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14-ամյա աղջիկը 

ատամնաբուժական բազմոցից վեր 

կենալիս գանգատվեց 

գլխապտույտից և հանկարծակի 

ուշագնաց եղավ: Ի՞նչ անել: 

Դուք հետազոտում եք 16-ամյա տղային 

սպորտային մարզումներից առաջ: Որո՞նք 

են աթլետների հանկարծամահության 

ամենահաճախակի պատճառները 

սպորտային խաղերի ժամանակ: 

15-ամյա տղան ներկայացել է վատ հսկվող  

շաքարային դիաբետի 10-ամյա անամնեզով, 

հիպերտենզիայով, հևոցով, տարածուն այտուցներով, 

փոքր պրոտեինուրիայով և էխոսրտագրությամբ 

նորմալ արտամղման ֆրակցիայով: Արդյոք նա ունի՞ 

կանգային սրտային անբավարարություն: 

12-ամյա տղան ներկայացել է արտահերթ նախասրտային 

կծկումներով ըստ ԷՍԳ հետազոտության: Ֆիզիկալ 

տվյալները նորմալ են: Դոպլեր-էխոսրտագրությամբ հոսքի 

արագությունն է 2 մ/վ: Թույլ կտա՞ք նրան մասնակցելու 

սպորտային խաղերին: 
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1. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ԵՎ  ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ  ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ՌԻՍԿԸ 
 

 Երեխաների շրջանում հանդիպում են սրտի բոլոր հիվանդությունները, որոնք հայտնի են մեծահասակների 

շրջանում, սակայն հիվանդացության կառուցվածքն այլ է. սրտի օրգանական ախտահարումներից առավել հաճախ 

հանդիպում են սրտի բնածին արատները` ի դեմս մեծահասակների շրջանում տարածված պսակաձև զարկերակի 

հիվանդության:  

Երեխաների ամենատարածված սրտային հիվանդությունները սրտի բնածին արատներն են (ՍԲԱ), որոնք հանդիպում 

են կենդանի ծնվածների 0.8%-ի շրջանում: Սակայն, այս հաշվարկի մեջ ընդգրկված չեն` 

 արատավոր պտուղները, որոնք մահանում են in utero: Ըստ աուտոպսիկ հետազոտությունների, պտուղների 

ՍԲԱ տարեկան հաճախությունը կազմում է 30/1,000: Ներարգանդային ՍԲԱ-ով ախտորոշվածների 17.5%-ը 

մահանում է մինչև ծնվելը, իսկ կենդանի ծնվածների շուրջ 30%-ը մահանում է մինչև 1 տարեկանը: 

 համեմատաբար «լուռ» անոմալիաները, օրինակ` բիկուսպիդալ աորտալ փականը, միջնախասրտային 

միջնապատի  փոքր դեֆեկտները, միտրալ փականի փոքր անոմալիաները, որոնք կարող են որպես 

հիվանդություն ի հայտ գալ մեծ տարիքում կամ հայտնաբերվել պատահական հետազոտություններով, 

աուտոպսիայով: 

 

Երեխաների սրտի ձեռքբերովի հիվանդություններից առավել տարածված են սրտի ռևմատիկ հիվանդությունը և 

Kawasaki-ի հիվանդությունը: 

 Սրտի ռևմատիկ հիվանդությունը սրտի ամենատարածված ձեռքբերովի հիվանդությունն է աշխարհի շատ 

երկրներում, հատկապես զարգացող երկրներում: Այն հանդիսանում է տարեկան շուրջ 233,000 մահերի 

պատճառ: Մահացությունը հատկապես բարձր է Աֆրիկյան, հարավ-կենտրոնական Ասիայի երկրներում, 

Ավստրալիայում և Նոր Զելանդիայում: 

 Kawasaki-ի հիվանդությունը  համակարգային վասկուլիտ է` պսակաձև զարկերակների ախտահարման 

միտումով: Առավելապես հանդիպում է մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում: Հանդիսանում է սրտի 

ձեռքբերովի հիվանդության ամենահաճախակի պատճառը զարգացած երկրներում: 

 
 Երեխաների իդեալական սիրտանոթային առողջությունը* սերտ կապակցված է մեծ հասակում սիրտանոթային 

հիվանդության գործոնների ցածր հաճախության հետ [Laitinen TT et al, 2012].  

 
Լավ հայտնի է, որ մեծահասակների բարձր սիրտանոթային ռիսկը զուգակցված է այնպիսի գործոնների հետ, 

ինչպիսին են հիպերտենզիան, հիպերլիպիդեմիան, ծխելը, նստակյաց կենսակերպը, ավելցուկային քաշը: Սակայն, 

կարևոր է իմանալ, որ այս ռիսկի գործոնները հաճախ զարգանում և սկսում են էապես վնասել առողջությունը 

մանկության շրջանում (աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1: Սիրտանոթային հիվանդությունների հայտնի ռիսկի գործոնները 
[Աղբյուրը` Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. Summary Report, 2012] 

Ընտանեկան անամնեզ 

Տարիք 

Սեռ 

Սննդակարգ 

Ֆիզիկական թերակտիվություն 

Ծխամոլություն  

Հիպերտենզիա 

Հիպելիպիդեմիա 

Ավելցուկային քաշ (ՄԶՑ  85-95 պերց.)/ 

գիրություն (ՄԶՑ ≥ 95 պերց.) 

Շաքարային դիաբետ և այլ նախատրամադրող 

գործոններ (օր.Kawasaki-ի հիվանդություն, 

խրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ, 

ՄԻԱՎ) 

 

 

Մետաբոլիկ համախտանիշ 

Բորբոքային մարկերներ 

Պերինատալ գործոններ 

(օր. անհասություն, մոր ծխելը) 

 

 

 * Իդեալական սիրտանոթային առողջությունը սահմանվում է որպես հետևյալ  գործոնների միաժամանակյա առկայություն.  երբեք չծխելը,  85−րդ 

պերցենտիլից ցածր ՄԶՑ, ֆիզիկական ակտիվության նպատակային մակարդակ, ներկայիս հանձնարարականներին     համապատասխանող 
սննդակարգ: 
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 Ավելի քան 42 միլիոն մինչև 5 տարեկան 

երեխա ունի ավելցուկային քաշ, ինչը 

նախատրամադրում է նրանց սիրտ-

անոթային հիվանդությունների  վաղ 

զարգացմանը: Նրանցից մոտ 31 միլիոնն 

ապրում է զարգացող երկրներում [ԱՀԿ, 2013]: 

 Ներկայումս դեռահասների ավելի քան 

10%−ը ծխում է, որոնց 25%-ը սկսել է ծխելը 

մինչև 10 տարեկանը [The Global Youth Tobacco 

Survey]: 
 Սիրտանոթային համակարգի ախտաբանա-

կան փոփոխությունները, ինչպես օրինակ 

ճարպային բծերի և վաղ աթերոսկլերոտիկ 
ախտահարումների զարգացումը, հանդի-

պում են դեռ 5 տարեկանից և այդ 

փոփոխությունները հարաբերակցում են 

ռիսկի գոծոնների առկայության հետ [The 

Korean War study by Enos; The Bogalusa Heart Study; The 
Pathological Determinants of Atherosclerosis in Youth 
Study]: 

 
 

 

Երեխաների մեծ մասի  աթերոսկլերոտիկ անոթային փոփոխությունները չնչին են, որոնք կարելի է նվազագույնի 

հասցնել կամ անգամ կանխել առողջ ապրելակերպով:  Սակայն, որոշ երեխաների աթերոսկլերոտիկ պրոցեսը 

հարաճում է վերոհիշյալ ռիսկի գործոնների և/կամ սպեցիֆիկ հիվանդությունների առկայության հետևանքով, որոնք 

զուգակցված են սիրտանոթային հիվանդության վաղ զարգացման հետ (օր. շաքարային դիաբետ, Kawasaki-ի 

հիվանդություն): 

Ռիսկի գործոնների համակցությունը, որոնք մեծացնում են սրտային հիվանդության և շաքարային դիաբետի 
զարգացման հավանականությունը, անվանում են մետաբոլիկ համախտանիշ: Բազմաթիվ ախտորոշիչ չափանիշներից 

առավել կիրառելի են ԱՀԿ-ի և ԱՄՆ-ի խոլեստերոլի ազգային կրթական ծրագրի չափանիշները (NCEP-ATP III, US 

National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III) (աղյուսակ 2). 

Աղյուսակ 2: Երեխաների և դեռահասների մետաբոլիկ համախտանիշի (ՄետՀ) սահմանումը 
[Աղբյուրը`  Silveira LS et al. Metabolic Syndrome: Criteria for Diagnosing in Children and Adolescents. Endocrinol Metab Synd 2: 118, 2013] 

 ԱՀԿ NCEP-ATP III 

Տարիք  12-19 

ՄետՀ-ի ախտորոշումը 3 և ավելի ռիսկի գործոն 3 և ավելի ռիսկի գործոն 

Ռ
Ի

Ս
Կ

Ի
 Գ

Ո
Ր

Ծ
Ո

Ն
Ն

Ե
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Գիրություն ՄԶՑ >95-րդ պերցենտիլ Գոտկային շրջագիծ ≥ 90-րդ պերցենտիլ 

Գլիկեմիկ 

հոմեոստազ 

• Հիպերինսուլինեմիա 

 նախապուբերտատ (Tanner 1) > 15 mU/L  
 պուբերտատ (Tanner 2-4) > 30 mU/L  
 հետպուբերտատ  (Tanner 5) ≥ 20 mU/L  
• Քաղցի գլիկեմիա ≥ 6.1 mM/L 

• Գլյուկոզի ինտոլերանտություն  

  (120 րոպե անց ≥ 7.8 մմոլ/լ) 

Քաղցի գլիկեմիա ≥ 110 մգ/դլ 

Հիպերտենզիա Սիստոլիկ ԶՃ >95-րդ պերցենտիլ Սիստոլիկ և դիաստոլիկ ԶՃ ≥90th-րդ պերցենտիլ 

Դիսլիպիդեմիա • Տրիգլիցերիդներ (TG)  

       > 105 մգ/դլ  մինչև 10 տարեկանը 

       > 136 մգ/դլ  ≥ 10 տ 

• Բարձր խտության լիպոպրոտեիններ 

  (ԲԽԼ, HDL)  < 35 մգ/դլ 

• Ընդհանուր խոլեստերոլ > 95-րդ պերցենտիլ 

• TG ≥ 110 մգ/դլ 

• HDL ≤ 40 մգ/դլ 
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 Գոյություն ունեն բազմաթիվ սրտային հիվանդություններ, որոնք նախատրամադրում են երեխաների և 

երիտասարդների սրտային հանկարծամահությանը (ՍՀՄ) (աղյուսակ 3).  

Բացառելով մանկան հանկարծամահության համախտանիշը (SIDS), որի ամենամյա հաճախությունը մանուկների շրջանում 

կազմում է 1−1.5/1000, երեխաների և երիտասարդների ՍՀՄ-ն հազվադեպ երևույթ է: Ըստ տարբեր տվյալների նրա ամենամյա 

հաճախությունը տատանվում է 0.5-20/100,000: Որպես համեմատություն, մեծահասակների ՍՀՄ-ն կազմում է տարեկան 

135/100,000: 

Երեխաների և երիտասարդների հանկարծակի մահերի  20–25%-ը տեղի է ունենում սպորտային խաղերի ընթացքում [Gajewski, Saul, 

2010]: 12−35 տ մրցունակ աթլետների շրջանում ՍՀՄ-ն հանդիպում է տարեկան   1:160,000 –ից մինչև 1:300,000 հաճախությամբ 

[Meyer et al, 2012]: Բարձր ռիսկի խումբ են կազմում արական սեռի, սևամորթ և բասկետբոլիստ աթլետները: Աթլետների 

հանկարծամահությունից հետո  կատարված աուտոպսիկ հետազոտությամբ ամենից հաճախ ախտորոշվել է  աուտոպսիա-

նեգատիվ անհասկանալի հանկարծամահություն (autopsy negative sudden unexplained death - AN−SUD) [Harmon et al, 2015]: 

Սրտային հանկարծամահության ռիսկի գնահատման համար օգտագործվում են մի շարք մարկերներ. վաղաժամ հանկարծա-
մահության ընտանեկան անամնեզ, ձախ փորոքի գերաճ >30 մմ, ոչ մնայուն փորոքային տախիկարդիա Հոլտերյան 
էլեկտրասրտագրական գրանցմամբ, անհայտ պատճառի ուշագնացություններ [European Heart Journal (2010) 31, 3084–3093]:                                                                

Աղյուսակ 3: Երեխաների և երիտասարդների սրտային հանկարծամահությանը նախատրամադրող հիվանդությունները 
[Աղբյուրը` American Academy of Pediatrics policy statement on sudden cardiac arrest in children. Pediatrics 2012;129;e1094] 

Կառուցվածքային/ֆունկցիոնալ Էլեկտրական Այլ 

1. Հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա* 

2. Պսակաձև զարկերակի անոմալիաներ 

3. Աորտայի պատռվածք/Marfan-ի համախտանիշ* 

4. Դիլատացիոն և ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիաներ* 

5. Միոկարդիտ 

6. Ձախ փորոքի արտահոսքային ուղու օբստրուկցիա 

7. Միտրալ փականի պրոլապս 

8. Պսակաձև զարկերակի աթերոսկլերոտիկ հիվանդություն 

9. Աջ փորոքի առիթմոգեն կարդիոմիոպաթիա* 

10. Հետվիրահատական սրտի բնածին արատ 

11. Wolff-Parkinson-White-ի (WPW) 

համախտանիշ 

12. Երկարացած QT համախտանիշ* 

13. Brugada-ի համախտանիշ* 

14. Կատեխոլամիներգիկ պոլիմորֆ 

փորոքային տախիկարդիա* 

15. Կարճ QT համախտանիշ* 

16. Սրտի լրիվ պաշարում 

17. Դեղեր 

18. Առաջնային թոքային 

հիպերտենզիա* 

19. Commotio cordis 

* Ընտանեկան/գենետիկական  
 

Նկ. Սրտային 

հանկարծամահության 

պատճառները տարբեր 

տարիքային խմբերում 

[Meyer et al. 2012] 

 

ՀԿՄ – հիպերտրոֆիկ 

կարդիոմիոպաթիա 

ԴԿՄ – դիլատացիոն 

կարդիոմիոպաթիա 

ՊԶՀ – պսկաձև 

զարկերակի 

հիվանդություն 
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2. ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

ԱՆԱՏՈՄԻԱ  ԵՎ  ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  

Զարգացող սաղմում առաջինը ձևավորվող և առաջինը գործող օրգան համակարգը սիրտանոթային համակարգն է  

(գեստացիայի 3-րդ շաբաթում): Այս շրջանում  անբարենպաստ գործոնների  ազդեցությամբ (գենետիկական 

շեղումներ, դեղեր, ալկոհոլ, ճառագայթում, վիրուսներ, քիմիական ազդակներ, ֆոլաթթվի դեֆիցիտ և այլն) կարող են 

զարգանալ սրտի և անոթների բնածին անոմալիաներ: 

Սրտի զարգացումը (կարդիոգենեզ) 

Սրտային նախահայր բջիջները ծագում են մեզոդերմալ շերտից և տարբերակվում են` առաջացնելով սրտի հիմնական 

բջջային տիպերը` կարդիոմիոցիտներ, հարթ մկանաբջիջներ, էնդոթել/էնդոկարդ:  

I. Խողովակաձև սրտի առաջացում 

Սրտի զարգացումը սկսվում է 2 էնդոկարդիալ խողովակների ձևավորմամբ, որոնք միաձուլվում և կազմավորում են 

խողովակաձև սիրտ, որի միջով հոսում է արյունը կրանիալ ուղղությամբ: 

 

Էնդոկարդիալ 

խողովակ 
 Խողովակը շրջապատող մեզենխիման կոնդենսանում և  կազմավորում 

միոէպիկարդիալ պատյան (ապագա սրտամկան).  Դոնդողանման 

արտաբջջային մատրիքսը (սրտային դոնդող) տարանջատում է այդ 

պատյանը էնդոթելիալ սրտային խողովակից (ապագա էնդոկարդ):   

Մի շարք սեղմվածքներով (ակոսներով) սրտային խողովակը 

բաժանվում է հետևյալ հատվածների. երակային ծոց (sinus venosus), 
պրիմիտիվ ընդհանուր նախասիրտ, պրիմիտիվ փորոք, սրտի կոճղեզ 
(bulbus cordis) և truncus arteriosus: 

Սրտային դոնդող 

Միոէպիկարդիալ 

պատյան 

 
 

 

Առաջնային 

խողովակաձև սիրտ 

Truncus 

arteriosus → 

 
 
 
 
առաջացնում է աորտայի և թոքային 
զարկերակի սկզբնամասերը 

 

Bulbus cordis 

 

 դիստալ մաս (conus cordis) — առաջացնում 
է 2 փորոքների արտահոսքային ուղիները 

 պրոքսիմալ մաս —  դառնում է աջ փորոք 

Պրիմիտիվ 

փորոք → դառնում է ձախ փորոք 

Պրիմիտիվ 

նախասիրտ → 
առաջացնում է աջ և ձախ նախասրտերի 
առաջային մասերը և նրանց 
հավելվածքները 

Sinus 

venosus 
→ առաջացնում է աջ նախասրտի հետին 

մասը, սինոատրիալ հանգույցը և 
պսակաձև ծոցը 

20 օր 21 օր 22 օր  

Սիրտը սկսում է բաբախել ներարգանդային կյանքի 22-րդ օրը: Նրա կծկումներն ունեն միոկարդիալ ծագում և 

հիշեցնում են պերիստալտիկա: 
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II. Սրտային խողովակի հանգուցավորում 

Սրտային խողովակը շարունակում է երկարաձգվել և  23-րդ օրը սկսում է հանգուցավորվել: Նորմայում այն 

հանգուցավորվում է դեպի աջ (D-հանգույց). արտահոսքային  մասը (conotruncus)  գտնվում է դեպի վեր և աջ, իսկ  

ներհոսքային մասը (sinus venosus և նախասրտային մաս) շարժվում է դեպի վեր, ձախ և տեղակայվում conotruncus-ից 

