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Ներածություն 

«Թոքաբանություն» ուսումնական ձեռնարկը նվիրված է շնչառական համակարգի հիվան-

դությունների էթիոլոգիայի, պաթոգենեզի, կլինիկական պատկերի, ախտորոշման մեթոդների և 

բուժման նկարագրությանը։ 

Ձեռնարկը նախատեսված է ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողների, 

կլինիկական օրդինատորների, ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկների համար։ 

Ձեռնարկի կարևորությունը պայմանավորված է վերջին տարիներին շնչառական 

համակարգի ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների դասակարգման, էթիոլոգիայի, 

պաթոգենետիկ մեխանիզմների, դիագնոստիկ մեթոդների և բուժական մոտեցումների 

վերանայմանը։ 

Հատուկ ուշադրության ենք արժանացրել շնչառական համակարգի հիվանդությունների 

կլինիկական պատկերի նկարագրությանը, առավել ինֆորմատիվ լաբորատոր և գործիքային 

հետազոտությունների մեկնաբանությանը, նաև ժամանակակից դեղորայքային և ոչ դեղորայ-

քային բուժման սկզբունքներին։ 

Պետք է նշել, որ չնայած ժամանակակից թոքաբանության զգալի ձեռքբերումներին, շընչա-

ռական համակարգի հիվանդություններով պացիենտների թիվը տարեց տարի ավելանում է ։ 

Պրակտիկ բժիշկը ավելի հաճախ է առնչվում թոքերի սուր և քրոնիկ հիվանդությունների 

ատիպիկ ձևերի հետ, որոնք դժվար են ենթարկվում ախտորոշման և բուժման։ Դա կապված է 

արտա- և ներհիվանդանոցային պնևմոնիաների, թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվան-

դության և այլ ինֆեկցիոն բնույթի հիվանդությունների հարուցիչների փոփոխվող հատկու-

թյունների, էկոլոգիական վիճակի վատացման և մակրոօրգանիզմի ռեակտիվականության հետ։ 

Ուսումնական ձեռնարկում արտացոլվել են թոքաբանության ոլորտում ժամանակակից 

ապացուցողական բժշկության ուղղությունները և էֆեկտիվ ախտորոշման մեթոդները։ 

Հուսով ենք, որ ուսումնական ձեռնարկի հետ ծանոթությունը օգտակար կլինի ինչպես 

ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողների, այնպես էլ բժիշկների լայն զանգվածի 

համար, ուստի սպասում ենք գրքի բովանդակության հետ կապված ձեր կարծիքներին և 

առաջարկություններին։ 



Շնչառական անբավարարության (ՇԱ) գնահատման կարևոր մեթոդ է ԱՇՖ 

գնահատումը, որի հիմնական խնդիրներն են․  

1. ԱՇՖ խանգարումների ախտորոշումը և ՇԱ ծանրության օբյեկտիվ գնահատու-

մը,

2. թոքային վենտիլյացիայի օբստրուկտիվ և ռեստրիկտիվ խանգարումների

դիֆերենցիալ ախտորոշումը,

3. ՇԱ պաթոգենետիկ բուժման հիմնավորումը,

4. բուժման արդյունավետության գնահատումը։

Կիրառվում են մի շարք գործիքային և լաբորատոր մեթոդներ՝ սպիրոմետրիա,

սպիրոգրաֆիա, պնևմոտախոմետրիա, թոքերի դիֆուզիոն ունակությունների, 

վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության խանգարումների թեստեր։ ԱՇՖ որոշող 

ավելի տարածված մեթոդներից են սպիրոգրաֆիան և սպիրոմետրիան։ 

Սպիրոգրաֆիան ապահովում է ոչ միայն վենտիլյացիոն ցուցանիշների քանա-

կական, այլև գրաֆիկորեն գրանցումը հանգիստ և ուժեղացած շնչառության, 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ և դեղորայքային փորձեր անցկացնե-

լիս պայմաններում։ Վերջին տարիներին կոմպյուտերային սպիրոգրաֆիկ համա-

կարգերի օգտագործումը պարզեցրել և արագացրել է հետազոտման ընթացքը, ինչը 

հնարավորություն է տվել անցկացնել չափումներ՝ օդի հոսքի ինսպիրատոր և 

էքսպիրատոր ծավալային արագությունը որոշելու համար, որպես թոքերի ծավալային 

ֆունկցիա (այսինքն, գնահատել հոսք-ծավալ կորը)։ Կիրառվում են նաև պորտատիվ 

և ստացիոնար սպիրոգրաֆներ, շարժական սպիրոմետրերից Vitalograph micro 6300, 

որի առավելությունն է բակտերիալ և վիրուսային ֆիլտրերի առկայությունը: Ստացիո-

նար MIR Spirolab III – ը կիրառելի է նաև մանկաբուժական պրակտիկայում, ունի 

տարիքային նորմերի սանդղակ: SHCTLLER spirovit SP-1 ստացիոնար սպիրոմետրը 

չափում է նաև շնչառական ուղիների դիմադրությունը: 

Հետազոտման կարգը։ Պարզագույն սպիրոգրաֆը բաղկացած է օդ պարունակող 

շարժական գլանից, որն ընկղմված է ջրով լի անոթի մեջ և կապված է գրանցող սարքին 

(թմբուկ, որը պտտվում է հատուկ արագությամբ, և որի վրա գրանցվում են 

հետազոտության ցուցանիշները)։ Հիվանդը նստած դիրքում շնչում է խողովակի 

միջոցով, որը կապված է օդով լցված գլանին։ Շնչառության ժամանակ գրանցվում է 

թոքի ծավալի փոփոխությունը։  

Հետազոտությունը կատարվում է 2 ռեժիմով․ 



1. հիմնական նյութափոխանակության պայմաններում առավոտյան վաղ

ժամերին՝ 1 ժամ պառկած լինելուց հետո, քաղցած վիճակում. 12-24 ժամ

նախքան հետազոտությունը պետք է լինի դեղորայքից ազատ շրջան,

2. հարաբերական հանգստի ժամանակ՝ առավոտյան կամ ցերեկային ժամերին,

քաղցած վիճակում կամ ոչ շուտ, քան թեթև նախաճաշից 2 ժամ հետո.

հետազոտությունից առաջ անհրաժեշտ է հանգիստ նստել 15 րոպե։

Թոքային վենտիլյացիայի հիմնական ցուցանիշները 

  Դասական սպիրոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս որոշել․ 

1. թոքերի տարողությունների և ծավալների չափերը,

2. թոքային վենտիլյացիայի հիմնական ցուցանիշները, օրգանիզմում թթվածնի

օգտագործումը և  վենտիլյացիայի արդյունավետությունը։

 Գոյություն ունեն 4 թոքային ծավալներ և 4 թոքային տարողություններ։ 

Թոքային ծավալներն են՝ 

1. շնչառական ծավալ (ՇԾ, ДО կամ VT-tidal volume). յուրաքանչյուր շնչառական

ցիկլի ժամանակ ներշնչվող և արտաշնչվող օդի քանակն է, որը հանգիստ

պայմաններում կազմում է մոտ 500 մլ,

2. ներշնչման պահեստային ծավալ (ՆՊԾ, РОВД կամ IRV-inspiratory reserve

volume)․ օդի այն առավելագույն քանակն է, որը կարելի է լրացուցիչ ներշնչել

հանգիստ ներշնչումից հետո,

3. արտաշնչման պահեստային ծավալ (ԱՊԾ, РОВЫД կամ ERV-expiratory reserve

volume). օդի այն առավելագույն քանակն է, որը կարելի է լրացուցիչ

արտաշնչել հանգիստ արտաշնչումից հետո,

4. թոքերի մնացորդային ծավալ (ԹՄԾ, ООЛ կամ RV-residual volume). օդի այն

քանակն է, որը մնում է թոքերում առավելագույն արտաշնչումից հետո։



 Թոքային տարողություններն են՝ 

1. թոքերի կենսական տարողությունը (ԹԿՏ, ЖЕЛ կամ  VC-vital capacity). օդի

այն առավելագույն քանակն է, որը հնարավոր է արտաշնչել խոր ներշնչումից

հետո (ՇԾ+ՆՊԾ+ԱՊԾ),

2. ներշնչման տարողությունը (ՆՏ, ЕВД կամ IC-inspiratory capacity). օդի այն

առավելագույն քանակը, որը հնարավոր է ներշնչել հանգիստ արտաշնչումից

հետո. այս տարողությունը բնորոշում է թոքային հյուսվածքի ձգման

ունակությունը (ՇԾ+ՆՊԾ),

3. ֆունկցիոնալ մնացորդային տարողությունը (ՖՄՏ, ФОЕ կամ FRC-functional

residual capacity). օդի այն քանակն է, որը մնում է թոքերում հանգիստ

արտաշնչումից հետո (ԹՄԾ+ԱՊԾ),

4. թոքերի ընդհանուր տարողությունը (ԹԸՏ, ОЕЛ կամ TLC-total lung capacity).

ներառում է ամբողջ օդի ծավալը, որը մնում է թոքերում առավելագույն

ներշնչումից հետո (ՇԾ+ՆՊԾ+ԱՊԾ+ԹՄԾ)։

Սպիրոգրաֆիայի միջոցով հնարավոր է որոշել թոքերի կենսական տարողու-

թյունը (ԹԿՏ, ЖЕЛ, VC): Այդ դեպքում հետազոտվողը հանգիստ շնչառության փուլից 

հետո կատարում է առավելագույն ներշնչում, որից հետո հնարավորինս լիարժեք 

արտաշնչում։ 

Հաջորդ պարտադիր հետազոտությունը թոքերի արագացած կենսական 

տարողությունն է (ԹԱԿՏ, ФЖЕЛ կամ FVC-forced vital capacity expiratory): Այն 

հնարավորություն է տալիս ավելի ճշգրիտ որոշելու թոքերի վենտիլյացիայի արա-

գության ցուցանիշներն արագացած արտաշնչման դեպքում, մասնավորապես ներ-

թոքային օդատար ուղիների օբստրուկցիայի աստիճանը։ Ի տարբերություն ԹԿՏ-ի՝ 

հետազոտվողը խոր ներշնչումից հետո կատարում է հնարավոր առավելագույն 

արագությամբ արտաշնչում։  



Գնահատելու ժամանակ հաշվի են առնում մի քանի ցուցանիշներ. 

1. Մեկ վայրկյանում արագացած արտաշնչման ծավալը (ԱԱԾ1, ОФВ1 կամ  FEV1-

forced expiratory volume within 1 second)․ օդի այն քանակն է, որը դուրս է գալիս

թոքերից 1 վայրկյանի ընթացքում։ Այդ ցուցանիշը փոքրանում է ինչպես

օբստրուկտիվ, այնպես էլ ռեստրուկտիվ ախտահարումների դեպքում։

2. Թիֆնոյի ինդեքս (ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ). 1 վայրկյանում արագացած արտաշնչման

ծավալի հարաբերությունն է թոքերի արագացած կենսական տարողությանը։

Այն նշանակալի նվազում է բրոնխօբստրուկտիվ սինդրոմի դեպքում, քանի որ

նվազում է ԱԱԾ1-ը։ Ռեստրիկտիվ խանգարումների դեպքում Թիֆնոյի

ինդեքսը չի փոխվում, քանի որ և′ ԱԱԾ1-ը, և′ ԹԱԿՏ-ն նվազում են նույնչափ։

3. 25-75% մակարդակների առավելագույն ծավալային արագություն (ԱԾԱ25%,

ԱԾԱ50%, ԱԾԱ75%, МОС25%, МОС50%, МОС75%, MEF25%, MEF50%, MEF75%-maximum

expiratory flow at 25%, 50%, 75% of FVC): Այս ցուցանիշները հաշվում են

արագացած արտաշնչման կորի վրա համապատասխանաբար ԹԱԿՏ-ի 25%,

50%, 75%–ները:

4. 25-75% մակարդակների միջին ծավալային արագություն (ՄԾԱ25-75%, СОС25-75%,

FEF25-75%). այս ցուցանիշը քիչ է պայմանավորված հետազոտվողի ցանկությամբ

և ավելի օբյեկտիվ է նկարագրում բրոնխների անցանելիությունը։

5. Գագաթային ծավալային արագություն (ԳԾԱ, ПОСВЫД կամ PEF-pek expiratory

flow). արագացած շնչառության առավելագույն ծավալային արագությունն է։

Սպիրոգրաֆիկ հետազոտության հիման վրա հաշվում են նաև՝ 

1. շնչառական շարժումների քանակը հանգիստ շնչառության ընթացքում,

2. շնչառության րոպեական ծավալը (ՇՐԾ, МОД, MV-minute volume).  թոքերի

ընդհանուր վենտիլյացիայի մեծությունը րոպեի ընթացքում հանգիստ

շնչառության ընթացքում։

«Հոսք-ծավալ» կորի հետազոտությունը․ ժամանակակից կոմպյուտերային 

սպիրոգրաֆիկ համակարգերը հնարավորություն են տալիս մեխանիկորեն վերլու-

ծելու ոչ միայն դասական սպիրոգրաֆիայի հիմնական ցուցանիշները (ԹԿՏ, ԹԱԿՏ, 

ԱԱԾ1, Թիֆնոյի ինդեքս, ՇԾ, ՆՊԾ, ԱՊԾ, ՆՏ և այլն), այլև հոսք-ծավալ հարաբե-

րությունը, այսինքն՝ ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ օդի հոսքի ծավալային 

արագության կախվածությունը թոքային ծավալներից։ Մեխանիկորեն հաշվարկվում 

են հոսքի գագաթային, առավելագույն և միջին ծավալային արագությունները 25%, 

50%, 75% մակարդակներում (ԳԾԱ, ԱԾԱ25-75%, ՄԾԱ25-75%)։ Չնայած հոսք-ծավալ կորը 

հիմնականում պարունակում է նույն ինֆորմացիան, ինչ հասարակ սպիրոգրաֆիան, 

այնուամենայնիվ այն ավելի պարզ է պատկերում օդի հոսքի թոքային ծավալների 

կապը և հնարավորություն է տալիս մանրամասն վերլուծելու վերին և ստորին 

օդատար ուղիների ֆունկցիոնալ բնութագիրը։ 



Սակայն դասական և կոմպյուտերային սպիրոգրաֆիայի մեթոդներով 

հնարավոր չի լինում որոշել ֆունկցիոնալ մնացորդային տարողությունը (ՖՄՏ) և 

հաշվարկել թոքերի ընդհանուր տարողությունը (ԹԸՏ) և թոքերի մնացորդային 

ծավալը (ԹՄԾ)։ Վերջիններս որոշվում են անուղղակի մեթոդներով, ինչպիսիք են 

գազային անալիտիկ մեթոդը կամ ամբողջ մարմնի պլետիզմոգրաֆիայի կիրառումը։   

Հետազոտության արդյունքների գնահատումը 

Բազմաթիվ թոքային ծավալներ և տարողություններ ինչպես առողջների, 

այնպես էլ հիվանդների շրջանում պայմանավորված են մի շարք գործոններով՝ այդ 

թվում տարիքով, սեռով, կրծքավանդակի չափով, մարմնի դիրքով, մարզվածության 



աստիճանով և այլն։ ԹԿՏ-ն ուղիղ համեմատական է կրծքավանդակի չափերին և 

համապատասխանաբար հետազոտվողի հասակին։ Նորմայում կանանց շրջանում 

այն միջինը 25%-ով ավելի ցածր է, քան տղամարդկանց շրջանում։ ԹԿՏ-ն նորմայում 

կարող է տատանվել 3-6 լ-ի սահմաններում։  

Հետևաբար նպատակահարմար է նորմաների հետ համեմատել համապատաս-

խան մեծությունները, որոնք տատանվում են՝ պայմանավորված վերը նշված գործոն-

ներով։  

Սրանք որոշվում են հատուկ աղյուսակների և բանաձևերի միջոցով։ Ժամա-

նակակից կոմպյուտերային սպիրոգրաֆներում դրանք չափվում են ավտոմատ 

կերպով։ Ամեն ցուցանիշի համար գտնում են դրա տոկոսային հարաբերությունը 

նորմայի նկատմամբ, օր․՝ ԹԿՏ-ն համարում են նվազած, եթե այն փոքր է նորմատիվի 

85%-ից, ԱԱԾ1-ը փոքր է 75%-ից, իսկ Թիֆնոյի ինդեքսը՝ 65%-ից: 

Սպիրոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս.  

1. հայտնաբերելու ԹԿՏ-ի նվազումը,

2. հայտնաբերելու շնչափողաբրոնխային ծառի անցանելիությունը,

3. հայտնաբերելու թոքային վենտիլյացիայի ռեստրիկտիվ խանգարումներն այն

դեպքում, երբ դրանք չեն զուգակցվում բրոնխային անցանելիության խանգա-

րումների հետ։

Օբստրուկցիան հայտնաբերելու կարևոր սպիրոգրաֆիկ նշանը արագացած 

արտաշնչման դանդաղումն է՝ օդատար ուղիների դիմադրության բարձրացման 

հաշվին։ Գրանցման ժամանակ կորը դառնում է ձգված։ Նվազում են ԱԱԾ1-ը և 

Թիֆնոյի ինդեքսը։ Բրոնխօբստրուկտիվ սինդրոմի գնահատման ավելի վստահելի 

ցուցանիշ է Թիֆնոյի ինդեքսի նվազումը։ ԹԿՏ-ն կա՛մ չի փոփոխվում, կա՛մ աննշան է 

նվազում։ Նվազում են նաև սպիրոգրաֆիկ այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ԳԾԱ-

ն, ԱԾԱ25-75%--ը, ՄԾԱ25-75%-ը։  

Ընդ որում՝ հոսք-ծավալ կորի էքսպիրատոր մասի քանակական վերլուծությունը 

հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու գերազանցապես խոշոր կամ 

մանր բրոնխների նեղացման մասին։ Խոշոր բրոնխների նեղացմանը բնորոշ է 

ծավալային արագությունների նվազումը հիմնականում կորի սկզբնական մասում, 

որով պայմանավորված՝ կտրուկ նվազում են գագաթային ծավալային արագությունը 

(ԳԾԱ) և առավելագույն ծավալային արագությունը 25% մակարդակի վրա (ԱԾԱ25%)։ 

Ընդ որում՝ օդի հոսքի ծավալային արագությունները արտաշնչման մեջտեղում և 

վերջում (ԱԾԱ50%, ԱԾԱ75%) նույնպես նվազում են, սակայն ավելի քիչ, քան ԱԾԱ25%-ը։ 

Մանր բրոնխների նեղացման դեպքում, ընդհակառակը, գերազանցապես  նվազում են 

ԱԾԱ50%-ը, ԱԾԱ75%-ը, իսկ ԱԾԱ25%-ը նվազում է չափավոր։  

Կոմպյուտերային սպիրոգրաֆով հոսք-ծավալ կորն ունի հետևյալ տեսքը․ 



Թոքային վենտիլյացիայի ռեստրիկտիվ խանգարումներն ուղեկցվում են թոքերի 

օդով լցվելու խանգարմամբ, թոքի շնչառական մակերեսի նվազմամբ, թոքի և 

կրծքավանդակի էլաստիկության, ինչպես նաև թոքային հյուսվածքի ձգման 

ունակության նվազմամբ։ Եվ եթե ռեստրիկտիվ խանգարումները չեն ուղեկցվում 

բրոնխային անցանելիության խանգարմամբ, ապա օդատար ուղիների դիմադ-

րությունը չի մեծանում։ 

Թոքերի վենտիլյացիայի ռեստրիկտիվ խանգարումների հիմնական հետևանքը 

գրեթե բոլոր ծավալների և տարողությունների՝ ՇԾ-ի, ԹԿՏ-ի, ՆՊԾ-ի, ԱՊԾ-ի, ԱԱԾ-ի, 

ԱԱԾ1-ի և այլնի նվազումն է։ Շատ կարևոր է այն, որ ի տարբերություն օբստրուկտիվ 

խանգարումների՝ ԱԱԾ1-ի նվազումը չի ուղեկցվում Թիֆնոյի ինդեքսի նվազմամբ։ Այս 

ցուցանիշը մնում է նորմալ կամ փոքր-ինչ մեծանում է ի հաշիվ ԹԿՏ-ի նվազման։ 

Կոմպյուտերային սպիրոգարֆով հոսք-ծավալ կորը ռեստրիկտիվ ախտահարումների 

դեպքում ունի հետևյալ տեսքը․  



Հետևյալ աղյուսակում ցույց են տրված սպիրոգրաֆիայի հիմնական ցուցա-

նիշերի փոփոխությունները թոքային վենտիլյացիայի ռեստրիկտիվ, օբստրուկտիվ և 

խառը տեսակի խանգարումների դեպքում։  

ԹԸՏ-ի կառուցվածքի և հիմնական ցուցանիշների սպիրոգրաֆիկ փոփոխութ-

յունները թոքային վենտիլյացիայի խանգարման դեպքում. 

Ցուցանիշ 
Ռեստրիկտիվ 

խանգարումներ 

Օբստրուկտիվ 

խանգարումներ 

Խառը տեսակի 

խանգարումներ 

ԹԿՏ (ЖЕЛ, VC) ↓ ↓ նորմա կամ ↓ ↓ 

ՆՊԾ (РОВД, IVR) ↓ նորմա ↓ 

ԱՊԾ (РОВЫД, TRV) ↓ ↓ ↓ 

ԱԱԾ1 (ОФВ1, FEV1) ↓ ↓ ↓ 

ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ 

(ОФВ1/ФЖЕЛ, 

FEV1/FVC) 

նորմա կամ ↑ ↓ ↓ 

ՄԾԱ25-75%  

(СОС25-75%, FEF25-75%) 
↓ ↓ ↓ 

ԳԾԱ (ПОС, PEF) ↓ ↓ ↓ 

ՖՄՏ (ФОЕ, FRC) ↓ նորմա կամ ↑ ↓ 

ԹՄԾ (ООЛ, RV) նորմա կամ ↓ ↑ ↑ 

ԹԸՏ (ОЕЛ, TLC) ↓ նորմա կամ ↓ ↓ 

ԹՄԾ/ԹԸՏ (ООЛ/ОЕЛ, 

RV/TLC) 
նորմա կամ ↓ ↑ ↑ 

ՖՄՏ/ԹԸՏ 

(ФОЕ/ОЕЛ,FRC/TLC) 
նորմա նորմա կամ ↑ ↑ 



Գազերի դիֆուզիոն ունակությունը 

Գազերի դիֆուզիան ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթով ենթարկվում է Ֆիկի 

օրենքին, որի համաձայն՝ դիֆուզիայի արագությունն ուղիղ համեմատական է․  

1. թթվածնի և ածխաթթու գազի պարցիալ ճնշման գրադիենտին թաղանթի 2

կողմերում,

2. ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի դիֆուզիոն ունակությանը։

Վերջինս որոշվում է թաղանթի ընդհանուր մակերեսով, դրա հաստությամբ,

հյուսվածքներում գազերի լուծելիության և գազերի մոլեկուլային կշիռով։ 

Թոքերի դիֆուզիոն ունակությունները հաշվելու նպատակով (DL) հարկավոր է 

որոշել թթվածնի կլանումը և թթվածնի պարցիալ ճնշման միջին գրադիենտը։ Ավելի 

հաճախ որոշում են CO-ի նկատմամբ դիֆուզիոն ունակությունը, քանի որ CO-ն 200 

անգամ ավելի ակտիվ է կապվում Hb հետ, քան թթվածինը, և դրա կոնցենտրացիան 

թոքերի կապիլյարների արյան մեջ կարելի է հաշվի չառնել։ Այդ դեպքում DLCO–ն 

որոշելու համար բավական է որոշել CO–ի անցանելիությունը ալվեոլա-կապիլյա-

րային թաղանթով և գազերի ճնշումը ալվեոլյար օդում։ Նորմայում DLCO-ն կազմում է 

18 մլ/ր/մմ ս․ս․/մ2։ Թոքերի դիֆուզիոն ունակությունը թթվածնի համար DLO2 հաշվում 

են՝ DLCO-ն բազմապատկելով 1,23-ով։ Ավելի հաճախ թոքերի դիֆուզիոն ունակութ-

յունների նվազումն առաջացնում է հետևյալ հիվանդությունները՝  

1. թոքերի էմֆիզեմա (ալվեոլա-կապիլյարային մակերեսի շփման նվազում),

2. հիվանդություններ և սինդրոմներ, որոնք ուղեկցվում են թոքերի պարեն-

խիմայի դիֆուզ ախտահարումով և ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի հաս-

տացումով (մասիվ պնևմոնիա, թոքերի հեմոդինամիկ կամ բորբոքային

այտուց, դիֆուզ պնևմոսկլերոզ, ալվեոլիտներ, պնևմոկոնիոզներ, մուկովիս-

ցիդոզ),

3. հիվանդություններ, որոնք ուղեկցվում են թոքերի կապիլյարային հունի

ախտահարումով (վասկուլիտ, ԹԶ մանր ճյուղավորումների էմբոլիաներ)։

Թոքերի դիֆուզիոն ունակությունների փոփոխությունները ճիշտ գնահատելու 

համար հարկավոր է հաշվի առնել հեմատոկրիտը։ Հեմատոկրիտի մեծացումը 

պոլիցիտեմիայի և երկրորդային էրիթրոցիտոզի դեպքում ուղեկցվում է DLCO–ի 

մեծացումով, իսկ հեմատոկրիտի նվազումը անեմիաների դեպքում՝ DLCO–ի 

իջեցումով։  



Պնևմոնիաները տարբեր էթիոլոգիայով, պաթոգենեզով, մորֆոլոգիական 

պատկերով և կլինիկական դրսևորումներով թոքերի սուր ինֆեկցիոն բորբոքային 

հիվանդությունների խումբ են, որոնք բնորոշվում են գերազանցապես ալվեոլների 

ախտահարումով և դրանցում բորբոքային էքսուդատի կուտակումով։ 

Պնևմոնիաների այս բնորոշման մեջ ընդգծվում է ալվեոլների էքսուդատիվ 

բորբոքման ինֆեկցիոն ծագումը, ինչը զարգանում է ի պատասխան թոքային 

հյուսվածքում միկրոօրգանիզմների ներդրմանն ու պրոլիֆերացիային ։ Ալվեոլների ոչ 

ինֆեկցիոն ծագման բորբոքային ախտահարումը, որն առաջանում է իմունային և 

ալերգիկ պրոցեսների կամ թոքային պարենխիմայի ֆիզիկական և քիմիական 

ախտահարման արդյունքում, կոչվում է «պնևմոնիտ»։ 

Պնևմոնիաներն առավել տարածված ինֆեկցիոն հիվանդություններից են։ 

Չնայած պնևմոնիաների ախտորոշման և բուժման առաջընթացին, մահա-

ցությունն աճում է։ Ինֆեկցիոն հիվանդություններից մահացության հաճախակի 

պատճառը արտահիվանդանոցային պնևմոնիաներն են։ 

Դասակարգումը 

Երկար ժամանակ գործնականում կիրառվում էր կլինիկամորֆոլոգիական 

դասակարգումը, ըստ որի պնևմոնիաները լինում են կրուպոզ (պլևրոպնևմոնիա) և 

օջախային (բրոնխոպնևմոնիա)։ Սակայն վերջին տարիներին, ըստ նորագույն 

տվյալների, այդ դասակարգումը չի արտացոլում պնևմոնիաների կլինիկական 

տեսակների բազմազանությունը և պակաս տեղեկատվական է էթիոտրոպ օպտիմալ 

բուժման համար։ 

Այդ իսկ պատճառով մոտ 20 տարի առաջ ATS և ERS կողմից առաջարկվել է մեկ 

այլ դասակարգում, որում հաշվի են առնվում հիվանդության զարգացման պայման-

ները, թոքային հյուսվածքի բորբոքման առանձնահատկությունները, մակրոօրգա-

նիզմի իմունային համակարգը: Համաձայն այդ դասակարգման՝ կան պնևմոնիաների 

4 հիմնական խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն առանձնանում է ավելի հավանական 

հարուցիչների սպեկտրով. 

1․ արտահիվանդանոցային պնևմոնիաներ (Community-acquired pneumonia), որոնք 

առաջանում  են ստացիոնարից դուրս՝ տնային պայմաններում և հանդիսանում են 

որպես ամենատարածված տեսակ, 

2․ ներհիվանդանոցային պնևմոնիաներ (հոսպիտալային, նոզոկոմիալ), որոնք  զար-

գանում են ոչ շուտ, քան հիվանդանոց ընդունվելուց 48-72 ժ հետո։ Սրանք կազմում 

են 10-15%, սակայն մահացությունը 30-50% է, որը հիմնականում պայմանավորված 



է հարուցիչների բարձր վիրուլենտությամբ և անտիբիոտիկների նկատմամբ 

առաջացած բարձր ռեզիստենտականությամբ։ 

3․ Ասպիրացիոն պնևմոնիաներ, որոնք առաջանում են ԿՆՀ հիվանդություններ 

ունեցող անձանց 6-10%-ի, հոգեկան խնդիրներ ունեցող, գաստրոէզոֆագիալ 

ռեֆլյուքսով հիվանդների, ալկոհոլիզմից տառապողների շրջանում։ 

4․ Պնևմոնիաներ իմունոդեֆիցիտային վիճակներ ունեցող հիվանդների շրջանում 

(ՄԻԱՎ-ինֆեկցիա, բնածին կամ ձեռքբերովի իմունոդեֆիցիտներ, այդ թվում 

համակարգային հիվանդությունների պատճառով իմունոդեպրեսիվ բուժում 

ստացող հիվանդների շրջանում)։  

Վերոնշյալ դասակարգման մեջ ատիպիկ պնևմոնիաներն այլևս չեն առանձ-

նացվում, քանի որ մի շարք դեպքերում ատիպիկ պնևմոնիաները կարող են կլինի-

կորեն չտարբերվել պնևմոկոկային պնևմոնիաներից և, հակառակը, ծանր ատիպիկ 

ընթացքով պնևմոնիաները կարող են պայմանավորված լինել տիպիկ հարուցիչներով 

(պնևմոկոկ, հեմոֆիլային ցուպիկ), հատկապես մեծահասակների շրջանում: Այդ 

պատճառով էլ բոլոր ժամանակակից ուղեցույցներից հանվել է «ատիպիկ պնևմոնիա» 

տերմինը: 

Մյուս կողմից, նպատակահարմար է առանձնացնել պնևմոնիաների այլ 

տարատեսակներ, որոնց զարգացումը պայմանավորված է այս կամ այն կլինիկական 

իրավիճակներով և կամ բժշկական միջամտություններով, օր․, ԹԱՇ-ի կիրառումը, 

հեմոդիալիզը և այլն: 

Պնևմոնիաների ընթացքի մասին ամբողջական պատկեր ստանալու համար 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել․ 

• պնևմոնիայի տեսակը (արտահիվանդանոցային, ներհիվանդանոցային,

իմունոդեֆիցիտային իրավիճակների զուգակցմամբ առաջացած),

• լրացուցիչ կլինիկաէպիդեմիոլոգիական պայմանների առկայությունը,

• պնևմոնիայի էթիոլոգիան,

• բորբոքման օջախի տեղակայումը և տարածվածությունը,

• պնևմոնիայի ընթացքի կլինիկամորֆոլոգիական տեսակը,

• պնևմոնիայի ծանրության աստիճանը, ՇԱ-ի արտահայտվածությունը,

• բարդությունների առկայությունը։

Պնևմոնիաների ախտորոշման ամբողջական և ճիշտ օրինակ է արտահիվան-

դանոցային լեգիոնելային պնևմոնիան՝ աջ թոքի ստորին բլթի ախտահարմամբ 

(պլևրոպնևմոնիա), ծանր ընթացքով, բարդացած երկկողմանի պարապնևմոնիկ 

էքսուդատիվ պլևրիտով և (ՇԱ III0): 

Պնևմոնիաների զարգացման ռիսկի գործոններ են․ 

• քրոնիկական հիվանդությունները՝ ՇԴ, ԹՔ ՕՀ, կանգային ՍԱ,

• քրոնիկական ալկոհոլիզմը, թմրամոլությունը,

• ծխելը,



• 65-ից մեծ տարիքը,

• գերսառեցումը։

Էթիոլոգիան 

Պնևմոնիաների հարուցիչներն են գրամդրական և գրամբացասական 

բակտերիաները, ներբջջային հարուցիչները, վիրուսները, հազվադեպ`սնկերը։ 

Երիտասարդ տարիքում պնևմոնիան հաճախ հարուցվում է մեկ ինֆեկցիայով 

(մոնոինֆեկցիա), իսկ տարեցների շրջանում՝ բակտերիալ կամ վիրուս-բակտերիա 

ասոցիացիաներով (միքսինֆեկցիա), որոնց համար դժվար է համապատասխան 

էթիոտրոպ բուժում նշանակել։ Պնևմոնիաների յուրաքանչյուր ռիսկի խմբին 

(արտահիվանդանոցային և ներհիվանդանոցային) բնորոշ է հարուցիչների որոշակի 

սպեկտր: 

ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊՆԵՎՄՈՆԻԱՆԵՐ 

Ներկայումս նկարագրում են մի քանի տասնյակ միկրոօրգանիզմներ, որոնք կարող 

են առաջացնել արտահիվանդանոցային պնևմոնիաներ։ Դրանք են․ 

• պնևմոկոկերը (Streptococcus pneumoniae),

• հեմոֆիլային ցուպիկը (Haemophilus influenzae),

• մորաքսելան (Moraxella catarrhalis),

• միկոպլազման (Mycoplasma pneumoniae),

• խլամիդիան (Chlamydophila pneumoniae),

• լեգիոնելան (Legionella spp.),

• ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը (Staphylococcus aureus),

• գրամբացասական բակտերիաները (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,

Enterobacter spp.),

• վիրուսներ (պարագրիպ, ադենովիրուս, RSV)։

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների 70-80%-ն առաջանում է վերը նշված

հարուցիչներից: Պնևմոկոկն առկա է արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների  30-

50%-ի դեպքում, իսկ ատիպիկ ներբջջային միկրոօրգանիզմները (միկոպլազմա, 

խլամիդիա, լեգիոնելա)՝ 10-30 %-ի։ 

Պնևմոկոկերը գրամդրական բակտերիաներ են, որոնք պատված են պոլիսա-

խարիդային պատիճով, որն էլ մակրոֆագերի կողմից խոչընդոտում է օպսոնիզացիան 

և հետագա ֆագոցիտոզը։ Հասարակության մեծ մասի շրջանում պնևմոկոկերը վերին 

շնչառական ուղիների նորմալ միկրոֆլորայի կազմում են։ Պնևմոկոկերը կարող են 

տարածվել օդակաթիլային եղանակով ինչպես պնևմոնիայով հիվանդներից, այնպես 

էլ կրողներից: 

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների մոտավորապես 5-10%-ը հարուցվում 

են գրամբացասական հեմոֆիլային ցուպիկով, հատկապես ծխողների և քրոնիկական 



բրոնխիտով հիվանդների շրջանում։ Ավելի հաճախ հեմոֆիլային ցուպիկը պնևմոնիա 

է առաջացնում երեխաների շրջանում (15-20 %) (մինչև 6 ամսական)։ 

Մորաքսելան գրամբացասական կոկոբակտերիաներ են, հազվադեպ են լինում 

արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների պատճառ (1-2 %)։ Պնևմոնիա առաջացնում 

են գերազանցապես այն անձանց շրջանում, որոնք ունեն քրոնիկական օբստրուկտիվ 

բրոնխիտ։ Հիմնականում առանձնահատկությունն այն է, որ ռեզիստենտ են β-լակտա-

մային անտիբիոտիկների նկատմամբ, քանի որ արտադրում են β-լակտամազա 

ֆերմենտ։ 

Միկոպլազմային ինֆեկցիան հաճախ արտահիվանդանոցային պնևմոնիա է 

առաջացնում երեխաների, երիտասարդների շրջանում, որոնք մեկուսացված են 

կոլեկտիվներում (մանկապարտեզ, դպրոցներ, զինվորական մասեր)։ Արտահիվան-

դանոցային պնևմոնիաների 20-30%-ն հարուցվում է միկոպլազմայով, իսկ տարեց-

ների շրջանում այն ավելի հազվադեպ պատճառ է (1-9 %)։ 

Գործնական նշանակություն ունեն միկոպլազմաների հետևյալ առանձնահատ-

կությունները․ 

1. միկոպլազմաները չունեն ռիգիդ արտաքին բջջաթաղանթ, որոնց վրա են

առաջին հերթին ազդում β-լակտամային անտիբիոտիկները և պենիցիլինները,

2. ունակ են ամրանալու ինֆեկցված բջջին և դրանով իսկ խուսափում են

ֆագոցիտոզից,

3. գտնվելով մակրոօրգանիզմի բջջի ներսում միկոպլազմաները ռեպլիկացվում

են։

Խլամիդիան 10-12 % դեպքերում մեծահասակների շրջանում է առաջացնում 

արտահիվանդանոցային պնևմոնիաներ։ Խլամիդիային պնևմոնիայով հիվանդանում 

են գերազանցապես երիտասարդ տարիքի անձինք։ Տարածվում են օդակաթիլային 

եղանակով։ Ներթափանցելով օրգանիզմ և անցնելով բջջի մեջ, խլամիդիաներն 

առաջացնում են ցիտոպլազմատիկ ներառումներ՝ էլեմենտար և ռետիկուլյար մար-

միններ։ Ներբջջային բազմացման ցիկլը տևում է 40-72ժ, որից հետո մակրոօրգանիզմի 

բջիջը պատռվում է։ 

Միջբջջային տարածքում խլամիդիայի մարմնիկներն ունակ են ինֆեկցելու նոր 

բջիջներ՝ դրանով իսկ առաջացնելով մակրոօրգանիզմների բջիջների վնասում, 

օրգանի և հյուսվածքների բորբոքային ռեակցիա։ Խլամիդիային պնևմոնիայի (1-3 %) 

հատուկ տեսակ է օրնիտոզը (պսիտակոզը), որը զարգանում է Chlamydia psittaci 

հարուցիչով. մարդուն փոխանցվում է վարակված թռչունների հետ շփման միջոցով։ 

Լեգիոնելան 2-8%-ով առաջացնում է արտահիվանդանոցային պնևմոնիա, 

գրամբացասական աէրոբ ցուպիկ է և ատիպիկ ներբջջային հարուցիչներից է։ Ընկ-

նելով մարդու օրգանիզմ՝ դրանք անցնում են բջջից ներս, բազմանում են հիմնա-

կանում ալվեոլյար մակրոֆագերում, նեյտրոֆիլներում և մոնոցիտներում։ Դրանք 



կայուն են β-լակտամային անտիբիոտիկների ազդեցության նկատմամբ և ֆագո-

ցիտոզի չեն ենթարկվում։ 

Տարածված են արհեստական ջրային համակարգերում՝ ջրատար ուղիներում, 

օդափոխիչներում, կոմպրեսորներում, ցնցուղներում, աերոզոլային համակարգերում 

(այդ թվում բժշկական ստացիոնարներում օգտագործվող սարքեր)։ 

Հիմնականում ախտահարվում են միջին տարիքի և տարեց անձինք, հատկապես 

երկարատև ԳԿՍ և ցիտոստատիկներ ընդունելու դեպքում։ Մահացությամբ երկրորդն 

է (պնևմոկոկային պնևմոնիայից հետո)։ 

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների ամենահաճախադեպ հարուցիչ է 

պնևմոկոկը։ Պնևմոկոկը, հեմոֆիլային ցուպիկը, մորաքսելան վերին շնչուղիների 

նորմալ միկրոֆլորայի կազմում են և պայմանավորում են ոչ ախտանշային բակտե-

րիակրություն։ 

Ատիպիկ հարուցիչները (միկոպլազմա, խլամիդիա, լեգիոնելա) ներբջջային 

ախտածիններ են, քթըմպանի նորմալ միկրոֆլորայի կազմում չկան։ 

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների հազվադեպ (5-15% դեպքում) հա-

րուցիչ են գրամդրական ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը, անաէրոբ բակտերիաները, 

կապտաթարախային ցուպիկը և այլն։ Դրանց հավանականությունը մեծանում է 

մեծահասակների և քրոնիկական հիվանդություններով անձանց շրջանում։ 

Ոսկեգույն ստաֆիլոկոկով (Staphylococcus aureus) հարուցված պնևմոնիաները 

(3-5%) առանձնանում են ավելի ծանր ընթացքով և թոքային հյուսվածքի դեստ-

րուկցիայով, սրանք գրամդրական կոկեր են, որոնք խաղողի ողկույզի նման 

կուտակումներ են առաջացնում։ 40-50% դեպքերում վարակումը համակցվում է 

ՍՌՎԻ հետ և հաճախ դրսևորվում է ձմեռային ամիսներին։ Հիվանդանալու ավելի 

հակված են տարեցները, թմրամոլները, ուղեկցող  քրոնիկական հիվանդություններով 

և մուկովիսցիդոզով հիվանդները։ 

Գրամբացասական էնտերոբակտերները (կլեբսիելա, աղիքային ցուպիկ) ունեն 

մեծ վիրուլենտություն, մահացությունը հասնում է 20-30%-ի։ Հայտնի է, որ գրամբա-

ցասական էնտերոբակտերներ կան նաև վերին շնչուղիների նորմալ միկրոֆլորայում, 

և դրանց առկայությունը տարիքին զուգընթաց մեծանում է։ Արտահիվանդանոցային 

պնևմոնիաները հիմնականում զարգանում են տարեցների, ծերանոցներում բնակվող 

անձանց շրջանում, ԹՔՕՀ և ՍԱ հիվանդների շրջանում։ Կլեբսիելան պնևմոնիա է 

առաջացնում քրոնիկական ալկոհոլիզմով տառապող հիվանդների շրջանում։ 

Աղիքային ցուպիկը հեմատոգեն ճանապարհով հաճախ ինֆեկցում է թոքային 

հյուսվածքը արտաթոքային օջախից (ՍԱՈւ, երիկամներ և միզուղիներ)։ Նախատրա-

մադրող գործոններից են ՇԴ, ԵՔՀ, ՔՍԱ։ 

Անաէրոբ բակտերիաները նույնպես առկա են վերին շնչուղիների նորմալ 

միկրոֆլորայի կազմում։ Այս ախտածիններով պայմանավորված պնևմոնիաները 

զարգանում են վերին շնչուղիների պարունակության զանգվածային ասպիրացիայի 



հետևանքով, նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են 

գիտակցության, կլման ակտի խանգարումներով։ 

Կապտաթարախային ցուպիկը հազվադեպ է հանգեցնում արտահիվանդա-

նոցային պնևմոնիաների զարգացման։ Տարածվում են ասպիրացիոն և հեմատոգեն 

ճանապարհներով: Կապտաթարախային ցուպիկով պայմանավորված պնևմոնիան, 

որպես կանոն, հանդիպում է բրոնխոէկտազներով, մուկովիսցիդոզով, ԳԿՍ երկար 

ստացող հիվանդների շրջանում։ Այն առանձնանում է ծանր ընթացքով և բարձր 

մահացությամբ: 

Ծանր ընթացքով արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների առավել հաճախ 

հանդիպող հարուցիչներն են․  

• Streptococcus pneumoniae,

• Staphylococcus aureus,

• Legionella pneumophila,

• Klebsiella pneumoniae,

• E.coli,

• Pseudomonas aeruginosa,

• Enterobacter spp.:

Լետալ ելքի հավանականությունն առավել մեծ է Klebsiella pneumoniae,  

Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae դեպքում: Հարկ 

է նշել, որ 10% դեպքերում արտահիվանդանոցային պնևմոնիաները կարող են 

հարուցվել երկու և ավելի միկրոօրգանիզմներով (Streptococcus pneumoniae և 

Haemophilus influenzae կամ Mycoplasma pneumoniae)։ Այս հանգամանքը պետք է հաշվի 

առնել անտիբիոտիկոթերապիա նշանակելիս: 

Ներհիվանդանոցային պնևմոնիաները մեծ մասամբ առաջանում են մեծ 

վիրուլենտություն ունեցող աուտոգեն միկրոֆլորայով կամ հիվանդանոցում 

շրջանառող պաթոգեն շտամներով․ 

• պնևմոկոկով (Streptococcus pneumoniae),

• ոսկեգույն ստաֆիլոկոկով (Staphylococcus aureus),

• կլեբսիելայով (Klebsiella pneumoniae),

• աղիքային ցուպիկով (Escherichia coli),

• պրոտեյով (Proteus vulgaris),

• կապտաթարախային ցուպիկով (Pseudomonas aeruginosa),

• լեգիոնելայով (Legionella pneumophila),

• անաէրոբ բակտերիաներով (Fusobacterium spp., Bacteroides spp.,

Peptostreptococcus spp.)։



Ասպիրացիոն պնևմոնիաները  կարող են առաջանալ գիտակցության խանգա-

րումներ, ստամոքս-աղիքային կամ նյարդամկանային համակարգի հիվանդու-

թյուններ ունեցող, ինչպես նաև ալկոհոլիզմով տառապող անձանց շրջանում: 

Զանգվածային ասպիրացիայի հետևանքով բերանի խոռոչի, ըմպանի, ստամոքսի 

պարունակությունը և պաթոգեն միկրոօրգանիզմներն անցնում են  ստորին 

շնչառական ուղիներ: Հաճախ հանդիպող հարուցիչներ են․  

• անաէրոբ միկրոօրգանիզմները,

• ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը,

• գրամբացասական էնտերոբակտերիաները,

• կապտաթարախային ցուպիկը,

• պրոտեյը։

Ներկայումս առանձնացվում է ներհիվանդանոցային պնևմոնիայի հատուկ

տեսակ, որն առաջանում է թոքերի արհեստական շնչառության ապարատով (ԹԱՇ) 

երկար ժամանակահատվածում գտնվելու պատճառով, և կոչվում է վենտիլյացիոն-

ասոցացված պնևմոնիա։ Դրանք լինում են վաղ (ԹԱՇ-ի սկսվելուց մինչև 7 օր) և ուշ 

(ԹԱՇ-ից 7 օրից ավելի) տեսակների։ Վաղ վենտիլյացիոն-ասոցացված պնևմոնիայի 

ավելի հաճախ պատճառ են պնևմոկոկերը, հեմոֆիլային ցուպիկը, ոսկեգույն 

ստաֆիլոկոկը և անաէրոբ բակտերիաները։ Ուշ տարբերակի դեպքում մեծ նշանա-

կություն ունեն դեղորայքակայուն շտամները՝ էնտերոբակտերիաները, կապտաթա-

րախային ցուպիկը, Acinetobacter spp. և ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի մեթիցիլին կայուն 

շտամները (MRSA): 

Ներհիվանդանոցային հարուցիչների սպեկտրը պայմանավորված է ստացիո-

նարի բաժանմունքի ուղղվածությամբ և ախտաբանության բնույթով։ Ուրոլոգիական 

բաժանմունքում որպես հարուցիչ հաճախ տարածված են աղիքային ցուպիկը, 

պրոտեյը, էնտերոկոկը, հեմատոլոգիական բաժանմունքում՝ աղիքային ցուպիկը, 

կլեբսիելան, կապտաթարախային ցուպիկը և ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը։ Վիրահատ-

ված հիվանդների շրջանում հաճախ հանդես են գալիս ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը, 

աղիքային ցուպիկը, պրոտեյը, կապտաթարախային ցուպիկը։ 

Այն հիվանդների շրջանում, որոնք երկարատև ստացել են անտիբիոտիկներ 

կամ ԳԿՍ, ներհիվանդանոցային պնևմոնիաները կարող են պայմանավորված լինել 

սնկերով, օր․, Aspergillus spp. և Candida spp.: 

Ներհիվանդանոցային պնևմոնիաների վիրուսային էթիոլոգիան պայմանա-

վորված է վիրուս A-ի և B-ի վարակումով, ինչպես նաև ռեսպիրատոր սինտիցիալ 

վիրուսով, սակայն հավանականությունը, որ միայն վիրուսն է առաջացնում 

պնևմոնիա, շատ քիչ է։ 



ԻՄՈՒՆՈԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱԿՑՄԱՄԲ  

ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՊՆԵՎՄՈՆԻԱՆԵՐ 

Գործնականում իմունային խանգարումները շատ տարածված են։ Բացի ՁԻԱՀ-

ից, իմունոդեֆիցիտային վիճակները կարող են պայմանավորված լինել նաև․ 

1. չարորակ ուռուցքներով,

2. օրգանների կամ ոսկրածուծի տրանսպլանտացիայով,

3. բազմակի միելոմաներ, հիպոգամմագլոբուլինեմիա, թիմոմա,

4. քրոնիկական հիվանդություններով կամ վիճակներով․

• շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդություններով,

• ԹՔՕՀ,

• ՇԴ,

• ԵՔՀ,

• լյարդային անբավարարությամբ,

• ամիլոիդոզով,

• ԳԿՍ կիրառմամբ,

• բերիլիոզով,

• տարիքով՝ 65 տարեկանից մեծ։

Իմունոդեֆիցիտային տարբեր վիճակներում, այդ թվում դեղեր ընդունելու 

պատճառով խախտվում են պաշտպանական մեխանիզմների բոլոր օղակները։ Տեղի 

են ունենում բերանի խոռոչի նորմալ միկրոֆլորայի կազմի փոփոխություններ, 

տրախեոբրոնխիալ սեկրետի մուկոցիլիար տրանսպորտի խանգարումներ, տեղային 

պաշտպանական սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ մեխանիզմների խանգարում։ Այս ամենը 

պայմաններ է ստեղծում շնչառական օդատար ուղիներում պաթոգեն և պայմանական 

պաթոգեն միկրոօրգանիզմների կոլոնիզացիայի և թոքային պարենխիմայի բորբոք-

ման համար։ 

Ավելի հաճախ իմունոդեֆիցիտային վիճակներում առաջացած պնևմոնիաների 

հարուցիչ են․ 

• Haemophilus influenzae,

• Legionella pneumophila,

• Pneumocystis carinii,

• Staphylococcus aureus,

• վիրուսները (Հերպես, ցիտոմեգալովիրուս),

• սնկերը,

• ՏԲ և ոչ տուբերկուլյոզային միկոբակտերիաները։

Մահացությունը մեծ է այն պնևմոնիայի դեպքում, որոնք հարուցվել են

Pneumocystis carinii–ով։ Երիտասարդների շրջանում հանդիպում են գերազանցապես 

ատիպիկ հարուցիչները.  



• Legionella pneumophila,

• Mycoplasma pneumoniae,

• Chlamydophila pneumoniae։

Պաթոգենեզը 

Արտահիվանդանոցային կամ հոսպիտալային պնևմոնիաների ձևավորումն 

ընթանում է մի շարք մեխանիզմներով․ 

1. շնչառական օրգանների պաշտպանական համակարգի խանգարմամբ

(սկսած միկրոօրգանիզմների ներխուժումից թոքերի ռեսպիրատոր

հատվածներ),

2. թոքային հյուսվածքի տեղային բորբոքման զարգացման մեխանիզմներով,

3. հիվանդության համակարգային  դրսևորումների ձևավորմամբ,

4. բարդությունների առաջացմամբ։

Միկրոօրգանիզմների ներթափանցման ճանապարհները դեպի թոքերի 

ռեսպիրատոր հատվածներ 

Գոյություն ունեն 4 հիմնական ճանապարհներ․ 

1․ Բրոնխոգեն․ հիմնականում իրականացվում է քթըմպանի պարունակության 

միկրոասպիրացիայի հետևանքով (օր․, քնած ժամանակ)։ Օդատար ուղիները, որոնք 

տեղակայված են ձայնալարերից հեռու, միշտ մնում են ստերիլ ի հաշիվ պաշտպա-

նողական համակարգի նորմալ ֆունկցիայի (մուկոցիլիար քլիրենս, հազային ռեֆլեքս, 

հումորալ և բջջային համակարգի պաշտպանողական մեխանիզմ)։ 

Այդ մեխանիզմների խանգարումը հանգեցնում է դեպի ստորին շնչառական 

ուղիներ առավել զանգվածային ասպիրացիայի, որը պատահում է ծերունական 

տարիքում գիտակցության խանգարումների դեպքում, ալկոհոլի, թմրանյութերի, 

քնաբերների ազդեցության հետևանքով և ցնցումային սինդրոմի դեպքում։ Վերը 

նշված իրավիճակներում ընկճվում է հազային ռեֆլեքսը, և խանգարվում է 

ձայնաճեղքի ռեֆլեկտոր սպազմը։ Դիսֆագիայի և ասպիրացիայի հավանականու-

թյունն ավելի է մեծանում ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների դեպքում (օր․, 

կերակրափողի ախալազիա, ԳԷՌՀ, ստոծանիական ճողվածք), շարակցական հյուս-

վածքի համակարգային հիվանդությունների դեպքում (պոլիմիոզիտ, համակարգային 

սկլերոդերմիա, Շարպի սինդրոմ)։ Նոզոկոմիալ պնևմոնիայի կարևոր մեխանիզմ-

ներից է էնդոտրախեալ խողովակի կիրառումը ԹԱՇ-ի դեպքում։ 

Պետք է հիշել, որ միկրոօրգանիզմները, որոնք առկա են շնչուղիների դիստալ  

հատվածներում, էպիթելային բջիջների վրա ադհեզիայից հետո կարող են 

արտազատել այնպիսի գործոններ, որոնք վնասում են թարթչավոր էպիթելը՝ 

դանդաղեցնելով դրանց շարժումները։ Ռեսպիրատոր հատվածների կոլոնիզացիայի 

գործոններից են լիմֆոցիտների, մակրոֆագերի, նեյտրոֆիլների ֆունկցիայի 

խանգարումները, նաև IgA և IgG արտադրումը (հումորալ օղակ)։ 



Այսպիսով, բրոնխոգեն ճանապարհի հիմնական գործոններից են․ 

• քթըմպանի պարունակության միկրոասպիրացիան,

• շնչուղիների դրենաժային ֆունկցիայի խանգարումը,

• ոչ սպեցիֆիկ պաշտպանական մեխանիզմների վնասումը,

• վերին շնչուղիների միկրոֆլորայի բաղադրության փոփոխությունը։

2․ Օդակաթիլային․ պայմանավորված է ներշնչված օդով հարուցիչների տարա-

ծումով։ Ի տարբերություն բրոնխոգեն ճանապարհի՝ թոքեր են անցնում հիմնականում 

ախտածին միկրոօրգանիզմները, որոնք նորմայում բերանի խոռոչում չկան (լեգիո-

նելա, միկոպլազմա, խլամիդիա և վիրուսներ, և ոչ թե պայմանական պաթոգեն 

միկրոֆլորան, որն առկա է բերանի խոռոչում)։ 

3․ Հեմատոգեն․ սեպտիկ օջախների և/կամ բակտերիեմիայի առկայության պայ-

մաններում (սեպսիս, ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ)։ 

4․ Կոնտագիոզ, որը պայմանավորված է թոքերի հարևան վարակված օրգան-

ներից հարուցիչների տարածումով (մեդիաստինիտ, լյարդի աբսցես, կրծքավանդակի 

թափածակող տրավմա)։ 

Այսպիսով, բրոնխոգեն և օդակաթիլային ճանապարհներն ավելի մեծ նշանա-

կություն ունեն արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների դեպքում։ 

Հեմատոգեն և կոնտագիոզ ճանապարհները հազվադեպ են և նպաստում են 

նոզոկոմիալ պնևմոնիաների զարգացմանը։ 

Թոքային հյուսվածքի տեղային բորբոքման մեխանիզմները 

Բորբոքման ձևավորումն ընդգրկում է երեք շրջան․ 

• ալտերացիա,

• միկրոշրջանառության խանգարումներ, պայմանավորված

էքսուդացիայով և արյան բջիջների էմիգրացիայով,

• պրոլիֆերացիա։

I Ալտերացիա 

Առաջնային ալտերացիան պայմանավորված է միկրոօրգանիզմների ազդե-

ցությամբ  ալվեոլոցիտների կամ շնչառական ուղիների էպիթելիալ բջիջների վրա և 

որոշվում է հարուցչի կենսաբանական հատկություններով։ Բակտերիաները, որոնք 

ադհեզիայի են ենթարկվել երկրորդ տեսակի ալվեոլոցիտների մակերեսի վրա, ար-

տազատում են էնդոտոքսիններ, պրոտեազներ (հիալուրոնիդազա), ջրածնի 

պերօքսիդ, որոնք վնասում են թոքային հյուսվածքը։ Բորբոքման օջախում 

ներգրավվում են նեյտրոֆիլները, որոնք ապահովում են բակտերիաների ֆագոցիտո-

զը, մոնոցիտները որոնք իրականացնում են էնդոցիտոզ պինոցիտոզի և ֆագոցիտոզի 

ձևով, վերածվելով մակրոֆագերի, լիմֆոցիտները որոնք արտազատում են Ig A, IgG։ 

Վերջինների ազդեցությունն ուղղված է բակտերիաների ագլյուտինացիային և դրանց 

տոքսինների չեզոքացմանը։ 



Թոքային հյուսվածքի վնասումը, որն առաջացել է սեփական պաշտպանական 

բջջային և հումորալ գործոնների ազդեցության հետևանքով, կոչվում է երկրորդային 

ալտերացիա։ Այն ուղղված է ինֆեկցիոն գործոնների և դրանց կողմից վնասված 

թոքային հյուսվածքի սահմանազատմանն ամբողջ օրգանիզմից։ 

Առաջնային և երկրորդային ալտերացիայի արդյունքում բորբոքման օջախում 

արագանում են մետաբոլիկ պրոցեսները, որոնք հյուսվածքային քայքայման հետ 

մեկտեղ հանգեցնում են․ 

1. բորբոքման օջախում թթվային արգասիքների կուտակման, առաջացնելով

ացիդոզ,

2. նույն տեղում օսմոտիկ ճնշման բարձրացման (հիպերօսմիա),

3. կոլոիդ-օսմոտիկ ճնշման բարձրացման սպիտակուցների և ամինաթթուների

քայքայման հետևանքով։

Այս փոփոխությունները նպաստում են հեղուկի վերաբաշխմանը անոթային հունից 

դեպի բորբոքման օջախ (էքսուդացիայի) և թոքային հյուսվածքի բորբոքային 

այտուցին։  

Բորբոքման միջնորդանյութեր 

Առաջնային և երկրորդային ալտերացիայի ընթացքում արտազատվում են մեծ 

քանակությամբ հումորալ (առաջանում են հեղուկ միջավայրերում՝ պլազմա և հյուս-

վածքային հեղուկ) և բջջային (արտազատվում են բջջային էլեմենտների կառուցվածք-

ների քայքայման հետևանքով) բորբոքման միջնորդանյութեր։ Հումորալ միջնոր-

դանյութերից են կոմպլեմենտի ածանցյալները (C5a, C3a, C3b և կոմպլեքս C5-C9), 

ինչպես նաև կինինները (բրադիկինին, կալիդին)։ 

Կոմպլեմենտի համակարգը կազմված է 25 սպիտակուցից, որոնք պլազմայում և 

հյուսվածքային հեղուկում են, թոքային հյուսվածքը պաշտպանում են օտարածին 

միկրոօրգանիզմներից։ Դրանք քայքայում են բակտերիան և սեփական բջիջները, 

որոնք վարակված են վիրուսներով։ C3b ֆրագմենտը մասնակցում է բակտերիաների 

օպսոնիզացիային, որը հեշտացնում է դրանց ֆագոցիտոզը մակրոֆագերով։ C3a-ն, 

C5a-ն մեծացնում են կապիլյարների թափանցելիությունը, ազդում են պարարտ 

բջիջների վրա, շատացնում են հիստամինի արտազատումը, ներգրավում են նեյտրո-

ֆիլներին բորբոքման օջախ։ 

Բրադիկինինի կարևոր կենսաբանական ազդեցություններից են զարկերակների 

լայնացումը և միկրոանոթների թափանցելիության մեծացումը։ Բացի դրանից՝ 

• ընկճում է նեյտրոֆիլների միգրացիան դեպի բորբոքման օջախ,

• դրդում է լիմֆոցիտների միգրացիան և ցիտոկինների սեկրեցիան,

• ուժգնացնում է ֆիբրոբլաստների պրոլիֆերացիան և կոլագենի սինթեզը,

• բորբոքման օջախում ցավային ռեցեպտորների զգայունության շեմը իջեցնում է,

որով հանգեցնում է ցավային սինդրոմի առաջացմանը,



• ազդում է պարարտ բջիջների վրա և հանգեցնում է հիստամինի արտազատ-

մանը,

• մեծացնում է պրոստագլանդինների սինթեզը։

Բրադիկինինի ազդեցությունը պաշարվում է կինինազներով (ԱՓՖ, կոչվում է

նաև կինինազա II): 

Բորբոքման բջջային միջնորդանյութերն են վազոակտիվ ամինները, արախիդո-

նաթթվի մետաբոլիտները, լիզոսոմային ֆերմենտները, ցիտոկինները, նեյրոպեպ-

տիդները և այլն։ 

Հիստամինը բորբոքման կարևորագույն բջջային միջնորդանյութ է։ Հիմնական 

ազդեցություններն են․ 

• բրոնխների նեղացումը,

• արտերիոլների լայնացումը,

• անոթային թափանցելիության մեծացումը,

• բրոնխային գեղձերի սեկրետոր ակտիվության խթանումը,

• մոնոցիտների ֆունկցիոնալ ակտիվության խթանումը և նեյտրոֆիլների

ֆունկցիայի ընկճումը։

Էյկոզանոիդներն առաջանում են արախիդոնաթթվի մետաբոլիզմի ընթացքում 

բոլոր տեսակի բջիջներից (պարարտ, մոնոցիտ, նեյտրոֆիլ, բազոֆիլ, թրոմբոցիտ, 

էոզինոֆիլ, լիմֆոցիտ, էպիթելային բջիջներ)։ 

1․ Բորբոքման օջախում արախիդոնաթթվի մետաբոլիտների հիմնական 

ախտածագումային ազդեցություններն են․ 

• անոթների լայնացումը,

• անոթների թափանցելիության մեծացումը,

• լորձի սեկրեցիայի ուժեղացումը,

• բրոնխների հարթ մկանաթելերի կծկումը,

• ցավային ռեցեպտորների զգայունության մեծացումը,

• լեյկոցիտների միգրացիայի ուժեղացումը դեպի բորբոքման օջախ։

2․ Էյկոզանոիդների մի մասն ունի հակադարձ ազդեցություն․ պրոստագլան-

դինները և լեյկոտրիենները բորբոքման պրոցեսներում ցուցաբերում են կարգավորող 

կարևոր դեր։ 

Ցիտոկինները պոլիպեպտիդների խումբ են, որոնք առաջանում են լեյկոցիտ-

ների, էնդոթելային և այլ բջիջների դրդման ժամանակ և բորբոքման օջախում որոշում 

են ոչ միայն տեղային ախտաֆիզիոլոգիական շեղումները, այլև բորբոքման ընդհա-

նուր արտահայտումները։ Ներկայումս հայտնի են 20 ցիտոկիններ, որոնցից կարևոր-

ներն են ինտերլեյկին 1-8-ը, ուռուցքի նեկրոզի գործոնը և ինտերֆերոնները։ 

Բորբոքման օջախում ցիտոկինները մեծացնում են անոթային թափանցե-

լիությունը, հանգեցնում են լեյկոցիտների միգրացիային դեպի բորբոքման օջախ, 



վնասման օջախում ռեպարատիվ պրոցեսներին, ուժեղացնում են հակամարմինների 

սինթեզը, ինչպես նաև մասնակցում են բորբոքման ընդհանուր համակարգային 

պրոցեսներին։ 

Թթվածնի ակտիվ մետաբոլիտներ են (թթվածնի ազատ ռադիկալային ձևեր)․ 

• սուպերօքսիդ անիոնը (O*),

• հիդրօքսիդ ռադիկալը (HO*),

• սինգլետային թթվածինը (O2*),

• ջրածնի պերօքսիդը (H2O2)։

Թթվածնի ազատ ռադիկալային ձևերն արտաքին ատոմային և մոլեկուլային

ուղեծրերի վրա ունեն մեկ կամ մի քանի կենտ էլեկտրոններ, որի պատճառով դրանք 

ռեակցիայի մեջ են մտնում այլ մոլեկուլների հետ, պայմանավորելով ազատ 

ռադիկալային օքսիդացումը։ Այս մետաբոլիտների դեստրուկտիվ մեծ պոտենցիալը 

դրսևորվում է ոչ միայն բակտերիալ բջիջների, այլև թոքային հյուսվածքի սեփական 

բջիջների և ֆագոցիտների նկատմամբ։ 

Ազատ ռադիկալային օքսիդացման ինտենսիվությունը նորմայում կարգավոր-

վում է հակաօքսիդանտային պաշտպանական համակարգով։  

Հակաօքսիդանտներից են․ 

• սուպերօքսիդ դիսմուտազան,

• գլուտաթիոն պերօքսիդազան,

• տոկոֆերոլները (վիտամին E),

• ասկորբինաթթուն (վիտամին C):

Միկրոշրջանառության խանգարումներ, պայմանավորված էքսուդացիայով և 

արյան բջիջների էմիգրացիայով 

Անոթների բորբոքային ռեակցիաները ներառում են․ 

1. անոթների կարճատև սպազմ, որն առաջանում է ռեֆլեկտոր, անմիջապես

ինֆեկցիոն գործոնի ազդեցությունից հետո թոքային հյուսվածքի վրա,

2. զարկերակային հիպերեմիա, որը պայմանավորված է արտերիոլների տոնու-

սի վրա բորբոքման միջնորդանյութերի ազդեցությամբ,

3. երակային հիպերեմիա, որը բնորոշվում է թոքերի բորբոքային օջախում

արյունալցման մեծացումով։

Երակային (իրական) բորբոքային հիպերեմիան բնորոշվում է բորբոքման օջախի 

արյունալցման մեծացումով, միաժամանակ միկրոցիրկուլյացիայի զգալի խանգա-

րումով, պայմանավորված արյան մածուցիկության մեծացմամբ, էրիթրոցիտների, 

թրոմբոցիտների ագրեգացիայի, թրոմբագոյացման հակմամբ, արյան հոսքի 

դանդաղեցմամբ, ինչը նպաստում է նեյտրոֆիլների, մոնոցիտների ադհեզիային 

էնդոթելին։ Էնդոթելիոցիտների այտուցը հանգեցնում է միջէնդոթելային ճեղքերի 



մեծացմանը, որտեղից և տեղի է ունենում էքսուդացիա և լեյկոցիտների զանգվածային 

միգրացիա դեպի բորբոքված հյուսվածք։ 

II ԷՔՍՈՒԴԱՑԻԱ 

Էքսուդացիան սպիտակուց պարունակող արյան հեղուկ մասի (էքսուդատի) 

անցումն է անոթային պատից դեպի բորբոքված հյուսվածք։ Առկա են երեք հիմնական 

մեխանիզմներ․ 

1. անոթային (գերազանցապես երակիկներ և կապիլյարներ) պատի թափան-

ցելիության մեծացում,

2. անոթներում ֆիլտրացիոն ճնշման բարձրացում,

3. բորբոքային  հյուսվածքներում  օնկոտիկ ճնշման բարձրացում։

Էքսուդատը բնորոշվում է․

1․ սպիտակուցի շատ բարձր պարունակությամբ (ավելի քան 30 գ/լ), 

2․ բջջային տարրերի, ինչպիսիք են լեյկոցիտները, մոնոցիտները, մակրոֆագերը՝ 

մեծ քանակությամբ։ Ձգձգվող բորբոքման դեպքում բնորոշ է լիմֆոցիտների 

մեծ քանակը։ 

Պայմանավորված  սպիտակուցային և բջջային բաղադրությամբ՝ տարբերում են 

էքսուդատի հետևյալ տեսակներ․  

1. շճային,

2. ֆիբրինոզ,

3. թարախային

4. փտային

5. հեմոռագիկ

6. խառը։

Եթե սուր բորբոքումն առաջանում է պիոգեն միկրոբներով, ապա էքսուդատում

գերակշռում են նեյտրոֆիլները։ Քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի դեպքում  էքսու-

դատը պարունակում է գերազանցապես մոնոցիտներ և լիմֆոցիտներ, իսկ նեյտրո-

ֆիլները առկա են քիչ քանակությամբ։ 

Բորբոքման առաջին 4-6 ժ ընթացքում անոթային հունից ախտահարված օջախ 

են ներթափանցում նեյտրոֆիլները, 16-24 ժ ընթացքում՝ մոնոցիտները, որոնք վերած-

վում են մակրոֆագերի, այնուհետև լիմֆոցիտները։ 

III ՊՐՈԼԻՖԵՐԱՑԻԱ  

Պրոլիֆերացիան  բորբոքման հետևանքով հյուսվածքի սպեցիֆիկ (առանձ-

նահատուկ) բջիջների բազմացումն է։ 

Թոքային հյուսվածքի պրոլիֆերացիան կատարվում է ստրոմայի մեզենքիմալ և 

պարենխիմալ տարրերի  հաշվին։ Մեծ նշանակություն ունեն ֆիբրոբլաստները, որոնք 

սինթեզում են կոլագեն ու էլաստին, և գլիկոզամինոգլիկանները, որոնք սինթեզում են 

հիմնական միջբջջային նյութը։ Բացի դրանից, մակրոֆագերի ազդեցությամբ 



բորբոքման օջախում կատարվում է էնդոթելային և հարթ մկանային բջիջների 

պրոլիֆերացիա և միկրոանոթների նորակառուցում։ 

Հյուսվածքը մեծապես վնասվելու դեպքում գերաճում է շարակցական հյուս-

վածքը։ Այս պրոցեսն ընկած է պնևմոսկլերոզի ձևավորման հիմքում, որը պնևմոնիայի 

հնարավոր ելքն է։ 

Կլինիկական պատկերը 

Պնևմոնիայի կլինիկական պատկերը և ելքը որոշվում են մի քանի գործոնների 

փոխազդեցությամբ․ 

• պնևմոնիայի հարուցչի կենսաբանական հատկություններով,

• պնևմոնիայի պաթոգենետիկ առանձնահատկություններով,

• բրոնխաթոքային համակարգի պաշտպանական մեխանիզմներով,

• բրոնխաթոքային համակարգի քրոնիկական հիվանդությունների առկայու-

թյամբ,

• ուղեկցող այլ հիվանդությունների առկայությամբ, որոնք նվազեցնում են

օրգանիզմի դիմադրողականությունը,

• իմունոդեֆիցիտային վիճակների առկայությամբ,

• պնևմոնիայի պաթոգենեզում անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիաների

ընդգրկմամբ,

• վնասակար սովորությունների առկայությամբ՝ ալկոհոլի, ծխախոտի,

թմրանյութի օգտագործում,

• հիվանդի տարիքով։

Ցանկացած պնևմոնիայի կլինիկական պատկերը ձևավորվում է․

1) տեղային թոքային նշաններով,

2) արտաթոքային դրսևորումներով,

3)պնևմոնիային բնորոշ լաբորատոր և ռենտգենաբանական փոփոխություններով,

4) բարդությունների կլինիկական դրսևորումներով։

Դիտարկենք առավել տարածված պնևմոկոկային պնևմոնիայի երկու կլինի-

կա-մորֆոլոգիական (լոբար և օջախային) տարբերակների կլասիկ կլինիկական 

պատկերը։ 

ԼՈԲԱՐ ՊՆԵՎՄՈՆԻԱ (կրուպոզ, պլևրոպնևմոնիա) 

Պաթոգենետիկ և  մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները 

Լոբար պնևմոկոկային պնևմոնիան բնորոշվում է թոքի ամբողջ բլթի ախտա-

հարմամբ և բորբոքային պրոցեսում պլևրայի պարտադիր ընդգրկումով։ 

Լոբար պնևմոնիայի երկրորդ առանձնահատկությունը պաթոգենեզում անհա-

պաղ տիպի գերզգայունության ռեակցիայի մասնակցությունն է թոքերի ռեսպիրատոր 

հատվածներում, որով պայմանավորվում է հիվանդության սրընթաց սկիզբը՝ անոթ-

ների թափանցելիության զգալի մեծացումով։ Նման ռեակցիայի հիմքում ընկած է 



մակրոօրգանիզմի նախնական սենսիբիլիզացիան, սովորաբար շնչուղիներում առկա 

հարուցչի (պնևմոկոկ) անտիգեններով։ Հակածնի՝ պարարտ բջիջների և դրանց 

մակերեսին գտնվող իմունոգլոբուլինների հետ կրկնակի շփման ժամանակ առաջա-

նում է իմունոգլոբուլին-անտիգեն-իմունոգլոբուլին կոմպլեքս, որն էլ ակտիվացնում է 

պարարտ բջիջը, ինչի արդյունքում տեղի է ունենում դեգրանուլյացիա, և 

արտազատվում են մեծ քանակությամբ բորբոքային միջնորդանյութեր, առաջացնելով 

բորբոքային պրոցես թոքերում։ 

Պետք է նշել, որ պարարտ բջիջների ակտիվացումը կարող է տեղի ունենալ 

ֆիզիկական գործոնների (ցուրտ, արտահայտված ֆիզիկական ծանրաբեռնվա-

ծություն, սուր շնչառական ինֆեկցիա) ազդեցությամբ։ Սակայն պնևմոկոկային 

պնևմոնիա առաջանում է ոչ բոլոր անձանց շրջանում, այլ նրանց դեպքում, ովքեր 

ունեն HLA համակարգով պայմանավորված ժառանգական նախատրամադրվա-

ծություն: 

Կրուպոզ պնևմոնիայի դեպքում բորբոքումը սկսվում է մեկ կամ մի քանի 

օջախներում և յուղային բծի տեսքով Կոնի միջալվեոլյար ծակոտիներով տարածվում 

է  թոքային հյուսվածքով։ Բրոնխները հիմնականում բորբոքային պրոցեսում չեն 

ընդգրկվում, բացառությամբ ռեսպիրատոր բրոնխիոլների։ 

Լոբար պնևմոնիայի երրորդ առանձնահատկությունը էքսուդատի ֆիբրինոզ 

բնույթն է, ինչը պայմանավորված է անոթային պատի թափանցելիության զգալի 

խանգարմամբ․ կապված թոքային հյուսվածքի անոթային հունի իմունոկոմպլեքսային 

վնասման հետ։ Լրացուցիչ վնասող գործոն են պնևմոկոկերի կողմից արտադրվող 

հիալուրոնիդազան և հեմոլիզինները։ Ֆիբրինոգենը, առնչվելով վնասված թոքային 

հյուսվածքի հետ, վերածվում է ֆիբրինի, որը ֆիբրինային թաղանթի հիմքն է դառնում, 

որն էլ պատում է ալվեոլյար պարկերի և հավանաբար ռեսպիրատոր բրոնխիոլների 

մակերեսները։ Այդ թաղանթը հեշտությամբ հանվում է, նմանվելով դիֆթերիայի 

կրուպի դեպքում առաջացող թաղանթին, որտեղից էլ ծագել է «կրուպոզ» պնևմոնիա 

անվանումը։ 

Այսպիսով, լոբար պնևմոնիաների առանձնահատկություններից են․ 

• թոքի բլթի ախտահարումը, պլևրայի պարտադիր ընդգրկումը բորբոքային

պրոցեսում,

• պաթոգենեզում անհապաղ տիպի գերզգայունության ռեակցիայի մասնակ-

ցությունը,

• էքսուդատի ֆիբրինոզ բնույթը,

• հիմնականում ալվեոլյար հյուսվածքի և ռեսպիրատոր բրոնխիոլների ախտա-

հարումը։

Լոբար պնևմոնիայի կլինիկական պատկերը պայմանավորված է մորֆոլո-

գիական փոփոխությունների փուլային զարգացմամբ․ 



1․  Ներհոսի փուլի տևողությունը 1-2 օր է։ Բնորոշվում է թոքային հյուսվածքի 

հիպերեմիայով, միկրոշրջանառության և անոթային թափանցելիության խան-

գարմամբ։ Արագ զարգանում է ալվեոլյար պատի այտուց և թոքային հյուսվածքի 

առաձգականության նվազում։ Էքսուդատի աննշան քանակը պատում է 

ալվեոլների ներսային մակերեսը, ալվեոլները պահպանում են իրենց օդակրու-

թյունը։ Այս փուլում հիմնականում բորբոքային պրոցեսում ընդգրկվում է նաև 

պլևրան։ 

2․  Լյարդացման փուլը տևում է 5 – 10 օր։ Բնորոշվում է զգալի էքսուդացիայով և 

բջջային տարրերի էմիգրացիայով դեպի բորբոքային օջախ, ալվեոլները լցված են 

ֆիբրինոզ էքսուդատով և կորցնում են օդակրությունը։ Թափանցելիության զգալի 

խանգարումը հանգեցնում է էրիթրոցիտների քանակի շատացման (կարմիր 

լյարդացում)։ Էքսուդատը հարուստ է ֆիբրինով, ալվեոլյար էպիթելի բջիջներով, 

լեյկոցիտներով (գորշ լյարդացում)։  

3․  Ներծծման փուլ։ Բնորոշվում է բորբոքային էքսուդատի ներծծումով, լեյկոցիտ-

ների քայքայումով, մակրոֆագերի քանակի ավելացմամբ։ Վերականգնվում է 

ալվեոլների օդակրությունը, երկարատև պահպանվում է թոքային հյուսվածքի 

առաձգականության նվազումը և այլն։ 

 Հարցուփորձն ընդգրկում է․ 

• հիվանդի գանգատների վերլուծությունը,

• կլինիկա-էպիդեմիոլոգիական վիճակի գնահատումը (դրդող գործոններ,

մեկուսացված կոլեկտիվներում գտնվելը, ճանապարհորդությունը, շփումը

վիրուսային ինֆեկցիաներով հիվանդների հետ, ԹԱՇ, բրոնխոսկոպիան),

• քրոնիկական հիվանդությունների և ռիսկի գործոնների (ծխելը, ալկոհոլի

օգտագործումը, թմրամոլությունը, տարիքը) առկայությունը։

Գանգատները 

Գանգատները բաժանվում են 2 մեծ խմբերի՝ բրոնխաթոքային (հևոց, հազ, 

խորխարտադրություն, ցավ կրծքավանդակում) և ընդհանուր ինտոքսիկացիայի 

(տենդ, քրտնարտադրություն, դող, սարսուռ, գլխացավ, ընդհանուր և մկանային 

թուլություն,  կոտրտվածություն) սիմպտոմներ։ 

Տենդը (39-40oC) մշտական բնույթ ունի (febris continua)՝ 0․5-1․0oC օրական 

տատանումներով, որը շարունակվում է 7-10 օր (ադեկվատ թերապիայի դեպքում 3-4 

օր)։ Եթե օրական ջերմությունը տատանվում է 1-2o-ով (հեկտիկ), ապա պետք է 

ենթադրել հնարավոր թարախադեստրուկտիվ սեպտիկ բարդությունների մասին 

(աբսցեսավորում, էմպիեմա, սեպսիս)։ 

 Չբարդացած լոբար պնևմոնիայի դեպքում տենդն ավարտվում է լիտիկ 

(աստիճանական) կամ կրիտիկ (հանկարծակի) ջերմության իջեցումով։ Վերջինս 

կարող է զուգորդվել սուր անոթային անբավարարության հետ։ 



 Ցավը կրծքավանդակում վկայում է բորբոքային պրոցեսում պարիետալ 

պլևրայի  ընդգրկման մասին։ Չբարդացած դեպքերում ցավը կրծքավանդակում տևում 

է 2-4 օրից ոչ ավելի և բնորոշվում է՝ 

• սուր ինտենսիվ բնույթով,

• հստակ տեղայնացվածությամբ,

• ներշնչման գագաթում առաջացմամբ կամ ուժգնացմամբ,

• առողջ կողմ թեքվելիս ուժգնացմամբ։

Կրուպոզ պնևմոնիայի առաջին երկու օրերին առաջանում է չոր ռեֆլեկտոր հազ,

որը պայմանավորված է բորբոքման պրոցեսում պլևրայի ընդգրկմամբ։ Հետագա 2-3 

օրերի ընթացքում առաջանում է աննշան քանակի ժանգագույն խորխ, հազվադեպ՝ 

արյան հետքեր խորխի մեջ։ 

Հևոցը ՇԱ արտահայտություն է, որը պայմանավորված է 3 հիմնական պատ-

ճառներով․ 

• թոքային պարենխիմայի մի մասի թոքային վենտիլյացիայից «անջատումով»,

• թոքերի ռիգիդության մեծացումով, որը դժվարացնում է շնչառական շարժում-

ները,

• ախտահարված թոքում վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության նվազ-

մամբ։

Լոբար պնևմոնիայով հիվանդների շրջանում ընդհանուր ինտոքսիկացիայի 

սինդրոմն դիագնոստիկ և պրոգնոստիկ մեծ նշանակություն ունի, ինչն արտահայ-

տում է թոքերում բորբոքային պրոցեսի ծանրությունը։ Այն ներառում է կլինիկական 

հետևյալ դրսևորումները․ 

• տենդ,

• ընդհանուր թուլություն, հիպոդինամիա կամ ադինամիա,

• արտահայտված քրտնարտադրություն,

• գլխացավ, երբեմն գիտակցության խանգարումներ (զառանցանք, էնցեֆալո-

պաթիայի նշաններ, ցերեբրալ կոմա),

• այլ օրգան-համակարգերի ֆունկցիայի խանգարումներ (ՍԱՀ, ՍԱՏ, լյարդ և

երիկամներ, էնդոկրին համակարգ)։

Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները 

Հիվանդի ֆիզիկալ հետազոտության արդյունքներն առաջին հերթին պայմանա-

վորված են հիվանդության  փուլով, պնևմոնիայի ծանրության աստիճանով և 

բարդությունների առկայությամբ։ 

Ներհոսի փուլ․ հիվանդը հաճախ ընդունում է հարկադրական դիրք՝ մեջքի կամ 

հիվանդ կողմի վրա պառկած՝ կրծքավանդակի էքսկուրսիան նվազեցնելու 

նպատակով։ Մաշկային ծածկույթները խոնավ են։ Նկատվում է դեմքի հիպերեմիա, 

որը հաճախ ավելի արտահայտված է ախտահարման կողմում։ Քանի որ թոքի լոբար 



բորբոքումը հաճախ ուղեկցվում է վիրուսային ինֆեկցիայով, ուստի շրթունքների, 

քթի, ականջների բլթակների վրա  կարելի է տեսնել հերպետիկ ցանավորում։ Ծանր 

ընթացքի կամ և թոքերի ու սրտի քրոնիկական ուղեկցող հիվանդությունների 

դեպքում, նկատվում է զարգացող ՇԱ կամ արյան շրջանառության խանգարմամբ 

պայմանավորված, շրթունքների, քթի, ականջների բլթակների ցիանոզ։  

Շնչառական օրգանների հետազոտությունը․ 

• նույն պրոյեկցիայով պերկուտոր հնչյունի բթացումը՝ տիմպանիկ երանգով (ոչ

մշտական նշան),

• թոքի ախտահարված բլթի պրոյեկցիայով թուլացած վեզիկուլյար շնչառությունը,

որն ուղեկցվում է կրեպիտացիայով (crepitatio indux),

• կրեպիտացիան շատ նման է մանր բշտիկային թաց խզզոցներին (fine crackles),

այն տարբերությամբ, որ առաջանում է միայն խոր ներշնչման գագաթին և չի

փոփոխվում հազալուց հետո։

Լյարդացման շրջան․ օբյեկտիվ զննմամբ շնչառությունը հաճախացած է և 

մակերեսային (25-30/ր), նկատվում է ինսպիրատոր բնույթի հևոց, լրացուցիչ մկան-

ների մասնակցություն շնչառական ակտին, ախտահարված կողմը հետ է մնում 

շնչառությունից։ Լյարդացման շրջանում ֆիզիկալ ամենաբնորոշ նշաններից են․ 

• պերկուտոր հնչյունի արտահայտված բթացումը,

• ախտաբանական բրոնխային շնչառությունը թոքի ախտահարված բլթի

պրոյեկցիայով և պլևրայի քսման աղմուկը։

Ներծծման շրջան։ Այս շրջանի ամենաբնորոշ ֆիզիկալ նշաններից են․ 

• պերկուտոր հնչյունի բթացումը տիմպանիկ երանգով, որն աստիճանաբար

փոխվում է պարզ թոքային հնչյունի,

• թուլացած վեզիկուլյար շնչառությունը, որը դառնում է վեզիկուլյար

շնչառություն,

• առաջանում է crepitatio redux։ Էքսուդատի ներծծմանը զուգընթաց վերա-

կանգնվում են թոքային հյուսվածքի առաձգականությունը և օդակրությունը։

Կրեպիտացիան  աստիճանաբար անհայտանում է, և լսվում է վեզիկուլյար

շնչառություն։

ՕՋԱԽԱՅԻՆ ՊՆԵՎՄՈՆԻԱ (բրոնխոպնևմոնիա) 

Բորբոքային պրոցեսը օջախային պնևմոնիայի դեպքում սահմանափակվում է 

թոքի բլթակով կամ սեգմենտով։ Երբեմն օջախները կարող են միաձուլվել և ընդգրկել 

նույնիսկ ամբողջ բիլթը. այս դեպքում ենթադրվում է ձուլվող օջախային պնևմոնիա։ Ի 

տարբերություն լոբար  պնևմոնիայի պլևրան ընդգրկվում է միայն մակերեսային 

տեղայնացման կամ ձուլվող օջախային պնևմոնիայի դեպքում։ 

Ի տարբերություն լոբար  պնևմոնիայի՝ այս դեպքում ավելի բնորոշ են օրգա-

նիզմի նորմէրգիկ կամ հիպէրգիկ ռեակցիաները։ Անոթների թափանցելիության 



պակաս արտահայտվածության հետևանքով բորբոքման օջախում էքսուդատը 

պարունակում է քիչ քանակությամբ ֆիբրին և մեծ մասամբ ունի շճային կամ 

լորձաթարախային բնույթ։ Այդ նույն պատճառով էրիթրոցիտների՝ դեպի ալվեոլների 

խոռոչ զանգվածային ներթափանցման համար պայմաններ չկան։ 

Օջախային պնևմոնիան գրեթե միշտ ունի բրոնխոպնևմոնիայի պատկեր, որի 

դեպքում բորբոքման պրոցեսում առաջին հերթին ընդգրկվում է բրոնխների 

լորձաթաղանթը։ Միայն դրանից հետո բորբոքումն անցնում է թոքային պարենխիմա, 

ձևավորելով  պնևմոնիա։ Օջախային պնևմոնիայի դեպքում շճային և լորձաթա-

րախային էքսուդատի զգալի քանակ պարունակվում է օդատար ուղիներում, ինչը 

հանգեցնում է բրոնխային անցանելիության խանգարմանը ռեսպիրատոր բրոն-

խիոլների մակարդակում։ Բորբոքման դանդաղ տարածումը հանգեցնում է նրան, որ 

ախտահարված սեգմենտի առանձին օջախներ հայտնվում են բորբոքման տարբեր 

փուլերում, երբ մի խումբ ալվեոլներում ի հայտ են գալիս հիպերեմիա և միջալվեոլյար 

պատերի այտուց (հիպերեմիայի փուլ), մյուս խումբը լցված է էքսուդատով (լյարդաց-

ման փուլ)։ Այսպիսի խայտաբղետ մորֆոլոգիական պատկերը լրացվում է 

միկրոատելեկտազների օջախների առկայությամբ, ինչը պայմանավորված է մանր 

բրոնխների անցանելիության խանգարմամբ։ 

Ի տարբերություն լոբար  պնևմոնիայի՝ օջախային  պնևմոնիայի սկիզբը աստի-

ճանական է և հաճախ դրսևորվում է որպես ՍՌՎԻ բարդություն, սուր բրոնխիտ կամ 

քրոնիկական բրոնխիտի սրացում։ Մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 38-

390C, առկա են հարբուխ, արցունքահոսություն, հազ լորձաթարախային կամ 

թարախային խորխի արտազատումով, ընդհանուր թուլություն, գլխացավ, ախորժակի 

բացակայություն։  

Ցավը կրծքավանդակում, որը պայմանավորված է պլևրայի ընդգրկմամբ (չոր 

պլևրիտ), հիվանդների մի մասի շրջանում ի հայտ է գալիս օջախի մակերեսային 

տեղակայման և օջախների միաձուլման դեպքում։ Չնայած դրան, ցավը չունի այն 

ինտենսիվությունը, որը նկատվում է կրուպոզ պնևմոնիայի դեպքում։ 

Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները 

Զննման ժամանակ նկատվում է այտերի հիպերեմիա, շուրթերի ցիանոզ, մաշկի 

գերխոնավություն։ Կրծքավանդակի ախտահարված կողմը հետ է մնում շնչառական 

ակտից, հայտնաբերվում է պերկուտոր հնչյունի կարճացում։ Ախտահարված 

հատվածում աուսկուլտատիվ լսվում է թուլացած շնչառություն։ Հազվադեպ, երբ 

բրոնխոպնևմոնիան զարգացել է ԽՕԲ-ի հետ զուգակցված, իսկ օջախն ունի խորը 

տեղակայում, աուսկուլտատիվ լսվում է կոշտացած շնչառություն, որը պայմանա-

վորված է պնևմոնիայի օջախից դուրս գտնվող բրոնխների նեղացմամբ։ 



Նշանները Լոբար պնևմոնիա Օջախային պնևմոնիա 

Պաթոգենետիկ առանձնահատկությունները 

վնասման ծավալը բիլթ, սեգմենտ 

մեկ կամ մի քանի բլթակ, 

սեգմենտ, հնարավոր են  

բորբոքման բազմաթիվ օջախներ 

բորբոքման տարածման ուղին 
ալվեոլյար 

հյուսվածքով 

բրոնխների բորբոքումն անցնում 

է թոքի պարենխիմային 

անհապաղ տիպի 

գերզգայունության ռեակցիա 

թոքի ռեսպիրատոր 

հատվածներում 

 բնորոշ է   բնորոշ չէ 

բորբոքման պրոցեսում 

բրոնխների ընդգրկումը 
բնորոշ չէ բնորոշ է 

օդատար ուղիների 

անցանելիությունը 
խանգարված չէ 

խանգարված է, հնարավոր է 

առաջանան 

միկրոատելեկտազներ 

պլևրայի ընդգրկումը 

բորբոքային պրոցեսում 
միշտ 

միայն բորբոքային օջախի 

մակերեսային տեղակայման կամ 

ձուլվող պնևմոնիայի դեպքում 

մորֆոլոգիական 

փոփոխությունների 

զարգացման փուլայնությունը 

բնորոշ է բնորոշ չէ 

Կլինիկական առանձնահատկությունները 

հիվանդության սկիզբը 

սուր, հանկարծակի 

դող, մարմնի 

ջերմաստիճանի 

բարձրացում և ցավ 

կրծքավանդակում 

աստիճանական, ՍՌՎԻ-ից 

հետո, սուր տրախեոբրոնխիտի 

կամ քրոնիկական բրոնխիտի 

սրացումից հետո 

ցավը կրծքավանդակում 

(պլևրալ) 
բնորոշ է 

հազվադեպ, միայն բորբոքային 

օջախի մակերեսային 

տեղակայման կամ ձուլվող 

պնևմոնիայի դեպքում 

hազը 

սկզբում ոչ 

պրոդուկտիվ, 

այնուհետև  

պրոդուկտիվ՝ 

ժանգագույն խորխի 

արտազատումով 

սկզբում պրոդուկտիվ 

լորձաթարախային խորխի 

արտազատումով 



ինտոքսիկացիայի 

սիմպտոմները 
արտահայտված 

հազվադեպ և քիչ 

արտահայտված 

հևոցը բնորոշ է 
հնարավոր է, սակայն 

հազվադեպ 

պերկուտոր հնչյունի բթացում 

լյարդացման 

շրջանում 

արտահայտված 

բթացում 

քիչ է արտահայտված, երբեմն 

բացակայում է 

Աուսկուլտատիվ տվյալները 

ներհոսի և 

ներծծման շրջանում 

թուլացած 

վեզիկուլյար 

շնչառություն, 

կրեպիտացիա, 

լյարդացման 

շրջանում՝ 

բրոնխային 

շնչառություն և 

պլևրայի քսման 

աղմուկ 

հաճախ թուլացած վեզիկուլյար 

շնչառություն հիվանդության 

ամբողջ ընթացքում, 

կրեպիտացիա 

Ավելի վստահելի աուսկուլտատիվ ցուցանիշ է մանր բշտիկային թաց 

խզզոցների հայտնաբերումը, որոնք լսվում են ներշնչման ժամանակ։ Պլևրայի 

ընդգրկման դեպքում լսվում է պլևրայի քսման աղմուկ։ 

Տարբեր էթիոլոգիայով պնևմոնիաների կլինիկական պատկերների 

առանձնահատկությունները 

Վերը նկարագրված էր պնևմոկոկով հարուցված պնևմոնիայի դասական 

կլինիկական պատկերի երկու կլինիկամորֆոլոգիական տարբերակներ։ 

Հեմոֆիլային ցուպիկով հարուցված պնևմոնիա 

Գրամբացասական հեմոֆիլային ցուպիկը (Hemophilus influenzae) արտահիվան-

դանոցային պնևմոնիայի ամենահաճախ հանդիպող հարուցիչներից մեկն է, 

հատկապես ծխողների և ԹԽՕՀ հիվանդների շրջանում։ Այն բերանըմպանի նորմալ 

միկրոֆլորայի կազմում է, բայց կարող է անցնել ստորին շնչառական ուղիներ, որպես 

սուր և քրոնիկական բրոնխիտի հարուցիչ։ Մեծահասակների շրջանում այն 

առաջացնում է գերազանցապես օջախային պնևմոնիա։ 

Առանձնահատկությունը հաճախակի զուգորդումն է արտահայտված տրախեո-

բրոնխիտի հետ, հետևաբար աուսկուլտացիայի ժամանակ բացի թոքի օջախային 

բորբոքման աուսկուլտատիվ նշաններից (թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն, թաց 



