բակտերիեմիկ շոկի զարգացում։ 

Դեղորայքային բուժումը. սուր պիելոնեֆրիտի ժամանակ անհրաժեշտ է 

անհապաղ ախտորոշում և էթիոտրոպ հակաբակտերիալ բուժում նախքան մեզի 

ցանքսի արդյունքերը։ Առաջին էտապում այն կարող է լինել էմպիրիկ բնույթի 

լայն սպեկտրի անտիբիոտիկների մեծ դոզաների կիրառմամբ։ Մեզի ցանքսի 

արդյունքում միկրոֆլորայի և հակաբակտերիալ պրեպարատների նկատմամբ 

զգայունության որոշման դեպքում՝ հակաբակտերիալ բուժումն անհատական է։ 

Բուժման տևողությունը կազմում է 10 – 14 օր։ 

Սուր պիելոեֆրիտի բուժման նպատակով օգտագործվող 

հակաբակտերիալ պրեպարատները պետք է ունենան ազդեցության լայն 

սպեկտր և բարձր բակտերիցիդ ազդեցություն։ Կարևոր են նեֆրոտոքսիկության 

բացակայությունը կամ նվազագույն նեֆրոտոքսիկությունը, երիկամային 

հյուսվածքում և մեզում բարձր կոնցենտրացիայի ապահովումը: 

Օգտագործում են հետևյալ դեղորայքային խմբերը.  

1) անտիբիոտիկներ՝ պենիցիլիններ, ցեֆալոսպորիններ, ֆտորխինոլոններ, 

ամինոգլիկոզիդներ: Նեֆրոտոքսիկ են ամինոգլիկոզիդները, առաջին սերնդի 

ցեֆալոսպորինները, կարբապենեմները: Ամինոգլիկոզիդները կուտակվում են 

երիկամների կեղևային շերտում, առաջացնում են հիպոմագնիեմիա, 

տուբուլյար նեկրոզ, ինչպես նաև ԵՍՎ, որը դրսևորվում է բուժման 5 – 7-րդ օրը: 

2) Ուրոանտիսեպտիկներ՝ նիտրոֆուրաններ, նիտրոֆուրանային խինոլոններ, 

տրիմետոպրիմ, վերջինիս զուգակցվում է սուլֆամետոքսազոլի հետ։ 

3) Բուսական ծագման պրեպարատներ։ 

Դեղամիջոցների տարբեր խմբերի զուգակցումը պարտադիր է, բուժումն 

իրականացվում է փոխելով դեղորայքը 7-10 օրը մեկ անգամ, մինչև հիվանդի 

առողջացումը։ 

 

Պրոգնոզը 

Ժամանակին բուժում անցկացնելու դեպքում սուր պիելոնեֆրիտի ելքը   

բարենպաստ է։ 

 

ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԻԵԼՈՆԵՖՐԻՏ 

Երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքի դանդաղ ընթացող, 

պարբերաբար սրացող բակտերիալ բորբոքումն է, որը բերում է բաժակ-

ավազանային համակարգի անդարձելի փոփոխությունների, պարենխիմայի 

հետագա սկլերոզացմամբ և երիկամի կնճռոտմամբ։  
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Խրոնիկ պիելոնեֆիտի առաջացման հիմնական պատճառը ոչ լիարժեք բուժված 

սուր պիելոնեֆրիտն է։ Խրոնիկ պիելոնեֆիտը հաճախ զարգանում է 

միզուղիների ինֆեկցիայի մի քանի ռեցիդիվներից հետո։ 

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի ախտորոշումը դրվում է այն ժամանակ, երբ 

սուր պիելոնեֆրիտի առաջացումից 2 - 3 ամիս անց առողջացում տեղի չի 

ունենում։ 

Սկրինինգը. ռիսկի խմբում գտնվող հիվանդների շրջանում անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել այն գործոնները, որոնք բերում են մեզի հոսքի խանգարման։ 

Հետազոտման համար ցուցումներ են հետևյալ գանգատները.   

● բութ,  ոչ մշտական ցավեր գոտկային հատվածում  

● մարմնի ջերմաստիճանի թեթևակի բարձրացում երեկոյան ժամերին 

● բերանի չորություն, ծարավի զգացում և պոլիուրիա  

● նիկտուրիա 

● աշխատունակության իջեցում, ընդհանուր թուլություն 

Դասակարգումը 

1) օբստրուկտիվ,  

2) ոչ օբստրուկտիվ, 

3) դարձելի կամ սերոզ,  

4) ոչ դարձելի կամ դեստրուկտիվ, թարախային։ 

 

Էթիոլոգիան  

Հիմնական հարուցիչը համարվում է գրամ բացասական աղիքային 

ցուպիկը, հազվադեպ Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp.: 20 % 

հիվանդների մոտ (հատկապես ստացիոնար պայմաններում և մշտական 

կաթետրով) հանդիպում է բակտերիաների՝ հաճախ E. coli և Enterococcus faecalis 

զուգակցում։ 

 

Պաթոգենեզը 

Հիվանդության զարգացման մեխանիզմը նույնն է, ինչ սուր 

պիելոնեֆրիտի դեպքում։ Հաճախ խրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ 

պիելոնեֆրիտի առաջացման պատճառ է հանդիսանում միզապարկ-

միզածորանային ռեֆլյուքսը, որը համարվում է ուրոդինամիկ դիսկորդինացիոն 

պրոցեսների պատճառ։ Միզապարկ-միզածորանային երկարատև ռեֆլյուքսը 

հաճախ նպաստում է ինտերստիցիալ հյուսվածքի սկլերոզի և երիկամի 

կնճռոտման։ 

Երիկամների կնճռոտման և պերիվասկուլյար սկլերոզի գերակշռման 

դեպքում զարգանում է ԶՀ։ Առաջնային ոչ օբստրուկտիվ խրոնիկական 
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պիելոնեֆրիտի պաթոգենեզի մեջ կարևոր դերը պատկանում է կանանց 

օրգանիզմում հորմոնալ առաձնահատկություններին, հատկապես մեծ է 

պրոգեստերոնի դերը որպես β-ադրենոմիմետիկ, ինչն արտահայտվում է 

միզուղիների հիպոկինեզիայով և բաժակ-ավազանային հատվածի մկանային 

համակարգի կծկման թուլացմամբ։ 

 

Պաթոմորֆոլոգիան 

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտին առավել բնորոշ են ինտերստիցիալ 

հյուսվածքի սպիական փոփոխությունները, լիմֆոհիստիոցիտար 

ինֆիլտրատները, կեղևային շերտի ֆիբրոզը, սկլերոզը, խողովակների որոշ 

հատվածների լայնացումը, որոնցից մի քանիսը խցանված են կոլոիդ 

զանգվածով՝ խողովակների «թիրեոիդանման» ձևափոխում)։ Ուշ շրջանում 

դիտվում է կծիկների և կապիլյարային համակարգի ախտահարում։  

 

Կլինիկական պատկերը 

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի կլինիկան և ընթացքը հիմնականում 

պայմանավորված են բորբոքային պրոցեսի միակողմանի կամ երկկողմանի 

տեղակայումից, ինչպես նաև պաթոլոգիկ պրոցեսի տարածվածությունից, 

ուրոդինամիկայի վրա ազդող գործոններից, ուղեկցող հիվանդություններից։ 

Խրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտին բնորոշ է թույլ արտահայտված 

կլինիկական պատկեր լատենտ ընթացքով։ Տարիներ տևող խրոնիկական 

պիելոնեֆրիտի ժամանակ հիվանդների մոտ դիտվում է ընդհանուր թուլություն, 

հոգնածություն, ախորժակի իջեցում, նիհարում, ինչպես նաև պոլիուրիա, 

նիկտուրիա, ծարավի զգացում, դիզուրիկ երևույթներ, նվվացող ցավ գոտկային 

շրջանում։ Այս դեպքում ախտորոշումը հիմնականում դրվում է կլինիկա-

լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների հիման վրա։ 

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի միակ կլինիկական դրսևորումը կարող է 

լինել. 

1) միզային սինդրոմը՝ տարբեր աստիճանի լեյկոցիտուրիա, բակ¬տերիու-րիա, 

հեմատուրիա, որը սովորաբար բնորոշ չէ խրոնիկական պիելոնեֆրիտի 

լատենտ ձևին, եթե անամնեզում բացառվում են միզաքարային հիվանդությունը 

կամ ֆորնիկալ արյունա¬հոսությունը։ 

2) պրոտեինուրիան մինչև 1 գ/24 ժ, որը պիելոնեֆրիտի ժա¬մանակ խանգարված 

հեմոդինամիկայի կամ հիպերֆիլտրացիայի հետևանք է։ 

3) ԶՀ` խրոնիկական պիելոնեֆրիտի ժամանակ առաջանում է հիվանդության 

ուշ շրջանում ՝ երիկամի կնճռոտման հետևանքով, ինչը նպաստում է ԽԵԱ 
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արագ զարգացմանը ի հաշիվ նեֆրոանգիոսկլերոզի։ Այս դեպքում ԶՀ կրում է 

ծանր բնույթ, կայուն պահպանվում են ԶՃ բարձր ցուցանիշները։ 

4) անեմիան հաճախ է հանդիպում խրոնիկական պիելոնեֆրիտի ժամանակ, 

ընդ որում այն դրսևորվում է մինչ ԽԵԱ զարգացումը։ Դա բացատրվում է ինֆեկ-

ցիայի ազդեցության տակ երիկամի էրիթրոպոետիկ ֆունկցիայի իջեցումով։ 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  դ ի ա գ ն ո ս տ ի կ ա ն  

● Արյան ընդհանուր անալիզ․ թեթևակի արտահայտված անեմիա, լեյկոզիտոզ 

ձախ թեքումով սրացման ժամանակ, ԷՆԱ բարձրացում։ 

● Մեզի ընդհանուր անալիզ. լեյկոցիտուրիա, բակտերիուրիա, հնարավոր է 

միկրոհեմատուրիա, պրոտեինուրիա մինչև 1 գ/24 ժ, հիալինային և լեյկոցիտար 

ցիլինդրուրիա։ Բակտերիուրիայի դեպքում լեյկոցիտար ցիլինդրները 

մատնանշում են պիելոնեֆրիտ:  

Տեսակարար կշռի անկում հիվանդության վաղ շրջանում, որի պատճառը 

հանդիսանում է ինտերստիցիալ հյուսվածքում բորբոքային օջախների առկա-

յությունը, որոնք բերում են ուղեղային հատվածի ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

օսմոտիկ ճնշման իջեցման։ Հետագայում ախտահարվում են խողովակների 

էպիթելային բջիջները՝ բերելով առաջնային մեզի ռեաբսորբ¬ցիայի 

խանգարման և տեսակարար կշռի անկման։ 

● Արյան բիոքիմիական անալիզով որոշվում են հիպոկալիեմիա, 

հիպոնատրիեմիա, հիպոկալցիեմիա, հիվանդության ուշ շրջանում ԽԵԱ 

զարգացման դեպքում՝ հիպերկրեատինինեմիա, միզանյութի մակարդակի 

բարձրացում։ 

 

Գործիքային հետազոտությունները  

● Երիկամների ՈՒՁՀ հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել  

դեֆորմացիաները, չափերի փոքրացումը, գնահատել պարենխիմայի 

հաստությունը, ԲԱՀ-ի լայնացումները որպես մեզի հոսքի խանգարման 

հետևանք, կիստաների, կոնկրեմենտների առկայությունը, երիկամների բնածին 

անոմալիաները։ 

● Երիկամների դուպլեքս հետազոտությամբ հայնտաբերվում են երիկամային 

անոթներում պերֆուզիաի խանգարում երիկամների կնճռոտման հետևանքով, 

ԶՀ-ով հիվանդների մոտ հնարավոր է հայտնաբերվի երիկամային զարկերակի 

ստենոզ։ 

● Ռետգենաբանական հետազոտություն (էքսկրետոր ուրոգրաֆիա, ԿՏ 

հետազոտություն) հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել երիկամների, 

միզուղիների կոնկրեմենտները, անոմալիաները, մեզի հոսքի խանգարումները 
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(հիդրոկալիկոզ, պիելէկտազիա, հիդրոնեֆրոզ), չափերի փոքրացումը, բաժակ-

ավազանային համակարգի դեֆորմացիաները։ 

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի դեպքում, եթե առկա է ԶՀ, պարտադիր 

հետազոտություններ են ԷՍԳ, ԷխոՍԳ, ակնահատակի զննումը, երիկամների 

ՈՒՁՀ:  

 

Դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 

Անհրաժեշտ է դիֆերենցել խրոնիկական ԳՆ լատենտ ձևից, խրոնիկ 

ինտերստիցիալ նեֆրիտից, խրոնիկ ցիստիտից, էսենցիալ հիպերտենզիայի 

ժամանակ երիկամների ախտահարումից, երիկամների տուբերկուլյոզից։ 

 

Բուժումը  

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի բուժման տևողությունը կազմում է 4 – 8 

շաբաթ և ընթանում է երկու էտապով.  

1) Բուժում սրացման շրջանում, որը չի տարբերվում սուր պիելոնեֆրիտի 

բուժումից 

2) Հակառեցիդիվային բուժում: 

Բուժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է գնահատել բարդություններ 

առաջացնող գործոնները, ինչպիսիք են օբստրուկցիայի առկայությունը, ՇԴ, 

հղիություն, հարուցչի տեսակը, վերջինիս զգայունությունը անտիբիոտիկների 

նկատմամբ, ուրոդինամիկայի վիճակը, ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի 

ակտիվությունը և երիկամների ֆունկցիոնալ վիճակը։ Օբստրուկտիվ 

պիելոնեֆրիտի դեպքում բուժումը սկսում են մեզի հոսքի վերականգնումից 

հետո։ 

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտի բուժումը  ներառում է դիետա, ռեժիմ, 

հակաբակտերիալ բուժում և լրացուցիչ բուժման մեթոդներ։ 

1. Դիետա, ռեժիմ. սրացման շրջանում ցուցված է անկողնային ռեժիմ, մնացած 

դեպքերում՝ ակտիվ ռեժիմ։ ԶՀ և ԽԵԱ բացակայության դեպքում հատուկ դիետա 

չի նշանակվում։ ԶՀ առկայության դեպքում անհրաժեշտ է սահմանփակել 

կերակրի աղը, իսկ ԽԵԱ դեպքում՝ կենդանական սպիտակուցով հարուստ 

սնունդը։ Հիվանդները պետք է ընդունեն օրական ոչ պակաս քան 1,5 – 2 լ հեղուկ, 

բացառությամբ կանգային ՍԱ և մեզի հոսքի խանգարումներով տառապող 

հիվանդների։ 

2. Դեղորայքային բուժում. խրոնիկական պիելոնեֆրիտի ժամանակ նշանակվող 

հակաբակտերիալ պրեպարատները պետք է օժտված լինեն բարձր 

ակտիվությամբ, ազդեցության լայն սպեկտրով, նեֆրոտոքսիկության 

բացակայությամբ կամ նեֆրոտոքսիկությունը պետք է լինի նվազագույն։ 



 

168 

Հակաբակտերիալ բուժումն անց է կացվում միայն մեզի ցանքս 

իրականացնելուց հետո։ Հիմնականում օգտագործում են երրորդ սերնդի 

ցեֆալոսպորիններ, օր., ցեֆտրիաքսոն, ֆտորխինոլոններ, նիտրոֆուրանային 

շարքի պրեպարատներ (Ֆուրադոնին 0,1 գ օրը 3 անգամ, ֆուրագին), 

նալիդիկսային և պիպեմիդային թթուներ, տրիմետոպրիմ և դրա հետ միասին 

սուլֆամետօքսազոլ։ 

3. Երիկամների պերֆուզիան կանոնավորող դեղամիջոցներ, օր., տրենտալ, 

կուրանտիլ, հեպարին։ 

4. Վիտամինների տարբեր համակցումներ՝ պերօրալ կամ պարէնտերալ։ 

5. Վոբենզիմը կամ ֆլոգենզիմը ֆերմենտների համակցում է, ունի հակաբոր¬-

բոքային, հակաագրեգանտային ազդեցություն։ Բարձրացնում է արյան 

ֆիբրինոլիտիկ համակարգի ակտիվությունը։ Ընդունում են 3 հաբ օրական երեք 

անգամ 1 ամսվա ընթացքում կոագուլոգրամմայի հսկողության պայմաններում։ 

6. Ռեմիսիայի շրջանում ակտիվ բուժումից հետո նշանակվում է 

հակառեցիդիվային բուժում, որը տևում է 6 ամսից 1,5 տարի։ Այս բուժման 

առանձնահատկությունը կայանում է ֆիտոթերապիայի, վիտամինների, 

հակաագրեգանտների և իմունոմոդուլյատորների զուգակցման մեջ։ 

7. Հակառեցեդիվային բուժումից հետո, նորմալ ԶՃ և պահպանված ԿՖԱ դեպքում 

խորհուրդ է տրվում սանատոր-կուրորտային բուժում։  

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտով հիվանդները մնում են դիսպանսեր 

հսկողության տակ մեկ տարի։ ԶՀ առկայության դեպքում պարտադիր են 

ակնահատակի հետազոտությունը, ԷՍԳ, ԷխոՍԳ  և երիկամների ՈՒՁՀ։ ԽԵԱ 

զարգացման սկիզբը ժամանակին հայտնաբերելու համար չափազանց կարևոր 

է ֆիլտրացիոն և ռեաբսորբցիոն ունակությունների գնահատումը,  

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵԻՀ խրոնիկական հիվանդություն է, որը բնորոշվում է երիկամային 

մագիստրալ զարկերակների աթերոսկլերոտիկ նեղացմամբ, արյան 

մատակարարման ծավալի իջեցմամբ, նեֆրոսկլերոզով, ԿՖԱ նվազմամբ և ԶՀ 

զարգացմամբ։ 

ԵԻՀ-ն կոչվում է նաև աթերոսկլերոտիկ ՌՀ։ 

 

Դասակարգումը  

Ըստ տեղակայման տարբերում են.  

1. երկկողմանի աթերոսկլերոտիկ ստենոզ,  

2. առավելապես միակոմանի աթերոսկլերոտիկ ստենոզ,  

3. միակ երիկամի զարկերակի աթերոսկլերոտիկ ստենոզ, 
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4. փոխպատվաստված երիկամի զարկերակի աթերոսկլեոտիկ ստենոզ։ 
 

Էթիոլոգիան  

Հիմնական չմոդիֆիկացվող ռիսկի գործոն է համարվում  մեծ տարիքը, 

որի դեպքում որովայնային աորտայի վիսցերալ ճյուղերի, այդ թվում նաև 

երիկամային զարկերակի աթերոսկլերոտիկ ախտահարման 

հավանականությունը մի քանի անգամ մեծանում է։ Երիկամային զարկերակի 

աթերոսկլերոտիկ ստենոզն առավել հաճախ հանդիպում է տղամարդկանց մոտ։ 

ՌՀ հիվանդներից շատերին բնորոշ է լիպոպրոտեիդային փոխանակության 

խանգարումը։ Հիպերխոլերեստերինեմիայի, բարձր ՑԽԼ և ցածր ԲԽԼ հետ 

զուգահեռ դիտվում է նաև հիպերտրիգլիցերիդեմիա, որը խորանում է 

երիկամների ֆիլտրացիոն ունակությունների նվազմանը համընթաց։  

Էսենցիալ հիպերտենզիան, որը նախորդում է երիկամային զարկերակի 

աթերոսկլերոտիկ ստենոզին, դառնում է ավելի արտահայտված։ Այն տիպ 2 ՇԴ 

և երիկամային զարկերակի աթերոսկլերոտիկ ստենոզի առաջացման գլխավոր 

ռիսկի գործոններից մեկն է։  

Ծխելը և ճարպակալումն ունեն մեծ նշանակություն ԵԻՀ զարգացման մեջ։ 

Աթերոսկլերոտիկ ՌՀ ռիսկի գործոն է հիպերհոմոցիստեինեմիան, որը 

խորանում է ԿՖԱ նվազման դեպքում։ ԵԻՀ պրոգրեսին նպաստում են ՍԱՀ 

հիվանդությունների զարգացման ռիսկի գործոնները, զուգակցված ուրեմիայի 

հետ։ 
 

Պաթոգենեզը 

ԵԻՀ ձևավորումը և պրոգրեսը պայմանավորված են երիկամային 

զարկերակների լուսանցքի աթերոսկլերոտիկ նեղացման հետևանքով 

երիկամային հյուսվածքի արյան մատակարարման հարաճուն իջեցմամբ: Նման 

փոփոխությունները տեղի են ունենում նաև աֆերենտ և էֆերենտ 

արտերիոլներում։ Դրա հետևանքով ԿՖԱ աստիճանաբար իջնում է։  

ԿՖԱ բավարար արագության և տուբուլոինտերստիցիալ համակարգի 

բավարար արյան շրջանառության ապահովման համար ՅՈւԳԱ բջիջների 

կողմից ավելանում է ռենինի սինթեզը:  

Սակայն ՌԱԱՀ ակտիվացումը չի ապահովում բավարար ԿՖԱ, քանի որ 

երիկամների մագիստրալ զարկերակների լուսանցքի աթերոսկլերոտիկ 

ստենոզի հետևանքով նվազում է երիկամային պերֆուզիան։ Էական 

հեմոդինամիկ խանգարումներն արտահայտվում են այն ժամանակ, երբ 

երիկամային զարկերակների ստենոզի աստիճանը գերազանցում է 50 %։ Նման 

պարագայում ԿՖԱ անկումը և ԽԵԱ ձևավորումն արագանում են տարբեր 

գործոնների ազդեցության տակ։ Հատկապես մեծ դեր է խաղում դեղորայքը:  
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Առանձնացնում են ԱՓՖ ինհիբիտորները և ԱՌԲ։ Դրանք բերում են աֆերենտ 

արտերիոլների լայնացման, ներկծիկային ճնշման իջեցման, հետևաբար՝ ԿՖԱ 

անկման։ ՈՍՀԴ խումբն ընկճում է պրոստագլանդինների սինթեզը, նպաստում 

է երիկամային հյուսվածքի հիպոպերֆուզիային և իշեմիզացիային։ Բոլոր 

դիուրետիկները նպաստում են հիպովոլեմիայի զարգացմանը և հանգեցնում են 

հիպոնատրիեմիայի։  

ԵԻՀ զարգացման մեխանիզմում կարևորագույն դեր ունեն 

խոլեստերինային վահանիկները, որոնք էնդոգեն և էկզոգեն գործոնների 

ազդեցության տակ կարող են պոկվել, առաջացնելով  տարբեր տրամաչափի 

զարկերակների էմբոլիզացիա։ 

Երիկամային հյուսվածքի հետ կոնտակտի դեպքում, խոլեստերինն 

ակտիվացնում է կոմպլեմենտի C5a ֆրակցիան, ընդգրկելով էոզինոֆիլները։ 

Որպես հետևանք զարգանում է էոզինոֆիլային ՏԻՆ, հետագայում ուղեկցվելով 

երիկամների ֆիլտրացիոն և կոնցենտրացիոն ունակությունների նվազմամբ, 

օլիգո-անուրիայով, համակարգային բորբոքային պատասխանով։  

ԱՏ 2 և մյուս գործոնները, որոնք ակտիվանում են հիպօքսիայի 

պայմաններում, անմիջապես բերում են ֆիբրոգենեզի խթանմանը, այդ թվում 

երիկամներում, ինչն ավելի է բարդանում երիկամների հիպօքսիայի 

պայմաններում, բերելով վազոկոստրիկտիվ նյութերի արտադրության 

ուժեղացման և վազոդիլատատորների ակտիվության իջեցման։ 

 

Մորֆոլոգիան 

Աթերոսկլերոտիկ ՌՀ դեպքում երիկամները փոքրացած են, մակերեսն 

անհարթ։ Բնորոշ է կեղևային շերտի խիստ բարակումը։ Հիստոլոգիական 

քննությամբ հայտնաբերվում է գեներալիզացված նեֆրոսկլերոզ, առավելապես 

արտահայտված տուբուլոինտերստիցիալ հատվածում, ինչը երբեմն այսպես 

կոչված «ատուբուլյար» կծիկի պատկերի հիմք է հանդիսանում (խողովակների 

կտրուկ ատրոֆիա և սկլերոզ համեմատաբար պահպանված կծիկների 

դեպքում)։ Բնորոշ է ներերիկամային անոթների հիալինոզի, ներանոթային 

թրոմբերի ձևավորումը։ 

Ներերիկամային զարկերակների խոլեստերինային էմբոլիայի դեպքում 

տուբուլոինտերստիցիալ հյուսվածքում հայտնաբերվում են բորբոքային 

բջջային ինֆիլտրատներ։ Հեմատոքսիլին-Էոզինով ներկելու դեպքում 

խոլեստերինը լուծվում է և էմբոլի տեղում ձևավորվում է դատարկ 

տարածություն։ Աթերոսկլերոտիկ վահանիկների մակերեսին հայտնաբերվում 

են թրոմբեր։ 
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Կլինիկական պատկերը 

Պարտադիր դրսևորումներից է ԶՀ։ Երիկամային զարկերակների 

աթերոսկլերոզով պայմանավորված ԶՀ առանձնահատկություններն են՝ de novo 

առաջացումը մեծ տարիքում և անկառավարելի ԶՀ հակահիպերտենզիվ 

բուժման պայմաններում։ Բնորոշ է սիստոլիկ ճնշման կայուն բարձրացում, 

հատկապես գիշերային ժամերին, ինչը հաճախ բարդանում է թոքերի այտուցի 

զարգացմամբ։ 

Կայուն ԶՀ, որն ունի չարորակացման հակում, հաճախ ուղեկցվում է 

բարդություններով։ Դրանք են ՍԻՀ, գլխուղեղի արյան շրջանառության 

խանգարումը, որովայնային աորտայի անևրիզման, ազդրային զարկերակի 

խցանումը, որը կլինիկորեն արտահայտվում է ընդմիջվող կաղությամբ։ 

Ներերիկամային զարկերակների և կապիլյարների նեղացման ու 

խցանման հետևանքով ԿՖԱ աստիճանական իջեցումն արտահայտվում է 

շուրջօրյա մեզի քանակի հարաճուն նվազմամբ՝ ընդհուպ մինչև անուրիա։ 

Կլինիկորեն զարգանում է ԽԵԱ, որը բերում է համառ, հակահիպերտենզիվ 

բուժման նկատմամբ ռեզիստենտ ԶՀ։ 

ԵԻՀ համեմատաբար վաղ շրջանում ԶՀ զուգակցվում է պրոգրեսիվող 

հիպերկրեատինինեմիայի և հիպերկալիեմիայի հետ: 

Տարբերում են ներերիկամային կապիլյարների խցանման  

• սուր,  

• ենթասուր և  

• խրոնիկական ընթացք։  

Սուր ընթացքի դեպքում բնորոշ են շուրջօրյա դիուրեզի նվազում, ցավեր 

գոտկային շրջանում, միալգիա, տենդ, մկանային թուլություն, մաշկի քոր։ 

Հիպերվոլեմիայի պատճառով զարգանում է տեսողական նյարդի պտկիկի 

այտուց և տեղի է ունենում տեսողության խանգարում։  

ԵԻՀ ընթանում է որոշակի լաբորատոր փոփոխություններով, որոնք 

առավել ցայտուն են սուր ընթացքի դեպքում։ Հայտնաբերվում են չափավոր 

պրոտեինուրիա մինչև 0,5 գ/24 ժ, հեմատուրիա, լեյկոցիտուրիա։  

Արյան ընդհանուր անալիզ․ բնորոշ են լեյկոցիտոզը և ԷՆԱ մեծացումը։ 

Արյան բիոքիմիական անալիզ․ կարևորագույն ցուցանիշներ են 

հիպերկրեատինինեմիան և հատկապես հիպերկալիեմիան։  Հայտնաբերվում են 

նաև հիպերֆիբրինոգենեմիա և "C" ռեակտիվ սպիտակուցի բարձր մակարդակ։  

 

Դիագնոստիկան 

Ֆիզիկալ հետազոտությամբ հնարավոր է հայտնաբերել պերիֆերիկ 

այտուցներ, ԽՍԱ դրսևորումներ՝ հեպատոմեգալիա, բիլատերալ թաց խզզոցներ 
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ու կրեպիտացիա թոքերի բազալ հատվածում, ինչպես նաև աղմուկ աորտայի և 

այլ խոշոր զարկերակների վրա։  

ԵԻՀ ժամանակ մեզում դիտվող փոփոխություններն են հետքային, 

տրանզիտոր պրոտեինուրիան, հեմատուրիան։ Հնարավոր է 

միկրոհեմատուրիա, լեյկոցիտուրիան բնորոշ չէ։ Միևնույն ժամանակ ավելի 

քան 1 գ/24 ժ պրոտեինուրիան չի հաստատում ԵԻՀ, քանզի հնարավոր է 

զուգահեռ առկա խրոնիկական նեֆրոպաթիա։  

Երիկամների ՈՒՁՀ միջոցով ոչ հազվադեպ հայտնաբերվում են 

երիկամների չափերի փոքրացում, անհարթ եզրեր, կեղևային շերտի բարակում։ 

Երիկամային զարկերակների ՈՒՁ դոպլերոգրաֆիան բավարար չափով 

զգայուն և սպեցիֆիկ չէ, սակայն սկզբնական փուլում նախընտրելի է։ 

Երիկամային զարկերակի ԿՏ հետազոտությունը թույլ է տալիս գնահատել 

երիկամների չափերը, կեղևային նյութի հաստությունը, երիկամային 

զարկերակի ստենոզի աստիճանը և աթերոսկլերոտիկ վահանիկների վիճակը։ 

Այս մեթոդը համարժեք է ռենտգեն կոնտրաստային անգիոգրաֆիային, սակայն 

առավել անվտանգ է ռենտգեն կոնտրաստային նյութով պայմանավորված 

նեֆրոպաթիայի զարգացման տեսակետից։  

ՄՌՏ ժամանակ օգտագործվող կոտրաստային նյութերը պարունակում են 

գադոլինիում, որը երիկամների համար անվտանգ է։  

Կոնտրաստային անգիոգրաֆիան հստակորեն թույլ է տալիս 

հայտնաբերել երիկամային զարկերակի աթերոսկլերոտիկ ստենոզը։  

ԷխոՍԳ միջոցով կարելի է հայտնաբերել միոկարդի հիպերտրոֆիայի 

աստիճանը, ՁՓ սիստոլիկ և դիաստոլիկ ֆունկցիայի խանգարումները, ինչպես 

նաև փականային պաթոլոգիաները։ 

Զճ շուրջօրյա մոնիթորինգի միջոցով հայտնաբերվում են ցիրկադիան 

ռիթմի խանգարումները:  

 

Բուժումը  

ԵԻՀ բուժման ընդհանուր սկզբունքներն են.  

1. օգտագործվող դեղորայքային խմբերի և դոզաների առավելագույն 

նվազեցումը, 

2. ստատինների կիրառումը, 

3. ԱՓՖ ինհիբիտորների և ԱՌԲ կիրառման դադարեցումը, 

4. դիուրետիկների կիրառման ռեժիմի չափավորումը, 

5. հնարավորության դեպքում ինվազիվ բուժման վաղ կիրառումը։ 

Երիկամային զարկերակի աթերոսկլերոտիկ ստենոզի դեպքում 

հակահիպերտենզիվ բուժման հնարավորությունները սահմանափակ են, 
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պայմանավորված ԱՓՖ ինհիբիտորների, ԱՌԲ ու թիազիդային դիուրետիկների 

օգտագործման անհնարինությամբ։  

Այնուամենայնիվ այս հիվանդներն ունեն հակահիպերտենզիվ բուժման 

կարիք։ Որպես բազիսային դեղորայք կարող են օգտագործվել երկարատև 

ազդեցության կալցիումի անտագոնիստներ, համակցված կարդիոսելեկտիվ β-

բլոկատորների հետ, ինչպես նաև իմիդազոլինային I1 ռեցեպտորների 

բլոկատորներ α-բլոկատորների և կանթային դիուրետիկների հետ։  

ԶՃ կտրուկ իջեցումը ցանկալի չէ, հակահիպերտենզիվ դեղորայքի 

տիտրացումը պետք է կատարվի պլազմայում կրեատինինի և կալիումի 

քանակի հսկողության տակ։ ԶՃ ≤ 140/90 մմ ս.ս. ցանկալի չէ, քանի որ այն ավելի 

է խորացնում նվազած երիկամային պերֆուզիան։ 

Բոլոր ԵԻՀ հիվանդներին ցուցված են ստատիններ։ Լիպոպրոտեինային 

փոխանակության արտահայտված խանգարման դեպքում հնարավոր է 

կոմբինացիան էզետիմիբի հետ։ Անհրաժեշտ է այլ մետաբոլիկ խանգարումների 

դեղորայքային շտկումը (ինսուլինային ռեզիստենտություն, տիպ 2 ՇԴ, 

հիպերուրեկեմիա)։ 

ԵԻՀ դեպքում սիրտ-անոթային բարդությունների կանխարգելման համար 

օգտագործվում են ասպիրին և/կամ կլոպիդոգրել։  

ԵԻՀ կոնսերվատիվ բուժումը միշտ քիչ արդյունավետ է, քանզի չի բերում 

ոչ Զճ կարգավորմանը, ոչ երիկամային ֆունկցիաների կայունացմանը։ Այդ իսկ 

պատճառով ցուցված է երիկամների վաղ ռեվասկուլյարիզացիա։ Չնայած մեծ 

մասամբ հետագայում դիտվում է կրեատինինի մակարդակի իջեցում, բայց ոչ 

նորմալացում։  

Քանի որ բալոնային դիլատացիան արագ բերում է ռեստենոզի,  

նպատակահարմար է ստենտավորումը: Ստենտի մեջ ռեստենոզի ռիսկը 

մեծացնում են ի սկզբանե բարձր սիստոլիկ ԶՃ, արտահայտված 

հիպերկրեատինինեմիան, մեծ տարիքը և հիպերֆիբրինոգենեմիան։ 

Շունտավորում կատարվում է ստենտավորման անհնարինության կամ 

նախկինում կատարված անհաջող ստենտավորումից հետո։ 

Անգիոպլաստիկան միակ բուժման միջոցն է, այն հստակորեն բարելավում է 

հիվանդության ելքը։ Այնուամենայնիվ դրանից հետո անհրաժեշտ է սիրտ-

անոթային բարդությունների կանխարգելումը։ Ներերիկամային 

զարկերակների կապիլյարներում խոլեստերինային էմբոլների բուժման 

մոտեցումներ մշակված չեն։ Հնարավոր է ստատինների կիրառումը։ 
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Ռենովասկուլյար հիպերտենզիա 

Ռենովասկուլյար հիպերտենզիան (ՌՀ) երիկամային ԶՀ տարատեսակ է, 

պայմանավորված երիկամային զարկերակի կամ դրա ճյուղերի օկլյուզիայով։ 

Բոլոր ԶՀ-րի մեջ ՌՀ կազմում է 1 %։ 

 

Էթիոլոգիան  

Երիկամային զարկերակի լուսանցքի նեղացման և ՌՀ ձևավորման 

հիմնական պատճառներն են․ 

1.երիկամային մագիստրալ զարկերակի աթերոսկլերոզը, 

2.ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիան։  

Ամենահաճախ հանդիպող պատճառը երիկամային զարկերակի 

աթերոսկլերոտիկ ստենոզն է, որը կազմում է բոլոր դեպքերի 2/3։ 

Հիվանդությունը հանդիպում է առավելապես տարեցների և մեծահասակների 

շրջանում, հաճախ տղամարդկանց մոտ։ 

Հազվադեպ հանդիպող պատճառներից են․ 

1. Երիկամային զարկերակի կամ դրա ճյուղերի թրոմբոզը (անոթի դիագնոստիկ 

կամ բուժական միջամտությունների ժամանակ առաջացած բարդությունները, 

որովայնի վնասվածքները, նախասրտերի շողացումը)։ 

2. Ոչ սպեցիֆիկ աորտոարտերիտը (Տակայասուի սինդրոմ)։ 

3. Հանգուցային պոլիանգիտը։  

4. Որովայնային աորտայի անևրիզման, ուռուցքը։ 

5. Երիկամների տուբերկուլյոզը։ 

6, Երիկամների կառուցվածքային անոմալիաները։ 

Ռիսկի գործոններն են հիպերլիպիդեմիան, ՇԴ, ծխելը, տարածուն 

աթերոսկլերոզը։ Սակայն երիկամային զարկերակի ստենոզի 

արտահայտվածության աստիճանը հնարավոր է չհամապատասխանի այլ 

անոթների աթերոսկլերոտիկ փոփոխություններին, ինչպես նաև արյան 

շիճուկում լիպիդային պրոֆիլի շեղումներին։ 

Երիկամային զարկերակի ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիան կրում է 

ընտանեկան բնույթ և համարվում է գենետիկ հիվանդություն։ Գլխավոր դերը 

պատկանում է α1-անտիտրիպսինի դեֆիցիտին։ 

Երիկամային զարկերակի ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիան առավել 

հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ։ ՌՀ ժամանակ այն կազմում է դեպքերի 1/3։  

Ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիան իրենից ներկայացնում է անոթի պատի ոչ 

սպեցիֆիկ բորբոքային ախտահարում, որը բնորոշվում է հարթմկանային միջին 

շերտի բջիջների փոխարինմամբ ֆիբրոբլաստներով։ Դրա հետ մեկտեղ 

ադվենտիցիայում տեղի են ունենում էլաստիկ թելերի խրձերի կուտակումներ, 
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ինչը բերում է ստենոզի ձևավորմանը։ Բնորոշ են անոթի տեղ-տեղ 

անևրիզմատիկ լայնացումները, որոնք անոթին հաղորդում են համրիչի կամ 

ուլունքի տեսք։  

Երիկամային զարկերակի ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիան կարող է 

զուգակցվել այլ էլաստիկ տիպի զարկերակների (քնային, գլխուղեղային) 

ախտահարման հետ։ Փոփոխություններն առավել հաճախ հանդիպում են 

զարկերակի դիստալ կամ միջին հատվածում, հնարավոր է զարկերակի 

սեգմենտար ախտահարում։ Պաթոլոգիան առավել հաճախ լինում է 

աջակողմյան, առանձին դեպքերում այն կրում է երկկողմանի բնույթ։ 

Հիվանդության առաջացման գլխավոր օղակը համարվում է ՌԱԱՀ 

ակտիվացումն ի պատասխան երիկամային պերֆուզիաի խանգարմանը։ 

Երիկամային զարկերակի ստենոզի պատճառով ստենոզից դիստալ 

հատվածում ճնշումն իջնում է, նվազում է երիկամային պերֆուզիան, ինչը 

հանգեցնում է իշեմիայի ենթարկված երիկամում ռենինի գերարտադրությանը։ 

Արդյունքում  անգիոտենզինոգենը փոխակերպվում է ԱՏ 1, այնուհետև ԱՏ 2, որը 

բերում է ԶՀ-յի։   

Ի հաշիվ երիկամային զարկերակի ստենոզի ռենինի արտադրությունը ԶՃ 

բարձրացմանը զուգահեռ չի ընկճվում։ Այդ իսկ պատճառով պահպանվում է 

բարձր ԶՃ։ 

Միակողմանի ստենոզի ժամանակ ի պատասխան ԶՃ բարձրացմանը, 

չախտահարված երիկամն իրականացնում է նատրիումի արագացված դուրս 

բերում։ Միաժամանակ այդ երիկամում խանգարվում է պերֆուզիան 

ապահովող աուտոմեխանիզմը, որն ուղղված է բարձր ԶՃ պայմաններում 

երիկամային հյուսվածքի վնասման կասեցմանը։ Այս ստադիայում ՌԱԱՀ 

բլոկադայի ենթարկող պրեպարատների կիրառումը բերում է ԶՃ 

արտահայտված իջեցման։ 

ՌՀ ուշ փուլերում ի պատասխան հիպերտոնիկ ախտահարման 

արտահայտված սկլերոզի է ենթարկվում նաև առողջ երիկամը, այն այլևս չի 

կարողանում էքսկրեցիայի ենթարկել ավելցուկ նատրիումն ու ջուրը․ այս 

դեպքում ԶՃ բարձրացման պատճառը ոչ թե ռենին-անգեոտենզին-

ալդոստերոնային մեխանիզմն է, այլ նատրիում-ծավալակախյալ մեխանիզմը։ 

Ժամանակի ընթացքում կոնտրալատերալ երիկամը նույնպես սկլերոզացվում է 

և չափերով փոքրանում ի պատասխան երկարատև բարձր ԶՀ։ Աստիճանաբար 

զարգանում է ԽԵԱ։ 
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Կլինիկական պատկերը 

Ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիայի ժամանակ ԶՀ ի հայտ է գալիս 

մանկական և երիտասարդ տարիքում։  

ՌՀ ունի ծանր, չարորակ ընթացք, ՁՓ արտահայտված հիպետրոֆիայով, 

ռետինոպաթիայով։ Վերանում է զգայունությունը հակահիպերտենզիվ 

թերապիայի նկատմամբ։  

Ֆիբրոմուսկուլյար դիսպլազիայի ժամանակ երիկամների ֆիլտրացիոն 

ունակությունը չի տուժում։ Միզային սինդրոմն արտահայտվում է 

միկրոհեմատուրիայի և աննշան պրոտեինուրիայի ձևով։ 

 

Դիագնոստիկան 

իրականացվում է անամնեստիկ, ֆիզիկալ կլինիկա-լաբորատոր և գործիքային 

հետազոտությունների հիման վրա։ 

Ֆիզիկալ հետազոտությունների ժամանակ ուշադրություն է դարձվում 

ՍԱՀ հիվանդությունների առկայությանը։ Կարևոր դիագնոստիկ 

նշանակություն ունի որովայնային աորտայի և երիկամային զարկերակի վրա 

լսվող սիստոլիկ աղմուկը։ 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը  

1. Մեզի ընդհանուր անալիզով հայտնաբերվում է մինիմալ պրոտեինուրիա, 

որը հիվանդության վաղ շրջանում բացակայում է: Առավել զգայուն մարկեր է 

համարվում ՄԱ-ն: 

2. ԿՖԱ և կրեատինինի մակարդակի բարձրացումը բնորոշ է երկկողմանի 

ախտահարման ժամանակ։ ՌՀ դեպքում երիկամային ֆունկցիայի խանգարումը 

հազվադեպ է և հանդիպում է ավելի ուշ շրջանում։ 

ՌՀ հիվանդներին խիստ բնորոշ է արյան պլազմայում ռենինի 

մակարդակի բարձրացումը և երկրորդային հիպերալդոստերոնիզմի 

զարգացումը։ Հազվադեպ հայտնաբերվում է հիպերկալիեմիա։ Երիկամային 

անոթների երկկողմանի ախտահարման ժամանակ այս փոփոխությունները 

կարող են բացակայել։ Այս լաբորատոր թեստի զգայունության և 

յուրահատկության բարձրացման նպատակով օգտագործում են 

կապտոպրիլային փորձը, որն իրականացվում է նատրիումի նորմալ քանակի 

օգտագործման պայմաններում, մի քանի օր դադարեցնում են դիուրետիկների և 

ԱՓՖ ինհիբիտորների ընդունումը։ Փորձն անց է կացվում հիվանդի նստած 

դիրքում․ 50 մգ կապտոպրիլի ընդունումից առաջ և դրանից մեկ ժամ անց 

վերցնում են երակային արյուն։ Փորձը համարվում է դրական, եթե 

կապտոպրիլի ընդունումից հետո ռենինի մակարդակն արյան պլազմայում 
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կազմում է ավելի բարձր, քան 12 նգ/մլ կամ դրա բացարձակ աճը կազմում է 

ավելի քան 10 նգ/մլ/ժ։  

Առավել ճշգրիտ մեթոդ է համարվում երիկամային երակի 

կաթետերիզացիայի մեթոդով վերցված արյան մեջ ռենինի մակարդակի 

որոշումը և  համեմատումը համակարգային արյան պլազմայի ռենինի 

մակարդակի հետ։ 

Սակայն տվյալ մեթոդը, լինելով առավել վտանգավոր, կիրառվում է միայն 

բարդացած դեպքերում, երբ կա վիրահատության հարց։ 

ՈՒՁՀ դիագնոստիկ հնարավորություններն այս դեպքում սահմանափակ 

են․ կարելի է հայտնաբերել երիկամների ասիմետրիկությունը, սպիական 

փոփոխություններն աթերոսկլերոզով հիվանդների մոտ, կալցինոզը և անոթի 

պատի աթերոսկլերոտիկ դեֆորմացիան։  

Սկրինինգային մեթոդներից են երիկամային զարկերակի ՈւՁ 

դոպլերոգրաֆիան և դինամիկ ռենոսցինտիգրաֆիան։ 

ՈւՁ դոպլերոգրաֆիան ոչ ինվազիվ հետազոտոթյուն է, որը հնարավոր է 

անցկացնել նույնիսկ ծանր ԽԵԱ ժամանակ։ Այս եղանակով հնարավոր է 

վիզուալիզացնել ամբողջ երիկամային անոթային ծառը՝ երիկամային 

զարկերակից մինչև աղեղնաձև զարկերակը, նույնիսկ մինչև միջբլթային 

զարկերակը։  

Հայտնաբերվում է նաև լրացուցիչ երիկամային զարկերակ, վիզուալ ձևով 

գնահատվում են երիկամային պերֆուզիան և դեստրուկտիվ 

ախտահարումները։ Սրտային ցիկլի տարբեր ֆազաներում պերֆուզիայի 

գծային քանակական գնահատականը որոշելու նպատակով օգտագործում են 

սպեկտրալ դոպլերոգրաֆիա։ 

Երիկամային զարկերակի ստենոզի բարձր զգայուն (> 60 %) և սպեցիֆիկ 

նշան է համարվում պերֆուզիաի լոկալ և կտրուկ բարձրացումն առավելապես 

սիստոլայի ժամանակ։  

Երիկամային զարկերակի ստենոզի ճշգրիտ տեղակայումը 

հայտնաբերելու և վիրաբուժական միջամտության անհրաժեշտությունը 

որոշելու համար կիրառում են ՄՌՏ-անգիոգրաֆիա կոնտրաստային նյութի 

ներզարկերակային ներարկման միջոցով։ Որոշվում են նեղացած զարկերակի 

հատվածը, արյան հոսքի ճնշումը և արագությունը, ստենոզից առաջ և հետո 

արյան մատակարարման աստիճանը կոլատերալ զարկերակներում։ 

 

Բուժումը  

ներառում է. 

ա) ԶՃ նորմալացումը, 
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բ ) ՍԱՀ կողմից բարդությունների կանխարգելումը, 

գ) ԽԵԱ կանխարգելումը։ 

1. Դիետան նախատեսում է կերակր աղի սահմանափակում մինչև 3 գ/24 ժ։ 

2. Լիպիդային, ածխաջրատային և պուրինային փոխանակության կորեկցիա, 

պայքար ծխելու դեմ։ 

3. Հակահիպերտենզիվ բուժումը․  

ա) հիմնական խմբերն են ԱՓՖ ինհիբիտորները և ԱՌԲ։ Ֆիբրոմուսկուլյար 

դիսպլազիայի վաղ շրջանում դրանց արդյունավետությունը գրանցվում է 80 % 

դեպքերում, սակայն հետագայում այն նվազում է։  

Հարկ է ընդգծել, որ երկկողմանի արտահայտված երիկամային 

զարկերակային ստենոզի դեպքում ՌԱԱՀ բլոկատորները կարող են բերել 

երիկամային հեմոդինամիկայի կտրուկ դեստաբիլիզացիայի (պերֆուզիաի 

դանդաղում, թուլացում, կծիկային կապիլյարներում ճնշման իջեցում), ԵՍՎ 

զարգացման, այդ իսկ պատճառով նշված դեղամիջոցները խիստ հակացուցված 

են ուշ շրջաններում։ 

բ) Դիհիդրոպիրիդինային խմբի կալցիումի անտագոնիստները, որոնք օժտված 

են արտահայտված հակահիպերտենզիվ ազդեցությամբ և չեն բերում 

մետաբոլիկ խանգարումների ու կասեցնում են հետագայում զարգացող 

վահանիկների աճը։ Այս պրեպարատները համարվում են ՌՀ բուժման 

հիմնական խումբը։ 

գ) կոմբինացված բուժում՝ β-բլոկատորներ, դիուրետիկներ, α-բլոկատորներ, 

իմիդազոլինային ռեցեպտորների ագոնիստներ։ 

Ծանր դեպքերում հարկ է լինում զուգակցել 4 – 5 տարբեր խմբերի 

պրեպարատներ մաքսիմալ կամ սուբմաքսիմալ դոզաներով։ 

 

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՊՈԼԻԿԻՍՏՈԶ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԵՊՀ ժառանգական, պրոգրեսիվող ընթացքով հիվանդություն է, որը 

բնութագրվում է երիկամային հյուսվածքում խողովակների էպիթելիոցիտներից 

և հավաքող խողովակներից բազմաթիվ կիստաների ձևավորմամբ և դրանց 

քանակի ու չափերի աստիճանական աճով:  

 Դասակարգումը 

ԵՊՀ բաժանվում է 2 խմբի, որոնք ըստ էության հանդիսանում են տարբեր 

հիվանդություններ:  

● ԵԱԴՊՀ․ տարբերում են 2 հիմնական տիպ, պայմանավորված ժառանգվող 

գենի մուտացիայով. 
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 տիպ 1` PKD1 գենի մուտացիա 

 տիպ 2` PKD2 գենի մուտացիա 

● ԵԱՌՊՀ իրենից ներկայացնում է հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն: 

 

Էթիոլոգիան 

ԵՊՀ բոլոր ձևերի զարգացման հիմքում ընկած է գենային մուտացիան: 

ԵԱԴՊՀ պայմանավորված է 16-րդ քրոմոսոմում տեղակայված PKD1 գենի, 

կամ 4-րդ քրոմոսոմում տեղակայված PKD2 գենի մուտացիայով։ Նշված գեները 

պատասխանատու են պոլիցիստին 1 և պոլիցիստին 2 սպիտակուցների 

սինթեզի համար: Դեպքերի 85 % պայմանավորված է PKD1 գենի մուտացիայով, 

10 – 15 %  դեպքերում հայտնաբերվում է PKD2 գենի մուտացիա:  

ԵԱՌՊՀ պայմանավորված է 6-րդ քրոմոսոմում տեղակայված PRHD1 

գենի մուտացիայով: Նշված գենը պատասխանատու է հավաքող խողովակների 

էպիթելի առաջնային թավիկների կառուցվածքի մեջ մտնող ֆիբրոցիստին 

(պոլիդիկտին) սպիտակուցի սինթեզի համար։  

ԵԱԴՊՀ ժամանակ կիստաները կարող են ծագել նեֆրոնի յուրաքանչյուր 

սեգմենտից: Կիստաները հայտնաբերվում են ինչպես կեղևային, այնպես էլ 

միջուկային շերտում: 

PC1 և PC2 իրենցից ներկայացնում են մեմբրանային սպիտակուցներ, 

որոնք կարևոր դեր են կատարում միջբջջային և բջջա-մատրիքսային փոխհա-

րաբերություններում։ PC1 գործում է որպես մեխանոռեցեպտոր։ PC2 

հանդիսանում է կալցիումական ոչ սելեկտիվ կատիոնային խողովակ։ 

Պոլիցիստինները ձևավորում են ֆունկցիոնալ կոմպլեքսներ, որոնք 

կանոնավորում են բջջային հիմնական ֆունկցիաները՝ ապոպտոզը, ադհեզիան, 

մորֆոգենեզը և հեղուկի տրանսէպիթելիալ սեկրեցիան։  

Այսպիսով, կիստաների առաջացման հիմքում ընկած են մի քանի 

հիմնական մեխանիզմներ.  

● խողովակների էպիթելային բջիջների պրոլիֆերացիա (սովորաբար 

խողովակների էպիթելի պրոլիֆերացիան դադարում է մարդու ծնվելուց 

անմիջապես հետո): Բջիջները սկսում են կիսվել պատահական 

ուղղվածությամբ, ձևավորելով կիստաներ և հանգեցնելով խողովակների 

օբստրուկցիայի և ներխողովակային ճնշման բարձրացման, 

● խողովակաների բազալ մեմբրանի ժառանգականորեն պայմանավորված 

ձգողականության խանգարում, որը հանգեցնում է խողովակների լայնացման 

անգամ նորմալ ներխողովակային ճնշման պայմաններում։ 

● Ի հաշիվ բջիջների ռեաբսորբցիոն ֆենոտիպի փոխակերպման 

սեկրեցիոնի տեղի է ունենում հեղուկի ավելորդ կուտակում, ինչը կարող է 
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պայմանավորված լինել ինչպես նատրիումական պոմպի բևեռականության 

խանգարմամբ, այնպես էլ նատրիումի ներթափանցմամբ կիստայի ներս, այլ ոչ 

թե դեպի արյուն։ 

ԵԱԴՊՀ ժամանակ կիստաների աճը պայմանավորված է 

էպիթելիոցիտների պրոլիֆերացիայի արագությամբ և կիստաներում հեղուկի 

ծավալով։ Կիստաների հեղուկն իր բաղադրությամբ առաջնային մեզն է, որը 

ֆիլտրվելուց հետո անցնում է խողովակներով։ Կիստաները կարող են լինել 

տարբեր չափերի, նկարագրված են ընդհուպ մինչև հսկայական չափեր ունեցող 

կիստաներ, որոնք պարունակում են մի քանի լիտր հեղուկ։ Կիստաների հաշվին 

երիկամների չափերը մեծանում են, իսկ մակերեսը դառնում է անհարթ: 

Երիկամները նմանվում են խաղողի ողկույզի։ 

ԵԱՌՊՀ ժամանակ կիստաները ձևավորվում են միայն հավաքող 

խողովակներից միջուկային և կեղևային շերտերում։ Ֆիբրոցիստինը զգալիորեն 

ընդգրկված է երիկամի հավաքող խողովակների և լյարդային ուղիներում 

բջիջների զարգացման, դրանց դեֆերենցիացիայի և բջջային պրոլիֆերացիայի 

գործընթացում, ինչի հետևանքով նշված երկու օրգաններում դիտվում են 

հիվանդության մորֆոլոգիական դրսևորումները։ 

Կիստաների աճը, երիկամային հյուսվածքի աստիճանական հյուծումը և 

խողովակների խցանումը, կիստաների ինֆեկցումը և ԶՀ ձևավորումը 

պայմանավորում են երիկամային ֆունկցիաների աստիճանական 

վատթարացումը ԵՊՀ բոլոր ձևերի ժամանակ։ 

 

Կլինիկական պատկերը 

ԵԱԴՊՀ առաջին կլինիկական դրսևորումները, որպես կանոն, դիտվում են 

40 – 50 տարեկան հասակում, սակայն կարող են դիտվել ինչպես ավելի վաղ՝ 

մինչև 8 տարեկանը, այնպես էլ ավելի մեծ՝ 70-ից բարձր տարիքում։ 

ԵԱՌՊՀ ժամանակ կլինիկական նշաններն ի հայտ են գալիս վաղ 

մանկական հասակում, ոչ հազվադեպ նորածինների մոտ, հարավոր է 

զուգակցումը թոքերի հիպոպլազիայի հետ, երբ 30 – 50 % դեպքերում 

նորածինները մահանում են շնչառական անբավարարությունից։ 

ԵԱԴՊՀ կլինիկական պատկերը բնորոշվում է երիկամային և 

արտաերիկամային դրսևորումներով: Երիկամային դրսևորումներն են. 

● սուր կամ մշտական բութ ցավը գոտկային հատվածում, 

● միկրո- կամ մակրոհեմատուրիան, 

● ԶՀ, 

● միզուղիների ինֆեկցիան, օր., ցիստիտը, պիելոնեֆրիտը, կիստաների 

բորբոքումը, 
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● նեֆրոլիթիազը, 

● նեֆրոմեգալիան, 

● ԽԵԱ: 

Տարբեր ինտենսիվության ցավը գոտկային շրջանում ի հայտ է գալիս 

հիվանդության վաղ շրջաններում, կարող է կրկնվել պարբերաբար կամ կրել 

մշտական բնույթ: Հաճախակի ցավերը հիվանդներին ստիպում են ընդունել մեծ 

քանակությամբ ՈՍՀԴ, որոնք ևս նպաստում են ԶՀ և ԽԵԱ խորացմանը: Ցավի 

առաջացման պատճառը մեծացած կիստաների պատճառով երիկամային 

կապսուլայի ձգումն է։ 

ԵՊՀ երկրորդ գերակշռող նշանը հեմատուրիան է,  20 – 30 % դեպքերում 

դիտվում է մշտական միկրոհեմատուրիա, իսկ 30 – 50 % դեպքերում՝ 

մակրոհեմատուրիայի ռեցիդիվներ: Դրդող պատճառ կարող են հանդիսանալ 

տրավման կամ ֆիզիկական գերբեռնվածությունը, ներորովայնային ճնշման 

բարձրացումը: Մակրոհեմատուրիայի էպիզոդների հաճախականությունը 

մեծանում է մեծ չափերով երիկամների և կտրուկ ԶՀ դեպքում: Այլ 

պատճառներից են կիստայի պատում անոթի պատռվածքը, երիկամի 

ինֆարկտը, ինֆեկցիան կամ երիկամներում քարերի առկայությունը: 

ԶՀ 60 – 75 % դեպքերում հայտնաբերվում է ավելի վաղ, քան ի հայտ են 

գալիս երիկամային դիսֆունկցիայի այլ դրսևորումները: Այն երկար ժամանակ 

կարող է լինել հիվանդության միակ դրսևորումը:   

ԵՊՀ ժամանակ ԶՀ բնորոշ հատկանիշը ցիրկադիան ռիթմի խանգարումն 

է՝ ԶՃ բարձր ցուցանիշների պահպանում գիշերային ժամերին և վաղ 

առավոտյան: ԶՀ գենեզը բացատրվում է երիկամների իշեմիայով, որը բերում է 

ՌԱԱՀ ակտիվացմանը և նատրիումի պահմանն օրգանիզմում: ԶՀ նման բնույթը 

բերում է թիրախ օրգանների վնասման, հանգեցնելով ՁՓՀ և ԽԵԱ պրոգրեսի: 

Պրոտեինուրիայի մակարդակը սովորաբար կազմում է մինչև 1 գ/24 ժ: 

Չափավոր կամ արտահայտված պրոտեինուրիան անբարենպաստ 

պրոգնոստիկ նշան է հանդիսանում և հանգեցնում է ԽԵԱ զարգացման 

արագացմանը: 

Մոտ 50 % հիվանդների մոտ միզուղիների ինֆեկցիան բարդացնում է ԵՊՀ 

ընթացքը: Կանանց մոտ հիվանդությունն ավելի հաճախ է զարգանում, քան 

տղամարդ¬կանց, այն կարող է դրսևորվել ցիստիտի կամ պիելոնեֆրիտի ձևով: 

Տենդի առկայությունը, ցավային սինդրոմի ուժգնացումը, պիուրիայի 

առկայությունն առանց լեյկոցիտար ցիլինդրների, ինչպես նաև բուժման 

ստանդարտ մեթոդների նկատմամբ կայունությունը կարող են վկայել 

կիստաների պարունակության բորբոքման մասին:  
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Երիկամային ֆունկցիայի խանգարումը վաղ շրջանում արտահայտվում է 

կոնցենտրացիոն ունակության խանգարմամբ, պոլիուրիայով, նիկտուրիայով: 

Ուշ շրջանում ԿՖԱ նվազմանը զուգահեռ դիտվում է ԽԵԱ կլինիկական 

պատկեր՝ կալցիում-ֆոսֆորական փոխանակության խանգարում, անեմիա, 

մետաբոլիկ ացիդոզ, ազոտեմիա, ուրեմիա, կարդիովասկուլյար 

բարդություններ: 

Արտաերիկամային դրսևորումներն են. 

● ՍԱՈւ՝ լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի կիստաներ, աղու դիվերտիկուլ 

● ՍԱՀ՝ սրտի փականների փոփոխություններ, ներգանգային 

անևրիզմաներ, որովայնային և կրծքային աորտայի անևրիզմաներ: 

Արտաերկամային կիստաները սովորաբար ընթանում են առանց 

կլինիկական դրսևորումների: Կիստաները լյարդում առավել հաճախ 

հանդիպող արտաերիկամային դրսևորումներից են (38 – 65 %), սովորաբար չեն 

ազդում լյարդի ֆունկցիայի վրա և կլինիկորեն չեն արտահայտվում: Մեծ 

հաճախականությամբ (80 % և ավելի) դիտվում է ՍԱՈւ ախտահարում, առավել 

հաճախ հայտնաբերվում են աղու դիվերտիկուլիտ և ճողվածքներ: Հիվանդների 

մոտավորապես 1/3-ի շրջանում ախտորոշվում են աորտալ և միտրալ 

փականների փոփոխություններ։ Տրիկուսպիդալ փականի ախտահարում 

դիտվում է հազվադեպ:  

Առանձին դեպքերում հայտնաբերվում են ձվարանների, արգանդի, 

որկորի և գլխուղեղի կիստաներ: 

 

Բարդությունները 

Առավել հաճախ հանդիպող բարդություններն են. 

● Կիստայի կամ դրա պատի անոթի պատռվածքը, ինչը հանգեցնում է 

արյունահոսության դեպի ռետրոպերիտոնեալ տարածություն կամ երիկամի 

ավազան: Այն դրսևորվում է ցավային սինդրոմով և մակրոհեմատուրիայիով: 

Սովորաբար դիտվում է արյունահոսության ինքնուրույն դադարում: 

Բարդացած դեպքերում կատարվում է վիրահատական միջամտություն: 

● Կիստաների ինֆեկցումը․ ռիսկի գործոն է հանդիսանում միզուղիների 

ինֆեկցիան և դրա տարածումը վերել ճանապարհով։ Հազվադեպ ինֆեկցիան 

ներթափանցում է հեմատոգեն ճանապարհով: 

● Նեֆրոլիթիազը, որը բարդացնում է հիվանդության ընթացքը մոտ 20 % 

դեպքերում: Առավել հաճախ հայտնաբերվում են ուրատներ, հազվադեպ՝ 

օքսալատներ և կալցիումական քարեր: Առաջացման պատճառներն են 

հիպերուրիկեմիան, մետաբոլիկ շեղումները և մեզի հոսքի խանգարումը: 
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● Պոլիցիտեմիայի առաջացումը բացատրվում է խողովակային էպիթելային 

բջիջների կողմից ԷՊՈ գերարտադրությամբ: 

ԵԱՌՊՀ հայտնի է նաև որպես երեխաների պոլիկիստոզ հիվանդություն: 

Կախված երեխաների տարիքից, որի ժամանակ ի հայտ են գալիս կլինիկական 

դրսևորումները, առանձնացվում է 4 խումբ ՝ 

1. Պերինատալ 

2. Նեոնատալ 

3. Վաղ մանկական հասակ  

4. Յուվենիլ: 

Խմբերը զգալիորեն տարբերվում են իրենց կլինիկական ընթացքով և 

պրոգնոզով: Պերինատալ և նեոնատալ շրջաններում հիվանդության 

զարգացման դեպքում երիկամի պարենխիմայի մոտ 90 %-ը զբաղեցնում են 

կիստաները, ինչը հանգեցնում է երիկամի չափերի կտրուկ մեծացման և 

համապատասխա¬նա¬բար որովայնի չափերի մեծացման: Երեխաների մոտ 

հայտաբերվում է արագ պրոգրեսիվող երիկամային անբավարաություն, 

սակայն մահվան պատճառը թոքերի հիպոպլազիայի և պնևմոթորաքսի 

հետևանքով զարգացած շնչառական դիսթրես սինդրոմն է: Հիվանդության 

զարգացման դեպքում վաղ մանկական և յուվենիլ տարիքում կիստաների 

քանակը զգալիորեն քիչ է, բայց ավելի արտահայտված է լյարդի պաթոլոգիան: 

Կլինիկական հետազոտման ժամանակ հայտնաբերվում է լյարդի, երիկամների 

մեծացում, երբեմն հեպատոսպլենոմեգալիա: Առավել հաճախ հանդիպում են ԶՀ 

և միզուղիների ինֆեկցիա: Աստիճանաբար զարգանում է ԽԵԱ։ Միաժամանակ 

դիտվում են լյարդային ֆիբրոզի դրսևորումներ, ինչը ոչ հազվադեպ ուղեկցվում 

է պորտալ հիպերտենզիայով և ՍԱՈւ արյունահոսություններով:  

Պրոգնոզն ավելի բարենպաստ է վաղ մանկական և յուվենիլ տարիքում 

զարգացման դեպքում: Կյանքի տևողությունը մոտ 2-15 տարի է սկսված 

հիվանդության կլինիկական դրսևորումներից: 

 

Դիագնոստիկան 

հիմնվում է տիպիկ կլինիկական պատկերի, մեզում հայտնաբերված 

փոփոխությունների, ԶՀ, ԽԵԱ վրա, հատկապես ծանրաբեռնված 

ժառանգականությամբ անձանց շրջանում։ 

Գործիքային դիագնոստիկայի հիմքում ընկած է կիստաների 

հայտնաբերումը երիկամներում: Ներկայումս լայն կիրառում ունեն ՈւՁՀ, ԿՏ և 

սցինտիգրաֆիան: ՈւՁՀ և սցինտիգրաֆիայի միջոցով հայտնաբերվում են ավելի 

մեծ չափերի  կիստաները, իսկ ԿՏ միջոցով հնարավոր է հայտնաբերել ավելի 

փոքր՝ 0,5 սմ-ից սկսած կիստաները:  
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Ներկայումս օգտագործվում են պոլիկիստոզի ախտորոշման հետևյալ 

չափորոշիչները․  

ժառանգական ծանրաբեռնվածություն ունեցող հիվանդների շրջանում 

(պոլիկիստոզի առկայություն ծնողների մոտ) ախտորոշման չափորոշիչներն են. 