հետ` իր հետ ձգելով պրիմիտիվ փորոքը դեպի ձախ, իսկ bulbus cordis-ը (ապագա աջ փորոք) տեղակայվում է աջ: 

      
 

Սրտի հանգուցավորումը հանդիսանում է ձախ-աջ ասիմետրիայի առաջին նշանը: 

Անոմալ հանգուցավորման դեպքում առաջանում է փորոքների ինվերսիա (L-հանգույց). մորֆոլոգիական աջ փորոքը 

տեղակայվում է դեպի ձախ, իսկ մորֆոլոգիական ձախ փորոքը` դեպի աջ (օր. situs inversus-ի, heterotaxia-ի դեպքում): 

Նկ. Սրտային հանգույցի առաջացումը 

 
(A) Ուղիղ սրտային խողովակ 

(B) D-հանգույց 

(C) L-հանգույց  

A – նախասիրտ 

Ao – աորտա 

BC – bulbus cordis   

LV – մորֆոլոգիական ձախ փորոք  

RV – մորֆոլոգիական աջ փորոք 

PA – գլխավոր  թոքային զարկերակ 

TA – truncus arteriosus 
 

Situs inversus-ի դեպքում  վիսցերալ օրգանների տեղադրությունը նորմալ դիրքի հայելային պատկերն է, օր. ձախ թոքը 

եռաբիլթ է, աջը` երկբիլթ, թոքային երակները բացվում են ձախ նախասրտի մեջ, սակայն ձախ նախասիրտն այս 

դեպքում սրտի աջ կողմում է… 

Փորոքային ինվերսիայով հիվանդների մեծ մասն ունի 

վիսցերոատրիալ հետերոտաքսիա (նախասրտային 

իզոմերիզմ). աջակողմյան և ձախակողմյան օրգանների 

տարբերակման խանգարում պտղի զարգացման 

ընթացքում: 

Տարբերում են` 
 Աջ նախասրտային իզոմերիզմ (երկկողմանի 

աջակողմնայնություն) – զուգակցված է փայծաղի 

բացակայության (ասպլենիա), զույգ աջ նախասրտի 

(ԱՆ), զույգ աջ թոքերի հետ: 

 ձախ նախասրտային իզոմերիզմ (երկկողմանի 

ձախակողմնայնություն) – զուգակցված է 

պոլիսպլենիայի, զույգ ձախ նախասրտի, զույգ ձախ 

թոքերի հետ: 
Երկու դեպքում էլ լյարդն ունի միջին դիրք: Փորոքները 

կարող են լինել կոնկորդանտ կամ դիսկորդանտ: 

 

ԱՋ ԻԶՈՄԵՐԻԶՄ ՁԱԽ ԻԶՈՄԵՐԻԶՄ 
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III. Միջնապատերի զարգացում (սեպտացիա) 

 

Հանգուցավորման ավարտից հետո սրտի արտաքին տեսքը նմանվում է հասուն սրտին, 

սակայն ներսից նրա կառուցվածքը նման է խողովակի, որն այժմ ունի որոշ արտացցումներ 

և բաժանված է պրիմիտիվ խոռոչների: 

 

Ընդհանուր նախասիրտը միացած է պրիմիտիվ փորոքին (ապագա ձախ փորոք) 

նախասիրտ-փորոքային (AV) կանալով: Պրիմիտիվ փորոքը միացած է bulbus cordis-ին 

(ապագա աջ փորոք) բուլբովենտրիկուլյար անցքով. Bulbus cordis-ի դիստալ մասը միանում 

է truncus arteriosus-ին արտահոսքային սեգմենտով (conus cordis): 

   

Երբ սրտային խողովակը հանգուցավորվում է դեպի աջ, ներ- 

և արտահոսքային ուղիների վերին և ստորին էնդոկարդիալ 

բարձիկները հարևանակցում են միմյանց:  Այս բարձիկները 

կազմված են սրտային դոնդողի արտացցումներից: Նրանց 

միաձուլումից նախասիրտ-փորոքային կանալը բաժանվում է 

աջ և ձախ նախասիրտ-փորոքային բացվածքների: 

Վերին և ստորին էնդոկարդիալ բարձիկների միաձուլման խանգարումն 

առաջացնում է նախասիրտ-փորոքային կանալի լրիվ դեֆեկտ. և՛ 

նախասրտային, և՛ փորոքային միջնապատի դեֆեկտ ընդհանուր 

նախասիրտ-փորոքային (AV) փականով: 

 

  

Փորոքների սեպտացիան սկսվում է սաղմի զարգացման 25-րդ օրը. ենթադրյալ 

աջ և ձախ փորոքների միջև սկսում է աճել մկանային միջփորոքային 

միջնապատ: Նրա աճն ընդհատվում և չի հասնում նախասիրտ-փորոքային 

կանալ`թողնելով միջփորոքային անցք, որի միջով արյունն արտահոսում է 2 

փորոքներից դեպի   truncus arteriosus:  Միջփորոքային միջնապատի 

դեֆեկտները (ՓՄԴ, VSD) կարող են հանդիպել փորոքային միջնապատի 

ցանկացած մասում: 

  

Նախասրտերի սեպտացիան սկսվում է ≈30-րդ օրը  առաջնային միջնապատի 

(septum primum) աճով դեպի էնդոկարդիալ բարձիկները: Նրանց միջև մնացող 

բացվածքը կոչվում է ostium primum: Ապա էնդոկարդիալ բարձիկները 

միաձուլվում և ամբողջական septum primum-ի հետ միասին բաժանում են 

նախասիրտ-փորոքային կանալը աջ և ձախ սեգմենտների:  

Մինչև ostium primum-ի փակվելը, septum primum-ի հետին մասում առաջանում է 2-րդ բացվածքը`ostium secundum, որը 

թույլ է տալիս արյան շունտավորումը աջ նախասրտից դեպի ձախը: Ի վերջո, աճում է երկրորդային միջնապատը` 

septum secundum, որի կիսալուսնաձև եզրը մասամբ ծածկում է ostium secundum-ը և երկու septum-ների միջև 

առաջանում է օվալ անցք (foramen ovale), որի միջով շարունակվում է արյան շունտավորումը աջ նախասրտից դեպի 

ձախը: 
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Նախասրտային սեպտացիայի խանգարումն առաջացնում է միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտներ (ՆՄԴ, ASD): 

Նախասրտային միջնապա-
տի լրիվ բացակայությունից 
առաջանում է ընդհանուր 
նախասիրտ: 

Էնդոկարդիալ բարձիկների 
անոմալ զարգացման հետե-
վանքով խանգարվում է 
նրանց միաձուլումը septum 
primum-ին` առաջացնելով 
ostium primum տիպի ՆՄԴ: 

Septum primum-ի հավելյալ 
ռեզորբցիան մեծ foramen 
ovale-ի հետ միասին 
առաջացնում են ostium 
secundum տիպի ՆՄԴ: 

Նախասրտային միջնապա-
տի  sinus venosus մասի 
դեֆեկտից առաջանում է 
sinus venosus տիպի ՆՄԴ: 
 

    
 

IV. Կոնոտրունկալ միջնապատի զարգացում 

Սրտի արտահոսքային ուղին կազմված է մկանային կոնուսից և հարակից truncus arteriosus-ից (միասին կոչվում են 

conotruncus):  Կոնոտրունկալ միջնապատը (որը զարգանում է սրտային դոնդողի եզրերի միաձուլումից) պարուրաձև աճում է 

դեպի մկանային փորոքային միջնապատ` առաջացնելով փորոքային միջնապատի թաղանթային մասը և փակելով 

միջփորոքային անցքը:   Կոնոտրունկալ միջնապատի պարուրաձև աճի շնորհիվ թոքային զարկերակացողունը միանում է աջ 

փորոքին, իսկ աորտան` ձախ փորոքին:  

     
 

Conotruncus-ի սեպտացիայի խանգարումը կամ  ոչ լրիվ պարուրաձև զարգացումը հանգեցնում է մի շարք տարբեր 

արատների: Օրինակ.  

 Conotruncus-ի սեպտացիայի խանգարումն առաջացնում է պերսիստենտ truncus arteriosus: 

 Եթե կոնոտրունկալ միջնապատը զարգանում է, բայց առանց conotruncus-ի ռոտացիայի, առաջանում է մագիստրալ 

անոթների տրանսպոզիցիա (ՄԱՏ, TGA). աջ փորոքը միանում է աորտային, իսկ ձախ փորոքը` թոքային 

զարկերակացողունին: 

 Եթե կոնոտրունկալ միջնապատը չի միաձուլվում մկանային միջփորոքային միջնապատին, զարգանում է պերիմեմբրանոզ 

ՓՄԴ: Ի տարբերություն մկանային ՓՄԴ-ի, սա չունի սպոնտան փակվելու հնարավորություն ծնվելուց հետո: 

 Եթե կոնոտրունկալ միջնապատը շեղվում է դեպի թոքային զարկերակի կողմը, զարգանում է Ֆալոյի տետրադա. 1. ՓՄԴ 
(կոնոտրունկալ միջնապատը ձևավորված է, բայց այն չի միաձուլվում մկանային  միջփորոքային միջնապատին), 2. 
աորտայի աջադրություն (աորտան հաղորդակցվում է աջ և ձախ փորոքների հետ), 3. թոքային ստենոզ, 4. աջ փորոքի 
հիպերտրոֆիա: 

Նկ. ՄԱՏ (2) զուգակցված 

բաց օվալ անցքի (1) և բաց 

բոտալյան ծորանի (3) հետ 

 

Նկ. Ֆալոյի տետրադա 

 

1- ՓՄԴ 

2-  թոքային փականի ստենոզ 

2a- աջ փորոքի ելից հատվածի 

ստենոզ (ինֆունդիբուլյար 

ստենոզ)  

3- աջադիր աորտա 

4- աջ փորոքի հիպերտրոֆիա 
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Սրտամկանի զարգացումը 

Զարգացման սկզբում սրտամկանի մեծ մասն իրենից ներկայացնում է միահյուսված մկանաթելերից կազմված 

սպունգանման ցանցավոր կառուցվածք: Հետագայում այս խտրոցավոր կառուցվածքները կոմպակտավորվում են և 

սրտամկանը ձեռք է բերում հոծ կառուցվածք: Այս պրոցեսն ուղեկցվում է էպիկարդիալ պսակաձև զարկերակների 

ներաճով և սրտամկանի անոթավորմամբ: Կոմպակտավորման պրոցեսի խախտումն առաջացնում է ոչ կոմպակտ կամ 

սպունգանման կարդիոմիոպաթիա (non-compaction cardiomyopathy - NCC): Այն հազվադեպ հանդիպող բնածին 

կարդիոմիոպաթիա է, որը կարող է դրսևորվել տարբեր տարիքային խմբերում:  

 

Նկ. Սրտամկանի կոմպակտավորման պրոցեսը [Sedmera et al, 2008] 

   
6 շաբ. 8 շաբ. Վաղ ֆետալ շրջան 

Բազմաթիվ նուրբ տրաբեկուլներ Տրաբեկուլները սկսում են կոմպակտավորվել Կոմպակտավորումը գրեթե ավարտված է 

 
 
 

 

Սրտի խոռոչների անատոմիական առանձնահատկությունները 

Մորֆոլոգիական աջ նախասիրտ (ԱՆ, RA) Մորֆոլոգիական ձախ նախասիրտ (ՁՆ, LA) 

Լավագույն առանձնահատկություներն են` fossa 
ovalis-ի երիզը և ստորին սիներակի բացվածքը*  

Լավագույն և ամենասպեցիֆիկ առանձնա-
հատկությունն է fossa ovalis-ի փականը 

  

*  Քանի որ սրտի որոշ բնածին արատների դեպքում բացակայում են աջ և ձախ նախասրտերին բնորոշ տարբերանշանները (fossa 
ovalis-ի փականը ձախ նախասրտում և fossa ovalis-ի երիզը աջ նախասրտում),  աջ նախասրտի հաջորդ լավագույն մարկերն է 
համարվում ստորին սիներակի բացվածքը: Վերջինս միշտ միացած է աջ նախասրտին: Այս կանոնը հատկապես օգտակար է բարդ 
հետերոտաքսիայով հիվանդներին գնահատելիս: 
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Մորֆոլոգիական աջ փորոք (ԱՓ, RV) Մորֆոլոգիական ձախ փորոք (ՁՓ, LV) 

Ներհոսքային մաս 

Եռփեղկ փական 
Գագաթային տրաբեկուլյար մաս 

Կոպիտ խտրոցներ 
Արտահոսքային մաս –  մկանային խողովակ 
(infundibulum), որը միացած է թոքային 
զարկերակացողունին 

Ներհոսքային մաս 

Միտրալ փական 
Գագաթային տրաբեկուլյար մաս 

Նուրբ խտրոցներ 
Արտահոսքային մաս – կազմված է մասամբ մկանային, 
մասամբ ֆիբրոզ հյուսվածքից: Դորսալ կողմից այն լրիվ 
չէ, որտեղ միտրալ և աորտալ փականները միացած են 
ֆիբրոզ հյուսվածքով 

  

  

Ամենահուսալի անատոմիական առանձնահատկությունը, որով կարելի 
է աջ փորոքը տարբերել ձախ փորոքից, հանդիսանում է նախասիրտ-
փորոքային փականի տեղակայման մակարդակը սրտի խաչվածքի 
նկատմամբ (*). եռփեղկ փականը միշտ ցածր է տեղակայված միտրալ 
փականից և միշտ բացվում է մորֆոլոգիական աջ փորոք: Մյուս 
հատկանիշները հուսալի չեն սրտի բնածին արատների շատ ձևերի 
դեպքում: 

   
Պտղի երկու փորոքների նախածանրաբեռնումը գրեթե միատեսակ է (օվալ անցքի 

շնորհիվ), իսկ հետծանրաբեռնումը` տարբեր: Գեստացիայի 31-րդ շաբաթից հետո պտղի 

աջ փորոքի զանգվածն աճում է, քանի որ այն արտամղում է ընդդեմ թոքային 

զարկերակների բարձր դիմադրության, մինչդեռ պտղի ձախ փորոքն արտամղում է 

ընդդեմ մեծ շրջանի փոքր դիմադրության:  Ծնվելիս աջ և ձախ փորոքների զանգվածների 

հարաբերությունը կազմում է 1-1.3 (իսկ ավագ հասակում աջ փորոքի զանգվածը կազմում 

է ձախ փորոքի զանգվածի 1/6 մասը, ինչը պայմանավորված է փորոքների 

ծանրաբեռնման զգալի տարբերությամբ): 

Աջ փորոքն ունենալով բարակ պատեր և առաջային տեղակայում, պատահարների 
դեպքում ավելի հաճախ է պատռվում, քան սրտի մյուս խոռոչները: 
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Պտղի արյան շրջանառություն 

Պտղի և մոր արյան շրջանառությունները կապված են 

ընկերքի հետ, որը պտղին ապահովում է սննդանյութերով և 

թթվածնով, հեռացնում է նյութափոխանակության վերջնա-

նյութերը, ածխաթթու գազը: 

Պորտալարի կազմության մեջ են մտնում` 

- կենտ պորտային երակը, որը տեղափոխում է օքսիգենաց-

ված արյունը ընկերքից դեպի պտուղ, 

- երկու պորտային զարկերակներ, որոնք տեղափոխում են 

ոչ օքսիգենացված արյունը պտղից դեպի ընկերք:  

 

 Պորտային երակը մտնելով պտղի լյարդ, միանում է  դռներակային ծոցին (portal sinus): Այս արյան մի մասը 

շունտավորվում է  անմիջապես ստորին սիներակ երակային կամ արանցյան ծորանի (ductus venosus) միջով, իսկ 

մնացած մասը մտնում է աջ և ձախ պորտալ երակներ` արյունավորելով լյարդի պարենխիման: 

 Ստորին սիներակը մտնելով աջ նախասիրտ, արյան ~40%-ը շունտավորվում է դեպի ձախ նախասիրտ օվալ անցքի 

(foramen ovale) միջով: Օվալ անցքը հատող արյան մեծ մասը համապատասխանում է արանցյան ծորանից ստորին 

սիներակ անցնող թթվածնով հագեցած արյան հոսքին:  

 Ձախ նախասրտում այս արյունը խառնվում է համեմատաբար քիչ քանակի թոքային երակային արյան հետ, 

անցնում ձախ փորոք և հոսում դեպի պսակաձև զարկերակներ և  աորտայից սկսվող բոլոր այն անոթները, որոնք 

մատակարարում են գլուխը, պարանոցը և վերին վերջույթները: 

 

Նկ. Պտղի ենթադիաֆրագմալ երակային համակարգը   

[Mavrides et al. 2001]  

Երակային ծորանն ունի սեղմվածք` սֆինկտեր, որը  
(1) կանոնավորում է արյան հոսքը դեպի պտղի սիրտ և լյարդ (երբ 
մեծ քանակի արյուն է մղվում ընկերքից դեպի պտուղ, սֆինկտերը 
փակվում է և կանխում սրտի հանկարծակի գերծանրաբեռնումը)  
(2) ստեղծում է շիթային էֆեկտ, որն ուղղորդում է թթվածնով 
հագեցած արյունը գերադասաբար օվալ անցքով դեպի ձախ 
նախասիրտ 
 

 

Նկ. Rhesus հասուն պտղի երակային ծորանը 

և կենտրոնական երակային համակարգը 

[Tchirikov et al. 2005].  