խզզոցներ), կարող են լսվել նաև բազմաթիվ տարածուն չոր խզզոցներ կոշտացած 

շնչառության զուգակցմամբ։ 

Հեմոֆիլային ցուպիկով հարուցված պնևմոնիան հազվադեպ է ծանր ընթանում։ 

Սակայն առանձին դեպքերում կարող է բարդանալ էքսուդատիվ պլևրիտով, պերի-

կարդիտով, մենինգիտով, արթրիտով։ 

Միկոպլազմային պնևմոնիա  

Պատճառը  հատուկ ներբջջային հարուցիչն է, որը չունի բջջային թաղանթ և 

չափերով մոտ է վիրուսներին։ Կոնտագիոզությունը շատ բարձր է, փոխանցվում է 

օդակաթիլային եղանակով, հաճախակի առաջացնում է պնևմոնիայի «պայթյուններ», 

հատկապես կոլեկտիվներում։ Առավել հաճախ հանդիպում է երեխաների և 

երիտասարդների շրջանում (30 տարեկանից փոքր)։ 

  Mycoplasma pneumoniae-ն հաճախ առաջացնում է թոքային հյուսվածքի օջա-

խային կամ սեգմենտար բորբոքում։ Պնևմոնիային հաճախ նախորդում են վերին 

շնչուղիների հիվանդությունները՝ ֆարինգիտը, տրախեոբրոնխիտը, ռինիտը։ 

Ընթացքը ծանր չէ, սակայն ձգձգված է և երկարատև։ 

Պնևմոնիայի սկիզբը հաճախ աստիճանական է։ Մարմնի ջերմաստիճանը 

բարձրանում է մինչև սուբֆեբրիլ ցուցանիշների, ի հայտ է գալիս հազ՝ քիչ քանակու-

թյամբ մածուցիկ լորձային խորխի արտադրությամբ։ Հազը ձեռք է բերում համառ, 

տանջող բնույթ։ Պլևրալ ցավերը, հևոցը և դողը բացակայում են։ 

Ֆիզիկալ տվյալները համապատասխանում են բրոնխոպնևմոնիային բնորոշ 

տվյալներին, սակայն հաճախ լիովին բացակայում են։ Հաճախ առկա են արտա-

թոքային բազմաթիվ դրսևորումներ, ինչպիսիք են միալգիան, արթրալգիան, առատ  

քրտնարտադրությունը, ընդհանուր թուլությունը, հեմոլիտիկ անեմիան։ Բնորոշ են 

անհամապատասխանությունը կլինիկա-ռենտգենաբանական պատկերի և տանջող 

հազի, ինտոքսիկացիայի սիմպտոմների միջև, ինչպես նաև լեյկոցիտոզի բացակա-

յությունը։ Ռենտգենաբանական պատկերով 50% դեպքերում հայտնաբերվում են 

միայն թոքանկարի ուժգնացում և ինտերստիցիալ փոփոխություններ։ 

Պրոցեսում հաճախ ընդգրկվում են այլ օրգան-համակարգեր։  

Խորխի և արյան ցանքսերը տեղեկատվական չեն։ Հարուցիչը հայտնաբերելու 

համար օգտագործում են շճաբանական հատուկ մեթոդներ։ 

Խլամիդիային պնևմոնիա 

Վերջին տարիներին նկատվում է խլամիդիային պնևմոնիայի աճ։ Հաճախ 

հիվանդանում են երիտասարդները (մինչև 20-25 տարեկան)։ Հարուցիչը Chlamydia 

pneumoniae-ն է։ Կլինիկական պատկերը հիշեցնում է միկոպլազմային պնևմոնիա։  

Պնևմոնիան սկսվում է չոր հազով, կոկորդի ցավով, դողով և սուբֆեբրիլ 

ջերմությամբ։ Աստիճանաբար հազը դառնում է պրոդուկտիվ, լորձաթարախային 

խորխի արտազատումով։ Առաջանում են գլխացավ, թուլություն, միալգիա։ 



Ֆիզիկալ հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվում են տարածուն չոր 

խզզոցներ, հազվադեպ՝ թաց։ Բնորոշ են լեյկոպենիան և ԷՆԱ մեծացումը։ Ռենտգե-

նաբանական պատկերով նկատելի են ինտերստիցիալ փոփոխություններ՝ թո-

քանկարի ուժգնացմամբ։ 

Ավելի ծանր և ձգձգված ընթացք ունի հիվանդությունը, որը հարուցվում է 

Chlamydia psittaci-ով (օրնիտոզի հարուցիչը)։ Հարուցիչը փոխանցվում է թռչունների 

հետ շփումից։ Կլինիկայում գերակշռում է արտահայտված ինտոքսիկացիան՝ 

գլխացավ, դող, փսխում, միալգիա, ջերմության բարձրացում մինչև ֆեբրիլ։ Մեծ 

մասամբ լյարդը և փայծաղը մեծանում են, ինչը ցույց է տալիս օրնիտոզի ժամանակ 

ներքին օրգանների համակարգային ախտահարումը։ 

Արյան ընդհանուր քննությամբ  հայտնաբերվում են լեյկոպենիա և ԷՆԱ մեծա-

ցում։ Ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են ինտերստիցիալ 

փոփոխություններ՝ թոքանկարի ուժգնացմամբ, հազվադեպ՝ օջախային ինֆիլտրա-

տիվ ստվերներ։  

Լեգիոլելային պնևմոնիա (լեգիոներների հիվանդություն) 

Հարուցիչը Legionella pneumophilla-ն է։ Լեգիոնելաները մարդու օրգանիզմի 

նորմալ ֆլորայում չկան։ Բնակվում են ջրային միջավայրում՝ գետերում, լճերում, 

օդափոխիչների համակարգում, ջրուղիներում և այլն։ 

Վարակվում են օդակաթիլային ճանապարհով։ Հիվանդանում են այն մարդիկ, 

ովքեր տառապում են ալկոհոլիզմով, ԹԽՕՀ, ՇԴ, իմունոդեֆիցիտային վիճակներով, և 

ովքեր ընդունում են ցիտոստատիկներ և ԳԿՍ։ Համաճարակաբանական բռնկումներ 

նկատվում են աշնանը, հիմնականում` ախտահարվում են միջին տարիքի և տարեց 

անձանց մոտ։ 

Կարող են առաջացնել ինչպես ներհիվանդանոցային, այնպես էլ արտահիվան-

դանոցային պնրմոնիաներ։ Ինկուբացիոն շրջանը տևում է 2-10 օր։ Հիվանդությունը 

սկսվում է ինտոքսիկացիայի նշաններով, 2 օրից ի հայտ է գալիս ջերմության 

բարձրացում 39-40օ C, այնուհետև զարգանում է հազը՝ սկզբում չոր, ապա՝ թարա-

խային խորխով արյան հետքերով։ Հիվանդների մեծ մասի շրջանում ի հայտ են գալիս 

պլևրալ ցավեր և զարգանում է պարապնևմոնիկ պլևրիտ։ Զննման, պերկուսիայի և 

աուսկուլտացիայի ժամանակ ի հայտ են գալիս օջախային և ձուլվող օջախային 

պնևմոնիային բնորոշ նշաններ։ Լեգիոնելային պնևմոնիայի ընթացքը հաճախ 

բարդանում է արտահայտված ՇԱ, ինֆեկցիոն տոքսիկ շոկի և թոքերի այտուցի 

զարգացմամբ։ 

Լեգիոնելային պնևմոնիայի դեպքում հաճախ տեղի է ունենում այլ օրգան-

համակարգերի ախտահարվում․ 

• ԿՆՀ՝ քնկոտություն, գլխացավ, պարէսթեզիաներ, գիտակցության խանգա-

րումներ, կոմա,

• ՍԱՈւ՝ դիսկոմֆորտի զգացում որովայնում, փսխում, դիարեա,



• հեպատոմեգալիա, հիպերբիլիռուբինեմիա,

• երիկամները՝ պրոտեինուրիա, միկրոհեմատուրիա, պիելոնեֆրիտ, ԵՍՎ։

Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում են լեյկոցիտոզ, լիմֆոպենիա,

ԷՆԱ մեծացում։ Արյան բիոքիմիկան քննությամբ՝ հիպոնատրիեմիա, հիպոալբու-

մինեմիա, հնարավոր է լյարդային տրանսֆերազների ակտիվության մեծացում։ 

Ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են տիպիկ օջախա-

յին ինֆիլտրատներ, որոնք հետագայում գրավում են ամբողջ բիլթը։ Ելքը բա-

րենպաստ չէ։ Մահացությունը հասնում է 8-39%-ի։ 

Այսպիսով, ատիպիկ պնևմոնիաների կլինիկական դրսևորումները 

բնութագրվում են բնորոշ առանձնահատկություններով․ 

1. պնևմոնիայի սկզբին սովորաբար նախորդում են վերին շնչուղիների բորբոք-

ման կլինիկական դրսևորումները՝ ֆարինգիտը, լարինգիտը, տրախեոբրոն-

խիտը,

2. ատիպիկ պնևմոնիայով հիվանդների ֆիզիկալ հետազոտության ժամանակ

հաճախ բացակայում են թոքերի օջախային բորբոքմանը բնորոշ կլինիկական

նշանները,

3. ռենտգենաբանորեն ատիպիկ պնևմոնիաների դեպքում մեծ մասամբ գե-

րակշռում են ինտերստիցիալ փոփոխությունները, այն դեպքում, երբ թոքային

հյուսվածքի օջախային ինֆիլտրացիան հայտնաբերվում է ոչ ավելի, քան 50 %

դեպքերում և հաճախ պերիբրոնխիալ ինֆիլտրացիայի բնույթ ունի։

Կլեբսիելայով հարուցված պնևմոնիա 

Կլեբսիելան (Klebsiella pneumoniae) հարուցում է ֆլիդլենդերյան պնևմոնիա, որն 

առանձնանում է ծանրության աստիճանով, բարդությունների զարգացման 

հաճախականությամբ և մեծ մահացությամբ (8-23 %)։ Այս պնևմոնիան առավել 

հաճախ զարգանում է քրոնիկական հիվանդություններով հիվանդների շրջանում, 60 

տարեկանից մեծ անձանց և նրանց շրջանում, ովքեր չարաշահում են ալկոհոլը։ 

Կարող է հարուցել ինչպես ներհիվանդանոցային, այնպես էլ արտահիվանդանոցային 

պնևմոնիա։ 

Հաճախ պնևմոնիան լինում է ձուլվող-օջախային, երբ բազմաթիվ օջախներ 

իրար միաձուլվում են, հաճախ ընդգրկում է ամբողջ բիլթը՝ նմանվելով կրուպոզ 

պնևմոնիային, ուստի կոչվում է նաև պսևդոլոբար։ Հաճախ ախտահարվում է թոքի 

վերին բիլթը։ Հակված է արագ զարգացնելու թոքային հյուսվածքի դեստրուկցիա՝ 

թոքային հյուսվածքի քայքայում և աբսցեսի գոյացում։ 

Հիվանդությունը սկսվում է սուր, բարձր ջերմությամբ, արագ հարաճող հևոցով, 

արտահայտված ինտոքսիկացիայով մինչև գիտակցության մթագնում։ Շատ բնորոշ է 

ձգվող արյունային խորխի առաջացումը մորու ժելեյի նման, որն ունի սպեցիֆիկ հոտ, 

հիշեցնում է այրված մսի հոտ։ 



Ֆիզիկալ տվյալները նման են ձուլվող օջախային պնևմոնիային։ Ֆրիդլենդերյան 

պնևմոնիան բարդանում է էքսուդատիվ պլևրիտով, մենինգիտով, արթրիտով։ 

Աղիքային ցուպիկով հարուցված պնևմոնիա 

Escherichia coli-ն ախտահարում է թոքային հյուսվածքը և հարուցում է օջախա-

յին թոքաբորբ սովորաբար այն մարդկանց շրջանում, որոնք հիվանդացել են 

քրոնիկական հիվանդություններով, տարել են աղիքների, միզային համակարգի 

վիրահատություններ։ 

Կլինիկական պատկերը հիմնականում համապատասխանում է օջախային 

թոքաբորբի պատկերին, բայց երբեմն առանձնանում է իր ծանր ընթացքով։ Երբեմն 

նկատվում են զարկերակային հիպոտենզիա և կոլապս, արտահայտված հազ, ցավ 

կրծքավանդակում։ Երբեմն նկատվում է աբսցեսավորում։ 

Ստաֆիլոկոկային պնևմոնիա 

Ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը (Staphylococcus aureus) հաճախ ներհիվանդանոցային 

պնևմոնիայի պատճառ է դառնում։ 

Ստաֆիլոկոկային պնևմոնիան հաճախ զարգանում է սեպսիսի և արտահայտ-

ված բակտերեմիայի զուգակցմամբ։ Հաճախ զարգանում է տարիքով և ծեր մարդկանց, 

ինչպես նաև կրծքով կերակրվող մանուկների շրջանում։ Այս պնևմոնիայով հակված 

են հիվանդանալու նրանք, որոնք տառապում են մուկովիսցիդոզից և թմրամո-

լությունից։ 

Սովորաբար ընթանում է ձուլվող օջախային պնևմոնիայի պես, հազվադեպ 

ախտահարվում է թոքի ամբողջ բիլթը։ Աբսցեսավորում դիտվում է 15-50%-ի դեպքում։ 

Պլևրայի էմպիեմա զարգանում է մեծահասակների շրջանում 20%-ի, երեխաների 

շրջանում՝ 75%-ի դեպքում։ 

Պնևմոնիայի ընթացքը բնորոշվում է սուր սկզբով, բարձր տենդով, արտա-

հայտված ինտոքսիկացիայով, պլևրալ ցավերով, հևոցով և հազով, թարախային 

խորխով դեղնավուն կամ շագանակագույն երանգով արյան հետքերով։ 

Սովորաբար առկա են պերկուտոր հնչյունի տեղային բթացում, բրոնխային կամ 

թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն, թաց խզզոցներ և պլևրայի քսման աղմուկ։ 

 Ներկայումս տարբերում են ստաֆիլոկոկային պնևմոնիայի մի քանի 

կլինիկական տեսակներ․ 

1. Պնևմոնիայի աբսցեսավորվող տեսակ․ աբսցեսի գոյացումով, որը դրենա-

վորվում է բրոնխի լուսանցք։

2. Ստաֆիլոկոկային ինֆիլտրատ. ձևավորվում է սահմանափակ բորբոքային

օջախ։ Ինֆիլտրատի ներծծումը կատարվում է 4-8 շաբաթվա ընթացքում։

Բարենպաստ ընթացքի դեպքում զարգանում է պնևմոսկլերոզ։ Այս տեսակն

ընթանում է շատ ծանր։ Ընթացքը հիշեցնում է սեպսիս։



3. Ստաֆիլոկոկային մետաստատիկ թոքի դեստրուկցիա։ Դա թոքի վնասումն է

ստաֆիլոկոկային սեպսիսի ժամանակ, երբ հարուցչի հեմատոգեն տեղա-

փոխումն առաջնային օջախից դեպի թոքեր առաջացնում է բազմաթիվ

երկրորդային մանր ինֆիլտրատներ և աբսցեսավորում։ Ծայրահեղ ծանր

ընթացք ունի և մեծ մահացություն։

4. Թոքի ստաֆիլոկոկային դեստրուկցիայի բուլյոզ տեսակ. մի քանի օրվա

ընթացքում ձևավորվում են խոռոչներ, որոնք չեն պարունակում էքսուդատ։

Ադեկվատ բուժման հետևանքով այս խոռոչները փոքրանում են, մի մասը

վերանում է, մյուս մասը՝ մնացորդային օդային բշտի նման պահպանվում։

Ելքը  համեմատաբար բարենպաստ է։

Staphylococcus aureus-ի ներհիվանդանոցային շտամները հիմնականում 

անտիբիոտիկոռեզիստենտ են։ 

Կապտաթարախային ցուպիկով հարուցված պնևմոնիա 
Pseudomonas aeruginosa-ն մեծ մասամբ հարուցում է ներհիվանդանոցային 

թոքաբորբ։ Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ առաջացնում է այն մարդկանց 

շրջանում, որոնք ունեն բրոնխոէկտազներ, մուկովիսցիդոզ, ինչպես նաև ԳԿՍ բուժում 

ստացողների շրջանում։ Հիվանդությունը սկսվում է սուր։ Արագ զարգանում է 

ինտոքսիկացիա, ՇԱ, զարկերակային հիպոտենզիա։ Նկատվում է հազ թարախային 

խորխարտադրությամբ։ 

Հակված է պլևրալ բարդությունների (պլևրիտ, էմպիեմա, պնևմոթորաքս) 

զարգացման և աբսցեսավորման։ Հիվանդությունն ունի ծանր ընթացք և բարձր 

մահացություն, որը մեծահասակների շրջանում հասնում է 50-70%-ի։ 

Անաէրոբ բակտերիաներով հարուցված պնևմոնիա 
Ինչպես նշվել է, անաէրոբ բակտերիաները (ինչպես գրամդրական, այնպես էլ 

գրամբացասական) ներգրավված են բերանըմպանի նորմալ միկրոֆլորայի կազմի մեջ 

աէրոբ բակտերիաների հետ լինելով սիմբիոզի մեջ։ Շնչառական հատվածների 

կոլոնիզացիան անաէրոբներով սովորաբար լինում է ասպիրացիայի հետևանքով, որը 

շատ բնորոշ է գիտակցության խանգարումներով հիվանդներին, ինչպես նաև նրանց 

շրջանում, ովքեր տառապում են ալկոհոլիզմից և թմրամոլությունից։ Կլինիկական 

պատկերը հիշեցնում է օջախային պնևմոնիայի պատկեր։ 

 Շնչառական վիրուսային ինֆեկցիաների դեպքում առաջացած պնևմոնիաներ 

ՍՌՎԻ միավորվում են մեկ խմբում, հիմնվելով․ 

1. ինֆեկցիայի փոխանցման միասնական օդակաթիլային մեխանիզմի վրա,

2. հիմնական պաթոլոգիական պրոցեսի տեղակայման վրա գերազանցապես

շնչուղիներում,

3. հիվանդության կլինիկական պատկերի նմանության վրա։



Ներկայումս հայտնի է ավելի քան 200 վիրուս, որոնք մարդու մոտ առաջացնում 

են ՍՌՎԻ։ Դրանցից մեծ նշանակություն ունեն A և B գրիպները, պարագրիպը, 

ռեսպիրատոր-սինտիցիալ (ՌՍ) վիրուսը և ադենովիրուսը։ 

Ենթադրվում է, որ մեծահասակների շրջանում պնևմոնիայի զարգացման մեջ 

մեծ դեր է կատարում վիրուս-բակտերիալ համակցումները։ Փոքր երեխաների 

շրջանում (1-3 տարեկան) չի բացառվում միայն վիրուսային ծագումը։ 

Շշնչառական վիրուսները հիմնականում ներմուծվում են և ռեպլիկացիայի են 

ենթարկվում շնչափողի, խոշոր և միջին բրոնխների լորձաթաղանթի էպիթելային 

բջիջներում՝ առաջացնելով սուր հեմոռագիկ տրախեոբրոնխիտի պատկեր։ Փոքր 

բրոնխների և թոքերի շնչառական հատվածների ախտահարումը գրիպի և ադենո-

վիրուսային ինֆեկցիայի դեպքում հազվադեպ է։ Հակառակը՝ ՌՍ-ի վիրուսային 

ինֆեկցիային ավելի բնորոշ է մանր բրոնխների և բրոնխիոլների էպիթելի ախտա-

հարումը, և միայն հետագայում բորբոքումն ընդգրկում է խոշոր բրոնխները։ 

Հիվանդության 3-6-րդ օրն ավելանում է բակտերիալ ինֆեկցիան, որը շատ հեշտ 

ախտահարում է վիրուսներով վնասված թոքերի պաշտպանական բարիերները։ 

Վիրուսային, վիրուս-բակտերիալ և բակտերիալ պնևմոնիաների ֆիզիկալ և ռենտգե-

նաբանական տվյալները շատ քիչ են տարբերվում իրարից, և ախտորոշումը հիմնվում 

է հիվանդության առաջացման էպիդեմիոլոգիական պայմանների գնահատման և 

ռիսկի գործոնների ազդեցության վրա։ 

Վիրուսի հայտնաբերման համար կիրառվում են հետևյալ մեթոդները․ 

1. վիրուսի կուլտուրայի հայտնաբերում,

2. վիրուսային անտիգենի որոշում,

3. շճաբանական մեթոդներ՝ սպեցիֆիկ հակավիրուսային հակամարմինների

տիտրի որոշում արյան շիճուկում,

4. PCR (պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա)։

Պնևմոնիաներ գրիպոզ շնչառական ինֆեկցիայի դեպքում․ այստեղ ավելի հաճախ դեր 

են կատարում S. Pneumoniae-ն և H. Influencae-ն, որոնք զուգորդվում են շնչառական 

վիրուսների հետ։ 

 Անգամ սկզբնական շրջանում բնորոշ են անոթային թափանցելիության 

բարձրացումը, հյուսվածքների արտահայտված այտուցը և արյունազեղումները։ 

Հիվանդությունը սկսվում է սուր, ջերմության բարձրացումով (39oC և ավելի), 

ընդհանուր ինտոքսիկացիայի սիմպտոմներով: Մեկ օրվա ընթացքում միանում են 

ռինիտի (հարբուխ, արցունքահոսություն) և տրախեոբրոնխիտի (չոր, տանջող հազ, 

կրծոսկրի հետևում դիսկոմֆորտ) երևույթները։ Պնևմոնիայով գրիպը բարդանում է 

առաջին երեք կամ ավելի օրերի ընթացքում։ Օբյեկտիվ հետազոտությամբ 

հայտնաբերում են պնևմոնիային բնորոշ ֆիզիկալ տվյալներ։ Ռենտգենաբանական 

հետազոտությամբ հայտնաբերվում են թոքարմատների լայնացում, թոքանկարի 



ուժեղացում, ինչպես նաև թոքային հյուսվածքի ինֆիլտրացիայի հաճախ երկկողմանի 

օջախներ։ 

Պարագրիպով պայմանավորված պնևմոնիաներ  

Ի տարբերություն գրիպի՝ պարագրիպը սկսվում է աստիճանաբար սուր 

լարինգիտով։ Կլինիկական պատկերը բնորոշվում է․ 

• մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով մինչև սուբֆեբրիլ թվերը,

• թույլ արտահայտված ինտոքսիկացիայի նշաններով,

• սուր լարինգիտի արտահայտված նշաններով (հաչացող հազ),

• ռինիտի դրսևորումներով։

Օբյեկտիվ և ռենտգենաբանական հետազոտությունը նույնպիսին են, ինչպիսին 

օջախային կամ ձուլվող օջախային պնևմոնիայի դեպքում։ 

Ադենովիրուսով պայմանավորված պնևմոնիաներ  

Սուր ադենովիրուսային ինֆեկցիան բնորոշվում է շնչառական ուղիների 

լորձաթաղանթի, աչքի և լիմֆատիկ հյուսվածքի զուգակցված ախտահարումով։ 

Շատ բնորոշ են քթի և ըմպանի արտահայտված այտուցվածությունը, ցավը 

կոկորդում, հազը, կոնյունկտիվիտի նշանները։ Զննման ժամանակ ըմպանի պատը 

հիպերեմիկ է, նշիկները՝ մեծացած։ Հնարավոր է ենթածնոտային և պարանոցային 

լիմֆատիկ հանգույցների մեծացում։ Երբեմն առաջանում է աղիքների լորձա-

թաղանթի և լիմֆատիկ հանգույցների բորբոքում, որն դրսևորվում է ցավերո-

վորովայնի շրջանում, դիարեայով։ 

Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են թոքային հյուսվածքի օջախային 

ինֆիլտրատներ, անոթային պատկերի ուժգնացում և միջնորմի լիմֆատիկ հանգույց-

ների մեծացում։ 

 Ռեսպիրատոր սինտիցիալ (ՌՍ) վիրուսով պայմանավորված պնևմոնիան  

Ի տարբերություն գրիպի, պարագրիպի և ադենովիրուսային ինֆեկցիաների՝ 

ՌՍ վիրուսն ախտահարում է հիմնականում մանր բրոնխներն ու բրոնխիոլները։ 

Հիվանդությունը սկսվում է սուր, չափավոր ջերմության բարձրացումով, դողով 

և ինտոքսիկացիայի սիմպտոմներով։ Շուտով ի հայտ են գալիս հազը, ըմպանի, 

փափուկ քիմքի հետին պատի հիպերեմիան։ Բնորոշ սիմպտոմներն են հարաճող 

հևոցը և արտաշնչման դժվարացումը։ Երբեմն արագ զարգանում է գերազանցապես 

օբստրուկտիվ տեսակի ՇԱ։ Առաջանում է դիֆուզ ցիանոզ (հիպօքսիա), երբեմն 

ցավոտություն այտերին (հիպերկապնիա)։ Թոքերում լսվում են չոր և թաց խզզոցներ։ 

Հարկավոր է հիշել, որ ՌՍ վիրուսի զուգակցմամբ զարգացած պնևմոնիաները 

բնույթով կարող են լինել օջախային, ձուլվող-օջախային, սեգմենտար և լոբար։ 

Պնևմոնիայի լաբորատոր և գործիքային ախտորոշումը 

Պնևմոնիաների ախտորոշումը հիմնված է առավել պարզ, բայց տեղեկատվական 

կլինիկալաբորատոր և գործիքային 5 ցուցանիշների վրա, որոնք կոչվում են 

ախտորոշման «ոսկե ստանդարտ»՝ 



1. հիվանդության սուր սկիզբ՝ մինչև 38օC և ավելի ջերմության բարձրացումով,

2. հազի հանկարծակի առաջացում կամ զգալի ուժեղացում՝ թարախային կամ

հեմոռագիկ բնույթի խորխի արտազատումով,

3. պերկուտոր հնչյունի տեղային բթացման և աուսկուլտատիվ ֆենոմենների

առաջացում, որոնք բնորոշ են լոբար և օջախային պնևմոնիաներին,

4. լեյկոցիտոզ և երբեմն լեյկոպենիա՝ նեյտրոֆիլների շեղումով,

5. պնևմոնիայի ռենտգենաբանական նշաններ։

Պնևմոնիաների ժամանակակից էթիոտրոպ բուժման նպատակով ներառվում են

մի շարք լրացուցիչ հետազոտություններ․ 

• խորխի հետազոտություն,

• ԱՇՖ գնահատում,

• արյան գազային կազմի հետազոտություն և զարկերակային արյան թթվածնով

հագեցվածություն,

• արյան կրկնակի հետազոտություն (ցանքս),

• ԿՏ,

• պլևրալ պունկցիա։

 Ռենգենաբանական ախտորոշում 

Պնևմոնիայի ռենտգենաբանական ախտորոշումը հիմնված է թոքադաշտերի 

հետազոտության արդյունքների և հետևյալ տվյալների գնահատման վրա․ 

• թոքանկարի առանձնահատկությունները,

• թոքարմատների վիճակը,

• թոքադաշտերի տարածուն կամ սահմանափակ մթնեցման առկայությունը

(թոքային հյուսվածքի պնդեցում),

• թոքադաշտերի սահմանափակ կամ դիֆուզ լուսավորման առկայությունը

(օդակրության մեծացում)։

Մեծ նշանակություն ունի նաև կրծքավանդակի ձևը և ստոծանու դիրքի 

գնահատումը։  

Կրուպոզ պնևմոնիա 

Ներհոսի փուլ․ ախտահարված բլթում թոքանկարի ուժեղացում, պայմա-

նավորված թոքային անոթների արյունալցման ուժեղացմամբ, նաև թոքային հյուս-

վածքի բորբոքային այտուցով։ Ախտահարված կողմում նկատվում է թոքարմատի 

փոքր-ինչ լայնացում։ Եթե ձևավորվող կրուպոզ պնևմոնիայի օջախը տեղակայված է 

ստորին բլթում, ապա նկատվում է ստոծանու գմբեթի շարժունակության նվազում։   

Լյարդացման փուլ․ հիվանդության երկրորդ, երրորդ օրը բնորոշվում է 

ախտահարված բլթի ինտենսիվ հոմոգեն մթնեցման առաջացմամբ։ Խոշոր բրոնխների 

լուսանցքը մնում է ազատ։ Հարկ է հիշել, որ ձախ թոքի ստորին բլթի հետին 



սեգմենտներում առկա ինֆիլտրացիան հաճախ չի երևում ուղիղ պրոյեկցիայով, 

մինչդեռ լավ երևում է լատերոգրաֆիայի միջոցով։ 

Ներծծման փուլ․ բնորոշվում է ստվերի ինտենսիվության աստիճանական 

նվազմամբ և դրա ֆրագմենտացիայով։ Չբարդացած դեպքում 2,5-3 շաբաթից հետո 

նկատվում է ինֆիլտրատի լրիվ ներծծում։ 

     Օջախային պնևմոնիա 

    Սկզբնական շրջանում նկատվում է թոքանկարի տեղային ուժգնացում, թոքար-

մատի լայնացում ախտահարված կողմում։ Որոշ ժամանակ անց թոքադաշտում 

սկսում են առաջանալ 0,3-1,5 սմ տրամագծով ըստ ձևի տարբեր ինֆիլտրացիայի 

օջախներ (մթնեցում)։ Երբեմն հայտնաբերվում են մի քանի մեծացած պերիբրոնխիալ 

լիմֆատիկ հանգույցներ, կարող է նկատվել նաև ստոծանու գմբեթի շարժունակության 

սահմանափակում։ Չբարդացած դեպքերում հակաբորբոքային թերապիայի պայման-

ներում նկատվում է դրական դինամիկա 1,5-2 շաբաթ հետո։ Երբեմն բրոնխոպնևմո-

նիան կարող է բարդանալ ռեակտիվ պլևրիտով կամ թոքային հյուսվածքի դեստ-

րուկցիայով։ 

Ստաֆիլոկոկային պնևմոնիա  

Առանձնանում է բազմակի բորբոքային ինֆիլտրատներով, որոնք տեղակայված 

են երկու թոքերում և կարող են միաձուլվել։ Դրանք քայքայման միտում ունեն։ Բուլյոզ 

տարբերակի դեպքում խոռոչները կարող են անհետանալ մի տեղում՝ առաջանալով 

մյուսում։ Երբեմն դիտվում է նաև պլևրալ էքսուդացիա։ Որպես հետևանք կարող են 

առաջանալ պնևմոսկլերոզ և պլևրայի թերթիկների հաստացում (շվարտներ)։ 

Կլեբսիելային պնևմոնիա  

Թոքային հյուսվածքի տարածուն ախտահարումը (առաջին օրերից) ֆրիդլեն-

դերյան պնևմոնիայի առանձնահատկությունն է։ Բազմակի ինֆիլտրատներն արագ 

միաձուլվում են, երբեմն առաջացնելով պսևդոլոբար թոքաբորբի պատկեր։ Բավակա-

նին արագ ինֆիլտրատում առաջանում են քայքայման բազմակի խոռոչներ։ 

Հնարավոր է հիվանդությունը բարդանա էքսուդատիվ պլևրիտով։ Այս թոքաբորբի 

ընթացքը երկարատև է, լավացումից  հետո մնում են արտահայտված պնևմոսկլե-րոզի 

օջախներ և թոքերի կարնիֆիկացիա, կարող է առաջանալ պլևրալ խոռոչի մասնակի 

օբլիտերացիա, բրոնխոէկտազներ։ 

Լեգիոնելային պնևմոնիա  

Երկու թոքերում հայտնաբերվում են բազմակի ինֆիլտրատներ, որոնք ավելի ուշ 

միաձուլվում են, առաջացնելով բլթային մթնեցում։ Ներծծումը տեղի է ունենում 8-10 

շաբաթ հետո։ 

Միկոպլազմային պնևմոնիա   

Հայտնաբերվում են թոքանկարի դեֆորմացիա և տեղային ուժեղացում (ին-

տերստիցիալ հյուսվածքի ինֆիլտրացիա)։ Ռենտգենաբանական պատկերը վերա-

կանգնվում է 2-4 շաբաթ հետո։ 



Խլամիդիային պնևմոնիա  

Նկատվում են թոքանկարի օջախային ուժգնացում և դեֆորմացիա, թոքար-

մատի լայնացում։ Ռենտգենաբանական պատկերը նորմալանում է 3-5 շաբաթ անց։  

Տոմոգրաֆիան 

 Ռենտգենաբանական հետազոտության լրացուցիչ մեթոդ է, որը կիրառվում է 

թոքանկարի, տրախեոբրոնխային ծառի, միջնորմի, թոքարմատների առավել 

մանրակրկիտ հետազոտելու նպատակով։ 

ԿՏ հետազոտությունը վիզուալիզացնում է փոքր չափերով (1-2 մմ) օջախները, 

տեղեկատվություն է հաղորդում հյուսվածքի խտության վերաբերյալ հերթականորեն 

ստացված մինչև 1 մմ կտրվածքներով ։ 

ԿՏ-ն ցուցված է․ 

• եթե առկա են պնևմոնիայի հավաստի կլինիկական սիմպտոմներ, բայց

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ բացակայում են բնորոշ փոփոխու-

թյունները, կամ առկա են պնևմոնիայի անուղղակի նշաններ (օր․, թոքանկարի

ոչ սպեցիֆիկ փոփոխություններ),

• եթե ըստ կլինիկական պատկերի ենթադրվել է պնևմոնիա, բայց ռենտգե-

նաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվել են հիվանդությանը ոչ բնորոշ

փոփոխություններ,

• եթե առկա է նույն բլթի կամ սեգմենտի կրկնվող պնևմոնիա,

• եթե հիվանդի մոտ առկա է ձգձգվող ընթացքով պնևմոնիա, և ինֆիլտրացիան

պահպանվել է 1 ամիս և ավելի։

Արյան կլինիկական հետազոտություն 

Արյան կլինիկական հետազոտությունը պարտադիր է, և ախտորոշիչ 

նշանակություն ունեն լեյկոցիտների քանակը, լեյկոցիտար բանաձևը և ԷՆԱ։ 

Նորմայում լեյկոցիտների քանակը հավասար է 4,0-9,8 • 109/լ։ 

Լեյկոցիտոզը բնորոշ է բակտերիալ թոքաբորբով հիվանդներին և արտա-

հայտում է օրգանիզմի բավարար ռեակտիվությունը՝ ի պատասխան ներքին և 

արտաքին լեյկոպոեզի խթանիչների։ Խլամիդիաներով առաջացած թոքաբորբերի 

դեպքում առկա է չափավոր լեյկոպենիա, միկոպլազմայի դեպքում՝ նորմա կամ 

լեյկոցիտոզ կամ լեյկոպենիա (10-15%), վիրուսային թոքաբորբի դեպքում՝ լեյկոպե-

նիա, ԷՆԱ մեծացում։ Մյուս բոլոր դեպքերում (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenza, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa և այլ հարուցիչներով հարուցված թոքաբորբեր) լեյկոպենիայի 

առկայությունը վկայում է լեյկոպոեզի արտահայտված ընկճման մասին և կանխա-

տեսումային վատ նշան է։ Առավել հաճախ լեյկոպենիան դիտվում է մեծահասակների, 

հյուծված հիվանդների շրջանում։ Պետք է հիշել, որ լեյկոպենիան կարող է պայմանա-

վորված լինել նաև որոշ դեղերի ընդունմամբ (անտիբիոտիկներ, ցիտոստատիկներ, 

ՈՍՀԴ-ներ)։ 



  ԷՆԱ նորմայում  տղամարդկանց մոտ կազմում է 2-10 մմ/ժ, կանանց մոտ՝ 4-15 

մմ/ժ։ ԷՆԱ բարձրացման պատճառ են հանդիսանում գլոբուլինների, ֆիբրինոգենի և 

սուր փուլի այլ սպիտակուցների կուտակումն արյան մեջ։ Այն բավականին զգայուն, 

բայց ոչ սպեցիֆիկ ցուցանիշ է, քանի որ կարող է մեծանալ ոչ միայն բորբոքային 

պրոցեսների, այլև արտահայտված դիսպրոտեինեմիայով ուղեկցվող ցանկացած 

ախտաբանության դեպքում (ՇՀՀ, ուռուցքներ, անեմիա, լյարդի և երիկամների 

հիվանդություններ, հյուսվածքների նեկրոզ): Մյուս կողմից՝ թոքաբորբով հիվանդների 

ԷՆԱ կարող է նորմայի սահմաններում լինել, եթե վիրուսային թոքաբորբերի 

սկզբնական շրջանում առկա է ացիդոզ կամ արյան մածուցիկության բարձրացում։ 

Արյան բիոքիմիական հետազոտություն 

Բորբոքային պրոցեսի ոչ սպեցիֆիկ բիոքիմիական չափանիշներն են․ 

• արյան շիճուկում α և β գլոբուլինների մակարդակի բարձրացումը, իսկ

հիվանդության քրոնիկացման և իմունային համակարգի ակտիվության

դեպքում γ գլոբուլինների քանակի բարձրացումը,

• արյան մեջ սուր փուլի սպիտակուցների քանակի բարձրացումը՝ ֆիբրինոգեն,

ցերուլոպլազմին, հապտոգլոբուլին, C ռեակտիվ սպիտակուց,

• սերոմուկոիդի և սիալաթթուների քանակի բարձրացումը,

• ԼԴՀ և դրա իզոֆերմենտների (ԼԴՀ3) ակտիվության բարձրացումը։

Խորխը շնչուղիների ախտաբանական արտազատուկ է, այն արտադրվում է

շնչափողի, բրոնխների լորձաթաղանթի և թոքային հյուսվածքի վնասման ժամանակ 

և դուրս է բերվում հազալիս։ 

Խորխի հետազոտություն  

   Հնարավորություն է տալիս `      

• որոշել ախտաբանական պրոցեսի բնույթը,

• պարզաբանել շնչուղիների և թոքային հյուսվածքի բորբոքման էթիոլոգիան,

• որոշել հարուցչի հատկությունները, այդ թվում նրա զգայունությունը

անտիբիոտիկների նկատմամբ,

• գնահատել բուժման էֆեկտիվությունը։

Խորխի գույնը և բնույթը Պրոցեսի բնույթը 

անգույն, թափանցիկ (լորձային 

խորխ) 

թոքերի, շնչափողի, բրոնխների սուր 

հիվանդություններ (հատկապես սկզբնական 

շրջանում), որոնք ուղեկցվում են 

գերազանցապես կատառալ բորբոքումով 

(հաճախ քրոնիկական հիվանդություններ 

ռեմիսիայի փուլում) 



դեղնավուն երանգ 

(լորձաթարախային) 

Խորխում չափավոր քանակությամբ թարախի 

առկայություն։ Բնորոշ է  սուր և քրոնիկական 

թոքերի հիվանդություններին բորբոքման 

զարգացման որոշակի փուլում: 

կանաչավուն երանգ 

(լորձաթարախային կամ 

թարախային) 

Թարախային խորխի երանգ, որն ուղեկցվում 

է նեյտրոֆիլային լեյկոցիտների քայքայումով 

և վերդոպերօքսիդազա ֆերմենտի 

արտադրումով, երկաթպորֆիրինային խմբի 

վերածումով և այդ պատճառով էլ կանաչ 

խորխի առաջացումով: 

դեղին 

խորխում մեծ քանակությամբ էոզինոֆիլների 

առկայություն (օր․, էոզինոֆիլային 

թոքաբորբի դեպքում) 

ժանգագույն 

էրիթրոցիտների ներթափանցում ալվեոլների 

լուսանցք դիապեդեզի միջոցով և հեմատինի 

արտազատում քայքայվող էրիթրոցիտներից 

վարդագույն շճային խորխ 

թոքերի ալվեոլյար այտուցի դեպքում շճային 

խորխում քիչ փոփոխված էրիթրոցիտների 

խառնուրդ 

կարմիրի այլ երանգներ (ալ 

կարմիր, շագանակագույն) 
արյունախխում, թոքային արյունահոսություն 

սև կամ մոխրագույն խորխում ածխի փոշու խառնուրդ 

Խորխի հետազոտությունն ընդգրկում է․ 

1. մակրոսկոպիկ հետազոտություն (բնույթը, քանակը, գույնը, հոտը, թափան-

ցիկությունը, խտությունը, ախտաբանական խառնուրդների առկայությունը),

2. միկրոսկոպիկ հետազոտություն (բջջային տարրեր),

3. մանրէաբանական հետազոտություն (հարուցիչների հայտնաբերում և դրանց

առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն)։

Արյունախխում (hemoptysis). խորխում արյան խառնուրդը դիագնոտիկ մեծ 

նշանակություն ունի, երբեմն մատնանշում է ծանր բարդությունների զարգացումը։ 

Թոքային հյուսվածքի և օդատար ուղիների ախտահարման բնույթով և աստիճանով 

պայմանավորված՝ արյան խառնուրդը (արյունախխում-hemoptysis) խորխում կարող 

է տարբեր լինել․ 

1. արյան բծեր,

2. արյան մակարդուկներ,

3. ժանգագույն խորխ,



4. դիֆուզ վարդագույն երանգ։

Եթե հազի ժամանակ արտազատվում է ալ կարմիր խորխ առանց լորձի և թա-

րախի, ապա դա վկայում է թոքային արյունահոսության մասին (haemoptoe)։ Արյու-

նախխումը (hemoptysis) արյան դուրսբերումն է խորխի հետ։ Թոքային արյունա-

հոսության դեպքում հազալիս արտազատվում է ալ կարմիր արյուն (ՏԲ, թոքի 

քաղցկեղ, բրոնխոէկտազներ, տրավմա և այլն)։ 

Խորխի միկրոսկոպիկ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ուսում-

նասիրելու բջջային կազմը և բակտերիոսկոպիկ եղանակով գնահատելու շնչուղիների 

միկրոֆլորան։ Այս հետազոտությունը կատարվում է խորխի նատիվ կամ ներկված 

պրեպարատների զննմամբ։ Պետք է հաշվի առնել, որ ատիպիկ ներբջջային հարու-

ցիչներն այս եղանակով չեն հայտնաբերվում։ 

 Բջջային տարրերից Էպիթելային բջիջները, ալվեոլյար մակրոֆագերը և եզակի 

լեյկոցիտները (2-5 տեսադաշտում) կարող են հայտնաբերվել նաև նորմայում։ 

Լեյկոցիտների դեգեներատիվ ձևերի քանակի ավելացումը, էրիթրոցիտների, էլաստի-

նային և ֆիբրինային թելիկների առկայությունը վկայում է ախտաբանության մասին։ 

  Միկրոբիոլոգիական հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն 

հայտնաբերելու հարուցիչը, այլև որոշելու դրա զգայունությունը անտիբիոտիկների 

նկատմամբ։ Այդ նպատակով կիրառվում է ցանքսի մեթոդը։ Ըստ անտիբիոտիկների 

նկատմամբ զգայունության՝ միկրոօրգանիզմները բաժանվում են 3 խմբի՝ զգայուն, 

չափավոր կայուն և կայուն (երբ մանրէների աճը չի կասեցվում անտիբիոտիկի 

առավելագույն թույլատրելի դոզաներով)։ 

Թոքերում ակտիվ բորբոքային պրոցեսի  նշաններն են․ 

1. խորխի բնույթը (լորձաթարախային կամ թարախային),

2. խորխում նեյտրոֆիլների քանակի, այդ թվում դրանց դեգեներատիվ

տեսակների առաջացումը,

3. ալվեոլյար մակրոֆագերի քանակի ավելացումը (տեսադաշտում մի քանի

բջիջների եզակի կուտակումներից և ավելի)։

Խորխում առաձգական թելիկների առկայությունը վկայում է թոքային

հյուսվածքի դեստրուկցիայի և թոքի աբսցեսի ձևավորման մասին։ 

Հիմնական պատճառները Խորխի բնույթը 

բրոնխոէկտազներ 
թարախային կամ լորձաթարախային խորխում արյան 

բծեր կամ մակարդուկներ 

կրուպոզ պնևմոնիա ժանգագույն խորխ 

աբսցես, թոքի գանգրենա 

թարախարյունային, կիսաջրիկ, մածուցիկ զանգվածային 

խորխ՝ շագանակագույն կամ կարմիր, փտած սուր 

հոտով 

թոքի քաղցկեղ արյունային, երբեմն դոնդողանման խորխ (մորու ժելե) 



թոքի ՏԲ 

արյան բծեր կամ մակարդուկներ լորձաթարախային 

խորխում, խոռոչ ձևավորվելու ժամանակ հնարավոր է 

առաջանա զանգվածային շագանակագույն կամ 

արյունային կարմիր խորխ  

թոքի ինֆարկտ արյան մակարդուկներով խորխ 

թոքերի ալվեոլյար այտուց վարդագույն փրփրավոր շճային խորխ 

ստաֆիլոկոկային կամ 

վիրուսային օջախային 

պնևմոնիա 

արյան բծեր կամ մակարդուկներ լորձաթարախային 

խորխում, երբեմն ժանգագույն խորխ 

ԹԽՕՀ սրացում թարախային կամ լորձաթարախային խորխ 

Շճաբանական հետազոտությունն առավել կարևոր է միկոպլազման, 

խլամիդիաները և լեգիոնելաները հայտնաբերելու համար։ Հիմքում արյան շիճուկում 

հարուցիչների նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերումն է։ Պետք է հաշվի 

առնել, որ այն ինֆորմատիվ է հիվանդության սկսելուց 10-12 օր հետո։ 

 Անտիգենների հայտնաբերումը  

Գոյություն ունեն լեգիոնելային և պնևմոկոկային պնևմոնիաների էքսպրես 

դիագնոստիկ թեստեր, որոնց միջոցով որոշվում են այդ հարուցիչների անտիգենները 

մեզում։ Դրական արդյունքը կարող է պահպանվել տարած պնևմոնիայից հետո մի 

քանի շաբաթների ընթացքում։ 

  ՊՇՌ-ով (PCR- polymerase chain reaction) հայտնաբերվում են միկրոօրգանիզմի 

ԴՆԹ հատվածներ։ Այս մեթոդի առավելություններից են արագ իրականացման 

հնարավորությունը, բարձր սպեցիֆիկությունը և զգայունությունը։ Նախընտրելի 

մեթոդ է ներբջջային հարուցիչները հայտնաբերելու համար։ 

Պնևմոնիաների բարդությունները 

Պնևմոնիայի ընթացքի ծանրությունը և հիվանդների վարման տակտիկան 

պայմանավորված են թոքային և արտաթոքային բարդությունների առկայությամբ։ 

Առավել կարևոր նշանակություն ունեն․ 

1․ թոքային բարդությունները  

• սուր ՇԱ,

• պարապնևմոնիկ էքսուդատիվ պլևրիտը և/կամ պլևրայի էմպիեման,

• թոքի աբսցեսը,

• ՍՌԴՍ,

2․ արտաթոքային բարդությունները 

• ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկը,

• սեպսիսը։



Սուր շնչառական անբավարարություն 

ՍՇԱ (հիպօքսեմիկ պարենխիմատոզ ձև) զարգանում է ծանր պնևմոնիայով 

հիվանդների 60-85%-ի դեպքում և հիվանդների 50 %-ի շրջանում կարիք է լինում 

անցկացնելու թոքերի արհեստական վենտիլյացիա։ Այս տեսակի ՇԱ պայմանա-

վորված է մի շարք մեխանիզմներով․ 

• զանգվածային ալվեոլյար ինֆիլտրացիայով,

• ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի գումարային գործող մակերեսի 

նվազումով,

• գազերի դիֆուզիայի խանգարմամբ,

• վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության ծանր խանգարումներով։

ՇԱ զարգացման ևս մեկ մեխանիզմ է մի թոքի զանգվածային բորբոքային

ախտահարումը։ Այս դեպքում նկատվում է շնչառական ծավալների զգալի տարբե-

րություն ախտահարված և առողջ թոքի միջև։ Ներշնչման ժամանակ ախտահարված 

թոքը ստանում է շնչառական ծավալի ավելի քիչ մասը, քանի որ այդ թոքում օդատար 

ուղիների դիմադրողականությունը հաղթահարելու համար պահանջվում է ավելի 

շատ լցման ճնշում, որը հանգեցնում է վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության 

ավելի մեծ խանգարման և զարկերակային հիպօքսեմիայի խորացման։ Այս մեխա-

նիզմն է, որ որոշ հիվանդների՝ առողջ կողմի վրա հարկադրական դիրք ընդունելու 

պատճառ է դառնում (հավասարեցնում է շնչառական ծավալները առողջ և 

ախտահարված թոքերում)։ 

Ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկ 

Ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկը սուր անոթային անբավարարության սինդրոմ է, որը 

զարգանում է անոթային համակարգի վրա ինֆեկցիոն տոքսիկ ագենտի ազդեցության 

հետևանքով։ Բակտերիալ տոքսինների մասիվ անմիջական ազդեցությունը անոթի 

պատի վրա հանգեցնում է երակային անոթների արտահայտված դիլատացիայի և 

որովայնի օրգանների անոթային հունում արյան մեծ քանակի դեպոյավորման, ինչի 

արդյունքում նվազում են արյան ներհոսը դեպի սրտի աջ հատվածներ, արյան 

շրջանառող ծավալը, հարվածային ծավալը և նշանակալի խանգարվում է պերիֆերիկ 

օրգանների և հյուսվածքների պերֆուզիան։ 

Այսպիսով, անոթային համակարգի վրա տոքսիկ նյութերի ազդեցության 

հետևանքով զարգանում է հիպովոլեմիկ շոկ, որը բնորոշվում է ՇԱԾ, կենտրոնական 

երակային ճնշման և ՁՓ լեցունության ճնշման նվազմամբ։ Ծանր դեպքերում, եթե 

ինֆեկցիոն գործոնի տոքսիկ ազդեցությունը շարունակվում է, զարգանում են 

անոթային թափանցելիության և միկրոշրջանառության կտրուկ խանգարումներ, 

դեսիմինացված ներանոթային մակարդման սինդրոմ։  

Կլինիկական պատկերը 



Հանկարծակի առաջանում են ընդհանուր թուլություն, գլխապտույտ, ականջ-

ներում՝ խշշոց, սրտխառնոց, փսխում, աչքերի առաջ մթագնում։ Ուժգնանում են 

հևոցը, սրտխփոցը, առաջանում է սառը քրտինք, մաշկային ծածկույթները և 

տեսանելի լորձաթաղանթները գունատ են, նկատվում են ակրոցիանոզ և շոկին 

բնորոշ ՍԱՀ կողմից բնորոշ նշաններ․ 

• տախիկարդիա,

• թելանման պուլս,

• սիստոլիկ ԶՃ 90 մմ ս․ս․ և ավելի ցածր,

• սրտի տոների զգալի խլացում։

Ծանր դեպքերում զարգանում են սոպոր և կոմա, մարմնի ջերմաստիճանը

իջնում է 36oC-ից ցածր, հևոցը հարաճում է, շնչառական շարժումներն ավելանում են 

մինչև 30-35/ր։ Երիկամների ֆունկցիայի նվազումն արտահայտվում է օլիգուրիայով, 

անուրիայով, արյան պլազմայում միզանյութի և կրեատինինի կոնցենտրացիայի 

բարձրացումով, զարգանում է մետաբոլիկ ացիդոզ։ 

Սեպսիս 

 Օրգանիզմի ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսն ունի 5 փուլ․ 

• բակտերիեմիա,

• սեպսիս,

• ծանր սեպսիս,

• սեպտիկ շոկ,

• բազմաօրգանային անբավարարություն։

Հարկավոր է հիշել, որ սեպսիսի առավել հաճախ պատճառներն են․ 

• թոքային ինֆեկցիաները, այդ թվում պնևմոնիաները (45 %),

• աբդոմինալ ինֆեկցիաները (20 %),

• միզասեռական օրգանների ինֆեկցիաները (15%)։

Բակտերիեմիան բնորոշվում է արյան մեջ բակտերիաների առկայությամբ,

որոնք հայտնաբերվում են հատուկ լաբորատոր մեթոդներով։ 

Սեպսիսը օրգանիզմի համակարգային բորբոքային պատասխանն է ինֆեկցիայի 

հանդեպ։ Այն արտահայտվում է հետևյալ ոչ սպեցիֆիկ նշաններով․ 

• մարմնի ջերմաստիճանը 38oC-ից բարձր կամ 36 oC-ից ցածր,

• սրտի զարկերի հաճախականությունը ավելի քան 90/ր,

• շնչառության հաճախականությունը ավելի քան 24/ր կամ PaCO2 < 32 մմ ս․ս․

(հիպոկապնիա),

• լեյկոցիտոզ 12x109/լ կամ լեյկոցիտների քանակը < 4x109/լ կամ

ցուպիկակորիզավորների ձախ թեքում 10 %-ից ավելի։

Պետք է հաշվի առնել, որ  բակտերիեմիան պարտադիր սեպսիսի նշան չէ, այն 

օրգանիզմի բորբոքային պրոցեսի սկզբնական շրջանն է։ 



Ծանր սեպսիսը ուղեկցվում է օրգանների դիսֆունկցիայով, նրանց արյունա-

մատակարարման նվազմամբ կամ զարկերակային հիպոտենզիայով (սիստոլիկ 

ԶՃ<20 մմ ս․ս․ կամ սիստոլիկ ԶՃ իջեցումով 40 մմ ս․ս․ սկզբնական մակարդակից)։ 

         Սեպտիկ շոկը բնորոշվում է զարկերակային հիպոտենզիայով, որը պահպան-

վում է չնայած բուժման, նաև պերիֆերիկ օրգանների արտահայտված պերֆուզիայի և 

հիպօքսիայի խանգարումներով, մետաբոլիկ ացիդոզի, օլիգուրիայի, անուրիայի 

առաջացմամբ։ Սեպսիսի ուշ փուլերի կլինիկալաբորատոր ախտորոշումն ավելի 

հստակ է։ Զարգանում են ինտոքսիկացիայի նշաններ, սուր ՇԱ և զարկերակային 

հիպոտենզիա։ Մաշկային ծածկույթների գունատությունը կամ հողագույն երանգը, 

ակրոցիանոզը պերիֆերիկ արյան շրջանառության խանգարման ցուցանիշ են։ 

Զարգանում է տախիկարդիա մինչև 120 զ/ր, սիստոլիկ ԶՃ իջնում է 90 – 60 մմ ս․ս․-ից 

ցածր, գիտակցությունը մթագնած է (սոպոր, կոմա)։ 

Լաբորատոր ցուցանիշներից են․ 

• ցիտոկինների կոնցենտրացիան․ հայտնաբերվում է IL-1, IL-6, IL-8, IL-10,

ինչպես նաև TNFα-ի զգալի ավելացում,

• պրոկալցիտոնինի (սուր փուլի սպիտակուց) որոշումը․ այս սպիտակուցի

ավելի քան 5 նգ/մլ քանակը սեպսիսի ավելի զգայուն և սպեցիֆիկ ցուցանիշ է,

քան ցիտոկինների և C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակը,

• արյան մեջ լակտատի կոնցենտրացիայի որոշումը,

• երակային արյան սատուրացիայի որոշումը (70-80 %)։

Սեպտիկ շոկի համապատասխան թերապիայի նպատակով շատ դեպքերում

ցուցված է որոշել մի շարք հեմոդինամիկ տվյալներ, այդ թվում սրտի աջ հատվածների 

կաթետերիզացիա Swan Ganz կաթետերով։ 

Բազմաօրգանային անբավարարությունը սեպսիսի զարգացման վերջնական 

փուլն է և սուր ինֆեկցիոն հիվանդություններով անձանց շրջանում բնորոշվում է 

երկու կամ ավելի օրգան-համակարգերի դիսֆունկցիայով, երբ հոմեոստազն առանց 

արտաքին միջամտությունների չի կարող պահպանվել կայուն վիճակում։ Վերը 

նշվածը պայմանավորված է անոթային թափանցելիության զգալի մեծացմամբ և 

ցիտոկինների, լեյկոտրիենների, թթվածնի, արախիդոնաթթվի և նրա մետաբո-

լիտների՝ էնդոթելի վրա ունեցած ազդեցության հետևանքով։ Ավելի հաճախ զարգա-

նում են ԿՆՀ, լյարդի, երիկամների դիսֆունկցիա, դեսիմինացված ներանոթային 

մակարդման սինդրոմ, սուր ռեսպիրատոր դիսթրես սինդրոմ։ Մեկ օրգան-

համակարգի ախտահարումը սեպսիսի զուգակցմամբ 15-20 %-ով մեծացնում է 

մահացու ելքը։ 



Պնևմոնիայի ընթացքի ծանրության գնահատումը 

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիայի բուժումը կազմակերպելու համար 

անհրաժեշտ է հիվանդներին խմբավորել, հիմնվելով սիրտ-թոքային հիվանդություն-

ների առկայության կամ բացակայության, այլ դասակարգվող գործոնի առկայության, 

հիվանդության ծանրության աստիճանի և բուժման վայրի վրա (ամբուլատոր, 

ստացիոնար կամ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք)։ Թոքաբորբի ծանրությունը 

գնահատելու նպատակով կիրառվում են բազմաթիվ սանդղակներ, որոնցից ավելի 

կիրառելի են ՊԾԻ-ն, CURB65-ը, CRB65-ը։ CRB65 սանդղակը տարբերվում է CURB65-

ից նրանով, որ միզանյութի մակարդակը հաշվի չի առնվում։ 

Պնևմոնիայի ծանրության ինդեքսը (Pneumonia severity index-PSI) 

Գործոնը Միավորը 

Հիվանդի տարիքը  

Տղամարդ  տարիքը 

Կին տարիքը-10 

Երկարատև խնամք՝ արհեստական սարքերի կիրառմամբ  +10

Ուղեկցող հիվանդությունները 

Նեոպլաստիկ հիվանդություն  +30

Լյարդի հիվանդություններ +20

Կանգային սրտային անբավարարություն +10

Ցերեբրովասկուլյար հիվանդություն +10

Քրոնիկական երիկամային հիվանդություն  +10

Սիմպտոմները 

Սուր պսիխոզ  +20

ՇՀ ≥30/ր  +20

Սիստոլիկ ճնշում < 90 մմ ս․ս․ +15

Մարմնի ջերմաստիճանը < 35˚C կամ ≥40˚C +15

ՍԿՀ ≥ 125 զ/ր +10

Լաբորատոր ցուցանիշները 

Զարկերակային արյան pH<7,35 +30

ՈՒՆՊ ≥ 30մգ/դլ  +20

Շիճուկում Na<130մէկ/լ +20

Շիճուկում գլյուկոզա >250 մգ/դլ +10

Hb <9 գ/դլ (հեմատոկրիտ<30 %) +10

PaO2 <60 մմ ս․ս․, SaO2<90% +10

Հիդրոթորաքս կրծքավանդակի օրգանների 

ռենտգենոգրամմայում  

+10



Դաս ՊԾԻ միավոր 
Մահացությո

ւն(%) 
Ռիսկ Ցուցումներ 

I 

Տարիքը փոքր 50-ից, չկան 

ուղեկցող հիվանդություններ 

և կլինիկական սիմպտոմներ 

0.1-0.1 ցածր բուժում տանը 

II 1-70 0.6-0.7 ցածր բուժում տանը 

III 71-90 0.9-2.8 ցածր 

բուժում տանը 

կամ 

հոսպիտալացում 

IV 91-130 8.2-9.3 միջին հոսպիտալացում 

V >130 27.0-31.1 բարձր 

բուժում ինտենսիվ 

թերապիայի 

բաժանմունքում 

CURB65 Կլինիկական սիմպտոմները Միավորները 

C գիտակցության խանգարում 1 

U միզանյութ>7մմոլ/լ 1 

R ՇՀ ≥30 1 

B 
ՍԶՃ ≤90 մմ ս․ս․ 

ԴԶՃ ≤60 մմ ս․ս․ 
1 

65 տարիքը՝ 65 1 

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիայի ծանր ընթացքի չափանիշները 

(ISDA/ATS) 

Գլխավոր չափանիշները․ 

1․ ինվազիվ մեխանիկական վենտիլյացիա, 

2․ վազոպրեսորների կիրառում պահանջող սեպտիկ շոկ։ 

Փոքր չափանիշներ՝  

1․ ՇՀ ≥ 30/ր, 

2․ PaO2/FiO2 ≤ 250, 

CURB65 
Ռիսկի 

խումբը 

30 - օրվա 

մահացությունը (%) 
Բուժումը 

0-1 1 1.5% ցածր ռիսկ, բուժում տանը 

2 2 9.2% 
հավանաբար ստացիոնար 

բուժում/ամբուլատոր 

3-5 3 22% ստացիոնար բուժում/ծանր ընթացք 



3․ մուլտիլոբար ախտահարում, 

4․ գիտակցության խանգարում, 

5․ ուրեմիա, ՆՈՒՊ ≥20 մգ/դլ, 

6․ լեյկոպենիա՝ լեյկոցիտներ < 4000 մմ3,   

7․ թրոմբոցիտոպենիա՝ թրոմբոցիտներ < 100000 մմ3, 

8․ հիպոթերմիա՝ մարմնի ջերմաստիճանը < 36˚C, 

9․ հիպոտենզիա, որի դեպքում անհրաժեշտ է  ակտիվորեն իրականացնել 

վերակենդանացում։ 

Արտահիվանդանոցային պնևմոնիաների անտիբիոտիկոթերապիայի 

ընտրությունը   

Թեթև աստիճանի պնևմոնիաների բուժումը 

Քանի որ այս հիվանդներին հոսպիտալացումը ցուցված չէ, ուստի բուժումը 

կարելի է կազմակերպել ամբուլատոր պայմաններում պերօրալ պրեպարատներով: 

Նախապատվությունը տրվում է ամինոպենիցիլիններին, ժամանակակից մակրոլիդ-

ներին, ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոններին: 

60 տարեկանից փոքր հիվանդներին, որոնք չունեն ուղեկցող հիվանդություններ 

և նախորդ 3 ամիսների ընթացքում չեն օգտագործել անտիբիոտիկներ, ցուցված է 

մոնոթերապիա ամոքսիցիլինով (500 մգ օրը 3 անգամ) կամ ժամանակակից մակրոլիդ-

ներով (կլարիտրոմիցին 250 մգ օրը 2 անգամ կամ ազիտրոմիցին 500 մգ 1-ին օրը և 

հետագա 4 օրերին 250 մգ օրը 1 անգամ): 

Միկոպլազմային կամ խլամիդիային պնևմոնիաների կասկածի դեպքում 

նպատակահարմար է նշանակել մակրոլիդներ: 

65 տարեկանից մեծ քրոնիկական հիվանդություններով (ԹՔՕՀ, ՇԴ, լյարդի 

ցիռոզ, ԽՍԱ, ԵՔՀ) և նախորդող 3 ամիսների ընթացքում անտիբիոտիկներ ստացած 

հիվանդների բուժումը ցուցված է սկսել β-լակտամներով, (ամոքսիցիլին կլավուլա-

նատ, ամոքսիցիլին սուլբակտամ), կոմբինացված մակրոլիդների հետ (ազիտրոմիցին, 

կլարիտրոմիցին): 

Նշված սխեմայի այլ տարբերակ է β-լակտամային անտիբիոտիկների հետ II կամ 

III սերնդի պերօրալ ցեֆալոսպորիների (ցեֆոտաքսիմ) և մակրոլիդների համակ-

ցումը: 

Այլընտրանքային տարբերակ է III կամ IV սերնդի ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոն-

ներով մոնոթերապիան (լևոֆլոքսացին, մոքսիֆլոքսացին): Սրանք արդյունավետ են 

գրամ դրական կոկերի, որոշ գրամ բացասական բակտերիաների, ինչպես նաև 

ներբջջային հարուցիչների նկատմամբ:  

Պետք է հիշել, որ անտիբիոտիկների պարենտերալ ներմուծումը ամբուլատոր 

պայմաններում ցանկալի չէ: Երբ հիվանդը հրաժարվում է հոսպիտալացումից, 

խորհուրդ է տրվում ցեֆտրիաքսոնի մ/մ ներարկումը պերօրալ մակրոլիդների հետ 

զուգակցված: 



Թերապիան սկսելուց 48-72ժ հետո բուժման արդյունավետության բացակա-

յության դեպքում (բարձր ջերմության, ինտոքսիկացիայի նշանների, հևոցի պահ-

պանում կամ պրոգրեսիվում) անհրաժեշտ է հոսպիտալացում և բուժման սխեմայի 

վերանայում: 

Միջին ծանրության պնևմոնիայով հոսպիտալացված հիվանդների բուժումը 

Այս հիվանդների սկզբնական էմպիրիկ անտիբիոտիկոթերապիան իրականաց-

վում է պերօրալ մակրոլիդների և հետևյալ β-լակտամային անտիբիոտիկների  

պարենտերալ ներմուծմամբ (ն/ե, մ/մ)․ 

• ամպիցիլին (ն/ե, մ/մ, 1 գ օրը 4 անգամ),

• ամոքսիկլավ (ն/ե, 1,2 գ օրը 3-4 անգամ),

• ցեֆոտաքսիմ (ն/ե, մ/մ, 1-2 գ օրը 2-3 անգամ),

• ցեֆտրիաքսոն (ն/ե, մ/մ, 1-2 գ օրը 1 անգամ),

• մերոպենեմ (ն/ե, 0,5 գ օրը 3-4 անգամ),

• իմիպենեմ (ն/ե, 0,5 գ օրը 3-4 անգամ)։

Երկրորդ տարածված և արդյունավետ սխեման  պարենտերալ ռեսպիրատոր

ֆտորքինոլոններով մոնոթերապիան է: Ն/ե ներմուծման համար օգտագործում են 

մոքսիֆլոքսացին (400 մգ/օր, 1 անգամ), լևոֆլոքսացին (500 մգ/օր, 1 անգամ): 

Անտիբիոտիկոթերապիայի տևողությունը 
Չբարդացած պնևմոկոկային միջին ծանրության արտահիվանդանոցային 

թոքաբորբերի բուժումը հիմնականում չի գերազանցում 10 օրը, և անտիբիոտիկի 

ներմուծումը պետք է դադարեցնել մարմնի ջերմաստիճանի նորմալացումից 3-5 օր 

հետո: Այլ հարուցիչներով առաջացած պնևմոնիաների դեպքում անտիբիոտի-

կոթերապիայի բուժման տևողությունը կարող է տարբեր լինել: 

 Ձգձգվող պնևմոնիաները պետք չէ շփոթել անցկացվող թերապիայի նկատմամբ 

կայուն դեպքերի հետ։ Պնևմոնիայի ձգձգվող ընթացքի ռիսկի գործոններն են․ 

• 55-ից մեծ տարիքը,

• քրոնիկական ալկոհոլիզմը,

• ուղեկցող հիվանդությունները (ԹՔՕՀ, կանգային ՍԱ, ՔԵԱ, չարորակ նորա-

գոյացությունները, ՇԴ),

• պնևմոնիայի ծանր ընթացքը,

• մուլտիլոբար պնևմոնիկ ինֆիլտրացիան,

• մեծ վիրուլենտությամբ հարուցիչներով առաջացած թոքաբորբը (լեգիոնելա,

ստաֆիլոկոկ, գրամ-բացասական էնտերոբակտերիաներ և այլն),

• ծխելը,

• բակտերիեմիան։

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում հոսպիտալացված ծանր ընթացքով 

պնևմոնիայով հիվանդի բուժումը 

Ծանր ընթացքով արտահիվանդանոցային պնևմոնիաներն ընթանում են թոքե-

րի տարածուն բորբոքմամբ, արտահայտված ՇԱ, արտաթոքային ինֆեկցիայի 



օջախներով, պոլիօրգանային անբավարարության նշաններով, սեպսիսով, հեմոդի-

նամիկ խանգարումներով:  

Սկզբնական էմպիրիկ թերապիայի առավել տարածված սխեմաներն են. 

1. Պարենտերալ β-լակտամային անտիբիոտիկների և մակրոլիդների (հաճախ

ազիտրոմիցին 500 մգ օրը 1 անգամ, ն/ե) համակցումը:

2. Ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոններով պարենտերալ մոնոթերապիան (լևոֆլոք-

սացին 750 մգ օրը 1անգամ, ն/ե, մոքսիֆլոքսացին 400 մգ օրը 1 անգամ, ն/ե):

Արտահիվանդանոցային ծանր թոքաբորբերի դեպքում նպատակահարմար է

կիրառել IV սերնդի ֆտորքինոլոն` մոքսիֆլոքսացին, որն ավելի արդյունավետ

է գրամ դրական ստրեպտոկոկերի (ներառյալ պենիցիլին ռեզիստենտ շտա-

մերը), ստաֆիլոկոկերի (ներառյալ MRSA), անաէրոբ միկրոօրգանիզմների

նկատմամբ։

3. Ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոնների և III սերնդի ցեֆալոսպորինների պարեն-

տերալ կոմբինացված թերապիա․

• ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոն (ն/ե) + ցեֆոտաքսիմ (ն/ե, 1-2 գ օրը 2-3

անգամ),

• ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոն (ն/ե) + ցեֆտրիաքսոն (ն/ե, 1-2 գ օրը 1

անգամ)։

Մետիցիլին զգայուն շտամերի (MSSA) համար առաջին ընտրության պրեպա-

րատ է օքսացիլինը: Պահեստային անտիբիոտիկներից են ցեֆազոլինը, վանկոմիցինը, 

գենտամիցինը: 

Մետիցիլին կայուն շտամերի (MRSA) համար ընտրության պրեպարատ են 

վանկոմիցինը, տեյկոպլանինը, իսկ պահուստային պրեպարատ է լինեզոլիդը։ 

Պենիցիլին զգայուն շտամերի համար նախընտրելի են ամինոպենիցիլիները 

(ամոքսիցիլլին-կլավուլանատ, ամոքսիցիլին-սուլբակտամ), III սերնդի ցեֆալոսպո-

րինները (ցեֆոտաքսիմ, ցեֆտրիաքսոն, ցեֆտազիդիմ), մակրոլիդները, ռեսպիրատոր 

ֆտորքինոլոնները (մոքսիֆլոքսացին, լևոֆլոքսացին):  

Այն հիվանդների դեպքում, ովքեր նախորդող 3 ամիսների ընթացքում ստացել 

են անտիբիոտիկոթերապիա, մեծ է պենիցիլին կայուն պնևմոկոկերով վարակվելու 

հավանականությունը: Առաջարկված են համակցված թերապիայի մի քանի 

սխեմաններ՝ 

• վանկոմիցին (ն/ե, 1 գ օրը 2 անգամ) + մոքսիֆլոքսացին (ն/ե, 0,4 գ օրը 1 անգամ),

• վանկոմիցին (ն/ե, 1 գ օրը 2 անգամ) + լևոֆլոքսացին (ն/ե, 0,75 գ օրը 1 անգամ),

• վանկոմիցին (ն/ե, 1 գ օրը 2 անգամ) + ցեֆտրիաքսոն (ն/ե, 2 գ օրը 1 անգամ),

• վանկոմիցին (ն/ե, 1 գ օրը 2 անգամ) + ցեֆոտաքսիմ (ն/ե, 2 գ օրը 4 անգամ)։

Ծանր լեգիոնելային թոքաբորբերի դեպքում առաջին ընտրության պրեպարատ-

ներ են պարենտերալ մակրոլիդները, ռեսպիրատոր ֆտորքինոլոնները, երբեմն 

դոքսիցիկլինը և ցիպրոֆլոքսացինը: 



Կլեբսելիայի նկատմամբ բարձր ակտիվություն են ցուցաբերում ամինոգլիկո-

զիդները (ամիկացին), ամինոպենիցիլինները (ամոքսիցիլլին-կլավուլանատ, ամոքսի-

ցիլլին-սուլբակտամ), III, IV սերնդի ցեֆալոսպորինները, կարբապենեմները, ֆտոր-

քինոլոնները: 

Կապտաթարախային ցուպիկով հարուցված թոքաբորբերի դեպքում կիրառվում է 

երկբաղադրիչ կամ եռաբաղադրիչ թերապիա` β-լակտամ + ֆտորքինոլոն, β-լակտամ 

+ ամինոգլիկոզիդ + մակրոլիդ, β-լակտամ + ամինոգլիկոզիդ + ֆտորքինոլոն:

Հատուկ ուշադրության են արժանի աբսցեսավորվող թոքաբորբերը, որոնք

պայմանավորված են աէրոբ և անաէրոբ բակտերիաներով: Այս դեպքում բուժման 

համար հաճախ օգտագործվում է հակաանաէրոբ անտիբիոտիկի (մետրոնիդազոլ) և 

հակաստաֆիլոկոկային (I սերնդի ցեֆալոսպորիններ) ակտիվությամբ պրեպարատ-

ների համակցումը: Արդյունավետ կարող է լինել նաև III, IV սերնդի ֆտորքի-

նոլոններով մոնոթերապիան: 

Նոզոկոմիալ թոքաբորբերը սովորաբար բնութագրվում են բավականին ծանր 

ընթացքով և բարձր մահացությամբ: Վաղ նազոկոմիալ թոքաբորբերի (հոսպիտա-

լացման առաջին 5 օրեր) հարուցիչներից են Streptococcus pneumonia-ն, Haemophilus 

influenza-ն, մեթիցիլին զգայուն Staphylococcus aureus-ը (MSSA), Klebsiella pneumoniae-

ն, իսկ ուշ  նազոկոմիալ թոքաբորբերի (ստացիոնարում բուժումից 5 և ավելի օր) 

հարուցիչներից` Pseudomonas aeruginosa-ն, Acinetobacter spp.-ն, մեթիցիլին կայուն 

Staphylococcus aureus-ը (MRSA), Enterobacter spp.-ն:  

Պրակտիկ տեսանկյունից առաձնացվում են էմպիրիկ (չհաստատված էթիոլո-

գիայի դեպքում) և էթիոտրոպ (հաստատված հարուցիչ) անռիբիոտիկոթերապիան: 

Վաղ նոզոկոմիալ պնևմոնիաների էմպիրիկ թերապիայի ընտրության պրեպա-

րատներից են III սերնդի ցեֆալոսպորինները (ցեֆտրիաքսոն, ցեֆոտաքսիմ) կամ 

ֆտորքինոլոնները (օֆլոքսացին, լևոֆլոքսացին, մոքսիֆլոքսացին):   

Քանի որ ուշ ներհիվանդանոցային պնևմոնիաների զարգացման մեջ մեծ է 

կապտաթարախային ցուպիկով և ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիայով վարակվելու 

հավանականությունը, նշանակվում են հակակապտաթարախային կարբապենեմներ 

(մերոպենեմ, իմիպենեմ) վանկոմիցինի կամ լինեզոլիդի հետ: 

Հնարավոր է նաև հակակապտաթարախային ակտիվություն ունեցող հետևյալ 

պրեպարատների նշանակումը՝ 

• β-լակտամային (ցեֆոպերազոն-սուլբակտամ, պիպերացիլին-տազոբակտամ),

• III, IV սերնդի ցեֆալոսպորիններ (ցեֆեպիմ, ցեֆտազիդիմ),

• ֆտորքինոլոններ (ցիպրոֆլոքսացին, լևոֆլոքսացին),

• ավելի հազվադեպ՝ ամինոգլիկոզիդներ (ամիկացին)։

Միկրոկենսաբանական հետազոտության արդյունքները ստանալուց հետո

կարող է սկզբում նշանակված թերապիան շտկելու կարիք առաջանա: 



Էթիոտրոպ բուժումը (ինչպես արտահիվանդանոցային, այնպես էլ ներհիվան-

դանոցային) պետք է ձգտել իրականացնել առավելագույն արդյունավետ անտիբիո-

տիկի մոնոթերապիայով, որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնելու անտիբիո-

տիկի ռեզիստենտականությունը, պոտենցիալ տոքսիկությունը և բուժման գինը:  

Ասպիրացիոն պնևմոնիաների բուժումը 

Ասպիրացիոն պնևմոնիաների էմպիրիկ թերապիայի համար ցուցված է 

հետևյալ 3 խմբերի անտիբիոտիկների կիրառումը (ATS/IDSA)․ 

• β-լակտամներ, • կլինդամիցին,  • կարբապենեմներ։

Քանի որ ասպիրացիոն թոքաբորբերը հարուցում են հիմնականում անաէրոբ 

բակտերիաները, բավականին արդյունավետ է մետրոնիդազոլը, որն ակտիվ է գրեթե 

բոլոր անաէրոբների նկատմամբ: 

Ոչ դեղորայքային բուժում 

• առատ հեղուկների ընդունում,

• սենյակի օդափոխում,

• կրծքավանդակի մերսում,

• շնչառական վարժություններ։

Բրոնխների դրենաժային ֆունկցիայի բարելավումը 

Բրոնխների անցանելիությունը թոքաբորբի դեպքում պայմանավորված է մի քանի 

մեխանիզմներով․  

• ալվեոլներից դեպի բրոնխներ անցնող թարախային էքսուդատի զգալի ծավալով,

• թոքերի բորբոքային օջախը դրենավորող բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքային

այտուցով,

• բրոնխների լորձաթաղանթի թարթչային էպիթելի վնասումով,

• մուկոցիլիար տրանսպորտի խանգարմամբ,

• բրոնխային արտադրուկի արտադրման ավելացմամբ (հիպերկրինիա),

• խորխի մածուցիկության զգալի մեծացմամբ (դիսկրինիա),

• փոքր բրոնխների հարթ մկանների տոնուսի մեծացմամբ և բրոնխոսպազմի

հակումով։

Խորխաբեր միջոցներ 

1․ Միջոցներ, որոնք խթանում են խորխի արտազատմանը. 

• Ռեֆլեկտոր ազդեցության դեղամիջոցներ՝ per-os ընդունելով իրականաց-

նում են ստամոքսի լորձաթաղանթի ռեցեպտորների գրգռում, n. vagus-ի

կենտրոնների ակտիվության մեծացում, որի հետևանքով ուժգնանում են

բրոնխների հարթ մկանների կծկումները և բրոնխային գեղձերի սեկրեցիան,

ինչն էլ նպաստում է բրոնխային հեղուկ սեկրետի քանակի ավելացմանը։



• Ռեզորբտիվ ազդեցության դեղամիջոցներ (KI կալիումի յոդիդ) ուժեղացնում

են բրոնխային գեղձերի սեկրեցիան։

 2․  Մուկոլիտիկ և մուկոկարգավորող. 