● 2 և ավելի կիստաների առկայություն մեկ կամ երկու երիկամներում մինչև 

30 տարեկան հիվանդների մոտ: 

● 2 կիստաների առկայություն յուրաքանչյուր երիկամում 30 – 59 տարեկան 

հիվանդների մոտ: 

● 4-ից ոչ պակաս կիստաների առկայություն յուրաքանչյուր երիկամում 60-

ից բարձր տարիքի հիվանդների մոտ: 

Ժառանգական ծանրաբեռնվածություն չունեցող հիվանդների դեպքում 

ախտորոշումը դրվում է հիմնվելով տիպիկ կլինիկական պատկերի, 

լաբորատոր տվյալների և գործիքային հետազոտության հետևյալ տվյալների 

վրա․ 

● 3 և ավելի կիստաների առկայություն մեկ երիկամում կամ երկուսում 15 – 

39 տարեկան անձանց շրջանում, 

● 2 կիստաների առկայություն յուրաքանչյուր երիկամում 15 – 39 տարեկան 

անձանց շրջանում, 

● 40 տարեկան և ավելի բարձր տարիքային խմբերում 2 կիստաների 

առկայութ-յան դեպքում պետք է ժխտել ԵՊՀ: 

Կասկածելի դեպքերում կատարվում է գենետիկ հետազոտություն: 

ԵԱՌՊՀ ախտորոշումը դրվում է ելնելով տիպիկ կլինիկական պատկերից և  

հաստատվում է գործիքային հետազոտությամբ։ Ոչ հազվադեպ ախտորոշումը 

հաստատելու նպատակով կատարվում է լյարդի բիոպսիա: 

 

Բուժումը 

 

ԵՊՀ բուժման պաթոգենետիկ մեթոդներ դեռևս մշակված չեն:  

ԵԱԴՊՀ դեպքում կիրառվում է սիմպտոմատիկ բուժում, որի նպատակն է  

դանդաղեցնել ԽԵԱ զարգացումը:  

Սիմպտոմատիկ բուժումը ներառում է. 

● ԶՃ կանոնավորումը 

● Միզուղիների ինֆեկցիայի բուժումը 

● Հեմատուրիայի բուժումը 

● Ցավային սինդրոմի հսկումը 

● ԽԵԱ զարգացման դեպքում շեղումների վերահսկումը և կանոնավորումը:  

Շեղումները ներառում են.  
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• հիպերկալիեմիա,  

• հիպերֆոսֆատեմիա,  

• հիպոկալցիեմիա,  

• հիպերպարաթիրեոզ, 

• մետաբոլիկ ացիդոզ: 

 Կարևոր նշանակություն ունի ԶՃ կարգավորումը: Նպատակային ԶՃ 

համարվում է 130/80 մմ ս․ ս․: Եթե սպիտակուցի օրական կորուստը մեզով 

գերազանցում է 1 գ, որպես նպատակային ԶՃ համարվում է 125/75 մմ. ս․ս․: 

Ընտրության առաջին գծի միջոցներ են հանդիսանում ԱՓՖ 

ինհիբիտորները  կամ ԱՌԲ։ Նպատակահարմար է այս դեղորայքի վաղ 

նշանակումը և մշտական օգտագործումը, ինչը նպաստում է ԽԵԱ զարգացման 

դանդաղեցմանը:  

Խորհուրդ չեն տրվում կալցիումի անտագոնիստները: Դիուրետիկները 

ցուցված չեն պոլիցիտեմիայի, հիպերուրիկեմիայի և նատրիումական պոմպերի 

ֆունկցիայի խանգարման պատճառով:  

 Կիստաների հետագա ինֆեկցումից և այլ բարդություններց խուսափելու 

նպատակով կարևոր է միզուղիների ինֆեկցիաների բուժումը վաղ շրջանում։ 

Բուժման համար անհրաժեշտ է ընտրել լիպոֆիլ անտիբիոտիկներ, որոնք 

ընդունակ են ներթափանցել կիստայի մեջ: Ընտրության պրեպարատներ են 

ֆտորխինոլոնները, օր., լևոֆլոքսացինը, ցիպրոֆլոքսացինը։ Կարելի է կիրառել 

նաև նաև բակտրիմ, կլինդամիցին, խլորամֆենիկոլ: 

Ցավային սինդրոմի բուժման նպատակով այս դեպքում ցանկալի չէ 

օգտագործել ՈՍՀԴ, հաշվի առնեով դրանց կողմնակի ազդեցությունները։ 

Խրոնիկական ցավերի ժամանակ ցավազրկող ազդեցություն կարող են 

դրսևորել տրիցիկլիկ հակադեպրեսանտները:  

Դեղորայքային բուժման էֆեկտի բացակայության դեպքում ընտրության 

տարբերակ կարող է հանդիսանալ կիստաների վիրաբուժական 

դեկոմպրեսիան, որի դրական արդյունքը կազմում է 60 – 80 %: 

Մակրոհեմատուրիան հանդիպում է հիվանդների մոտավորապես 50 %-ի 

մոտ և սովորաբար կրում է անցողիկ բնույթ։ Ցուցված է առատ հեղուկների 

կիրառումը: Հեմոդինամիկ նշանակություն ունեցող հեմատուրիայի դեպքում 

ցուցված են հոսպիտալացում, համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում 

հեմոտրանսֆուզիա:  

ԽԵԱ զարգացման դեպքում բուժումն իրականցվում է միջազգային 

ուղեցույցներին համապատասխան: 

Ներկայումս քննարկվում է վազոպրեսինի V2 ռեցեպտորների 

անտագոնիստների` վապտանների կիրառումը որպես պոլիկիստոզի 
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պաթոգենետիկ բուժում: cAMP կարևոր նշանակություն ունի ցիստոգենեզում, 

ուստի վազոպրեսինի V2 ռեցեպտորների անտագոնիստների կիրառումը կարող 

է լինել էֆեկտիվ, քանի որ դրանք հանդիսանում են cAMP հիմնական 

ագոնիստներ: Ներկայումս Տոլվապտանը Կանադայում, Եվրոպայում և 

Ճապոնիայում կիրառվում է ԵՊՀ բուժման նպատակով: ԱՄՆ-ում նշված 

դեղամիջոցը կիրառվում է միայն հիպոնատրիեմիայի բուժման նպատակով: 

 

ԱՄԻԼՈԻԴՈԶ 

Ամիլոիդոզը համակարգային հիվանդություն է, որը բնորոշվում է տարբեր 

հյուսվածքներում անոմալ, յուրահատուկ կազմով ֆիբրիլյար կառուցվածք 

ունեցող սպիտակուցի՝ ամիլոիդի կուտակմամբ:  

 

Դասակարգումը 

Դասակարգման հիմքում ընկած է ամիլոիդային նյութի ֆիբրիլյար թելերի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունը, որն արտահայտվում է 

նախաամիլոիդային սպիտակուցի յուրահատկությամբ: Ամիլոիդ նյութը նշվում 

է A տառով, որին հետևում է նախաամիլոիդային ֆիբրիլյար սպիտակուցի 

անվանումը: 

Նկարագրված են ավելի քան 30 ամիլոիդային սպիտակուցներ:  
 

Ամիլոիդային 
սպիտակուցի 

տեսակը 

Նախաամիլոիդային 
ֆիբրիլյար 

սպիտակուցը 
Հիմնական կլինիկական ձևը Բաշխվածությունը 

AA Շիճուկային ամիլոիդ 

A  

Երկրորդային  

Խրոնիկական բորբոքային 

հիվանդություններ, ՊՀ  

Համակարգային 

ATTR Տրանսթիրետին Ընտանեկան ամիլոիդային 

նեյրոպաթիա, Ծերունական, 

համակարգային/կարդիալ 

ամիլոիդոզ  

Համակարգային 

Aβ2M β2- միկրոգլոբուլին Ծրագրային հեմոդիալիզ Համակարգային 

AH Ig ծանր շղթաներ Մակրոգլոբուլինեմիա  

ԲՄ 

Համակարգային 

կամ տեղային 

AApoAI Ապոլիպոպրոտեին AI ՆՍ, վիսցերալ ամիլոիդոզ Համակարգային 

AApoAII Ապոլիպոպրոտեին 

AII 

ՆՍ, վիսցերալ ամիլոիդոզ Համակարգային 

Aβ Aβ սպիտակուց Ալցհեյմերի հիվանդություն, 

գլխուղեղային ամիլոիդային 

անգիոպաթիա 

Դաունի սինդրոմ 

Տեղային 

Afib Ֆիբրինոգենի Aa շղթա Երիկամների ախտահարում Համակարգային 

Acal Կալցիտոնին Վահանաձև գեղձի մեդուլյար 

կարցինոմա 

Տեղային 
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AlAPP Ամիլին  Տիպ 2 ՇԴ,  

Ինսուլոմա 

Տեղային 

Acys Ցիստատին C Ժառանգական ցերեբրալ, 

ամիլոիդային անգիոպաթիա 

իսլանդական տիպի 

Համակարգային 

AGel Գելզոլին Ժառանգական ամիլոիդոզ 

ֆիննական տիպի (Ակնային 

ամիլոիդոզ) 

գանգ-ուղեղային նյարդերի 

ախտահարմամբ 

Համակարգային 

Alys Լիզոցիմ Ժառանգական վիսցերալ 

ամիլոիդոզ 

Համակարգային 

AP1P Պրիոնային 

սպիտակուց 

Կրեյտցֆեյլդեր-Յակոբի 

Հերսման-Շտրոսլերի 

հիվանդություն 

Ընտանեկան մահացու 

ինսոմնիա 

Տեղային 

AANF Նախասրտերի 

նատրիուրետիկ 

հորմոն 

Ծերունական ամիլոիդոզ սրտի 

ախտահարումով 

Տեղային 

ALECT2 Լեյկոցիտար 

քեմոտաքսիսի գործոն 

2 

Երիկամներ, լյարդ, ադրենալ 

գեղձեր 

Համակարգային 

 

Էթիոլոգիան 

Կախված ամիլոիդոզի տեսակից էթիոլոգիան կարող է լինել անհայտ, 

ժառանգական կամ որպես այլ հիվանդության բարդություն: Գոյություն ունեն մի 

քանի ռիսկի գործոններ. 

• Տարիքը, օր., AL ամիլոիդոզը հանդիպում է առավելապես 60 – 70 տարե-

կանում: 

• Սեռը. գրեթե 70 % դեպքերում AL ամիլոիդոզը դիտվում է արական սեռի 

մոտ: 

• Խրոնիկական ինֆեկցիոն, բորբոքային հիվանդությունները: 

• Ժառանգականությունը. ընտանեկան անամնեզը: Ամիլոիդոզի որոշ 

տեսակներ ժառանգական են: 

• Հեմոդիալիզի եղանակով բուժվող հիվանդները: 

• Ռասան. աֆրիկական սևամորթների մոտ մեծ է գենետիկ մուտացիաների 

և առավելապես սրտի ախտահարմամբ ընթացող ամիլոիդոզի ռիսկը: 

 

Պաթոգենեզը 

Չնայած ամիլոիդային սպիտակուցի տարատեսակ բնույթին, ամիլոիդոզի 

ձևավորման մեխանիզմը ընդհանուր է: Հիվանդության զարգացման հիմնական 

նախապայմանը նախաամիլոիդային սպիտակուցների երկար ժամանակ 
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կայուն բարձր մակարդակն է արյան մեջ: Այդ սպիտակուցներն իրենց 

կառուցվածքով տարբեր են և աննշան քանակով սինթեզվում են տարբեր 

օրգաններում, օր., SAA սպիտակուցը սինթեզվում է լյարդում: Ենթարկվելով 

քայքայման, դրանք արտազատվում են օրգանիզմից: 

Նախաամիլոիդային սպիտակուցը կարող է լինել օրգանիզմի նորմալ 

սպիտակուց (SAA, β2-միկրոգլոբուլին և այլն) կամ մուտանտ, անոմալ 

սպիտակուց (տրանսթիրետին, անոմալ Ig թեթև շղթաներ և այլն): 

Նախաամիլոիդային սպիտակուցը բերում է մակրոֆագերի և պլազմատիկ 

բջիջների մեմբրանի լիցքի փոփոխության, ինչի հետևանքով բարձրանում է 

դրանց թափանցելիությունը, հնարավորություն տալով սպիտակուցին 

թափանցել բջջի ներսը, ձևավորելով ամիլոիդային ֆիբրիլներ: Վերջիններս 

դուրս են գալիս միջբջջային տարածություն, դարսվում միմյանց վրա (β 

ծալքավոր կոնֆորմացիա) և ձևավորում ամիլոիդ նյութի հենքը: Այդ պրոցեսին 

զուգահեռ բարձրանում է կապիլյարների թափանցելիությունը, հանգեցնելով 

պլազմայից սպիտակուցների, գլիկոպրոտեիդների անջատման, որոնք 

ներգրավվում են ֆիբրիլյար կարկասի մեջ, ձևավորելով ամիլոիդ նյութը: 

Ֆիբրիլյար թելերի կառուցվածքային առանձնահատկությունը 

պայմանավորված է նրա կազմի մեջ մտնող նախաամիլոիդային սպիտակուցի 

յուրահատկությամբ: Մի շարք նախաամիլոիդային սպիտակուցներ (AA-ն 

մշտապես, AL և ATTP հաճախ) ենթարկվում են պրոտեոլիզի, և ամիլոիդի հիմքը 

հանդիսանում են պրոտեոլիզի արդյունքում առաջացած միջանկյալ նյութերը: 

Այսպիսով, ամիլոիդային նյութը կազմված է 2 բաղադրամասերից. 

• ֆիբրիլյար F,  

• ոչ ֆիբրիլյար շիճուկային ամիլոիդ P բաղադրիչով` (SAP) 

ապոլիպոպրոտեին E (ApoE) և գլիկոզամինոգլիկաններ։ 

Առաջինը չլուծվող է և կազմում է ամիլոիդային նյութի հիմնական մասը, մոտ 

90 %: Ֆիբրիլյար թելերն առաջանում են նախաամիլոիդային սպիտակուցից և 

ամիլոիդոզի տարբեր տեսակների դեպքում ունեն տարբեր կառուցվածք:  

P բաղադրամասն ընդհանուր է ամիլոիդոզի բոլոր տեսակների համար և 

նպաստում է ֆիբրիլների կուտակմանն ու ստաբիլիզացիային: Այն կազմում է 

ընդհանուր ամիլոիդային սպիտակուցի մոտ 5 %, հանդիսանում է սուր փուլի 

ռեակտիվ սպիտակուց, նման է CRP սպիտակուցին: ApoE և GAG մտնում են 

ամիլոիդի բոլոր տեսակների կազմի մեջ: Դրանց դերը ամիլոիդոգենեզում 

հայտնի չէ: Դրանց դերը ամիլոիդոգենեզում հայտնի չէ: 

Ամիլոիդը հիմնականում կուտակվում է իր իսկ սինթեզի աղբյուրին մոտ, 

սակայն, համակարգային ամիլոիդոզի դեպքում հնարավոր է ինչպես տեղային 

կուտակում, այնպես էլ այլ հյուսվածքներում:  
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Ամիլոիդոզի առանձին տեսակների համառոտ նկարագիրը. 
 

1. A L  ա մ ի լ ո ի դ ո զ  ( թ ե թ և  շ ղ թ ա ն ե ր ի  ա մ ի լ ո ի դ ո զ )  

(A ամիլոիդոզ, L light chain): AL ամիլոիդոզն ինքնուրույն, համակարգային 

հիվանդություն է, անվանվում է առաջնային կամ իդիոպաթիկ: Այն չունի 

ինֆեկցիոն ծագում, չի առաջանում որևէ այլ հիվանդության հետևանքով և չի 

համարվում ժառանգական հիվանդություն:  

Առավելապես հանդիպում է արական սեռի մոտ (70 %) 60 – 70 

տարեկանում, չնայած հազվադեպ կարող է հանդիպել նաև երիտասարդ 

տարիքում: Այս ամիլոիդոզի դեպքում առկա է ոսկրածուծի ֆունկցիոնալ 

խանգարում: Նորմայում ոսկրածուծում արտադրվում են արյան համակարգի 

իմուն ֆունկցիաներին մասնակցող պլազմատիկ բջիջներ, որոնք արտադրում 

են իմունոգլոբուլիններ:  

Իմունոգլոբուլինները կազմված են 4 սպիտակուցային շղթաներից` 2 

թեթև (κ` կապպա և λ` լյամբդա) և 2 ծանր: AL ամիլոիդոզի դեպքում սինթեզված 

մոնոկլոնալ պլազմատիկ բջիջներն արտադրում են անոմալ 

իմունոգլոբուլիններ, որոնք այս դեպքում իրենցից ներկայացնում են Ig թեթև 

շղթաներ կամ դրանց ֆրագմենտներ, որոնք մակրոֆագերում ֆերմենտատիվ 

տրոհման արդյունք են: Այդ թեթև շղթաները գտնվում են արյան մեջ ազատ 

վիճակում և կարող են հայտնաբերվել լաբորատոր քննությամբ: Առավել հաճախ 

հայտնաբերվում են λ շղթաներ, սակայն դա չի ազդում ախտորոշման կամ 

բուժման վրա: Այսպիսով, այդ շղթաները շրջանառելով արյան մեջ, դառնում են 

ռիգիդ, անլուծելի և որպես ֆիբրիլներ կուտակվում են տարբեր օրգաններում, 

դրանց շուրջը, շարակցական հյուսվածքում, մկաններում, նյարդերում: 

AL ամիլոիդոզը երբեմն ասոցացված է միելոմային հիվանդության հետ, 

որի դեպքում ևս առաջանում են Ig թեթև շղթաներ: Միելոմային հիվանդությամբ 

տառապողների 15 % մոտ հայտնաբերվում է AL ամիլոիդոզ:  

AL ամիլոիդոզի դեպքում ախտահարվում են երիկամները, սիրտը, ՍԱՈւ, 

պերիֆերիկ նյարդային համակարգը, ոսկրածուծը,  շնչառական ուղիները, 

մաշկը: Գլխուղեղն այս ամիլոիդոզի դեպքում չի ախտահարվում: 

2․ A A  ա մ ի լ ո ի դ ո զ  

A (ամիլոիդոզ) և A (A սպիտակուց): Անվանվում է երկրորդային կամ 

բորբոքային ամիլոիդոզ և կրում է համակարգային բնույթ: Այս ամիլոիդոզը 

հանդիպում է ցանկացած տարիքային խմբում և համարվում է մանկական 

ամիլոիդոզի միակ տեսակը: Աշխարհում այն համակարգային ամիլոիդոզի 

առավել տարածված տեսակն է, որը զարգանում է մի շարք հիվանդությունների 

դեպքում: Նախաամիլոիդային բարձրամոլեկուլյար SAA սպիտակուցը (Serum 
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Amyloid A protein – շիճուկային ամիլոիդ A սպիտակուց) մեծ քանակով 

սինթեզվում է լյարդում: Այն բորբոքային սուր փուլի սպիտակուց է, որը 

սինթեզվում է ի պատասխան մի շարք ցիտոկինների (IL-1, IL-6, TNF-α) 

ազդեցության և արյան շիճուկում շրջանառում է կապված ԲԽԼՊ հետ: Այս 

սպիտակուցի մակարդակի կարճատև բարձրացումն արյան մեջ համարվում է 

նորմալ ռեակցիա բորբոքման դեմ: Սակայն, երկարատև բորբոքման 

պայմաններում SAA-ից առանձնանում է AA սպիտակուցը, որից ձևավորվում են 

ամիլոիդային ֆիբրիլներ և կուտակվելով հյուսվածքներում, առաջացնում են AA 

ամիլոիդոզ: Այս առանձնացման պատճառն  անհայտ է:  

Այսպիսով, AA ամիլոիդոզի դեպքում նախաամիլոիդային սպիտակուցը 

SAA-ն է, և որքան բարձր է դրա սինթեզն ու քանակությունն արյան մեջ, այնքան 

բարձր է ամիլոիդոզի առաջացման և պրոգրեսի ռիսկը:  

Որպես բարդություն AA ամիլոիդոզը զարգանում է հետևյալ 

հիվանդությունների դեպքում. 

• ՌԱ, անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ, պսորիատիկ արթրիտ։ 

• Խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդություն։ 

• Խրոնիկական ինֆեկցիոն հիվանդություններ` ենթասուր ինֆեկցիոն 

էնդոկարդիտ, տուբերկուլյոզ, բրոնխոէկտազներ, օստեոմիելիտ:  

• Հեմատոլոգիական և չարորակ ուռուցքային հիվանդություններ` Հոջկինի 

լիմֆոմա և ոչ Հոջկինյան լիմֆոմա, երիկամաբջջային կարցինոմա, 

Կաստլեմանի հիվանդություն: 

• Ժառանգական աուտոբորբոքային հիվանդություններ. պատճառը 

բորբոքման համար պատասխանատու գեների խանգարումն է` 

պարբերական հիվանդություն՝ FMF, Մակլ – Ուելսի սինդրոմ 

(ընտանեկան պարբերական տենդ՝ զուգակցված խլության և եղնջացանի 

հետ), TRAPS սինդրոմ (TNF-ռեցեպտոր ասոցացված պարբերական 

սինդրոմ): 

• Այլ հիվանդություններ. ճարպակալում, սարկոիդոզ, համակարգային 

վասկուլիտներ (Տակայասուի արտերիտ, հանգուցավոր պոլիարտերիտ): 

• Փոքր հիշեցում հայերի մոտ տարածված պարբերական հիվանդության 

մասին․ այն պատկանում է աուտոսոմ-ռեցեսիվ տիպով ժառանգվող 

հիվանդությունների շարքին: Բնորոշվում է ասեպտիկ սերոզիտի 

պարբերական նոպաներով (պերիտոնիտ, պլևրիտ, պերիկարդիտ)՝ 

տարածուն ցավերով որովայնի, կրծքավանդակի շրջանում, ուղեկցվում է 

դողով, սարսուռով, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով մինչև 39 - 

40°C: Ջերմային ռեակցիան կարող է տևել միջինում 1 – 2 օր, իսկ ցավային 
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սինդրոմը՝ 3 – 5 օր: Միջնոպայական շրջանում հիվանդները 

գործնականում առողջ են: Ամիլոիդոզը զարգանում է 25 – 46 % դեպքերում։  

Ամիլոիդոզին բնորոշ է 2 ֆենոտիպ․ 

ա) Ամիլոիդոզը զարգանում է ՊՀ  ֆոնի վրա: Ընդ որում, ապացուցված է, որ 

ամիլոիդոզի զարգացումը սովորաբար կախված չէ հիվանդության կլինիկական 

ձևերից, նոպաների հաճախականությունից և դրանց ընթացքի 

առանձնահատկություններից:  

բ) Նախ զարգանում է երիկամների ամիլոիդոզ, ապա, որոշ ժամանակ անց 

միանում են ՊՀ նոպաները:  

SAA սպիտակուցի որոշ տարատեսակներ` SAA-1 α/α, β/β իզոձևեր, 

օժտված են ավելի բարձր ամիլոիդոգեն հատկություններով: 

AA ամիլոիդոզի դեպքում առավել հաճախ ախտահարվում են 

երիկամները, նաև լյարդը, փայծաղը, վահանաձև գեղձը, ՍԱՈւ, սիրտը, 

նյարդային համակարգը: 

3. AF ժա ռ ա ն գ ա կ ա ն  ա մ ի լ ո ի դ ո զ  ( A ամիլոիդոզ, F   familial) :   

Համակարգային ամիլոիդոզի տարատեսակ է, որի հիմքում ընկած է 

համապատասխան սպիտակուցի գենային մուտացիան և փոխանցվում է 

աուտոսոմ-դոմինանտ տիպով: Չնայած դրան, այն դրսևորվում է միայն մեծ 

տարիքում: Գենետիկ մուտացիայի արդյունքում սինթեզվում են անոմալ 

ամիլոիդային սպիտակուցներ, հետագայում կուտակվելով, ախտահարում են 

նյարդերը և տարբեր օրգանները:  

Այն դասակարգվում է որպես.  

• ATTR ամիլոիդոզ` A (ամիլոիդոզ) և TTR (տրանսթիրետին),  

• ոչ-ATTR ամիլոիդոզ, ավելի հազվադեպ հանդիպող տարբերակ է: 

Նախաամիլոիդային սպիտակուցներն են` A-I, A-II ապոպրոտեինը, Aa 

ֆիբրինոգենը, լիզոցիմը, գելզոլինը, C ցիստատինը: 

Տրանսթիրետինը սինթեզվում է լյարդում: Առավելապես ախտահարվում են 

նյարդերը, սիրտը, ՍԱՈւ, երիկամները, աչքերը: Ոչ-ATTR ամիլոիդոզի որոշ 

տարբերակների դեպքում բնորոշ է աչքերի (գելզոլին) և գլխուղեղի (C 

ցիստատին) ախտահարումը: 

Նկարագրված է նաև ծերունական hամակարգային կամ սրտային ամիլոիդոզ 

SSA (Senile Systemic Amyloidosis), որը նախկինում գործածական տերմին էր, 

ներկայումս այն կոչվում է wild-type ATTR: Այս դեպքում ևս նախաամիլոիդային 

սպիտակուցը տրանսթիրետինն է, որը ենթարկվում է տարիքային 

փոփոխությունների: Հանդիպում է գերազանցապես տղամարդկանց մոտ, 60 – 

70 և բարձր տարիքում:  

4. A β 2 M  ա մ ի լ ո ի դ ո զ  
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Նախաամիլոիդային սպիտակուցը արյան մեջ, մեզում, ողնուղեղային 

հեղուկում և սինովիալ հեղուկում առկա նորմալ β2-միկրոգլոբուլինն է, 

(նորմայում արյան մեջ կազմում է 1 – 2 մգ/լ): Այն իրենից ներկայացնում է MHC 

(Major Histocompatibility Complex)` հիմնական հիստոհամատեղելիության 

կոմպլեքսի թեթև շղթա, որը նորմայում ֆիլտրվում և ռեաբսորբցիայի է 

ենթարկվում պրոքսիմալ խողովակներում: ԵԽՀ դեպքում, ԿՖԱ անկմանը և 

կրեատինինի մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ, դրա մակարդակն աճում 

է և ծրագրային դիալիզի ընթացքում մոտ 60 անգամ նորմայից բարձրանում է, 

բերելով դիալիզ-խթանված ամիլոիդոզի հեմոդիալիզային բուժման 7 և ավելի 

տարիների ընթացքում: Դիալիզային մեմբրանները հիմնականում չեն 

հեռացնում այն:  

5. A β  ա մ ի լ ո ի դ ո զ ը , կրելով ֆոկալ բնույթ, ախտահարում է գլխուղեղը և 

հատուկ է Ալցհեյմերի հիվանդությանը, երբ առկա են β-ամիլոիդային 

սպիտակուցի կուտակումներ ֆիբրիլյար ներառումներով։ Ալցհեյմերի 

հիվանդության դեպքում զարգացած ամիլոիդոզի ժամանակ ամիլոիդ նյութը 

կազմված է β ամիլոիդային սպիտակուցից (A,B), վերջինիս նախաամիլոիդային 

սպիտակուցը AβPP-ն է: Ամիլոիդը կուտակվում է գլխուղեղի անոթների 

պատերում, ձևավորելով ամիլոիդային վահանիկներ և ամիլոիդային 

անգիոպաթիա: 

 

6. Ա մ ի լ ո ի դ ո զ ի  ա յ լ  ձ և ե ր ը  

Պեպտիդային հորմոնների քայքայման հետևանքով առաջացած տարբեր 

նյութերի կուտակմամբ պայմանավորված ամիլոիդոզն արտահայտվում է 

որպես.  

Ա) Acal ամիլոիդոզ, որը հանդիպում է վահանաձև գեղձի չարորակ ուռուցքի 

դեպքում: Այս ամիլոիդի կառուցվածքի հիմքում ընկած է կալցիտոնինը: 

Բ) AANF ամիլոիդոզ, որը բնորոշվում է նախասրտերի միոկարդում ֆիբրիլային 

սպիտակուցի կուտակմամբ: Այն ձևավորվում է նախասրտերի նատրիուրետիկ 

հորմոնից:  

Տիպ 2 ՇԴ և ՍԱՈւ ուռուցքների դեպքում առաջացած ամիլոիդի հիմքում 

ամիլինն է:  

 

Կլինիկական պատկերը 

Ամիլոիդոզի կլինիկական տարբեր արտահայտությունների հիմքում 

ընկած են ամիլոիդ նյութի կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Ամիլոիդոզը կարող է ընթանալ ասիմպտոմ կամ արտահայտված կլինիկայով: 
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Դրսևորվում է  ախտահարված օրգանի ֆունկցիայի խանգարման կլինիկական 

նշաններով: 

Հիմնական գանգատներն են անբացատրելի դյուրհոգնելիությունը, 

ընդհանուր թուլությունը, քաշի անկումը: Այս դեպքում ցուցված է բիոպսիա:  

AA ամիլոիդոզի դեպքում մի շարք կլինիկական նշաններ բնորոշ են և 

հիմնական հիվանդությանը և ամիլոիդոզին, ինչը կարող է ուշացնել 

ամիլոիդոզի ախտորոշումը:  

 

Ե ր ի կ ա մ ն ե ր ի  ա մ ի լ ո ի դ ո զ   

Մակրոսկոպիկ՝ երիկամները մեծացած են չափերով, ունեն հարթ 

մակերես, կեղևային և ուղեղային շերտերի միջև սահմանը չի դիֆերենցվում:  

Միկրոսկոպիկ` ամիլոիդային նյութը առաջին հերթին կուտակվում է 

կծիկների մեզանգիալ մատրիքսում, ԳԲՄ երկայնքով և արյունատար 

անոթներում: Ժամանակի ընթացքում ողջ մեզանգիալ հատվածը փոխարինվում 

է ամիլոիդային նյութով, որը կարող է ներթափանցել նաև ԳԲՄ հաստության 

մեջ, սուբէնդոթելիալ, սուբէպիթելիալ հատվածներ: Ի վերջո, ամիլոիդը 

փոխարինում է կծիկները, ինչի արդյունքում դրանց մնացորդները 

դժվարությամբ են դիֆերենցվում լուսային միկրոսկոպով:  

Ամիլոիդը կուտակվում է նաև խողովակներում և ինտերստիցիալ հյուսվածքում, 

հանգեցնելով խողովակների ատրոֆիայի և ինտերստիցիալ ֆիբրոզի: 

Երիկամների ախտահարման առաջին դրսևորումը պրոտեինուրիան է: 

Հետագայում զարգանում է ՆՍ:  

Երիկամների ամիլոիդոզը դասակարգվում է 4 շրջանների. 

1. նախակլինիկական, 

2. պրոտեինուրիկ, 

3. նեֆրոտիկ, 

4. ԵԽՀ: 

 

1. Նախակլինիկական շրջան  

առկա է AAամիլոիդոզի դեպքում և արտա¬ցոլում է հիմնական հիվանդության 

պատկերը: Չկա երիկամների ախտահարման որևէ ցուցանիշ: 

ՊՀ հիվանդների մոտ, եթե միջնոպայական շրջանում հայտնաբերվում է 

մշտական բարձր ԷՆԱ (40-50մմ/ժ), ֆիբրինոգենի, CRP և SAA սպիտակուցների 

բարձր մակարդակ, դա հուշում է ամիլոիդոզի զարգացու¬մը: Այս շրջանում 

կատարված արյան գենետիկական հետազո¬տությունը ոչ միայն հաստատում է 

ՊՀ առկայությունը, այլև հայտնաբերում է ամիլոիդոզի զարգացման համար  
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պատասխանատու մուտացիաները (M634V, V726A, N680I) և SAA սպիտակուցի 

իզոձևեր α/α և α/β, β/β: 

2. Պրոտեինուրիայի շրջանում նախքան լաբորատոր փոփոխությունների ի 

հայտ գալը երիկամի բիոպսիայով կծիկներում և խողովակային ապարա¬տում 

հայտնաբերվում են ամիլոիդի կուտակումներ:  

ՊՀ դեպքում անցողիկ պրոտեինուրիա հանդիպում է նոպաների ընթացքում: 

Պրոտեինուրիան կայուն փուլում աստիճանաբար հասնում է մինչև 3 գ/24 ժ: 

ԿՖԱ սովորաբար պահպանված է: Հնարավոր է նաև լեյկոցիտուրիա: Կարող է 

հայտնաբերվել նաև միկրո-, հազվադեպ մակրոհեմատուրիա:  

Կայուն պրոտեինուրիայի փուլն ընթանում է 2 ձևով.  

ա) դանդաղ, երբ ՆՍ ձևավորվում է 10-15 տարի անց և  

բ) արագ` 3-4 տարի անց, երբ պրոտեինուրիան արագորեն աճում է, վերածվելով 

ՆՍ, համակցվելով երբեմն հեմատուրիայի հետ:  

Հաճախ արագ զարգացող պրոտեինուրիան զուգակցվում է ԶՀ հետ, որը 

սովորաբար բնորոշ չէ ամիլոիդոզին: Այդ դեպքում պրոցեսն արագորեն 

զարգանում է, շրջանցում նեֆրոտիկ շրջանը և ավարտվում ԽԵԱ: Այդ տիպը 

հիմնականում հանդիպում է երիտասարդների մոտ:  

3. Նեֆրոտիկ շրջան  

ՆՍ կարող է հանդիսանալ ամիլոի¬դոզի առաջին կլինիկական 

դրսևորումը: Այն հաճախ զուգակցվում է հիպոտենզիայով: Լաբորատոր 

տվյալները հիմնականում նույնն են, ինչ այլ պատճառով առաջացած ՆՍ 

դեպքում, սակայն որոշ շեղումներ ավելի արտահայտված են: Դրանք են խիստ 

բարձր ԷՆԱ  մինչև 90 մմ/ժ, արտահայտ¬ված հիպերֆիբրինոգենեմիան, 

թրոմբոցիտոզը փայծաղի ամիլոիդոզի դեպ¬քում, հիպերխոլեստերինեմիան,  

հիպերգամմագլոբուլինեմիան: 

AL ամիլոիդոզի դեպքում բարձր է մոնոկլոնալ իմունոգլոբուլինների 

մակարդակը, իսկ ֆիբրինոգենի մակարդակն իջած է:  

4.ԵԽՀ շրջան  

ԵԽՀ շրջանում զարգանում է ԿՖԱ անկմամբ պայմանավորված ԶՀ: 

Արտահայտված անեմիան ոչ միշտ է համապատասխանում ԿՖԱ 

ցուցանիշներին, այն երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքի ամիլոիդոզով 

ախտահարման հետևանք է: 

Երիկամների ամիլոիդոզի դեպքում կյանքի տևողությունը 

պայմանավորված է ոչ միայն ամիլոիդոզի կլինիկայով, այլև այլ օրգանների 

ախտահարման աստիճանով: Կյանքի առավել կարճ տևողություն դիտվում է 

հիպոտենզիայի և ԶՀ դեպքում: Տարբեր տեսակի ինֆեկցիաները, հատկապես 

վիրուսային, հղիությունը և դրա արհեստական ընդհատումը, տրավմաները, 
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վիրաբուժական միջամտությունները, պատվաստումները, ինչպես նաև որոշ 

դեղամիջոցներ, արագացնում են ամիլոիդոզի ընթացքը: 

 

Նյարդային համակարգը 

Նյարդային համակարգի ախտահարումը դրսևորվում է պերիֆերիկ և 

ավտոնոմ նեյրոպաթիայով: Առաջին դեպքում դիտվում է ցավ ստորին և վերին 

վերջույթների շրջանում, ցավային շեմի իջեցում, թմրածություն, պարեսթեզիա, 

անհան¬գիստ ոտքերի սինդրոմ (ATTR դեպքում), ջերմազգացողության 

կորուստ: AL և Aβ2M ամիլոիդոզին բնորոշ է կարպալ թունելի սինդրոմը: 

Ավտոնոմ նեյրոպաթիայի դեպքում ախտահարվում են ներքին օրգանների 

ֆունկցիան կանոնավորող նյարդերը, ինչը դրսևորվում է ԶՃ, սրտի ռիթմի, 

քրտնարտադրության, դեֆեկացիայի, էրեկտիլ ֆունկցիայի խանգարումներով: 

Բնորոշ են օրթոստատիկ հիպոտենզիան, գլխապտույտը, դիարեան և 

փորկապությունը, սֆինկտերների անբավարարությունը:  

 

Ստամոքս-աղիքային համակարգը 

ՍԱՈւ կողմից գանգատները կապված են կամ ավտոնոմ նեյրոպաթիայի 

կամ աղիներում ներծծման խանգարման հետ, քանի որ աղիների 

լորձաթաղանթում և ենթալորձային շերտում տեղի է ունենում ամիլոիդի 

կուտակում: Ախտահարումը դրսևորվում է սրտխառնոցով, դիարեայով կամ 

փորկապությամբ, քաշի նվազմամբ, ախորժակի անկմամբ, վաղ 

հագեցվածությամբ: Երբեմն հիվանդության առաջին և միակ կլինիկական 

նշանը կարող է լինել ծանր աստիճանի դիարեան: Բնորոշ է մալաբսորբցիան: 

Աղիներից սպիտակուցի ներծծման խանգարման հետևանքով խորանում է ՆՍ 

պայմանավորված հիպոպրոտեինեմիան:  

Առավել հաճախ ախտահարվում են բարակ աղիները և ուղիղ աղին: 

Ամիլոիդը կուտակվում է լորձաթաղանթի և հատկապես ենթալորձային շերտի 

մանր և միջին տրամաչափի անոթների պատերում: Այս փոփոխություններն 

առավել արտահայտված են AA ամիլոիդոզի դեպքում:Աղիների մկանային 

շերտն այս տիպի ամիլոիդոզի ժամանակ չի ախտահար¬վում: Կերակրափողի 

ախտահարումն արտահայտվում է կարդիալ հատվածի ախալազիայով:  

AL ամիլոիդոզի դեպքում զարգանում է մակրոգլոսիա, ինչը հանգեցնում է 

խոսքի և կլման ակտի խանգարման: Հեպատոմեգալիան և սպլենոմեգալիան 

հաճախ հանդիպում են AL և AA ամիլոիդոզի դեպքում: Հեպատոմեգալիան 

ընթանում է գամմա-գլուտամին տրանսպեպտիդազայի և հիմնային ֆոսֆատա-

զայի մակարդակի բարձրացումով:  
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Ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարումն արտահայտվում է էկզոկրին 

ֆունկցիայի խանգարմամբ, ինչի հետևանքով զարգանում է ստեատորեա:  

 

Սիրտ-անոթային համակարգը  

Միոկարդում ամիլոիդի կուտակման հաշվին ձևավորվում է 

կարդիոմեգալիա: Տեղի է ունենում խոռոչների պատերի հաստացում և 

կարծրացում, ինչի հետևանքով զարգանում է ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիա, 

առաջացնելով ԴԴ: Սիստոլիկ ֆունկցիան պահպանված է մինչև հիվանդության 

վերջնական փուլերը:   

Որպես բարդություն  զարգանում է ՍԱ:  

Դիտվում են նաև ռիթմի և հաղորդականության խանգարումներ: 

Ընդգրկվում են նաև էնդոկարդն ու պերիկարդը: Զարգանում է 

կոնստրիկտիվ պերիկարդիտ: Հայտնաբերվում է QRS կոմպլեքսի ամպլիտուդի 

իջեցում: ԷխոՍԳ միջոցով հայտնաբերվում է ՁՓ ասիմետրիկ հիպերտրոֆիա և 

հիպոկինեզ: 

 

Հոդերը և մկանները  

առավել ախտահարվում են AL և Aβ2M ամիլոիդոզի դեպքում: Ամիլոիդը 

կուտակվում է սինովիալ մեմբրաններում, սինովիալ հեղուկում և աճառային 

շերտում, պերիարտիկուլյար հյուսվածքներում: Մկաններում ամիլոիդի 

կուտակումը հանգեց¬նում է մկանների ատրոֆիայի, սակայն արտաքուստ 

ձևավորելով կեղծ հիպերտրոֆիայի պատկեր:  

AL և Aβ2M ամիլոիդոզին հատուկ է կարպալ թունելի սինդրոմը:  

Ամիլոիդային կուտակումներ հանդիպում են նաև պարանոցային 

միջողային դիսկերում:  

 

Էնդոկրին խանգարումները  

Ախտահարվում են վահանաձև գեղձը, մակերիկամները, հիպոֆիզը, 

ենթաստամոքսային գեղձը:  

 

Մաշկը 

ախտահարվում է առավելապես AL ամիլոիդոզի դեպքում: Հանդիպում են 

պերիօրբիտալ էկխիմոզներ, որոնք ավելի են արտահայտվում հազի դեպքում, 

պետեխիաներ, պուրպուրա և մարմնի այլ հատվածների մաշկի 

արյունազեղումներ: Մարմնի տարբեր հատվածներում առաջանում են տարբեր 

չափերի հանգույցներ և մոմանման պապուլաներ: 



 

197 

 Մաշկի պապուլյոզ ամիլոիդոզի դեպքում ամիլոիդը ձևավորվում է 

կերատինից: 

 

Շնչառական համակարգը  

AL ամիլոիդոզի դեպքում ամիլոիդը կարող է կուտակվել նաև 

պարանազալ սինուսներում, կոկորդում և շնչափողում, բրոնխների պատերում, 

միջալվեոլյար տարածությունում: Բնորոշ են հևոցն ու հազը: Եթե ամիլոիդը 

կուտակվում է ձայնալարերի շրջանում, առաջանում է խռպոտություն: 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոլոգիական հետազոտությամբ 

յուրահատուկ փոփոխություններ չեն հայտնա¬բերվում:  

Աստիճանաբար զարգանում է շնչառական անբավարարություն:  

 

Դիագնոստիկան 

Նախ կարևոր է ճշտել հիմնական հիվանդության առկայությունը, որի 

դեպքում զարգացել է այս կամ այն տիպի ամիլոիդոզը: Քանի որ ամիլոիդոզի 

զարգացման նախապայման է նախաամիլոիդային սպիտակուցի մակարդակի 

բարձրացումն արյան մեջ, ուստի մեծ նշանակություն ունի դրա տեսակի 

որոշումը:  

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  ք ն ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ն  ը ն դ գ ր կ ո ւ մ  ե ն . 

 

• արյան և մեզի ընդհանուր քննությունը,  

• արյան բիոքիմիական քննությունը 

• 24 ժամվա մեզում սպիտակուցի քանակի որոշումը: 

Անհրաժեշտ է արյան մեջ իմունոգլոբուլինների թեթև շղթաների 

առկայության որոշումը:  

Բնորոշ է մոնոկլոնալ իմունոգլոբուլինների առկայությունն արյան 

պլազմայում և մեզում: 

- Գործիքային հետազոտությունները.  

- ԷՍԳ, ՈՒՁՀ, ԷխոՍԳ, ՄՌՏ, սցինտիգրաֆիա:  

ՈՒՁՀ երիկամները չափերով մեծացած են, բնորոշ է հեպատոսպլենոմեգալիան:  

ԷՍԳ միջոցով հայտնաբերվում են տարբեր աստիճանի բլոկադաներ և 

ռիթմի խանգարումներ: 

ԷխոՍԳ միջոցով հայտնաբերվում է միոկարդի հաստացում, ՁՓ 

միոկարդի հիպոկինեզ: Ավելի մանրակրկիտ ինֆորմացիա կարող է տալ ՄՌՏ 

հետազոտությունը: Կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն ունի սցինտիգրաֆիկ 

հետազոտությունը γ123 պլազմայի P բաղադրամասով (SAP), այն գտնվում է 
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բոլոր տեսակի ամիլոիդների կառուցվածքում: Ռադիոակտիվ SAP նյութը 

ներարկվում է հիվանդին և կատարվում է տվյալ օրգանի դինամիկ 

սցինտիգրաֆիա: SAP-ը կապվում է ամիլոիդ դեպոզիտների հետ և տալիս է 

յուրահատուկ լուսավորում: Դիագնոստիկայի վերջնական և լիարժեք մեթոդը 

բիոպսիան է: 

- Բիոպտատը ստացվում է որովայնի առաջային պատի ենթամաշկային 

ճարպաբջջանքից, ինչպես նաև  ուղիղ աղու ենթալորձային շերտից 

(համապատասխանաբար մոտ 90 % և 73-84 % զգայունություն), շրթունքային 

թքագեղձերից (ստորին շրթունք), մաշկից, ոսկրածուծից (անոմալ պլազմատիկ 

բջիջների հայտնաբերում) և ներքին օրգաններից, օր., երիկամային, լյարդային,  

էնդոմիոկարդիալ հյուսվածքից, ՏՄԱ էնդոսկոպիկ հետազոտության 

ընթացքում: Ամիլոիդը կուտակվում է բարակ աղիների և ուղիղ աղու 

լորձաթաղանթի ու ենթալորձային շերտի մանր և միջին տրամաչափի 

անոթների պատերում,  

- Հյուսվածքը հիմնականում ներկվում է Կոնգո կարմիրով: Եթե 

միկրոսկոպով հետազոտելիս այն պայմանավորում է կանաչ երանգավորում և 

կրկնակի լուսաբեկում, հաստատում է ամիլոիդի կուտակումը:  

- Թեոֆլավին T-ով ներկելիս ամիլոիդային նյութը պայմանավորում է վառ 

կանաչ ֆլյուորեսցենցիա, ինչը վերջնականորեն հաստատում է ախտորոշումը: 

Իսկ ամիլոիդի տեսակի հայտնաբերման համար կատարվում են բիոքիմիական 

և իմունահիստոքիմիական հետազոտություններ: Սպիտակուցի տեսակի 

որոշման մեթոդներից է հյուսվածքի ներկումը հակամարմիններով, ինչպիսիք 

են հակա-AA շիճուկը, AL թեթև շղթաները: Դրական արդյունքը հաստատում է 

համապատասխան ամիլոիդոզը: 

 

Բուժումը 

Բուժման հիմնական նպատակներն են. 

1. Ճնշել նախաամիլոիդային սպիտակուցի սինթեզը։ 

2. Ճնշել ամիլոիդ նյութի կուտակումը։  

3. Խթանել ամիլոիդ նյութի քայքայումն ու դուրս բերումն օրգանիզմից: 

 

AA ամիլոիդոզի բուժումը 

Կարևորագուն ուղղությունը հիմնական հիվանդության բուժումն է:  

Դեղորայքային բուժման արդյունավետությունը գնահատվում է 

բորբոքային ցուցանիշների հետազոտությամբ` ԷՆԱ, SAA և CRP 

մակարդակներն արյան մեջ: Վիրահատական բուժումը կիրառվում է 

ուռուցքների և ինֆեկցիոն օջախների վերացման նպատակով:  
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Դեղորայքային բուժումը ՌԱ դեպքում ներառում է ցիտոստատիկներ (օր., 

Մետոտրեքսատ), բակտերիալ ինֆեկցիաների դեպքում՝ 

անտիբիոտիկոթերապիա, ՊՀ դեպքում՝ Կոլխիցին: 

ՊՀ բարդանում է ամիլոիդոզով (24 – 46 %) անկախ նրա կլինիկական 

տարբերակներից: Ներկայումս գրեթե միակ պրեպարատը, որը դրական 

ազդեցություն ունի ամիլոիդոզի բուժման մեջ Կոլխիցինն է: Այն համարվում է 

մեղմ ցիտոստատիկ, նշանակվում է 1,5 – 2 մգ/օր, մշտական, առանց 

ընդհատումների՝ նախակլինիկական, պրոտեինուրիայի շրջաններում, ՆՍ 

դեպքում: Կոլխիցինի դրական ազդեցությունն արտահայտվում է բուժման 

սկզբից 6 ամսվա ընթացքում: Լիարժեք արդյունավե¬տություն դիտվում է 

բուժման սկզբից 1 – 1,5 տարի անց: Այն արտահայտվում է պրոտեինուրիայի և 

ՆՍ վերացմամբ (90 – 100 %) և լաբորատոր տվյալների նորմալացմամբ (իջնում 

են SAA սպիտակուցի, CRP, ֆիբրինոգենի մակարդակները, նորմալանում է ԷՆԱ 

ցուցանիշը): Կոլխիցինի արդյունավետությունը բացատրվում է դրա 

բազմակողմանի ազդեցությամբ ամիլոիդոգենեզի գրեթե բոլոր օղակների վրա: 

Այն ընկճում է SAA սպիտակուցի սինթեզը հեպատոցիտներում և նպաստում 

դրա քայքայմանը պլազմայում: Պակասեցնելով SAA սպիտակուցի սինթեզը, 

ամիլոիդ ֆիբրիլների արտադրությունը, ընկճում է դրանց կուտակումը: Որքան 

վաղ է նշանակվում Կոլխիցինը, այնքան մեծ է նրա արդյունավետությունը: 

Նշանակման առաջին շաբաթում հնարավոր են սրտխառնոց, փսխում, դիարեա, 

գլխացավ: Նշված երևույթները Կոլխիցինի օգտագործման ընթացքում 

աստիճանաբար մեղմանում են, սակայն խիստ արտա¬հայտվածության 

դեպքում հնարավոր է 5 – 6 օրով պակասեցնել դոզան, ապա կրկին 

վերականգնել այն: Կոլխիցինի դրական արդյունքի դեպքում կրկնակի 

բիոպտատների հետազոտությունները ցույց են տալիս ամիլոիդի անփոփոխ 

առկայությունը կծիկներում կամ խողովակներում: Դրանով է բացատրվում այն 

փաստը, որ Կոլխիցինով բուժումը դադարեցնելու դեպքում դիտվում է 

ամիլոիդոզի պրոգրես: ԽԵԱ սկզբնական փուլում նշանակված Կոլխիցինի 

արդյունավետությունն իջնում է մոտ 50 %, իսկ հետագա փուլերում Կոլխիցինը 

անարդյունավետ է: ՏԵԱ փուլում կատարվում է երիկամի տրանսպլանտացիա, 

ապա նշանակվում է Կոլխիցին 2-2,5 մգ/օր, մշտական, առանց ընդմիջման:   

 

AL ամիլոիդոզի բուժումը  

Կատարվում է հիմնական հիվանդության բուժում և սիմպտոմատիկ 

բուժում: Հիմնական հիվանդության բուժումն ընդգրկում է. 

- ցողունային բջիջների տրանսպլանտացիա,  

- ալկիլացնող ագենտներ` Մելֆալան, Ցիկլոֆոսֆամիդ, 
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- պրոտեոսոմների ինհիբիտորներ` Բորտեզոմիբ, Կարֆիլզոմիբ, 

- իմունոմոդուլյատորներ` Տալիդոմիդ, Լենալիդոմիդ,  

- ԳԿՍ` Դեքսամետազոն, Պրեդնիզոն, 

- օրգանի տրանսպլանտացիա։  

Կիրառվում են մի քանի սխեմաներ, հիմնականում զուգակցված 

տարբերակ-ներով: Ցողունային բջիջների տրանսպլանտացիան կարող է 

ցուցված լինել մինչև 65 տարեկանը: Քանի որ պլազմատիկ բջիջներն 

արտադրում են թեթև շղթաներ, դեղորայքային բուժումն ուղղված է պլազմատիկ 

բջիջների պրոլիֆերացիայի ընկճմանը: Բուժումը հիմնականում նույնն է, ինչ 

ԲՄ դեպքում: Ժամանակակից սխեմաները հիմնականում ընդգրկում են 

բարձրդոզաներով Մելֆալանի զուգակցումը ԳԿՍ հետ, հիմնականում 

Դեքսամետազոնի, որը մեծացնում է բուժման արդյունավետությունը:  

Մեկ այլ սխեմա ընգրկում է Ցիկլոֆոսֆամիդի, Դեքսամետազոնի և 

Տալիդոմիդի զուգակցումը:  

Նաև կատարվում է ախտահարված օրգանի տրանսպլանտացիա, որի 

դեպքում, միջամտությունից հետո ևս պարտադիր նշանակվում է Մելֆալանի 

բարձր դոզա զուգակցված ցողունային բջիջների տրանսպլանտացիայի հետ, 

տրանսպլանտատում ամիլոիդի հետագա կուտակման կանխարգելման 

նպատակով:  

 

Ժառանգական ամիլոիդոզի բուժումը  

Քանի որ տրանսթիրետինը սինթեզվում է լյարդում, ապա հիմնական 

բուժումը կայանում է դրա սինթեզը կանխարգելման մեջ, ուստի կատարվում է 

լյարդի տրանսպլանտացիա, ինչը կարող է նվազեցնել կամ վերացնել ամիլոիդի 

հետագա կուտակումը:  

Սրտի ախտահարման դեպքում երբեմն կատարվում է նաև սրտի 

տրանսպլանտացիա:  

 

Aβ2M ամիլոիդոզի բուժումը  

Կատարվում է երիկամի տրանսպլանտացիա: 

Սիմպտոմատիկ բուժումը հիմնականում ընդհանուր է բոլոր տեսակների 

համար: Կիրառվում է սիմպտոմների ընկճման համար և ուղղված է կյանքի 

որակի բարելավմանը: Սրտի ամիլոիդոզի դեպքում β-բլոկատորները 

հարաբերական հակացուցված են: Դիգոքսինը, կալցիումական խողովակների 

բլոկատորները կարող են լինել վտանգավոր հաղորդչական խանգարումների 

դեպքում: Առիթմիայի դեպքում առաջին ընտրության պրեպարատ է 

Ամիոդարոնը, որը ցանկալի է նշանակել մշտական: ԱՓՖ ինհիբիտորների մեծ 
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դոզաներից ևս պետք է խուսափել, ծանր հիպոտենզիա չառաջացնելու համար: 

Դիուրետիկների օգտագործումը պահանջում է զգուշավորություն: Քանի որ այս 

հիվանդները ավտոնոմ նեյրոպաթիայի պատճառով հակված են 

հիպոտենզիայի` Միդոդրինը, α-ագոնիստները կարող են լինել որոշ չափով 

արդյունավետ: Չնայած ամիլոիդոզը սպիտակուցային փոխանակության 

խանգարման հիվանդություն է, սննդակարգում սպիտակուցի 

սահմանափակման կարիք չկա, քանի դեռ չի զարգացել երիկամային 

ֆունկցիայի անկում:  

 

Պրոգնոզը 

Ամիլոիդոզի տարբեր ձևերը և հատկապես գեներալիզացված 

ամիլոիդոզը, ունեն պրոգրեսիվող բնույթ և բերում են մահվան: Ամիլոիդոզի 

զարգացման սկիզբն անհայտ է, տևողությունը տարբեր: Այն արագ է ընթանում, 

եթե հիմնական հիվանդության նախասկիզբն է: Երիկամների ամիլոիդոզով 

հիվանդների կյանքի տևողությունը պայմանավորված նաև այլ օրգանների 

ախտահարման աստիճանով: Ամիլոիդոզի ընթացքն արագացնող և բարդացնող 

գործոններն են տարբեր տեսակի ինֆեկցիաները, հղիությունը, դրա 

արհեստական ընդհատումը, տրավմաները, վիրաբուժական 

միջամտությունները, վակցինացիաները և տարբեր դեղամիջոցները: 

 

ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱ 

(Դիաբետիկ գլոմերուլոսկլերոզ, Կիմմելստիլ-Վիլսոնի սինդրոմ) 
 

Շաքարային դիաբետն (ՇԴ) ամենատարածված հիվանդություններից 

մեկն է աշխարհում: ՇԴ դասակարգվում է տիպ 1 և տիպ 2:  

Հիպերգլիկեմիայի երկարատև ազդեցությունն անոթների և նյարդերի վրա 

արտահայտվում է կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ յուրահատուկ 

փոփոխություններով, որոնք դիտարկվում են որպես ՇԴ խրոնիկական  

բարդություններ:  

Ամբողջ աշխարհում ԴՆ հանդիսանում է ԵԽՀ թիվ մեկ պատճառը (մոտ 40 

– 45 % դեպքերում), որը մեծացնում է հիվանդացության և մահացության ռիսկը։ 

ՇԴ դեպքում զարգանում է դիաբետիկ միկրոանգիոպաթիա (ԴՆ, դիաբետիկ 

ռետինոպաթիա, դիաբետիկ նեյրոպաթիա) և մակրոանգիոպաթիա 

(կարդիովասկուլյար ախտահարում)։  

Երիկամների ախտահարման հաճախականության վերաբերյալ կան 

տարատեսակ տվյալներ, սակայն, միջինում տիպ 1 ՇԴ դեպքում այն կազմում է 

25 – 30 %, տիպ 2 ՇԴ դեպքում՝ 40 – 45 %: ԴՆ արտահայտվում է ֆոկալ կամ 
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դիֆուզ գլոմերուլոսկլերոզով, որն ունի պրոգրեսիվ բնույթ և ժամանակի 

ընթացքում հանգեցնում է ՏԵԱ:  

Այսպիսով ԴՆ կլինիկական սինդրոմ է, որին բնորոշ է. 

● պերսիստենտ ալբումինուրիա (> 300 մգ/24 ժ), որը հաստատվում է 

նվազագույնը 2 անգամ 3 – 6 ամսվա ընթացքում 

● ԿՖԱ պրոգրեսիվ անկում, ԶՀ: 

 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

Երիկամների ախտահարումը կծիկային ապարատի վրա 2 գործոնների 

միաժամանակյա ազդեցության հետևանք է. 

1. Մետաբոլիկ` հիպերգլիկեմիա, հիպերլիպիդեմիա և 

2. Հեմոդինամիկ` համակարգային և ներկծիկային հիպերտենզիա: 

Մետաբոլիկ ախտահարման դեպքում հիմնական դերը պատկանում է 

հիպերգլիկեմիային, որի նեֆրոտոքսիկ ազդեցությունն արտահայտվում է 

հետևյալ մեխանիզմներով. 

• ԳԲՄ սպիտակուցների ոչ ֆերմենտատիվ գլիկացումով, որն արտահայտվում 

է կծիկների կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ խանգարումներով,  

• գլյուկոզայի անմիջական տոքսիկ ազդեցությամբ երիկամային հյուսվածքի 

վրա: Դա հանգեցնում է պրոտեինկինազա C ֆերմենտի ակտիվացմանը, ինչն 

էլ դրսևորվում է կծիկների կապիլյարների թափանցելիության 

բարձրացմամբ, 

• հիպերգլիկեմիան հանգեցնում է ացիդոզի, իսկ մյուս կողմից ազատ 

ռադիկալների գերարտադրության, որոնք ունեն ցիտոտոքսիկ ազդեցություն: 

Հիպերլիպիդեմիան մետաբոլիկ գործոն է, որը կարևոր դեր ունի ԴՆ 

ձևավորման և պրոգրեսի մեջ: Ֆիլտրման ընթացքում լիպիդներն ախտահարում 

են կծիկները և նպաստում սկլերոզի զարգացմանը:  

Հեմոդինամիկ գործոնը. ներկծիկային հիպերտենզիան դիտարկվում է 

որպես ԴՆ զարգացման հիմնական հեմոդինամիկ գործոն, որն արագորեն 

հանգեցնում է հիպերֆիլտրացիայի, ապա աստիճանաբար ձևավորվում է 

գլոմերուլոսկլերոզ: Ներկծիկային հիպերտենզիայի պատճառը կծիկի աֆերենտ 

և էֆերենտ արտերիոլների տոնուսի տարբերությունն է: Մի կողմից աֆերենտ 

արտերիոլի լուսանցքը լայնանում է հիպերգլիկեմիայի և անոթալայնիչ 

գործոնների ազդեցության ներքո, մյուս կողմից էֆերենտ արտերիոլը 

ենթարկվում է սպազմի ԱՏ 2 ազդեցության պատճառով: Համակարգային ԶՀ 

հանդիսանում է ԴՆ պրոգրեսի ցուցանիշ: 
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Դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի դասակարգումը 

Դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի զարգացման շրջաններն ըստ Մոգենսենի 

 

Շրջանը ԴՆ շրջանները Հիմնական բնութագիրը 

Զարգացման 
ժամկետը 
սկսած ՇԴ 

սկզբից   

Նախակլինիկական    

 

I0 

Հիպերֆունկցիայի 

շրջան 

Հիպերֆիլտրացիա 

Հիպերպերֆուզիա 

Երիկամների հիպերտրոֆիա 

Նորմոալբումինուրիա (< 30 մգ/24 ժ), 

 

ՇԴ սկիզբը 

 

 

II 

Երիկամների 

սկզբնական 

մորֆոլոգիական 

փոփոխությունների 

շրջան 

ԳԲՄ հաստացում 

Հիպերֆիլտրացիա 

Նորմոալբումինուրիա (< 30 մգ/24 ժ) 

> 2 տարի 

> 5 տարի 

 

III 

Սկսվող ԴՆ շրջան ՄԱ (30 – 300 մգ/24 ժ)  

Նորմալ կամ քիչ ավելացած ԿՖԱ   

> 5 տարի 

Կլինիկական    

 

IV 

Արտահայտված ԴՆ  

շրջան  

Պրոտեինուրիա 

ԶՀ 

ԿՖԱ անկում  

50-75 % կծիկների սկլերոզ 

> 10 – 15 տարի   

 

V 

Ուրեմիայի շրջան ԿՖԱ անկում < 10 մլ/ր 

Տոտալ գլոմերուլոսկլերոզ 

> 15 – 20 

տարի 

 

 

Դիաբետիկ գլոմերուլոսկլերոզին բնորոշ մորֆոլոգիական փոփոխությունները 

 

Տեղի են ունենում 3 գլխավոր մորֆոլոգիական փոփոխություններ. 

1. Մեզանգիալ մատրիքսի լայնացում, որը խթանվում է հիպերգլիկեմիայով: 

Զարգանում է արտաբջջային մատրիքսի կուտակում, սպիտակուցների 

գլիկացում։ 

2. ԳԲՄ հաստացում։ 

3. Ներկծիկային հիպերտենզիայի հետևանքով զարգացած գլոմերուլոսկլերոզ, 

որը զարգանում է աֆերենտ արտերիոլի լայնացման, էֆերենտ  արտերիոլի 

նեղացման, նաև իշեմիկ պատճառներով` կծիկները արյունամատակարարող 

անոթների հիալինոզի հետևանքով:  

Մեզանգիումի լայնացումը երևում է որպես հոմոգեն, էոզինոֆիլային 

կուտակումներ, որոնք ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար մեծանում են, 

ձևավորելով Կիմմելստիլ-Վիլսոնի հանգույցներ։ Դրանք պայմանավորում են 

երիկամների չափերի մեծացումն ի հաշիվ կծիկների մեծացման: Այդ իսկ 

պատճառով ԴՆ դեպքում զարգացած ՏԵԱ ժամանակ երիկամները չափերով չեն 
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փոքրանում, ի տարբերություն այլ պատճառով առաջացած ԽԵԱ-ի, բացի 

ամիլոիդոզից և պոլիկիստոզից:  

Կծիկներում ԻԿ-ները բացակայում են, առանձին դեպքերում ԳԲՄ վրա 

հնարավոր է IgG գծավոր տիպի լուսավորում: Երիկամային անոթներում 

հայտնաբերվում է աթերոսկլերոզ:  

ԴՆ առաջին 3 շրջանները համարվում են նախակլինիկական: 

Ախտորոշման համար անհրաժեշտ է հայտնաբերել հիպերֆիլտրացիան և ՄԱ: 

Նույնիսկ աննշան պրոտեինուրիան, որն արտահայտվում է ԴՆ IV շրջանում,  

վկայում է մորֆոլոգիական փոփոխությունների անդարձելիության մասին: Այս 

շրջանում հայտնաբերվում է  կծիկների  ավելի քան 50 %-ի սկլերոզ, որն 

արտահայտվում է հիպոֆիլտրացիայով: ՇԴ սկզբնակետից մինչև ՄԱ 

զարգացումը միջինում կազմում է 5 տարի, պրոտեինուրիայի և ապա ՆՍ 

ձևավորման շրջանը` 15 – 20 տարի, ինչից հետո ձևավորվում է ԽԵԱ (Vշրջան): 

 

ԴՆ դիագնոստիկան  

 

1. ԴՆ նախակլինիկական (I, II, III) շրջանի դիագնոստիկան։  

Այս շրջանում առկա են միայն ՇԴ դրսևորումները: ԴՆ ախտորոշվում է 

բացառապես լաբորատոր տվյալների հիման վրա. 