Օվալ անցքը նշված է 2 մմ տրամագծով 
մետաղալարով:  
A - ductus venosus, B - պորտային երակ, C - 

ստորին սիներակ, D – ձախ պորտալ երակ, E 

-  Portal sinus  

 

 

Պտղի օրգանիզմում թթվածնով առավել հարուստ արյունը մատակարարվում է լյարդին, սրտին, գլխին և վերին 

վերջույթներին: Դրա հետ կապված առավել արագ աճում են պտղի նշված օրգանները: 
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 Վերին սիներակից արյունը մտնելով աջ նախասիրտ` խառնվում 

է ստորին սիներակից եկած մնացած արյանը (60%), որն 

առավելապես համապատասխանում է մարմնի ստորին 

հատվածներից հոսող թթվածնից աղքատ արյանը: Այստեղ է 

բացվում նաև պսակաձև ծոցից հոսող արյունը: Ապա այս արյունն 

անցնում է աջ փորոք1, որտեղից էլ արտամղվում է թոքային 

զարկերակացողուն (ԹԶ):  

 Քանի որ  պտղի թոքային զարկերակային համակարգում առկա է 

բարձր դիմադրություն (թոքային զարկերակներն ունեն 

արտահայտված մկանային շերտ, նեղ լուսանցք և գտնվում են 

սպազմի վիճակում),  աջ փորոքից արտահոսող արյան միայն 

7%˗ն է անցնում թոքեր: Իսկ արյան մեծ մասը շրջանցում է թոքերը 

և շունտավորվում աջից ձախ` զարկերակային կամ բոտալյան 

ծորանի միջով (ductus arteriosus) դեպի վայրէջ աորտա և 

արյունավորում պտղի մարմնի ստորին մասերը, ինչպես նաև 

ընկերքը 2 պորտային զարկերակների միջոցով (վայրէջ աորտայի 

արյան շուրջ 65%-ը վերադառնում է դեպի ընկերք). 

 Պտղի ընդհանուր սրտային արտամղվածքի մեծ մասը (~60%) 

ծագում է աջ փորոքից, իսկ մնացած 40% -ը` ձախ փորոքից2: 

Նկ.  Արյունահոսքի բաշխումը ոչխարի 

պտղի սրտում և խոշոր անոթներում2 

[Somoza, 2007] 

 

1  Աջ նախասրտի և ստորին սիներակի միացման տեղում կա փական (Եվստախյան փական), որն ուղված է դեպի ձախ և վեր. դրա 
շնորհիվ վերին սիներակից հոսող արյան 95%-ը շրջանցում է օվալ անցքը և ուղղվում դեպի եռփեղկ փականը և աջ փորոքը: 

2 Պտղի արյունահոսքի բաշխումը սովորաբար նկարագրում են ընդհանուր սրտային արտամղվածքով, այսինքն` աջ և ձախ 

փորոքային արտամղվածքների համակցմամբ: Մարդու պտղի ընդհանուր սրտային արտամղվածքը կազմում է 553 մլ/կգ/ր−1 [De 

Smedt et al. 1987]: Ի համեմատ կենդանիների` մարդու պտղի աջ և ձախ փորոքային արտամղվածքների տարբերությունն ավելի 
փոքր է (15 շաբաթական գեստացիայում աջ-ձախ փորոքային արտամղվածքների հարաբերությունը կազմում է  1.3, իսկ 40 
շաբաթականում` 1.1): Այս տվյալները համահունչ են այն իրողությանը, որ մարդկային մեծ ուղեղը պահանջում է ավելի մեծ ձախ 
փորոքային արտամղվածք:  

 Պտուղն ունի երակային վերադարձի հետևյալ բաղադրիչները.  

 վերին սիներակ (PO2 = 12 - 14 մմ Hg, O2 սատուրացիա ≈ 40%),  

 ստորին սիներակ իր 2 տարբեր հոսքերով.  

- արյունահոսք մարմնի ստորին հատվածներից  

(O2 սատուրացիա ≈ 70%), 

- արյունահոսք երակային ծորանից  

(PO2 = 32 - 35 մմ Hg, O2 սատուրացիա ≈ 80%),  

 պսակաձև երակային վերադարձ պսակաձև ծոցի միջոցով 

(O2 սատուրացիա ≈ 20%),  

 թոքային երակային վերադարձ թոքային երակներով  

(O2 սատուրացիա ≈ 45%): 

 Չնայած համակցված երակային վերադարձի 90%-ն անցնում է 

աջ նախասիրտ, տարբերակված արյունահոսքի և օվալ անցքի 

շնորհիվ թթվածնով առավել հագեցած արյուն ստանում է ձախ 

փորոքը (O2 սատուրացիա = 65%), իսկ թթվածնի ցածր 

սատուրացիայով արյունը հոսում է աջ փորոքով (O2 

սատուրացիա = 55%):  
Բացի այդ, օվալ անցքը թույլ է տալիս հավասարեցնել աջ և 

ձախ փորոքների ծավալային ծանրաբեռնումը (նախա-

ծանրաբեռնում): 

Նկ.  Թթվածնի սատուրացիան պտղի սրտի 

խոռոչներում և խոշոր անոթներում 

 

 
 

 

ՀԱՐՑ: 
Թթվածնից ամենաաղքատ արյունը հոսում է պտղի պսակաձև ծոցով և վերին սիներակով: 
Ինչու՞: 
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ՊՏՂԻ ՍՐՏԻ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԻԹՄԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Պտղի սրտի հաճախությունը (ՊՍՀ, FHR) կարելիէ դիտարկել կարդիոտոկոգրաֆիայով 

(պտղի էլեկտրոնային մոնիտոր) և դոպլեր ՈՒՁՀ-ով:  

Թեև սրտամկանը ռիթմիկորեն սկսում է կծկվել ներարգանդային կյանքի 3-րդ շաբաթից 

(սաղմի սրտի միոկարդիալ ռիթմավար բջիջների սպոնտան ապաբևեռացման 

արդյունքում), այն սոնոգրաֆիայով առաջինը տեսանելի է դառնում գեստացիայի 6-րդ 

շաբաթում: Այդ ժամանակ ՊՍՀ-ն կազմում է րոպեում 100−120 զարկ (զ/ր): 

Հաղորդչական համակարգի հետագա զարգացման հետ (ներառյալ սինոատրիալ 

հանգույցի կազմավորումը որպես սրտի առաջնային ռիթմավար) հաճախությունը 

մեծանում է և հասնում մինչև 170 զ/ր գեստացիայի 9−10-րդ շաբաթներում: Սրան 

հետևում է հաճախության նվազում մինչև 150 զ/ր 14−րդ շաբաթում, հավանաբար աճող 

պարասիմպաթիկ ազդեցության հետևանքով: Հետագայում ՊՍՀ-ն նորմայում կազմում 

է 110−150 զ/ր: 

 

Պտղի սրտի նորմալ ռիթմը բնութագրվում է հետևյալ 

ցուցանիշներով.  

- բազիսային հաճախությունը` 110−150 զ/ր 

- պարբերական ակցելերացիաներ (ՊՍՀ մեծացում)  

- սրտի հաճախության նորմալ փոփոխականություն 

(variability) 5−25 զարկով 

- պարբերական դեցելերացիաներ (ՊՍՀ նվազում)` 

պայմանավորված vagus-ի ռեֆլեքսով ի պատասխան 

արգանդի կծկումների ժամանակ պտղի գլխի ճնշման 

(օր. ծննդաբերության ընթացքում): 

Պտղի սրտի անոմալ ռիթմի մասին են վկայում հետևյալ 

ցուցանիշները. 

- բազիսային հաճախության նվազում 110-ից ցածր կամ 

150-ից բարձր  

- ակցելերացիաների բացակայություն ավելի քան 45 

րոպե  

- ՊՍՀ փոփոխականության նվազում կամ բացակայու-

թյուն 

- կրկնվող փոփոխական կամ ուշ դեցելերացիաներ:  

 

 

Պտղի հիպոքսեմիան կարող է ուղղակի ընկճող ազդեցություն ունենալ ԿՆՀ-ի  և սրտամկանի ֆունկցիայի 

վրա` առաջացնելով ՊՍՀ-ի փոփոխականության նվազում կամ կորուստ: 

 

Դոպլեր ՈւՁՀ-ն ապահովում է պտղի հեմոդինամիկայի ոչ ինվազիվ գնահատում: 

   
Նկ. Գունավոր Դոպլեր ՈւՁՀ-ով ցույց 

է տրված պորտալարը պորտային 

զարկերակներով (կարմիր) և 

պորտային երակով (կապույտ) 

Նկ. Նորմալ արյունահոսք պորտային 

երակով (ներքևում) և զարկերակով 

(վերևում) 32 շաբ. գեստացիայում 

Նկ. Պտղի սրտի ռիթմի գնահատում  

A – հոսքը նախասրտային սիստոլայի 

ժամանակ 

V – հոսքը փորոքային սիստոլայի ժամանակ 
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Արյան շրջանառության փոփոխությունները ծնվելուց հետո 
 
Սիրտանոթային համակարգի փոփոխությունները ծնվելիս պայմանավորված են ընկերքային շրջանառության 

ընդհատմամբ և թոքային շնչառության սկսմամբ: 

I. Փակվում են բոլոր շունտերը: 

Երակային ծորանի փակում Բոտալյան ծորանի փակում Օվալ անցքի փակում 

- կատարվում է պորտային զարկե-
րակների և երակի փակումից քիչ 
անց: Ուստի, ծնվելուց հետո դեռ 
որոշ ժամանակ արյունն ընկերքից 
կարող է անցնել նորածնին: 

- ծնվելուց անմիջապես հետո ծորանը փակվում է 
ի հաշիվ պատերի մկանային կծկման 
(հարուցվում է թթվածնի ազդեցությամբ): Լրիվ 
անատոմիական փակումն ի հաշիվ ինտիմայի 
պրոլիֆերացիայի տևում է 1-3 ամիս: 
Բոտալյան ծորանի փակման, ինչպես և թոքային 
անոթային դիմադրության անկման հետևանքով 
արագորեն աճում է թոքերով հոսող արյան 
ծավալը: Սա իր հերթին  մեծացնում է ճնշումը 
ձախ նախասրտում: Միաժամանակ նվազում է 
ճնշումն աջ նախասրտում ընկերքային 
շրջանառության ընդհատման հետևանքով: 

- պայմանավորված է ձախ և աջ նախասրտերի 
ճնշումների տարբերությամբ. septum primum-ը 
սեղմվում է septum secundum-ին: Սակայն, 
կյանքի առաջին օրերին այս փակումը դարձելի 
է: Երեխայի ճիչը նպաստում է  աջից ձախ 
շունտավորմանը օվալ անցքով` առաջացնելով 
անցողիկ ցիանոտիկ շրջաններ: Երկու septum-
ների մշտական հարակցումն աստիճանաբար 
հանգեցնում է նրանց միաձուլմանը, ինչը տևում 
է  շուրջ 1 տարի:  Մարդկանց ~20%-ի օվալ 
անցքը լրիվ չի փակվում (բաց օվալ անցք): 

 

II. Շրջանառության զուգահեռ տիպը փոխարինվում է հաջորդական տիպով: 

Փորոքային արտամղվածքներն առանձին են (ոչ համակցված): 

 

 

 

 

 Թոքային անոթային դիմադրությունը  (PVR) նվազում է  ծնվելուց 

անմիջապես հետո և շարունակում նվազել կյանքի առաջին շաբաթների 

ընթացքում: Դա ուղեկցվում է թոքային արյունահոսքի մեծացմամբ և 

թոքային զարկերակների պատերի հաստության նվազմամբ: 

 Համակարգային (մեծ) շրջանում անոթային դիմադրությունը մեծանում է 

և ապահովում օրգանների պերֆուզիան: Ի պատասխան մեծացած 

ճնշման`այստեղ անոթները երկարում և հաստանում են: 

Ծնվելուց 24 ժամ հետո նորմայում միջին թոքային զարկերակային ճնշումը 

պետք է նվազի` կազմելով համակարգային զարկերակային ճնշման կեսը: 

2-6 շաբաթվա ընթացքում այն հասնում է մեծահասակների թոքային 

զարկերակային ճնշման մակարդակին: 

Բարձրադիր վայրերում ապրող երեխաներն ի համեմատ ծովի 

մակարդակին բնակվողների` ունեն ավելի բարձր միջին թոքային 

զարկերակային ճնշում: Սա առավել արտահայտվում է ֆիզիկական 

լարման դեպքում: Սրանով է բացատրվում նաև բաց բոտալյան ծորանի 

պահպանման բարձր ռիսկը բարձրավայրերում ապրող երեխաների 

շրջանում: 
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Արյան շրջանառության նորմալ անցման խանգարումը 

ծնվելուց հետո անվանում են պերսիստենտ ֆետալ 

շրջանառություն կամ նորածնի պերսիստենտ թոքային 

հիպերտենզիա: Սա ամենից հաճախ կապված է հետևյալ 

պատճառների հետ [Teng RJ, Wu TJ. 2013]. 

 սուր թոքային անոթակծկում մեկոնիալ ասպիրացիայի, 

շնչական խանգարումների համախտանիշի (նորածնի 

ռեսպիրատոր դիստրես), թոքաբորբերի և այլ 
դեպքերում 

 թոքային անոթային հունի հիպոպլազիա 
 բոտալյան ծորանի սպազմ կամ վաղաժամ փակում 

ներարգանդային կյանքում, ինչը կարող է դիտվել 
հղիության 3-րդ եռամսյակում ոչ ստերոիդային 
հակաբորբոքիչ դեղերի (օր. ibuprofen, naproxen) 
ընդունման դեպքում: 

 
Նկ. Պոստնատալ կառուցվածքային փոփոխությունները 

և խրոնիկ հիպոքսիայի ազդեցությունը թոքային 

զարկերակների վրա [Gao Y, Raj JU. 2011] 

Բոտալյան ծորանի փակման խանգարումը պոստնատալ կյանքի առաջին 48-96 ժամվա ընթացքում հանգեցնում է 

արյան ձախից աջ շունտավորմանը և թոքային շրջանի գերծանրաբեռնմանը: 

Բաց բոտալյան ծորանի բարձր ռիսկ ունեն անհաս նորածինները: Դրան նպաստում են մի շարք գործոններ.  

 ծորանի բարձր զգայնություն պրոստագլանդինների նկատմամբ 

 հիպոքսիայի և ացիդոզի բարձր հաճախություն  

 շնչական խանգարումների համախտանիշ 

 ծորանի հարթ մկանների զարգացման խանգարում 

 հավելյալ ինֆուզիոն թերապիա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սրտի որոշ բնածին արատներ (օր. հիպոպլաստիկ ձախ փորոք, աորտայի կոարկտացիա) կախում 

ունեն բոտալյան ծորանի արյունահոսքից (ծորան-կախյալ արատներ) և արագորեն այս 

հիվանդների վիճակը վատթարանում է կյանքի առաջին օրերի կամ շաբաթների ընթացքում, երբ 
բոտալյան ծորանը փակվում է: Այս երեխաները կարող են հանդես գալ գունատությամբ, սեպտիկ 
շոկ հիշեցնող կլինիկական պատկերով: Թեև կարևոր է նման  դեպքերում ենթադրել սեպտիկ շոկի 
առկայություն և սկսել հակաբիոտիկներով բուժում,  պետք է նկատի ունենալ նաև ՍԲԱ 
առկայությունը, որի դեպքում PGE-ի  նշանակումը բոտալյան ծորանը բաց պահելու նպատակով 
կարող է փրկել հիվանդի կյանքը, իսկ թթվածնի բարձր կոնցենտրացիաներով օքսիգենոթերապիան 
արագացնում է ծորանի փակումը` սպառնալով հիվանդի կյանքին: 

Կլինիկական դեպք 

1 շաբաթական  նորածինը մինչև  վերջին օրը  

համարվել  է միանգամայն  առողջ: Վերջին օրվա 

ընթացքում երեխան դարձել է գունատ, թույլ, վատ է  

սնվում,  շնչառությունը  դժվարացած է: Ինտենսիվ  
թերապիայի  բաժանմունքում  երեխան ինտուբացվել  

է, ստացել  է  իզոտոնիկ  սալինի  ինֆուզիաներ  
վատ  պերֆուզիայի  հետ կապված: 
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Կարդիոմիոցիտի կառուցվածքը զարգացման ընթացքում 

Նկ. Հասուն կարդիոմիոցիտի ուլտրակառուցվածքը  [Katz, 1975]  
 

 

 

Կծկողական սպիտակուցները դասավորված են հաստ 

(միոզինային) և բարակ (ակտինային) թելերի կանոնավոր 

զանգվածների տեսքով: 

 A-գոտին սարկոմերի այն հատվածն է, որը կազմված է 

հաստ թելերից, որոնց միջով երկու կողմից ձգվում են 

բարակ թելերը: I-գոտին կազմված է միայն բարակ թելերից, 

որոնք ձգվում են  Z-գծերից դեպի սարկոմերի կենտրոն: 

Սարկոմերը կծկողական ապարատի ֆունկցիոնալ միավորն 

է, որը ներկայացնում է երկու Z-գծերի միջև ընկած հատված 

և պարունակում է  երկու կես I-գոտիներ և մեկ A-գոտի:  

Սարկոպլազմային ցանցը շրջապատում է կծկողական 

սպիտակուցները և անմիջապես հարակցում է 

սարկոլեմային և միջաձիգ խողովակային համակարգին 

(t˗խողովակներ): Այս խողովակների թաղանթը 

ներկայացնում է սարկոլեմայի շարունակություն, որի 

շնորհիվ t˗խողովակների լուսանցքը մոտեցնում է 

արտաբջջային տարածքը սրտամկանի բջջի կենտրոնին: 

 Նորածնի կարդիոմիոցիտը կառուցվածքով էապես տարբերվում է հասուն միոցիտից:  

Նկ. Փորոքային միոցիտի հյուսվածա-

բանական (A) և էլեկտրոնամանրա-

դիտակային (B) պատկերը զարգաց-

ման տարբեր շրջաններում  

[Porter GA et al, 2011] 

 

 

ՈՉ ՀԱՍՈՒՆ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՑԻՏ ՀԱՍՈՒՆ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՑԻՏ 

 Կլորավուն է և համեմատաբար կարճ  Երկարավուն է 

 Չունի կազմավորված ներբջջային կառուցվածք. 

- միոֆիբրիլները նոսր են և առավելապես դասավորված են 
բջջի պերիֆերիայով, իսկ բջջի կենտրոնական մասը 
զբաղեցնում են միտոքոնդրիումների և կորիզների 
չկազմավորված կույտերը 
- բնորոշ է սարկոմերների սակավ քանակ` կծկողական 
սպիտակուցների ֆետալ իզոձևերի էքսպրեսիայով 

 Ունի կազմավորված ներբջջային կառուցվածք. 