• ացետիլցիստեին (ԱՑՑ, ֆլյուիմուցիլ),

• բրոմհեքսին,

• ամբրոքսոլ (լազոլվան, ֆլավամեդ)։

Բրոնխիոլիտիկ միջոցներ 

Նախընտրելի են ինհալացիոն ꞵ2-ադրենոխթանիչները (բերոտեկ, տերբուտ-

ալին), M-խոլինոլիտիկ (ատրովենտ) և ն/ե 2,4 % էուֆիլինի լուծույթը։ 

Դեզինտոքսիկացիոն թերապիա 

Ն/ե կաթիլային ֆիզիոլոգիական լուծույթ 1-2 լ, 5 %-անոց գլյուկոզա 400-800 

մլ/օր, ալբումին 100-200 մլ/օր։ 

Բոլոր լուծույթները ներարկվում են ԶՃ, ԿԵՃ և դիուրեզի հսկողությամբ։ 

Ուղեկցող սիրտ-անոթային հիվանդությունների և ՍԱ դեպքում հեղուկները 

ներարկվում են զգուշությամբ՝ ԹԶ սեպման ճնշումը և կենտրոնական երակային 

ճնշումը հսկելով։ 

Խորանիստ երակների թրոմբոզի և ԹԶԹԷ-ի պրոֆիլակտիկան 

Ամենաարդյունավետ պրեպարատներից է հեպարինը, որը դրական է ազդում 

արյան մակարդելիության համակարգի վրա։ Այն նաև բարելավում է թոքերի 

միկրոշրջանառությունը, նվազեցնում է բրոնխների լորձաթաղանթի այտուցը, 

բարելավում է դրենաժային ֆունկցիան, ազդում է խորխի ռեոլոգիական հատկութ-

յունների վրա, դրսևորելով մուկոլիտիկ ազդեցություն։ Միաժամանակ ազդում է 

բրոնխների օբստրուկցիայի դարձելի կոմպոնենտի վրա։ ՇԱ դեպքում հեպարինը 

կարող է դրսևորել նաև հակահիպօքսիկ, հակասերոտոնինային, հակաալդոստե-

րոնային և դիուրետիկ ազդեցություն։ 

Հեպարինը նշանակվում է ցածր դոզաներով՝  5000-10000 Մ/օր, 4 անգամ։ Ծանր 

հիվանդներին ցուցված է ցածրամոլեկուլային հեպարինների (ֆրաքսիպարին, կլեք-

սան) նշանակումը։  

Իմունոկարգավորող և իմունոփոխարինող թերապիա 

Ծանր պնևմոնիաների, սեպսիսի, սեպտիկ շոկի դեպքում կարող է առաջանալ 

ն/ե պոլիկլոնալ իմունոգլոբուլինների (IgG կամ IgG, IgA և IgM կոմբինացիա) 

ներմուծման անհրաժեշտություն։ 

Գլյուկոկորտիկոստերոիդներ 
Ն/ե ԳԿՍ ցուցված են սեպսիսով և ծանր սեպտիկ շոկով հիվանդներին, որոնք չեն 

պատասխանում վազոպրեսորներին և ինֆուզիոն թերապիային: Մինչդեռ առանց 

սեպսիսի դրսևորումների  արտահիվանդանոցային և ներհիվանդանոցային ծանր 

պնևմոնիաների դեպքում ԳԿՍ նշանակումը վիճարկելի է:  



ԳԿՍ թերապիայից պետք է խուսափել թոքային հյուսվածքի դեստրուկցիայի, 

աբսցեսավորման, էքսուդատիվ պլևրիտի կամ պլևրայի էմպիեմայի դեպքում: ԳԿՍ 

ցուցման դեպքում կիրառվում է ցածր դոզաներով հիդրոկորտիզոն (200 մգ/օր) կամ 

պրեդնիզոլոն (40 մգ/օր): 

Նկարագրել ստորև ներկայացված ռենտգենաբանական պատկերները։  

Նկար 1․ Նկար 2․ 

Նկար 3․ Նկար 4․ 

Նկար 5․ Նկար 6․ 



Նկար 7․ Նկար 8․ 

Պատասխանները 

Նկար 1.  Ստորին աջակողմյան ինֆիլտրացիա՝ օդային բրոնխոգրամա ախտանիշով։ 

Նկար 2.  Երկկողմանի անհամասեռ մթնեցումներ (ինֆիլտրացիա), ինտերստիցիալ 

կոմպոնենտի հաստացումներ։ 

Նկար 3.  Աջ թոքի վերին բլթի կոնսոլիդացիա՝ հորիզոնական պլևրայի ընդգրկմամբ 

(հետագայում վերիֆիկացվել է Klebsiella pneamoniae)։ 

Նկար 4.  Աջ թոքի միջին բլթի կոնսոլիդացիա՝ ուղեկցված խոռոչի առկայությամբ և 

օդային բրոնխոգրամա ախտանիշով։ Մինիմալ աջակողմյան էքսուդատ։ 

Միջնորմը, ոսկրերը, փափուկ հյուսվածքներն առանց առանձնահատ-

կությունների են (հետագայում վերիֆիկացվել է Staphylococcus aureus)։ 

Նկար 5.  Պլևրոպնևմոնիա՝  աջ վերին և միջին բլթերի ախտահարումով։ Մինիմալ 

աջակողմյան էքսուդատ (հետագայում վերիֆիկացվել է Streptococcus 

pneumoniae)։ 

Նկար 6. Աջակողմյան ստորին բլթային պնևմոնիա՝ օդային բրոնխոգրամմայի 

պահպանմամբ։ 

Նկար 7 և 8. Ձախ թոքի ստորին բլթի ինֆիլտրացիա և դրական դինամիկա. ճիշտ 

ընտրված անտիբիոտիկոթերապիայի ֆոնին (հետագայում վերիֆիկացվել 

է Chlamydia pneumoniae)։ 



ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԲՐՈՆԽԻՏ 

Քրոնիկական բրոնխիտը բնութագրվում է բրոնխի լորձաթաղանթի քրոնիկա-

կան դիֆուզ բորբոքումով, վերջինիս էպիթելային կառուցվածքների վերակա-

ռուցմամբ, բրոնխային արտադրուկի մածուցիկության մեծացումով և գերարտադ-

րությամբ, բրոնխների պաշտպանողական, մաքրող ֆունկցիայի խանգարմամբ և 

մշտական կամ պարբերաբար խորխարտադրությամբ հազով, որը պայմանավորված 

չէ բրոնխաթոքային համակարգի այլ հիվանդություններով։ 

Համաձայն ՀԱԿ սահմանման քրոնիկական բրոնխիտն ախտորոշվում է այն 

դեպքում, երբ պրոդուկտիվ հազը պահպանվում է տարվա մեջ առնվազն 3 ամիս, ոչ 

պակաս, քան 2 տարի անընդմեջ։ 

Բրոնխներում ախտաբանական պրոցեսի արտահայտվածությամբ, հիվան-

դության ընթացքի բնույթով և կլինիկական պատկերի առանձնահատկություններով 

պայմանավորված՝ տարբերում են քրոնիկական բրոնխիտի 2 հիմնական ձևեր։ 

1. Քրոնիկական պարզ, ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտ (ՔՈԲ), բնութագրվում է

գերազանցապես պրոքսիմալ (խոշոր և միջին) բրոնխների ախտահարումով,

հարաբերական բարենպաստ ընթացքով և կանխատեսմամբ։ ՔՈԲ-ի հիմ-

նական կլինիկական դրսևորումը մշտական կամ պարբերաբար խորխար-

տադրությամբ հազն է։ Ոչ արտահայտված բրոնխային օբստրուկցիայի

նշաններն ի հայտ են գալիս միայն սրացման շրջաններում կամ հիվանդության

ամենաուշ փուլերում։

2. Քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտ (ՔՕԲ)՝ բնութագրվում է օդատար

ուղիների առավել խորը դեգեներատիվ – բորբոքային և սկլերոտիկ փո-

փոխություններով ոչ միայն պրոքսիմալ, այլև դիստալ հատվածներում։ ՔԲ-ի

այս ձևի կլինիկական ընթացքը սովորաբար անբարենպաստ է և բնութագրվում

է երկարատև հազով, աստիճանաբար և անընդմեջ զարգացող հևոցով,

ֆիզիկական բեռնվածության նկատմամբ տոլերանտության նվազմամբ։

Հիվանդության ուշ փուլերում ձևավորվում են թոքային ԶՀ և ՔԹՍ ։

Այսպիսով, նախկինում  «քրոնիկական բրոնխիտ» կոչվող հիվանդությունը, 

ներառում է ոչ միայն բրոնխների քրոնիկական բորբոքային ախտահարումը, այլև 

թոքային հյուսվածքի բոլոր ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային միավորները՝ ներառյալ 

ալվեոլյար հյուսվածքը, անոթային հունը, շնչառական մկանները և այլն (GOLD, 2002): 

Այդ պատճառով ներկայումս, ըստ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման 

/ՀՄԴ-X/ վերջին տարբերակի, խորհուրդ է տրվում կլինիկական պրակտիկայում 

«քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտ» տերմինի փոխարեն կիրառել «ԹՔՕՀ» 

տերմինը: 

Պետք է հիշել, որ ՔՈԲ-ի հիմնական կլինիկական նշանն է մշտական կամ պար-

բերական պրոդուկտիվ հազը, մինչդեռ օբստրուկցիայի և ՇԱ սիմպտոմները բացա-

կայում են։ ԹՔՕՀ հիմնական առանձնահատկությունը թոքերի ռեսպիրատոր 



հատվածների վաղ ախտահարումն է, որը դրսևորվում է ՇԱ նշաններով, հարաճուն 

բրոնխոօբստրուկցիայով, ԱԱԾ1 –ի և ԱԱԾ1/ԹԿՏ նվազումով։ 

Հարկ է շեշտել, որ  ԹՔՕՀ սկզբնական շրջանում կլինիկորեն կարող է չտարբեր-

վել ՔՈԲ-ից։ 

Քրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտ 

Քրոնիկական պարզ, ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտը (ՔՈԲ) բնութագրվում է 

գերազանցապես խոշոր և միջին տրամաչափի բրոնխների լորձաթաղանթի դիֆուզ 

բորբոքումով, որն ուղեկցվում է բրոնխային գեղձերի հիպերպլազիայով, լորձի 

մածուցիկության մեծացումով (դիսկրինիա)  և գերարտադրությամբ և բրոնխի պաշտ-

պանողական, մաքրող ֆունկցիայի խանգարմամբ։ 

ՔՈԲ-ով հիվանդների ընդհանուր 2/3-ը տղամարդիկ են։ Առավել տարածված է 

տղամարդկանց շրջանում 50-59 տարեկանում, իսկ կանանց շրջանում՝ 40-49 

տարեկանում։ 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

1. Ծխախոտի ծուխը (ակտիվ և պասիվ ծխելը)։ Բրոնխների լորձաթաղանթի՝

ծխախոտի ծխով մշտական գրգռումը հանգեցնում է սեկրետոր ապարատի

վերակառուցմանը, հիպերկրինիայի և դիսկրինիայի, ինչպես նաև լորձա-

թաղանթի թարթչային ապարատի վնասմանը, որի հետևանքով խանգարվում

են մուկոցիլիար տրանսպորտը, բրոնխների պաշտպանողական և մաքրող

ֆունկցիան, որը հանեցնում է լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքմանը։

Այսպիսով, ծխախոտի ծուխը նվազեցնում է լորձաթաղանթի բնական

ռեզիստենտականությունը և հեշտացնում է վիրուս-բակտերիալ ինֆեկցիայի

ազդեցությունը։

ՔՈԲ-ով հիվանդների մոտ 80-90%-ը ակտիվ ծխողներ են, ընդ որում նշանակու-

թյուն ունի օրվա ընթացքում ծխած ծխախոտի քանակը և ծխելու ընդհանուր 

տևողությունը։ 

2. Ցնդող նյութերի (պոլյուտանտների) երկարատև ազդեցությունը բրոնխների 

լորձաթաղանթի վրա, որոնք օդի արտադրական և կենցաղային  աղտոտիչներ

են (սիլիցիում, կադմիում և այլն)։ Այդ վնասակար նյութերի ազդեցությունը 

լորձաթաղանթի վրա ազդեցության տևողությամբ, այսինքն անբարենպաստ

պայմաններում բնակվելու տևողությամբ և արտադրական ստաժով։

3. Օդատար ուղիների վիրուս-բակտերիալ ինֆեկցիան, որը երրորդ գործոնն է, և 

հանգեցնում է բրոնխների լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքման առա-

ջացմանը և պահպանմանը, մասնավորապես սուր տրախեոբրոնխիտները,

պնևմոնիաները։ Առավել հաճախ հիվանդությունն առաջացնում են․

• շնչառական վիրուսները՝ ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուս, գրիպի վիրուս,

ադենովիրուսներ,

• պնևմոկոկը,



• հեմոֆիլային ցուպիկը,

• մորաքսելան,

• միկոպլազման,

• խլամիդիան։

Ծխողներին առավել բնորոշ է հեմոֆիլային ցուպիկի և մորաքսելայի հա-

մակցությունը։ Հատուկ նշանակություն ունի վիրուսային ինֆեկցիան։ Շնչառական 

վիրուսների՝ բրոնխի լորձաթաղանթի էպիթելի վրա կրկնակի ազդեցությունը հան-

գեցնում է թարթչավոր բջիջների օջախային դիստրոֆիայի և մահվան։ Արդյունքում 

բրոնխի լորձաթաղանթի վրա առաջանում են թարթչային էպիթելից զուրկ հատ-

վածներ, որոնք կոչվում են «ճաղատ բծեր»։ Այդ մասերում էլ ընդհատվում է բրոնխային 

արտազատուկի շարժումը քթըմպանի ուղղությամբ, կուտակվում է բրոնխների 

արտազատուկը, և առաջանում է պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմների 

(պնևմոկոկի, հեմոֆիլային ցուպիկի և մորաքսելայի) ադհեզիայի հնարավորություն 

լորձաթաղանթի վնասված հատվածներում։ Այսպիսով, վիրուսային ինֆեկցիան 

գործնականում միշտ հանգեցնում է բակտերիալ սուպերինֆեկցիային։ Միկրոօրգա-

նիզմների կուտակումը բրոնխի լորձաթաղանթում, որոնք ընդհանուր առմամբ 

համեմատաբար ոչ մեծ վիրուլենտություն ունեն, հանգեցնում է բջջային և հումորալ 

գործոնների կասկադի ձևավորմանը, որոնք առաջացնում և պահպանում են 

լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքում։ 

Արդյունքում, խոշոր և միջին տրամաչափի բրոնխների լորձաթաղանթում 

ձևավորվում է դիֆուզ բորբոքային պրոցես՝ էնդոբրոնխիտ։ Ընդ որում՝ բրոնխի պատի 

հաստությունը դառնում է անհավասարաչափ, լորձաթաղանթի գերաճի հատվածներն 

ընդհատվում են ատրոֆիայի հատվածներով։ Բրոնխի լորձաթաղանթն այտուցված է, 

լուսանցքում կուտակվում է չափավոր քանակությամբ լորձային, լորձաթարախային և 

թարախային խորխ։ Պերիբրոնխիալ հատվածը պնդացած է, իսկ մի շարք դեպքերում 

կորցնում է օդակրությունը։ 

Այսպիսով, բրոնխի փոփոխությունները պարզ, ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտի 

դեպքում տարբերվում են հետևյալ առանձնահատկություններով՝ 

• գերազանցապես խոշոր և միջին տրամաչափի բրոնխների ախտահարումով,

• բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքային պրոցեսի ոչ մեծ ակտիվությամբ,

• զգալի բրոնխոօբստրուկտիվ խանգարումների բացակայությամբ։

Բացի վերոնշյալ հիմնական էկզոգեն ռիսկի գործոններից, որոնք հանգեցնում են 

քրոնիկական էնդոբրոնխիտի առաջացմանը, ՔՈԲ-ի առաջացման համար մեծ 

նշանակություն ունեն նաև հիմնական էնդոգեն գործոնները, որոնցից են՝ 

• արական սեռը, 

• տարիքը > 40 տարեկանից, 

• քթըմպանի հիվանդությունները՝ քթային շնչառության խանգարմամբ, 

• հեմոդինամիկայի խանգարումները արյան փոքր շրջանառությունում,

գերազանցապես միկրաշրջանառության համակարգում (օր․, ՔՍԱ դեպքում),



• իմունիտետի T- համակարգի և IgA-ի սինթեզի անբավարարությունը,

• բրոնխների լորձաթաղանթի հիպերռեակտիվությունը,

• բրոնխաթոքային հիվանդությունների նկատմամբ ընտանեկան նախատրա-

մադրվածությունը,

• ալվեոլային մակրոֆագերի և նեյտրոֆիլների ֆունկցիոնալ ակտիվության

խանգարումը։ 

Նշված էնդոգեն ռիսկի գործոնները էնդոբրոնխիտի զարգացման պարտադիր 

(օբլիգատ) մեխանիզմ չեն, այլ կարևոր նախատրամադրող գործոններ են, որոնք 

հեշտացնում են ծխախոտի ծխի, ցնդող պոլյուտանտների և վիրուս-բակտերիալ 

ինֆեկցիաների ազդեցությունը բրոնխի լորձաթաղանթի վրա։ 

Այսպիսով, քրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտի ախտածագման 

հիմնական օղակներն են՝ 

1. ծխախոտի ծխի, ցնդող պոլյուտանտների և վիրուս-բակտերիալ ինֆեկցիաների

գրգռող և վնասող ազդեցությունը բրոնխի լորձաթաղանթի վրա,

2. բրոնխային գեղձերի բակալաձև բջիջների հիպերպլազիան, բրոնխային

արտադրուկի գերարտադրությունը (հիպերկրինիա) և լորձի ռեոլոգիական

հատկությունների վատացումը (դիսկրինիա),

3. բրոնխի լորձաթաղանթի մուկոցիլիար մաքրման (քլիրենսի), պաշտպանական և

մաքրող ֆունկցիայի խանգարումը,

4. թարթչավոր բջիջների օջախային դիստրոֆիան և մահը՝ <<ճաղատ բծերի>>

առաջացումով,

5. բրոնխի վնասված լորձաթաղանթի կոլոնիզացիան միկրոօրգանիզմներով, և

լորձաթաղանթի բորբոքման բջջային ու հումորալ գործոնների կասկադի

առաջացումը,

6. բրոնխի լորձաթաղանթի բորբոքային այտուցը, հիպերտրոֆիայի և ատրոֆիայի

հատվածների առաջացումը։

Կլինիկական պատկերը 

ՔՈԲ-ի կլինիկական ընթացքը մեծ մասամբ բնութագրվում է կլինիկական 

կայուն  ռեմիսիայի երկարատև շրջաններով և համեմատաբար հազվադեպ սրացում-

ներով (տարվա ընթացքում 1-2 անգամից ոչ հաճախ): 

Ռեմիսիայի շրջանը բնութագրվում է աղքատ կլինիկական սիմպտոմատիկայով: 

ՔՈԲ-ով հիվանդների մեծ մասը ընդհանրապես իրեն հիվանդ չի կարծում, իսկ 

պարբերաբար առաջացող խորխարտադրությամբ հազը կապում են ծխախոտի հետ՝ 

«ծխողի հազ»: Այս փուլում հազը հիվանդության միակ սիմպտոմն է: Այն սովորաբար 

ի հայտ է գալիս առավոտյան, քնից հետո և ուղեկցվում է չափավոր քանակի լորձային 

կամ լորձաթարախային խորխի արտադրությամբ: Կլինիկական կայուն ռեմիսիայի 



շրջանում այլ նշաններ հայտնաբերել չի հաջողվում: ՔՈԲ-ով հիվանդների աշխա-

տունակությունը և ֆիզիկական ակտիվությունը կենցաղում սովորաբար ամբող-

ջությամբ պահպանված են:  

Օբյեկտիվ զննման ժամանակ ռեմիսիայի շրջանում տեսանելի տեղաշարժեր 

նորմայից սովորաբար չեն հայտնաբերվում, բացի կոշտացած շնչառությունից: Միայն 

թոքերի աուսկուլտացիայի ժամանակ հազվադեպ կարելի է հայտնաբերել եզակի չոր, 

ցածր տոնայնության խզզոցներ, հատկապես արագացած արտաշնչման դեպքում: 

Խզզոցներն անկայուն են և արագ անհետանում են թեթև հազալուց հետո: 

Սրացման շրջանը տարբերվում է առավել վառ կլինիկական սիմպտոմա-

տիկայով: Պրովոկացնող գործոններ են հանդիսանում հաճախակի ՍՌՎԻ, հատ-

կապես վիրուսային ինֆեկցիայի էպիդեմիայի շրջանում, որին արագ ավելանում է 

բակտերիալ ինֆեկցիան: Այլ դեպքերում պրովոկացնող գործոններ են գերսառեցումը, 

ծխելը կամ բրոնխի լորձաթաղանթի վրա կենցաղային կամ արտադրական բնույթի 

գրգռող նյութերի ազդեցությունը, ինչպես նաև սուր լարինգիտը, ֆարինգիտը, 

անգինան կամ ֆիզիկական զգալի ծանրաբեռնվածությունը, որն ազդում է օրգանիզմի 

իմունային համակարգի և ընդհանուր դիմադրողականության վրա: 

Բնորոշ է սրացումների սեզոնայնությունը, առավել հաճախ զարգանում է ուշ 

աշնանը կամ վաղ գարնանը եղանակակլիմայական գործոնների կտրուկ տատա-

նումների ժամանակ: 

Բնորոշ են հիմնականում երեք կլինիկական նշաններ․ 

• խորխարտադրությամբ հազը,

• մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը (ոչ պարտադիր նշան),

• ինտոքսիկացիայի սինդրոմը:

Մեծ մասամբ առաջնային նշան է հազը, որն առավել ինտենսիվ և տանջող է, քան

հիվանդության ռեմիսիայի շրջանում: Հազն անհանգստացնում է հիվանդներին ոչ 

միայն առավոտյան, այլև օրվա ընթացքում և հատկապես գիշերը, երբ հիվանդը 

հորիզոնական դիրք է ընդունում, որը նպաստում է խորխի անցմանը ավելի խոշոր 

բրոնխներ և շնչափող, որոնք, ինչպես հայտնի է, պարունակում են մեծ քանակությամբ 

հազային ռեցեպտորներ: Հազը հաճախ ուղեկցվում է լորձաթարախային կամ թարա-

խային խորխով, որը դառնում է ավելի մածուցիկ և դժվարությամբ է անջատվում: 

Այնուամենայնիվ, դրա օրական քանակը էապես ավելանում է ռեմիսիայի համեմատ: 

Մարմնի ջերմաստիճանի սուբֆեբրիլ բարձրացումը նկատվում է բավականին 

հաճախ, բայց ոչ միշտ: Առավել բարձր ջերմությունը բնորոշ է ՔՈԲ-ի սրացումներին, 

որը զարգանում է սուր վիրուսային ինֆեկցիայի զուգակցմամբ: 

ՔՈԲ-ի սրացումներով հիվանդների մեծ մասի մոտ նվազում է աշխատու-

նակությունը, ի հայտ են գալիս արտահայտված քրտնարտադրություն, թուլություն, 

գլխացավ, միալգիա: Հատկապես արտահայտված են ինտոքսիկացիայի նշանները՝ 

զգալի տենդի զուգակցմամբ: 



Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները մեծ մասամբ նույնպես աղքատ են: 

Կրծքավանդակի ձևը սովորաբար փոփոխված չէ: Երկու կողմից թոքերի 

սիմետրիկ հատվածներում  պերկուտոր որոշվում է պարզ թոքային հնչյուն: 

Առավել մեծ դիագնոստիկ նշանակություն ունեն աուսկուլտացիայի տվյալները: 

ՔՈԲ-ի սրացումներով հիվանդներին առավել բնորոշ է կոշտացած շնչառությունը, որը 

լսվում է թոքի ամբողջ մակերեսով և ուղեկցվում է տարածուն չոր խզզոցներով, 

հաճախ ցածր տոնայնությամբ (բասային): Վերջինս վկայում է խոշոր և միջին 

տրամաչափի բրոնխներում մեծ քանակությամբ մածուցիկ խորխի առկայության 

մասին: Բասային խզզոցների առանձնահատկությունը վերջիններիս անկայունու-

թյունն է. դրանք մերթ լսվում են, մերթ անհետանում հատկապես հազալուց հետո: 

Առանձին դեպքերում կարելի է լսել նաև թաց, ոչ հնչեղ խզզոցներ, որը պայմանա-

վորված է բրոնխի լուսանցքում ավելի հեղուկ արտազատուկի հայտնվելով: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ՔՈԲ հիվանդներից համեմատաբար քչերի դեպքում 

բրոնխի լուսանցքում մեծ քանակով մածուցիկ խորխի առկայության, ինչպես նաև 

բրոնխի հարթ մկանների չափավոր սպազմի հետևանքով հայտնաբերվում է 

բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի առանձին սիմպտոմներ՝ գերազանցապես օբստրուկ-

ցիայի դարձելի բաղադրիչի հաշվին: Սովորաբար դա լինում է վիրուսային ինֆեկ-

ցիայի զուգակցմամբ: Կլինիկորեն այն դրսևորվում է դժվարացած շնչառությամբ, որն 

առաջանում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ կամ քիչ պրոդուկտիվ 

նոպայի պահին, հաճախ գիշերային ժամերին: Ընդ որում՝ աուսկուլտատիվ կոշտա-

ցած շնչառության զուգակցմամբ լսվում են բարձր տոնայնության (դիսկանտային) չոր 

խզզոցներ: Վերջիններս առավել լավ լսվում են արագացած արտաշնչման զուգակց-

մամբ: ՔՈԲ-ի սրացման փուլից հետո չափավոր բրոնխոօբստրուկցիայի նշաններն 

ամբողջությամբ անցնում են:  

Այսպիսով, 

1. ՔՈԲ սրացման առավել բնորոշ կլինիկական սիմպտոմներ են․

• հազը լորձային կամ լորձաթարախային խորխարտադրությամբ,

• մարմնի ջերմաստիճանի սուբֆեբրիլ բարձրացում,

• ոչ կտրուկ արտահայտված ինտոքսիկացիա,

• չոր, տարածուն, ցածր տոնայնության խզզոցներ, թոքերում կոշտացած

շնչառության զուգակցմամբ:

2. ՔՈԲ-ով հիվանդների միայն մի մասի դեպքում արտահայտված սրացման

փուլում կարելի է հայտնաբերել բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի չափավոր

արտահայտված նշաններ (դժվարացած շնչառություն, բարձր դիսկանտային

խզզոցներ թոքերում, քիչ պրոդուկտիվ հազի նոպաներ)՝ մածուցիկ խորխի

առկայությամբ և բրոնխասպազմով:



3. ՔՈԲ-ի ռեմիսիայի շրջանում հայտնաբերվում է պրոդուկտիվ հազ, իսկ հևոցը

և բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի այլ նշանները ամբողջությամբ բացակայում

են:

Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշում 

Արյան քննությունը 

Կատառալ էնդոբրոնխիտը սովորոբար չի ուղեկցվում արյան կլինիկական 

քննության զգալի փոփոխություններով: Լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքումով և ԷՆԱ 

ոչ մեծ մեծացումով չափավոր նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզը սովորաբար վկայում է 

թարախային էնդոբրոնխիտի սրացման մասին: 

Դիագնոստիկ նշանակություն ունի արյան շիճուկում սուր փուլի սպիտա-

կուցների պարունակության (α1-հակատրիպսին, α1-գլիկոպրոտեիդ, α2-մակրոգլո-

բուլին, գապտոգլոբուլին, ցերուլոպլազմին, C-ռեակտիվ սպիտակուց), ինչպես նաև 

ընդհանուր սպիտակուցի և սպիտակուցային ֆրակցիաների որոշումը: Սուր փուլի 

սպիտակուցների, α2 և β-գլոբուլինների պարունակության մեծացումը վկայում է 

ակտիվ բորբոքման մասին: 

Խորխի քննությունը 

Բորբոքման ոչ մեծ ակտիվության դեպքում լորձային բնույթի խորխում գե-

րակշռում են բրոնխային էպիթելի անջատված բջիջները (մոտ 40-50%): Նեյտրո-

ֆիլների և ալվեոլյար մակրոֆագերի քանակը  մեծ չէ (25-30%): 

Չափավոր ակտիվության դեպքում բրոնխների պարունակության մեջ, բացի 

բրոնխային էպիթելի բջիջներից, առկա են մեծ քանակությամբ նեյտրոֆիլներ (մինչև 

75%) և ալվեոլյար մակրոֆագեր: Խորխը սովորաբար ունի լորձաթարախային բնույթ: 

Արտահայտված բորբոքումը բնութագրվում է բրոնխային պարունակության մեջ 

մեծ քանակությամբ (85-95%) նեյտրոֆիլների, եզակի ալվեոլյար մակրոֆագերի և 

բրոնխային էպիթելի դիստրոֆիկ փոփոխված բջիջների առկայությամբ: Խորխը ձեռք է 

բերում թարախային բնույթ: 

Ռենտգենաբանական քննությունը 

ՔՈԲ-ով հիվանդների շրջանում ռենտգենաբանական քննության նշանա-

կությունը հիմնականում այլ հիվանդությունների բացառումն է, որոնք ընթանում են 

կլինիկական համանման դրսևորումներով (պնևմոնիա, քաղցկեղ, ՏԲ): ՔՈԲ-ին բնորոշ 

որևէ սպեցիֆիկ փոփոխություն ռենտգենագրում չի հայտնաբերվում: Թոքանկարը 

սովորաբար քիչ է փոփոխված, թոքադաշտերը թափանցիկ են, առանց օջախային 

ստվերների: 

Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի գնահատումը 

ԱՇՖ-ն ՔՈԲ-ով հիվանդների շրջանում մեծ մասամբ նորմալ է  ինչպես ախտա-

դադարի փուլում, այնպես էլ սրացման ժամանակ: Բացառություն է կազմում ԽՈԲ 

հիվանդների ոչ մեծ մասը, որի դեպքում հիվանդության արտահայտված սրացման 



ժամանակ կարելի է հայտնաբերել ԱԱԾ1-ի և այլ ցուցանիշների աննշան նվազում՝ 

համեմատած պատշաճ մակարդակների հետ: Թոքերի վենտիլյացիայի այդ 

փոփոխությունները անցողիկ են և պայմանավորված են շնչուղիների լուսանցքում 

մածուցիկ խորխի առկայությամբ, ինչպես նաև բրոնխների հիպերռեակտի-

վականությամբ և չափավոր բրոնխասպազմի նկատմամբ հակվածությամբ, որոնք 

ամբողջությամբ անցնում են բրոնխներում բորբոքային պրոցեսի ակտիվության 

մարումից հետո: 

Այդպիսի ֆունկցիոնալ ոչ կայուն բրոնխիտով հիվանդներին պետք է դիտարկել 

որպես ռիսկի խումբ, քանի որ ժամանակի ընթացքում նրանց դեպքում առավել 

հաճախ են զարգանում թոքի վենտիլյացիայի օբստրուկտիվ խանգարումներ: Չի 

բացառվում, որ այդպիսի հիվանդների դեպքում մեծ դեր է կատարում պերսիստող 

վիրուսային ինֆեկցիան (գրիպի, ռեսպիրատոր-սինցիտիալ և ադենովիրուսային 

ինֆեկցիան): 

Բրոնխոսկոպիա  

Բրոնխոսկոպիայի հիմնական ցուցումը ՔՈԲ-ով հիվանդների դեպքում 

թարախային էնդոբրոնխիտի առկայությունն է: Բրոնխոսկոպիան ցուցված է նաև 

տանջող նոպայաձև հազ ունեցող անձանց դեպքում, որի պատճառը II և III աստիճանի 

հիպոտոնիկ տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիան է, որն ուղեկցվում է տրախեայի 

(շնչափող) և խոշոր բրոնխների էքսպիրատոր կոլապսով, որն էլ նպաստում է ՔՈԲ-ով 

հիվանդների մի մասի օբստրուկտիվ խանգարումների առաջացմանը և պահպանում 

է բրոնխների թարախային բորբոքումը: 

Ընթացքը և պրոգնոզը 

ՔՈԲ-ի ընթացքը մեծ մասամբ բարենպաստ է: Այնուամենայնիվ ՔՈԲ-ով հի-

վանդները, ի տարբերություն առողջ անձանց, առավելապես հակված են անբա-

րենպաստ կլիմայական պայմանների, կենցաղային և արտադրական գործոնների, 

ՍՌՎԻ ազդեցությանը և բրոնխաթոքաբորբերի առաջացմանը: 

Մի շարք դեպքերում ՔՈԲ-ի ոչ կայուն վիճակով, հատկապես թարախային 

էնդոբրոնխիտով հիվանդների շրջանում, ժամանակի ընթացքում հնարավոր է 

հիվանդությունը փոխակերպվի ՔՕԲ-ի՝ բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի, ՇԱ 

զարգացումով, ԹԶ հիպերտենզիայի և թոքային սրտի ձևավորմամբ: 



ԹՔՕՀ-ը տարածված, կանխարգելվող և բուժելի հիվանդություն է, որը 

բնորոշվում է պերսիստենտ շնչառական սիմպտոմներով և օդի հոսքի սահմա-

նափակմամբ, որը կապված է շնչառական ուղիների և/կամ ալվեոլյար ախտահարման 

հետ, որի հիմնական պատճառ է հանդիսանում վնասակար գազերի և մասնիկների 

ազդեցությունը: ԹՔՕՀ բնորոշ են հաճախակի սրացումներ: ԹՔՕՀ շատ հիվանդների 

մոտ առկա է ուղեկցող այլ քրոնիկ հիվանդություններ, որոնք բարձրացնում են 

հիվանդացությունը և մահացությունը: 

Առանցքային մեխանիզմները, որոնք պայմանավորում են ԹՔՕՀ ընթացքի 

առանձնահատկությունները, հետևյալներն են՝ 

1. բորբոքային պրոցեսում ոչ միայն խոշոր և միջին տրամաչափի բրոնխների,

այլև մանր բրոնխների, ինչպես նաև ալվեոլյար հյուսվածքի ընդգրկումը,

2. վերջինիս հետևանքով բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի զարգացումը, որը

բաղկացած է անդարձելի և դարձելի բաղադրիչներից,

3. թոքերի երկրորդային դիֆուզ էմֆիզեմայի ձևավորումը,

4. թոքերի վենտիլյացիայի և գազափոխանակության զարգացող խանգարումը,

որը հանգեցնում է հիպօքսեմիայի և հիպերկապնիայի զարգացմանը,

5. թոքային ԶՀ և ՔԹՍ զարգացումը:

ԹՔՕՀ կենտրոնական օղակը թոքի ցենտրոացինար էմֆիզեմայի առաջացումն է,

որը ծագում է թոքի շնչառական բաժինների վաղ ախտահարման և զարգացող 

բրոնխային օբստրուկցիայի հետևանքով: 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

Ռիսկի գործոնները 

ԹՔՕՀ զարգացման գլխավոր ռիսկի գործոնը ծխելն է (80-90 % դեպքերում): 

Ծխողների շրջանում այն զարգանում է 3-9 անգամ ավելի հաճախ, քան չծխողների 

շրջանում: Ընդ որում՝ ԹՔՕՀ-ից մահացությունը որոշվում է հաշվի առնելով ծխելը 

սկսելու տարիքը, ծխախոտի քանակը և ծխելու ընդհանուր տևողությունը: 

Ծխախոտի ծխի ազդեցությունը թոքերի վրա ոչ միայն հանգեցնում է մուկոցի-

լիար ապարատի, բրոնխի մաքրող և պաշտպանական ֆունկցիայի խանգարմանը, 

այլև հանդես է գալիս որպես բրոնխների լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքման 

զարգացման գործոն: Ծխախոտի ծխի երկարատև գրգռող ազդեցությունը ալվեոլյար 

հյուսվածքի և սուրֆակտանտի համակարգի վրա նպաստում է թոքային հյուսվածքի 

առաձգականության խանգարմանը և թոքերի էմֆիզեմայի զարգացմանը:  

ԹՔՕՀ զարգացման երկրորդ կարևոր գործոնն արտադրական վնասակար 

նյութերն են, մասնավորապես աշխատանքն այն արտադրությունում, որը կապված է 

կադմիում, սիլիցիում և որոշ այլ նյութեր պարունակող փոշու երկարատև ներշնչման 



հետ: ԹՔՕՀ զարգացման համար բարձր ռիսկի գործոնով մասնագիտական խմբերից 

են հանքափորները, շինարարները, մետալուրգիական ձեռնարկություններում 

աշխատողները, երկաթուղային կայարանում աշխատողները, հացահատիկի, բամ-

բակի վերամշակմամբ զբաղվողները, թղթի արտադրությունում աշխատողները և 

այլն: 

Երրորդ ռիսկի գործոնը կրկնակի ՍՌՎԻ են, որոնք նույնպես հանգեցնում են 

բրոնխների մաքրող և պաշտպանական ֆունկցիայի խանգարմանը, բրոնխի լորձա-

թաղանթում ախտածին և պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմների կուտակ-

մանը, որոնք սկիզբ են տալիս բրոնխներում քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի 

զարգացմանը: Արդեն զարգացած ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում կրկնակի ՍՌՎԻ 

արագացնում են թոքերի վենտիլյացիայի խանգարումների և բրոնխաօբստրուկտիվ 

սինդրոմի և ՇԱ զարգացումը:  

Էական նշանակություն ունի նաև ԹՔՕՀ զարգացման նկատմամբ ժառանգական 

նախատրամադրվածությունը, մասնավորապես α1-անտիտրիպսինի՝ գենետիկորեն 

պայմանավորված դեֆիցիտը, որը հանգեցնում է թոքերի էմֆիզեմայի և քրոնիկական 

օբստրուկտիվ բրոնխիտի զարգացմանը: Այնուամենայնիվ, այդ գենետիկ դեֆեկտը 

դրսևորվում է ԹՔՕՀ հիվանդների 1%-ից պակաս դեպքերում: Հավանաբար առկա են 

նաև այլ, դեռևս չուսումնասիրված գենետիկ դեֆեկտներ, որոնք հանգեցնում են ԹՔՕՀ 

զարգացմանը: Այդ մասին վկայում է ԹՔՕՀ առկայությունը չծխողների կամ 

մասնագիտական անվնաս միջավայր ունեցողների շրջանում: 

ԹՔՕՀ զարգացման ռիսկի գործոն է նաև օդի աղտոտվածությունը: 

Որոշակի նշանակություն ունեն նաև արական սեռը, տարիքը՝ 40-50 տարեկան, 

տեղային և ընդհանուր իմունիտետի խանգարումները, բրոնխների գերզայունությունը 

տարբեր գրգռող և վնասող գործոնների նկատմամբ և այլն: 

Աղյուսակում նշված են Եվրոպական ռեսպիրատոր միության (ERS) ստան-

դարտների ըստ ԹՔՕՀ զարգացման որոշ ռիսկի գործոնների ցանկը. 

Գործոնների 

նշանակության 

հավանականությունը 

Արտաքին գործոնները Ներքին գործոնները 

հաստատված 
ծխելը, արտադրական վնասակար 

գործոնները (կադմիում, սիլիցիում) 

α1-անտիտրիպսինի 

դեֆիցիտ 

բարձր 

շրջապատող միջավայրի 

աղտոտումը (հատկապես SO2, NO3, 

O3), մասնագիտական վնասակար 

այլ գործոններ, աղքատությունը, 

ցածր սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը, պասիվ ծխելը մանկական 

տարիքում 

թերհասություն, IgE բարձր 

մակարդակ, բրոնխային 

գերզգայունություն, 

հիվանդության ընտանեկան 

բնույթ 

հնարավոր 
ադենովիրուսային ինֆեկցիա, C 

վիտամինի դեֆիցիտ 

գենետիկական 

նախատրամադրվածություն 

(արյան խումբ A(II), IgA-ի 

բացակայություն) 



Քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտի ձևավորումը 

Հիվանդության զարգացման սկզբնական փուլում բրոնխի լորձաթաղանթի, 

ինտերստիցիալ հյուսվածքի և ալվեոլների վրա նկարագրված գործոնների ազդե-

ցությունը հանգեցնում է քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի ձևավորմանը, որն 

ընդգրկում է բոլոր թվարկած կառուցվածքները: Ընդ որում, ակտիվանում են բոլոր 

բջջային տարրերը՝ նեյտրոֆիլները, մակրոֆագերը, պարարտ բջիջները, թրոմբո-

ցիտները: 

Բորբոքման զարգացման մեջ գլխավոր դերը տրվում է նեյտրոֆիլներին, որոնց 

խտությունը բրոնխի լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքման շրջանում մեծանում է 

մի քանի անգամ: Ներթափանցելով միջբջջային տարածություն՝ նեյրտրոֆիլներն 

արտադրում են ցիտոկիններ, պրոտագլանդիններ, լեյկոտրիեններ և բորբոքային այլ 

նյութեր, որոնք նպաստում են բրոնխների լորձաթաղանթի քրոնիկական բորբոքային 

պրոցեսի ձևավորմանը, բակալաձև բջիջների հիպերպլազիային, այդ թվում այն 

տեղերում, որոնք բնորոշ չեն դրանց տեղակայմանը, այսինքն՝ դիստալ (մանր) 

բրոնխներում: Այլ խոսքով, նկարագրված պրոցեսները հանգեցնում են օրգանիզմի 

ունիվերսալ բորբոքման ձևավորմանը՝ ի պատասխան բրոնխի լորձաթաղանթի 

քրոնիկական գրգռմանը: 

  ԹՔՕՀ դեպքում սկզբունքային տարբերություններն են. 1) բորբոքումն 

ընդգրկում է տարբեր տրամաչափի բրոնխներ, այդ թվում՝ ամենամանր բրոն-

խիոլները, 2) բորբոքման ակտիվությունը զգալիորեն մեծ է: 

Թոքերի էմֆիզեմայի ձևավորումը 

Թոքերի էմֆիզեմայի ձևավորումը ԹՔՕՀ ձևավորման և ՇԱ զարգացման գործում 

առանցքային է: Այդ պրոցեսում որոշիչ նշանակություն ունի թոքային հյուսվածքի 

առաձգական թելերի դեստրուկցիան, որը զարգանում է գերազանցապես 

նեյտրոֆիլների ախտածին ազդեցության արդյունքում, որոնք մեծ քանակությամբ 

կուտակվում են միջբջջային տարածությունում: 

Ի պատասխան ԹՔՕՀ էթիոլոգիկ գործոնների երկարատև գրգռող ազդեցության՝ 

նեյտրոֆիլների միջոցով ուժեղանում է պրոտեազների (էլաստազ) և թթվածնի ազատ 

ռադիկալների արտադրությունը, որոնք օժտված են հյուսվածքների բոլոր մոլե-

կուլային կառուցվածքների վրա ուժեղ դեստրուկտիվ և ցիտոպաթոգենետիկ ազդե-

ցությամբ: Ընդ որում՝ արագ հյուծվում են տեղային հակապրոտեազային և հակաօքսի-

դանտային համակարգերը, որը հանգեցնում է ալվեոլների կառուցվածքային տար-

րերի քայքայմանը և թոքերի էմֆիզեմայի ձևավորմանը: Բացի դրանից, ծխախոտի ծխի 

տարբեր բաղադրիչներ ինակտիվացնում են α1-հակապրոտեինազային ինհիբիտորը՝ 

ավելի նվազեցնելով հյուսվածքների հակապրոտեազային պոտենցիալը: 

Այսպիսով, թոքային հյուսվածքի առաձգական շերտի դեստրուկցիայի հիմնա-

կան պատճառն արտահայտված դիսբալանսն է պրոտեազ-հակապրոտեազային և 

օքսիդանտ-հակաօքսիդանտային համակարգերում, որը պայմանավորված է 



նեյտրոֆիլների ախտածին գործունեությամբ, որոնք մեծ քանակությամբ կուտակվում 

են  թոքերի դիստալ հատվածներում: 

Բացի դրանից, նշանակություն ունի վնասման և ռեպարացիայի պրոցեսների 

միջև հավասարակշռությունը, որը, ինչպես հայտնի է, կարգավորվում է մեծ 

քանակությամբ պրոբորբոքային և հակաբորբոքային միջնորդանյութերով: Այդ 

պրոցեսների միջև հավասարակշռության խանգարումը նույնպես հանգեցնում է 

թոքային հյուսվածքի առաձգական շերտի դեստրուկցիային: 

Մուկոցիլիար մաքրման (քլիրենսի) խանգարումը, լորձի հիպերկրինիան և 

դիսկրինիան պայմաններ են ստեղծում միկրոֆլորայի կոլոնիզացիայի համար՝ 

առավել ակտիվացնելով նեյտրոֆիլները, մակրոֆագերը, լիմֆոցիտները, որը նույն-

պես ուժեղացնում է բորբոքման բջջային տարրերի դեստրուկտիվ պոտենցիալը: 

Քրոնիկական բորբոքման բոլոր նկարագրված տարրերը հանգեցնում են 

ալվեոլներր պատերի և միջալվեոլային միջնապատերի քայքայմանը, թոքային 

հյուսվածքի օդակրության մեծացմանը և թոքերի էմֆիզեմայի ձևավորմանը: 

Քանի որ ԹՔՕՀ դեպքում բորբոքումն ընդգրկում է նախ և առաջ տերմինալ և 

ռեսպիրատոր բրոնխիոլները, ուստի ալվեոլների դեստրուկցիան և թոքային 

հյուսվածքի օդակրության մեծացումը հաճախ ունի օջախային (ֆոկալ) բնույթ՝ 

տեղակայվելով գերազանցապես ացինուսի կենտրոնական հատվածներում, որոնք 

շրջապատված են քիչ փոփոխված թոքային պարենխիմայով: Էմֆիզեմայի այսպիսի 

ցենտրոացինար տեսակը բնորոշ է ԹՔՕՀ բրոնխիտիկ տիպով հիվանդների համար: 

Այլ դեպքերում ձևավորվում է էմֆիզեմայի պանացինար ձևը, որը բնորոշ է ԹՔՕՀ 

էմֆիզեմատոզ տիպով հիվանդներին: 

Բրոնխօբստրուկտիվ սինդրոմ 

Բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմը, որը ՔՕԲ-ին և ԹՔՕՀ բնորոշ և պարտադիր 

նշանն է, ձևավորվում է բրոնխների օբստրուկցիայի դարձելի և անդարձելի 

բաղադրիչներից: Հիվանդության զարգացման սկզբնական փուլերում գերակշռում է 

դարձելի բաղադրիչը, որը պայմանավորված է երեք հիմնական մեխանիզմներով՝ 

• բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքային այտուցով,

• լորձի գերարտադրությամբ,

• մանր բրոնխների հարթ մկանների սպազմով:

ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում, հատկապես հիվանդության սրացման փուլում

հայտնաբերվում է մանր բրոնխների և բրոնխիոլների լուսանցքի արտահայտված 

նեղացում, ընդհուպ առանձին պերիֆերիկ շնչոււղիների օկլյուզիա՝ լորձային խցան-

ներով: Նկատվում են նաև մանր բրոնխների հարթ մկանների գերաճ և սպաստիկ 

կծկում, որն ավելի է կրճատում օդատար ուղիների գումարային մակերեսը և 

նպաստում ընդհանուր բրոնխային դիմադրության մեծացմանը: 

 Բրոնխասպազմի պատճառները և մեխանիզմները ԹՔՕՀ, ԲԱ կամ օդատար 

ուղիների այլ հիվանդությունների դեպքում տարբեր են: Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի 



առնել, որ բրոնխում ինքնին բակտերիալ և վիրուս-բակտերիալ ինֆեկցիան և 

քրոնիկական բորբոքային պրոցեսն ուղեկցվում է β2-ադրենոռեցեպտորների զգայու-

նության նվազմամբ և կորստով: Բացի դրանից, ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում 

նկատվում է թափառող նյարդի տոնուսի մեծացում: Բրոնխասպազմի նկատմամբ 

հակումն առավել բնորոշ է ԲԱ դեպքում: Այնուամենայնիվ, ՔՕԲ հիվանդների 

շրջանում մանր բրոնխների հիպերռեակտիվությունը նույնպես որոշակի նշանակու-

թյուն ունի բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի ախտածագման մեջ: 

  Հիվանդության հետագա զարգացումը հանգեցնում է բրոնխային օբստրուկ-

ցիայի անդարձելի բաղադրիչի գերակշռմանը, որը որոշվում է թոքերի էմֆիզեմայի և 

շնչուղիների կառուցվածքային փոփոխությունների, նախ և առաջ պերիբրոնխիալ 

ֆիբրոզի զարգացմամբ: 

 ՔՕԲ-ով և թոքերի էմֆիզեմայով հիվանդների շրջանում անդարձելի բրոնխային 

օբստրուկցիայի կարևորագույն պատճառը բրոնխների վաղ էքսպիրատոր փակումն է 

կամ մանր բրոնխների էքսպիրատոր կոլապսը: Դա պայմանավորված է առաձգակա-

նությունը կորցրած թոքային պարենխիմայի հենարանային ֆունկցիայի նվազմամբ 

մանր օդատար ուղիներով՝ բրոնխիոլներով: Վերջիններս կարծես ընկղմված են 

թոքային հյուսվածքի մեջ, դրանց պատին պինդ հարում են ալվեոլները, որոնց առաձ-

գականությունը նորմայում շնչուղիները բաց է պահում ներշնչման և արտաշնչման 

ողջ ընթացքում: Ուստի թոքային հյուսվածքի առաձգականության նվազումը թոքերի 

էմֆիզեմայով հիվանդների շրջանում արտաշնչման կեսից, հանգեցնում է մանր 

բրոնխների սմքելուն (կոլապսին), նույնիսկ սկզբում, երբ պակասում է թոքի ծավալը, 

և արագ նվազում է թոքային հյուսվածքի առաձգականությունը: 

Ինչպես հայտնի է, բրոնխային  օբստրուկցիայի այդ մեխանիզմի (մանր բրոնխ-

ների վաղ էքսպիրատոր կոլապսի) դրսևորման գործում երկու հիմնական մեխա-

նիզմներն են. 

1. Բրոնխային անցանելիության խանգարումով և թոքերի էմֆիզեմայով հիվանդ-

ների շրջանում արտաշնչման ժամանակ կտրուկ աճում է ներթոքային ճնշումը,

որը հանգեցնում է մանր բրոնխների լրացուցիչ սեղմվելուն՝ վաղ էքսպիրատոր

կոլապսին (նկար 2):

2. Բեռնուլիի ֆենոմեն. բրոնխի պատերին օդի կողմնային ճնշման և երկայնական

առանցքով օդի ճնշման գումարը հաստատուն մեծություն է: Բրոնխի նորմալ

լուսանցքի և օդի հոսքի համեմատաբար ոչ մեծ գծային արագության դեպքում

արտաշնչման ժամանակ օդի կողմնային ճնշումը բրոնխի պատի վրա բավական

մեծանում է, որը կանխում է վերջիններիս սմքումը: Բրոնխների նեղացման

ժամանակ և հազալիս օդի հոսքի գծային արագությունն աճում է, իսկ օդի

կողմնային ճնշումը բրոնխի պատին կտրուկ պակասում է, որն արտաշնչման

ամենասկզբում հանգեցնում է մանր շնչուղիների սմքելուն (կոլապսին):



Բացի դրանից, նշանակություն ունի բրոնխաալվեոլային սուրֆակտանտի 

անբավարարությունը, որի սինթեզը  ծխելը 

չարաշահող ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում  

զգալի նվազած է: 

  Ի վերջո, ԹՔՕՀ հիվանդների 

շրջանում զարգացող պերիբրոնխիալ 

ֆիբրոզը և օդատար ուղիների կառուց-

վածքային այլ փոփոխություններ (բրոնխի 

պատի պնդացում և դեֆորմացիա) նույն-

պես մեծ նշանակություն ունեն բրոն-

խաօբստրուկտիվ սինդրոմի զարգացման և 

աճի գործում, սակայն դրանց դերն 

օբստրուկցիայի անդարձելի բաղադրիչի 

ձևավորման գործում ավելի քիչ է, քան 

թոքերի էմֆիզեմայինը: 

Ընդհանուր առմամբ, ԹՔՕՀ հիվանդ-

ների շրջանում բրոնխային օբստրուկ-

ցիայի անդարձելի բաղադրիչի զգալի գե-

րակշռումը սովորաբար նշանակում է 

հիվանդության վերջնական փուլի զարգա-

ցում, որը բնութագըրվում է շնչառական և 

թոք-սրտային անբավարարության արագ զարգացմամբ: 

Շնչառական անբավարարություն 

Շնչառական անբավարարության դանդաղ զարգացումը ԹՔՕՀ երրորդ պարտա-

դիր նշանն է: Օբստրուկտիվ քրոնիկական շնչառական անբավարարությունը 

հանգեցնում է գազափոխանակության ծանր խանգարումներին և ԹՔՕՀ հիվանդների 

շրջանում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ տոլերանտության, 

աշխատունակության նվազման և մահվան ելքի գլխավոր պատճառն է: 

  ԹՔՕՀ զարգացման որոշակի փուլում առավել բնորոշ է զարկերակային 

հիպօքսեմիայի և հիպերկապնիայի զուգակցումը, այսինքն՝ ՇԱ խառը տիպի զար-

գացումը: ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում առանձնացնում են գազափոխանակության և 

վենտիլյացիայի խանգարումները պայմանավորող մի քանի հիմնական մեխանիզմ-

ներ․ 

1. բրոնխային անցանելիության խանգարում բրոնխի լորձաթաղանթի այտուցի,

բրոնխասպազմի, լորձի գերարտադրության մանր բրոնխների էքսպիրատոր

կոլապսի հետևանքով,

2. գործող ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի գումարային մակերեսի նվազում՝

թոքերի արտահայտված էմֆիզեմայով հիվանդների շրջանում,

Նկար 2. Մանր բրոնխների վաղ 

էքսպիրատոր կոլապս՝ 

պայմանավորված բրոնխային 

անցանելիության խանգարումով և 

թոքերի էմֆիզեմայով հիվանդների 

շրջանում արտաշնչման ժամանակ 

ներթոքային ճնշման բարձրացմամբ: 



3. վենտիլյացիայի նվազում պահեստային ներշնչման ծավալի նվազման

հետևանքով,

4. շնչառական մկանների, նախ և առաջ ստոծանու արտահայտված հոգնածություն,

5. ստոծանու ֆունկցիայի նվազում նրա հարթեցման հետևանքով, որը բնորոշ է

թոքերի էմֆիզեմայով հիվանդներին,

6. գազերի դիֆուզիայի խանգարում ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի միջով,

վերջինիս հաստացման, միկրոշրջանառության խանգարման և պերիֆերիկ

անոթների դատարկման հետևանքով:

Թվարկված մեխանիզմների հետևանքով թոքերում խանգարվում են վենտիլյա-

ցիոն-պերֆուզիոն փոխհարաբերությունները, որի հետևանքով արյունը չի հագենում 

թթվածնով. արդյունքում նվազում է PaO2-ը, և զարգանում է զարկերակային հիպօք-

սեմիա: 

 Թոքերում կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների հետագա 

զարգացումը հանգեցնում է թոքային վենտիլյացիայի արդյունավետության նվազ-

մանը (օր․, շնչառական մկանների ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով), որն 

ուղեկցվում է ՇԱ վենտիլյացիոն ձևի աճով և հիպերկապնիայի զարգացումով (PaCO2-

ի մեծացում 45 մմ ս.ս.-ից ավելի): 

 ՇԱ խառը ձևը հատկապես արտահայտված է հիվանդության սրացման 

շրջանում, երբ մի կողմից խիստ խանգարվում է բրոնխային անցանելիությունը, իսկ 

մյուս կողմից աճում է շնչառական մկանների (ստոծանու) թուլությունը (հոգնա-

ծությունը), որն առաջանում է վերջիններիս վրա ծարնաբեռնվածության կտրուկ 

աճից: 

 ՇԱ ծանրության աստիճանն ընդունված է գնահատել զարկերակային արյան մեջ 

թթվածնի (PaO2) և ածխաթթու գազի (PaCO2) լարվածությամբ:  

ՇԱ արտահայտվածության գնահատումը (գազերի լարվածությունն, արտահայտված 

մմ ս.ս.-ով) 

ՇԱ-ի աստիճանը Պարենխիմատոզ ՇԱ Վենտիլյացիոն ՇԱ 

չափավոր PaO2>70 PaCO2<50 

միջին ծանրության PaO2=70-50 PaCO2=70-50 

ծանր PaO2<50 PaCO2>70 

Կլինիկական պատկերը 

ԹՔՕՀ կլինիկական պատկերը պայմանավորված է ռիսկի գործոնի ազդեցու-

թյան ինտենսիվությամբ, հիվանդության փուլով, պրոգրեսիվման արագությամբ: 

Կարևոր է հիշել, որ հիվանդությունը հաճախ ունի սուբկլինիկական և դանդաղ 

հարաճող ընթացք: 

  ԹՔՕՀ պետք է կասկածել այն հիվադների դեպքում, որոնք ունեն․ 



1.հևոց, 2.քրոնիկական պրոդուկտիվ հազ, 3.անամնեզում ստորին շնչառական

ուղիների կրկնվող ինֆեկցիաներ և/կամ ռիսկի

ֆակտորների ազդեցության փաստը: 

ԹՔՕՀ կլինիկական պատկերը համադրվում է մի քանի փոխկապակցված 

ախտաբանական սինդրոմների տարբեր զուգակցումներով: ԹՔՕՀ բնորոշ է հիվան-

դության դանդաղ զարգացումը, որով պայմանավորված՝ հիվանդները դիմում են 

բժշկի բավականին ուշ՝ 40-50 տարեկանում, երբ արդեն արտահայտված են բրոնխ-

ների քրոնիկական բորբոքման և բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի կլինիկական նշան-

ները՝ հազի, դժվարացած շնչառության և ամենօրյա ֆիզիկական ծանրաբեռնվածու-

թյան նկատմամբ տոլերանտության նվազման զարգացմամբ: 

 Անամնեզը 

Հարցուփորձի ժամանակ սովորաբար հայտնաբերվում է, որ սիմպտոմների 

ձևավորմանը նախորդում է ծխախոտ ծխելը ոչ պակաս, քան 15-20 տարվա ընթացքում 

և կամ համապատասխան արտադրական վնասակար նյութերի երկարատև 

ազդեցությունը: Հաճախ հիվանդները նշում են բրոնխաթոքային կամ շնչառական 

վիրուսային ինֆեկցիաներ, ինչպես նաև քիթ-կոկորդ-ականջ օրգանների քրոնիկա-

կան հիվանդություններ կամ ժառանգական նախատրամադրվածություն: 

Մեծ մասամբ որոշվում է ծխող մարդու ինդեքսը: Այդ նպատակով օրվա 

ընթացքում ծխած ծխախոտի միջին քանակը բազմապատկում են տարվա մեջ 

ամիսների քանակով՝ 12-ով: Եթե ինդեքսը գերազանցում է 160-ը, ապա ծխելը տվյալ 

հիվանդի դեպքում դիտում են որպես լուրջ ռիսկի գործոն ԹՔՕՀ զարգացման համար: 

Եթե ինդեքսը գերազանցում է 200-ը, ապա այդպիսի հիվանդը դասվում է «մոլի» ծխողի 

կատեգորիային: 

Առաջարկվում են նաև ծխելու քանակական գնահատման այլ մեթոդներ. ծխելու 

«տուփ/տարի» հարաբերությունը որոշելու նպատակով օրվա ընթացքում ծխած 

ծխախոտի միջին քանակը բազմապատկում են տարիների քանակով, որոնց 

ընթացքում հիվանդը շարունակում է ծխել, և ստացված արդյունքը բաժանում են 20-ի 

(ծխախոտի քանակը ստանդարտ տուփում): Եթե «տուփ/տարի» հարաբերությունը 

հասնում է 10-ի, ապա հիվանդը «անկասկած» ծխող է: Եթե այդ հարաբերությունը 

գերազանցում է 25 «տուփ/տարի»-ն, ապա հիվանդը պատկանում է «մոլի» ծխողի 

կատեգորիային: 

Ներկայումս ԹՔՕՀ ծանրության աստիճանը գնահատելու համար կիրառվում են 

հատուկ մշակված հարցաշարեր, որոնք լրացվում են հիվանդի կողմից: 

Գանգատները 

Առավել վաղ նշանը հազն է՝ լորձային կամ լորձաթարախային խորխի ար-

տադրությամբ, որը երկար ժամանակ դրսևորվում է միայն առավոտյան (ծխողի 

առավոտյան հազ): Ժամանակի ընթացքում հազը դառնում է «սովորութային» և 

անհանգստացնում է հիվանդիներին օրվա ընթացքում և հատկապես գիշերը, երբ 

հիվանդներն անկողնում ընդունում են հորիզոնական դիրք: Հազը սովորաբար 

ուժեղանում է տարվա սառը և խոնավ եղանակներին, երբ առավել հաճախ են 



զարգանում ԹՔՕՀ սրացումները: Սովորաբար այդպիսի սրացումները տարբերվում 

են համեմատաբար աղքատ սիմպտոմատիկայով և ընթանում են մարմնի նորմալ կամ 

սուբֆեբրիլ ջերմաստիճանով: Այնուամենայնիվ, հիվանդներն արդեն այս շրջանում 

նշում են դժվարացած շնչառություն, հևոց, ինչպես նաև ընդհանուր թուլություն, 

մկանային արագ հոգնածություն, աշխատունակության նվազում: Հազն ուժեղանում է, 

դառնում ավելի մշտական: Խորխը ձեռք է բերում թարախային բնույթ, քանակն 

ավելանում է: Այդպիսի սրացումների տևողությունը երկարում է և դառնում 3-4 

շաբաթ, հատկապես եթե դրանք զարգացել են շնչառական վիրուսային և բակտերիալ 

ինֆեկցիաների զուգակցմամբ: 

  Հատկապես ծանր են ընթանում քրոնիկական թարախային բրոնխիտի 

սրացումները, որին բնորոշ են մարմնի ֆեբրիլ ջերմաստիճանը, արտահայտված 

ինտոքսիկացիան և բորբոքման լաբորատոր ցուցանիշները (լեյկոցիտոզ ձախ թեքու-

մով, ԷՆԱ մեծացում, արյան մեջ սուր փուլի բորբոքման սպիտակուցների քանակի 

ավելացում): 

  Քրոնիկական բրոնխիտի սրացման անմիջական պատճառներն են գերսառե-

ցումը, վիրուսային ինֆեկցիաները, ցնդող, գրգռող նյութերի զանգվածային ազդեցու-

թյունը, ինչպես նաև ծանր ինտերկուրենտ հիվանդությունները, ֆիզիկական 

հոգնածությունը և այլն: 

Երկրորդ պարտադիր նշանը, որը գործնականում բնորոշ է ԹՔՕՀ բոլոր 

հիվանդներին, հևոցն է, որը վկայում է բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի ձևավորման 

և թոքերի շնչառական հատվածների ախտահարման մասին: Մեծ մասամբ ԹՔՕՀ 

հիվանդների շրջանում հևոցն ի հայտ է գալիս հիվանդության սկզբից մի քանի տարի 

անց, այսինքն՝ խորխարտադրությամբ հազի զարգացումից հետո բավականին ուշ: 

Հաճախ հիվանդների կողմից հևոցը սկզբում ընդունվում է որպես շնչառության որոշ 

դժվարացում, որն առաջանում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ: 

Ավելին՝ հիվանդներն այս շրջանում ինքնուրույն կարող են չգանգատվել հևոցից կամ 

դժվարացած շնչառությունից: 

  Այսպիսի դեպքերում ԹՔՕՀ հիվանդները կարող են նշել ֆիզիկական ծանրա-

բեռնվածության նկատմամբ տոլերանտության զարգացող նվազում, որը դրսևորվում 

է քայլքի տեմպի ինտուիտիվ պակասեցմամբ, հանգստի համար կանգնելու 

անհրաժեշտությամբ, արտահայտված մկանային հոգնածությամբ և այլն: 

  Ժամանակի ընթացքում դժվարացած շնչառությունը դառնում է ավելի 

արտահայտված, և հիվանդներն իրենք են ուշադրություն դարձնում հիվանդության 

այդ կարևոր սիմպտոմին: Հևոցը դառնում է ԹՔՕՀ հիվանդի հիմնական գանգատը: 

Արտահայտված փուլում հևոցը ձեռք է բերում էքսպիրատոր բնույթ՝ ուժեղանալով 

ֆիզիկական ծանրաբեռնության և քրոնիկական բրոնխիտի սրացման ժամանակ: 

Սառը օդի ներշնչումը, մթնոլորտային ճնշման իջեցումը (բարձրադիր գոտում լինելը, 

ինքնաթիռով թռիչքները) նույնպես առաջացնում են հևոցի ուժգնացում: 



Այսպիսով, ԹՔՕՀ առավել բնորոշ նշանը խորխարտադրությամբ հազի վաղ 

հայտնվելն է և միայն մի քանի տարի հետո՝ էքսպիրատոր հևոցի միացումը: Միայն 

հազվադեպ հևոցը կարող է լինել հիվանդության առաջին սիմպտոմը, ի հայտ գալով 

պրոդուկտիվ հազի հետ միաժամանակ: 

Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները 

ԹՔՕՀ հիվանդների ընդհանուր զննման ժամանակ հիվանդության սկզբնական 

շրջանում սովորաբար նորմայից էական տարբերություններ չեն հայտնաբերվում: 

Հիվանդության հետագա զարգացման, բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի և արտա-

հայտված ՇԱ զարգացման դեպքում ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում ի հայտ է գալիս 

դիֆուզ, գորշ ցիանոզ: Այն առավել արտահայտված է դեմքին, իրանի վերին մա-

կերեսին: Մաշկը շոշափելիս տաք է, եթե քրոնիկական թոքային սրտով հիվանդների 

շրջանում առկա չեն սրտային դեկոմպենսացիայի նշաններ: 

Ուղեկցող բրոնխոէկտազների կամ քրոնիկական թարախային բրոնխիտի 

առկայության դեպքում որոշ դեպքերում զննելիս հայտնաբերվում է մատների դիստալ 

ֆալանգների հաստացում «թմբկափայտերի» տեսքով և եղունգների փոփոխություն՝ 

«ժամացույցի ապակու» տեսքով: 

 Դեկոմպենսացված թոքային սրտի և աջ փորոքային անբավարարության 

զարգացման դեպքում ի հայտ են գալիս պերիֆերիկ այտուցներ, ինչպես նաև ցիանոզի 

բնույթի փոփոխություն. այն դառնում է խառը մաշկային ծածկույթների դիֆուզ 

ցիանոզի զուգակցմամբ, ի հայտ են գալիս առավել ինտենսիվ կապտություն 

շրթունքներին, մատների ծայրերին (ակրոցիանոզ) և այլն: 

ԹՔՕՀ համարյա բոլոր հիվանդներին զննելիս հայտնաբերվում է էմֆիզեմատոզ 

կրծքավանդակ, որին հատուկ են․ 

• կրծքավանդակի լայնական և հատկապես առաջահետին չափերի մեծացումը,

որոշ դեպքերում այն տակառաձև է, 

• կարճ պարանոցը,

• բութ (ավելի քան 90˚) էպիգաստրալ անկյունը,

• վերանրակային փոսերի հարթվածությունը կամ արտափքումը,

• կողերի ավելի հորիզոնական դիրքը և միջկողային տարածությունների

մեծացումը, 

Պերկուտոր՝ թոքերի ամբողջ մակերեսով որոշվում է տուփային հնչյուն: Թոքերի 

ստորին սահմանները տեղաշարժված են դեպի ցած, իսկ վերինները՝ վերև: Թոքերի 

ստորին եզրերի շնչառական էքսկուրսիան, որը նորմայում  կազմում է 6–8սմ, նվազած 

է: 

Աուսկուլտացիայի ժամանակ լսվում է թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն, 

որը ձեռք է բերում յուրահատուկ ցածր երանգ՝ «բամբակյա շնչառություն»,  որը նույն-

պես կապված է թոքերի էմֆիզեմայի առկայությամբ: Թուլացած շնչառությունը միա-



տեսակ է արտահայտված թոքերի սիմետրիկ հատվածներում: Նկատվում է նաև ար-

տաշնչման փուլի երկարում, պայմանավորված բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի 

առկայությամբ  (նորմայում ներշնչման և արտաշնչման հարաբերությունը 1:1,1 է կամ 

1:1,2): ԹՔՕՀ զարգացման սկզբնական շրջանում, երբ բրոնխներում գերակշռում են 

բորբոքային փոփոխությունները, իսկ թոքերի էմֆիզեման դեռ այդքան էլ արտա-

հայտված չէ, թոքադաշտերի վրա կարելի է լսել կոշտացած շնչառություն: 

ՔՕԲ առավել բնորոշ աուսկուլտատիվ նշանը տարածուն չոր խզզոցներն են: 

Դրանց բնույթը պայմանավորված է ախտահարված բրոնխների տրամաչափով։ 

Բարձր տոնայնության դիսկանտային չոր խզզոցները վկայում են մանր տրամաչափի 

դիստալ բրոնխների լուսանցքի զգալի նեղացման մասին, ինչը պայմանավորված է մեծ 

քանակությամբ մածուցիկ խորխի կուտակմամբ, լորձաթաղանթի այտուցով կամ 

սպազմով։ Խզզոցներն առավել հստակ լսվում են արտաշնչման ընթացքում և 

անհայտանում կամ նվազում են հազալուց հետո։  

Ցածր տոնայնության բասային դզզացող  չոր խզզոցները պայմանավորված են 

խոշոր ու միջին տրամաչափի պրոքսիմալ բրոնխներում մածուցիկ խորխի առկա-

յությամբ։ 

Համեմատաբար հազվադեպ լսվում են նաև թաց բշտիկային խզզոցներ, որոնք 

մատնանշում են բրոնխներում կամ բրոնխների հետ կապված խոռոչային գոյացու-

թյուններում հեղուկ խորխի առկայությունը: Այդպիսի դեպքերում մեծ մասամբ խոսքը 

վերաբերվում է բրոնխոէկտազներին։ 

Կարևոր աուսկուլտատիվ ֆենոմենը ՔՕԲ-ով կամ ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում 

դիստանցիոն խզզոցներն են, որոնք լսվում են հեռավորության վրա: Արտահայտված 

բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի դեպքում դիստանցիոն խզզոցները  հաճախ շատ 

ավելի լավ են լսվում, քան չոր խզզոցները: 

ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում կարևոր է գնահատել ՍԱՀ հետազոտության 

ֆիզիկալ տվյալները, որոնք կարող են վկայել թոքային զարկերակային հիպերտեն-

զիայի և թոքային սրտի առկայության մասին: Այդպիսի նշաններից են սրտի 

ուժեղացած և տարածուն հրոցը և էպիգաստրալ պուլսացիան, որոնք վկայում են ԱՓ 

արտահայտված գերաճի և դիլատացիայի մասին: Պերկուտոր որոշվում է սրտի 

հարաբերական բթության աջ սահմանի տեղաշարժ դեպի աջ (ԱՓ և աջ նախասրտի 

դիլատացիա), իսկ աուսկուլտացիայի ժամանակ I տոնի թուլացում և տրիկուսպիդալ 

ռեգուրգիտացիայի փափուկ սիստոլիկ աղմուկ, որը ձևավորվում է դեկոմպենսացված 

թոքային սրտով հիվանդների շրջանում ԱՓ զգալի դիլատացիայի դեպքում: Աղմուկն 

ուժեղանում է խորը ներշնչման ժամանակ՝ Ռիվերո-Կոռվալոյի սիմպտոմ, քանի որ 

շնչառական ցիկլի այդ ընթացքում մեծանում է արյան ներհոսքը դեպի աջ սիրտ և, 

համապատասխանաբար դեպի աջ նախասիրտ՝ արյան հետհոսքի ծավալը: 

Հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում, որն ուղեկցվում է թոքային ԶՀ և ԹՍ 

զարգացումով, ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում կարելի է հայտնաբերել պարադոքսալ 



պուլս՝ սիստոլիկ ԶՃ իջեցում ավելի քան 10 մմ ս.ս. հանգիստ խոր ներշնչման 

ժամանակ: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ թվարկած սիմպտոմների մեծ մասը դրսևորվում է 

թոքային սրտի և ՔՍԱ արտահայտված նշանների զարգացման դեպքում: ԱՓ 

հիպերտրոֆիայի առավել բնորոշ կլինիկական նշանի՝ ուժեղացած սրտային հրոցի և 

էպիգաստրալ պուլսացիայի զգայունությունը հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում 

նույնիսկ չի գերազանցում 50-60 %-ը: 

Այսպիսով, ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի 

առավել բնորոշ նշաններն են. 

1. Գերազանցապես էքսպիրատոր բնույթի հևոցը, որն ի հայտ է գալիս կամ

ուժեղանում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և հազի դեպքում:

2. Քիչ պրոդուկտիվ հազի նոպաները, որի ժամանակ քիչ քանակությամբ խորխի

դուրս բերման համար պահանջվում են մեծ քանակությամբ հազային հրոցներ,

որոնց յուրաքանչյուրի ուժը զգալիորեն պակասում է:

3. Արտաշնչման փուլի երկարումը հանգիստ և հատկապես արագացած

շնչառության ժամանակ:

4. Թոքերում տարածուն, բարձր տոնայնության չոր խզզոցները, որոնք լսվում են

հանգիստ կամ արագացած շնչառության ժամանակ, ինչպես նաև դիստանցիոն

խզզոցները:

Այսպիսով, քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտը դանդաղ զարգացող հի-

վանդություն է՝ կլինիկական սիմպտոմատիկայի ծանրության աստիճանական աճով 

և հիվանդության զարգացման տարբեր փուլերում հետևյալ սինդրոմների պարտադիր 

դրսևորմամբ. 

• մուկոցիլիար տրանսպորտի խանգարման սինդրոմ (հազ, խորխարտադ-

րություն),

• բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմ,

• օբստրուկտիվ տիպով շնչառական անբավարարություն, որն ուղեկցվում է

զարկերակային հիպօքսեմայով, ապա նաև հիպերկապնիայի զարգացումով,

• թոքային ԶՀ,

• կոմպենսացված և դեկոմպենսացված ՔԹՍ:

Թվարկված սինդրոմների կլինիկական դրսևորումների տարբեր զուգակ-

ցումների հնարավորությամբ բացատրվում է հիվանդության կլինիկական ընթացքի 

անհատական բազմազանությունը: Գործնական նշանակություն ունեն քրոնիկական 

բրոնխիտի և թոքերի էմֆիզեմայի նշանների տարբեր զուգակցումները, որով 

պայմանավորված առանձնացնում են ԹՔՕՀ երկու հիմնական կլինիկական տիպեր՝ 

1. Էմֆիզեմատոզ տիպ (տիպ A, հևոցային, pink puffer, վարդագույն փքվող). 

բնութագրվում է թոքերի էմֆիզեմայի մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ նշանների

զգալի գերակշռումով այն դեպքում, երբ բուն քրոնիկական բրոնխիտի



սիմպտոմներն արտահայտված են ավելի քիչ: ԹՔՕՀ էմֆիզեմատոզ տիպը 

հաճախ զարգանում է ասթենիկ կոնստիտուցիայով և մարմնի պակաս քաշ 

ունեցող հիվանդների շրջանում: Թոքերի օդակրության մեծացումն ապահովվում 

է փականային մեխանիզմով («օդային թակարդ»). ներշնչելիս  օդի հոսքն անցնում 

է ալվեոլներ, իսկ արտաշնչման սկզբում կամ մեջտեղում մանր շնչուղիները 

սմքում են՝ մանր բրոնխների էքսպիրատոր կոլապսի պատճառով: Այսպիսով, 

արտաշնչելիս  էականորեն մեծանում է շնչուղիների դիմադրությունն օդի հոսքի 

հանդեպ: 

Թոքերի արտահայտված, սովորաբար պանացինար էմֆիզեմայի առկայությունը 

և թոքային հյուսվածքի մեծացած ձգվածությունը, պայմանավորում են ալվեոլյար 

վենտիլյացիայի և շնչառության րոպեական ծավալի զգալի մեծացումը, ուստի 

շնչառությունը հանգիստ պայմաններում սովորաբար հազվադեպ և խոր է (հիպովեն-

տիլյացիա չկա): 

Այսպիսով, ԹՔՕՀ էմֆիզեմատոզ տիպի դեպքում պահպանվում է թոքերում 

վենտիլյացիայի և արյան հոսքի նորմալ վերտիկալ գրադիենտը, ուստի հանգիստ 

պայմաններում բացակայում են վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն փոխհարաբերութ-

յունների զգալի խանգարումները և համապատասխանաբար գազափոխանակության 

խանգարումները, և պահպանվում է արյան նորմալ գազային կազմը: 

Այնուամենայնիվ, թոքերի դիֆուզիոն ունակությունը և վենտիլյացիայի պահես-

տային ծավալը կտրուկ նվազած են, պայմանավորված ալվեոլա-կապիլյարային 

թաղանթի գումարային մակերեսի նվազմամբ և կապիլյարների ու ալվեոլների ռեդուկ-

ցիայով: Այդ պայմաններում չնչին ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը հանգեցնում 

է թոքային արյան հոսքի արագացմանը, այն դեպքում, երբ թոքերի դիֆուզիոն 

ունակության և վենտիլյացիայի ծավալի համապատասխան մեծացում տեղի չի 

ունենում: Արդյունքում նվազում է PaO2-ը, զարգանում է զարկերակային հիպօքսեմիա, 

և ի հայտ է գալիս հևոցը: Ուստի ԹՔՕՀ էմֆիզեմատոզ տիպի դեպքում հևոցը երկար 

ժամանակ ի հայտ է գալիս միայն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության դեպքում: 

Հիվանդության զարգացումը և թոքերի դիֆուզիոն ունակության հետագա 

նվազումը հանգստի պայմաններում ուղեկցվում են հևոցի հայտնվելով: Սակայն 

հիվանդության և այս փուլի ժամանակ պահպանվում է հևոցի արտահայտվածության 

կախվածությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մեծացումից: 

Շնչառական խանգարումների նման դինամիկային համապատասխան՝ ԹՔՕՀ 

էմֆիզեմատոզ տիպով հիվանդների շրջանում ՇԱ, թոքային ԶՀ և ՔԹՍ արտա-

հայտված պատկերը համեմատաբար ուշ է զարգանում: Ոչ մեծ խորխարտադ-

րությամբ հազն այս հիվանդների շրջանում ի հայտ է գալիս հևոցը հայտնվելուց հետո: 

Հևոցի առկայությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության դեպքում, որից հետո 

հիվանդները երկար ժամանակ «հևում են, փքվում են», փքելով այտերը, ինտուիտիվ 

բարձրացնելով ներթոքային ճնշումը, որը մի փոքր պակասեցնում է բրոնխների վաղ 



էքսպիրատոր կոլապսի ֆենոմենը, ինչպես նաև ցիանոզի և թոքային սրտի երկարատև 

բացակայությունը, հիմք են դարձել ԹՔՕՀ էմֆիզեմատոզ տիպով հիվանդներին 

անվանելու «վարդագույն փքվողներ» (pink puffer): 

2. Բրոնխիտիկ տիպ (տիպ B, blue bloater – կապույտ այտուցվածներ). ընդհանուր

առմամբ համապատասխանում է քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտի՝

վերևում նկարագրված դրսևորումներին՝ զուգակցված թոքի ցենտրոացինար 

էմֆիզեմայի հետ: ԹՔՕՀ այս տարբերակի դեպքում լորձի հիպերսեկրեցիայի,

լորձաթաղանթի այտուցի և բրոնխասպազմի հետևանքով նկատվում է դիմադ-

րության զգալի մեծացում, ինչպես արտաշնչմանը, այնպես էլ ներշնչմանը, որով

էլ որոշվում են ընդհանուր և ալվեոլյար հիպովենտիլյացիայի զարգացումը

գերազանցապես թոքերի ստորին հատվածներում, վենտիլյացիայի վերտիկալ

գրադիենտի փոփոխությունը և վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն փոխհարաբե-

րությունների խանգարումների վաղ զարգացումը, որոնք հանգեցնում են

զարկերակային հիպօքսեմիայի և հևոցի: Հիվանդության ավելի ուշ փուլերում

շնչառական մկանների հոգնածության և ֆունկցիոնալ մեռյալ տարածության

մեծացման հետևանքով մեծանում է PaCO2-ը, և զարգանում է հիպերկապնիա:

ԹՔՕՀ բրոնխիտիկ տիպով հիվանդների շրջանում թոքային ԶՀ և

դեկոմպենսացված ՔԹՍ նշաններն ի հայտ են գալիս ավելի վաղ, քան էմֆիզեմատոզ 

տիպի դեպքում: 

Բնորոշ են բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի աուսկուլտատիվ նշաններ, ինչ-

պիսիք են չոր խզզոցները, արտաշնչման երկարումը։ Հաճախ նկատվում են ցիանոզ, 

պերիֆերիկ այտուցներ և ՇԱ ու ՔԹՍ այլ նշաններ։ Դրանով պայմանավորված՝ 

այդպիսի հիվանդին երբեմն անվանում են «կապույտ այտուցված»  (blue bloater): 

Հիվանդության ընթացքի նկարագրված երկու կլինիկական տարբերակները 

մեկուսացված վիճակում բավականին հազվադեպ են, հատկապես ԹՔՕՀ էմֆիզե-

մատոզ տիպը: Առավել հաճախ հանդիպում է հիվանդության ընթացքի խառը 

տարբերակը: 

ԹՔՕՀ էմֆիզեմատոզ  բրոնխիտիկ տիպերի հիմնական կլինիկական և  
պաթոֆիզիոլոգիական նշանները. 

Նշաններ 

Էմֆիզեմատոզ տիպ (տիպ 

A, «վարդագույն 

փքվողներ») 

Բրոնխիտիկ տիպ (տիպ 

B, «կապույտ 

այտուցվածներ») 

մարմնակազմություն ասթենիկ 
նորմոսթենիկ կամ 

հիպերսթենիկ 

մարմնի քաշը պակասած հաճախ ավելացած 

հիվանդության 

արտահայտված 

կլինիկական 

դրսևորումների սկիզբը 

50-60 տարեկանում 40-50 տարեկանում



հևոց արտահայտված քիչ արտահայտված 

հազ 

քիչ արտահայտված, ի 

հայտ է գալիս հևոցի 

զարգացումից հետո 

արտահայտված, 

նախորդում է հևոցի 

զարգացմանը 

խորխ 
քիչ քանակությամբ, կարող 

է չլինել 

առատ, 

լորձաթարախային կամ 

թարախային 

ցիանոզ չկա արտահայտված 

ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածության 

տոլերանտություն 

զգալի նվազած նվազած է քիչ չափով 

այտուցներ չկա հաճախ առկա է 

շնչառական վիրուսային 

և բակտերիալ 

ինֆեկցիա 

երբեմն հաճախ 

ՇԱ ի հայտ է գալիս ուշ ի հայտ է գալիս վաղ 

թոքային ԶՀ 
աննշան կամ բացակայում 

է 

արտահայտված, ի հայտ է 

գալիս վաղ 

ՔԹՍ միայն ուշ փուլերում ի հայտ է գալիս վաղ 

շնչառության տիպը 

աուսկուլտացիայի 

ժամանակ 

թուլացած վեզիկուլյար 

(«բամբակյա 

շնչառություն») 

հաճախ կոշտացած 

շնչառություն 

թոքերում խզզոցներ չկան 
տարածուն, չոր, սուլող 

խզզոցներ 

հիպօքսեմիա 

ի հայտ է գալիս միայն 

ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածության 

ժամանակ, հանգստի 

ժամանակ դիտվում է 

միայն ուշ փուլերում 

ի հայտ է գալիս և արագ 

զարգանում՝ 

պայմանավորված 

մնացորդային ծավալի 

արագ մեծացումով 

հիպերկապնիա սովորաբար չի դրսևորվում 
բնորոշ է, չնայած ավելի 

ուշ փուլերում 

էրիթրոցիտոզ չկա բնորոշ է 

հեմատոկրիտ նորմալ մեծացած 

ռենտգենաբանական 

տվյալները 

թոքերի էմֆիզեմայի 

նշաններ, ցանցային 

պնևմոսկլերոզ չկա 

թոքերի էմֆիզեմայի 

նշաններն 

արտահայտված չեն, 

թոքանկարի ուժեղացում, 

ցանցային պնևմոսկլերոզ 



ԹԿՏ կտրուկ նվազած 
նորմալ կամ չափավոր 

իջած 

դիմադրությունը 

ներշնչմանը 
նորմալ 

բարձրացած, քանի որ 

ներշնչումն ակտիվ 

պրոցես է 

բրոնխային 

օբստրուկցիայի 

ֆունկցիոնալ նշաններ 

առկա են առկա են 

ԹԸՏ մեծացած նորմալ կամ նվազած 

ԹՄԾ կտրուկ մեծացած 
նորմալ կամ աննշան 

մեծացած 

ԹՄԾ/ԹԸՏ մեծացած մեծացած 

թոքերի ձգվածություն մեծացած նվազած 

թոքերի դիֆուզիոն 

ունակություն 
նվազած նորմալ 

Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշում 

Հիվանդության զարգացման սկզբնական շրջանում մեծ նշանակություն ունեն 

հիվանդի մանրամասն հարցուփորձը, անամնեստիկ տվյալների և հնարավոր ռիսկի 

գործոնների գնահատումը: Այդ շրջանում օբյեկտիվ կլինիկական հետազոտության 

արդյունքները, ինչպես նաև լաբորատոր և գործիքային մեթոդների տվյալները 

պակաս տեղեկատվական են: Ժամանակի ընթացքում, երբ ի հայտ են գալիս 

բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի և շնչառական անբավարարության առաջին նշան-

ները, օբյեկտիվ կլինիկալաբորատոր և գործիքային տվյալները ձեռք են բերում ավելի 

մեծ նշանակություն: Ավելին՝ հիվանդության զարգացման շրջանի, ԹՔՕՀ ընթացքի 

ծանրության, կատարվող բուժման արդյունավետության գնահատումը հնարավոր է 

միայն ժամանակակից հետազոտության մեթոդների կիրառման միջոցով: 

Արյան հետազոտությունը 

ԹՔՕՀ սրացումը կարող է ուղեկցվել նեյտրոֆիլյոզով, լեյկոցիտոզով՝ ձախ 

թեքումով, և ԷՆԱ մեծացումով, սակայն դրանք պարտադիր փոփոխություններ չեն: 

Հիվանդության երկարատև ընթացքի դեպքում, որն ուղեկցվում է ՔՇԱ և հիպօքսեմիա-

յի զարգացումով, պերիֆերիկ արյան մեջ կարելի է որոշել երկրորդային էրիթրոցիտոզ 

(էրիթրոցիտների քանակի, Hb մակարդակի, արյան մածուցիկության և հեմա-

տոկրիտի մակարդակի բարձրացում): Դրա զուգակցմամբ հաճախ նկատվում է ԷՆԱ 

նվազում մինչև 1-3 մմ/ժ: 

Նկատվում է նաև արյան շիճուկում սուր փուլի սպիտակուցների (α1- ան-

տիտրիպսին, C-ռեակտիվ սպիտակուց և այլն), ինչպես նաև α2- և β- գլոբուլինների 

մակարդակի բարձրացում, որը վկայում է բրոնխներում բորբոքային պրոցեսի 

ակտիվության մասին: 



Խորխի հետազոտությունը 

 Լորձաթարախային խորխի հետազոտությամբ պարզվում է, որ խորխում 

գերակշռում են նեյտրոֆիլները (մինչև 75%) և ալվեոլային մակրոֆագերը: Թարախա-

յին էնդոբրոնխիտը բնութագրվում է նեյտրոֆիլների առավել բարձր պարունա-

կությամբ (մինչև 85-95%) և բրոնխային էպիթելի դիստրոֆիկ փոփոխված բջիջների 

առկայությամբ: 

 Էնդոբրոնխիտի հարուցիչը որոշելու նպատակով կատարվում է խորխի բակտե-

րիաբանական քննություն: Առավել հաճախ քրոնիկական բրոնխիտի սրացումների 

պատճառ է դառնում հեմոֆիլային ցուպիկը մորաքսելայի հետ, ապա պնևմոկոկը և այլ 
ստրեպտոկոկերը: Ծերերի դեպքում ԹՔՕՀ ծանր ընթացքով թուլացած հիվանդների 

շրջանում խորխում կարող են գերակշռել ստաֆիլոկոկերը, կապտաթարախային 
ցուպիկը և կլեբսիելան: Վերջին տարիներին բրոնխներում բորբոքային պրոցեսի 

հարուցիչ են դառնում ներբջջային՝ <<ատիպիկ>> միկրոօրգանիզմները՝ խլամիդիան, 
լեգիոնելան կամ միկոպլազման: 

Արյան գազային կազմը 

 Արյան գազային կազմի (PaO2, PaCO2) և pH-ի որոշումը ՇԱ կարևոր բնութագ-

րիչներից է ԹՔՕՀ ծանր ընթացքով հիվանդների շրջանում:  Զարկերակային 
հիպօքսեմիայի պատճառ է թոքերում վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն փոխհարաբերութ-

յունների խախտումը՝ պայմանավորված ալվեոլյար վենտիլյացիայի արտահայտված 

անհամաչափությամբ, ինչպես նաև էմֆիզեմայի զարգացման ժամանակ թոքերի 

դիֆուզիոն ունակության խանգարումով: 

Հիպերկապնիան (PaCO2>45 մմ ս.ս.) ի հայտ է գալիս հիվանդության ուշ փուլե-

րում և պայմանավորված է վենտիլյացիոն ՇԱ հետ: 

  Շնչառական ացիդոզը (արյան pH-ի նվազում 7,35-ից ցածր) բնորոշ է 

քրոնիկական շնչառական անբավարարությամբ հիվանդներին, երկար ժամանակ 

կոմպենսացվում է երիկամների միջոցով  նատրիումի հիդրոկարբոնատի ուժեղացած 

արտադրմամբ, որը pH-ի նորմալ մակարդակի պահպանման պատճառ է: 

  Պուլսօքսիմետրիան պուլսացնող զարկերակային անոթներում Hb թթվածնով 

հագեցվածության (սատուրացիա, SaO2) որոշման մեթոդն է: SaO2-ի ցուցանիշը 94%-ից 

նվազելու դեպքում  նպատակահարմար է ինվազիվ որոշել զարկերակային արյան 

գազային կազմը, եթե անհրաժեշտ է, ճշգրիտ գնահատել թոքերի օքսիգենացիան և 

վենտիլյացիան։ 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական քննությունը՝ երկու պրոյեկ-

ցիաներով, ԹՔՕՀ բոլոր հիվանդների հետազոտման պարտադիր հետազոտության 

մեթոդ է: Հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու բրոն-

խոօբստրուկտիվ սինդրոմի նշանների առկայությունը, այդ թվում թոքերի էմֆիզեմա-

յի, ԹՔՕՀ որոշ բարդությունների (բրոնխոէկտազներ, թոքաբորբեր, պնևմոթորաքս, 

թոքային ԶՀ, ՔԹՍ), անուղղակի գնահատելու հիվանդության փուլը: 



Հետազոտության կարևոր խնդիրը ԹՔՕՀ ռենտգենաբանական դիֆերենցիալ 

ախտորոշումն է այն հիվանդությունների դեպքում, որոնք նույնպես ուղեկցվում են 

երկարատև հազով և հևոցով (թոքի քաղցկեղ, թոքային ՏԲ, բրոնխոէկտազներ, 

մուկովիսցիդոզ): 

ԹՔՕՀ սկզբնական փուլում ռենտգենաբանական փոփոխություններ կարող են 

չլինել: Հիվանդության զարգացմանը զուգահեռ՝ ի հայտ են գալիս թոքերի էմֆիզեմայի 

հստակ ռենտգենաբանական նշաններ, որոնք արտացոլում են թոքերի օդակրության 

մեծացումը և անոթային հունի կրճատումը: Այդպիսի ռենտգենաբանական նշաններից 

են՝  

• թոքադաշտերի ընդհանուր մակերեսի մեծացումը,

• թոքերի թափանցելիության մեծացումը,

• թոքադաշտերի պերիֆերիայում թոքային նկարի աղքատացումը,

• գերբարձր թափանցելիության սահմանափակ հատվածների հայտնվելը,

որոնք համապատասխանում են խոշոր էմֆիզեմատոզ բուլլաներին,

• ստոծանու գմբեթի հարթեցումը և շնչառության ժամանակ վերջինիս

շարժունության զգալի սահմանափակումը  (3-5 սմ-ից պակաս),

• սրտի լայնական չափերի նվազումը («կաթիլային» կամ «կախված» սիրտ),

• ռետրոստերնալ (հետկրծոսկրային) տարածության մեծացումը:

Թոքերի էմֆիզեմայի թվարկված ռենտգենաբանական նշանները հիվանդների

շրջանում բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի առկայության առավել կարևոր ապացույց 

են: 

Համեմատաբար հազվադեպ, հիվանդության երկարատև վաղեմության դեպքում 

նկատվում է թոքի պատկերի ցանցային դեֆորմացիա՝ ցանցային պնևմոսկլերոզի 

տեսքով, որը տեղակայվում է գերազանցապես թոքի ստորին հատվածներում: 

ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում թոքանկարի աղքատացման պատճառներից մեկը 

բրոնխային անցանելիություն արտահայտված խանգարումն է, որը հաճախ 

ուղեկցվում է միկրոատելեկտազների զարգացումով: Միաժամանակ սահմանափակ 

հատվածում զարգանում է թոքային հյուսվածքի կոմպենսատոր գերձգում, որը 

տեղակայվում է միկրոատելեկտազի հատվածի անմիջական հարևանությամբ: 

Վերջապես ծանր դեպքերում կարելի է հայտնաբերել ԹԶ հիպերտենզիայի և 

ՔԹՍ ռենտգենաբանական նշաններ: ԹԶ հիպերտենզիայի զարգացման մասին 

վկայում են ԹԶ բոլոր խոշոր ճյուղերի լայնացումները (ավելի քան 1.5-1.6 սմ) և 

մկանային տիպի պերիֆերիկ մանր զարկերակների տրամագծի չափի նեղացումները 

(«տրամագծի թռիչքի» ախտանիշ): Նկատվում է նաև ԹԶ ցողունի կոնուսի 

արտափքում, որպես սրտի ձախ կոնտուրի 2-րդ աղեղի մեծացում: 

ԱՓ հիպերտրոֆիայի հանրահայտ ռենտգենաբանական տվյալները ԹՔՕՀ 

հիվանդների շրջանում ոչ միշտ են հայտնաբերվում, պայմանավորված նախ և առաջ 

սրտի ընդհանուր լայնական չափի նվազմամբ («կախված սիրտ») և արտահայտված 

էմֆիզեմայի առկայությամբ, որը մեծացնում է ռետրոստերնալ տարածությունը։ 

Ռենտգենաբանական ԿՏ ավանդական ռենտգենաբանական քննության համե-

մատ ունի էական առավելություններ և հնարավորություն է տալիս որոշել բրոնխների 



բորբոքային ախտահարման և թոքերի էմֆիզեմայի նշանները, նույնիսկ հիվան-

դության առավել վաղ շրջաններում: 

Թոքերի էմֆիզեմայի ախտորոշման նպատակով, օր․ կիրառվում է ԿՏ մեթոդը 

թոքադաշտերի թափանցելիության քանակական չափումով ներշնչման և 

արտաշնչման փուլերում: Սակայն չնայած մանրամասն տեղեկատվության՝ ԿՏ 

մեթոդը ԹՔՕՀ դեպքում հազվադեպ է կիրառվում բրոնխների և թոքերի պարենխիմայի 

ախտահարումը հաստատելու նպատակով: ԿՏ օգնությամբ  հնարավոր է գնահատել 

էմֆիզեմայի տարածվածությունը։  

Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի գնահատումը        

Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների՝ օբստրուկտիվ սինդրոմի 

գլխավոր սպիրոգրաֆիկ նշանն արագացած արտաշնչման դանդաղումն է՝ ի հաշիվ 

օդատար ուղիների դիմադրության բարձրացման: Սպիրոգրամայի հիմնական 

ցուցանիշները, որոնք արտացոլում են այդ խանգարումները, հետևյալն են․ 

• ԱԱԾ1 - 1 վայրկյանում արագացած արտաշնչման ծավալը,

• ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ – Թիֆնոյի ինդեքսը,

• արագացած արտաշնչման միջին ծավալային արագությունները ԹԱԿՏ 25-75%

մակարդակներում ՝ ՄԾԱ25-75%,

• արագացած արտաշնչման առավելագույն ծավալային արագությունները

ԹԱԿՏ 25-75 % մակարդակներում՝ ԱԾԱ25-75 %:

Բրոնխաօբստրուկտիվ սինդրոմի ցուցանիշ է Թիֆնոյի ինդեքսի նվազումը 70 %-

ից ցածր: 

Բրոնխաօբստրուկցիայի դարձելիությունը որոշելը 

Բրոնխաօբստրուկցիայի դարձելիությունը որոշելու նպատակով ԹՔՕՀ 

հիվանդների շրջանում նպատակահարմար է կատարել դարձելիության թեստեր: 

Թեստը կատարելու նպատակով առավել հաճախ կիրառում են կարճատև 

ազդեցության ինհալյացիոն β2-ադրենոմիմետիկներ՝ 

• սալբուտամոլ 2,5-5մգ,

• ֆենոտերոլ 0,5-1,5մգ,

• տերբուտամին 5-10մգ:

Ընդ որում, բրոնխալայնիչ ազդեցությունը գնահատվում է 15 րոպե հետո:

Հնարավոր է նաև հակախոլիներգիկ դեղամիջոցների կիրառումը, օր․, իպրատրո-

պիում բրոմիդ 0,5 մգ, ինհալացիան: Այս դեպքում բրոնխալայնիչ ազդեցությունը 

գնահատվում է ինհալացիայից 30 րոպե հետո: 

ԱԱԾ1-ի աճը 15%-ով և ավելի վկայում է բրոնխաօբստրուկցիայի դարձելիության 

մասին, մասնավորապես բրոնխասպազմի, որը տվյալ հիվանդին բուժելու նպատա-

կով ցուցում է համապատասխան բրոնխոդիլատատորներ կիրառելու համար: 

Միևնույն ժամանակ փորձի  բացասական արդյունքը դեռևս պատճառ չէ բրոնխոդիլա-

տատորներից հրաժարվելու համար: 



Թոքերի դիֆուզիոն ունակության նվազումը բնորոշ է թոքերի էմֆիզեմայով 

ԹՔՕՀ հիվանդներին: ԹՔՕՀ բրոնխիտիկ տիպի դեպքում թոքերի դիֆուզիոն 

ունակությունը մնում է նորմալ կամ աննշան է փոփոխվում: 

Բրոնխոսկոպիա  

ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում բրոնխոսկոպիայի կիրառումը նպատակա-

հարմար է հետևյալ դեպքերում․ 

• թոքի ուռուցքի կլինիկական և ռենտգենաբանական կասկածելի նշանների

առկայություն,

• խորխի թարախային բնույթ,

• տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիայի կասկած,

• թոքային արյունահոսության աղբյուրը որոշելու նպատակով,

• ասպիրացիոն նյութ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում հիվանդության

էթիոլոգիան ճշտելու նպատակով (օր․, բրոնխներում և թոքերում ինֆեկցիոն

պրոցեսի հարուցիչի որոշումը),

• դեղամիջոցների (օր․, անտիբիոտիկների) անմիջապես ախտահարման գոտի

տեղային ներմուծման անհրաժեշտություն բուժական նպատակով,

• բրոնխների բուժական լավաժի իրականացման համար:

 Բրոնխոսկոպիան անցկացնելու հիմնական հակացուցումներն են․ 

• միոկարդի սուր ինֆարկտը կամ ոչ կայուն ստենոկարդիան,

• արյան շրջանառության արտահայտված անբավարարությունը և կամ

հեմոդինամիկ անկայունությունը,

• սրտի ռիթմի պարոքսիզմալ խանգարումներ,

• ԶՀ 200/110 մմ ս.ս.-ից բարձր կամ հիպերտոնիկ կրիզ,

• ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումները,

• արագ զարգացող հիպերկապնիան,

• հիվանդի անգիտակից վիճակը,

• վերին շնչուղիների սուր բորբոքային հիվանդությունները կամ ուռուցքները

(սուր լարինգիտ, կոկորդի քաղցկեղ և ալյն),

• գործիքային անբավարար հագեցվածությունը և բուժանձնակազմի պատ-

րաստվածությունը:

Անհրաժեշտ է նշել, որ զարկերակային հիպօքսեմիայի և նույնիսկ արյան 

մակարդելիության խանգարումներով և թրոմբոցիտոպենիայով հիվանդների 

շրջանում բրոնխոսկոպիան անվտանգ միջոցառում է: Սակայն վերջիններիս դեպքում 

ցուցված չէ կատարել բրոնխի լորձաթաղանթի և թոքերի պարենխիմայի բիոպսիա և 

այլ ինվազիվ միջամտություններ: 

Համաձայն առավել տարածված դասակարգման՝ տարբերում են բրոնխների 

բորբոքային ախտահարման 3 հիմնական ձևեր, որոնք հայտնաբերվում են վիզուալ 

հետազոտման ժամանակ՝ 

1. դիֆուզ էնդոբրոնխիտ, 
2. մասնակի-դիֆուզ էնդոբրոնխիտ, 
3. օջախային էնդոբրոնխիտ: 



Վիզուալ էնդոսկոպիկ պատկերի, ինչպես նաև հյուսվածքաբանական և 

բջջաբանական փոփոխությունների հետազոտման ժամանակ էնդոբրոնխիտի 

նկարագրված ձևերից  առանձնացվում են բրոնխիտի հետևյալ մորֆոլոգիական 

տիպերը․ 

• պարզ (կատառալ) էնդոբրոնխիտ,

• թարախային էնդոբրոնխիտ,

• ատրոֆիկ էնդոբրոնխիտ:

ԹՔՕՀ ընթացքի ծանրության աստիճանի գնահատումը 

Նախկինում ԹՔՕՀ ծանրության աստիճանը գնահատելու ամենատարածված 

եղանակը հիմնված էր սպիրոմետրիայի ԱԱԾ1-ի արժեքի վրա, և տարբերում էին 

ծանրության աստիճանի գնահատման 4 աստիճան (GOLD)՝ 

• թեթև աստիճան՝ ԱԱԾ1 ≥ 80 % պատշաճ մակարդակից,

• միջին աստիճան՝ ԱԱԾ1 50-79 %,

• ծանր աստիճան` ԱԱԾ1 30-49 %,

• շատ ծանր՝  ԱԱԾ1 < 30 %:

Սակայն հետագայում կլինիկական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ

միայն ԱԱԾ1-ի արժեքը  բավարար չէ հիվանդության ծանրությունը ճիշտ գնահատելու 

համար: Ուստի առաջարկվեց ինտեգրալ մոտեցում, որը ներառում է․ 

• տվյալ հիվանդի մոտ սիմպտոմների արտահայտվածության գնահատումը,

• սպիրոմետրիայի ցուցանիշների նվազման արտահայտվածությունը,

• սրացումների ռիսկի գնահատումը,

• ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը (GOLD, 2011):

Սիմպտոմների արտահայտվածությունը  գնահատելու համար կիրառվում են

հետևյալ երկու թեստերը (GOLD, 2011)՝ 

• մոդիֆիկացված թեստ Medical Research Council (mMRC),

• ԹՔՕՀ գնահատման թեստը COPD Assessment Test (CAT)։

Եթե հևոցի արտահայտվածությունը համապատասխանում է mMRC սանդղակի 0-1 

աստիճանին, ապա հիվանդը դասվում է A կամ C խմբին, mMRC 2-4 աստիճանի 

դեպքում՝ B կամ D խմբին։ 

 MODIFIED MRC DYSPNEA SCALE 

mMRC 0 
Ունեմ հևոց միայն լարված ֆիզիկական աշխատանքի 

ժամանակ: 
 

mMRC 1 
Ունեմ դժվարացած շնչառություն արագ քայլելիս կամ ոչ 

մեծ բարձրություն բարձրանալիս: 
 

mMRC 2  
Քայլում եմ ավելի դանդաղ, քան հասակակիցներս կամ  

ստիպված եմ հանգստանալով քայլել, քանի որ ունեմ հևոց:  
 

mMRC 3 
Կանգնում եմ յուրաքանչյուր 100մ քայլելիս  կամ մի քանի 

րոպե բարձրանալիս: 
 



mMRC 4 Դժվարանում եմ տնից դուրս գալ, հագնվել և այլն:  
Modified British Medical Research Council (mMRC) Questionnaire 

CAT Assessment 

Երբեք չեմ հազում: ⓪①②③④⑤ Հազում եմ անընդհատ: 

Չունեմ խորխարտադրություն: ⓪①②③④⑤ Ունեմ առատ խորխարտա-

դություն: 

Չունեմ կրծքավանդակում 

դիսկոմֆորտ, սեղմվածություն: 

⓪①②③④⑤ Ունեմ խիստ դիսկոմֆորտի 

զգացողություն:  

Բարձրություն կամ 

աստիճաններ բարձրանալիս չեմ 

ունենում հևոց: 

⓪①②③④⑤ Բարձրություն կամ կես 

հարկ բարձրանալիս ունեմ 

խիստ հևոց 

Չունեմ որևէ սահմանափակում 

տնային աշխատանք կատարե-

լիս: 

⓪①②③④⑤ Դժվարանում եմ կատարել 

տնային աշխատանք: 

Դուրս եմ գալիս տնից առանց 

մտահոգության 

⓪①②③④⑤ Վախենում եմ դուրս գալ 

տնից պայմանավորված 

դժվարացած շնչառությամբ: 

Հանգիստ քնում եմ: ⓪①②③④⑤ Անհանգիստ եմ քնում: 

Ունեմ բավականաչափ էներգիա: ⓪①②③④⑤ Չունեմ էներգիա: 

COPD Assessment Test (CAT).հիվանդը պետք է գնահատի յուրաքանչյուր դրույթ 

0-5 միավոր: Եթե արդյունքը < 25-ից, ԹՔՕՀ ախտորոշումը քիչ հավանական է, իսկ եթե

≥ 25-ից ԹՔՕՀ հավանականությունը մեծ է: Սակայն միայն թեստի պատասխանը

բավարար չէ ԹՔՕՀ ախտորոշման համար, և անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև ԱԱԾ1-

ի տվյալները և սրացումների քանակը:

Օդի հոսքի արագության սահմանափակման աստիճանը գնահատվում է 

բրոնխոդիլատացիոն փորձի միջոցով։ ԱԱԾ1-ը գնահատվում է կարճատև ազդեցութ-

յան β2-ագոնիստների ներփչումից 10-15ր անց, կարճատև ազդեցության  հակախոլի-

նէրգիկների ներփչումից 15-30ր անց:  

Օդի հոսքի արագության սահմանափակման արտահայտվածությունը ԹՔՕՀ 

դեպքում գնահատվում է ըստ GOLD դասակարգման: 

ԹՔՕՀ սրացումն ուղեկցվում է թոքային հյուսվածքում բորբոքային պրոցեսների 

ուժեղացմամբ, բրոնխաօբստրուկտիվ  սինդրոմի և էքսպիրատոր  հևոցի խորացմամբ: 

Այս ամենը հանգեցնում է թոքերի ֆունկցիայի ընկճմանը, ընդհանուր ինքնազգացո-

ղության  վատացմանը և մահացության ռիսկի  բարձրացմանը: Անամնեզում ինչքան 

բարձր է սրացումների հաճախականությունը, այնքան բարձր է  նոր սրացումների  

առաջացման հավանականությունը, և այնքան վատ է հիվանդության ելքը: Նոր 

սրացումների  բարձր  ռիսկի ինֆորմատիվ պրոգնոստիկ նշանը նախորդ տարվա 

ընթացքում  երկու և ավելի սրացումների առկայությունն  է և օդի  հոսքի արագության 

սահմանափակման աստիճանը: 



 ԹՔՕՀ ծանրության աստիճանի ինտեգրալ գնահատումը ներառում է 

հիվանդության սիմտոմների գնահատումը, ԱԱԾ1-ի նվազման աստիճանը և սրացման 

ռիսկերը: 

Արդյունքում առանձնացվում է ԹՔՕՀ հիվանդների 4 խումբ, որոնք միմյանցից 

տարբերվում են հիվանդության ծանրության աստիճանով, սրացումների առաջաց-

ման ռիսկով և ՇԱ արտահայտվածությամբ։ 

Խումբ A.  հիվանդների դեպքում նկատվում է թեթև սիմպտոմատիկա (քիչ 

սիմպտոմներ), ԹՔՕՀ սրացման ցածր ռիսկ, ԱԱԾ1-ը կազմում է 80-50% (GOLD 1-2):   

Խումբ B. հիվանդների դեպքում սրացումների ռիսկը ցածր է, ԱԱԾ1-ը՝ 80-50% 

(GOLD 1-2), բայց սիմպտոմատիկան ավելի արտահայտված է (շատ սիմպտոմներ):  

Խումբ C.  հիվանդների դեպքում  նկատվում է սրացումների բարձր ռիսկ,ԱԱԾ1-ի 

կտրուկ նվազում ՝49-30% (GOLD 3-4), սակայն սիմպտոմները հարաբերականորեն քիչ 

են (քիչ սիմպտոմներ):  

Խումբ D. հիվանդների դեպքում նկատվում է սրացման բարձր ռիսկ, ԱԱԾ1-ի 

ցածր ցուցանիշներ 49-30%, (GOLD 3-4), սիմպտոմների խիստ արտահայտ-

վածությամբ (շատ սիմպտոմներ): 

Դիագնոզի ձևակերպումը 

ԹՔՕՀ դեպքում անհրաժեշտ է հնարավորինս լիարժեք արտացոլել հիվանդու-

թյան հետևյալ բնութագրերը․ 

• ծանրության աստիճանը (A, B, C, D խմբի հիվանդներ կամ  GOLD 1-4 աստիճան-

ներ),

• հիվանդության փուլը (սրացում, կլինիկական ախտադադար, կայուն ռեմիսիա),

• բարդությունների առկայությունը (թոքերի էմֆիզեմա, շնչառական անբավարա-

րություն, բրոնխոէկտազներ, թոքային ԶՀ, ԹԶԹԷ, ՔԹՍ, ՍԱ, պնևմոնիա),

• հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում GOLD 3-4՝ ԹՔՕՀ կլինիկական ֆենոտիպ

էմֆիզեմատոզ, բրոնխիտիկ և խառը։

Ամբողջական ախտորոշման օրինակ է՝ ԹՔՕՀ, GOLD 4 խումբ D սրացման 

շրջան, բարդացած թոքային ԶՀ: 

Բացի դրանից, հնարավորության սահմաններում ճշտվում է հիվանդության 

ինֆեկցիոն բնույթը, նշելով բրոնխներում բորբոքային պրոցեսի հավանական հարու-

ցիչը։ 

C D 

A B ≥2 կամ ≥1 հոսպիտալացում 

0 կամ 1 սրացում առանց 

հոսպիտալացման 

mMRC 0-1 

CAT <10 

mMRC ≥2 

CAT ≥10 



Դիֆերենցիալ ախտորոշում 

ԹՔՕՀ սկիզբը միջին տարիքում սիմպտոմների դանդաղ 

պրոգրեսիվում, անամնեզում ծխախոտի ծխի, այլ 

պոպլյուտատների ազդեցություն 

ԲԱ սկիզբը վաղ հասակում հիմնականում  մանկական 

սիմպտոմները տատանվում են օրվա մեջ, 

վատթարանում են գիշերը    կամ վաղ առավոտյան, 

անամնեզում ալերգիա, ռինիտ և/կամ էկզեմա  

 Ընտանեկան անամնեզ 

ճարպակալում 

ԲԱ և ԹՔՕՀ համադրում 

Կանգային ՍԱ ռենտգենաբանական հետազոտությամբ՝ սրտի ստվերի 

լայնացում 

թոքերի այտուց, սպիրոմետրիկ 

ցուցանիշների 

փոփոխություն ռեստրիկտիվ տիպի, ոչ օդի 
հոսքի սահմանափակում 

Բրոնխոէկտազներ թարախային խորխ մեծ ծավալով հիմնականում 

ասոցացված են բակտերիային  ինֆեկցիայի հետ 

ռենտգեն/ԿՏ-ն ցույց են տալիս բրոնխների 
լայնացում, բրոնխային պատի հաստացում 

ՏԲ սկիզբը ցանկացած տարիքում, 

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ՝ ինֆիլտրացիա, 
միկրոբիոլոգիական հաստատում, 

Օբլիտերացնող 

բրոնխիոլիտ 

սկիզբը երիտասարդ տարիքում, չծխողների շրջանում, 

անամնեզում կարող է լինել ՌԱ կամ 

պոլյուտանտների ազդեցություն, 

Հանդիպում է թոքերի և ոսկրածուծի 

տրանսպլանտացիայից հետո 

ԿՏ-ն ցույց է տալիս հիպոդենս օջախներ 

Դիֆուզ 

պանբրոնխիոլիտ 

հիմնականում հիվանդանում են չծխողները և 

տղամարդիկ, 

շատ դեպքերում առկա է քրոնիկական սինուսիտ, 

ռենտգենսգրամման/ԿՏ-ն ցույց են տալիս դիֆուզ մանր 

ցենտրիլոբուլյար հանգուցային մթնեցումներ 

և հիպերինֆլյացիա 

 ԹՔՕՀ բարդություններ են․ 

• պնևմոթորաքսը,

• սուր և քրոնիկական ՇԱ,



• բրոնխոէկտազները,

• երկրորդային ԹԶ հիպերտենզիան,

• ԹԶԹԷ,

• ՔԹՍ։

 Ընթացքը և պրոգնոզը 

ԹՔՕՀ ընթացքը բնութագրվում  է բրոնխոօբստրուկցիայի և ՇԱ հարաճող 

զարգացմամբ։ Ենթադրվում է, որ ԱԱԾ1-ի տարեկան նվազումը ԹՔՕՀ հիվանդների 

շրջանում կազմում է ոչ պակաս քան 50 մլ։ 

ԹՔՕՀ անբարենպաստ պրոգնոզը պայմանավորող հիմնական գործոններն են․ 

• 60 տարեկանից մեծ տարիքը,

• արական սեռը,

• ծխելու երկարատև անամնեզը և մեծ քանակով ծխախոտ ծխելը ներկայում,

• ԱԱԾ1-ի ելքային ցածր մակարդակը և նվազման արագ տեմպերը,

• թոքային ԶՀ և ՔԹՍ զարգացումը,

• ուղեկցող ծանր հիվանդությունների առկայությունը,

• ԹՔՕՀ հիվանդների սոցիալական ծանր մակարդակը։

ԹՔՕՀ հիվանդների մահվան առավել հաճախ պատճառներից են սուր ՇԱ և ՔՍԱ։ 

ԹՔՕՀ հիվանդները հազվադեպ մահանում են ծանր պնևմոնիայի, պնևմոթորաքսի, 

սրտի ռիթմի խանգարումների և ԹԶԹԷ պատճառով։ 

Թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության բուժումը 

ԹՔՕՀ բուժումը բավականին բարդ խնդիր է, պայմանավորված հիվանդության 

հարաճուն պրոգրեսիվմամբ, կայուն անդարձելի բրոնխաօբստրուկցիայով, թոքերի 

էմֆիզեմայի ձևավորմամբ, ինչպես նաև հիվանդության ուշ ախտորոշմամբ: Սակայն 

հիվանդների ադեկվատ բուժումը հնարավորություն է տալիս դանդաղեցնել հիվան-

դության պրոգրեսը, նվազեցնել սրացումների հաճախականությունը և տևողությունը, 

բարձրացնել հիվանդի աշխատունակությունը և ֆիզիկական ակտիվության նկատ-

մամբ տոլերանտությունը, բարելավել հիվանդի կյանքի որակը: ԹՔՕՀ հիվանդների 

բուժումը ներառում է ոչ դեղորայքային բուժում, բրոնխոդիլատատորներ, մուկո-

ռեգուլյատորներ, սրացման դեպքում հակաինֆեկցիոն թերապիա և հակաբորբոքային 

բուժում ԳԿՍ միջոցով, ՇԱ կորեկցիա, օքսիգենոթերապիա:  Հիմնականում բուժումն 

իրականացվում է ամբուլատոր, բայց սրացումների դեպքում երբեմն անհրաժեշտ է 

հոսպիտալացում:  

  Հոսպիտալացման ցուցումներն են․ 

• ՍՇԱ,

• պնևմոնիան ԹՔՕՀ ֆոնին,

• ԹՔՕՀ սրացումը, չնայած իրականացվող ամբուլատոր բուժմանը,

• հիպօքսեմիայի և հիպերկապնիայի հարաճումը,

• ՍԱ առաջացումը կամ պրոգրեսիվումը,



• համեմատաբար բարդ դիագնոստիկ միջամտություններ (օր․ բրոնխոսկոպիա)

կատարելու անհրաժեշտությունը,

• վիրահատական միջամտությունների անհրաժեշտությունը անզգայացման

կիրառումով։

Ոչ ֆարմակոլոգիական բուժումը 

ԹՔՕՀ հիվանդների ոչ ֆարմակոլոգիական բուժումը նախ և առաջ ներառում է 

հրաժարումը ծխախոտից և հնարավորության սահմաններում հիվանդության 

էկզոգեն այլ պատճառների, այդ թվում կենցաղային և արտադրական պոլյուտանտ-

ների, կրկնված շնչառական վիրուսային ինֆեկցիաների վերացումը։ Կարևոր 

նշանակություն ունի ինֆեկցիոն օջախների սանացիան, նախ և առաջ բերանի խոռոչի 

և քթով շնչառության վերականգնումը։ ԹՔՕՀ հիվանդների դիետան պետք է լինի 

հաշվեկշռված և պարունակի բավարար քանակով սպիտակուց, վիտամիններ և 

հանքային նյութեր։ Հատուկ նշանակություն ունի հակաօքսիդանտների լրացուցիչ 

ընդունումը՝ վիտամին E և վիտամին C։ Սնունդը պետք է ներառի նաև մեծ 

քանակությամբ պոլիչհագեցած ճարպաթթուներ, որոնք պարունակվում են ծովային 

մթերքներում և ունեն յուրահատուկ հակաբորբոքային ազդեցություն։ ՇԱ և ԹՀՀ 

խանգարումների դեպքում նպատակահարմար է ցածր կալորիականությամբ դիետա 

և պարզ ածխաջրերի սահմանափակում, որոնք մեծացնում են ածխաթթու գազի 

առաջացումը և համապատասխանաբար նվազեցնում են շնչառական կենտրոնի 

զգայունությունը։ Հիվանդին խորհուրդ է տրվում հնարավորինս  չսահմանափակել 

ֆիզիկական  ակտիվությունը, իսկ B, C, D խմբերում իրականացնել նաև թոքային 

ռեաբիլիտացիա: Կարևոր է նաև սեզոնային պատվաստումների իրականացումը 

(գրիպ, պնևմոկոկ): 

Ֆարմակոլոգիական բուժումը 

Բրոնխիոլիտիկ միջոցներ 

Բրոնխների հարթ մկանների տոնուսը կարգավորվում է մի քանի նեյրոհումորալ 

մեխանիզմներով։ Մասնավորապես բրոնխների դիլատացիան զարգանում է՝ 1) β2- 

ադրենոռեցեպտորների և 2) վազոակտիվ ինտեստինալ պոլիպեպտիդով /VIP/ ՈԱՈԽ/ 

ոչ ադրէներգիկ, ոչ խոլինէրգիկ նյարդային համակարգի/ ՎԻՊ- ռեցեպտորները 

խթանալու դեպքում։ 

Ընդհակառակը, բրոնխի լուսանցքի նեղացումն առաջացնում են՝ 1) ացետիլ-

խոլինով M-խոլինէրգիկ ռեցեպտորները, 2) P-սուբստանցիայի ռեցեպտորները, 

/ՈԱՈԽ-համակարգ/ և 3) α-ադրենոռեցեպտորները խթանելիս։ Բացի դրանից, 

կենսաբանորեն ակտիվ բազմաթիվ նյութեր, այդ թվում բորբոքման միջնորդանյութեր  

(հիստամին, բրադիկինին, լեյկոտրիեններ, պրոստագլանդիններ, թրոմբոցիտների 

ակտիվացման գործոն, սերոտոնին) նույնպես արտահայտված ազդեցություն ունեն 



բրոնխի պատի հարթ մկանների տոնուսի վրա, գլխավորապես հանգեցնեկով բրոնխի 

լուսանցքի նեղացմանը։ 

Այսպիսով, բրոնխալայնիչ ազդեցություն կարելի է ստանալ M-խոլինոլիտիկ-

ներով և β2-ագոնիստներով։ Երրորդ խումբը կազմում են մեթլիքսանտինները։ 

Ըստ ժամանակակից պատկերացումների բրոնխոդիլատատորների սիստե-

մատիկ կիրառումը ԹՔՕՀ բազիսային բուժման հիմքն է։ Այսպիսի բուժումն առավել 

արդյունավետ է բրոնխոօբստրուկցիայի դարձելի բաղադրիչի գերակշռման դեպքում։ 

Հետևաբար ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում վերջիններիս կիրառումը պակաս 

արդյունավետ է, քան ԲԱ հիվանդների շրջանում, քանի որ ԹՔՕՀ կարևորագույն 

պաթոգենետիկ մեխանիզմը շնչուղիների զարգացող անդարձելի օբստրուկցիան է։ 

Հաճախ ԹՔՕՀ դեպքում օբստրուկցիայի դարձելիության փորձի արդյունքում ԱԱԾ1-

ի մակարդակի աճը բրոնխոդիլատատորների կիրառումից հետո 15 %-ից պակաս է։ 

Սակայն դա չի նշանակում, որ ԹՔՕՀ դեպքում անհրաժեշտ է հրաժարվել բրոնխա-

լայնիչների կիրառումից, քանի որ դրական արդյունքը վերջինների կանոնավոր 

կիրառելուց հետո դիտվում է բուժման սկզբից ոչ վաղ,  քան 2-3 ամիս անց։ Ավելին, 

ժամանակակից բրոնխոդիլատատորները նպաստում են նաև բրոնխի լորձաթա-

ղանթի այտուցի նվազմանը, մուկոցիլիար տրանսպորտի կարգավորմանը, պա-

կասեցնում են բրոնխային սեկրետի և բորբոքային մեդիատորների արտա-զատումը։  

Բրոնխիոլիտիկների ինհալացիոն ներմուծումը 

Նախընտրելի է կիրառել բրոնխիոլիտիկների ինհալացիոն տարբերակներ։ 

Կարևոր առավելությունը բրոնխների վրա ընտրողական ազդեցությունն է և կողմ-

նակի համակարգային էֆեկտների զարգացման ռիսկի զգալի սահմանափակումը։ 

Բրոնխիոլիտիկների ինհալացիոն ներմուծումն ապահովվում է փոշային 

ինհալատորների, սպեյսերների, նեբուլայզերների կիրառմամբ։ Նեբուլայզերների 

միջոցով դեղորայքի ինհալացիայի առավելություններն են․ 

• դեղորայքային մանր դիսպերս աէրոզոլի՝ շնչուղիներ, ներառյալ միջին և

նույնիսկ մանր բրոնխներ, ներթափանցելու խորությունը,

• ինհալացիան իրականացնելու պարզությունը և հարմարավետությունը,

• ինհալացիայի հետ ներշնչման կորդինացիայի անհրաժեշտության բացա-

կայությունը,

• դեղերի մեծ դոզաներ ներմուծելու հնարավորությունը, ինչը թույլ է տալիս

նեբուլայզերներ կիրառել կլինիկական ամենածանր սիմպտոմների (արտա-

հայտված հևոց, շնչահեղձության նոպա) վերացման նպատակով

• նեբուլայզերների կիրառման հնարավորությունը թոքերի արհեստական

վենտիլյացիայի ապարատի և օքսիգենոթերապիայի համակարգերում:

Այսպիսով, դեղամիջոցների ներմուծումը նեբուլայզերների միջոցով կիրառվում 

է նախ և առաջ ծանր օբստրուկտիվ սինդրոմի, զարգացող ՇԱ, մեծահասակների, 



ծերունական տարիքի դեպքում: Ընդ որում, նեբուլայզերների միջոցով շնչուղիներ 

հնարավոր է ներմուծել ոչ միայն բրոնխիոլիտիկներ, այլև մուկոլիտիկներ:  

M-խոլինոլիտիկներ (հակամուսկարինային դեղորայք) 

Քանի որ ԹՔՕՀ հիմնական պաթոգենետիկ օղակը դարձելի խոլինէրգիկ 

բրոնխոկոնստրիկցիան է, ուստի  M-խոլինոլիտիկները հանդիսանում են առաջին 

ընտրության դեղամիջոցներ: Խոլինոլիտիկների դրական էֆեկտն առաջին հերթին 

դրսևորվում է շնչափողի և խոշոր բրոնխների մակարդակով, ինչը պայմանավորված 

է ռեցեպտորների մաքսիմալ խտությամբ: Ազդելով մուսկարինային М3-ռեցեպ-

տորների վրա, խոլինոլիտիկները  

• թուլացնում են բրոնխների հարթ մկանները,

• նվազեցնում են բրոնխային սեկրետի քանակը,

• ընկճում են պարարտ բջիջների դեգրանուլացիան,

• սահմանափակում են բորբոքային մեդիատորների արտազատումը:

ԹՔՕՀ դեպքում սովորաբար կիրառվում են խոլինոլիտիկների ինհա-

լացիոն ձևերը, որոնց բրոնխալայնիչ ազդեցությունը սկսում է դրսևորվել 5-10ր 

հետո և պահպանվում 5-12ժ։ Քանի որ դրանք շնչուղիների լորձաթա-ղանթով 

վատ են ներթափանցում, ուստի համակարգային կողմնակի էֆեկտներ չեն 

առաջացնում:  

• Կարճատև ազդեցության մուսկարինային անտագոնիստներ (SAMAs) են  

իպրոտրոպիումը, օքսիտրոպիումը,

• Երկարատև ազդեցության մուսկարինային անտագոնիստներ (LAMAs)

են թիոտրոպիումը, ակլիդինիումը, գլիկոպիրոնիումի բրոմիդը և ումեկ-

լիդինիումը:

Կողմնակի ազդեցություններն են չորությունը բերանում, քերոցը կոկորդում, 

հազը: Հակացուցում է գլաուկոման, անհրաժեշտ է զգուշություն ցուցաբերել 

շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի դեպքում:  

Սելեկտիվ β2-ադրենոմիմետիկներ 

Սելեկտիվ β2-ադրենոմիմետիկներն առավել արդյունավետ բրոնխոդիլատա-

տորներ են, որոնք ներկայումս լայնորեն կիրառվում են ԹՔՕՀ և ԲԱ բուժման 

նպատակով: 

  β2-ադրենոռեցեպտորների խթանումը կատեխոլամիններով ուղեկցվում է․ 

• բրոնխների հարթ մկանների թուլացումով,

• պարարտ բջիջներից հիստամինի ձերբազատման նվազումով,

• մուկոցիլիար տրանսպորտի ակտիվացմամբ,

• էպիթելային բջիջներից բրոնխների ռելաքսացիային նպաստող գործոնների

արտադրման խթանումով: 

Սելեկտիվ β2-ադրենոմիմետիկները բաժանվում են կարճատև և երկարատև 

ազդեցության դեղամիջոցների: 



Կարճատև ազդեցության դեղերից են սալբուտամոլը, ֆենոտերոլը (բերոտեկ) և 

այլն: Այս խմբի դեղերը կիրառվում են ինհալացիոն, հիմնականում սուր զարգացող 

բրոնխային օբստրուկցիայի դեպքում, հիվանդության սրացումների ժամանակ: 

Ազդեցությունը սկսվում է ինհալացիայից 5-10ր անց (երբեմն ավելի շուտ), 

առավելագույն ազդեցությունը՝ 20-40 ր անց, տևողությունը՝ 4-6 ժ: 

Երկարատև ազդեցության β2-ադրենոմիմետիկներից են ֆորմոտերոլը, սալմե-

տերոլը և այլն: Հատկապես բարձր սելեկտիվությամբ է օժտված սալմետերոլը: Այս 

դեղամիջոցների երկարատև ազդեցությունը (մինչև 12 ժամ ինհալացիոն կամ ներքին 

ընդունումից հետո) պայմանավորված է թոքերում դրանց կուտակմամբ: Ի 

տարբերություն կարճատև ազդեցության β2-ադրենոմիմետիկների՝ երկարատև 

ազդեցության ադրենոմիմետիկների ազդեցությունը սկսվում է դանդաղ, ուստի դրանք 

կիրառվում են գերազանցապես երկարատև, մշտական կամ կուրսային բրոնխիո-

լիտիկ բուժման համար՝ բրոնխոօբստրուկցիայի զարգացման և հիվանդության 

սրացումների կանխարգելման նպատակով: Որոշ հետազոտողների կարծիքով 

երկարատև ազդեցության β2-ադրենոմիմետիկներն ունեն նաև հակաբորբոքային 

ազդեցություն, քանի որ նվազեցնում են անոթների թափանցելիությունը, կանխում են 

նեյտրոֆիլների, լիմֆոցիտների, մակրոֆագերի ակտիվությունը, ընկճելով հիստա-

մինի, լեյկոտրիենների և պրոստագլանդինների արտազատումը պարարտ բջիջներից 

և էոզինոֆիլներից: Խորհուրդ է տրվում երկարատև ազդեցության β2-ադրենոմի-

մետիկները զուգակցել ինհալացիոն ԳԿՍ կամ այլ հակաբորբոքային դեղամիջոցների 

հետ: 

Կողմնակի ազդեցություններից են տախիկարդիան, առիթմիան: Համակար-

գային ԶՃ բարձրացման հակումը պայմանավորված է տվյալ պրեպարատների ոչ լրիվ 

սելեկտիվությամբ: 

Սակայն β2-ադրենոմիմետիկների երկարատև օգտագործման գլխավոր թերու-

թյունը β2-ադրենոռեցեպտերների զգայունության նվազումն է և դրանց ֆունկցիոնալ 

բլոկադայի զարգացումը։  

Կոմբինացված բրոնխալայնիչ պրեպարատներ 

Կոմբինացված բրոնխալայնիչ դեղամիջոցները, որոնք պարունակում են M-

խոլինոլիտիկներ, զուգակցված β2-ադրենոմիմետիկների հետ, առանձնանում են 

կողմնակի ազդեցությունների նվազագույն ռիսկով։ Այս առավելությունը հնարա-

վորություն է տալիս տվյալ խմբի պրեպարատները կիրառել ԹՔՕՀ երկարատև 

բազիսային բրոնխիոլիտիկ թերապիայում։ Կոմբինացված բրոնխալայնիչ դեղեր են 

բերոդուալը (ֆենոտերոլ և իպրատրոպիում բրոմիդ), կոմբիվենտը (ատրովենտ և 

սալբուտամոլ):  

Մեթիլքսանտինների ածանցյալները 

 Եթե խոլինոլիտիկների կամ կոմբինացված բրոնխիոլիտիկների կիրառումն 

անարդյունավետ է, բուժմանը կարելի է ավելացնել մեթիլքսանտիններ որպես 



ալտերնատիվ պրեպարատ (օր․ թեոֆիլին): Թեոֆիլինն ընկճում է ֆոսֆոդիէսթե-

րազան, որի հետևանքով հարթ մկաններում կուտակվում է ցԱՄՖ: Դա հանգեցնում է 

Ca2+ իոնների՝ միոֆիբրիլներից դեպի սարկոպլազմատիկ ռետիկուլում տրանս-

պորտին, ինչն էլ ուղեկցվում է հարթ մկանների թուլացումով: 

Բացի դրանից, թեոֆիլինն ընկճում է պարարտ բջիջների դեգրանուլացիան և 

վերջիններից բորբոքային միջնորդանյութերի ձերբազատումը, ունի նաև քիչ 

արտահայտված բրոնխիոլիտիկ էֆեկտ:  

 Թեոֆիլինի կողմնակի էֆեկտներից են․ 

• ստամոքս-աղիքային խանգարումները (սրտխառնոց, փսխում, դիարեա և

այլն),

• սիրտ-անոթային խանգարումները (տախիկարդիա, ռիթմի խանգարումներ

ընդհուպ  մինչև փորոքների ֆիբրիլյացիա),

• ԿՆՀ ֆունկցիայի խանգարումը (տրեմոր, անքնություն, գրգռված վիճակ,

ցնցումներ),

• մետաբոլիկ խանգարումները (հիպերգլիկեմիա, հիպոկալիեմիա, մետաբոլիկ

ացիդոզ):

Մուկոլիտիկ և մուկոկարգավորող միջոցներ 

 ՔՕԲ-ով և ԹՔՕՀ հիվանդների բուժման կարևորագույն խնդիրը բրոնխային 

դրենաժի բարելավումն է: Այդ նպատակով կիրառվում են ինչպես ֆարմակոլոգիա-

կան, այնպես էլ ոչ ֆարմակոլոգիական միջոցներ. 

1. Առատ, տաք հեղուկներ. նպաստում են խորխի մածուցիկության նվազմանը և

բրոնխային լորձի զոլավոր շերտի լավացմանը, արդյունքում լավանում է

թարթչային էպիթելի գործունեությունը:

2. Կրծքավանդակի վիբրացիոն մերսում օրը 2 անգամ:

3. Բրոնխների դիրքային դրենաժ: 

4. Խորխաբեր միջոցներ՝ փսխումա-ռեֆլեկտոր ազդեցության մեխանիզմով

(թերմոպսիսի խոտեր, իպեկակուանայի արմատներ). խթանում են բրոնխային

գեղձերը և ավելացնում բրոնխային արտազատուկի քանակը:

5. Ացետիլցիստեին (ֆլուիմուցիլ). ազդում է խորխի մածուցիկության վրա՝ տրոհելով

խորխի մուկոպոլիսախարիդների դիսուլֆիդային խմբերը, ունի նաև հակաօքսի-

դանտային ազդեցություն: Մեծացնում է գլյուտաթիոնի սինթեզը, որը մասնակցում

է դետօքսիկացիայի պրոցեսներին:

6. Ամբրոքսոլ (լազոլվան). խթանում է ցածր մածուցիկության տրախեոբրոնխիալ

արտազատուկի արտադրությունը, մեծացնում է սուրֆակտանտի սինթեզը և

անբարենպաստ գործոնների ազդեցությամբ արգելակում վերջինիս տրոհումը:

Ուժեղացնում է անտիբիոտիկների ներթափանցումը դեպի բրոնխային արտա-

զատուկ և բրոնխի լորձաթաղանթ՝ մեծացնելով հակաբակտերիային բուժման

արդյունավետությունը և կրճատելով տևողությունը:



7. Կարբոցիստեին. նվազեցնում է խորխի մածուցիկությունը, նպաստում է լորձա-

թաղանթի ռեգեներացիային, բակալաձև բջիջների քանակի նվազմանը, հատ-

կապես տերմինալ բրոնխներում:

8. Բրոմհեքսին. մուկոլիտիկ և մուկոկարգավորող է: Խթանում է սուրֆակտանտի

արտադրությունը:

Հակաբորբոքային բուժումը 

 ԳԿՍ հակաբորբոքային  ազդեցությունը դրսևորվում է պրոստագլանդինների և 

լեյկոտրիենների արտազատման ընկճմամբ: Բացի դրանից, ԳԿՍ  բարելավում են  

բորբոքային օջախում միկրոշրջանառությունը, ստաբիլացնում են բջջային 

թաղանթները (լիզոսոմալ ֆերմենտների ձերբազատման ընկճում):  

Այնուամենայնիվ, ԳԿՍ  նշանակման վերաբերյալ կարծիքները հակասական են: 

Համաձայն GOLD  ուղեցույցների՝ թոքերի ԹՔՕՀ ստաբիլ ընթացքի դեպքում ԳԿՍ 

կանոնավոր կիրառումը ցուցված է միայն ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներին, 

ովքեր ունեն հաճախակի սրացումներ, ԱԱԾ1-ը 60 %-ից քիչ է և այլ դեղամիջոցներն 

անարդյունավետ են: Այդ դեպքում ավելի նախընտրելի են ինհալացիոն ԳԿՍ 

կոմբինացիան բրոնխիոլիտիկների հետ:   

Համակարգային ԳԿՍ ստաբիլ ընթացքի դեպքում ցուցված չեն: ԹՔՕՀ սրացման 

դեպքում նախընտրելի է նշանակել 10-14 օր պերօրալ ԳԿՍ: Ապացուցված է, որ 

պրեդնիզոլոնի (30 մգ) կամ մեթիլպրեդնիզոլոնի (24 մգ), միանվագ նշանակումը  

առավոտյան ժամերին հավասարազոր է բարձր դոզաներով ԳԿՍ երկարատև  

կիրառմանը: 

Հիվանդին անհրաժեշտաբար հոսպիտալացնելու դեպքում հնարավոր է ԳԿՍ 

ն/ե ներմուծումը: 

Ինհալացիոն ԳԿՍ են բեկլամետազոնը, բուդեսոնիդը, ֆլյուտիկազոնը: Ինհա-

լացիոն ԳԿՍ ունեն հզոր տեղային հակաբորբոքային էֆեկտ, ընկճում են բրոնխային 

սեկրեցիան, պոտենցում են β2- ադրենոմիմետիկների ազդեցությունը, արագ են 

ինակտիվանում և ունեն կարճ կիսատրոհման պարբերություն: 

Կլինիկական պրակտիկայում ներկայումս կիրառվում են ինհալացիոն ԳԿՍ և 

β2-ադրենոմիմետիկների հետևյալ ֆիքսված կոմբինացիաները․ 

• սալմետերոլ (25-50մկգ) + ֆլյուտիկազոնի պրոպիոնատ (250 մկգ),

նշանակվում է 1-2 դոզա օրը 2 անգամ,

• ֆորմոտերոլ (4,5 մկգ) + բուդեսոնիդ (160 մկգ), նշանակվում է 2-4 դոզա օրը

1 կամ 2 անգամ։

Ինհալացիոն ԳԿՍ պայմանավորված կողմանկի էֆեկտները բավականին 

հազվադեպ են: Երկարատև կիրառման արդյունքում տեղային կողմնակի էֆեկտներն 

են բերանըմպանային կանդիդոզը, դիսֆոնիան, հազը: Ինհալացիոն ԳԿՍ հակա-

ցուցված են շնչառական ուղինների սնկային ախտահարումների, ՏԲ և հղիության 

դեպքում: 



Ֆոսֆոդիէսթերազի ինհիբիտորներ 

ԹՔՕՀ պաթոգենեզի կարևոր օղակներից է ֆոսֆոդիէսթերազա ֆերմենտը, որը 

կարգավորում է ցԱՄՖ-ի մետաբոլիզմը բորբոքային և իմունային բջիջներում 

(նեյտրոֆիլներում, Т-լիմֆոցիտներում (CD8+), մակրոֆագերում)։ Ֆերմենտի միջոցով 

ցԱՄՖ-ը վերափոխվում է ԱՄՖ-ի, որը ինակտիվ է։ Ներբջջային ցԱՄՖ-ի կոնցենտ-

րացիայի նվազումը խթանում է վերոնշյալ բջիջների պրոբորբոքային ֆունկցիան և 

բորբոքային միջնորդանյութերի արտադրումը, որը խորացնում է բրոնխներում և 

թոքերում առկա բորբոքային պրոցեսը:  

ՖԴԷ-4 ինհիբիտորները նպաստում են ցԱՄՖ-ի քայքայման խանգարմանը և 

բջջի ներսում նրա բարձր կոնցենտրացիայի պահպանմանը։ Վերջինս էլ ընկճում է 

պրոբորբոքային ֆունկցիան։ Առավել էֆեկտիվ ՖԴԷ-4 ինհիբիտորներից է ռոֆլու-

միլաստը (դակսաս)։ Ապացուցված է, որ ռոֆլումիլաստը ընկճում է բորբոքման 

ակտիվությունը, պրոբորբոքային միջնորդանյութերի (α- ՈւՆԳ, IL-1, IL-6, IL-8) 

արտադրությունը, օքսիդատիվ սթրեսը, ֆիբրոբլաստների պրոլիֆերացիան և 

պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների արտազատումը։ 

Պրեպարատը օրական 500 մկգ դոզայով ցուցված է հատկապես բրոնխիտիկ 

տիպով ԹՔՕՀ հիվանդներին, որոնք ունեն պրոդուկտիվ հազ և անամնեզում 

հաճախակի սրացումներ։ 

Կողմնակի էֆեկտներից են սրտխառնոցը, որովայնի ցավը, ախորժակի 

անկումը, քնի խանգարումը և գլխացավերը, որոնք առավելապես դրսևորվում են 

բուժման սկզբում և գրեթե անհետանում են առաջին շաբաթների ընթացում։ Հարկ է 

հիշել, որ ՖԴԷ-4 ինհիբիտորները բրոնխիոլիտիկ էֆեկտ չունեն։ 

Անտիբիոտիկոթերապիան 

 Ցուցված է միայն ԹՔՕՀ սրացումների ժամանակ թարախային էնդոբրոնխիտի 

կլինիկական և լաբորատոր նշանների առկայության դեպքում՝ մարմնի ջերմաս-

տիճանի բարձրացում, լեյկոցիտոզ, ինտոքսիկացիայի սիմպտոմներ, խորխի քանակի 

ավելացում և դրանում թարախային տարրերի հայտնաբերում: Մյուս դեպքերում 

նույնիսկ սրացումների ժամանակ անտիբիոտիկների արդյունավետությունն 

ապացուցված չէ: 

 Բուժումը սովորաբար սկսում են անտիբիոտիկների էմպիրիկ նշանակումից, 

հաշվի առնելով բրոնխիտի սրացումների առավել հաճախ հարուցիչների սպեկտրը: 

Անտիբիոտիկի ընտրությունը, ըստ զգայունության, կատարվում է միայն էմպիրիկ 

անտիբակտերիալ բուժման անարդյունավետության դեպքում: 

 ԹՔՕՀ սրացման ժամանակ առաջին շարքի անտիբիոտիկներից են ամինո-

պենիցիլինները (ամպիցիլին): Նպատակահարմար է վերջիններս զուգակցել β-

լակտամազների ինհիբիտորներով, օր․, կլավուլոնաթթվով՝ ամօքսիկլավ, աուգմեն-

տին: Ամինոպենիցիլիններն արդյունավետ չեն ներբջջային հարուցիչների նկատ-

մամբ: 



 Կիրառվում են նաև II-III սերնդի ցեֆալոսպորինները, որոնք լայն սպեկտրի են, 

ազդում են ինչպես գրամ-դրական, այնպես էլ գրամ-բացասական միկրոօրգանիզմ-

ների վրա: Մակրոլիդները (մասնավորապես ազիթրոմիցին) և ֆտորխինոլոնները, 

հատկապես ռեսպիրատոր ֆտորխինոլոնները (լևոֆլոքսացին, մոքսիֆլոքսացին) 

շնչուղիների ինֆեկցիաների նկատմամբ օժտված են բարձր արդյունավետությամբ, 

ներառյալ նաև ներբջջային հարուցիչները: 

 Վիրաբուժական մոտեցումը  

Թոքերի ծավալի վիրահատական նվազումը  հանդիսանում է պոլիատիվ 

պրոցեդուրա, որի արդյունքում հնարավոր է նվազեցնել հիպերինֆլյացիան:        

          Ինտերվենցիոն թերապիա վիրաբուժական միջամտություններ. 

Թոքերի ծավալային կրճատման վիրահատություն (lung volume reduction 

surgery - LVRS)։ 

Թոքերի մասնակի ռեզեկցիան իրականացվում է հիպերինֆլյացիան նվազեց-

նելու նպատակով, որն էլ հանգեցնում է շնչառական մկանների աշխատանքի 

էֆեկտիվության մեծացմանը, մեծացնում թոքերի էլաստիկությունը, և հետևաբար 

լավացնում է արտաշնչման  արագությունը և քչացնում սրացումները: Այն հիվանդ-

ները, որոնք ունեն ծանր էմֆիզեմա, վերին բլթերի էմֆիզեմա և ֆիզիկական 

ակտիվության վատ տանելիություն, LVRS-ն հանգեցնում է ապրելիության բարձրաց-

ման միայն դեղորայքային բուժման համեմատ: 

Բուլէկտոմիա 

• Ավելի հին վիրաբուժական մեթոդ է բուլյոզ էմֆիզեմայի դեպքում:

• Մեծ բուլայի դեպքում ցուցված է հեռացում, քանի որ այն չի մասնակցում

գազափոխանակությանը և կարող է առաջացնել բարդություններ՝

պնևմոթորաքս, ՇԱ:

• Այն հիվանդները, որոնց դեպքում հարաբերական պահպանված է թոքային

հյուսվածքը, բուլայի հեռացումը հանգեցնում է հևոցի նվազման, թոքերի

ֆունկցիայի և ֆիզիկական ակտիվության տանելիության լավացման:

• Թոքային հիպերտենզիան, հիպերկապնիան և ծանր էմֆիզեման բացարձակ

հակացուցում չեն բուլէկտոմիայի համար։

Թոքերի տրանսպլանտացիան շատ ծանր ԹՔՕՀ դեպքում 

• Երկկողմանի տրանսպլանտացիան ապահովում է ավելի երկար ապրե-

լիություն, քան միակողմանի տրանսպլանտացիան ԹՔՕՀ հիվանդների

դեպքում, հատկապես մինչև 60 տարեկան հիվանդների մոտ,

• Միջին ապրելիությունը տրանսպլանտացիայից հետո ավելացել է մինչև 5,5

տարի, ովքեր ունեցել են երկկողմանի տրանսպլանտացիա` 7 տարի:

• Թոքերի տրանսպլանտացիայի սահմանափակման պատճառ է դոնորական

օրգանի  քիչ քանակը և թանկ արժենալը։



Բարդություններն են․ 

• տրանսպլանտատի սուր մերժումը,

• օբլիտերացնող բրոնխիոլիտը,

• ցիտոմեգալովիրուսային, սնկային կամ բակտերիալ ինֆեկցիայի առաջացումը

• օպորտունիստական ինֆեկցիաները,

• լիմֆոպրոլիֆորատիվ հիվանդությունները։

Շնչառական անբավարարություն 

ՇԱ կարգավորումն իրականացնում են օքսիգենոթերապիայի միջոցով, որը 

կիրառում են երկարատև (մինչև 15-18 ժ), օքսիգենոթերապիա ինչպես ստացիոնա-

րում, այնպես էլ տնային պայմաններում:  

Օքսիգենոթերապիայի ցուցումներն են․ 

• PaO2-ի նվազումը զարկերակային արյան մեջ 55 մմ ս.ս.-ից պակաս,

• SaO2-ի նվազումը <88%-ից հանգստի կամ <85% 6-րոպեանոց քայլքի ստան-

դարտ փորձի ժամանակ,

• PaO2-ի նվազումը մինչև 56-60 մմ ս.ս. լրացուցիչ պայմանների առկայության

դեպքում (այտուցներ՝ պայմանավորված ԱՓ ՍԱ, թոքային սրտի նշաններ, P-

pulmonale առկայությունը ԷՍԳ-ում կամ էրիթրոցիտոզ, հեմատոկրիտ > 56 % ):

Հարկ է հիշել, որ երկարատև օքսիգենոթերապիան ունի կողմնակի էֆեկտներ՝ 

• մուկոցիլիար քլիրենսի խանգարում,

• սրտային արտամղման նվազում,

• համակարգային վազոկոնստրիկցիա,

• րոպեական վենտիլյացիայի նվազում,

• հիպերկապնիայի առաջացում։

Թոքերի արհեստական վենտիլյացիան և ինտուբացիան ցուցված են շնչառական 

ծանր անբավարարությամբ, զարկերակային հիպօքսեմիայով, շնչառական ացիդոզով 

կամ գլխուղեղի հիպօքսիկ ախտահարման նշաններով հիվանդների շրջանում: 

Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ցուցումները ԹՔՕՀ հիվանդների դեպքում 

ներկայացված են ստորև նշված աղյուսակում. այն իրականացնում են մեկ մեծ կամ 

երկու փոքր ցուցանիշների առկայության դեպքում: 

Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ցուցումները ԹԽՕՀ հիվանդների շրջանում. 
Մեծ ցուցանիշներ Փոքր ցուցանիշներ 

շնչառության կանգ 
շնչառական շարժումների 

հաճախականությունը րոպեում 35-ից ավելի 

շնչառական դադարներ՝ գիտակցության 

կորստով կամ եզակի խոր ներշնչումներ 
զարկերակային արյան pH 7.3-ից պակաս 

փսիխոմոտոր դրդվածություն, որի 

դեպքում անհրաժեշտ է սեդացիա 

PaO2-ը 45 մմ ս.ս.-ից պակաս՝ չնայած 

օքսիգենոթերապիային 

սրտի կծկումների հաճախականությունը 

րոպեում 50-ից պակաս 

հոգեկան կարգավիճակի վատացում 

(արգելակվածություն, դրդվածություն) 

հեմոդինամիկ անկայունություն 

սիստոլիկ ԶՃ 70 մմ ս.ս.-ից պակաս 
-



ԹՔՕՀ հիվանդների վարումը 

Տարբերում են ԹՔՕՀ բուժման 2 սխեմա՝ սրացումներից դուրս բուժում 

(պահպանողական բուժում) և սրացումների բուժում: 

Ստաբիլ ընթացքով ԹՔՕՀ վարում 

Ստաբիլ ընթացքով ԹՔՕՀ վարումը պետք է հիմնված լինի սիմպտոմների 

նվազեցման, սրացումների կանխման վրա և ներառի դեղորայքային ու ոչ 

դեղորայքային բուժում:  

Ոչ դեղորայքային բուժման դեպքում անհրաժեշտ է․ 

• հրաժարվել ծխախոտից,

• նվազեցնել պոլյուտանտների ազդեցությունը,

• ֆիզիկական ակտիվության նկատմամբ տոլերանտության բարձրացում,

• թոքային ռեաբիլիտացիա ( B, C, D խմբի հիվանդների համար),

• բարձր կալորիականությամբ սնունդ (հարուստ սպիտակուցներով),

• սեզոնային վակցինացիա (գրիպ, պնևմոկոկ):

Դեղորայքային բուժումը 

• LABA և LAMA գերադասելի են, քան կարճատև ազդեցության բրոնխոդի-

լատատորները: Սակայն այն հիվանդները, որոնք արդեն իսկ ստանում են

երկարատև ազդեցության բրոնխոդիլատատորներ, բայց ունեն սիմպտոմ-

ներ, պետք է կիրառեն կարճատև ազդեցության բրոնխալայնիչներ՝ ըստ

պահանջի (SABA, SAMA):

• Բուժումը կարելի է սկսել ինչպես մեկ խմբի պրեպարատով, այնպես էլ

կոմբինացված երկարատև ազդեցության բրոնխոդիլատատորներով:

• Թեոֆիլինները ցուցված են միայն այն դեպքում, երբ երկարատև ազդե-

ցության բրոնխոդիլատատորների կիրառումն անհնար է (պայմանա-

վորված արժեքով և հասանելիությամբ):

• Երկարատև մոնոթերապիան ինհալյացիոն և օրալ ԳԿՍ ցուցված չէ:

Ինհալացիոն ԳԿՍ երկարատև բուժումը կարող է ցուցված լինել այն

հիվանդներին, որոնք չնայած երկարատև ազդեցության բրոնխոլայնիչներ

կիրառելուն, ունենում են հաճախակի սրացումներ:

• Այն հիվանդներին, որոնք  ունեն օդի հոսքի խիստ սահմանափակում,

քրոնիկական բրոնխիտ և ծանր սրացումներ, ցուցված են երկարատև

ազդեցության բրոնխոդիլատատորներ, համակցված ֆոսֆոդիէսթերազա 4

ինհիբիտորների (դակսաս) հետ:

• Հակաօքսիդանտային մուկոլիտիկները ցուցված են որոշակի խմբի հիվանդ-

ներին (ծխողներ, ճարպակալում, ուղեկցող քրոնիկական հիվան-

դություններ):

• Հաստատված α1-անտիտրիպսինային անբավարարությամբ հիվանդների

դեպքում պետք է կիրառել փոխարինող թերապիա:



• Հակահազային պրեպարատները ցուցված չեն:

Խումբ 
Առաջին ընտրույթան 

թերապիա 

Երկրորդ ընտրության 

թերապիա 

Ալտերնատիվ 

թերապիա 

A 

կարճատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ ՝ ըստ 

պահանջի  կամ կարճա-

տև ազդեցության β2 

ագոնիստ ՝ ըստ 

պահանջի 

երկարատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ կամ  

երկարատև ազդեցության 

β2 ագոնիստ կամ կարճա-

տև ազդեցության հակա-

խոլինէրգիկ + կարճատև 

ազդեցության β2 ագոնիստ 

թեոֆիլին 

B 

երկարատև ազդեցու-

թյան հակախոլինէրգիկ 

կամ երկարատև ազդե-

ցության β2 ագոնիստ  

երկարատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ + երկա-

րատև ազդեցության β2 

ագոնիստ 

կարճատև ազդե-

ցության հակախո-

լինէրգիկ և կամ 

կարճատև 

ազդեցության β2 

ագոնիստ, թեոֆիլին 

C 

ինհալացիոն ԳԿՍ + 

երկարատև ազդե-

ցության β2 ագոնիստ 

կամ երկարատև 

ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ 

պրեպարատ 

երկարատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ + 

երկարատև ազդեցության 

β2 ագոնիստ 

ՖԴԷ- 4 ինհիբի-

տորներ,Կարճատև 

ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ և 

կամ կարճատև 

ազդեցության β2 

ագոնիստ, 

թեոֆիլին 

D 

ինհալացիոն ԳԿՍ + 

երկարատև 

ազդեցության β2 

ագոնիստ   կամ  

ինհալացիոն ԳԿՍ + 

երկարատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ 

պրեպարատ կամ  

կարբոցիստեին կամ 

ացետիլցիստեին, 

կարճատև 

ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ և 

≥ 2 միջին ծանրության 

սրացում կամ  ≥ 1 

հոսպիտալացում 

0 կամ 1 միջին 

ծանրության սրացում՝ 

առանց 

հոսպիտալացման 

Խումբ A 

Կարճատև ազդեցության 

բրոնխոդիլատատորներ՝ 

ըստ պահանջի (SABA/SAMA) 

Խումբ D 

ICS + LAMA 

ICS + LABA 

Խումբ B 
Երկարատև ազդեցութ-
յան բրոնխոդիլատատոր 

(LAMA /LABA) 

mMRC 0-1, CAT<10 mMRC >2, CAT>10 

Խումբ C 

LAMA 

ICS + LABA 



ինհալացիոն ԳԿՍ + 

երկարատև ազդեցու-

թյան հակախոլինէրգիկ 

պրեպարատ 

ինհալացիոն ԳԿՍ + 

երկարատև ազդեցության 

β2 ագոնիստ + երկարատև 

ազդեցության հակախո-

լինէրգիկ պրեպարատ     

կամ  ինհալացիոն ԳԿՍ + 

երկարատև ազդեցության 

β2 ագոնիստ + ՖԴԷ- 4 

ինհիբիտոր կամ  երկա-

րատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ + 

երկարատև ազդեցության 

β2 ագոնիստ կամ  երկա-

րատև ազդեցության 

հակախոլինէրգիկ + ՖԴԷ 4 

ինհիբիտոր 

կամ կարճատև 

ազդեցության β2 

ագոնիստ 

թեոֆիլին 

Խումբ A 

A խմբի հիվանդների դեպքում առաջին ընտրության պրեպարատներ են 

կարճատև ազդեցության բրոնխիոլիտիկները, որոնք բարելավում են թոքային ֆունկ-

ցիան և նվազեցնում են հևոցը։ Երկրորդ ընտրության պրեպարատներից են կոմբի-

նացված կարճատև ազդեցության պրեպարատները (β2-ագոնիստներ + M-խոլինոլի-

տիկներ), կամ պետք է անցնել երկարատև ազդեցության բրոնխոդիլյատատորներին։ 

Խումբ B 

B խմբի հիվանդներին ցուցված է միանգամից նշանակել երկարատև ազդե-

ցության բրոնխոդիլյատատորներ։ Որոշ պատճառներով երկարատև ազդեցության 

բրոնխոդիլյատատորների ձեռքբերման  անհրարինության դեպքում կարելի է կիրա-

ռել կարճատև ազդեցության բրոնխոդիլյատատորներ և թեոֆիլիններ, սակայն պետք 

է միշտ հիշել վերջինիս կողմնակի էֆեկտների մասին։ Բացի այդ, խիստ պրոդուկտիվ 

հազի դեպքում կարելի է նշանակել նաև ացետիլցիստեին կամ կարբոցիստեին։ 

Խումբ C 

C խմբի հիվանդների (ԹՔՕՀ ծանր ընթացքի) բուժումը սկսում են՝ ինհալացիոն 

ԳԿՍ և երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստ կամ ինհալացիոն ԳԿՍ և երկարատև 

ազդեցության M-խոլինոլիտիկներ, որոնք  նվազեցնում են բորբոքման ակտիվությունը 

և հետագա սրացումների ռիսկը։ Երկրորդ ընտրության պրեպարատ է համարվում β2-

ագոնիստների + M-խոլինոլիտիկների երկարատև բուժումը, ինչպես նաև կարելի է 

քննարկել ռոֆլումիլաստի (ՖԴԷ-4-ի ինհիբրիտորների) նշանակումը։  

Խումբ D 

D խմբի հիվանդների (ծայրահեղ ծանր ընթացքի) առաջին ընտրության պրե-

պարատները չեն տարբերվում C խմբի հիվանդների բուժման սխեմայի առաջին 

էտապից։ Անարդյունավետ լինելու դեպքում ցուցված է եռկոմպոնենտ թերապիան 



(ինհալացիոն ԳԿՍ + երկարատև ազդեցության β2-ագոնիտները + երկարատև M-

խոլինոլիտիկներ)։ Բրոնխիտիկ տիպով ԹՔՕՀ դեպքում նպատակահարմար է 

ավելացնել ռոֆլումիլաստ, ացետիլցիստեին կամ կարբոցիստեին։ Երբ ՇԱ ունի 

պրոգրեսիվող բնույթ, և առկա է արտահայտված հիպօքսիա հանգստի պայման-

ներում, ցուցված է երկարատև ոչ ինվազիվ օքսիգենոթերապիա։ 

Բուժման էֆեկտիվության գնահատումը 

Արագ պրոգրեսիվող ընթացքի դեպքում նպատակահարմար է կատարել 

սպիրոմետրիա նվազագույնը տարին մեկ անգամ։ 

ԹՔՕՀ սրացումների վարումը 

ԹՔՕՀ սրացումը սահմանվում է որպես շնչառական սիմպտոմների կտրուկ 

վատացում, որի դեպքում անհրաժեշտ է իրականացնել  լրացուցիչ դեղորայքային 

բուժում: Վերջիններիս ճիշտ բուժումն ունի մեծ նշանակություն, քանի որ ուղղա-

կիորեն ազդում է հիվանդի ընդհանուր ինքնազգացողության, հոսպիտալացման 

հաճախականությունների և հիվանդության պրոգրեսիվման վրա, կանխում է 

հետագա բարդությունները: 

Սրացումները հիմնականում պայմանավորված են ռեսպիրատոր ինֆեկցիա-

ներով (բակտերիային, վիրուսային) և ընթանում են հևոցի ուժեղացմամբ, արտահայտ-

ված հազով, թարախային բնույթի խորխարտադրությամբ և սուլող շնչառությամբ: 

Տևողությունը կազմում  7-10 օր է: 

Սրացումները դասակարգվում են. 

• թեթև (միայն բրոնխոդիլատատորնեն),

• միջին ծանրության (բրոնխոդիլատատորներ + անտիբիոտիկ և/կամ պերօռալ

ԳԿՍ),

• ծանր (ասոցացված է սուր ՇԱ հետ, ինչը պահանջում է հոսպիտալացում):

Պայմանավորված սրացման ծանրությամբ և/կամ ուղեկցող հիվանդությունների

առկայությամբ, բուժումը կարելի է կազմակերպել ամբուլատոր և ստացիոնար 

պայմաններում: ՇԱ նշանների և/կամ  ուղեկցող հիվանդությունների բացակայության 

դեպքում բուժումը կարելի  է կազմակերպել  տանը։ 

Հոսպիտալացման ցուցումներն են․ 
• կտրուկ առաջացած սիմպտոմները՝ հևոց հանգստի պայմաններում, տախիպ-

նոէ, դեսատուրացիա, գիտակցության մթագնում,

• ՍՇԱ,

• նոր առաջացած օբյեկտիվ տվյալները՝ ցիանոզ, պերիֆերիկ այտուցներ,

• կիրառվող դեղորայքի անարդյունավետությունը,

• ծանր կոմորբիդ իրավիճակները՝ ՍԱ, առիթմիաներ:

Ստացիոնար պայմաններում սրացումների բուժման սկզբունքային միջոցներն

են  օքսիգենոթերապիան, անհրաժեշտության  դեպքում վենտիլյացիայի իրակա-

նացումը (ոչ ինվազիվ կամ թոքերի արհեստական շնչառություն), ինտենսիվ 

բրոնխիոլիտիկ թերապիա, ԳԿՍ և անտիբիոտիկները։   



Բրոնխիոլիտիկ թերապիայի ինտենսիֆիկացումը ինչպես դոզայի և կիրառման 

հաճախականության բարձրացում, այնպես էլ ներմուծման եղանակի փոփոխություն 

(սպեյսերներ, նեբուլայզերներ, երբեմն ն/ե): 

ԹՔՕՀ սրացման դեպքում  առավել էֆեկտիվ են SABA (կարճատև ազդեցության 

β2-ագոնիստներ) + SAMA (կարճատև ազդեցության M-խոլինոլիտիկների) անբավա-

րար էֆեկտիվության դեպքում գումարել  ն/ե մեթիլքսանտիներ (թեոֆիլիններ, 

ամինոֆիլիններ)։ 

Սրացման դեպքում ցուցված է համակարգային ԳԿՍ կարճատև կուրսեր (10-14 

օր)։ Ունենալով հակաբորբոքային էֆեկտ և նպաստելով  β2-ռեցեպտորների զգայունու-

թյան վերականգմանը՝ դրանք խթանում են ռեմիսիայի փուլի առաջացումը, լավաց-

նում են թոքերի ֆունկցիան (ԱԱԾ1) և կորեկցում են զարկերակային հիպօքսեմիան 

(PaO2)։ Նպատակահարմար է նշանակել ԳԿՍ (պրեդնիզոլոն, օրական 30-40մգ 10-14 

օր տևողությամբ) կամ ինհալացիոն բուդեսոնիդ։ Կարելի է նաև պրեդնիզոլոնի ն/ե 

ներմուծումը։ 

Անտիբիոտիկները ցուցված են բակտերիային ինֆեկցիայի կլինիկական նշան-

ների առկայության դեպքում (մարմնի բարձր ջերմաստիճան, լեյկոցիտոզ, ինտոք-

սիակացիա, խորխի քանակի ավելացում և թարախային բնույթը) կամ հարաճող ՇԱ 

պատճառով թոքերի մեխանիկական վենտիլացիան իրականացնելուց առաջ։ 

Բուժումը սկսել էմպիրիկ անտիբիոտիկոթերապիայից։ 

Հարկ է հիշել, որ ԹՔՕՀ սրացումները հիմնականում պայմանավորված են 

Haemophilius influenzae-ով, Moraxella catarrhalis-ով, Streptococcus pneumoniae-ով: 

Մեծահասակների կամ քրոնիկ ծանր հիվանդություն ունեցող հիվանդների դեպքում 

կարող է մեծանալ (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) ինֆեկցվելու ռիսկը։ 

Ատիպիկ հարուցիչները հազվադեպ են սրացման պատճառ լինում։ 

ԹՔՕՀ սրացման չբարդացած դեպքերում (հիմնականում GOLD 1-2) բավականին 

արդյունավետ են  պերօրալ պրեպարատները, օր․, 

• ամոքսիցիլին (0,5-1,0 գ օրը 3 անգամ),

• ամոքսիցիլին/կլավուլանատ (625 մգ օրը 3 անգամ կամ 1000 մգ օրը 2 անգամ),

• ազիտրոմիցին (500 մգ օրը 1 անգամ),

• կլարիտրոմիցին CP (500 մգ օրը 1 անգամ),

• կլարիտրոմիցին (500 մգ օրը 2 անգամ),

• ցեֆուրոքսիմ ակսետիլ (750 մգ օրը 2 անգամ),

• ցեֆիքսիմ (400 մգ օրը 1 անգամ),

Տևողությունը 7-14 օր է, բացառությամբ ազիտրոմիցինի (3-5 օր)։ Սակայն 3-4 օր

հետո դրական դինամիկայի բացակայության, լեյկոցիտոզի պահպանման, ջերմու-

թյան բարձրացման, թարախային խորխարտադրությամբ հազի, հևոցի, ինտոքսի-

կացիայի դեպքում ցուցված է վերանայել անտիբիոտիկի նշանակումը։ 

Այս դեպքում կարող են էֆեկտիվ լինել․ 

• լևոֆլոքսացինը (500 մգ օրը 1 անգամ),

• մոքսիֆլոքացինը (400 մգ օրը 1 անգամ)։



ԹՔՕՀ սրացման, բարդությունների առաջացման դեպքում (GOLD 3-4), հատ-

կապես 65 տարեկանից բարձր, ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող 

անձանց հաճախակի սրացումների դեպքում (տարեկան 3-4 անգամ), էմպիրիկ 

թերապիան պետք է սկսել ն/ե ներմուծմամբ․ 

• ամոքսիցիլին/կլավուլանատ (ն/ե, 1200 մգ օրը 3 անգամ)

• լևոֆլոքսացին (ն/ե, 500 մգ օրը 1 անգամ)

• մոքսիֆոքացին (ն/ե, 400 մգ օրը 1 անգամ),

• ցիպրոֆլոքսացին (ն/ե, 500 մգ օրը  3 անգամ),

• ցեֆտրիաքսոն (ն/ե, 1-2 գ օրը 1 անգամ),

• ցեֆոտաքսիմ (ն/ե, 1-2 գ օրը 3 անգամ)

Դրական արդյունքի դեպքում հնարավոր է մի քանի օրից անցնել այդ

պրեպարատների պերօրալ  տարբերակների․ 

• ամոքսիցիլին/կլավուլանատ (ն/ե, 625 մգ օրը 3 անգամ),

• լևոֆլոքսացին (ն/ե, 500 մգ օրը 1 անգամ),

• մոքսիֆոքացին (ն/ե, 400 մգ օրը 1 անգամ),

• ցիպրոֆլոքսացին (ն/ե, 500 մգ օրը  2-3 անգամ),

• ցեֆուրոքսիմ ակսետիլ (750 մգ, օրը 2 անգամ),

• ցեֆիքսիմ (400 մգ, օրը 1 անգամ)։

Օքսիգենոթերապիա (ոչ ինվազիվ վենտիլյացիա)՝ բարձր հոսքով խոնավացված

թթվածնի մատակարարմամբ: ԹՔՕՀ պայմանավորված սուր ՇԱ դեպքում ոչ ինվազիվ 

վենտիլյացիան նախընտրելի տարբերակ է: Այն բարելավում է գազափոխանա-

կությունը, կրճատում է մկանային հոգնածության և ինտուբացիայի հավանականու-

թյունը, նվազեցնում է հոսպիտալացման տևողությունը: Տարգետային սատուրացիան 

88-92% է:

Ոչ ինվազիվ մեխանիկական վենտիլյացիայի ցուցումներն են՝ 
• Ռեսպիրատոր ացիդոզ (CO2 ≥ 45մմ ս.ս և pH ≤ 7.35),

• Ծանր հևոց, մկանային հոգնացություն, հավելյար շնչառական մկանների

մասնակցություն, որովայնի պարադոքսալ շարժումներ և միջկողային

տարածությունների ներքաշում,

• Կայուն հիպօքսիա, չնայած թթվածնային աջակցության:

Վերոնշյալներից անգամ մեկի առկայությունը ոչ ինվազիվ մեխանիկական

վենտիլյացիայի իրականացման ցուցում է: 

Ինվազիվ մեխանիկական վենտիլյացիայի ցուցումներն են՝ 
• ոչ ինվազիվ մեխանիկական վենտիլյացիայի անէֆեկտիվությունը,

• պսիխոմոտոր գրգռվածությունը,

• մասիվ ասպիրացիա, պերսիստենտ փսխում,

• բրոնխիալ սեկրետի դուրսբերման անհնարինություն,

• հեմոդինամիկ անկայունություն,

• փորոքային և վերփորոքային առիթմիաներ:



Բրոնխային ասթման (ԲԱ) օդատար շնչառական ուղիների քրոնիկական բորբո-

քային հիվանդություն է, որն ուղեկցվում է բրոնխների հիպերռեակտիվությամբ, 

ինչպես նաև բրոնխների ամբողջական կամ մասնակի դարձելի օբստրուկցիայի 

պարոքսիզմներով: Վերջինս կլինիկորեն արտահայտվում է շնչահեղձության նոպա-

ներով, շնչառության դժվարացմամբ, նոպայաձև հազով և/կամ սուլող շնչառությամբ 

ու հևոցով: 

ԲԱ-ն հաճախ, բայց ոչ միշտ զարգանում է ատոպիայի հանդեպ գենետիկ 

նախատրամադրվածության ֆոնին, որը կլինիկորեն դրսևորվում է արտահայտված 

ալերգիկ ռեակցիայով` ի պատասխան շրջակա միջավայրի ալերգենների (ալերգիկ 

դերմատիտ, եղնջացան, Կվինկեի այտուց և այլն): 

ԲԱ դեպքում շնչառական ուղիների բորբոքումը տարբերակվում է հիպերռեակ-

տիվությամբ, որը դրսևորվում է բրոնխասպազմի (մանր բրոնխներ) նկատմամբ 

հակվածությամբ։ Այն սովորաբար առաջանում է պրովոկացնող գործոնների ազդե-

ցությամբ, որոնք նորմայում չեն առաջացնում կամ առաջացնում են աննշան պատաս-

խան ռեակցիա։ Բրոնխասպազմի արտահայտվածությունն անհամեմատ ընդգծված է, 

քան օդատար շնչառական ուղիների մեկ ուրիշ բորբոքային հիվանդությունների 

դեպքում, իսկ բրոնխների  օբստրուկցիան մշտապես դարձելի է (ամբողջական կամ 

մասնակի): 

 ԲԱ դեպքում շնչառական ուղիների դարձելի օբստրուկցիայի պարոքսիզմները 

կլինիկապես արտահայտվում են ոչ միայն  շնչահեղձության  նոպաներով կամ  

ասթմատիկ վիճակով, այլև անցողիկ դժվարացած շնչառությամբ, որն էլ դրսևորվում է 

«առանց պատճառի» հազով, սուլող շնչառությամբ և հևոցի նոպաներով: 

Մեծ մասամբ ԲԱ դիտվում է երեխաների ու մինչև 15 տարեկան պատանիների 

մոտ (հատկապես տղաները): 15-30 տարեկանում հիվանդանալու հավանակա-

նությունն էապես նվազում է, իսկ 40 տարեկանից հետո կրկին մեծանում, ընդ որում՝ 

մինչև  65 տարեկան կանանց շրջանում հիվանդանալու հավանականությունն ավելի 

մեծ է, քան տղամարդկանց շրջանում: 

Դասակարգումը 

ԲԱ-ն հետերոգեն հիվանդություն է։ Հաստատված դեմոգրաֆիկ (տարիք, սեռ), 

կլինիկական և/կամ պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները միավորվում 

են ասթմայի ֆենոտիպ անվանմամբ։ Ներկայումս առանձնացված են բազմաթիվ 

կլինիկական ֆենոտիպեր, որոնցից ամենատարածվածներն են. 

1. Ալերգիկ ասթմա. ամենահեշտ ախտորոշվող ֆենոտիպն է, որը հաճախ սկսում է

դրսևորվել մանկական տարիքից և ասոցացվում է նախկինում դրսևորված կամ



ընտանիքի անդամների մոտ առկա ալերգիկ հիվանդությունների հետ (էկզեմա, 

ալերգիկ ռինիտ, դեղորայքային կամ սննդային ալերգիաներ)։ Այս հիվանդների 

խորխի հետազոտությամբ հաստատվում է շնչուղիների էոզինոֆիլային բորբո-

քումը, որը ենթադրում է բավականին լավ պատասխան ինհալացիոն ստերոի-

դային բուժմանը։ 

2. Ոչ ալերգիկ ասթմա. այս հիվանդների դեպքում ալերգիկ գործոն չի հայտնա-

բերվում։ Խորխում գերակշռում են նեյտրոֆիլները, որի հետևանքով ստերոիդային

բուժումը կարող է լինել նվազ արդյունավետ ալերգիկ ֆենոտիպի համեմատ։

3. Մեծահասակների ասթմա. հաճախ հիվանդանում են կանայք։ Սովորաբար այս

հիվանդները ոչ ալերգիկ են, անհրաժեշտ են ICS-ի բարձր դոզաներ կամ երբեմն

ռեֆրակտեր են ICS-ի նկատմամբ։ Այս դեպքում կարևոր է բացառել մասնա-

գիտական ասթման։

4. Օդի հոսքի կայուն սահմանափակմամբ ասթմա. այն հիվանդների դեպքում, որոնք

երկար տարիներ ունեն ասթմա, զարգանում է օդի հոսքի պերսիստենտ կամ ոչ

լրիվ դարձելի սահմանափակում։ Այն օդատար ուղիների պատերի ռեմոդելա-

վորման արդյունք է (ԹՔՕՀ + ԲԱ, overlap syndrom)։

5. Ճարպակալման հետ ասոցացված ասթմա. որոշ ճարպակալում ունեցող

հիվանդների դեպքում դիտվում են շնչառական ուղիների էոզինոֆիլային բորբո-

քում և արտահայտված ռեսպիրատոր սիմպտոմներ։

Որոշ հետազոտողներ ընդունում են ԲԱ-ի երկու հիմնական տեսակների առանձ-

նացման  նպատակահարմարությունը: 

1. Էկզոգեն ԲԱ (ատոպիկ, ալերգիկ), որի ախտածագման մեջ  հիմնական դերը

պատկանում  է  սպեցիֆիկ հակամարմինների արտադրմանը, որոնք դասվում

են E դասի (lgE) իմունոգլոբուլիններին՝ ընդդեմ տարածված էկզոգեն ալերգեն-

ների (ծաղկափոշի, բորբոսասունկ, մորթի, տիզ, կենցաղային փոշի): Ատոպիկ

ԲԱ հայտնաբերվում է մինչև 16 տարեկան հիվանդների 90%-ի և 30 տարեկանից

մեծ հիվանդների կեսի դեպքում։

2. Էնդոգեն ԲԱ (ոչ ատոպիկ, ոչ ալերգիկ), որի ծագման մեջ չի հաջողվում

հաստատել ալերգիկ գերզգայունությունը արտաքին գործոների (ալերգենների)

նկատմամբ: ԲԱ-ի այս տեսակի դեպքում մեկնարկային գործոն կարող են լինել

շնչառական ինֆեկցիաները, արախիդոնաթթվի մետաբոլիզմի խանգարում-

ները, էնդոկրին և նյարդահոգեկան խանգարումները, մասնագիտական գործոն-

ները, սառը օդը, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և ոչ ալերգիկ բնույթի

(ցնդող)  պուլյուտանտները, որոնք առաջացնում են ԲԱ՝ առանց lgE մասնակ-

ցության։

Շատ դեպքերում խոսքը ԲԱ-ի խառը տեսակի  մասին է, որի ծագման մեջ մեծ

նշանակություն ունեն ինչպես արտաքին ալերգենները, այնպես էլ ներքին (էնդոգեն, 



ոչ ալերգիկ) գործոնները, որոնք հանգեցնում են քրոնիկական բորբոքային պրոցես-

ների զարգացմանն ու բրոնխների հիպեռակտիվությանը: 

Ամեն դեպքում կլինիկական պրակտիկայում բավականին բարդ է հստակ 

սահմանազատել ԲԱ-ի էկզոգեն և էնդոգեն տեսակները, քանի որ յուրաքանչյուր 

կոնկրետ դեպքում հիվանդության զարգացմանը մասնակցում են բազմաթիվ 

արտաքին և ներքին գործոններ, ներառյալ գենետիկ նախատրամադրվածությունը 

սպեցիֆիկ բորբոքման զարգացման և բրոնխների հիպերռեակտիվության հանդեպ, 

ՈՍՀԴ անտանելիությունը, ֆիզիկական ակտիվությունը, սառը օդի ազդեցությունը։ 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

Ներկայումս առանձնացվում է ռիսկի գործոնների 3 խումբ, որոնք այս կամ այն 

կերպ հանգեցնում են ԲԱ զարգացմանը: 

1. Նախատրամադրող (ներքին) գործոնները պայմանավորում են հիվանդի՝ ԲԱ-ի

առաջացման հանդեպ բարձր հակվածությունը: Դրանցից են հիմնականում

ատոպիան,  ժառանգական ծանրաբեռնվածությունը, ճարպակալումը, սեռը։

2. Պատճառային գործոնները նրանք են, որոնք անմիջականորեն հարուցում են

ԲԱ։ Դրանցից են բազմաթիվ արտաքին ալերգենները, որոնք էկզոգեն (ատոպիկ,

ալերգիկ) ասթմայի դեպքում սենսիբիլիզացվում են շնչուղիները, ինչպես նաև

կենցաղային և արտադրական բնույթի որոշ քիմիական նյութեր, ինֆեկցիոն և

այլ գործոններ, որոնք ալերգեններ չեն և էնդոգեն (ոչ ատոպիկ, ոչ ալերգիկ ) ԲԱ

զարգացման պատճառ են :

3. Գործոններ, որոնք բարձրացնում են ԲԱ-ի զարգացման ռիսկը (ծխելը,

շնչառական ինֆեկցիաները, մանկական տարիքը, օդի պոլյուտանտները,

սննդակարգի խանգարումները և այլն) օրգանիզմի  վրա մեկ կամ մի քանի

պատճառային գործոնների ազդեցության զուգակցմամբ:

  ԲԱ-ի զարգացմանը հանգեցնող վերը նշված ռիսկի գործոններից բացի, կան 

նաև գործոններ, որոնք հանգեցնում են ասթմայի սրացմանը, եթե բրոնխային ծառն 

արդեն գերզգայուն է, և ձևավորվել են այդ հիվանդությանը բնորոշ բրոնխների 

քրոնիկական բորբոքում և հիպերռեակտիվություն: Այս գործոնները կոչվում են 

տրիգերներ: Որպես տրիգերներ կարող են հանդես գալ շնչառական վիրուսային 

ինֆեկցիաները, գերսառեցումը, եղանակային փոփոխությունները, ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածությունը, կլիմայական անբարենպաստ պայմանները, բրոնխների 

լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ նյութերի ազդեցությունը, ինչպես նաև ինքնին պատ-

ճառային գործոնները, եթե դրանց ազդեցությունը շնչառական համակարգի վրա 

երկարաձգվում է: 

 Նախատրամադրող գործոններ 

ԲԱ զարգացման նախատրամադրող առավել կարևոր գործոններից է 

ատոպիան, այսինքն օրգանիզմի հակվածությունը E դասի (lgE) սպեցիֆիկ իմունոգլո-

բուլինինների մեծաքանակ արտադրության նկատմամբ՝ ի  պատասխան զանազան 



արտաքին ալերգենների ազդեցության: Անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիաների 

նկատմամբ այսպիսի հակվածությունը, որն ուղեկցվում է ընդհանուր  և կամ lgE-ի 

մակարդակի բարձրացմամբ, բնորոշ է ԲԱ-ով հիվանդների մեծամասնությանը, որոնց 

դեպքում հիվանդությունը զարգացել է մանկական հասակում (էկզոգեն կամ ատոպիկ, 

ԲԱ-ի ալերգիկ տեսակը): Ընդհակառակը, արյան շիճուկի lgE-ի ցածր մակարդակը  

զուգակցվում է ԲԱ այդ տեսակի առաջացման քիչ հավանականությամբ: Միաժա-

մանակ պետք է կարևորել, որ ԲԱ-ն միշտ չէ, որ զարգանում է բոլոր այն հիվանդների 

շրջանում, որոնք ունեն ատոպիա: 

Կլինիկորեն ատոպիան առավել հաճախ դրսևորվում է ալերգիկ դերմատիտով, 

էկզեմայով, սեզոնային ռինոկոնյուկտիվիտով, Կվինկեի այտուցով։ Հարկ է նշել, որ 

lgE-ի բարձր մակարդակ կարող է լինել նաև այլ հիվանդությունների դեպքում 

(հելմինթոզներ, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ, լյարդի ալկոհոլային ցիռոզ, հանգուցավոր 

պերիարտերիտ, Վեգեների գրանուլեմատոզ)։ 

Անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիաների (ատոպիա) նկատմամբ բարձր 

հակվածությունը կարելի է բացահայտել արյան շիճուկում ընդհանուր և կամ lgE 

մակարդակի բարձրացմամբ, ինչպես նաև ալերգենների հետ մաշկային փորձի 

դրական արդյունքներով: 

Հաստատված է, որ ատոպիան գենետիկ է, և փոխանցվում է ժառանգաբար, 

ամենայն հավանականությամբ աուտոսոմ-դոմինանտ տարբերակով: Այն երեխա-

ների շրջանում, որոնց ծնողները  հիվանդ են ԲԱ-ով, հիվանդության առաջացման  

ռիսկը մեծանում է  2-3 անգամ։ 

Տեղեկություններ կան նաև այն մասին, որ ԲԱ-ն և ատոպիան ժառանգաբար 

ձեռք են բերվում անկախ իրարից: Երեխայի ատոպիայի հանդեպ գենետիկ 

նախատրամադրվածությունը դեռևս չի նշանակում ԲԱ-ի զարգացման բարձր ռիսկ, 

եթե ծնողները չունեն ԲԱ։ Ժառանգաբար ձեռք է բերվում միայն բրոնխների 

հիպերռեակտիվության նկատմամբ անհատի հակվածությամբ, որը բնորոշ է ԲԱ-ին և 

կամ lgE-կախյալ անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիայի առաջացման նկատմամբ 

հակվածությամբ (ատոպիայի նկատմամբ): Այս հակվածությունը դրսևորվում է  միայն 

օրգանիզմի՝ արտաքին միջավայրի պատճառային գործոնների հետ անմիջական 

շփման դեպքում. դրանք են սպեցիֆիկ ալերգենները քիմիական, ֆիզիկական, 

ինֆեկցիոն և այլ գործոնների հետ, որոնք ինքնին կարող են հարուցել բրոնխների  

գերզգայուն վիճակ: 

ԲԱ ավելի հաճախ է դրսևորվում այն մարդկանց դեպքում, որոնք ունեն 

ճարպակալում և ՄԶԻ-ն մեծ է 30 կգ/մ2-ից։ Ենթադրյալ պատճառներից է ճարպակալ-

ման ազդեցությունը արտաքին շնչառության մեխանիկայի վրա։ Բացի այդ, հաս-

տատված է նաև ադիպոցիտներով պրոբորբոքային ցիտոկինների և մեդիատորների 

ձերբազատումը (IL-6, ՈւՆԳ-α և այլն)։ 



Արական սեռը ԲԱ-ի կարևոր ռիսկի գործոն է մինչև 15 տարեկան երեխաների և 

պատանիների շրջանում (տղաները 2 անգամ ավելի հաճախ են հիվանդանում, քան 

աղջիկները), իսկ 40-ից բարձր անձանց դեպքում ԲԱ-ն ավելի տարածված է կանանց 

շրջանում։ 

 Էթիոլոգիկ գործոններ 

Առանձնացնում են մի քանի խումբ էթիոլոգիկ գործոններ, որոնք սենսիբիլիզաց-

նում են շնչուղիները և անմիջականորեն առաջացնում ԲԱ։ Առավել մեծ նշանա-

կություն ունեն ինհալացիոն ուղիով ներթափանցող ալերգենները՝ աէրոալերգենները։ 

Առավել տարածված կենցաղային ալերգեններ են կենցազային փոշին, կենդա-

նիների, միջատների և սնկերի ալերգենները, իսկ արտաքին միջավայրի ալերգենները՝ 

ծաղկափոշին, սնկերը։ 

Հայտնի են 300 և ավելի մասնագիտական գործոններ, որոնք կարող են 

առաջացնել մասնագիտական ասթմա։ Դրանց մի մասն առաջացնում է ատոպիկ 

(ալերգիկ) ԲԱ՝ lgE-կախյալ, մյուս մասը՝ ոչ ատոպիկ (ոչ ալերգիկ) ԲԱ՝ lgE-անկախ։ 

Երբեմն մասնագիտական գործոնները կարող են առաջացնել խառը տիպի ԲԱ, որի 

զարգացման մեջ նշանակություն ունեն ինչպես իմունային, այնպես էլ ոչ իմունային 

մեխանիզմները։ 

Հայտնի են մեծ քանակությամբ սննդանյութեր, որոնք կարող են առաջացնել 

օրգանիզմի ատոպիկ սենսիբիլիզացիա, որոնք դրսևորվում են եղնջացանով, քորով, 

Կվինկեյի այտուցով, ատոպիկ դերմատիտով, հազվադեպ անաֆիլակտիկ շոկով։ Այն 

բավականին տարածված է վաղ մանկական տարիքում, չնայած 2/3 դեպքերում այն 

անհետանում է 3 տարեկանից հետո։ Մեծ քանակով սննդային ալերգեններ են 

պարունակում կովի կաթը, հավի ձուն, ձուկը, ընդեղենը։ Այս դեպքում ատոպիկ 

սենսիբիլիզացիան առաջանում է lgE-կախյալ մեխանիզմով։ 

Որոշ սննդանյութերի ազդեցությունը կարող է պայմանավորված լինել ոչ 

իմունային (պսևդոալերգիկ) մեխանիզմով՝ ոչ lgE-կախյալ գերզզգայունությամբ։ Այս 

դեպքում հիվանդությունը դրսևորվում է բորբոքային կասկադի ոչ իմունային 

ակտիվացմամբ կամ բրոնխների լորձաթաղանթի անմիջական վնասումով և 

բրոնխասպազմով։ 

Դեղերը ևս կարող են դառնալ ԲԱ-ի առաջացման պատճառ ինչպես ալերգիկ, 

այնպես էլ «կեղծ ալերգիկ» մեխանիզմների հաշվին: Առավել հաճախ դեղորայքային 

ալերգիկ ԲԱ հարուցում են․ 

• անտիբիոտիկները,

• ֆերմենտային դեղամիջոցները,

• իմունոգլոբուլինները,

• շիճուկները:

Բազմաթիվ «կեղծ ալերգիկ» մեխանիզմները գործում են ոչ ատոպիկ (ոչ

ալերգիկ) ԲԱ-ի հիմքում, որը զարգանում է հետևյալ դեղերն ընդունելու դեպքում` 



• ասպիրինի և այլ ՈՍՀԲԴ (արախիդոնային թթվի նյութափոխանակության

խանգարում),

• յոդ պարունակող ռենտգեն-կոնտրաստային նյութեր (կոմպլեմենտի համա-

կարգի ակտիվացում ալտերնատիվ ճանապարհով),

• կենտրոնական անէսթետիկներ, միոռելաքսանտներ, օփիում, հիստամինային

H1 և H2 ռեցեպտորների բլոկատորներ, արյան փոխարինողներ (դեքստրան,

մարդու ալբումին, ժելատին), ամինոգլիկոզիդներ (հիստամինի լիբերացիա`

մեդիատորի արտազատումը պարարտ բջիջներից, առանց lgE մեխանիզմների

մասնակցության):

Ի տարբերություն լայնորեն տարածված կարծիքի`դեղորայքային միջոցներով 

հարուցված  ԲԱ-ն միշտ չէ, որ հիվանդության ատոպիկ (ալերգիկ) տեսակ է և կարող 

է պայմանավորված լինել մետաբոլիկ խանգարումների արտահայտվածությամբ, 

որոնք հարուցվում են դեղամիջոցներ ընդունելու պատճառով (արախիդոնային թթվի 

նյութափոխանակության խանգարում, կոմպլեմենտի համակարգի ակտիվացում, 

հիստամինի ազատ արձակումը պարարտ բջիջներից՝ առանց  lgE մեխանիզմների 

մասնակցության և այլն): Չնայած այս փաստը քիչ է արտացոլվում հիվանդության 

կլինիկական պատկերում, այնուամենայնիվ այն կարևորվում է միայն տվյալ տեսակի 

ԲԱ օպտիմալ էթիոտրոպ և պաթոգենետիկ բուժման ընտրության ժամանակ: 

Գործոններ, որոնք բարձրացնում են ԲԱ-ի զարգացման ռիսկը 

Կան մի շարք գործոններ, որոնք բարձրացնում են ԲԱ զարգացման ռիսկը, բայց 

անմիջական պատճառ չեն։ Դրանցից են՝ 

• ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիան,

• ցնդող պոլյուտանտները,

• սննդանյութերը,

• ծխախոտը,

• մանկական տարիքը։

Ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիան հանգեցնում է մուկոցիլիար տրանս-

պորտի խանգարման, անոթային թափանցելիության մեծացման, բրոնխների պաշտ-

պանական ֆունկցիայի ընկճման։ Բացի այդ, որոշ վիրուսներ (RSV, գրիպի վիրուս, 

ռինովիրուս և այլն) կարող են մեծացնել բրոնխների ռեցեպտորների զգայունությունը՝ 

առաջացնելով բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմ։ Բակտերիաների դերը ԲԱ զարգաց-

ման գործում կասկածելի է, սակայն արդեն իսկ ԲԱ-ով հիվանդների դեպքում 

յուրաքանչյուր ռեսպիրատոր բակտերիալ ինֆեկցիա կարող է հանգեցնել 

հիվանդության սրացման՝ դառնալով տրիգեր։ 

Օդի աղտոտվածությունը ևս կարևոր գործոն է, որը բարդացնում է ԲԱ-ի 

ընթացքը։ Ծխախոտի ծուխն արտահայտված գրգռող ազդեցություն ունի բրոնխների 

լորձաթաղանթի վրա, որն ուղեկցվում է մուկոցիլիար տրանսպորտի խանգարմամբ, 



լորձի հիպերսեկրեցիայով, լորձաթաղանթի նեյտրոֆիլային ինֆիլտրացիայով և 

քրոնիկական բորբոքման զարգացմամբ։ Վնասակար է նաև պասիվ ծխելը։ 

ԲԱ-ի սրացում առաջացնող ռիսկի գործոնները (տրիգերներ) 

Հայտնի են բազմաթիվ ռիսկի գործոններ, որոնք կարող են դրդել ԲԱ-ի սրացման՝ 

բրոնխներում բորբոքային պրոցեսների ակտիվացման և/կամ բրոնխոսպազմի 

առաջացման: Տրիգերներն ունեն էթիոլոգիկ (պատճառային) գործոններ, որոնք 

հարուցում են ԲԱ, օր․ ալերգենները կամ ոչ ալերգիկ գործոնները, որոնց նկատմամբ 

արդեն գերզգայուն են հիվանդի շնչուղիները: Այս դեպքում նշանակություն ունի 

ալերգենների կամ քիմիական նյութերի խտության աճը, ինչպես նաև շնչուղիների 

վրա դրանց ազդեցության տևողությունը: 

Որպես տրիգերներ կարող են հանդես գալ մի շարք ոչ սպեցիֆիկ գործոններ, օր․ 

• ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և հիպերվենտիլյացիան (ֆիզիկակական

ակտիվության ԲԱ),

• սառը կամ խոնավ օդի ազդեցությունը շնչուղիների լորձաթաղանթի վրա,

• գրգռող գազերի, օդի պոլյունտանտների մեծ խտությունը, ծխախոտի ծխի և

այլնի ազդեցությունը,

• եղանակային գործոնները,

• շնչառական ինֆեկցիաները,

• վիրուսային կամ բակտերիալ ռինիտը, սինուսիտը, քթի պոլիպոզը,

• չափազանց մեծ  հուզական ծանրաբեռնվածությունը,

• քունը (գիշերային ասթման),

• որոշ սննդամթերքները,

• հղիությունը,

• դաշտանը,

• որոշ դեղերի ընդունումը։

ԲԱ-ով հիվանդ անձանց հակացուցված է ընդունել ոչ սելեկտիվ β-ադրենոբլո-

կատորներ, ինչպես նաև ասպիրինի և այլ ՈՍՀԴ, որոնք առաջացնում են 

բրոնխոսպազմ և հիվանդության ընթացքի բարդացում: 

«Գիշերային ասթմա» 

Հայտնի է, որ քնի ընթացքում բնորոշ են շնչառության և դրա կարգավորման 

ֆիզիոլոգիական մի շարք շեղումներ: Մասնավորապես, աչքերի արագ շարժումներով 

քնի պարբերաբար ընթացող փուլերի ժամանակ, որին բնորոշ է ԿՆՀ-ի բարձր 

մետաբոլիկ ակտիվությունը, անգամ առողջ մարդկանց շրջանում 8 %-ով մեծանում է 

վերին շնչուղիների դիմադրողականությունը, որն էլ հանգեցնում է համապատաս-

խանաբար ԳԾԱարտ., ԱԱԾ1, ալվեոլային վենտիլյացիայի, թթվածնի օգտագործման (15-

25%-ով) և հիպօքսիայի նկատմամբ վենտիլյատոր պատասխանի նվազեցմանը: 

Արդյունքում նվազում է PaO2-ը և մեծանում է  PaCO2-ը: ԲԱ-ով կամ թոքերի մեկ այլ 

օբստրուկտիվ հիվանդությունից տառապող անձանց շրջանում այդ ցուցանիշների 



փոփոխությունները հասնում են 50% և ավելի: Այսպիսով, շնչառական ուղիների 

դիմադրողականության և թոքային օդափոխության ցիրկադային ֆիզիոլոգիական 

տատանումների էական մեծացումը ԲԱ-ից տառապող հիվանդների շնչահեղձության 

գիշերային նոպաների գլխավոր պատճառն է: 

ԲԱ-ով պայմանավորված շնչառության կանգը և հանկարծակի մահվան 

դեպքերի մեծ մասը դիտվում են գիշերային կամ վաղ առավոտյան ժամերին։ Այս 

տվյալները վկայում են բրոնխային օբստրուկցիայի ուժգնացման և խորացման մասին 

ԲԱ-ով հիվանդների դեպքում առավելապես գիշերային ժամերին։ 

Գոյություն ունեն գիշերային բրոնխոօբստրուկցիայի այլ մեխանիզմներ․ 

• խոլիներգիկ ակտիվության գիշերային բարձրացումը (vagotonus), որը

հանգեցնում է բրոնխների հարթ մկանների տոնուսի մեծացմանը,

• կորտիզոլի և շրջանառող կատեխոլամինների մակարդակի նվազումը,

• մուկոցիլիար քլիրենսի դանդաղումը, հազային ռեֆլեքսի ընկճումը,

• մարմնի ջերմաստիճանի նվազումը, շնչուղիների սառեցումը,

• գաստրոէզոֆագիալ ռեֆյուքսը, հիվանդի հորիզոնական դիրքը հանգեցնում է

միկրոասպիրացիաների առաջացմանը և վագուսային ռեցեպտորների խթան-

մանը, որոնք տեղակայված են կերակրափողի ստորին հատվածներում,

• ꞵ2-ադրենոռեցեպտորների քանակի գիշերային նվազումը,

• բորբոքային պրոցեսների ակտիվացումը, որն ուղեկցվում է մեդիատորների, այդ

թվում IgE-ի և հիստամինի ուժգնացած ձերբազատմամբ։

Բորբոքային պրոցեսների և բրոնխային օբստրուկցիայի 

հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմները 

ԲԱ-ն, անկախ իր տեսակներից, կլինիկապաթոգենետիկ տարբերակներից և 

հատուկ էթիոլոգիկ գործոններից, շնչուղիների քրոնիկական բորբոքային հիվան-

դություն է, որն առանձնանում է բրոնխների արտահայտված հիպերռեակտիվա-

կանությամբ և բրոնխոօբստրուկցիայի առաջացմամբ, որն էլ իր հերթին 

պայմանավորված է մի շարք մեխանիզմներով․ 

• բրոնխների հարթ մկանների սուր սպազմով,

• բրոնխների պատի  բորբոքային այտուցով,

• օդատար ուղիների լուսանցքներում լորձային խցանների ձևավորմամբ,

• բրոնխների պատի և պերիբրոնխիալ հյուսվածքի մորֆոլոգիական

վերակառուցմամբ:

Էկզոգեն (ատոպիկ, ալերգիկ) և էնդոգեն (ոչ ատոպիկ, ոչ ալերգիկ) ԲԱ դեպքում 

բրոնխների քրոնիկական բորբոքումների ձևավորման մեխանիզմները որոշ չափով 

տարբերվում են միմյանցից, սակայն երկու դեպքում էլ այդ մեխանիզմների  

իրականացումը հանգեցնում է միջնորդանյութերի  մեծաքանակ արտազատմանը, 

որոնք հարուցում և աջակցում են բրոնխի պատում ԲԱ-ին բնորոշ բորբոքային 

պրոցեսներին: 



ԲԱ էկզոգեն (ատոպիկ, ալերգիկ) տեսակի դեպքում մեծ նշանակություն ունեն 

բջիջների իմունային ակտիվացումը, նախևառաջ էոզինոֆիլներինը, պարարտ 

բջիջներինը և լիմֆոցիտներինը: Օտարածին հակածնի` թոքերի ռեսպիրատոր 

բաժիններ ներթափանցելու դեպքում մակրոֆագերը մասնակցում են անտիգենը 

վերամշակելուն և T-լիմֆոցիտներին ներկայացնելուն, որոնք էլ իրենց հերթին 

խթանում են  B-լիմֆոցիտը՝ սպեցիֆիկ հակամարմինների` IgE  իմունոգլոբուլինների 

արտազատումը: B-լիմֆոցիտների գրգռումը կատարվում է IL-4-ի, IL-5-ի, IL-6-ի 

պարտադիր մասնակցությամբ, որոնք արտազատվում են  T բջիջների  կողմից: 

Արդյունքում ցիտոկինների ազդեցությամբ կատարվում է B-լիմֆոցիտների պրոլի-

ֆերացիա, որոնք արտադրում են IgE: Վերջիններս ամրակայվում են պարարտ 

բջիջների և էոզինոֆիլների թաղանթների վրա, որոնք արդեն «պատրաստ են»  դրան 

IL-3 և IL-5 գործողությունների շնորհիվ: Պարարտ բջիջների ու էոզինոֆիլների և 

դրանց մակերեսին ամրակայված իմունոգլոբուլինների և բջիջների հանդիպման  

ժամանակ կատարվում է միջնորդանյութերի մեծաքանակ արտազատում (հիստա-

մինի, էոզինոֆիլների և նեյտրոֆիլների հեմոտաքսիսի անաֆիլակտիկ գործոնի, 

պրոստագլանդինների, լեյկոտրիենների, պրոտեազների, ցիտոկինների, թրոմբոցիտ-

ների ակտիվացման գործոնի և այլն), որոնք բրոնխներում հանգեցնում են բորբոքային 

պրոցեսների առաջացմանը: Այս պրոցեսի կարևոր օղակներից է բջիջների թաղանթի 

ֆոսֆոլիպիդների նյութափոխանակության խթանումը, մասնավորապես A2 

ֆոսֆոլիպազի ակտիվացումը, որի ազդեցությամբ առաջանում են արախիդոնաթթու 

և թրոմբոցիտների ակտիվացման գործոն: Իր հերթին ցիկլօքսիգենազի ազդեցությամբ 

արախիդոնաթթվից առաջանում են պրոստագլանդիններ, թրոմբօքսան A2, իսկ 

լիպօքսիգենազի ազդեցությամբ` լեյկոտրիեններ: 

Հիստամինը, պրոստագլանդինները և լեյկոտրիեններն անհապաղ տիպի 

ալերգիկ ռեակցիայի վաղ փուլի միջնորդանյութերից են: Վերջինս հարուցում է բրոնխ-

ների հարթ մկանների սպազմ, լորձի գերարտազատում և լորձաթաղանթի 

բորբոքային այտուց: 

Քեմոտաքսիսի և թրոմբոցիտների ակտիվացման գործոններն ավելի ուշ փուլի 

միջնորդանյութերից են, որը զարգանում է ալերգիկ ռեակցիայի առաջացումից 2-8 

ժամ անց և շարունակվում է մի քանի օր, նույնիսկ ալերգենների հետ շփումը 

դադարեցնելուց հետո: Դրանք առաջացնում են քեմոտաքսիս և լիմֆոցիտների, 

էոզինոֆիլների և նեյտրոֆիլների միգրացիա դեպի բրոնխների լորձաթաղանթ և 

խթանում են այդ բջիջներով լեյկոտրիենների, թրոմբոցիտների ակտիվացման 

գործոնի, թրոմբօքսանի հետագա արտազատումը, որոնք աջակցում են բորբոքմանը և 

հանգեցնում են օդատար ուղիների էպիթելի վնասմանը` դրանով մեծացնելով 

միջնորդանյութերի մուտքը դեպի բրոնխների ընկալչային ապարատ և հարթ 

մկաններ: 



ԲԱ-ով ախտահարված անձանց շրջանում բրոնխների հիպերռեակտիվության և 

դրանց հակվածության բրոնխասպազմի երկրորդ կարևոր մեխանիզմը շնչուղիների 

հարթ մկանների լարվածության նեյրոգեն կարգավորման խախտումն է: Նախևառաջ 

խոսքը  ԲԱ-ով ախտահարված  հիվանդների շրջանում պարասիմպաթիկ նյարդային 

համակարգի ակտիվության մեծացման և բրոնխոսպազմի խոլիներգիկ բաղադրիչի 

ձևավորման մասին է, որոնց պատճառներից են. 