● Հիպերֆիլտրացիա, երբ ԿՖԱ կազմում է 140 – 160 մլ/ր, 

● ՄԱ > 30 մգ/24 ժ, 

● Ֆիլտրացիոն ֆրակցիայի ցուցանիշի բարձրացում մինչև 22 % (N=20 %), 

ինչը հաստատում է հիպերֆիլտրացիայի առկայությունը: 

Մորֆոլոգիական փոփոխությունները սահմանափակվում են ԳԲՄ 

հաստացմամբ և մեզանգիումի լայնացմամբ: 

2. ԴՆ կլինիկական (IV, V) շրջանների դիագնոստիկան։  

IV շրջանը սովորաբար զարգանում է ՇԴ ախտորոշման հաստատումից 10 

– 15 տարի անց և արտահայտվում է հետևյալ կլինիկա-լաբորատոր 

ցուցանիշներով. 

● Պրոտեինուրիա 0,033 – 3,5 գ/24 ժ և բարձր, աստիճանաբար զարգանում է 

ՆՍ, 

● ԶՀ, 

● ռետինոպաթիա, 

● ԿՖԱ աստիճանական իջեցում 1 մլ/ր ամսական:  

Պրոգնոստիկ առումով անբարենպաստ է ՆՍ զարգացումը, եթե այն 

զուգակցվում է ԶՀ հետ: Դիուրետիկներն ու հակահիպերտենզիվները քիչ 

արդյունավետ են: Այս շրջանում մորֆոլոգիական փոփոխությունները 
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երիկամներում խորանում են, ավելի արտահայտված է դառնում մեզանգիումի 

ախտահարումը, Կիմմելստիլ-Վիլսոնի հանգույցների ձևավորումը 

զուգակցվում է կծիկների սկլերոզի հետ:  

Չնայած գլոմերուլոսկլերոզի առկայությանը, երիկամները չափերով չեն 

փոքրանում, այլ մնում են նորմալ կամ ի հաշիվ վերը նշված հանգույցների 

կարող են մեծանալ: Այդ իսկ պատճառով, ՏԵԱ փուլում երիկամները չափերով 

փոփոխված չեն կամ մեծացած են: Ախտահարվում են նաև խողովակները, 

զարգանում է հիպերկալիեմիկ դիստալ խողովակային ացիդոզ:  

Հիպերլիպիդեմիայի պատճառով երիկամների անոթներում զարգանում է 

աթերոսկլերոզ, իսկ ԶՀ պատճառով՝ արտերիոհիալինոզ: Այս փոփոխու-

թյունները զուգակցվում են պրոլիֆերատիվ ռետինոպաթիայի հետ:  

ԴՆ V (ազոտեմիայի, ուրեմիայի) շրջան․ ԵԽՀ զարգացման պատճառների 

մեջ, ինչպես արդեն նշվել է, ամենահաճախը ԴՆ է: Այն զարգանում է, երբ ԿՖԱ 

իջնում է մինչև 15 մլ/ր և ցածր, մորֆոլոգիապես զարգանում է տարածուն 

գլոմերուլոսկլերոզ։ Բնորոշ են ԶՀ և ՆՍ արտահայտված այտուցներով (ասցիտ, 

հիդրոթորաքս, անասարկա): Այն հաճախ բարդանում է թրոմբոզներով տարբեր 

օրգաններում: 

 

Պրոֆիլակտիկան 

1. ԴՆ առաջնային պրոֆիլակտիկա նորմոալբումինուրիայի փուլում 

2. ԴՆ երկրորդային պրոֆիլակտիկա ՄԱ փուլում 

3. ԴՆ երրորդային պրոֆիլակտիկա պրոտեինուրիայի փուլում, երիկամների 

ախտահարումը դանդաղեցնելու համար: 

ԴՆ առաջնային պրոֆիլակտիկայի նպատակն է պահպանել 

նորմոալբումինուրիան (< 30 մգ/24 ժ) և թույլ չտալ, որ այն վերածվի ՄԱ-յի այն 

հիվանդների շրջանում, որոնք ունեն հիվանդության զարգացման ռիսկի 

գործոններ: Դրանք են հիպերգլիկեմիան (HbA1c > 7 %), 5 տարուց ավելի ՇԴ 

տևողությունը, հիպերֆիլտրացիան, ռետինոպաթիան և հիպերլիպիդեմիան:  
 

Բուժումը 

ներառում է դիետայի կիրառում, ֆիզիկական ակտիվություն, գլիկեմիայի 

հսկում (HbA1c < 7 %), հակահիպերտենզիվ բուժում: Նպատակային ԶՃ կազմում 

է 120/80 մմ ս. ս.: Անհրաժեշտ է կերակրի աղի սահմանափակում մինչև 2 գ/օր: 

Չափազանց կարևոր է ռիսկի գործոնների կորեկցիան:  

ԱՓՖ ինհիբիտորների ցածր դոզաների կիրառումը ցուցված է նույնիսկ ԶՀ 

բացակայության դեպքում, քանի որ դրանք նեֆրոպրոտեկտորներ են և 

նվազեցնում են պրոտեինուրիան ու դանդաղեցնում ԴՆ պրոգրեսը:  
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1. ԴՆ բուժումը նորմոալբումինուրիայի շրջանում ներառում է վերոնշյալ 

միջոցառումները: 

2. ԴՆ բուժումը ՄԱ շրջանում. Այս փուլում պրոգրեսին նպաստող կարևոր 

գործոններն են HbA1c > 7,5 %, ալբումինուրիան 100 մգ/24 ժ, ԶՀ > 130/85 մմ. ս. ս., 

խոլեստերինի մակարդակն արյան մեջ > 5,2 մմոլ/լ: 

Կարևոր են ինտենսիվ ինսուլինոթերապիան ՇԴ տիպ 1 դեպքում, 

հիպոգլիկեմիզացնող դեղամիջոցները ՇԴ տիպ 2 դեպքում, հակահիպերտենզիվ 

թերապիան, որի անկյունաքարը համարվում է ԱՓՖ ինհիբիտորների 

կիրառումը, հիպերխոլեստերինեմիայի բուժումը հիպոլիպիդեմիկ 

դեղամիջոցներով: Կոմբինացված բուժման դեպքում ԿՖԱ անկումը դանդաղում 

է: Բուժման արդյունավետությունը մեծանում է ռացիոնում կենդանական 

սպիտակուցները պակասեցնելու պայմաններում (0,6 – 0,8 գ/կգ մարմնի քաշին), 

քանի որ կենդանական սպիտակուցները նպաստում են կծիկային 

հիպերֆիլտրացիային և նեֆրոսկլերոզի արագ զարգացմանը:  

3. Պրոտեինուրիայի շրջանում ԴՆ բուժման հիմնական նպատակը 

կայանում է ԿՖԱ անկման և ՏԵԱ զարգացման դանդաղեցման մեջ: 

Հիվանդության պրոգրեսի ռիսկի գործոնները նույնն են, ինչ ՄԱ շրջանում: ԶՀ 

դեպքում կարևոր դեր ունեն հակահիպերտենզիվ պրեպարատների, 

հատկապես ԱՓՖ ինհիբիտորների անկանոն ընդունումը, սպիտակուցով 

հարուստ սննդի և կերակրի աղի չարաշահումը: Բուժման արդյունավետության 

կարևորագույն ցուցանիշներից է ԶՃ, որը մշտապես պետք է պահպանվի 120/80 

մմ ս. ս. սահմաններում: Նշանակվում են ԱՓՖ ինհիբիտորներ, 

անհրաժեշտության դեպքում զուգակցելով այլ հակահիպերտ 

4. Ակտիվ հիպոլիպիդեմիկ թերապիան ցուցված է, երբ խոլեստերինի 

մակարդակը բարձր է, քան 6,5 մմոլ/լ: Այս շրջանում սահմանափակվում են 

կենդանական սպիտակուցը մինչև 0,7 - 0,8 գ/կգ/24 ժ և կերակրի աղը մինչև 2 գ/24 

ժ:  

5. ԴՆ բուժումը ուրեմիայի շրջանում: Կրեատինինի մակարդակը խիստ 

բարձր է արյան շիճուկում: Ընդ որում մինչև 500 մկմոլ/լ համարվում է 

կոնսերվատիվ բուժման շրջան: Երբ այդ ցուցանիշից բարձրը զուգակցվում է 

ԿՖԱ խիստ իջեցման հետ < 15 մլ/ր, դա դիտվում է որպես ԵԽՀ տերմինալ շրջան: 

 

ԵԽՀ Vշրջանի բուժումը 

Այս շրջանում գլյուկոզայի մակարդակն արյան մեջ իջնում է մինչև նորմալ 

ցուցանիշներ, և նույնիսկ դիտվում է հիպոգլիկեմիա, ինչը բացատրվում է մի 

քանի գործոններով. երիկամային գլյուկոնեոգենեզի ընկճում, երիկամային 

ինսուլինազայի սինթեզի իջեցում, ներարկված ինսուլինի երկարատև 
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ազդեցություն, ինսուլինի երիկամներով դուրս բերման ընկճում, ուրեմիա, 

թերսնուցում և այլն: ԿՖԱ իջեցման պատճառով այս փուլում 

հիպոգլիկեմիզացնող պրեպարատների դուրս բերումը ևս ընկճվում է, 

բարձրանում է տոքսիկությունը, հետևաբար դրանք փոխարինվում են 

ինսուլինով:  

Բուժումը ենթադրում է հակահիպերտենզիվ տարբեր խմբերի համատեղ 

նշանակում, քանի որ ԶՀ անկառավարելի է: ԶՃ իջեցումը մինչև 130/85 մմ ս. ս. 

դանդաղեցնում է ՏԵԱ զարգացումը: Առաջին շարքի դեղամիջոցներ են 

համարվում ԱՓՖ ինհիբիտորները, սակայն, երբ կրեատինինի մակարդակը 

գերազանցում է 300 մկմոլ/լ, իսկ ԿՖԱ իջնում է 30 մլ/ր ցածր, տվյալ խմբի 

պրեպարատները հնարավոր է նպաստեն կրեատինինի և կալիումի 

մակարդակի բարձրացմանը, իջեցնելով ներկծիկային հիպերտենզիան: 

Հիպերկալիեմիայի պատճառ է նաև հիպոալդոստերոնիզմը: Այս պարագայում 

առավել արդյունավետ է հիպոտենզիվ պրեպարատների տարբեր խմբերի 

զուգակցումը, օր., ԱՓՖ ինհիբիտոր, կանթային դիուրետիկ, կալցիումի 

անտագոնիստ, սելեկտիվ β-բլոկատորներ, կենտրոնական ազդեցության 

հիպոտենզիվներ:  

ՆՍ դեպքում կիրառվում են բարձր դոզայով դիուրետիկներ, հատկապես 

կանթային, մինչև 1000 մգ/օր դոզայով, զուգակցելով հիմնականում ալբումինի 

ներարկման հետ, եթե արյան մեջ ալբումինի մակարդակն իջնում է 25 գ/լ:  

30 մլ/ր և ցածր ԿՖԱ դեպքում հակացուցված են նաև թիազիդային 

դիուրետիկները, որոնք նպաստում են ֆիլտրացիոն ֆունկցիայի իջեցմանը: 

Չնայած մասիվ պրոտեինուրիային ՆՍ դեպքում, պահպանվում է 

սպիտակուցների սահմանափակումով դիետան` 0,7 գ/կգ/24 ժ: Բուժման մեջ 

ներառում են նաև հիպոլիպիդեմիկ պրեպա¬րատներ: Սակայն, բուժումը միշտ 

չէ, որ բավարար արդյունավետ է և ԵԽՀ կարճ ժամանակահատվածում 

վերածվում է ՏԵԱ:  

Անեմիան ԴՆ ժամանակ զարգանում է շատ ավելի վաղ, քան այլ 

պատճառներից առաջացած ԵԽՀ ժամանակ և այս դեպքում ևս ԷՊՈ 

մակարդակի իջեցման հետևանք է: Բուժման նպատակով նշանակվում է 

ռեկոմբինանտային ԷՊՈ (Ռեկորմոն, Միրցերա), որի ներարկումները 

զուգակցվում են երկաթի պրեպարատների հետ: Հիպերկալեմիայի դեպքում 

նշանակվում է համապատասխան բուժում: Կալցիում-ֆոսֆորական 

փոխանակության խանգարումն արտահայտվում է հիպոկալցիեմիայի և 

հիպերֆոսֆատեմիայի ձևով, այն կարգավորելու համար նշանակվում են 

կալցիումի, D  վիտամինի և ֆոսֆոր կապող պրեպարատներ:  
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Ինտոքսիկացիայի դեպքում նշանակվում են էնտերոսորբենտներ 

(էնտերոդեզ, ակտիվացված ածուխ, պոլիֆեպան), որոնք նպաստում են 

արյունից ուրեմիկ տոքսինների անցմանը դեպի աղիներ և կապվելով 

տոքսինների հետ, արգելակում են դրանց ներծծումը աղիներից դեպի արյուն: 

Էնտերոսորբենտները զուգակցում են լաքսատիվների հետ:  

ԴՆ դեպքում ՏԵԱ շատ ավելի վաղ է զարգանում, քան երիկամային այլ 

հիվանդությունների դեպքում: ԿՖԱ < 15 մլ/ր և կրեատինինի մակարդակը > 600 

մկմոլ/լ դեպքում բուժման մեթոդը դիալիզն է: Ներկայումս կիրառվում են 

հեմոդիալիզը, պերիտոնեալ դիալիզը և երիկամի տրանսպլանտացիան: 

 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱ (ՊՐԵԷԿԼԱՄՊՍԻԱ) 
 

Պրեէկլամպսիան հղիության 20-րդ շաբաթից հետո զարգացող 

պաթոլոգիա է, որը դրսևորվում է ԶՀ, պրոտեինուրիայով, երբեմն այտուցներով: 

Այն կարող է ունենալ պրոգրեսիվ ընթացք, մոր և պտղի համար ծայրահեղ 

իրավիճակների զարգացմամբ՝ էկլամպսիա, HELLP սինդրոմ, ՏՆՄ (տարածուն 

ներանոթային մակարդման) սինդրոմ, սուր լյարդային անբավարարություն և 

ԵՍՎ, պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում, պտղի ներարգանդային աճի 

դանդաղում, պտղի և մոր մահ: Տարածվածությունը կազմում է հղիությունների 

5 – 14 %: 

Ըստ ԱՀԿ 1996 թ. դասակարգման պրեէկլամպսիան հանդիսանում է 

հղիության ընթացքում դիտվող ԶՀ 4 տարատեսակներից մեկը. 

1. պրեէկլամպսիա/էկլամպսիա 

2. խրոնիկական ԶՀ 

3. պրեէկլամպսիա + խրոնիկական ԶՀ 

4. գեստացիոն ԶՀ 

 

Խրոնիկական ԶՀ 

Մինչ հղիությունը առնվազն 2 չափումով հայտնաբերված ԶՃ 

բարձրացումն է 140/90 մմ ս․ս. և բարձր (էսենցիալ ԶՀ, երկրորդային ԶՀ, այդ 

թվում պայմանավորված երիկամային պաթոլոգիայով) կամ հայտնաբերվում է 

հղիության մինչև 20 շաբաթը և կապ չունի տրոֆոբլաստիկ հիվանդության հետ 

կամ առաջանում է հղիության երկրորդ կեսում և պահպանվում ծննդալուծումից 

12 շաբաթ և ավելի անց:  
 

Պրեէկլամպսիա + խրոնիկական ԶՀ․ նախորդող խրոնիկական ԶՀ առկայության 

դեպքում ավելի մեծ է պրեէկլամպսիայի զարգացման ռիսկը: 
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Գեստացիոն ԶՀ 

այլ կերպ կոչվում է հղիությամբ ինդուկցված ԶՀ, որը հայտնաբերվում է 

հղիության երկրորդ կեսում՝ 20 շաբաթից հետո: Պրոտեինուրիան և 

արտաերիկամային դրսևորումները բնորոշ չեն: Այն կարող է կրել անցողիկ 

բնույթ ԶՃ հետագա նորմալացմամբ: Սակայն հնարավոր է նաև  խրոնիկ ընթացք 

հետծննդյան 12 շաբաթների ընթացքում:  

 

Էթիոլոգիան 

վերջնականապես պարզաբանված չէ, սակայն առկա են բազմաթիվ ռիսկի 

գործոններ. 

• առաջին հղիություն (ամենաբարձր ռիսկն է), 

• տարիքը մինչև 18 և 35-ից բարձր, 

• ռասան՝ ավելի տարածված է սևամորթների շրջանում, 

• պրեէկլամպսիայի անձնական կամ ընտանեկան անամնեզ, 

• մինչև 2 տարի և 10 տարուց ավելի ինտերվալը հղիությունների միջև, 

• նախորդող հիվանդություններ մոր մոտ, ինչպիսիք են միզուղիների 

ինֆեկցիան, ԶՀ, ԵԽՀ, ճարպակալումը, տիպ 1 և տիպ 2 ՇԴ, շարակցական 

հյուսվածքի համակարգային հիվանդությունները, ՀՖՍ,  

• պտղով պայմանավորված գործոնները. բազմապտուղ հղիություն, պտղի 

արական սեռը, 

• իմուն՝ մայրական իմունային անհամատեղելիություն հայրական, պտղային 

և պլացենտար անտիգենների հետ, 

• գենետիկ, էկոլոգիական, սննդային գործոնները,  

• միներալային, մետաբոլիկ, հումորալ խանգարումները,  

• սոցիալական, հոգեբանական կարգավիճակը,  

• ծխելը:  

 

Պաթոգենեզը 

Պրեէկլամպսիայի հստակ մեխանիզմները պարզաբանված չեն: 

Պրեէկլամպսիայի հիմքում ընկած է տարածուն էնդոթելիալ դիսֆունկցիան և 

վազոսպազմը, որի առաջացման առանցքային պատճառը պլացենտայի անոմալ 

իմպլանտացիան է: Դա կապված է միոմետրիումի անոթների նորմալ 

ռեմոդելավորման խանգարման հետ, ինչը բերում է տրոֆոբլաստի ոչ լիարժեք 

ներթափանցման: Նորմայում տրոֆոբլաստի ներթափանցմանը զուգընթաց 

արգանդի պարուրաձև անոթները կորցնում են մկանային շերտը, կարճանում, 

լայնանում և ուղղվում են, վերածվելով մանր արտերիոլներից բարձր 

տարողությամբ և ցածր դիմադրությամբ անոթների: Այդ անոթները զուրկ են 



 

210 

պրեսոր նյութերի նկատմամբ ադեկվատ ռեակ¬ցիայից: Սա վերաբերվում բոլոր 

պարուրաձև անոթներին և համարվում է ադապտիվ մեխանիզմ, որի շնորհիվ 

մեծանում է արյան հոսքը մորից պտղին: Այն սկսվում է հղիության առաջին 

տրիմեստրում և ավարտվում 18 – 20 շաբաթում: 

Պրեէկլամպսիայի դեպքում խանգարվում է անոթների նկարագրված 

ֆիզիոլոգիական տրանսֆորմացիան: Դրանց մի մասում մասնակի կամ 

ամբողջությամբ պահպանվում է մկանային շերտը, ուստի պահպանվում է 

զգայունությունը վազոակտիվ նյութերի նկատմամբ, զարգանում է 

վազոկոնստրիկցիա, որը բերում է արգանդ-պլացենտար պերֆուզիաի 

նվազման և խորանում է հղիության զարգացմանը զուգընթաց: Այս ամենի 

արդյունքում իշեմիզացված պլացենտայի կողմից խանգարվում է պրո- և 

անտիանգիոգենետիկ գործոնների սինթեզը և խաթարվում է անգիոգենեզը: 

Նվազում է անոթային էնդոթելիալ աճի գործոնի (VEGF) և պլացենտար 

աճի գործոնի (PIGF) մակարդակը, և հակառակը ավելանում է անտիանգիոգեն՝ 

VEGF տիպ 1 ռեցեպտորների (այլ կերպ թիրոզինկինազայի ռեցեպտորների) 

քայքայիչի (sFlt-1) և էնդոգլինի քայքայիչի (sEng) մակարդակը: VEGF և 

հատկապես PIGF մակարդակի նվազումն էլ բերում է տարածուն էնդոթելիալ 

դիսֆունկ¬ցիայի, ինչը հանդիսանում է առանցքային պաթոգենետիկ 

մեխանիզմն ու կլինիկական դրսևուրմների հիմքը: 

Էնդոթելային բջիջների կողմից մեծանում է շրջանառող 

վազոկոնստրիկտոր և պրոկոագուլյանտ մարկերների սինթեզը՝ էնդոթելին, 

բջջային ֆիբրոնեկտին և պլազմինոգենի ակտիվատորի ինհիբիտոր 1, 

տրոմբօքսան: Հակառակը, նվազում է անոթալայնիչ, հակաագրեգանտ և 

հակամակարդիչ նյութերի քանակը՝ պրոստացիկլին, ազոտի օքսիդ, 

անտիթրոմբին III: Արդյունքում օրգանիզմում դիտվում է տարածուն 

միկրոցիրկուլյատոր խանգարում՝ վազոսպազմ և կոագուլոպաթիա՝ 

ներանոթային թրոմբագոյացմամբ, որոնք էլ բերում են արգանդի պերֆուզիայի 

նվազման և պլացենտայի իշեմիայի: 

Իշեմիան և հիպօքսիան հաճախ կրում են պոլիօրգանային բնույթ: 

Երիկամներում դիտվող հիմնական կառուցվածքային փոփոխությունը 

գլոմերուլյար էնդոթելիոզն է՝ էնդոթելիալ բջիջների այտուցը, անոթի լուսանքի 

նեղացումը, ընդհուպ մինչև օկլյուզիա և թրոմբոզ, ինչպես նաև մեզանգիալ 

մատրիքսի լայնացում, ԳԲՄ հաստացում, կծիկների չափերի մեծացում: Սա 

սովորաբար դարձելի պրոցես է և վերանում է հղիությունից մի քանի շաբաթ 

անց: 
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Ընթացքը և կլինիկական պատկերը 

Տարբերում են պրեէկլամպսիայի երկու ձև. վաղ մինչև 34 շաբաթը, որը 

դիտվում է 10 % դեպքերում և ուշ՝ 34 շաբաթից հետո: Հազվադեպ կարող է 

զարգանալ նաև հետծննդյան պրեէկլամպսիա` ծննդաբերությունից 4 – 6 շաբաթ 

անց:  

Ըստ կլինիկական ընթացքի տարբերում են թեթև և ծանր պրեէկլամպսիա: 

Բնորոշ է պրոգրեսիվող, երբեմն կայծակնային ընթացք, որը ժամերի ընթացքում 

կարող է ավարտվել լետալ ելքով:  

Թեթև և միջին ծանրության պրեէկլամպսիան կարող է ընթանալ ասիմպտոմ, 

ուստի բոլոր դեպքերում հղիության ԶՀ պետք է գնահատել որպես 

պրեէկլամպսիա, հատ¬կապես եթե առկա է նախորդող երիկամային կամ սիրտ-

անոթային պաթոլո¬գիա:  

Քանի որ կլինիկական դրսևորումները տարաբնույթ են, ախտորոշումը 

կարող է որոշակի բարդություն ներկայացնել: Հիմնական սիմպտոմներն են ԶՀ 

պրոտեինուրիան և այտուցները, որոնց հետագայում միանում են տարբեր 

օրգանների և համակար¬գերի ախտահարմամբ պայմանավորված այլ 

կլինիկական դրսևորումներ:  

• ԶՀ կարող է զարգանալ դանդաղ, բայց հիմնականում կրում է 

հանկարծակի բնույթ: ԶՀ ախտորոշվում է, երբ 1 շաբաթվա ընթացքում առնվազն 

2 անգամ 4 ժամ տարբերությամբ գրանցվում է 140/90 մմ ս. ս. և բարձր ԶՃ (եթե 

նախկինում առկա էր նորմոտենզիա), կամ 160/110 մմ ս.ս. գրանցված մի քանի 

րոպեների ընթացքում (պահանջվում է շտապ բուժում): Չնայած ԶՀ կարևոր 

ցուցանիշ է, սակայն միշտ չէ որ առաջին կլինիկական սիմպտոմն է և 

նախորդում է այլ կլինիկական կամ լաբորատոր տվյալներին:  

• Պրոտեինուրիան կարող է աճել շատ արագ, ժամերի ընթացքում, կամ 

դանդաղ՝ օրերի ընթացքում: Դանդաղ աճի դեպքում հնարավոր է ՆՍ 

զարգացում: Պրեէկլամպսիայի 10 % և էկլամպսիայի 20 % դեպքերում 

պրոտեինուրիա կարող է և չլինել: 

• Այտուցները հիմնականում դիտվում են պրեէկլամպսիայի ժամանակ, 

սակայն, ներկայումս դրանց ոչ սպեցիֆիկության պատճառով, դուրս են 

ախտորոշման հիմնական չափորոշիչներից: Շատ կարևոր է տարբերակումը 

հղիների ֆիզիոլոգիական այտուցներից, այս դեպքում բնորոշ է արագ 

զարգացումը, դեմքի և ձեռքերի այտուցը: Երբեմն նույնիսկ ծանր 

պրեէկլամպսիայի (էկլամպ¬սիայի) դեպքում այտուցները ևս կարող են 

բացակայել:  

Այլ դրսևորումներից են. 

● գլխացավը, 
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● տեսողական խանգարումները, տեսողության մթագնումը, ֆոտոֆոբիան 

ընդհուպ մինչև տրանզիտոր կորտիկալ կամ ռետինալ կուրություն, 

● հոգեկան կարգավիճակի փոփոխությունը, 

● սրտխառնոցը, փսխումը, 

● ցավը էպիգաստրալ կամ աջ թուլակողի շրջանում,  

● հևոցը,  

● մկանային թուլությունը կամ հոգնածությունը (կարող են լինել նաև 

հեմոլիտիկ անեմիայի վկայություն), 

● մեզի քանակի քչացումը։ 

Ծանր պրեէկլամպսիա դիտվում է 25 % դեպքերում: Այն ախտորոշվում է, 

եթե առկա է ստորև թվարկվածներից առնվազը մեկը. 

• ԶՀ 160/110 մմ ս. ս. և ավելի, առնվազն երկու անգամ 4 ժամ տարբերությամբ 

(երբ կատարվել է հակահիպերտենզիվ բուժում)․ 

• պրոտեինուրիա 5 գ/24 ժ կամ 3 + ստրիպ թեստով, որը կարող է աճել ժամերի 

ընթացքում, 

• լյարդի ֆունկցիոնալ խանգարումներ, նորմայից կրկնակի բարձր 

տրանսամինազների մակարդակ, պերսիստող ցավ աջ թուլակողում կամ 

էպիգասրալ շրջանում (HELLP սինդրոմ) 

• պրոգրեսիվ ԵՍՎ՝ շիճուկային կրեատինինի մակարդակը > 1,1 մգ/դլ 

երիկամային հիվանդության բացակայության դեպքում, 

• ուղեղային և տեսողական խանգարման նոպա, 

• թոքերի այտուց, 

• թրոմբոցիտոպենիա < 100․000/մկլ։ 

 

Բարդությունները 

Պրեէկլամպսիան կարող է բարդանալ պոլիօրգանային 

անբավարարությամբ, ունենալով լետալ ելք մոր և պտղի համար:  

Ծանր ԶՀ դեպքում՝ 180/110 մմ ս. ս. և ավելի, հնարավոր են հիպերտոնիկ 

էնցեֆալո¬պաթիա, հեմոռագիկ ինսուլտ, սուր ՁՓ անբավարարություն, 

ցանցաթաղանթի շերտազատում:  

Լյարդային անբավարարություն HELLP սինդրոմի զարգացմամբ: Սա 

պոլիօրգանային ախտահարում է, որ կարող է սկսվել նաև հանկարծակի, 

առանց նախորդող պրեէկլամպսիայի: Ծանր բարդություն է լյարդի 

սուբկապսուլյար հեմատոման, օրգանի պատռվածքը, որոնք սպառնում են հղիի 

կյանքին:   

ԿՆՀ ախտահարումը (գլխացավ, տեսողության խանգարում) կարող է 

զարգանալ անկախ ԶՀ աստիճանից։ Այն կարող է բարդանալ էպիլեպտիկ 
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ցնցումներով, ինչը էկլամպսիայի ցուցանիշ է և լուրջ սպառնալիք հղիի կյանքին: 

15 –20 % դեպքերում էկլամպսիան կարող է զարգանալ առանց նախորդող 

պրեէկլամպսիայի:  

Հնարավոր բարդություն է հեմոռագիկ կամ իշեմիկ ինսուլտը:  

Արյան մակարդման համակարգի ախտահարումը դրսևորվում է 

թրոմբոցիտոպենիայով, քանի որ թրոմբոցիտները ծախսվում են ներանոթային 

թրոմբագոյացման վրա:  

Ծանր բարդություն է գեներալիզացված արյունահոսությամբ և 

պոլիօրգանային անբավարարությամբ ընթացող ՏՆՄ սինդրոմը:  

Արգանդ-պլացենտար պերֆուզիաի խանգարման հետևանքով կարող է 

զարգանալ պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում, պտղի ներարգանդային 

աճի դանդաղում, վաղաժամ ծննդալուծում, պտղի փոքր քաշ: 

Պրեէկլամպսիայի դեպքում մեծանում է ՍԱՀ ախտահարման ռիսկը, ինչը 

պայմանավորված է էնդոթելիալ դիսֆունկցիայով, հատկապես եթե 

պրեէկլամպսիան դիտվել է 1 անգամից ավելի, հղիության երկրորդ կեսում: 

 

Դիագնոստիկան 

Հիմնական չափորոշիչներն են ԶՀ և պրոտեինուրիան:- ԶՀ ախտորոշվում 

է, երբ գրանցվում է 140/90 մմ ս.ս. և բարձր ԶՃ առնվազն 2 անգամ 4 ժամ 

տարբերությամբ, 1 շաբաթվա ընթացքում (եթե նախկինում նորմոտենզիվ էր), 

կամ 160/110 մմ ս.ս. գրանցված մի քանի րոպեների ընթացքում (պահանջում է 

շտապ բուժում): Պրոտեինուրիա > 3 գ/24 ժ, սպիտակուց/կրեատինին 

հարաբերակցությունը > 0.3 մգ/դլ կամ 1+ ստրիպ տեստով: Պրոտեինուրիայի 

ախտորոշման համար պարտադիր է սպիտակուցի որոշումը 24 ժ մեզում, քանզի 

30 % դեպքերում մեզի ընդհանուր քննությամբ կարող են հայտնաբերվել 

սպիտակուցի հետքեր, իսկ 24 ժ մեզում 3 գ ավելի, ուստի սա հետազոտության 

ոսկե ստանդարտ տարբերակն է: 

Ախտորոշման այլ լաբորատոր ցուցանիշներն են. 

Երիկամային՝ շիճուկային միզաթթու > 5,6 մգ/դլ (ամենավաղ լաբորատոր 

շեղումն է), շիճուկային կրեատինին > 1.1 մգ/դլ: 

Թրոմբոցիտների ու կոագուլոպաթիայի հետ կապված շեղումները. 

թրոմբոցիտոպենիա < 100.000/մկլ, պրոթրոմբինային ժամանակի երկարում, 

ֆիբրինոգենի մակարդակի նվազում, D-դիմերի մակարդակի բարձրացում։ 

Հեմոլիզի հետ կապված շեղումները. շիզոցիտներ պերիֆերիկ արյան քսուկում, 

արյան բիոքիմիական անալիզով հաստատված անուղղակի բիլիռուբինի 

մակարդակի ավելացում > 1,2 մգ/դլ, ԼԴԳ  > 600 Մ/Լ: 
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Լյարդային ֆերմենտների կրկնակի և ավելի բարձրացում 

հայտնաբերվում է պրեէկլամպսիայի և HELLP սինդրոմի դեպքում: Գործիքային 

հետազոտություններից կիրառվում է ՈՒՁՀ՝ պտղի վիճակը, աճը գնահատելու 

համար, դոպլեր հետազոտություն՝ պորտային զարկերակով արյան հոսքը 

գնահատելու համար, կարդիոտոկոգրաֆիա, ԿՏ, ՄՌՏ: 

 

Բուժումը 

Պրեէկլամպսիայի դեպքում անհրաժեշտ է հղիի շտապ հոսպիտալացում: 

Ծանր ձևի ժամանակ բուժման միակ տարբերակը շտապ ծննդալուծումն է, 

անկախ հղիության ժամկետից, քանզի կարող է զարգանալ լետալ ելք մոր և 

պտղի համար:  

Պտղի հասունացման նպատակով ոչ ծանր ընթացքի դեպքում ցանկալի է 

պահպանել հղիությունը մինչև 34 – 37 շաբաթական ժամկետը։  

Կարևոր է ռեժիմը. եթե նախկինում պարտադիր էր անկողնային ռեժիմի 

պահպանումը, ապա այժմ այն խորհուրդ չի տրվում, քանզի մեծանում է 

թրոմբագոյացման ռիսկը: Կարևոր է մոր և պտղի դինամիկ հսկողությունը (ԶՃ, 

պրոտեինուրիայի երբեմն ժամային հսկողու¬թյուն, դիուրեզ, արյան 

կլինիկական և բիոքիմիական հետազոտություն, կոագու¬լոգրամ¬մա, ՈւՁՀ, 

կարդիոտոկոգրաֆիա):  

Շատ կարևոր է էկլամպսիայի պրոֆիլակտիկան, որը նախատեսում է 

հակահիպերտենզիվ թերապիա, հիպովոլեմիայի, հեմոդինամիկայի, 

կոագուլացիոն խանգարումների կորեկցիա:  

Հակահիպերտենզիվ բուժումը պետք է սկսել ԶՃ 160/110 մմ. ս. ս. և ավելի 

դեպքում: ԶՃ անհրաժեշտ է պահպանել 140/90 մմ. ս. ս․ սահմաններում, օրգան-

համակարգերի, հատկապես արգանդ-պլացենտար բավարար պերֆուզիա 

ապահովելու համար: ԶՃ բուժումը չի ազդում հիմնական պրոգնոզի վրա, այն 

միայն կանխարգելում է ցերեբրովասկուլյար և սիրտ-անոթային 

բարդությունների զարգացումը: ԶՃ սովորաբար կարգավորվում է հետծննդյան 

12 շաբաթվա ընթացքում:  

Հակահիպերտենզիվ ընտրության դեղորայք են հիդրալազինը, 

լաբետալոլը և նիֆեդիպինը: Վերջին երկուսը ավելի նախընտրելի են 

պայմանավորված համեմատաբար քիչ կողմնակի էֆեկտներով: ԶՃ շտապ 

իջեցնելու նպատակով կիրառվում է հիդրալազին կամ լաբետալոլ ն/ե 

(Լաբետալոլը ավելի արագ է ազդում քան հիդրալազինը) կամ նիֆեդիպին ե/լ 

տարբերակով: Նիֆեդիպինը ավելի նախընտրելի է հետծննդյան շրջանում: Այն 

ցանկալի չէ զուգակցել մագնեզիումի սուլֆատի հետ: Նատրիումի 

նիտրոպրուսիդ կիրառվում է միայն այն դեպքում, եթե նախորդող բուժումը 
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էֆեկտիվ չէ: Սա ևս արագ իջեցնում է ԶՃ, թույլատրելի է կատարել անմիջապես 

ծննդալուծումից առաջ, կամ հետո: ԱՓՖ ինհիբիտորները և ԱՌԲ հակացուցված 

են հղիներին (բերում են պտղի մահվան): Դիուրետիկները ևս ցանկալի չեն 

հիպովոլեմիայի խորացման առումով:  

Ծանր պրեէկլամպսիայի դեպքում որպես առաջնային և երկրորդային 

պրոֆիլակտիկա պարտադիր են հակացնցումային դեղամիջոցները: Առաջին 

ընտրության միջոց է մագնեզիումի սուլֆատը:  

Էկլամպսիայի ժամանակ որպես երկրորդ ընտրության դեղորայք 

օգտագործվում են լորազեպամը և ֆենիտոինը:  

ԳԿՍ կիրառվում են ծանր պրեէկլամպսիայի և HELLP սինդրոմի դեպքում, 

լյարդի ֆունկցիայի ժամանակավոր կարգավորման, ինչպես նաև պտղի թոքերի 

հասունացման համար:  

 

Պրոֆիլակտիկան 

Ներկայումս կանխարգելման որևէ միջոց գոյություն չունի: Միայն որոշ 

դեպքերում, եթե նախորդ հղիության ժամանակ դիտվել է պրեէկլամպսիա մինչև 

34 շաբաթ, անհրա¬ժեշտ է ասպիրինի ցածր դոզաների կիրառում՝ 60 -150 մգ 

ամենօրյա ընդունման համար, առաջին տրիմեստրի վերջից (12-14 

շաբաթական) սկսած: Ասպիրինը ցուցված է նաև բազմապտուղ հղիության, 

նախորդող հիվանդության դեպքում, օր., խրոնիկական ԶՀ, ՇԴ, երիկամային 

հիվանդություն, աուտոիմուն հիվանդություն: Հիպոկալցիեմիայի դեպքում 

նշանակվում են կալցիումի պրեպարատներ: Վիտամինների օգտագործումը 

դրական ազդեցության առումով չունի բավարար ապացուցողական հիմքեր:  

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄԸ ԲՄ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ԲՄ (բազմակի միելոմա, միելոմային հիվանդություն, պլազմոցիտոմա) 

ուռուցքահիպերպլաստիկ տիպի համակարգային հիվանդություն է, որը 

բնորոշվում է արյան սպիտակ, մասնավորապես պլազմատիկ բջիջների 

չարորակ պրոլիֆերացիայով և կմախքային ախտահարմամբ: 

Էթիոլոգիան 

Մինչ օրս պարզաբանված չէ։ Հիվանդության առանձնահատկությունը 

միելոմային բջիջների կողմից պաթոլոգիկ սպիտակուցների՝ 

պարապրոտեինների արտադրությունն է, որոնք իրենցից ներկայացնում են Ig 

թեթև շղթաներ և ազատորեն ֆիլտրվում են երկամներով: 

Էպիդեմիոլոգիան  

Առավել հաճախ հանդիպում է 45 – 65 տարիքային խմբում։ Կանայք և 

տղամարդիկ հիվանդանում են նույն հաճախականությամբ։ 
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Կլինիկական պատկերը  

պայմանավորված է ոսկրային և արյունաստեղծ համա¬կարգերի 

ախտահարմամբ, մետաբոլիկ խանգարումներով (գլխավո¬րապես 

սպիտակուցային և միներալային) և վիսցերալ պաթոլոգիայով։  

Առաջին կլինիկական նշանները, որոնք դիտվում են ավելի քան 50 % 

դեպքերում, ոչ սպեցիֆիկ են՝ ընդհանուր թուլություն, աշխատունակության և 

ախորժակի անկում, ասթենիա, քաշի անկում և ոսկրացավեր։ Ոչ հաղվադեպ 

հիվանդու¬թյունը սկսվում է հանկարծակի առաջացող ցավերով ոսկրերում, 

կամ սպոնտան կոտրվածքով։ Շատ դեպքերում հիվանդները բժշկի են դիմում 

այլ կապակցությամբ հայտնաբերված պրոտեինուրիայի և բարձր ԷՆԱ 

պատճառով: 

Ոսկրային համակարգում դիտվող պաթոլոգիկ փոփոխությունները ԲՄ 

առավել հաճախ կլինիկական դրսևորումներն են։ Օսալգիաները կապված են 

միելոմային հյուսվածքի ներաճման հետևանքով ոսկրերում առաջացող 

դեստրուկտիվ փոփոխությունների հետ։ Առավել հաճախ ախտահարվում են 

տափակ ոսկրերը՝ գանգի ոսկրերը, կրծոսկրը, կողերը, ողերը, զստոսկրը, նաև 

խողովակային ոսկրերի պրոքսիմալ հատվածները։  

Ուշ փուլերում դիտվում են ոսկրերի դեֆորմացիաներ, որոնց հաջորդում 

են սպոնտան կոտրվածքները։ Ողերի մարմինները հաստանում են, 

դեֆորմացվում  (կոմպրեսիոն կոտրվածք) և ձեռք են բերում ձկան ողերի տեսք: 

Տեղի է ունենում հիվանդի հասակի կարճացում։ Միելոմաները լինում են 

բազմակի, երբեմն հասնելով մեծ չափերի։  

Ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են ոսկրերի մի 

քանի միլիմետրից մինչև մի քանի սանտիմետրի հասնող կլորավուն 

դեֆեկտներ: Խողովակավոր ոսկրերի պրոքսիմալ հատվածներում 

փոփոխությունները ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում 

են «օճառի պղպճակների» տեսքով։  

Հիվանդության պրոգրեսի դեպքում զարգանում է.  

● նորմոքրոմ անեմիա, որը կապված է ոսկրածուծում միելոմային 

հյուսվածքի ներաճման հետ,  

● արտահայտված լեյկոպենիա, նեյտրոպենիա, 

● հաճախ բացարձակ մոնոցիտոզ, 

● էոզինոֆիլիա 2 – 3 % դեպքերում, 

● թրոմբոցիտոզ, առավելապես սկզբնական շրջանում։ 

Թրոմբոցիտոպենիան բնորոշ չէ։ Հնարավոր է հեմոռագիկ սինդրոմի 

զարգացում, որի պատճառը դեռ լիովին պարզաբանված չէ, 
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● ռետիկուլոցիտոզ չի դիտվում, 

● ԷՆԱ արտահայտված բարձրացում մինչև 50 – 70 մմ/ժ, հաճախ 

հայտնաբերվում է մինչև որևէ սիմպտոմի ի հայտ գալը։ 

Կրծոսկրային պունկտատի հետազոտությունը հայտնաբերում է 

արտահայտված միելոմա-բջջային պրոլիֆերացիա՝ 15 %-ից ավելի միելոմային 

բջիջների առկայությամբ։  

ԲՄ ժամանակ դիտվող սպիտակուցային փոխանակության խանգարումն 

արտահայտվում է հիպեր- և պարապրոտեինեմիայի ձևով, որը կապված է 

պաթոլոգիկ միելոմային բջիջների պարապրոտեինների հավելյալ 

արտադրության հետ։  

Պարապրոտեինները ոչ նորմալ սպիտակուցներ են, որոնք պատկանում 

են իմունոգլոբուլինների շարքին, բայց չեն համապատասխանում նորմալ IgM, 

IgG, IgA ֆրակցիաներին: Հենց այստեղ է կայանում տարբերությունը միելոմային 

պարապրոտեինեմիայի և այլ ծագման դիսպրոտեինեմիաների միջև (ՌԱ, 

լյարդի ցիռոզ), որոնք բնութագրվում են հիպերգամմագլոբուլինեմիայով։ Իսկ 

ԲՄ ժամանակ դիտվում է հիպոգամմագլոբուլինեմիա։  

Պարապրոտեինեմիան հայտնաբերվում է հետևյալ մեթոդներով.  

● արյան սպիտակուցների էլեկտրոֆորեզ. ԲՄ-ին բնորոշ չափորոշիչը նեղ 

M գծի առկայությունն է γ- և β- ֆրակցիաների, կամ γ-, β- և հազվադեպ α2-

գլոբուլինային ֆրակցիաների միջև։ 

● մեզում Բենս-Ջոնսի սպիտակուցի որոշում. այս սպիտակուցը սինթեզվում 

է միայն միելոմային բջիջների կողմից և ցածրամոլեկուլյար զանգվածի շնորհիվ 

ֆիլտրվում է կծիկներում, ինչի պատճառով էլ դժվարությամբ է հայտնաբերվում 

արյան մեջ, ընդորում միայն իմունոէլեկտրոֆորեզի միջոցով։ 

ԲՄ ժամանակ դիտվող հիպերպրոտեինեմիան պայմանավորված է հիպեր-

գլոբուլինեմիայով (α-, β-), որը հիպոալբումինեմիայի հետ մեկտեղ բերում է 

ալբումին/գլոբուլին հարաբերության իջեցման 0,6 – 0,2 (նորմայում այն 

հավասար է 1)։  

Վիսցերալ պաթոլոգիան արտահայտվում է հաճախ երիկամների, 

հազվա¬դեպ լյարդի, փայծաղի և այլ օրգանների ախտահարմամբ։ 5 – 17 % 

դեպքերում հայտնաբերվում է հեպատոսպլենոմեգալիա։ 

 

Միելոմային նեֆրոպաթիա 

ԲՄ ժամանակ երիկամների ախտահարումը գնահատվում է որպես 

առավել հաճախ դիտվող դրսևորում, և միաժամանակ, առավել ծանր և 

պրոգնոստիկ առումով անբարենպաստ բարդություններից մեկը։ Երիկամների 

ախտահարման հաճախականությունը կազմում է մինչև 100 % և կարող է լինել 
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ԲՄ առաջին կլինիկական դրսևորումը: Այն անվանվում է միելոմային 

նեֆրոպաթիա (ՄՆ), միելոմային երիկամ։ Երիկամների ախտահարումը կարող 

է լինել.  

● սպեցիֆիկ, պայմանավորված է պարա- և դիսպրոտեինեմիայով և 

համապատասխանում է «միելոմային նեֆրոպաթիա» հասկացությանը։ 

● ոչ սպեցիֆիկ, արտահայտվում է պիելոնեֆրիտով, երիկամների 

ամիլոիդոզով, ինտերստիցիալ նեֆրիտով, նեֆրոկալցինոզով, 

արտերիոլոսկլերոզով։ Առավել հաճախ հանդիպում են պիելոնեֆրիտը և 

արտերիոլոսկլերոզը, ինչը պայմանավորված է հիվանդների շրջանում բարձր 

տարիքային խմբի անձանց գերակշությամբ և նաև տվյալ հիվանդության 

դեպքում իմունիտետի ընկճումով: 

ԲՄ ժամանակ տեղի է ունենում նեֆրոնների վնասում պաթոլոգիկ 

պարապրոտեիններով: Իրական միելոմային երիկամներին սպեցիֆիկ է 

համարվում պաթոլոգիկ միելոմային սպիտակուցների պրեցիպի¬տատների 

նստեցումը դիստալ խողովակներում՝ վերջիններիս խցանմամբ և վնասմամբ: 

Միևնույն ժամանակ միելոմային բջիջների կողմից սինթեզվող Բենս-Ջոնսի 

միկրոմոլեկուլյար սպիտակուցներն անցնում են արյան շրջանառություն, 

հասնում երիկամներ և հեշտությամբ անցնում են ինտակտ կծիկային ֆիլտրով: 

Խողովակների լուսանցքում, որտեղ հեղուկն ունի թթվային ռեակցիա, 

ֆիլտրված սպիտակուցները մակարդվում են, ձևավորելով ցիլինդրների մեծ 

քանակ, որոնք առաջացնում են խողովակների դիստալ հատվածների խցանում: 

Արդյունքում բարձրանում է ներխողովակային ճնշումը, առավելապես 

պրոքսիմալ խողովակներում: Դա ուղեկցվում է խողովակների լուսանցքի 

լայնացմամբ և, այսպես կոչված, ինտերստիցիալ հիդրոնեֆրոզի զարգացմամբ:  

Բացի դրանից, խողովակային էպիթելով մասնակի ռեաբսորբցիայի 

ենթարկված պաթոլոգիկ սպիտակուցներն անցնում են ինտերստիցիալ 

հյուսվածք, առաջացնելով երիկամային ստրոմայի այտուց, լիմֆոստազ՝ 

լիմֆոցիտար ինֆիլտրատների, այսինքն բորբոքման ինտերստիցիալ 

հյուսվածքում  (ինտերստիցիալ նեֆրիտ): Հետագայում զարգանում է 

ինտերստիցիալ հյուսվածքի հիալինոզ և սկլերոզ՝ հաջորդող կծիկների և 

նեֆրոնների մահով և երիկամների կնճռոտմամբ: Երիկամներում հայտնա-

բերվող մնացած բոլոր փոփոխություններն ունեն բորբոքային բնույթ: Ինֆեկցիա 

գումարվելու արդյունքում կարող է առաջանալ պիելոնեֆրիտ: Առանձին 

դեպքերում զարգանում է երիկամների ամիլոիդոզ: Մետաբոլիկ 

խանգարումները բերում են ոչ միայն ինտերստիցիալ նեֆրիտի, այլ նաև 

նեֆրոկալցինոզի և ուրոլիթիազի զարգացման: 
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Պաթոմորֆոլոգիան 

Երիկամները ՄՆ ժամանակ մեծացած են չափերով, պինդ 

կոնսիստենցիայի, ինտենսիվ կարմիր գույնի: Հիստոլոգիական 

փոփոխությունները հայտնաբերվում են հիմնականում դիստալ 

խողովակներում: Միելոմային երիկամին առավել բնորոշ է լայնացած 

խողովակների լուսանցքում ցիլինդրների առկայությունը: Ցիլինդրների 

առաջացումը կապված է Բենս-Ջոնսի սպիտակուցի պրեցիպիտացիայի հետ: 

Խողովակների էպիթելը ենթարկվում է նշանակալի փոփոխությունների՝ 

հիալինովակուոլային, վակուոլային և հատիկավոր դիստրոֆիայի: 

Միելոմային հիվանդության ժամանակ երիկամային կծիկները 

ախտաբանական փոփոխությունների գրեթե չեն ենթարկվում, բացառությամբ 

այն դեպքերի, որոնք ուղեկցվում են ամիլոիդոզի զարգացմամբ: Ինտերստիցիալ 

հյուսվածքում հայտնաբերվում են ֆիբրոզի և բջջային ինֆիլտրացիայի 

հատվածներ: Երկարատև և արտահայտված հիպերկալցիեմիայի ժամանակ 

զարգանում է նեֆրոկալցինոզ և առաջանում են կոնկրեմենտներ:  

 

Կլինիկական պատկերը 

կախված է երիկամների պաթոլոգիկ փոփոխությունների բնույթից, նաև այլ 

օրգաննեևի ու հյուսվածքների, առավելապես ոսկրային հյուսվածքի 

ախտահարման աստիճանից: 

Միելոմային երիկամի առավել վաղ և մշտական նշաններից է 

պրոտեինուրիան: Այն կարող է տատանվել հետքայինից մինչև 10 գ/24 ժ, իսկ 

երբեմն հասնում է նույնիսկ մինչև 66 գ/24 ժ և ավելի: Պրոտեինուրիան երբեմն 

կարող է նախորդել այլ սիմպտոմներին: Այս դեպքում հիվանդությունն 

ընթանում է իզոլացված միզային սինդրոմով խրոնիկական ԳՆ դիմակի տակ:  

Մեզի սպիտակուցների էլէկտրոֆորեզով հնարավոր է որոշել 

պրոտեինների միկրոմոլեկուլյար (Բենս-Ջոնսի սպիտակուց) ծագումը՝ 

մոնոնուկլեար պիկի (M գրադիենտի) տեսքով: Բենս-Ջոնսի սպիտակուցը 

էլէկտրոֆորեզով հայտնաբերվում է 95 % հիվանդների մեզում: Այդ պատճառով 

տարեցների մոտ անհայտ ծագման պրոտեինուրիայի դեպքում անհրաժեշտ է 

կատարել մեզի սպիտակուցների էլէկտրոֆորեզ, այսինքն հետազոտել 

ուրոպրոտեինոգրամման: Միելոմային նեֆրոպաթիայի դեպքում 

ուրոպրոտեինոգրամմային բնորոշ է գլոբուլինների գերակշռումը ալբումինների 

նկատմամբ՝ «գլոբուլինուրիայի պիկի» առկայությամբ: 

Մեզը մինչև 50 – 60oC տաքացնելիս Բենս-Ջոնսի սպիտակուցը 

հայտնաբերվում է միայն 30 – 40 % դեպքերում: Մեզի նստվածքում մշտապես 

հայտնաբերվում են հիալինային, առավել հազվադեպ հատիկավոր և էպիթելիալ 
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ցիլինդրներ, իսկ պիելոնեֆրիտի միացման դեպքում նաև լեյկոցիտուրիա: ՄՆ 

դեպքում հեմատուրիան բնորոշ չէ:  

Հիվանդների 1/3 մոտ հայտաբերվում է ֆոսֆատուրիա և մեզի հիմնային 

ռեակցիա:  

Այտուցները, ԶՀ և անոթների փոփոխությունները ՄՆ դեպքում բնորոշ չեն 

և սովորաբար բացակայում են նույնիսկ ԵԽՀ զարգացման փուլում: ԶՃ, որպես 

կանոն չի բարձրանում, այլ իջնում է հիվանդության պրոգրեսին զուգընթաց: 

Այտուցները հնարավոր են այն հազվակի դեպքերում, երբ ՄՆ արտահայտվում 

է երիկամների ամիլոիդոզով (AL ամիլոիդոզ ) և ՆՍ-ով: 

Կլինիկորեն ՄՆ ընթանում է համեմատաբար արագ զարգացող ԽԵԱ, որն 

արտահայտվում է պոլիուրիայով, ԿՖԱ  անկմամբ, հիպերազոտեմիայով և 

ավարտվում է լետալ ելքով ուրեմիայի հետևանքով: 

Միելոմային նեֆրոպաթիան կարող է դրսևորվել նաև ԵՍՎ կամ 

Ֆանկոնիի սինդրոմով: 

✓ ԵՍՎ զարգացման պատճառներն են Ig թեթև շղթաներով խողովակների 

խցանումը կամ նեֆրոկալցինոզը: Ծանր ընթացքով ՍԵԱ, հաճախ լետալ ելքով, 

զարգանում է նաև էքսկրետոր ուրոգրաֆիայից հետո: ՄՆ կասկածը 

հանդիսանում է էքսկրետոր ուռոգրաֆիայի հակացուցում: 

✓ ՆՍ դիտվում է երիկամների ամիլոիդոզի դեպքում: 

✓ Ֆանկոնիի սինդրոմ. երբ ՄՆ ընթանում է պրոքսիմալ խողովակների ծանր 

ախտահարմամբ, դիտվում է դրանց դիսֆունկցիա, արդյունքում կարող են 

հայտնաբերվել գլյուկոզուրիա, ամինոացիդուրիա, ֆոսֆատուրիա, 

հիպոկալիեմիա: 

 

Դիագնոստիկան 

Երիկամների ախտահարումը կարող է ընթանալ իզոլացված կամ բարձր 

պրոտեինուրիայով, հաճախ ԳՆ, ամիլոիդոզի և պիելոնեֆրիտի դիմակի ներքո: 

ՄՆ առավել բնորոշ են․ 

1. ոսկրային ցավեր, հատկապես տափակ ոսկրերում, 

2. անհայտ ծագման բարձր պրոտեինուրիա ավելի քան 3,5գ/24 ժ, որը չի 

ուղեկցվում այտուցներով, 

3. անեմիա, 

4. ԷՆԱ բարձրացում, 

5. 40 – 45-ից բարձր տարիք, 

6. հիպերպրոտեինեմիա 

7. հիպերկալցիեմիա 
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8. ԶՀ բացակայություն 

9. հեմատուրիայի բացակայություն։ 

Դիագնոստիկայի նպատակով անհրաժեշտ է հետազոտել մեզը Բենս-

Ջոնսի սպիտակուցը հայտնաբերելու համար, կատարել տափակ ոսկրերի 

ռենտգենոգրաֆիա (գանգ, կողեր, զստոսկր, ողեր), արյան և մեզի 

սպիտակուցների էլեկտրոֆորեզ (ԲՄ բնորոշ M-գրադիենտի հայտնաբերման 

նպատակով) և կրծոսկրային պունկցիա:   

Նեֆրոբիոպսիան թույլ է տալիս բացառել ամիլոիդոզը և ԳՆ: 

Միելոմային հիվանդությամբ պայմանավորված ԵԽՀ-ն ի տարբերություն 

այլ ծագման ԵԽՀ չի զուգակցվում ԶՀ և հիպոկալցիեմիայի հետ: Կալցիումի 

մակարդակը տվյալ խմբի հիվանդների շրջանում միշտ բարձր է: Խողովակային 

ացիդոզի զարգացման դեպքում արյան մեջ բարձրանում է նատրիումի, քլորի և 

իջնում է կալիումի մակարդակը, իսկ մեզում ընդհակառակը՝ իջնում է 

նատրիումի, քլորի, կալցիումի, ֆոսֆորի շուրջօրյա էքսկրեցիան և ավելանում է 

կալիումի էքսկրեցիան: 

 

Ընթացքը 

ՄՆ, ինչպես և միելոմային հիվանդության ընթացքը խրոնիկական 

պրոգրեսիվող է՝ ԵԽՀ զարգացմամբ, որը 1/3 դեպքերում հանդիսանում է 

մահվան հիմնական պատճառ:  

ԲՄ ժամանակ ոսկրածուծի տոտալ ախտահարման դեպքում մահվան 

պատճառն արտահայտված անեմիան և հեմոռագիկ դիաթեզն է: Մահվան 

պատճառ հիմնականում կարող են հանդիսանալ՝ 

1. ԵԽՀ, 

2. արտահայտված անեմիան և հեմոռագիկ դիաթեզը՝ ոսկրածուծի տոտալ 

ախտահարման դեպքում, 

3. պնևմոնիան՝ կողերի կոտրվածքի դեպքում։ 

Հիվանդության միջին տևողությունն առաջին կլինիկա-լաբորատոր 

դրսևորումներից հետո կազմում է 2 – 5 տարի, առանձին դեպքերում 6 – 10 

տարի: 

 

Բուժումը 

1. Ինդուկցիոն քիմիոթերապիա: Նշանակվում է ԲՄ-յով ԽԵԱ հիվանդներին, 

որոնց մոտ. 

● ԿՖԱ < 50 մլ/ր և 60-ից բարձր տարիքը, 

● ԿՖԱ < 30մլ/ր, 

● առկա են ծանր ուղեկցող հիվանդություններ,  
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● ընդհանուր վիճակը գնահատվում է որպես ծանր: 

2. Երիկամների ֆունկցիան վատթարացնող գործոնների կորեկցիա. 