- միոֆիբրիլները խիտ են և կենտրոնացված են բջջի 
առանցքին զուգահեռ 
- բնորոշ է սարկոմերների մեծ քանակ` կծկողական 
սպիտակուցների այլ իզոձևերի էքսպրեսիայով (որոշ 
հիվանդությունների դեպքում կարող է տեղի ունենալ ֆետալ 
սպիտակուցների ռե-էքսպրեսիա) 

 Միտոքոնդրիումների սակավ քանակ և փոքր ծավալ  Միտոքոնդրիումների մեծ քանակ և ավելի մեծ ծավալ` 

հաստացած կրիստաներով 

 Էներգիայի գերակշռող աղբյուրը գլյուկոզն է: 
Նորածնի սրտամկանն ունի գլյուկոզի ավելի բարձր 
յուրացում, քան մեծահասակինը, և ավելի կայուն է 
հիպոքսիայի նկատմամբ 

 Էներգիայի գերակշռող աղբյուրը  ակտիվացած երկար 

շղթայով ճարպաթթուներն են: Սա ուղեկցվում է ծնվելուց 

հետո սրտամկանում գլիկոգենի պաշարների նվազմամբ 
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Սրտի իոնական անցուղիները զարգացման ընթացքում 

 

Բջջի թաղանթային պոտենցիալը պայմանավորված է իոնական 

անցուղիների 5 հիմնական տիպերով:  

 
Ֆիզիոլոգիական պայմաններում կալցիումի և նատրիումի 

իոնները հոսում են բջջի ներս և ապաբևեռացնում թաղանթը, 

իսկ  կալիումի իոնները հոսում են դուրս` վերաբևեռացնելով 

թաղանթը: Բազմաթիվ գեներ են ընդգրկված այս դինամիկ 

հավասարակշռության պահպանմանը: 

 

 Հիմնական ապաբևեռացնող հոսքերը և նրանց 

պատասխանատու գեները 

INa (Na-ի արագ ներհոսք) SCN5A 

ICa-L (Ca-ի դանդաղ ներհոսք) CACNA1C 

 
 Հիմնական վերաբևեռացնող հոսքերը և նրանց 

պատասխանատու գեները 

IKr (K-ի արագ արտահոսք) KCNH2/KCNE2 

IKs (K-ի դանդաղ արտահոսք) KCNQ1/KCNE1 
 

 

Ընդհանուր առմամբ, գործողության և հանգստի պոտենցիալները կարդիոմիոցիտներում կրում են զգալի 

փոփոխություններ զարգացման ընթացքում, որոնք հիմնականում պայմանավորված են իոնական անցուղիների 

փոփոխություններով. 

 Արագ նատրիումական հոսքը (կոդավորվում է SCN5a և SCN1b գեներով) զգալի մեծանում է զարգացման ընթացքում: 

Վաղ շրջանում գործող նատրիումական անցուղիները սակավ են, նրանց խտությունը հարաճուն մեծանում է  

զարգացման ընթացքում: 
 

 Պտղի սրտամկանում գերակշռում է կալիումի IKr հոսքը (կոդավորվում է KCNH2 և KCNE2 գեներով), իսկ արդեն վաղ 

նորածնային շրջանից  գերիշխող է դառնում IKs  վերաբևեռացնող  հոսքը (կոդավորվում է KCNQ1 և KCNE1 

գեներով): 
 

 Հասուն մկանաբջջում  սարկոպլազմային ցանցը հանդիսանում է կալցիումի հիմնական պահեստը, որն ընդգրկված է 

միոցիտի էլեկտրամեխանիկական (դրդում-կծկում) զուգորդման պրոցեսին:  Կալցիումը մուտք է գործում մկանաբջիջ 

գործողության պոտենցիալի ընթացքում L-տիպի պոտենցիալ-կախյալ կալցիումական անցուղիներով: Ապա այս 

կալցիումն ակտիվացնում է կալցիումի ձերբազատումը սարկոպլազմային ցանցից` կալցիում-ձերբազատող 

անցուղիների (ռիանոդինային ընկալիչներ) միջոցով:  Ոչ հասուն կարդիոմիոցիտներում սարկոպլազմային ցանցի 

ֆունկցիան  և կազմավորումը դեռ հասուն մակարդակների վրա չեն և բջջի ակտիվացումը առավելապես կախված է 

արտաբջջային կալցիումի ներհոսքից L-տիպի կալցիումական անցուղիներով: Սրանով է բացատրվում 

նորածինների սրտամկանի խիստ զգայնությունը կալցիումական անտագոնիստների նկատմամբ:  Իսկ որոշ 

հեղինականեր կալցիումի քլորիդը համարում են արդյունավետ ինոտրոպ միջոց նորածինների սրտային 

վիրահատություններից հետո: Զարգացման ընթացքում աստիճանաբար մեծանում է կալցիումի ներբջջային 

ռեցիրկուլյացիան: 
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Սրտի սիստոլիկ և դիաստոլիկ ֆունկցիաները զարգացման ընթացքում 

Սրտային պոմպի ընդհանուր ֆունկցիան արտահայտվում է սրտային 

արտամղվածքով (cardiac output, CO). 

Սրտային արտամղվածք = հարվածային ծավալ × սրտի հաճախություն (ՍՀ)   
 

 Սրտի հարվածային ծավալը կանխորոշող հիմնական գործոններն են` 

 նախածանրաբեռնում (preload) – կանխորոշվում է փորոքների վերջնային դիաստոլիկ 

ծավալով 

 հետծանրաբեռնում (afterload) – կանխորոշվում է սրտապատի լարմամբ կծկման ժամանակ 

(ձախ փորոքի նախածանրաբեռնումը պայմանավորված է համակարգային զարկերակային 

ճնշմամբ, աջ փորոքինը` թոքային զարկերակային ճնշմամբ) 

 ինոտրոպ վիճակ կամ կծկողականություն – սրտամկանի կրճատման ունակություն անկախ 

ծանրաբեռնումից, նրա վրա ազդում են կալցիումի ներբջջային կոնցենտրացիաները, 

ավտոնոմ նյարդային համակարգը, հումորալ և ֆարմակոլոգիական գործոնները:  
 

 Սրտի դիաստոլիկ ռելաքսացիան ունի 2 բաղադրիչ` 

- ակտիվ` էներգակախյալ (Ca2+ իոնների հեռացման մեխանիզմներ կարդիոմիոցիտներում),  

- պասիվ` ոչ էներգակախյալ (սրտամկանի ձգունակություն - compliance): 

Չնայած տարիքի հետ սրտային արտամղվածքը մեծանում է, բայց մարմնի 

միավոր կշռի համեմատ այն նվազում է: 

 
Նկ. Սրտային արտամղվածքի (CO) և 

սրտային ինդեքսի փոփոխությունները  

զարգացման ընթացքում` կախված 

տարիքից և քաշից [Rudolph, 1974]  

 Ոչ հասուն սիրտն ունի սահմանափակ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ. 

 Կծկողական սպիտակուցների ցածր խտությունը պայմանավորում է սրտամկանի թույլ կծկողականությունը:  Ցածր է նաև 
մկանաթելերի կրճատման արագությունը: 

 Ոչ կծկողական տարրերի բարձր պարունակությունը սրտամկանում նպաստում է փորոքների ձգունակության (compliance) 
փոքրացմանը, որն էլ իր հերթին նպաստում է հանգստի կամ պասիվ լարման մեծացմանը, սակայն կծկման ընթացքում 
լարման ցածր ունակությանը: Սա սահմանափակում է սրտի հարվածային ծավալի չափը: Հետևաբար, մանուկների սրտային 
արտամղվածքը գերազանցապես կախված է սրտի հաճախությունից և բրադիկարդիայի դեպքում սրտային արտամղվածքը 
փոքրանում է:  
Բոլոր տարիքային խմբերում աջ փորոքն ավելի ձգունակ է, քան ձախը: 
 Չնայած լարում զարգացնելու համեմատաբար ցածր ունակությանը, նորածնի սրտամկանի կծկողականությունը կարելի է 
ուժեղացնել ինոտրոպներով: 

 

 Ծնվելուց հետո սրտի հաճախության սիմպաթիկ հսկումն աստիճանաբար նվազում է, իսկ պարասիմպաթիկ հսկումը` 

մեծանում [Yiallourou SR et al, 2012]: 
 

 Երեխայի կոմպենսատոր սիրտանոթային ռեակցիաներն ի պատասխան տարբեր հեմոդինամիկ խանգարումների (օր. 

փորոքային նախածանրաբեռնման իջեցման, սրտամկանի կծկողականության թուլացման և անոթային տոնուսի փոփոխման), 

էապես տարբերվում է մեծահասակների ռեակցիաներից:   

Օրինակ, սեպտիկ մեծահասակին սովորաբար բնորոշ է համակարգային անոթային դիմադրության իջեցում և սրտային 

արտամղվածքի պահպանում չնայած սրտամկանի դիսֆունկցիային: Առկա է ցածր արտամղման ֆրակցիա, սակայն սրտային 

արտամղվածքը (սրտի րոպեական ծավալը) պահպանվում է ի հաշիվ փորոքների լայնացման և սրտի հաճախության 

մեծացման: Այսպիսի ցածր համակարգային անոթային դիմադրությամբ կամ հիպերդինամիկ շոկը («տաք» շոկ)  առավելապես 

հանդիպում է մեծահասակների շրջանում:  Իսկ սեպտիկ երեխաներին առավել բնորոշ է  «սառը» շոկի պատկեր` ցածր սրտային 

արտամղվածքով և բարձր համակարգային  անոթային դիմադրությամբ: Երեխաների փորոքների լայնանալու ունակությունը 

(compliance) և Սթարլինգի օրենքի արդյունավետությունը սահմանափակ է սրտային արտամղվածը պահպանելու համար: 

Տախիկարդիան հանդիսանում է երեխաների ադեկվատ սրտային արտամղվածքի պահպանման հիմնական միջոցը տարբեր 

հեմոդինամիկ խանգարումների ժամանակ: Բացի սրտային արտամղվածքից, երեխաների զարկերակային ճնշման (ԶՃ) 

առաջնային կարգավորիչ է հանդիսանում համակարգային անոթային դիմադրությունը (ՀԱԴ): Երեխաներն ունակ են 

առավելագույնի հասցնել  ՀԱԴ-ը նորմալ ԶՃ պահպանելու համար, նույնիսկ սրտային արտամղվածքի զգալի իջեցման 

դեպքում: ՀԱԴ-ի մեծացումը պայմանավորված է պերիֆերիկ անոթակծկմամբ` սիմպաթիկ նյարդային համակարգի և 

անգիոտենզինի միջնորդությամբ: Արդյունքում, արյան հոսքը վերաբաշխվում է մաշկից, կմախքային մկաններից և ընդերային 

օրգաններից դեպի կենսական կարևոր օրգաններ` գլխուղեղ, սիրտ, թոքեր և մակերիկամներ: Անոթային տոնուսի նման 

կարգավորումը նորմալացնում է ԶՃ-ն անկախ սրտային արտամղվածքից: Ուստի, մանկաբուժական հիվանդների համար 

զարկերակային ճնշումը համարվում է սիրտանոթային հոմեոստազի թույլ ցուցիչ: Երեխայի հեմոդինամիկ ստատուսի 

գնահատման համար առավել արժեքավոր են  սրտի հաճախությունը, մազանոթների լցման ժամանակը, պերիֆերիկ 

անոթազարկի որակը, մենտացիան, դիուրեզը և թթվահիմնային վիճակը: 
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3. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

 

 ԱՆԱՄՆԵԶ 

I. Գեստացիոն և նատալ անամնեզ 

Մոր 

հիվանդությունները 

1. Դիաբետիկ մայրերից ծնված երեխաների շրջանում բարձր է կարդիոմիոպաթիայի, ՍԲԱ 

հաճախությունը (օր. ՄԱՏ, ՓՄԴ ԲԲԾ): 

2. Մոր կարմիր գայլախտի և շարակցական հյուսվածքի խառը հիվանդության դեպքում բարձր 

է երեխայի սրտի բնածին պաշարման ռիսկը: 

3. Մայրական ինֆեկցիաներ. 

- Մոր կարմրախտը հղիության առաջին եռամսյակում առաջացնում է բազմակի 

անոմալիաներ, ներառյալ ՍԲԱ 

-  Ցիտոմեգալովիրուսային, հերպեսվիրուսային և B կոքսակիվիրուսային ինֆեկցիաները 

հղիության վաղ շրջանում ցուցաբերում են տերատոգեն ազդեցություն, իսկ ուշ շրջանում` 

առաջացնում միոկարդիտ 

- ՄԻԱՎ վարակն առաջացնում է ինֆանտիլ կարդիոմիոպաթիա 

Դեղերի և ալկոհոլի 

ընդունումը  

հղիության 

ընթացքում 

1. Որոշ դեղեր համարվում են տերատոգեններ. ամֆետամիններ, անտիկոնվուլսանտներ, ԱՓՖ 

պաշարիչներ (captopril, enalapril, lisinopril), անգիոտենզին II ընկալիչի ներհակորդներ 

(losartan), լիթիում, ռետինոյաթթու, պրոգեստերոն և էստրոգեն: 

2. Ալկոհոլի չարաշահումը հղիության ընթացքում զուգորդված է ՍԲԱ հետ (պտղի 

ալկոհոլային համախտանիշ): 

3. Չնայած ծխախոտի տերատոգեն ազդեցությունն ապացուցված չէ, սակայն նա առաջացնում 

է ներարգանդային աճի դանդաղում: 

Քաշը ծնվելիս 1. Եթե նորածինն ունի գեստացիոն ժամկետի համեմատ ցածր քաշ, այն կարող է ցույց տալ 

ներարգանդային ինֆեկցիայի առկայությունը կամ մոր կողմից դեղերի կամ ալկոհոլի 

օգտագործումը: Տիպիկ օրինակներ են բնածին կարմրախտի համախտանիշը և պտղի 

ալկոհոլային համախտանիշը: 

2. Բարձր քաշով նորածիններ հաճախ ծնվում են դիաբետիկ մայրերից, ինչը զուգորդված է 

սրտային անոմալիաների բարձր հաճախության հետ:  

 

 

II.  Պոստնատալ անամնեզ 

Աճ և զարգացում Քաշի ավելացումը և ընդհանուր զարգացումը կարող են հապաղել կանգային սրտային 

անբավարարության կամ ծանր ցիանոտիկ արատի դեպքում: Ավելի շատ տուժում է քաշը, քան 

հասակը: 

Սնուցում Վատ սնուցվելը, կերակրվելիս արագ հոգնելը, կերակրումների տևողության երկարումը 

կարող է հանդիսանալ մանուկների կանգային սրտային անբավարարության վաղ նշան: 
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Ընդհանուր բժշկական անամնեզ 

 Ցիանոզի, “հևոցացիանոտիկ նոպաների” անամնեզ (էջ 37) 

 Հաճախաշնչություն, հևոց և այտուցված կոպեր – կանգային սրտային անբավարարության նշաններ են (էջ 38) 

 Հաճախակի շնչառական ինֆեկցիաներ.  ձախից աջ շունտավորմամբ սրտի բնածին արատները մեծացնում են 

թոքային արյունահոսքը և նախատրամադրում ստորին շնչուղիների ինֆեկցիաների զարգացմանը: 

 Ինտոլերանտություն ֆիզիկական ծանրաբեռնման նկատմամբ – կարող է առաջանալ սրտի լուրջ հիվանդության 

հետևանքով: Գեր երեխաները նույնպես կարող են ունենալ ցածր տոլերանտություն ֆիզիկական ծանրաբեռնման 

նկատմամբ սրտային  հիվանդության բացակայության պայմաններում: Նորածինների և կրծքահասակ երեխաների 

ֆիզիկական տոլերանտությունը գնահատվում է  սնուցման անամնեզի հիման վրա: 

 Կրծքի ցավ (էջ 38)  

 Ուշագնացություն - Syncope (էջ 38) 

 Սրտխփոց – ամենից հաճախ հանդիպում է պարոքսիզմալ տախիկարդիայի կամ արտահերթ կծկումների 

(էքստրասիստոլիա) ժամանակ: Հիպերթիրեոզով կամ միտրալ փականի պրոլապսով (ՄՓՊ) երեխաները կարող են 

առաջին անգամ բժշկի ներկայանալ սրտխփոցի գանգատով: 

 Վերջերս կրած տոնզիլիտի կամ հոդային սիմպտոմների անամնեզ 

 Նյարդաբանական սիմպտոմներ. 
 Ինսուլտի անամնեզը ենթադրում է թրոմբոէմբոլիա, որը զարգացել է ինֆեկցիոն  էնդոկարդիտի կամ 

պոլիցիտեմիայով ուղեկցվող ցիանոտիկ ՍԲԱ-ի ֆոնի վրա: Հազվադեպ ինսուլտ կարող է առաջանալ երակային 

թրոմբի պարադոքսալ էմբոլիայի հետևանքով միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտի դեպքում: 

 Գլխացավի անամնեզը կարող է հանդիսանալ ուղեղային հիպոքսիայի դրսևորում ցիանոտիկ ՍԲԱ-ի, ծանր 

պոլիցիտեմիայի դեպքում: Երեխաների շրջանում հիպերտենզիան հազվադեպ է առաջացնում գլխացավեր:  

 Խորեիկ շարժումները վկայում են ռևմատիկ տենդի մասին: 

 Դեղեր:  Հիվանդի հիմնական գանգատը և որոշակի ֆիզիկալ տվյալներ կարող են պայմանավորված լինել դեղերով: 
 Տախիկարդիա և սրտխփոց կարող են առաջանալ ջերմիջեցնող և հակահիստամինային դեղերի, սալբուտամոլի 

ընդունման հետևանքով: 

 β-պաշարիչների ամենահաճախակի կողմնակի էֆեկտները երեխաների շրջանում  հանդիսանում են 

վարքագծային փոփոխություննեը, դեպրեսիան, տրամադրության տատանումները: 

 

III. Ընտանեկան անամնեզ 

ՍԲԱ ՍԲԱ-ի անամնեզը մերձավորների շրջանում մեծացնում է երեխայի ՍԲԱ ունենալու 

հավանականությունը: Երբ ընտանիքում մի երեխան ունի ՍԲԱ, արատավոր սիբլինգների   

ծնվելու հավանականությունը կազմում է 3%: 

Ժառանգական 

հիվանդություններ 

Որոշ ժառանգական հիվանդություններ զուգորդված են ՍԲԱ որոշ ձևերի հետ: Օրինակ, 

Marfan−ի համախտանիշը հաճախ զուգակցվում է աորտայի անևրիզմայի և միտրալ փականի 

պրոլապսի հետ:  

Երկարացած QT համախտանիշը զուգակցված է փորոքային տախիառիթմիայի և սրտային 

հանկարծամահության հետ: 

Հիպերտենզիա և 

աթերոսկլերոզ 

Էսենցիալ հիպերտենզիան և պսակաձև զարկերակի հիվանդությունը ցուցաբերում են խիստ 

ընտանեկան միտում: Աթերոսկլերոզի ամենակարևոր ռիսկի գործոնը հանդիսանում է 

ընտանիքում սրտի պսակաձև հիվանդության առկայությունը, որն առաջացել է հայրական գծով 

մինչև 55 տարեկանը, կամ մայրական գծով մինչև 65 տարեկանը:  
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 ՖԻԶԻԿԱԼ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

I.  Զննում 
Ընդհանուր 

տեսքը և 

սնուցման 

կարգավիճակը 

Պետք է ստուգել երեխայի դիստրեսի առկայությունը, սնուցման կարգավիճակը, վարքը, 

տրամադրությունը:  Գիրություն նկատելու դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ այն կարող է ոչ 

միայն զուգորդվել սիրտանոթային ռիսկի այլ գործոնների (դիսլիպիդեմիա, հիպերինսուլինեմիա, 

հիպերտենզիա) հետ, այլև հանդիսանում է պսակաձև զարկերակի հիվանդության ռիսկի անկախ գործոն: 

Շնչառական 

դիստրես 

Հաճախաշնչությունը տախիկարդիայի հետ միասին հանդիսանում է ձախակողմյան սրտային 

անբավարարության ամենավաղ նշանը:  Եթե երեխան ունի հևոց կամ կրծքավանդակի ներքաշումներ,  

այն կարող է լինել ավելի ծանր ձախակողմյան սրտային անբավարարության կամ ծանր թոքային 

հիվանդության նշան: 

Դիսմորֆիկ 

նշաններ 

Շատ ակնհայտ քրոմոսոմային և այլ գենետիկական անոմալիաներ  զուգորդված են ՍԲԱ որոշակի ձևերի 

հետ: Օրինակ. 