• Բրոնխների լորձաթաղանթի էպիթելի վնասումը, որը դյուրին է դարձնում

բազմաթիվ բորբոքային միջնորդանյութերի ազդեցությունը թափառող նյարդի

զգայական վերջավորությունների վրա:

• Բրոնխների հարթ մկանների հիպերպլազիան, որը բնորոշ է ԲԱ-ով ախտա-

հարված  հիվանդներին, որն էլ հանգեցնում է հարթ մկանների լարվածության

առավել արտահայտված աճին` ի պատասխան սովորական խոլինէրգիկ ազդե-

ցություններին:

• Նեյրոպեպտիդների և թրոմբօքսանի (որոնք մեծ քանակությամբ առաջանում են

բորբոքման պրոցեսում) ազդեցությամբ ացետիլխոլինի արտազատման ուժգնա-

ցումը:

• Ացետիլխոլինը քայքայող ացետիլխոլինէսթերազի  ակտիվության նվազումը:

• Ոչ ադրենէրգիկ բրոնխոդիլատացիայի նվազումը, որը պայմանավորված է

վազոակտիվ ինտեստինալ պեպտիդի (VIP) գործողությամբ, որը նորմայի պայ-

մաններում սահմանափակում է ացետիլխոլինի բրոնխոսպաստիկ ազդեցությունը

(ԲԱ-ով  հիվանդների շրջանում բորբոքային որոշ միջնորդանյութերի ազդե-

ցությամբ VIP-ը արագ քայքայվում է ):

Վերջին տարիներին մեծ նշանակություն է տրվում նեյրոպեպտիդների գոր-

ծողությանը, որոնք արտազատվում են ոչ միելինիզացված սենսորային C-նյար-

դաթելերի խթանման դեպքում (բորբոքային մեդիատորների ազդեցությամբ), որոնք 

բրոնխների և ալվեոլների պատի մեջ են: Այսպիսի նեյրոպեպտիդներից են  P 

սուբստանցիան, A նեյրոկինինը, B նեյրոկինինը և կալցիտոնինի գենի հետ կապված 

պեպտիդը: Նեյրոպեպտիդները հարուցում են լորձի արտահայտված գերարտազա-

տում, բրոնխների հարթ մկանների սպազմ, լորձաթաղանթի և ենթալորձաթաղան-

թային շերտի այտուցվածություն: Հետաքրքիր է, որ նեյրոպեպտիդների արտադրման 

խթանումը կարող է կատարվել ոչ միայն բորբոքման միջնորդանյութերի ազդե-

ցությամբ, այլև շնչուղիների վրա որոշ ոչ սպեցիֆիկ գործոնների անմիջական գրգռիչ 

գործողության պատճառով, օր․, ծխախոտի ծխի, ծծմբի երկօքսիդի, կենցաղային 

փոշու, սառը օդի պատճառով: 

ԲԱ հիմնական նշանների ձևավորմանը մասնակցող վերը նկարագրված 

ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմների մեծ մասը այսպես թե այնպես պայմա-

նավորված է բազմաթիվ միջնորդանյութերով և այլնի գործողությամբ: ԲԱ-ի էկզոգեն 

տեսակի դեպքում բորբոքման միջնորդանյութերի արտազատման պրոցեսը 

հարուցվում է անհապաղ տիպի IgE-կախյալ ալերգիկ ռեակցիայով: ԲԱ-ի էնդոգեն 



տեսակի դեպքում պարարտ բջիջների, էոզինոֆիլների, լիմֆոցիտների, արախի-

դոնային թթվի մետաբոլիզմի, նեյրոպեպտիդների արտազատման ակտիվացումը և 

թափառող նյարդի տոնուսի գերակայությունը պրոստագլանդինների, լեյկոտրիեն-

ների, թրոմբօքսանի և բորբոքման այլ միջնորդանյութերի ձևավորմամբ կատարվում 

են առանց անհապաղ տիպի IgE-կախյալ ալերգիկ ռեակցիայի մասնակցության, օր․, 

օդատար ուղիների վրա ոչ ալերգիկ գործոնների ուղղակի գրգռիչ կամ թունավոր 

ներգործության ազդեցությամբ: 

Այդուհանդերձ, երկու դեպքում էլ բրոնխների պատի քրոնիկական բորբոքման 

ձևավորման արդյունքում նկատվում են էպիթելների վնասում, հարթ մկանների 

տոնուսի մեծացում, բրոնխների պատի բորբոքային այտուցվածություն, լորձի 

գերարտազատում և բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի ձևավորում: 

Կլինիկական պատկերը 

ԲԱ կլինիկական պատկերը խիստ բազմազան է, պայմանավորված է տարիքով, 

հիվանդության փուլով (սրացում, ռեմիսիա), կլինիկապաթոգենետիկ տարբերակով, 

բրոնխոօբստրուկցիայի արտահայտվածությամբ, ուղեկցող ատոպիկ երևույթների 

առկայությամբ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ էկզոգեն և էնդոգեն գործոններով։ 

Չնայած ԲԱ դասական դրսևորում է շնչահեղձության նոպան, սակայն մեծ 

մասամբ հիվանդությունը սկսվում է աստիճանաբար դժվարացող, սուլող շնչառութ-

յան կամ հանկարծակի առաջացած հազային նոպայի կարճատև և թեթև էպիզոդներով 

(շնչառության դիսկոմֆորտի և հազի նոպա)։ 

Նկարագրված էպիզոդները կարող են առաջանալ առանց ակնհայտ պատճառի։ 

Այլ դեպքերում պարոքսիզմների առաջացման կապը տրիգերների ազդեցության հետ 

բացահայտ է (ռեսպիրատոր ինֆեկցիա, անբարենպաստ եղանակային պայմաններ, 

աերոպոլյուտանտների ազդեցություն, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, ատոպիկ 

հիվանդությունների սրացում և այլն)։  

Մեծ մասամբ պարոքսիզմալ հազի և սուլող դժվարացած շնչառության առաջին 

դրսևորումից մինչև շնչահեղձության տիպիկ նոպաների առաջացումը և ԲԱ 

ախտորոշումը անցնում են ամիսներ և տարիներ։ 

Սրացման շրջան 
Շնչահեղձությունը ԲԱ առավել վառ կլինիկական արտահայտությունն է: 

Շնչահեղձության նոպայի զարգացման մեջ առանձացնում են երեք փուլ` նա-

խանշանային /պրոդրոմալ փուլ/, շնչահեղձության փուլ, նոպայի հետադարձ զարգա-

ցում: 

Նախանշանային փուլ․ ԲԱ շատ հիվանդներ շնչահեղձության նոպայի սկսվելուց 

մի քանի րոպե, ժամ, անգամ օրեր առաջ նշում են յուրաքանչյուր հիվանդին բնորոշ 

անհատական, ամենատարբեր սիմպտոմներ, որոնք վկայում են մոտալուտ 

պարոքսիզմի մասին: Առավել հաճախ դրանք վազոմոտոր կամ ալերգիկ ռինիտի ու 

կոնյունկտիվիտի նշաններ են՝ քթով դժվարացած շնչառություն, հարբուխ, աչքերի 

քոր, կարմրություն, փռշտոց։ Որոշ հիվանդների դեպքում կարող են նկատվել 

տրամադրության անկում, անհանգստություն, դյուրագրգռվա-ծություն, գլխացավեր։ 



Չափազանց բնորոշ է նոպայաձև, տանջող, քիչ պրոդուկտիվ հազը, որը վկայում 

է բրոնխային անցանելիության կտրուկ և արագ վատթարացման մասին, ինչը 

պայմանաված է բրոնխի լորձաթաղանթի զարգացող այտուցով, նաև շատ մածուցիկ 

«ապակենման» խորխի մեծ քանակի կուտակմամբ և մանր բրոնխների պատերի հարթ 

մկանների սպազմով: Ընդ որում, մածուցիկ խորխը գրեթե չի հեռացվում, կանգ է 

առնում շնչուղիների լուսանցքում: Տանջալից հազն ուղեկցվում է կրծքավանդակում 

ծանրության զգացողությամբ, արագ զարգացող էքսպիրատոր բնույթի հևոցով, որն էլ 

շուտով վերածվում է շնչահեղձության: 

Շնչահեղձության նոպա․ առաջանում է օդի պակասության և դժվարացած 

շնչառության զգացողություն: Ներշնչումը կարճացած է, արտաշնչումը` դժվարացած: 

Արտաշնչման տևողությունը 3-4 անգամ ավելի է ներշնչման տևողությունից: Հաճախ 

այդպիսի դժվարացած շնչառությունն ուղեկցվում է դիստանցիոն չոր խզզոցներով: 

Հիվանդի դիրքը հարկադրական է. նա նստած է կամ կանգնած, ձեռքերով հենված 

ծնկներին: 

Հիվանդը սովորաբար գրգռված է: Մաշկային ծածկույթը դժգույն է, գորշ 

երանգով: ՇԱ և հիպօքսեմիայի զարգացման դեպքում ի հայտ է գալիս դիֆուզ, գորշ 

ցիանոզ: Մաշկը խոնավ է, դեմքին, պարանոցին, կրծքին հաճախ քրտինքի կաթիլներ 

են նկատվում: 

Շնչառական շարժումների քանակ մեծացած է մինչև րոպեում 20-24: Շնչառու-

թյունը մակերեսային է։ Շնչահեղձության նոպայի դեպքում կտրուկ մեծանում են 

թոքերի օդակրությունը և կրծքավանդակի ծավալը: 

Պերկուսիայով հայտնաբերվում է տուփային հնչյուն՝ ի հաշիվ թոքերի 

օդակրության զգալի մեծացման: Թոքերի ստորին սահմաններն իջած են, վերինները` 

բարձրացած: Շնչառական էքսկուրսիան նվազած է։ Աուսկուլտացիայի ժամանակ ԲԱ 

նոպայի ընթացքում նկատվում է երկարացած արտաշնչումով թուլացած շնչառու-

թյուն, որը միատեսակ է թոքերի սիմետրիկ հատվածներում: Թոքերի ամբողջ 

մակերևույթով լսվում են չոր խզզոցներ, ընդ որում՝ գերակշռում են դիսկանտային 

(բարձր) խզզոցները: Խզզոցները լսվում են շնչառության երկու փուլերում, սակայն 

առավել ինտեսիվ և բազմազան են երկարատև արտաշնչման ժամանակ: 

Սրտի սահմանները սովորաբար չեն որոշվում թոքերի արտահայտված 

էմֆիզեմայի պատճառով: Սրտի տոները խլացած են, ռիթմիկ են, նկատվում են 

տախիկարդիա, ծանր դեպքերում՝ առիթմիաներ, II տոնի շեշտվածություն թոքային 

զարկերակի լսման կետում, որը վկայում է թոքային զարկերակում ճնշման բարձ-

րացման մասին։ 

Շնչահեղձության միջին և ծանր նոպաների դեպքում կարող է նկատվել պարա-

դոքսալ պուլս` սիստոլիկ ԶՃ տատանումներով արտաշնչման և ներշնչման ժամանակ 

15-20 մմ ս. ս.-ից առավել:

Նոպայի հետադարձ զարգացման փուլ: Մեծ մասամբ չբարդացած դեպքերում 

շնչարգելության նոպան կանխարգելվում է միայն բրոնխալայնիչների կիրառմամբ: 

Շնչարգելության նոպայի դադարից հետո վերսկսվում է հազը, որն այժմ ուղեկցվում է 



մածուցիկ  «ապակենման»  խորխի արտազատմամբ: Դրանցից հետո հիվանդի վիճակն 

աստիճանաբար լավանում է, և նոպան արդյունավետ ընդհատվում է:  

Շնչարգելության նոպաների շարունակականությունը տատանվում է լայն 

սահմաններում` մի քանի տասնյակ րոպեներից մինչև մի քանի ժամ, նույնիսկ օր: ԲԱ-

ի նոպայի ծանրության գնահատումը գործնականում մեծ նշանակություն ունի: 

Շնչարգելության թեթև կամ միջին ծանրության նոպաներին բնորոշ է համե-

մատաբար արագ և կայուն դրական ազդեցությունը բրոնխոլայնիչներ`  β2-ադրենո-

միմետիկներ և թեոֆիլինի ածանցյալներ կիրառելու դեպքում: Բրոնխալայնիչների 

կիրառելուց հետո գրանցված պատասխանի բացակայությունը կամ կարճատև 

ազդեցությունը վկայում է շնչարգելության ծանր նոպայի մասին: 

Մեծ նշանակություն է տրվում գիշերային պարոքսիզմների առաջացմանը, 

որոնք առավել հաճախ գրանցվում են 200-600 ընկած ժամանակահատվածում և 

գնահատվում են որպես լուրջ պրոգնոստիկ նշան, որը վկայում է հիվանդի ոչ 

ադեկվատ բուժման մասին։ 
Միջնոպայական շրջան 

Թեթև (ինտերմիտացվող և պերսիստող) ընթացքով ԲԱ դեպքում միջնոպա-

յական շրջանում հիվանդության օբյեկտիվ նշաններ կարող են չլինել։ 

Միջին ծանրության և ծանր ընթացքով ԲԱ հիվանդների դեպքում երբեմն 

հայտնաբերվում են դժվարացած շնչառություն, լրացուցիչ մկանների ակտիվ մաս-

նակցություն շնչառությանը, էքսպիրատոր հևոց, տարածված սուլող խզզոցներ։ 

Արտահայտված էմֆիզեմայի նշանները կարող են վկայել նաև ԲԱ-ի և ԹՔՕՀ 

համակցման մասին։ 

ԲԱ գործիքային և լաբորատոր ախտորոշում 

Ալերգոլոգիական ստատուսի ուսումնասիրությունը 
Կլինիկական պրակտիկայում ալերգոլոգիական վիճակի գնահատման ամենա-

տարածված մեթոդներից են առավել հավանական ալերգեններով մաշկային թեստերը 

(սկարիֆիկացիոն, ներարկումային, ներմաշկային), ինչպես նաև արյան շիճուկում 

սպեցիֆիկ IgE-հակամարմինների որոշումը: 

Չնայած մաշկային թեստերի և արյան շիճուկում սպեցիֆիկ IgE-հակամար-

մինների որոշման բարձր տեղեկատվական հնարավորություններին` այդ թեստերի 

դրական արդյունքները դեռ չեն նշանակում, որ հիվանդությունն ունի ալերգիկ բնույթ, 

քանի որ որոշ առողջ անձանց դեպքում արյան շիճուկում կարելի է հայտնաբերել IgE-

հակամարմիններ (թեստերի կեղծ դրական արդյունքներ): Ընդհակառակը, ներարկ-

վող ալերգենի նկատմամբ բացասական ռեակցիան կամ արյան շիճուկում IgE-ի 

նորմալ մակարդակը չի բացառում հիվանդության ալերգիկ ծագումը: 

Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի գնահատումը 
ԲԱ դեպքում ԱՇՖ գնահատումը կատարում են բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմը 

հայտնաբերելու, բրոնխային օբստրուկցիայի աստիճանը որոշելու, դրա դարձե-

լիությունը, բրոնխների գերզգայնությունը բացահայտելու, ինչպես նաև իրակա-

նացվող բուժման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: 



Բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմն ախտորոշելու համար կիրառվող առավել 

տեղեկատվական ֆունկցիոնալ ցուցանիշներից են՝ 

• 1 վրկ. արագացված արտաշնչման ծավալը (ԱԱԾ1),

• արագացված արտաշնչման գագաթային ծավալային արագությունը (ԳԾԱարտ.),

• Թիֆնոյի ինդեքսը` ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ (թոքերի արագացած կենսական տարո-

ղությունը),

• 25-75 % մակարդակների միջին ծավալային արագությունը (ՄԾԱ25-75 %) :

Հայտնի է, որ ասթմատիկ նոպայի դեպքում շնչուղիների դարձելի օբստրուկ-

ցիայի աստիճանի մեծացումն արտահայտվում է ԱԱԾ1, ԳԾԱարտ.,ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ և 

ՄԾԱ25-75 % նվազումով: 

Նոպայի ընդհատվելուց կամ կարճատև ազդող β2-ադրենոմիմետիկների (օր․, 

սալբուտամոլ և այլն) կիրառելուց հետո այդ ցուցանիշներից շատերը մեծանում են` 

մոտենալով նորմալ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշներին: 

Պետք է հիշել, որ միջնոպայական շրջանում ԲԱ-ով հիվանդների շրջանում 

(հիվանդության ընթացքի 1-ին և 2-րդ աստիճան) ԱԱԾ1 և ԳԾԱարտ.-ը կարող են 

նորմայից քիչ տարբերվել: Նման դեպքերում ախտորոշմանն օգնում է ԹԸՏ 

գնահատումը, օր․, մարմնի ընդհանուր պլետիզմոգրաֆիայի մեթոդի միջոցով: Բրոն-

խային օբստրուկցիայի հարաճումն ուղեկցվում է ԹՄԾ, ՖՄՏ և ԹԸՏ աստիճանական 

մեծացմամբ, ինչը բացատրվում է օդային թակարդի ազդեցությամբ: Արդյունքում 

նկատվում են թոքերի գերօդահարություն և գերձգում, որը հանգեցնում է թոքերի 

էլաստիկության, ստոծանու շարժունակության նվազման, որն էլ հանգեցնում է 

շնչառական մկանների գերհոգնածության և հևոցի խորացման։ 

Թեստեր բրոնխիոլիտիկներով 

Կլինիկական պրակտիկայում բրոնխիոլիտիկներով թեստերը լայնորեն կիրառ-

վում են բրոնխոսպազմը բացահայտելու և բրոնխային օբստրուկցիայի դարձելի 

բաղադրիչի աստիճանը գնահատելու համար: Առավել հաճախ բրոնխիոլիտիկները 

(β2 –ադրենոխթանիչներ կամ M-խոլինոբլոկատորները) ներմուծվում են ինհալացիոն 

եղանակով: Արդյունքները գնահատվում են ինհալացիայից 15, 30-40 րոպե անց: 

Շնչուղիների դարձելի օբստրուկցիայի աստիճանն արտացոլող առավել տեղե-

կատվական ցուցանիշներն են ԱԱԾ1-ը և ԳԾԱարտ.-ը: ԲԱ դիագնոզը հաստատվում է 

այն դեպքում, երբ ԱԱԾ1-ը մեծանում է 12 %-ով, և/կամ ԳԾԱարտ.-ը՝ 15 %-ով։ Այս 

ցուցանիշների ավելի քիչ բարձրացման դեպքում ԲԱ դիագնոզը չի կարելի բացառել, 

քանի որ թեստի բացասական արդյունքը կարող է պայմանավորված լինել 

ինհալացիայի սխալ կատարմամբ կամ հիվանդի կողմից դեղի (բրոնխոդիլատատորի) 

նախապես կիրառմամբ։ 

Պիկֆլոումետրիա 
Պիկֆլոումետրիան արագացված արտաշնչման դեպքում օդային հոսքի 

առավելագույն ծավալային արագությունը չափելու պարզ և մատչելի մեթոդ է: Այս 

մեթոդը կիրառվում է ԲԱ հիվանդների շրջանում բրոնխային օբստրուկցիայի 

աստիճանը վերահսկելու համար: Մեծ մասամբ ԳԾԱարտ.-ը լավ կորելացվում է ԱԱԾ1 և 



ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ ցուցանիշների հետ։ Հետազոտություններն անցկացվում են ամեն օր, 

օրական մի քանի անգամ, որն էլ հնարավորություն է տալիս գնահատելու հիվանդի 

վիճակի ծանրությունը և իրականացնելու ԲԱ սրացման վաղաժամ ախտորոշումը: 

Առավել հաճախ պիկֆլոումետրիան կատարվում է օրական 2 անգամ` 

• առավոտյան` արթնանալուց անմիջապես հետո, երբ ԳԾԱարտ.-ի ցուցանիշները

նվազագույնն են, որն էլ պայմանավորված է ԲԱ-ով ախտահարված հիվանդ-

ներին բնորոշ բրոնխային անցանելիության գիշերային վատթարացմամբ,

• երեկոյան (նախընտրելի է կարճատև ազդեցությամբ բրոնխալայնիչների

ինհալացիայից հետո), երբ ԳԾԱարտ.-ի ցուցանիշներն առավելագույն են:

Հիմք ընդհունելով այս երկու ցուցանիշները` հաշվարկում են ԳԾԱարտ.-ի 

օրական բաշխումն ու փոփոխականությունը. 

ԳԾԱարտ.-ի օրական բաշխումը=
ԳԾԱ max − ԳԾԱ min

0.5×(ԳԾԱ 𝑚𝑎𝑥 − ԳԾԱ 𝑚𝑖𝑛)
× 100% 

Օրական փոփոխականությունը=
ԳԾԱ max − ԳԾԱ min

ԳԾԱ max
× 100% 

ԳԾԱարտ.-ի օրական բաշխումը (տատանումները), որը գերազանցում է 20%-ը, 

ԲԱ-ի կարևոր դիագնոստիկ նշան է: Օրվա ընթացքում, որքան մեծ է ԳԾԱարտ.-ի 

տատանումը, այնքան մեծ է բրոնխային օբստրուկցիայի դարձելիության աստիճանը, 

և ծանր է ԲԱ-ի ընթացքը: Երբեմն ծանր ընթացքով ԲԱ-ի դեպքում բրոնխոօբստրուկ-

տիվ սինդրոմի անդարձելի բաղադրիչի հաշվին ԳԾԱարտ․-ի օրական տատանումները 

կարող են լինել մինիմալ (< 20%) կամ ընդհանրապես չլինել։ 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը 
Չբարդացած ԲԱ դեպքում նոպաների միջև եղած ժամանակահատվածում 

կարող է կրծքավանդակի ռենտգենաբանական պատկերի որևէ փոփոխություն ի 

հայտ չգալ: ԲԱ արտահայտված սրացման դեպքում սովորաբար բացահայտվում են 

թոքային հյուսվածքի բարձր օդակրություն (հիպերինֆլյացիա), թոքադաշտերի 

լայնացում, շարժունակության սահմանափակում, ստոծանու հարթեցում, ռետրոս-

տերնալ տարածության լայնացում, սրտի հորիզոնական դիրք։ 

ԲԱ երկարատև ընթացքը, որը զուգակցվում է ԹՔՕՀ հետ, ուղեկցվում է թոքերի 

էմֆիզեմայի ռենտգենաբանական նշաններով, թոքային նկարի ուժեղացմամբ: Ծանր 

դեպքերում կարելի է հայտնաբերել թոքային զարկերակի հիպերտենզիայի և 
քրոնիկական թոքային սրտի նշաներ: Կարող է նկատվել նաև կրծքավանդակի 

դեֆորմացիա (կիֆոզ, կրծքի դեֆորմացիա) և այլն: Բրոնխների` լորձային խցաներով 

օբտուրացիան ուղեկցվում է սուբսեգմենտար և սեգմենտար ատելեկտազների 

առաջացմամբ: Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությամբ կարելի է հայտնաբերել 

նաև ԲԱ որոշ բարդություններ՝ պնևմոթորաքս, պնևմոմեդիաստինում, ատելեկտազ։ 

Արյան ընդհանուր անալիզը  
Արյան ընդհանուր հետազոտությամբ հաճախ հայտնաբերվում է չափավոր (5-

15 %) էոզինոֆիլիա։ Դինամիկայում էոզինոֆիլիան կարող է նվազել ԳԿՍ բուժման 

ֆոնին և ռեմիսիայի շրջանում։ Չբարդացած ասթմային լեյկոցիտոզը, լեյկոցիտար 

բանաձևի շեղումները, ԷՆԱ մեծացումը բնորոշ չեն։ Դրանք կարող են նկատվել 



ինֆեկցիայի միացման դեպքում։ Հարկավոր է հիշել, որ լեյկոցիտների քանակի 

նվազումը կարող է պայմանավորված լինել ԳԿՍ ընդունմամբ։ 

ԲԱ-ին բնորոշ փոփոխություններն արյան կենսաքիմիական անալիզում 

բացակայում են: Հիվանդության սրացման և բրոնխներում բորբոքային պրոցեսի 

նշանների խորացման դեպքում արյան կենսաքիմիական անալիզում կարելի է 

հայտնաբերել  բորբոքման ցուցանիշների մակարդակի բարձրացում՝ α2-, ꞵ2-, γ-

 գլոբուլինների, սերոմուկոիդի, սիալային թթուների, հապտոգլոբուլինի, ֆիբրինոգենի 

և այլն: 

Խորխի հետազոտությունը 
Սովորաբար ԲԱ-ով հիվանդների շրջանում խորխն արտազատվում է 

շնչահեղձության նոպայի ավարտին, երբ նվազում են բրոնխային օբստրուկցիայի 

նշանները, և վերականգնվում է բրոնխների դրենաժը: Խորխը շատ մածուցիկ է,  

«ապակենման»>: Երբեմն նույնիսկ անզեն աչքով զննելիս նրանում կարելի է տեսնել 

մածուցիկ խիտ լորձի ոչ մեծ պարուրաձև թելեր, որոնք առավել հաճախ հանդիպում 

են արտահայտված բրոնխոսպազմի դեպքում (Կուրշմանի պարույրներ): Միկ-

րոսկոպիկ հետազոտությամբ խորխում հայտնաբերվում են թարթչային էպիթելի 

բջիջներ, մեծ քանակությամբ էոզինոֆիլներ, ինչպես նաև Կուրշմանի պարույրներ և 

Շարկո-Լեյդենի բյուրեղներ: 

Խորխում էոզինոֆիլները, Կուրշմանի պարույրները և Շարկո – Լեյդենի 
բյուրեղները ԲԱ դեպքում կազմում են տիպիկ տրիադա: Հարկ է նշել, որ խորխում 

էոզինոֆիլների առկայությունը հավասարապես բնորոշ է  թե՛ էկզոգեն, թե՛ էնդոգեն 

ԲԱ-ով  հիվանդներին: Կուրշմանի պարույրների քանակությունն անուղղակի  

արտացոլում է բրոնխային օբստրուկցիայի աստիճանը:  

Բրոնխային ասթմայի կլինիկա-պաթոգենետիկ տարբերակները և հատուկ 

ձևերը 

Կլինիկական տեսանկյունից նպատակահարմար է առանձնացնել ասթմայի 

որոշ կլինիկա-պաթոգենետիկ տարբերակներ և հատուկ ձևեր, որոնց զարգացման 

մեխանիզմները և կլինիկական դրսևորումները տարբերվում են մի շարք կարևոր 

առանձնահատկություններով, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել ախտորոշման և 

երկրորդային պրոֆիլակտիկայի համար։ ԲԱ առավել տարածված և նշանակալի 

տարբերակներն են։ 

1. ԲԱ ինֆեկցիոն-կախյալ տարբերակը 
Կասկած չի հարուցում այն, որ շնչուղիների բորբոքումը, որը պայմանավորված 

է վիրուսային կամ (հազվադեպ) բակտերիալ ինֆեկցիայով, կարող է հանդես գալ այն 

գործոնի դերում, որը նպաստում է բրոնխների հիպերռեակտիվության ձևավորմանը, 

որն էլ բնորոշ է ԲԱ հիվանդներին: 

Պաթոգենեզը․ հայտնի է, որ շնչառական վիրուսներն առաջացնում են մուկոցի-

լիար տրանսպորտի թուլացում, ճնշում են ալվեոլային մակրոֆագերի ֆագոցիտային 

ակտիվությունը, նպաստում են պարարտ բջիջների և լիմֆոցիտների ակտիվացմանը, 

խթանում են IgE դասի վիրուս-սպեցիֆիկ հակամարմինների արտազատումը և 



մեծացնում անոթային թափանցելիությունը: Շնչառական վիրուսները հանգեցնում են 

նաև β2-ադրենոռեցեպտորների զգայության նվազեցմանը: Ակտիվացնում են ազատ-

ռադիկալային պերօքսիդացումը և կոմպլեմենտի համակարգը: 

Առկա են նաև ապացույցներ, որ շնչառական վիրուսային ինֆեկցիան հանդես է 

գալիս որպես տրիգեր, որն էլ առաջացնում է ցանկացած էթիոլոգիայի ԲԱ-ի սրացում: 

Երեխաների շրջանում ԲԱ սրացման էթիոլոգիկ գործոն են ռեսպիրատոր-սինտիցիալ 

վիրուսը, ռինովիրուսը, հազվադեպ՝ գրիպի, պարագրիպի վիրուսը, ադենովիրուսը, 

կորոնավիրուսը։ Մեծահասակների շրջանում սիմպտոմների ուժգնացմանը կարող են 

նպաստել բակտերիալ ինֆեկցիաները, օր․, պնևմոկոկը, խլամիդիան, միկոպլազման։ 

Հակասական են կարծիքները վիրուսային, առավել ևս բակտերիալ ինֆեկցիա-

ների դերը ԲԱ էթիոլոգիայում։ ԲԱ հիվանդների 10-25%-ի դեպքում հաստատված է ԲԱ 

և ԹՔՕՀ համակցումը, որն էլ հիմք է դառնում ինֆեկցիոն-կախյալ տարբերակն 

առանձնացնելու համար։ 

Կլինիկական պատկերը և ախտորոշումը․ ԲԱ-ի այսպիսի տարբերակի 

կլինիկական պատկերն ու ախտորոշումն ունեն որոշ առանձնահատկություններ: 

Ինֆեկցիոն-կախյալ տարբերակն առավել հաճախ դրսևորվում է 30-40-ից մեծ տարիքի 

անձանց շրջանում, որոնք տառապում են ԹՔՕՀ, բրոնխոէկտազներով: Այսպիսի 

հիվանդների շրջանում նույնիսկ միջնոպայական շրջանում դիտվում են քիչ քանակի 

լորձի կամ լորձաթարախային խորխի անջատմամբ հազ, որոշ դեպքում թույլ դող, 

մարմնի ջերմաստիճանի սուբֆեբրիլ բարձրացում (37.0-37.50C), գիշերային քրտնար-

տադրություն: Շատերի դեպքում առկա են այնպիսի սիմպտոմներ (էքսպիրատոր 

բնույթի հևոց, չոր խզզոցներ), որոնք պահպանվում են անգամ բրոնխոօբստրուկտիվ 

սինդրոմի ախտադադարի ընթացքում: 

Այսպիսի հիվանդների շրջանում շնչահեղձության նոպաները ավելի երկա-

րատև են և β2-ադրենոմիմետիկներով ու այլ բրոնխիոլիտիկներով ավելի դժվար են 

վերանում: Ի վերջո, ինֆեկցիոն-ալերգիկ տեսակի ԲԱ տառապողների շրջանում 

թոքերի էմֆիզեման և քրոնիկական թոքային սիրտը զարգանում են ավելի արագ և 

հաճախ ուղեկցվում են ԱՓ ՍԱ: 

Ինֆեկցիոն պրոցեսի սրացման փուլում արյան քննությամբ հնարավոր է 

հայտնաբերել ոչ միայն էոզինոֆիլիա, այլև նաև լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ բարձրացում, արյան 

մեջ C-ռեակտիվ սպիտակուցի, սերոմուկոիդի պարունակության մեծացում 

սիալաթթուների և սուր փուլի սպիտակուցների ակտիվության բարձրացում: 

Խորխում, բացի ԲԱ բնորոշ էոզինոֆիլներից, առկա են նաև բավական մեծա-

քանակ նեյտրոֆիլներ և ալվեոլային մակրոֆագեր, որը վկայում է խորխի թարախային 

բնույթի մասին: 

Արյան շիճուկի իմունաբանական հետազոտման ժամանակ կարելի է հայտ-

նաբերել հակավիրուսային հակամարմինների բարձր  տիտր, որոշ դեպքերում էլ 

խլամիդիաների, միկոպլազմայի, մորաքսելայի և որոշ սնկային միկրոօրգանիզմների 

դեմ հակամարմիններ: 

Պետք է հիշել, որ այս իմունաբանական դրական թեստերի ինտերպրիտացիան 

(մեկնաբանությունը) միշտ բավականին բարդ է լինում: 



Որոշակի դիագնոստիկ նշանակություն ունի հակամարմինների քանակի 

մեծացումն առողջ անձանց համեմատ, որի դեպքում անհրաժեշտ է նշանակել 

համապատասխան հակավիրուսային կամ հակաբակտերիալ բուժում։ 

2.«Ասպիրինային ասթմա» 
«Ասպիրինային ասթմա» տերմինն  առաջարկվել է ԲԱ-ի յուրահատուկ կլինիկա-

կան տարբերակը նշելու համար: Դրան բնորոշ է բրոնխոսպաստիկ ռեակցիա` ի 

պատասխան ացետիլսալիցիլային թթվի (ասպիրինի) և այլ ՈՍՀԴ կիրառման: 

 «Ասպիրինային ասթման» կարող է դրսևորվել որպես հիվանդության ինքնու-

րույն ձև կամ զուգակցվել ԲԱ-ի ուրիշ ձևերի, առավել հաճախ ատոպիկ (ալերգիկ) ձևի 

հետ: Վերջինիս դեպքում հիվանդների շրջանում նկատվում է ոչ միայն արտաքին որևէ 

ալերգենի նկատմամբ ալերգիա, այլև ասպիրինի և ՈՍՀԴ նկատմամբ անհանդուր-

ժողականություն: 

Անհրաժեշտ է հիշել`որքան ծանր է ընթանում ցանկացած ծագման ԲԱ, այնքան 

ավելի մեծ է միաժամանակ թե՛ ասպիրինի, թե՛ ՈՍՀԴ նկատմամբ անհանդուրժողա-

կանության զարգացման ռիսկը: 

Պաթոգենեզը․ ներկայումս «ասպիրինային ասթմայի» պաթոգենեզը կապվում է 

արախիդոնաթթվի մետաբոլիզմի խախտման հետ: Ինչպես հայտնի է, ասպիրինը և այլ 

ՈՍՀԴ-ները ցիկլօքսիգենազա (ՑՕԳ) ֆերմենտի հզոր ինհիբիտորներ են, որոնք նոր-

մայում ճեղքում են արախիդոնաթթուն` պրոստագլանդինների (PgG2,PgH2,PgF2α,-

PgE2,PgL2), թրոմբօքսանի առաջացմամբ: 

Արախիդոնաթթվի մետաբոլիզմը ՑՕԳ բացակայության դեպքում կատարվում է 

լիպօքսիգենազայի միջոցով, մետաբոլիզմի վերջնական արդյունքը լեյկոտրիեններն 

են (LTC4,LTD4 և LTE4): Վերջիններս, ինչպես հայտնի է, ունեն հզոր բրոնխոսեղմիչ 

ազդեցություն, ինչպես նաև դրդում են նեյտրոֆիլներից լիզոսոմալ ֆերմենտների և 

սուպերօքսիդային անիոնի արտազատումը, որոնք վնասում են շնչուղիների 

լորձաթաղանթը: Լեյկոտրիենները մեծացնում են բրոնխների լորձաթաղանթի 

այտուցը, բարձրացնում են անոթային թափանցելիությունը և մեծացնում են լորձի 

սեկրեցիան: 

Այսպիսով, ասպիրինի և այլ ՈՍՀԴ ընդունումը, որոնք ցիկլօքսիգենազային 

ինհիբիտորներ են, արախիդոնաթթվի նյութափոխանակությունը «տեղափոխում» են 

լիպօքսիգենազային ուղու վրա, որի արդյունքում արտազատվում են լեյկոտրիեններ, 

որոնք հարուցում են լորձաթաղանթի արտահայտված բորբոքային ռեակցիա և 

բրոնխոսպազմ: Ընդ որում՝ լեյկոտրիենների բրոնխասեղմիչ  ակտիվությունը գրեթե 

1000 անգամ բարձր է, քան հիստամինինը։ 

Բացի դրանից, ՈՍՀԴ ազդեցությամբ «ասպիրինային ասթմայով» հիվանդների 

շրջանում ի տարբերություն առողջ անձանց, ակտիվանում են թրոմբոցիտները, և այդ 

բջջային տարրերից  բորբոքային բազմաթիվ մեդիատորներ են արտազատվում՝ 

բրոնխասեղմիչներ (լեյկոտրիեններ, թրոմբոցիտների ագրեգացիայի գործոն (ԹԱԳ), 

սերոտոնին, էոզինոֆինային կատիոնային պրոտեին և այլն ), որը ևս հանգեցնում է  

բրոնխային օբստրուկցիայի ձևավորմանը: 



Կլինիկական պատկերը և ախտորոշումը․ «Ասպիրինային ասթմայի»  կլինիկա-

կան պատկերն իր որոշակի առանձնահատկություններով տարբերվում է մյուսներից: 

Երեխաների շրջանում հաճախ հիվանդության առաջնային ախտանշաններ են 

երկարատև, չընդահատվող ռինիտը, որը հիվանդների 1/4-ի շրջանում ժամանակի 

ընթացքում վերածվում է պոլիպոզ ռինոսինուսոպաթիայի: Մի քանի տարվա 

ընթացքում հիվանդները նշում են ռինոռեա, ցավեր պարանազալ սինուսների 

պրոյեկցիայով, գլխացավեր: 

Քթի և պարանազալ սինուսների պոլիպոզ ունեցող հիվանդների գրեթե 1/2-ի 

շրջանում ՈՍՀԴ ընդունելուց  հետո ժամանակի ընթացքում ի հայտ է գալիս շնչառա-

կան դիսկոմֆորտ։ Հաճախ հիվանդների  վիճակի վատթարացումը և շնչահեղձության 

առաջին նշանների ի հայտ գալը պայմանավորված են լինում պարանազալ 

սինուսների վիրահատական միջամտությամբ կամ պոլիպէկտոմիայով։ 

Հիվանդության զարգացման փուլում շնչահեղձության նոպաներն ի հայտ են 

գալիս ՈՍՀԴ-ի կամ սալիցիլատ պարունակող սննդամթերքի (պահածոյացված 

բազմաթիվ մթերքներ) ընդունումից 10-30 րոպե կամ մի քանի ժամ անց: 

Շնչահեղձության նոպաները երբեմն  ուղեկցվում են եղնջացանի, որովայնի ցավերի, 

դիարեայի, ռինիտի և կոնյուկտիվիտի առաջացմամբ։ 

Հիվանդության առավել ծանր ընթացքը նկատվում է «ասպիրինային տրիա-

դայով» հիվանդ անձանց շրջանում՝ 

• քթի և պարանազալ սինուսների պոլիպոզ,

• ՈՍՀԴ նկատմամբ անհանդուրժողականություն,

• ԲԱ:

Նման դեպքերում շնչահեղձության նոպաներն անընդմեջ կրկնվում են,

զարգանում են շնչառական անբավարարություն, ձևավորվում է թոքերի էմֆիզեմա և 

թոքային սիրտ: 

Դիագնոզը հաստատվում է պրովոկացիոն թեստով։ Այն կատարվում է ացետիլ-

սալիցիլաթթվի աճող կոնցենտրացիայի ընդունման կամ ինհալացիոն եղանակով։ 

Թեստի արդյունքները գնահատվում են ԱԱԾ1-ի դինամիկայով ընդունումից 30, 60 կամ 

120 րոպե անց կամ ասպիրինի յուրաքանչյուր չափաբաժնի ինհալացիայով։ Դրական 

է այն թեստը, որի անցկացման ընթացքում ԱԱԾ1-ը նախնական մակարդակի 

համեմատ նվազում է 15 և ավելի %-ով։ Նախընտրելի է ջրում լուծվող ասպիրին-

լիզինով (ասպիզոլոմ) ինհալացիոն թեստը։  

Կարևոր է հիշել, որ ասպիրինային պրովոկացիոն թեստը կարող է ուղեկցվել 

կյանքին վտանգ սպառնացող հետևանքներով և կիրառվում է հազվադեպ։ Այդ 

պատճառով այն պետք է իրականացնել ՍԹՎ կատարելու պայմանների առկայության 

դեպքում։ Թեստն անց է կացվում միայն ռեմիսիայի շրջանում և երբ ԱԱԾ1 > 70 %-ից։ 

3.Ֆիզիկական լարվածության ասթմա 
Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը ասթմայով հիվանդների կարճատև 

բրոնխոսպազմի ամենատարածված պատճառներից մեկն է։ Առավել հաճախ այն 

դիտվում է երեխաների և երիտասարդների շրջանում։ 



Պաթոգենեզը պայմանավորված է հիպերվենտիլյացիայով, որն առաջանում է 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ։ Հիպերվենտիլյացիան հանգեցնում է 

բրոնխների լորձաթաղանթի սառեցման և դեհիդրատացիայի, ինչն ուղեկցվում է 

բրոնխային սեկրետի օսմոլյարության մեծացմամբ։ Որպես հետևանք տեղի է ունենում 

բրոնխի լորձաթաղանթի ռեցեպտորների մեխանիկական գրգռում, և առաջանում է 

բրոնխոսպազմ։  

Հետծանրաբեռնվածության բրոնխոսպազմի գենեզում մեծ նշանակություն 

ունեն թափառող նյարդի տոնուսի բարձրացումը, պարարտ բջիջների դեգրանուլա-

ցիան, բորբոքային միջնորդանյութերի ձերբազատումը, որոնք հանգեցնում են հարթ 

մկանների կծկման։ 

Հետաքրքիր է այն փաստը, որ դարձելի օբստրուկցիան զարգանում է ոչ թե 

ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ, այլ ավարտից 1-5ր հետո։ Ամենայն հավա-

նականությամբ դա պայմանավորված է բրոնխների հարթ մկանների երկփուլ 

պատասխանով։ Քանի որ հենց ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ գերակշռում է 

ադրեներգիկ ազդեցությունը և β2-ադրենոռեցեպտորների դրդումը, առաջանում է 

բրոնխների դիլատացիա։ Սակայն ֆիզիկական ակտիվության դադարից 1-5 րոպե 

անց սկսում է գերակշռել խոլինէրգիկ ազդեցությունը և կատարվում է բորբոքային 

միջնորդանյութերի ձերբազատում, որն էլ հանգեցնում է բրոնխոսպազմի։ Բրոն-

խոսպազմի տևողությունը չի գերազանցում 15-20 ր, որն էլ բավարար է բորբոքային 

միջնորդանյութերի ինակտիվացման համար։  

Ախտորոշումը հաստատելու նպատակով կատարվում է ֆիզիկական ծանրա-

բեռնվածությամբ պրովոկացիոն փորձ։ Կատարվում է վելոէրգոմետրիկ կամ տրեդմիլ 

հետազոտություն։ Մինչև հետազոտությունը և հետազոտությունից 5, 20, 30 րոպե 

հետո կատարվում է սպիրոմետրիա։ Փորձը դրական է, երբ ԱԱԾ1-ը նվազում է 15 % և 

ավելի։ 

4.ԲԱ-ի խոլինէրգիկ (վագոտոնիկ) տարբերակը 
ԲԱ-ի խոլիներգիկ տարբերակը բնորոշվում է պարասիմպատիկ նյարդային  

համակարգի ակտիվության զգալի բարձրացմամբ, ինչը կապված է ացետիլխոլինի 

մետաբոլիզմի խանգարման հետ։ Նորմայում ացետիլխոլինը փոխազդում է բջջային 

մեմբրանայի M1-խոլինոռեցեպտորների հետ։ Դրանց խթանումն առաջացնում է․ 

• բրոնխների, ստամոքսի, աղիքների հարթ մկանների կծկում,

• էկզոկրին գեղձերի ֆունկցիայի խթանում,

• բրադիկարդիա,

• սրտային արտամղման նվազում,

• միոկարդի թուլացում։

ԲԱ-ի այս տարբերակի դեպքում ացետիլխոլինէսթերազայի ակտիվությունը

նվազած է, ինչի հետևանքով ացետիլխոլինի մակարդակն արյան մեջ բարձրանում է, 

իսկ դա հանգեցնում է թափառող նյարդի տոնուսի գերակշռման։ Արդյունքում 

առաջանում է խոշոր և միջին տրամաչափի բրոնխների սպազմ և տրախեոբրոնխիալ 

հիպերսեկրեցիա։ 



ԲԱ-ի խոլինէրգիկ տարբերակը հանդիպում է մոտ 10 % դեպքում և առավել 

հաճախ զարգանում է տարեց հիվանդների շրջանում։ 

Կլինիկական պատկերը 

Բնորոշ է պրոդուկտիվ հազը (խորխի քանակը կազմում է 200 – 300 մլ/24 ժ)։ Այդ 

պատճառով ԲԱ  խոլիներգիկ տարբերակը երբեմն անվանում են «թաց ասթմա»։  

Էքսպիրատոր հևոցը, որպես կանոն, առաջանում է ոչ միայն ֆիզիկական 

բեռնվածության, այլ նաև հանգստի պայմաններում, այդ թվում միջնոպայական 

շրջանում։ Շնչահեղձության և հազի նոպաները հեշտությամբ հրահրվում են 

ֆիզիկական  բեռնվածությամբ, սառը օդի, որոշակի հոտերի ազդեցությամբ։ 

Շնչահեղձության նոպաները զարգանում են հատկապես գիշերային ժամերին, 

երբ առկա է վագոտոնիայի գերակշռումը։  

Նույնիսկ միջնոպայական շրջանում աուսկուլտացիայի միջոցով հայտնա-

բերվում են մեծ քանակությամբ չոր խզզոցներ, պայմանավորված առավելապես միջին 

և խոշոր բրոնխների անցանելիության խանգարմամբ։ Ինհալացիոն M-խոլինո-լի-

տիկները մեծ մասամբ պայմանավորում են դրական էֆեկտ։ 

Վագոտոնիայի կարևոր կլինիկական դրսևորումներից են հակվածությունը 

բրադիկարդիայի, զարկերակային հիպոտենզիայի, առիթմիաների և բարձր քրտնար-

տադրության (ափերի հիպերհիդրոզ) հանդեպ: Ոչ հազվադեպ հայտնաբերվում է 

ուղեկցող ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցային հիվանդություն։Հիվանդների 

մեծամասնության դեպքում M-խոլինոլիտիկները բավականին արդյունավետ են: 

5.«Գիշերային ասթմա» 
«Գիշերային ասթման» ԲԱ տարատեսակ է, որը բնորոշվում է պարոքսիզմների 

զարգացումով գիշերը կամ վաղ առավոտյան: Նման ֆենոմենի պատճառն օրգանիզմի 

խոլինէրգիկ ակտիվության մեծացումն է և կորտիզոլի ու շրջանառող կատեխոլա-

մինների մակարդակի նվազումը, մուկոցիլիար քլիրենսի դանդաղումը, β2-

ադրենոռեցեպտորների քանակի պակասումը, ինչպես նաև բրոնխներում բորբոքային 

պրոցեսների արտահայտվածությունը, որն ուղեկցվում է բորբոքային մեդիատորների 

գերարտադրությամբ, հատկապես գիշերային ժամերին և վաղ առավոտյան:   

Հևոցի գիշերային պարոքսիզմները կամ արտահայտված շնչառական դիսկոմ-

ֆորտը բնորոշ են ԲԱ հիվանդների մեծամասնությանը՝ անկախ հիվանդության 

տարբերակից։ Գիշերային էպիզոդների հաճախականությունը ԲԱ-ի ծանրության 

գնահատման հիմնական չափանիշն է։ Բավականին հազվադեպ լինում են դեպքեր, 

երբ գիշերային նոպաները ԲԱ միակ դրսևորումն են, որոնք հենց ասթմայի գիշերային 

տարբերակն են։  

6.Աուտոիմուն ասթմա 
Աուտոիմուն ասթման ԲԱ-ի հազվադեպ և ծանրագույն տեսակներից մեկն է: 

Ենթադրվում է, որ աուտոիմուն ասթմայի ձևավորման հիմքում ալերգիկ ռեակ-

ցիաների առաջացումն է: 

ԲԱ այս տարբերակի պաթոգենեզը պայմանավորված է թոքային հյուսվածքի 

անտիգենների նկատմամբ օրգանիզմի գերզգայունությամբ: Թոքային հյուսվածքների 

նկատմամբ ձևավորվող աուտոհակամարմինները կապվում են համապատասխան 



անտիգենների հետ և ձևավորում ՇԻԿ-ներ, որոնք մասամբ կլանվում են ֆագոցիտ-

ներով: ՇԻԿ-ի բարձր կոնցենտրացիայի և անոթային պատերի թափանցելիության 

միաժամանակյա բարձրացման դեպքում ԻԿ-ները կուտակվում են թոքային հյուս-

վածքում և վնասում այն: Բացի դրանից, թոքային հյուսվածքում ֆիքսված կոմպլեքս-

ները կարող են ակտիվացնել կոմպլեմենտի համակարգը և խթանել բորբոքային 

պրոցեսը: 

ԲԱ աուտոիմուն տարբերակին բնորոշ է ծանր ընթացքը: Շնչահեղձության 

նոպաները ռեցիդիվում են, հարաճում է բրոնխային օբստրուկցիայի աստիճանը, ՇԱ, 

ձևավորվում են թոքերի էմֆիզեմա և թոքային սիրտ: 

Հիվանդների բուժումը նախատեսում է ԳԿՍ սիստեմատիկ ընդունում: Բավա-

կանին արագ զարգանում է հորմոնալ կախվածություն. ԳԿՍ ընդունման դադա-

րեցումը կամ դոզայի նվազեցումը հանգեցնում է վիճակի կտրուկ վատթարացման: 

ԲԱ աուտոիմուն տարբերակի ախտորոշումը հիմնվում է հակաթոքային 

աուտոհակամարմինների հայտնաբերման, արյան մեջ ՇԻԿ-ի բարձր խտության, 

արտահայտված հորմոնալ կախվածության և ԳԿՍ նկատմամբ ռեզիստենտա-

կանության վրա: 

7.ԲԱ «հազային» տարբերակը 
Դժվարություն է ներկայացնորմ ԲԱ «հազային» տարբերակի ախտորոշումը:   
Այն դրսևորվում է ոչ պրոդուկտիվ կամ քիչ պրոդուկտիվ հազի նոպաներով, 

որոնք հաճախ առաջանում են գիշերային ժամերին: Գիշերային նոպայաձև հազը 

կարող է լինել հիվանդության միակ դրսևորումը, քանի որ շնչահեղձության արտա-

հայտված նոպաները և նույնիսկ էքսպիրատոր հևոցը, բացակայում են: 

ԲԱ «հազային» տարբերակն ախտորոշելու համար կիրառվում են ԱԱԾ1 և  

ԳԾԱարտ. օրական տատանումների որոշումը, ինչպես նաև մեթիլխոլինով և 

հիստամինով դիագնոստիկ պրովոկացիոն թեստերի արդյունքները: Որոշակի 

դիագնոստիկ նշանակություն ունի էոզինոֆիլիայի հայտնաբերումն արյան և խորխի 

մեջ: 

Երբեմն «հազային» տարբերակն արտացոլում է հիվանդության սկզբնական 

շրջանը, որը ժամանակի ընթացքում վերափոխվում է ԲԱ-ի սովորական ընթացքի և 

արտահայտվում շնչահեղձության նոպաներով, հազով և էքսպիրատոր հևոցով: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ ԲԱ-ի երկար տարիների ընթացքում 

մեկուսացված «հազային»  տարբերակի գոյության հնարավորությունը: 

8.Մասնագիտական ԲԱ 
Այս տեսակը զարգանում է օրգանիզմի վրա սպեցիֆիկ արտադրական գործոն-

ների ազդեցության պատճառով, որոնք կարող են առաջացնել և՛ ատոպիկ, և՛ ոչ 

ատոպիկ ԲԱ: Առանձնացնում են ԲԱ առաջացնող արտադրական գործոնների երկու 

խումբ. 

1. Ալերգեն բնույթի նյութեր, որոնց հետ շփումը հանգեցնում է ԲԱ-ի ատոպիկ

(ալերգիկ) ձևի: Դրանցից են․ 

• բարձրամոլեկուլյար միացությունները` բուսական և կենդանական ծագման

մթերքներ, այդ թվում միջատների արտազատումները, ձկնատեսակները,



բակտերիաները, բորբոսային սնկերը, լվերը, անտիբիոտիկները, ֆերմենտ-

ները, հորմոնները, սննդային հավելանյութերը, վիտամինները և բազմաթիվ 

այլ նյութեր, որոնք օգտագործվում են սննդի և դեղագործական արդյունա-

բերության մեջ, 

• ցածրամոլեկուլյար նյութեր, որոնք սենսիբիլիզացնում են շնչուղիները` 

իզոցիանատներ, պլատինի աղեր, քրոմի, ալյումինի, նիկելի, կալիումի 

պերմանգանատի, զանազան խեժեր, պլաստմասաներ, ռետին, օրգանական 

լուծիչներ (ֆորմալդեհիդ, սպիրտ, կետոններ) և այլն: 
 

2. Թունավոր-գրգռիչ նյութեր, որոնք առաջացնում են ոչ ատոպիկ (ոչ ալերգիկ) 

ԲԱ՝ թթուներ, քլոր, ֆոսգեն, ազոտի օքսիդ, ծծումբ, ցինկի քլորիդ և այլն: 

Առավել հաճախ մասնագիտական ԲԱ դեպքերը գրանցվում են այն արտադ-

րություններում, որտեղ օգտագործվում են իզոցիանատներ, օր, քիմիական, անտա-

ռային փայտամշակման արդյունաբերության մեջ, այն անձանց շրջանում, ովքեր 

զբաղված են ցորենի վերամշակմամբ, թռչնաբուծությամբ, կենդանաբուծությամբ: 

Հիմնական կլինիկական սիմպտոմները սկսում են դրսևորվել նշված 

գործոնների 2-5 տարի տևողությամբ ազդեցությունից հետո։ 

Ախտորոշումը 
Առավել վաղ կլինիկական դրսևորումը շնչառական դիսկոմֆորտն է (օդի 

պակասի զգացումը, հազը), որն առաջանում է աշխատավայրում և նվազում կամ 

լիովին անհայտանում է արտադրամասից դուրս: Դարձելի օբստրուկցիայի այսպիսի 

նշանները հաճախ համակցվում են տրանզիտոր ալերգիկ կոնյունկտիվիտի, ռինիտի, 

նազոֆարինգիտի, եղնջացանի հետ։ 

Շնչահեղձության առաջին նոպաները մեծ մասամբ զարգանում են աշխա-

տավայրում։ Ոչ աշխատանքային կամ արձակուրդային օրերին ինքնազգացո-

ղությունը բարելավվում է։ Սակայն եթե կոնտակտը սպեցիֆիկ ալերգենի կամ տոքսիկ 

նյութի հետ պահպանվում է և պացիենտը շարունակում է աշխատել նախկին 

պայմաններում, ապա հիվանդության սիմպտոմները շարունակվում են նույնիսկ 

էթիոլոգիկ գործոնի կամ տրիգերի հետ կոնտակտի ավարտից հետո, ինչը վկայում է 

բրոնխի լորձաթաղանթում բորբոքային պրոցեսի համառ բնույթի և օդատար ուղիների 

հիպերռեակտիվականության մասին։ 

Ճիշտ ախտորոշման համար չափազանց կարևոր է մանրակրկիտ մասնա-

գիտական անամնեզը։ Անհրաժեշտ է ճշգրտել տվյալ արտադրությունում հնարավոր 

ալերգենների և տոքսիկ նյութերի հետ շփման հավանականությունը։ 

Առավել ինֆորմատիվ և հասանելի դիագնոստիկ մեթոդ է ԳԾԱարտ-ի 

մոնիթորինգը պիկֆլոումետրիայի միջոցով։ Ամբողջական պատկերը գնահատելու 

համար անհրաժեշտ է իրականացնել այն ամբողջ օրվա ընթացքում ինչպես տանը, 

այնպես էլ աշխատավայրում։ Սովորաբար խորհուրդ է տրվում որոշել ԳԾԱարտ-ը 

օրական 4 անգամ 2 շաբաթվա ընթացքում։ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է 

գնահատել նաև ԱԱԾ1-ի ցուցանիշը։ Հազվադեպ կիրառվում են պրովոկացիոն 

թեստեր ացետիլխոլինով և հիստամինով։ Մաշկային փորձերը ինֆորմատիվ են միայն 

IgE-կախյալ ԲԱ-ի դեպքում։ 



Բրոնխային ասթմայի դասակարգումը 

Նախկինում այն հիվանդների դեպքում, որոնք չէին  ստանում հակաասթմատիկ 

բուժում, կիրառվում էր ԲԱ-ի հետևյալ դասակարգումը՝ ըստ ծանրության աստիճանի՝ 

• թեթև ինտերմիտացվող ընթացք (I աստիճան),

• թեթև պերսիստող ընթացք (II աստիճան),

• միջին ծանրության պերսիստող ընթացք (III աստիճան),

• ծանր պերսիստող ընթացք (IV աստիճան)։

Այն հիմնված էր սիմպտոմատիկ արտահայտվածության, բրոնխոօբստ-

րուկցիայի աստի-ճանի և թոքերի ֆունկցիայի ցուցանիշների վարիաբելության վրա։ 

Սակայն այս դասակարգումը թերի է, քանի որ երբեմն բավականին դժվար է 

գնահատել հիվանդության ծանրության աստիճանը։ Օր․, եթե ԲԱ-ի արտահայտված 

սիմպտոմների և ծանր բրոնխոօբստրուկցիայի դեպքում հաջողվում է հակաասթ-

մատիկ դեղորայքի ցածր դոզաներով վերացնել սիմպտոմների մեծամասնությունը, 

ապա չկան հիմքեր այս դեպքը դասակարգելու որպես միջին ծանրության կամ ծանր 

ընթացքով ԲԱ։ Այլ կերպ ասած, հիվանդության արտահայտված և հաճախակի 

սիմպտոմները ոչ միշտ են վկայում ծանր ԲԱ-ի մասին և կարող են լինել ոչ ադեկվատ 

բուժման հետևանք։ Հետևաբար վերոնշյալ դասակարգումն այլևս հիմք չէ բուժման 

ծավալը որոշելու համար։ 

Նպատակահարմար է օգտագործել ԲԱ նոր դասակարգումն ըստ վերահսկման 
աստիճանի, համաձայն որի տարբերում են վերահսկվող, մասամբ վերահսկվող և 

չվերահսկվող ԲԱ։ 

Բնութագիրը Վերահսկվող ԲԱ Մասամբ վերահսկվող ԲԱ Չվերահսկվող ԲԱ 

ցերեկային 

սիմպտոմներ 

բացակայում է 

կամ ≤ 2 էպիզոդ 

շաբաթվա մեջ  

>2 էպիզոդ շաբաթվա մեջ

մասնակի 

վերահսկվող ԲԱ-ի 

3 և ավելի 

նշանների 

առկայություն 

ակտիվության 

սահմանափակում 
բացակայում է ցանկացած 

գիշերային 

սիմպտոմներ 
բացակայում է ցանկացած 

անհետաձգելի 

բուժման 

պրեպարատների 

կիրառման 

անհրաժեշտություն 

բացակայում է 

կամ ≤ 2 էպիզոդ 

շաբաթվա մեջ 

>2 էպիզոդ շաբաթվա մեջ

թոքերի ֆունկցիան 

(ԳԾԱարտ, ԱԱԾ1) 
նորմալ <80% 

ԲԱ-ի նկատմամբ անբավարար կլինիկական վերահսկումը, վերջին տարվա ընթացքում 

հաճախակի սրացումները, ԱԱԾ1 ցածր մակարդակը, ծխախոտի ծխի շարունակական 

ազդեցությունը, դեղամիջոցների բարձր դոզաների կիրառումը վկայում են հետագա լուրջ 

բարդությունների մասին: 

Առավել կիրառելի են ԲԱ համար մշակված Asthma Control test (ACT) և Asthma Control 
Questionnaire (ACQ) թեստերը։ 



Asthma Control Test (ACT). ներառում է հինգ հարց, որոնց հիվանդը պատասխանում և 
գնահատում է 1-5 բալային համակարգով։ Գումարային կարող ենք ստանալ 5-25 միավոր։ 
ACT≤ 19 վկայում է չվերահսկվող կամ մասամբ վերահսկվող ԲԱ-ի մասին, 
≥ 20՝ 50 % դեպքերում ցույց է տալիս վերահսկվող ԲԱ, իսկ մյուս 50%-ը մասամբ 
վերահսկվող ԲԱ է։ 
Հետևաբար թեստն ունի թերություն՝ վերահսկվող և մասամբ վերահսկվող ԲԱ 
տարբերակելու առումով։ 

Հարցերը 1 2 3 4 5 

Վերջին 4 շաբաթների 

ընթացքում ի՞նչ 

հաճախականությամբ 

եք դժվարացել 

կատարել առօրյա 

գործերը 

անընդհատ 
շատ 

հաճախ 
երբեմն 

հազվա 

դեպ 
երբեք 

Վերջին 4 շաբաթների 

ընթացքում ի՞նչ 

հաճախականությամբ է 

դժվարացել 

շնչառությունը 

ավելի 

հաճախ, 

քան օրը 1 

անգամ 

օրը 1 

անգամ 

շաբաթա 

կան 

3-6 անգամ

շաբաթ

ական 

1 կամ 2 

անգամ 

ոչ մի 

անգամ 

Վերջին 4 շաբաթների 

ընթացքում ի՞նչ 

հաճախականությամբ 

եք արթնացել ասթմայի 

սիմպտոմների 

կապակցությամբ 

շաբաթական 

4 գիշեր 

կամ ավելի 

շաբաթակ

ան 

2-3 գիշեր

շաբաթակ

ան 

1 անգամ 

ամսվա 

ընթացք

ում 

1-2

անգամ 

ոչ մի 

անգամ 

Վերջին 4 շաբաթների 

ընթացքում ի՞նչ 

հաճախականությամբ 

եք օգտագործել արագ 

ազդող ինհալյատորներ 

կամ նեբուլայզերներ 

օրը 3 

անգամ 

կամ ավելի 

օրը 1 կամ 

2 

անգամ 

շաբաթա 

կան 

2-3 անգամ

շաբաթ

ական 

1 

անգամ 

կամ 

ավելի 

քիչ 

ոչ մի 

անգամ 

Վերջին 4 շաբաթների 

ընթացքում ինչպե՞ս եք 

գնահատում ասթմայի 

վերահսկելիությունը 

Սիմպտոմ 

ներն 

ընդհանրա 

պես չեն 

վերահսկվել 

Սիմպտոմն

երը վատ 

են 

վերահսկ 

վել 

Սիմպտոմ 

ները 

մասամբ են 

վե-

րահսկվել 

Սիմպտ

ոմները 

լավ են 

վերահս

կվել 

Սիմպտո

մնարը 

ամբող 

ջովին 

վերա 

հսկվել են 

Asthma Control Questionnaire (ACQ-5). կազմված է 5 հարցից, որոնք ուղղված են նախորդ  7 
օրերի ընթացքում սիմպտոմների արտահայտվածության գնահատմանը (0 - 6 բալ, որտեղ 0 
գնահատվում է որպես լավ վերահսկվող, իսկ 6 չվերահսկվող ԲԱ)։ Ստացված բալերի գումարը 
բաժանվում է հարցերի քանակին, հետևաբար թեստի ինդեքսը կարող է լինել 0-6։ 
< 0,75 թույլ է տալիս վստահորեն խոսել վերահսկելի ԲԱ-ի մասին, 
> 1,50 80% դեպքերում մատնանշում է ասթմայի չվերահսկվող ընթացքը։ 



Այսպիսով. Asthma Control Questionnaire (ACQ-5) ավելի հավաստի է ընթացիկ 
վերահսկողությունը և հետագա սրացումների ռիսկը գնահատելու համար։ Այդ իսկ 
պատճառով այս թեստը պրակտիկայում տարածված է։ 

Հարցերը 0 1 2 3 4 5 6 

Նախորդ 

շաբաթվա 

ընթացքում 

միջինը 

քանի՞ 

անգամ եք 

արթնացել 

գիշերը ԲԱ 

սիմպտոմնե

րի 

պատճառով 

երբեք 
գրեթե 

երբեք 

շատ 

հազվա 

դեպ 

մի 

քանի 

անգամ 

բավա 

կանին 

հաճախ 

շատ 

անգամ 

չեմ 

կարողա

նում 

քնել 

ԲԱ-ի 

պատճա

ռով 

Նախորդ 

շաբաթվա 

ընթացքում 

միջինը 

առավոտյան 

ինչքա՞ն 

արտահայտ

ված են 

եղել ԲԱ 

սիմպտոմնե

րը 

սիմպտոմ

ներ չեն 

եղել 

շատ 

թեթև 
թեթև միջին 

բավակա 

նին 

ծանր 

ծանր 
շատ 

ծանր 

Նախորդ 

շաբաթվա 

ընթացքում 

ինչքանո՞վ 

էր 

սահմանափ

ակված 

առօրյա 

ակտիվու 

թյունը 

ընդհան 

րապես 

սահման

ափակ 

ված չէր 

սահմն

ա 

փակվա

ծ էր 

աննշան 

քիչ էր 

սահմնա 

փակված 

Սահմ

անա 

փակ 

ված էր 

չափա

վոր 

շատ 

սահմա 

նափակ 

ված էր 

խիստ 

սահմա

նա 

փակ 

ված էր 

ամբողջ

ովին 

սահ 

մանա 

փակ 

ված էր 

Նկարագրեք 

նախորդ 

շաբաթվա 

ընթացքում 

ԲԱ-ով 

պայմանա 

վորված 

չի եղել 
շատ քիչ 

էր 

քիչ 

արտա 

հայտ 

ված 

չափա

վոր 

արտա 

հայտ 

ված 

բավակ 

անին 

արտա 

հայտ 

ված 

խիստ 

արտա 

հայտ 

ված 

շատ 

խիստ 

արտա 

հայտ 

ված 



հևոցի 

արտահայտ

վածու 

թյունը 

Նկարագրեք 

նախորդ 

շաբաթվա 

ընթացքում 

ԲԱ-ով 

պայմանավո

րված 

դժվարացած 

շնչառությու

նը 

ինչքա՞ն է 

տևել 

չի եղել 
գրեթե 

չի եղել 

կարճ 

ժամանա

կահատ 

ված 

չափա

վոր 

բավակա

նին 

երկար 

շատ 

երկար 

անընդհ

ատ 

ԲԱ-ի ընթացքի ծանրությունը գնահատվում է ասթմայի վերահսկելիության 

աստիճանի և հակաասթմատիկ թերապիայի մինիմալ ծավալի հիման վրա։ 

Թեթև ԲԱ. ասթմայի այն դեպքերն են, որոնք վերահսկվում են թերապիայի ոչ մեծ 

ծավալով (ցածր դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ, բրոնխիոլիտիկներ, հակալեյկոտրիե-

նային պրեպարատներ)։  

Ծանր ԲԱ. ԲԱ այն դեպքերն են, որոնց վերահսկման համար անհրաժեշտ է մեծ 

ծավալով թերապիա (step 4) կամ ԲԱ, որի վերահսկումն անհնար է, չնայած լայնա-

ծավալ թերապիային։ 

Բրոնխային ասթմայի կլինիկական դասակարգումը 

1. ԲԱ տեսակները

• էկզոգեն (ատոպիկ),

• էնդոգեն (ոչ ատոպիկ),

• խառը,

• չհաստատված։

2. ԲԱ կլինիկա-պաթոլոգիական տարբերակները և հատուկ ձևերը

• «ասպիրինային ասթմա»,

• ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ասթմա,

• ինֆեկցիոն-կախյալ ասթմա,

• խոլինէրգիկ ասթմա,

• աուտոիմուն ասթմա,

• մասնագիտական ասթմա,

• «հազային» ասթմա։

3. ԲԱ վերահսկելիությունը

• վերահսկվող ասթմա,

• մասամբ վերահսկվող ասթմա,



• չվերահսկվող ասթմա։

4. ԲԱ ընթացքի ծանրության աստիճանը

• թեթև,

• միջին ծանրության,

• ծանր։

5. ԲԱ ընթացքի փուլը

• սրացման փուլ,

• ռեմիսիայի փուլ։

Բրոնխային ասթմայի սրացումները 

ԲԱ սրացումը (պարոքսիզմ, սուր ԲԱ) իրենից ներկայացնում է հարաճող հևոցի, 

հազի, սուլող շնչառության կամ կրծքավանդակում ծանրության զգացողության 

էպիզոդներ։ Սրացումը սովորաբար սկսվում է հիվանդի պրոգրեսիվող վատացմամբ, 

սիմպտոմների շատացմամբ, կարճատև ազդող β2-ագոնիստների կիրառման 

անհրաժեշտության մեծացմամբ, ԱԱԾ1-ի և ԳԾԱարտ-ի նվազմամբ։ Սրացման փուլում 

կարող են առաջանալ նոր սիմպտոմներ, որոնք մինչ այդ բացակայել են։ Որոշ 

դեպքերում, հատկապես մեծահասակների դեպքում, ասթմայի սրացումը կարող է 

կտրուկ սկսվել։ 

ԲԱ սրացումների մեծամասնությունը պայմանավորված է նշանակված 

թերապիայի ոչ ճիշտ իրականացմամբ, հատկապես β2-ագոնիստների անվերահսկելի 
կիրառմամբ, որը հանգեցնում է β2-ռեցեպտորների զգայունության նվազման և 

ֆունկցիոնալ բլոկադայի։ ԳԿՍ արագ և անհիմն դադարեցումը ևս հանգեցնում է β2-

ռեցեպտորների զգայունության նվազման և բրոնխոսպազմի։ 

Սրացման մեկ այլ պատճառ են վիրուսային ինֆեկցիաները, ԹՔՕՀ սրացում-
ները, աերոպոլյուտանտների ազդեցությունը, որոնք կտրուկ մեծացնում են 

շնչուղիների լորձաթաղանթի բորբոքային ռեակցիան և բրոնխների հիպերռեակտի-

վությունը։ 

Հարկ է հիշել, որ բրոնխների դրենաժային ֆունկցիայի վրա բացասական ազդե-

ցություն կարող են ունենալ նաև սեդատիվ, քնաբեր պրեպարատները (ընկճում են 

շնչառությունը և հազային ռեֆլեքսը), փսիխոէմոցիոնալ սթրեսը, ֆիզիկական 

լարվածությունը, եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանները, ՈՍՀԴ-ները։ 

Կլինիկական պրակտիկայում առավել մեծ նշանակություն  ունեն ԲԱ ծանր 

սրացումները (սուր ծանր ԲԱ, acute severe asthma)։ 

Ասթմատիկ վիճակը ԲԱ-ի ոչ սովորական երկարատև նոպան է, որը բնորոշվում 

է հիվանդի համար նախկինում կիրառվող թերապիայի նկատմամբ ռեզիստենտա-

կանության ձևավորմամբ և ՇԱ արագ զարգացմամբ, ինչը պայմանավորված է 

շնչուղիների աճող օբստրուկցիայով։ 

Առանձնացնում են ասթմատիկ վիճակի 2 ձև. 

1. Կայծակնային զարգացող ասթմատիկ ստատուս (անաֆիլակտիկ ձև). սա

բնորոշվում է՝ բրոնխային օբստրուկցիայի արագ ի հայտ գալով և արտահայտ-



վածությամբ գերազանցապես տարածված բրոնխոսպազմի հաշվին, որը զարգա-

նում է անաֆիլակտիկ ալերգիկ ռեակցիայի հետևանքով սպեցիֆիկ ալերգենի 

հերթական շփման արդյունքում, որին սենսիբիլիզացված են շնչուղի-ները 

(անտիբիոտիկները, ՈՍՀԴ, սպիտակուցային պրեպարատները,  շիճուկները, ֆեր-

մենտները, սպեցիֆիկ աէրոպոլյուտանտները): Արտահայտված բրոնխոսպազմը 

կարող է զարգանալ շնչուղիների ռեցեպտորների գրգռման արդյունքում 

արտաքին միջավայրի մեխանիկական, ֆիզիկական, քիմիական գործոններով: 

Այդպիսի ռեակցիա առաջանալու դեպքում հիվանդի կյանքի համար իրական 

սպառնալիք է ծագում ասֆիքսիայի (շնչահեղձության) հետևանքով: 

2. Դանդաղ զարգացող ասթմատիկ ստատուս (մետաբոլիկ ձև). սա բնորոշվում է

բրոնխային օբստրուկցիայի նշանների դանդաղ զարգացումով (մի քանի օրվա

ընթացքում): Ասթմատիկ վիճակի այս ձևի հիմնական մեխանիզմները պայ-

մանավորված են բրոնխների լորձաթաղանթի արտահայտված այտուցվա-

ծությամբ և շնչուղիներում բրոնխային մածուցիկ արտազատուկի կուտակմամբ:

Մեծ մասամբ ասթմատիկ վիճակի այս ձևը զարգանում է β2-ադրենոմիմետիկների,

ԳԿՍ, սեդատիվ, հակահիստամինային և այլ դեղամիջոցների չհսկվող

սիստեմատիկ ընդունման արդյունքում: Ասթմատիկ վիճակի այս ձևի զարգացման

պատճառը կարող է շնչուղիների ինֆեկցիան լինել:

Նկարագրված գործոնների ազդեցության արդյունքում զարգանում է տվյալ 

հիվանդի համար անսովոր և արտահայտված բրոնխային օբստրուկցիա, պայմա-

նավորված դիֆուզ բրոնխոսպազմով, բրոնխի պատի այտուցով, դրենաժի 

խանգարմամբ և բրոնխների լուսանցքների օբստրուկցիայով լորձային խցաններով: 

Այս ամենը հանգեցնում է շնչուղիների դիմադրության կտրուկ բարձրացմանը և 

շնչառության մեխանիկայի խանգարմանը։ Արագ պրոգրեսիվող բրոնխոօբստրուկ-

ցիան դժվարացնում է ոչ միայն արտաշնչումը, այլև ներշնչումն, առաջացնելով 

շնչառական մկանների ուժգնացած աշխատանք։ 

Արտաշնչվող օդի հոսքի կտրուկ սահմանափակումը հանգեցնում է թոքերի 

հիպերինֆլյացիայի և ԹԸՏ-ի, ԹՄԾ-ի, ֆունկցիոնալ մեռյալ տարածության մեծացման, 

միաժամանակ ԹԿՏ-ի, ԹԱԿՏ-ի նվազման։ 

Բրոնխային օբստրուկցիան և շնչուղիների  աերոդինամիկ դիմադրության 

ուժգնացումն ասթմատիկ վիճակի դեպքում մի քանի կարևոր հետևանքներ ունի, 

որոնք հանգեցնում են շնչառության խանգարման: 

1. Թոքերի «գերփքվածություն», որն ուղեկցվում է ԹԸՏ, ֆուկցիոնալ մեռյալ

տարածության մեծացմամբ:

2. Թոքերի շնչառական էքսկուրսիայի և թոքերի օդափոխության հարաճող նվազում

(ԹԿՏ)` օդի էքսպիրատոր և ինսպիրատոր հոսքի արագության իջեցմամբ (ԱԱԾ1,

ԳԾԱարտ., ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ, ՄԾԱ25-75%)։

3. Շնչուղիների աճող դիմադրությունը հաղթահարվում է ներպլևրալ ճնշման մեծ

տատանումների հաշվին (ներշնչման ժամանակ չափազանց թեթև և շատ խոր

արտաշնչման ժամանակ), որը հանգեցնում է շնչառական մկանների աշխա-

տանքի կտրուկ մեծացման, արագ ուժասպառության և ֆունկցիայի նվազման:



Շնչառության խանգարման արդյունքում փոխվում է զարկերակային արյան 

գազային կազմը: Վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունների կտրուկ 

նվազման արդյունքում զարգանում է հիպօքսեմիա (PaO2 < 50 մմ ս.ս.): 

Ասթմատիկ վիճակի հենց սկզբից, երբ արդեն առկա է կոմպենսատոր գերօդա-

փոխություն, PaCO2-ի մակարդակը նվազած է (հիպոկապնիա): Ալվեոլյար մեռյալ 

տարածության և ալվեոլյար թերօդափոխության աճին, ինչպես նաև շնչառական 

մկանների հոգնածությանը զուգընթաց աճում է PaCO2 (հիպերկապնիա): Հիպեր-

կապնիայի աճն ուղեկցվում է շնչառական ացիդոզով: Միաժամանակ զարգանում է 

նաև մետաբոլիկ ացիդոզ: 

Թոքային օդափոխության` վերը նկարագրված խանգարումները և աճող 

շնչառական անբավարարությունը խորացվում են հեմոդինամիկայի խանգա-

րումներով: Դա պայմանավորված է նախևառաջ ներպլևրալ և ներկրծքային ճնշման 

էական տատանումներով, որի կտրուկ աճն արտաշնչման ժամանակ հանգեցնում է 

դեպի աջ սիրտ արյան ներհոսի նշանակալի էքսպիրատոր սահմանափակման: 

Ընդհակառակը, ասթմատիկ վիճակով հիվանդների շրջանում ներշնչման ժամանակ, 

երբ ներպլևրալ և ներկրծքային ճնշումը շատ ցածր է, արյան հոսքը դեպի աջ սիրտ 

կտրուկ աճում է` հարուցելով ԱՓ ծավալային գերբեռնվածություն, որի արդյունքում 

միջփորոքային միջնապատը տեղաշարժվում է դեպի ձախ փորոք: Սա էլ իր հերթին 

խոչընդոտում է ձախ փորոքի` արյունով դիաստոլիկ լցվելուն, որն էլ ուղեկցվում է 

հարվածային ծավալի և սիստոլիկ ԶՃ մակարդակի նվազեցմամբ: Զարգանում է 

պարադոքսալ պուլսի ֆենոմենը, երբ ներշնչման ժամանակ սիստոլիկ ԶՃ 

մակարդակն էապես ցածր է նույնի արտաշնչման ժամանակ (15 մմ ս.ս. և ավելի): 

Պարադոքսալ պուլսի ի հայտ գալը կորելացվում է  ասթմատիկ վիճակով հիվանդի 

վիճակի բարդության հետ, մասնավորապես թոքերի «գերփքվածության» աստիճանի 

և արտաշնչման ու ներշնչման ժամանակ ներպլևրալ տատանումների մեծության հետ: 

Ի վերջո (տերմինալ փուլում) դիտվում է հարվածային ծավալի և սրտի 

արտամղման էական նվազում, ինչպես նաև կայուն զարկերակային հիպոտենզիա: 

Վիճակի ծանրությունն էլ ավելի է սաստկանում հոգեկան խանգարումներով, որը 

փոխվում է գիտակցության աճող ընկճվածությամբ ընդհուպ մինչև կոմա: 
Կլինիկական պատկերը 

Սրացման ծանրության աստիճանով պայմանավորված՝ սրացումները լինում են 

թեթև, միջին ծանրության, ծանր, ինչպես նաև կյանքին վտանգ սպառնացող։ 

Թեթև աստիճանի սրացումը բնութագրվում է շնչահեղձության էպիզոդներով, 

քիչ պրոդուկտիվ հազով, կրծքավանդակում դիսկոմֆորտի զգացումով և կարճատև 

ազդեցությամբ β2-ագոնիստների կիրառման անհրաժեշտության ավելացմամբ։ 

Հիվանդն ընդունում է հարկադրական դիրք՝ նստած հենվելով ծնկներին կամ աթոռին։ 

Խոսքը կարող է դժվարացած լինել հևոցի պատճառով, շնչառական շարժումների 

հաճախականությունը մինչև 20-22/ր, առավելապես դժվարացած է արտաշնչումը։ 

Աուսկուլտատիվ հայտնաբերվում են չոր խզզոցներ և արտաշնչման երկարացում։ 

ԳԾԱարտ. կազմում է 80% և ավելի, SpO2 >95%։ 



Նշանները Թեթև 
Միջին 

ծանրության 
Ծանր 

Կյանքին վտանգ 

սպառնացող 

հևոց քայլելիս խոսելիս 
հանգստի 

պայմաններում 

հանգստի 

պայմաններում 

հիվանդի 

դիրքը 

կարող է 

պառկել 

նախընտրում 

է 

նստել 

նստած է, 

թեքված առաջ 

նախընտրում է 

նստել, եթե կոմայի 

մեջ չէ 

խոսքը 
նախադասութ 

յուններ 

բառակապակ 

ցություններ 
բառեր հիվանդը չի խոսում 

աշխուժութ 

յան 

աստիճանը 

կարող է լինել 

գրգռված 

հիմնականում 

գրգռված է 

գրգռված է, 

վախեցած 

գիտակցությունը 

մթագնած է կամ 

կոմայի մեջ է 

ՇՇ 

հաճախական

ությունը 

մեծացած է մեծացած է 
հաճախ 

>30/րոպեում

տախիպնոէ 

>30/րոպեում կամ

բրադիպնոե

<12/րոպեում

հավելյալ 

մկանների 

մասնակցութ 

յունը 

շնչառական 

ակտին 

չկա կարող է լինել 
խիստ արտա-

հայտված է 

կրծքավանդակի և 

որովայնի պատի 

պարադոքսալ 

շարժումներ 

աուսկուլտա 

տիվ տվյալներ 

արտաշնչելիս 

սուլող 

շնչառություն 

սուլող 

շնչառություն 

արտաշնչման 

և 

ներշնչման 

ժամանակ 

աղմկոտ սուլող 

շնչառություն 

շնչառության 

բացակայություն 

«համր թոք» 

պուլս <100 100-120 >120 բրադիկարդիա 

պարադոքսալ 

պուլս 

բացակայում 

է, < 10 մմ ս․ս. 

կարող է 

հայտնաբեր 

վել 

10-25 մմ ս․ս.

հաճախ առկա է 

>25 մմ ս․ս․

բացակայությունը 

կարող է վկայել 

շնչառական 

մկանների հոգնա-

ծության մասին 

ԳԾԱարտ 

բրոնխիոլիտի

կի առաջին 

կիրառումից 

հետո, % 

>80 մոտ 60-80 <60 <33 

PaO2 

նորմալ, 

արյան 

գազային 

կազմը 

>60 մմ ս․ս.