● Դեհիդրատացիա. դիուրետիկների կիրառման բացառում: Օլիգո- և անու-

րիայի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներարկել 0,9 % նատրիումի 

քլորիդ, նվազագույնը 3 լ/24 ժ:  

● Դիուրեզի նվազման դեպքում հեղուկների քանակը պետք է կարգավորվի 

ըստ կենտրոնական երակային ճնշման:  

● Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել հիպօսմոլյար լուծույթներ (5 % 

դեքստրոզա և գլյուկոզա), նաև կոլոիդ լուծույթներ: 

● Հիպերվիսկոզ կամ արյան բարձր մածուցիկության սինդրոմ: Այս դեպքում 

ցուցված է պլազմաֆերեզի 1 – 3 սեանս և քիմիոթերապիա: 

● Նեֆրոտոքսիկ դեղորայքի բացառում (ամինոգլիկոզիդներ, ՈՍՀԴ): 

Արտահայտված ոսկրացավերի ժամանակ կարելի է կիրառել կենտրոնական 

ազդեցության անալգետիկներ: 

● Հակահիպերտենզիվ թերապիայի կորեկցիա. ԿՖԱ իջեցնող դեղորայքի 

բացառում (ԱՓՖ-ինհիբիտորներ, ԱՌԲ): 

3. Էլեկրոլիտային խանգարումների և թթվա-հիմնային 

հավասարակշռության կարգավորում: 

● Հիպերկալցիեմիայի կորեկցիայի համար կիրառվում են կալցիտոնինը, 

բիսֆոսֆոնատները, քիմիոթերապիան: Դիալիզ-կախյալ ԵԱ ժամանակ 

հեմոդիալիզն իրականացվում է կալցիումի ցածր պարունակությամբ 

դիալիզային լուծույթներով։ Կալցիտոնինը ներարկվում է ե/մ 4 ՄՄ/կգ 12 ժամը 

մեկ սկզբնական դոզայով, կալցիումի մակարդակի հսկողության ներքո: 

Հնարավոր է դոզայի բարձրացում մինչև 8 ՄՄ/կգ 12 ժամը մեկ: 

Բիսֆոսֆոնատների (Կլոդրոնատ, Պամիդրոնատ) դոզան որոշվում է ըստ ԿՖԱ: 

● Հիպերկալիեմիայի դեպքում ցուցված է կալիումով հարուստ 

սննդամթերքի (միրգ, բանջարեղեն, չրեր) բացառում: Արտահայտված 

հիպերկալիեմիայի դեպքում նշանակվում են կալցիումի քլորիդ կամ 

գլյուկոնատ, գլյուկոզա + ինսուլին, մետաբոլիկ ացիդոզի կորեկցիա։ 

● Արտահայտված մետաբոլիկ ացիդոզի (pH ≤ 7,2) ժամանակ անհրաժեշտ է 

5 % կամ 8,4 % նատրիումի բիկարբոնատի  կաթիլային ներարկում։ 8,4 % 

նատրիումի բիկարբոնատի քանակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ SBE x 

քաշ/3, ստացվածը 8,4 %  նատրիումի բիկարբոնատի լուծույթի ծավալն է, որն 

անհրաժեշտ է բաժանել 2-ի, ստացված ծավալը ներարկվում է 2 օրվա 

ընթացքում, ինչից հետո կատարվում է թթվահիմնային հավասարակշռության 

կրկնակի որոշում։  
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5 % նատրիումի բիկարբոնատի քանակի որոշման սկզբունքը նույնն է, 

միայն թե բանաձևը հետևյալն է՝ SBE x քաշ/2։ Խրոնիկական մետաբոլիկ ացիդոզի 

ժամանակ (հիմքերի դեֆիցիտ 5 մմոլ/լ-ից ավելի) նշանակվում է հիմք per os կամ 

հիմնային հեղուկներ՝ կերակրի սոդա լուծված ջրում: 

4. Երիկամային փոխարինող թերապիա (հեմոդիալիզ կամ պերիտոնեալ 

դիալիզ), երբ ԿՖԱ ≤ 15 մլ/ր: 

5. Մինչ քիմիոթերապիայի սկսելը ինֆեկցիոն բարդությունների հայտնաբերում 

և բուժում։ 

6. Քիմիոթերապիա:  

ա. ԲՄ-ով ԵԽՀ հիվանդների քիմիոթերապիան։  

ԽԵԱ զարգացումը ԲՄ դեպքում անհապաղ քիմիոթերապիայի ցուցում է, 

քանզի երիկամների ֆունկցիայի բարելավումը հնարավոր է միայն ուռուցքի 

հետզարգացման դեպքում։ Անհրաժեշտության դեպքում քիմիոթերապիան 

կարելի է անցկացնել հեմոդիալիզին և պերիտոնեալ դիալիզին զուգահեռ։ 

Առաջին ընտրության թերապիա հանդիսանում են եռկոմպոնենտ 

ծրագրերը՝ (վորտեզոմիբ, ցիկլոֆոսֆամիդ, դեքսամետազոն) կամ (վորտեզոմիբ, 

ադրիսբլաստին, դեքսամետազոն)։ Միելոմային հիվանդության ակտիվությամբ 

պայմանավորված ԽԵԱ դեպքում դեղորայքի դոզաները չեն իջեցվում։  

Բավարար հեմատոլոգիական պատկերի դեպքում և ծանր ուղեկցող 

հիվանդությունների բացակայությամբ 65-ից ցածր տարիքային խմբի 

հիվանդներին ցուցված է ցողունային բջիջների աուտոտրանսպլանտացիա։ 

բ. Երիկամային անբավարարությամբ ԲՄ-ով 70 տարեկանից ցածր տարիքային 

խմբի հիվանդներին կատարվում է ինդուկցիոն քիմիոթերապիա։ 

Առաջին ընտրության թերապիա հանդիսանում են VCD, PAD: 

Պրեպարատները ներարկվում են ամբողջական դոզայով։ Ուղեկցող սրտային 

պաթոլոգիաների, AL ամիլոիդոզի հետևանքով միոկարդի ախտահարման 

դեպքում, նաև 65-ից բարձր տարիքային խմբում ցանկալի է սկսել VCD-ով։ 

Ինդուկցիոն քիմիոթերապիայի յուրաքանչյուր կուրսից հետո պետք է դիտվի 

թեթև շղթաների սեկրեցիայի ցուցանիշների իջեցում։ Դրական դինամիկայի 

բացակայության դեպքում պետք է վերանայել քիմիոթերապիայի ծրագիրը։  

7. Արտահայտված իմունային դեֆիցիտի դեպքում ցուցված է IgG ն/ե 0,4 մգ/կգ 

դոզայով։ 

8. Լիակատար ռեմիսիայով և 65 տարեկանից ցածր հիվանդներին անկախ 

երիկամների ֆունկցիայից անհրաժեշտ է ուղեգրել տրանսպլանտոլոգիական 

կենտրոն։ 

9. Երիկաների փոխարինող թերապիա ստացող բոլոր հիվանդներին ցուցված է 

ԷՊՈ: 
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ՊՈԴԱԳՐԱՅԻՆ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱ 
 

Պոդագրան բնորոշվում է պուրինային մետաբոլիզմի խանգարմամբ և 

հիպերուրիկեմիայով, որը միզաթթվի գերարտադրության կամ դրա 

երիկամներով արտազատման խանգարման հետևանք է:  

Միզաթթվային աղերը՝ ուրատներն ախտահարում են տարբեր օրգաններ, 

առավելապես հոդերը և երիկամները։  

Տղամարդիկ կանանցից 20 անգամ ավելի հաճախ են հիվանդանում։  

Հիպերուրիկեմիայի առաջացման մեջ կարևոր դեր ունի միզաթթվի 

սինթեզն ուժեղացնող ֆերմենտների, հատկապես քսանտին-օքսիդազայի 

ակտիվության բարձրացումը։  

Տարբերում են առաջնային և երկրորդային պոդագրա։  

Առաջնային պոդագրան ժառանգականորեն պայմանավորված 

պուրինային մետաբոլիզմի խանգարումն է։  

Երկրորդային պոդագրան պուրինային մետաբոլիզմի խանգարումն է 

հետևյալ պատճառներով․ 

1. արյան հիվանդություններ՝ էրիթրեմիան, լեյկոզները, հեմոլիտիկ 

անեմիաները,  

2. ԽԵԱ, 

3. նորագոյացություններ, 

4. միքսեդեմա, հիպոպարաթիրեոզ, 

5. դեղորայքային ծագման հիպերուրիկեմիա (ցիտոստատիկներ, 

դիուրետիկներ, ԳԿՍ, հեպատոպրոտեկտորներ, վիտամիններ, 

սուլֆանիլամիդներ, անտիբիոտիկներ)։ 

Վերոհիշյալ դեղամիջոցների խմբերից առավելագույն նշանակություն 

ունեն կանթային և թիազիդային դիուրետիկները։   

Միզանյութի նորմալ փոխանակությունն ու հեռացումն օրգանիզմից 

կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ այն պլազմայում միանում է 

ալբումինների և α-գլոբուլինների հետ։ Դիուրետիկները միզաթթվի հետ 

միացությունից դուրս են մղում ալբումիններին, գրավելով դրանց տեղը։ 

Արդյունքում տեղի է ունենում միզաթթվի մակարդակի բարձրացում արյան մեջ։ 

Ուժեղանում է նաև միզաթթվի ռեաբսորբցիան և ձևավորվում է երկրորդային 

պոդագրա։ Մեզի pH 5,7 պայմաններում միզաթթուն դառնում է անլուծելի և 

վերածվում է ուրատային աղերի, որոնք առաջացնում են նեֆրոլիթիազ։   

Հիպերուրեկեմիան հանդիպում է 2 ձևով՝ երիկամային և մետաբոլիկ։ 
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1.Երիկամային ձևի ժամանակ միզաթթվի սինթեզն օրգանիզմում չի փոխվում, 

խանգարվում է դրա արտազատումը երիկամներով, վերջիններիս օրգանական 

կամ ֆունկցիոնալ ախտահարման պատճառով։ 

2․ Մետաբոլիկ ձևի դեպքում տեղի է ունենում միզաթթվի սինթեզի ուժեղացում, 

ինչը որոշ ֆերմենտների ֆունկցիայի ժառանգականորեն պայմանավորված 

խանգարման հետևանք է։ Նորմայում այդ ֆերմենտները կարգավորում են 

միզաթթվի սինթեզը։ Միզաթթվի սինթեզի ուժեղացումը համարվում է 

էնդոթելային դիսֆունկցիայի հզոր խթանիչ, արդյունքում զարգանում է 

հիպերուրեկեմիա և պոդագրա։ 

Երկու դեպքում էլ երիկամային ախտահարումը կլինիկա-լաբորատոր և 

կազմաբանական տեսանկյունից ընթանում է նույնատիպ։ Հիվանդության վաղ 

շրջանում զարգանում է կոմպենսատոր հիպերուրեկեմիա, որը սկզբնական 

շրջանում նորմալացնում է արյան մեջ միզաթթվի խտությունը, ապա 

աստիճանաբար ձևավորվում է հիպերուրեկեմիա։ 

Երիկամում ձևավորվող կազմաբանական փոփոխություններն 

արտահայտվում են համապատասխան կլինիկական փոփոխություններով։ 

Միզաթթվի աղերը, ներծծվելով երիկամի խողովակներով և ախտահարելով 

դրանց էպիթելային բջիջները, օջախներով կուտակվում են միջհյուսվածքային 

տարածությունում։ 

Դրանց շուրջն առաջանում է ոչ սպեցիֆիկ բորբոքում։ Ժամանակի 

ընթացքում այդ օջախներում զարգանում են սպիական փոփոխություններ, 

որոնք ազդելով կծիկների վրա, առաջացնում են դրանց ախտահարում։ 

Կծիկների և միջհյուսվածքային տարածության սկլերոզը հանգեցնում է 

պրոստագլանդինների քայքայման, ԶՀ, ապա աստիճանաբար ԽԵԱ 

զարգացման։  

Խողովակային ապարատի ախտահարումը հիվանդության սկզբից մինչև 

վերջ հիշեցնում է պիելոնեֆրիտին բնորոշ փոփոխությունները։ 

 

Կլինիկական պատկերը 

Պոդագրային նեֆրոպաթիան ներառում է ԽՏԻՆ-ը, իմունկոմպլեքսային 

ԳՆ և ուրատային նեֆրիտը, որը հաճախ կարող է բարդանալ միզուղիների 

ինֆեկցիայով։ Հիվանդների միջին տարիքը 58 է։ 

Պոդագրային նեֆրոպաթիան զարգանում է անկախ պոդագրայի 

արտաերիկամային կլինիկական դրսևորումներից։ 

1. Սուր ուրատային նեֆրոլիթիազը բնորոշվում է երիկամների 

խողովակների դիստալ հատվածի, հավաքող խողովակների, հաճախ նաև ԲԱՀ-

ի միզաթթվի մոնոնատրիումական աղի բյուրեղներով ամբողջական 
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խցանմամբ։ Այն կարող է զարգանալ ֆիզիկական գերբեռնվածությունից, բարձր 

գերջմաստիճանից (արևահարում, սաունա), հեղուկների սակավությունից, մեծ 

քանակով մսամթերք և ալկոհոլ օգտագործելուց, սակայն առավել հաճախ 

հանդիպում է ուրոլիթիազի ձևով, որն ընթանում է երիկամային կոլիկայով։ 

Բնորոշ են սուր ցավերը գոտկատեղում և օլիգո-անուրիան, ինչը հանդիսանում 

է ԵՍՎ դրսևորում։ 

2. Պոդագրային ԳՆ․ պոդագրային նեֆրոպա¬թիան հանդիպում է որպես 

մեկուսացված միզային սինդրոմ։ Պրոտեինուրիան հասնում է մինչև 1,0 – 2,0 գ/24 

ժ և ընթանում է միկրոհեմատուրիայի ու պարոքսիզմալ մակրոհեմատուրիայի 

հետ զուգակցված։ Ֆիլտրացիան և ռեաբսորբցիան  պրոցեսի սկզբնական 

շրջանում պահպանված են։ Միզային սինդրոմը հաճախ համակցվում է կայուն 

և հարաճուն հիպերտենզիվ սինդրոմի հետ։ 

3. Պոդագրային ՏԻՆ արտահայտվում է նիկտուրիայով, մեզի տեսակարար 

կշռի անկմամբ, մինչև 1 գ/24 ժ  պրոտեինուրիայով, լեյկոցիտուրիայով, 

միկրոհեմատուրիայով։ Այս դեպքում ավելացած է միզաթթվի էքսկրեցիան, այն 

կազմում է 600 մգ/24 ժ և ավելի։ Տարիների ընթացքում, պրոցեսի խորացման 

հետ, ուրիկոզուրիան աստիճանաբար նվազում է և  զարգանում է 

հիպերուրիկեմիա, որը վկայում է կծիկներում ու խողովակային ապարատում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների խորացման մասին։ 

Պոդագրային նեֆրոպաթիան շատ հաճախ ընթանում է ԶՀ-ով, որի 

զարգացման մեջ միզաթթուն ունի իր ուրույն դերն այն առումով, որ ֆիլտրվելով 

երիկամներով, հանգեցնում է ՌԱԱ համակարգի ակտիվացմանը։ 

Հիպերտենզիվ սինդրոմով ընթացող պոդագրային նեֆրոպաթիայի դեպքում 

հաճախ դիտվում են ՄԻ, ԽՍԱ, որոնք առավել ռիսկային են մետաբոլիկ 

սինդրոմի պայմաններում: 

 

Դիագնոստիկան 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը  

1. միզաթթվի մակարդակի որոշումն արյան մեջ։ Նախօրոք պետք է բացառել 

մսամթերքը, կոֆեին պարունակող սնունդը, սալիցիլատները, դիուրետիկները: 

Արյունը պետք է վերցնել առավոտյան ժամը 1100, երբ միզաթթվի մակարդակն 

արյան մեջ առավել բարձր է: Նորմայում այն կազմում է 0,21 – 0,32 մմոլ/լ, 

2. միզաթթվի որոշումը 24 ժ մեզում (նորմայում 300 – 600 մգ/24 ժ), 

3. միզաթթվի ֆիլտրման արագության որոշումը, նորմայուն այն կազմում է 6 

– 7 մլ/ր։  

Պոդագրային նեֆրոպաթիայի բուժումը նույնն է ինչ պոդագրայի բուժումը։ 
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Դիետան. օրվա ընդունվող հեղուկի քանակը 2 լիտրից պակաս չպետք է 

լինի։ Պետք է բացառել կամ խիստ պակասեցնել պուրինային միացություններ 

պարունակող սննդամթերքը՝ ալկոհոլը, սուրճը, կակաոն, թեյը, մսեղենը,  մսի 

արգանակը, ձկնեղենը, ձուն,  լոբազգիները:   

Քանի որ ուրատուրիան շատ հաճախ զուգակցվում է օքսալուրիայի հետ, 

ապա պակասեցվում է նաև օքսալատներ պարունակող սննդամթերքը։ Միսը 

թույլատրելի է 60 – 100 գրամ շաբաթական 2 անգամ։  

Ճիշտ դիետան արդյունավետ է դարձնում դեղորայքային բուժումը, որը 

ներառում է ուրիկոզուրիկ և ուրիկոդեպրեսոր դեղամիջոցներ։ Եթե 24 ժ մեզում 

միզաթթվի քանակը պակաս է քան 600 մգ, ապա նշանակվում են միայն 

ուրիկոզուրիկ դեղամիջոցներ, իսկ միզաթթվի քանակը 600 մգ-ից բարձրի 

դեպքում նշանակվում են նաև ուրիկոդեպրեսոր դեղամիջոցներ։ 

Ուրիկոզուրիկ դեղամիջոցներից են էտամիդը, անտուրանը և 

ալոպուրինոլը։ Վերջինն ունի ոչ միայն ուրիկոզուրիկ, այլև ուրիկոդեպ¬րեսոր 

հատկություն։ Նշանակվում է 0,3 – 0,6 գ/օր և դրական արդյունքի պայմաններում 

բուժումը շարունակվում է օրական 0,1 – 0,2 գ դոզայով։  Բուժման տևողությունն 

անհատական է։  

Լայն կիրառում է գտել կոլխիցինը, որը համարվում է բուսական ծագման 

մեղմ ցիտոստատիկ և ազդում է միզաթթվի սինթեզի վրա, դոզան կազմում է 0,5 

– 0,6 մգ մինչև 1 մգ/օր։ 

Պոդագրայի սուր նոպաների բուժման համար առավել արդյունավետ է 

ադենուրիկը։ 

Վերջին ժամանակաշրջանում հիպերուրիկեմիայի բուժման նպատակով 

օգտագործվում են ԱՌԲ, որոնք բլոկադայի են ենթարկում միզաթթվի 

ռեաբսորբցիան դիստալ խողովակներում: Երիկամներով ֆիլտրվելիս 

միզաթթվի մոնոնատրիումական աղը նպաստում է ռենինի 

գերարտադրությանը։ Հետևաբար բուժման կոմպլեքսում ներառում են նաև ԱՓՖ 

ինհիբիտորները։ Նորմալ կամ ցածր ԶՃ դեպքում վերջին երկու խմբերի 

դեղամիջոցները նշանակվում են ցածր դոզաներով։   

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳԱՅԼԱԽՏ  

Գ ա յ լ ա խ տ ա յ ի ն  ն ե ֆ ր ի տ  

ՀԿԳ շարակցական հյուսվածքի հիվանդություն է, որը բնութագրվում է 

լայն սպեկտրի հակամարմինների արտադրությամբ բջջի կորիզի 

կոմպոնենտների և ցիտոպլազմայի նկատմամբ, իմունիտետի բջջային օղակի 

խանգարմամբ, ինչը բերում է իմունոկոմպլեքսային բորբոքման: 

 



 

228 

Դասակարգումը 

Մորֆոլոգիական դասակարգումը 

Տարբերում են մորֆոլոգիական փոփոխությունների 6 դաս: 

I դաս. մինիմալ մեզանգիալ գայլախտային նեֆրիտ:   

Լուսային մանրադիտակով կծիկներն ունեն նորմալ տեսք։ 

Իմունոֆլուորեսցենտային մանրադիտակով մեզանգիումում հայտնաբերվում 

են իմուն դեպոզիտներ: 

II դաս. մեզանգիոպրոլիֆերատիվ գայլախտային նեֆրիտ։ 

Լուսային մանրադիտակով արտահայտված մեզանգիալ պրոլիֆերացիա, 

մեզանգիալ մատրիքսի տարբեր աստիճանի լայնացումներ:  

III դաս. օջախային գայլախտային նեֆրիտ: 

Լուսային մանրադիտակով 50 %-ից պակաս կծիկների ակտիվ կամ ոչ ակտիվ 

սեգմենտար կամ գլոբալ, էնդոկապիլյար կամ էքստրակապիլյար 

ախտահարում, մեզանգիումի ընդգրկում: 

IV դաս. դիֆուզ գայլախտային նեֆրիտ: 

Լուսային մանրադիտակով 50 %-ից ավելի կծիկներում հայտնաբերվում է 

սեգմենտար կամ գլոբալ էնդոկապիլյար կամ էքստրակապիլյար ԳՆ, ներառելով 

նեկրոտիկ փոփոխություններ և մեզանգիումի ընդգրկում: Այս դասի դեպքում 

սովորաբար հայտնաբերվում են սուբէնդոթելիալ դեպոզիտներ: 

Տարանջատում են IV դասի մի քանի ենթադասեր՝ կախված նրանից 

ակտիվ թե խրոնիկական մորֆոլոգիական փոփոխություններն են գերակշռում, 

այդ թվում նաև կիսալուսինները կամ ֆիբրինոիդ նեկրոզը: 

V դաս. մեմբրանոզ գայլախտային նեֆրիտ, որը բնութագրվում է 

իմունոֆլուորեսցենտային կամ էլեկտրոնային մանրադիտակային զննությամբ 

հայտնաբերվող սուբէպիթելիալ իմուն դեպոզիտների առկայությամբ և  

կծիկների կապիլյարների հաստացմամբ:  

V դասի գայլախտային նեֆրիտի դեպքում հայտնաբերվում է III և V կամ IV և V 

դասերի հիստոլոգիական նշաններ: 

Պրոլիֆերատիվ տարբերակների համակցումը մեմբրանոզ գայլախտային 

նեֆրիտների հետ կարող է լինել նաև կոմբինացված, օրինակ III և IV 

տարբերակով: 

VI դաս. սկլերոզող գայլախտային նեֆրիտ, որի դեպքում կծիկների 90 %-ը 

ենթարկված է ամբողջական սկլերոզի: 

 

Կլինիկական դասակարգումը 

Ակտիվ նեֆրիտ 

● Արագ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտ 
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● Դանդաղ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտ 

ա) ՆՍ առկայությամբ գայլախտային նեֆրիտ 

բ) Արտահայտված միզային սինդրոմով ընթացող գայլախտային նեֆրիտ 

 Ոչ ակտիվ նեֆրիտ 

●  մինիմալ միզային սինդրոմով 

●  սուբկլինիկական պրոտեինուրիայով։ 

 

Էթիոլոգիան 

անհայտ է, սակայն քննարկվում է գենետիկ, սեռային, արտաքին միջավայրի 

գործոնների դերն այն իմուն խանգարումների առաջացման մեջ, որոնք ընկած 

են հիվանդության հիմքում: Դա թույլ է տալիս դիտարկել հիվանդությունը 

որպես պոլիէթիոլոգիկ: 

1. Հիվանդության ռասայական առանձնահատկությունները հաստատում են 

գենետիկ գոծոնների ազդեցությունը: Հաստատված է հիվանդության 

հաճախակիությունը HLA համակարգի որոշակի հապլոտիպ ունեցող անձանց 

մոտ։ Նկատվում է լայն տարածվածություն հիվանդների հարազատների 

շրջանում։  

2. Սեռական հորմոնների դերը հիվանդության էթիոլոգիայում ապացուցում 

է կանանց հիվանդացության գերակշռումը: 

3. Կարևոր նշանակություն է տրվում ուլտրա¬մանուշակագույն 

ճառագայթման ազդեցությանը: Այլ էկզոգեն գործոնների շարքին են 

պատկանում որոշ դեղամիջոցներ, օր., հիդրալազինը, իզոնիազիդը, 

մեթիլդոպան: Կարևոր է նաև ինֆեկցիաների դերը, այդ թվում՝ վիրուսային: 

 

Պաթոգենեզը 

Գայլախտային նեֆրիտի զարգացման մեխանիզմն արտացոլում է ՀԿԳ 

պաթոգենեզն ամբողջությամբ: 

ՀԿԳ դեպքում տեղի է ունենում B բջիջների պոլիկլոնալ ակտիվացում, 

ինչը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես առաջնային գենետիկ դեֆեկտով, 

այնպես էլ T-լիմֆոցիտների ֆունկցիայի խանգարմամբ և CD4+/CD8+-ի 

փոխհարաբերության իջեցմամբ: B բջիջների արտահայտված ակտիվացումն 

ուղեկցվում է աուտոհակամարմինների լայն սպեկտրի արտադրությամբ, 

առաջին հերթին կորիզային և ցիտոպլազմատիկ սպիտակուցների նկատմամբ, 

ինչպես նաև ԻԿ-ների հետագա ձևավորմամբ 

 ՀԿԳ պաթոգենեզում կարևոր դեր ունեն. 

1. ԴՆԹ նկատմամբ հակամարմինները, որոնք հայտնաբերվում են ինչպես ՇԻԿ-

ում, այնպես էլ երիկամների կծիկներում ֆիքսված ԻԿ-ներում: ԴՆԹ-ի 
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նկատմամբ հակամարմինների առաջացումը հնարավոր է դառնում սեփական 

անտիգենների նկատմամբ իմուն տոլերան¬տության կորստի արդյունքում, ինչի 

հիմքում ընկած է ապոպտոզի խանգարումը (վնասված բջիջների հեռացումը): 

Նորմալ պայմաններում ԴՆԹ-ն կոնտակտի մեջ չի մտնում իմուն 

համակարգի հետ, քանի որ արտաբջջային ազատ վիճակում չի լինում 

(հիստոնների համակցությամբ գոյանում են նուկլեոսոմներ, որոնք մտնում են 

կորիզային քրոմատինի բարդ կազմության մեջ): Փոփոխված ապոպտոզը 

բերում է ազատ նուկլեոսոմների առաջացման, որոնք մեռած բջիջների և կորիզի 

այլ կոմպո¬նենտների հետ թերի ֆագոցիտոզի արդյունքում հայտնվում են 

արտաբջջային տարածությունում և բերում նուկլեոսոմների և ԴՆԹ-ի 

նկատմամբ աուտոհակամանմինների սինթեզի։  

2. Բացի ԴՆԹ նկատմամբ առաջացած հակամարմիններից, տարբերում են 

աուտոհակամարմինների մի ամբողջ շարք, տարբեր բջջային կառուցվածքների 

նկատմամբ, որոնց դերը ՀԿԳ դեպքում միանշանակ չէ: Դրանցից որոշներն 

օժտված են բարձր սպեցիֆիկությամբ և պաթոգենությամբ, մասնավորապես 

AntiSm հակամարմինները։ Anti-Sm հակամարմիններ են U1-U2-U4- 

ռիբոնուկլեոպրոտեինների նկատմամբ, սպեցիֆիկ են ՀԿԳ համար և հանդես են 

գալիս որպես վաղ նախակլինիկական մարկեր: 

Անտի-Ro և անտի-Cig հակամարմինների հայտնաբերումը վկայում է 

երիկամների առավել ծանր ախտահարման մասին:  

Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների հայտնաբերումը կապում են 

ՀԿԳ ժամանակ ՀՖՍ զարգացման հետ: 

Կծիկային ապարատում ԻԿ-ների ձևավորումն իրականանում է ՇԻԿ-ի 

լոկալ առաջացման կամ ՇԻԿ-ի նստեցման արդյունքում: Դրան  նպաստում են 

նաև չափերի տարբերությունը, լիցքը, ԻԿ-ների տարատեսակությունը, 

մեզանգիումի էլիմինացիոն հնարավորությունը և ներերիկամային 

հեմոդինամիկ գործոնները:  

Մեծ նշանակություն ունեն իմուն դեպոզիտների քանակը և տեղակայումը, 

կծիկներում բորբոքային պատասխանի արտահայտվածությունը: ԻԿ-ների 

կողմից կոմպլեմենտի համակարգի ակտիվացումը բերում է մոնոցիտների և 

լիմֆոցիտների միգրացիային դեպի կծիկներ։ Նրանք արտադրում են 

ցիտոկիններ և բորբոքային մեդիատորներ, որոնք ակտիվացնում են 

կոագուլյացիոն կասկադը, բջջային պրոլիֆերացիան և էքստրացելյուլյար 

մատրիքսի կուտակումը: 

Գայլախտային նեֆրիտի պրոգրեսին նպաստում են նաև հետևյալ 

գործոնները. 
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● էնդոթելի վնասումը հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններով, ինչին 

հաջորդում են պրոստացիկլինի առաջացման խանգարումն ու թրոմբոցիտների 

ակտիվացումը: Արդյունքում կապիլյարներում տեղի է ունենում 

միկրոթրոմբերի ձևավորում: 

● ԶՀ, որի ծանրության աստիճանը պայմա¬նավորված է ԳՆ ակտիվությամբ: 

● ՆՍ-ով պայմանավորված հիպերլիպիդեմիան: 

 

Կլինիկական պատկերը 

Գայլախտային նեֆրիտը հաճախ ի հայտ է գալիս ՀԿԳ սուր և ենթասուր 

ընթացքի, բարձր իմուն ակտիվության և առավել հազվադեպ՝ խրոնիկական 

ընթացքի դեպքում: Գայլախտային նեֆրիտի կլինիկական պատկերը 

տատանվում է կայուն պահպանվող մինիմալ միզային սինդրոմից մինչև ծանր 

արագ պրոգրեսիվող այտուցների, անասարկայի, ԶՀ և ԽԵԱ զարգացումը: 

Գայլախտային նեֆրիտի առավել սուր և ակտիվ ձևերը հանդիպում են 

երիտասարդ տարիքի հիվանդների շրջանում: 

Մեծահասակներին բնորոշ է ինչպես գայլախտային նեֆրիտի, այնպես էլ 

ՀԿԳ մեղմ ընթացքը: Մի շարք դեպքերում գայլախտային նեֆրիտը լինում է ՀԿԳ 

առաջին կլինիկական դրսևորումը, (ՀԿԳ-ի նեֆրիտիկ դիմակ, որն ընթանում է 

ՆՍ-ով և կարող է որոշ հիվանդների մոտ կրկնվել տարիների ընթացքում, մինչև 

համակարգային դրսևորումների ի հայտ գալը:  

75 % դեպքերում երիկամների ախտահարումն ի հայտ է գալիս 

հիվանդության արտահայտված կլինիկական ընթացքի ժամանակ, երբ առկա 

են․ 

1. մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը սուբֆեբրիլիտետից մինչև բարձր 

տենդ: 

2. Մաշկի ախտահարումն առավել հաճախ ի հայտ է գալիս դեմքի շրջանում 

էրիթեմայով թիթեռնիկի ձևով և դիսկոիդ ցանավորմամբ: Հնարավոր են նաև 

տարբեր լոկալիզացիայի էրիթեմատոզ ցանավորումներ, ինչպես նաև մաշկի 

եզակի ախտահարումներ: 

3. Հոդերի ախտահարումը հաճախ ընթանում է պոլիարթրալգիաների ձևով, 

դաստակների մանր հոդերի ախտահարմամբ: Որպես կանոն, դեֆորմացիաներ 

չեն ձևավորվում: 

4. Պլևրիտ և պերիկարդիտ: 

5. Պերիֆերիկ վասկուլիտներ, օր., կապիլյարիտ մատների ծայրերի, ափերի 

և ոտնաթաթերի շրջանում, խեյլիտ, որպես շրթունքների կարմիր եզրագծի 

վասկուլիտ, էնանթեմաներ բերանի խոռոչում: 
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6. ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ դիսկոիդ ատելեկտազներով, որի դեպքում 

դիտվում է դիաֆրագմայի բարձր դիրք, ինչը բերում է ռեստրիկտիվ տիպի 

շնչառական անբավարարության: 

7. ԿՆՀ ախտահարումն առավել հաճախ դրսևորվում է ցնցումային 

ուշագնացությամբ և հոգեկան խանգարումներով: Դիտվում են միգրենանման 

գլխացավեր: Ախտահարման հազվադեպ դրսևորումներ են տարածուն միելիտը 

և պերիֆերիկ նեյրոպաթիան: 

8. Սրտի ախտահարումը բնորոշվում է միոկարդիտով, էնդոկարդիտով, որի 

դեպքում առավել հաճախ ախտահարվում է միտրալ փականը: Տեղի է ունենում 

նաև կորոնար անոթների ախտահարում: 

9. Ավելի քան 50 % դեպքերում դիտվում է ԶՀ: 

10. Երիկամների ախտահարումն ընթանում է տարբեր ծանրության 

աստիճանի ԳՆ:  

11. Քաշի անկում, ալոպեցիա, եղունգների դեստրուկցիա։ 

12. Լիմֆադենոպաթիա: 

 

Գայլախտային նեֆրիտի ընթացքը կախված է մորֆոլոգիական տեսակից: 

Արագ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտը կլինիկական ընթացքով 

նման է ենթասուր, չարորակ ԳՆ: Բնորոշվում է արագ զարգացող ԽԵԱ։ Արագ 

պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտի առանձնահատկություններից է ՆՏՄՍ, 

որը դրսևորվում է մաշկային հեմոռագիաներով, ստամոքսային, քթային, 

արգանդային, աղիքային արյունահոսություններով,: Բնորոշ են անոթների 

միկրոցիրկուլյատոր հունի թրոմբոզները, որոնք բերում են պոլիօրգանային 

անբավարարության: 

Ակտիվ գայլախտային նեֆրիտ ՆՍ առկայությամբ զարգանում է 30 – 40 % 

դեպքերում: Լյուպուս նեֆրիտը կանանց շրջանում զարգացող ՆՍ հաճախ 

հանդիպող պատճառն է: Գայլախտային ՆՍ առանձնահատկություններից է 

մասիվ պրոտեինուրիայի հազվադեպ դրսևորումը, ինչից էլ բխում է թույլ 

արտահայտված հիպոպրոտեինեմիան և հիպոալբումինեմիան, հաճախակի 

զուգակցումը ԶՀ և հեմատուրիայի հետ: 

Հիվանդների մեծ մասի մոտ դիտվում է հիպերգամմագլոբուլինեմիա, 

արյան պլազմայում α2-գլոբուլինների և խոլեստերինի մակարդակների 

չափավոր բարձրացում:  

Մորֆոլոգիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են դիֆուզ կամ 

ֆոկալ պրոլիֆերատիվ փոփոխություններ, հազվադեպ մեմբրանոզ ԳՆ (III,IV,V 

դասեր): 
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Արտահայտված միզային սինդրոմով ընթացող ակտիվ գայլախտային 

նեֆրիտը բնութագրվում է պրոտեինուրիայով 0,5 – 3 գ/24 ժ և ակտիվ միզային 

նստվածքով: Հիվանդների մեծ մասի մոտ դիտվում է կայուն 

միկրոհեմատուրիա, որը համարվում է գայլախտային նեֆրիտի բարձր 

ակտիվության ցուցանիշ: Դիտվում է նաև մակրոհեմատուրիա: 

Լեյկոցիտուրիան կարող է լինել ինչպես երիկամներում իմուն բորբոքման, 

այնպես էլ միզուղիների երկրորդային ինֆեկցիայի պատճառով: 

Լեյկոցիտուրիայի բնույթը տարբերակելու համար կատարվում է մեզի 

նստվածքի լեյկոֆորմուլայի որոշում: Իմուն բորբոքմանը բնորոշ է 

լիմֆոցիտոզը, իսկ երկրորդային ինֆեկցիային՝ նեյտրոֆիլյոզը: 

Մորֆոլոգիական հետազոտութամբ հավասար հաճախականությամբ 

հայտնաբերվում են պրոլիֆերատիվ և մեզանգիալ փոփոխություններ (III,IV,II 

դասեր): 

Մինիմալ միզային սինդրոմով գայլախտային նեֆրիտը բնութագրվում է 

0,5 գ/24 ժ պակաս պրոտեինուրիաով առանց մեզի նստվածքի փոփոխության, ԶՀ 

և երիկամների ֆունկցիայի խանգարման: Գայլախտային նեֆրիտի այս տեսակի 

առանձնացումը նշանակություն ունի բուժման ընտրության հարցում: 

Մորֆոլոգիական փոփոխությունները համապատասխանում են I կամ II 

դասերին: Երբեմն զուգակցվում է տուբուլոինտերստիցիալ կամ ֆիբրոպլաստիկ 

փոփոխությունների հետ: 

ԽԵԱ զարգանում է արագ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտի 

դեպքում: Կարևոր նշանակություն ունի արյան մեջ կրեատինինի մակարդակի 

բարձրացումը և դրա կրկնապատկումը 3 ամիս անց:  

5 – 10 % դեպքերում զարգանում է ԵՍՎ, որի առաջացման մեջ դեր ունեն 

ՆՏՄՍ, ԹՄԱ ներերիկամային անոթներում ՀՖՍ շրջանակներում, երկրորդային 

ինֆեկցիայի միացումը, ինչպես նաև երիկամների դեղորայքային 

ախտահարումը: Ի տարբերություն առաջնային ԳՆ ՀԿԳ-ով հիվանդների մոտ 

ԽԵԱ բացակայությունը չի բացառում հիվանդության ակտիվությունը: 
 

ԶՀ 

ԶՀ հաճախականությունը և ներերիկամային հեմոդինամիկայի 

խանգարման աստիճանը խիստ կապակցված են նեֆրիտի ակտիվության հետ: 

Արագ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտի ժամանակ ԶՀ դիտվում է ավելի 

հաճախ, քան ոչ ակտիվ գայլախտային նեֆրիտի դեպքում։ ԶՀ բացասական 

ազդեցությունը երիկամների, սրտի, գլխուղեղի և արյունատար անոթների վրա 

ՀԿԳ ժամանակ թիրախ օրգաններում խորացնում է աուտոիմուն վնասումը, 
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բարձրացնում է սիրտ-անոթային մահացությունը, խորացնում է ԽԵԱ: ՀԿԳ 

ժամանակ հաստատված է ԶՀ և լյուպուս նեֆրիտի ակտիվության կապը:  
 

Դիագնոստիկան 

Անամնեզը. ուշադրություն է դարձվում հիվանդության և ինսոլացիայի, 

հղիության, ծննդաբերության, դեղորայքի ընդունման (էստրոգեններ 

պարունակող պրեպարատներ, իզոնիազիդ, մեթիլդոպա) միջև եղած կապին, 

ժառանգական ծանրաբեռնվածությանը՝ ՀԿԳ կամ այլ աուտոիմուն 

հիվանդությունների առկայությանը հարազատների շրջանում: 

 

Գանգատները 

● բարձր տենդ կամ սուբֆեբրիլիտետ, որը չի վերանում հակաբակտերիալ 

դեղամիջոցների ընդունումից, 

● արթրալգիաներ, 

● մաշկային ցան, 

● ցավ կրծքավանդակի շրջանում (պլևրիտի զարգացման արդյունքում), 

● ընդհանուր թուլություն, 

● մարմնի զանգվածի անկում, անոռեքսիա, 

● ալոպեցիա։ 

 

Երիկամային դրսևորումները. 

● այտուցներ ստորին վերջույթների շրջանում, 

● դիուրեզի նվազում, 

● ԶՀ, 

● մեզի գույնի փոփոխություններ։ 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

1. Արյան ընդհանուր քննություն․ 

• ԷՆԱ զգալի մեծացում 

• Պանցիտոպենիա։ 

2. Մեզի ընդհանուր քննություն․ 

• Պրոտեինուրիա 

• Լեյկոցիտուրիա 

• Արտահայտված էրիթրոցիտուրիա։ 

3. Արյան բիոքիմիական հետազոտություն․ 

• Հիպոպրոտեինեմիա, հիպոալբումինեմիա, հիպերգամմագլոբուլինեմիա 

• Հիպոկալցիեմիա 
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• Հիպերկրեատինինեմիա 

• Հիպերուրիկեմիա  

• Դիսլիպիդեմիա, որոշ դեպքերում նույնիսկ ՆՍ բացակայության 

պայմաններում։ 

4․ ԿՖԱ նվազում։ 

5. Իմունոլոգիական հետազոտություններ․ 

• Անտինուկլեար հակամարմիններն իրենցից ներկայացնում են 

հակամարմինների հետերոգեն խումբ, որը փոխազդում է բջջի կորիզի 

տարբեր կոմպոնենտների հետ: Անտինուկլեար գործոնը հայտնաբերվում է 

ՀԿԳ 95 % դեպքերում: 

• ԴՆԹ նկատմամբ հակամարմինները հայտնաբերվում է 40 - 90 % դեպքերում, 

հատկապես գայլախտային նեֆրիտի ժամանակ:   

• Նուկլեար անտիգենների նկատմամբ հակամարմիններ (Ro, La, Sm 

ռիբոնուկլեոտիդների նկատմամբ): AntiSm հակամարմինը հանդիսանում է 

նախակլինիկական մարկեր և պաթոգնոմոնիկ է ՀԿԳ համար, չնայած 

հայտնաբերվում է ոչ բոլոր հիվանդների մոտ:  

• Հակամարմիններ կոմպլեմենտի Cig կոմպոնենտի նկատմամբ: Տիտրն 

առավել բարձր է նեֆրիտի պրոլիֆերատիվ ձևերի ժամանակ: Ռեմիսիայի 

դեպքում հայտնաբերումը կանխատեսեում է հիվանդության սրացում: 

• Հակամարմիններ ֆոսֆոլիպիդների նկատմամբ՝ հակակարդիոլիպինային 

հակամարմիններ, հայտնաբերվում է գայլախտային նեֆրիտով հիվանդների 

50 % մոտ: 

• Կոմպլեմենտի CH50 և դրա C3 և C4 կոմպոնենտների մակարդակի իջեցում, 

որը տատանվում է նեֆրիտի ակտիվությանը զուգահեռ։ 

• LE բջիջների հայտնաբերում։ Իրենցից ներկայացնում են լեյկոցիտներ, որոնք 

ֆագոցիտոզի են ենթարկել կորիզային նյութերը: 

6. Կոագուլոգրամմա․ բնորոշ է հիպերկոագուլյացիան, 

հիպերֆիբրինոգենեմիան, ինչպես նաև թրոմբոպլաստինային ժամանակի 

կարճացումը, անտիթրոմբին III մակարդակի իջեցումը: 

 

Գործիքային հետազոտությունները 

1. ԷՍԳ, 

2. ԷխոՍԳ, 

3. kրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտություն, 

4. ՈւՁՀ՝ սկզբնական շրջանում դիտվում է երիկամների չափերի մեծացում, 

պարենխիմայի այտուց, իսկ երկարատև ընթացքի դեպքում երիկամների 

չափերի փոքրացում։ 
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Գայլախտային  նեֆրիտի  մորֆոլոգիական  պատկերը   

Միկրոսկոպիկ հետազոտությամբ դիտվող մորֆոլոգիական պատկերը 

բավականին պոլիմորֆ է: Դիտվում են բջիջների պրոլիֆերացիա, մեզանգիումի 

լայնացում և բազալ մեմբրանի հաստացում, խողովակների և ինտերստիցիալ 

հյուսվածքի ախտահարում: Գայլախտային նեֆրիտին բնորոշ 

փոփոխություններն են կապիլյարների բորբոքումը ԳԲՄ զգալի հաստացմամբ 

(պարանաձև կանթեր), հիալինային խցանումները, հեմատոքսիլինային 

մարմնիկները:  

Իմունահիստոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են IgG 

կուտակումներ, հաճախ զուգակցված IgM և IgA հետ, ինչպես նաև կոմպլեմենտի 

C3 ֆրագմենտներ և ֆիբրին: 

Էլեկտրոնային միկրոսկոպով հայտնաբերվոմ են սուբէնդոթելիալ, 

սուբէպիթելիալ, ինտերմեմբրանոզ և մեզանգիալ դեպոզիտներ:  

Պաթոգնոմոնիկ նշան է պարամիկսովիրուսներ հիշեցնող վիրուսանման 

կուտակումների առկայությունը կծիկների սուբէնդոթելիալ հատվածում: 

Տուբուլոինտերստիցիալ փոփոխություններն արտահայտվում են 

խողովակների էպիթելի դիստրոֆիայով և ատրոֆիայով, ինչպես նաև 

մոնոնուկլեար բջիջներով ինտերստիցիալ հյուսվածքի ինֆիլտրացիայով։ 

Որպես երիկամների ախտահարման առանձին տեսակ հնարավոր է նաև 

ՏԻՆ:  

Անոթային պաթոլոգիան ՀԿԳ ժամանակ դրսևորվում է գայլախտային 

վասկուլոպա¬թիայով անոթի պատի իմուն կոմպլեքսային ախտահարմամբ, 

որն արտահայտվում է ֆիբրինոիդ նեկրոզով, նեյտրոֆիլային ինֆիլտրացիայով, 

մանր տրամաչափի անոթների օկլյուզիայով, ինչը պայմանավորված է 

իմունոգլոբուլինների դեպոզիտներով: 

Համաձայն Ամերիկյան ռևմատոլոգների միության ՀԿԳ չափորաշիչներն 

են. 

● թիթեռնիկանման էրիթեման դեմքի շրջանում, 

● դիսկոիդ ցանավորումը, որն իրենից ներկայացնում է էրիթեմատոզ 

թեփոտվող վահանիկներ: Ցանավորման նախորդ էլեմենտների վրա կարող են 

դիտվել ատրոֆիայի օջախներ, 

● ֆոտոսենսիբիլիզացիան, 

● անցավ խոցերը բերանի խոռոչում և քթըմպանում, 

● ոչ սիմետրիկ բնույթի ոչ էրոզիվ արթրիտը, որն ախտահարում է երկու և 

ավելի պերիֆերիկ հոդեր, 

● պլևրիտը կամ պերիկարդիտը 
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● երիկամների ախտահարումը՝ կայուն պրոտեինուրիան 0,5 գ/24 ժ,  

տարատեսակ ցիլինդրուրիան, 

● ԿՆՀ ախտահարումը, որը բնորոշվում է ցնցումներով կամ փսիխոզով, 

● հեմատոլոգիական խանգարումներն արտահայտվում են 

պանցիտոպենիայով, 

● AntiSm, 

● հակակորիզային հակամարմինների տիտրի բարձրացումը, 

● հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինները, հակամարմիններ 

կարդիոլիպինի նկատմամբ կամ գայլախտային հակակոագուլյանտները, 

● Վասերմանի կեղծ դրական ռեակցիան առնվազը 6 ամիս, ժխտված 

սիֆիլիսի դեպքում: 

 

Դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 

անց է կացվում երիկամների ախտահարմամբ ընթացող հետևյալ 

համակարգային հիվանդություններից․  

1. ՀՊ 

2. ՌԱ 

3. Դեղորայքային ախտահարումներ 

4. Լյարդի խրոնիկական դիֆուզ հիվանդություն 

5. Միելոմային նեֆրոպաթիա 

6. Ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ։ 

 

Բուժումը 

Բուժման տակտիկան կախված է հիվանդության ակտիվությունից, 

նեֆրիտի կլինիկական ձևից և մորֆոլոգիական տեսակից: 

 

 

Պաթոգենետիկ թերապիան 

Հիմնականում ընդգրկված է ԳԿՍ և Ցիտոստատիկների զուգակցումը։ 

 

ԳԿՍ 

Նշանակում են պրեդնիզոլոն կամ մեթիլպրեդնիզոլոն 1 մգ/կգ/օր 6 – 8 

շաբաթվա ընթացքում, այնուհետև աստիճանաբար պակասեցնում են մինչև 

պահպանողական դոզան՝ 15 – 20 մգ: Հիվանդն այն ընդունում է ամբողջ 

կյանքում։  
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Պուլս թերապիան 1000 մգ ն/ե, 3 ներարկումով, օր ու մեջ: Բարձր ԶՀ թվերի 

դեպքում ԳԿՍ հակացուցված չեն, քանի որ ԶՀ հիվանդության ակտիվության 

դրսևորումներից է: 

 

Ցիտոստատիկները 

Հիմնականում նշանակվում են ալկիլացնող ագենտներ, ինչպիսիք են 

ցիկլոֆոսֆամիդը, քլորամբուցիլը (օգտագործվում է հազվադեպ) և 

հակամետաբոլիտներից ազաթիոպրինը, մոֆետիլ միկոֆենոլատը: 

Ցիտոստատիկներից առաջնայնությունը տրվում է ցիկլոֆոսֆամիդին: 

Կատարվում է պուլս թերապիա 1000 մգ ն/ե կաթիլային, ամիսը մեկ անգամ, 8 

ամսից մինչև 2տարի։ 

 

Ազաթիոպրինը 

օգտագործում են գայլախտային նեֆրիտի առավել դանդաղ ընթացքի ժամանակ 

և պահպանողական թերապիայի համար: Այն նշանակվում է պուլս թերապիան 

ավարտելուց հետո:  

Մոֆետիլ միկոֆենոլատը (սելսեպտ) սելեկտիվ ցիտոստատիկ է,  

ազդեցությամբ նման է ազաթիոպրինին: Այն ընկճում է պուրինների սինթեզը, 

բայց ի տարբերություն ազաթիոպրինի, ընտրողաբար է ընկճում 

գուանոզինային նուկլեոտիդների պաշարները, բլոկա¬դայի ենթարկելով նրանց 

սինթեզը T- և B-լիմֆոցիտներում: 

Մոֆետիլ միկոֆենոլատը նշանակվում է 2 – 3 գ/օրը, 12 ժամ ընդմիջումով: 

Բուժումը սկսվում է 1 գ/օրը դոզայի աստիճանական բարձրացմամբ, ընդունում 

են 6 ամսից մինչև 1 տարի: Պահպանողական դոզան կազմում է 1 գ/օր: 

 

Ցիկլոսպորինը  

ազդեցությամբ գերազանցում է ԳԿՍ խմբի դեղամիջոցներին, այն ընկճում է IL-

2-ը, բլոկադայի ենթարկելով T-հելպերներին: Սակայն ԴՆԹ-ի նկատմամբ 

հակամարմինների ընկճման դերն առավել թույլ է: Այն օգտագործվում է 

դանդաղընթաց գայլախտային նեֆրիտի դեպքում: 

 

Հակակոագուլյանտները 

երբեմն օգտագործվում են ծանր տեսակների, հատկապես արտահայտված 

հիպերկոագուլյացիայի և հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների 

հայտնաբերման դեպքում, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ պրեդնիզոլոնը 

հակացուցված է։ 
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Ամինոխինոլինային խմբի դեղամիջոցներ 

Դելագիլը, պլակվենիլը հակամալարիային պրեպարատներ են, սակայն 

ունեն չափավոր իմունոդեպրեսիվ և հակաբորբոքային հատկություն, 

կայունացնում են լիզոսոմալ ֆերմենտների ակտիվությունը: Գայլախտային 

նեֆրիտի ակտիվությունը ճնշելու համար արդյունավետ չեն: Նշանակվում են 

ՀԿԳ այլ դրսևորումների և ՀՖՍ հիվանդներին: 

ՈՍՀԴ նշանակվում են հիվանդության արտաերիկամային 

դրսևորումների դեպքում: 

 

Պլազմաֆերեզը 

զուգակցված ակտիվ իմունասուպրեսիվ թերապիայի հետ, ցուցված է արագ 

պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտի դեպքում: 

Ռեմիսիայի ցուցանիշներն են.  

● ոչ ակտիվ միզային նստվածքը, 

● արյան պլազմայում կրեատինինի մակարդակը ոչ ավելի, քան 1,4 մգ/դլ, 

● պրոտեինուրիան ոչ ավելի, քան 0,33 գ/24 ժ։ 

Կիրառվում են նաև ԱՓՖ ինհիբի¬տորներ և ԱՌԲ, որոնք նաև 

նեֆրոպրոտեկտորներ են: Անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում են նաև 

ստատիններ: 
 

Փոխարինող երիկամային բուժում 

ԿՖԱ 15 մլ/ր և ցածր արժեքի պայմաններում կատարվում է 

հեմոդիալիզային բուժում: 
 

Պրոգնոզը 

Ակտիվ իմունասուպրեսիվ բուժման պայմաններում 49 – 92 % դեպքերում 

ապահովվում է 5 – 10 տարի վերապրելիություն: 

 

ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ ՊՈԼԻԱՐՏԵՐԻՏ  

ՀՊ-ն առավելապես միջին տրամաչափի զարկերակների օջախային 

բորբոքումն է հետագա նեկրոզով և թրոմբոզով, անևրիզմաների ձևավորմամբ: 

Երիկամների ախտահարման հաճախականությունը կազմում է 60 – 80 %: 

Որպես բարդություն զարգանում են ախտահարված անոթների  

պատռվածքներ, արյունահոսություն և ինֆարկտ: 
 

Էթիոլոգիան 

ՀՊ համար իմունագենետիկական մարկերներ հայտնաբերված չեն: 

Հիվանդության սկզբին հաճախ նախորդում են արևահարությունը, 
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վակցինացիան, ծննդաբերությունը, այնպիսի դեղամիջոցների ընդունումն, 

ինչպիսիք են սուլֆանիլամիդները, յոդի պրեպարատ¬ները, B խմբի 

վիտամինները:  

ՀՊ հիվանդացության մեջ կարևոր նշանակություն է տրվում HBV-

ինֆեկցիային: ՀՊ հիվանդների 30 – 70 % ինֆեկցված են HBV-վիրուսով, արյան 

մեջ առկա են վիրուսի ռեպլիկացիայի մարկերները: ՀՊ կարող է ասոցացվել  այլ 

վիրուսների հետ՝ ՄԻԱՎ, ցիտոմեգալովիրուս, պարվովիրուս B-19, մարդկային 

T-բջջային լիմֆոտրոպ I տեսակի վիրուս (HTLV-1), HCV: 

 

Պաթոգենեզը 

ՀՊ հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմը իմունկոմպլեքսային է:  

ԻԿ-ների նստեցումն անոթների պատերին հանգեցնում է կոմպլեմենտի 

համակարգի ակտիվացմանը, նեյտրոֆիլների քեմոտաքսիսին, ֆիբրինոիդ 

նեկրոզի զարգացմանը։ Առավելապես վնասում են այն ԻԿ-ները, որոնք 

պարունակում են HBsAg և հակամարմիններ դրա նկատ¬մամբ: Կարևոր դեր 

ունեն նաև բջջային իմուն ռեակցիաները մակրոֆագերի CD4+T-լիմֆոցիտների 

մասնակցությամբ: 

Հայտնի է, որ HBV-ինֆեկցիայի դեպքում վիրուսային անտիգեն 

պարունակող ՇԻԿ-երը նստում են ԳԲՄ վրա, և գլոմերուլյար բջիջները 

վնասվում են վիրուսի ուղղակի ցիտոտոքսիկ ազդեցությամբ: ՀՊ-ին բնորոշ է 

միջին և մանր տրամաչափի անոթների սեգմենտար նեկրոզող վասկուլիտը 

բոլոր երեք շերտերի ընդգրկմամբ: Առավել հաճախ ախտահարվում են 

երիկամների անոթները, առավելապես միջբլթային զարկերակները:  

Մկանային տիպի զարկերակների սեգմենտար նեկրոզող 

պանվասկուլիտը, որը բնորոշ է բիֆուրկացիաների հատվածներին, հանգեցնում 

է բազմաթիվ անևրիզմաների ձևավորման, թրոմբոզի, ախտահարված 

անոթների օկլյուզիայի, իսկ երիկամներում՝ ինֆարկտի:  

Երիկամային զարկերակների անևրիզմայի պատռվածքն ուղեկցվում է 

զանգվածային ռետրոպերիտոնեալ արյունահոսությամբ: Երիկամների 

իշեմիայի հետևանքով տեղի է ունենում ՌԱԱՀ ակտիվացում, ինչն 

արտահայտվում է ԶՀ զարգացմամբ: Անոթների վնասումը նպաստում է 

հիպերկոագուլյացիային, թրոմբագոյացմանը և ՆՏՄՀ զարգացմանը: 

Կլինիկական պատկերն առանձնանում է արտահայտված 

պոլիմորֆիզմով: Այն կարող է ընթանալ ինչպես մեկ օրգանի, այնպես էլ 

բազմաթիվ օրգանների ախտահարմամբ: ՀՊ կլինիկական դրսևորումները HBV-

ինֆեկցիայի և դրա բացակայության դեպքում նման են: Հիվանդությունը 

սովորաբար սկսվում է աստիճանաբար:  
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Սուր սկիզբը բնորոշ է դեղորայքային ծագման հիվանդությանը: 

Երիկամների ախտահարում զարգանում է հիվանդների 60 – 80 %-ի մոտ, որպես 

երիկամների զարկերակների ընդգրկման, իսկ հազվա¬դեպ` որպես 

երիկամների կծիկների ախտահարման հետևանք: ՀՊ-ին բնորոշ են չափավոր 

պրոտեինուրիան մինչև 3 գ/24 ժ և միկրոհեմատուրիան: Մակրոհեմատուրիան 

հազվադեպ է և սովորաբար ընթանում է առանց ցավի: Այդ դեպքում 

ենթադրվում է երիկամի ինֆարկտ:  

Բնորոշ է չարորակ ԶՀ, որին հատուկ է տեսողական նյարդի սկավառակի 

այտուցը:  

Որպես արտահայտված անոթային ախտահարման հետևանք հազվադեպ 

կարող է զարգանալ օլիգուրիկ ԵՍՎ: Միևնույն ժամանակ հնարավոր են 

երիկամային զարկերակի ճյուղերի անևրիզմայի պատռվածք պարանեֆրալ 

հեմատոմայի ձևավորմամբ, ինչպես նաև երիկամային զարկերակի ճյուղերի 

սուր թրոմբոզ կեղևային շերտի հետագա նեկրոզով:  

ԱՊԳՆ ախտորոշվում է հիվանդների 3 % շրջանում: Հնարավոր է 

միզածորան¬ների ստենոզով ուղեկցվող պերիուրետրալ վասկուլիտի 

զարգացում, երբ բնորոշ են անուրիան և ԽԵԱ:  

Երիկամների ախտահարումը համակցվում է այլ օրգանների կողմից 

դրսևորվող կլինիկական նշանների հետ: 

Ընդհանուր կլինիկական նշաններից են քրտնարտադրությամբ ուղեկցվող 

տենդը, քաշի անկումը, միալգիան, առավելապես ձկնամկանների շրջանում, 

ասիմետրիկ պոլիարթրիտը, մաշկի անոթային պուրպուրան և ցանցավոր 

լիվեդոն։ 

Հազվադեպ դիտվում է անոթային ցանցի ընթացքով տեղակայված 

հանգույցների առաջացում: Վերջույթների զարկերակների ախտահարումը 

հանգեցնում է մատների հյուսվածքների իշեմիայի, իսկ որոշ դեպքերում 

հնարավոր է գանգրենայի զարգացում: 

Պերիֆերիկ նեյրոպաթիան պայմանավորված է ոլոքային նյարդի ճյուղերի 

ախտահարմամբ, որին բնորոշ են ասիմետրիկ սենսոմոտոր խանգարումները, 

առավելապես ստորին վերջույթների շրջանում արտահայտված ցավերով և 

պարէսթեզիաներով: 

Հազվադեպ զարգանում են խանգարումներ ԿՆՀ կողմից՝ հիպերկինետիկ 

սինդրոմ, ինսուլտ և փսիխոզ: 

ՍԱՈւ ախտահարումներն ուղեկցվում են որովայ¬նային ցավով, որը 

սովորաբար պայմանավորված է բարակ աղիքի իշեմիայով, երբեմն սուր 

որովայնի պատկերով, որը զարգանում է աղիքների խոցերի պերֆորացիայի 

հետևանքով:  
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Հնարավոր են ստամոքս-աղիքային արյունահոսություններ, նեկրոզող 

պանկրեատիտ կամ խոլեցիստիտ: 

Լյարդի ախտահարումն ուղեկցվում է չափերի մեծացմամբ, լյարդային 

փորձերի ֆունկցիոնալ փոփոխությամբ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել 

HBV ինֆեկցիայով, իսկ լյարդի ինֆարկտը կամ ներլյարդային հեմատոման՝ 

ներլյարդային անոթների պատռվածքով: 

Կորոնարիտը կարող է հանգեցնել ստենոկարդիայի կամ ՄԻ (հաճախ 

անցավ): 

Ցանցավոր լիվեդոն, մաշկային խոցերը, երիկամների և ԿՆՀ 

ախտահարումը հաճախ ասոցացվում են ՀՖՍ հետ:  

 

Դիագնոստիկան 

1. Արյան ընդհանուր անալիզ. դիտվում են ԷՆԱ մեծացում, լեյկոցիտոզ, 

թրոմբոցիտոզ, չափավոր նորմոքրոմ անեմիա։ 

2. Մեզի ընդհանուր անալիզ. նշվում է միկրոհեմատուրիա (հազվադեպ 

մակրոհեմատուրիա), որը դիտարկվում է որպես ՀՊ ակտիվության նշան, 

ստերիլ չափավոր լեյկոցիտուրիա: 

3. Պրոտեինուրիան հազվադեպ է գերազանցում 2 – 3 գ/24 ժ։ 

4. ԿՖԱ նվազում։ 

5. Արյան բիոքիմիական քննությամբ հայտնաբերվում են 

դիսպրոտեինեմիա, հիպերգամմագլոբուլինեմիա, հիպերկրեատինինեմիա։ 

Երիկամների ֆունկցիայի պրոգրեսիվ նվազման դեպքում կարող են դիտվել 

հիպերկալիեմիա, ԿՖԿ նորմալ կոնցենտրացիա (չնայած միալգիային), երբեմն 

հիմնային ֆոսֆատազայի և տրանսամինազների մակարդակի բարձրացում 

ուրոբիլինի նորմալ մակարդակի դեպքում: 

6. Արյան շիճուկի իմունոլոգիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են 

ՇԻԿ (որոշ հիվանդ¬ների մոտ դրանց կազմում հայտնաբերվում է HBsAg), 

կոմպլեմենտի C3 – C4 կոմպոնենտների մակարդակի իջեցում (որպես 

հիվանդության ակտիվության արտացոլում), ինչպես նաև "C" ռեակտիվ 

սպիտակուցի և ռևմատոիդ գործոնի մակարդակի բարձրացում, 

հակամարմինների առաջացում կարդիոլիպինի նկատմամբ (պատկանում է 

հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների շարքին), կրիոգլոբուլիններ, 

կրիոֆիբրինոգեն: 

7. Արյան շիճուկում HBsAg, HBV ակտիվ ռեպլիկացիայի դեպքում 

հայտնաբերվում է HBV ԴՆԹ: 
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Գ ո ր ծ ի ք ա յ ի ն  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

❏ ԶՃ չափումներ. դիաստոլիկ ճնշումը 90 մմ ս.ս.-ից բարձր: 

❏ ՈւՁ դոպլերոգրաֆիայի միջոցով հայտնաբերվում են փոփոխություններ 

երիկամների զարկերակներում, հիմնականում ստենոզ: 

❏ Անգիոգրաֆիան անց է կացվում մկանի կամ նյարդի բիոպսիայի 

բացասական արդյունքների դեպքում: Հայտնաբերվում են երիկամների, 

ճարպոնի, լյարդի միջին տրամաչափի զարկերակների բազմաթիվ 

միկրոանևրիզմաներ և ստենոզներ:  Ադեկվատ բուժման դեպքում դրանք կարող 

են վերանալ: 

❏ Բիոպսիան առավել ինֆորմատիվ է կմախքային մկանից, ձկնամկանի 

նյարդից, մաշկամկանային հյուսվածքից: Հիստոլոգիական պատկերով երևում է 

անոթի պատում խառը տիպի ֆոկալ նեկրոզող արտերիիտ՝ բջջային 

ինֆիլտրատով: 

❏ Ներքին օրգանների բիոպսիան (երիկամ, ձվարան, լյարդ, ուղիղ աղի) 

կատարվում է միայն անգիոգրաֆիայի և մկանի բիոպսիայի բացասական 

արդյունքի դեպքում։ 

 

Դիֆերենցիալ դիագնոստիկան  

անց է կացվում միկրոսկոպիկ պոլիանգիտի, Վեգեների գրանուլեմատոզի, 

համակարգային կրիոգլոբուլինեմիայի, հսկաբջջային արտերիիտի հետ։ ՀՊ 

ժամանակ ախտահարվում են միջին և մանր տրամաչափի անոթներն առանց 

միկրոցիրկուլյատոր ընդգրկման, իսկ միկրոսկոպիկ պոլիանգիտի ժամանակ 

պրոցեսի մեջ են ընդգրկվում միկրոցիրկուլյատոր հունի անոթները և դիտվում է 

ANCA գերարտադրություն: ՀՊ դեպքում առավելապես ախտահարվում են 

երիկամային անոթները, այն դեպքում, երբ միկրոսկոպիկ պոլիանգիտին 

առավել բնորոշ է գլոմերուլյար ապարատի ախտահարումը։ 

 

Բուժումը 

Ոչ դեղորայքային բուժումը 

ՆՍ և ԶՀ դեպքում անհրաժեշտ է նատրիումի և հեղուկի 

սահմանափակում, ԿՖԱ նվազման դեպքում ընդունվող սպիտակուցի քանակը 

պակասեցվում է մինչև 0,5 գ/կգ/24 ժ: 

 

Դեղորայքային բուժումը 

ՀՊ դեպքում օգտագործվում են ԳԿՍ և ցիտոստատիկներ, որոնք բերում են 

հիվանդության ռեմիսիայի։ 
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1. Հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում կիրառվում են. 

● Պլազմաֆերեզ՝ 7 – 10 սեանս, 14 օր (հեռացվում է 60 մլ/կգ պլազմա, որը 

փոխարինվում է հավասար ծավալով 4,5 – 5,0 % ալբումինով): 

●  պուլս թերապիա մեթիլպրեդնիզոլոնով 1000 մգ 3 օր, ինչից հետո 

նշանակվում է ցիկլոֆոսֆամիդ 800 – 1000 մգ ն/ե կաթիլային: 

2. Ինդուկցիոն թերապիա (4 – 6ամիս) 

● Պրեդնիզոլոն 1,0 մգ/կգ/օր, դոզան իջեցվում է 6 ամսվա ընթացքում, 

հասցնելով մինչև 10 մգ/օր:  

● Ցիկլոֆոսֆամիդ 2,0 մգ/կգ/օր 1 ամիս (ոչ ավելի, քան 150 մգ):  

3. Հակավիրուսային թերապիան կիրառվում է HBV ակտիվ ռեպլիկացիայի 

մարկերների հայտնաբերման դեպքում  

● Ինտերֆերոն ալֆա 1 000 000 IU 3 անգամ շաբաթական, վիդարադին, 

լամիվուդին: 

● Հակավիրուսային թերապիայի համակցում պրեդնիզոլոնի միջին 

դոզաների հետ և պլազմաֆերեզի սեանսների հետ: 

HBV-ինֆեկցիայի առկայության դեպքում իմուն սուպրեսիվ բուժումը կարող է 

առաջացնել լյարդի ախտահարում և վասկուլիտ՝ վիրուսային ինֆեկցիայի 

ակտիվացման պատճառով, որովհետև ԳԿՍ նպաստում է վիրուսի 

ռեպլիկացիային, իսկ ցիկլոֆոսֆամիդն ընկճում է հակա¬վիրուսային իմուն 

պատասխանը: Այդ իսկ պատճառով HBV ինֆեկցիայի հետ համակցված ՀՊ 

բուժումը սկսում են ԳԿՍ և ցիկլոֆոսֆամիդի կարճ կուրսերով, համատեղելով  

պլազմաֆերեզի եղանակով բուժման հետ: Պլազմաֆերեզով բուժումը չի ազդում 

վիրուսի ռեպլիկացիայի վրա և հնարավորություն է տալիս հսկել վասկուլիտի 

ակտիվությունը:  

ԶՀ ծանր ընթացքի դեպքում անհրաժեշտ է միաժամանակ կիրառել ԱՓՖ 

ինհիբիտորներ կամ ԱՌԲ, β-բլոկատորներ, որոնք ավելի էֆեկտիվ են 

դիուրետիկների և/կամ դիհիդրոպիրիդինային շարքի կալցիումի 

անտագոնիստների հետ: Ծանր ընթացքի դեպքում հնարավոր է չորս 

պրեպարատների զուգակցում: 

 

Վիրաբուժական բուժումը 

Երիկամային զարկերակի ստենոզի դեպքում կատարվում է 

անգիոպլաստիկա, որի ցուցումներ են. 

● հակահիպերտենզիվ բուժման անարդյունավետությունը, 

● երիկամի պահպանված ֆունկցիան։ 
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Ելքը 

Բուժման բացակայության դեպքում ՀՊ հիվանդների 5 տարվա 

վերապրելիությունը կազմում է 10 %: ԳԿՍ և ցիտոստատիկներով բուժման 

դեպքում 5 տարվա վերապրելիությունը հասնում է մինչև 80 %: Ներկայումս ՀՊ 

հիվանդների վերապրելիությունը կազմում է 12 տարի: 

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄԸ  

ՀՖՍ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

ՀՖՍ ֆոսֆոլիպիդների նկատմամբ հակամարմինների առաջացմամբ 

պայմանավորված համակարգային աուտոիմուն խանգարում է, որն ուղեկցվում 

է մակարդելիության բարձր ռիսկով (թրոմբոֆիլիա): Այն բնորոշվում է 

երակային կամ զարկերակային թրոմբոզներով, հղիությունների սպոնտան 

ընդահատումներով, թրոմբոցիտոպենիայով:  

ՀՖՍ ասացացված նեֆրոպաթիան բնորոշվում է ներերիկամային 

անոթների միկրոցիրկուլյատոր հունի թրոմբոզներով, որոնք բերում են 

երիկամային հյուսվածքի իշեմիայի, նեֆրոսկլերոզի և ԽԵԱ զարգացման։ 

ՀՖՍ ռիսկի գործոններն են. 