 

- Down-ի համախտանիշով երեխաների 40% - 50%-ն ունի ՍԲԱ: Ամենից հաճախ 
հանդիպում են ՍԲԱ երկու ձևեր. նախասիրտ-փորոքային կանալի դեֆեկտ և 
ՓՄԴ 

 

- Turner-ի համախտանիշով (X0 
համախտանիշ) աղջիկների 
շուրջ 35%-ն ունի ՍԲԱ. 
աորտայի կոարկտացիա (COA), 
երկփեղկ աորտալ փական, 
աորտալ ստենոզ, ավելի ուշ 
տարիքում` աորտայի շերտա-
զատում 

 

- Marfan-ի համախտանիշով 
մարդկանց 90%-ի սրտում և 
անոթներում զարգանում են 
փոփոխություններ. աորտայի 
անևրիզմ (աորտայի շերտա-
զատման և պատռվածքի 
բարձր ռիսկ), միտրալ 
փականի պրոլապս 

Գույնը Պետք է ստուգել, արդյոք երեխան ունի ցիանոզ (էջ 37), գունատություն, դեղնություն:  

 Գունատություն բնորոշ է կանգային սրտային անբավարարությանը (վազոկոնստրիկցիայի 
հետևանքով), շոկային վիճակներին, ծանր անեմիային:.  

 Ծանր կանգային սրտային անբավարարությամբ և բնածին հիպոթիրեոզով նորածինները կարող են 
ունենալ ձգձգվող դեղնություն:  

 Բաց բոտալյան ծորանը և թոքային ստենոզը հաճախ հանդիպում են բնածին հիպոթիրեոզով 
նորածինների շրջանում:  

Կրծքավանդակի 

զննում 

 Պրեկորդիալ շրջանի արտացցումը ենթադրում է սրտի խրոնիկ մեծացում: 

 Հարիսոնյան ակոսը (կրծքավանդակի ստորին սահմանի ներանկում) կարող է պայմանավորված լինել 

թոքերի ձգունակության (compliance) երկարատև իջեցման հետևանքով, օր. ձախից աջ 

շունտավորմամբ ՍԲԱ դեպքում: 

Թմբկափայտի 

մատներ 

Երկարատև զարկերակային դեսատուրացիան 

(սովորաբար ավելի քան 6 ամիս տևող), նպաստում է 

եղունգների ձևափոխմանը` ժամացույցի ապակու տեսքով, 

և ֆալանգների ձևափոխմանը` թմբկափայտի մատների 

տեսքով. մատների ծայրերը հաստանում և լայնանում են:  

Վաղ շրջանում այն արտահայտվում է եղունգների 

կարմրությամբ և փայլունությամբ: 
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Երկկողմանի այտուցներ 

Այտուցները գնահատում են 4 աստիճանային սանդղակով` 

կախված փոսիկի խորությունից և հարթման արագությունից: 

Աստիճան Նկարագրություն 
1+                 ≤2 մմ, արագ անհետացում 

2+ 2-4 մմ, անհետանում է 10-25 վրկ-ում 

3+ 4-6 մմ, անհետացումը կարող է տևել 1 րոպեից ավելի: 

Վերջույթի նկատելի հաստացում: 

4+ 6-8 մմ: Անհետանում է 2-5 րոպեից: Վերջույթի 

արտահայտված հաստացում: 

 
 

 
«Դանդաղ այտուցների» դեպքում փոսիկը պահպանվում է ավելի քան 1 րոպե   և նրանք ամենայն հավանականությամբ 

պայմանավորված են երակային կանգով, իսկ եթե փոսիկն անհետանում է 40 վրկ-ից շուտ («արագ այտուցներ»), պատճառը գրեթե 

միշտ ալբումինի ցածր մակարդակն է (երակային ճնշումն, ըստ երևույթին, կարգավորում է վերջույթներից հյուսվածքային հեղուկի 

արտահոսքի արագությունը) [Henry JA, Altmann P, 1978]: 

 

II. Շոշափում 

 
Ծայրամասային անոթազարկ (պուլս) 

Պետք է գնահատել պուլսի հաճախությունը, ռիթմը և լեցունությունը: 

Հասակի հետ պուլսի հաճախությունը նվազում է: 

 Պուլսի հաճախացում դիտվում է հուզմունքի, տենդի, սրտային 

անբավարարության, հիպերթիրեոզի, անեմիայի, առիթմիաների, որոշ 

դեղերի ընդունման ժամանակ: 

 Բրադիկարդիա բնորոշ է սրտի պաշարմանը, որոշ դեղերի 

ազդեցությանը, հիպոթիրեոզին, ներգանգային ճնշման բարձրացմանը... 

 Անկանոն պուլսը ենթադրում է առիթմիա, բայց սինուսային առիթմիան 

(հաճախացում ներշնչման ընթացքում) նորմալ է: 

 

Տարիք Պուլսի հաճախություն (զարկ/րոպե) 

0- 12 ամս 100-160 

1-12 տ. 70-110 

13-19 տ. 55-90 

[Աղբյուրը` Soghier L. Reference Range Values for Pediatric 
Care,  first ed. AAP 2014]  

Ծայրամասային պուլսը հեշտ շոշափելի է  նորմալ մանուկների բոլոր վերջույթներում:  Անհաս նորածինների ծայրամասային 

պուլսն ունի թռչող բնույթ` պայմանավորված ենթամաշկային ճարպաբջջանքի բացակայությամբ: 

    

Ազդրային պուլս Ծնկային պուլս Dorsalis pedis-ի պուլս Հետին տիբիալ պուլս 

  

Պետք է համեմատել աջ և ձախ ձեռքերի, ինչպես նաև ձեռքի ու ոտքի 

անոթազարկերի լեցունությունը:  Երեխայի ոտքերում հաճախ ավելի 

հեշտ է շոշափել  dorsalis pedis-ի կամ հետին տիբիալ պուլսը, քան 

ազդրային պուլսը: Ազդրային պուլսը շոշափելու փորձերը հաճախ 

արթնացնում են քնած երեխային կամ պատճառում անհանգստություն:  

 Ոտքերում թույլ պուլսի, իսկ ձեռքերում լավ լեցուն պուլսի 

առկայությունը ենթադրում է աորտայի կոարկտացիա:  

Բազկային պուլս 
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Մազանոթային 

լցման 

ժամանակ 

(ՄԼԺ) 

 Մաշկի պերֆուզիան կարելիէ գնահատել մաշկի 

ջերմաստիճանով և ՄԼԺ-ով (այն ժամանակը, 

որը պահանջվում է  վերականգնել մաշկի գույնը 

սեղմելուց հետո). 

 Նորմալ ՄԼԺ-ն 2-3 վրկ է կամ պակաս, սակայն 

միջավայրի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում այն 

կարող է երկարել պերիֆերիկ անոթակծկման 

հետևանքով: 
  

Գագաթային 

իմպուլս 

 

  

 Գագաթային իմպուլսի շոշափումը գերադասելի է, քան 

սրտի պերկուսիան, կարդիոմեգալիայի հայտնաբեր-

ման համար: Սրտի պերկուսիան համարվում է 

անարժանահավատ մեթոդ, հատկապես վաղ հասակի 

երեխաների սրտի չափերը գնահատելու համար:  

 Նորմայում մինչև 7 տարեկանը գագաթային իմպուլսը 

շոշափվում է 4-րդ միջկողային տարածությունում 

միջանրակային գծից անմիջապես ձախ: 7 տարեկանից 

հետո այն շոշափվում է 5-րդ միջկողային 

տարածությունում միջանրակային գծով: Գագաթային 

իմպուլսի տեղաշարժը դեպի դուրս կամ ցած 

ենթադրում է սրտի մեծացում: 

 

Առավելագույն 

իմպուլսի կետ 

(ԱԻԿ) 

 ԱԻԿ-ը թույլ է տալիս որոշել, թե որն է գերակայող փորոքը:  ԱՓ-ի գերակայման դեպքում 

իմպուլսն առավելագույն է ստորին ձախ կրծոսկրային սահմանում կամ թրաձև ելունի վրա, իսկ 

ՁՓ-ի գերակայման դեպքում` գագաթում: Նորմալ նորածիններն ու մանուկներն ունեն ԱՓ-ի 

գերակայում, իսկ ավագ հասակի երեխաները` ՁՓ-ի գերակայում:  

 Առավել տարածուն և դանդաղ բարձրացող իմպուլսն անվանում են սրտային հրոց (անգլ. heave), 

իսկ լավ լոկալիզացված և սուր իմպուլսը` սրտային հարված (անգլ. tap): Սրտային հրոցը 

զուգակցված է ծավալային գերծանրաբեռնման, իսկ հարվածը` ճնշմամբ գերծանրաբեռնման հետ:  

Հիպերակտիվ 

պրեկորդիում 

Բնորոշ է ծավալային գերծանրաբեռնմամբ ընթացող սրտի հիվանդություններին, օր. ՍԲԱ մեծ 

ձախից աջ շունտավորմամբ (օր. ԲԲԾ, ՓՄԴ), ծանր փականային ռեգուրգիտացիաներ (օր. աորտալ 

և միտրալ ռեգուրգիտացիա): 

Դողոցներ Դողոցները վիբրացիոն զգացողություններ են, 

որոնք ներկայացնում են  բարձր, կոպիտ 

աղմուկների շոշափելի դրսևորումներ:  

Դողոցներն ամենից լավ շոշափվում են ափի 

դիստալ մասով: Սակայն, լծափոսի և 

կարոտիսյան զարկերակների վրա դողոցը 

շոշափելու համար օգտագործվում են մատները:  
 

 Դողոցները վերին ձախ կրծոսկրային 

սահմանում դիտվում են թոքային ստենոզի 

ժամանակ: 

 Դողոցները վերին աջ կրծոսկրային սահմանում 

դիտվում են աորտալ ստենոզի ժամանակ: 

 Դողոցները ստորին ձախ կրծոսկրային 

սահմանում բնորոշ են ՓՄԴ-ին: 

 Դողոցները միջկողային տարածություններում 

դիտվում են աորտայի ծանր կոարկտացիայի 

դեպքում, երբ զարգանում են էքստենսիվ 

միջկողային կոլատերալներ:  
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III. Զարկերակային ճնշման (ԶՃ) չափում 
Զճ շարունակաբար փոփոխվում է սրտային ցիկլի ընթացքում, բայց կլինիկական պրակտիկայում միայն սիստոլիկ և 

դիաստոլիկ ճնշումներն են  սովորաբար գրանցվում մանժետային սֆիգմոմանոմետրիայով: 

 ԶՃ աուսկուլտատիվ չափում  
Սֆիգմոմանոմետրի մանժետի լայնությունը պետք է կազմի երեխայի բազկի միջին մասի շրջագծի առնվազն 40%-ը, 

իսկ երկարությունը պետք է օղակի բազկի շրջագծի 80 - 100%-ը: Կասկածելի դեպքերում խորհուրդ է տրվում կիրառել 

ավելի մեծ մանժետ, քանզի չափազանց փոքր մանժետը արհեստականորեն մեծացնում է ԶՃ  տվյալները: 

Երեխայի հանգստից 5 րոպե անց`  

1. գտնել երեխայի ճաճանչային պուլսը, արագորեն ներփչել սֆիգմոմանոմետրը մինչև 60 մմHg, ապա դանդաղ 

շարունակել ներփչել մինչև պուլսի անհետանալը + 10 մմHg 

2. նշել ներփչման առավելագույն մակարդակը, որը հավասար է պուլսի անհետացման մակարդակին + 30 մմHg  

3. բաց թողնել օդը մանժետից և 30 վրկ անց ներփչել սֆիգմոմանոմետրը մինչև նշված առավելագույն մակարդակը 

4. բաց թողնել օդը վրկ-ում 2-3 մմHg-ով մինչև Korotkoff-ի վերջին տոնը (K5) և 10 մմHg-ով ցածր 

- Սիստոլիկ ԶՃ (ՍԶՃ) = Korotkoff-ի առաջին տոն (K1) 

- Դիաստոլիկ ԶՃ (ԴԶՃ) = Korotkoff-ի տոների անհետացում (K5)  

 
 ԶՃ օսցիլոմետրիկ չափումը տեխնիկապես ավելի հեշտ է (հատկապես վաղ հասակի երեխաների համար) և լավ 

հարաբերակցում է աուսկուլտատիվ չափումների հետ: 

 

 Առավել ընդունելի է ԶՃ 3 ցուցանիշների միջինացումը: 

 

 Երեխաների և դեռահասների ԶՃ գնահատվում է ԶՃ հատուկ ցենտիլային աղյուսակների միջոցով, որոնք հիմնված 

են աուսկուլտատիվ չափումների վրա (http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/child_tbl.pdf): 

  

 Գոյություն ունեն նաև օսցիլոմետրիկ չափումների վրա հիմնված ԶՃ ցենտիլային աղյուսակներ նորածինների և 

մինչև 5 տ. երեխաների համար [Park et al, 2005]: 

 

 

http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/child_tbl.pdf
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 ԶՃ դասակարգումը 
 Երեխաներ և դեռահասներ 

[National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure 

in Children and Adolescents. 2004] 

Մեծահասակներ (mmHg) 
[ JNC 7 report. 2003] 

Նորմալ ԶՃ Սիստոլիկ և դիաստոլիկ ԶՃ ցածր են 90-րդ պերցենտիլից ԶՃ < 120/80 

Պրեհիպերտենզիա Սիստոլիկ կամ դիաստոլիկ ԶՃ ≥ 90-րդ պերցենտիլից, բայց ցածր 

են 95-րդ պերցենտիլից, կամ ԶՃ > 120/80 մմ Hg 

Սիստոլիկ ԶՃ  120-139  

կամ դիաստոլիկ ԶՃ   80-89 

Հիպերտենզիա Սիստոլիկ կամ դիաստոլիկ ԶՃ ≥ 95-րդ պերցենտիլից + 5 մմ Hg Սիստոլիկ ԶՃ  ≥ 140  

կամ դիաստոլիկ ԶՃ ≥ 90 

 Հիպերտենզիայի պատճառները տարբեր տարիքային խմբերում 

0-1 տ. 1 – 7 տ. 7 – 12 տ. Դեռահասներ 

Երիկամային զարկերակի կամ 

երակի թրոմբոզ 

Երիկամների բնածին 

անոմալիաներ 

Աորտայի կոարկտացիա  

Բրոնխաթոքային դիսպլազիա 

Երիկամային զարկերակի ստենոզ 

Երիկամային պարենխիմային 

հիվանդություն 

Wilms-ի ուռուցք 

Նեյրոբլաստոմա 

Աորտայի կոարկտացիա 

Երիկամային պարենխիմային 

հիվանդություն 

Երիկամային զարկերակի 

ստենոզ 

Էնդոկրին պատճառներ 

Էսենցիալ հիպերտենզիա 

Էսենցիալ հիպերտենզիա 

Երիկամային 

պարենխիմային 

հիվանդություն 

Էնդոկրին պատճառներ 

 Ձեռքի և ոտքի ԶՃ չափումը և մեկնաբանումը 
Զճ չափումը 4 վերջույթներում հաճախ կիրառվում է աորտայի կոարկտացիան ժխտելու նպատակով: Սրունքի կամ 

ազդրի վրա ճնշումը չափելիս մանժետն ընտրվում է նույն չափանիշներով (այսինքն` շրջագծի 40%-50%-ը): 

Աուսկուլտատիվ եղանակով չափելիս ստեթոսկոպը պետք է դրվի ծնկային փոսում (ծնկային զարկերակի վրա) ոտքերը 

ծալված`մեջքի վրա պառկած կամ երեսնիվայր դիրքում: Սրունքի վրա ԶՃ չափումը դժվար է աուսկուլտատիվ 

եղանակով: 

Նույնիսկ բավականաչափ մեծ մանժետ կիրառելիս ազդրի վրա սիստոլիկ ճնշումը 5-10 մմ Hg-ով ավելի մեծ է, քան 

բազկի վրա, բացառությամբ նորածինների, որոնց բազկի և սրունքի ճնշումները միատեսակ են [Park et al, 1993]: Սա 

մասամբ արտացոլում է  սիստոլիկ ճնշման պերիֆերիկ ամպլիֆիկացիան: Նորածինների ոտքերում ավելի բարձր 

սիստոլիկ ճնշման բացակայությունը բացատրվում է նրանց աորտայի ավելի նեղ isthmus-ով: Եթե ոտքերում սիստոլիկ 

ճնշումն ավելի ցածր է, քան բազկի վրա, սա ենթադրում է աորտայի կոարկտացիա: Ազդրային պուլսի առկայությունը 

դեռ չի ժխտում կոարկտացիան: 

 Սիստոլիկ ճնշման ամպլիֆիկացիայի ֆենոմեն 
Ճնշման ալիքի ձևն անընդհատ փոփոխվում է զարկերակային 

ծառի ընթացքով.  