<60 մմ ս․ս., 

հնարավոր է 

ցիանոզ 

<50 մմ ս․ս., 

ցիանոզ 



սովորաբար չի 

որոշվում 

PaCO2 <45 մմ ս․ս․ <45 մմ ս․ս․ >45 մմ ս․ս․ >45 մմ ս․ս․

SaO2, % >95 91-95 <90 <88 

Միջին ծանրության սրացումների դեպքում շնչահեղձության արտահայտված և 

հաճախակի էպիզոդներն ուղեկցվում են առանց խորխի նոպայաձև հազով և 

կրծքավանդակի դիսկոմֆորտով։ Հիվանդի դիրքը հարկադրական է, խոսքը 

դժվարացած է։ Նկատվում է հավելյալ մկանների մասնակցություն շնչառության 

ակտին։ Շնչառական էքսկուրսիան խիստ նվազած է։ Պերկուտոր հայտնաբերվում է 

տուփային հնչյուն, իսկ աուսկուլտատիվ՝ սուլող շնչառություն և տարածված չոր 

խզզոցներ։ Շնչառական շարժումների հաճախականությունը 23-25/ր, կարող են 

նկատվել տախիկարդիա և սիստոլիկ ԶՃ-ի բարձրացում։ ԳԾԱարտ. կազմում է 60-80%, 

SpO2՝ 91-95%։ 

Ծանր աստիճանի սրացումների դեպքում (ասթմատիկ ստատուս) արտահայտ-

ված շնչահեղձության նոպան առաջանում է հանգստի պայմաններում։ Հիվանդի 

վիճակը բավականին ծանր է, ՇԱ հարաճուն նշաններով։ Զարգանում է տախիպնոէ 

30/ր և ավելի։ Գիտակցությունը պահպանված է, սակայն հիվանդը գրգռված է և խիստ 

վախեցած։ Ի հայտ է գալիս արտահայտված դիֆուզ «գորշ» ցիանոզ: Կրծքավանդակը 

էմֆիզեմատոզ է, էքսկուրսիան՝ գրեթե աննշան: Հիվանդի գրգռվածությունը հաճախ 

փոխվում է գիտակցության ընկճվածության, հնարավոր են ջղաձգումներ և 

զառանցանք: Հիվանդը դժվարանում է խոսել և յուրաքանչյուր բառից հետո «ունչ 

քաշելու» կարիք է զգում։ Աուսկուլտատիվ ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ 

լսվում են սուլող շնչառություն և տարածված սուլող խզզոցներ։ Սիրտ-անոթային 

համակարգի հետազոտման ժամանակ դիտվում է հաճախասրտություն` րոպեում 

120-140 և ավելի հարված, սրտի ռիթմի զանազան խանգարումներ: Ի հայտ է գալիս

պարադոքսալ պուլս` արտաշնչման և ներշնչման ժամանակ սիստոլիկ ԶՃ 15-20 մմ

ս.ս. տարբերությամբ: ԳԾԱարտ կազմում է 60 %-ից պակաս, SpO2 < 90 %։ Հիպեր-

վենտիլյացիան փոխարկվում է ալվեոլյար հիպովենտիլյացիայի, աճում է զարկե-

րակային հիպօքսեմիան, առաջանում են հիպերկապնիա և ռեսպիրատոր ացիդոզ:

Կյանքին վտանգ սպառնացող սրացումները (ասթմատիկ ստատուսի տերմինալ 

փուլ) որոշ դեպքերում առաջանում են բավականին կտրուկ։ Հիվանդի վիճակը 

ծայրահեղ ծանր է, գիտակցությունն ընկճված է ընդհուպ մինչև կոմա։ Հիվանդը չի 

խոսում։ Հաճախակի մակերեսային շնչառությունը փոխվում է բրադիպնոեով (<12/ր)։ 

Առաջանում են արտահայտված դիֆուզ ցիանոզ, պրոֆուզ քրտնարտադրություն, 

շնչառության ակտին հավելյալ մկանների արտահայտված մասնակցություն։ 

Նկատվում է որովայնի առաջային պատի պարադօքսալ ներքաշում ներշնչման 

ժամանակ, որը վկայում է շնչառական մկանների գերհոգնածության մասին, 

անհետանում է պարադօքսալ պուլսը։ Զարգանում է զարկերակային հիպոտենզիա, 

տախիկարդիան փոխարինվում է բրադիկարդիայով և սրտի ռիթմի ծանր խանգա-

րումներով: Զարգանում են արտահայտված հիպօքսեմիա, հիպերկապնիա, 

շնչառական և մետաբոլիկ ացիդոզ:  



Ասթմատիկ ստատուսի տերմինալ փուլի առավել կարևոր նշան է աուսկուլ-

տատիվ հայտնաբերվող «համր թոք» ֆենոմենը։ Հիմնականում այն ի հայտ է գալիս 

թոքերի բազալ հատվածներում և բնորոշվում է շնչառության և խզզոցների բացակա-

յությամբ։ Հատկանշական է, որ դիստանցիոն խզզոցները պահպանվում են։ 

Զարգանում են խիստ արտահայտված զարկերակային հիպօքսեմիա (PaO2 < 50 %), 

հիպերկապնիա (PaCO2 > 45%), շնչառական և մետաբոլիկ ացիդոզ։ ԳԾԱարտ-ը կազմում 

է 33 %-ից պակաս, SpO2 < 88%։ 

Մահը վրա է հասնում շնչառության և սրտի կանգից։ 

Բրոնխային ասթմայի ֆարմակոթերապիան 

Բուժման հիմնական նպատակը ԲԱ կլինիկական դրսևորումների           

վերահսկումն է։  

ԲԱ-ի վերահսկման նպատակներն են․ 

● սիմպտոմների մինիմալիզացիա (նվազեցում),

● նորմալ ֆիզիկական ակտիվության ապահովում՝ ներառյալ ֆիզիկական

ծանրաբեռնվածություն,

● թոքերի ֆունկցիոնալ ցուցանիշների նորմալ կամ նորմային մոտ արժեքների

ապահովում (ԱԱԾ1, ԳԾԱարտ)

● ԲԱ սրացումների կանխում,

● բրոնխիոլիտիկների և/կամ ԳԿՍ անհրաժեշտության նվազեցում,

● հակաասթմատիկ դեղերի կողմնակի էֆեկտների կանխարգելում,

● ԲԱ-ից մահերի  կրճատում։

ԲԱ  բուժման ֆարմակոլոգիական միջոցները պայմանականորեն բաժանվում են

2 խմբի՝ հիվանդության ընթացքը վերահսկող պրեպարատներ (պահպանողական 
թերապիա), որոնք կիրառում են երկարատև, ամեն  օր, և անհետաձգելի օգնության 
պրեպարատներ, որոնք կիրառվում են ըստ անհրաժեշտության՝ սիմպտոմները 

թեթևացնելու նպատակով։ 

Ապացուցված հակաբորբոքային ազդեցությամբ դեղամիջոցներ են․ 

● ինհալացիոն և համակարգային ԳԿՍ (առավել արդյունավետ),

● հակալեյկոտրիենային դեղամիջոցներ,

● երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստների և ինհալացիոն ԳԿՍ կոմբինա-

ցիաներ,

● դանդաղեցված ազդեցության թեոֆիլիններ,

● IgE հանդեպ հակամարմիններ։

Նշված դեղամիջոցներից յուրաքանչյուրը կարող է կիրառվել պահպանողական

թերապիայի սխեմայում։ 

Բրոնխոսպազմը և հիվանդության սիմպտոմներն արագ վերացնող պրեպա-

րատներից են․  

● արագ ազդող ինհալացիոն β2-ագոնիստները,

● համակարգային ԳԿՍ,

● ինհալացիոն հակախոլիներգիկ պրեպարատները,



● կարճատև ազդեցության թեոֆիլինները։

Դեղամիջոցների ներմուծման ճանապարհները 

ԲԱ-ի բուժման համար կիրառվող դեղերը կարելի է ներմուծել տարբեր 

եղանակներով՝ ինհալացիոն, պերօրալ կամ պարէնտերալ (ե/մ, մ/մ և ն/ե)։ Նախընտ-

րելի են ինհալացիոն ձևերը, մասնավորապես կարճատև և երկարատև ազդեցության 

β2-ագոնիստները, հակախոլինէրգիկ պրեպարատները, ինհալացիոն ԳԿՍ-ները, 

անտիբիոտիկները և մուկոլիտիկները։ Պրեպարատների ինհալացիոն ներմուծման 

եղանակը գերադասելի է, քանի որ ավելի արագ են թափանցում շնչուղիների 

լորձաթաղանթ, ապահովում տեղային բարձր կոնցենտրացիա, զգալի նվազեցնում են 

համակարգային կողմնակի էֆեկտները: 

Ինհալացիոն եղանակով դեղերի ներմուծումը կատարվում է հետևյալ 

միջոցներով՝ 

● դոզավորված աերոզոլային ինհալատորներով (սպեյսերի հետ կամ առանց

դրա),

● դոզավորված փոշային ինհալատորներով,

● նեբուլայզերներով,

● «փափուկ» մանր դիսպերս աէրոզոլային ինհալատորներ (soft-mist)։
Դոզավորված աերոզոլային ինհալատորների թերությունը կայանում է նրանում,

որ անհրաժեշտ է կորդինացնել ներշնչումը ինհալացիայի ակտիվացման հետ։ 

Ինհալացիայից հետո դեղորայքի զգալի մասը մնում է բերանի խոռոչում, ինչը 

նվազեցնում է դրա ազդեցությունը և մեծացնում կողմնակի էֆեկտների հավանա-

կանությունը։ Դոզավորված աէրոզոլային ինհալացիաների կիրառումը սպեյսերների 

հետ բարելավում է դեղամիջոցի ներթափանցումը, բարձրացնում է թոքային 

հյուսվածքում դրա կոնցենտրացիան և նվազեցնում է տեղային ու համակարգային 

կողմնակի էֆեկտները։  

«Փափուկ» մանր դիսպերս աէրոզոլային ինհալատորների առավելություններից 

են երկարատև պահպանվող «ամպիկների» առաջացումը, ներշնչման և ինհալատորի 

ակտիվացման սինխրոնիզացիայի անհրաժեշտության բացակայությունը, որը զգալի 

հեշտացնում է այս տեսակի ինհալատորների կիրառումը։ Միակ թերությունը  

պրեպարատի կուտակումն է բերանի խոռոչում և ըմպանում (դոզայի 25-50 %)։ 

Առավել էֆեկտիվ են նեբուլայզերները, որոնք պարունակում են հեղուկ  

դեղամիջոցներ՝ մանր դիսպերս աէրոզոլ, որն էլ ապահովում է աէրոզոլի խորը 

ներթափանցումը թոքային հյուսվածք, կողմնակի Էֆեկտների նվազումը։   

Բրոնխային ասթմայի պահպանողական թերապիան 

Ինհալացիոն գլյուկոկորտիկոստերոիդներ 
Գլյուկոկորտիկոստերոիդները (ԳԿՍ) առանցքային դեր ունեն հակաբոր-

բոքային դեղամիջոցների շարքում: Դրանք նվազեցնում են ԲԱ սիմպտոմների 

արտահայտվածությունը, բարելավում են թոքերի ֆունկցիան և կյանքի որակը, 

նվազեցնում են բրոնխների հիպերռեակտիվականությունը, ընկճում են շնչուղիների 



բորբոքումը, նվազեցնում են սրացումների հաճախականությունը,  ծանրությունը և 

մահացությունը (GINA, 2011)։  

Այս խմբի դեղերը բլոկադայի են ենթարկում բջջային թաղանթների ֆոս-

ֆոլիպազա A2-ը, ազդում են արախիդոնաթթվի մետաբոլիզմի վրա, նվազեցնում 

բրոնխների հարթ մկանների կծկողականությունը, անոթային թափանցելիությունը, 

լորձարտադրությունը։ Նվազեցնում են էյկոզանոիդների, լեյկոտրիենների, պրոս-

տագլանդինների, ցիտոկինների սինթեզը, պակասեցնում են էոզինոֆիլների, մակրո-

ֆագերի քանակը, ընկճում են էլաստազների, կոլագենազների սեկրեցիան։  

Ինհալացիոն ԳԿՍ-ների կիրառումը հանգեցնում է դանդաղ տիպի գերզգայու-

նության ռեակցիաների ընկճմանը, իսկ երկարատև կիրառումը կանխարգելում է 

սպեցիֆիկ անտիգենների ազդեցությամբ անհապաղ տիպի գերզգայունության 

ռեակցիաների զարգացումը։ 

Վերոնշյալ բոլոր էֆեկտները հաստատում են այս խմբի պրեպարատների 

ազդեցությունը ԲԱ-ի պաթոգենեզի գրեթե բոլոր օղակների վրա։ Ինհալացիոն ԳԿՍ-

ների կիրառման արդյունքում նվազում են բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքումը, 

այտուցը, հիպերռեակտիվությունը և բրոնխային սեկրետի քանակը։ Նրանք ունակ են 

վերացնելու նաև β2-ագոնիստների նկատմամբ տախիֆիլաքսիան, որը պայմանա-

վորված է բրոնխներում ֆունկցիոնալ ակտիվ β2-ռեցեպտորների քանակի նվազմամբ։ 

Վերջինս էլ իր հերթին զարգանում է β2-ադրենոմիմետիկների երկարատև կիրառման 

ֆոնին։ 

 Ներկայումս կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում են հետևյալ ինհալացիոն 

ԳԿՍ` բեկլամետազոնի դիպրոպիոնատ, բուդեսոնիդ, ցիկլեսոնիդ, ֆլունիզոլիդ, 

ֆլուտիկազոնի պրոպիոնատ և տրիամցինոլոնի ացետոնիդ։ 

Հիմնականում ինհալացիոն ԳԿՍ անցկացված թերապիան բավականին 

էֆեկտիվ է անգամ ցածր դոզաների դեպքում։ Բացառություն են  ծխողները, քանի որ 

նրանց դեպքում նվազում է զգայունությունը ինհալացիոն ԳԿՍ նկատմամբ, որը 

ենթադրում է բարձր դոզաների նշանակում։ 

Հարկ է նշել, որ ԲԱ հիվանդների դեպքում բարձր դոզաներով ինհալացիոն ԳԿՍ 

երկարատև կիրառումը ցանկալի չէ, քանի որ մեծանում է տեղային և համակարգային 

կողմնակի էֆեկտների զարգացման ռիսկը։ Այս դեպքում նպատակահարմար է 

ինհալացիոն ԳԿՍ-ների կոմբինացիան այլ խմբի պրեպարատների հետ։ 

Ինհալացիոն ԳԿՍ տեղային կողմնակի էֆեկտներն են․ 
• բերանի խոռոչի և ըմպանի կանդիդոզը,

• ձայնային ապարատի ֆունկցիայի խանգարումը (դիսֆոնիա),

• հազը։

Համակարգային կողմնակի ազդեցություններն առաջանում են որոշ ինհալա-

ցիոն ԳԿՍ բարձր դոզաների կիրառումից։ Նվազագույն համակարգային ազդեցություն 

ունեն ցիկլեսոնիդը, բուդեսոնիդը և ֆլյուտիկազոնի պրոպիոնատը։ 

Պետք է հիշել, որ ԲԱ հիվանդների դեպքում ինհալացիոն ԳԿՍ-ների կտրուկ 

դադարեցումն ուղեկցվում է հիվանդության ռեցիդիվի բարձր ռիսկով։ 



Երկարատև ԳԿՍ թերապիայի հնարավոր բարդությունները 

Ոսկրա-մկանային 

Միոպաթիա 

Օստեոպորոզ 

Կոմպրեսիոն կոտրվածքներ 

Ոսկրերի ասեպտիկ նեկրոզ 

Էնդոկրին 

Հիպոթալամո-հիպոֆիզար-մակերիկամային համակարգի ընկճում և քրոնիկական 

մակերիկամային անբավարարության զարգացում 

Աճի դանդաղում 

Երկրորդային ամենոռեա 

Ստերոիդային դիաբետ 

Մետաբոլիկ 

Հիպերլիպիդեմիա 

Ճարպակալման ակտիվացում 

Հիպերօսմոլյար կոմա 

ԿՆՀ-ի կբարդություններ 

Հոգեկան խանգարումներ՝ ընդհուպ փսիխոզի առաջացում 

Ակնային 

Գլաուկոմա 

Ուշ սուբկապսուլյար կատարակտներ 

Ստամոքս-աղիքային 

Ստամոքսի և աղու խոց 

Ստամոքսային արյունահոսություններ 

Աղիքի պերֆորացիա 

Պանկրեատիտ 

Սիրտ-անոթային և երիկամային 

ԶՀ 

Նատրիումի և ջրի պահում, այտուցներ և ալկալոզ 

Ֆիբրոպլազիայի ընկճում 

Վերքերի լավացման խանգարումներ 

Ենթամաշկային հյուսվածքների ատրոֆիա 

Իմուն պատասխանի ընկճում 

Լեյկոտրիենային ռեցեպտորների անտագոնիստները (զաֆիրլուկաստ, մոնտե-

լուկաստ և պրանլուկաստ) հակաասթմատիկ և հակաբորբոքային պրեպարատների 

նոր խումբ են։ Հաստատված է, որ ունեն թույլ բրոնխալայնիչ ազդեցություն, 

նվազեցնում են սիմպտոմների արտահայտվածությունը՝ ներառյալ հազը, բարե-

լավում են թոքերի ֆունկցիան, նվազեցնում են բորբոքման ակտիվությունը 

շնչուղիներում և պակասեցնում են ԲԱ սրացումների հաճախականությունը։ Սրանք 

նվազեցնում են նաև ինհալացիոն ԳԿՍ և կարճատև ազդեցության β2-ագոնիստների 

կիրառման անհրաժեշտությունը և էֆեկտիվ են բրոնխոսպազմի պարոքսիզմի 

պրոֆիլակտիկայի համար։ Սակայն լեյկոտրիենային ռեցեպտորների անտագոնիստ-



ներով մոնոթերապիան նվազ արդյունավետ է, քան ինհալացիոն ԳԿՍ մոնոթե-

րապիան։ Հետևաբար խորհուրդ է տրվում այն նշանակել ի լրացում ինհալացիոն 

ԳԿՍ՝ միջին ծանրության և ծանր ընթացքով ԲԱ դեպքում։ 

Երկարատև ազդեցության ինհալացիոն β2-ագոնիստները ԲԱ կոմբինացված 

բուժման կարևոր մասն են։ Սրանք առավել էֆեկտիվ են բրոնխային օբստրուկցիայի 

դարձելի կոմպոնենտի գերակշռման դեպքում։ Ժամանակակից բրոնխիոլիտիկ 

պրեպարատներն ազդում են ոչ միայն բրոնխների հարթ մկանների վրա, այլև 

նպաստում են բրոնխի լորձաթաղանթի այտուցի նվազեցմանը, մուկոցիլիար 

տրանսպորտի նորմալացմանը, նվազեցնում են բրոնխային սեկրետի և բորբոքային 

միջնորդանյութերի պրոդուկցիան։ 

Առավել էֆեկտիվ են ինհալացիոն ԳԿՍ և երկարատև ազդեցության β2-

ագոնիստների կոմբինացիաները։ Դրանցից են․ 

• սալմետերոլ (50 մկգ) + ֆլյուտիկազոնի պրոպիոնատ (250 մկգ) (Սերետայդ),

• ֆորմոտերոլ (4,5 մկգ) + բուդեսոնիդ (160 մկգ) (Սիմբիկորտ)։

Երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստներով թերապիան հազվադեպ 

ուղեկցվում է համակարգային կողմնակի էֆեկտներով՝ տախիկարդիա, առիթմիաներ, 

կմախքային մկանների տրեմոր, հիպոկալիեմիա։ Պետք է նկատի ունենալ, որ β2-

ագոնիստների երկարատև, կանոնավոր կիրառումը կարող է հանգեցնել բրոնխների 

β2-ադրենոռեցեպտորների զգայունության նվազման և հարաբերական ռեֆրակտե-

րության զարգացման ինչպես կարճատև, այնպես էլ երկարատև ազդող β2-

ագոնիստների նկատմամբ։ 

Թեոֆիլիններն օժտված են բրոնխիոլիտիկ և թույլ հակաբորբոքային ազդեցու-

թյամբ։ Այն դեպքում, երբ ինհալացիոն ԳԿՍ մոնոթերապիան քիչ արդյունավետ է, 

նպատակահարմար է բազիսային թերապիային ավելացնել երկարատև ազդեցության 

թեոֆիլիններ։ 

Երկարատև ազդեցության թեոֆիլինները բաժանվում են 2 խմբի․ 

• I սերնդի պրեպարատներ՝ թեոդուր, թեոտարդ, դուրոֆիլին, վենտաքս, էուֆիլին,

ազդեցությունը պահպանվում է 12 ժ,

• II սերնդի պրեպարատներ՝ թեոդուր-24, ունիֆիլ, դիլատրան, էուֆիլոնգ,

ազդեցությունը պահպանվում է մոտ 24 ժ։

Թեոֆիլինի հիմնական կողմնակի ազդեցություններից են տախիկարդիան,

առիթմիաները, շնչառական կենտրոնի գրգռվածությունը (հիպերվենտիլյացիա), 

սրտխառնոցը, փսխումը։ Վերջինների առաջացման հաճախականությունը մեծանում 

է կանգային ՍԱ, լյարդի պաթոլոգիաների, ինչպես նաև որոշ դեղորայք կիրառելու 

դեպքում (ֆտորքինոլոններ, մակրոլիդներ)։ 

IgE հանդեպ հակամարմինները նշանակվում են ալերգիկ ծանր բրոնխային 

ասթմայով, IgE-ի բարձր մակարդակով հիվանդներին, հատկապես այն դեպքում, երբ 

ասթմայի վերահսկումը չի հաջողվում իրականացնել ինհալացիոն ԳԿՍ-ներով։ IgE 

մոնոկլոնալ հակամարմինները (օմալիզումաբ) փոխազդում են ինչպես IgE-ի, այնպես 

էլ բազոֆիլների և պարարտ բջիջների ռեցեպտորների հետ։ 



Ալերգեն սպեցիֆիկ իմունոթերապիան հաստատված ալերգենի պրոֆիլակտիկ 

ներմուծումն է։ Կիրառվում է այն դեպքում, երբ անհնար է դադարեցնել կոնտակտը 

ալերգենի հետ (կենցաղային փոշի, բորբոսասնկեր, բակտերիալ ալերգեններ)։ Ներ-

մուծումը սկսում են ցածր դոզաներից՝ այն աստիճանաբար ավելացնելով։ Ալերգեն 

սպեցիֆիկ իմունոթերապիան չափավոր էֆեկտիվ է, կարող է ուղեկցվել տեղային և 

ընդհանուր կողմնակի էֆեկտներով՝ ներառյալ ծանր ալերգիկ ռեակցիաները և 

անաֆիլակտիկ շոկը։ 

Անհետաձգելի բուժօգնության պրեպարատներ 

Այս խմբին են պատկանում արագ ազդող β2-ագոնիստները, հակախոլինէրգիկ 

պրեպարատները, թեոֆիլինները, կարճատև ազդեցության պերօրալ β2-ագոնիստ-

ները, համակարգային ԳԿՍ-ները։ 

 Արագ ազդող ինհալացիոն β2-ագոնիստները հանդիսանում են առաջին 

ընտրության պրեպարատներ բրոնխոսպազմի, ինչպես նաև օգտագործվում են 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված բրոնխոսպազմի վերացնելու 

համար։ Այս խմբի պրեպարատներին են պատկանում հիմնականում կարճատև 

ազդեցության սելեկտիվ β2-ագոնիստները՝ սալբուտամոլը (վենտոլին), ֆենոտերոլը 

(բերոտեկ), տերբուտալինը (բրիկանիլ), լևալբուտերոլը և այլն։ Կարող են կիրառվել 

նաև երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստներ (ֆորմոտերոլ)։ 

Արագ ազդող ինհալացիոն β2-ագոնիստները պետք է օգտագործվեն ըստ 

պահանջի, հնարավորինս ցածր դոզաներով։ Նշված պրեպարատների ազդե-

ցությունը սկսվում է 5-10 րոպե հետո և կարող է պահպանվել 4-6 ժամ։ 

β2-ադրենոմիմետիկների երկարատև օգտագործումը կարող է առաջացնել 

այնպիսի կողմնակի էֆեկտներ, ինչպիսիք են տախիկարդիան, էքստրասիստոլան, ԶՃ 

բարձրացումը և այլն։ Բացի այդ, կարող են առաջանալ β2-ադրենոռեցեպտորների 

զգայունության նվազում, ֆունկցիոնալ բլոկադա, որն էլ նպաստում է ԲԱ-ի սրացում-

ներին և նախկինում կիրառվող բուժման արդյունավետության կտրուկ նվազմանը։ 

Համակարգային ԳԿՍ-ները կիրառվում են ծանր սրացումների բուժման ժամա-

նակ։ Այս դեպքում ԳԿՍ-ները մեծացնում են բրոնխիոլիտիկների էֆեկտիվությունը, 

կանխում են սրացման հետագա պրոգրեսիվումը և բարելավում են հիվանդության 

ընթացքը։ 

Կլինիկական պրակտիկայում առավել կիրառելի է պրեդնիզոլոնը։ Մեթիլպրեդ-

նիզոլոնը և տրիամցինոլոնը ավելի քիչ են ազդում ստամոքս-աղիքային տրակտի վրա, 

որը հնարավորություն է տալիս այն կիրառելու ստամոքսի և 12-մատնյա աղու 

խոցային հիվանդություններ ունեցող անձանց դեպքում։ 

Համակարգային ԳԿՍ-ների պարենտերալ (ն/ե) ներմուծումը կիրառվում է ԲԱ-ի 

ծանր սրացումների և ասթմատիկ ստատուսի ժամանակ։ Կիրառվում են պրեդնի-

զոլոնի և մեթիլպրեդնիզոլոնի բարձր դոզաներ։ Չնայած պարենտերալ ԳԿՍ-ներն 

ուղղակիորեն չեն ազդում բրոնխների հարթ մկանների տոնուսի վրա, սակայն 

նպաստում են անոթային թափանցելիության արագ նվազմանը, β2-ռեցեպտորների 



ֆունկցիոնալ բլոկադայի վերացմանը։ Այս ամենը բարձրացնում է կիրառվող 

բրոնխիոլիտիկների արդյունավետությունը։  

Այնուամենայնիվ, ապացուցված է, որ պերօրալ ԳԿՍ-ները նույնքան էֆեկտիվ 

են, որքան ներերակայինները։ Ցուցված են ստերոիդային թերապիայի կարճատև 

կուրսեր, որոնք չպետք է գերազանցեն 5-10 օրը։ 

Համակարգային ԳԿՍ-ների երկարատև օգտագործումը միշտ ուղեկցվում է 

կողմնակի էֆեկտների զարգացման ռիսկով։  

Առավել էական  կողմնակի ազդեցություններից են․ 

• Կուշինգի սինդրոմը,

• միոպաթիան,

• օստեոպորոզը և ոսկրերի ասեպտիկ նեկրոզը,

• ստերոիդային ՇԴ,

• ստամոքսի և աղիքների դեղորայքային խոցերը և ստամոքսի արյունահոսութ-

յունները,

• ԶՀ,

• մակերիկամային քրոնիկական անբավարարությունը և այլն:

Լուրջ խնդիր է համակարգային ԳԿՍ-ների կտրուկ դադարեցումը։ Ուստի

խորհուրդ է տրվում ստերոիդներից հրաժարվել աստիճանաբար՝ դեղաչափը 

նվազեցնելով։  

ԲԱ հիվանդների շրջանում ներքին ընդունման համակարգային ԳԿՍ չափա-

բաժնի նվազեցումը և դադարեցումը պետք է անցկացնել միայն ինհալացիոն ստերոիդ 

դեղամիջոցների նշանակմանը կամ դրանց օրաբաժնի մեծացմանը զուգահեռ: 

Ինհալացիոն ԳԿՍ անհրաժեշտ է նշանակել ներքին ընդունման ԳԿՍ դոզայի 

նվազեցման սկզբից ոչ պակաս քան 7-10 օր առաջ: 

Հակախոլինէրգիկ պրեպարատները նպատակահարմար է կիրառել մեծահա-

սակների, ասթմայի վագոտոնիկ (խոլինէրգիկ) տարբերակի դեպքում, ինչպես նաև 

կարճատև ազդեցության β2-ագոնիստների կողմնակի էֆեկտների առաջացման 

դեպքում (տախիկարդիա, առիթմիա, տրեմոր)։ 

Իպրատրոպիում բրոմիդի (ատրովենտ) բրոնխիոլիտիկ ազդեցությունը սկսվում 

է ինհալացիայից 8-10 րոպե անց և պահպանվում է 8 ժամ։ Կողմնակի էֆեկտներն են 

բերանի չորությունը, հազը և ձայնի խռպոտությունը։ 

Կարճատև ազդող թեոֆիլիններն ունեն արտահայտված բրոնխիոլիտիկ էֆեկտ 

և կիրառվում են շնչահեղձության նոպան վերացնելու համար։ Սրանք ընկճում են 

ֆոսֆոդիէսթերազան, որի հետևանքով հարթ մկաններում կուտակվում է cAMP. դա 

հանգեցնում է Ca2+-ի իոնների՝ միոֆիբրիլներից դեպի սարկոպլազմատիկ ռետի-

կուլում տրանսպորտին, որն էլ ուղեկցվում է հարթ մկանների թուլացումով։ 

Թեոֆիլինները նաև ընկճում են պարարտ բջիջների դեգրանուլյացիան և բորբոքման 

մեդիատորների ձերբազատումը։ 



Թեոֆիլինները բարելավում են երիկամային և գլխուղեղային արյունամա-

տակարարումը, խթանում են դիուրեզը, մեծացնում են սրտի կծկման հաճախա-

կանությունը, նվազեցնում են ճնշումը փոքր արյան շրջանառությունում, բարելավում 

են շնչառական մկանների և ստոծանու ֆունկցիան։ 

Էուֆիլինը (թեոֆիլինի և էթիլենդիամինի միացությունը) թողարկվում է 

ամպուլաներով 2,4 % 10 մլ լուծույթի տեսքով։ 5 րոպեի ընթացքում ներարկվում է ն/ե 

10-20 մլ նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթով։ Արագ ներարկելու դեպքում

հնարավոր են ԶՃ անկում, գլխապտույտ, սրտխառնոց, աղմուկ ականջներում,

սրտխփոց, դեմքի կարմրություն և ջերմության զգացողություն։ Ն/ե եղանակով

ներարկված էուֆիլինի ազդեցությունը կազմում մոտ 4 ժ։ Ն/ե կաթիլային ներարկման

դեպքում կարելի է հասնել առավել երկարատև (6-8 ժ) ազդեցության։

Բրոնխային ասթմայի բուժման հիմնական սկզբունքները 

ԲԱ բուժումը ներառում է փոխկապակցված 5 կոմպոնենտներ (GINA, 2011)՝ 

• պացիենտի և բժշկի համագործակցություն,

• ռիսկի գործոնների հայտնաբերում և դրանց ազդեցության նվազեցում,

• ԲԱ հիվանդի վիճակի, բուժման գնահատում,

• սրացումների բուժում,

• հատուկ դեպքեր։

Պացիենտի և բժշկի համագործակցության նպատակը հիվանդին հիվանդության 

էությունը, նոպաների կանխարգելումը մատչելի բացատրելն է, սովորեցնել 

ինքնուրույն, ադեկվատ գնահատել բուժման ընթացքը, ծանր նոպայի դեպքում ճիշտ 

վարվելակերպը, սովորեցնել տնային պայմաններում պիկֆլոումետրիայի օգտա-

գործումը և ԳԾԱարտ-ի որոշումը, ինհալատորների ճիշտ կիրառումը, երբեմն նաև 

դեղորայքի դոզայի փոփոխելը կամ այլ խմբի պրեպարատ ավելացնելը: 

Երկրորդային ոչ դեղորայքային պրոֆիլակտիկայի համար հարկ է հայտնաբերել 

ասթմայի սրացման ռիսկի գործոնները։ Դրանց ազդեցության նվազեցումը 

(հրաժարվել ծխախոտից, մասնագիտական գործոնի վերացում) մեծացնում է ԲԱ-ի 

վերահսկելիությունը և նվազեցնում դեղորայքի կիրառման անհրաժեշտությունը։ 

Համաձայն ժամանակակից միջազգային ուղեցույցների՝ ԲԱ բուժումը պետք է 

լինի փուլային (ступенчатый, step 1-4) մեթոդով։ Այս մոտեցման նպատակն է 

հնարավորինս ամբողջական վերահսկել ԲԱ-ն մինիմալ քանակությամբ դեղորայքով։ 

Յուրաքանչյուր պացիենտին նշանակվում է բուժում ԲԱ 1-5 աստիճանական սխեմա-

յին համապատասխան։ Բուժման ընթացքում կարևոր է շարունակական հսկողութ-

յունը։ Հիվանդության ընթացքը վատթարանալու և ոչ բավարար վերահսկելու 

դեպքում կատարվում է քայլ վերև («ступень вверх»), բուժման բավարար էֆեկտի-

վության և նորմալ վերահսկման պարագայում՝ քայլ ներքև («ступень вниз»)։ 

Այսպիսով, ԲԱ-ի երկարատև պահպանողական բուժման դեպքում նախատես-

վում է՝ 

• ԲԱ վերահսկման աստիճանի գնահատում,

• ԲԱ վերահսկմանն ուղղված բուժում,



• ԲԱ վերահսկման պահպանմանն ուղղված մոնիթորինգ։

Ներկայումս ԲԱ վերահսկման աստիճանը գնահատելու համար կիրառվում են

GINA-ի կողմից մշակված ACT և ACQ թեստերը։ 

ԲԱ բուժման յուրաքանչյուր էտապ ներառում է մի քանի ալտերնատիվ 

տարբերակներ (քայլ 1-5)։ Բուժման յուրաքանչյուր փուլի համար նախատեսվում է 

կիրառել արագ ազդող β2-ագոնիստներ սիմպտոմների առաջանալու դեպքում։ 

Ալտերնատիվ պրեպարատներից են ինհալացիոն հակախոլինէրգիկ պրեպա-

րատները, կարճատև ազդող պերօրալ β2-ագոնիստները, երկարատև ազդեցության  β2-

ագոնիստներ և կարճատև ազդեցության թեոֆիլինները։ Երկարատև և կարճատև 

ազդեցության β2-ագոնիստների ռեգուլյար կիրառումը ցուցված է միայն ինհալացիոն 

ԳԿՍ-ների միաժամանակ օգտագործման դեպքում։ 

ԲԱ լիարժեք վերահսկման և հիվանդության սիմպտոմների պահպանման 

դեպքում հակաասթմատիկ պահպանողական բուժման ծավալը վերանայվում է. 

մեծացվում է (քայլ վերև)։ 3 ամիս և ավելի տևողությամբ ԲԱ վերահսկման դեպքում 

նպատակահարմար է նվազեցնել իրականացվող բուժման ծավալը (քայլ ներքև), ըստ 

որի կիրառվում է մինիմալ քանակով և ցածր դոզաներով պրեպարատներ։ 

Պերսիստող ԲԱ հիվանդներին, ովքեր նախկինում չեն ստացել պահպանո-

ղական բուժում, խորհուրդ է տրվում սկսել քայլ 2-ից, իսկ խիստ արտահայտված 

սիմպտոմներով ԲԱ դեպքում (չվերահսկվող ԲԱ)՝ քայլ 3-ից (GINA, 2006, 2011): 

Step 1. Բուժման այս մոտեցումը կիրառվում է այն հիվանդների դեպքում, ովքեր 

նախկինում պահպանողական թերապիա չեն ստացել, ունեն հիվանդության 

կարճատև սիմպտոմներ (ոչ հաճախ, քան 1-2 անգամ շաբաթվա մեջ)։ Միջնոպայական 

շրջանում չկան ասթմային բնորոշ կլինիկական դրսևորումներ, և թոքերի ֆունկցիան 

չի տարբերվում նորմայից։ Ընդհանուր առմամբ, հիվանդության այս ընթացքը 

բնորոշվում է որպես վերահսկվող ԲԱ։  

Այս դեպքում սիմպտոմը վերացնելու համար նախընտրելի է ցածր դոզաներով 

ինհալացիոն ԳԿՍ + ֆորմոտերոլ կոմբինացիան։ Ալտերնատիվ տարբերակ է նախ-

կինում ստացած կարճատև ազդեցության β2-ագոնիստներին ավելացնել ցածր 

դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ։ 

Step 2. Պերսիստող մասնակի վերահսկվող ԲԱ-ով հիվանդներին, ովքեր 

նախկինում չեն ստացել պահպանողական թերապիա, բուժումը ցուցված է սկսել ցածր 

դոզաներով ինհալացիոն ԳԿՍ ամենօրյա օգտագործումով, կամ ցածր դոզայով 

ինհալացիոն ԳԿՍ + ֆորմոտերոլ կոմբինացիայով։ Այն դեպքում, երբ հիվանդը 

հրաժարվում է հորմոնալ դեղերից, կամ ինհալացիոն ԳԿՍ-ներն առաջացրել են 

կողմնակի էֆեկտներ, կարելի է նշանակել հակալեյկոտրիենային պրեպարատներ։ 

Պահպանողական թերապիայում դանդաղ արտազատվող թեոֆիլինները ցուցված 

չեն, քանի որ ունեն թույլ հակաբորբոքային ազդեցություն։ 

Վերոնշյալ պրեպարատների միջոցով վերահսկման անհնարինության դեպքում 

բուժումը պետք է իրականացնել ըստ քայլ 3-ի։ 

Step 3. Այս փուլի համար, ի հավելումն անհետաձգելի բուժօգնության պրեպա-

րատների, պարտադիր պետք է նշանակել 1 կամ 2 պրեպարատ՝ որպես բազիսային 



թերապիա։ Առավել հաճախ կիրառվում է ցածր դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ և 

երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստների կոմբինացիա։ Սիմպտոմների արագ 

վերացման անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են կարճատև ազդեցության β2-

ագոնիստներ (օրական 3-4 անգամից ոչ ավելի)։ 

Մի շարք հետազոտություններ ապացուցել են, որ ասթմայի վերահսկման և 

սրացումների հաճախականության կրճատման համար լավագույն կոմբինացիա է 

համարվում բուդեսոնիդ + ֆոլմոտերոլը։ Գոյություն ունեն այս էտապի ԲԱ-ի վարման 

ևս 2 տարբերակ, որոնք ավելի հազվադեպ են կիրառվում՝ միջին դոզայով ինհալացիոն 

ԳԿՍ կամ ցածր դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ և հակալեյկոտրիենային պրեպարատի 

համակցումը։ 

Step 4. Բուժումը հիմնականում իրականացվում է անհետաձգելի բուժօգնության 

պրեպարատներին գումարած 2 կամ ավելի դեղամիջոց՝ հիվանդությունը 

վերահսկելու համար։ 

Սովորաբար բուժումը սկսում են միջին դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ-ների և 

երկարատև ազդեցության ինհալացիոն β2-ագոնիստների կոմբինացիայով։ Անարդյու-

նավետ լինելու դեպքում կարող են նշանակվել ինհալացիոն ԳԿՍ-ներ՝ բարձր 

դոզաներով։ 

Ալտերնատիվ մեթոդ է միջին կամ բարձր դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ և 

հակալեյկոտրիենային պրեպարատների կամ երկարատև ազդեցության M-խոլինո-

լիտիկների (թիոտրոպիում) զուգահեռ կիրառումը։ 

Step 5. Քայլ 4-ից 5-ի անցումը ցուցված է չվերահսկվող ծանր ԲԱ-ի դեպքում, երբ 

հիվանդի մոտ առկա են ամենօրյա սիմպտոմներ և հաճախակի սրացումներ։ 

Բուժումը սկսվում է բարձր դոզայով ինհալացիոն ԳԿՍ և երկարատև ազդե-

ցությամբ β2-ագոնիստների համակցումով։ Ալերգիկ ԲԱ դեպքում կարող է 

նպատակահարմար լինել հակա-IgE հակամարմիններ կիրառելը։ Երբեմն անխուսա-

փելի է օրալ ԳԿՍ-ների կիրառումը՝ հնարավորինս ցածր դեղաչափերով։ 

✓ ICS ( inhaled corticosteroids)– ինհալացիոն ԳԿՍ,

✓ OCS (oral corticosteroids )– օրալ ԳԿՍ,

✓ SABA ( short acting beta agonists) – կարճատև ազդեցության β-ագոնիստներ,

✓ LABA ( long acting beta agonists) – երկարատև ազդեցության β-ագոնիստներ,

✓ LTRA (Leukotriene receptor antagonists) – լեյկոտրիենային ռեցեպտորների

անտագոնիստներ։

Բրոնխային ասթմայի մոնիթորինգը և բուժման կորեկցիան 

Քանի որ ԲԱ-ն բնորոշվում է խիստ վարիաբելությամբ, ապա անգամ 

ամբողջական վերահսկման դեպքում հիվանդը պետք է մշտական հսկողության տակ 

լինի։ Այցելությունների հաճախականությունը պայմանավորված է հիվանդության 

ծանրության ընթացքով, սակայն ամեն դեպքում կրկնակի այցելությունը պետք է լինի 

1-3 ամսից ոչ ուշ, իսկ հետագայում՝ նվազագույնը 3 ամիսը մեկ։



Մեծ մասամբ անցկացվող պահպանողական բուժման դրական արդյունքը 

դիտվում է առաջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ ամբողջական արդյունքը 

տեսանելի է ավելի ուշ (3-4 ամիս)։ 

Համաձայն GINA-ի ուղեցույցների վերահսկվող՝ ԲԱ հիվանդների շրջանում 

կարելի է իրականացնել պահպանողական թերապիայի ծավալի կրճատում, հետևյալ 

դեպքերում. 

• Միջին կամ բարձր դոզաներով ինհալացիոն ԳԿՍ մոնոթերապիայի դեպքում

կրճատել դոզան 50 %-ով 3 ամսյա ինտերվալներով,

• Եթե հիվանդությունը հաջողվել է վերահսկել ցածր դոզաներով ԳԿՍ մոնո-թե-

րապիայով, ապա հնարավոր է անցում կատարել պրեպարատի մեկանգամյա

կիրառման,

• Եթե հիվանդությունը հաջողվել է վերահսկել ինհալացիոն ԳԿՍ և երկարատև

ազդեցության β2-ագոնիստների կոմբինացիայով, գերադասելի է կրճատել ինհա-

լացիոն ԳԿՍ-ների դոզան (50%-ով), իսկ երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստ-

ները շարունակել նույն չափով։ Վերահսկումը պահպանելու դեպքում կարելի է

շարունակել նվազեցնել ինհալացիոն ԳԿՍ-ների դոզան՝ մինչև մինիմալ, որի

ֆոնին հնարավոր է նաև ընդհատել β2-ագոնիստները։

• Եթե հիվանդությունը հաջողվել է վերահսկել ինհալացիոն ԳԿՍ և հակա-

լեյկոտրիենային պրեպարատների կամ կարճատև ազդեցության թեոֆիլինների

կոմբինացիայով, ապա պետք է սկսել նվազեցնել ինհալացիոն ԳԿՍ-ների դոզան

մինչև մինիմալ՝ աստիճանաբար անցնելով ինհալացիոն ԳԿՍ-ներով մոնոթե-

րապիայի։

• Պահպանողական թերապիայի դադարեցումը հնարավոր է միայն մինիմալ

դոզաներով ԲԱ-ն վերահսկելու դեպքում, երբ ռեցիդիվներ չեն եղել 1 տարվա

ընթացքում։



ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ 

ԹԵՐԱՊԻԱ 

Սրացումները 

կանխարգելող, 

սիմպտոմները 

վերահսկող 

STEP 1 

ICS + formoterol ՝ 

ըստ պահանջի 

STEP 2 

ICS + formoterol ՝ 

ըստ պահանջի 

STEP 3 

ICS + formoterol 

Ցածր դոզայով  

(պահպանողական 

բուժում) 

STEP 4 

ICS + formoterol 

Միջին դոզայով 

(պահպան. 

բուժում) 

STEP 5 

Ավելացնել LAMA, 

anti-IgE, anti-

IL5/5R, anti-IL4R, 

ICS + formoterol 

բարձր դոզայով 

ICS + formoterol ցածր դոզայով (ըստ պահանջի)

Այլ տարբերակներ 

Ցածր դոզայով ICS, 

երբ SABA արդեն 

օգտագործվել է 

Ցածր դոզայով ICS 

(պահպան. 

բուժում) 

Ցածր դոզայով  

ICS + LABA (պահպան. 

բուժում) 

Միջին/բարձր 

դոզայով ICS+LABA 

(պահպան. 

բուժում) 

ավելացնել LAMA, 

anti-IgE, anti-

IL5/5R, anti-IL4R 

բարձր դոզայով 

ICS+LABA 

SABA ըստ պահանջի

Օժանդակ 

պրեպարատներ 

Ցածր դոզայով ICS, 

երբ SABA արդեն 

օգտագործվել է 

կամ LTRA 

Միջին դոզայով ICS 

կամ LTRA 

LAMA կամ LTRA 

կամ բարձր 

դոզայով ICS 

ազիտրոմիցին կամ 

LTRA, կողմնակի 

էֆկտների 

վերահսկմամբ 

ցածր դոզայով OCS 
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Պահպանողական թերապիայի ծավալի մեծացումը պետք է իրականացնել 

սիմպտոմների արտահայտվածության և պրոգրեսիվման դեպքում. 

Արագ ազդող β2-ագոնիստների բազմակի կիրառումը կարող է հանգեցնել վիճակի 

ժամանակավոր բարելավման։ Եթե այս պրեպարատների կիրառման 

անհրաժեշտությունը պահպանվում է 2 օր, հավանաբար պետք է վերանայել 

բուժման սխեման և ավելացնել բուժման ծավալը։ 

• Ի-ԳԿՍ-ների դոզայի կրկնակի և եռակի ժամանակավոր ավելացումը (7-10 օր) 

կարող է կանխել ԲԱ-ի ծանր սրացումները։ 

• Ինհալացիոն ԳԿՍ-ների (բուդեսոնիդ) և երկարատև ազդեցության β2-ագո-

նիստների (ֆորմոտերոլ) ֆիքսված համակցումները կիրառվել  կարող են 

ինչպես պահպանողական թերապիայի սխեմայում, այնպես էլ որպես 

անհետաձգելի բուժման կոմպոնենտ։ Վերջինս բավականին էֆեկտիվ է ԲԱ-ի 

վերահսկման և սրացման կանխման համար։ 

• Ծանր դեպքերում ցուցված են երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստներ՝ 

բարձր դոզաներով և համակարգային ԳԿՍ (պերօրալ կամ ն/ե)՝  բարձր 

դոզաներով (կարճատև կուրս)։ 

Բրոնխային ասթմայի սրացումների բուժումը 

ԲԱ-ի սրացումը (պարոքսիզմ, սուր ԲԱ) հարաճող հևոցի, հազի, սուլող 

շնչառության կամ կրծքավանդակում ծանրության զգացողության էպիզոդն է։ 

Սրացումը սովորաբար սկսվում է հիվանդի պրոգրեսիվող վատացմամբ, ախտանիշ-

ների շատացմամբ, կարճատև ազդող β2-ագոնիստների կիրառման անհրաժեշտութ-

յան մեծացմամբ, ԱԱԾ1-ի և ԳԾԱարտ-ի նվազմամբ։ Սրացման փուլում կարող են 

առաջանալ նոր սիմպտոմներ, որոնք մինչ այդ չեն եղել։ Որոշ դեպքերում, հատկապես 

մեծահասակների շրջանում, ասթմայի սրացումը կարող է կտրուկ սկսվել։ 

Անհետաձգելի բուժման ծավալը և բնույթը պայմանավորված են ԲԱ-ի սրացման 

ծանրության աստիճանով։ Տարբերում են թեթև, միջին ծանրության, ծանր և կյանքին 

վտանգ սպառնացող սրացումներ։ 

Բուժում ամբուլատոր պայմաններում 
ԲԱ թեթև սրացումը հնարավոր է վարել ամբուլատոր պայմաններում։ Այս 

դեպքում սիմպտոմների անհետացմանը կարելի է հասնել արագ ազդող β2-

ագոնիստների կամ դրանց և իպրատրոպիում բրոմիդի կոմբինացիայի կիրառմամբ։ 

Կիրառվում է հետևյալ տարբերակներից մեկը՝ 

• 2-4 դոզա սալբուտամոլ (յուրաքանչյուր 20 րոպեն 1 ժամվա ընթացքում), 

• 200-400 մկգ ֆենոտերոլ (յուրաքանչյուր 20 րոպեն 1 ժամվա ընթացքում), 

• ֆենոտերոլի և իպրատրոպիում բրոմիդի ֆիքսված կոմբինացիա (յուրա-

քանչյուր 30 րոպեն 1 ժամվա ընթացքում)։ 

Անբարենպաստ պատասխանի դեպքում, որը վկայում է միջին ծանրության 

սրացման մասին, պետք է շարունակել ինհալացիան 4-6 ժամ՝ ավելի բարձր դոզա-

ներով (սալբուտամոլ 600-1000 մկգ, ֆենոտերոլ 400-600մկգ)։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է 

4-6 անգամ ավելացնել ինհալացիոն ԳԿՍ-ների օրական դոզան, որը ներառված է 

բազիսային թերապիայի մեջ։  



Սիմպտոմները պահպանվելու դեպքում ցուցված է ներարկել համակարգային 

ԳԿՍ (պրեդնիզոլոն 90-120 մգ ն/ե), շարունակելով պերօրալ ԳԿՍ (7-10 օր)։ Էֆեկտի 

բացակայության դեպքում (6 ժ և ավելի) ցուցված է հոսպիտալացում։ 

Բուժումը ստացիոնարի պայմաններում 
Հիվանդի վիճակի գնահատումը (կրճատ անամնեզ, ֆիզիկալ զննում, SaO2, 

ԳԾԱարտ, ԱԱԾ1, ծանր ընթացքի դեպքում նաև արյան գազային կազմի որոշում) 

կատարվում է բուժմանը զուգահեռ։  

Սկզբնական բուժումը ներառում է․ 

• Ոչ ինվազիվ օքսիգենոթերապիա, որի նպատակը SaO2 ≥90% պահպանելն է։ 

• Բավականին էֆեկտիվ է կարճատև ազդեցության β2-ագոնիստների և 

իպրատրոպիում բրոմիդի կիրառումը նեբուլայզերի միջոցով։ Նպատակա-

հարմար է կիրառել նաև երկարատև ազդեցության β2-ագոնիստների (ֆորմո-

տերոլ) և ԳԿՍ- ինհալացիոն (բուդեսոնիդ) ֆիքսված կոմբինացիան։ 

• Ռեզերվային թերապիա է ն/ե թեոֆիլինների ներմուծումը (էուֆիլինի 10 մլ 

2,4%-անոց լուծույթ)։ 

• Արագ պատասխան չլինելու ծանր սրացման դեպքում, ցուցված են համա-

կարգային ստերոիդներ։ Ապացուցված է, որ պերօրալ ԳԿՍ-ները ևս էֆեկտիվ 

են, չնայած նրանց ազդեցությունը դրսևորվում է ավելի ուշ (4 ժամից հետո)։ 

Պերօրալ ԳԿՍ պետք է շարունակել 7-10 օր, այդ թվում նաև դուրսգրումից 

հետո։ 

Ցանկացած աստիճանի սրացման դեպքում սեդատիվ պրեպարատները հակա-
ցուցված են, քանի որ կարող են ընկճել շնչառական կենտրոնը։ 

 

Հիվանդի վիճակը պետք է կրկնակի գնահատել բուժումը սկսելուց 1-2 ժամ հետո։ 

Վերոնշյալ գործողությունների անբավարար արդյունավետության դեպքում պետք է 

քննարկել հիվանդի տեղափոխումը ԻԹԲ։ 

ԲԱ-ի ծանր սրացմամբ (ասթմատիկ ստատուս) հիվանդները, ովքեր չեն 

արձագանքում սկզբնական բուժմանը 1-2 ժամվա ընթացքում և ունեն խիստ արտա-

հայտված ախտանշաններ՝ քնկոտություն, գիտակցության մթագնում, աուսկուլտա-

տիվ «համր թոք» ֆենոմենը, թոքերի ֆունկցիայի շարունակական նվազում (ԳԾԱարտ 

<30%, PaO2 < 60մմ ս. ս., SaO2 <90% և կամ PaCO2 > 45 մմ ս. ս.) պետք է անհապաղ 

տեղափոխվեն ԻԹԲ։ 

Հիվանդը դուրս է գրվում ստացիոնարից, երբ սրացումն ամբողջությամբ վերա-

ցել է, և բուժման  արդյունքը պահպանվում է։ 

Հատուկ դեպքեր 

ԲԱ հղիության ժամանակ. քանի որ պտղի համար առավել վտանգավոր են 

չվերահսկվող ասթմայի հետևանքները, քան հակաասթմատիկ պրեպարատների 

կիրառումը (թեոֆիլին, ինհալացիոն ԳԿՍ, β2-ագոնիստներ, հակալեյկոտրիենային 

պրեպարատներ, այդ թվում մոնտելուկաստ), ուստի հղիության ընթացքում պետք է 

իրականացնել ԲԱ-ի բազիսային թերապիա։ 



ԲԱ ճարպակալման դեպքում. բուժումը էապես չի տարբերվում բուժման 

ընդհանուր սկզբունքներից։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այս դեպքում ինհալացիոն 

ԳԿՍ-ները կարող են լինել նվազ էֆեկտիվ։ 

ԲԱ դեպքում ցանկացած վիրահատական միջամտություն (ընդհանուր անզգա-

յացում էնդոտրախեալ ինտուբացիայով) լի է ներվիրահատական և հետվիրահա-

տական բարդությունների ռիսկով։ Այդ պատճառով վիրահատությունից առաջ պետք 

է կատարել սպիրոմետրիա։ ԱԱԾ1-ը 80%-ից փոքր լինելու դեպքում ցուցված է 

պերօրալ ԳԿՍ կարճատև բուժում օբստրուկցիան նվազեցնելու նպատակով։ 

Վերին շնչուղիների պաթոլոգիաները (ռինիտ, սինուսիտ, պոլիպոզ քթի 

խոռոչում) կարող են ազդել թոքերի ֆունկցիայի վրա և ծանրացնել ԲԱ ընթացքը։ 

Հետևաբար վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժումը, հատկապես ինտրա-

նազալ ԳԿՍ-ներով կարող է նվազեցնել ԲԱ սիմպտոմները։ 

Մասնագիտական ասթմայի բուժման հիմնական արմատական մեթոդ է ազդող 

գործոնների վերացումը։ Չնայած որոշ դեպքերում, անգամ կոնտակտը դադարեց-

նելուց հետո սիմպտոմները կարող են պահպանվել մի քանի տարի։ 

Ռեսպիրատոր ինֆեկցիաները նպաստում են ԲԱ առաջացմանը և սրացմանը։ 

Բուժումը պետք է իրականացնել հիմնական սկզբունքներին համապատասխան՝ 

ներառյալ արագ ազդող β2-ագոնիստների և պերօրալ կամ ինհալացիոն ԳԿՍ-ների 

կիրառումը բարձր դոզաներով։ 

ԲԱ-ով հիվանդների դեպքումԳԷՌՀ-ը ավելի հաճախադեպ է, քան ընդհանուր 

պոպուլյացիայում։ Սակայն ԳԷՌՀ-ի բուժումը (ՊՊԻ, H2-հիստամինային ռեցեպտոր-

ների բլոկատորներ) պրակտիկորեն չի ազդում ԲԱ ընթացքի վրա։ 

Հաստատված ասպիրինային ասթմայի դեպքում հիվանդին հակացուցված է 

ընդունել ասպիրին և այլ ՈՍՀԴ-ներ, որոնք ընկճում են ՑՕԳ1-ը։ Խիստ անհրաժեշ-

տության դեպքում կարող են օգտագործվել ՑՕԳ2-ի ինհիբիտորներ։ «Ասպիրինային» 

ԲԱ-ն կարող է դրսևորվել ծանր նոպաներով, գիտակցության կորստով և շնչառության 

կանգով։ 

Անաֆիլաքսիա և ԲԱ. անաֆիլակտիկ ռեակցիաները կարող են ԲԱ ծանր 

սրացման և β2-ագոնիստներով բուժման հարաբերական ռեզիստենտականության 

պատճառ դառնալ։ Այս դեպքում ընտրության պրեպարատ է ադրենալինը։ Անաֆի-

լաքսիայի բուժումը ներառում է O2-ով ինհալացիա, ադրենալինի մ/մ ներմուծում, 

պարենտերալ հակահիստամինային պրեպարատների, ն/ե հիդրոկորտիզոնի ընդու-

նում, ինչպես նաև վերին շնչուղիների անցանելիության ապահովում, ինֆուզիոն 

թերապիայի իրականացում։ 

  



Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդությունները տարբեր էթիոլոգիայով, ընդհա-

նուր բնորոշ մորֆոլոգիական, պաթոգենետիկ և կլինիկական առանձնահատ-

կություններով, պայմանականորեն միավորված հիվանդությունների մեծ խումբ են։ 

Տվյալ խմբին են պատկանում 100-ից ավելի հիվանդություններ, որոնք կազմում են 

թոքային հիվանդությունների 10-15 %–ը։ 

Ի տարբերություն ինֆեկցիոն (գերազանցապես բակտերիալ) ծագման թոքա-

բորբերի, որոնց դեպքում պարտադիր է ներալվեոլային էքսուդացիայի առկայու-

թյունը, բազմաթիվ ԹԻՀ-ի հիմքում ընկած է պնևմոնիտի (ալվեոլիտի) ձևավորումը։ 

Վերջինս հաճախ իմունային ոչ ինֆեկցիոն բնույթի բորբոքային պրոցես է, որն 

ախտահարում է գերազանցապես ինտերստիցիալ հյուսվածքը (ալվեոլների պատեր) 

և էքստրաալվեոլյար շարակցական հյուսվածքն՝ առանց ներալվեոլյար էքսուդատի 

պարտադիր պայմանի։ ԹԻՀ-ի պնևմոնիտի ելքը  ինտերստիցիումի արտահայտված 

ֆիբրոզն է, ռեստրիկտիվ վենտիլյացիոն խանգարումները, թոքերի դիֆուզիոն 

ունակության նվազումը և ՇԱ հարաճումը։ 

Թոքերի ախտահարումը ֆիբրոզացնող ալվեոլիտի (պնևմոնիտի) տեսակով 

կարող է առաջանալ մի շարք դեպքերում՝ իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ թոքաբորբեր, 

թոքերի դեղորայքային և տոքսիկ ախտահարումներ, շարակցական հյուսվածքի 

հիվանդությունների, գերզգայուն պնևմոնիտի, սարկոիդոզի և այլնի դեպքում։ Այս 

ախտաբանական վիճակներից ցանկացածի դեպքում կարող է ներգրավվել ոչ միայն 

ինտերստիցիալ հյուսվածքը, այլ նաև թոքային պարենխիմայի այլ ստրուկտուրաներ՝ 

ալվեոլոցիտներ, կապիլյարներ, բրոնխիոլներ։ 

ATS/ERS-ի կողմից առաջարկվել է հետևյալ դասակարգումը․ 

DIP - desquamative interstitial 
pneumonia,  
RB-ILD – respiratory 
bronchiolitis interstitial lung 
disease, 
LCH – Langerhans cell histio-
cytosis,  
LAM – lymphan-gioleiomyo-
matosis,  
IPF – idiopathic pulmonary 
fibrosis,  
NSIP – nonspecific interstitial 
pneumonia,  
COP – cryptogenic organizing 
pneumonia,  
LIP – lymphocytic interstitial 
pneumonia,  
AIP – acute interstitial 
pneumonia. 



Համաձայն վերոնշյալ դասակարգման առանձնացնում են ԹԻՀ 4 հիմնական 

խմբեր․ 

1. հայտնի էթիոլոգիայի ԹԻՀ՝ ՇՀՀ, տոքսիկ, ալերգիկ, դեղորայքային ախտա-

հարում,

2. իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ թոքաբորբեր՝ ԻԻԹ,

3. գրանուլեմատոզներ՝ սարկոիդոզ,

4. այլ ԹԻՀ՝ հիստիոցիտոզ X, լիմֆանգիոլեյոմիոմատոզ։

Առավել մեծ կլինիկական նշանակություն ունեն անհայտ էթիոլոգիայի ԻԻԹ-ի

խումբը, որոնք ունեն մի շարք կլինիկական, ռենտգենաբանական և ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկություններ, բայց միաժամանակ միմյանցից տարբերվում են թոքային 

հյուսվածքի ախտահարման մորֆոլոգիայով։ 

1935թ. առաջին անգամ նկարագրվել է ԻԻԹ-ի ծանր ձևը L. Hamman–ի և A. Rich-

ի կողմից։ Ուսումնասիրվել են 4 հիվանդների դիահերձման տվյալները, որոնք 

մահացել են պրոգրեսիվող ՇԱ-ից՝ հիվանդությունը սկսվելուց 6 ամիս անց։ Այս 

հիվանդների թոքային հյուսվածքում հայտնաբերվել էր տարածված ֆիբրոզ, որի 

հետևանքով այս հիվանդությունը ստացել էր «թոքերի սուր դիֆուզ ինտերստիցիալ 

ֆիբրոզ» անվանումը։ Երկար ժամանակ Համման-Ռիչի սինդրոմ էին անվանում 

տարբեր հիվանդություններ, որոնց հիմքում առկա էր պնևմոնիտը և թոքային 

ինտերստիցիալ ֆիբրոզը, այդ թվում նաև քրոնիկական ընթացքով ԻԻԹ-ներ (օր․, ԹԻՀ)։ 

Սակայն վերջին 20 տարիներին տվյալ սինդրոմը վերաբերում է ԻԻԹ-ի առավել ծանր 

տեսակին՝ սուր ինտերստիցիալ թոքաբորբին։ 

Թոքերի իդիոպաթիկ ֆիբրոզ կամ իդիոպաթիկ 

ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ (ԻՖԱ) 

Ռուսական գրականության մեջ տվյալ հիվանդությունը նկարագրելիս հաճախ 

օգտագործվում է «իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ» տերմինը։ 

Իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտը (ԻՖԱ) անհայտ էթիոլոգիայով թոքերի 

դիսեմի-նացված հիվանդություն է, որը բնորոշվում է ինտերստիցիումի բորբոքումով 

և ֆիբրոզով, թոքերի պարենխիմայի կառուցվածքային ֆունկցիոնալ միավորների 

դեզօրգանիզացիայով, որոնք հանգեցնում են ռեստրիկտիվ խանգարումների, գազա-

փոխանակության խանգարման և ՇԱ հարաճման: 

Համաձայն ATS-ի տվյալների, տարածվածությունը կազմում է 100․000 բնակչու-

թյան շրջանում 11,3 և 7,3 համապատասխանաբար տղամարդկանց և կանանց 

շրջանում։ Դեպքերի 2/3-ը գրանցվում է  50  տարեկանից բարձր հասակում: 

Պոտենցիալ ռիսկի գործոններ 

Ռիսկի գործոնները պետք է հաշվի առնել ոչ թե որպես հիվանդության զարգացման 

պատճառ, այլ որպես ԹԻՖ-ի ընթացքը վատթարացնող գործոններ։ Դրանք են ՝ 

• ծխախոտի ծուխը,



• արտաքին միջավայրի ազդեցությունը (օրգանական և ոչ օրգանական փոշի),

• վիրուսային ինֆեկցիաները (Էպշտեյն-Բար, ցիտոմեգալովիրուս, HCV),

• գաստրո-էզոֆագեալ ռեֆլյուքսը (հատկապես թոքային ֆիբրոզի դեպքում),

• գենետիկ գործոնները (MUC5B մուտացիա - 35%, հազվադեպ նաև սուրֆակ-

տանտային C և A պրոտեազների մուտացիա - 3%)։

Էթիոլոգիան 

Էթիոլոգիան անհայտ է: Հեղինակների մեծ մասը հակված է հիվանդության 

աուտոիմունային բնույթի վարկածին։ Սրա մասին վկայում է այն փաստը, որ ՇՀՀ-ի 

զուգակցմամբ զարգացած  ֆիբրոզացնող ալվեոլիտի և ԹԻՖ-ի մորֆոլոգիական 

պատկերները իդենտիկ են։ Բացի այդ, ԹԻՖ-ով հիվանդների արյան մեջ հաճախ 

հայտնաբերվում են ՇԻԿ-եր, հականուկլեար, I-IV տիպի կոլագենի և թոքային 

պրոտեինների նկատմամբ հակամարմիններ։ Աուտոիմունային բնույթի մասին 

վկայում է նաև ԳԿՍ-ներով թերապիայի դրական արդյունքը։ 

Քննարկվում է մի քանի գործոնների դերը, որոնք համակցվում են հիվան-

դության բարձր ռիսկով: 

1. Վիրուսային ինֆեկցիա. այս ծագումը առաջին անգամ 1935-ին առաջարկվել է

Համմանի և Ռիչի կողմից, հիմնված է փորձարարական հետազոտությունների վրա, 

որոնցով ցույց է տրվել վիրուսային ինֆեկցիայի դերը թոքերի ինտերստիցիալ 

հյուսվածքի քրոնիկական բորբոքման ձևավորման, լիմֆոցիտներով, նեյտրոֆիլներով 

և մակրոֆագերով ալվեոլների ինֆիլտրացիայի գործում` թոքային հյուսվածքի 

հետագա ֆիբրոզ փոփոխություններով: Մասնագետները նշում են, որ վիրուսային 

հակածնի պերսիստենցիան թոքերում կարող է նպաստել համապատասխան աու-

տոիմունային ռեակցիայի զարգացմանը, որը կհանգեցնի ինտերստիցիալ ալվեոլիտի 

և ֆիբրոզի առաջացման: 

2. Գենետիկական նախատրամադրվածություն. հիվանդությունն առավելապես

դրսևորվում է HLA A2, B8, B12-ով հիվանդների շրջանում: Նկարագրված են  նաև  

ԹԻՖ–ի ընտանեկան տեսակի գենետիկական այլ ցուցանիշներ: Որոշակի դեր է 

հատկացվում հյուսվածքային պրոտեինազների ինհիբիտորի՝ α1-հակատրիպսինի 

դեֆիցիտին, որը հանգեցնում է ալվեոլյար հյուսվածքի ռեստրիկցիայի: Հաստատված 

է նաև սուրֆակտանտի պրոտեին C և պրոտեին A կոդավորող գենի մուտացիաների 

դերը: Բացի դրանից, α1-հակատրիպսինի նվազումը հանգեցնում է T-լիմֆոցիտների 

սուպրեսոր ֆունկցիայի ընկճման և աուտոիմուն հիվանդությունների  զարգացման 

ռիսկի մեծացման։ 

3. Էկոլոգիական և մասնագիտական գործոններ. պայմանավորված է

շրջապատող միջավայրի աղտոտմամբ, օրգանական և անօրգանական կենցաղային և 

արդյունաբերական ծագման նյութերով, որոնց երկարատև ազդեցությունը հանգեց-

նում է ալերգիկ և աուտոիմուն ախտաբանական ռեակցիաների հաճախականության 

մեծացման: Հաստատված է նաև ծխախոտի ծխի դերը: 



Պաթոգենեզը 

ԹԻՖ-ի դեպքում մորֆոլոգիական փոփոխությունները թոքային պարենխի-

մայում բաժանվում են 3 փուլի․ 

1. ինտերստիցիալ այտուց (նվազ արտահայտված ալվեոլիտ),

2. ինտերստիցիալ բորբոքում (ալվեոլիտ),

3. ինտերստիցիալ ֆիբրոզ:

Անհայտ պատճառական գործոնի ազդեցության հետևանքով երկրորդ տիպի 

ալվեոլոցիտների և ինտերստիցիալ հյուսվածքի կոլագենային թելիկների վրա կա-

տարվում է աուտոանտիգենների էքսպրեսիա: Սպիտակուցները, որոնք ալվեոլո-

ցիտների թաղանթների և կոլագենի կազմում են, ձեռք են բերում հակածնային ունա-

կություններ, իմուն համակարգի կողմից ընկալվում են որպես օտար սպիտակուց, և 

դրանց հանդեպ սինթեզվում են հակամարմիններ: 

Առաջացած ՇԻԿ-ները ինտերստիցիալ հյուսվածքում և ալվեոլոցիտներում 

սկիզբ են տալիս իմունային  բորբոքային պրոցեսին: Ակտիվանում են ալվեոլյար 

մակրոֆագերը, որոնք պարարտ բջիջների հետ մեկտեղ արտազատում են բորբոքման 

միջնորդանյութեր (ինտերլեյկիններ, լեյկոտրիեններ, պրոստագլանդիններ), ինչպես 

նաև խթանում են ֆիբրոբլաստների և նեյտրոֆիլների սեկրետոր ակտիվացումը, 

արտազատվում են թթվածնի ազատ ռադիկալներ: Մեծանում է կապիլյարների 

թափանցելիությունը, որը հանգեցնում է ինտերստիցիալ հյուսվածքի և ալվեոլների 

այտուցի զարգացմանը: Ինտերլեյկինների և քեմոտակտիկ այլ գործոնների ազդե-

ցությամբ նեյտրոֆիլները և բջջային այլ տարրերը ինֆիլտրացիայի են ենթարկում 

թոքերի ինտերստիցիալ հյուսվածքը: Ակտիվացված նեյտրոֆիլները պրոտեազների 

ազատ ռադիկալների հիմնական աղբյուր են, որոնք վնասում են տարբեր 

հյուսվածքներ: 

Բացի դրանից, պրոտեոլիտիկ ակտիվություն ունեն էոզինոֆիլները, մոնոցիտ-

ները, ալվեոլյար մակրոֆագերը: Պրոտեազների (կոլագենազների) ազդեցության 

հետևանքով քայքայվում է նաև թոքային հյուսվածքի կոլագենը, որն ուղեկցվում է 

ախտաբանական կոլագենի ռեսինթեզի ուժգնացմամբ: Այս պրոցեսում մեծ դեր ունեն 

ալվեոլյար մակրոֆագերը, մոնոցիտները, նեյտրոֆիլները և ֆիբրոբլաստները: 

Ակտիվացած ալվեոլյար մակրոֆագերը արտազատում են ֆիբրոնեկտին և այլ աճի 

գործոններ, որոնց ազդեցության հետևանքով կատարվում է ֆիբրոբլաստների և այլ 

մեզենքիմային բջիջների պրոլիֆերացիա, որոնք մեծ քանակով սինթեզում են 

ախտաբանական կոլագեն` դրանով իսկ հանգեցնելով ինտերստիցիալ հյուսվածքի 

ֆիբրոզի աճին: Այսպիսով, հիվանդության զարգացման որոշակի փուլում վերանում է 

շարակցական հյուսվածքի քայքայման և սինթեզի նկատմամբ ունեցած հսկողու-

թյունը, և կատարվում է դրա դեզօրգանիզացիա: Բորբոքման միջնորդանյութերի, 

սուպերօքսիդ ռադիկալների և T լիմֆոցիտների ցիտոտոքսիկ ազդեցության մեծաց-

ման հետևանքով վնասվում է ալվեոլյար էպիթելը (II տիպի ալվեոլոցիտներ), 



փոփոխության է ենթարկվում սուրֆակտանտի սինթեզը և որակական բաղադ-

րությունը, որը հանգեցնում է ալվեոլների կոլապսին: Ալվեոլյար էպիթելը վերածվում 

է խորանարդաձև էպիթելի: Գերաճող շարակցական հյուսվածքը սեղմում է ալվեոլյար 

կապիլյարները, ինչը հանգեցնում է թոքային հյուսվածքի արխիտեկտոնիկայի 

խանգարմանը (միջալվեոլյար միջնապատերի հաստացում, կարծրացում, ալվեոլների 

և կապիլյարների խցանում): 

Հիվանդության տերմինալ փուլում թոքային հյուսվածքում ձևավորվում են 

օդային միկրոբշտեր, որոնց լուսանցքում առկա են սպիտակուցային զանգվածներ. 

ձևավորվում է մեղվաբջջ  պատկեր: 

Ալվեոլիտի և թոքերի ինտերստիցիալ հյուսվածքի ֆիբրոզի հետևանքները 

Թոքերում շարակցական հյուսվածքի դեզօրգանիզացիայի և զգալի աճի, ինչպես 

նաև թոքային հյուսվածքի արխիտեկտոնիկայի խանգարման հետևանքով մեծանում է 

թոքերի ռիգիդությունը, և նվազում է թոքային հյուսվածքի ձգելիությունը: Առաջանում 

են արտահայտված ռեստրիկտիվ խանգարումներ, որոնք հանգեցնում են թոքերի 

վենտիլյացիայի խանգարման: Ալվեոլյար տարածությունների զգալի նվազումը 

նպաստում է թոքային գումարային ֆունկցիոնալ մակերեսի կրճատմանը: Ի վերջո, 

գերզարգացած շարակցական հյուսվածքը սեղմում է թոքային կապիլյարները, 

հանգեցնելով դրանց դատարկման և պերֆուզիայի խանգարման: Հիվանդության 

որոշակի փուլում զարգանում է վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունների 

խանգարում: 

Այսպիսով, ԹԻՖ-ով հիվանդների շրջանում աճող ՇԱ զարգացմանը հանգեցնող 

հիմնական  գործոններն են․ 

• թոքային հյուսվածքի ռեստրիկցիան (ռիգիդության բարձրացում, ձգելիության

նվազում),

• թոքերի գումարային շնչառական մակերեսի նվազումը,

• վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունների խանգարումը:

Թոքերի անոթների անատոմիական փոփոխությունների և քրոնիկական

զարկերակային հիպօքսեմիայի հետևանքով ձևավորվում են թոքային ԶՀ և ՔԹՍ: 

Կլինիկական պատկերը 

ԹԻՖ-ով հիվանդների մեծամասնության շրջանում հիվանդության սկիզբն 

առանձնանում է դանդաղ զարգացող սիմպտոմներով` պրոգրեսիվող հևոց, չոր հազ, 

ընդհանուր թուլություն, արագ հոգնածություն: Ջերմության բարձրացումը և 

արյունախխումը բնորոշ չեն։ Հիվանդների մեծամասնությունը վերոնշյալ սիմպտոմ-

ներին ուշադրություն չի դարձնում և դիմում է բժշկի հիվանդության զարգացումից 1-

3 տարի հետո։ 

Հևոցը դիտվում է բոլոր հիվանդների շրջանում, արտացոլում է ծանր ռեստրիկ-

տիվ խանգարումների, վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերակցությունների 

նվազման և զարկերակային հիպօքսեմիայի առկայությունը: Հաճախ դրսևորվում է 



տախիպնոէով` ներշնչման և արտաշնչման կարճացմամբ, բավականին վաղ ձեռք է 

բերում ինսպիրատոր բնույթ. հիվանդները գանգատվում են խոր ներշնչման 

սահմանափակումից: Հևոցն ուղեկցվում է արտահայտված տախիկարդիայով: 

Չոր հազը (90%) առաջանում է խորը ներշնչման ժամանակ: Հազվադեպ նշվում է 

լորձային կամ լորձաթարախային խորխարտադրությամբ պրոդուկտիվ հազ, որը 

վկայում է ախտաբանական պրոցեսում բրոնխների ընդգրկման մասին և 

հիվանդության անբարենպաստ ելքի նշան է: 

Նկատվում են ընդհանուր թուլություն, որն առավել բնորոշ գանգատն է, արագ 

հոգնածություն աննշան ֆիզիկական լարումից։ Հիվանդության ուշ փուլերում 

արտահայտված թուլության և հևոցի պատճառով հիվանդները գերադասում են մնալ 

անկողնում։ 

Այլ սիմպտոմներից են արթրալգիան և միալգիան, հատկապես կանանց 

շրջանում: 

Քաշի նվազումը նկատվում է հիվանդության զարգացման ժամանակ, կարող է 

մի քանի ամսվա ընթացքում նվազել 10-12 կգ-ով, պատճառն  ենթադրաբար  TNFα-ի 

քանակի շատացումն է: 

Կարևոր է հիշել, որ կլինիկական պատկերը կարող է նույնը լինել ԹԻՀ դեպքում, 

այդ պատճառով ախտորոշելու համար միայն կլինիկական պատկերը բավարար չէ։ 

Ֆիզիկալ տվյալները 

Բնորոշ է դիֆուզ մոխրագույն ցիանոզը, որը ՇԱ և զարկերակային հիպօքսե-

միայի զարգացման հետևանք է: Ցիանոզն արտահայտիչ է դառնում ֆիզիկական 

լարվածության և հիվանդության սրացման դեպքում: 

Հիվանդների մի մասի շրջանում դիտվում են մատների դիստալ ֆալանգների 

հաստացում՝ «թմբկափայտի» տեսքով և եղունգների դեֆորմացիա «ժամացույցի 

ապակու» տեսքով (Հիպոկրատի մատներ): Այս սիմպտոմներն առավել հաճախ լինում 

են տղամարդկանց մոտ և վկայում են հիվանդության անբարենպաստ ելքի մասին։ 

Թոքերի պերկուսիայով ստորին հատվածներում հայտնաբերվում են պերկու-

տոր հնչյունի կարճացում, ստորին եզրերի շնչառական էքսկուրսիայի նվազում, որն 

արտացոլում է շնչառական ծավալների նվազումը: Աուսկուլտատիվ նույն 

հատվածներում լսվում է թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն: ԹԻՖ-ի առավել բնորոշ 

աուսկուլտատիվ նշանը կրեպիտացիան է, որը լսվում է երկու կողմերից՝ թիակների 

անկյունից ներքև և միջթիակային տարածությունում։ Վերջինիս առաջացումը 

պայմանավորված է ախտահարված ալվեոլների կոլապսով ու դրանց` միայն խոր 

ներշնչման գագաթում բացումով և չի փոփոխվում հազից հետո:  

Պրոցեսի շնչուղիներում տեղակայվելու դեպքում լսվում է ևս մեկ աուսկուլ-

տատիվ ֆենոմեն՝ չոր խզզոցներ, որոնք զարգանում են գերաճող շարակցական 



հյուսվածքով մանր բրոնխների ճնշվելու հետևանքով պայմանավորված պերիբրոն-

խիալ տարածություններում ֆիբրոզի զարգացումով (հիպերսենսիտիվ պնևմոնիտ, 

ռեսպիրատոր բրոնխիոլիտ): 

ՍԱՀ հետազոտմամբ ի հայտ է բերվում սրտի տոների հաճախացում, իսկ 

հիվանդության ավելի ուշ շրջանում ձևավորվում են թոքային ԶՀ և ՔԹՍ, ինչն 

ուղեկցվում է տարածված պուլսացիայով սրտային հրոցի և էպիգաստրալ շրջանում, 

ԹԶ լսման կետում երկրորդ տոնի շեշտվածությամբ: Դեկոմպենսացիայի դեպքում 

կարող է լսվել նաև III ախտաբանական տոն (S3): Թոքային սրտի դեկոմպենսացիան  

ուղեկցվում է ԱՓ ՍԱ նշաններով (այտուցներ, լյարդի մեծացում, պարանոցային 

երակների արտափքում): 

Այսպիսով, ֆիբրոզացնող ալվեոլիտի բնորոշ կլինիկական նշաններն են․ 

• մշտապես հարաճող հևոցը,

• երկկողմանի կրեպիտացիան ստորին և միջթիակային հատվածներում,

• չոր հազը, որն ուժեղանում է ներշնչման գագաթում,

• զարգացող ընդհանուր թուլությունը  և արագ հոգնածությունը:

ԹԻՖ-ի ընթացքը բնորոշվում է ՇԱ պրոգրեսով, հևոցի հարաճմամբ, քաշի

անկումով և բարդությունների առաջացումով (ԹԶՀ, թոքային սիրտ, հիպօքսիկ կոմա)։ 

Միաժամանակ նկարագրված են բազմաթիվ դեպքեր, երբ ախտաբանական պրոցեսը 

հետ է զարգացել վաղ ախտորոշման և ադեկվատ բուժման շնորհիվ։ 

Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշումը 

ԹԻՖ-ի ախտորոշումը բավականին բարդ խնդիր է: Ցավոք, հիվանդների 80-90% 

դեպքերում ախտորոշումը կատարվում է ոչ ժամանակին, հիվանդության առաջին 

նշանների ի հայտ գալուց միջինը 1,5-2 տարի անց: Պրոգրեսիվող հևոցը, հազը, երբեմն 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը, թուլությունը հետևանք են այն հանգամանքի, 

որ ԹԻՖ -ով հիվանդները երկարատև բուժվում են անտիբիոտիկներով, ՈՍՀԴ-ով, 

բրոնխիոլիտիկներով, բիոգեն խթանիչներով, ստանում են ֆիզիոթե-րապևտիկ 

պրոցեդուրաներ` սխալմամբ ախտորոշվելով որպես քրոնիկական օբստրուկտւվ 

բրոնխիտ, թոքի ՏԲ կամ ձգձգվող պնևմոնիա: Ընդ որում, նշված դեղամիջոցներից 

շատերը հանգեցնում են ԹԻՖ-ով հիվանդների վիճակի վատթարացման: 

Միևնույն ժամանակ հիվանդների գանգատների, թոքերի աուսկուլտատիվ և 

ռենտգենաբանական տվյալների մանրակրկիտ վերլուծությունը հիվանդների 

շրջանում մեծ մասամբ ԹԻՖ-ի առկայության կասկածի տեղիք է տալիս: Բժշկի խնդիրն 

է ընտրել հիվանդների լրացուցիչ հետազոտման բարենպաստ ուղիներ, որպեսզի 

ախտորոշման առավել տեղեկատվական, ժամանակակից մեթոդներով հաստատվի 

կամ ժխտվի ԹԻՖ-ի ախտորոշումը:  

Արյան հետազոտությունը 

Արյան ընդհանուր քննությամբ ԹԻՖ-ով հիվանդների մի մասի շրջանում 

հայտնաբերվում են ոչ սպեցիֆիկ փոփոխություններ: Մեծ մասամբ Hb մակարդակը և 



էրիթրոցիտների քանակը նորմալ է, չնայած արտահայտված շնչառական անբավա-

րարությամբ հիվանդների դեպքում կարող են հայտնաբերվել կոմպեսատոր 

էրիթրոցիտոզ, պոլիցիտեմիա: ԹԻՖ-ով հիվանդների միայն 1/3-ի արյան մեջ է 

հայտնաբերվում ոչ մեծ լեյկոցիտոզ՝ 10•109/լ-ի սահմաններում` ձախ թեքումով, այն էլ 

հիմնականում հիվանդության սուր ընթացքով հիվանդների շրջանում: Հիվանդների 

70-90%-ի դեպքում նկատվում են նաև ԷՆԱ չափավոր մեծացում (30-40 մմ/ժ) և

շիճուկային ԼԴՀ-ի մակարդակի աճ:

ԹԻՖ-ով հիվանդների 30-40%-ի շրջանում արյան կենսաքիմիական քննությամբ 

հայտնաբերվում են հիպերգամմագլոբուլինեմիա, իմունոգլոբուլինների և կրիոգլոբու-

լինների մակարդակի բարձրացում, իսկ 20-30%-ի դեպքում շարակցական հյուսվածքի 

հիվանդությունների բացակայության պարագայում նկատվում է ռևմատոիդ և 

հականուկլեար գործոնների տիտրի աճ։ 

Հիվանդության ակտիվության մարկերներից են սուրֆակտանտի A և D 

պրոտեինները։  

Զգալի փոփոխություններ են հայտնաբերվում նաև բջջային իմունիտետի 

համակարգում: ԹԻՖ-ին  բնորոշ են T-սուպրեսորների քանակի նվազումը և T-

հելպերների շատացումը, որը նույնպես արտացոլում է թոքերում աուտոիմունային 

պրոցեսների ինտեսիվությունը: 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը 

Հիմնականում փոփոխություններn ունեն ոչ սպեցիֆիկ բնույթ։ 

Բորբոքային այտուցի և ալվեոլիտի վաղ շրջաններին բնորոշ է ստորին բլթերի 

թափանցելիության նվազումը՝ «անփայլ ապակու» սիմպտոմ («матовое стекло»), վերին 

բլթերի թափանցելիության հարաբերական բարձրացումը, երկկողմանի ցանցավոր 

(сетчатая деформация) կամ ցանցահանգուցավոր (сетчато-узелковая деформация) 

դեֆորմացիան և ստորին թոքադաշտերում թոքանկարի ձգվածությունը։ Մեծ մասամբ 

նկատվում է ստորին բլթերի ծավալի փոքրացում, ընդ որում՝ ստոծանին ստանում է 

բարձր դիրք։ ԹԶՀ-ի ձևավորումը ուղեկցվում է թոքարմատի լայնացմամբ թոքային 

զարկերակի ճյուղերի լայնացման հաշվին։ 

Հիվանդության պրոգրեսին զուգահեռ ռետիկուլոնոդուլյար ախտահարումը 

դառնում է ավելի կոպիտ և առաջանում է խոշոր բջջային դեֆորմացիա մեղվաբջջի 

պատկերով: 

Հիվանդների 10%-ի շրջանում փոփոխությունները կարող են ընդհանրապես 

բացակայել։ 

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա 

ԹԻՖ-ով հիվանդների 10-15%-ի շրջանում հիվանդության զարգացման վաղ 

փուլերում ռենտգենագրում փոփոխություններ կարող են չհայտնաբերվել: Այդ 

դեպքում առավել տեղեկատվական է ԿՏ հետազոտությունը (ստանդարտ դեպքերում 

առանց կոնտրաստավորման, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել 



միջալվեոլային միջնապատերի անհավասարաչափ հաստացումներ, որոնք ստեղծում 

են թոքերի ցանցային պատկեր: 

Հիվանդության զարգացման հետ մեկտեղ ցանցային պատկերը դառնում է ավելի 

կոպիտ և թոքային հյուսվածքի կառուցվածքը դառնում է բջջային: «Բջջային թոքի» 

փուլին համապատասխանող այդ փոփոխությունները ԿՏ-ով առավել վաղ են 

հայտնաբերվում, քան սովորական ռենտգենաբանական հետազոտությամբ: 

ԿՏ  հիմնական սիմպտոմներն են. 

• Դիֆուզ երկկողմանի ռետիկուլյար փոփոխությունները մանր սուբպլևրալ

օդակիր կիստաների, «բջջային թոքի» և/կամ տրակցիոն բրոնխոէկտազների

հետ, առավելապես կորտիկալ և բազալ հատվածներում։

• «Բջջային թոք» պատկերը, որը 2-10 մմ օդակիր կիստաների խումբ է, որոնք

տեղակայված են սուբպլևրալ և ունեն հստակ սահմաններ։ Կիստաները

կլորավուն են, պատերը պարփակված, ինչի հաշվին կարելի է տարբերակել

բրոնխոէկտազներից։

• Դասական ԿՏ սիմպտոմոկոմպլեքս է UIP (usual interstitial pneumonia)

պատկերը, որը ներառում է․

o միջալվեոլյար միջնապատերի հաստացումը,

o միջբլթային ինտերստիցիումի  հաստացումը,

o էմֆիզեմայի օջախները,

o կիստաները,

o տրակցիոն բրոնխոէկտազները,

o «բջջային թոքը»,

• Վերոնշյալ սիմպտոմների առկայության և «բջջային թոք»-ի բացակայության

դեպքում հետագա ախտորոշումը հաստատելու նպատակով պետք է կատարել

բաց բիոպսիա։

Պաթոլոգիկ փոփոխությունների գերակշռումը վերին և միջին հատվածներում, 

եզակի օջախները, օջախային դիսեմինացիան, բուլյոզ էմֆիզեման բնորոշ չեն 

ինտերստիցիալ հիվանդություններին: 

 ԿՏ նպատակներն են․  

• ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերված պաթոլոգիկ փոփո-

խությունների ավելի ստույգ գնահատումը ԹԻՀ սիմպտոմներով հիվանդների

մոտ,

• ռենտգենաբանական և կլինիկական տվյալների անհամապատասխանու-

թյունների հայտնաբերումը,

• բիոպսիայի հատվածի հստակ որոշումը,

• բուժմանը զուգահեռ դինամիկայի գնահատումը,

• ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերված թոքային հյուսվածքի

դիֆուզ փոփոխությունների դիֆերենցիալ ախտորոշումը։



          Թոքերի սցինտիգրաֆիա գալիումով ( 67Ga ) 
Թոքերի սցինտիգրաֆիան գալիումով (67Ga) հնարավորություն է տալիս 

անուղղակի գնահատելու թոքերում ախտաբանական պրոցեսի ակտիվությունը, քանի 

որ գալիումը ընտրողաբար կուտակվում է բորբոքային փոփոխված հյուսվածքներում, 

մասնավորապես լեյկոցիտների, ալվեոլյար մակրոֆագերի թաղանթին, որոնք 

ինֆիլտրացնում են բորբոքման օջախը: Անհրաժեշտ է հիշել, որ իզոտոպի 

կուտակման գործակիցը պայմանավորված չէ թոքային ֆիբրոզի տարածվածությամբ, 

և հետևաբար 67Ga-ով սցինտիգրաֆիայի արդյունքներն ամբողջությամբ չեն 

արտացոլում հիվանդության կլինիկական պատկերի ծանրությունը, որը որոշվում է 

նաև պնևմոֆիբրոզի արտահայտվածությամբ: Այնուամենայնիվ, թոքերի  սցինտիգրա-

ֆիայի վերլուծության արդյունքները կարող են բավական օգտակար լինել ԹԻՖ-ով 

հիվանդների բարենպաստ բուժման ընտրության համար, որը պայմանավորված է 

ալվեոլիտի կամ ինտերստիցիալ հյուսվածքի ֆիբրոզի գերակշռմամբ: 

Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի հետազոտությունը 

ԱՇՖ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու շնչառա-

կան ծավալների և տարողությունների փոփոխությունները, որոնք բնորոշ են ԹԻՀ 

հիվանդներին, որոնց տարբերակիչ նշանը թոքերի արտահայտված ռեստրիկցիան է: 

Ալվեոլիտի և առավել ևս ֆիբրոզ փոփոխությունների փուլում ռեստրիկտիվ 

խանգարումները հայտնաբերվում են գործնականում ԹԻՖ-ով բոլոր հիվանդների 

շրջանում: Ռեստրիկցիան դրսևորվում է նախ և առաջ թոքային ծավալների և 

տարողությունների զգալի նվազմամբ, այդ թվում` 

• թոքերի ընդհանուր տարողության (ԹԸՏ),

• թոքերի կենսական տարողության (ԹԿՏ) և թոքերի արագացած կենսական

տարողության (ԹԱԿՏ),

• ֆունկցիոնալ մնացորդային տարողության (ՖՄՏ),

• ավելի քիչ չափով` թոքերի մնացորդային ծավալի (ԹՄԾ):

ԹԸՏ-ի զգալի նվազման հիմնական պատճառը ԹԿՏ-ի զգալի նվազումն է:

Անհրաժեշտ է նշել, որ ԹՄԾ-ն կարող է նորմալ մնալ և համապատասխանել պատշաճ 

մեծությանը: Այնուամենայնիվ, ԹՄԾ/ԹԸՏ հարաբերությունը ԹԻՖ-ով հիվանդների 

շրջանում զգալիորեն մեծանում է: 

Այդ փոփոխությունները ալվեոլյար պատերի հաստացման և պնդացման 

պատճառով պայմանավորված են թոքերի ձգելիության նվազմամբ և դրանց 

ռիգիդության բարձրացմամբ` վերջիններիս բորբոքման և ֆիբրոզի հետևանքով: 

Արագացած արտաշնչման ծավալային արագությունները քիչ են փոփոխվում: 

Արագացված արտաշնչման առավելագույն ծավալային արագությունը ԹԱԿՏ-ի 25% 

մակարդակում (ԱԾԱ25%) սովորաբար մնում է նորմայի սահմաններում: Միևնույն 

ժամանակ թոքերում արտահայտված ֆիբրոզ փոփոխություններով և ախտա-

բանական պրոցեսում պերիֆերիկ օդատար ուղիների ընդգրկումով հիվանդների 

շրջանում կարող է նկատվել ԱԾԱ50%-ի և ԱԾԱ75%-ի չափավոր նվազում: 



Չնայած 1վ-ում արագացած արտաշնչման ծավալի  (ԱԱԾ1) բացարձակ արժեքի 

զգալի նվազմանը` պայմանավորված ԹԿՏ-ի նվազմամբ, Տիֆնոյի ինդեքսը  

(ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ), որն առավել լիարժեք է արտացոլում բրոնխային դիմադրության 

փոփոխությունները, մնում է նորմայի սահմաններում կամ հաճախ բարձրանում է 

80%-ից: Այսպիսով, բրոնխային դիմադրությունը ԹԻՖ-ով հիվանդների շրջանում մեծ 

մասամբ մնում է նորմայի սահմաններում, և բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի 

նշանները չեն դրսևորվում: Բացառություն են այն դեպքերը, երբ ֆիբրոզի պրոցեսը 

տարածվում է պերիֆերիկ մանր բրոնխների և պերիբրոնխիալ հյուսվածքի վրա: 

Այսպիսով, ԹԻՖ-ով հիվանդների շրջանում ԱՇՖ առավել բնորոշ 

փոփոխություններն են` 

• թոքերի ստատիկ ծավալների և տարողությունների կտրուկ նվազումը (ԹԿՏ,

ԹԸՏ, ՖՄՏ, հազվադեպ ԹՄԾ),

• թոքերի ձգելիության նվազում և ռիգիդության բարձրացումը,

• թոքերի և ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի դիֆուզիոն ունակության

նվազումը,

• մեծ մասամբ բրոնխային անցանելիության խանգարումների բացակայութ-

յունը:

Արյան գազային կազմը 

Արտահայտված ռեստրիկտիվ խանգարումները, շնչառական ծավալների 

նվազումը, ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթով գազերի դիֆուզիայի խանգարումը և 

վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունների խանգարումներն առաջացնում են 

թթվածնի պարցիալ ճնշման (PaO2) զգալի իջեցում զարկերակային արյան մեջ՝ 

հիպօքսեմիա: Դա նպաստում է շնչառական շարժումների հաճախականության 

մեծացմանը, քանի որ ԹԻՖ-ով հիվանդների շրջանում դա շնչառության ադեկվատ 

րոպեական ծավալի պահպանման առավել ընդունելի կոմպենսատոր մեխանիզմն է: 

Արդյունքում զարգանում է հիպերվենտիլյացիա, որը հիպոկապնիայի, իսկ ավելի 

ծանր դեպքերում շնչառական ալկալոզի պատճառ է: Հիպերկապնիան ընդհանուր 

առմամբ բնորոշ չէ ԹԻՖ-ով հիվանդներին։ Այն դրսևորվում է միայն տերմինալ 

փուլերում շնչառական ծավալների կտրուկ նվազման դեպքում։ 

Բրոնխոսկոպիա և բրոնխաալվեոլյար լավաժային հեղուկի հետազոտությունը 

Շնչուղիների լորձաթաղանթի էնդոսկոպիկ պատկերը ԹԻՖ-ի դեպքում 

ընդհանուր առմամբ պակաս տեղեկատվական է: 

ԹԻՖ-ի դեպքում բնորոշ է նեյտրոֆիլների և պակաս չափով լիմֆոցիտների, 

էոզինոֆիլների, ալվեոլային մակրոֆագերի, կոլագենազայի, էլաստազայի, ցիտոկին-

ների, աճի գործոնների մակարդակի բարձրացումը: Կոլագենազայի, էլաստազայի և 

ցիտոկինների մակարդակների զգալի բարձրացումը ինտերստիցիալ հյուսվածքում և 

ալվեոլներում վկայում են ակտիվ բորբոքային պրոցեսի մասին:  



Ներկայումս շարունակվում են ԹԻՖ-ի դեպքում լավաժային հեղուկում այնպիսի 

բաղադրիչների բարձր մակարդակների ախտորոշիչ նշանակության հետազոտութ-

յունները, ինչպիսիք են մուցին-անտիգեններ KL-6-ը, պրոկոլագեն-3-պեպտիդազան, 

ֆիբրոնեկտինը, ԱՓՖ-ը, հիստամինը, տրիպտազան և այլն։ 

Սակայն անհրաժեշտ է ընդունել, որ ներկայումս ԲԱԼ-ի հետազոտման միջոցով 

ԹԻՖ-ը լիարժեքորեն ախտորոշել բավականին հազվադեպ է հաջողվում, ուստի այն 

ռուտին չի կիրառվում: 

Թոքի բիոպսիա 

Թոքի բիոպսիան միակ մեթոդն է, որը հնարավորություն է տալիս հստակ 

ախտորոշելու ԹԻՖ-ը և գնահատելու բորբոքային և ֆիբրոզ փոփոխությունների 

արտահայտվածությունը: Թոքային հյուսվածք կարելի է ստանալ թորակոսկոպիկ 

կամ թոքի բաց բիոպսիայի միջոցով: Վերջինը համարվում է ԹԻՖ-ի դիագնոստիկ 

«ոսկե ստանդարտ» և հնարավորություն է տալիս նաև որոշել պրոգնոզը և 

պատասխանը բուժման հանդեպ։ 

Բավականին սահմանափակ են նաև տրանսբրոնխիալ բիոպսիայի հնարավո-

րությունները՝ պայմանավորված ստացված բիոպտատի փոքր ծավալով։ Այնուամե-

նայնիվ այս մեթոդը թույլ է տալիս հերքել նման կլինիկական ընթացքով թոքային այլ 

հիվանդությունները՝ սարկոիդոզ, գերզգայուն պնևմոնիտ, ուռուցքներ, ինֆեկցիաներ։ 

Բիոպտատի հիստոլոգիական քննությամբ հայտնաբերում են այսպես կոչված 

սովորական ինտերստիցիալ պնևմոնիայի նշաններ՝ ոչ համասեռ ֆիբրոզի օջախներ, 

թոքային հյուսվածքի արխիտեկտոնիկայի խանգարում, առավելապես սուբպլևրալ 

տեղակայման «բջջային թոքի» պատկեր, II տիպի ալվեոլոցիտների պրոլիֆերացիա, 

անոթների օբլիտերացիա, մակրոֆագերի և լիմֆոցիտների կուտակում ալվեոլներում, 

հիալինային մեմբրանների և ալվեոլյար էքսուդատի բացակայություն: 

Թոքի բիոպսիան և հետագա հիստոլոգիական քննությունը ցուցված է 

հիմնականում 50-ից երիտասարդ հիվանդներին, հատկապես ոչ տիպիկ կլինիկական 

և/կամ ռենտգենաբանական նշաններով կամ հիվանդության արագ պրոգրեսիվման 

դեպքում։ 

Բիոպտատների հիստոլոգիական հետազոտությունը տեղեկատվական է ԹԻՖ-

ի 95% դեպքերում։ 

Այսպիսով,  ԹԻՖ-ի առավել տեղեկատվական ախտորոշման մեթոդներն են` 

• թոքային հյուսվածքի բիոպտատի հյուսվածաբանական հետազոտության

արդյունքները,

• ԿՏ տվյալները,

• թոքերի ռենտգենագրությունը,

• թոքերի ընդհանուր տարողության (ԹԸՏ), դիֆուզիոն ունակության և

ձգողունակության որոշումը:



Թոքերի իդիոպաթիկ ֆիբրոզի ախտորոշման չափորոշիչները 

Վիդեոթորակոսկոպիայի կամ բաց բիոպսիայի իրականացման անհնարինու-

թյան դեպքում ԹԻՖ-ի վերիֆիկացման համար օգտագործում են մեծ և փոքր 

չափորոշիչներ։ Ախտորոշումը խիստ հավանական է 4 մեծ և նվազագույնը 3 փոքր 

չափորոշիչների առկայության դեպքում: 

 Մեծ չափորոշիչներ՝ 

1. թոքային ինտերստիցիալ այլ հիվանդությունների բացառում, որոնք առա-

ջանում են հայտնի պատճառներից՝ դեղորայքի ազդեցության կամ շարակ-

ցական հյուսվածքի հիվանդությունների դեպքում,

2. ԱՇՖ ռեստրիկտիվ տիպի փոփոխություններ կամ գազափոխանակության

խանգարումներ,

3. թոքերի բազալ հատվածների երկկողմանի ռետիկուլյար փոփոխություններ,

ԿՏ միջոցով հայտնաբերված անփայլ ապակու սիմպտոմի առկայություն,

4. տրանսբրոնխիալ բիոպսիայի կամ ԲԱԼ-ի արդյունքների հիման վրա

ալտերնատիվ դիագնոզի բացակայություն։

Փոքր չափորոշիչներ․ 

1. տարիքը > 50,

2. աննկատ, աստիճանաբար զարգացող հևոց, հատկապես ֆիզիկական

ակտիվության ժամանակ,

3. հիվանդության ընթացքը > 3 ամսից,

4. թոքերի կրեպիտացիա թոքերի բազալ հատվածներում։

Բուժումը 

ԹԻՀ մեծ մասամբ պրոգրոսիվող հիվանդություններ են, որոնց հիմնական 

բարդություններից է ՇԱ: Այնուամենայնիվ, հիվանդների ակտիվ բուժումը վաղ 

փուլերում (ինտերստիցիալ հյուսվածքի այտուց, ալվեոլիտ) հնարավորություն է 

տալիս որոշ ժամանակ կասեցնել հիվանդության արագ զարգացումը, իսկ որոշ 

դեպքերում հասնել հիվանդի վիճակի և ԱՇՖ ցուցանիշների բարելավմանը: 