Մոդիֆիկացվող 

● ԶՀ  

● Ծխելը 

● Հիպերլիպիդեմիան, հիպերհոմոցիստեինեմիան 

● Նստակյաց կյանքը 

● Հղիությունը, պերօրալ կոնտրացեպտիվները 

● Վիրաբուժական միջամտությունները  

•      Սթրեսը 

● Հակակոագուլյանտներով բուժման կտրուկ դադարեցումը  

● Հորմոնալ թերապիան 

● Թրոմբոցիտոպենիան։ 

 

Չմոդիֆիկացվող 

● Թրոմբոֆիլիայի ժառանգական ձևերը՝ զուգակցված ՀՖՍ հետ  

● Թրոմբոզների առկայությունն+ անամնեզում 

● Սրտի փականային ախտահարումները 

● Անոթների աթերոսկլերոտիկ փոփոխությունները 

● Արյան մեջ հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների առկայությունը 

զուգակցված IgG և գայլախտային հակամարմինների հետ։ 
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Դասակարգումը 

1. Առաջնային ՀՖՍ, որը զարգանում է առանց նախորդող հիվանդության։ 

2. Երկրորդային ՀՖՍ պայմանավորված որևէ համակարգային 

հիվանդությամբ։ 

3. Կատաստրոֆիկ ՀՖՍ-ն ամենածանր տարբերակն է: Բնորոշվում է 

կենսական օրգանների (ոչ պակաս քան 3 օրգանի) միկրոցիրկուլյատոր հունի 

կապիլյարների միաժամանկյա թրոմբոտիկ խցանումներով և 

բազմաօրգանային անբավարարությամբ։ 

Զարգացման տևողությունը մի քանի օրից մի քանի շաբաթ։ 

Երիկամների անոթների թրոմբոզը զարգանում է ՀՖՍ բոլոր կլինիկական 

ձևերի դեպքում։ 

Ըստ երիկամային անոթների թրոմբոտիկ ախտահարման տեղակայման 

տարբերում են.  

1) երիկամային երակների թրոմբոզ, 

2) երիկամային զարկերակների թրոմբոզ, 

3) երիկամայինի զարկերակների ճյուղերի թրոմբոզ (սեգմենտար, 

միջբլթային, աղեղնաձև զարկերակներ), 

4) ներերիկամային մանր անոթների (արտերիոլներ, կծիկների 

կապիլյարներ) թրոմբոզ, որի կլինիկական դրսևորումը ՀՖՆ է։ 

ՀՖՆ զարգացման հիմքում ընկած է հակաֆոսֆոլիպիդային 

հակամարմինների սինթեզը, որոնց էթիոլոգիան մնում է անհայտ։ 

Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների սինթեզի բարձր ռիսկ 

դիտվում է հետևյալ դեպքերում.  

1. աուտոիմուն հիվանդություններ, հատկապես ՀԿԳ, 

2. ինֆեկցիոն հիվանդություններ (բակտերիալ, վիրուսային, պարազիտար), 

3. չարորակ նորագոյացություններ, 

4. տարբեր խմբերի դեղամիջոցների ընդունում, 

5. ՀՖՍ ընտանիքի անդամների մոտ, 

6. մեծ տարիք։ 

 

Պաթոգենեզը  

հիվանդության զարգացման հիմքում ընկած է հակաֆոսֆոլիպիդային 

հակամարմինների փոխներգործությունը կոագուլյացիայի համակարգի 

տարբեր օղակների հետ՝ հակակոագուլյանտների, թրոմբոցիտների, 

էնդոթելիալ բջիջների։ Հակամարմինները փոխազդեցության մեջ են մտնում 

ֆոսֆոլիպիդների հետ։ Այդ պրոցեսն ապահովում են ֆոսֆոլիպիդները կապող 
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սպիտակուցները, գերազանցապես β2-գլիկոպրոտեին-1, որը համարվում է 

թրոմբոցիտների ագրեգացիայի և կոագուլյացիայի ինհիբիտոր, ինչպես նաև 

հեմոստազի համակարգի այլ սպիտակուցներ (պրոթրոմբին, պրոտեին "C" և "S", 

թրոմբոմոդուլին)։ 

Ֆոսֆոլիպիդների և վերոհիշյալ սպիտակուցների փոխազդեցության 

արդյունքում ձևավորվում են նեոհակամարմիններ, որոնց հետ և ռեակցիայի 

մեջ են մտնում շրջանառող ՀՖ-ները, ինչից հետո միայն զարգանում է 

մակարդունակության համակարգի ակտիվացում։ 

ՀՖՆ պաթոգենեզի մեջ առաջատար դեր է խաղում ներերիկամային 

կապիլյարներում թրոմբոցիտների և էնդոթելիալ բջիջների փոխազդեցությունը 

ՀՖՍ հետ, որի հետևանքով ախտահարվում է կծիկային էնդոթելիալ շերտը։ 

Արդյունքում տեղի է ունենում այդ շերտի հակակոագուլյացիոն հատկանիշների 

թուլացում։ Ախտահարված հատվածներում դիտվում է թրոմբոցիտների 

կուտակում և կապիլյարների խցանում։ Վերջինիս տարածուն բնույթը բերում է 

միկրոցիրկուլյացիայի խանգարման, երիկամի իշեմիայի և պրոգրեսիվող ԽԵԱ 

զարգացման։ 

 

Կլինիկական պատկերը 

Կլինիկական ընթացքի առանձնահատկության հիմքում ընկած է ախտա-

հարված անոթի տեղակայումը, տիպը, տրամաչափը։ Թրոմբոզները կրկնվելու 

հակում ունեն։ Եթե պերիֆերիկ թրոմբոզները զուգակցվում են 

միկրոցիրկուլյացիայի հունում առկա թրոմբոզների հետ, զարգանում է 

բազմաօրգանային անբավարարություն։ 

Երիկամային ախտահարման կլինիկական առանձնահատկությունները 

նույնպես կախված են պրոցեսի մեջ ընդգրկված անոթի տրամաչափից, թրոմբի 

տեղակայումից, զարգացման արագությունից։ 

 

Թրոմբի տեղակայումը Կլինիկական պատկերը 

Երիկամային երակ 

 

Հեմատուրիա 

ԵՍՎ 

Երիկամային զարկերակ Ռենովասկուլյար ԶՀ 

ԵՍՎ 

Երիկամային զարկերակի ճյուղավորումներ Երիկամի ինֆարկտ 

Ռենովասկուլյար ԶՀ 

Ներերիկամային զարկերակներ, մանր 

զարկերակներ, կծիկների կապիլյարներ 

ԹՄԱ 

 

1. Երիկամային երակների թրոմբոզը կարող է լինել միակողմանի կամ 

երկկողմանի։ Այն արտահայտվում է տարբեր ինտենսիվության ցավերով 
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գոտկատեղում։ Լաբորատոր տվյալներն են մակրոհեմատուրիան, 

պրոտեինուրիան: 

2. Երիկամային զարկերակի թրոմբոզ կամ ստենոզ զարգանում է զարկերակի 

թրոմբոզի կամ այլ օրգանից թրոմբոէմբոլիայի հետևանքով (օր․, սրտի 

փականային ախտահարում)։ Այս պարագայում հնարավոր է զարկերակի 

մասնակի խցանում, հետևաբար լուսանցքի նեղացում, որը կլինիկորեն 

արտահայտվում է ռենովասկուլյար ԶՀ զարգացմամբ, զուգակցված ԵՍՎ հետ։ 

3. Երիկամային զարկերակի ճյուղերի թրոմբոզն առաջացնում է երիկամի 

ինֆարկտ: Այն արտահայտվում է սաստիկ ցավերով գոտկատեղի շրջանում և 

միզային սինդրոմով:  

4. Ներերիկամային մանր զարկերակների և կծիկների կապիլյարների ԹՄԱ ։  

ԹՄԱ զարգացումը պայմանավորված է ՀՖՍ-ով։ ՀՖՍ հետևանքով 

զարգացած նեֆրոպաթիայի կլինիկական դրսևորումներն են ԶՀ և 

պրոտեինուրիան: 

Առաջնային ՀՖՍ դեպքում նեֆրոպաթիան զուգակցվում է ԿՆՀ, ՍԱՀ, 

շնչառական համակարգի ախտահարման հետ։ Դիտվում են նաև ցանցավոր 

լիվեդո, այտուցներ ստորին վերջույթների շրջանում և որպես թրոմբոֆլեբիտի 

հետևանք՝ չսպիացող խոցեր։ 

     Նեֆրոպաթիայի կլինիկական դրսևորումներն են. 

1. ԶՀ, որը սովորաբար չափավոր է, սակայն ծանր նեֆրոպաթիայի ժամանակ 

կրում է չարորակ բնույթ։ ԶՀ հիմքում ընկած է ՌԱԱՀ ակտիվացումը։ 

2. Պրոտեինուրիան հիմնականում չափավոր է և զուգակցվում է հեմատուրիայի 

հետ։ Ոչ հաճախ հանդիպում է ՆՍ: 

     Ըստ ընթացքի ՀՖ նեֆրոպաթիան լինում է սուր և խրոնիկական։ Սուր 

ընթացքը բնորորշվում է սուր նեֆրիտիկ սինդրոմով՝ ազոտ արտահանիչ 

ֆունկցիայի իջեցմամբ, առանձին դեպքերում դիտվում է արագընթաց չարորակ 

ԳՆ պատկեր։ Խրոնիկական ընթացքը ավելի մեղմ է, տևում է տարիներ, 

զուգակցվում չափավոր ԶՀ և միզային սինդրոմի հետ։ 

 

Դիագնոստիկան 

Անհրաժեշտ է առնվազը մեկ կլինիկական և մեկ լաբորատոր հատկանիշի 

համակցում։ 

Կլինիկական ցուցանիշները. 

1. որևէ տեղակայման անոթային թրոմբոզ,   

2. մանկաբարձական պաթոլոգիա։  

Ա) նորմալ ընթացող հղիություն, 10-րդ շաբաթում՝ պտղի մահ 
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Բ) վաղաժամ ծննդաբերություն առողջ նորածնի դեպքում (մինչև 34 

շաբաթական հղիություն, որն ընթանում է պրեէկլեպսիայով կամ ծանր 

պլացենտար անբավարարությամբ)։ 

Գ) երեք և ավելի մինչև 10 շաբաթական հղիությունների սպոնտան ընդհատում։ 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը  

1. արյան ընդհանուր անալիզ․ հեմոլիտիկ անեմիա, թրոմբոցիտոպետիա,  

էրիթրոցիտոզ,  

2. մեզի ընդհանուր անալիզ. պրոտեինուրիա 1,0 գ/24 ժ, միկրոհեմատուրիա, 

3. արյան բիոքիմիական անալիզ․ հիպերկրեատինինեմիա և հիպերուրեկեմիա 

ԿՖԱ անկման հետևանքով, 

4. գայլախտային հակամարմինների հայտնաբերում,  

5. B2 GP1 IgG կամ IgR1 նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերում,  

6. կարդիոլիպինի IgG կամ IgM իզոտիպերի նկատմամբ հակամարմինների 

հայտնաբերում, որը կրկին հաստատվում է 12 շաբաթ անց, 

7. կոագուլոգրամմա․ ներանոթային մակարդունակության ակտիվության 

բարձրացում, հիպերֆիբրինոգենեմիա, 

8. Վասերմանի կեղծ դրական ռեակցիա 

 

Գ ո ր ծ ի ք ա յ ի ն  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ե ր ը  

ՈւՁ դուպլեքս հետազոտությամբ հայտնաբերվում է արյան 

մատակարարման թուլացում երիկամային անոթների որևէ հատվածում։ 

Երիկամային անոթների որևէ հատվածի թրոմբոզը հանգեցնում է ինֆարկտի 

տվյալ անոթավորման շրջանում, որը հայտնաբերվում է ՈՒՁՀ միջոցով։ Այն 

տեսանելի է որպես բարձր էխոգենությամբ սեպաձև։ 

Դիագնոստիկայի նպատակով կատարում են երիկամի բիոպսիա։ 

Մորֆոլոգիական փոփոխությունները կծիկներում արտահայտվում են ԳԲՄ 

հաստացմամբ, երկատումով և կապիլյարների գալարների իշեմիայով, 

Բոումենի տարածության լայնացմամբ, սեգմենտար գլոմերուլոսկլերոզով։ 

Դիտվում է արտահայտված արտերիոլոսկլերոզ՝ ֆիբրոզ հիպերպլազիայով։ 

Ժամանակի ընթացքում զարգանում է երիկամի կեղևային շերտի օջախային 

ատրոֆիա։  

 

Բուժումը 

Բուժման հիմքում ընկած են ուղղակի ազդող հակամակարդիչները, որոնք 

առաջնային ՀՖՍ դեպքում նշանակվում են մոնոթերապիայի ձևով։ Հիմնական 
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դեղամիջոցը ցածր մոլեկուլյար հեպարինն է, կամ ոչ ուղղակի ազդող 

հակամակարդիչները (վարֆարին)։ 

Սուր ՀՖՍ դեպքում օգտագործվող հեպարինը նշանակվում է մի 

քանիամսով, քանի որ հիպերկոագուլյացիոն վիճակը օրգանիզմում 

պահպանվում է բավականին երկար: ՀՖՍ խրոնիկական ընթացքի դեպքում 

նախընտրելի է վարֆարինը։ Այն հատկապես ցուցված է ուղղակի ազդեցության 

հակամակարդիչներով բուժումն ավարտելուց հետո։ 

Պրեպարատը նշանակվում է նաև այն դեպքում, երբ ՀՖՍ զուգակցվում է 

այլ օրգանների ախտահարման հետ (ԿՆՀ, ՍԱՀ, մաշկի ախտահարում)։ 

Վարֆարինը ցուցված է նաև այն դեպքերում, երբ ՀՖՆ կրում է դանդաղ 

պրոգրեսիվող բնույթ՝ ԽԵԱ զարգացմամբ։ Վարֆարինը նշանակվում է 

երկարատև, նույնիսկ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հարաբերական 

հակացուցումը ՏԵԱ-ն է։ Ծանր ՀՖՍ դեպքում ցուցված է ուղղակի ազդեցության 

հակամակարդիչների և պրեդնիզոլոնով պուլս թերապիայի  զուգակցումը։ 

Երկրորդային ՀՖՍ դեպքում հակակոագուլյանտային բուժումը 

զուգակցվում է հիմնական հիվանդության բուժման հետ։ Հիվանդները 

մշտապես գտնվում են դիսպանսեր հսկողության տակ։  

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄԸ 

ANCA-ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ՎԱՍԿՈՒԼԻՏՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
 

ANCA-ասոցացված ԳՆ-ների շարքին է պատկանում կծիկների 

ախտահարմամբ ընթացող հիվանդությունների խումբը, որի հիմքում ընկած է 

համակարգային նեկրոզացնող վասկուլիտը, որի պաթոգենեզի հիմքը 

նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ հակամարմինների առաջացումն է: 

 

 Դասակարգումը 

ANCA-ասոցացված վասկուլիտներն են. 

● Վեգեների գրանուլեմատոզը, որի դեպքում ախտահարվում են միջին և 

մանր տրամաչափի անոթները և ձևավորվում են գրանուլեմատոզ 

կուտակումներ: 

● Միկրոսկոպիկ պոլիանգիտը՝ համակարգային նեկրոզող վասկուլիտ 

առավելապես մանր անոթների ախտահարմամբ: 

● Չերջ-Ստրոսի սինդրոմը համակարգային նեկրոզող վասկուլիտ`միջին և 

մանր տրամաչափի անոթների ախտահարմամբ: Այն զուգակցվում է 

շնչառական ուղիների էոզինոֆիլային գրանուլեմատոզ բորբոքման հետ:  
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ԳՆ կարող է դիտվել որպես հիվանդության առաջին դրսևորում, կամ 

առաջանալ համակարգային նեկրոզող վասկուլիտի այլ կլինիկական 

դրսևորումներից հետո, կամ էլ սկսվել զուգահեռ: 

 

Էթիոլոգիան 

ANCA-ասոցացված ԳՆ նպաստող գործոնները լիովին բացահայտված 

չեն: Հայտանբերված է որոշակի կապ հետևյալ գործոնների հետ. 

1. Վերին շնչուղիների ինֆեկցիա կամ Staphylococcus aureus-ի կրելիություն, օր․, 

Վեգեների գրանուլեմատոզի ժամանակ։ 

2. Դեղորայքի տարբեր խմբեր։ 

3. Երկարատև շփում սիլիցիումի հետ։ 

4. Գենետիկ գործոններ. 

• HLADQW-7 գենակրություն 

• Գենետիկ պոլիմորֆիզմ, որը կոդավորում է α1-անտիտրիպսինը։ 

 

Պաթոգենեզը 

ANCA-ն հակամարմինների խումբ է, որը փոխազդում է նեյտրոֆիլների 

ցիտոպլազմայի տարբեր կոմպոնենտների հետ: Տարբերում են 2 տարատեսակ. 

1. cANCA-ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ, որոնք ներկայացնում են 

հակամարմիններ պրոտեինազա-3-ի նկատմամբ: Դրանք 

իմունոֆլուորեսցենցիայի ժամանակ առաջացնում են նեյտրոֆիլների դիֆուզ 

գրանուլյար ցիտոպլազմատիկ լուսավորում։ Առավելապես բնորոշ է Վեգեների 

գրանուլեմատոզի, ինչպես նաև մյուս երկու տարբերակների դեպքում: 

2. pANCA-պերինուկլեար հակամարմիններ, որոնք հանդիսանում են 

հակամարմիններ միելոպերօքսիդազայի նկատմամբ: Դրանք առաջացնում են 

պերինուկլեար լուսարձակում: Առավելապես դիտվում է միկրոսկոպիկ 

պոլիանգիտի դեպքում: Հակամարմիններ սինթեզվում են նաև էլաստազայի, 

լակտոֆերինի, կատեպսին-G նկատմամբ: 

3. Ատիպիկ ANCA հակամարմիններ։ 

Հակամարմինների առաջացման դեպքում իմունոֆլուորեսցենտային 

ներկման ժամանակ ցիտոկինները, առաջին հերթին TNF-α, նպաստում են 

նեյտրոֆիլների և մոնոցիտների մեմբրանների վրա անտիգենների, 

(պրոտեինազա 3 և միելոպերօքսիդազա) տեղաբաշխմանը, ինչը վերջիններիս 

դարձնում է հասանելի փոխազդելու ինչպես Fab2, այնպես էլ Fc-ֆրագմենտի 

հետ և տեղի է ունենում նեյտրաֆիլների ակտիվացում:  

Նեյտրոֆիլների ակտիվացումն ուղեկցվում է դեգրանուլյացիայով, 

պրոտեազների և տոքսիկ թթվածնային ռադիկալների ձերբազատմամբ, ինչն 
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առաջացնում է անոթի պատի վնասում: Պրոտեինազա 3-ը ոչ մեծ քանակով 

կարող է միանալ էնդոթելիալ բջիջներին և փոխազդելով ANCA-ի հետ, 

առաջացնել ԻԿ-ներ in situ: Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմատիկ անտիգենների 

հայտնվելը հնարավոր է նաև արագացված ապոպտոզի հետևանքով:  

Կծիկների կապիլյարների նեկրոզը բերում է Բոումենի ներքին պատիճի 

պարիետալ էպիթելիալ բջիջների պրոլիֆերացիայի, առաջանում են դրանց 

կուտակումներ և կիսալուսիններ։ Բուժման բացակայության դեպքում 

կիսալուսիններն արագ վեր են ածվում ֆիբրոէպիթելի, ենթարկվում 

ամբողջական սկլերոզի և հիալինիզի: 

 

Կլինիկական պատկերը և դիագնոստիկան 

1. Անամնեզ 

2. ֆիզիկալ հետազոտություն։ 

ANCA-ասոցացված ԳՆ դեպքում բնորոշ են ընդհանուր թուլությունը, 

ախորժակի անկումը, քաշի կորուստը, տենդը, արթրալգիան և միալգիան։ 

Համակարգային նեկրոզող վասկուլիտի դեպքում հայտնաբերվում են 

հեմոռագիկ ցանավորում կամ նեկրոզվող խոցեր, որոնք հիմնականում 

տեղակայվում են ստորին վերջույթների շրջանում, ինչպես նաև դիտվում են 

եղունգների հիմքի ախտահարումներ, իսկ հազվադեպ՝ ցանցավոր լիվեդո: 

Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի ախտահարում սենսոմոտոր 

ասիմետրիկ մոնոնևրիտի ձևով հաճախ դիտվում է Չերջ-Ստրոսի սինդրոմի, 

միկրոսկոպիկ պոլիանգիտի դեպքում: Հանդիպում է նաև ՍԱՈւ իշեմիկ 

խոցային ախտահարում, որը կարող է բարդանալ աղու պերֆորացիայով, 

պերիտոնիտով և աղիքային անանցանելիությամբ: 

Աչքերի ախտահարումը դրսևորվում է.  

• էպիսկլերիտով,  

• իրիտով,  

• ուվեիտով:  

 

ՎԵԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶ 
 

Վեգեների գրանուլեմատոզը բնորոշվում է վերին և ստորին շնչառական 

ուղիների  գրանուլեմատոզ վասկուլիտով և գլոմերուլոնեֆրիտով։ Վասկուլիտը 

վերաբերվում է մանր տրամաչափի զարկերակներին և երակներին։ 

Բնորոշ են սինուսիտները, շնչառության խանգարումը, քթային 

արյունահոսությունը, քթի միջնապատի պերֆորացիան, քթի թամբաձև 

դեֆորմացիան, օտիտը։  
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Թոքերի ախտահարման դեպքում (90 %) նույնպես բնորոշ է գրանուլե-

մաների ձևավորումը, որոնք հակված են քայքայման: Ռենտգենաբանական 

քննության միջոցով թոքերում հայտաբերվում են եզակի կամ բազմաթիվ 

ինֆիլտրատներ խոռոչների ձևավորմամբ:  

Էպիսկլերիտը կարող է դրսևորվել պերիօրբիտալ գրանուլեմայով, ինչն 

արտահայտվում է էկզօֆթալմով: Այդ դեպքում  հայտնաբերվում է տեսողական 

նյարդի ատրոֆիա: 

Կախված մորֆոլոգիական փոփոխություններից երիկամների 

ախտահարումն արտահայտվում է անսիմպտոմ պրոտեինուրիայով, 

հեմատուրիաով կամ ԱՊԳՆ։ 

Միզային սինդրոմը Վեգեների գրանուլեմատոզի ժամանակ ընթանում է 

կայուն միկրոհեմատուրիայով և պրոտեինուրիայով: 

Միկրոհեմատուրիան հիվանդության հիմնական նշանն է: 

Մակրոհեմատուրիա հազվադեպ է հանդիպում: 

Պրոտեինուրիան որպես կանոն չի գերազանցում 2 – 3 գ/24 ժ, սակայն 

հնարավոր է նաև մասիվ պրոտեինուրիա ՆՍ զարգացմամբ: 

Որոշ դեպքերում հիվանդության սկզբում զարգանում է սուր նեֆրիտիկ 

սինդրոմ չափավոր ԶՀ-ով և երիկամների ֆունկցիայի իջեցմամբ:  

ANCA- ասոցացված վասկուլիտների դեպքում երիկամների 

ախտահարումը սկսվում է արագ պրոգրեսիվող ԳՆ-ով, ԽԵԱ զարգացմամբ: 

ANCA-ասոցացված ԳՆ-ով հիվանդների 20 %-ը միանգամից անցնում են 

ծրագրային հեմոդիալիզային բուժման։ Դրա պատճառը կարող է լինել 

վասկուլիտի արտահայտված ակտիվությունը, որը բերել է երիկամների 

ֆունկցիայի կտրուկ վատացման։ Ժամանակին սկսած իմուն դեպրեսիվ 

բուժումը կարող է բերել երիկամների ֆունկցիայի կարգավորման և 

հեմոդիալիզային բուժման ընդհատման: 

 

ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԿ ՊՈԼԻԱՆԳԻՏԸ 

ընթանում է ծանր թոք-երիկամային սինդրոմով: Միկրոսկոպիկ 

պոլիանգիիտը սկսվում է տենդով, թռչող հոդացավերով և միալգիայով: 

Դիտվում է քաշի կորուստ և խոցային-նեկրոտիկ ռինիտ: Ի տարբերություն 

Վեգեների գրանուլեմատոզի վերին շնչուղիների փոփոխությունները կրում են 

դարձելի բնույթ, չեն ուղեկցվում հյուսվածքների դեստրուկցիայով, դրա համար 

էլ չեն բերում քթի դեֆորմացիայի:  

Թոքերի ախտահարումն արտահայտվում է հեմոռագիկ ալվեոլիտի ձևով, 

ինչը կարող է բարդանալ թոքային արյունահոսությամբ և շնչառական 
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անբավարարությամբ: Ռենտգենաբանական քննությամբ հայտնաբերվում են 

թոքերի մասիվ ինֆիլտրատներ:  

Երիկամների ախտահարումն ունի արագ պրոգրեսիվող ընթացք, բնորոշ 

են նեֆրիտիկ սինդրոմը, ԶՃ չափավոր բարձրացումը։ Երիկամների 

ախտահարումը կարող է զուգակցվել մաշկի, աչքերի, պերիֆերիկ նյարդային 

համակարգի և ՍԱՈւ ախտահարմամբ: Հիվանդությունը շատ նման է Վեգեների 

գրանուլեմատոզին, սակայն տարբերվում է հետևյալ նշաններով․ բնորոշ չեն 

ենթածալքային լարինգիտը, քթի թամբաձև դեֆորմացիան, պերիօրբիտալ 

գրանուլեմաները։ Միկրոսկոպիկ պոլիանգիտն ունի ավելի սուր սկիզբ և 

ագրեսիվ ընթացք, քան Վեգեների գրանուլեմատոզը կամ Չերջ-Ստրոսի 

սինդրոմը: 

 

ՉԵՐՋ-ՍՏՐՈՍԻ ՍԻՆԴՐՈՄ 

Չերջ-Ստրոսի սինդրոմն ընթանում է շնչառական օրգանների 

ախտահարմամբ՝ ալերգիկ ռինիտի, ծանր բրոնխիալ ասթմայի, թոքերում 

էոզինոֆիլային ինֆիլտրատների միգրացիայով:  

Թոքային արյունահոսությունները հազվադեպ են:  

Հնարավոր է էոզինոֆիլային պլևրիտ, լիմֆատիկ հանգույցների չափավոր 

մեծացում: Սինդրոմն ընթանում է 3 փուլով, որոնք զարգանում են տարիների 

ընթացքում: 

Չերջ-Ստրոսի սինդրոմի I փուլը կարող է տևել մինչև 30 տարի, ընթանում 

է ալերգիկ ռինիտով, սինուսիտով, բրոնխիալ ասթմայով, դեղերի 

անտանելիությամբ: Ընդ որում պերիֆերիկ էոզինոֆիլիա չի դիտվում: 

II փուլը բնորոշվում է էոզինոֆիլային ինֆիլտրացիայով՝ էոզինոֆիլային 

պնևմոնիա կամ գաստրոէնտերիտ, զուգակցված է էոզինոֆիլիայի հետ: 

III փուլն ընթանում է հիվանդության կլինիկայի պրոգրեսիվ նվազմամբ, 

համակարգային նեկրոզող վասկուլիտով և էոզինոֆիլային գրանուլեմատոզ 

բորբոքումով: Այդ ընթացքում կարող է դիտվել բրոնխիալ ասթմայի ռեմիսիա: 

Սրտի ախտահարումը բնորոշվում է կոնստրիկտիվ պերիկարդիտով, 

էնդոմիոկարդիտով, դիֆուզ իշեմիկ կարդիոմիոպաթիայով, ՍԱ, սրտի ռիթմի և 

հաղորդչականության խանգարմամբ, ՍԿՍ-ով, որը կարող է պայմանավորված 

լինել կորոնար անոթների վասկուլիտով: Սրտի ախտահարումը այս սինդրոմի 

ժամանակ նառաջին հերթին կապված է էոզինոֆիլների կողմից կարդիոտոքսիկ 

սպիտակուցների արտազատմամբ:  

Մորֆոլոգիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են նեկրոզող 

գրանուլեմաներ, նեկրոզի օջախում հայտնաբերվում են էոզինոֆիլներ:  
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Դիագնոստիկան 

Հատուկ նշանակություն ունի հիվանդի զննումը և պաթոգնոմոնիկ 

սիմպտոմների հայտնաբերումը: Անհրաժեշտ է շնչառական ուղիների 

նպատակային հետազոտություն՝ ռինոսկոպիա, լարինգոսկոպիա, սինուսների 

և թոքերի ԿՏ հետազոտություն, քանի որ նույնիսկ արտահայտված 

փոփոխությունները կարող են ընթանալ անսիմպտոմ կամ ուղեկցվել աննշան 

կլինիկական նշաններով: Ռենտգենոլոգիական հետազոտությունը նվազ 

ինֆորմատիվ է: 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

1. Արյան շիճուկում ANCA-ի հայտնաբերում անուղղակի 

իմունոֆլուորեսցենցիայի միջոցով, կամ իմունոֆերմենտային անալիզով, 

որոշելով սպեցիֆիկությունը PR-3 և միելոպերօքսիդազայի նկատմամբ: 

ANCA-ն հայտնաբերվում է ակտիվ ԳՆ դեպքում, ընդ որում c-ANCA-ն 

(պրոտեազա 3-ի նկատմամբ) առավել սպեցիֆիկ է Վեգեների գրանուլե-

մատոզի համար, իսկ p-ANCA-ն (միելոպերօքսիդազայի նկատմամբ) առավել 

բնորոշ է միկրոսկոպիկ պոլիանգիտի դեպքում: Իդիոպաթիկ ԱՊԳՆ-րի 

ժամանակ ինչպես հակապրոտեազա-3-ի, այնպես էլ 

հակամիելոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմիններ հայտնաբերվում 

են հավասար հաճախականությամբ: 

2. ANCA-ասոցացված վասկուլիտների ակտիվ շրջանում արյան շիճուկում 

դիտվում է ռևմատոիդ գործոնի, C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակի 

բարձրացում։ 

3. Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում է նորմոքրոմ անեմիա, ինչը 

բնորոշ է բոլոր խրոնիկական բորբոքային հիվանդություններին, 

երիկամների ֆունկցիայի վատացմանը, ՍԱՈւ, շնչառական համակարգի 

ախտահարման ժամանակ արյան կորստին:  

4. Չերջ-Ստրոսի սինդրոմին բնորոշ է էոզինոֆիլիա մինչև 13 % և ավելի: 

Հայտնաբերվում են թրոմբոցիտոզ և ԷՆԱ մեծացում: 

5. Մեզի ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում են միկրո-, հազվադեպ 

մակրոհեմատուրիա, չափավոր լեյկոցիտուրիա առանց բակտերիուրիայի: 

6. Պրոտեինուրիան հազվադեպ է գերազանցում 2 – 3 գ/24 ժ: 

7. Արյան բիոքիմիական քննությամբ հայտնաբերվում են.  

● հիպերգամմագլոբուլինեմիա, 

● հիպերկրեատինինեմիա և ԿՖԱ նվազում, չնայած հիվանդության սկզբում 

կրեատինինը կարող է լինել նորմայի սահմաններում: 
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● Երիկամների ֆունկցիայի արագ իջեցման դեպքում կարող է դիտվել 

հիպերկալիեմիա։  

● Միալգիաների առկայության դեպքում հնարավոր է ԼԴԳ և ԿՖԿ չափավոր 

բարձրացում: 

 

Գ ո ր ծ ի ք ա յ ի ն  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

● Թոքերի ռենտգենոլոգիական քննությամբ հայտնաբերվում են եզակի կամ 

բազմաթիվ ինֆիլտրատներ: Վեգեների գրանուլեմատոզի ժամանակ 

ինֆիլտրատները հակում ունեն քայքայման: 

● առավել ինֆորմատիվ է թոքերի ԿՏ-ն: 

● Բրոնխոսկոպիայի կարիք կարող է առաջանալ տուբերկուլյոզի կամ 

բրոնխոգեն քաղցկեղի հետ տարբերակման համար: 

● Քթի լորձաթաղանթի բիոպսիան Վեգեների գրանուլեմատոզի ժամանակ 

հայտնաբերում է դեստրուկտիվ, պրոդուկտիվ վասկուլիտ և հսկաբջջային 

նեկրոզող գրանուլեմաներ: Չերջ-Ստրոսի և միկրոսկոպիկ պոլիանգիտի 

դեպքում գրանուլեմաներ չեն հանդիպում: 

● Վեգեների գրանուլեմատոզի ժամանակ հարակնային հյուսվածքի բիոպ-

սիան անհրաժեշտ է չարորակ և բարորակ նորագոյացություններից 

տարբերակելու նպատակով: 

● Մաշկամկանային բիոպսիայով հայտնաբերվում է դեստրուկտիվ-պրո-

դուկտիվ վասկուլիտի պատկեր էոզինոֆիլային ինֆիլտրացիայով: 

● Երիկամի բիոպսիան թույլ է տալիս հաստատել կծիկների 

կապիլյարներում ֆիբրինոիդ նեկրոզի առկայությունը, հայտնաբերվում է 

էքստրակապիլյար ԳՆ էպիթելիալ կամ ֆիբրոէպիթելիալ կիսալուսիններով և 

իմուն դեպոզիտների բացակայությամբ, մորֆոլոգիորեն կծիկներում 

կիսալուսինների և ինտերստիցիալ հյուսվածքում ֆիբրոզի առկայությունը 

հաստատում է հիվանդության անբարենպաստ ելքը: 

 

Դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 

ANCA-ասոցացված ԳՆ առանձնահատկություններն են. 

• նեկրոզող վասկուլիտի համակցումը այլ համակարգային 

ախտահարումների հետ, 

• ԳՆ արագ պրոգրեսիվող ընթացքը, ԿՖԱ արագ անկումը շաբաթների կամ 

ամիսների ընթացքում, 

• չափավոր ԶՀ, 

• պրոտեինուրիան, որը չի գերազանցում 3 գ/24 ժ:  
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Բուժումը 

ANCA-ասոցացված ԳՆ բուժման հիմնական նպատակը պաթոլոգիական 

իմունային ռեակցիաների ընկճումն է: Իմուն սուպրեսիվ թերապիան ներառում 

է 3 փուլ. 

1. ռեմիսիայի ինդուկցիա, 

2. ռեմիսիայի պահպանում, 

3. սրացումների բուժում: 

 

● Ցիկլոֆոսֆամիդ ն/ե, պուլս թերապիա 15 մգ/կգ (ոչ ավելի քան 1000 մգ), 

որից հետո յուրաքանչյուր 3 շաբաթը 1 անգամ:  

● Մեթիլպրեդնիզոլոն ն/ե 0,5 – 1 գ/օրը 3 օր, այնուհետև պրեդնիզոլոն 

պերօրալ 1 մգ/կգ (ոչ ավելի քան 80 մգ), առավոտյան ժամերին, 1 ամսից ոչ 

պակաս: Դրական արդյունքից հետո կատարվում է դոզայի աստիճանական 

իջեցում:  Պահպանողական դոզան կազմում է 20 մգ/օր:  

● Ցիտոստատիկներով պուլս թերապիան իրականացվում է 3 – 12 

ամիսների ընթացքում:  

Բուժման արդյունավետության գնահատման նպատակով անհրաժեշտ է 

կատարել. 

• արյան ընդհանուր անալիզ, 

• մեզի ընդհանուր անալիզ, 

• կրեատինինի որոշում,  

• Տրանսամինազների որոշում: 

     Բուժման դադարեցման ցուցումներն են լեյկոպենիան, թրոմբոցիտոպենիան, 

AST և ALT մակարդակների նորմայի վերին սահմանի համեմատ եռակի 

ավելացումը, ինչպես նաև հեմոռագիկ ցիստիտը: 

1. բուժումը Ռիտուքսիմաբով (գենա-ինժեներային հակաB-բջջային 

թերապիա) համարժեք է համարվում Ցիկլոֆոսֆամիդով բուժմանը: Այս 

դեպքում ինֆեկցիոն բարդություններ գրեթե չեն զարգանում (ի տարբերություն 

ինֆլիքսիմաբի): Ռիտուքսիմաբի նշանակման ցուցում է համարվում 

հիվանդության ռեցիդիվող ընթացքը: Ներմուծվում է ն/ե:  

Ինֆուզիոն ռեակցիաներից խուսափելու համար նախօրոք նշանակում են 

մեթիլպրեդնիզոլոն 250 – 500 մգ և հակահիստամինային պրեպարատներ 

(քլորպիրամինի հիդրոքլորիդ 20 մգ մ/մ: 

Ռիտուքսիմաբով բուժումը զուգակցում են ԳԿՍ ստանդարտ դոզայի հետ 

և ազատիոպրինի պահպանողական դոզաների հետ: Արագընթաց ԳՆի դեպքում 

կարելի է Ռիտուքսիմաբը զուգակցել Ցիկլոֆոսֆամիդի հետ ստանդարտ 

դոզաներով 1 կամ մի քանի ամիս: Ռիտուքսիմաբով բուժումից հետո 2 – 4 
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ամսվա ընթացքում անհրաժեշտ է որոշել CD20 B-բջիջները արյան 

համակարգում, ռեցիդիվներից խուսափելու համար: Ռեցիդիվի դեպքում կուրսը 

կրկնվում է ցածր դոզաներով՝ 500 – 1000 մգ:  

Ալտերնատիվ պրեպարատները նշանակվում են կայուն կամ ռեցիդիվող 

ընթացքի դեպքում: Ցիտոստատիկ մոֆետիլ-միկոֆենոլատն օժտված է 

նեֆրոպրոտեկտիվ հատկությամբ: Նշանակվում է 1 – 2 գ/օր 6 ամիս 

տևողությամբ:  

Մարդու նորմալ իմունոգլոբուլինների ն/ե ներարկումը 0,4 – 2 գ/կգ/օր  3 – 

5 օրվա ընթացքում նշանակվում է ԱՊԳՆ, հեմոռագիկ ալվեոլիտի և ինֆեկցիոն 

բարդությունների միացման դեպքում: Անհրաժեշտության դեպքում կուրսը 

կրկնվում է ամիսը 1 անգամ, 6 ամսվա ընթացքում:  

Կիրառվում է պլազմաֆերեզ 7 – 14 սեանս 14 օրվա ընթացքում։ Հեռացվում 

է 60 մլ/կգ պլազմա, որը փոխարինվում է մարդկային ալբումինով: 

Պահպանողական բուժումն իրականացվում է 5 – 10 մգ պրեդնիզոլոնով: 

Ազաթիոպրին 2 մգ/կգ/օր դոզայի հնարավոր իջեցմամբ 1,5 մգ/կգ/օր (1 տարի 

հետո): Ազաթիոպրինով բուժման ընթացքում մոնիթորինգի են ենթարկվում 

թվարկված լաբորատոր ցուցանիշները:  

Միկոֆենոլատ-մոֆետիլ 1 – 2 գ/օր 6 ամիս տևողությամբ, կամ 

Լեֆլունոմիդ 20 – 30 մգ/օրը լաբորատոր ցուցանիշների հսկողությամբ, 

նշանակվում է ազաթիոպրինով բուժման հակացուցման կամ վատ 

տանելիության դեպքում: Հակամիկրոբային բուժում նշանակվում է 

ցիտոստատիկներով երկարատև բուժում ստացողներին, երբ հայտնաբերվում է 

Staphylococcus aureus, ինչպես նաև պնևմոցիստային ինֆեկցիայի 

կանխարգելման համար: 

Ծրագրային հեմոդիալիզն իրականացվում է ակտիվ պաթոգենետիկ 

բուժման հետ մեկտեղ: Արդյունավետության դեպքում հնարավոր է 

հեմոդիալիզով բուժման դադարեցում։ 

Երիկամի տրանսպլանտացիան ANCA-ասոցացված ԳՆ դեպքում ունի 

սահմանափակ ցուցումներ, քանի որ երկրորդային ինֆեկցիայի միացման 

ռիսկը շատ բարձր է, պայմանավորված իմունասուպրեսիվ թերապիայով և 

թոքերի արտահայտված ախտահարմամբ: Տրանսպլանտացիայից հետո 

ռեցիդիվների ռիսկը նվազում է, ինչը բացատրվում է առավել ակտիվ 

իմունասուպրեսիվ թերապիայով: 

Բուժման հիմնական բարդությունները կապված են ցիտոստատիկների 

ընդունման հետ.  

1. ոսկրածուծի արյունաստեղծ ֆունկցիայի ընկճում, ընդհուպ մինչև 

ագրանուլոցիտոզ և թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա, 
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2. ինֆեկցիոն բարդություններ, 

3. հեմոռագիկ ցիստիտի պատճառով առաջացած հեմատուրիա, որը պետք է 

տարբերակել հիվանդության ակտիվացմամբ պայմանավորված 

հեմատուրիայից: Հեմոռագիկ ցիստիտի կանխարգելման համար կիրառվում 

է 2-մերկապտոէթանսուլֆատ (մեսնա): Ցիտոստատիկների տոքսիկությունը 

նվազեցնելու նպատակով դիուրեզի մեծացման համար ավելացնում են 72 ժ 

ընթացքում ընդունվող հեղուկի քանակը:  

ԳԿՍ բուժման բարդություններն են. 

1. ինֆեկցիաները,  

2. Կուշինգի սինդրոմը, 

3. օստեոպորոզը, 

4. ստամոքսի խոցային հիվանդությունը: 

 

Ելքը  

Մահացության առավել հաճախ պատճառները թոքային 

արյունահոսությունն ու իմունասուպրեսիվ թերապիայի բարդություններն են՝ 

ինֆեկցիաները, չարորակ նորագոյացությունները:  

Հիվանդության առաջին 5 տարիների ընթացքում երիկամների 

ախտահարում դիտվում է 75 % դեպքերում: ՏԵԱ, որը պահանջում է ծրագրային 

հեմոդիալիզային բուժում կազմում է 20-25 %, կծիկների ֆիբրոզի և 

կիսալուսինների առկայությունը բիոպտատում վկայում է հիվանդության 

անբարենպաստ ելքի մասին: 

 

ՇԵՆԼԵՅՆ – ՀԵՆՈԽԻ ՊՈՒՐՊՈՒՐԱ (ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՎԱՍԿՈՒԼԻՏ) 

 

Շենլեյն – Հենոխի պուրպուրան համակարգային վասկուլիտ է, որին 

բնորոշ է առավելապես մանր տրամաչափի անոթների ախտահարումն անոթի 

պատում IgA պարունակող ԻԿ-ների կուտակմամբ։ Ախտահարվում են մաշկը, 

ՍԱՈւ, երիկամները և հոդերը։ 

 

Էթոլոգիան և պաթոգենեզը 

Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրայի առաջացման հիմքում ընկած են 

ինֆեկցիաները, սննդային ալերգիաները, դեղորայքային անտանելիությունը և 

ալկոհոլի օգտագործումը։ Հիվանդությանը հաճախ նախորդում են աղիքային և 

քիթըմպանային ինֆեկցիաները։ 

Հիվանդության հարուցիչներն են համարվում ստրեպտակոկերը, 

ստաֆիլակոկերը, ցիտոմեգալովիրուսը, B19 պարվովիրուսը և այլն։ 
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Պաթոգենեզի հիմքում ընկած են IgA, դրա մակրոմոլեկուլյար պոլիմերը և 

IgA պարունակող ԻԿ։ 40 – 50 % հիվանդների արյան մեջ բարձրանում է IgA 

մակարդակը, ինչը պայմանավորված է ինչպես IgA սինթեզի ուժեղացմամբ, 

այնպես էլ դրա բիոքիմիական կառուցվածքի դեֆեկտով պայմանավորված 

քլիրենսի նվազմամբ։ 

Հեմոռագիկ վասկուլիտի ժամանակ ԳՆ զարգացումը պայմանավորված է 

կծիկների մեզանգիալ տարածությունում IgA պարունակող ԻԿ-ների 

կուտակմամբ, վերջիններիս ալտերնատիվ ճանապարհով ակտիվացմամբ։ IgA 

կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում էլ խանգարվում են 

մեզանգիալ մատրիքսի սպիտակուցների փոխազդեցությունը, մեզանգիալ 

բջիջների մակերեսին գտնվող ռեցեպտորների և կոմպլեմենտի հետ բերելով 

կծիկներում ԻԿ-ների կուտակման և հետագայում դրանց վնասման։  

 

Պաթոմորֆոլոգիան  

Առավել հաճախ հանդիպում է ՖՍԳՍ կամ դիֆուզ ՄՊԳՆ, իսկ 

հազվադեպ՝ դիֆուզ պրոլիֆերատիվ էնդոկապիլյար ԳՆ, որը զուգակցվում է 

ինտենսիվ մեզանգիալ պրոլիֆերացիայով, կծիկների կապիլյարների 

լուսանցքում լեյկոցիտների կուտակմամբ և ԳԲՄ հաստացմամբ։  

Իմունաֆլուորեսցենտային միկրոսկոպիկ հետազոտության արդյունքում 

մեզանգիումում հայտնաբերվում են դիֆուզ հատիկավոր դեպոզիտներ, 

առավելապես IgA։ Այս դեպոզիտները հետագայում կարող են թափանցել 

կապիլյարի պատով, տեղակայվելով սուբէնդոթելիալ տարածությունում։ IgA 

նեֆրիտով ուղեկցվող ՇՀ պուրպուրայի ժամանակ բոլոր հիվանդների մոտ 

հայտնաբերվում են C3 կոմպլեմենտի մակարդակի բարձրացում, 

մեզանգիումում ֆիբրինոգենի կուտակում, որը հաստատում է երիկամային 

կծիկներում տեղային ներանոթային կոագուլյացիայի առկայությունը։ 

 

Կլինիկական պատկերը  

ՇՀ պուրպուրան բարորակ ընթացքով հիվանդություն է։ Բնորոշ են 

սպոնտան ռեմիսիաները։ Հնարավոր է լիակատար առողջացում շաբաթների 

ընթացքում։ Որոշ դեպքերում հիվանդությունը ձեռք է բերում ռեցեդիվող 

ընթացք երիկամների ծանր ախտահարմամբ։ 

Բնորոշ են արտաերիկամային նշաններ, ինչպիսիք են մաշկի, ՍԱՈւ, 

հոդերի ախտահարումները։ 

● Մաշկի ախտահարումը համարվում է հիմնական կլինիկական դրսրոչումը։ 

Առաջանում է հեմոռագիկ ցան վերին վերջույթների, ազդրերի, հազվադեպ 

որովայնի և ձեռքերի արտաքին-կողմնային հատվածներում։ Ցանավորումը 
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ունի սիմետրիկ բնույթ, ծանր դեպքերում այն միաձուլվում և ընդունում 

տարածուն բնույթ։ 

● Հոդերի ախտահարում հանդիպում է հիվանդների 2/3–ի մոտ։ Դիտվում են 

ծնկան և սրունք-թաթային հոդերի թռչող բնույթի ցավեր, հազվադեպ վերին 

վերջույթների արթրալգիա, զուգակցված միալգիայի հետ։ 

● ՍԱՈւ ախտահարում հանդիպում է 65 % հիվանդների մոտ, որոշ դեպքերում 

այն լինում է առաջին կլինիկական նշանը։ Արտահայտվում է դիսպեպսիայով, 

որովայնային ցավերով և աղիքային արյունահոսությամբ։ 

● Հիվանդության հազվադեպ հանդիպող արտաերիկամային դրսևորումներն են 

թոքերի (ֆունկցիոնալ ցուցանիշների իջեցում, թոքային արյունահոսություն), 

ԿՆՀ (գլխացավ, էնցեֆալոպաթիա, ցնցումային սինդրոմ) ախտահարումները։ 

●Երիկամների ախտահարումը ՇՀ պուրպուրայի ժամանակ հաճախ է 

հանդիպում, բայց կրում է ոչ մշտական բնույթ։ ԳՆ զարգանում է 25 – 30 % 

դեպքերում։ 

Երիկամների ախտահարման կլինիկական նշաննենը ի հայտ են գալիս 

հիվանդության տերմինալ շրջանում, սակայն որոշ դեպքերում վերջիններիս 

ախտահարումը զուգակցվում է պուրպուրայի առաջին դրվագի հետ։ 

Երիկամների ախտահարումն ընթանում է ռեցիդիվող 

մակրոհեմատուրիայով կամ կայուն միկրոհեմատուրիայով։ Հեմատուրիան 

ուղեկցվում է չափավոր պրոտեինուրիայով։  

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  տ վ յ ա լ ն ե ր ը   

Հիվանդության հատուկ լաբորատոր ցուցանիշներ գոյություն չունեն։ 

Վասկուլիտի բարձր ակտիվությամբ հիվանդների մեծամասնության մոտ 

դիտվում է ԷՆԱ, C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում։ 

Հիմնական լաբորատոր ցուցանիշը համարվում է հիվանդության սուր փուլում 

արյան պլազմայում IgA մակարդակի բարձրացումը։ 
 

Բուժումը 

Բուժման տակտիկան պայմանավորված է կլինիկական նշաններով: 

● Ինֆեկցիայի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է հակաբակտերիալ բուժում, 

● հոդերի և մաշկի ախտահարման դեպքում ցուցված են ՈՍՀԴ,  

● ՍԱՈւ և մաշկի ծանր ախտահարման դեպքում կիրառվում են ԳԿՍ, 

● երիկամների ախտահարման դեպքում, եթե այն ընթանում է լատենտ ԳՆ–ով 

երիկամների պահպանված ֆունկցիաներով, առանձին բուժում չի 

պահանջվում։ ՆՍ կամ չարորակ ԳՆ զարգացման դեպքում բուժումն անց է 

կացվում ԳԿՍ (պուլս թերապիա մեթիլպրեդնիզոլոնով) զուգակցված 
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ցիկլոֆոսֆամիդի հետ։ Որոշ դեպքերում իմուն սուպրեսիվ թերապիան անց է 

կացվում պլազմաֆերեզի հետ։ Նշանակվում են նաև հակակոագուլյանտներ և 

հակաագրեգանտներ (դիպիրիդամոլ)։  
 

Պրոգնոզը 

Մեծ մասամբ ելքը համարվում է բարենպաստ, նույնիսկ հաճախակի 

ռեցեդիվների դեպքում։ ԳՆ զարգացումը բարդացնում է ընդհանուր վիճակը, իսկ 

մահվան հիմնական պատճառը հանդիսանում է ծանր ընթացքով ԳՆ դեպքում 

զարգացած ԽԵԱ։ 

 

ԳՈՒԴՊԱՍՉԵՐԻ ՍԻՆԴՐՈՄ 

Գուդպասչերի սինդրոմը համակարգային կապիլյարիտ է, որը 

բնորոշվում է գերազանցապես թոքերի ալվեոլների և երիկամների գլոմերուլյար 

ապարատի բազալ մեմբրանների ախտահարմամբ հեմոռագիկ պնևմոնիտի և 

ԱՊԳՆ ձևով։    

ԳՍ զարգանում է ցանկացած տարիքում, սակայն հիվանդության I 

դրվագը նկարագրվում է 20 – 30 տարեկանում, առավելապես տղամարդկանց 

մոտ, II դրվագն ի հայտ է գալիս 50 – 60 տարեկանից հետո, երբ տղամարդկանց 

և կանանց հիվանդացությունը հավասարվում է։  
 

Էթիոլոգիան 

անհայտ է։ 

• Հիվանդության առաջացումը կապում են վիրուսային ինֆեկցիայի հետ, 

հատկապես A2 խմբի գրիպի վիրուսի հետ։ 

• Որպես տրիգերային գործոններ, նկարագրվում են դեպքեր բենզինի, 

օրգանական լուծիչների հետ շփումից, որոշ դեղորայքի օգտագործումից 

(պենիցիլամին) հետո ԳՍ զարգացում։  

• Աուտոիմուն պրոցեսների, հատկապես թոքերի ախտահարման զարգացման 

մեջ մեծ է արտաքին գործոնների դերը։ Հայտնի է, որ թոքային 

արյունահոսությունները զարգանում են հիմնականում ծխողների մոտ։ 

• Վերջին 10 տարիների ընթացքում նկարագրվել են ԳՍ դեպքեր հեռահար 

լիտոտրիպսիայից և միզածորանների օկլյուզիայից հետո։ 

• Հակամարմինների առաջացման մեխանիզմում մեծ դեր ունի ժառանգական 

նախատրամադրվածությունը՝ առկա է անմիջական կապ HLA-DR դասի 

անտիգենների (HLA-DR15 և HLA-DR4) և ԳՍ զարգացման միջև։ 
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Պաթոգենեզը 

ԳՍ դասական աուտոիմուն հիվանդության օրինակ է։ Պաթոգենեզում 

առանցքային դեր են կատարում հակամարմինները ԳԲՄ նկատմամբ։ 

Հակամարմինների թիրախ է համարվում ԳԲՄ IVտիպի կոլագենի α-3 շղթան։ 

• Կոլագենի IV տիպը գտնվում է միայն բազալ մեմբրանների կազմում։ Այն 

բաղկացած է 6 շղթայից՝ α1 – α6։ Ի տարբերություն երիկամների, տարբեր 

օրգանների բազալ մեմբրաններում հայտնաբերվում են միայն α1 և α2 

շղթաներ, իսկ կծիկներում՝ նաև α3, α4 և α5 շղթաներ։ IVտիպի կոլագենի 

յուրաքանչյուր շղթա կազմված է 3 մասից՝ կենտրոնական կոլագենային 

դոմենից, N-պերիֆերիկ կոլագենային դոմենից (7S-դոմեն) և ոչ կոլագենային 

C-պերիֆերիկ դոմենից (NC1-դոմեն)։ IVտիպի կոլագենի 3α-շղթաները 

կազմում են մոնոմեր կառուցվածք, որը NC1-դոմենների հետ կապվում է 

բիսուլֆիդային կապերով։ 

• ԳՍ ժամանակ հակամարմիններն ուղղված են ԳԲՄ IV տիպի կոլագենի α-3 

շղթայի NC1-դոմենի նկատմամբ (ՀՄ-NC1 3 IV): Այս անտիգենը, բացի 

երիկամների և թոքերի բազալ մեմբրաններից գտնվում է նաև 

ցանցաթաղանթի, խխունջիկի, գլխուղեղի փորոքների անոթային ցանցի 

բազալ մեմբրաններում։  

• Կծիկների կապիլյարների և ալվեոլների բազալ մեմբրանների IVտիպի 

կոլագենի α3 շղթայի նկատմամբ հակամարմինների առաջացումն 

ուղեկցվում է կոմպլեմենտի համակարգի ակտիվացմամբ և առաջացնում է 

արտահայտված հյուսվածքային վնասում։  

 

Պաթոմորֆոլոգիան 

Երիկամների ախտահարումը ներկայացված է ՖՍԳՍ։ 

• Հիվանդության վաղ շրջանում կծիկներում հայտնաբերվում է կապիլյարների 

գալարների սեգմենտար սկլերոզ, լեյկոցիտների արտահայտված 

ինֆիլտրացիա, ԳԲՄ պատռում։ 

• Նշված փոփոխություններին հաջորդում է կիսալուսինների ինտենսիվ 

առաջացումը, որոնք կազմված են կապսուլայի էպիթելային բջիջներից և 

մակրոֆագերից։  

• Ի տարբերություն այլ ԱՊԳՆ, որոնց ժամանակ երիկամի բիոպտատում 

էպիթելային կիսալուսինները զուգակցվում են ֆիբրոզ կիսալուսինների հետ, 

ԳՍ ժամանակ երիկամային բիոպտատում կիսալուսինները գտնվում են 

զարգացման նույն փուլում։ 
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• Հիվանդության պրոգրեսի հետ պաթոլոգիկ պրոցեսի մեջ են ընդգրկվում 

բոլոր կծիկները՝ դիֆուզ ԳՆ։ Տեղի է ունենում կապիլյարների գալարների 

տոտալ նեկրոզ, որն արագ բերում է տարածուն նեֆրոսկլերոզի և ՏԵԱ։   

• Ինտերստիցիալ փոփոխությունները զուգակցվում են կծիկային փոփոխութ-

յունների հետ․ ինտերստիցիալ հյուսվածքի բորբոքային ինֆիլտրացիա, որը 

զարգանում է հակամարմիններով խողովակների բազալ մեմբրանի 

վնասման հետևանքով։ Արդյունքում առաջանում է ինտերստիցիալ ֆիբրոզ։ 

Իմունոհիստոքիմիական հետազոտությամբ ԳԲՄ հատվածում 

հայտնաբերվում է IgG և կոմպլեմենտի C3-ֆրակցիայի գծային լուսարձակում։  

 

Կլինիկական պատկերը 

ԳՍ կարող է սկսվել ոչ սպեցիֆիկ նշաններով՝ ընդհանուր թուլություն, 

տկարություն, տենդ, արթրալգիա, քաշի կորուստ, որոնք ի տարբերություն 

համակարգային վասկուլիտների, ավելի թեթև են արտահայտված։ 

Հիվանդության սկզբում արդեն հնարավոր են անեմիայի նշաններ, նույնիսկ 

արյունախխման բացակայության ժամանակ։ Հիմնական կլինիկական 

նշաններն են պրոգրեսիվող ԽԵԱ (ԱՊԳՆ արդյունքում) և թոքային 

արյունահոսությունը։  

 

Թոքերի ախտահարումը 

Արյունախխումը հիվանդների 70 %-ի մոտ հիվանդության առաջին 

նշաններից մեկն է, որը հիմնականում սկսվում է երիկամային պաթոլոգիայից 

մի քանի ամիս առաջ։ Ներկայումս գրանցվել է թոքային արյունահոսությունների 

հաճախականության նվազում, ինչը կապում են ծխելու տարածվածության 

նվազման հետ։ Արյունախխումը զուգակցվում է հևոցի և հազի հետ։ 

Արյունախխման արտահայտվածությունը կապված չէ թոքային 

արյունահոսության ինտենսիվության հետ, որը կարող է առաջանալ 

հանկարծակի և մի քանի ժամվա ընթացքում բերել հիվանդի մահվան։ Թոքային 

արյունահոսության ժամանակ արագ զարգանում է շնչառական 

անբավարարություն հարաճող հևոցի և ցիանոզի առկայությամբ։ 

Աուսկուլտացիայի միջոցով թոքերի բազալ հատվածներում հայտնաբերվում է 

կրեպիտացիա, երբեմն բրոնխիալ շնչառություն։ Եվ՛ արյունախխումը, և՛ 

թոքային արյունահոսությունը բերում են պոստհեմոռագիկ 

երկաթդեֆիցիտային անեմիայի զարգացման։ Արյան մեջ Hb արագ նվազումը 

նույնիսկ աննշան արյունախխման դեպքում թույլ է տալիս ախտորոշել թոքային 

արյունահոսություն։  
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Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությամբ 

հայտնաբերվում են երկկողմանի օջախային կամ տարածուն ինֆիլտրատներ 

թոքերի բազալ և կենտրոնական հատվածներում։ Ինֆիլտրատները սովորաբար 

անհետանում են 48 ժամվա ընթացքում, սակայն թոքերի ախտահարումը 

բարդանում է թոքերի այտուցով կամ երկրորդային ինֆեկցիայով։ 

 

Երիկամների ախտահարումը 

կարող է լինել իզոլացված, սակայն հաճախ զուգակցվում է թոքային 

արյունահոսության հետ։ ԳՆ նշաններն առաջանում են հիվանդության թոքային 

կլինիկայի զարգացումից մի քանի շաբաթ անց։ ԳՆ արտահայտվում է կա՛մ 

միկրոհեմա¬տուրիայով զուգակցված չափավոր պրոտեինուրիայի հետ մինչև 2 

– 3 գ/24 ժ, կա՛մ սուր նեֆրիտիկ սինդրոմով։  

ԳՍ ժամանակ հազվադեպ են ՆՍ և ԶՀ։ Շատ դեպքերում ԳՆ առաջին 

նշաններից մի քանի շաբաթ հետո նեֆրիտը կրում է արագ պրոգրեսիվող 

ընթացք և ուղեկցվում օլիգուրիկ ԵՍՎ։ ԳՍ ժամանակ օլիգուրիան համարվում է 

անբարենպաստ պրոգնոստիկ նշան։  

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

Բնորոշ լաբորատոր նշաններն են երկաթդեֆիցիտային անեմիան, 

լեյկոցիտոզը, ԷՆԱ մեծացումը, խորխում սիդերոֆագների առկայությունը։ 

Կարևոր դիագնոստիկ նշան է ԳԲՄ նկատմամբ հակամարմինների 

հայտնաբերումը իմունոֆերմենտային անալիզի միջոցով։  

 

Դիագնոստիկան և դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 

ԳՍ պետք է կասկածել հիմնվելով թոքերի և երիկամ¬ների ախտահարման 

զուգակցման վրա երիտասարդների մոտ, առանց համակարգային 

հիվանդությունների նշանների։ Ախտորոշումը հաստատվում է արյան մեջ ԳԲՄ 

նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերմամբ և երիկամի բիոպտատում IgG 

և կոմպլեմենտի C3-ֆրակցիայի գծային լուսարձակմամբ։ 

• Գուդպասչերի սինդրոմը պետք է դիֆերենցել այն համակարգային 

վասկուլիտներից, որոնք ունեն պուլմո-ռենալ սինդրոմի կլինիկական 

նշաններ: Առաջին հերթին դա վերաբերվում է միկրոսկոպիկ պոլիանգիտին։ 

Դիֆերենցիալ դիագնոստիկայի առումով դժվարություն են ներկայացնում 

ANCA-ասոցացված վասկուլիտների առանձին դեպքերը, որոնց ժամանակ, 

բացի (միելոպերոքսիդազայի նկատմամբ հակամարմիններից), արյան մեջ 

հայտնաբերվում են նաև հակամարմիններ ԳԲՄ նկատմամբ։  

• ԳՍ պետք է տարբերակել նաև ուռուցքներից: 
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Պ ո ւ լ մ ո - ռ ե ն ա լ  ս ի ն դ ր ո մ ի  պ ա տ ճ ա ռ ն ե ր ն  ե ն ․ 

• Գուդպասչերի սինդրոմը, 

• Վեգեների գրանուլեմատոզը, 

• ՀՊ, 

• միկրոսկոպիկ պոլիանգիտը, 

• Չերջ-Ստրոսի սինդրոմը, 

• Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրան, 

• կրիոգլոբուլինեմիկ վասկուլիտը, 

• ՀԿԳ, 

• ՀՖՍ։ 

Պ ն և մ ո ն ի ա յ ի  հ ա վ ա ն ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ը   

մ ե ծ  է  հ ե տ և յ ա լ  հ ի վ ա ն դ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  ժ ա մ ա ն ա կ ․  

• սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ, 

• սուր ինտերստիցիալ դեղորայքային նեֆրիտ, 

• ԳՆ ենթասուր ինֆեկցիոն էնդոկարդիտով հիվանդների մոտ,  

• սուր խողովակային նեկրոզ,  

• երիկամների և թոքերի առաջնային կամ մետաստատիկ ուռուցքներ, 

• ԹԶԹԷ որպես ՆՍ բարդություն, 

• Սարկոիդոզ։ 

  

Բուժումը 

ԳՍ ժամանակ կիիրառում են ԳԿՍ և ցիտոստատիկների համակցումը 

պլազմաֆերեզի հետ։ 

• Մինչև 600 մկմոլ/լ կրեատինինեմիայի դեպքում նշանակվում է պրեդնիզոլոն 1 

մգ/կգ/օր պերօրալ և ցիկլոֆոսֆամիդ 2 – 3 մգ/կգ/օր։ Կայուն կլինիկական 

արդյունքի դեպքում պրեդնիզոլոնի դոզան աստիճանաբար իջեցվում է 12 

շաբաթ բուժումից հետո։ Ցիկլոֆոսֆամիդի օգտագործումը դադարեցվում է 10 

շաբաթվա բուժումից հետո։ Իմունասուպրեսիվ թերապիան զուգակցում են 

ինտենսիվ պլազմաֆերեզի հետ, որը կատարում են ամեն օր։ Թոքային 

արյունահոսության բարձր ռիսկի ժամանակ հեռացված պլազմայի մի մասը 

փոխարինում են թարմ սառեցված պլազմայով։ Կայուն արդյունքի հասնում են 

պլազմաֆերեզի 10 – 14 սեանսից հետո։ Այսպիսի թերապիան հնարավորություն 

է տալիս հիվանդների 80 %-ի մոտ հասնելու երիկամների ֆունկցիայի 

բարելավմանը, ընդ որոմ ազոտեմիայի իջեցում նկատվում է պլազմաֆերեզի 

սեանսներից մի քանի օր հետո։  

• Եթե արյան մեջ կրեատինինի մակարդակը բարձր է քան 600 մկմոլ/լ, ապա 

ագրեսիվ թերապիան քիչ արդյունավետ է։ Եթե երիկամային ախտահարումը 
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սկսվել է ԳՍ համեմատաբար վաղ շրջանում, ունի արագ պրոգրեսիվող բնույթ, 

իսկ երիկամի բիոպտատում հայտնաբերվում են պոտենցիալ դարձելի 

փոփոխություններ, ապա պաթոգենետիկ թերապիան զուգակցվում է 

հեմոդիալիզի սեանսների հետ։  

ԳՍ-ով հիվանդների շրջանում երիկամի տրանսպլանտացիայի 

վերաբերյալ տվյալները քիչ են։ Հաշվի առնելով, որ երիկամի 

տրանսպլանտացիայից հետո կարող է ուժեղանալ ԳԲՄ նկատմամբ 

հակամարմինների սինթեզը, խորհուրդ է տրվում տրանսպլանտացիա 

կատարել հակամարմինների անհետացումից 6 ամիս անց։  

 

Ընթացքը և պրոգնոզը 

Ուշ ախտորոշման պարագայում ԳՍ ընթացքն անբարենպաստ է։ Այս 

դեպքում հիվանդները մահանում են ազոտեմիայի արագ զարգացման 

պատճառով առաջացած հանկարծակի թոքային արյունահոսությունից։  

Հիվանդության վաղ շրջանում, եթե կրեատինինի մակարդակը կազմում է 

մինչև 600 մկմոլ/լ է, պլազմաֆերեզով, ԳԿՍ և ցիտոստատիկներով 

կոմբինացված բուժումը կարող է բերել հիվանդության սուր դրվագի 

մեղմացմանը: Եթե կրեատինինի մակարդակն արյան մեջ գերազանցում է 600 

մկմոլ/լ, ապա դա գնահատվում է որպես անբարենպաստ պրոգնոստիկ նշան։ 

Սակայն անկախ ագրեսիվ իմունսուպրեսիվ թերապիայից, հիվանդության սուր 

ընթացքի դեպքում մահացությունը շարունակում է մնալ բարձր, հասնելով 

մինչև 10 – 40 %։ 

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄԸ 

ԹՐՈՄԲՈՏԻԿ ՄԻԿՐՈԱՆԳԻՈՊԱԹԻԱՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիան (ԹՄԱ) ներառում է երկու 

պաթոլոգիա. 