 

Չնայած դիաստոլիկ և միջին զարկերակային ճնշումնեը 

համեմատաբար հաստատուն են, սիստոլիկ ճնշումը կարող է մինչև 

40 մմ Hg-ով ավելի բարձր լինել բազկային զարկերակում, քան 

աորտայում [Kroeker EJ, Wood EH, 1955; Ohte N et al, 2007]:  
Սիստոլիկ ճնշման ամպլիֆիկացիայի այս երևույթը 

պայմանավորված է զարկերակների կոշտության մեծացմամբ 

սրտից հեռանալուն զուգընթաց:  Ճնշման ալիքը թափառելով 

բարձր էլաստիկ կենտրոնական զարկերակներից դեպի ավելի 

կոշտ պերիֆերիկ զարկերակ` ալիքի վերին հատվածը դառնում է 

ավելի նեղ ու բարձր և սիստոլիկ ճնշումը բարձրանում է:  

Այս երևույթն օգտագործվում է նորագույն տեխնիկաներում 

կենտրոնական ԶՃ ոչ ինվազիվ գնահատման համար: 

 
Նկ. Կենտրոնական զարկերակային ճնշման որոշման 

եղանակները  
(A) ինվազիվ` սրտի կաթետերիզացիա  

(B) կարոտիսյան զարկերակի ուղղակի ապլանացիոն 

տոնոմետրիա 

(C) ճաճանչային զարկերակի ապլանացիոն տոնոմետրիա  

(D) բազկային զարկերակի մանժետային օսցիլոմետրիա 
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IV. Սրտի աուսկուլտացիա  

Սրտի լսման շրջանները 

 

 

 Բարձր հաճախության հնչյունները լսելու համար 

պետք է ստեթոսկոպի դիաֆրագման ամուր հպել 

կրծքին, իսկ  ցածր հաճախության հնչյունները լսելու 

համար` զանգակը թեթևակի հպել կրծքին:  

 Բժիշկը պետք է սկզբում ուշադրությունը 

կենտրոնացնի սրտի առանձին տոների, ապա 

աղմուկների վրա: Ուշադրություն դարձնել տոների 

փոփոխությունների վրա շնչառական ցիկլի տարբեր 

փուլերում: 

 Երեխան պետք է լինի հանգիստ պառկած դիրքում: 

 Սրտի 1-ին տոնն ամենից լավ լսվում է գագաթում և 

ստորին ձախ կրծոսկրային սահմանում, իսկ 2-րդ 

տոնը պետք է գնահատել վերին աջ և ձախ 

կրծոսկրային սահմաններում: 

Սրտի նորմալ և անոմալ տոներ 

 

 

 

Սրտի 1-ին տոն (S1) 

Առաջանում է նախասիրտ-փորոքային (միտրալ և 

տրիկուսպիդալ) փականնների փակմամբ: 

 Նորմալ երեխաները կարող են ունենալ  S1-ի ճեղքում, բայց 

սա հազվադեպ է: 

 S1-ի անոմալ լայն ճեղքում բնորոշ է Հիսի խրձի աջ ոտիկի 

պաշարմանը:  

 S1-ի ճեղքումը պետք է տարբերակել արտամղման թխկոցից և 

4-րդ տոնից:  

Սրտի 2-րդ տոն (S2) 

Առաջանում է կիսալուսնաձև (աորտալ և թոքային) 

փականների փակմամբ: Մանկական սրտաբանությունում 

առանձնակի կարևորություն ունի S2-ը վերին ձախ 

կրծոսկրային սահմանում (այսինքն` թոքային փականի վրա): 

 Ներշնչման ընթացքում ներկրծքային ճնշման իջեցումը 

նպաստում է սրտի աջ բաժինների լցման մեծացմանը, որը 

հանգեցնում է աջ փորոքային արտամղման ժամանակի 

երկարացմանը, ուստի և   թոքային փականի փակման 

ուշացմանը: Արդյունքում 2-րդ տոնի ճեղքումն 

արտահայտվում է ներշնչման և թուլանում արտաշնչման 

ընթացքում: 

 S2-ի լայն և ֆիքսված ճեղքում դիտվում է այն դեպքերում, 

որոնք երկարաձգում են աջ փորոքի արտամղման 

ժամանակը կամ կարճացնում ձախ փորոքի արտամղումը, 

օրինակ.  միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտ (ՆՄԴ), 

թոքային ստենոզ: 

 S2-ի նեղ ճեղքումը ակցենտավորված թոքային բաղադրիչով 
հանդիսանում է թոքային հիպերտենզիայի նշան:  

 Կենտ 2-րդ տոն հանդիպում է թոքային կամ աորտալ 

ատրեզիայի կամ ծանր ստենոզի, truncus arteriosus-ի և, 

հաճախ, մագիստրալ անոթների տրանսպոզիցիայի 

ժամանակ: 
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Սրտի 3-րդ տոն (S3) 

Ցածր հաճախության տոն է, որն առաջանում է վաղ դիաստոլայի փուլում և պայմանավորված է փորոքների արագ 

լցմամբ: Ամենից լավ լսվում է գագաթում և ստորին ձախ կրծոսկրային սահմանում: Այն սովորաբար լսվում է առողջ 

երեխաների և երիտասարդ մեծահասակների շրջանում: 

Բարձր S3-ը նորմալ չէ և հանդիպում է այն հիվանդությունների ժամանակ, որոնք ընթանում են փորոքների 

լայնացմամբ և նրանց ձգունակության իջեցմամբ: Տախիկարդիայի առկայության դեպքում այն առաջացնում է  

«Kentucky» գալոպ*: 

Սրտի 4-րդ տոն (S4) կամ նախասրտային տոն  

Ցածր հաճախության տոն է, որն առաջանում է ուշ դիաստոլայի փուլում (պրեսիստոլա) և պայմանավորված է 

փորոքների պատերի տատանումներով նախասրտերի սիստոլայի արդյունքում: Հազվադեպ է երեխաների շրջանում: 

Նրա առկայությունը միշտ ախտաբանական է և հանդիպում է այն հիվանդությունների ժամանակ, որոնք ընթանում են 

փորոքների լայնացմամբ և նրանց ձգունակության իջեցմամբ: Տախիկարդիայի առկայության դեպքում այն 

առաջացնում է “Tennessee” գալոպ*: 

Գալոպի ռիթմ 

Արագ եռակի ռիթմ է` պայմանավորված բարձր S3-ի (±S4) և տախիկարդիայի համակցմամբ:  

* S3 և S4 տոները տարբերակելու համար ընդունված է համարել, որ S3-ն ունի նույն տակտը, ինչ «Kentucky» բառը (Ken-
tu-cky = S1-S2-S3), իսկ S4-ը` «Tennessee» (Ten-nes-see = S4-S1-S2): 

KEN—TUC—KY գալոպ 

(շեշտը` 2-րդ վանկի վրա) 

TEN—NES—SEE գալոպ 

(շեշտը` 1-ին վանկի վրա) 

Սումացիոն գալոպ (SG) - տախիկարդիա 

և վերադրված S3 և S4 

   
 

Արտամղման տոներ/թխկոցներ (clicks) 

Բարձր տոնայնության ձայներ են, որոնք առաջանում են աորտալ կամ 

թոքային փականների առավելագույն բացման պահին: Լսվում են 

անմիջապես 1-ին տոնից հետո և կարելի է շփոթել 1-ին տոնի ճեղքման 

հետ:  Այս ձայներն առաջանում են հետևյալ դեպքերում. լայնացած 

աորտա կամ թոքային զարկերակ, չափավոր  ստենոզված (ճկուն) 

աորտալ կամ թոքային փականներ կամ բիկուսպիդալ աորտալ փական: 

Ոչ արտամղումային թխկոցներ 

Առաջանում են միջին կամ ուշ սիստոլայի փուլում միտրալ կամ եռփեղկ 

փականների պրոլապսի ժամանակ` նրանց փեղկերի կամ ջլաթելերի 

լարման հետևանքով: 
 

Սրտի աղմուկներ 

Պայմանավորված են սրտում և անոթային 

համակարգում արյունահոսքի տուրբուլենտությամբ 

կամ պատերի վիբրացիաներով: Կարող են լինել 

նորմալ (ֆունկցիոնալ, անմեղ) և ախտաբանական 

(օրգանական):  Յուրաքանչյուր աղմուկ պետք է 

վերլուծել ըստ ինտենսիվության (1-ից մինչև 6 

աստիճան), առաջացման ժամանակի (սիստոլիկ, 

դիաստոլիկ), տեղակայման, տարածման և ըստ 

որակի (երաժշտական, վիբրացիոն, փչական և այլն): 

 

 

Աղմուկների ինտենսիվությունն ընդունված է գնահատել 

1−ից մինչև 6 աստիճան. 

1/6    լսվում է միայն ուշադրության ուժեղ կենտրոնացմամբ  

2/6    աղոտ է, բայց լսվում է անմիջապես 

3/6    հեշտ լսելի է, ունի միջանկյալ ինտենսիվություն 

4/6    հեշտ լսելի է և ուղեկցվում է դողոցով (շոշափվող 

վիբրացիա կրծքի պատի վրա) 

5/6    լսելի է ստեթոսկոպի եզրը թեթևակի կրծքին հպելիս  

6/6    լսելի է ստեթոսկոպը կրծքից փոքր-ինչ հեռու պահելիս 

 



ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Մ.Ե.                                                                                                                                                                                                                                                                        Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ 

 
29 

 

Սիստոլիկ աղմուկների տիպերը  Նկարագրությունը Օրինակներ 

 

1. Հոլոսիստոլիկ կամ 

պանսիստոլիկ աղմուկ 

Միտրալ ռեգուրգիտացիա 

Եռփեղկ ռեգուրգիտացիա 

ՓՄԴ 

2. Արտամղման կամ  

crescendo-decrescendo աղմուկ 

Աորտալ ստենոզ 

Թոքային ստենոզ 

3. Վաղ սիստոլիկ աղմուկ  

(կարճատև ռեգուրգիտանտ 

աղմուկներ) 

Եռփեղկ ռեգուրգիտացիա (առանց 

թոքային հիպերտենզիայի) 

Մեծ ՓՄԴ կամ խիստ փոքր ՓՄԴ 

4. Ուշ սիստոլիկ աղմուկ Միտրալ փականի պրոլապս 

 

Դիաստոլիկ աղմուկների տիպերը  Նկարագրությունը Օրինակներ 

 

1. Վաղ դիաստոլիկ կամ 

decrescendo աղմուկ 

- Աորտալ ռեգուրգիտացիա 

- Թոքային ռեգուրգիտացիա 

2. Միջին դիաստոլիկ աղմուկ - Միտրալ ստենոզ 

- Եռփեղկ ստենոզ 

- Նախասրտի միքսոմա 

3. Պրեսիստոլիկ (ուշ 

դիաստոլիկ) աղմուկ 

- Միտրալ ստենոզ 

- Եռփեղկ ստենոզ 

- Նախասրտի միքսոմա 

* Աորտալ անբավարարությունը (ռեգուրգիտացիա) երբեմն ուղեկցվում 
է Austin Flint-ի աղմուկով.  գագաթում լսվող միջին դիաստոլիկ և 
պրեսիստոլիկ աղմուկ:  Սա առաջանում է, երբ աորտայից արյան 
հետադարձ ցայտը բախվում է նորմալ միտրալ ներհոսքին` 
մեծացնելով միտրալ հոսքի տուրբուլենտությունը: 

 

Շարունակական աղմուկներ  Նկարագրությունը Օրինակներ 

 

Սկսվում է սիստոլայից և 
զբաղեցնում ամբողջ 
դիաստոլան կամ նրա մի 
մասը: 

- Բաց բոտալյան ծորան (ԲԲԾ) 

- Արտերիովենոզ խուղակ 

- Ֆունկցիոնալ աղմուկների որոշ 

տիպեր 
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Մանկական հասակի նորմալ կամ ֆունկցիոնալ աղմուկներ 
 

Երեխաների ավելի քան 80%-ն ունենում է ֆունկցիոնալ աղմուկ 

մանկության ինչ-որ շրջանում: 

 

Ֆունկցիոնալ աղմուկները կարող են լինել սիստոլիկ և 

շարունակական, բայց երբեք չեն լինում սոսկ դիաստոլիկ: 

 

Այս աղմուկների ինտենսիվությունը կարող է լինել 1-ից մինչև 3 

աստիճան, և, հետևաբար, երբեք չեն ուղեկցվում դողոցներով:  

 

Ե՛վ ֆունկցիոնալ, և՛ օրգանական աղմուկների մեծ մասն 

ուժեղանում է տենդի, անեմիայի կամ մեծացած սրտային 

արտամղվածքի դեպքում: 

  
 

Անմեղ սիստոլիկ աղմուկներ 

1. Still-ի վիբրացիոն 

աղմուկ 

 

 պատճառը. ձախ փորոքից արտամղվող արյան տուբուլենտություն  

 առավել տիպիկ է 2 − 6 տ. երեխաների համար, բայց կարող է առկա լինել և՛ կրծքի հասակում, 

և՛ դեռահասության շրջանում 

 առավելագույնս լսվում է ստորին ձախ կրծոսկրային սահմանում և տարածվում դեպի գագաթ 

 ավելի բարձր է մեջքի վրա պառկած դիրքում, փոփոխվում է մարմնի դիրքը փոխելիս 

2. Թոքային հոսքի 

աղմուկ 

 

 ծագում է աջ փորոքի արտահոսքային ուղուց և տարածվում թոքային զարկերակների 

երկայնքով, ուստի, կարող է լավ լսվել թիկնային կողմում և թևատակերում 

 հանդիպում է ցանկացած տարիքում, բայց առավել տարածված է դեռահասների և pectus 

excavatum ունեցող երեխաների շրջանում 

3. Պերիֆերիկ թոքային 

զարկերակային ստենոզի 

աղմուկ 

 հանդիպում է նորածինների և մինչև 1 տ. երեխաների շրջանում 

 տուրբուլենտությունը պայմանավորված է թոքային զարկերակացողունի և նրա փոքր 

ճյուղերի անհավասարությամբ 

4. Վերանրակային կամ 

բազկագլխային 

սիստոլիկ աղմուկ 

 տուրբուլենտությունը պայմանավորված է արյան հոսքով դեպի աորտա և պարանոցի ու գլխի 

զարկերակներ  

 առավելագույնս լսվում է կրծքավանդակի վերին հատվածներում և անրակներից վեր 

5. Աորտալ սիստոլիկ 

աղմուկ 

 ծագում է արտահոսքային ուղուց ավագ տարիքի երեխաների և մեծահասակների շրջանում. 

- երեխաների շրջանում այս աղմուկներն առաջանում են խիստ անհանգստության, անեմիայի, 
հիպերթիրեոզի, տենդի կամ մեծացած սրտային արտամղվածքով ուղեկցվող այլ 
հիվանդության ժամանակ 

- մարզված աթլետների սրտի դանդաղ ռիթմը մեծացած հարվածային ծավալով կարող է 
առաջացնել կարճատև ցածր կամ միջին տոնայնության crescendo-decrescendo աղմուկներ 

 

Անմեղ շարունակական աղմուկներ 

1. Երակային աղմուկ 

 

 հաճախ լսվում է 3 − 6 տ. երեխաների շրջանում 

 ծագում է լծերակային համակարգում արյան տուրբուլենտության հետևանքով 

 դիաստոլիկ բաղադրիչն ավելի բարձր է, քան սիստոլիկը 

 առավելագույնս լսվում է աջ կամ ձախ ենթանրակային և վերանրակային շրջաններում 

 լսելի է միայն կանգնած դիրքում և անհետանում է պառկելիս 

 կարող է սքողվել գլուխը պտտելիս կամ պարանոցային երակները մատներով թեթևակի 

սեղմելիս 

2. Կրծքագեղձի 

զարկերակային սուֆլե  

(mammary arterial 

souffle´) 

 

 ամենից հաճախ հանդիպում է հղիության ուշ շրջանում և կրծքով կերակրող կանանց 

շրջանում, բայց հազվադեպ կարող է հանդիպել դեռահասության շրջանում 

 ծագում է կրծքի պատի անոթների գերարյունության հետևանքով 

 անցնում է լակտացիայի ընդհատումից հետո 
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 ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԷՍԳ) 

Զարգացման ընթացքում տեղի են ունենում 

նորմալ էլեկտրասրտագրական փոփոխու-

թյուններ, որոնք պայմանավորված են 

սիրտանոթային ֆիզիոլոգիայի, մարմնի 

չափերի, սրտի ու նրա խոռոչների դիրքի ու 

չափերի փոփոխություններով: 

  

Առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել 

QRS կոմպլեքսի (փորոքային ապաբևեռաց-

ման)  և T ատամիկի  (փորոքային վերա-

բևեռացման) վրա, որոնք առավելապես 

փոփոխվում են կյանքի առաջին տարվա 

ընթացքում: 

 

Զարգացման ընթացքում տարբերում են ԷՍԳ−ի 

3 մոդել. 