ԹԻՖ բուժման նպատակն է թեթևացնել սիմպտոմները, դանդաղեցնել պրոցեսի 

արագությանը և բարելավել կյանքի որակը։ 

ԹԻՖ թերապիան հիմնված է հակաբորբոքային պրեպարատների՝ ԳԿՍ և 

ցիտոստատիկների կիրառման վրա, որոնք նվազեցնում են հիվանդության պրոգրե-

սիվման արագությունը։ Բուժումը էֆեկտիվ է այն դեպքում, երբ մորֆոլոգիական 

պատկերում գերակշռում են ինտերստիցիալ այտուցը կամ ալվեոլիտի նշանները, 

այսինքն առավել վաղ շրջանում, երբ բացակայում է տարածուն ֆիբրոզը։ 

Ներկայումս օգտագործվում է հակաբորբոքային թերապիայի 3 տարբերակ՝ 

• ԳԿՍ-ներով մոնոթերապիա,

• ԳԿՍ + ազաթիոպրին,



• ԳԿՍ + ցիկլոֆոսֆամիդ։

Մոնոթերապիա ԳԿՍ-ներով 

Բուժումը սկսում են պրեդնիզոլոնի օրական 1-1,5 մգ/կգ դոզայով։ 2-3 շաբաթ 

հետո գնահատվում է անց կացված թերապիայի տանելիությունը։ Կողմնակի 

էֆեկտների բացակայության դեպքում բուժումը շարունակվում է նույն դոզայով ևս 3 

ամիս։ Եթե նկատվում է հիվանդի վիճակի բարելավում կամ ֆունկցիոնալ ցուցա-

նիշների ստաբիլիզացում, ապա հետագա 3 ամիսների ընթացքում պրեդնիզոլոնի 

օրական դոզան նվազեցվում է մինչև 0,5 մգ/կգ։ Հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում 

օրական դոզան իջեցվում է մինչը 0,25 մգ/կգ, ընդ որում դոզայի նվազեցման 

արագությունը ինդիվիդուալ է։ ԳԿՍ-ների պահպանողական դոզան (10-15 մգ) 

ցուցված է շարունակել ոչ պակաս, քան 18-20 ամիս, սակայն երբեմն պրեպարոտները 

կարող են կիրառվել բավականին երկար (3-5 տարի)։ 

ԳԿՍ-ով երկարատև բուժումը մեծ խնդիր է բուժող բժիշկի և հիվանդի համար: 

Դրա պատճառը ԳԿ-ային բուժման բարդություններն ու կողմնակի էֆեկտներն են, 

որոնք ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 

ԳԿՍ կողմնակի ազդեցությունները 

Էնդոկրին-մետաբոլիկ 

Կուշինգի սինդրոմ, ճարպակալում, հիրսուտիզմ կամ վիրիլիզացիա, իմպոտենցիա, 

դիսմենորեա, երեխաների աճի դանդաղում, հիպերգլիկեմիա, բացասական ազոտային 

բալանս, նատրիումի պահում, կալիումի կորուստ, հիպերլիպոպրոտեիդեմիա, 

ստեատոհեպատիտ 

Կմախքա-մկանային բարդություններ 

Համակարգային օստեոպորոզ, ոսկրերի ասեպտիկ նեկրոզներ, արտահայտված 

միոպաթիա 

Ստամոքս-աղիքային 

Ստամոքսի և աղիքի խոց, պանկրեատիտ 

Սիրտ-անոթային 

ԶՀ, միոկարդի դիստրոֆիա 

Նյարդահոգեկան 

Տրամադրության վատացում, փսիխոզներ, բարորակ ներգանգային հիպերտենզիա, 

ցնցումներ 

Մաշկային 

Դեմքի էրիթեմա, մաշկի բարակում, էկխիմոզներ, ստրիաներ, պանիկուլիտ, վերքերի 

դանդաղ ապաքինում 

Ակնային 

կատարակտ, ներակնային ճնշման բարձրացում, էկզօֆթալմ 

Իմունախտաբանական 

Ինֆեկցիաների հաճախացում և բարդացում 



ԹԻՖ-ով հիվանդների բուժման համար նախընտրելի է կոմբինացված թերապիա 

(ԳԿՍ + ազաթիոպրին կամ ԳԿՍ + ցիկլոֆոսֆամիդ), որը նվազեցնում է կողմնակի 

էֆեկտների զարգացման ռիսկը (ATS/ERS, 2002): 

Ցիտոստատիկներն ընկճում են իմուն համակարգը, ինչպես նաև նուկլեի-

նաթթուների և սպիտակուցների մետաբոլիզմը և կարող են դանդաղեցնել ցանկացած 

տիպի բջիջների պրոլիֆերացիան և մետաբոլիզմը։ Այս էֆեկտի ազդեցությունը 

հատկապես արտահայտվում է արագ բազմացող բջիջների նկատմամբ (մոնոցիտ, 

մակրոֆագ, նեյտրոֆիլ, ֆիբրոբլաստ), ինչով էլ բացատրվում են ցիտոստատիկների 

հակաբորբոքային և կողմնակի էֆեկտները: 

Կոմբինացված թերապիան հատկապես ցուցված է բարենպաստ ելքի մասին 

վկայող գործոնների առկայության դեպքում (իգական սեռը, տարիքը < 50 տ․, հևոցի 

առկայությունը < 1 տարուց, ԿՏ-ով անփայլ ապակու սիմպտոմ): 

ԳԿՍ + ազաթիոպրին 

Առաջին 4 շաբաթների ընթացքում պրեդնիզոլոնը ընդունում են 0,5 մգ/կգ օրա-

կան։ Հետագա 8 շաբաթների ընթացքում ԳԿՍ դոզան նվազեցվում է մինչև 0,25 մգ/կգ, 

այնուհետև 0,125 մգ/կգ։ 

Ազաթիոպրինի սկզբնական դոզան կազմում է 25-50 մգ/օրական։ Յուրաքանչյուր 

1-2 շաբաթը պրեպարատի դոզան բարձրացվում է 25 մգ-ով մինչև մաքսիմալ դոզայի

նշանակում (150 մգ)։

ԳԿՍ + ցիկլոֆոսֆամիդ 

Պրեդնիզոլոնը նշանակվում է վերոնշյալ նույն սխեմայով, իսկ ցիկլոֆոսֆամիդը 

օրական 2 մգ/կգ դոզայով։ Բուժումը սկսում ենք օրական 25-50մգ դոզայով, 

ավելացնելով յուրաքանչյուր 1-2 շաբաթը 25 մգ-ով մինչև մաքսիմալ օրական դոզայի 

նշանակում (150 մգ)։ 

Կոմբինացված թերապիան իրականացվում է 6 ամսից ոչ պակաս, ուշադիր 

հսկելով կողմնակի էֆեկտների առկայությունը։ Ցիտոստատիկների նշանակման 

առավել լուրջ կողմնակի ազդեցություններից են` 

• ոսկրածուծի դեպրեսիան (լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա),

• ինֆեկցիոն բարդությունները (բակտերիալ, վիրուսային, սնկային),

• ստամոքս-աղիքային խանգարումները:

Հարկ է նշել, որ նախկինում կիրառվող պենիցիլամինը, ունի շատ ցածր էֆեկ-

տիվություն  և ներկայումս չի կիրառվում ԹԻՖ-ի բուժման համար։ Կոմբինացված 

թերապիայում N-ացետիլցիստեինի (600մգ x3) նշանակումը, հավանաբար, մեծացնում 

է բուժման էֆեկտիվությունը։ Բոլոր հիվանդներին խորհուրդ է տրվում հա-

կագրիպային և հակապնևմոկոկային ռեգուլյար պատվաստումներ։ 

Արտահայտված հիպօքսեմիայի դեպքում (SpO2<90%, PaO2< 55-60 մմ ս.ս․) 

ցուցված է երկարատև օքսիգենոթերապիա, որը կարող է պակասեցնել հևոցը և 

բարձրացնել ֆիզիկական տոլերանտությունը։ Ծանր դեպքերում, երբ հիվանդը չի 



պատասխանում կոնսերվատիվ բուժմանը, միակ ռադիկալ եղանակը տրանսպլան-

տացիան է, որը մեծացնում է 5-ամյա ապրելիությունը 50-60% հիվանդների մոտ։ 

Պիրֆենիդոն 

Հակաբորբոքային, հակաօքսիդանտային և հակաֆիբրոտիկ ազդեցությամբ 

օժտված պրեպարատ է։ Որոշ հետազոտություններ ցույց են տվել պիրֆենիդոնի 

էֆեկտիվությունը ԹԻՖ-ով հիվանդների մոտ (ֆիբրոզի պրոգրեսիվման դանդաղում)։ 

Պրեպարատը կիրառում են Ճապոնիայում և եվրոպական երկրներում։ ԱՄՆ-ում 

պիրֆենիդոնը գտնվում է FDA-ի (Food and Drug Administration) կողմից հաստատման 

փուլում: 

Նինտեդանիբ 

Հանդիսանում է թիրոզին կինազայի ներբջջային ինհիբիտոր, պաշարում է 

անոթային էնդոթելի աճի 1-3 գործոնների (VEGFR 1–3), թրոմբոցիտների աճի α և β 

գործոնների  (PDGFR α и β) և ֆիբրոբլաստների աճի 1-3 գործոնների (FGFR 1–3) 

ռեցեպտորները։ 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ԹԻՖ-ով հիվանդների մոտ, ովքեր 

ստացել են նինտեդանիբ ցանկացած դոզայով (50 մգ, 100մգ, 150 մգ և 150 մգ օրական 2 

անգամ), կրճատվել է սրացումների հաճախականությունը։ Բարձր դոզայով նինտե-

դանիբ ստացող 50 % հիվանդների մոտ (150 մգ, 2 անգամ օրական) դանդաղել է ԹԱԿՏ-

ի նվազեցումը։ 

Հայաստանում նշված 2 դեղամիջոցները դեռևս գրանցված չեն։ 

Պրոգնոզը 

ԹԻՖ-ի ընթացքը հաճախ քրոնիկական է: Սովորաբար հիվանդությունը դանդաղ 

է և անխուսափելիորեն ավարտվում է մահացու ելքով: Ապրելիությունը ԹԻՖ-ի 

դեպքում կազմում է 2-5 տարի։ Պրոգնոզը համեմատաբար բարենպաստ է ՇՀՀ-ի ֆոնին 

զարգացած ալվեոլիտի դեպքում, կանանց և երիտասարդների շրջանում։ 

Մահվան հիմնական պատճառը ծանր ՇԱ է, թոքային ԶՀ և դեկոմպենսացված 

ՔԹՍ,  ինֆեկցիան, բրոնխոգեն կարցինոման: 

Այլ իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ պնևմոնիաներ (ոչ-ԹԻՖ) 

ԹԻՖ-ը հաճախ անհրաժեշտ է դիֆերենցել այլ իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ 

պնևմոնիաներից, ինչպես նաև էկզոգեն ալերգիկ և տոքսիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ-

ներից, էոզինոֆիլային պնևմոնիաներից, սարկոիդոզից, կարցինոմատոզից, լիմֆան-

գիտից և այլն։ Այս դեպքում դիֆերենցիալ ախտորոշումը հիմնված է կլինիկական 

պատկերի, ԿՏ և բիոպսիայի արդյունքների վրա։  

Ոչ սպեցիֆիկ ինտերստիցիալ պնևմոնիա (ՈՍԻՊ) 

 ԹԻՖ-ից հետո, ոչ սպեցիֆիկ ինտերստիցիալ պնևմոնիան համարվում  է 

իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ պնևմոնիաների մյուս տարածված տարբերակը։ Ոչ 

սպեցիֆիկ ինտերստիցիալ պնևմոնիաների մորֆոլոգիական պատկերը նման է 



շարակցական հյուսվածքի հիվանդությունների ժամանակ դիտվող թոքերի ախտա-

հարման, հիպերսենսիտիվ պնևմոնիաներին և այլ ԹԻՀ։ Հիստոքիմիական քննությամբ 

հայտնաբերվում են վարիաբել ինտերստիցիալ բորբոքում և ֆիբրոզ։ Բնորոշ է 

ընդհանուր պատկերի հոմոգենությունը։ Ֆիբրոբլաստների ֆոկուսները բացակայում 

են (ի տարբերություն թոքերի ինտերստիցիալ ֆիբրոզին)։  

 Սկիզբը ենթասուր է, ուղեկցվում է հևոցով, ֆիզիկական տոլերանտության 

նվազմամբ, քաշի կորստով, հնարավոր է ջերմության բարձրացում։ Ռենտգենա-

բանորեն կամ ԿՏ հնարավոր է հայտնաբերել երկկողմանի փոփոխություններ  

«անփայլ ապակու» տիպի և թոքերի ստորին հատվածների ցանցային ստրուկտուրա։  

Ոչ սպեցիֆիկ ինտերստիցիալ թոքաբորբերի պրոգնոզը համեմատաբար 

բարենպաստ է։ ԳԿՍ մոնոթերապիան կամ կոմբինացված բուժումը (ԳԿՍ + 

ցիտոստատիկ) բավականին էֆեկտիվ է։ 

Դեսկվամատիվ ինտերստիցիալ պնևմոնիա (ԴԻՊ) 

 Համարվում է բավականին հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն։ Առավել 

տարածված է մոլի ծխողների, հատկապես 40-50 տարեկան տղամարդկանց մոտ։ 

Հիստոլոգիական քննությամբ հայտնաբերվում է այսպես կոչված մակրոֆագալ 

ինտերստիցիալ պնևմոնիա պարենխիմիայի հավասարաչափ ախտահարմամբ։ 

Ալվեոլյար լուսանցքում առկա են պիգմենտավորված ալվեոլյար մակրոֆագեր, որոնց 

պատճառով նախկինում դեսկվամատիվ ինտերստիցիալ պնևմոնիան անվանում էին 

ԻԻԹ դեսկվամատիվ ձև։ 

Հիվանդության սկիզբը ենթասուր է, ուղեկցվում է հևոցով (սկզբում առաջանում 

է միայն ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ, այնուհետև նաև հանգստի պայման-

ներում), չոր կամ քիչ պրոդուկտիվ հազ։ 50 % դեպքերում հայտնաբերվում է կրեպի-

տացիա, երբեմն նաև «թմբկափայտի մատներ»։ ԿՏ միջոցով բազալ հատվածներում 

հայտնաբերվում են «անփայլ ապակու» տիպի սուբպլևրալ օջախային մթնեցումներ։  

ԳԿՍ թերապիան բավականին արդյունավետ է։ 

Կրիպտոգեն կազմավորվող պնևմոնիա (ԿԿՊ) 

Այս հիվանդության հոմանիշ է համարվում օբլիտերացնող բրոնխիոլիտը կամ 

պրոլիֆերացնող բրոնխիոլիտը։ Ի տարբերություն «մեկուսացված» օբլիտերացնող 

բրոնխիոլիտի, կրիպտոգեն կազմավորվող պնևմոնիային բնորոշ է ոչ միայն 

բրոնխիոլների ախտահարումը, այլ նաև պրոցեսի տարածումը ալվեոլների վրա, 

ձևավորելով կազմավորող էքսուդատ վերջինիս լուսանցքում։ Բիոպտատի հիստոլո-

գիական քննությամբ հայտնաբերվում է արտահայտված բծավոր պրոլիֆերացիա 

մանր շնչուղիների գրանուլացիոն հյուսվածքում և քրոնիկական բորբոքման նշաններ 

շրջակա ալվեոլներում։ 

Կլինիկական պատկերը հաճախ նմանվում է արտահիվանդանոցային պնևմոն-

իային։ Հիվանդությունը սկսվում է սուր, տանջող բնույթի քիչ պրոդուկտիվ հազով, 



պրոգրեսիվող հևոցով, ջերմության բարձրացումով, մկանային թուլությամբ, քաշի 

կորստով։ Արյան քննությամբ հայտնաբերվում է լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ մեծացում։  

ԿՏ միջոցով հայտնաբերվում են կոնսոլիդացիայի օջախներ առավելապես 

սուբպլևրալ  լոկալիզացիայի, տարբեր չափերի մթնեցումներ «անփայլ ապակու» 

տիպի, բրոնխի պատի հաստացում և դիլատացիա։ Բնորոշ է թոքային ինֆիլտրատի 

միգրացիա բազալ հատվածից դեպի վերև։  

Պրոգնոզը բարենպաստ է։ Պերօրալ ԳԿՍ ընդունումից մի քանի օր անց 

նկատվում է դրական դինամիկա։ Հիվանդների մեծամասնությունը ամբողջովին 

առողջանում են երկարատև ԳԿՍ թերապիայով (6-12 ամիս)։ Անարդյունավետության 

դեպքում, ինչը շատ հազվադեպ է, ցուցված են ցիտոստատիկներ։ 

Ռեսպիրատոր բրոնխիոլիտ, ասոցացված թոքերի ինտերստիցիալ 

հիվանդությունների հետ  

Իրենից ներկայացնում է մանր շնչառական ուղիների բորբոքում, զուգակցված 

ալվեոլների և թոքերի ինտերստիցիալ հատվածի ախտահարմամբ։ Հիվանդությունը 

հանդիպում է ծխողների մոտ, հատկապես 30-40 տարեկան հասակում: Հիստոլո-

գիական քննությամբ նման է դեսկվամատիվ ինտերստիցիալ թոքաբորբին, սակայն 

ավելի օջախային բնույթ է կրում։  

Հիվանդության հիմնական սիմպտոմներն են հազը և հևոցը։  

Աուսկուլտատիվ հայտնաբերվում են խզզոցներ, ռենտգենաբանորեն թոքանկա-

րի դիֆուզ ուժեղացում, բրոնխիալ պատի հաստացում, պերիբրոնխիալ ինտերստի-

ցիալ հիպերպլազիա, ինչպես նաև «անփայլ ապակու» տիպի մթնեցում։ Հաճախ 

դիտվում է նաև ԱՇՖ օբստրուկտիվ-ռեստրիկտիվ խառը տիպի խանգարում։  

 Պրոգնոզը բարենպաստ է։ Ծխելուց հրաժարվելը մեծ մասամբ բերում է վիճակի 

բարելավման, չնայած երբեմն անհրաժեշտ են ԳԿՍ ցածր դոզաներ։ 

Լիմֆոցիտար ինտերստիցիալ պնևմոնիա (ԼԻՊ) 

Հազվադեպ հանդիպող տարբերակներից է։ Մորֆոլոգիան բնութագրող հատ-

կանիշ է թոքային ինտերստիցիալ հյուսվածքի տարածված լիմֆոցիտար ինֆիլտ-

րացիան։ Առավել հաճախ դիտվում է 40-60 տարեկան տղամարդկանց մոտ։   

Հիվանդության սկիզբը աննկատ է, դանդաղ պրոգրեսիվող հևոցով և հազով։ 

Ավելի հազվադեպ կարող են դիտվել նաև քաշի կորուստ, ջերմության բարձրացում, 

արթալգիա և գիշերային քրտնարտադրություն։ Ռենտգենոլոգիական բնորոշ 

հատկանիշներ են գծային կամ օջախային «անփայլ ապակու» տիպի մթնեցումը, 

թոքանկարի ուժեղացումը հատկապես բազալ հատվածներում։ Մեծամասամբ այս 

հիվանդության ախտորոշման համար անհրաժեշտ է թորակոսկոպիկ բաց բիոպսիա։  

  80% դեպքերում ԳԿՍ թերապիան տալիս է հիվանդության ստաբիլացման 

հնարավորություն։ Ապրելիությունը կազմում է 10-12 տարի։ Մահվան պատճառ 



կարող են դառնալ ռեսպիրատոր ինֆեկցիաները, չարորակ լիմֆոմաները, շատ 

հազվադեպ՝ պրոգրեսիվող ֆիբրոզը։ 

Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիա 

Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիայի ժամանակ թոքերի մորֆոլոգիական 

փոփոխությունները և կլինիկական պատկերը առաջին անգամ նկարագրվել են  

L.Hamman-ի և A.R.Rich-ի կողմից 1935 թ․, սակայն 1986 թ. այն  առանձնացվեց որպես

ինքնուրույն նոզոլոգիա: Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիայի ընթացքը ֆուլմինանտ է,

պրոգնոզն անբարենպաստ, կապված պրոգրեսիվող ՇԱ, թթվածնի նկատմամբ

ռեզիստենտականության և զարկերակային հիպօքսեմիայի հետ: Մահվան ցուցանիշը

կազմում է 70-80 %:

Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիայի մորֆոլոգիական պատկերը նկարագրված է 

թոքային հյուսվածքի դիֆուզ վնասումով, ինտերստիցիալ հյուսվածքի շատ արագ 

պրոգրեսիվ բորբոքմամբ և ֆիբրոզով, թոքերի նորմալ արխիտեկտոնիկայի խանգար-

մամբ, ցանցային վերակառուցմամբ և բջջային թոքի ձևավորմամբ: Այս փոփոխութ-

յունները գրեթե չեն  տարբերվում սեպսիսի  կամ սեպտիկ շոկի հետևանքով  

առաջացած թոքի դեստրուկտիվ հիվանդությունների մորֆոլոգիական պատկերից:  

Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիան կարող է զարգանալ  ցանկացած տարիքում, 

տղամարդկանց և կանանց մոտ հավասարապես: Դեպքերի մեծամասնությունում 

հիվանդությունը սկսվում է սուր գրիպանման սինդրոմով` ջերմության բարձրացում, 

քիչ պրոդուկտիվ հազ, արագ հարաճող հևոց, ոչ սպեցիֆիկ սիմտոմներ (թուլություն, 

գլխացավ, միալգիա): Հայտնաբերվում են մոխրագույն ցիանոզ, տախիպնոէ, 

տախիկարդիա: Աուսկուլտատիվ  հայտնաբերվում է կրեպիտացիա, հազվադեպ չոր 

սուլող խզզոցներ:  

Ռենտգենաբանական հետազոտությամբ երկու կողմից հայտնաբերվում են 

ռետիկուլոնոդուլյար ստվերներ (գրեթե ամբողջ թոքադաշտում), կոնսոլիդացիայի 

օջախներ (հիմնականում ստորին թոքադաշտերում): ԿՏ օգնությամբ արձանագրվում 

են նվազած թափանցելիության հատվածներ («անփայլ ապակու» սիմպտոմ), որոնք 

ունեն բծային տարածվածություն («աշխարհագրական քարտեզ»), ինչպես նաև 

բրոնխների դիլատացիա և թոքային արխիտեկտոնիկայի խանգարում, հաճախ 

«բջջային թոքի» պատկերով: 

Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիայի ախտորոշման վերիֆիկացիայի համար 

անհրաժեշտ է կատարել թորակոսկոպիկ կամ բաց բիոպսիա, ինչի իրականացումը 

հաճախ անհնարին է, ելնելով  հիվանդի վիճակի ծանրությունից:  

Սուր ինտերստիցիալ պնևմոնիայի էֆեկտիվ թերապիա առայժմ գոյություն 

չունի: Երբեմն օգտագործում են ԳԿՍ բարձր դոզաներ, օր․, պրեդնիզոլոն 250 մգ/օրը, 

ցիկլոֆոսֆամիդի (1,5 գ/օրը) կամ ազաթիոպրինի հետ, որոնք հաճախ անարդյունա-

վետ են: Պարտադիր է օքսիգենոթերապիան: 



Էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտ (ԷԱԱ) 

Էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտը (ԷԱԱ) կամ գերզգայուն թոքաբորբը բնութագըր-

վում է թոքերի ինտերստիցիալ հյուսվածքի և փոքր տրամաչափի շնչառական 

ուղիների դիֆուզ բորբոքային փոփոխություններով ու հետագա ֆիբրոզի ձևավո-

րումով: Վերոնշյալ փոփոխությունները առաջանում են  ի պատասխան  բակտերիա-

ների, սնկերի, կենդանական սպիտակուցների և ցածրամոլեկուլային քիմիական 

նյութերի կրկնվող ինհալյացիաներին:  

Հիվանդությունը առաջին անգամ նկարագրվել է J.Campbell-ի կողմից 1932 

թվականին 5 ֆերմերի մոտ, ովքեր նշում էին սուր ռեսպիրատոր սիմպտոմներ 

աշխատանքից հետո: Այս հիվանդությունը ստացել է «ֆերմերի թոք» անվանումը: 

Այնուհետև ԷԱԱ դեպքեր նկարագրվել են նաև բամբակագործների, պանրագործների, 

բրինձի վերամշակողների, կոշկակարների  և որոշակի դեղորայք օգտագործողների 

մոտ:  

Էթիոլոգիան 

  ԷԱԱ զարգացման հիմնական էթիոլոգիկ գործոններն են․ 

• բակտերիաները, սնկերը, պարզագույնները և դրանց  կենսագործունեության

արգասիքները,

• կենդանական և բուսական ծագման սպիտակուցները,

• ցածրամոլեկուլային անօրգանական միացությունները և դեղերը։

ԷԱԱ առավել  հաճախ նոզոլոգիական տարբերակներից են․

• «Ֆերմերի թոք»,

• «Թռչնաբույծի թոք»,

• «Դեղորայքային ալերգիկ ալվեոլիտ»

Հարկ է շեշտել, որ նշված էթիոլոգիկ գործոնները միաժամանակ կարող են

հանդիսանալ նաև ատոպիկ ԲԱ պատճառ: 

Պաթոգենեզը 

ԷԱԱ բոլոր ձևերն ունեն ալերգիկ բնույթ: Սակայն ի տարբերություն ատոպիկ 

ԲԱ, որը կարող է առաջանալ նույն ալերգենով պայմանավորված, ԷԱԱ համար բնորոշ 

չեն IgE կախյալ անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիաները: ԷԱԱ զարգացումը 

կապված է իմունոկոմպլեքային ալեգիկ ռեակցիաների (III տիպ) և դանդաղ տիպի  

գերզգայունության ռեակցիաների հետ (IV տիպ):   

Իմունոկոպլեքսային III տիպի ռեակցիաներն առաջանում են  անտիգենների 

ներթափանցման և հակամարմինների հետ դրանց կապվելու դեպքում, ինչի 

հետևանքով ձևավորվում են  ՇԻԿ-ներ, որոնք նորմայում կլանվում են ֆագոցիտների 

կողմից: ԻԿ բարձր կոնցենտրացիայի դեպքում դրանք նստում են թոքային 

հյուսվածքում, նպաստելով անոթների թափանցելիության բարձրացմանը, այնու-

հետև՝ կոմպլեմենտի համակարգի և ալվեոլյար մակրոֆագերի ակտիվացմանը, ինչն 

էլ ի վերջո բերում է ինտերստիցիալ հյուսվածքի և ալվեոլների սուր վնասման: 



Զուգահեռ ընթանում է IV տիպի դանդաղեցված ռեակցիան (առանց հակամարմնի), 

որն ուղեկցվում է սենսիբիլիզացված T լիմֆոցիտների և անտիգենների փոխազդե-

ցությամբ: Արդյունքում տեղի է ունենում ինտերլեյկինների ձերբազատում, որոնք էլ 

իրենց հերթին նպաստում են  ցիտոտոքսիկ T լիմֆոցիտների և բորբոքային ռեակ-

ցիաների ձևավորմանը:  

Ալվեոլների և  ինտերստիցիալ հյուսվածքի ալերգիկ  բորբոքման հետագա 

պաթոգենեզը նման է թոքերի ինտերստիցիալ ֆիբրոզի պաթոգենզին: Նեյտրոֆիլային 

պրոտեազների և մակրոֆագերի  ազդեցությամբ քայքայվում են կոլագենային թելիկ-

ները, իսկ ֆիբրոբլաստների  ակտիվության հետևանքով սինթեզվում են պաթոլոգիկ 

կոլագեն  և ձևավորվում է կոպիտ շարակցական հյուսվածք:  

Կլինիկական պատկերը 

Տարբերում են ԷԱԱ սուր, ենթասուր և քրոնիկական ձևերը:  

Սուր ձևն առաջանում է սենսիբիլիզացված օրգանիզմի վրա բարձր կոնցենտրա-

ցիայով անտիգենների ազդեցության հետևանքով: Սիմպտոմները (ջերմության 

բարձրացում, սարսուռ, ծանրության զգացողություն կրծքավանդակում, չոր հազ, 

վազոմոտոր ռինիտ) սովորաբար առաջանում են 4-8 ժամվա ընթացքում:  

Բնորոշ են նաև ինտոքսիկացիայի նշաններ (թուլություն, ադինամիա, գլխացավ, 

միալգիա): Առավել ուշագրավ է հևոցի զարգացումը: Օբյեկտիվ  զննմամբ հայտնա-

բերվում է մակերեսային շնչառություն, կրեպիտացիա` առավելապես ստորին-հետին 

հատվածներում: Հազվադեպ կարող են լսվել չոր  և թաց խզզոցներ:  

Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում է նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ, 

ԷՆԱ բարձրացում: Որոշ դեպքերում կարող է լինել նաև հիպերէոզինոֆիլիա 

(ասպերգիլիոզ):  

Սուր առաջացած ԷԱԱ սիմպտոմները հաճախ արագ են ենթարկվում ռեգրեսի 

(կոնտակտի դադարացմանը զուգահեռ): Հակառակ դեպքում այն վերափոխվում է 

ենթասուր ԷԱԱ:  

Ենթասուր էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտ - բնորոշվում է հևոցի աստիճանական 

զարգացմամբ, սուբֆեբրիլ ջերմության պահպանմամբ, քրտնարտադրությամբ և 

թուլությամբ: Կրեպիտացիան համարվում է ալվեոլիտի գլխավոր օբյեկտիվ սիմպտոմ:  

Հիմնականում ալերգենի հետ կոնտակտի դադարեցումը բերում է սիմպտոմների  

նվազման, սակայն նրանք նորից կարող են սրվել («երկուշաբթիի ֆենոմեն»):  

Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում է չափավոր լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ  

քիչ բարձրացում: Սրացման փուլում բարձրանում է սուր փուլի սպիտակուցների 

տիտրը: Ենթասուր ընթացքով ԷԱԱ կարող է հետ զարգանալ 1-2 ամիսների ընթաց-

քում, եթե դադարեցվել է ալերգենի հետ շփումը և իրականացվում է ադեկվատ 

թերապիա:  

Էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտի քրոնիկ տարբերակը զարգանում է ցածր կոնցենտ-

րացիայով ալերգենների հետ երկարատև շփումից: Բնորոշ է հևոցի աստիճանական 



հարաճումը, հազը` քիչ քանակի խորխարտադրությամբ, քաշի արտահայտված 

անկումը, գերքրտնարտադրությունը: Ջերմության բարձրացումը և սարսուռը այդքան 

էլ բնորոշ չեն:  

Օբյեկտիվ զննմամբ հայտնաբերվում են դիստալ ֆալանգների փոփոխություն 

«թմբկափայտի մատների» և եղունգների  ձևափոխում «ժամացույցի ապակու» տիպի։ 

Աուսկուլտացիայի միջոցով հայտնաբերվում է կրեպիտացիա:  

Արյան ընդհանուր քննությամբ որոշվում է երկրորդային էրիթրոցիտոզ, 

բիոքիմիական հետազոտությամբ՝ սուր փուլի սպիտակուցների քանակի աճ: 

Այսպիսով, ԷԱԱ քրոնիկական ձևի սիմպտոմները շատ նման են ԹԻՖ 

կլինիկական պատկերին:  

Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշում 

Ժամանակակից լաբորատոր և գործիքային դիագնոստիկ մեթոդները հնարա-

վորություն են տալիս գնահատել բորբոքային պրոցեսների ակտիվությունը, ինչպես 

նաև ինտերստիցիալ ֆիբրոզի արտահայտվածությունը:  

Իմունոլոգիական հետազոտությունը 

ԷԱԱ հիվանդների մեծամասնության մոտ  արյան մեջ բարձր է IgE մակարդակը, 

հայտնաբերվում են պրեցիպիտացվող հակամարմիններ սպեցիֆիկ անտիգենների 

նկատմամբ: Վերջինիս բարձր տիտրը  բնորոշ է ԷԱԱ սուր և ենթասուր ընթացքին և 

կորելացվում է  բորբոքման  հետ: Ակտիվ բորբոքման փուլում  արյան մեջ կարող են 

հայտնաբերվել  նաև ՇԻԿ-ներ: Այնուամենայնիվ հակամարմինների առաջանալը չի 

հանդիսանում ապացույց, որ տվյալ անտիգենն է պայմանավորում հիվանդության 

պաթոգենեզը: Եվ ընդհակառակը, հակամարմինների բացակայությունը չի բացառում 

ԷԱԱ դիագնոզը (օր․, քրոնիկական ԷԱԱ): 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը 

Սուր ԷԱԱ դեպքում կարող են բացակայել որևէ փոփոխությունները: Ալվեոլիտի 

նշանները, որպես կանոն, ի հայտ են գալիս ալերգենի հետ բազմակի կոնտակտից 

հետո: Սկզբում հայտնաբերվում են «անփայլ ապակու» տիպի ոչ հոմոգեն 

մթնեցումներ, առավելապես ստորին բազալ հատվածներում: Հետագայում հայտնա-

բերվում են նաև թոքանկարի ցանցավոր փոփոխություններ և երկկողմանի բազմաթիվ 

մանրօջախային մթնեցումներ (բնորոշ է ալվեոլիտին):  

Ենթասուր տարբերակի դեպքում ցանցավոր թոքանկարի ֆոնին երկու կողմից  

կարող են գրանցվել բազմաթիվ մանր օջախներ, որոնք արտացոլում են թոքային 

հյուսվածքում  բորբոքային գրանուլացիայի ձևավորումը:  

Քրոնիկական ընթացքի դեպքում հայտնաբերվում են արտահայտված ֆիբրոզի, 

«բջջային թոքի», ինչպես նաև ԹԶ հիպերտենզիայի նշաններ:  

Առավել ինֆորմատիվ է ԿՏ հետազոտությունը, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել  

հանգուցային մթնեցումներ, «անփայլ ապակու» զոնաներ, «բջջային թոքի», նշաններ: 



ԱՇՖ 

ԷԱԱ դեպքում բնորոշ են ռեստրիկտիվ խանգարումներ` ԹԿՏ, ԹԸՏ, ՖՄՏ, 

ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի դիֆուզիոն ունակության  նվազում։   

Բրոնխոսկոպիկ  և  բրոնխոալվեոլյար լավաժի  հետազոտությունը 

Բրոնխոալվեոլյար լավաժի հետազոտության ժամանակ ԷԱԱ-ով հիվանդների 

մոտ հայտնաբերվում է բջջային էլեմենտների քանակի շատացում։ Գերակշռում են  

լիմֆոցիտները, հատկապես ակտիվացած T-սուպրեսորները և ցիտոտոքսիկ T-

լիմֆոցիտները:  

Բիոպսիա 

Բարդ և կասկածելի (հատկապես քրոնիկ ԷԱԱ) դեպքերում կարող է բաց 

բիոպսիայի կարիք լինել: Բիոպտատի հիստոքիմիական քննությամբ հայտնաբերվում 

է միջալվեոլյար միջնապատի և ալվեոլների լիմֆոցիտար ինֆիլտրացիա, ինչպես նաև  

արտահայտված ինտերստիցիալ ֆիբրոզ: 

Բուժում  

Անտիգենի հետ կոնտակտի դադարեցումը հիվանդության կանխարգելման և 

բուժման կարևոր գործոնն է: 

Տոքսիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ (ՏՖԱ) 

Տոքսիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտը (ՏՖԱ) առաջանում է թոքերի պարենխիմայի 

վրա ցիտոստատիկ հատկություններով օժտված նյութերի ազդեցության հետևանքով 

և բնորոշվում է թոքերի կապիլյարային հունի ախտահարմամբ, ինտերստիցիալ 

թոքային հյուսվածքի բորբոքմամբ և ֆիբրոզով, ալվեոլների սմքմամբ, ալվեոլա-

կապիլյարային թաղանթով գազերի դիֆուզիայի խանգարմամբ և հարաճող ՇԱ 

զարգացմամբ։ 

Էթիոլոգիան 

Վերջին տարիներին նկատվել են թոքերի տոքսիկ ախտահարման դեպքեր, 

որոնք առաջացել են այս կամ այն դեղորայքի կիրառումից և արտադրամասերում 

օգտագործվող տոքսիկ նյութերից։ 

Տոքսիկ ազդեցությամբ օժտված են առաջին հերթին քիմիոթերապևտիկ 

պրեպարատները, որոնք օգտագործվում են ուռուցքների, շարակցական հյուսվածքի 

համակարգային հիվանդությունների բուժման համար (ցիտոստատիկներ, իմու-

նոսուպրեսանտներ, հակաուռուցքային պրեպարատներ և այլն)։ Նկարագրված է նաև 

կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող դեղորայքի տոքսիկ ազդեցությունը 

(օբզիդան, անապրիլին, քլորպրոպամիդ, ֆուրադոնին, սուլֆանիլամիդներ), և 

նույնիսկ ԹԻՖ բուժման համար կիրառվող պրեպարատներ (ազաթիոպրին, ցիկլո-

ֆոսֆան)։ ՏՖԱ-ի առաջացման հաճախականությունը ամիոդարոնի երկարատև 

կիրառումից («ամիոդարոնային թոք») կազմում է 1-10%։ Հակաուռուցքային դեղորայքի 

օգտագործումից ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ առաջանում է հիվանդների 10-12 %-ի մոտ, 

իսկ որոշ ցիտոստատիկների օգտագործումից՝ 12,5-42,8 %-ի մոտ։ 



Պաթոգենեզը 

ՏՖԱ-ի պաթոգենեզը ոչ բավարար է ուսումնասիրված։ 

Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ տոքսիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտի 

զարգացումը որոշ դեղորայքի կիրառումից կամ տոքսիկ գազերի ներշնչումից 

ամբողջությամբ չի բացատրվում իմուն մեխանիզմների խանգարումներով։ Այնուա-

մենայնիվ, տոքսիկ ախտահարման հիմնական պատճառը հանդիսանում է վերոնշյալ 

նյութերի անմիջական ազդեցությունը ներբջջային մետաբոլիկ պրոցեսների վրա 

(թթվածնի ակտիվ ռադիկալների հիպերպրոդուկցիա, լիպիդների գերօքսիդացման 

ակտիվացում, կապիլյարների էնդոթելի ուղղակի վնասում)։ 

Թոքային հյուսվածքի ռեակցիան տարբեր էթիոլոգիկ ֆակտորների ազդե-

ցությանը ներկայացվում է հետևյալ սխեմայով՝ վնասող գործոնի ազդեցություն – 

թոքային վնասում – էնդոթելի նեկրոզ – միկրոթրոմբների առաջացում – կապիլյար-

ների դատարկում։ Արդյունքում խանգարվում է անոթային թափանցելիությունը, ինչը 

նպաստում է ալվեոլյար պատի այտուցի առաջացմանը։ Ի պատասխան վնասող 

գործոնի ազդեցությանը տեղի է ունենում ալվեոլյար մակրոֆագերի ակտիվացում, 

ինչը սկիզբ է տալիս բորբոքային պրոցեսին։ 

I և II տիպի ալվեոլոցիտների տոքսիկ վնասումը և նեկրոզը հանգեցնում են 

ալվեոլների շնչառական ֆունկցիայի խանգարման և սուրֆակտանտի արտադ-

րության նվազման, որը ալվեոլյար պատի այտուցի հետ միասին հանգեցնում է 

ալվեոլների սմքման։ Հետագայում պրոտեազների ազդեցությամբ տեղի է ունենում 

կոլագենի քայքայում և ֆիբրոբլաստների ակտիվացում, որն ուղեկցվում է ախտաբա-

նական III տիպի կոլագենի գոյացմամբ և ինտերստիցիալ հյուսվածքի արտահայտված 

ֆիբրոզով։ Ֆիբրոզ հյուսվածքը տարածվում է բրոնխիոլների վրա, ճնշում վերջին-

ներիս, որն էլ հանգեցնում է օբլիտերացնող բրոնխիոլիտի առաջացմանը։ 

Չի բացառվում, որ որոշ դեպքերում պաթոլոգիկ զարգացման որոշակի փուլում 

առաջանում է III տիպի գերզգայունության ռեակցիա՝ ԻԿ-ների առաջացմամբ և 

թոքային հյուսվածքի վրա ֆիքսմամբ, որն էլ ավելի է խորացնում վերջինիս վնասումը։ 

Կլինիկական պատկերը 

Տարբերում են սուր, ենթասուր և քրոնիկ ՏՖԱ։ 

Հիվանդության սուր ձևը սովորաբար առաջանում է տոքսիկ նյութերի 

ներշնչումից հետո 1-2 օրվա ընթացքում։ Եթե ՏՖԱ-ի պատճառ են դեղամիջոցները, 

հիվանդության սուր ձևը զարգանում է բուժման  առաջին 3-4 շաբաթվա ընթացքում, 

չնայած նկարագրված են նաև ավելի վաղ ռեակցիաների առաջացման դեպքեր 

(պրեպարատի ընդունումից 2-3 օր հետո)։ Սիմպտոմների վաղ առաջացումը վկայում 

է այն մասին, որ հիվանդը սենսիբիլիզացված է տվյալ պրեպարատի հանդեպ, քանի 

որ այն օգտագործել է նախկինում։ 

 ՏՖԱ-ի սուր ձևը բնորոշվում է տենդով (38-390C), հևոցի հանկարծակի առա-

ջացմամբ, չոր ոչ պրոդուկտիվ հազով, թուլությամբ և արագ հոգնածությամբ։ Այս 



սիմպտոմները ի հայտ են գալիս հիվանդների 70-100 %-ի մոտ։ Հիվանդների 1/3-1/4-ի 

մոտ դիտվում են մարմնի զանգվածի անկում, ցավեր կրծքավանդակում, արթրալ-

գիաներ։ Նիտրոֆուրանի ածանցյալների կիրառումից կարող է առաջանալ պլևրալ 

էքսուդատ, մաշկի տոքսիկո-ալերգիկ ցանավորում։ 

 Օբյեկտիվ հետազոտությամբ հայտնաբերվող առավել կարևոր դիագնոստիկ 

նշան է երկկողմանի կրեպիտացիան, որը լսվում է հիվանդների 60-70%-ի մոտ, 

հատկապես թոքերի հետին-ստորին հատվածներում կամ միջթիակային տարա-

ծությունում։ 

 ՏՖԱ-ի քրոնիկական ձևը հաճախ ձևավորվում է քիմիոպրեպարատների երկա-

րատև կիրառումից։ Աստիճանաբար հարաճում է հևոցը, հայտնվում է չոր ոչ 

պրոդուկտիվ հազը, բարձրանում է մարմնի ջերմաստիճանը մինչև սուբֆեբրիլ թվերի։ 

Հիվանդի մոտ առաջանում և հարաճում է թուլությունը, դյուրհոգնելիությունը, 

նիհարումը։ 

Օբյեկտիվ հետազոտությամբ հայտնաբերվում են ՇԱ նշաններ՝ ցիանոզ, 

շնչառական շարժումների հաճախության ավելացում, ինսպիրատոր հևոց, շնչառա-

կան ակտում լրացուցիչ մկանների մասնակցություն։ Թոքերում լսվում է 

կրեպիտացիա թուլացած վեզիկուլյար շնչառության ֆոնին։ 

Ախտորոշումը 

Արյան ընդհանուր քննության փոփոխությունները ոչ սպեցիֆիկ են։ Սուր ձևի 

դեպքում հայտնաբերվում է լեյկոցիտոզ և ԷՆԱ արագացում։ Որոշ դեպքերում (ոչ 

միշտ) դիտվում է ոչ մեծ հիպերէոզինոֆիլիա։ Քրոնիկ ձևի դեպքում, որն առաջացել է 

քիմիոպրեպարատներից, արյան ընդհանուր քննության փոփոխությունները համա-

պատասխանում են հիմնական հիվանդությանը։ 

Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ հաճախ հայտնաբերվում է հիպոալբու-

մինեմիա, հիպերգամմագլոբուլինեմիա։ Երբ ՏՖԱ-ն առաջանում է նիտրոֆուրանի 

ածանցյալներից, կարող է դիտվել հականուկլեար հակամարմինների բարձր տիտր։ 

ԱՇՖ հետազոտությամբ դիտվում է շնչառական ծավալների և տարողություն-

ների նվազում (ԹԿՏ, ԱԱԾ1, ԹԱԿՏ, ԹԸՏ, ՖՄԾ) Տիֆնոյի ինդեքսի բարձր մակարդակով 

(ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ≥80%)։ Այս փոփոխությունները վկայում են արտահայտված ռեստրիկ-

տիվ փոփոխությունների մասին։  

Անհրաժեշտության դեպքում ֆիբրոզացնող ալվեոլիտի ախտորոշումը հաս-

տատվում է թոքի բաց բիոպսիայի և հիստոլոգիական հետազոտության միջոցով։ 

Բուժումը 

 ՏՖԱ-ով հիվանդների բուժման էֆեկտիվությունը կախված է նրանից, թե որքան 

ժամանակին է դրվել ախտորոշումը և որքան շուտ է սկսվել ադեկվատ թերապիան։ 

Մեծ հաշվով ՏՖԱ-ի բուժումը քիչ է տարբերվում ԷԱԱ-ի և ԹԻՖ-ի բուժումից։ Մեծ 

նշանակություն ունի հիվանդի կոնտակտի դադարեցումը տոքսիկ նյութերի հետ։ 



Սուր և ենթասուր փուլերում նպատակահարմար է նշանակել ԳԿՍ-ներ, չնայած 

դրանց արդյունավետությունը նշանակալիորեն ցածր է, քան ԷԱԱ-ի և ԹԻՖ-ի ժամա-

նակ։ Հիվանդության քրոնիկ ընթացքի դեպքում բուժումը (ԳԿՍ-ներ, ազաթիոպրին և 

այլն) սովորաբար քիչ էֆեկտիվ է։ 

Դիֆերենցիալ ախտորոշում 

Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդությունների դիֆերենցիալ ախտորոշումը 

բավականին բարդ է: Անհրաժեշտ է համադրել կլինիկական, ռենտգենաբանական և 

հյուսվածաբանական պատկերները և կիրառել մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում: Պետք 

է հաշվի առնել հիվանդության պատմությունը, համակարգային ախտանշանները, 

մասնագիտությունը, շրջակա միջավայրի առանձնահատկությունները, ժառան-

գական նախատրամադրվածությունը և օգտագործվող դեղորայքը: Ռադիոլոգիական 

և կլինիկական սիմպտոմները երբեմն կարող են բավարար լինել դասական UIP (usual 

interstitial pneumonia) կամ լիմֆանգիոլեյոմիոմատոզը (LAM) ախտորոշելու համար: 

Սակայն մեծամասամբ հետագա ախտորոշումը հաստատելու համար անհրաժեշտ է․ 

• Բրոնխոալվեոլյար լավաժ,

• Տրանսբրոնխիալ բիոպսիա,

• Տրանսբրոնխիալ կրիոբիոպսիա,

• Ասեղային ասպիրացիա էնդոբրոնխիալ ՈւՁՀ հսկողությամբ,

• Թոքի թորակոսկոպիկ բիոպսիա:

Հիշեցնենք, որ հիվանդության սիմպտոմները ոչ սպեցիֆիկ են՝ հևոց ֆիզիկական

ակտիվության ժամանակ, հազ, ընդհանուր թուլություն, հոգնածություն: 

Սուր ընթացքով ԹԻՀ երբեմն պետք է տարբերակել ռեսպիրատոր ինֆեկցիա-

ներից, թոքերի կարդիոգեն այտուցից: 

Համակարգային սիմպտոմներ. 

Քանի որ շարակցական հիվանդությունները հաճախ են հանդիսանում թոքերի 

ինտերստիցիալ հիվանդությունների պատճառ, հիվանդները կարող են դիմել բժշկի 

արտաթոքային գանգատների կապակցությամբ (գիշերային քրտնարտադրություն, 

ջերմության բարձրացում, հոգնածություն, քաշի անկում):  

Մանրակրկիտ հավաքված անամնեզի շնորհիվ հնարավոր է հայտնաբերել 

մաշկային ախտահարումներ, որոնք կարող են լինել դերմատոմիոզիտի և սկլերոդեր-

միայի դրսևորում: Պապուլյար ցանը, հանգուցավոր էրիթեման և lupus pernio-ն բնորոշ 

են սարկոիդոզին, իսկ լուսազգայնությունը, մազաթափությունը և ցանը՝ համակար-

գային կարմիր գայլախտին:  

Գաստրոինտեստինալ ախտանշանները կարող են վկայել կերակրափողի 

մոտոր ֆունկցիայի խանգարման մասին, որն առաջացել է շարակցական հյուսվածքի 

հիվանդությունների հետևանքով (պոլիմիոզիտ, սկլերոդերմիա): Մասնավորապես 

թթվային ռեֆլյուքսը կարող է բերել քրոնիկ ինտերմիտացվող ասպիրացիաների, որն 

էլ հանդիսանա ԹԻՖ-ի առաջնապատճառ: 



Կարևոր են նաև ոսկրամկանային համակարգի գանգատները (արթրալգիա, 

կարկամություն, հոդերի շրջանում այտուցներ, կարմրություն) ՌԱ, Շյոգրենի 

սինդրոմի, սկլերոդերմիայի, պոլիմիոզիտի ժամանակ: 

Ակնային սիմպտոմներից ուվեիտը կարող է վկայել սարկոիդոզի կամ ՀԿԳ-ի 

մասին: 

Պետք է ուշադրություն դարձնել մասնագիտական անամնեզին, քանի որ մի 

շարք օրգանական և ոչ օրգանական նյութերի ազդեցությունը կարող է պատճառ 

հանդիսանալ ԹԻՀ զարգացման (ասբեստոզ, սիլիկոզ, «ֆերմերի թոք») համար: 

Ծխախոտի ծուխը բավականին հաճախ  է հանդիսանում ռիսկի գործոն ԹԻՀ-ի համար՝ 

հատկապես սուր ձևերի (դեսկվամատիվ ինտերստիցիալ թոքաբորբ, ռեսպիրատոր 

բրոնխիոլիտ): Պնևմոտոքսիկ դեղորայքի ազդեցությունը կարող է դրսևորվել սուր՝ 

պնևմոնիտ և քրոնիկական՝ թոքերի ֆիբրոզացնող հիվանդություն, օր․, նիտրոֆու-

րանտոինները՝ միզուղիների կրկնվող ինֆեկցիաներ, ամիոդարոնը՝ առիթմիաներ, 

ՈՍՀԴ-ները, իմունոմոդուլյատորներ՝ ազաթիոպրին, մետոտրեքսատ, քիմիոթերա-

պևտիկ դեղորայք՝ բլեոմիցին, ցիկլոֆոսֆամիդ, դոցետաքսել: 

Ընտանեկան անամնեզ․ գոյություն ունի որոշակի ժառանգական նա-

խատրամադրվածություն լիմֆանգիոլեյոմիոմատոզի և սարկոիդոզի պարագայում: 

Ֆիզիկալ հետազոտություն. 

 Թոքերի ֆիբրոզով հիվանդների մեծամասնության մոտ հայտնաբերվում են․ 

• Թմբկափայտի մատներ,

• Աուսկուլտատիվ՝ նուրբ ինսպիրատոր բազալ կրեպիտացիա, որի տեղա-

կայումը կարող է ինֆորմատիվ լինել (վերին բիլթ՝ սարկոիդոզ, սիլիկոզ,

ստորին բիլթ՝ իդիոպաթիկ թոքային ֆիբրոզ),

• ԹԶ լսման կետում II տոնի շեշտվածություն՝ թոքային հիպերտենզիայի և ԱՓ

ՍԱ դեպքում:

Ռենտգենաբանական հետազոտություն. 

երբեմն լոկալիզացիան կարող է հուշել հիվանդության մասին, օր․, վերին բիլթ՝ 

սարկոիդոզ, սիլիկոզ, ստորին բիլթ՝ իդիոպաթիկ թոքային ֆիբրոզ և շարակցական 

հյուսվածքի հիվանդություններով պայմանավորված ԹԻՀ: Ռենտգեն հետազոտու-

թյամբ հայտնաբերվում է թոքերի ծավալի նվազում, բացառություն են կազմում 

լիմֆանգիոլեյոմիոմատոզը և հիստիոցիտոզը, որոնց բնորոշ է հիպերինֆլյացիան: 



Նկարագրել ստորև տեղադրված պատկերները։  

Նկար 3․ Նկար 4․ 

Նկար 2. 

Նկար 1. 



Նկար 5․ 

Նկար 6․ 

Նկար 7․ 



Նկար 8. 

Նկար 9․ 

Նկար 10․ 

Նկար 11․ Նկար 12․ 



Նկար 13 Նկար 14․ 

Նկար 15․ 

Նկար 16․ Նկար 17․ 



Նկար 18․ 

Պատասխանները 

Նկար 1․ 58 ամյա կնոջ մոտ ախտորոշվել է ԿԿԹ ռադիացիոն թերապիայով պայմա-

նավորված (կրծքագեղձի քաղցկեղ)։ Կրծքավանդակի օրգանների ԿՏ-ով և 

ֆրոնտալ ռենտգենաբանական հետազոտությամբ նկարագրված է «անփայլ 

ապակու» սիմպտոմ և կոնսոլիդացիայի օջախներ։ Հիվանդի մոտ դիտվել է 

դրական դինամիկա ԳԿՍ թերապիայի ֆոնին։ 

Նկար 2․ 80 ամյա կին, ով մեկ տարի օգտագործել է նիտրոֆուրանտոիններ միզուղի-

ների ռեկուրենտ ինֆեկցիայի կապակցությամբ։ ԿՏ-ով ոչ համասեռ, «անփայլ 

ապակու» տիպի մթնեցումներ և կոնսոլիդացիայի օջախներ։ Ախտորոշվել է 

նիտրոֆուրանտոիններով պայմանավորված կրիպտոգեն պնևմոնիա։ 

Նկար 3․ լիմֆանգիոլեյոմիոմատոզ․ ԿՏ պատկերով՝ օդակիր, բարակ պատերով 

տիպիկ խոռոչներ։ 

Նկար 4․ հիստիոցիտոզ․ ցենտրոլոբուլյար հանգույցներ և օդակիր խոռոչներ։ 

Նկար 5․ ԹԻՖ տերմինալ շրջան, «բջջային թոք»՝ ձախ թոքի ստորին թոքադաշտում։ 

Պացիենտը ունի նաև թոքային հիպերտենզիա և թթվածին մատակարարող 

տրանստրախեալ կաթետր։ 

Նկար 6․ ԴԻԹ-ի ԿՏ պատկեր։ Մուլտիֆոկալ, ոչ համասեռ, «անփայլ ապակու» տիպի 

մթնեցումներ, նուրբ ռետիկուլյար փոփոխություններ։ 

Նկար 7․ ԿԿԹ և նրա ռեզոլյուցիա ԳԿՍ թերապիայի ֆոնին։ Նկար A-C նկարագրվում 

են երկկողմանի ռետիկուլյար մթնեցումներ, հանգուցավոր կոնսոլիդացիա։ 

Նկար D-F պատկերված է վերին, միջին և ստորին թոքադաշտերում առկա 

դրական դինամիկան։ 



Նկար 8. Հիվանդի մոտ բրոնխոսկոպիկ բիոպսիայով ախտորոշվել է հիպերսենսիտիվ 

թոքաբորբ։ Երկրորդ նկարում առկա է դրական դինամիկա՝ հակածնի 

վերացման և ԳԿՍ կիրառման ֆոնին։ 

Նկար 9․ ԹԻՖ․ ռենտգենաբանական հետազոտություն ֆիբրոզի պրոգրեսով, առավե-

լապես միջին և ստորին թոքադաշտերում (2002, 2008, 2012թթ․)։ Տեսանելի են 

բազմաթիվ գծային և ռետիկուլյար անդարձելի փոփոխություններ։ 

Նկար 10․ ԹԻՖ-ով հիվանդի ֆրոնտալ և լատերալ R– հետազոտություն։ «Բջջային 

թոք»-ի պատկեր։ 

Նկար 11․ԿԿԹ-ով հիվանդի ԿՏ հետազոտություն։ Աքսիալ կտրվածքով նկարագրված 

են պերիֆերիկ և պերիբրոնխիալ կոնսոլիդացիայի օջախներ։ 

Նկար 12․ Ոչ սպեցիֆիկ ինտերստիցիալ թոքաբորբ։ Երկկողմանի, ոչ հոմոգեն «անփայլ 

ապակու» տիպի մթնեցումներ։ 

Նկար 13․ ԹԻՖ․ ռենտգենաբանական հետազոտություն։ Նկար A R– պաթոլոգիա չի 

հայտնաբերվել։ Նկար B– թոքադաշտերի ծավալի նվազում, բիբազիլյար 

ռետիկուլյար մթնեցումներ։ Նկար C– ԹԻՖ-ի տիպիկ R–պատկեր՝դիֆուզ, 

երկկողմանի, կոպիտ ռետիկուլյար մթնեցումներ, թոքային ծավալների խիստ 

նվազումով։ Նկար D–հիվանդության պրոգրեսիվումը շարունակվում է 

«բջջային թոք» և թոքային հիպերտենզիայի ձևավորմամբ։ Բաց բիոպսիայով 

հաստատվել է ախտորոշումը, հիվանդին նշանակվել է ԳԿՍ-ներով և 

ցիկլոֆոսֆամիդով թերապիա։ Անարդյունավետության պատճառով կատար-

վել տրանսպլանտացիա, սակայն 6 ամիս անց հիվանդը մահացել է։ 

Նկար 14․ ԹԻՖ․ ռենտգենաբանական հետազոտություն։ Պերիֆերիկ, բազալ ռետի-

կուլյար փոփոխություններ, առանց թոքային ծավալի նվազման։ 

Նկար 15․ Մոլի ծխողի մոտ ֆիբրոզի և էմֆիզեմայի պատկեր։ Վերին թոքադաշտերում 

գերակշռում է էմֆիզեմայի օջախների առկայությունը, ստորին թոքադաշ-

տերում՝ «բջջային թոք» ֆենոմենը։ 

Նկար 16․ ԴԻԹ-ի պատկեր՝ ոչ հոմոգեն, մուլտիֆոկալ «անփայլ ապակու» տիպի 

մթնեցումներ, միջբլթային սեպտայի և ինտերստիցիումի հաստացում։ 

Նկար 17․  ԹԻՖ․ «բջջային թոք»-ի պատկեր։ 

Նկար 18․ Սկլերոդերմիայով հիվանդ, հիմնական գանգատը հևոցն է։ Ռենտգենա-

բանական  հետազոտությունը նորմալ է։ ԿՏ՝ ինտերստիցիալ ռետիկուլյար 

փոփոխություններ։ 



Թոքային սիրտը (ԹՍ) ԱՓ երկրորդային մեծացումն է (հիպերտրոֆիա և/կամ 

դիլատացիա), որը պայմանավորված է թոքային ԶՀ՝ ի պատասխան այն հիվան-

դությունների, որոնք հանգեցնում են թոքերի ֆունկցիայի խանգարման և ՇԱ զարգաց-

ման: ԹՍ-ը զարգանում է ոչ միայն թոքերի պարենխիմայի, օդատար ուղիների և 

անոթների հիվանդությունների, այլև կրծքավանդակի կմախքի և նյարդամկանային 

համակարգի, ինչպես նաև շնչառության կենտրոնական կարգավորման ախտա-

հարման պատճառով: Հարկավոր է նշել, որ ԹՍ հասկացությանը չենք կարող 

վերագրել ԱՓ հիպերտրոֆիան, որը պայմանավորված է թոքերի ֆունկցիայի և 

կառուցվածի խանգարմամբ, ինչի պատճառ են դարձել սրտի ձախ հատվածների 

առաջնային ախտահարումները (հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզ, միտրալ 

ստենոզ) և սրտի բնածին արատները: 

 Մեծահասակների շրջանում ՍԱՀ հիվանդությունների 5-10 %-ը վերագրվում է 

ԹՍ-ին: Այն տարածված պաթոլոգիա է, հատկապես 50 տարեկանից մեծ տղա-

մարդկանց շրջանում և հաճախականությամբ երրորդ տեղում է ՍԻՀ-ից և ԶՀ-ից հետո։ 

Տարբերում են սուր և քրոնիկական թոքային սիրտ: 

  ՍԹՍ զարգանում է մի քանի ժամերի կամ օրերի ընթացքում թոքային 

զարկերակում հանկարծակի և զգալի ճնշման բարձրացման հետևանքով և զուգորդ-

վում է ԱՓ  ՍՍԱ (առանց նախորդող ԱՓ հիպերտրոֆիայի):ՍԹՍ առավել հաճախ 

պատճառ է ԹԶ ճյուղերի թրոմբոէմբոլիան։ 

 ՔԹՍ (chronic cor pulmonale) բնորոշվում է աստիճանական, տարիների 

ընթացքում զարգացող, ԹԶ հիպերտենզիայի ձևավորմամբ և ԱՓ հիպերտրոֆիայի 

զարգացմամբ (կոմպենսացված ՔԹՍ): Հետագայում ԹԶ ճնշման բարձրացման 

հետևանքով զարգանում է ԱՓ սիստոլիկ դիսֆունկցիա, ի հայտ են գալիս ԱՓ ՍԱ 

նշաններ (դեկոմպենսացված քրոնիկական թոքային սիրտ):  

Հայտնի են ՔԹՍ բազմաթիվ պատճառներ։ Առավել հաճախ դրանք բրոն-

խաթոքային հիվանդություններն են, որոնք ընթանում են թոքային հյուսվածքի 

կառուցվածքային խանգարումներով և/կամ ալվեոլյար հիպօքսիայով (ԹՔՕՀ, 

բրոնխոէկտազներ, թոքային ֆիբրոզ)։ ՔԹՍ հաճախակի պատճառ են դառնում ԹԶ 

մանր ճյուղերի ախտադարձվող թրոմբոէմբոլիաները, երբ կլինիկական դրսևորում-

ները կարող են լինել քիչ արտահայտված։ 

ՔԹՍ կարող է ձևավորվել նաև կրծքավանդակի արտահայտված դեֆորմացիայի, 

օր․, կիֆոսկոլիոզի, կամ շնչառության կենտրոնական կարգավորման խանգարման 

(քնի ապնոէի սինդրոմ) հետևանքով։ 



ԹՍ  ԹՍ առաջացման հիմնական պատճառները 

 ՍԹՍ 

• ԹԶ ճյուղավորումների թրոմբոէմբոլիա

• փականային պնևմոթորաքս

• տարածուն պլևրիտներ

• ասթմատիկ վիճակ

 ՔԹՍ 

1.Թոքային պարենխիմայի հիվանդություններ․

• պնևմոսկլերոզ,

• թոքերի ֆիբրոզ (ՏԲ, պնևմոկոնիոզ),

• ԹԻՖ,

• քրոնիկական պնևմոնիտներ և թոքերի ֆիբրոզ շարակցական

հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդությունների դեպքում,

• թոքերի պարենխիմայի բնածին հիվանդություններ (մուկովիսցիդոզ,

պոլիկիստոզ, թոքերի հիպոպլազիա),

• թոքերի ախտահարմամբ ընթացող գրանուլեմատոզ

հիվանդություններ, օր․ սարկոիդոզ,

• թոքերի հետռեզեկցիոն վիճակներ:

2.Օդատար ուղիների հիվանդություններ․

• ՔՕԲ,

• բրոնխոէկտազներ,

• ԲԱ,

• թոքերի էմֆիզեմա,

• շնչափողի ստենոզ,

• քնի օբստրուկտիվ ապնոէի սինդրոմ,

• քիթ-ըմպանի բնածին արատներ:

3.Թոքային անոթային հունի ախտահարում․

• թոքային զարկերակի մանր ճյուղավորումների ախտադարձվող

թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ,

• վասկուլիտներ դիֆուզ շարակցական հյուսվածքի

հիվանդությունների դեպքում (հանգուցավոր պերիարտերիիտ),

• առաջնային թոքային հիպերտենզիա:

4.Կրծքավանդակաստոծանիական հիվանդություններ՝

• նյարդամկանային հիվանդություններ (պոլիոմիելիտ, միասթենիա,

միոպաթիաներ և մկանային դիստրոֆիա,կիֆոսկլերոզ),

• տարածուն պլևրալ կպումներ և ֆիբրոթորաքս:

5.Շնչառական կենտրոնի ֆունկցիայի խանգարումներ․

• իդիոպաթիկ ալվեոլյար հիպովենտիլյացիա,

• կենտրոնական ծագման քնի ապնոէյի սինդրոմ,

• բարձրադիր գոտում երկարատև գտնվելը,

• Պիկվիկի սինդրոմ:



Պաթոգենեզ 

ՔԹՍ-ի զարգացման հիմքում առկա է թոքային ԶՀ աստիճանական զարգացումը, 

որը պայմանավորված է մի քանի մեխանիզմներով․ 

1. Հիպօքսիկ թոքային վազոկոնստրիկցիա․ նորմայում թոքերում առկա է տեղային

արյան հոսքի կարգավորման բավականին բարդ մեխանիզմ, որը պայմանա-

վորված է ալվեոլյար օդում թթվածնի պարցիալ ճնշմամբ, և կոչվում է Էյլեր-

Լիլյեստրանդի ռեֆլեքս: Եթե ֆիզիոլոգիական պայմաններում թոքերի որևէ

հատվածում նվազում է թթվածնի պարցիալ ճնշումը, ապա այդ նույն հատվածում

անոթները ռեֆլեկտոր սեղմվում են, ինչը հանգեցնում է արյան հոսքի ադեկվատ

սահմանափակման: Արդյունքում վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերութ-

յունները չեն խախտվում: Եթե ալվեոլյար հիպովենտիլյացիան խիստ արտա-

հայտված է և տարածվում է թոքի մեծ հատվածների վրա (օր․  արտահայտված

ֆիբրոզ, ԹՔՕՀ), ապա զարգանում է թոքային արտերիոլների տոնուսի գեներա-

լիզացված բարձրացում, ինչն էլ հանգեցնում է ԹԶ դիմադրողականության

բարձրացման և թոքային հիպերտենզիայի: Այս մեխանիզմում մասնակցություն

ունեն սիմպաթոադրենալային համակարգը, ինչպես նաև անոթասեղմիչ

էնդոթելիալ գործոնները։ Էնդոթելինը և անգիոտենզին II-ն ակտիվացնում են

անոթի թաղանթի հարթ մկանների կծկումը, մինչդեռ PgI2-ի և NO-ի սինթեզի

նվազումն էլ ավելի է ուժգնացում վազոկոնստրիկտոր ազդեցությունը։

2. Հիպերկապնիայի ազդեցությունը: Հիպերկապնիան (արյան մեջ CO2-ի

կոնցենտրացիայի բարձրացումը) նույնպես հանգեցնում է թոքային հիպերտեն-

զիայի զարգացման: Սակայն CO2-ի կոնցենտրացիայի բարձրացումն ազդում է

անոթների տոնուսի վրա անուղղակիորեն՝ ացիդոզով պայմանավորված (pH-ի

նվազում 7,2-ից ցածր): Բացի այդ, CO2-ի կուտակումը հանգեցնում է CO2-ի

նկատմամբ շնչառական կենտրոնի զգայունության նվազման, որը նվազեցում է

թոքերի վենտիլյացիան և նպաստում թոքային վազոկոնստրիկցիային։

3. Թոքային անոթային հունի անատոմիական փոփոխությունները: Անոթային հունի

կառուցվածքային փոփոխություններն են՝

• արտերիոլների և կապիլյարների դատարկումը և սեղմվածությունը թոքերի

էմֆիզեմայի և աստիճանական զարգացող ֆիբրոզի հետևանքով,

• անոթային պատի հաստացումը՝ ի հաշիվ մկանային բջիջների գերաճի, որն

ուղեկցվում է թոքային արտերիոլների լուսանցքի նեղացումով և հանգեցնում է

երկարատև վազոկոնստրիկցիայի,

• բազմաթիվ միկրոթրոմբներ, որոնք առաջանում են արյան հոսքի քրոնիկական

խանգարումների և թրոմբոցիտների ագրեգացիայի հետևանքով,

• թոքային զարկերակների մանր ճյուղերի ախտադարձվող թրոմբոէմբոլիաներ,

• բրոնխաթոքային անաստամոզների առաջացում՝ բրոնխային զարկերակների

(արյան մեծ շրջանառություն) և թոքային զարկերակի ճյուղերի միջև (արյան

փոքր շրջանառություն): Քանի որ բրոնխիալ զարկերակներում ճնշումն ավելի

բարձր է, քան արյան փոքր շրջանառությունում, ուստի կատարվում է արյան

վերաբաշխում բրոնխային զարկերակային համակարգից դեպի թոքային



զարկերակի ճյուղեր, որն էլ նշանակալիորեն բարձրացնում է թոքային 

անոթային դիմադրողականությունը, 

• վասկուլիտները (օր.՝ շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդութ-

յունների դեպքում) նույնպես բնորոշվում են ինտիմայի պրոլիֆերացիայով,

անոթների նեղացումով և խցանումով:

Վերը նկարագրած անոթային հունի ախտաբանական բոլոր փոփոխությունները 

հանգեցնում են թոքային անոթային դիմադրության բարձրացման և թոքային 

հիպերտենզիայի զարգացման: 

4.  Բրոնխային ծառի անցանելիության խանգարումներ: Ալվեոլյար հիպօքսիայի

զարգացմանը և թոքային սրտի ձևավորմանը հակված են այն հիվանդները, որոնց

շրջանում առկա են թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդություններ (քրոնիկական

օբստրուկտիվ բրոնխիտ, ԲԱ)՝ օբստրուկտիվ ՇԱ նշանների գերակշռումով (blue

bloaters):

Թոքերի դիֆուզ ախտահարումների դեպքում ալվեոլյար հիպօքսիան պակաս է 

արտահայտված: Օր․ թոքերի դիֆուզ էմֆիզեմայով հիվանդները (pink puffers) ավելի 

քիչ են հակված թոքային հիպերտենզիայի և խրոնիկական ԹՍ զարգացման: 

 ԹԶ հիպերտենզիային հանգեցնող լրացուցիչ գործոններից են. 

• Արյան մածուցիկության բարձրացումը և թրոմբոցիտների ագրեգացիան,

երկրորդային էրիթրոցիտոզը (էրիթրոցիտոզը և պոլիցիտեմիան դժվարացնում

են արյան հոսքը թոքերի անոթային հունով՝ մեծացնելով նրա դիմադրողա-

կանությունը և հանգեցնելով թոքային զարկերակի փոքր ճյուղերում

հարպատային թրոմբների առաջացմանը):

• Րոպեական ծավալի ավելացումը՝ պայմանավորված տախիկարդիայով և

հիպերվոլեմիայով (հիպերվոլեմիայի պատճառներից է հիպերկապնիան, որը

հանգեցնում է արյան մեջ ալդոստերոնի կոնցենտրացիայի ավելացմանը և

համապատասխանաբար նատրիումի և ջրի պահմանը):

Այսպիսով, նկարագրված մեխանիզմները, որոնք հանգեցնում են թոքային 

անոթային դիմադրության բարձրացմանը և թոքային ԶՀ զարգացմանը, պայմանա-

վորված են թոքերի անոթային հունի և օդատար ուղիների փոփոխությունների 

բնույթով և արտահայտվածությամբ։ Այդ պատճառով բրոնխաթոքային հիվանդութ-

յունների ցանկացած սրացում ուղեկցվում է թոքային հիպերտենզիայի խորացմամբ։ 

Հակառակը, թոքերի պարենխիմայի կամ շնչուղիների բորբոքային պրոցեսների 

էֆեկտիվ բուժումը նվազեցնում է ճնշումը փոքր արյան շրջանառությունում։ Դա պետք 

է հաշվի առնել թոքային անոթային դիմադրության նվազմանն ուղղված բուժման 

ընտրության դեպքում, քանի որ այս թերապիայի ցանկացած մոտեցում կարող է լինել 

անարդյունավետ, եթե չի բուժվում բրոնխաթոքային համակարգի ակտիվ բորբոքային 

պրոցեսը։ 

Հեմոդինամիկայի հիմնական փոփոխությունները 

Թոքային ԶՀ ձևավորման արդյունքում զարգանում և աստիճանաբար 

պրոգրեսիվում են մի շարք հեմոդինամիկ խանգարումներ։ Դրանք են. 



1. ԱՓ հիպերտրոֆիան՝ առանց ֆունկցիայի խանգարման, զարգանում է՝ ի

պատասխան երկարատև և զգալի հետծանրաբեռնվածության մեծացման

(կոմպենսացված թոքային սիրտ):

2. ԱՓ սիստոլիկ ֆունկցիայի նվազումը, որը զուգորդվում է ԱՓ վերջնական

դիաստոլիկ ճնշման բարձրացումով, նրա դիլատացիայով արյան մեծ

շրջանառության մեջ երակային հունի կանգի ձևավորմամբ (դեկոմպենսացված

թոքային սիրտ):

3. ՇԱԾ-ի մեծացումը, Na+ և H2O-ի պահպանումը օրգանիզմում:

4. Հիվանդության ավելի ուշ փուլերում նվազում են սրտի արտամղման ծավալը և ԶՃ

(պայմանավորված է դեպի արյան փոքր շրջանառություն արյան հոսքի և

համապատասխանաբար ՁՓ լցման նվազմամբ):

Կլինիկական պատկերը 

 ՔԹՍ դեպքերի մեծամասնությունում երկար ժամանակ գերակշռում են 

բրոնխաթոքային համակարգի բորբոքային պրոցեսին և ՇԱ բնորոշ կլինիկական 

նշանները։ Թոքային ԶՀ, ԱՓ միոկարդի էքսցենտրիկ հիպերտրոֆիայի և սիստոլիկ 

դիսֆունկցիայի կլինիկական դրսևորումներն ի հայտ են գալիս բավականին ուշ, 

սակայն որոշ ախտանշաններ կարող են հայտնաբերվել ժամանակակից գործիքային 

հետազոտությունների միջոցով։ Հիվանդության սկզբնական փուլերում թոքային 

զարկերակում ճնշումը բարձրանում է միայն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և 

թոքերի բորբոքային պրոցեսի սրացման ժամանակ, իսկ հանգստի և ռեմիսիայի 

շրջանում մնում է նորմալ։ 

 Թոքային սրտի կլինիկական պատկերը բնորոշվում է թոքային զարկերակում 

միջին ճնշման բարձրացումով ավելի քան 25 մմ ս.ս., ԱՓ միոկարդի զգալի գերաճով, 

դրա դիլատացիայով և պրոգրեսիվող մեկուսացված ԱՓ անբավարարությամբ: 

Գանգատները 

Հևոցը թոքային ԶՀ առավել բնորոշ սուբյեկտիվ նշանն է։ Հիվանդության վաղ 

փուլերում այն դժվար է տարանջատել ՇԱ նշաններից, որը բնորոշ է թոքերում 

քրոնիկական բորբոքային պրոցեսին։ Այս դեպքերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

թոքային ԶՀ այլ օբյեկտիվ նշանների բացակայությունը (ԱՓ հիպերտրոֆիա, թոքային 

զարկերակում ճնշման բարձրացման դոպլեր ԷխոՍԳ նշաններ), ինչպես նաև հևոցի 

կապը հազի, խորխարտադրության, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացման և 

օբստրուկտիվ ու ռեստրիկտիվ խանգարումների օբյեկտիվ նշանների հետ։ Հևոցը 

թոքային ԶՀ դեպքում առաջանում է թոքային արյան հոսքի սահմանափակման 

հետևանքով, պայմանավորված զարկերակիկների գեներալիզացված սպազմով, 

դրանց լուսանցքների նեղացմամբ, ԹԶ մանր ճյուղավորումների թրոմբոզով և 

թրոմբոէմբոլիայով, ինչպես նաև անոթային հունի դատարկումով: Սա հանգեցնում է 

թոքերում արյան օքսիգենացիայի խանգարմանը, զարկերակային հիպօքսեմիայի և 

շնչառական կենտրոնի գրգռմանը:  



Հևոցը թոքային ԶՀ դեպքում նվազում է բրոնխոլիտիկների, օքսիգենոթերա-

պիայի, ակտիվ հակաբորբոքային թերապիայի ֆոնին, մինչդեռ սրտային գլիկոզիդ-

ների և դիուրետիկների կիրառումը ոչ միայն չի նվազեցնում հևոցը, այլ կարող է ավելի 

վատացնել հիվանդի վիճակը։ Ի տարբերություն ձախ փորոքային անբավարարության 

և թոքերում արյան կանգով պայմանավորված հևոցի՝ թոքային ԶՀ դեպքում հևոցը չի 

ուժգնանում հիվանդի հորիզոնական և նստած դիրքում։ 

Տախիկարդիան բավականին բնորոշ, չնայած ոչ սպեցիֆիկ նշան է։ Այն կարող է 

ՇԱ և սիմպաթոադրենալային համակարգի ակտիվության ռեֆլեկտոր բարձրացման 

դրսևորում լինել: 

Ցավը սրտի շրջանում․ ՔԹՍ հիվանդների 50 %-ի մոտ սրտի շրջանում ցավն ի 

հայտ է գալիս ֆիզիկական լարվածության ժամանակ, սակայն նիտրոգլիցերինի 

կիրառումը չի նվազեցնում այն, իսկ էուֆիլինի կիրառումն ունի դրական ազդե-

ցություն: Ցավի առաջացման պատճառ կարող է դառնալ հարաբերական կորոնար 

անբավարարությունը, որը պայմանավորված է ԱՓ մկանային զանգվածի զգալի 

ավելացմամբ, մազանոթային ցանցի հարաբերական անբավարարությամբ, աջ 

պսակային զարկերակի ռեֆլեկտոր կծկումով, ԱՓ կորոնար արյան շրջանառության 

դժվարացմամբ, պայմանավորված դրանում վերջնադիաստոլիկ ճնշման բարձրաց-

մամբ: Նշանակություն ունի նաև միոկարդի ինֆեկցիոն-տոքսիկ ախտահարումը և 

հիպօքսիկ թոքային վազոկոնստրիկցիան։ 

Հոգնածություն, ընդհանուր թուլություն, ստորին վերջույթներում ծանրության 
զգացում։ Այս սիմպտոմներն առաջանում են պերիֆերիկ օրգանների և հյուսվածքների 

պերֆուզիայի նվազման (սրտային արտամղման նվազում, պերիֆերիկ վազոկոնստ-

րիկցիա) և արտերիալ հիպօքսեմիայի հետևանքով: Որոշակի նշանակություն ունի 

նաև սիմպաթոադրենալային համակարգի և ՌԱԱՀ ակտիվացման հետևանքով 

առաջացած պերիֆերիկ արյունահոսքի խանգարումը։ 

Ստորին վերջույթների այտուց (դեկոմպենսացված ԹՍ դեպքում): Սկզբում 

այտուցները տեղակայվում են ոտնաթաթերի և կոճերի շրջանում և առաջանում են 

երեկոյան (առավոտյան կարող են անհետանալ)։ ԱՓ անբավարարության պրոգ-

րեսիվմանը զուգընթաց այտուցը տարածվում է սրունքների և ազդրերի շրջանում, որը 

պահպանվում է ամբողջ օրվա ընթացքում՝ ավելի արտահայտվելով երեկոյան։ 

Աբդոմինալ խանգարումներ։ Քրոնիկական ԱՓ անբավարարությամբ հիվանդ-

ները գանգատվում են աջ ենթակողի շրջանում ծանրության զգացումից, ցավերից, որը 

պայմանավորված է լյարդի մեծացմամբ և գլիսոնյան պատիճի ձգմամբ: Կարող են 

լինել նաև էպիգաստրալ ցավ, ինտենսիվ սրտխառնոց, փսխում, մետեորիզմ (պայ-

մանավորված հիպօքսիայով և աթերոսկլերոտիկ փոփոխություններով): Սովորաբար 

այս կլինիկական դրսևորումները պայմանավորված են հիպօքսիայով, որը նվազեցում 

է ստամոքսի, ՏՄԱ և աղիների լորձաթաղանթի պաշտպանական ռեակցիաները, որը 

հանգեցնում է վերջինիս վնասմանը։ Չի բացառվում, որ հետևյալ խանգարումներն 

առավել հաճախ առաջանում են աբդոմինալ աթերոսկլերոզով հիվանդների մոտ։ ԱՓ 

անբավարարության ծանր դեպքերում զարգանում է ասցիտ: 



Ուղեղային երևույթներ․ 
Էնցեֆալոպաթիան զարգանում է գանգուղեղի քրոնիկական հիպերկապնիայի, 

հիպօքսիայի, ինչպես նաև անոթային թափանցելիության խանգարումների և 

գանգուղեղի այտուցի հետևանքով: Մի շարք հիվանդների շրջանում նկատվում են 

գրգռվածություն, ագրեսիա, էյֆորիա, երբեմն փսիխոզներ: Էնցեֆալոպաթիայով որոշ 

հիվանդներ նշում են ճնշվածություն, քնկոտություն ցերեկային ժամերին և անքնու-

թյուն գիշերը, գլխապտույտներ, տանջող գլխացավեր։ Ծանր դեպքերում կարող են 

առաջանալ գիտակցության կորստի էպիզոդներ, որոնք ուղեկցվում են ջղաձգում-

ներով։ 

Հիվանդության կոլապտոիդ տեսակը, որը բնորոշվում է կտրուկ թուլության, 

գլխապտույտի, ԶՃ հանկարծակի անկման, պրոֆուզ սառը քրտինքի և տախիկար-

դիայի էպիզոդներով, առաջանում է ծանր դեկոմպենսացիայով, արտահայտված 

թոքային ԶՀ և սրտի արտամղման ֆրակցիայի նվազմամբ հիվանդների մոտ։ Այս 

նշանները վկայում են հիվանդության անբարենպաստ ելքի մասին։ 

Օբյեկտիվ տվյալները 

Կոմպենսացված թոքային սիրտ   

 ԿԹՍ հիվանդների արտաքին տեսքը ոչ սպեցիֆիկ է։ Այս փուլում, երբ 

գերակշռում են ՇԱ և արտերիալ հիպօքսեմիայի կլինիկական նշանները, մեծ մաս 

դեպքերում կարելի է հայտնաբերել դիֆուզ ցիանոզ (կենտրոնական ցիանոզ)։ Դեմքին, 

ականջներին, պարանոցին և իրանի վերին հատվածներին նկատվում է մաշկային 

ծածկույթների կապտավուն գունավորում՝ մոխրագույն, հողագույն երանգով։ 

Հիվանդի առաջ թեքվելիս ցիանոզը հաճախ ուժգնանում է։ Վերջույթները մնում են 

տաք, քանի որ բացակայում են պերիֆերիկ արյունահոսքի արտահայտված խանգա-

րումները։ Այս դեպքում ցիանոզը պայմանավորված է թոքերում արյան օքսի-

գենացիայի խանգարումներով և վերականգված Hb քանակի ավելացմամբ (40-50 գ/լ և 

ավելի)։ 

 Արտահայտված հիպերկապնիայով հիվանդների մոտ երբեմն դիտվում է 

ինքնատիպ հիվանդագին կարմրություն այտերին, պայմանավորված CO2-ի ազդե-

ցությամբ պերիֆերիկ անոթների պաթոլոգիկ լայնացմամբ։ Այս նշանը ևս սպեցիֆիկ 

չէ, և կարող է հայտնաբերվել արտահայտված ՇԱ և արյան գազային կազմի 

խանգարումներով հիվանդների մոտ։ 

 ԹՍ դեպքում ընդհանուր զննմամբ երբեմն հայտնաբերվում է նաև մաշկի և 

կոնյունկտիվաների անոթների լայնացում և քանակի ավելացում, ինչը պայմանա-

վորված է քրոնիկական հիպերկապնիայով։ Պետք է հիշել, որ արյան մեջ CO2-ի 

պարունակության ավելացումը բնորոշվում է պերիֆերիկ անոթների ոչ միանման 

ռեակցիայով. մաշկի և գլխուղեղի անոթները լայնանում են, իսկ կմախքային 

մկանների և որովայնի օրգանների անոթները՝ կծկվում։ Շնչառական ծանր անբա-

վարարությամբ հիվանդների մոտ երբեմն կարելի է հայտնաբերել «ճագարի (կամ 

գորտի) աչքեր», որը պայմանավորված է կոնյուկտիվայի անոթների տեսանելի 

լայնացմամբ և քանակի շատացմամբ։ 



 Վերջապես, ԹՔՕՀ (բրոնխոէկտազներ, քրոնիկ թարախային բրոնխիտ) դեպ-

քում նկատվում են ձեռքերի և ոտքերի մատների դիստալ ֆալանգների հաստացում 

(«թմբկափայտի մատներ») և եղունգների դեֆորմացիա («ժամացույցի ապակի»)։ 

Դեկոմպենսացված թոքային սիրտ 

Դեկոմպենսացված թոքային սրտով հիվանդների մոտ բացի վերոնշյալ 

կլինիկական արտահայտություններից, ի հյատ են գալիս որոշ սիմպտոմներ, որոնք 

վկայում են արյան մեծ շրջանառության երակային հունում արյան կանգի և 

կենտրոնական երակային ճնշման բարձրացման մասին։ 

Արտահայտված ցիանոզը, որն ունի խառը բնույթ։ Մաշկի դիֆուզ կապտավուն 

գունավորման ֆոնին նկատվում է շրթունքների, ձեռքերի և ոտքերի մատների, քթի 

ծայրի, ականջների և կզակի ցիանոզ: Նույնիսկ արյան մեծ շրջանառության քրոնիկ 

երակային կանգի ֆոնին վերջույթները մնում են տաք, պայմանավորված 

հիպերկապնիայով՝ պերիֆերիկ դիլատացիայով։ Բացառություն են  հիվանդության 

ծանր ընթացքով, սրտային արտամղման նվազմամբ և պերիֆերիկ արյունամա-

տակարարման խանգարմամբ անձինք։ 

Ստորին վերջույթների այտուցը պայմանավորված է արյան կանգով մեծ արյան 

շրջանառությունում և հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացումով: Որոշակի նշանակու-

թյուն ունի օրգանիզմում նատրիումի և ջրի պահումը, որը պայմանավորված է ՌԱԱՀ 

ակտիվության բարձրացումով, ալդոստերոնի և հակադիուրետիկ հորմոնների 

քանակի ավելացումով: Այտուցը տեղակայվում է ոտնաթաթերի, սրունքների 

շրջանում, իսկ ծանր հիվանդների մոտ, որոնք երկարատև պահպանում են 

անկողնային ռեժիմ, նաև գոտկատեղի շրջանում։ 

Պարանոցային երակների արտափքումը կենտրոնական երակային ճնշման 

բարձրացման և արյան մեծ շրջանառությունում երակային կանգի կարևոր 

կլինիկական նշան է: Հարկավոր է հիշել, որ երակների արտափքումը հայտնաբերվում 

է նաև թոքերի արտահայտված էմֆիզեմայի և փոքր տրամաչափի բրոնխների 

օբստրուկցիայի դեպքում, որը պայմանավորված է ներկրծքային ճնշման բարձրա-

ցումով և դեպի աջ սիրտ տանող երակներում արյան հոսքի խանգարմամբ: Հաճախ 

թոքային սրտով հիվանդների պարանոցային երակների արտափքումն արտահայտ-

ված է ներշնչման ժամանակ, որը վկայում է ԿԵՃ-ի արտահայտված բարձրացման և 

խոշոր երակներից դեպի աջ նախասիրտ և ԱՓ արյունահոսքի դժվարացման մասին 

(Կուսմաուլի սիմպտոմ)։ 

Ծանր դեպքերում կարելի է հայտնաբերել հեպատոյուգուլյար  ռեֆլյուքս՝ ձեռքով 

սեղմելիս որովայնի առաջային պատին պարանոցային երակների արտափքման 

ավելացում որովայնի առաջային պատին։ Նորմայում լյարդի սեղմումը և դեպի սիրտ 

երակային արյունահոսքի ավելացումը չի ուղեկցվում ԿԵՃ-ի բարձրացմամբ և 

պարանոցային երակների լայնացմամբ, մինչդեռ ԱՓ անբավարարությամբ և մեծ 

շրջանառությունում արյան կանգով հիվանդների մոտ հեպատոյուգուլյար փորձը 

հանգեցնում է պարանոցային երակների արտափքման ավելացման և ԿԵՃ-ի 

բարձրացման։ 



ԱՓ անբավարարությամբ հիվանդների դեմքը հաճախ այտուցված է, մաշկը՝ 

գունատ դեղնավուն, շուրթերի, քթի ծայրի, ականջների բլթակների արտահայտված 

ցիանոզով, բերանը՝ կիսաբաց, աչքերը՝ խամրած (Կորվիզարի դեմք)։ 

Քրոնիկական թոքային սրտով հիվանդների շրջանում ԱՓ ՍԱ տերմինալ 

փուլում զարգանում է «սրտային կախեքսիա», որի պատճառը որովայնի խոռոչի 

օրգանների ֆունկցիայի խանգարումն է, ինչը պայմանավորված է դռներակի 

համակարգում կանգային երևույթներով (աղիքներում ներծծման վատացում, լյարդի 

սպիտակուցների սինթեզի խանգարում, արտա-հայտված անոռեքսիա, սրտխառնոց, 

փսխում): Մեծ նշանակություն ունի սիմպաթոադրենալային համակարգի, ՌԱԱՀ և 

ցիտոկինների (TNFα) երկարատև գերակտիվացումը: 

Շատ դեպքերում տեսանելի են թոքերի էմֆիզեմայի նշաններ՝ տակառաձև 

կրծքավանդակ, միջկողային տարածությունների մեծացում, էպիգաստրալ  անկյունը 

90օ-ից ավելի, վերանրակային փոսերի արտափքում կամ հարթվածություն։ Պերկու-

տոր հնչյունը տուփային է, աուսկուլտացիայով հայտնաբերվում է թուլացած 

վեզիկուլյար շնչառություն: Հազվադեպ հայտնաբերվում է կրծքավանդակի 

կիֆոսկոլիոտիկ դեֆորմացիա, որը ևս կարող է վենտիլացիոն խանգարումների և 

ԹԹՍ պատճառ դառնալ։ 

Հիդրոթորաքսն (ավելի հաճախ աջակողմյան) ի հայտ է գալիս դեկոմպեն-

սացված ԹՍ և արյան մեծ շրջանառության կանգի պայմաններում: 

Հեպատոմեգալիան ախտորոշվում է դեկոմպենսացված թոքային սրտով գրեթե 

բոլոր հիվանդների շրջանում: Լյարդը մեծացած է չափսերով, շոշափելիս ցավոտ է, 

ծայրը՝ կլորացած։ Զգալի արտահայտված ԱՓ անբավարարությունն ուղեկցվում է 

որովայնի խոռոչում հեղուկի կուտակմամբ՝ ասցիտով: 

 Սրտի շոշափումով հայտնաբերվում է արտահայտված պուլսացիա կրծոսկրից 

դեպի ձախ (սրտային հրոց), նաև էպիգաստրալ շրջանում, որը պայմանավորված է 

գերաճի և դիլատացիայի ենթարկված ԱՓ: Առկա է սրտի հարաբերական բթության աջ 

սահմանի շեղում դեպի աջ, ինչպես նաև բացարձակ բթության սահմանի լայնացում: 

Սրտի աուսկուլտացիայի բնորոշ ցուցանիշներից են թոքային զարկերակի վրա 

երկրորդ տոնի ուժեղացումը: Երկրորդ տոնի երկատումը երկրորդ միջկողային 

տարածքում կրծոսկրից դեպի ձախ թոքային զարկերակի կիսալուսնաձև փականների 

ավելի ուշ փակվելու և երկրորդ տոնի թոքային կոմպոնենտի ուշացած ձևավորման 

նշան է: Առաջին տոնը կարող է լինել թուլացած հիպերտրոֆիայի և դիլատացիայի 

ենթարկված ԱՓ դանդաղացած կծկման պատճառով: 

 ԱՓ զգալի հիպերտրոֆիայի դեպքում լսվում է ԱՓ չորրորդ տոնը։ ԱՓ 

ախտաբանական երրորդ տոնն առաջանում է ԱՓ սիստոլիկ դիսֆունկցիայի և դրա 

ծավալային գերբեռնվածության պայմաններում: 

 ԱՓ զգալի դիլատացիայի հետևանքով զարգանում է եռափեղկ փականի 

հարաբերական անբավարարություն, որն արտահայտվում է սիստոլիկ աղմուկով, 

որն ուժգնանում է խոր ներշնչման ժամանակ (Ռիվերո-Կորվալոյի սիմպտոմ): 



Թոքային զարկերակի լսման կետում երբեմն լսվում է դիաստոլիկ աղմուկ 

երկրորդ տոնից անմիջապես հետո, որն էլ ԹԶ դիլատացիայի հետևանքով պայմանա-

վորված է ԹԶ փականների հարաբերական անբավարարությամբ, պայմանավորված 

երկարատև թոքային զարկերակային հիպերտենզիայով: 