1. ՀՈւՍ (Հասսերի սինդրոմ),  

2.  Թրոմբոտիկ թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա (Մաշկովիչի սինդրոմ) 

ԹՄԱ-ն ամբողջական կլինիկա-մորֆոլոգիական սինդրոմ է, որի հիմքում ընկած 

է միկրոցիրկուլյատոր հունի կապիլյարների ախտահարումը (ՄԱՀ): Այն 

բնորոշվում է կապիլյարների էնդոթելիալ բջիջների այտուցով և էնդոթելիալ 

շերտի ախտահարմամբ՝ անջատումով բազալ մեմբրանից, դրա հետևանքով 

առաջանում է սուբէնդոթելիալ տարածքի լայնացում, որտեղ կուտակվում են 

թրոմբոցիտներ, ֆիբրին, ամորֆ միացություններ՝ բերելով միկրոթրոմբերի 

առաջացման և կապիլյարների լուսանցքի նեղացման, ապա աստիճանաբար 

խցանման: 
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Այն արտահայտվում է հեմոլիտիկ անեմիայով, թրոմբոցիտոպենիայով, 

ջերմության բարձրացմամբ, երիկամների և ԿՆՀ ախտահարմամբ: Փաստորեն 

ՀՈՒՍ-ը և ԹՄԱ-ն ունեն նույն կլինիկական պատկերը, քանի որ երկու դեպքում 

էլ զարգացման հիմքում ընկած է ԹՄԱ: Տարբերությունը կայանում է 

հետևյալում․  

1. ՀՈՒՍ-ը առավել հաճախ հանդիպում է մանկական և երիտասարդ տարիքում, 

կրած աղիքային ինֆեկցիայից հետո (E. coli) և բարդանում է ԵՍՎ: 

2. ԹԹՊ-ն հանդիպում է մեծահասակների մոտ և արտահայտվում է 

առավելապես ԿՆՀ ախտահարմամբ, հաճախ զուգակցվելով ԵՍՎ հետ: 

 

ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՈՒՐԵՄԻԿ ՍԻՆԴՐՈՄ  

Դասակարգումն ըստ էթիոլոգիկ գործոնի  

Տարբերում են 2 տիպ. 

✓ հիվանդություն՝ պարզաբանված էթիոլոգիկ գործոնով, 

✓ հիվանդություն՝ չպարզաբանված էթիոլոգիկ գործոնով։ 

ԹՄԱ` ՀՈՒՍ պարզաբանված էթիոլոգիկ գործո¬նով. 

1. Ինֆեկցիաներ․ հիմնականում շիգատոքսին արտադրող բակտերիաներ 

(E. Coli O157:H7)։ 

2. Կոմպլեմենտի ռեգուլյացիայի խանգարումների հետևանք,  

3. Վիլեբրանդի գործոնը ճեղքող պրոտեինազայի դեֆիցիտ։ 

  ԹՄԱ (ՀՈՒՍ)` անհայտ էթիոլոգիայի.  

1. հղիություն և ծննդաբերություն (HELLP սինդրոմ), 

2. համակարգային հիվանդություններ (ՀԿԳ, ՀՖՍ և համակարգային 

սկլերոդերմիա), 

3. չարորակ ԶՀ, 

4. գլոմերուլոպաթիա, 

5. չարորակ ուռուցքներ՝ քիմիո- կամ ռադիոթերապիա, 

6. օրգանների տրանսպլանտացիա, 

7. ՁԻԱՀ, 

8. չդասակարգվող տարբեր գործոններ: 
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Տիպիկ և ատիպիկ ՀՈՒՍ 

Տ ի պ ի կ  Հ Ո ւ Ս  

 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

ՀՈՒՍ-ի զարգացման հիմնական պատճառն աղիքային ինֆեկցիան է: Այն 

90 % դեպքերում պայմանավորված է աղիքային ցուպիկով, որը քայքայվելիս 

արտադրում է շիգատոքսին։  

Շիգատոքսինն ազդեցությամբ նման է S. Dysenteriae կողմից արտադրվող 

I տիպի էկզոտոքսինին: Անջատվելուց հետո շիգատոքսինն ազդում է աղիների 

էպիթելիոցիտների վրա, բերելով աղիների լորձաթաղանթի ախտահարման, 

ինչը կլինիկորեն արտահայտվում է արյունային լուծով: Այնուհետև տոքսինը 

ներթափանցում է աղիներից արյուն: Կծիկներում ախտահարում է էնդոթելիալ 

շերտը, ապա թափանցում է էնդոթելիալ բջիջների ներսը, կասեցնում է 

սպիտակուցների սինթեզը և բերում բջջի մահվան: Հետագայում շիգատոքսինը 

միանալով բակտերիալ էնդոտոքսինի հետ, նպաստում է ցիտոկինների՝ TNF-α, 

IL-β լոկալ սինթեզին, որոնց ազդեցության տակ ախտահարված օջախում 

կուտակվում են նեյտրոֆիլներ: Քայքայվելով, դրանք բերում են տոքսիկ 

միջանկյալ մեդիատորների արտազատման, իսկ վերջիններս խորացնում են 

էնդոթելիալ բջիջների ախտահարման պրոցեսները: Էնդոթելիալ շերտի 

վնասման և ամբողջականության խախտման հետևանքով տեղում զարգանում է 

թրոմբոցիտների ագրեգացիա, ապա դրանց քայքայում և միկրոթրոմբների 

գոյացում: Այս պրոցեսներին անմիջականորեն մասնակցում է շիգատոքսինը, 

ակտիվացնելով վերոհիշյալ թրոմբագոյացման պրոցեսը: 

 

Կլինիկական պատկերը  

Հիվանդությունը սկսվում է ինֆեկցիոն ագենտի ազդեցության 

հետևանքով զարգացած արյունային լուծով, փսխումով, մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացումով, որովայնային ցավերով, որոնք հաճախ կրում 

են ինտենսիվ բնույթ: Զարգանում են դեղնություն և մաշկի ցանավորում:  

Երիիկամային ախտահարումը բնորոշվում է օլիգոանուրիայով, ԵՍՎ, 

չափավոր ԶՀ: Միզային սինդրոմը բնութագրվում է 1 – 2 ‰ պրոտեինուրիայով 

և մակրոհեմատուրիայով, հաճախ զարգանում է ՆՍ: 

Սրտի ախտահարումները հանդիպում են ոչ հաճախ: Դրանք 

արտահայտվում են սուր ՍԱ, որը զուգակցվում է հիպերհիդրատացիայի, ԶՀ, 

անեմիայի հետ: 
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ԿՆՀ ախտահարումն արտահայտվում է քնկոտությամբ, գիտակցության 

մթագնմամբ, տեսողության խանգարումներով, ցնցումներով: Հազվադեպ կարող 

է զարգանալ կոմա: 

 

Ա տ ի պ ի կ  Հ Ո ւ Ս  

 

Պաթոգենեզը  

Այս դեպքում զարգացման պատճառը ինֆեկցիոն չէ: Ատիպիկ ՀՈւՍ-ը 

համարվում է ժառանգական բնույթի համակարգային պաթոլոգիա։ Կրում է 

պրոգրեսիվող ընթացք և ունի անբարենպաստ ելք:  

Նախատրամադրող գործոններն են վիրուսային ինֆեկցիաները, որոշ 

դեղամիջոցների ընդունումը (օր,, հակաուռուցքային դեղորայք): Հիվանդության 

հիմքում ընկած է կոմպլեմենտի ակտիվացումը, որը կրում է պրոգրեսիվող 

բնույթ և ունի խրոնիկական ընթացք:  

Հիվանդությունը որոշակի գենի մուտացիայով պայմանավորված 

կոմպլեմենտի համակարգը կառավարող սպիտակուցների ֆունկցիոնալ կամ 

մորֆոլոգիական թուլության հետևանք է։ Ֆիզիոլոգիական պայմաններում 

համապատասխան գենն ապահովում է այդ սպիտակուցների սինթեզը: 

Կոմպլեմենտի ակտիվացումը, որի լաբորատոր ցուցանիշը C3 կոմպլեմենտի 

մակարդակի իջեցումն է, բերում է էնդոթելինի, թրոմբոցիտների և լեյկոցիտների 

ակտիվացման, ինչպես նաև  միկրոցիրկուլյատոր շրջանառության հունում 

տարածուն միկրոթրոմբերի գոյացման:  

 

Կլինիկական պատկերը  

Ատիպիկ ՀՈՒՍ-ի ժամանակ ախտահարվում են բոլոր համակարգերն, 

այդ թվում ԿՆՀ:  

ԿՆՀ ախտահարումն արտահայտվում է ինսուլտով, հաճախ կոմայով: 

Երիկամների ախտահարումը բնորոշ¬վում է ԵՍՎ, օլիգոանուրիկ շրջանի ծանր 

ընթացքով, որը հաճախ չի վերականգնվում։ Բնորոշ է նաև չարորակ ԶՀ: 

Սրտի ախտահարումն արտահայտվում է միոկարդի ոչ կորոնար բնույթի 

ինֆարկտով կամ կարդիոմիոպաթիայով, որը բարդանում է սրտային անբա-

վարարությամբ: 

Շնչառական համակարգի ախտահարումն արտահայտվում է հեմոռագիկ 

ալվեոլիտով, որը բարդանում է թոքերի այտուցով: 

ՍԱՈւ կողմից զարգանում է կոլիտ, ախտահարվում է ենթաստամոքսային 

գեղձը, ինչը կլինիկորեն արտահայտվում է ՇԴ կամ գեղձի նեկրոզով: Բնորոշ է 

լյարդի ախտահարումը, ընդհուպ մինչև օրգանի նեկրոզ: 
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ԹՐՈՄԲՈՏԻԿ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԿ ՊՈՒՐՊՈՒՐԱ 

Էթիոլոգիան անհայտ է: Հիվանդության հիմքում ընկած է պրոտեազների 

դեֆիցիտը, որոնք նորմայում տրոհում են Վիլեբրանդի գործոնը գերխոշոր 

մուլտիմերների: Վերջիններս արտազատվում են էնդոթելիալ բջիջներից և առա-

ջացնում թրոմբոցիտների ագրեգացիա, բերելով ազատ միկրոթրոմբերի 

գոյացման կապիլյարների լուսանցքում:  

Հիվանդության նախակլինիկական շրջանը սկսվում է գրիպանման սինդրոմով, 

կամ հազվադեպ՝ դիարեայով:  

Բնորոշ կլինիկա-լաբորատոր փոփոխություններն են․  

1. բարձր ջերմությունը մինչև 39-40°C, 

2. մաշկի հեմոռագիկ ցանավորումը զուգակցված տարբեր օրգաններից 

արյունահոսությունների հետ,  

3. ԿՆՀ և երիկամների ախտահարումը, 

4. միկրոանգիոպաթիկ հեմոլիտիկ անեմիան, 

5. թրոմբոցիտոպենիան՝ 30.000 թրոմբոցիտներ 1 մլ արյան մեջ:  

ԿՆՀ ախտահարման դեպքում դիտվում են ինտենսիվ գլխացավեր, 

քնկոտություն, գիտակցության մթագնում, ծանր դեպքերում կարող է զարգանալ 

կոմա: 

Երիկամային ախտահարմանը բնորոշ են միզային սինդրոմը, 

միկրոհեմատուրիան,  ԿՖԱ չափավոր իջեցումը: ԵՍՎ զարգացումը բնորոշ չէ:  

Ախտահարվում են նաև շնչառական համակարգը, ենթաստամոքսային գեղձը, 

մակերիկամները, փայծաղը:  

ՍԱՀ ախտահարումն արտահայտվում է միկրոթրոմբերի ձևավորմամբ, 

ինչը բերում է ՄԻ, սրտի հաղաորդչական համակարգի կողմից լուրջ 

խանգարումների, և հնարավոր է հանկարծակի մահ: 

 

Դիագնոստիկան 

ՀՈՒՍ և ԹԹՊ դիագնոստիկան հիմնված է վերը նշված կլինիկական 

ընթացքի առանձնահատկությունների վրա: 

Լաբորատոր հետազոտություններից հատուկ են միկրոանգիոպաթիկ 

հեմոլիտիկ անեմիան և թրոմբոցիտոպենիան (ԹԹՊ-ին առավել): Արյան մեջ 

բարձր է ազատ բիլիռուբինի, ԼԴԳ մակարդակը, իսկ հապտոգլոբինի 

մակարդակն իջած է: Պերիֆերիկ արյան մեջ բարձրանում է շիզոցիտների 

քանակը: ԹԹՊ ժամանակ իջած է հատուկ պրոտեազայի (ADAMTS13) 

մակարդակը, որը նորմայում տրոհում է Վիլեբրանդի գործոնի մարկերները:  

ՀՈՒՍ-ի ժամանակ դիտվում է կոմպլեմենտի C3 և C4 ֆրակցիաների 

մակարդակի իջեցում:  
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Կղանքի հետազոտությունը շիգատոքսինների հայտնաբերման համար 

դրական է:  

ԷՍԳ, ԷխոՍԳ, կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական 

հետազոտությունը, ներքին օրգանների ՈւՁ ՀՈՒՍ-ին և ԹԹՊ-ին հատուկ 

փոփոխություններ չեն հայտնաբերում:  

Ներքին օրգանների պաթոլոգիայի առկայության դեպքում դիտվում է 

տվյալ օրգանի ֆունկցիայի իջեցում՝ համապատասխան վերջինիս 

ախտահարման աստիճանին: 

Մակարդելիության համակարգում առկա փոփոխությունների 

պատճառով երիկամի բիոպսիայի ցուցումները սահմանափակ են: Բիոպսիան 

ցուցված է միայն այն դեպքում, երբ հիմնական հիվանդության բուժումից հետո 

մոտ 1 տարվա ընթացքում առկա են կայուն միզային սինդրոմն ու ԶՀ: 

 

Բուժումը 

Կազմակերպվում է հաշվի առնելով հիվանդության ծանրության աստի-

ճանը։ Նախ կանոնավորվում է ջրա-աղային փոխանակությունը 

(հիպերվոլեմիա կամ հիպովոլեմիա): 

Բուժման առանցքը 2 հիվանդությունների դեպքում էլ կազմում է 

պլազմաֆերեզը և թարմ սառեցված պլազմայի ներարկումները: 

Սեանսների հաճախականությունը հիվանդության սկզբում կազմում է 

օրական 1 – 2 սեանս, որոշակի դրական տեղաշարժից հետո օրը 1 անգամ, ապա 

շաբաթը 2, հետո 1 անգամ: Ընդհանուր քանակը կազմում է 6 – 7 սեանս, 

հեռացված պլազմայի քանակին համապատասխան ներարկվում է թարմ 

սառեցված պլազմա: 

 

ՀԵՊԱՏԻՏԻ ՀԵՏ ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱ 

Տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդություններ կարող են բարդանալ երիկամների 

ախտահարմամբ՝ ԳՆ կամ ինտերստիցիալ նեֆրիտի ձևով: Որոշ հիվանդների 

մոտ կայուն ինֆեկցիայի դեպքում զարգանում է ԵԽՀ: Վիրուս-ասոցացված 

գլոմերուլոպաթիաներն առավել հաճախ հանդիպում են խրոնիկական 

հեպատիտներից HBV և HCV դեպքերում: 
 

HCV-ասոցացված ԳՆ  

HCV դեպքում երիկամների ախտահարումը տեղի է ունենում ՄԿԳՆ ձևով: 

Այն երիկամային հյուսվածքի վրա վիրուսի և խառը կրիոգլոբուլի¬նեմիայի 

ազդեցության հետևանք է: Խառը կրիոգլոբուլինեմիան համակարգային 

վասկուլիտի մի տարատեսակ է, որը բնորոշվում է իմունոգլոբուլինների 
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տարբեր տիպերի նստեցմամբ մանր անոթների, այդ թվում կծիկային 

կապիլյարների պատերին, բերելով դրանց ախտա¬հարման: 

Կրիոգլոբուլինները դարձելի կերպով նստվածք են առաջացնում ցածր 

ջերմաստիճանում (< 37°C): Ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում դրանք 

կրկին լուծվում են: 

Ըստ կրիոգլոբուլինների տեսակի կրիոգլոբուլինեմիան դասակարգվում է 

3 տիպի․  

• I տիպ կամ հասարակ կրիոգլոբուլինեմիա, որի դեպքում առկա են մի դասի 

մոնոկլոնալ իմունոգլոբուլիններ, հիմնականում IgM 

• II տիպ և III տիպ կամ խառը կրիոգլոբուլինեմիա, կազմված հակամար-

միններից (մոնոկլոնալ կամ պոլիկլոնալ IgM, որոնք ունեն RF ակտիվության 

հատկանիշներ) և անտիգենից` պոլիկլոնալ IgG, որի հիմնական մասը Fc 

ֆրագմենտն է: 

• HCV դեպքում հիմնականում բնորոշ է II տիպի կրիոգլոբուլինեմիան:  

 

Պաթոգենեզը 

HCV ինֆեկցիայով պայմանավորված կրիոգլոբուլինեմիայի զարգացման 

մեխանիզմում առաջնային դերը պատկանում է B լիմֆոցիտներին, որոնց 

մակերեսին է ամրանում HCV, հանդես գալով որպես անտիգեն: Ի պատասխան 

դրան տեղի է ունենում B լիմֆոցիտների պրոլիֆերացիա, որոնք սկսում են 

սինթեզել պոլիկլոնալ կամ մոնոկլոնալ IgM և ռևմատոիդ գործոն: Վերջիններս 

լիմֆոցիտների մակերեսին միանում են IgG հետ, ձևավորելով II տիպի 

կրիոգլոբուլիններ: Դրանք ակտիվանում են, կապվելով կոմպլեմենտի հետ, 

ապա նստում կապիլյարների էնդոթելիալ շերտին, սկիզբ դնելով տեղային 

բորբոքային պրոցեսի շղթային:  

Խառը կրիոգլոբուլինների կազմի մեջ մտնող ռևմատոիդ գործոնը առանձնակի 

ախտահարում է կծիկային ապարատը, հատկապես մեզանգիումը: Դրանով էլ 

բացատրվում է II տիպի կրիոգլոբուլին¬ների բարձր նեֆրիտոգեն 

տոքսիկությունը, որը բերում է կրիոգլոբուլինեմիկ ԳՆ զարգացմանը: 

Մորֆոլոգիապես այն համապատասխանում է տիպ 1 ՄԿԳՆ-ին: Հազվադեպ 

դիտվում են այլ մորֆոլոգիական ձևեր: 
 

HBV-ասոցացված ԳՆ  

HBV դեպքում երիկամների ախտահարումը տեղի է ունենում 

առավելապես ՄՆ ձևով: Նկարագրված են նաև այլ մորֆոլոգիական ձևեր՝ 

ՄԿԳՆ, ՄՊԳՆ, մինիմալ փոփոխությունների հիվանդություն, ՖՍԳՍ: 
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ՄՊԳՆ դրսևորվում է IgA նստեցումով մեզանգիումում: Ախտահարումը 

տեղի է ունենում իմունկոմպլեքսային մեխանիզմով: Այն հիմնականում ունի 

պրոգրեսիվող բնույթ և անբարենպաստ պրոգնոզ: Երիկամների ախտահարումը 

դիտվում է նաև HBV ասոցացված հանգուցավոր պոլիարտերիտի դեպքում 

(միջին տրամաչափի անոթների վասկուլիտ), երբ չի հայտնաբերվում ԳՆ 

պատկեր, այլ զարգանում է երիկամների իշեմիկ վնասում և ՌՀ: 

 

Կլինիկական պատկերը 

HCV հեպատիտի դեպքում բացի լյարդային ախտահարումից դիտվում է 

նաև այլ օրգան-համակարգերի ախտահարում համապատասխան կլինիկական 

նշաններով: Նեֆրոպաթիա դիտվում է 30 % դեպքերում: Այն հիմնականում 

դրսևորվում է 40 – 60 տարեկանում, երկարատև ինֆեկցիայի դեպքում և հաճախ 

ասոցացվում է լյարդի սուբկլինիկական թեթև ախտահարման հետ: Կլինիկորեն 

դրսևորվում է ՆՍ-ով, սուր նեֆրիտիկ սինդրոմով, ոչ նեֆրոտիկ 

պրոտեինուրիայով և միկրոսկոպիկ հեմատուրիայով: Երիկամային 

ախտահարման զարգացում ուրեմիայի ձևավորմամբ, հիմնականում դիտվում է 

արական սեռի և մեծահասակների մոտ:  80 %-ի մոտ առկա է բուժման 

նկատմամբ կայուն ԶՀ, որն էլ բերում է սիրտ-անոթային բարդությունների: 

Մաշկի վրա, հիմնականում ստորին վերջույթների շրջանում դիտվում է 

շոշափվող պուրպուրա: Կարող են դիտվել բարձր ջերմություն, արթրալգիա, 

արթրիտ: Կրիոգլոբուլինեմիկ պուրպուրան, արթրալգիան և ընդհանուր 

թուլությունը կոչվում են Մալտցերի տրիադա:  

Հնարավոր է Ռեյնոյի սինդրոմ և պերիֆերիկ նեյրոպաթիա: Պերիֆերիկ 

նեյրոպաթիան հիմնականում դրսևորվում է պարեսթեզիաներով և տարբեր 

աստիճանի մոտոր խանգարումներով։ Որովայնային ցավը դիտվում է մեզեն-

տերիալ վասկուլիտի դեպքում, որը կարող է պայմանավորել սուր որովայնի 

պատկեր և պահանջել անհետաձգելի բուժական միջամտություն: 

Հեպատոսպլենոմեգալիայի պատճառը լյարդի խրոնիկական ինֆեկցիան է:  

HBV հեպատիտի դեպքում արտալյարդային դրսևորումներն են հիմնա-

կանում ԳՆ-ը, վասկուլիտը և ռեակտիվ արթրիտը: Նեֆրոպաթիայի դեպքում 

հիմնականում դիտվում է ՆՍ կամ ոչ նեֆրոտիկ պրոտեինուրիա, 

միկրոհեմատուրիա, ԶՀ, երիկամային դիսֆունկցիա: Այս ամենը շատ հաճախ 

զուգակցվում է լյարդի ախտահարման կլինիկական նշանների հետ: Պրոգնոզն 

ավելի անբարենպաստ է նեֆրոտիկ պրոտեինուրիայի և ակնհայտ հեպատիտի 

դեպքում, երբ հիվանդների 50 %-ը 3 տարվա ընթացքում երիկամ-փոխարինող 

թերապիայի կարիք են ունենում: 
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Դիագնոստիկան 

HCV հեպատիտի դեպքում կատարվում է նեֆրոբիոպսիա և հակա-HCV 

հակամարմինների և HCV ՌՆԹ որոշում:  

Նեֆրոբիոպսիայով հայտնաբերվում է ՄԿԳՆ բնորոշ պատկեր` 

մեզանգիալ բջիջների պրոլիֆերացիա, մատրիքսի լայնացում և կապիլյարների 

պատի հաստացում, երկատում: Հիմնականում հայտնաբերվում են ԻԿ-ներ, 

որոնց կազմում կան II տիպի խառը կրիոգլոբուլիններ, C3 և IgG գրանուլյար 

կուտակում մեզանգիումում և պերիֆերիկ կապիլյարային ցանցերում: 

Էլեկտրոնային միկրոսկոպով հայտնաբերվում են կրիոգլոբուլինների 

սուբէնդոթելիալ կուտակուներ, որոնք ունեն 15 – 30 մկմ չափեր: Արյան մեջ 

կրիոգլոբուլիններ հայտնաբերվում են 50 – 70 % դեպքերում: 

Կրիոգլոբուլինեմիային բնորոշ է հիպոկոմպլեմենտեմիան, կոմպլեմետի 

C4 և C1q ֆրակցիաների մակարդակի զգալի իջեցում։ C3 մակարդակը 

հիմնականում նորմալ է կամ իջած է աննշան: 70 % դեպքերում դիտվում է 

տրանսամինազաների մակարդակի բարձրացում:  

HBV հեպատիտի դեպքում ևս կատարվում են նեֆրոբիոպսիա և HBV 

շճաբանական հետազոտություններ HBsAg, HBeAg, anti-HBe և anti-HBc 

հակամարմինների հայտնաբերման համար: Վերջինների ակտիվության 

աստիճանը նաև հետագա բուժման արդյունավետության գնահատման 

ցուցանիշ է:  

 

Բուժումը 

HCV հեպատիտի դեպքում կատարվում է էթիոլոգիկ, պաթոգենետիկ և 

սիմպտոմատիկ բուժում:  

Էթիոլոգիկ բուժումը  

Բուժումը կարող է լինել պեգինտերֆերոնային և ոչ պեգինտերֆերոնային։ 

Քանի որ առկա են HCV 6 գենոտիպեր, բուժումն իրականացվում է ըստ 

գենոտիպի, սակայն կան դեղամիջոցներ, որոնք կիրառվում են բոլոր 6 

գենոտիպերի դեպքում, օր., Սոֆոսբուվիր, Վելպատասֆիր:  

Հակավիրուսային բուժումը նվազեցնում է պրոտեինուրիան և 

կայունացնում կրեատինինի մակարդակն արյան պլազմայում: Կան նաև 

տվյալներ հակավիրուսային դեղամիջոցների նեֆրոտոքսիկության 

վերաբերյալ, սակայն դրանց էֆեկտիվությունն ավելի գնահատելի է: 

Պաթոգենետիկ բուժումը ներառում է պլազմաֆերեզ, իմունոսուպրեսոր 

բուժում՝ ԳԿՍ և ցիտոստատիկներ (Ցիկլոֆոսֆամիդ կամ Ռիտուքսիմաբ): 

Շրջանառող կրիոգլոբուլինների հեռացման և անոթներում ու կծիկային 

ապարատում դրանց նստեցման կանխման նպատակով անհրաժեշտ է 
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կատարել պլազմաֆերեզ շաբաթական 3 – 4 անգամ, 2 – 3 շաբավա ընթացքում, 

գումարային 3 լ պլազմայի փոխարինմամբ:  

ԳԿՍ տրվում են բարձր դոզայով՝ Մեթիլպրեդնիզոլոն ն/ե 

պուլսթերապիայի ձևով 0,5 – 1գ/օր, ընդհանուր 3 օր, հետագա պերօրալ 

կիրառմամբ 1 մգ/կգ/օր: Ցիկլոֆոս¬ֆամիդը տրվում է 2 մգ/կգ/օր, 2 – 4 ամիս 

տևողությամբ: Առավել արդյունավետ է Ցիկլոֆոսֆանի պուլսթերապիան 1000 

մգ ն/ե կաթիլային 3 շաբաթը 1 անգամ, 10 – 15 ներարկում: Ռիտուքսիմաբը 

տրվում է 375 մգ/մ2 շաբաթական 1 անգամ, 4 շաբաթ:  

HBV հեպատիտի դեպքում բուժման վերջնական տարբերակ դեռ 

մշակված չէ, ինչպես նաև չկա նեֆրոպաթիայի բուժման հստակ մոտեցում: 

Երիկամների ախտահարման դեպքում անցկացվում է ՆՍ սիմպտոմատիկ 

բուժում, երիկամային ֆունկցիայի պահպանում, լյարդային ֆունկցիայի 

նորմալացում և բարդությունների կանխարգելում, HBV մշտական 

էռադիկացիա:  

Որպես հակավիրուսային բուժում օգտագործվում են ինտերֆերոն կամ 

նուկլեոզիդների անալոգներ (օր., Լամիվուդին): Իմունային պրոֆի¬լակտիկայի 

համար կատարվում է HBV վակցինացիա: 

 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱ 
 

ՁԻԱՀ-ը կյանքին սպառնացող խրոնիկական վիճակ է, որի հարուցիչն է 

ՄԻԱՎ-1 կամ ՄԻԱՎ-2։ ՄԻԱՎ-ը վնասելով իմունային համակարգը, 

խանգարում է օրգանիզմի պայքարելու կարողությանը տարբեր մանրէների դեմ, 

որոնք առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ։ ՄԻԱՎ-ը հիմնականում 

սեռական ճանապարհով փոխանց¬վող վարակ է, կարող է տարածվել 

հղիության, ծննդաբերության կամ կրծքով կերակրման ժամանակ կամ մորից 

երեխայի հետ շփման միջոցով։  

 

Պաթոգենեզը 
 

ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայի ժամանակ մուտացիայի արդյունքում առաջանում են 

վիրուսի նոր շտամեր, որոնք տարբերվում են իրարից վերարտադրության 

արագությամբ և վարակելու ունակությամբ։ Վիրուսի ներթափանցումը տեղի է 

ունենում 3 հիմնական փուլերով՝ ՄԻԱՎ-ի ամրացում CD4+ մոլեկուլի 

ռեցեպտորների հետ, փոխազդեցություն կոռեցեպտորների հետ, ՄԻԱՎ-ի 

միաձուլում լիմֆոցիտների հետ։  

Բազմանալով, վիրուսի մասնիկները դուրս են գալիս ախտահարված 

բջիջներից և ներդրվում նոր բջիջների մեջ, այսպես զարգացման ցիկլն 
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անընդհատ կրկնվում է։ ՄԻԱՎ-ով վարակված T-հելփերներն աստիճանաբար 

ոչնչանում են վիրուսով ախտահարման, ապոպտոզի կամ հենց T-կիլլերների 

կողմից։ Ժամանակի ընթացքում T-հելփերների (CD4+-բջիջներ) քանակն 

այնքան է նվազում, որ օրգանիզմն անկարող է պայքարել օպորտունիստական 

ինֆեկցիաների (բակտերիալ, սնկային, վիրուսային, պրոտոզոային 

ինֆեկցիաներ) դեմ, որոնք անվտանգ են կամ քիչ վտանգավոր նորմալ 

իմունային համակարգով առողջ մարդկանց համար։  

 

Կլինիկական պատկերը 
 

Հիվանդության լատենտ շրջանը տևում է մինչև 12 շաբաթ։ 

Տարբերում են ՄԻԱՎ-ինֆեկցման 3 փուլ․  

1. Սուր ինֆեկցիա (սուր ՄԻԱՎ) 

Առաջնային ինֆեկցման փուլը դրսևորվում է հիվանդության գրիպանման 

(հարբուխանման) ընթացքով, որը տևում է մի քանի շաբաթից մինչև 1 – 2 ամիս 

(վիրուսի ներթափանցում օրգանիզմ)։ Հնարավոր նշաններն են՝ մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացումը, գլխացավը, միալգիան, արթրալգիան, 

ցանավորումը, ցավը կոկոր¬դում և բերանի խոռոչում, հատկապես 

պարանոցային խմբի լիմֆատիկ հանգույցների մեծացումը։  

2. Լատենտ ինֆեկցիա (խրոնիկական ՄԻԱՎ) 

Սպեցիֆիկ նշանները հիմնականում բնորոշ չեն։ Որոշ հիվանդների մոտ 

առկա է լիմֆատիկ հանգույցների մեծացում։ Այս շրջանում լեյկոցիտները 

ինֆեկցված են ՄԻԱՎ ինֆեկցիայով։ Առանց հակառետրովիրուսային բուժման 

լատենտ ինֆեկցիայի փուլը տևում է 10 տարի։ 

3. Տերմինալ ինֆեկցիա (ՁԻԱՀ) 

Այս փուլում կարող են առաջանալ տարբեր տեսակի, միջին ծանրության 

ինֆեկցիաներ, քանի որ վիրուսը շարունակում է բազմանալ և ոչնչացնել 

օրգանիզմի սեփական իմունային բջիջները, որոնք պայքարում են օրգանիզմ 

ներթափանցած միկրոբների դեմ։ Այս փուլին բնորոշ են ջերմության 

բարձրացումը, հոգնածությունը, լիմֆատիկ հանգույցների մեծացումը, որը 

հաճախ ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայի առաջին նշաններից մեկն է, դիարեա, քաշի 

կորուստ, բերանի խոռոչի սնկային ախտահարում, գոտևորող որքին (գոտևորող 

հերպես)։ 

ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայի անցումը ՁԻԱՀ-ի տևում է տարիներ։ ՁԻԱՀ-ի 

ժամանակ առկա է իմուն համակարգի արտահայտված ընկճում։ Այս դեպքում 

բարձրանում է օպորտունիստական ինֆեկցիաների և ուռուցքների 

առաջացման հավանա¬կանությունը։ Կլինիկորեն այս ինֆեկցիաները կարող են 
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հանդես գալ գիշերային քրտնարտադրությամբ, ջերմության բարձրացման 

կրկնվող էպիզոդներով, խրոնիկական դիարեայով, լեզվի վրա սպիտակ 

հետքերի և բերանի խոռոչում անսովոր վերքերի առաջացմամբ, համառ, 

անբացատրելի հոգնածությամբ, քաշի կորստով, մաշկային ցանավորումով կամ 

կապտուկներով։ 

 

Բարդությունները 

Ինֆեկցիաներ, որոնք բնորոշ են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ինֆեկցված հիվանդներին․ 

• Տուբերկուլյոզ 

• Ցիտոմեգալովիրուս 

• Կանդիդոզ 

• Կրիպտակոկային մենինգիտ 

• Տոքսոպլազմոզ 

• Կրիպտոսպորիդիոզ 

Ուռուցքներ, որոնք բնորոշ են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ինֆեկցվածներին։ 

• Կապոշիի սարկոմա 

• Լիմֆոմա 

Այլ բարդությունները․ 

1. Հյուծվածության սինդրոմ՝ մարմնի զանգվածի կորուստ 10 %-ից ոչ 

պակաս, դիարեա, խրոնիկական հոգնածություն, բարձր ջերմություն։ 

2. Նյարդաբանական բարդություւները․ 

ՄԻԱՎ-ը չի ախտահարում նյարդային համակարգի բջիջները, սակայն 

կարող են առաջանալ այնպիսի նյարդաբանական նշաններ, ինչպիսիք են 

դեպրեսիան, անհանգստությունը, հիշողության թուլացումը։ 

3. ՄԻԱՎ-ասոցացված նեֆրոպաթիա։ 

 

Դիագնոստիկան 

  ՁԻԱՀ ախտորոշվում է, երբ առկա է CD4+-բջիջների քանակի նվազում 200 

մկլև ցածր։ 

Արյան կամ թքային արտադրուկի տեստավորում վիրուսի նկատմամբ 

հակամարմինների հայտնաբերմամբ, ՄԻԱՎ-անտիգենի որոշում։ 

 

Բուժումը 

71. Հետադարձ տրանսկրիպտազայի նուկլեոզիդային ինհիբիտորներ, 

ազդում են հետադարձ տրանսկրիպտազայի վրա (Աբակավիր, Լամիվուդին)։ 

2. Հետադարձ տրանսկրիպտազայի ոչ նուկլեոզիդային ինհիբիտորներ 

(Նևիրազին, Էտրավիրին): 
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3. Պրոտեազայի ինհիբիտորներ, որոնք արգելակում են վիրուսի պրոտեազա 

ֆերմենտը, որը քայքայում է Gag-Pol պոլիպրոտեինները առանձին 

սպիտակուցների, արդյունքում առաջանում են վիրուսային առանձնացված 

մասնիկներ, որոնք չեն կարող վարակել նոր բջիջներ (Ամպրենավիր, 

Ռիտոնավիր)։ 

4. Ներթափանցման ինհիբիտորներ, որոնք խոչընդոտում են վիրուսային 

մասնիկների ներթափանցումը լիմֆոցիտներ։  

Վիրուսի ներթափանցումը տեղի է ունենում 3 հիմնական էտապներով՝ 

• ՄԻԱՎ-ի ամրացում ռեցոպտորների հետ- CD4+ մոլեկուլին, 

• ՄԻԱՎ-ի փոխազդեցությունը կոռեցեպտորների հետ, 

• ՄԻԱՎ-ի միաձուլում լիմֆոցիտների հետ։ 

5. Միաձուլման ինհիբիտորներ (Էնֆուվիրտիդ)։ 

 

ՄԻԱՎ-ասոցացված նեֆրոպաթիա 

ՄԻԱՎ-ինֆեկցված հիվանդների մոտ երիկամային հիվանդությունը 

համարվում է համեմատաբար տարածված բարդություն։ ՄԻԱՎ-

նեֆրոպաթիան զարգանում է ՄԻԱՎ ինֆեկցիայով երիկամի ուղիղ 

ախտահարմամբ կամ հակառետրովիրուսային պրեպարատների 

անբարենպաստ ազդեցության պատճառով։ 

ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայով հիվանդների մոտ առկա է պրեռենալ ԵՍՎ 

զարգացման բարձր ռիսկ։ ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայի ֆոնի վրա առաջանում են 

հետևյալ պարենխիմատոզ երիկամային հիվանդությունները՝ 

1. օջակային գլոմերուլոսկլերոզ (առավել հաճախ հանդիպող տարբերակ),  

2. իմունոկոմպլեքսային ԳՆ (որոշ դեպքերում կծիկներում IgA դեպոզիդների 

նստեցմամբ), 

3.  մեմբրանոպրոլիֆերատիվ ԳՆ (հաճախ հեպատիտ C-ի զուգակցմամբ),  

4. մեմբրանոզ գլոմերուլոպաթիա, 

5. սուր խողովակային նեկրոզ (սեպսիսի փոնի վրա) 

6. ինտերստիցիալ նեֆրիտ։ 

Առավել հաճախ հանդիպող մորֆոլոգիական տիպը օջախային 

սեգմենտար գլոմերուլոսկլերոզն է ասոցացված ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայի հետ, 

բնորոշ է կծիկների գալարների պատերի ներքաշումով և օկլյուզիայով։ 

Հիվանդության սկզբնական փուլում կարող է նկատվել մեզանգիումի 

լայնացում, սակայն բջջային պրոլիֆերացիա հիմնականում չկա։ Բնորոշ է 

ինտերստիցիալ հյուսվածքի օջախային-հետքանման ինֆիլտրացիա 

մոնոնուկլեար բջիջներով։ Հաճախ ինտերստիցիալ ֆիբրոզը չի 

համապատասխանում կծիկների ախտահարման աստիճանին։ 
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Իմունահիստոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են IgM-ի և C3 

դեպոզիդներ կծիկների սկլերոզացված սեգմենտներում։  

Ընդհանուր առմամբ ՄԻԱՎ-ասոցացված նեֆրոպաթիայի 

մորֆոլոգիական պատկերը (էլեկտրոնային մանրադիտակով և 

իմունոհիստոքիմիական) համընկնում է «հերոինային նեֆրոպաթիայի» 

ժամանակ առկա մորֆոլոգիական պատկերին։ Սակայն ՄԻԱՎ-ասոցացված 

օջախային գլոմերուլոսկլերոզը կարելի է տարբերակել հերոինային 

նեֆրոպաթիայից, ինչպես նաև իդիոպաթիկ օջախային սեգմենտար 

գլոմերուլոսկլերոզից և այլ օջախային ԳՆ-ների երկրորդային ձևերից 

էլեկտրոնային մանրադիտակի օգնությամբ։ ՄԻԱՎ-նեֆրոպաթիայի դեպքում 

էլեկտրոնային մանրադիտակով հայտնաբերվում են սպեցիֆիկ 

տուբուլոռետիկուլյար ներառումներ կծիկների էնդոթելային բջիջներում և 

պերիտուբուլյար կապիլյարներում։ 

 

Ռիսկի գործոնները 

Սևամորթ հիվանդների մոտ նեֆրոպաթիան 12 անգամ ավելի հաճախ է 

զարգանում, քան սպիտակամորթների մոտ։ 

ՄԻԱՎ-ինֆեկցվածների մոտ զարգացող սուր երիկամային անբավարա-

րության պատճառների 75 %-ը կազմում է սուր խողովակային նեկրոզը 

(սեպսիսի ֆոնի վրա զարգացած) և 17 %-ը օբստրուկտիվ ուրոպաթիա: 

 

Կլինիկական պատկերը 

ՄԻԱՎ-ասոցացված նեֆրոպաթիան առաջին անգամ հայտնաբերվել է 

ծանր ՁԻԱՀ-ով հիվանդի մոտ, սակայն ներկայումս նեֆրոպաթիան կարող է 

զարգանալ ՄԻԱՎ-ինֆեկցիայի բոլոր փուլերում։ Բնորոշ նշաններից են՝ 

արտահայտված պրոտեինուրիան, ինչը զուգակցվում է երիկամների 

ֆունկցիայի արագ կորստով 3 – 6 ամիսների ընթացքում։ Բնորոշ են նաև ԶՀ և 

այտուցների առաջացումը, ինչն ավելի հաճախ առկա է ՄԻԱՎ-ասոցացված 

նեֆրոպաթիայի ժամանակ, քան այլ ծագման օջախային գլոմերու¬լոսկլերոզի 

ժամանակ։ 

Երիկամային պաթոլոգիայի ցանկացած կլինիկական արտահայտության 

դեպքում հիվանդները մահանում են ավելի վաղ, քան հիմնական հիվանդության 

բարդությունների ի հայտ գալը։ 

 

Բուժումը 

1. Հակավիրուսային պրեպարատներ (Զիդովուդին) 

2. ԳԿՍ 
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3. Ցիկլոսպորին (հազվադեպ) 

4. ԱՓՖ ինհիբիտորներ 

5. Ծրագրային հեմոդիալիզ կամ պերիտոնեալ դիալիզ (ՏԵԱ շրջանում)։ 

 

ԿՌՍ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄԸ 

ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Խրոնիկական սրտային անբավարարության և խրոնիկական երիկամային 

հիվանդության տարածվածությունը  

 

ԿՌՍ բնորոշումը 

ԽԵԱ ժամանակ առաջացող սրտանոթային խանգարումները 

հիմանական տեղ են զբաղեցնում ԽԵԱ կլինիկայում և նշանակալի 

ազդեցություն են ունենում նրա կանխատեսման վրա: Դիալիզի և 

տրանսպլանտացիայի Եվրոպական ասոցիացիայի, ինչպես նաև ԱՄՆ 

երիկամային ռեեստրի տվյալների համաձայն սրտանոթային բարդութ¬յունները 

ՏԵԱ շրջանում հանդիսանում են մահվան առավել հաճախ պատճառ 

նախադիալիզային շրջանում, հեմոդիալիզով բուժման ընթացքում, ինչպես նաև 

երիկամների տրանսպլանտացիայից հետո: Այն կազմում է ընդհանուր 

մահացության 30 – 52 %-ը:  

Մի շարք հեղինակների տվյալներով սրտային մահացության 

մակարդակը ԽԵԱ հիվանդների մոտ 10 – 20 անգամ բարձր է ընդհանուր 

պոպուլյացիայի համեմատ: Ակտիվ բուժման փուլում գտնվող հիվանդների 

ընդհանուր մահացության մեջ ՄԻ զարգացման հաճախականությունը կազմում 

է 7 – 15 %, հանկարծակի սրտային մահը` 12 – 27 %, իսկ կանգային ՍԱ`3 – 5 %:  

Վերջին տասնամյակը հայտնի է խրոնիկական սրտային և ԽԵԱ  

հաճախականության էական բարձրացմամբ: Շատ հետազոտողներ վերը նշված 

հիվանդություններով հիվանդացությունը, մահացությունը և 

պաթոմորֆոլոգիան նկարագրելիս կարևորում են կլինիկական ձևերի 

բազմազանությունը, ախտորոշման բարդությունները, բուժումը և 

պրոֆիլակտիկան, ինչպես նաև ԽԵԱ և ԽՍԱ տարածվածության 

համաճարակաբանական բնութագիրը:  

Բազմաթիվ համաճարակաբանական, ռետրոսպեկտիվ կլինիկական և 

հատուկ կազմակերպված հետազոտություններ ցույց են տվել սերտ կապը 

երիկա¬մային դիսֆունկցիայի և ընդհանուր մահացության ռիսկի, ինչպես նաև 

մի շարք կարդիովասկուլյար բարդությունների առաջացման միջև, ներառյալ 

ՄԻ, հանկարծակի մահը, առաջին անգամ դրսևորված ՍԱ:  
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Մասնավորապես, ՏԵԱ փուլում կարդիովասկուլյար մահացությունը մի 

քանի անգամ բարձր է ընդհանուր պոպուլյացիայի համեմատ, երիկամների 

նորմալ ֆունկցիայի պայմաններում: Այլ տեսանկյունից ԽՍԱ, որպես մի շարք 

սրտանոթային հիվանդությունների ելք, հաճախ հանդիսանում է առաջատար 

պատճառ խրոնիկական երիկամային հիվանդությամբ տառապող հիվանդների 

մոտ կլինիկական անբարենպաստ ելքի զարգացման, անկախ ծանրության 

աստիճանից: 

JCARE-CARD արդյունքները ցույց են տվել, որ երիկամների խրոնիկական 

հիվանդու¬թյամբ տառապող անձանց շրջանում անհետաձգելի 

հոսպիտալացման հիմնական պատճառը հանդիսանում է ՍԴՍԱ:  

ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National Registry) տվյալներով 

սուր ՍԱ կապակցությամբ հոսպիտալացված հիվանդների 30 %-ը անամնեզում 

ունի երիկամների խրոնիկական հիվանդություն: Հայտնաբերված է կապը 

երիկամային դիսֆունկցիայի և ընդհանուր պոպուլյացիայում մահացության 

ռիսկի միջև, որտեղ 50 % դեպքերում գերակշռում է սրտանոթային 

մահացությունը:  

Այսպիսով, ապացուցվել է կապը երիկամային և միոկարդիալ 

դիսֆունկցիաների միջև. այն նպաստում է ԽԵԱ և ՍԱ զարգացմանը, թողնելով 

անբարենպաստ սիներգիկ ազդեցություն հետագա կանխատեսման վրա:   

Երիկամների և սրտի այնպիսի ախտահարումը, երբ այդ օրգաններից 

մեկի սուր կամ խրոնիկական դիսֆունկցիան հանգեցնում է մյուսի սուր կամ 

խրոնիկական դիսֆունկցիայի, ձևակերպվում է որպես ԿՌՍ: Մինչ վերջերս 

բացակայում էր ԿՌՍ հստակ ձևակերպումը:  

2010 թվականին Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Consensus Group-ի 

hետազոտողների աշխատանքների արդյունքում պարզ դարձավ ԿՌՍ 

անհամասեռությունը և առանձնացվեցին վերջինիս 5 տեսակներ՝ 

պայմանավորված սուր կամ ԽՍԱ առկայությամբ, ինչպես նաև միմիյանց 

նկատմամբ սրտի կամ երիկամների ախտահարման առաջնայնությամբ: 

Հետազոտողների կարծիքով, իրենց կողմից առաջարկված այս տարան-

ջատումը հնարավորություն կտա առավել հստակեցնելու կարդիո¬ռենալ 

սինդրոմի զարգացման պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմ¬ները, ձևակերպելու 

առավել նախընտրելի մոտեցումներ վերջինիս բուժման և կանխարգելման 

համար, ինչպես նաև գնահատել յուրաքանչյուր հիվանդի դեպքում կլինիկական 

անբարենպաստ ելքի զարգացման ռիսկի աստիճանը: 
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Աղյուսակ 1. 

ԿՌՍ հիմնական տիպերը և նրանց բնութագիրը (C.Ronco et al., 2010).  
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ԿՌՍ հիմնական տեսակները 

 

Սուր ԿՌՍ (I տեսակ) սրտի աշխատանքի հանկարծակի վատացումն է, 

որը հանգեցնում է ԵՍՎ. դիտվում է ՍԿՍ 9 – 19 %-ի և կարդիոգեն շոկով 

հիվանդների 70 %-ի դեպքում: 24 – 45 % հիվանդների դեպքում սուր ՍԱ և 

ԽՍԱՍԴ բարդանում են ՍԵԱ զարգացմամբ: ԽՍԱՍԴ և ՍԿՍ դեպքում ԵՍՎ 

զարգացումը ասոցացվում է ընդհանուր և սրտային առավել բարձր 

մահացությամբ, հաճախակի և երկարատև հոսպիտալացումներով, ինչպես նաև 

խրոնիկական երիկամային հիվանդության առկայության դեպքում վերջինիս 

պրոգրեսիայով: ԿՌՍ I տեսակի դեպքում ԵՍՎ առաջին հերթին 

պայմանավորված է հարվածային ծավալի նվազման հետևանքով երիկամների 

պերֆուզիայի խանգարմամբ, և/կամ երակային ճնշման զգալի բարձրացմամբ: 

Խրոնիկական ԿՌՍ (II տեսակ) բնորոշվում է սրտի խրոնիկական 

ախտահարման առկայությամբ, որը հանգեցնում է երիկամների խրոնիկական 

հիվանդության պրոգրեսին: Երիկամային դիսֆունկցիան դիտվում է ԽՍԱ 

ունեցող հիվանդների մեծ մասի դեպքում (45 – 63,6 %) և անկախ, բացասական 

պրոգնոստիկ գործոն է ՁՓ ՍԴ և ԴԴ զարգացման համար, ինչպես նաև 

սրտանոթային մահացության գործում: Խրոնիկական ԿՌՍ դեպքում հիմնական 

վնասող գործոններից մեկը, առաջին հերթին ԽՍԱ դեպքում, երիկամների 

երկարատև հիպոպերֆուզիան է: Բնորոշ են այնպիսի նեյրոհումորալ 

խանգարումներ, ինչպիսիք են անոթասեղմիչների մեծաքանակ 

արտադրությունը (ադրենալին, անգիո¬տենզին, էնդոթելին) և էնդոգեն 

անոթալայնիչների քանակի փոփոխությունը (նատրիուրետիկ պեպտիդ, ազոտի 

օքսիդ): Սրտային ախտաբանությամբ հիվանդ¬ների շրջանում երիկամային 

դիսֆունկցիայի զարգացման հավանականու¬թյունը զգալի մեծ է ընդհանուր 

պոպուլյացիայի համեմատ, իսկ սրտանոթային ռիսկի ցանկացած երկու 

գործոնների զուգակցումը խրոնիկական երիկամային հիվանդության 

առաջացման հավանականությունը մեծացնում է մոտավորապես 4 անգամ:  

Սուր ռենոկարդիալ սինդրոմը (III տեսակ) երիկամների ֆունկցիայի 

հանկարծակի զարգացող առաջնային վնասումն է (սուր ԳՆի կամ 

պիելոնեֆրիտի, սուր խողովակային նեկրոզի, միզուղիների սուր խցանման 

դեպքում), որը հանգեցնում է սրտի ֆունկցիայի սուր խանգարման (ՍԱ, 

առիթմիա, իշեմիա): Սուր երիկամային խանգարումը սրտի ֆունկցիոնալ 

վիճակի վրա ազդում է մի քանի մեխանիզ¬մներով. հիպերվոլեմիան կարող է 

հանգեցնել ՍՍԱ զարգաց¬ման, հիպերկալեմիան՝ առիթմիաների և սրտի կանգի 

առաջացման, ուրեմիկ ինտոքսիկացիան նվազեցնում է միոկարդի ինոտրոպ 

ֆունկ¬ցիան և հանգեցնում է պերիկարդիտի զարգացմանը: Բացի այդ, 
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երիկամների իշեմիան ինքնին կարող է առաջացնել կարդիոմիոցիտների 

բորբոքում և ապոպտոզ: ԿՌՍ այս տեսակի հատուկ ձև է երիկամային 

զարկերակների նեղացումը: Այս դեպքերում ՍՍԱ կամ ԽՍԱՍԴ զարգաց¬ման 

պաթոգենեզում դեր են խաղում հետևյալ գործոնները՝ ՁՓ ԴԴ՝ պայմանավորված 

ՌԱԱՀ հիպերակտիվացման հետևանքով առաջացող երկարատև ԶՀ, 

նատրիումի և ջրի պահումը՝ պայմանավորված երիկամների ֆունկցիայի 

խանգարմամբ, ինչպես նաև միոկարդի սուր իշեմիան՝ պայմանավորված 

թթվածնի պահանջի բարձրացմամբ՝ ի պատասխան պերիֆերիկ անոթային 

սպազմի:  

Խրոնիկական ռենոկարդիալ սինդրոմ (IV տեսակ). այս դեպքում երիկամների 

առաջնային խրոնիկական վնասումը (խրոնիկական կծիկային հիվանդություն 

և երիկամների աուտոսոմ–դոմինանտ հիվանդություն) հանգեցնում է սրտի 

ֆունկցիայի խանգարման (փորոքների հիպերտրոֆիա, ԴԴ) և/կամ 

սրտանոթային բարդությունների զարգացման ռիսկի բարձրացման: 

Վերջին տարիներին երիկամների ախտահարման հիմնական պատճառ 

են դառնում տիպ 2 ՇԴ և ԶՀ-ն, նշանակալի դեր ունեն նաև աթերոսկլերոզը, ԽՍԱ 

և ճարպակալումը, որոնց տարածվածությունը վերջին տասնամյակում 

զգալիորեն աճել է: Հեմոդիալիզ չստացող ԽԵՀ տառապող հիվանդների 

շրջանում սրտանոթային ախտաբանության, ընդհանուր և սրտային 

մահացության զարգացման հաճախականությունը պայմանավորված է 

երիկամային դիսֆունկցիայի ծանրության աստիճանով: Մեծանում է 

հետաքրքրությունը ԷՊՈ բացարձակ կամ հարաբերական անբավարարության 

պաթոգենետիկ դերի նկատմամբ, որը կարող է ապոպտոզի ակտիվացման, 

միոկարդի բորբոքման և ֆիբրոզի պատճառ դառնալ: ՔԵՀ ևս անկախ 

կարդիովասկուլյար ռիսկի գործոն է հաշվի առնելով վերջինիս դերը ՁՓՀ և 

կորոնար աթերոսկլերոզի զարգացման հարցում: Ակնառու է 

կարդիովասկուլյար ռիսկի աստիճանական մեծացումը երիկամների 

ֆունկցիայի նվազմանը զուգահեռ:  

Ըստ վերջերս անցկացված հետազոտությունների՝ ՔԵՀ տառապող¬ների 

շրջանում կարդիովասկուլյար մահացության ռիսկը 10-20 անգամ ավելի մեծ 

նույն տարիքի և սեռի հսկվողների համեմատ: 

Մի շարք հեղինակներ նկարագրում են ՔԵՀ վաղ շրջանների և բորբոքման 

միջև եղած կապը, որը ժամանակի ընթացքում մեծացնում է կարդիովասկուլյար 

հիվանդացության և մահացության ռիսկը ավելի արտահայտված, քան ոիսկի 

աճը ՏԵԱ շրջանում: 

ԽԵՀ 1 – 3 շրջաններում կարդիովասկուլյար բարդությունների 

զարգացման ոիսկը 25-100 անգամ ավելի մեծ է, քան երիկամային 
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բարդությունների, և միայն ԽԵՀ 5-րդ շրջանում դիտվում է ԵՀՏՇ զարգացման 

բարձր հավանականություն: Կարդիովասկուլյար ռիսկի գործոնները՝ ԶՀ, 

անեմիան, հիպերֆոսֆատեմիան, ուրեմիան և ուրեմիկ տոքսինները, 

հատկապես դրսևորվում են, երբ ԿՖԱ ցուցանիշը ցածր է քան 60 մլ/ր/1.73մ2, այն 

դեպքում, երբ սուբկլինիկական աթերոսկլերոզը, որը խանգարում է 

երիկամների արյունամատակարարումը, զարգանում է ԽԵՀ վաղ շրջաններում: 

Հաշվի առնելով ԿՌՍ 4-րդ տեսակի կարևորությունը, անհրաժեշտ է 

բացահայտել այն մեխանիզմները, որոնք պատասխանատու են 

կարդիովասկուլյար հիվանդությունների ԽՍԱ և առիթմիաների քանակի 

շատացման համար: Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես է երիկամների 

պրոգրեսիվող ախտահարումը հանգեցնում սրտի ախտահարման 

միջնորդավորված ավանդական և ոչ ավանդական մի շարք գործոնների ու 

մեխանիզմների, հատկապես դիալիզ ստացող ԵՀՏՇ հիվանդների դեպքում։ 

Ապացուցված է, որ բորբոքումը մեծացնում է հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 

կարդիովասկուլյար ռիսկը և մահացությունը: Երիկամային հյուսվածքի 

պրոգրեսիվող ֆիբրոզը և կծիկային սկլերոզը հանգեցնում են ուրեմիայի 

կլինիկական պատկերի: Երիկամների ֆունկցիայի՝ մինչև ուրեմիայի 

սահմանային վիճակ հասնող նվազման դեպքում, դիտվում է տոքսիկ 

մոլեկուլների և նախաբորբոքային ցիտոկինների կուտակում՝ հանգեցնելով 

օքսիդատիվ սթրեսի և բորբո¬քային ցիտոկինների արտադրման, որոնցով էլ 

պայմանավորված է աթերոսկլերոզի վաղ զարգացումը: ՁՓՀ դիտվում է 

hեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 25-40 % դեպքում և զուգորդվում է վաղ 

մահացությամբ: 

Մի շարք հետազոտողներ հայտնաբերել են կապը էխոՍԳ դիտվող ՁՓՀ 

հանդիպման հաճախադեպության և ԽԵԱ ծանրո¬թյան աստիճանի միջև: 

Միևնույն ժամանակ ՁՓՀ աստիճանը մեծանում է թերապիայի տևողությամբ 

պայմանավորված: ԽԵԱ դեպքում դիտվող ՁՓՀ վրա, բացի ԶՀ, հեմոդիալիզ 

ստացող հիվանդների շրջանում ազդում են նաև զարկերակ-երակային 

ֆիստուլաների առկայությունը, ՇԱԾ մեծացումը՝ պայ¬մանա¬վորված 

նատրիումի և ջրի պահումով, ինչպես նաև նեյրո¬հու¬մորալ գործոնները: ՔԵՀ 

ախտածագման մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում անռմիան և ԶՀ: Հեմոդիալիզ 

ստացող հիվանդները հակված են կորոնար զարկերակների ախտահարման, 

որը երիտասարդ տարիքում ունի առաջխաղացման միտում: Հեմոդիալիզը 

խրոնիկական բորբոքումը ուժեղացնում է մի քանի մեխանիզմներով: 

Առաջինը կոնտակտն է արյան և արհեստական դիալիզային մեմբրանի 

միջև, որը հանգեցնում է կոմպլեմենտի համակարգի ակտիվացման, ազոտի 

օքսիդի և ցիտոկինների արտազատման: Երկրորդ մեխանիզմը արյան 
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աղտոտումն է մասնիկներով, որոնք կարող են լինել դիալիզա¬տում և հակառակ 

դիֆուզիայի և ֆիլտրացիայի միջոցով դիալիզային մեմբրանով թափանցում են 

արյան մեջ, որը նպաստում է մոնոցիտների ակտիվացմանը: Երրորդը 

սահմանափակ ինֆեկցիայի առկայությունն է դիալիզային կաթետերներում և 

սինթետիկ նյութերում, որը ինֆեկցիայի և բորբոքման աղբյուր է: Ի հավելումն 

կարելի է նշել, որ հիպերվոլեմիան ևս կարող է լինել կարդիովասկուլյար 

կարևոր ռիսկ, պատասխանատու արտաբջջային հեղուկի ծավալի մեծացման և 

փորոքների հիպերտրոֆիաի համար: 

ԽԵԱ ժամանակ միոկարդի մորֆոլոգիական հետազոտությամբ 

հիվանդների 85,9 %-ի մոտ հայտնաբերվել է ՁՓ, իսկ 47,8 % դեպքում՝ ԱՓ 

հիպերտրոֆիա, 59,8 %–ի շրջանում՝ միոկարդի օջախային դիստրոֆիա, 21,7 %-

ի շրջանում՝ պերիկարդիտ: Միևնույն ժամանակ հեմո¬դիալիզ ստացած 

հիվանդների շրջանում վերը նշված փոփոխությունները դրսևորվել էին ավելի 

հաճախ և ունեին ցայտուն արտահայտվածություն: Հյուսվածաբանորեն դիտվել 

է միոցիտների հիպերտրոֆիա և դիստրոֆիա, օջախային մեռուկ և նեկրոբիոզ, 

պարենխիմատոզ միոկարդիտ և մետաբոլիկ խանգարումներ, կալցիֆիկացիայի 

օջախներ, արյունազեղումներ միոկարդում, անոթային թափանցելիության 

բարձրացում և միոկարդի ադրենէրգիկ նյարդավորման խանգարում: 

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ ԿՌՍ 4-րդ տեսակի պաթոֆիզիոլոգիան 

ունի պրոգրեսիվող բնույթ և երկկողմանի ուղղվածություն: Մասնավորապես, 

ԵՀՏՇ հիվանդ¬ների մոտ այն համակարգված է, և վերջինիս զարգացման համար 

պահանջվում է երկար ժամանակ: 

Երկրորդային ԿՌՍ բնութագրվում է սուր և խրոնիկական 

համակար¬գային խանգարումների հետևանքով երիկամային և սրտային 

համակցված ախտաբանության առկայությամբ, միևնույն ժամանակ մի օրգանի 

ֆունկցիայի խանգարումը ազդում է մյուսի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա: Նման 

վիճակների օրինակներ են սեպսիսը, ՇԴ, ամիլոիդոզը, ՀԿԳ, սարկոիդոզը: 

Սեպսիսի դեպքում սուր երիկամային ախտաբանությունը հանդիպում է 11-64 

%-ի դեպքում, տրոպոնինի շատացման հաճախականությունը՝ 30-80 %-ի, իսկ 

նրանց զուգակցումը զուգորդվում է մահացության բարձրացմամբ՝ նշված 

գործոններից որևէ մեկի իզոլացված առկայության համեմատ: 

 

ԿՌՍ զարգացման  

պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմները 

Կարդիոռենալ նորմալ փոխհարաբերությունները ներկայացված են Ա. 