• նորածնային 

• ինֆանտիլ 

• մեծահասակի 

Նկ. Սրտի առանցքը մանկության ընթացքում 

 

Սրտի էլեկտրական առանցքը (փորոքներով 
ապաբևեռացման ալիքի միջին ուղղությունը) էապես 
փոփոխվում է մանկության ընթացքում` աջ և 
առաջային ուղղությունից դեպի ձախ և հետ: 

 

Նորածնային ԷՍԳ մոդել 

(1-ին ամիս) 

Ինֆանտիլ ԷՍԳ մոդել 

(1-ին ամսից հետո) 

Մեծահասակի ԷՍԳ մոդել 

(2-3 տ-ից հետո) 

Աջ փորոքի գերիշխող  

էլեկտրական ակտիվություն 

Փորոքների հավասարակշռված 

էլեկտրական ակտիվություն 

Ձախ փորոքի գերիշխող 

էլեկտրական ակտիվություն 

 V1 արտածման մեջ R > S  

 V6 արտածման մեջ S > R 

 V1 արտածման մեջ R ատամիկը դեռ 

գերազանցում է  S ատամիկին 

 V6 արտածման մեջ ևս R ատամիկը 

գերազանցում է  S ատամիկին  

 Նեղ խոր Q ատամիկ (մինչև 10 մմ) II, 

III, aVF և V6 արտածումներում 

 V1 արտածման մեջ S > R 

 V6 արտածման մեջ R > S 

T ատամիկ. 

 Կյանքի առաջին օրերին T ատամիկները դրական են բոլոր պրեկորդիալ արտածումներում: 

 Կյանքի առաջին շաբաթից հետո T ատամիկները դառնում են բացասական V1-V2-V3 

արտածումներում (= «յուվենիլ T ատամիկ»)*: 

 T  ատամիկի այս ինվերսիան սովորաբար պահպանվում է մինչև 8-10 տարեկանը, որից հետո T 

ատամիկները V1-V2-V3 արտածումներում դառնում են դրական: 

 Սակայն, յուվենիլ T ատամիկը կարող է պահպանվել դեռահասների և երիտասարդ մեծահասակների 

շրջանում (= «պերսիստենտ յուվենիլ T ատամիկ»): 

* Կյանքի առաջին շաբաթից հետո պահպանվող դրական T ատամիկը V1–V2 արտածումներում հարաբերակցում է  աջ 
փորոքում և թոքային զարկերակային համակարգում ճնշման բարձրացման հետ:  
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Մանկական ԷՍԳ-ի նորմալ ցուցանիշները 

Հիմնական ցուցանիշներ* Մեծահասակներ Երեխաներ 
 

PR ինտերվալ 120 - 220 մվրկ` կախված 

սրտի հաճախությունից 

PR ինտերվալն ավելի կարճ է. 
 նորածին                      80 – 120 մվրկ 

 2 ամս-1տ.                    80 – 140 մվրկ 

 1 – 5 տ.                         100 - 160 մվրկ 

 6 – 12 տ.                       110 – 180 մվրկ 

QRS տևողություն Առավելագույնը` 100 մվրկ Նորմայի  վերին սահմանը` 
 նորածին                      65 մվրկ 

 1 ամս –  1 տ.               80 մվրկms 

 > 8 տ.                            100 մվրկ 

QT ինտերվալ QT ինտերվալը մանկական էլեկտրասրտագրության կարևոր ցուցանիշ է, քանի որ նրա 

երկարումը ցույց է տալիս սրտի էլեկտրական անկայունությունը, հետևաբար և ֆատալ 

առիթմիայի ռիսկը: Այն սովորաբար չափվում է II, V5 և V6 արտածումներում:  

QT ինտերվալը կախված է սրտի հաճախությունից և շտկվում է Bazett-ի բանաձևով. 

 
 

Երեխաների և մեծահասակ տղամարդկանց շտկված QT ինտերվալի (QTc) նորմալ 

արժեքը ցածր է 440 մվրկ-ից, իսկ կանանց համար նորմայի վերին արժեքն է 470 մվրկ: 

* ԷՍԳ-ի թղթի 25 մմ/վրկ արագության դեպքում 1 մմ (փոքր քառակուսի) = 40 մվրկ, 5 մմ = 200 մվրկ: 

 

 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

Ընտրեք համպատասխան էլեկտրասրտագիրը 

 2 օրական նորածին ___ 
 5 ամսական երեխա ___ 
 4 տարեկան երեխա ___ 

 
   

   

1 2 3 
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 ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՌԵՆՏԳԵՆՈԳՐԱՄԻ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ 

Այստեղ ևս պետք է հաշվի առնել սիրտանոթային համակարգի փոփոխությունները զարգացման ընթացքում. 

 մանկան սիրտը մարմնի չափերի համեմատ մեծ է, այն ունի ավելի հորիզոնական դիրք, զբաղեցնում է 

կրծքավանդակի խոռոչի զգալի մաս  

 թոքերի աճի հետ սիրտն ընդունում է ավելի ցածր դիրք և 7 տարեկանում այն ձեռք է բերում  նույն դիրքը, ինչ 

մեծահասակինը` ավելի թեք և ցած: 

Սիրտանոթային համակարգի գնահատումը կրծքավանդակի ռենտգենոգրամի վրա ներառում է` 

–– սրտի չափերը (փոքր, նորմալ, մեծ) 

–– սրտի ուրվանկարը, որը կազմավորվում է տարբեր սիրտանոթային կառուցվածքներով (նրանց ուրվագծերը կարող 

են բացակայել, լինել մեծացած կամ տեղաշարժված) 

–– թոքային անոթավորումը/ արյունահոսքը, որը կարող է լինել փոքրացած, նորմալ կամ մեծացած 

 

Սրտի չափերը 

Գնահատվում է կարդիոթորակալ (ԿԹ) հարաբերությամբ, որը սրտի 

առավելագույն լայնության հարաբերությունն է կրծքավանդակի ամենալայն 

ներքին տրամագծին (նորմայում այն 50% է կամ 0.5): 0.5-ից մեծ ԿԹ 

հարաբերությունը ցույց է տալիս կարդիոմեգալիա: 

Սրտի չափերը պետք է գնահատել միայն ներշնչման ընթացքում և հիվանդի 

ուղիղ դիրքում կատարված նկարի վրա: Հետևաբար, ԿԹ հարաբերությունը չի 

կարող ճշգրտորեն կիրառվել  նորածինների և կրծքահասակ երեխաների 

շրջանում (հազվադեպ է հաջողվում ստանալ կրծքավանդակի ներշնչական 

նկարներ): Բացի այդ, նրանց ուրցագեղձը կարող է ծածկել ոչ միայն սրտի հիմքը, 

այլև ամբողջ միջնորմը, այսպիսով ծածկելով սրտի ուրվանկարը: 

 
 

Սրտի ուրվանկարը 

Սրտի աջ ուրվանկարը կազմավորվում է  

- վերնամասում` վերին սիներակով 

- ցածում`աջ նախասրտով 

Սրտի ձախ ուրվանկարը վերից վար կազմավորվում է 

- աորտալ աղեղով 

- թոքային զարկերակացողունով 

- ձախ փորոքով 

 
Նորմայում աջ փորոքը (ԱՓ) և 

ձախ նախասիրտը (ՁՆ) նստած են 

անմիջապես սրտի միջնամասում 

(ԱՓ` առաջայնորեն, ՁՆ` հետ) և 

ֆրոնտալ նկարի վրա սահմաններ 

չեն առաջացնում: 

Երբ ՁՆ-ը մեծանում է, այն կարող 

է առաջացնել «կրկնակի 

խտություն» (“double-density”) 

սրտի աջ կողմում: 
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Թոքային զարկերակացողունի (ԹԶ) ուրվագիծը 
 

Եթե շոշափող գիծ անցկացնենք գագաթից դեպի աորտալ աղեղ և չափենք այդ գծին փոխուղղահայացի 

երկայնքով, ԹԶ-ի և շոշափող գծի միջև հեռավորությունը նորմայում պետք է կազմի 0-15 մմ: 

  
 

 

Թոքային արյունահոսք 

Գնահատվում է` 

- աջ վայրէջ թոքային զարկերակը - ԱՎԹԶ (1) 

(նորմայում նրա տրամագիծը չպետք է գերազանցի 17 

մմ-ը) 

- արյունահոսքի բաշխումը թոքերում. 

• կանգնած դիրքում արյունն ավելի շատ հոսում է 
ստորին, քան վերին հատվածներով  

•  անոթների չափն ավելի մեծ է ստորին, քան վերին 
հատվածներում (2) 

•  մենք չենք կարող որոշել անոթների չափը ձախ 
ստորին կողմում, քանի որ սիրտը ծածկում է դրանք 

• կենտրոնական (հարարմատային) հատվածներում 
անոթներն ավելի մեծ են, քան ծայրամասային 
հատվածներում (3) 

 
 

Թոքային արյունահոսքի մեծացման կամ թոքային երակներում կանգի հետևանքով թոքային անոթները դառնում են 

ավելի արտահայտված:  Թոքային արյունահոսքի խիստ մեծացման հետևանքով պերիֆերիկ թոքային անոթները 

լայնանում են և տեսանելի դառնում պերիֆերիկ թոքային դաշտերում: 

   
Մեծացած արյունահոսք. 

- թոքերում անոթներն ամենուր 

ավելի մեծ են, քան նորմայում, բայց 

արյունահոսքի նորմալ բաշխումը 

պահպանված է  

Թոքային զարկերակային հիպերտենզիա. 

- ԱՎԹԶ >17 մմ 

- ԹԶ-ն պրոեկցվում է շոշափող գծից վեր 

 Երակային հիպերտենզիա. 

- վերին բլթերի անոթները չափերով 

հավասար կամ ավելի մեծ են, քան 

ստորին բլթի անոթները (ցեֆալիզացիա) 
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ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Պուլսօքսիմետրիկ սկրինինգ կրիտիկական ՍԲԱ հայտնաբերման համար 

Ընդունված է կրիտիկական համարել սրտի 

այն բնածին արատները, որոնց դեպքում 

պահանջվում է վիրաբուժական կամ 

միջամտական սրտաբանական մենեջմենտ 

կյանքի առաջին տարում` կանխելու 

մահացությաւնը կամ ծանր հիվանդացու-

թյունը: 

Դրանց են պատկանում մագիստրալ 

անոթների տրանսպոզիցիան (ՄԱՏ), 

հիպոպլաստիկ ձախ սիրտը, թոքային 

երակների տոտալ անոմալ դրենավորումը, 

աորտայի կրիտիկական կոարկտացիան … 
 

 

Էխոսրտագրություն (էխոՍԳ) 

 Հանդիսանում է սրտային հիվանդության ախտորոշման և վարման ամենակարևոր միջոցը, որը թույլ է տալիս հետազոտել 

կենտրոնական հեմոդինամիկան, սրտային կառուցվածքների կինետիկան և գնահատել սրտի անատոմիան մեկ, երկու, 

երեք և չորս հարթություններով: Համապատասխանորեն տարբերում են միաչափ (M−mode), երկչափ (2D), եռաչափ (3D) և 

քառաչափ (4D) էխոՍԳ: Սրտի շատ բնածին արատներ այժմ վիրաբուժորեն  վերականգնվում են հիմնվելով էխոսրտագրի 

վրա` առանց սրտի կաթետերիզացիայի անհրաժեշտության: 

 Տրանսէզոֆագեալ էխոՍԳ-ն (ՏԷԷ) ապահովում է ավելի լավ տեսապատկեր այն դեպքերում, երբ տրանսթորակալ 

տեսապատկերը բավարար չէ:  Այն կիրառվում է ներվիրահատորեն` գնահատելու արդյունքները և սրտի ֆունկցիան 

վիրահատությունից հետո:  ՏԷԷ-ն և ներվիրահատական էխոսրտագրությունը կիրառվում են սրտի միջամտական 

կաթետերիզացիայի և դիզռիթմիաների ռադիոհաճախական աբլացիայի ձեռնարկման նպատակով: 

 

ՏՐԱՆՍԹՈՐԱԿԱԼ 2D ԷԽՈՍՐՏԱԳՐԵՐ 

   

 Դոպլեր էխոՍԳ – թույլ է տալիս ստանալ ֆիզիոլոգիական տվյալներ արյունահոսքի ուղղության և արագության 

վերաբերյալ: 

 

Միտրալ և եռփեղկ փականներով արյունահոսքը գնահատելիս  նկարագրվում են երկու 

ալիքներ.  վաղ [E] ալիք, որն արտացոլում է փորոքի պասիվ լցումը, և նախասրտային [A] 
ալիք, որն արտացոլում է փորոքի ակտիվ լցումը նախասրտային սիստոլայի ժամանակ: 

 E ալիքի արագությունը փոքր-ինչ գերազանցում է A ալիքին: Նրանք փոփոխվում են 

շնչառության հետ: 

Ներշնչման ժամանակ առկա է պլևրալ ճնշման անկում և ներորովայնային ճնշման մեծացում:  Սա նպաստում է աջակողմյան 

երակային վերադարձի և աջ փորոքի հարվածային ծավալի մեծացմանը, հետևաբար, E ալիքի արագությունը եռփեղկ 

փականով կմեծանա, իսկ միտրալ փականով` որոշ չափով կփոքրանա: 
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ՄՌՇ, ՄՌԱ, ՀՇ, ռադիոնուկլիդային հետազոտություններ 

 
Նկ. Սագիտալ նորմալ ՄՌՇ [Bisset GS, 1990]: 
AO - աորտա; BV - բազկագլխային երակ, LA – ձախ 

նախասիրտ, LCA – ձախ պսակաձև զարկերակ, LV – ձախ 

փորոք, MPA – թոքային զարկերակացողում, RV – աջ փորոք  

 Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն (ՄՌՇ) – թույլ է տալիս 

գնահատել սրտի խոռոչների մորֆոլոգիան և այն հատվածները, որոնք 

դժվար տեսանելի են էխոսրտագրությամբ, օր. թոքային զարկերակի 

դիստալ ճյուղերի անատոմիան, երակային վերադարձի անոմալիաները: 

 Մագնիսառեզոնանսային անգիոգրաֆիա (ՄՌԱ) – թույլ է տալիս  

գնահատել սրտամկանի արյունահոսքը, պատերի հաստությունը, 

խոռոչների ծավալը, փականների ֆունկցիան: 

 ՄՌԱ պատկերների համակարգչային մշակումը հնաևավոր է դարձնում 

սիրտանոթային համակարգի վիզուալացումը սրտի և անոթների ներսից: 

 Սրտի համակարգչային շերտագրությունը (ՀՇ) ներառում է`  

- կորոնար համակարգչային տոմոգրաֆիկ անգիոգրաֆիա (CTA)  

- պսակաձև զարկերակի կալցիումի scoring  

- փորոքային կառուցվածքների և սիստոլիկ ֆունկցիայի գնահատում 

 Ռադիոնուկլիդային սցինտիգրաֆիա – կիրառվում է աջ և ձախ 

փորոքային ֆունկցիայի գնահատման համար, թույլ է տալիս գնահատել 

ներ- և արտասրտային շունտերը, սրտամկանի արյունահոսքը: 

 

Սրտի կաթետերիզացիա 

Կիրառվում է այն դեպքերում, երբ պահանջվում է լրացուցիչ անատոմիական կամ ստույգ հեմոդինամիկ ինֆորմացիա  

վիրահատությունից կամ վարման պլանը հաստատելուց առաջ: Սա թույլ է տալիս որոշել ճնշումը, թթվածնի սատուրացիան 

և կոնցենտրացիան յուրաքանչյուր խոռոչում և անոթում, հաշվարկել համակարգային և թոքային արյունահոսքը և 

դիմադրությունը:  

Նրա միջոցով ներմուծվում է կոնտրաստային նյութ և իրականացվում անգիոգրաֆիա ընտրված հատվածներում:  

Սրտային կաթետերիզացիաները հաճախ կիրառվում են միջամտական նպատակով. ստենոտիկ փականների և անոթների 

բալոնային դիլատացիա, ստենտավորում,  կոլատերալ անոթների փակում էմբոլիզացիայով, բաց բոտալյան ծորանի, 

նախասրտային միջնապատի դեֆեկտի, բաց օվալ անցքի և փորոքային միջնապատի մկանային դեֆեկտի փակում հատուկ 

սարքերով:  

Կաթետերիզացիան ներսրտային էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությամբ թույլ է տալիս ճշգրիտ քարտեզավորել սրտի 

էլեկտրական ակտիվությունը, իրականացնել դիզռիթմիայի օջախի ռադիոհաճախական աբլացիա: 

 

Ներսրտային էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություն 

Այստեղ ներկայացված է մեկ մակերեսային 

ԷՍԳ-ի արտածում, ինչպես նաև ներսրտային 

էլեկտրոգրամներ աջ նախասրտի (ԱՆ) 

բարձր հատվածներից, Հիսի խրձից, 

պսակաձև ծոցից և աջ փորոքային գագաթից: 

Նկարագրվում են հաղորդման հետևյալ 

ինտերվալները. 