Գայտոնի հեմոդինամիկ մոդելով, ըստ որի երիկամները նատրիումի 

էքսկրեցիայի և ռեաբսորբցիայի պրոցեսների կարգավորման միջոցով հսկում են 
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ներբջջային հեղուկի ծավալը, իսկ սիրտը հսկում է համակարգային 

հեմոդինամիկան: Այս մոդելի կենտրոնական օղակներն են ՌԱԱՀ, էնդոթել–

կախյալ գործոնները և դրանց անտագոնիստները, ՆՈւՊ-ը և կալիկրեին-

կինինային համակարգը: Այդ օրգաններից որևէ մեկի ախտահարման դեպքում 

ակտիվանում են ՌԱԱՀ և սիմպաթիկ համակարգը, առաջանում են էնդոթելային 

դիսֆունկցիա և խրոնիկական համակարգային բորբոքում, արդյունքում 

ձևավորվում է արատավոր օղակ, որի դեպքում սրտային և երիկամային 

դիսֆունկցիա¬ների զուգակցումը հանգեցնում է օրգաններից յուրաքանչյուրի 

ֆունկցի¬ոնալ հնարավորությունների նվազման, այդ թվում անոթի պատի և 

երիկամների, ինչպես նաև միոկարդի ռեմոդելավորման, հիվանդացության աճի 

և մահացության: 

Ներկայումս ԿՌՍ տեսությունը հիմնված է փոխազդող 

պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմների վրա, որոնք ոչ միայն անբարենպաստ 

ազդեցություն են թողնում միոկարդի կծկողական ունակության վրա, այլև 

որոշիչ ազդեցություն ունեն երիկամների ֆունկցիայի նվազման վրա: Վերը 

նշված գործոնների փոխաղդեցության ապացուցված սիներգիզմը՝ զուգակցված 

ախտաբանական բազմազան պրոցեսներով՝ գենետիկ, հեմոդինամիկ, 

մետաբոլիկ, մորֆոֆունկցիոնալ, ինչպես նաև նեյրոհումորալ և 

նախաբորբոքային պրոցեսների ակտիվացմամբ, հանքային և ճարպային 

փոխանակության խանգարումներով, ամբողջացնում են ԿՌՍ տերմինը: ԿՌՍ 

զարգացմանը հանգեցնող գործոններ են ԶՀ, անեմիան, հիպեր- և 

դիսլիպիդեմիան, ՍԻՀ, ՇԴ, ԵԽՀ, մետաբոլիկ սինդրոմը, ճարպակալումը, 

ռենովասկուլյար հիվանդությունները: Միևնույն ժամանակ ԿՌՍ ձևավորմանը 

հանգեցնող հիմնական մեխանիզմներն են՝ ԿԵՃ բարձրացումը, երիկամների 

արյունամատակարարման վատացումը, ներերիկամային հիպերտենզիան, 

էնդոգեն մեխանիզմների անբավաարությունը, էնդոթելային դիսֆունկցիան, 

օքսիդատիվ սթրեսը, համակարգային նախաբորբոքային և նեյրոհումորալ 

պրոցեսների ակտիվացումը և մի քանի այլ գործոններ (Նկ. 1): Բորբոքման 

թողարկող մեխանիզմ է օքսիդատիվ սթրեսը նախաբորբոքային ցիտոկինների 

միջոցով, ինչպիսիք են IL-1, 6, C ռեակտիվ սպիտակուցը, TNF-α: Հայտնի է այս 

ցիտոկինների կարևոր դերն աթերոսկլերոզի զարգացման պաթոգենեզում, 

ավելին, դրանք նպաստում են միոկարդի ռեմոդելավորմանը և առաջացնում  

պրոթրոմբոտիկ բարդություններ, ինչն էլ հանգեցնում է արատավոր օղակի 

ձևավորմանը: Արդյունքում տեղի է ունենում սրտի և երիկամների 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ վնասում, որի մորֆոլոգիական հիմքը իշեմիկ 

բորբոքային վնասումն է թիրախ օրգանի արյունամատակարարման կտրուկ 

նվազման հետևանքով: 
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Նկ․ 1. ԿՌՍ զարգացման պաթոֆիզիոլոգիական հիմնական մեխանիզմները (K. 

Damman, G. Navis, T.D.J. Smilde et al., 2007)։ 

 

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ ԿՌՍ բոլոր 5 տեսակները բնորոշվում 

են սրտի և երիկամների վրա պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմների 

ազդեցության ընդհանրությամբ: Նախատրամադրող և ախտաբանական 

պրոցեսներն արագացնող գործոնների միջև միաժամանակ առկա են զատող 

առանձնահատկություններ, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին 

դասելու սինդրոմի այս կամ այն տեսակին:  

ԿՌՍ տարբեր տեսակների դեպքում սրտի և երիկամների 

փոխազդեցության պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների 

բացահայտումը հնարավորություն է տալիս հասկանալ նրանցից 

յուրաքանչյուրի էությունը և զարգացման մեխանիզմը: ԿՌՍ առաջացման 

կանխարգելումը կարևոր է այն առումով, որ այն ունի պրոգրեսիվող բնույթ և մի 

շարք անբարենպաստ ելքեր: 
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Ընդհանուր առմամբ, կարելի է եզրակացնել, որ ԿՌՍ ախտորոշումը, 

դասակարգումն ըստ տեսակերի ու առանձնահատկությունների, կնպաստի 

ախտորոշիչ ցուցանիշների և կլինիկական բնութագրի, բնորոշ առանձին 

տեսակների նկարագրմանը, և, ի վերջո, հնարավորություն կտա 

կանխարգելելու սինդրոմի զարգացումը և բուժելու այն: 

 

ՄԱ և ՇԴ որպես ԿՌՍ զարգացման ռիսկի գործոն 

Կարդիոռենալ մետաբոլիկ սինդրոմ 

 

ԶՀ, դիսլիպիդեմիան, ճարպակալումը, ինսուլինային 

ռեզիստականությունը և ՄԱ (ՄԱ՝ ալբումինի արտազատման արագությունը 30 

– 300 մգ/24 ժ) կարդիոռենալ մետաբոլիկ սինդրոմի զարգացման ռիսկի 

գործոններ են (Նկ. 2):  

Այս սինդրոմի բաղադրիչների քանակի ավելացումը մեծացնում է 

միկրոալբումինուրիայի և պրոտեինուրիայի զարգացման 

հավանականությունը: 

ՔԵՀ հանգեցնում է ԶՀ և դիսլիպիդեմիայի, որն էլ իր հերթին՝ ԽԵԱ 

պրոգրեսին: Ավելին, ԶՀ, դիսլիպիդեմիան և ՇԴ էնդոթելային դիսֆունկցիայի և 

աթերոսկլերոզի պրոգրեսի ռիսկի գործոններ են: Հետևաբար, ԽԵԱ հիվանդների 

շրջանում սրտանոթային ախտաբանության հետևանքով մեծ է 

հիվանդացության և մահացության տոկոսը: ԵՀՏՇ հիվանդների շուրջ 50 %-ը 

մահանում է սրտանոթային բարդություններից, և նրանց շրջանում 

կարդիովասկուլյար մահացությունը 15 – 30 անգամ մեծ է ընդհանուր 

պոպուլյացիայի համեմատ։ 

Այստեղից պարզ է դառնում ՄԱ նշանակությունը ինչպես ԿՌՍ, այնպես 

էլ սրտանոթային բարդությունների զարգացման առումով: 

Նկարագրված է ՄԱ էական ազդեցությունը ՄԻ և կարդիովասկուլյար 

մահացության վրա ինչպես ՇԴ հիվանդների, այնպես էլ ՇԴ չունեցող անձանց 

շրջանում։ Հայտնի է նաև ՄԱ, որպես ռիսկի գործոնի, նշանակությունը 

ընդհանուր պոպուլյացիայում կարդիովասկուլյար (22,5 %) և ոչ 

կարդիովասկուլյար (16 %) մահացության մեջ: Աթերոսկլերոզի զարգացման 

առաջնային մեխանիզմներից մեկը էնդոթելային դիսֆունկցիան է։ ՄԱ կծիկային 

հիպերֆիլտրացիայի ցուցանիշ է, պայմանավորված էնդոթելային 

դիսֆունկցիայով, և նրա դրսևորումներից մեկն է: Կծիկային 

հիպերֆիալտրացիան արտացոլում է կծիկային կապիլյարներում ճնշման 

բարձրացումը։ 
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Ըստ ՇԴ միջազգային հետազոտությունների տվյալների՝ աշխարհում 

շուրջ 250 միլիոն մարդ տառապում է ՇԴ, և այս ցուցանիշը 2025 թ․ կհասնի 380 

միլիոնի: ՇԴ հիվանդների քանակի այսպիսի ավելացումը կհանգեցնի 

առողջապահության համակարգի ծանրաբեռնվածության, պայմանավորված  

խոշոր և մանր տրամաչափի անոթների ախտահարման բարդություններով: 

Զարգացած երկրներում ԴՆ երիկամների ամենահաճախ խրոնիկական 

հիվանդությունն է և ԵՀՏՇ առաջատար պատճառը: Անգամ հսկվող ՇԴ դեպքում 

հիվանդությունը կարող է հանգեցնել ԵԽՀ (30 %) և ԽԵԱ, իսկ պրոտեինուրիայի 

մակարդակը ԵՀՏՇ զարգացման բացարձակ ցուցանիշ է: Սակայն ՇԴ 

մեծաքանակ հիվանդների շրջանում արտահայտված երիկամային 

դիսֆունկցիա, հետևաբար ԽԵԱ, չի դիտվում, չնայած նեֆրոպաթիան ինքնին 

վաղ մահացության կարևոր պատճառ է ինչպես տիպ 1, այնպես էլ տիպ 2 ՇԴ 

դեպքում: 

ՇԴ դեպքում հաճախակի նկատվում է սրտանոթային հիվանդացություն, 

ինչը ՇԴ 50 % հիվանդների դեպքում մահացության հիմնական պատճառն է: 

Տիպ 2 ՇԴ հիվանդների շրջանում նկարագրված է սրտանոթային 

բարդությունների զարգացման ռիսկի բարձրացում 2 – 4 անգամ, առանց ՇԴ 

հիվանդների նույն ցուցանիշների համեմատ: 

Միաժամանակ սրտանոթային ռիսկի գործոնների և հիվանդությունների 

դրսևորումները գերակշռում են ցածր ԿՖԱ դեպքում, ինչը զուգորդվում է բարձր 

ԶՀ և հիպերխոլեստերինեմիայի հետ:  

 

Կարդիոռենալ մետաբոլիկ սինդրոմի զարգացման  

պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմները 

Հիպերգլիկեմիան և օքսիդատիվ սթրեսը հանգեցնում են մետաբոլիկ 

մեխանիզմների ակտիվացման և հեմոդինամիկ տեղաշարժերի, որոնք նպաս-

տում են երիկամներում մի խումբ աճի գործոնների գերարտադրությանը: 

Հայտնի է, որ ֆիբրոգեն ցիտոկին փոխարկող TGF-β և անոթային էնդոթելային 

աճի VEGF գործոններն ազդում են ԴՆ հիմնական կլինիկական նշանների, 

երիկամների սկլերոֆիբրոզի և պրոտեինուրիայի զարգացման վրա: TGF-β 

երիկամերի հիպերտրոֆիայի էթիոլոգիկ գործոն է և հանգեցնում է մեզանգիալ 

էքստրացելյուլյար մատրիքսի կուտակման, միաժամանակ առկա են 

փորձարարական ապացույցներ այն մասին, որ պոդոցիտների կողմից 

արտազատվող էնդոթելային VEGF աճի գործոնը ՇԴ դեպքում ուղղակիորեն 

հանգեցնում է ալբումինուրիայի զարգացմանը: 
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Նկար 2. 

 

Այլ տեսանկյունից, ՇԴ դեպքում կարդիովասկուլյար հիվանդությունների 

պաթոգենեզը բազմագործոնային է: Օքսիդատիվ սթրեսը, հիպերգլիկեմիան, 

պրոկոագուլյանտային վիճակները և բորբոքային պրոցեսների ակտիվա-ցումը 

կարդիովասկուլյար հիվանդությունների ախտածագման կարևոր օղակներ են 

ՇԴ դեպքում: Ավելին, էնդոթելիալ դիսֆունկցիան ՇԴ դեպքում կարող է բերել 

սրտային և երիկամային պաթոլոգիայի միաժամանակյա զարգացման և 

խորացման: Նորմայում էնդոթելիալ բջիջները պատնեշ են, վերջիններս արյան 

հոսքը տարանջատում են ինտիմայից և մեդիայից: Հաջորդ կարևոր ֆունկցիան 

ապահովում է էնդոթելի մակերեսը, որն արտադրում է հյուսվածքային 

պլազմինոգենի ակտիվատոր, դրսևորվում է որպես հակակոագուլյանտ և 

ֆիբրինոլիտիկ: 

Ի հավելումն, էնդոթելային բջիջներն արտադրում են ազոտի օքսիդ (NO), 

որն անոթալայնիչ է, այսինքն՝ սահմանափակում է հարթմկանային բջիջների 

միգրացիան և պրոլիֆերացիան: ՇԴ դեպքում դիտվող մետաբոլիկ 

խանգարումները, որոնք կարող են հանգեցնել էնդոթելի վնասման, ներառում են 

հիպերգլիկեմիան, լիպոպրոտեինների փոխանակության խանգա¬րումները և 

ազատ ճարպաթթուների մեծ քանակը: Օքսիդացված ցածր խտությամբ 

լիպոպրոտեիդների բարձր քանակը հիպերգլիկեմիայի հետ մեկտեղ կհանգեցնի  

ֆիբրոնեկտինի և ադհեզիայի մոլեկուլների ուժեղացած էքսպրեսիայի, 

սուբէնդոթելային շերտին մակրոֆագերով և աթերոսկլերոտիկ վահանիկի 

առաջացման ռիսկի բարձրացման: Հիպերգլիկեմիան նվազեցնում է 

կենսունակությունը և մեծացնում է էնդոթելային ապոպտոզի արագությունը։ 

Անոթների պրոգրեսիվող վնասումը, էնդոթելային հետագա դիսֆունկցիան 

ՇԴ

ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ 
ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱ

ՍՐՏԱՅԻՆ 

ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱ

ԱԼԲՈՒՄԻՆ 



 

293 

հանգեցնում են պարադոքսալ պերիֆերիկ և կորոնար սպազմի՝ ԶՃ 

բարձրացմամբ, որը կարող է հրահրել հյուսվածքների իշեմիա:  

Ի հավելումն՝ ՇԴ դեպքում նկարագրված է սերտ կապ էնդոթելային 

դիսֆունկցիայի և ՄԱ միջև: 

Դեկոմպենսացված սուր ՍԱ դեպքում դիտվում է պերֆուզիոն ճնշման 

իջեցում և ոչ սովորական սրտային արտամղում, իսկ ռիսկի գործոն 

հանդիսացող ՇԴ դեպքում դրսևորվում է ցածր ԿՖԱ: Հետևաբար, ՇԴ 

հիվանդների շրջանում երիկամների ախտահարման պաթոգենեզում առավել 

կարևոր գործոն է զարկերակների բարոռեցեպտորների դրդման հետ 

զուգակցված նեյրո-հումորալ ակտիվացումը, որը հանգեցնում է ՌԱԱՀ, 

սիմպաթոադրենալային և արգինին-վազոպրեսին համակարգերի 

ակտիվացմանը: 

Էական է նաև ադենոզինի և նրանով պայմանավորված 

տուբուլոինտերստիցիալ մեխանիզմի դերը: Ադենոզինն արտազատվում է 

երիկամների կողմից սթրեսի հետևանքով, կապվում է աֆերենտ արտերիոլների 

ռեցեպտորների հետ, ինչը հանգեցնում է վազոսպազմի, հետագայում բերելով 

նաև երիկամային պերֆուզիայի վատացման և ԿՖԱ նվազման։ 

Հետագայում երիկամներում առաջանում է հիպօքսիա, բորբոքում, 

ցիտոկինների արտազատում և նրանց կառուցվածքի ու ֆունկցիայի պրոգրեսիվ 

կորուստ: 

Այսպիսով, ՇԴ հիվանդների շրջանում ԿՌՍ զարգացումն 

պաթոֆիզիոլոգիական վիճակ է, երբ երիկամները և սիրտը միաժամանակ են 

ախտահարվում համակարգային խանգարումների ազդեցությամբ, որի 

արդյունքում առաջանում է այս օրգանների վնասում և/կամ դիսֆունկցիա: 

ՇԴ հիվանդների շրջանում նեֆրոպաթիայի առկայությունն անկախ ռիսկի 

գործոն է, որը հանգեցնում է անոթային բարդությունների զարգացման և բարձր 

մահացության: Հետևաբար, ՍԱ այնպիսի ռիսկի գործոնների հսկողությունը, 

ինչպիսիք են ԶՀ, դիսլիպիդեմիան, տիպ 2 ՇԴ հիվանդների դեպքում կհանգեցնի 

երիկամային և ՍԱՀ հիվանդությունների պրոգրեսի ռիսկի նվազման, և 

արդյունքում՝ կարդիոռենալ մետաբոլիկ սինդրոմի զարգացման զգալի իջեցման։  
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Կարդիոռենալ մետաբոլիկ համախտանիշ
Ճարպակալում
Կայունություն ինսուլինի նկատմամբ
Գերճնշում
Մետաբոլիկ դիսլիպիդեմիա
Ալբումինուրիա և երկամային դիսֆունկցիա

Քանակի ավելացում

-ալդոստերոնի
-անգիոտենզին II-ի
- թթվածնի ազատ ռադիկալների

ՄԻԿՐՈԱԼԲՈՒՄԻՆՈՒՐԻԱ
Էնդոթելիա
դիսֆունկցա

Հիպերֆիլտրացիա

Na-ի ռեաբսորբցիա
Կծիկների սկլերոզ
Տուբուլոինտերստիցիալ ֆիբրոզ
Պրոտեինուրիա
ԿՖԱ-ի նվազում

 
Նկար 3․ ՄԱ-ն որպես սրտանոթային բարդությունների 

զարգացման ռիսկի ցուցանիշ 

 

Ուսումնասիրված է ալբումինուրիայի և կարդիովասկուլյար բարդու-

թյունների միջև փոխհարաբերությունը տիպ 2 ՇԴ, ԶՀ և 

նորմոալբումինուրիայով հիվանդների շրջանում: Բոլոր հիվանդները երկար 

ժամանակ ստացել են ԱՓՖ ինհիբիտոր: 16 %-ի դեպքում գրանցվել է ՄԻ, 

ինսուլտ, կորոնար ռեվասկուլյարիզացիա և հոսպիտալիզացիայի դեպքեր 

դեկոմպենսացված ՍԱ կապակցությամբ:  

Փորձարարական տվյալները հաստատում են միկրովասկուլյար 

էնդոթելային դիսֆունկցիայի մասնակցությունը երիկամային 

հիվանդությունների պրոգրեսի մեխանիզմներում, որն իր հերթին հանգեցնում է 

արագացված աթերոգենեզի: Էնդոթելի դիսֆունկցիան, դիսլիպիդեմիան 

զուգակցված երիկամային պրոգրեսիվող հիվանդությունների հետ, կարող է 

բացատրել աթերոսկլերոզի աքսելերացիան և ԵԽՀ ժամանակ ՍԻՀ և ՍԱ 

բարդությունների դրսևորման գերակշռումը: Մետաբոլիկ սինդրոմի կան-

խարգելումը և բուժումը, հատկապես ԵԽՀ դեպքում ներառում է կենսակերպի 

փոփոխություն (քաշի կարգավորում, ֆիզիկական վարժություններ) և 

դեղորայքային բուժում:   

Ուսումնասիրված է ալբումինուրիայի և կարդիովասկուլյար 

բարդությունների միջև փոխհարաբերությունը տիպ 2 ՇԴ, ԶՀ և 

նորմոալբումինուրիայի դեպքում: Բոլոր հիվանդները երկար ժամանակ ստացել 

են ԱՓՖ ինհիբիտոր: 16 %-ի դեպքում գրանցվել են ՄԻ, ինսուլտ, կորոնար 
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ռեվասկուլյարիզացիա և հոսպիտալացման դեպքեր դեկոմպենսացված ՍԱ 

կապակցությամբ:  

BENEDICT հետազոտությունը հայտնաբերել է ալբումինուրիայի 

նվազման հնարավորությունը, ազդելով ինսուլինի նկատմամբ կայունության 

վրա, կարգավորելով քաշը, գլյուկոզայի մակարդակը, իջեցնելով ԶՃ, ինչպես 

նաև ՌԱԱՀ վրա ազդեցությամբ, թիրախ օրգանների ախտահարման 

կանխմամբ, ինչն ունի մեծ պրակտիկ նշանակություն:  

Նկարագրված է ՄԱ կապն աթերոսկլերոզի, ՍԱ բարդությունների և նրա 

ոչ սուբկլինիկական դրսևորումների հետ (չափվում է քնային զարկերակի 

ինտիմա/մեդիա հարաբերությամբ):  

Այս փաստը թույլ է տալիս ավելի շուտ եզրահանգման գալ ՄԱ և անկայուն 

աթերոսկլերոտիկ վահանիկի, քան բուն աթերոսկլերոզի հետ կապի մասին:   

Խրոնիկական բորբոքային ռեակցիան հանդիսանում է էնդոթելիալ 

դիսֆունկցիայի ինչպես հետևանք, այնպես էլ պատճառ: Այն կարելի է 

գնահատել C ռեակտիվ սպիտակուցի և ցիտոկինների (ԻԼ-6, TNF-α) որոշմամբ։  

 Այս ցուցանիշների օգտագործման ժամանակ հայտնաբերվել է կապ 

բորբոքային ցածր ակտիվության, ՄԱ, ինչպես նաև աթերոթրոմբոտիկ 

հիվանդության զարգացման և խորացման միջև, ինչն արդարացնում է 

աթերոթրոմբոտիկ ռիսկի գործոնների հսկողությունը: 

 ՄԱ հանդիսանում է դիաբետիկ միկրոանգիոպաթիայի 

մանիֆեստացիայի ցուցանիշ: Մշտական հիպերգլիկեմիան հանգեցնում է 

հիպերֆիլտրացիայի և ցիտոկինների ակտիվացման, ինչն էլ իր հերթին 

նպաստում է կծիկների վնասման, էնդոթելային դիսֆունկցիայի և անոթային 

թափանցելիության բարձրացման։ Վերջինը զուգակցվում է ՍԱ այնպիսի ռիսկի 

գործոնների փոփոխման հետ, ինչպիսիք են ֆիբրինոգենը, լիպոպրոտեին A և 

ՁՓՀ:  

ՁՓՀ նպաստում է ՍԻՀ, փորոքային էքստրասիստոլաների, 

հանկարծամահության և ՍԱ զարգացմանը։ Լիպոպորոտեին A-ն սինթեզվում է 

լյարդում ի պատասխան անոթային էնդոթելի միկրոֆիսուրայի և կապվում է 

ՑԽԼՊ հետ, առաջացնելով աթերոսկլերոտիկ վահանիկ, որը ՑԽԼՊ համեմատ 

ավելի աթերոգեն է: Այստեղից պարզ է դառնում այն հետազոտությունների 

արդիականությունը, որոնք ցույց են տալիս ստատինների ազդեցությունը 

ալբումինուրիայի մակարդակի իջեցման վրա: ՄԱ < 30 գ/դլ դեպքում 

ստատինները նվազեցնում են ալբումինուրիան 2 %-ով, իսկ 30 – 300 գ/դլ 

դեպքում՝ 48 %-ով, ինչը թույլ է տալիս ՄԱ  դասել պարտադիր 

հետազոտությունների շարքին ՇԴ տիպ 2 դեպքում, քանի որ ՄԱ հանդիսանում 

է ՍԱ բարդությունների ռիսկի գործոն: 
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Զարկերակների կառուցվածքը և ֆունկցիան ՏԵԱ շրջանում 

 

Անոթային հունի ռեմոդելավորումը ԵԽՀ դեպքում:  

Աթերոսկլերոզ և արտերիոսկլերոզ: 

 

ԵԽՀ դեպքում անոթային հունի  վերակառուցումն անբարենպաստ ազդե-

ցություն ունի կլինիկական ընթացքի վրա: Համաճարակաբանական 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ խոշոր տրամաչափի զարկերակների 

վնասումը ԵՀՏՇ հիվանդների հիվանդացության և մահացության 

նախատրամադրող ռիսկի գործոն է (USRDS, 2003): Աթերոսկլերոզն ինտիմայի 

առաջնային ախատահարումն է, որը բնութագրվում է վահանիկների 

առկայությամբ, խցանող վնասմամբ և բարդությունների առավել հաճախ 

պատճառ է: 

Սակայն անոթային մի շարք խանգարումներ ուրեմիայով հիվանդների 

դեպքում առաջանում են աթերոսկլերոտիկ հիվանդության արտահայտված 

դրսևորումների բացակայության պայմաններում: Աթերոսկլերոզն անոթային 

հունի վերակառուցման ձևերից մեկն է, ի պատասխան մետաբոլիկ և 

հեմոդինամիկ փոփոխությունների, որոնք ներառվում են բնական տարիքային 

պրոցեսներում: Զարկերակների ախտահարման սպեկտրը ԵՀՏՇ լայն է և 

ներառում է ոչ խցանող ռեմոդելավորումը, որն ուղեկցվում է հարաճող 

հեմոդինամիկ և հումորալ խանգարումներով, խրոնիկական ուրեմիայով: 

Զարկերակների ռեմոդելավորումը պայմանավորված է հեմոդինամիկ 

փոփոխությունների բնույթով և էնդոթելի վիճակով: ԶՀ-ն զարկերակի պատի 

լարվածության որոշիչ գործոն է: Մեխանիկական ազդեցության վերափոխման 

պրոցեսն անոթային հունի ռեմոդելավորման գործում ապահովվում է 

գրգիռների առկայությամբ, որոնք ազդանշանները հայտնաբերում և ուղարկում 

են էֆերենտ բջիջներին: Էնդոթելային բջիջները տեղակայված են անոթի 

պատում լուսանցքի կողմից և կարող են հանդես գալ սենսորի դերում: 

Մեխանոսենսոր ակտիվացման արդյունքը ֆիզիկական ազդակի 

վերափոխումն է բիոքիմիականի, որը խաթարում է անոթի ֆունկցիաները 

վազոակտիվ նյութերի (NO, պրոստացիկլին, էնդոթելին) առաջացման, 

մետալոպրոտեինազներ իարտազատման և ակտիվացման միջոցով:  

Էնդոթելի  առկայությունն անոթների նորմալ ադապտացիայի պայման է 

պերֆուզիաի խրոնիկական փոփոխությունների հանդեպ: 

Փորձնական տվյալները վկայում են զարկերակների ռեմոդելավորման 

դանադաղման մասին, պայմանավորված պերֆուզիայի խանգարմամբ NO 
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սինթեզի նվազման ժամանակ: Անոթի պատի կառուցվածքային  

փոփոխություններից մեկը դիլատացիան է, որն առաջանում է անոթի պատի 

բջջային և ոչ բջջային բաղադրիչների վերակառուցման հետևանքով՝ ի 

պատասխան պերֆուզիայի ուժեղացման կամ անևրիզմայի զարգացման: 

Անոթների ռեմոդելավորման այս տարբերակի դեպքում հայտնաբերվում են 

մեդիայի դեգեներատիվ փոփոխություններ՝ նրանում կոլագենի մակարդակի 

բարձրացումով, ինտիմայի ֆիբրոէլաստիկ հաստացումներ, մեդիայի 

երկրորդային ֆիբրոզ և կալցինոզ, որն ուղեկցվում է անոթի ներքին տրամագծի 

մեծացումով և անոթի պատի հաստություն/տրամագիծ հարաբերակցության 

արտահայտված նվազումով: Այս տարբերակը դիտվում է ուրեմիայի դեպքում: 

Զարկերակների տարածուն լայնացումը զուգակցված խոշոր տրամաչափի 

աֆերենտ զարկերակների գերաճի և անոթի պատի էլաստիկության նվազմամբ, 

բնորոշվում է որպես աթերոսկլերոզ: 

ԵՀՏՇ հիվանդների դեպքում աթերոսկլերոզը մի շարք 

հետազոտություններ առարկա է. Ուշադրություն է դարձվում ուրեմիայով 

հիվանդների շրջանում անոթի պատի կոշտությանը: ԵՀՏՇ զարկերակային 

համակարգը ենթարկվում է ռեմոդելավորման, ինչը բնորոշվում է անոթների 

լայնացումով, նվազ դեպքերում էլաստիկ տիպի կենտրոնական զարկերակների 

ինտիմայի և պերիֆերիկ զարկերակների պատի մեկուսացված գերաճով: ԵՀՏՇ 

դեպքում ռեմոդելավորումը ներկայացված է անոթների պատի էլաստիկության 

նվազմամբ, պայմանավորված զարկերակների պատը կազմող մասնիկնրի 

բնույթի փոփոխությամբ:  

Զարկերակների փոփոխությունները հայտնաբերվում են դիալիզի 

սկզբում, հաստատելով, որ ռեմոդելավորումն առկա է ԽԵԱ սկզբնական 

շրջանում: Խոշոր տրամաչափի զարկերակների ներքին չափերը ենթարկվում են 

մի շարք գործոնների ազդեցության, որոնցից տարիքը, սեռը, միջին ԶՃ 

սպեցիֆիկ չեն ԵՀՏՇ համար,  նույն խմբի հիվանդների շրջանում սպեցիֆիկ է 

արյան հոսքի արագությունը: ԵՀՏՇ խրոնիկական ծավալ/հոսք բեռնվածությունը 

զարկերակների ռեմոդելավորմանը հանգեցնող վիճակ է: 

Այսպիսով, ՏԵԱ զարգացման պայմաններում խրոնիկական 

հեմոդիալիզով բուժման ժամանակ մի շարք գործոններ նպաստում են 

անոթների ռեմոդելավորմանը: Մի կողմից այս գործոնները պայմանավորված 

են աթերոսկլերոզով (ճարպային և ածխաջրային մետաբոլիզմի խանգարում, ԶՀ) 

և նպաստում են անոթների աթերոսկլերոտիկ ախտահարմանը, մյուս կողմից 

ազդում են ուրեմիկ սինդրոմով պայմանավորված գործոններ, որոնք են ուրեմիկ 

տոքսինների ազդեցությունը, ջրա-էլեկտրոլիտային խանգարումները, 

ծավալային գերբեռնվածությունը: 
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Ուրեմիայի հետևանքով զարգացող անոթների ռեմոդելավորումը կոչվում 

է արտերիոսկլերոտիկ: 

Անոթների աթերոսկլերոտիկ ախտահարումն ուրեմիայի դեպքում 

զարգանում է ավելի հաճախ և վաղ, քան ընդհանուր պոպուլյացիայում: 

Միևնույն ժամանակ վերջին տարիներին ստացվել են տվյալներ այն 

մասին, որ աթերոսկլերոզի զարգացման դասական գործոնները, ինչպիսիք են 

հիպերխոլեստերինեմիան կամ ԶՀ, ուրեմիայի դեպքում այնքան էլ նշանակալի 

չեն: 

ՏԵԱ դեպքում անոթների աթերոսկլերոտիկ ախտահարման զարգացման 

մեջ կարևոր դերը պատկանում է ուրեմիկ տոքսիններին: Նշվածներից առավել 

աթերոգեն են գլիկոզիլացման վերջնական արգասիքները, հոմոցիստեինը, 

ֆոսֆատները, ասիմետրիկ դիմեթիլարգինինը և այլն: 

Գեներալիզացված էնդոթելային դիսֆունկցիան ուրեմիայով հիվանդների 

շրջանում, հնարավոր է, նպաստում է անոթների զգալի փոփոխության ԵՀՏՇ: 

Խոշոր տրամաչափի անոթների վնասումը զուգակցվում է զարկերակների 

պոստիշեմիկ լայնացման նվազման հետ, որը վկայում է էնդոթելիալ 

դիսֆունկցիայի և զարկերակների մոդիֆիկացիայի միջև առկա կապի մասին: 

Սակայն կապը զարկերակների ռեմոդելավորման և ֆունկցիոնալ 

խանգարումների և ճարպային մետաբոլիզմի խանգարման միջև ակնհայտ չէ և 

ոչ միշտ է դիտվում: 

Գ.Մ. Լոնդոնը և համահեղինակները հայտնաբերել են հակադարձ կապ 

PWV և բարձր խտության լիպոպրոտեիդների քանակի միջև, երբ Նիշիզավան և 

համահեղինակները նկարագրել են ուղիղ համեմատական կապ ինտիմա-

մեդիա հաստության և ցածր խտության լիպոպրոտեիների (խոլեստերին) քա-

նակի միջև: Այն հաստատվում է նաև Տ. Սավաժի և համահեղինակների (1998 թ․) 

հետազոտություններում, որոնցում 50 տարեկան և ՏԵԱ փուլում հիվանդների 

դեպքում ԸՔԶ ՈւՁՀ 50-60 %-ով դիտվել են աթերոսկլերոտիկ վահանիկներ, այն 

դեպքերում, երբ երիկամների ախտահարում չունեցող և միևնույն սեռի, տարիքի 

և ԶՀ ունեցող հետազոտվող անձանց միայն 12-20 %-ի մոտ է հայտնաբերվել 

աթերոսկլերոտիկ վահանիկ: Խրոնիկական  հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 

բուժման առաջին երկու տարում աթերոգենեզի պրոցեսը կտրուկ ակտիվանում 

է: 

Ա.Վ. Սմիրնովի և համահեղինակների (2003 թ․) տվյալներով ՏԵԱ փուլում 

76 հիվանդներից 52-ի (68 %) դեպքում փոխարինող բուժում սկսելու ժամանակ 

աթերոսկլերոզի կլինիկական ննշաններ չեն հայտնաբերվել: Սակայն 

հեմոդիալիզով բուժման երկրորդ տարվա վերջում անոթների աթերոսկլերոտիկ 

ախտահարում ախտորոշվել է 87 % դեպքում: Հեղինակները կարծում են, որ 
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աթերոգենեզի հիմնական պրոցեսները ձևավորվում են հեմոդիալիզով 

բուժումից շատ ավելի վաղ և պրոգրեսիվում են միայն փոխարինող բուժման 

տևողության երկարացմանը զուգահեռ: ՏԵԱ դեպքում զարկերակների 

կառուցվածքը փոխվում է նաև ի պատասխան աթերոգեն գործոնների 

անմիջական ազդեցության և աթերոսկլերոտիկ վահանիկի ձևավորման: 

Աթերոսկլերոզի և ՏԵԱ դեպքում զարերակների նորմալ գործունեության 

համար էական է նրանցում զարգացած նեղացման աստիճանը: Շնորհիվ 

աֆերենտ զարկերակների մեծ լուսանցքի նրանցում բազալ պերֆուզիան չի 

նվազում այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուսանցքի տրամաչափը չի նեղացել 50 

%-ով, և նվազում է լուսանցքի 70 – 80 % նեղացման դեպքում, որը համարվում է  

կրիտիկական նեղացում: Միևնույն ժամանակ ծանրաբեռնվածության դեպքում 

նվազում է պերֆուզիայի ուժեղացման հնարավորությունը, հետևաբար 

միոկարդի թերսնուցումը, գլխուղեղային պատահարները և պերիֆերիկ  

զարկերակների ախտահարումը այս հիվանդների շրջանում հանդիսանում են 

հաճախ բարդություններ: ԽԵԱ դեպքում մկանային տիպի զարկերակներն 

աթերոսկլերոզով չեն ախտահարվում:  

Ուրեմիայի դեպքում լայնանում են էլաստիկ տիպի կենտրոնական 

զարկերակները՝ ինչպիսիք են աորտան կամ ԸՔԶ. Վերջիններիս պատի 

հիպերտրոֆիան աննշան է: Մկանային տիպի պերիֆերիկ զարկերակներում 

(անրակային, ուսային) նշված վերակառուցումն ավելի քիչ է արտահայտված:  

Անոթների պատերի կոպտությունը ԽԵԱ դեպքում բացատրվում է 

նրանցում էլաստիկ հատկությունների կորստով, ընդորում, այս 

փոփոխութունները դիտվում են ինչպես աթերոսկլերոզով ախտահարված, 

այնպես էլ ինտակտ անոթներում: 

Հետևաբար, ոչ աթերոմատոզ (աթերոսկլերոտիկ) ռեմոդելավորում ԽԵԱ 

դեպքում զարգանում է ի պատասխան ծավալային և ճնշումային 

գերբեռնվածության, օքսիդատիվ սթրեսի, ջրա-էլեկտրոլիտային 

խանգարումների (կալցիում-ֆոսֆորային փոխանակության շեղում, ՊԹՀ և D 

վիտամինի ազդեցություն անոթների վրա) անոթասեղմիչ հորմոնների ՌԱԱՀ, 

ինչպես նաև ուրեմիկ տոքսինների ազդեցության: 

 

Հիպերպարաթիրեոզի դերը զարկերակների  

ռեմոդելավորման և ՁՓՀ  պրոգրեսի մեջ 

Վերջերս անցկացված համաճարակաբանական հետազոտությունները 

ցույց են տվել, որ առկա է կապ պուլսային ճնշման և հեմոդիալիզ ստացող 

հիվանդների մահացության ռիսկի միջև: Երիկամային հիվանդության 

սկզբնական փուլում սիստոլիկ ԶՃ բարձրացումը դիտվում է որպես անկախ 
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ռիսկի գործոն ՁՓՀպրոգրեսիվման գործում, որը ԵՀՏՇ զուգորդվում է սիստոլիկ 

կամ պուլսային ճնշման հետ: Զարկերկաների պատերի կոպտությունը և ալիքի 

ամպլիտուդայի մեծացումը ընդհանուր և սրտանոթային մահացության անկախ 

ռիսկի գործոններ են ինչպես ԵՀՏՇ, այնպես էլ ընդհանուր պոպուլյացիայում: 

Համաճարակաբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ՁՓՀ 

և անոթների պատերի կոպտությունը սերտ փոխկապված են, և երկուսն էլ 

սրտանոթային ռիսկի գործոններ են: Անոթների պատի կոպտության շտկումը 

պետք է կարևոր ուղղություններից մեկը լինի սրտանոթային բարդությունների 

կանխարգելմանը և բուժմանը ուղղված ԵՀՏՇ: Անոթների դերը նաև 

պերֆուզիայի և ճնշման տատանումների կանոնավորումն է. Վերջինս 

փորոքների ընդմիջվող արտամղման հետևանք է, և զարկերակներում 

ուժեղացած պերֆուզիայի հավասարաչափի փոխարինմամբ, որն անհրաժեշտ է 

օրգանների և հյուսվածքների արյունամատակարարման համար: Անոթի վրա 

հեմոդինամիկ ծանրաբեռնվածու թյունը (ԶՀ) հանգեցնում է անոթի պատի 

գերաճի, սակայն ՏԵԱ փուլում այս հնարավորությունը սահմանափակ է:  

Ուրեմիայի դեպքում դիտվող անոթի լուսանցքի լայնացումը և դրա պատի 

չափավոր գերաճը անոթի պատերի հարաբերությունը պահպանում են 

անփոփոխ, այնպես ինչպես պահպանված երիկամային ֆունկցիայի դեպքում: 

Սակայն ՏԵԱ պայմաններում ճնշումով ծանրաբեռնվածությունը հանգեցնում է 

անոթի պատի էական կառուցվածքային վերակառուցման, կատարվում է 

ինտիմայի ֆիբրոէլաստիկ հաստացում, էլաստիկ մեմբրանիկ  ալցիֆիկացիա, 

կալցիումի և արտաբջջային մատրիքսի պարունակության ավելացում, ինչպես 

նաև դիտվում է կոլագենի քանակի շատացում, որը  զուգակցվում է էլաստիկ 

թելերի քանակի հարաբերական քչացմամբ: Զարկերակների կառուցվածքային 

վերակառուցումը դրսևորվում է բարձր աստիճանի ամրությամբ, որը 

հանգեցնում է հատկապես անոթների ամորտիզացնող ֆունկցիայի 

խանգարման: Վերջինս արտահայտվում է պուլսային ալիքի արագության 

մեծացմամբ ինչպես աորտայում, այնպես էլ ԸՔԶ, և սիստոլայի ժամանակ 

պերիֆերիկ զարկերակներից պուլսային ալիքի վաղ հետհոսքով դեպի վերել 

աորտա, ինչը բերում է սիստոլիկ և պուլսային ԶՀ և դիաստոլիկ ճնշման 

իջեցման: 

ՏԵԱ և ԶՀ հիվանդների շրջանում հայտնաբերվում է հետիշեմիկ 

անոթալայնացման նվազում, պայմանավորված զարկերակների 

կառուցվածքային փոփոխություններով ու էնդոթելային դիսֆունկցիայով։ 

Որպես հավելյալ պատճառ ՏԵԱ դեպքում կարող են լինել օքսիդատիվ սթրեսը, 

հոմոցիստեինի տոքսիկ ազդեցությունը, պրոստացիկլինի սինթեզի 

խանգարումը: 
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Քննարկվում են նաև ՏԵԱ դեպքում զարկերակների կալցիֆիկացիան 

հրահրող կամ ուժեղացնող պատճառները: Ընդհանուր գործոնների հետ  

մեկտեղ, ինչպիսիք են տարիքը, ազգային պատկանելիությունը, վնասակար 

սովորությունները, ուրեմիայի դեպքում որոշիչ նշանակություն ունեն նաև 

հիպերֆոսֆատեմիան, երկրորդային հիպերպարաթիրեոզը, D վիտամինի 

քանակի ավելացումն արյան մեջ, հեմոդիալիզային բուժման 

երկարատևությունը: Այս գործոնների ազդեցության իսկությունը որոշվում է 

ուրեմիայի դեպքում անոթների կալցիֆիկացիայի բարձր տարածվածությամբ: 

Հեղինակների մեծ մասի կարծիքով, հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 

շրջանում, ներառյալ երիտասարդ անձանց, անոթներում կալցիումի նստեցումը 

կազմում է դեպքերի 40 – 92 %-ը: Միաժամանակ ԽԵԱ դեպքերում անոթների 

կալցիֆիկացիան սկսվում է 10 – 20 տարի ավելի վաղ ընդհանուր 

պոպուլյացիայի համեմատ: Վ. Գուդմանը և համահեղինակները (2000 թ․) 90 % 

20-30 տարեկան խրոնիկական հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների շրջանում ԿՏ 

միջոցով հայտնաբերել են կորոնար զարկերակների կալցիֆիկացիա, այն 

դեպքում, երբ երիկամների պահպանված ֆունկցիայի դեպքում այն դիտվել է 

նույն տարիքի 60 կամավորներից 3-ի դեպքում: 18 – 24 ամիս անց այս  

հիվանդների կրկնակի հետազոտությամբ ցույց տրվեց, որ կալցիֆիկացիայի 

աստիճանը գրեթե կրկնապատկվել է: 

ՏԵԱ դեպքում անոթների կալցիֆիկացիան զուգակցվում է խոշոր 

տրամաչափի էլաստիկ տիպի զարկերակների պատի էլաստիկության 

նվազման հետ, առաջին հերթին աորտայի և ԸՔԶ: 

ԵՀՏՇ առավել հաճախ դիտվող գործոններից մեկը՝պայմանավորված 

զարկերակների պատի էլաստիկության նվազմամբ, կալցիում-ֆոսֆորային 

փոխանակության խանգարումն է: Փորձարարական տվյալներն ապացուցում 

են ԽԵԱ մի շարք գործոնների ազդեցությունն անոթների ռեմոդելավորման և 

ֆիբրոգենեզի ակտիվացման վրա, պայմանավորված ՊԹՀ-ով: 

Հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների շրջանում աորտայի պուլսային ալիքի 

տարածման արագությունը (PWV) զուգորդվում է աֆերենտ զարկերակների 

մեդիակալցինոզի և կալցիումի ֆոսֆատի մեծաքանակ արտադրության հետ: 

Նկարագրված է կապ ֆոսֆորի մեծ քանակի և քնային զարկերակի 

ինտիմա-մեդիա հաստության մեծացման միջև այն դեպքում, երբ ՊԹՀ քանակի 

շատացումն ազդրային զարկերակի պատի հաստության մեծացման համար 

ռիսկի գործոն չէ: Երիկամի տրանսպլանտատով հիվանդների 

հետազոտությունը ցույց տվեց կապ ՊԹՀ մակարդակի և ԸՔԶ պատի 

ձգելիության նվազման միջև: Ավելին, մեդիակալցինոզը և զարկերակային 

համակարգի կալցիֆիկացիան համանման գործոններ են և նպաստում են 
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զարկերակների պատի էլաստիկության նվազմանը: Հեմոդիալիզ  ստացող 

հիվանդների ԸՔԶ և աորտայի պատի էլաստիկությունը ստուգելու համար 

անցկացված ՈւՁՀ հայտնաբերվեց ուղղակի կապ անոթների պատի 

էլաստիկության նվազման և զարկերակների պատերում կալցիֆիկացիայի 

տարածվածության միջև: Ավելին, առկա է կապ աորտայում պուլսային ալիքի 

տարածման արագության, աֆերենտ զարկերակների մեդիայի կալցինոզի 

արտահայտվածության և կալցիումի և ֆոսֆորի քանակների շատացման միջև: 

ՁՓՀ զարգացման գործում կարևոր նշանակություն ունի երկրորդային 

հիպերպարաթիրեոզը, որը դիտվում է ԽԵԱ դեպքում: 

Ուրեմիկ շիճուկում մեծ քանակությամբ նյութերի շրջանում, որոնք հան-

գեցնում են ՁՓՀ, առանձնահատուկ դեր է կատարում ՊԹՀ: Վերջինիս հավելյալ 

քանակը բերում է կալցիումի իոնների ուժեղացած անցման դեպի 

կարդիոմիոցիտներ, ինչը հանգեցնում է նրանց կյանքի տևողության 

կրճատմանը, ինչպես նաև միոկարդիալ մատրիքսում ֆիբրոտիկ, 

կալցիֆիկացնող փոփոխությունների զարգացմանը: 

Հայտնաբերվել է դրական կորելյացիոն կապ ՁՓ միոկարդի զանգվածի և 

արյան շիճուկում ՊԹՀ քանակի միջև այն հիվանդների շրջանում, որոնք ունեն 

ինչպես երիկամների ֆունկցիայի չափավոր խանգարում, և գտնվում են ՏԵԱ 

փուլում: Այս կապը առկա է նաև ծրագրային հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 

շրջանում: ԽԵԱ և հիպերպարաթիրեոզով  հիվանդների մոտ կալցիտրիոլի 

միջոցով ՊԹՀ կոնցենտրացիան շտկելու հետ մեկտեղ նկատվել է նաև ՁՓ 

միոկարդի զանգվածի նվազում: 

Մի շարք հեղինակներ հաճախակի էքստրասիստոլաներով հիվանդների 

արյան մեջ հայտնաբերել են կալցիումի և ֆոսֆորի մեծ քանակություն, ինչը 

վկայում է հիպերպարաթիրեոզի ոչ լիարժեք կարգավորման մասին: Հարվա-

հանաձև գեղձը հեռացնելուց հետո ՊԹՀ կոնցենտրացիայի նվազմանը զուգահեռ 

գրանցվել են ոչ հաճախակի վերփորոքային և փորոքային էքստրասիստոլաներ 

(Jing Zhang et al., 2013): Միևնույն ժամանակ հեմոդիալիզի զուգակցմամբ 

դիտվող և բուժմանը դժվար ենթակվող ՍԱ, կարգավորվել է միայն 

հիպոկալցեմիան շտկելուց հետո: Հիպերպարաթիրեոզի պատճառը 

հինհպոկալցեմիան է և արյան մեջ շրջանառվող կալցիտրիոլի քանակի 

նվազումը։ Կալցիտրիոլը վիտամին P ակտիվ տեսակն է, արտադրվում է 

պրոքսիմալ խողովակների էպիթելում: Այն ընկճում է ՊԹՀ սինթեզը, կապվում է 

պարաթիրեոիդ բջիջների համապատասխան ընկալիչների հետ: Արյան մեջ 

կալցիտրիոլի քանակի նվազումը հանգեցնում է ՊԹՀ ուժեղացած 

արտազատմանը: 
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Այսպիսով, ուրեմիայի դեպքում զուգակցվում են զարկերակների երկու 

տեսակի ռեմոդելավորում՝ աթերոսկլերոտիկ և արտերիոսկլերոտիկ, որը 

բնութագրում է նրանց ամորտիզացնող և հաղորդող ֆունկցիաների 

միաժամանակյա խանգարումը: 

Նրանցից յուրաքանչյուրի վնասումը հանգեցնում է օրգանների 

ֆունկցիայի խանգարմանը, որում սրտի ախտահարումը զբաղեցնում է 

գերակշռող դիրք: Նշված բարդությունների զարգացման մեխանիզմը սերտորեն 

պայմանավորված է անոթների ֆունկցիաների խանգարմամբ: Անոթների 

պատերի, այդ թվում աորտայի և խոշոր զարկերակների էլաստիկության 

իջեցումը դրսևորվում է ամորտիզացնող ֆունկցիայի խանգարմամբ, ինչը 

հանգեցնում է ՁՓ վրա հետծանրաբեռնվածության մեծացման և առաջացնում է 

միոկարդի թերսնուցում: 

Դիալիզը ինքնին չի հանգեցնում զարկերակների պատի ռիգիդության 

մեծացմանը, և մի շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, ո րդիալիզի 

ընթացքում զարկերակների ֆունկցիան վատանում է: Զարկերակների պատի 

ռիգիդության զարգացման և առաջացման մեխանիզմների իմացությունը 

հնարավորություն կտա գտնելու պրոցեսի հետզարգացման և այս 

փոփոխությունների նվազմանուղիները: 

Վերջին տարիների հետազոտություններում հաստատվել է կապը 

անոթների կալցիֆիկացիայի աստիճանի և մի շարք գործոնների միջև, որոնցից 

են հիպերֆոսֆատեմիան և հիպերպարաթիրեոզի զգալի ընկճմամբ 

պայմանավորված կալցիումի դրական բալանսը: 

Այժմ հնարավորություն կա կարգավորելու հիպերֆոսֆատեմիան 

կալցիում պարունակող, կապող դեղերի միջոցով: Հեմոդիալիզ ստացող 

հիվանդների շրջանում, կալցիում չպարունակող Sevelamer դեղն օգտագործելիս 

նկատվում է զարկերակների կալցիֆիկացիայի պրոգրեսիայի դանդաղում, որը 

հաստատվում է էլեկտրոնային-էմիսիոն ԿՏ միջոցով: Չկարգավորվող 

խանգարումների դեպքում հարվահանաձև գեղձերը հեռացվում են: 

Հարվահանաձև գեղձերը հեռացնելուց հետո կան տվյալներ փոքր տրամաչափի 

մկանային տիպի զարկերակների կալցիֆիկացիայի նվազման վերաբերյալ, 

սակայն նման փոփոխություններ չեն դիտվում խոշոր զարկերակների 

կալցիֆիկատների դեպքում: Երիկամների հիվանդությունների դեպքում 

անոթների ռեմոդելավորումը, ներկայումս արդի ականխնդիրներիցմեկն է, որը 

ներառում է բժշկագիտության երկու կարևոր բաժինները՝ սրտաբանությունը և 

նեֆրոլոգիան: 

ԽԵԱ խորացմանը զուգընթաց ուրեմիայով պայմանավորված 

զարկերակների ֆունկցիայի և կառուցվածքի վնասումը, մեծացնում  է 
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սրտանոթային բարդությունների զարգացման հաճախականությունը, երբեմն՝ 

մահացու ելքով: 

Սրանով պայմանավորված՝ երիկամային ախտաբանության դեպքում 

կիրառվող բուժման մեթոդները, սկսած ԵԽՀ սկզբնական փուլից մինչև ուրեմիա, 

ուղղված են անոթների ռեմոդելավորման զարգացման ժամանակահատվածի 

երկարացմանն ու կանխարգելմանը։ 

 

ԿՌՍ դիագնոստիկան 

Կենսաբանական ցուցանիշները  

ԿՌՍ տարբեր տեսակների դեպքում 

ՍԱ և երիկամային դիսֆունկցիան ախտորոշելու համար ներկայումս 

օգտագործվում են լայնորեն կիրառվող կենսաբանական  ցուցիչներ, որոնց  

միջոցով կարելի է որոշել ԿՌՍ պաթոֆիզիոլոգիական շրջանը, գնահատել 

ռիսկի աստիճանը, կանխատեսումը և ելքը, ինչպես նաև ստուգել բուժման 

արդյունքը (Աղյուսակ 2): Ավելին, էթիոլոգիկ գործոնի ազդեցության և ԿՌՍ 

կլինիկական նշանների դրսևորման միջև հստակ միջանկյալ ժամանակի 

առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործելու  այս մոտեցումը 

սրպես ախտորոշիչ մեթոդ հիվադությունը վաղ փուլերում: 

Ենթադրվում է, որ ՍՍԱ/ԽՍԱ ախտորոշելու, ինչպես նաև հնարավոր 

անբարենպաստ ելքը որոշելու համար առավել նախընտրելի է գնահատել 

շիճուկային ՆՈւՊ (ՈւՆՈւՊ և դրա N-տերմինալ հատվածը), շրջանառող T և I 

տրոպոնինների մակարդակները, ինչպես նաև միոկարդիալ վնասման այլ 

ցուցանիշները: 

 

Աղյուսակ 2. 

Բիոքիմիական ցուցանիշները ԿՌՍ տարբեր տեսակների դեպքում 
 

Միոկարդի իշեմիայի և նեկրոզի 

ցուցանիշներ 

Միելոպերոքսիդազա, տրոպոնին T և I, 

MB-ԿՖԿ 

կարդիովասկուլյար ռեմոդելավորման 

ցուցանիշներ 

ՈՒՆՈՒՊ, NT-pro-ՈՒՆՈՒՊ, NT-pro- 

ՆՆՈՒՊ, ՄՄՊ 

նախաբորբոքային ակտիվացման 

ցուցանիշներ 

sCD 40L, ST-2, CRP, միելոպերոքսիդազա , 
TNF-α 

կենսամեխանիկական սթրեսի 

ցուցանիշներ 

ՈՒՆՈՒՊ , NT-pro- ՈՒՆՈՒՊ, NT-pro- 

ՆՆՈՒՊ, ST-2, գալեկտին-3 

մետաբոլիկ ռիսկի ցուցանիշներ գլյուկոզան ՝ քաղցած ժամանակ, CRP, 

ՑԽԼՊ, HbA1c 

երիկամների վնասման ցուցանիշներ կրեատինին, ՄԱ, ցիստատին C, NGAL, IL-

18 
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ՆՈՒՊ-ը որոշիչ ախտորոշիչ ցուցանիշ է ՍԴՍԱ դեպքում (ՍԴՍԱ), ինչպես 

նաև անկախ գործոն՝ կարդիովասկուլյար բարդությունների զարգացումը և 

ընդհանուր մահացությունը որոշելու համար ՍԿՍ և ԽՍԱ սահմանային 

վիճակներում: Նրանց քանակի բարձրացում դիտվում է ԿՌՍ 1-ին տիպի 

դեպքում, երբ ԵՍՎ զարգանում է ՍԴՍԱ արդյունքում: Ավելին, նրանք ունեն 

ախտորոշիչ նշանակություն ԽԵԱ տարբեր շրջաններում, հատկապես ԿՌՍ 2-

րդ և 4-րդ տեսակերի դեպքում: 

Մի շարք հետազոտություններում նկարագրվել են ՈՒՆՈՒՊ դերը ԽՍԱ 

հիվանդների վարման և հիվանդության ախտորոշման գործում, նրանց կապը 

երիկամների ֆունկցիայի և ՍԱ ծանրության աստիճանի միջև թերի է 

պարզաբանված: ԽԵՀ հիվանդների շրջանում նկատվում է ՈՒՆՈՒՊ ավելի 

բարձր քանակ, նույն տարիքի և սեռի հիվանդների համեմատ, որոնց 

երիկամների ֆունկցիայի նվազում և ԽՍԱ կլինիկական նշաններ չեն դիտվում: 

ՆՈՒՊ քանակի շատացումը բացատրվում է սրտի հնարավոր ծավալային 

գերբեռնվածությամբ, մասնավորապես նախասրտերի, որը հանգեցնում է 

կարդիոմիոցիտների ձգման և ՆՆՈՒՊ արտազատման: Երիկամների 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունները նկարագրող և կանխորոշող 

ցուցանիշներն են կրեատինինը, պլազման, մեզը, ԿՖԱ և ալբումինուրիան: ԿՌՍ 

հիվանդների բիոքիմիական ցուցանիշներից առավել կարևոր նշանակություն 

ունեն կրեատինինը, ցիստատին C, լիպոկալինը, ասոցացված նեյտրոֆիլների 

ժելատինազայի հետ (NGAL-Neutrophil gelatinase associated lipocalin), 

երիկամների վնասման մոլեկուլ-1 (KIM-1), IL-18, պրոտեինի լյարդային 

տեսակը, որը կապում է ազատ ճարպաթթուները (liver-type fatty acid-binding 

protein), և N-acetyl-b-D-glucosaminidase. վերջինը հնարավորինս թույլ է տալիս 

հայտնաբերել կծիկային և խողովակային ախտահարումները: 

Գ.Մ. Վիրզի և համահեղինակների (2012) տվյալներով, ԿՌՍ 1-ին տեսակի 

հիվանդների դեպքում նկատվում է IL-6, 18, TNF-α քանակի շատացում, ինչպես 

նաև արյան շիճուկում նախաապոպտոտիկ գործոնների ակտիվության 

մեծացում, որը վկայում է ապոպտոզի գործոնների և ԿՌՍ 1-ին տեսակի 

ախտածագման մեխանիզմների իմունակարագավորման խանգարման մասին: 

N-acetyl-b-D-glucosaminidase լիզոսոմալ ֆերմենտ է, ձևավորվում է պրոքսիմալ 

խողովակների բջիջներում և կարող է ծառայել որպես երիկամների վնասման 

ցուցանիշ, արտահայտելով խողովակների ախտահարման աստիճանը: Այս 

ֆերմենտի քանակի մեծացում մեզում դիտվում է ոչ միայն ԵՍՎ և ԵԽՀ, այլև ՇԴ 

հիվանդների առաջնային ԶՀ և ԽՍԱ ժամանակ: NGAL երիկամների իշեմիկ կամ 

նեֆրոտիկ վնասումների վաղ ցուցանիշներից մեկն է, որը հայտնաբերվել է 
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կենդանիների վրա անցկացված փորձարարական հետազո¬տութ¬յուններով. 

այն կարելի է որոշել մարդու արյան մեջ և մեզում ԵՍՎ անմիջապես հետո: 

Նկատվել է, որ NGAL միանգամյա որոշումը մեզում հնարավորություն է 

տալիս տարբերակելու հետագա ԵՍՎ հիվանդներին, համապատասխանաբար 

90 % և 99 % զգայունությամբ և սպեցիֆիկությամբ: Այն կարող է օգտագործվել 

որպես երիկամների վնասումը հայտնաաֆերենտ առավել վաղ ցուցանիշ 

ՍԴՍԱ բուժման ժամանակ: Առավել արդյունավետ ցուցանիշը, որը 

հնարավորություն է տալիս որոշել ԿՖԱ, ցիստատին C-ն է, որն ավելի զգայուն է 

քան կրեատինինը, հատկապես այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է որոշել 

կծիկների ֆունկցիան ԵԽՀ ժամանակ, իսկ ԵՍՎ դեպքում դրա էքսկրեցիան 

մեզով դիտվում է որպես վաղ ազդակ երիկամների փոխարինող բուժում 

սկսկելու համար: KIM-1 սպիտակուց է, որը որոշվում է մեզում պրոքսիմալ 

խողովակային բջիջների իշեմիկ վնասումից հետո: Այն ունի բարձր 

սպեցիֆիկություն իշեմիկ ԵՍՎ դեպքում, բայց ոչ պրեռենալ ազոտեմիայի, ԵԽՀ 

կամ կոնտրաստային նեֆրոպաթիայի դեպքում: IL-18 իրենից ներկայացնում է 

նախաբորբոքային ցիտոկին, որը հայտնաբերվում է մեզում պրոքսիմալ 

խողովակների սուր իշեմիկ վնասումից հետո: Այն դրսևորում է բարձր 

սպեցիֆիկություն և զգայունություն իշեմիկ ԵՍՎ դեպքում և որոշվում է 48 ժ 

ավելի վաղ, քան հիպերկրեատինինեմիան: Ներկայումս, միզային NGAL և IL-18 

ուսումնասիրվում են որպես համակցված ցուցանիշներ՝ տրանսպլանտատի 

ֆունկցիոնալ վիճակը որոշելու համար: 

Ջ. Մարտենսոնի և համահեղինակների (2012) տվյալներով ԵՍՎ 

բիոքիմիական ժամանակակից ցուցանիշներ են NGAL, N-acetyl-b-D-

glucosaminidase, KIM-1, IL-18 և ցիստատին C-ն: Արյան և մեզի մեջ այս 

գործոնների կուտակման պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմները դեռևս 

բացահայտված չեն, սակայն ընդհանուր թողարկող մեխանիզմը, ամենայն 

հավանականությամբ, համակարգային բորբոքումն է: 

ԿՌՍ հիվանդների շրջանում օրգանների վնասումը նվազեցնելու և 

կլինիկական ընթացքը բարելավելու նպատակով անցկացվող հակաբորբոքային 

բուժումը ներկայումս հուսադրող արդյունքներ չի տալիս: Այսինքն, անհրաժեշտ 

է կիրառել բուժական նոր մոտեցումներ, որոնք վերաբերում են ԽՍԱ և ԵԽՀ 

տարբեր շրջաններին: 

Ջ.Պ. Լասսուսը և համահեղինակները ՍՍԱ հիվանդների շրջանում 

հետազոտել են կապը երիկամների ֆունկցիայի, միոկարդիալ մարկերների և 

տարբեր ցիտոկինների միջև: ՍՍԱ կապակցությամբ հոսպիտալացված 

հիվանդների շրջանում գնահատվել են ցիստատին C, NT–pro-ՈւՆՈւՊ և TNF-α, 

IL-6, 10 մակարդակները: Հաստատվել է կանխորոշիչ կապ IL-6 և մահացության, 
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ինչպես նաև TNF-α և երիկամների ֆունկցիայի միջև, իսկ սրտի և երիկամների 

արտահայտված ախտահարմամբ հիվանդների շրջանում հայտնաբերվել են 

ինչպես TNF-α, այնպես էլ IL-6 բարձր մակարդակներ: Այսպիսով, երիկամների 

և սրտի ախտահարման աստիճանը ԿՌՍ տեսանկյունից գնահատելու համար 

կլինիկական պրակտիկայում անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերը նշված 

փոխկապակցվածությունը։  

  

ԿՌՍ տարբեր տեսակների դեպքում  

սրտի և երիկամների փոխազդեցության  

առանձնահատկությունները 

 

Խրոնիկական ռենոկարդիալ սինդրոմը բնորոշվում է առաջնային ԵԽՀ 

զարգացմամբ, որը հանգեցնում է սրտի ֆունկցիայի նվազման՝ փորոքների 

հիպերտրոֆիայով, ԴԴ-ով և/կամ սրտանոթային բարդությունների զարգացման 

ռիսկի մեծացմամբ: Սրտանոթային ռիսկի գործոնները, ինչպիսիք են ԶՀ, 

անեմիան, հիպերֆոսֆատեմիան, հիպերվոլեմիան և ուրեմիկ տոքսինների 

կուտակումը, հիմնականում դրսևորվում են, երբ ԿՖԱ ցածր է քան 60 մլ/ր։ Իսկ  

սուբկլինիկական աթերոսկլերոզը, որը ևս վատացնում է երիկամների 

արյունամատակարարումը, սկսվում է ԵԽՀ վաղ շրջաններում: Երիկամային 

հյուսվածքի ֆիբրոզի և գլոմերուլոսկլերոզի հետագա զարգացումը հանգեցնում 

են ուրեմիայի կլինիկական պատկերի զարգացման, տոքսիկ մոլեկուլների և 

բորբոքային միջնորդանյութերի կուտակմամբ, օքսիդատիվ սթրեսի և 

բորբոքային ցիտոկինների արտազատման, ինչի հետևանքով էլ աթերոսկլերոզն 

արագանում է: ԵԽՀ դեպքում միոկարդի ռեմոդելավորումը զարգանում է 

ճնշմամբ և ծավալով գերբեռնվածության, անեմիայի և պրեսոր հորմոնների 

ազդեցության հետևանքով: 

Երիկամային դիսֆունկցիայի աստիճանն արտացոլող ցուցանիշները, 

կարող են ունենալ որոշիչ դեր ԱՇ խանգարման, միոկարդի ռեմոդելավորման 

պրոգրեսի և ՍԱ զարգացման մեջ: Խրոնիկական ԿՌՍ 2-րդ և 4-րդ տեսակների 

դեպքում արյան պլազմայում Hb նվազումը զուգակցվում է հիպերկինետիկ ԱՇ 

զարգացմամբ, հետևաբար ՁՓ սիստոլիկ ֆունկցիայի ուժեղացմամբ և սրտի 

կծկման հաճախականության մեծացմամբ, որոնք ուղղված են 

համապատասխան րոպեական ծավալի պահպանմանը (Նկ․ 4): ԵԽՀ դեպքում 

նկատվում է հակադարձ կապ ՁՓ վերջնական դիաստոլիկ չափի, կրեատինինի 

մակարդակի, ինչպես նաև ուղիղ համեմատական կապ ՁՓ վերջնական 

դիաստոլիկ չափի և ԿՖԱ միջև, որը կարելի է բնորոշել որպես ՁՓ պարադոքսալ 

պատասխան (Նկ․ 5)։ Այն բնորոշվում է ՁՓ կոնցենտրիկ հիպերտրոֆիայով։  
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Նկար 4. 2-րդ, 4-րդ տեսակի ԿՌՍ հիվանդների ՁՓ արտամղման ֆրակցիայի և 

Hb (գ/լ) միջև կապը. ( օ ՝ հետազոտվածներ, ցուցանիշների դինամիկայի 

կորագիծը, EF /ejection fraction/ արտամղման ֆրակցիա) 

 

Բնական է ենթադրել, որ ԿՖԱ որոշվող երիկամների ֆունկցիայի 

նվազումը պետք է հանգեցնի ՁՓ ծավալային գերբեռնվածության: Սակայն 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել անեմիայի, կալցիում-ֆոսֆորային 

փոխանակության խանգարման, բարձր ԶՀ առկայությունը, որոնք կարևոր տեղ 

են զբաղեցնում ԵԽՀ դեպքում և նպաստում են ՁՓ ոչ թե էքսցենտրիկ, այլ 

կոնցետրիկ տիպի հիպերտրոֆիայի զարգացմանը: 

ՁՓ պատի հաստության հարաբերական մեծացումն է, որ ապահովում է 

վերջինիս կոնցետրիկ տիպի հիպերտրոֆիան և ռեմոդելավորումը: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ռեմոդելավորման այս տեսակը 

նկարագրվում է երիկամային ծագման երկրորդային ԶՀ դեպքում: 

Երիկամային դիսֆունկցայի սկզբնական շրջաններում դիտվում է ՁՓ 

սիստոլիկ ֆունկցիայի կոմպենսատոր ուժեղացում։ Երիկամային 

դիսֆունկցիայի խորացմանը զուգահեռ կդիտվի վերը նշված կոմպենսատոր 

մեխանիզմի խանգարում:  
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Նկար 5.  Կապը 2-րդ և 4-րդ տեսակի ԿՌՍ հիվանդների շրջանում ՁՓ ՎԴԾ, 

ԿՖԱ և կրեատինինի մակարդակների միջև. 

( o ՝ հետազոտվածներ, ցուցանիշների դինամիկայի կորագիծը, EDDLV /end 

diastolic dimention of left ventricle/) 

 

Պետք է նկատել, որ հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների դեպքում երբեմն 

դիտվում է ԴԴ առանց ՁՓՀ, որը բացատրվում է նրանց բնորոշ 

հիպերհիդրատացիայով: ԴԴ մեկ այլ տեսակը՝ կեղծ կանոնավորումը, 

բնորոշվում է ինչպես ոչ դիլատացիոն, այնպես էլ ավելի ծանր ընթացող՝ 

էքսցենտրիկ և կոնցենտիկ տիպի դիլատացիոն ՁՓՀ առկայությամբ: Հեմոդիալիզ 

ստացող և ԱՓ ՍԴ-յով հիվանդների շրջանում դիտվում է անցումային տեսակի 

ԴԴ՝ ծավալային մեծացման դանդաղման անցում կեղծ կանոնավորման և 

ռեստրիկտիվի, որը անբարենպաստ ելքի ցուցանիշ է: Նշված 

փոփոխությունների համար պաթոգենետիկ հիմք է ծառայում միոկարդի 

ռեմոդելավորումը՝ կոմպենսատոր-հարմարվողական վերակառուցմամբ, իսկ 

ԵԽՀ և երիկամային ֆունկցիայի ոչ արտահայտված խանգարման ժամանակ 

դիտվող անեմիայի դեպքում՝ հիպերկինետիկ տեսակի ԱՇ զարգացումը 

րոպեական ծավալի պահպանման նպատակով: 

 

ԱՓ դիսֆունկցիան և ԵԽՀ որպես 

ռենոկարդիալ սինդրոմի դրսևորում 

 

ԱՓ ֆունկցիան հաճախ դիտարկվում է ՁՓ ֆունկցիայի հետ 

համեմատության մեջ, և գնահատվում է որպես երկրորդային: Այնուամենայնիվ, 

ԱՓ անբավարարության միացման հետ, դիտվում է սրտային հյուծում: 
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Կլինիկական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ՍԱ ժամանակ սրտային 

հյուծոււմ զարգանում է երիկամային դիսֆունկցիայի առկայության դեպքում: 

Սրտային կախեքսիայով հիվանդների շրջանում ԿՖԱ ավելի ցածր է կախեքսիա 

չունեցող հիվանդների համեմատ: ԿՌՍ հիվանդների շրջանում կախեքսիայի 

զարգացման հարցում կարևոր դեր է խաղում ԱՓ դիսֆունկցիան, քանի որ ԱՓ 

անբավարարության ժամանակ երիկամներում առաջանում է երակային կանգ, 

երիկամային երակներում ճնշման բարձրացում և ռենալ դիսֆունկցիայի 

խորացում՝ կապված երիկամների վատ արյունամատակարարման հետ: 

   

 
Նկար 6. Կապը երիկամների (ԿՖԱ, կրեատինին) և ԱՓ սիստոլիկ ֆունկցիայի 

(TAPSE tricuspid annular plane systolic excursion) միջև ռենոկարդիալ սինդրոմով 

հիվանդների շրջանում 

 

Հաջորդ գործոնը, որը ԱՓ ՍԴ ժամանակ բերում է ռենոկարդիալ սինդրոմի 

խորացման, հանդիսանում է կանգը արյան մեծ շրջանառությունում, 

մասնավորապես, լյարդում և երիկամներում, որը հանգեցնում է արյան մեջ 

ալբումինի քանակի քչացման, սպիտակուցների կորստի սինդրոմի և 

արդյունքում՝ կարդիոռենալ հյուծման զարգացման: Նկարագրված է կապ ԱՓ 

սիստոլիկ ֆունկցիայի հիմնական ցուցանիշի՝ TAPSE, և ռենոկարդիալ 

սինդրոմի ժամանակ երիկամային ֆունկցիայի ցուցանիշների միջև (ԿՌՍ 4-րդ 

տիպ): Մասնավորապես, նկատվում է ԿՖԱ զգալի նվազում և արյան 

պլազմայում կրեատինինի մակարդակի բարձրացում (Աղուսյակ 3, Նկ․ 6): 

Ռենոկարդիալ սինդրոմով և ԱՓ դիսֆունկցիայով հիվանդների շրջանում 

TAPSE միջին մակարդակը նորմայից ցածր է: Նրանց դեպքում դիտվում է ԱՇԱ 

ավելի արտահայտված կլինիկական պատկեր՝ սիստոլիկ ԶՀ իջեցում, ԱՓ 
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ճնշման բարձրացում և զգալի գերբեռնվածություն, ստորին սիներակի 

լայնացում, որը վկայում է կենտրոնական երակային ճնշման բարձրացման 

մասին: Ռենոկարդիալ սինդրոմի դեպքում ԱՓ դիսֆունկցիան և կախեքսիան 

հաճախ հանդիպում են միաժամանակ:  

Պետք է նկատել, որ ԿՌՍ հիվանդների շրջանում կախեքսիան կարելի է 

կանխել՝ օգտագործելով մի շարք նեֆրո- և կարդիոպրոտեկտիվ դեղեր, օր., ԱՓՖ 

ինհիբիտորներ, β-բլոկատորներ: Հետևաբար, ռենոկարդիալ սինդրոմով 

հիվանդների բուժումը, որն ուղղված է կարգավորելու ԱՓ սիստոլիկ ֆունկցիան, 

կարող է կանխել կախեքսիայի զարգացումը: ԱՓ ՍԴ ժամանակ նկատվում է 

ստորին սիներակի և աջ նախասրտի (ԱՆ) խոռոչի լայնացում (Աղյուսակ 3), որը 

հանդիսա¬նում է ԱՆ խոռոչում ճնշման բարձրացման նշան և կենտրոնական 

երակային ճնշման բարձրացման անուղղակի ցուցանիշ: 

Պաթոգենետիկ փոխկապակցվածությունը երիկամային դիսֆունկցիայի և 

ԱՓ անբավարարության ծանրության աստիճանի միջև (ԱՓԱ նպաստում է 

երիկամային հիպոպերֆուզիայի զարգացմանը) ԿՌՍ դեպքում ունի 

առաջնային նշանակություն: Հենց կենտրոնական երակային ճնշման 

բարձրացումը և սակավարյու¬նությունը կարող են ԿՌՍ ժամանակ բերել 

բուժման նկատմամբ կայունության զարգացման, որը բացատրվում է բուժման 

արդյունավետությամբ. Այն պետք է ուղղված լինի կենտրոնական երակային 

ճնշման իջեցմանը այն հիվանդների շրջանում, որոնք գտնվում են ԽՍԱ և ՏԵԱ 

փուլում: 

Հետևաբար, ԱՓ դիսֆունկցիայի հայտնաբերումը թույլ կտա կանխորոշել 

ռենոկարդիալ սինդրոմի կլինիկական պատկերը, քանի որ այս խմբի 

հիվանդների շրջանում այն կարող է ազդել մետաբոլիկ կարգավիճակի վրա և 

ժամանակի ընթացքում հանգեցնել կարդիոռենալ կախեքսիայի սինդրոմի 

զարգացման: 

 

Աղյուսակ 3. 

Կապը ԱՓ և երիկամների ցուցանիշների միջև *р<0,01, ,** р<0,005 

(Минасян А.М., Сисакян А.С., 2014) 

 

ԱՓ 

դիսֆունկցիայով 

հիվանդներ 
(n=33) 

Առանց ԱՓ  

դիսֆունկցիայի 

հիվանդներ 
(n=28) 

Տարիքը 60 ± 18 57 ± 17 

ԱՇԱ ֆունկցիոնալ դաս ըստ NYHA 2,8 ± 0,6 2,6 ± 0,5 

Մարմնի զանգվածի ինդեքս (կգ/մ2 ) 20 ± 5,5* 28 ± 6,3 
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Սիստոլիկ ԶՃ (մմ ս.ս.) 114 ± 10* 142 ± 16 

Կրեատինին (n= 115 մկմոլ/լ) 312,4 ± 25,8* 260,9 ± 24,7 

ԿՖԱ (n= 60-90 մլ/ր/1,73մ2) 23 ± 7* 29 ± 10 

ԱՓ սիստոլիկ ֆունկցիա TAPSE n = 16 mm 1,4 ± 0,21** 2,2 ± 0,23 

Կախեքսիա (%) 23 13 

Միոկարդի չափ (սմ) 4,3 3,1 

Ստորին սիներակի տրամագիծ (սմ) 2,1 ± 0,2* 1,4 ± 1,7 

ԱՆ չափ (մակերեսը սմ2) 21 ± 1,6* 15 ± 1,7 

 

 

Միկրոալբումինուրիա:  

Երիկամների ֆունկցոինալ վիճակը և ՁՓ միոկարդի կծկողական 

ունակությունը ԿՌՍ հիվանդների շրջանում 

ԵԽՀ հանդիպում է Ասիայի, ԱՄՆ, Ավստրալիայի և Եվրոպայի հասուն 

բնակչության 10-16 %-ի շրջանում և առողջապահության համար հանդիսանում 

է համընդհանուր խնդիր: Այն բարձրացնում է ընդհանուր մահացության և 

սրտանոթային հիվանդացության ռիսկը, ինչպես նաև պրոցեսի խորացումը 

մինչև ՏԵԱ: 

Համաձայն 2002 թ. KDOQI ուղեցույցների ԵԽՀ սահմանվում է որպես 

երիկամների ախտահարում, որին բնորոշ է ալբումինի կորուստը և ԿՖԱ 

մակարդակի իջեցումը, ինչն էլ հիմք է ծառայում ԵԽՀ ըստ շրջանների 

դասակարգման համար: Ընդհանուր պոպուլյացիայում նկատվել է կապ ԿՖԱ և 

ալբումինուրիայի մակարդակի միջև, ինչը հնարավորություն է տալիս 

ներկայացնելու ԿՖԱ (< 60 մլ/ր/1,73մ²) և ՄԱ (ՄԱ-միզային ալբումինի 

հարաբերությունն է կրեատինին՝ 30-299 մգ/գ) սահմանային մեծությունները, 

որոնք էլ հանդիսանում են մահացությունը մեծացնող ռիսկի գործոններ: ՄԱ, 

առանց ԿՖԱ իջեցման հանդիսանում է ԵԽՀ ախտորոշման միակ ցուցանիշը. 

վերջինս հայտնաբերվել է NHANES հետազոտության արդյունքում (1999-2004) 

ԵԽՀ առաջին շրջանում գտնվող 90 % և երկրորդ շրջանում գտնվող 87% 

հիվանդների մոտ: 65․000 հիվանդների հետազոտությունների արդյունքները 

կիսում են ՄԱ մասին այն տեսակետը, որ այն հանդիսանում է անբարենպաստ 

ելքի ցուցանիշ անգամ պահպանված երիկամային ֆունկցիայով հիվանդների 

շրջանում: ՄԱ պետք է դասել այն բիոքիմիական ցուցանիշների շարքին, որոնք 

մեծացնում են երիկամային դիսֆունկցիայի զարգացման ռիսկը և բերում են 

պրոցեսի խորացման: 

Նկատվում է կապ ՄԱ, երիկամային ֆունկցիայի իջեցման, ինչպես նաև 

ՁՓ միոկարդի զանգվածի մեծացման և սիստոլիկ ֆունկցիայի խանգարման 



 

313 

նախակլինիկական փուլի միջև: Այս փաստը մեծացնում է ՄԱ դերը. այն 

հանդիսանում է միոկարդի կառուցվածքաֆունկցիոնալ փոփոխությունների 

զարգացման վաղ և հուսալի ցուցանիշ և թույլ է տալիս սահմանելու ՄԱ այն 

մակարդակը (24,5±5,4 նգ/մլ), որի դեպքում առավել մեծ է ՁՓ կծկողական 

ֆունկցիայի իջեցման հավանականությունը, հնարավոր է դառնում ավելի վաղ 

ախտորոշել և կանխել ԵԽՀ, հետևաբար, ԿՌՍ խորացումը: Միոկարդի 

ռեմոդելավորման մեխանիզմների հայտնաբերումը 2-րդ տիպի ԿՌՍ դեպքում 

կարող է հիմք դառնալ ԱՇԱ վաղ ախտորոշման, ինչպես նաև այս խմբի 

հիվանդների շրջանում պաթոգենետիկ տեսակետից հիմնավորված բուժում 

անցկացնելու համար: 

  

ԿՌՍ ԲՈՒԺՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՐՑԵՐԸ 

Դեռևս չկա ԿՌՍ միանշանակ և հաջողություն երաշխավորող բուժում, 

քանի որ հիվանդներն ունեն տարբեր անամնեզ, զարգացման ռիսկի գործոններ, 

ուղեկցող հիվանդություններ: ԿՌՍ բուժման ժամանակ բարդ խնդիր է 

դիուրետիկների և ինոտրոպ դեղամիջոցների նկատմամբ կայունության 

զարգացումը, ինչը ենթադրում է նոր բուժական մոտեցում, որը կներառի ինչպես 

ԿՌՍ վաղ դիագնոստիկան, այնպես էլ ԽՍԱ և ԵԽՀ հիվանդների վաղ և տևական 

բուժումը։ Այն կնպաստի երիկամային ֆունկցիայի պահպանմանը: 

Դեկոմպենսացված ՍԱ բուժումը սովորաբար սիմպտոմատիկ է, ուղղված 

անոթային հունից հեղուկի դուրս բերմանը, սակայն դրական ազդեցություն 

վերապրելիության և հիվանդության ընթացքի վրա այն չի դրսևորում ։  

Հետևաբար, կարևոր նշանակություն է տրվում դեղորայքային բուժմանը, 

որը ներառում է ադրենոբլոկատոր, ալդոստերոն, ՌԱԱՀ վրա ազդող 

դեղամիջոցներ: Այսպիսի մոտեցումը կարող է բարձրացնել վերապրելիության 

ցուցանիշը և իջեցնել հոսպիտալացումների հաճախականությունը։ Նշված 

բուժման ազդեցությունն ունի մանրակրկիտ հսկողության կարիք: 

 

Բուժումը դիուրետիկներով 

Ուլտրաֆիլտրացիա 

Դիուրետիկները կարևոր տեղ են զբաղեցնում ԿՌՍ հիվանդների բուժման 

մեջ, ինչը ցույց է տրվել ADHERE հետազոտության արդյունքում, որտեղ 80,8 % 

հիվանդները կլինիկա ընդունվելու պահին ստացել են բուժում 

դիուրետիկներով, իսկ 88 %-ը դեկոմպենսացված ՍԱ կապակցությամբ 

հիվանդանոցում գտնվելու ամբողջ ընթացքում ստացել են ն/ե դիուրետիկներ: 
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Կանթային, թիազիդային և կալիում պահպանող դիուրետիկներով 

բուժումն ապահովում է կլինիկական նշանների արդյունավետ և 

կարճաժամկետ բարելավում: Սակայն նրանք զուրկ չեն անցանկալի 

ազդեցություններից, որոնցից կարելի է առանձնացնել նեյրոհումորալ 

ակտիվացումը, վնասող ազդեցությունը ՁՓ ֆունկցիայի վրա, պերիֆերիկ 

անոթային դիմադրության, պլազմայում ռենինի, ալդոստերոնի, 

նորէպինեֆրինի ակտիվության բարձրացումը: Նշված մեխանիզմներով, 

դիուրետիկները կարող են հանգեցնել երիկամային ֆունկցիայի խանգարման, 

որը կբարձրացնի մահացության ռիսկը: Չնայած դեկոմպենսացված ԽՍԱ 

ժամանակ կանթային դիուրետիկների և այլ դեղերի (օր., անոթալայնիչների) 

օգտագործումը արդարացված է։ Դրանք կարող են բերել ԶՃ իջեցման ՍԴ-ով և 

նվազած նախածանրաբեռնվածությամբ հիվանդների մոտ: 

Առկա է փոխադարձ կապ բարձր դոզաներով դիուրետիկների 

նշանակման և հանկարծամահության ռիսկի ու ՍԱ միջև: ԿՌՍ հիվանդների 

բուժման ժամանակ բժիշկները առնչվում են լուրջ խնդրի հետ, այն է՝ 

դիուրետիկների նկատմամբ կայունության զարգացումը, ինչը ԽՍԱ 

հիվանդների համար հանդիսանում էանբարենպաստ ելքի նշան և 

նկարագրվում է որպես բուժման նկատմամբ պատասխանի վատացում կամ 

բացակայություն։ Վերջինս կարող է աղիների լորձաթաղանթի այտուցով 

պայմանավորված՝ դեղերի ներծծման դանդաղման արդյունք լինել։ Այն 

բացատրվում է նաև երիկամների արյունամատակարարման վատացմամբ, 

դեղերի ոչ ադեկվատ դոզավորմամբ, ՈՍՀԴ հետ միաժամանակ կիրառման հետ, 

որոնք ընկճում են անոթալայնիչների և նատրիուրետիկ պրոստագլանդինների 

սինթեզը: Դիուրետիկների նկատմամբ կայունությունը դրսևորվում է դեղի 

առաջին դոզայից, և արագ հաղթահարվում է ֆուրոսեմիդի երկարատև ն/ե 

ներմուծման ժամանակ։ Դիուրետիկների կիրառումը պահանջում է խիստ 

հսկողություն, քանի որ դրանք կարող են հանգեցնել նատրիումի և կալիումի 

չափից ավելի կորստին: Կանթային դիուրետիկների ն/ե երկարատև 

ներմուծումը, ի հակադրություն դրանց միանգամյա օգտագործման, հնարավոր 

է նպաստի դեղի՝ դեպի երիկամային խողովակներ ավելի արդյունավետ և 

օպտիմալ փոխադրմանը, դրանով իսկ ապահովելով նատրիումի 

ռեաբսորբցիայի երկարատև ընկճում: Cochrane հետազոտության ժամանակ 

կատարվել է մի շարք գիտական աշխատանքների համեմատություն, որտեղ 

քննարկվել է ԽՍԱ հիվանդների շրջանում կանթային դիուրետիկների 

ներմուծման տևողությունը. երկարատև ներմուծման ընթացքում գրանցվել է 

լավագույն արդյունք: 
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Ընդհանրացնելով, կարելի է նկատել, որ դիուրետիկների արդյունավետ 

առավելագույն դոզաների օգտագործումը և կերակրի աղի սահմանափակումը 

պետք է կիրառվեն մինչև դրական արդյունքի հասնելը, հակառակ դեպքում 

նախընտրելի է բուժմանն ավելացնել թիազիդային դիուրետիկներ, զուգակցելով 

դրանք կալիում պահպանող  դիուրետիկների հետ: Կարևոր է նշել, որ այս խմբի 

հիվանդների շրջանում դիուրետիկներով ագրեսիվ բուժումը կարող է 

հանգեցնել հիպովոլեմիայի, որը կարող է հրահրել ԵՍՎ. վերջինս դիտվել է սուր 

ԿՌՍ դեպքում: Հետևաբար, աստիճանական ճանապարհով արդյունքի հասնելը 

նախընտրելի է ագրեսիվ բուժումից, հատկապես 1-ին տիպի ԿՌՍ դեպքում: 

Երիկամային դիսֆունկցիան, որը գերակշռող դեր ունի ԱՇԱ սրացման դեպքում, 

հիմնավորում է ինոտրոպ դեղամիջոցների կիրառումը կարճաժամկետ 

թերապիայի ձևով: Դոպամինի և ցածր դոզայով ֆուրոսեմիդի զուգակցումը, 

ֆուրոսեմիդի բարձր դոզաների համեմատ, հանգեցնում է երիկամների 

ֆունկցիայի և էլեկտրոլիտային շեղումների կարգավորման: Ավելին, P. Rafouli - 

Stergiou et al. (2012) կլինիկական հետազոտությունը ցույց է տվել, որ նոր 

ինոտրոպ դեղը՝ լեվոսիմենդան, դոբուտամինի համեմատ, կարող է ԿՌՍ 

հիվանդների շրջանում երիկամային ֆունկցիայի լավացման համար լինել 

ավելի արդյունավետ:  

Երբ կանգի կլինիկական նշանները և շրջանառող հեղուկի քանակը կրում 

են պրոգրեսիվող բնույթ, և լայնորեն կիրառվող բուժման մեթոդներով դժվար 

կառավարելի են, երիկամների ֆունկցիայի զգալի նվազման, էլեկտրոլիտային 

շեղումների դեպքում կիրառվում է ՈՒՖ-յի եղանակը: ՈՒՖ-ն 

տրանսմեմբրանային ճնշման գրադիենտի պայմաններում կիսաթափանցիկ 

մեմբրանի միջոցով շրջանառող արյունից հեղուկի և ցածրամոլեկուլյար 

միացությունների հեռացումն է: 

ՇԱԾ կարգավորման համար ՈՒՖ առավել կանխատեսելի և անվտանգ 

եղանակ է, նվազագույն էլեկտրոլիտային և հորմոնալ շեղումներով: ՈՒՖ 

պայմանավորված հեմոդինամիկ խանգարումները չափավոր են 

արտահայտված և ուղեկցվում են աջ նախասրտում ճնշման, այդ թվում նաև 

սեպման ճնշման իջեցմամբ: Սրտային արտամղումը և հարվածային ծավալը չեն 

փոխվում կամ աննշան բարձրանում են: Ինտերստիցիալ տարածությունից 

հեղուկի անցումն արյան հուն հանդիսանում է կարևոր հարմարվողական 

մեխանիզմ, որն ապահովում է հեղուկի հավասարակշռություն ներանոթային 

տեղաշարժով, ընդ որում, ադեկվատ արագության և անհրաժեշտ քանակի 

անցման դեպքում չի ուղեկցվում ԶՃ իջեցմամբ: 

Մի քանի գիտական կենտրոններ մասնակցել են RAPID-CHF 

ռանդոմիզացված հետազոտությանը, արդյունավետության տեսակետից 
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համեմատելու համար ՈՒՖ և բոլորի կողմից ընդունված բուժումը 

դեկոմպենսացված ԽՍԱ կապակցությամբ հոսպիտալիզացված հիվանդների 

շրջանում: Նկատվել է ավելի մեծ քանակով հեղուկի դուրս բերում ՈՒՖ միջոցով, 

ի տարբերություն սովորական բուժման: 

Հիվանդների մեծամասնության մոտ ՈՒՖ միանգամյա անցկացումից 

հետո նկատվել է դիուրետիկների նկատմամբ պատասխանի վերականգնում, 

որը թույլ է տալիս հետագա օրերի, անգամ ամիսների ընթացքում պահել և շտկել 

ձեռք բերած կլինիկական արդյունքը: 

Հետևաբար, դիուրեզի և դիուրետիկների նկատմամբ զգայունության 

վերականգնմամբ՝ ՈՒՖ վերացնում է արատավոր օղակը, որը բերում է 

կայունության զարգացման: UNLOAD ռանդոմիզացված հետազոտության 

ընթացքում, դեկոմպենսացված ԽՍԱ հիվանդների շրջանում կատարվել է 

համեմատություն ՈՒՖ և դիուրետիկներով ներերակային բուժման 

արդյունավետության միջև. ցույց է տրվել, որ միևնույն կլինիկական նշանների և 

կյանքի որակի դեպքում ՈՒՖ միջոցով հնարավոր է հեռացնել ավելի մեծ 

քանակով հեղուկ: ՈՒՖ ստացողների մոտ երեք ամիսվա հսկողությամբ պարզ 

դարձավ, որ նրանց հոսպիտալացումների և հիվանդանոցում անցկացված 

օրերի քանակը ավելի քիչ է: Ինչ վերաբերում է երիկամների ֆունկցիայի վրա 

ՈՒՖ ազդեցությանը, էական արդյունավետություն չի նկատվել: Բացի այդ, չի 

հայտնաբերվել կապ հեռացված հեղուկի քանակի և կրեատինինի մակարդակի 

միջև. վերջինս հաստատում է այլ գործոնների առկայությունը, որոնք ԿՌՍ 

ժամանակ պատասխանատու են երիկաների ֆունկցիայի վատացման համար: 

Կարելի է եզրակացնել, որ ԿՌՍ հիվանդների մոտ դիուրետիկներով բուժման 

համեմատ, ՈՒՖ ապահովում է անոթային հունից հեղուկի ավելի արագ և մեծ 

ծավալի դուրս բերում, որը թույլ է տալիս հասնել կլինիկական և հեմոդինամիկ 

բարելավման առանց էլեկտրոլիտային խանգարումների և դրանցից բխող 

հետևանքների, և ունի բարձր արդյունավետություն վաղ սկսելու դեպքում: 

Մյուս կողմից ՈՒՖ անցկացումը կապված է մեծ ծախսերի հետ, որից հետո 

անհրաժեշտ է հիվանդների երկարատև հսկողություն: Վերը նշվածը թելադրում 

է հետագայում մի շարք հետազոտությունների անցկացում դիուրետիկներով 

բուժման նկատմամբ կայուն ԿՌՍ հիվանդների շրջանում՝ ՈՒՖ 

առավելությունները պարզելու, այս խմբի հիվանդների վարման համար 

համապատասխան ուղեցույցներ մշակելու նպատակով: 
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Ծրագրային հեմոդիալիզ  

Սրտանոթային բարդությունները հեմոդիալիզի դեպքում 

 

Ծրագրային հեմոդիալիզը թույլ է տալիս մեծացնել ապրելիությունը 70-85 

%-ով 5 տարվա ընթացքում, սակայն հեմոդիալիզը հանդիսանում է ՍԱՀ ռիսկի 

լրացուցիչ գործոն: Հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների մոտ ՍԻՀ, ի 

տարբերություն ԵԽՀ և դիալիզ չստացող հիվանդների, հանդիպում է ավելի 

հաճախ, կապված է կալցիում-ֆոսֆորային փոխանակության խանգարման 

հետ, որը հանգեցնում է կորոնար զարկերակների կալցիֆիկացիայի և 

անոթների լուսանցքը նեղացնող աթերոսկլերոտիկ վահանիկների 

առաջացման: 

Հեմոդիալիզի բարդություններից են նաև դիալիզային 

կարդիոմիոպաթիան և ինֆեկցիոն էնդոկարդիտը: Հեմոդիալիզ ստացող 

հիվանդների շրջանում սրտի փականային համակարգի ախտահարումը 

հաճախ է հանդիպում և հանդիսանում է ՍԱ և էնդոկարդիտի զարգացման 

ռիսկի գործոն: Դիալիզային բուժման հաջորդ խնդիրը և հեմոդինամիկ 

բարդությունը ԶՃ բարձրացումն է: Ծրագրային հեմոդիալիզ ստացող 

հիվանդների մոտ զարգանում է ԶՀ նոր տարբերակ (ինտրադիալիզային): Այս 

տիպի ԶՀ պաթոգենեզը մինչև վերջ պարզաբանված չէ: 

Որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ ՏԵԱ ժամանակ ԶՀ առաջացման և 

խորացման հիմնական նպաստող գործոնը ՇԱԾ մեծացումն է, մյուսները 

կապում են նեյրոհումորալ գործոնների գերակտիվացման հետ: Հիվանդների 

շուրջ 10 – 20 %-ի շրջանում հեմոդիալիզի ընթացքում դիտվում է ԶՃ իջեցում, 

որը կապված է ՇԱԾ նվազման, բարոռեցեպտորների զգայունության 

խանգարման, ոչ ամբողջությամբ համատեղելի ցելյուլոզային դիալիզային 

մեմբրանների օգտագործման, ինչպես նաև հիպոնատրիեմիկ լուծույթների 

կիրառման հետ: 

Ինպես երևում է, դիալիզային հիվանդների մոտ ԶՀ առաջացումը 

բազմագործոնային է, անբավարար ուսումնասիրված զարգացման 

մեխանիզմները և պրոցեսի խորացումը հիմք են հանդիսանում այս խմբի 

հիվանդների շրջանում հաջորդական ռանդոմիզացված կլինիկական 

հետազոտությունների անցկացման համար: Այդ հետազոտությունները 

կնպաստեն կլինիկական պրակտիկայում այնպիսի բուժական 

մարտավարությունների ձևավորմանը, որոնք կլինեն ֆինանսական առումով 

հիմնավորված և ադեկվատ, ինչպես նաև կնպաստեն ՍԱ մահացության 

իջեցմանը ԵԽՀ տառապող հիվանդների շրջանում, ովքեր, որպես փոխարինող 

բուժում, ստանում են ծրագրային հեմոդիալիզ: Վերը նշված պաթոգենետիկ 
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մեխանիզմները, ռիսկի գործոնները ԵԽՀ դեպքում և ծրագրային հեմոդիալիզը 

ՍԱՀ կողմից առաջացնում են փոփոխություններ, արդյունքում այս խմբի 

հիվանդների մոտ զգալի նվազեցնում է ապրելիություն: ԿՌՍ դեպքում ՍԱՀ 

ֆունկցիաների խանգարման հիմքում ընկած մեխանիզմների 

ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև նրանց շտկումը, թույլ կտա լավացնել 

կյանքի որակը և ելքը: 

 

ԷՊՈ-ով բուժումը և ՍԱՀ ֆունկցիոնալ վիճակը  

ԿՌՍ հիվանդների մոտ  

նախադիալիզային և դիալիզային շրջաններում 

Սրտանոթային հիվանդությունները գերակշռում են ԵԽՀ բոլոր փուլերում 

և վերջնական շրջանում համարվում են մահվան հիմնական պատճառ: ՁՓՀ 

դիտվում է այս հիվանդների 70-80%-ի մոտ և հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 

դեպքում հանդիսանում է հանկարծակի սրտային մահվան ռիսկի գործոն: ԽԵԱ 

արդեն վաղ շրջաններում դիտվում է անեմիա, ընդ որում սկզբնական փուլերում 

այն դիտվում է 60 – 80 %, իսկ վերջնական շրջանում՝ մոտ 100 % դեպքերում: 

ԽԵԱ ժամանակ (կլինիկական և փորձառական) դիտվում է հակադարձ կապ 

անեմիայի և ՁՓՀ զարգացման հաճախականության, վերջինիս 

արտահայտվածության աստիճանի միջև: Հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների 

շրջանում անեմիան և ԶՀ հաճախ զուգակցվում են ՁՓՀ հետ, և նրանց համար 

հանդիսանում են ՍԱ ապրելիության կանխորոշիչ: 

Անեմիան, ինչպես և ՍԱ մյուս ռիսկի գործոնները, զարգանում է, երբ ԿՖԱ 

իջնում է 60 մլ/ր-ից ցածր: Հեմոդիալիզի սկզբում ուրեմիկ տոքսինների (ԷՊՈ 

ինհիբիտոր) հեռացումը որոշ չափով իջեցնում է անեմիայի 

արտահայտվածությունը, սակայն հետագայում տեղի է ունենում Hb 

մակարդակի իջեցում: Նորմայում մետաբոլիզմը միոկարդում այլ օրգանների 

համեմատ ավելի ինտենսիվ է ընթանում:  

Միոկարդի աշխատանքի համար էներգիայի հիմնական աղբյուր է 

հանդիսանում ածխաջրերի օքսիդացումը: Հետևաբար, անեմիայի դեպքում 

հիպօքսիայի նկատմամբ զգայուն միոկարդում զարգանում են հիստոլոգիական 

փոփոխություններ, հանգեցնելով միոկարդի դիստրոֆիայի, ՁՓՀ, ՍԴ և ԴԴ 

խորացման: Համարվում է, որ նախադիալիզային շրջանում ԵԽՀ և Hb ցածր 

մակարդակով հիվանդների 70 – 80 %-ի շրջանում բնորոշ է ՁՓՀ: Անեմիայի 

դեպքում կիրառվող ԷՊՈ դրական ազդեցությունը միոկարդի վրա կարևոր 

հիմնավորում է ԽԵԱ սկզբնական փուլերում դրա օգտագործման համար: 

Անեմիայի և արյան բարձր խտության պայմաններում պերիֆերիկ 

դիմադրությունը ՏԵԱ ժամանակ մնում է ոչ բարձր, սակայն ուրեմիկ 
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տոքսինները և բարձրացած հեմոդինամիկ ծանրաբեռնվածությունը բերում են 

զարկերակների կառուցվածքի և ֆունկցիայի փոփոխության: 

Tel-Aviv Medical Center նեֆրոլոգիական բաժանմունքի ԽԵԱ և 

անեմիայով հիվանդների 80 %-ի շրջանում դիտվում է ԽՍԱ և կարդիոռենալ 

անեմիայի սինդրոմ: Այս երեք վիճակներից յուրաքանչյուրը մահացության 

ռիսկը կամ ԵՀՏՇ առաջացման հավանականությունը բարձրացնում են 50 – 100 

%-ով, իսկ բոլորը միասին մեծացնում են այս ցուցանիշը մինչև 300 %: ԵԽՀ 

հիվանդների շրջանում անեմիան մեծ դեր է խաղում ՁՓՀ զարգացման գործում: 

Այն նպաստում է ՁՓ դիլատացիային՝  հարմարվողական հիպերտրոֆիայով, 

հետագա ՍԴ և ԴԴ: ԵՀՏՇ անեմիայի պատճառ են հանդիսանում ախտահարված 

երիկամների կողմից ԷՊՈ անբավարար արտադրությունը, հեմոդիալիզի 

հետևանքով էրիթրոցիտների կյանքի տևողության կրճատումը, ուրեմիկ 

տոքսիններով էրիթրոպոեզի ընկճումը, արյան կորուստը: 

ԷՊՈ գլիկոպրոտեիդային հորմոն է, որը դրդում է էրիթրոցիտների 

արտադրությունը, հատկապես հիպօքսիայի պայմաններում: Ի պատասխան 

հիպօքսիայի էնդոգեն ԷՊՈ սինթեզվում է երիկամների կեղևային շերտի 

ֆիբրոբլաստների կողմից: ԷՊՈ օժտված է էրիթրոցիտներին նախորդող 

բջիջների նկատմամբ հակաապոպտոտիկ ազդեցությամբ, ինչը հանգեցնում է 

էրիթրոպոեզի խթանմանը և հասուն էրիթրոցիտների սինթեզին: Էրիթրոպոեզի 

արդյունքում բարելավվում է բջջային օքսիգենացիան, որը իր հերթին 

հակադարձ կապով կարգավորում է էրիթրոպոեզը (Bachmann S., 1993): 

Ցիտոկինային ԷՊՈ ընկալիչներ կան տարբեր բջիջների վրա, այդ թվում 

արյունաստեղծ, էնդոթելիալ և անոթների հարթ մկանային բջիջներում, նեյրոն-

ներում, միկրոգլիայում, աստրոցիտներում և միելինային թելիկների վրա, 

պրոքսիմալ խողովակային էպիթելիոցիտներում, երիկամային կարցինոմատոզ 

բջիջներում: Այս բջիջների վրա ԷՊՈ թողնում է հակաապոպտոտիկ, հակաբոր-

բոքային, ռեպարատիվ և դիֆերենցող ազդեցություն: 

ԿՌՍ և 60 մլ/ր ցածր ԿՖԱ հիվանդների շրջանում մահացության ռիսկը 

որոշելու համար կատարվել է անեմիայի դերի գնահատում: 2,5±1,6 տարի անց 

անեմիայով հիվանդների շրջանում նկատվել է մահացության բարձր տոկոս (51 

%) անեմիա չունեցող  հետազոտվածների համեմատ: 

Այս հիվանդների շրջանում, որպես մահացության անկախ ռիսկի 

գործոններ, անեմիայից բացի, հանդես են գալիս ՁՓ ՍԴ և β-բլոկատորներով 

բուժման բացակայությունը, որն ապացուցում է բուժական ազդեցության 

անհրաժեշտությունը այն գործոնների վրա, որոնք ԿՌՍ հիվանդների 

վերապրելիության համար ունեն պրոգնոստիկ նշանակություն [Lu K. J. et al., 

2013]: 
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Մինչդիալիզային շրջանում ԽԵՀ վաղ ախտորոշումը, ԷՊՈ միջոցով 

անեմիայի բուժումը և ԶՀ հսկողությունը կարող են սահմանափակել կամ 

նվազեցնել ՁՓՀ և դանդաղեցնել սրտի ֆունկցիոնալ խանգարումների 

խորացումը: Սակայն, հիվանդների միայն մի մասն է նախադիալիզային 

շրջանում ստանում ԷՊՈ-ով բուժում, ինչը մասամբ պայմանավորված է 

դեղամիջոցի թանկարժեքությամբ: 

Գրականության մեջ հիմնականում քննարկվում է դիալիզային 

հիվանդների ԷՊՈ-ով բուժման հարցը: Ավելին, անեմիայի չկարգավորման 

դեպքում ԵՀՏՇ հիվանդների շրջանում նկատվում է ՁՓ ծավալի և զանգվածի 

մեծացում: Սա հաստատում է ԷՊՈ-ով բուժման անհրաժեշտությունը ՁՓ 

գեոմետրիկ տվյալների բարելավման, ծավալի և հիպերտրոֆիայի նվազման 

համար։ β-ԷՊՈ-ով և երկաթի պրերարատներով ԽՍԱ, ԵԽՀ և 2-րդ տիպի ԿՌՍ 

հիվանդների շրջանում դիտվող անեմիայի բուժման ժամանակ նկատվում է ՁՓ 

սիստոլիկ ֆունկցիայի բարելավում, ռեմոդելավորման կորեկցիա միայն 

երկաթի պրեպարատ ստացող հիվանդների համեմատ: ԷՊՈ-ով բուժումը ԽՍԱ 

ժամանակ բարելավում է մի շարք ցուցանիշներ, որոնցից են ԱՇԱ ՖԴ ըստ 

NYHA, ԱՖ, ֆիզիկական լարման նկատմամբ տոլերանտությունը, թթվածնի 

պահանջը և կյանքի որակը, իսկ հեմոդիալիզ ստացող ԽՍԱ հիվանդների մոտ 

ԷՊՈ-ով բուժումը հանգեցնում է ՁՓ զանգվածի ռեդուկցիայի և ԱՖ բարելավման: 

Այստեղից հետևում է, որ անեմիայի վաղ շտկումը բերում է սրտանոթային 

բարդությունների զարգացման հաճախականության նվազման, ՁՓ 

հիպերտրոֆիայի հետզարգացման և ֆունկցիայի բարելավման: ԷՊՈ 

համակարգային կիրառման ժամանակ, բացի վերջինիս հյուսվածքները 

պաշտպանող և ռեպարատիվ ֆունկցիաներից, հայտնի խնդիր է հանդիսանում 

նրա կողմից խթանված էրիթրոցիտների քանակի ավելացումը, ինչը բերում է 

հիպերկոագուլյացիայի և թրոմբոզների հավանականության մեծացման: 

Հետևաբար, պետք է հաշվի առնել Hb նպատակային մակարդակը։ Hb բարձր 

ցուցանիշի դեպքում (13-14 գ/դլ) նկատվում է ինչպես ՍԱ բարդությունների 

առաջացման բարձր ռիսկ, այնպես էլ ավելանում է բուժման արժեքը, այդ 

պատճառով խորհուրդ է տրվում Hb մակարդակը պահել 11-12 գ/դլ 

սահմաններում: Hb բարձր մակարդակը կարող է առաջացնել թրոմբոզ, ԶՀ և 

հակահիպերտենզիվ դեղորայքի դոզայի ավելացում, գլխուղեղային և 

սրտանոթային բարդություններ: 

Բացի նրանից, որ ԷՊՈ դրական ազդեցություն ունի էրիթրոպոեզի վրա, 

այն ընկճում է կարդիոմիոցիտների ապոպտոզը 

իշեմիա/արյունամատակարարման վերականգնումից և միոկարդի վնասումից 

հետո, նաև բարենպաստ ազդեցություն է թողնում ՁՓ ռեմոդելավորման վրա: 
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Սիստոլիկ ֆունկցիայի վրա ԷՊՈ դրական ազդեցության հնարավոր 

մեխանիզմը, բացի անեմիայի շտկումը, հանդիսանում է ոսկրածուծից 

էնդոթելիալ բջիջներին նախորդող բջիջների մոբիլիզացիան, ինչը նպաստում է 

անոթային և միոկարդիալ վերականգնմանը: Հայտնի է, որ էնդոթելիալ 

բջիջներին նախորդող բջիջների ակտիվությունն իջած է ինչպես ԽՍԱ, այնպես 

էլ ԵԽՀ ժամանակ: Ինչ վերաբերում է ԷՊՈ պայմանավորված ԶՀ, ապա այն 

հանդիսանում է անեմիայի համար օգտագործվող այս խմբի դեղամիջոցներով 

բուժման բարդություն: 

ԵԽՀ դեպքում անեմիան ՍԱ զարգացման ռիսկի գործոն է: ՔՍԱ և 

անեմիայով հիվանդների հետազոտությունները, ովքեր ստացել են ԷՊՈ, 

հայտնաբերել են ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ 

տոլերանտության զգալի լավացում, որը պայմանավորված է Hb բարձրացման 

արդյունքում մեծ ծավալով թթվածնի տեղափոխման հետ: ԽԵԱ դեպքում ԷՊՈ 

կանոնավոր բուժումը նախադիալիզային շրջանում զգալի նվազեցնում է ԽՍԱ 

դեկոմպենսացիայի կապակցությամբ հոսպիտալացումների 

հաճախականությունը, սակայն նույնը չի կարելի ասել ԷՊՈ բուժում չստացող 

կամ նրա սպորադիկ կիրառման դեպքերի մասին: Հետևաբար, ԷՊՈ կիրառումը 

ինչպես ԽՍԱ, այնպես էլ ԽԵԱ դեպքում, ցույց է տալիս, որ Hb որոշակի 

մակարդակին ուղղված բուժումը հանդիսանում է ռացիոնալ և հաստատվում է 

կլինիկական ուղեցույցներով: 

 

ԷՊՈ կարդիոպրոտեկտիվ և  

հակաբորբոքային ազդեցությունները 

 

Ի հավելումն ԷՊՈ-ի էրիթրոպոեզը խթանող ազդեցության, հնարավոր է, 

որ այն կանխում է մի շարք հյուսվածքներում, այդ թվում միոկարդում, իշեմիկ 

վնասման զարգացումը: Կենդանիների վրա անցկացված փորձում ԷՊՈ 

կիրառումը մինչև իշեմիան, նրա սկզբում և արյունամատակարարման 

ընթացքում, փոքրացնում է մեռուկի զոնան և կար¬գավորում է միոկարդի 

ֆունկցիան իշեմիայից և ԱՇ վերականգնումից հետո: ԷՊՈ պաշտպանական 

ազդեցությունը նկատելի է նաև ՍԻ քրոնիզացիայի դեպքում, երբ վերջինիս 

կիրառումը մինչև կորոնար զարկերակների լիգավորումը և անմիջապես 

դրանից հետո, նվազեցնում է միոկարդի ռեմոդելավորումը, ՁՓ դիլատացիան և 

լավացնում է միոկարդի ֆունկցիան: 

Ուսումնասիրվել է ԷՊՈ հակաապոպտոտիկ ազդեցությունը տարբեր 

տեսակի բջիջների վրա, այդ թվում նեյրոնների, հարթ մկանային և էնդոթելիալ 

բջիջների, միոկարդի բջիջների վրա: Հետևաբար, ԷՊՈ ինչպես 
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հակաապոպտոտիկ, այնպես էլ անոթածին ազդեցությունները ՍԻ ժամանակ 

նպաստում են կարդիոպրոտեկցիային: 

Բորբոքային ռեակցիան, որը հաջորդում է իշեմիային և միոկարդի 

արյունամատակարարման վերականգնմանը, ներառում է նեյտրո¬ֆիլային 

ներսփռանքը, օքսիդատիվ սթրեսը, բորբոքային ցիտոկինների սինթեզը, որոնք 

որոշում են մեռուկի չափը, միոկարդի դիսֆունկցիան և ՍԱ զարգացումը ՍԻ 

հետո: 

Հայտնաբերված է, որ ԷՊՈ կիրառումը մինչ իշեմիա/միոկարդի արյունա-

մատակարարման վերականգնում, կանխում է միոկարդի սուր բորբոքումը, 

բարձրացնում է կարդիոմիոցիտների կողմից NO արտազատումը, որը հան-

գեցում է օքսիդատիվ սթրեսի նվազման, in vivo և in vitro պայմաններում 

նեյտրոֆիլների տեղաշարժի էնդոթելիալ մեմբրանով: Ցույց է տրված, որ ԷՊՈ ոչ 

միայն նվազեցնում է նախաբորբոքային ցիտոկինների (TNF-α, IL-6) 

արտազատումը, այլ նաև բարձրացնում է բջջապաշտպան IL-10 սինթեզը 

իշեմիա/միոկարդի արյունամատակարարման վերականգնմանը զուգընթաց, 

որը դիտվել է առնետների վրա կատարված փորձերում: 

Վերջերս ապացուցված ԷՊՈ հակաապոպտոտիկ և անոթածին 

ազդեցությունները հնարավորություն են տալիս նրան կիրառել կլինիկական 

պրակտիկայում՝ հաշվի առնելով մեռուկի հատվածի սահմանափակումը և ՍՊՀ 

ժամանակ սիստոլիկ ֆունկցիայի լավացումը: ԷՊՈ վերը նշված 

հատկությունները կարող են բարենպաստ ազդեցություն ունենալ միոկարդի 

մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի վրա ԿՌՍ հիվանդների շրջանում՝ ի հավելումն 

նրա արյունաստեղծ ազդեցության: Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, 

որ ԽՍԱ, ԿՌՍ և ԵԽՀ հիվանդների մոտ ԷՊՈ կիրառումը բերում է սրտի 

ֆունկցիայի, կյանքի որակի լավացման և ՁՓ չափերի փոքրացման: Ավելին, ԷՊՈ 

հավելյալ բուժման ժամանակ (Էպոէտին-β, 2000 միավոր ենթամաշկային 

ներմուծում շաբաթական երեք անգամ վեց ամսվա ընթացքում) խրոնիկական 

ԿՌՍ հիվանդների մոտ նկատվել է ՁՓ ԱՖ բարձրացում նախադիալիզային 

խմբում 42,9 %-ից 48,7 %, դիալիզային խմբում 47,3 %-ից 51,2 % և ԱՇԱ ՖԴ 

լավացում ըստ NYHA դասակարգման: Վերջինս բացատրվում է անոթային 

էնդոթելիալ աճի գործոնի և նախորդող բջիջների քանակի աճով, ինչպես նաև 

իշեմիզացիայի ենթարկված միոկարդում նոր անոթների առաջացման 

խթանմամբ, այն նպաստում է և՛ միոկարդի ռեմոդելավորման խորացման 

կանխմանը, և՛ կարգավորում է ԱՇԱ ժամանակ ՁՓ սիստոլիկ ֆունկցիայի 

ցուցանիշները: 

ԽՍԱ դեպքում հիպերտրոֆիան՝ առանց կապիլյարային ցանցի ուղեկցող 

մեծացման, կհանգեցնի թթվածնի պահանջի և նրա ու սննդանյութերի՝ դեպի 
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հյուսվածքներ տեղափոխման միջև հարաբերության խանգարման: Սա կարելի 

է շտկել՝ օգտագործելով ԷՊՈ փոքր դեղաչափեր, որը չի ազդում Hb մակարդակի 

և կամ հեմատոկրիտի վրա՝ միոկարդի վրա դրական ազդեցությամբ: Ավելին, 

հեմոդիալիզային և նախադիալիզային փուլում գտնվող ԿՌՍ հիվանդների  

շրջանում ԷՊՈ-ով անեմիայի վաղ կարգավորումը կբերի ՁՓՀ հետզարգացման 

և ՁՓ կծկողական ֆունկցիայի, ինչպես նաև ԱՇԱ կլինիկական նշանների, 

կյանքի որակի և ֆիզիկական լարման նկատամամբ տանելիութայն լավացման: 

Հետևաբար, ԿՌՍՀ հիվանդների վարման ժամանակ, ինչպես հեմոդիալիզ 

ստացող, այնպես էլ նախադիալիզային փուլում գտնվող ԿՌՍ հիվանդների 

շրջանում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել Hb նպատակային մակարդակը, ԷՊՈ 

բուժման ազդեցությունը միոկարդի կծկողական ֆունկցիայի, կյանքի որակի, 

հնարավոր բարդությունների և մահացության վրա: 

 

ՍՏԱՏԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱ ԿՌՍ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

Լիպոպրոտեիդային փոխանակության կարգավորումը իրենից 

ներկայացնում է ամենաարդյունավետ մոտեցումներից մեկը, որն ուղղված է 

երկարացնելու ընդհանուր պոպուլյացիայում կյանքի տևողությունը: 

Դիսլիպոպրոտեիդեմիայի բուժական շտկումը ձեռք է բերում առավել մեծ 

նշանակություն ԿՌՍ հիվանդների պարագայում: ԿՌՍ բուժման և 

կանխարգելման եղանակների շրջանում, ԱՓՖ ինհիբիտորների, β-

բլոկատորների, անեմիան շտկող դեղորայքի և դիուրետիկների հետ մեկտեղ, 

ներկայումս ռանդոմիզացված հետազոտություններով խորհուրդ է տրվում 

կիրառել ստատիններ, որոնք կարգավորոմ են ինչպես սրտի, այնպես էլ 

երիկամների ֆունկցիոնալ վիճակը, և գրեթե չեն օգտագործվել փորձելու համար 

կանխարգելել ԿՌՍ զարգացումը: Հենց այս խմբի հիվանդների շրջանում 

ստատինների կիրառումը թույլ կտա ոչ միայն նվազեցնել սրտանոթային 

բարդությունների զարգացման ռիսկը, այլև կդանդաղեցնի նեֆրոսկլերոզի և 

ԽԵԱ զարգացումը: Վերը նշված հետազոտությունների հեղինակները 

ստատիններով բուժման ժամանակ նկատել են ՍՊՀ (ԿՌՍ 1-տիպ), ԽՍԱ (ԿՌՍ 

2-րդ տիպ), ԵԽՀ (ԿՌՍ 3-րդ տիպ) ավելի քիչ դեպքեր, սակայն 3-հիդրօքսի-3-

մեթիլ-գլյուտարիլ-կոէնզիմ A ռեդուկտազայի ինհիբիտորներով բուժումը 

դանդաղեցնում է երիկամների վնասման պրոցեսները, իսկ մի շարք դեպքերում 

դիտվում է հետզարգացում: Ստատի-ները ունեն բարենպաստ ազդեցություն 

երիկամների ԱՇ վրա, կարգավորում են էնդոթելիալ դիսֆունկցիան, մեզանգիալ 

բջիջների բազմացումը, օժտված են հակաբորբոքային և իմունիտետը 
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բարձրացնող հատկություններով, լավացնում են երիկամների արյան 

մատակա¬րարումը և նվազեցնում են բարձրացած թափանցելիությունը 

պլազմայի սպիտակուցների նկատմամբ: Ցույց է տրված, որ ճարպերի քանակը 

նվազեցնող բուժումը օժտված է երիկամների ֆունկցիան լավացնող 

հատկությամբ՝ նպաստում է ԿՖԱ պահպանմանը, նվազեցնում է 

պրոտեինուրիաը, կանխում է երիկամների ախտահարումը: 

Դիսլիպիդեմիայի և էնդոթելիալ դիսֆունկցիայի առկայության 

պայմաններում ԿՖԱ իջեցումը կարող է ունենալ առավել պրոգրեսիվող բնույթ: 

Այս առումով ստատինները, հատկապես երկարատև կիրառման դեպքում, 

ունեն երիկամների ֆունկցիան բարելավող հատկություն, ինչը մեծացնում է 

ԿՖԱ։ Վերջինը վկայում է երիկամների հիվանդությունների պրոգրեսի 

կանխման մասին: Տիպ 2 ՇԴ և IgA-նեֆրոպաթիայով հիվանդների մոտ 

ստատիններ կիրառելիս նկատվել է կծիկային պրոտեինուրիայի նվազում, 

ինչից հետևում է, որ ստատինները, չնայած առաջացրած տրանզիտոր 

խողովակային պրոտեինուրիային, օժտված են երիկամների ֆունկցիան 

խթանող հատկությամբ: 

A.A. House խորհուրդ է տալիս 4-րդ տիպի ԿՌՍ հիվանդների մոտ 

բազմաթիվ ռիսկի գործոնների նպատակաուղղված բուժում, որոնց թվում են 

դիսլիպիդեմիան, ՇԴ, ծխելը, ԶՀ, ճարպակալումը, ալկոհոլի ընդունումը, 

կենսակերպի միաժամանակյա փոփոխությունը, որը անկասկած կփոխի այս 

սինդրոմի պրոգրեսիվող ընթացքը: 5-րդ տիպի ԿՌՍ կարելի է մասնակիորեն 

կանխել համակարգային աուտոիմուն հիվանդությունների, ԴՆ, ՌԱ, ՀԿԳ 

դեպքում կիրառվող ստատիններով: Այս բոլոր հիվանդությունները կապված են 

ՍԱՀ բարձր ռիսկի, վաղ մահացության և երիկամների վրա վնասող 

ազդեցության հետ: Վերը նշված հիվանդությունների ժամանակ ՍԱՀ և 

երիկամների ընդգրկումը պայմանավորված է բորբոքումով, էնդոթելիալ 

դիսֆունկցիայով՝ ազոտի օքսիդի մակարդակի իջեցումով, օքսիդատիվ 

սթրեսով, անկայուն աթերոսկլերոտիկ վահանիկի առաջացումով և 

աթերոսկլերոզի հետ կապված պրոկոագուլյանտ վիճակով, որը այս կամ այն 

չափով կարելի է հսկել ստատիններով բուժմամբ: Ավելին, վերջերս անցկացված 

հետազոտությունների արդյունքները ԵԽՀ դասում են ՍԱՀ զարգացման բարձր 

ռիսկի գործոնների շարքին, որը ևս պահանջում է ստատիններով բուժում: 

Երիկամների ֆունկցիայի կլինիկական արժեք ներկայացնող բարելավման 

դեպքում ԿՖԱ ամեն 5 % բարձրացման ժամանակ նկատվել է սրտանոթային 

բարդությունների ռիսկի նվազում 16 %-ով: 

Խրոնիկական պրոգրեսիվող նեֆրոպաթիաների ժամանակ ստատինների 

նշանակումը հիմնավորված է ինչպես փորձարարական, այնպես էլ 
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կլինիկական հետազոտություններով, որոնք վկայում են այն մասին, որ 

ստատինների կիրառումը բարձրացնում է երիկամների ֆունկցիան լավացնող 

դեղերի (ԱՓՖ ինհիբիտորներ) արդյունավետությունը: ԴՆ-ն ՄԱ փուլում կարող 

է համարվել ցուցում ստատինների նշանակման համար: Հետևաբար, 

ստատինների կիրառումը, հատկապես ԱՓՖ ինհիբիտորների հետ, 

հանդիսանում է ԿՌՍ կանխարգելման արդյունավետ միջոց այն հիվանդների 

մոտ, որոնք ունեն վերջինիս զարգացման բարձր ռիսկ, բացի այդ լավացնում է 

նրանց կյանքի որակը և ապրելիությունը, իսկ ԵԽՀ, նախադիալիզային փուլում 

գտնվող հիվանդների շրջանում կարող է ծառայել ՍԱ մահացության 

երկրորդային կանխարգելման միջոց: Մեր կողմից ևս հիմնավորվում է ԿՌՍ 

ժամանակ ստատինների (ատորվաստատին 40 մգ/օր) երկարատև (12 ամիս) 

կիրառումը, երբ վերջիններս իրականցնում են նեֆրոպրոտեկտիվ 

ազդեցություն և նպաստում են ՍԱ բարդությունների զարգացման ռիսկի 

նվազմանը (Նկ․ 7): Այս հիվանդների շրջանում ՍԱ մահացության բարձր ռիսկը 

թելադրում է ստատինների նշանակումը հետևյալ կլինիական վիճակներում 

գտնվող հիվանդներին՝  

 

   
Նկար 7. Ստատինոթերապիայի ազդեցությունը կրեատինինի և ԿՖԱ 

մակարդակի վրա (բուժումից առաջ` 191.7/37.1 և հետո` 152.8/49.9): 

 

1. ԿՌՍ և ուղեկցող կորոնար, պերիֆերիկ զարկերակների 

հիվանդություններ ունեցող հիվանդներին, 

2. ԿՌՍ և ճարպային փոխանակության խանգարմամբ հիվանդներին, 

3. Հեմոդիալիզ ստացող ուղեկվցող կորոնար զարկերակների 

հիվանդություններով հիվանդներին, 

4. Անկախ ԵԽՀ փուլից՝ ՍԱ բարդությունների զարգացման բարձր ռիսկ 

ունեցող հիվանդներին։ 

191.7

0

152.8

0

0

50

100

150

200

250

Կրեատինին (մկմոլ/լ)

37.1

49.9

0

10

20

30

40

50

60

ԿՖԱ (մլ/ր)



 

326 

Գրականության ցանկ 

 

1. Рябов С.И․, Рактянская И.А. Нефрология 2013 

2. Мухин Н.А., Тареев И.Б., Шилов Е.М., Козловская Л.В. Диагностика и 

лечение болезней почек․  

3. Мухин Х.А., Нефрология, 2014 

4. Шилов Е.М., Нефрология, 2008  

5. Шейман Д.А., Патофизилогия почек, 2016 

6. Шилов Е.М., Смирнов А.В., Козловская Н.Л. Нефрология, 2016 

7. Крис А. О’Каллагхан, Наглядная нефрология, 2009 

8. Richard J. Johnson, John Feehally, Jurgen Floege, Comprehensive clinical 

nephrology 2015 

9. www.medscape.com, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, 

www.mayoclinic.org, www.KDIGO.org 

  

  



 

327 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3 

2. Երիկամների հետազոտման մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․11 

3. Երիկամների դերը ֆոսֆոր-կալցիումական փոխանակության մեջ ․․․․․27 

4. Երիկամների կողմից թթվա-հիմնային հավասարակշռության 

պահպանումը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 31 

5. Անեմիայի զարգացման մեխանիզմը երիկամային հիվանդության 

դեպքում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․35 

6. Հիմնական նեֆրոլոգիական սինդրոմները․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45 

• Միզային սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45 

• Նեֆրիտիկ սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․52 

• Նեֆրոտիկսինդրոմ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․58 

• Հիպերտենզիվ սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 65 

• Մետաբոլիկ սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․71 

7. Երիկամների սուր վնասում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․76 

 Սուր երիկամային անբավարարություն 

8. Երիկամների խրոնիկական հիվանդություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․91 

9. Խրոնիկական երիկամային անբավարարություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․104 

10. Գլոմերուլոնեֆրիտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․117 

• Սուր հետստրեպտակոկային ԳՆ (դիֆուզ պրոլիֆերատիվ ԳՆ)․․․․․․․․․121 

• Ենթասուր էքստրակապիլյար ԳՆ (արագընթաց ԳՆ)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․129 

• Մեզանգիոպրոլիֆերատիվ (IgA) նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․132 

• Մեզանգիոկապիլյար կամ մեմբրանո-պրոլիֆերատիվ ԳՆ․․․․․․․․․․․․․․․․136 

• Մինիմալ փոփոխությունների ԳՆ(Լիպոիդ նեֆրոզ)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․140 

• Մեմբրանոզ նեֆրոպաթիա (մեմբրանայիննեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․ 142 

• Ֆոկալ-սեգմենտար գլոմերուլոսկլերոզ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․145 

11. Տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․149 

• Սուր տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․152 

• Խրոնիկական տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրիտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․155 

• Անալգետիկ նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․159 

12. Պիելոնեֆրիտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․161 

13. Երիկամային անոթների հիվանդություններ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․174 

• Երիկամի իշեմիկ հիվանդություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․174 

• Ռենովասկուլյար հիպերտենզիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․180 

• Երիկամի զարկերակի թրոմբոզ և էմբոլիա 

• Երիկամի երակների թրոմբոզ 
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14. Երիկամներիպոլիկիստոզհիվանդություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․185

15. Ամիլոիդոզ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․193

16. Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․209

17. Հղիության նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․218

18. Բազմակի միելոմա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․226

19. Պոդագրային նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․234

20. Երիկամների ախտահարումը համակարգային հիվանդությունների

ժամանակ

• Համակարգային կարմիր գայլախտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․239

• Հանգուցավոր պերիարտերիտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․253

21. Հակաֆոսֆոլիպիդային սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․260

22. ANCA-ասոցացված նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․267

• Վեգեների գրանուլեմատոզ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․268

• Չերջ-Ստրոսի սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․271

23. Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․277

24. Գուդպասչերի սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․280

25. Երիկամների ախտահարումը թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիաների

ժամանակ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․286

• Հեմոլիտիկ ուրեմիկ սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․287

• Թրոմբոտիկ թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․290

26. Հեպատիտ-ասոցացված նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․292

27. ՄԻԱՎ ասոցացված նեֆրոպաթիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․296

28. Կարդիոռենալ սինդրոմ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․301

Հրատարակվել է ԵՊԲՀ տպարանում 

Տպաքանակը 500 օրինակ 