1. BCL (basic cycle length) – ինտերվալ 

հաջորդական A ալիքների միջև (չափվում է 

ԱՆ-ի կաթետերի միջոցով), 

2. PR և QRS մակերեսային ԷՍԳ-ի վրա, 

3. IACT (ներնախասրտային հաղորդման 

ժամանակ) – ինտերվալ SA հանգույցից մինրև 

AV հանգույց (չափվում է մակերեսային ԷՍԳ-

ի P ալիքի սկզբից մինչև Հիսի խրձի 

էլեկտրոգրամի A ալիքը), 

4. AH ինտերվալ (ԱՆ-ից մինչև Հիսի խուրձ), 

5. HV ինտերվալ (Հիսի խրձից մինչև 

փորոքներ). 
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4. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 
Սրտային հիվանդություններն ունեն բազմազան դրսևորումներ, ներառյալ պոստնատալ կոլապսը, ցիանոզը, սրտային 

անբավարարությունը, կրծքի ցավը, ուշագնացությունը: 

ՑԻԱՆՈԶ 
 Ցիանոզը մաշկի և լորձաթաղանթների  կապտավուն գունափոխումն է` պայմանավորված մաշկային երակներում 

դեօքսիգենացված հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի մեծացմամբ: Ցիանոզի դրսևորման համար անհրաժեշտ է առնվազն 50գ/լ 
դեօքսիգենացված հեմոգլոբին:  
Դեօքսիգենացված հեմոգլոբինի այս մակարդակը մաշկային երակներում կարող է պայմանավորված լինել կամ 

զարկերակային արյան դեսատուրացիայով, կամ էլ թթվածնի էքստրակցիայի մեծացմամբ պերիֆերիկ հյուսվածքների 

կողմից նորմալ զարկերակային սատուրացիայի պայմաններում: 

Զարկերակային արյան դեսատուրացիայով պայմանավորված ցիանոզը կոչվում է կենտրոնական ցիանոզ, իսկ  նորմալ 

զարկերակային թթվածնի սատուրացիայով ցիանոզը` պերիֆերիկ ցիանոզ: 
  

 ՑԻԱՆՈԶԻ ԵՐԿՈՒ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԸ 

Պերիֆերիկ Կենտրոնական *** 

Ախտաֆիզիոլոգիա O2-ի գերկլանում  հյուսվածքներում Զարկերակային արյան դեսատուրացիա 

Բաշխումը Դիստալ վերջույթներ 

+/- ցիրկումօրալ կամ պերիօրալ շրջան*  

(իսկ լորձաթաղանթները վարդագույն են) 

Տարածուն ցիանոզ, ներառյալ լորձաթաղանթները 

Զուգակցումները — Թմբկափայտի մատներ, պոլիցիտեմիա 

Պատճառները Կանգային սրտային անբավարարություն  

Հիպովոլեմիա 

Շոկային վիճակներ 

Անոթակծկում ցրտից  և այլն 

1. Թոքային հիվանդություններ  

2. Աջից ձախ շունտավորում (ցիանոտիկ ՍԲԱ)** 

3. Hb-ի հիվանդություններ (օր. մեթհեմոգլոբինեմիա)  

4. ԿՆՀ-ի ախտահարումներ (հիպովենտիլյացիա)   

* Ցիրկումօրալ ցիանոզը (կապտություն բերանի շուրջ) հանդիպում է բաց մաշկով նորմալ երեխաների շրջանում: 

Մեկուսացված ցիրկումօրալ ցիանոզը կլինիկական նշանակություն չունի:  

Շփոթմունք կարող է առաջացնել նորածինների ակրոցիանոզը. ձեռքի և ոտքի մատների կապտավուն կամ կարմրավուն 

գունափոխում կյանքի առաջին օրերին զարկերակային արյան թթվածնի նորմալ սատուրացիայի պայմաններում: 
 

** Սրտի ամենատարածված ցիանոտիկ արատը Ֆալոյի տետրադան է, որը ներառում է հետևյալ 

4 անոմալիաները. փորոքային միջնապատի մեծ դեֆեկտ, աջ փորոքի արտահոսքային ուղու 

օբստրուկցիա, աջ փորոքի հիպերտրոֆիա և աորտայի աջադրություն: Աջ փորոքից 

արտամղվող արյան մի մասն անցնում է թոքային զարկերակ, մյուս մասը` աորտա: Թոքային 

ստենոզի աստիճանից է կախված աջից ձախ շունտավորման մեծությունը  (ծանր ստենոզի 

դեպքում աջ փորոքի արյան մեծ մասն անցնում է աորտա): 
 

*** Ի տարբերություն թոքային և ԿՆՀ-ի հիվանդությունների, ցիանոզը աջից ձախ շունտերի և 

Hb-ի հիվանդությունների դեպքում չի պատասխանում 100% O2-ի ինհալացիային: 
 

 

 Ցիանոզի դրսևորման վրա ազդող հիմնական գործոնները 
 

1. Hb-ի մակարդակ. 
 Ծանր անեմիայի դեպքում  (Hb ≤ 50 գ/լ) ցիանոզ չի առաջանում: 

 Ցիանոզ կարող է առաջանալ պոլիցիտեմիայի դեպքում թթվածնի նորմալ սատուրացիայի պայմաններում: 
 

2. Մաշկի պիգմենտացիա. 
 Ցիանոզն առավել դժվար է հայտնաբերել մգամաշկ անձանց շրջանում: Ցիանոզի լավագույն ցուցիչ է հանդիսանում 

լեզուն,  որն ունի առատ անոթավորում և չունի պիգմենտային բջիջներ (լեզվի գույնը կախված չէ ռասայական կամ 

էթնիկական պատկանելիությունից): 
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ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԱ) 

 ՍԱ - բարդ կլինիկական համախտանիշ է, որը պայմանավորված է ոչ միայն սրտի պոմպային ֆունկցիայի 
խանգարմամբ, այլև կոմպենսատոր մեխանիզմների ազդեցությամբ: 

 
 

          

 Ըստ 2013 ACC/AHA դասակարգման տարբերում են`  

• ՍԱ ցածր արտամղման ֆրակցիայով. EF ≤40%, սիստոլիկ ՍԱ  

• ՍԱ պահպանված արտամղման ֆրակցիայով. EF ≥50%, դիաստոլիկ ՍԱ 

 

 Կանգային ՍԱ կլինիկական դրսևորումները. 
 

Երակային կանգ փոքր շրջանում Երակային կանգ մեծ շրջանում 

 Շնչառական դիստրես. հևոց, հաճախաշնչություն, 

կրծքավանդակի ներքաշումներ, տնքոցով 

շնչառություն, ռնգախաղ  

 Դիաֆորեզ 

 Սուլող շնչառություն 

 Հազ 

 Կերակրման դժվարություն` կապված շնչառական 

գերաշխատանքի և արագ հոգնելու հետ 

 Կրծքի հասակում դա ամենից հաճախ արտահայտվում 

է հեպատոմեգալիայով 

 Ավելի մեծ երեխաների շրջանում դիտվում են նաև 

- այտուցներ, առավելապես սակրալ շրջանում և դեմ-

քում, կոպերում 

- պարանոցային երակների արտափքում (սովորաբար 

ստուգվում է 7-8 տ-ից հետո) 

 

 

ԿՐԾՔԻ ՑԱՎ 
 Կրծքի ցավի սրտային պատճառները երեխաների և դեռահասների շրջանում հազվադեպ են: 

 Երեխաների կրծքի ցավի 3 ամենահաճախակի ոչ սրտային պատճառներն են կոստոխոնդրիտը, կրծքի պատի 

վնասվածքը կամ մկանային գերձգումը և հազով ընթացող շնչառական հիվանդությունները (օր. բրոնխիտ, ասթմա, 

թոքաբորբ, պլևրիտ):  

 Երեխաների կրծքի ցավի սրտային պատճառներն են ծանր աորտալ ստենոզը (սովորաբար կապված է լարվածության 

հետ), թոքային հիպերտենզիան, միտրալ փականի պրոլապսը, ծանր թոքային ստենոզը, պերիկարդիտը և  Kawasaki-ի 

հիվանդությունը (որի դեպքում առաջանում է պսակաձև զարկերակի ստենոզ կամ անևրիզմ): 

 Սրտային ծագման կրծքի ցավը սուր չէ, այն դրսևորվում է  խոր ծանր սեղմոցի կամ խեղդամահության զգացումով: Այն 

սովորաբար թողարկվում է ֆիզիկական լարմամբ և, բացառությամբ պերիկարդիտի, կախված չէ շնչառությունից: 

 

ՈՒՇԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ - SYNCOPE 
 Syncope-ն գիտակցության և մկանային տոնուսի անցողիկ կորուստն է: 
 

 Նեյրոկարդիոգեն (վազովագալ) սինկոպեն  հաճախ հանդիպում է դեռահասների շրջանում: Այն կարող է ուղեկցվել 

ցնցումներով և սխալմամբ ախտորոշվել որպես էպիլեպտիկ ցնցումներ: 

Նեյրոկարդիոգեն սինկոպեն սովորաբար հրահրվում է դեհիդրատացիայով, շոգի ազդեցությամբ, երկարատև անշարժ 

կանգնելիս, տաք ցնցուղներով,  արյուն տեսնելիս, ցավից, կլման ակտից, փսխումներից և հանկարծակի ստրեսից:  

Անամնեզն օգնում է տարբերակել սինկոպեն էպիլեպտիկ ցնցումներից. սինկոպեն սկսվում է գունատությամբ և 

քրտնածությամբ, որին հաջորդում է տեսողության անպարզությունը, գլխապտույտը, սրտխառնոցը, իսկ հետո 

աստիճանական անկումը գիտակցության կորստով:  

Այս ուշագնացությունների կանխման համար արդյունավետ են կոնսերվատիվ միջոցները` առատ հեղուկներ, 

մարմնամարզություն: 
 

 Սրտային սինկոպեն պոտենցիալ կյանքին սպառնացող վիճակ է, որը դիտվում է սրտային հանկարծամահությանը 

նախատրամադրող հիվանդությունների ժամանակ (էջ 39):  Այն սկսվում է հանկարծակի, չունի աստիճանական սկիզբ և չի 

ուղեկցվում վազովագալ սինկոպեի ախտանշաններով: 

Սրտային պոմպի կոմպրոմիս 

Արյան ակումուլյացիա  

երակային շրջանառությունում 

Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի խթանում,  

ռենին-անգիոտենզինային համակարգի ակտիվացում  

Երիկամային անոթակծկում և կծիկային ֆիլտրման նվազում,  

նատրիումի և ջրի կուտակում 



ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Մ.Ե.                                                                                                                                                                                                                                                                        Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ 

 
39 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՐՏԱՅԻՆ ՀԱՆԿԱՐԾԱՄԱՀՈՒԹՅԱՆԸ ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Սրտի իոնական կանալոպաթիաներ 

Իոնական կանալոպաթիաները ժառանգական էլեկտրաֆիզիոլոգիական անոմալիաներ են, որոնք պայմանավորված են  

նատրիումը, կալիումը կամ կալցիումը տեղափոխող անցուղիները կոդավորող գեների մուտացիաներով: Այս 

հիվանդություններին են պատկանում Brugada-ի համախտանիշը, երկարացած QT համախտանիշը, կատեխոլամիներգիկ 

պոլիմորֆ փորոքային տախիկարդիան: 

Կանալոպաթիաներն ունեն ընդհանուր առանձնահատկություններ. գենետիկական հիմք, կառուցվածքով և 

հյուսվածաբանորեն նորմալ սիրտ, հակում հանդեպ կյանքին սպառնացող սրտային առիթմիաները:  

Կանալոպաթիաների ախտորոշումը հաստատվում է գենետիկական թեստավորմամբ պատճառածին մուտացիան որոշելու 

համար: 

Brugada-ի համախտանիշ – պայմանավորված է  մուտացիայով, որն 

առաջացնում է նատրիումական անցուղու (SCN5A) ֆունկցիայի 

կորուստ: Սա հանգեցնում է սրտամկանի արտաքին 

(էպիկարդիալ) շերտի խիստ արագ վերաբևեռացմանը: 

Էլեկտրական հոսքն ուղղված է նորմալ վերաբևեռացող ներքին 

(էնդոկարդիալ) շերտից դեպի վաղ վերաբևեռացող արտաքին 

շերտ: Արդյունքում պոտենցիալների մեծ տարբերությունն 

առաջացնում է էնդոկարդիալ շերտի ապաբևեռացում և 

ռեակտիվացում, որն էլ առաջացնում է արտահերթ կծկումներ և 

փորոքային տախիառիթմիաներ: 

 Ինչպես սրտամկանի իշեմիայի դեպքում, Brugada-ի 

համախտանիշի էլեկտրաֆիզիոլոգիական վատթարացում 

կարող է առաջանալ Na+−անցուղիները պաշարող դեղերի 

կիրառումից (խինիդին, լիդոկաին, ֆլեկաինիդ):  

 Տիպիկ ԷՍԳ նշանները, ինչպես սրտամկանի ինֆարկտի 

դեպքում, ներառում են ST սեգմենտի գմբեթաձև բարձրացում V1-

V3 արտածումներում (արտացոլում է անոմալ տեղային 

վերաբևեռացում): 

 Բնորոշ է հանկարծամահություն քնի ընթացքում, ինչպես նաև 

սննդի առատ ընդունումից հետո, տենդի ժամանակ:  

Երկարացած QT համախտանիշ – ունի ավելի քան 10 ենթատիպ, 

որոնցից ավելի հաճախ հանդիպում են KCNQ1 գենի (կոդավորում 

է IKs հոսքը), KCNH2 գենի (կոդավորում է IKr հոսքը) ֆունկցիայի 

կորստով մուտացիաները և SCN5A գենի ֆունկցիայի 

ակտիվացմամբ մուտացիան (կոդավորում է INa հոսքը): 

 Երկարացած QT համախտանիշն առաջացնում է պարոքսիզմալ 

փորոքային տախիառիթմիաներ բնորոշ իլիկաձև մորֆոլոգիայով 

(Torsades de Pointes): Սա պայմանավորված է վերաբևեռացման 

դանդաղումով, որն առաջացնում է առիթմոգեն վաղ 

պոստդեպոլյարիզացիաներ և արտահերթ կծկումներ: 

 Բնորոշ է հանկարծամահություն լարվածության (հատկապես 

լողի), հուզմունքի, ինչպես նաև հանգստի ժամանակ:  

 Երկարացած QT-ինտերվալով բոլոր հիվանդները պետք է 

ստուգվեն ձեռքբերովի պատճառների հայտնաբերման համար. 

հիպոկալցիեմիա, հիպոթիրեոզ, QT ինտերվալը երկարացնող 

դեղերի օգտագործում. ամիոդարոն, սոտալոլ, քլորալ հիդրատ, 

էրիթրոմիցին, կլարիտրոմիցին, տերֆենադին և այլն: 

 
 

 

Կատեխոլամիներգիկ պոլիմորֆ փորոքային տախիկարդիա – պայմանավորված է մուտացիաներով, որոնք խախտում են 

ներբջջային կալցիումի հոմեոստազը և դրդում-կծկում զուգորդումը (օր. ռիանոդինային ընկալիչը կոդավորող գենի 

մուտացիա): Կալցիումի արտահոսքը սարկոպլազմային ցանցից ակտիվանում է ադրեներգիկ խթանման ընթացքում` 

առաջացնելով բջջի գերբեռնում կալցիումով և ուշացած պոստդեպոլյարիզացիաներ:  

 Հանկարծամահություն զարգանում է լարվածության և հուզմունքի ժամանակ: 
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Wolff -Parkinson-White-ի (WPW) համախտանիշ 

Սա փորոքների վաղաժամ դրդման ամենատարածված 

համախտանիշն է` պայմանավորված հավելյալ հաղորդող ուղիով: 

Դասական նշաններն են` PR ինտերվալի կարճացում, ∆ (դելտա) 

հավելյալ ալիքի առաջացում QRS կոմպլեքսում, որը 

երկարաձգում է QRS կոմպլեքսն ավելի քան 100 միլիվրկ:  Մոտ 

70% դեպքերում այս համախտանիշը կապված չէ որևէ ֆոնային 

սրտային հիվանդության հետ:  

 WPW էլեկտրասրտագրական պատկերով անձանց միայն 50%-ն 

է ունենում սիմպտոմներ: Ամենից հաճախ այդ սիմպտոմները 

պայմանավորված են վերփորոքային տախիկարդիաներով: 

 Կա նաև ծանր բարդությունների (syncope, հեմոդինամիկ 

կոլապս) և սրտային հանկարծամահության թեև փոքր, բայց 

ցմահ ռիսկ փորոքային տախիառիթմիայի և ֆիբրիլյացիայի 

հետևանքով: 

 

 

 Ամենից հաճախ հանդիպում են նեղ QRS կոմպլեքսով տախիկարդիաները, որոնք պայմանավորված են դրդման 

անտեգրադ հաղորդմամբ AV հանգույցով և ռետրոգրադ հաղորդմամբ հավելյալ ուղիով (օրթոդրոմ տախիկարդիա): Կարող 

են հանդիպել նաև լայն QRS կոմպլեքսով տախիկարդիաներ` պայմանավորված դրդման անտեգրադ հաղորդմամբ 

հավելյալ ուղիով և ռետրոգրադ հաղորդմամբ AV հանգույցով (անտիդրոմ տախիկարդիա): 

 Լայն կոմպլեքսներով տախիկարդիաների բուժման հանձնարարվող միջոցներ են ամիոդարոնը և պրոկաինամիդը, իսկ AV 

հանգույցի վրա ազդող դեղերը (բետա-բլոկատորներ, կալցիումի ներհակորդներ) կարող են ուժեղացնել հաղորդումը 

հավելյալ ուղիով: 

 WPW համախտանիշով հիվանդների սրտային կաթետերիզացիան էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությամբ թույլ է 

տալիս իրականացնել հավելյալ ուղու աբլացիա և նրա հետ կապված առիթմիաների էլիմինացիա: 

 

Սրտային հանկարծամահությանը նախատրամադրող այլ հիվանդություններ  

Պսակաձև զարկերակի 

անոմալիաներ 

Ամենատարածված պսակաձև անոմալիան հանդի-

սանում է ձախ circumflex պսակաձև զարկերակի 

ծագումը աջ գլխավոր պսակաձև զարկերակից: 

Սակայն, սա կլինիկական նշանակություն չունի: 

Առավել հազվադեպ հանդիպում է աջ Valsalva-ի 

սինուսից ծագող ձախ գլխավոր պսակաձև զարկերակը 

(ՁԳՊԶ): Երբ այն անցնում է աորտայի և թոքային 

զարկերակի միջև, դա զուգակցված է 

հանկարծամահության հետ: 

 

Միոկարդիտ o Զուգակցված է նախասրտային և փորոքային տախի- կամ բրադիառիթմիաների հետ 

o Հանկարծամահությունը հավանաբար պայմանավորված է հաղորդչական համակարգի 

բորբոքմամբ 

Դիլատացիոն 

կարդիոմիոպաթիա 

Հանկարծամահությունը պայմանավորված է փորոքային տախիառիթմիայով 

Հիպերտրոֆիկ 

կարդիոմիոպաթիա 

Հանկարծամահությունը պայմանավորված է սրտամկանի իշեմիայով և երկրորդային 

փորոքային առիթմիաներով 

Աջ փորոքի առիթմոգեն 

կարդիոմիոպաթիա 

Հանկարծամահությունը պայմանավորված է փորոքային տախիառիթմիայով  

 

Միտրալ փականի 

պրոլապս 

(ՄՓՊ) 

Այս հիվանդների հանկարծամահության ռիսկը մեծանում է միտրալ ռեգուրգիտացիայի, 

առիթմոգեն ուշագնացության, անամնեզում փորոքային կամ վերփորոքային 

տախիկարդիայի առկայության դեպքում: 
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