 Արտահայտված ԹԶ հիպերտենզիայի և ԱՓ սիստոլիկ ֆունկցիայի նվազման 

դեպքում փոքրանում է արյան հոսքը դեպի սրտի ձախ հատվածներ, ինչը հանգեցնում 

է համակարգային ԶՀ նվազման։ Երբեմն ի հայտ է գալիս պարադոքսալ պուլս՝ 

սիստոլիկ ԶՃ իջեցում ներշնչման ժամանակ 10 մմ ս.ս.-ից ավելի: Ի հայտ են գալիս 

տախիկարդիա և սրտի ռիթմի այլ խանգարումներ։ 

Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշում 

Արյան ընդհանուր հետազոտությամբ հայտնաբերվում են էրիթրոցիտոզ, 

հեմատոկրիտի և Hb մակարդակի բարձրացում: Ծանր դեպքերում զարգանում է 

պոլիցիտեմիա՝ էրիթրոցիտների, թրոմբոցիտների և լեյկոցիտների ավելացումով: ԷՆԱ 

նվազումը պայմանավորված է արյան մածուցիկության բարձրացմամբ: 

ԷՍԳ միջոցով հայտնաբերվում են ԱՓ և աջ նախասրտի հիպերտրոֆիայի 

նշաններ։ Վաղ ԷՍԳ նշաններն են II, III, aVF արտածումներում՝ սրածայր բարձր 

ամպլիտուդով, P (P-pulmonale) ատամիկները 0,1 վայրկյան տևողությամբ: Ավելի ուշ ի 

հայտ են գալիս ԱՓ հիպերտրոֆիայի ԷՍԳ նշաններ։ Պայմանավորված թոքային 

զարկերակում ճնշման մակարդակի, ԱՓ մկանային զանգվածի և թոքերի էմֆիզեմայի 

արտահայտվածությամբ թոքային սրտով հիվանդների մոտ կարելի է հայտնաբերել 

երեք տեսակի ԷՍԳ փոփոխություններ։ 

rSR΄ տեսակի փոփոխությունները դիտվում են ԱՓ չափավոր հիպերտրոֆիայի 

դեպքում, երբ ԱՓ միոկարդի զանգվածը հավասարվում է  ՁՓ միոկարդի զանգվածին 

• V1 –ում QRS կոմպլեքսը փոխակերպվում է rSR΄ տեսակի,

• R΄V1 և S V5,6 ամպլիտուդի մեծացումը (RV1>7մմ, RV1+SV5,6>10.5մմ),

• սրտի էլեկտրական առանցքի թեքումը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ

(անցման գոտու շեղում դեպի V5,6 և RS տեսակի QRS-ի առաջացում),

• աջ կրծքային արտածման մեջ (V1) ներքին շեղման ինտերվալի երկարության

մեծացում 0.03 վ-ից ավելի,

• RS-T սեգմենտի իջեցում և բացասական T ատամիկի առաջացում III, aVF, V1 և

V2 արտածումներում,

• սրտի էլեկտրական առանցքի թեքում դեպի աջ (անկյուն α>100˚) (ոչ

մշտական նշան):

 qR-տեսակի փոփոխությունները ի հայտ են գալիս ԱՓ արտահայտված գերաճի 

ժամանակ, երբ ԱՓ զանգվածը որոշակիորեն մեծ է ՁՓ զանգվածից՝ 

• V1 արտածման մեջ առաջանում է QRS կոմպլեքսի QR կամ qR տեսակը,

• R V1 և S V5,6 ամպլիտուդի մեծացում (RV1>7մմ, RV1+SV5,6>10.5մմ),

• սրտի էլեկտրական առանցքի թեքում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ

(անցման գոտու շեղում դեպի V5,6 և RS ձևի QRS-ի առաջացում),



• աջ կրծքային արտածման մեջ (V1) ներքին շեղման ինտերվալի երկարության

մեծացում 0.03 վ-ից ավելի,

• RS-T սեգմենտի իջեցում և բացասական T ատամիկի առաջացում III, aVF, V1 և

V2 արտածումներում,

• սրտի էլեկտրական առանցքի թեքում դեպի աջ (անկյուն α>100˚) (ոչ

մշտական նշան):

S-տեսակը առաջանում է արտահայտված էմֆիզեմայի և քրոնիկական թոքային սրտի

դեպքում (սրտի թեքում լայնական առանցքի շուրջ գագաթով հետ)՝

• կրծքային բոլոր արտածումներում V1-V6 QRS կոմպլեքսն ունի կա՛մ rS, կա՛մ

RS տեսք՝ արտահայտված S ատամիկով,

• SI, SII, SIII (սրտի թեքում լայնական առանցքի շուրջ գագաթով հետ),

• անցողիկ գոտու թոքում դեպի ձախ (V5,6) և RS V5,6-ի առաջացում, սրտի թեքում

երկայնակի առանցքի շուրջ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ,

• հայտնաբերվում է սրտի առանցքի ուղղահայաց դիրք:

Քրոնիկական թոքային սրտին բնորոշ ԷՍԳ տվյալներն են․ 

o ԱՓ հիպերտրոֆիան,

o P- pulmonale աջ նախասրտի լայնացման պատճառով։

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս 

հստակեցնելու թոքերի ախտահարման բնույթը, ինչպես նաև հայտնաբերելու որոշ 

կարևոր ռենտգենաբանական նշաններ, որոնք վկայում են ԱՓ մեծացման և թոքային 

ԶՀ առկայության մասին․ 

1. ԹԶ ցողունի արտափքում,

2. թոքարմատների լայնացում,

3. ԱՓ չափերի մեծացում և հետկրծոսկրային տարածության փոքրացում,

4. սրտի ստվերի հետին եզրագծի արտափքում մինչև ռետրոկարդիալ

տարածության նեղացում,

5. ԹԶ կենտրոնական ճյուղերի և ցողունի լայնացում, որը զուգորդվում է

թոքային դաշտերի պերիֆերայում անոթային պատկերի աղքատացմամբ՝

թոքային զարկերակի մանր ճյուղավորումները նեղանալու պատճառով:

 Էխոկարդիոգրաֆիայով 
1. հայտնաբերվում է ԱՓ միոկարդի հիպերտրոֆիա,

2. գնահատվում է ԱՓ սիստոլիկ ֆունկցիան: Այն հիմնված է ԱՓ դիլատացիայի

նշանների հայտնաբերման վրա: Նորմայում ԱՓ վերջնական դիաստոլիկ ճնշումը

հավասար է 15-20 մմ ս․ս․, իսկ դիլատացիայի դեպքում գերազանցում է 26 մմ ս․ս․:

ԱՓ սիստոլիկ դիսֆունկցիան խոր ներշնչման ժամանակ կարող է նաև

գնահատվել ստորին սիներակի կոլապսի աստիճանով, որը նորմայում 50% է:

Վերջինիս թերացումն աջ նախասրտում և արյան մեծ շրջանառության երակային

հունում ճնշման բարձրացման ցուցանիշ է:



3. Թոքային ԶՀ ախտորոշելու նպատակով կատարվում է դոպլերյան հետազո-

տություն. որոշվում է արյան հոսքի ձևն ԱՓ դուրսբերման ուղիում: Նորմայում այն

գմբեթաձև է և սիմետրիկ, իսկ թոքային հիպերտենզիայի դեպքում դառնում է

եռանկյունաձև կամ երկգագաթային:

Սրտի աջ հատվածների և թոքային զարկերակի կաթետերիզացիա 

Սրտի աջ հատվածների կաթետերիզացիան թոքային ԶՃ գնահատման ուղիղ 

մեթոդ է: Կիրառվում է Սվան-Հանցի կաթետերը, որը ներմուծվում է լծային ներքին և 

արտաքին, ենթաանրակային, ազդրային երակներով աջ նախասիրտ, այնուհետև ԱՓ 

և թոքային զարկերակ՝ չափելով ճնշումը վերը նշված հատվածներում: Երբ կաթետերը 

թոքային զարկերակի ճյուղավորումներից որևէ մեկում է, դրա ծայրն արտափքում են: 

Անոթի կարճատև օկլյուզիան հնարավորություն է տալիս որոշելու թոքային 

զարկերակում օկլյուզիայի ճնշումը (սեպման ճնշում, ԹԶՍՃ), որը համապատաս-

խանում է թոքային երակների, ձախ նախասրտի և ձախ փորոքի վերջնական 

դիաստոլիկ ճնշմանը: Թոքային սրտի դեպքում ճնշումը թոքային զարկերակում 

հանգստի ժամանակ ավելի է 25մմ ս.ս.-ից, իսկ ծանրաբեռնվածության ժամանակ 

ավելի, քան 35 մմ ս.ս.: Այս դեպքում թոքային զարկերակի օկլյուզիայի ճնշումը մնում 

է նորմալ կամ իջնում է՝ կազմելով  ոչ ավելի քան 10-12 մմ ս.ս.: Ձախ փորոքային 

անբավարարության և սրտի արատների դեպքում, որն ուղեկցվում է թոքերում 

երակային կանգով, թոքային զարկերակում ճնշման բարձրացումը զուգորդվում է 

օկլյուզիայի ճնշման բարձրացմամբ 15-18 մմ ս.ս. և ավելի: 

ԱՇՖ հետազոտման նպատակներն են․ 
• ԱՇՖ խանգարման ախտորոշումը և ՇԱ ծանրության գնահատումը,

• օբստրուկտիվ և ռեստրիկտիվ խանգարումների դիֆերենցիալ ախտորոշումը,

• ՇԱ պաթոգենետիկ բուժման հիմնավորումը,

• նշանակված բուժման արդյունավետության գնահատումը:

ԱՇՖ գնահատման առավել տեղեկատվական ցուցանիշներից են՝ 

• թոքերի ընդհանուր տարողությունը (ԹԸՏ),

• թոքերի կենսական տարողությունը (ԹԿՏ),

• թոքերի մնացորդային ծավալը (ԹՄԾ),

• ֆունկցիոնալ մնացորդային տարողությունը (ՖՄԾ),

• ուժեղացած արտաշնչման ծավալը 1-ին վայրկյանում (ԱԱԾ1),

• Տիֆնոյի ինդեքսը (ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ, %),

• արտաշնչման առավելագույն ծավալային արագությունը թոքերի ուժեղացած

կենսական տարողության 25%, 50%, 75% մակարդակներում (ԱԾԱ25%,50%,75%):

 ՔԹՍ բուժման հիմքում թոքային ԶՀ և ԱՓ ՍԱ կորեկցիան է: Դա հնարավոր է 

միայն թոքերում ախտաբանական պրոցեսի վրա ակտիվ ազդեցությամբ։ Բուժման 

արդյունքը պայմանավորված է առաջին հերթին ալվեոլյար վենտիլյացիայի բարելավ-

մամբ, զարկերակային հիպօքսեմիայի, հիպերկապնիայի, ացիդոզի կորեկցիայով։ 



Պաթոգենեզի հետևյալ օղակների վրա ազդեցությունը նպաստում է թոքային 

զարկերակում ճնշման նվազմանը նույնիսկ դեկոմպենսացված ԹՍ-ի դեպքում։ 

Թոքային զարկերակային հիպօքսեմիայի բուժումը 

➢ Թթվածնի ինհալյացիան հնարավորություն է տալիս վերականգնելու ԿՆՀ,

երիկամների, լյարդի ֆունկցիայի խանգարումները, պայմանավորված ՇԱ,

կանխարգելելու մետաբոլիկ ացիդոզը, նվազեցնելու կատեխոլամինեմիան,

բարելավելու թոքերի ֆունկցիան և այլն:

 Օքսիգենոթերապիան ցուցված է հետևյալ դեպքերում․ 

• արտահայտված ցիանոզ,

• տախիպնոէ,

• տախիկարդիա,

• բրադիկարդիա,

• ԶՀ և զարկերակային հիպոտենզիա,

• մետաբոլիկ ացիդոզի նշաններ,

• զարկերակային հիպօքսեմիա (PaO2 < 65 մմ ս.ս.)։

Ստացիոնարում թթվածնի ինհալյացիայի համար  օգտագործվում է քթի կաթե-

տեր, ներշնչվող խառնուրդում թթվածնի (խոնավացրած) կոնցենտրացիան չի 

գերազանցում 40%-ը, որը հնարավորություն է տալիս օրերի, շաբաթների ընթացքում 

իրականացնելու օքսիգենոթերապիա: Չի թույլատրվում 100% թթվածնի օգտագոր-

ծումը, քանի որ այն հանգեցնում է շնչառական կենտրոնի ընկճման և հիպերկապնիկ 

կոմայի զարգացման: Եթե վերը նշված միջոցառումները դրական արդյունք չեն 

ապահովում, և PaCO2> 60մմ ս.ս., ապա նպատակահարմար է կիրառել թոքերի 

արհեստական վենտիլյացիա: 

➢ Բրոնխների անցանելիության բարելավումն իրականացվում է բրոնխոդիլա-

տատորների, խորխաբերների, մուկոլիտիկների օգտագործումով: Բրոնխալի-

տիկներն ըստ մեխանիզմի բաժանվում են 3 խմբի՝

• β-ադրենէրգիկ ռեցեպտորների խթանիչներ (սալբուտամոլ, բերոտեկ,

սալմետերոլ),

• խոլինոլիտիկներ (ատրովենտ, տրովենտոլ)

• մեթիլքսանտիններ (թեոֆիլին, թեոդուր)։

Կիրառվում են նաև կոմբինացված դեղամիջոցներ (բերոդուալ-բերո-

տեկ+ատրովենտ, էուդուր-թեոֆիլին+թերբուտալին): 

Մուկոցիլիար քլիրենսի կորեկցիան իրականացվում է լորձի արտադրմանը և 

սուրֆակտանտի առաջացմանը նպաստող դեղամիջոցներով (բրոմհեքսին), 

մուկոլիտիկներով (կալիումի յոդիդ), հիմնային լուծույթների ինհալացիաներով: 

➢ Անտիբիոտիկները բրոնխաթոքային ինֆեկցիաների էթիոտրոպ բուժման

հիմնական միջոցներն են։ Ադեկվատ ընտրված ոչ սպեցիֆիկ անտիբիոտիկո-

թերապիան նպաստում է բրոնխիալ ծառում և թոքային հյուսվածքում



բորբոքային պրոցեսի ընկճմանը, վերականգնում է թոքային վենտիլյացիան և 

նվազեցնում թոքային զարկերակային հիպօքսեմիան։ 

Տևական օքսիգենոթերապիան, բրոնխոդիլատատորների և անտիբիոտիկների 

ադեկվատ կիրառումը նվազեցնում են ՇԱ և ՍԱ նշանները և բարելավում ՔԹՍ 

հիվանդների կյանքի որակը։ Արտերիալ հիպօքսեմիայի, հիպերկապնիայի, ացիդոզի 

նվազեցումը հանգեցնում է թոքային արտերիոլների վազոկոնստրիկցիայի և թոքային 

զարկերակներում ճնշման իջեցման։ 

Թոքային անոթային դիմադրության կարգավորումը 

Իրականացվում է մի շարք դեղամիջոցներով, որոնք նվազեցնում են թոքային 

անոթային դիմադրությունը (ԱՓ հետծանրաբեռնվածությունը), արյան հոսքը դեպի 

սրտի աջ հատվածները (նախածանրաբեռնվածության նվազում), շրջանառող արյան 

ծավալը և ճնշումը թոքային զարկերակում: 

Այդ նպատակով կիրառում են. 

1. Կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ (նպաստում են արյան փոքր

շրջանառության անոթների տոնուսի նվազմանը, բրոնխների հարթ մկանային

շերտի թուլացմանը, նվազեցնում են թրոմբոցիտների ագրեգացիան, մեծացնում են

միոկարդի տոլերանտությունը հիպօքսիայի նկատմամբ)՝ նիֆեդիպին, դիլտիա-

զեմ: 30-40 % դեպքերում բուժումն անարդյունավետ է՝ հաշվի առնելով անոթային

հունի անդառնալի փոփոխությունները: Բուժման անցանկալի ազդեցութ-

յուններից է ԶՃ զգալի նվազումը։

2. Անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի (ԱՓՖ) ինհիբիտորներ

• Անոթների (զարկերակիկ, երակ) լայնացումը պայմանավորված է

անգիոտենզին II-ի անոթասեղմիչ հատկության նվազումով, ինչպես նաև

անոթալայնիչ բրադիկինինի ինակտիվացիայի ընկճումով: Բրադիկինինն իր

հերթին նպաստում է էնդոթելային անոթալայնիչ գործոնների խթանմանը

(PGI2, NO): Արդյունքում զարգանում է ոչ միայն համակարգային զարկերա-

կային վազոդիլատացիա, այլև նվազում է թոքային անոթային դիմադրութ-

յունը, բացի դրանից երակների լայնացումը նպաստում է արյան հոսքի նվազ-

մանը դեպի աջ սիրտ՝ հետևաբար ԱՓ նախածանրաբեռնվածության նվազ-

մանը:

• ԱՓՖ-պաշարիչների ազդեցության հետևանքով ընկճվում է ալդոստերոնի

սինթեզը մակերիկամներում, որը երիկամների դիստալ խողովակներում

նպաստում է Na-ի և ջրի ռեաբսորբցիայի նվազմանը: Միաժամանակ նվազում

է K+ իոնների սեկրեցիան։

• Միաժամանակ դրանք նվազեցնում են անգիոտենզին կախյալ ջրի և Na-ի

ռեաբսորբցիան պրոքսիմալ խողովակներում, որը նպաստում է շրջանառող

արյան ծավալի և նախածանրաբեռնվածության նվազմանը:

• ԱՓՖ-պաշարիչները նվազեցնում են նաև սիմպաթոադրենալային համակար-

գի ակտիվությունը, քանի որ ընկճում են անգիոտենզին II-ով պայմանա-

վորված նորադրենալինի առաջացումը: Արդյունքում նվազում է ԱՓ



նախածանրաբեռնվածությունը և հետծանրաբեռնվածությունը, շրջանառող 

արյան ծավալը և թոքային զարկերակում բարձրացած ճնշման մակարդակը: 

ԹՍ-ի դեկոմպենսացիայի դեպքում ԱՓՖ-պաշարիչները նշանակվում են փոքր 

դեղաչափերով (կապտոպրիլ 12.5-25 մգ), ԹՍ-ի կոմպենսացիայի դեպքում 

խորհուրդ է տրվում օրական ավելի մեծ չափաբաժին (կապտոպրիլ 50-75 մգ): 

3. Նիտրատները երակային վազոդիլատատորներ են, հետևաբար նպաստում են

դեպի աջ սիրտ երակային արյան քանակի և թոքային զարկերակում ճնշման

իջեցմանը: Հաճախ օգտագործում են երկարատև ազդեցության իզոսորբիդ-

դինիտրատ կամ իզոսորբիդ-5-մոնոնիտրատ:

4. α1- ադրենոպաշարիչներ: Այս դեղամիջոցներն իրականացնում են անոթի

հարթմկանային բջիջների α1- ադրենոռեցեպտորների սելեկտիվ պաշարումը՝

նպաստելով զարկերակիկային և երակային վազոդիլատացիային, անոթների

ընդհանուր ծայրամասային դիմադրության և թոքային անոթային դիմադրու-

թյան նվազմանը:

 Կիրառվում են նվազագույն դեղաչափեր՝ հաշվի առնելով դրանց հիպոտենզիվ 

օրթոստատիկ ռեակցիաները (դոքսազոզին, պրազոզին): 

  Այսպիսով՝ 

• ՔԹՍ-ով հիվանդների թոքային անոթային դիմադրության և թոքային

զարկերակում ճնշումն իջեցնելու նպատակով կարելի է կիրառել վազոդիլա-

տատորներ՝ Ca-ական անցուղիների պաշարիչներ, ԱՓՖ ինհիբիտորներ,

նիտրատներ, α1- ադրենոպաշարիչներ։

• Վազոդիլատատորներ կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ է ցուցաբերել

զգուշություն և թոքերի ֆունկցիոնալ վիճակի ու հեմոդինամիկայի վե-

րահսկում, քանի որ որոշ դեպքերում այս պրեպարատները կարող են

վատացնել թոքերում վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունը, որն էլ

հանգեցնում է թոքային զարկերակներում ճնշման բարձրացմանը։

• Վազոդիլատատորներով թերապիան պետք է ուղեկցվի թոքային վենտիլյա-

ցիայի խանգարումների ադեկվատ կորեկցիայով և բրոնխաթոքային հիվան-

դությունների բուժմամբ (երկարատև օքսիգենոթերապիա, անտիբիոտիկներ,

բրոնխոդիլատատորներ)։

Հեմոռեոլոգիական խանգարումների և թրոմբոցիտների ագրեգացիայի 

կորեկցիան 

Քրոնիկ ԹՍ-ով հիվանդներին բնորոշ է արյան մակարդունակության, թրոմբո-

ցիտների ագրեգացիայի, արյան մածուցիկության մեծացումը։ Ծանր դեպքերում այս 

խանգարումները հանգեցնում են թոքային զարկերակների մանր ճյուղերի երկրոր-

դային թրոմբոզների առաջացմանը, ինչպես նաև թոքային ԶՀ պրոգրեսիվմանը։ 

Արյան բաց թողում՝ (200-300մլ) ցուցված է հեմատոկրիտի 55-60 % բարձրացման 

և թոքային զարկերակում բարձր ճնշման դեպքում: 



Ցածր մոլեկուլյար հեպարինները (ֆրաքսիպարին 0.6 մլ 2 անգամ) հիմնա-

կանում ցուցված են թոքային սրտով հիվանդներին, որը զարգացել է թոքային 

զարկերակի փոքր ճյուղավորումների ախտադարձվող թրոմբոէմբոլիայի հետևանքով: 

Ռեոպոլիգլյուկին նշանակվում է ն/ե կաթիլային 200-400 մգ x 2 շաբաթական, 

տրենտալ՝ per os 100-400 մգ 2-3 անգամ օրական: 

Աջ փորոքային անբավարարության բուժման առանձնահատկությունները 

• Դիուրետիկները հիմնականում օգտագործվում են կանթային դիուրետիկներ,

որոնք նպատակահարմար է համակցել կալիում-պահպանող դիուրետիկների

հետ (ալդակտոն, վերոշպիրոն):

• Սրտային գլիկոզիդների կիրառման անհրաժեշտությունը դեկոմպենսացված

ԹՍ հիվանդների շրջանում սահմանափակվում է նախասրտերի ֆիբրիլյա-

ցիայի բարդացումով: Հիմնականում նշանակվում է ցածր չափաբաժին:

Սրտային գլիկոզիդների կիրառումն այնքան էլ արդյունավետ չէ, քանի որ

դրանք չեն ազդում ԹԶ հիպերտենզիայի զարգացման հիմնական մեխանիզմի՝

թոքային անոթային դիմադրության վրա: Բացի դրանից, սրտային գլիկոզիդ-

ների ազդեցության հետևանքով ԱՓ հարվածային արտամղման բարձրացումը

հանգեցնում է թոքային ԶՃ բարձրացմանը: Ինչպես նաև այս հիվանդների

շրջանում գլիկոզիդային ինտոքսիկացիան (սրտի ռիթմի խանգարումները)

առավել հաճախադեպ է:

• ԱՓՖ-ինհիբիտորներն ազդում են ՍԱ հիմնական պաթոգենետիկ օղակների

վրա, առաջացնելով սրտի հեմոդինամիկ և նեյրոհումորալ «բեռնաթափում»,

նաև դրական ազդեցություն ունենալով թոքային ԶՃ վրա: Այս դեղամիջոցների

արդյունավետությունը սրտային դեկոմպենսացիայի դեպքում պայմանավոր-

ված է հյուսվածքային ՌԱԱՀ ինակտիվացմամբ և ունի հետևյալ դրական

ազդեցությունները․

✓ սրտի, անոթների ռեմոդելավորման պրոցեսների դանդաղեցում,

✓ փորոքների միոկարդի հիպերտրոֆիայի հետզարգացում, ԱՓ

դիլատացիայի կանխում,

✓ միոկարդի ինտերստիցիալ ֆիբրոզի ձևավորման դանդաղեցում, ԱՓ

դիաստոլիկ ռիգիդության նվազում:

ԱՓՖ-ինհիբիտորներն, ազդելով հումորալ, ՌԱԱՀ վրա, նպաստում են սրտի 

հեմոդինամիկ բեռնաթափմանը և նվազեցնում են ԱՓ նախա- և հետծանրա-

բեռնվածությունը: Այս ազդեցությունները պայմանավորված են․  

• զարկերակների (հետծանրաբեռնվածություն) և երակների (նախածանրաբեռնվա-

ծություն) համակարգային վազոդիլատացիայով,

• մակերիկամներում ալդոստերոնի սինթեզի և Na+-ի, H2O-ի ռեաբսորբցիայի

նվազմամբ (շրջանառող արյան քանակի և նախածանրաբեռնվածության նվազում),

• սիմպաթոադրենալային համակարգի ակտիվության նվազմամբ:

 Բուժման համար կիրառում են կապտոպրիլ, էնալապրիլ, լիզինոպրիլ, պերին-

դոպրիլ, ռամիպրիլ: 



 Դեկոմպենսացված ԹՍ դեպքում պրոգրեսիվող ԱՓ ՍԱ նշանների առկա-

յությամբ և այտուցային սինդրոմով հիվանդների շրջանում կյանքի տևողությունը չի 

գերազանցում 2,5-5 տարին: 

Նկարագրել ստորև տեղադրված պատկերները  

Նկար 1․ Նկար 2․ 

Նկար 3․ 

Նկար 4․ 



Պատասխանները 

Նկար 1․ Թոքերը, ոսկրային կարկասը, միջնորմը առանց պաթոլոգիկ 

փոփոխությունների են, սինուսները՝ ազատ։ Նկատվում է սրտի աջ 

սահմանի ստվերի լայնացում ԱՓ հաշվին։ 

Նկար 2․ Թոքային զարկերակի ցողունի, աջ և ձախ գլխավոր թոքային 

զարկերակների զանգվածային լայնացում։ 

Նկար 3․ ԷՍԳ – P-pulmonale, R ատամիկի վոլտաժի բարձրացում (հիվանդի ԹԶ-ում 

հաստատված է նաև ճնշման բարձրացում)։ 

Նկար 4․ Քրոնիկական թոքային պաթոլոգիայով հիվանդի ԿՏ հետազոտություն։ 

Նկատվում է գլխավոր ԹԶ լայնացում՝ D=36.4 (նորմայում՝ 25․1 ±2․8 մմ)։ 



ԹԶԹԷ-ն թոքային զարկերակի հիմնական ցողունի կամ նրա ճյուղավորումների 

լուսանցքի խցանումն է թրոմբի մասնիկներով, որոնք առաջացել են արյան մեծ 

շրջանառության երակներում կամ աջ սրտի խոռոչներում, և արյան հոսքով անցել են 

արյան փոքր շրջանառություն: Մեխանիկական խցանումը զուգորդվում է թոքային 

արտերիոլների տարածուն վազոկոնստրիկցիայով, որը հանգեցնում է թոքերում 

արյան հոսքի կտրուկ սահմանափակման: 

ԹԶԹԷ-ն ազգաբնակչության մահացության պատճառներից 3-րդն է (սիրտ-

անոթային այլ հիվանդություններից և չարորակ նորագոյացություններից հետո): 

Մահացությունը ԹԶԹԷ-ից  30% է: 

 Էթիոլոգիան 

ԹԶԹԷ-ի հաճախակի պատճառներից են զստազդրային (իլեոֆեմորալ) հատ-

վածի խորանիստ երակների սուր թրոմբոզը, ավելի հազվադեպ ԹԶԹԷ-ի պատճառ են 

սրունքի խորանիստ երակների թրոմբոզը: Մակերեսային երակների թրոմբոֆլո-

բիտները երբեք չեն բարդանում ԹԶԹԷ-ով: 

Հարկ է հիշել, որ ԹԶԹԷ-ն զարգանում է խորանիստ երակների սուր թրոմբոզի ոչ 

բոլոր դեպքերում։ Օր․ զստազդրային երակների թրոմբոզով հիվանդների կեսի մոտ է 

զարգանում ԹԶԹԷ, իսկ սրունքի խորանիստ երակների թրոմբոզի միայն 1-5% 

դեպքերում։ Արյան հոսքի հետ պոկվում և տեղափոխվում են արյան փոքր շրջանառու-

թյուն հիմնականում ֆլոտացնող թրոմբները, որոնք ֆիքսացիայի մեկ կետ ունեն 

դիստալ հատվածում: Այդպիսի թրոմբերի երկարությունը 15-20 սմ է: 

Աղյուսակում ներկայացված են հիմնական գործոնները, որոնք հանգեցնում են 

մագիստրալ անոթների թրոմբոզի և հետևաբար ԹԶԹԷ-ի զարգացմանը։ Առաջին 

հերթին դրանցից են չարորակ նորագոյությունները (30% դեպքերում), որոնք, ինչպես 

հայտնի է, ուղեկցվում են հիպերկոագուլյացիայի սինդրոմով և ֆիբրինոլիզի 

համակարգի ընկճմամբ։ 

Ստորին վերջույթների թրոմբագոյացմանը հանգեցնող առաջատար գործոն-

ներից է հիպոդինամիան։ Ստորին վերջույթների մկանների աշխատանքի արտա-

հայտված նվազումը հանգեցնում է երակներում արյունահոսքի դանդաղեցմանը, որը 

նպաստում է թրոմբի գոյացմանը։ Հատկապես վտանգավոր է հիպոդինամիան 

մեծահասակ և ծերունական տարիքի անձանց դեպքում, այն հիվանդների, որոնք 

ստիպված են պահպանել անկողնային ռեժիմ (միոկարդի ինֆարկտ, ինսուլտ, 

ոսկրերի կոտրվածքներ) և ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբա-

վարարությունից տառապող անձանց դեպքում։ Հաճախ ԹԶԹԷ հետվիրահատական 

շրջանի բարդություն է  (արգանդի, ձվարանների, շագանակագեղձի, միզապարկի, 



ստամոքսի, հաստ աղու վիրահատություններ), հատկապես, երբ առկա են վիրա-

հատության  թարախային բարդություններ։ 

 Ստորին վերջույթների խորանիստ երկաների թրոմբոզի առաջացմանը 

հանգեցնող գործոնները (հետևաբար ԹԶԹԷ-ի). 

Չարորակ նորագոյացություններ (30 %). զուգորդվում են հիպերկոագուլյացիայի և 

ֆիբրինոլիզի ընկճումով 

Հիպոդինամիա. անկողնային ռեժիմ, երակներում արյան հոսքի դանդաղում 

Ոսկրային կոտրվածքներ և ստորին վերջույթների վնասվածքներ 

Որովայնի օրգանների և ստորին վերջույթների վիրահատություններ 

Ծերունական տարիք 

ՔՍԱ 

Ճարպակալում, ՇԴ 

Հակաբեղմնավորիչների ընդունում 

Ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարություն 

Առաջնային հիպերկոագուլյացիոն վիճակներ 

Էրիթրեմիա 

Համակարգային կարմիր գայլախտ 

Ժառանգական գործոններ (դիսֆիբրինոգենեմիա, հոմոցիստեինուրիա, 

հակաթրոմբին III և պրոտեին C-ի և S-ի դեֆիցիտ) 

Պաթոգենեզը 

ԹԶԹԷ-ի զարգացման հեմոդինամիկ խանգարումների հիմնական գործոնը 

թոքային զարկերակի հունի մեխանիկական օբստրուկցիան է: Թրոմբը, որը պոկվելով 

առաջացման տեղից, օր․ ստորին վերջույթների խորանիստ երակներից և արյան 

հունով անցնելով արյան փոքր շրջանառություն, ենթարկվում է մասնակի քայքայման։ 

Հետևաբար մեծ մասամբ առաջանում են թոքային զարկերակի տարբեր 

տրամաչափերի մի քանի ճյուղերի բազմաթիվ խցանումներ (օկլյուզիաներ), հաճախ 

երկկողմանի (ոչ զանգվածային ԹԶԹԷ): Ավելի հազվադեպ է թոքային զարկերակի 

ցողունի և հիմնական ճյուղերի զանգվածային թրոմբոէմբոլիան, որը կարող է 

ուղեկցվել սուր թրոմբոէմբոլիայի ծանր կլինիկական պատկերով և արագ զարգացող 

հանկարծակի սրտային մահով: Ենթազանգվածային ԹԶԹԷ դեպքում էմբոլիզացիայի 

են ենթարկվում ԹԶ լոբար և սեգմենտար ճյուղերը: 

Թրոմբոէմբոլով թոքային-զարկերակային հունի մասնակի կամ լրիվ մեխանի-

կական խցանման հետ մեկտեղ առաջանում է արյան փոքր շրջանառության 

արտերիոլների գեներալիզացված սպազմ, որը պայմանավորված է թրոմբոէմբոլի 

մակերեսին տեղակայված թրոմբոցիտներից անոթասեղմիչ նյութերի (թրոմբոքսան 



A2, սերոտոնին, հիստամին) արտազատումով: Արդյունքում թոքային անոթային 

դիմադրությունն ավելի է մեծանում։ 

ԹԶԹԷ-ի դեպքում անոթի լուսանցքի խցանման աստիճանը ժամանակի 

ընթացքում կարող է մեծանալ երկրորդային տեղային թրոմբոզի հետևանքով, որը 

պրոքսիմալ ուղղությամբ մեծացնում է թրոմբոէմբոլի չափերը (արյան հոսքին 

հակառակ): Սա հանգեցնում է ոչ զանգվածային թրոմբոէմբոլիայի տրանսֆոր-

մացիայի զանգվածայինի: 

 Այսպիսով, ԹԶԹԷ դեպքում հեմոդինամիկ և վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն 

հարաբերությունների խանգարման հիմնական գործոնը թոքային զարկերակային 

հունի օբստրուկցիան է, որի աստիճանը պայմանավորված է՝ 

• թրոմբոէմբոլի ծավալով,

• թոքային արտերիոլների գեներալիզացված սպազմի արտահայտվածությամբ,

որն առաջանում է ռեֆլեկտոր և թրոմբոցիտներից արտազատված հումորալ

վազոկոնստրիկտոր գործոնների ազդեցությամբ,

• երկրորդային տեղային թրոմբի առաջացման արագությամբ և արտահայտ-

վածությամբ, որն առաջանում է թրոմբոէմբոլի տեղում և մեծացնում է

վերջինիս չափերը։

ԹԶԹԷ-ի հեմոդինամիկ հետևանքները 

ԹԶԹԷ հետևանքով թոքային արյան հոսքի մասնակի կամ լրիվ դադարն ունի 2 

հետևանք. 

1. Վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունների զգալի խանգարում, որը

հանգեցնում է ՇԱ և զարկերակային հիպօքսեմիայի առաջացմանը:

2. Թոքային ԶՀ ձևավորում, որն իր հերթին րոպեական ծավալի և համա-

կարգային ԶՃ կտրուկ անկման, ինչպես նաև սուր ԱՓ անբավարարության

(սուր ԹՍ) առաջացման պատճառ է:

ՇԱ և զարկերակային հիպօքսեմիան առաջանում են լավ վենտիլյացվող 

ալվեոլներում արյան հոսքի դադարի հետևանքով, որը հանգեցնում է ներթոքային 

մեռյալ տարածության ավելացմանը և գազափոխանակության վատացմանը: Այս 

ամենը խորանում է արտահայտված բրոնխոսպազմի հետևանքով, որը պայմա-

նավորված է փոքր տրամաչափի բրոնխների հարթ մկանային շերտի վրա կենսա-

բանական ակտիվ նյութերի ազդեցությամբ, որոնք արտազատվում են թրոմբոցիտ-

ներից (թրոմբոքսան A2, սերոտոնին): Բացի դրանից, ալվեոլների իշեմիայի 

արդյունքում, որը պայմանավորված է անբավարար պերֆուզիայով, խանգարվում է ոչ 

միայն դրանց վենտիլյացիան, այլև սուրֆակտանտի արտադրությունը, որը թրոմբոէմ-

բոլիայից արդեն 1-2 օր հետո կարող է հանգեցնել ատելեկտազի զարգացման։ 

Ալվեոլների արյունամատակարարման անբավարարության հետևանքով կարող է 

զարգանալ թոքի ինֆարկտ։ Բացի դրանից, պերֆուզիայի լավ ենթարկվող 

ալվեոլներում վենտիլյացիայի նվազումն էլ ավելի է վատացնում թոքերում 

գազափոխանակությունը և հանգեցնում զարկերակային հիպօքսեմիայի խորացմանը։ 

Վերջապես, խցանման հատվածից  պրոքսիմալ ճնշման բարձրացման արդյունքում 



բացվում են արտերիոլովենոզ անաստամոզները և տեղի է ունենում արյան 

շունտավորում արտերիոլներից դեպի երակներ, որը ևս խորացնում է զարկերակային 

հիպօքսիան։ 

Ալվեոլներում թոքային զարկերակի ճյուղավորումների խցանման երկրորդ 

հետևանքը թոքային ԶՀ է, որը պայմանավորված է անոթային հունի մեխանիկական 

խցանմամբ, ինչպես նաև թոքային զարկերակիկների գեներալիզացված սպազմով: 

Այս ամենի հետևանքով բարձրանում է թոքային անոթային դիմադրությունը 

զարկերակային հունի տարողության փոքրացման զուգակցմամբ: Դա հանգեցնում է 

արյան երակային հոսքի զգալի սահմանափակմանը դեպի սրտի ձախ հատվածներ և 

սրտային փոքր արտամղման սինդրոմի զարգացման՝ րոպեական ծավալի, սրտային 

ինդեքսի, ԶՃ իջեցում, կենսական կարևոր օրգանների (գլխուղեղ, սիրտ, երիկամներ) 

արյունամատակարարման խանգարում: Ծանր դեպքերում կարող են զարգանալ 

օբստրուկտիվ շոկի նշաններ՝ գիտակցության կորուստ (սինկոպե), ԶՃ արտահայտ-

ված նվազում, դիուրեզի քչացում, ստենոկարդիա և այլն։ Բացի սրանից, թոքային 

զարկերակում ճնշման զգալի բարձրացումը և ԱՓ հետծանրաբեռնվածության 

ավելացումը հանգեցնում է սուր թոքային սրտի ձևավորմանը: ԱՓ և աջ նախասրտում 

բարձրանում է սիստոլիկ և վերջնադիաստոլիկ ճնշումը, փորոքը և նախասիրտը 

դիլատացիայի են ենթարկվում, և մեծ շրջանառության արյան հունում առաջանում է 

արյան կանգ։ 

Այսպիսով, սուր ԹԶԹԷ-ին բնորոշ են հեմոդինամիկայի և ալվեոլյար 

վենտիլյացիայի հետևյալ խանգարումները. 

1. ՇԱ և զարկերակային հիպօքսեմիա, որի պատճառ են՝

• վենտիլյացվող ալվեոլներում արյունամատակարարման դադարումը,

որը հանգեցնում է ներթոքային <<մեռյալ տարածության>> ավելացման,

• բրոնխոսպազմը,

• ատելեկտազի զարգացումը,

• թոքի իշեմիան և վենտիլյացիայի նվազումը,

• արյան արտերիոլովենոզ շունտավորումը։

2. ԹԶ հիպերտենզիան, որը զարգանում է անոթային հունի մեխանիկական

օկլյուզիայի և արտերիոլների գեներալիզացված սպազմի հետևանքով։

Թոքային զարկերակում ճնշման բարձրացման հետևանք են.

• Սրտային փոքր արտամղման սինդրոմը, որն ուղեկցվում է րոպեական

ծավալի, ԶՃ նվազմամբ և կենսական կարևոր օրգանների արյունա-

մատակարարման խանգարմամբ (գլխուղեղ, սիրտ, երիկամ):

• Սուր ԱՓ անբավարարությունը ԱՓ վերջնադիաստոլիկ ճնշման, կենտրո-

նական երակային ճնշման մեծացմամբ և մեծ շրջանառության

երակներում արյան կանգով։

Հարկ է նշել, թվարկված հեմոդինամիկ և ալվեոլյար վենտիլյացիայի խանգա-

րումները ոչ միշտ են ուղեկցում ԹԶԹԷ-ին։ Դա պայմանավորված է թրոմբոէմբոլի 

արտահայտվածությամբ և տեղակայմամբ։ ԹԶԹԷ առավել վառ կլինիկական 



դրսևորումներն ի հայտ են գալիս, երբ թոքային արյունահոսքի սուր սահմանա-

փակումը հասնում է մինչև 60 %։ 

Կլինիկական պատկերը 

Կլինիկան պայմանավորված է թոքային անոթային հունի էմբոլիզացիայի 

ծավալով, թրոմբոէմբոլի տեղակայմամբ, թոքային ԶՀ մակարդակով, հեմոդինամիկ 

խանգարումների աստիճանով և այլ գործոններով: 

 Գործնականում տարբերակում են 2 տեսակի ԹԶԹԷ․ 

• զանգվածային և ենթազանգվածային,

• ոչ զանգվածային։

Զանգվածային և ենթազանգվածային ԹԶԹԷ 
Թոքային զարկերակի ցողունի կամ խոշոր ճյուղերի թրոմբոէմբոլիայի

կլինիկական պատկերը մեծ մասամբ բնորոշվում է հիվանդության սուր սկզբով, 

էմբոլիայի նշանների բուռն պրոգրեսիվմամբ, շնչառական և ԱՓ ՍԱ զարգացմամբ, ԶՃ 

անկմամբ և ներքին օրգանների պերֆուզիայի խանգարումներով։ 

Զանգվածային և ենթազանգվածային ԹԶԹԷ-ն, եթե արագ մահ չի առաջացնում, 

կարող է ուղեկցվել մի քանի սինդրոմներով․ 

• ՇԱ,

• թոքի ինֆարկտով, ինֆարկտ-պնևմոնիայով,

• պլևրիտով (չոր, էքսուդատիվ, այդ թվում հեմոռագիկ),

• սուր ԹՍ,

• զարկերակային հիպոտենզիայով,

• ներքին օրգանների պերֆուզիայի խանգարմամբ:

Գանգատները և ֆիզիկալ տվյալները 
Զանգվածային ԹԶԹԷ-ն սովորաբար սկսվում է հանգստի ժամանակ հանկար-

ծակի առաջացող «անբացատրելի» հևոցով։ Շնչառական շարժումների քանակն 

ավելանում է մինչև 20-30/ր և ավելի։ Հաճախ (85-90% դեպքերում) առաջանում է ցավ 

կրծքավանդակում, որը տեղակայվում է կրծոսկրի հետևում՝ նմանվելով միոկարդի 

ինֆարկտին բնորոշ անգինոզ ցավերին։ Երբեմն ցավերը նման են սուր պլևրալ 

ցավերին, որոնք ուժգնանում են շնչառության, հազի ժամանակ և պայմանավորված 

են թոքի ինֆարկտի, ինֆարկտ-պնևմոնիայի կամ չոր պլևրիտի առաջացմամբ։ 

Հազվադեպ ցավերը տեղակայված են աջ կողատակում և ուղեկցվում են ստամոքսի 

վքնածությամբ (աղիների պարեզ) և համառ զկռտոցով, որը վկայում է ստոծանիական 

պլևրայի ախտահարման մասին։ Հիվանդների կեսի մոտ դիտվում է ոչ պրոդուկտիվ 

հազ։ Թոքի ինֆարկտի միայն 1/3 դեպքերում առաջանում է արյունախխում՝ 

սովորաբար խորխում արյան մակարդուկներով։ Մոտ 40-50 % դեպքերում դիտվում է 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում 370C-ից բարձր, որը հիմնականում պայմա-

նավորված է թոքերում և պլևրայում բորբոքային պրոցեսի զարգացմամբ։ 

Զանգվածային ԹԶԹԷ-ով հիվանդների կեսի դեպքում նկատվում են ԶՃ-ի 

անկում, կոլապս, ուղեղային տարբեր երևույթներ (գլխապտույտ, գիտակցության 



կարճատև կորուստ, արտահայտված ադինամիա կամ հակառակը՝ գրգռվածություն, 

ակամա միզարձակում և դեֆեկացիա, վերջույթներում ջղաձգումներ և այլն)։ 

Ֆիզիկալ հետազոտությունը 
Զանգվածային ԹԶԹԷ-ն ուղեկցվում է ցիանոզի առաջացմամբ, որը հաճախ 

զուգորդվում է մաշկային ծածկույթների գունատությամբ՝ պայմանավորված ԶՃ-ի 

անկմամբ և պերիֆերիկ արյունամատակարարման խանգարումներով (պերիֆերիկ 

անոթների սպազմ՝ ի պատասխան սրտային արտամղման կտրուկ նվազման)։ Ցիա-

նոզի և գունատության համակցումը պայմանավորում է մաշկային ծածկույթների 

ինքնատիպ մաշկային երանգը։ 

Թոքերում լսվում են թուլացած շնչառություն, մանր-բշտիկային թաց խզզոցներ 

կամ կրեպիտացիա, որը վկայում է ինֆարկտ-պնևմոնիայի կամ թոքի ինֆարկտի 

զարգացման մասին։ Պլևրայի ախտահարման դեպքում կարելի է լսել պլևրայի քսման 

աղմուկ։ 

Սիրտ-անոթային համակարգի հետազոտությամբ հայտնաբերվում է տախի-

կարդիա (100 զ/ր և ավելի), II տոնի շեշտվածություն թոքային զարկերակի լսման 

կետում, որը վկայում է արյան փոքր շրջանառությունում հիպերտենզիայի մասին։ 

Բնորոշ է նաև ԶՃ-ի անկում։ Որոշ դեպքերում որոշվում է պարադոքսալ պուլս, որը 

բնորոշ է սուր ԱՓ ՍԱ (սուր թոքային սիրտ)։ ԱՓ արտահայտված սիստոլիկ դիս-

ֆունկցիայի և կենտրոնական երակային ճնշման բարձրացման դեպքում դիտվում է 

պարանոցային երակների արտափքում, հեպատո-յուգուլյար ռեֆլյուքս։ 

Սուր թոքային սրտի զարգացման դեպքում V միջկողային տարածությունում 

կրծոսկրի ձախ ծայրում լսվում է պաթոլոգիկ III տոն (ԱՓ պրոտոդիաստոլիկ գալոպի 

ռիթմ)։ 

Ոչ զանգվածային ԹԶԹԷ 
Թոքային զարկերակի մանր ճյուղերի թրոմբոէմբոլիան մեծ մասամբ ընթանում 

է պակաս արտահայտված սիմպտոմներով և հաճախ մնում է չբացահայտված։ 

 Հաճախակի այս տեսակի ԹԶԹԷ-ն ընթանում է այլ հիվանդությունների և 

սինդրոմների նման՝ 

• ոչ պարզ էթիոլոգիայի կրկնակի պնևմոնիա (պլևրոպնևմոնիա),

• կարճ տևողությամբ (2-3 օր) չոր պլևրիտներ,

• կրկնակի անբացատրելի ուշագնացություն, կոլապս, որը հաճախ ուղեկցվում

է օդի պակասի զգացողությամբ և տախիկարդիայով,

• կրծքավանդակում հանկարծակի առաջացած ճնշման զգացում, շնչառության

դժվարացում, հետագա ջերմության բարձրացում,

• հակաբակտերիալ թերապիայի չենթարկվող անբացատրելի տենդ,

• ՍԱ առաջացում կամ պրոգրեսիվում, որը կայուն է բուժմանը,

• ենթասուր և քրոնիկական թոքային սրտի սիմպտոմների առաջացում

քրոնիկական բրոնխաթոքային հիվանդությունների բացակայության դեպքում:

Հարկ է նշել, որ հաճախ հիվանդության կլինիկական պատկերի ծանրությունը 

չի համապատասխանում թրոմբոէմբոլիկ խցանման ծավալին։  Այսպիսով, թոքային 

զարկերակների մանր ճյուղերի էմբոլիան կարող է ընթանալ թոքի ինֆարկտին բնորոշ 



կլինիկական դրսևորումներով, ինտենսիվ պլևրալ ցավերով, ՇԱ և զարկերակային 

հիպոտոնիայի նշաններով, մինչդեռ զանգվածային ԹԶԹԷ-ի որոշ դեպքեր կարող են 

դրսևորվել միայն չափավոր արտահայտված հևոցով և տախիկարդիայով։ 

Կլինիկական և գործիքային հետազոտությունների կարևոր խնդիրն է որոշել 

թրոմբոէմբոլիայի աղբյուրը: Ստորին վերջույթների խորանիստ երակների թրոմբոզի 

կլինիկական նշանները հայտնաբերվում են դեպքերի միայն 1/3-ում։ Հարկավոր է 

հիշել, որ խորանիստ ֆլեբոթրոմբոզի վաղ նշաններից են․ 

• սրունքի և ոտնաթաթի շրջանի սպոնտան ցավերը, որոնք ուժգնանում են

քայլքի ժամանակ,

• ձկնամկանի շրջանի ցավը, որն առաջանում է ոտնաթաթը ծալելիս (Հոմանսի

սիմպտոմ),

• տեղային ցավոտություն երակները շոշափելիս,

• սրունքի, ոտնաթաթի և ազդրի միակողմանի այտուց:

Առավել ինֆորմատիվ են խորանիստ երակների դուպլեքս-ՈւՁՀ և դոպլեր

հետազոտությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս հայտնաբերելու երակա-

յին արյունահոսքի խանգարման նշանները, խցանման տեղակայումը և ծանրությունը։ 

Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշում 

  Անհրաժեշտ հետազոտություններից են ԷՍԳ-ն, զարկերակային արյան գազե-

րի հետազոտությունը, կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենագրությունը, 

էխոսրտագրությունը, թոքերի վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն սցինտիգրաֆիան, ստորին 

վերջույթների մագիստրալ երակների ՈւՁՀ: Վերը նշվածների մեծ մասը (բացա-

ռությամբ սցինտիգրաֆիայի) կիրառում են ոչ այնքան ԹԶԹԷ-ի ախտորոշումը 

հաստատելու, որքան բացառելու այլ հիվանդություններ, որոնք ընթանում են նման 

կլինիկական սիմպտոմատիկայով (միոկարդի ինֆարկտ, պնևմոնիա, պլևրիտ, ԹՔՕՀ, 

պնևմոթորաքս): Լրացուցիչ մեթոդներից են անգիոգրաֆիան և սրտի աջ հատվածների 

կաթետերիզացիան: 

ԷՍԳ 

Զանգվածային ԹԶԹԷ-ի և սուր թոքային սրտի զարգացման միայն 20-25%-ի 

դեպքում են գրանցվում ԱՓ սուր գերծանրաբեռնվածության նշաններ: ԱՓ և միջ-

փորոքային միջնապատի աջ կեսի էլեկտրական ակտիվության զգալի գերակշռումը 

հանգեցնում է փորոքների դեպոլյարիզացիայի ակնթարթային վեկտորների տարած-

քային դասավորվածության կտրուկ փոփոխման, որը նման է համապատասխան 

փոփոխություններին, որոնք հայտնաբերվում են ԱՓ հիպերտրոֆիայի պատճառով: 

Սուր թոքային սրտի ԷՍԳ-ի նշաններն են (Մակ-Գին-Վայտի սինդրոմ)՝ 

• QIII SI (հանկարծակի Q և S ատամիկների խորացում),

• RS-T սեգմենտի III, aVF, V1, V2 բարձրացում և նրա դիսկորդանտ իջեցում ձախ

արտածումներում՝ I, aVL, V5, V6,

• T-բացասական III, aVF, V1, V2,

• Հիսի խրձի աջ ոտիկի լրիվ կամ ոչ լրիվ պաշարում,



• աջ նախասրտի գերծանրաբեռնվածություն՝ սրածայր բարձր ամպլիտուդով՝ P

III, II aVF (P-pulmonale):

Բնորոշ է արագ դրական դինամիկան՝ հիվանդի վիճակը բարելավելու հետևան-

քով: Սակայն 20-30% դեպքերում հատկապես մանր ճյուղերի ախտահարման դեպքում 

ԷՍԳ նշանները կարող են չդրսևորվել։ 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությունը 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգեն հետազոտությամբ հայտնաբերվում  են՝ 

• ախտահարված կողմում ստոծանու գմբեթի բարձր տեղակայում,

• թոքային հյուսվածքի ինֆիլտրացիա (12-36 ժամ անց հիվանդության սկզբից),

• սրտի աջ մասերի մեծացում,

• վերին սիներակի լայնացում:

Այս նշանները կարող ենք վերագրել ԹԶԹԷ-ին, եթե դրանք ուղեկցվում են

էմբոլիային բնորոշ կլինիկական սիմպտոմներով (հանկարծակի առաջացած հևոց, 

ցավ կրծքավանդակում): Առանձնահատուկ նշանակություն ունի Վեստերմանի 

սիմպտոմը (5%)՝ ախտահարված հատվածում թոքանկարի աղքատացում (ԹԶ զանգ-

վածային էմբոլիա): Թոքի ինֆարկտի դասական նշաններից է թոքադաշտում 

եռանկյունաձև ստվերը, հիմքով ուղղված դեպի պլևրա: 

ԷխոՍԳ հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու սուր թոքային սրտի և 

թոքային զարկերակում ճնշման բարձրացման նշանները, գնահատելու հեմոդինամիկ 

խանգարումները և բացառելու փականային ախտահարումը: 

Դոպլերյան ՈւՁՀ․ Ստորին վերջույթների խորանիստ երակների հետազոտումը 

հնարավորություն է տալիս հաստատելու երակների թրոմբոզի առկայությունը, դրա 

տեղայնացումը և տարածվածությունը: Այս տվյալներն անհրաժեշտ են հետագա 

բուժական տակտիկայի ընտրության համար (վիրաբուժական): Առավել ճշգրիտ 

տվյալներ կարելի է ստանալ երակների դուպլեքսային սկանավորման դեպքում: 

Թոքերի վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն սցինտիգրաֆիան թոքային վենտիլյացիայի 

ռեգիոնալ խանգարումների ռադիոնուկլիդ հետազոտության (պնևմոսցինտիգրաֆիա) 

և պերֆուզիայի (պուլմոնոսցինտիգրաֆիա) զուգակցումն է: 

Առավել մեծ նշանակություն ունի պերֆուզիոն պուլմոնոսցինտիգրաֆիան՝ ն/ե 

ալբումինի միկրոսֆերաների ներարկումով (99mTc), քանի որ այս մասնիկների 

տրամաչափը չի գերազանցում 10-30 մկմ, դրանք լավ են տեղաբաշխվում արյան 

հոսքում և կուտակվում են թոքային զարկերակներում: Արտերիոլների միայն 0,1%-ն է 

ենթարկվում էմբոլիզացիայի, պատկերը ստանում են գամմա-խցիկի միջոցով: Այս 

մեթոդով ուսումնասիրվում է թոքերի ռեգիոնալ հեմոդինամիկան, որը կիրառվում է 

ԹԶԹԷ-ն ախտորոշելու նպատակով:  Հետազոտությունն առանձնանում է մեծ զգայու-

նությամբ, բայց և նույն ռեգիոնար պերֆուզիայի նվազումը կարող է լինել թոքերի 

ուռուցքների, պնևմոնիաների, պնևմոսկլերոզի և թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդութ-

յունների հետևանքով: 

Առավել վստահելի արդյունքներ կարող ենք ստանալ՝ միաժամանակ կատա-

րելով պնևմոսցինտիգրաֆիա: Այդ նպատակով օգտագործվում է գազաօդային 



խառնուրդի ինհալացիա, որը պարունակում է 81Kr կարճ կիսատրոհման պարբերու-

թյամբ (13 վայրկյան): Ախտորոշումը հավանական է, եթե այս 2 հետազոտությունների 

հետևանքով թոքերի 2 և ավելի սեգմենտներում հայտնաբերվում է զգալի անհա-

մատեղելիություն՝ իջած պերֆուզիա և նորմալ կամ քիչ փոխված վենտիլյացիա: Իսկ 

սովորական ռենտգենագրում նույն հատվածում չեն հայտնաբերվում ախտաբա-

նական այլ պրոցեսներ, որոնք հանգեցնում են արյան հոսքի տեղային նվազման 

(ուռուցք, աբսցես, խոռոչ): Այս դեպքերում ԹԶ ճյուղավորումների թրոմբոէմբոլիայի 

հավանականությունը հասնում է 90%-ի: Հակառակը, եթե միաժամանակ նվազում են 

պերֆուզիան և վենտիլյացիան, իսկ ռենտգենագրում առկա չեն զգալի փոփո-

խություններ կամ, հակառակը, հայտնաբերվում է տարածուն ախտահարում, ապա 

թրոմբոէմբոլիայի ախտորոշումը կասկածելի է: 

Եթե թրոմբոէմբոլիան բարդանում է թոքի ինֆարկտով, ապա պերֆուզիայի 

նվազման հետ մեկտեղ կատարվում է վենտիլյացիայի լոկալ նվազում, իսկ ռենտ-

գենագրում հայտնաբերվում է թոքային հյուսվածքի պնդացում: 

Անգիոպուլմոնոգրաֆիան (սելեկտիվ) ԹԶԹԷ-ի ախտորոշման չափանիշ է՝ 100% 

ինֆորմատիվությամբ, այդ թվում նաև թոքային զարկերակի փոքր ճյուղավորումների 

էմբոլիայի դեպքում: 

Սա թոքերի անոթների և թոքային արյան հոսքի հետազոտման ռենտգենա-

բանական մեթոդ է, որի դեպքում օգտագործվում է կոնտրաստային նյութ (ուրոտ-

րաստ, վերոգրաֆին, ուրոգրաֆին), որը կաթետերի միջոցով ներարկվում է 

անմիջականորեն անոթային հուն. կաթետերն անցկացնում են ազդրային երակով, աջ 

նախասրտով, աջ փորոքով թոքային զարկերակ և նրա ճյուղավորումներ: Բրոնխային 

և արյան մեծ շրջանառության լրացուցիչ զարկերակների կոնտրաստավորման հա-

մար օգտագործվում է ազդրային զարկերակի ռետրոգրադ կաթետերիզացիան: 

 Ցուցումներն են․ 

• թոքային զարկերակի ճյուղերի թրոմբոէմբոլիան, հատկապես այն դեպքում,

երբ ռադիոնուկլիդային մեթոդները կասկածելի տվյալներ են հաղորդում, իսկ

հակակոագուլյանտային և թրոմբոլիտիկ բուժումը կարող է մեծ ռիսկ լինել

արյունահոսությունների համար,

• ռեցիդիվող արյունախխումը և թոքային արյունահոսությունը,

• թոքերի և թոքային անոթների բնածին անոմալիայի կասկածը:

Հակացուցումներն են. հիվանդի ծանր ընդհանուր վիճակը, սիրտ-թոքային

անբավարարությունը՝ թոքային հիպերտենզիայի նշաններով, սրտի ռիթմի խանգա-

րումները, լյարդ-երիկամային անբավարարությունը, ստորին վերջույթների թրոմբո-

ֆլեբիտը, յոդի պրեպարատների անտանելիությունը: 

ԹԶԹԷ-ի անգիոգրաֆիկ (անոթագրական) նշաններից են՝ 

• թոքային զարկերակի ճյուղավորումներից մեկի լրիվ օբտուրացիան՝ դրա

խոշոր ճյուղերից մեկի ծայրատի (կուլտիայի) ձևավորմամբ,

• անոթային պատկերի տեղային աղքատացումը. համապատասխանում է

էմբոլիզացված զարկերակի ավազանին,

• ներզարկերակային լցման դեֆեկտները:



Թոքային անոթային հունի էմբոլիկ ախտահարման ծավալով և հեմոդինամիկ 

խանգարումների արտահայտվածությամբ պայմանավորված՝ կիրառվում են ԹԶԹԷ-ի 

բուժման հետևյալ մեթոդները՝ 

• հակակոագուլյանտային հակաթրոմբոտիկ թերապիա, 

• թրոմբոլիտիկ թերապիա, 

• վիրաբուժական մոտեցում։ 

Հակակոագուլյանտային հակաթրոմբոտիկ թերապիան ԹԶԹԷ-ի հիմնական 

բուժական մեթոդն է, որի նպատակն է կանխարգելել շարունակվող երկրորդային 

թրոմբագոյացման և ախտահարման ծավալի մեծացումը, ինչպես նաև ստորին 

վերջույթների խորանիստ երակների կրկնակի թրոմբոզների և թրոմբոէմբոլիայի 

կանխարգելումը: Այս նպատակով կիրառվում են հեպարիններ (ոչ ֆրակցիոն և ցածր 

մոլեկուլյար), անուղղակի հակակոագուլյանտներ և հակաագրեգանտներ:  

Հեպարիններ։ Ավելի նպատակահարմար է ոչ ֆրակցիոն հեպարինների 

ներարկման հետևյալ սխեման։ Ն/ե շիթային 5-10 հազ. ՄՄ հեպարինը՝ շարունակելով 

ն/ե կաթիլային ներմուծումը 1000 ՄՄ/ժ: Օրական դեղաչափը չպետք է գերազանցի 30 

հազ. ՄՄ:  

Այլընտրանքային տարբերակ է հեպարինի ընդհատվող ն/ե կամ ե/մ ներմու-

ծումը 4 ժամը մեկ 5000 ՄՄ դոզայով։ Ընդհանուր տևողությունը չպետք է լինի 7-10 օրից 

քիչ, քանի որ այդ ժամանակահատվածում կատարվում է թրոմբի լիզիս կամ գոյացում: 

Հեպարինոթերապիան պետք է հսկվի մասնակի ակտիվացված թրոմբոպլաստի-

նային ժամանակի միջոցով, որը որոշվում է ամեն 4 ժամը մեկ մինչև երկու անգամ 

չորոշվի վերջինիս ավելացումը 1,5-2 անգամով նախնական մակարդակից, որից հետո 

հետազոտումն իրականացվում է օրական մեկ անգամ: 

Ոչ ֆրակցիոն հեպարինների կողմնակի էֆեկտներն են․ 

• արյունահոսությունները, այդ թվում ուղեղի արյունազեղումը, հատ-

կապես մեծահասակների շրջանում (0,5-2,8 %), 

• ներարկման տեղում հեմոռագիաները, 

• թրոմբոցիտոպենիան: 

  Հեպարինային բուժումը հակացուցված է հետևյալ կլինիկական իրավիճակներում․ 

• հեմոռագիկ սինդրոմով ընթացող ուղեկցող հիվանդությունների առկայություն 

(հեմոֆիլիա, թրոմբոցիտոպենիա, հեմոռոիդալ արյունահոսություններ), 

• հեմոռագիկ ինսուլտ, 

• ստամոքսի և ՏՄԱ խոցային հիվանդություն, 

• ծանր ԶՀ, 

• գանգուղեղային տրավմա, 

• բակտերիալ էնդոկարդիտ, 

• ծանր լյարդային անբավարարություն  

• ԵՍՎ, 

• հեպարինի անտանելիություն։ 



ՍԱՈւ չարորակ նորագոյացությունների կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է 

հեպարինը զգուշությամբ կիրառել։ Հեպարինոթերապիայի դեպքում ցանկալի է 

խուսափել այլ պրեպարատների միջմկանային ներարկումից։ 

Վերջին տարիներին կիրառվում են ցածր մոլեկուլյար հեպարիններ (ֆրաքսի-

պարին, էնոքսապարին), որոնք տարբերվում են ավելի մեծ արդյունավետությամբ և 

կողմնակի երևույթների, այդ թվում հեմոռագիկ բարդությունների և թրոմբոցի-

տոպենիայի քիչ առաջացմամբ: 

Սրանց բուժման ընթացքում արյան մակարդելիության ժամանակը քիչ է 

փոփոխվում, չնայած նկատվում է դրական թերապևտիկ արդյունք՝ թրոմբոցիտների 

ադհեզիայի և ագրեգացիայի նվազում: 

Ցածր մոլեկուլյար հեպարինները ներարկվում են օրական երկու անգամ 0,3-0,8 

մգ: Բուժման տևողությունը 7-10 օր է: 

Անուղղակի հակակոագուլյանտները ԹԶԹԷ-ով հիվանդներին նշանակվում են 

հիվանդության 2-3-րդ օրը՝ միաժամանակ հեպարինի կիրառումով, որոնց ազդեցու-

թյան մեխանիզմը լյարդում վիտամին K-ի նորմալ մետաբոլիզմի խանգարումն է 

(վարֆարին, սինկումար, պելենտան, ֆենիլին և այլն)։ Ինչպես հայտնի է, վիտամին К-

ն անհրաժեշտ է արյան մակարդման որոշ գործոնների (III, VII, IX, X), ինչպես նաև C 

և S պրոտեինների ակտիվացման համար։ Վիտամին K-ի մետաբոլիզմի խանգարումն 

անուղղակի հակակոագուլյանտների ազդեցությամբ հանգեցնում է այդ գործոնների 

մակարդելիության պրոցեսին մասնակցության խիստ ընկճման։ Առավել տարածված 

է վարֆարինի կիրառումը։ Անուղղակի հակակոագուլյանտները նշանակվում են 

հեպարինի հետ 5-8 օր տևողությամբ: Դեղաչափի ադեկվատությունը հսկվում է 

պրոթրոմբինային ժամանակի որոշմամբ, որի մակարդակը չպետք է գերազանցի 

նախնականը 1,5-2 անգամ: INR-ը պետք է լինի 2-2,5: Բուժման տևողությունը պետք է 

կազմի 3 ամսից ոչ պակաս: 

Բարդություններից են արյունահոսությունները, որոնք հաշվի առնելով սրանք 

հակացուցված են 12-մատնյա աղիքի և ստամոքսի խոցային հիվանդության, խոցային 

կոլիտի, հեմոռագիկ դիաթեզների դեպքում: 

Անուղղակի հակակոագուլյանտների կիրառմամբ ֆոնին առաջացած արյունա-

հոսությունների դեպքում պետք է դադարեցնել վերջինիս կիրառումը։ Ն/ե ներմուծ-

վում է անուղղակի հակակոագուլյանտների անտագոնիստներ՝ վիտամին K օրական 

5-10 մգ դոզայով։ Հարկ է հիշել, որ պրեպարատի առավելագույն էֆեկտիվությունն

արտահայտվում է նշանակումից 20-24 ժամ հետո, ուստի արյունահոսությունը արագ

դադարեցնելու անհրաժեշտության դեպքում վիտամին K-ին զուգահեռ պետք է

ներմուծել թարմ սառեցված պլազմա։

 Հակաթրոմբոտիկ բուժումը.  
Անուղղակի հակակոագուլյանտների լուրջ կողմնակի էֆեկտների, պրոթրոմբի-

նային ժամանակի և aPTT- ի (Activated Partial Thromboplastin Time) մշտական 

հսկողության անհրաժեշտության պատճառով վերջին տարիներին կրկնակի 

թրոմբոգոյացումը և թրոմբոէմբոլիան կանխելու նպատակով ավելի հաճախ ցածր 



մոլեկուլյար հեպարինների հետ նշանակվում են ժամանակակից հակաթրոմբոտիկ 

պրեպարատներ (կլոպիդոգրել, տիկլոպիդին)։ 

Կլոպիդոգրելը (75 մգ/օրական) և տիկլոպիդինը (250մգ x 2/օրական) նշանակ-

վում են 3 ամսից մինչև 1 տարի տևողությամբ: Կլոպիդոգրելը, ի տարբերություն 

տիկլոպիդինի, հիվանդների շրջանում չի առաջացնում թրոմբոցիտոպենիա և 

նեյտրոպենիա: Կլոպիդոգրելի կողմնակի էֆեկտներն են դիսպեպսիան, լուծը, ՍԱՏ-ի 

արյունահոսությունները, ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցը։ 

Քանի որ դեռևս ապացուցված չէ կլոպիդոգրելի և հեպարինի միաժամանակյա 

կիրառման անվտանգությունը, ուստի ԹԶԹԷ-ի դեպքում ցուցված է կլոպիդոգրել 

նշանակել ցածր մոլեկուլյար հեպարինների կուրսն ավարտելուց հետո, կամ դրանք 

դադարեցնելուց մի քանի օր առաջ։ 

Թրոմբոլիտիկ բուժումը 

Ցուցումներից է զանգվածային ԹԶԹԷ-ն՝ հեմոդինամիկ զգալի խանգարում-

ներով (շոկ, սուր ԱՓ ՍԱ, թոքային ԶՀ): 

Նշանակվում են ստրեպտոկինազա, ուրոկինազա, ալտեպլազա: 

Բուժումը հսկելու համար հսկվում են պրոթրոմբինային ժամանակը, թրոմբի-

նային ժամանակը, ֆիբրինոգենի մակարդակը: 

Վիրաբուժական բուժումը 

Ցուցված է զանգվածային ԹԶԹԷ-ի, զարկերակային հիպոտոնիայի և սուր 

թոքային սրտի զարգացման դեպքում, մասնավորապես երբ հակակոագուլյանտներ և 

թրոմբոլիզիս կիրառելու հակացուցումներ կան: Հաճախակի իրականացվում է 

էմբոլէկտոմիա և կավա-ֆիլտրի տեղադրում: 

Ստորին վերջույթների խորանիստ երակների մեծ ռիսկի դեպքում ցուցված է 

կատարել երակների դոպլերյան ՈւՁՀ: Թրոմբը հայտնաբերելիս (հատկապես 

ֆլոտացվող) ցուցված է վիրաբուժական միջամտություն, որն ուղղված է թրոմբի 

միգրացիան դեպի թոքային զարկերակ կանխարգելելուն (կավա-ֆիլտր): Մեծ 

նշանակություն ունի դեղորայքային կանխարգելումը (հեպարիններ, հակաթրոմ-

բոտիկ դեղամիջոցներ, անուղղակի հակակոագուլյանտներ): 

ԹԶԹԷ պրոֆիլակտիկան յուրահատուկ կարևոր է վիրաբուժական, օնկոլոգիա-

կան, ինչպես նաև կոագուլոպաթիայից տառապող հիվանդների համար։ Ուստի 

կարևոր է թրոմբոզի և թրոմբոէմբոլիայի զարգացման ռիսկի գնահատումը։ 



Հետվիրահատական երակային թրոմբոէմբոլիաներով բարդացումների ռիսկի 
աստիճանի գնահատումը 

Ռիսկը Վիրահատական միջամտություններով 

պայմանավորված ռիսկի գործոները 

Հիվանդի կլինիկական 

վիճակով պայմանավորված 

ռիսկի գործոները 

ցածր 

(IA) 

1․ մինչև 45 ր տևողությամբ չբարդացած 

վիրահատություններ․ 

• ապենդէկտոմիա,

• ճողվածքի վիրահատություն,

• ծննդաբերություն,

• աբորտ:

ա․ Բացակայում են 

չափավոր 

(IB, 

IC,IIA, 

IIB) 

2․ Մեծ ծավալով միջամտություններ․ 

• խոլեցիստէկտոմիա,

• ստամոքսի կամ աղիների

ռեզեկցիա,

• բարդացած ապենդէկտոմիա,

• կեսարյան հատում,

• արգանդի ամպուտացիա,

• օստեոսինթեզ,

• անոթների ռեկոնստրուկցիա:

բ․ Առկա են․ 

• 40-ից բարձր տարիքը,

• վարիկոզ լայնացած

երակներ,

• էստրոգենների

ընդունում,

• արյան շրջանառության

անբավարարություն,

• 4 օրից ավել

տևողությամբ

անկողնային ռեժիմը,

• ինֆեկցիաները,

• ճարպակալումը,

• հետծննդաբերական

շրջանը:

բարձր 

(IIC, IIIA, 

IIIB,IIIC) 

3․ Խիստ մեծ ծավալով միջամտություններ՝ 

• պանկրեատէկտոմիա,

• հիստերէկտոմիա,

• կոլէկտոմիա,

• արգանդի էքստիրպացիա,

• ազդրի ամպուտացիա,

• հոդերի պրոթեզավորում:

գ․ Առկա են՝ 

• օնկոլոգիական հիվ․,

• անամնեզում

խորանիստ երակների

թրոմբոզ և ԹԶԹԷ,

• ստորին վերջույթների

պարալիզ,

• թրոմբոֆիլիաներ:

Տարբեր խմբերի հիվանդների դեպքում երակային թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների 

հաճախականությունը 

Ռիսկի 
աստիճան 

Սրունքի երակների 
թրոմբոզ, % 

Պրոքսիմալ երակների 
թրոմբոզ, % 

Մահացու ԹԶԹԷ, % 

բարձր 40-80 10-30 1-5 

չափավոր 10-40 2-10 0,1-0,7 

ցածր <10 <1 <0,01 



Աղյուսակում ներկայացված են երակային թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների 
կանխարգելման եղանակները. 

Ռիսկի աստիճան Կանխարգելման եղանակը 

ցածր Հիվանդների վաղ ակտիվացում, 

ստորին վերջույթների  էլաստիկ կոմպրեսիա: 

չափավոր Ցածրամոլեկուլյար հեպարիններ՝ կլեքսան 20 մգ օրը 1 անգամ ե/մ 

կամ ոչ ֆրակցիոն հեպարին 5000 Մ օրը 2-3 անգամ ե/մ, կամ 

ոտքերի երկարատև ընդհատվող պնևմոկոմպրեսիա: 

բարձր Ցածրամոլեկուլյար հեպարիններ՝ կլեքսան 40 մգ օրը 1 անգամ ե/մ 

կամ ոչ ֆրակցիոն հեպարին 5000-7500 Մ օրը 3-4 անգամ ե/մ 

+ երակային արյունահոսքի արագացման մեթոդներ:

Հատուկ դեպքեր Ցածրամոլեկուլյար կամ ոչ  ֆրակցիոն հեպարիններ բուժական 

դոզաներ +ստորին սիներակի պարցիալ օկլյուզիա (ֆիլտրի 

իմպլանտացիա): 

Նկարագրել ստորև տեղադրված պատկերները. 

Նկար 1․ 

Նկար 2․ 



Նկար 3․ Նկար 4․ 

Նկար 5․ 

Պատասխանները 

Նկար 1․ Սինուսային տախիկարդիա, Հիսի խրձի աջ ոտիկի ոչ լրիվ պաշարում, 

S1Q3T3 պատտերն, T ալիքի ինվերսիա։ 

Նկար 2․ Թոքերի  վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն նորմալ սցինտիգրաֆիա: 

Նկար 3․ ԹԶԹԷ․ ԿՏ անգիոգրաֆիա։ Երկկողմանի էմբոլիա։ 

Նկար 4․ Անգիոգրաֆիա։ Ձախ գլխավոր թոքային զարկերակի, որպես հետևանք՝ նաև 

վերին բլթային, լեզվակային և ստորին բլթային զարկերակների լցման 

դեֆեկտ։ Հաստատվել է ԹԶԹԷ։ 

Նկար 5․ Սուր ԹԶԹԷ հիվանդի ֆրոնտալ ռենտգենոգրամմայում նկարագրվում է կլոր 

մթնեցում աջ թոքի վերին բլթի պերիֆերիկ հատվածում (թոքի ինֆարկտ, А)։ 

ԿՏ անգիոգրաֆիայով վերին բլթային և ինտերլոբար զարկերակի էմբոլիա, 

սուբպլևրալ սեպաձև մթնեցում (թոքի ինֆարկտ, B-D)։  



Պլևրալ էքսուդատը հեղուկի հավելյալ քանակի կուտակումն  է պլևրալ խոռո-

չում՝ պայմանավորված պլևրայի թերթիկների բորբոքմամբ, արյան և լիմֆաշրջա-

նառության խանգարմամբ, կապիլյարների թափանցելիության բարձրացմամբ՝ ոչ 

բորբոքային բնույթի, պլևրայի նորագոյացություններով և այլ պատճառներով:   

Պլևրալ էքսուդատը միշտ երկրորդային է: Այն երբեմն շատ ներքին հիվան-

դությունների բարդություն է կամ սինդրոմ: Որոշ դեպքերում պլևրալ էքսուդատի 

սիմպտոմատիկան հիմնական հիվանդության որոշակի փուլերում գերակշռում է: 

Պլևրալ արտաքիրտը հաճախ հանդիպող ախտաբանական սինդրոմներից է և 

դրսևորվում է թերապևտիկ պրոֆիլի հիվանդների 5-10 %-ի դեպքում։ 

Պլևրիտը պլևրայի բորբոքումն է՝ նրա մակերեսին ֆիբրինոզ փառի առաջաց-

մամբ և պլևրայի խոռոչում էքսուդատի գոյացումով: Այսպիսով, պլևրիտը կարելի է 

դիտարկել որպես պլևրալ էքսուդատի մասնավոր դեպք, որը պայմանավորված է 

պլևրայի թերթիկների բորբոքմամբ:  

 չոր (ֆիբրինոզ) 

 Պլևրիտներ  

էքսուդատիվ 

Մեծ մասամբ չոր պլևրիտը էքսուդատիվ պլևրիտի ձևավորման սկզբնական 

փուլն է:  

Պլևրալ էքսուդատի էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

Նորմայում պլևրայի երկու թերթիկների միջև ձևավորվում է պլևրալ խոռոչը: 

Թերթիկները սերտաճում են հարող հյուսվածքներին. վիսցերալ թերթիկը՝ թոքի 

հյուսվածքին, պարիետալը՝ կրծքավանդակի ներքին մակերեսին: 

Պլևրայի խոռոչում առկա է շճային հեղուկի ոչ մեծ քանակություն, որը 

շնչառության ժամանակ բացառում է շփումը թերթիկների միջև: 

Նորմայում պլևրալ խոռոչում արտադրվող և այնտեղից ռեաբսորբցվող հեղուկի 

քանակը կայուն դինամիկ հավասարակշռություն ունի: Պլևրալ հեղուկի սեկրեցիան 

իրականացվում է մեծ շրջանառության անոթներով արյունամատակարարվող 

պարիետալ պլևրայով, իսկ ռեաբսորբցիան տեղի է ունենում առավելապես վիսցերալ 

պլևրայով, որն արյունամատակարարվում է բրոնխային զարկերակների համակար-

գից (արյան մեծ շրջանառության համակարգ) և թոքային զարկերակի ճյուղերից 

(արյան փոքր շրջանառության համակարգ): Պարիետալ պլևրայի կապիլյարներում 

հիդրոստատիկ ճնշման մակարդակն էապես բարձր է (30 սմ ջրի սյուն), քան վիսցերալ 

պլևրայում (11 սմ ջրի սյուն): Համաձայն Ստառլինգի տրանսկապիլյար փոխանա-

կության օրենքի՝ դա ապահովում է հեղուկի մշտական հոսքը պարիետալ պլևրայի 



անոթներից դեպի պլևրալ խոռոչ, ապա նաև վիսցերալ պլևրա: Պարիետալ պլևրայում 

1 ժ ընթացքում սեկրեցիայի է ենթարկվում մոտ 100 մլ հեղուկ, այդքան էլ 

ռեաբսորբցվում է վիսցերալ պլևրայով։ Հարկ է նկատի ունենալ, որ ջրի, մանր-

դիսպերս սպիտակուցների, աղերի, լիպիդների մի մասը պլևրալ խոռոչից հեռանում է 

լիմֆատիկ անոթներով, որոնք առավել արտահայտված են պարիետալ պլևրայում։ 

Լիմֆատիկ անոթներով հեղուկի ռեաբսորբցիայի արագությունը 4-5 անգամ քիչ է (մոտ 

20 մլ/ժ), քան տրանսկապիլյար փոխանակության արագությունը։ Ընդհանուր 

առմամբ, չափից ավելի հեղուկի կուտակման պատճառը պլևրալ հեղուկի սեկրեցիայի 

և ներծծման արագությունների հարաբերության խանգարումն է, որն իր հերթին 

որոշվում է պլևրայի երկու թերթիկների կապիլյարներում հիդրոստատիկ և օնկոտիկ 

ճնշումների մակարդակների տարբերությամբ, ինչպես նաև անոթների և պլևրայի 

թափանցելիության խանգարմամբ: 

Պլևրալ հեղուկի կլինիկական տարբերակները, պաթոգենետիկ մեխանիզմները և 

պատճառները. 

Կլինիկական 

տարբերակները 

Հիմնական պաթոգենետիկ 

մեխանիզմները 

Պատճառները 

1.Բորբոքային

պլևրալ էքսուդատ

(պլևրիտներ)

Թարախաբորբոքային 

պրոցես պլևրայում, 

մոտակա և հեռակա 

օրգաններում և 

հյուսվածքներում 

 Ինֆեկցիոն․ 

• բակտերիալ

• վիրուսային

• ռիկետսիոզային

• միկոպլազմային

• սնկային

• ամեոբիազ

• ֆիլյարիատոզ

• պարագոնիմոզ

• էխինակոկոզ

Ալերգիկ բորբոքային 

պրոցես պլևրայում 

Դեղորայքային ալերգիա 

Էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտ 

Աուտոիմուն բորբոքային 

պրոցես պլևրայում 

Հետինֆարկտային Դրեսլերի 

սինդրոմ 

Շարակցական հյուսվածքի 

դիֆուզ հիվանդություններ․ 

• ռևմատիզմ

• ՌԱ

• ՀԿԳ

• սկլերոդերմիա

• դերմատոմիոզիտ

• հանգուցային

պերիարտերիիտ



Պլևրայի թերթիկների 

բորբոքային ռեակցիա 

տրավմատիկ վնասման, 

մեխանիկական, քիմիական 

և այլ ազդեցությունների 

դեպքում 

Կրծքավանդակի փակ վնասվածք 

Ջերմային այրվածքներ 

Քիմիական ազդեցություն 

Էլեկտրատրավմա 

Ճառագայթային թերապիայի 

ազդեցություններ 

Ֆերմենտոգեն (պանկրեատոգեն 

պլևրիտ) 

Ուրեմիկ պլևրիտ 

Ասբեստոզ 

2.Կանգային պլևրալ

տրանսուդատ

Լիմֆա- և արյան 

շրջանառության 

խանգարում 

ՍԱ, առավելապես աջ 

փորոքային կամ երկփորոքային 

ԹԶ ճյուղերի թրոմբոէմբոլիա 

3.Դիսպրոտեինեմիկ

պլևրալ

տրանսուդատ

Արյան պլազմայի կոլոիդ-

օնկոտիկ ճնշման իջեցում 

ՆՍ 

Լյարդի ցիռոզ 

Մալաբսորբցիայի սինդրոմ 

Սպիտակուցային քաղց 

4.Ուռուցքային

պլևրալ հեղուկ

Պլևրայի թերթիկների 

բորբոքում՝ ախտահարված 

ուռուցքով և 

մետաստազներով, լիմֆայի 

դրենաժի խանգարում 

Պլևրայի առաջնային ուռուցքներ՝ 

մեզոթելիոմա, սարկոմա և այլն 

Մետաստատիկ ուռուցքներ 

Հեմոբլաստոզներ 

5.Պլևրալ հեղուկ

պլևրայի

թերթիկների

ամբողջականության

խանգարումների

դեպքում

Պլևրայի թերթիկների 

գրգռում 

Սպոնտան պնևմոթորաքս 

Սպոնտան խիլոթորաքս 

Սպոնտան հեմոթորաքս 

6.Պլևրալ այլ բնույթի

հեղուկ

Կապիլյարների ոչ 

բորբոքային բնույթի 

թափանցելիության 

մեծացում  

Հիպոթիրեոզ 

Թոքային զարկերակի մանր 

ճյուղերի թրոմբոէմբոլիա և այլն 

Լիմֆատիկ անոթների 

հիպոպլազիա (պլևրալ 

հեղուկի ռեզորբցիայի 

խանգարում) 

«Դեղին եղունգների» սինդրոմ 

Ճնշման իջեցում պլևրալ 

խոռոչում 

Թոքի ատելեկտազ 



Բորբոքային պլևրիտները բաժանվում են չորս խմբի. 

1. Թարախաբորբոքային. զարգանում են բակտերիալ, վիրուսային, միկոպլազմային,

ռիկետսիոզային և սնկային ինֆեկցիաների, պարազիտային հիվանդությունների

դեպքում:

2. Ալերգիկ. զարգանում են ԷԱԱ, դեղորայքային ալերգիայի դեպքում և ալերգիկ այլ

հիվանդությունների դեպքում:

3. Աուտոիմուն. զարգանում են օր․ Դրեսլերի սինդրոմի, ռևմատիզմի, ՌԱ դեպքում:

4. Հետտրավմատիկ. պայմանավորված են տրավմատիզացիայով, ջերմային,

քիմիական վնասումներով:

Վերոհիշյալ դեպքերում պլևրայի թերթիկների բորբոքումը կարելի է դիտարկել 

որպես պլևրայի ինքնատիպ պաշտպանական ռեակցիա՝ ի պատասխան օրգա-

նիզմում կուտակված միկրոօրգանիզմների, տոքսինների: 

Բորբոքային պլևրիտների դեպքում պլևրալ հեղուկի կուտակման հիմնական 

մեխանիզմը դեպի պլևրալ խոռոչ արտահայտված էքսուդացիան է, որն առաջանում է 

պլևրայում բորբոքային պրոցեսների և դրա հետևանքով պլևրայի թերթիկների 

կապիլյարների, լիմֆատիկ անոթների թափանցելիության բարձրացման հետևանքով: 

Միաժամանակ նվազում է վիսցերալ թերթիկի կողմից հեղուկի ռեաբսորբցիան, որը 

պայմանավորված է լիմֆատիկ անոթների ճնշմամբ և դրանց ֆունկցիայի խանգար-

մամբ: 

Պլևրիտի ցանկացած, այդ թվում նաև ինֆեկցիայով հարուցված կլինիկական 

տարբերակի դեպքում, բորբոքման պաթոգենեզում մեծ դեր ունեն սենսիբիլիզացված 

պլևրայի ախտաբանական իմունոլոգիական (ալերգիկ) ռեակցիան ինֆեկցիոն-

տոքսիկ կամ մեխանիկական ազդակի նկատմամբ, որի արդյունքում պլևրալ խոռոչում 

նկատվում է հեղուկի կուտակում:  

Պլևրալ հեղուկի սեկրեցիայի բարձրացմանը նպաստում է  նաև պլևրալ խոռո-

չում էքսուդատի բարձր  օնկոտիկ ճնշումը: 

Պլևրայի թերթիկների բորբոքման դեպքում պլևրալ արտաքիրտի առաջացման 

հիմնական գործոններն են․ 

1. բորբոքային հեղուկի ուժգնացած սեկրեցիան դեպի պլևրալ խոռոչ,

2. բորբոքային օջախում միկրոցիրկուլյացիայի խանգարումները, ինչը նվազեցնում է

պլևրալ հեղուկի ռեաբսորբցիայի պրոցեսը,

3. պլևրալ թերթիկների մակերեսին ֆիբրինոզ թաղանթի և շարակցական հյուսվածքի

արագ առաջացումը, որը խոչընդոտում է պլևրալ հեղուկի ներծծմանը:

Հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացումը մեծ ու փոքր շրջանառության անոթ-

ներում դիտվում է աջփորոքային և երկփորոքային ՍԱ դեպքում: Այդ ժամանակ 

մեծանում է պլևրալ հեղուկի սեկրեցիայի արագությունը, և նվազում է նրա ռեաբսորբ-

ցիան: 



Հիպոալբումինեմիան և արյան պլազմայի ներանոթային օնկոտիկ ճնշման 

նվազումը լյարդի ցիռոզի և ՆՍ դեպքում նույնպես հանգեցնում է պլևրալ հեղուկի 

գոյացմանը, քանի որ պլազման դուրս է գալիս անոթային հունից: 

Ուռուցքային էքսուդատ․ պլևրալ արտաքիրտի առաջացումը պլևրայի ուռուց-

քային ախտահարման դեպքում (մեզոթելիոմա, սարկոմա, պլևրայի մետաստատիկ 

ախտահարում և հեմոբլաստոզներ) պայմանավորված է պարիետալ պլևրայով 

հեղուկի և սպիտակուցների հոսքի խանգարմամբ, այդ հատվածում լիմֆատիկ գեղ-

ձերի ախտահարման պատճառով լիմֆատիկ անոթների օբստրուկցիայով: Ուռուց-

քային պլևրալ արտաքիրտների առաջացման երկրորդ պատճառը ուռուցքային 

հյուսվածքի ախտաբանական փոխանակության արգասիքներով պայմանավորված 

տեղային բորբոքային ռեակցիան է, որն ուղեկցվում է կապիլյարների թափանցե-

լիության մեծացմամբ և դեպի պլևրալ խոռոչ հեղուկի ու սպիտակուցի արտադրման 

ուժգնացմամբ: Այդ պատճառով ուռուցքային  պլևրալ արտաքիրտները հաճախ 

բնորոշվում են որպես ուռուցքային պլևրիտներ: 

Հարկ է հիշել, որ օբտուրացիոն ատելեկտազի առաջացման դեպքում հնարավոր 

է ներպլևրալ ճնշման նվազում, որը կարող է նպաստել պարիետալ պլևրայից հեղուկի 

ուժգնացած սեկրեցիային: 

Պլևրայի թերթիկների ամբողջականությունը խախտվելու դեպքում արտա-

քիրտի առաջացումը պայմանավորված է հեղուկի ռեզորբցիայի խանգարմամբ և 

վնասված հյուսվածքի նկատմամբ բնական բորբոքային ռեակցիայով:  

Այսպիսով, պլևրալ արտաքիրտի պատճառ կարող են լինել ներքին օրգանների 

մի շարք հիվանդություններ, որոնց մի մասը չի ուղեկցվում թերթիկների վնասմամբ 

(կանգային ՍԱ, հիպոալբումինեմիա, հիպոթիրեոզ): Մյուս դեպքերում արտաքիրտի 

հիմնական պատճառներն են թերթիկների ինֆեկցիոն կամ ոչ ինֆեկցիոն գենեզի 

բորբոքումը: Պլևրալ հեղուկի այս տեսակները տարբերակում են հիմնականում 

կազմով. 

• Էքսուդատը տարբերվում է սպիտակուցի մեծ պարունակությամբ և ԼԴՀ-ի մեծ

ակտիվությամբ:

• Տրանսուդատը բնորոշվում է հակառակ փոփոխություններով:

Պլևրալ տրանսուդատի առավել հաճախ պատճառներն են․

• ԱՓ կամ բիվենտրիկուլյար ՍԱ,

• հիպոալբումինեմիան լյարդի ցիռոզի դեպքում,

• հիպոալբումինեմիան ՆՍ դեպքում,

• պերիտոնեալ դիալիզը,

• հիպոթիրեոզը։

Պլևրալ էքսուդատի պատճառներն են․ 

• չարորակ հիվանդությունները,

• պարապնևմոնիկ պլևրիտը,



• թոքի ինֆարկտը,

• ՌԱ,

• աուտոիմուն հիվանդությունները,

• բարորակ էքսուդատն ասբեստոզի դեպքում,

• պանկրեատիտը,

• Դրեսլերի հետինֆարկտային սինդրոմը:

Պլևրալ էքսուդատի ձևավորման հետևանքները 

Էքսուդատը մեծ մասամբ այլ ներքին օրգանների հիվանդությունների 

դրսևորումներից մեկն է: Պլևրալ խոռոչում հեղուկի կուտակումը վկայում է հիմնական 

հիվանդության բարդացած և ոչ բարենպաստ ընթացքի մասին (ինֆեկցիայի տարա-

ծում, ուռուցքի մետաստազավորում, հեմոդինամիկայի արտահայտված խանգարում-

ներ): Պլևրալ խոռոչում մեծ քանակությամբ (700-800 մլ) էքսուդատ կամ տրանսուդատ 

կուտակվելու դեպքում զարգանում են վենտիլյացիոն խանգարումներ, պայմա-

նավորված թոքի մի մասի ճնշմամբ, կոմպրեսիոն ատելեկտազի, ռեստրիկտիվ տիպի 

ՇԱ զարգացմամբ: Այս դեպքում ՇԱ հիմնական պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմը 

թոքի բացման արտահայտված սահմանափակումն է, որը դրսևորվում է թոքային 

ծավալների նվազմամբ: 

Թոքի բացման համար ախտահարված կողմում անհրաժեշտ է տրանսթոքային 

ճնշումը բարձրացնել: Ներշնչման ժամանակ թոքը օդով լցնելու համար ախտահար-

ված կողմում անհրաժեշտ է մեծ մկանային ներգործություն, որն արագ  հանգեցնում է 

շնչառական մկանների հոգնածության: 

Զարգանում են հիպերկապնիա և հիպօքսեմիա: 

Էքսուդատի ելքերից մեկը պլևրալ թերթիկների միջև կպումների և շվարտների 

առաջացումն է: Թարախային պլևրիտների հազվադեպ ելքերից է ֆիբրոթորաքսը 

(պլևրալ խոռոչի օբլիտերացիան շարակցական հյուսվածքով): 

Պլևրիտների կլինիկական պատկերը 

Պլևրիտների ավանդական տարբերակումը ֆիբրինոզ (չոր) և էքսուդատիվ 

տեսակների խիստ պայմանական է: Չնայած չոր պլևրիտն էքսուդատիվ պլևրիտի  

ձևավորման սկզբնական փուլն է, այնուամենայնիվ ֆիբրինոզ (չոր) և էքսուդատիվ 

պլևրիտների կլինիկական պատկերներն ունեն էական առանձնահատկություններ:  

Ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտ 

Առավել հաճախ պատճառներն են․ 

• պնևմոնիաները,

• թոքերի ՏԲ,

• վիրուսային ինֆեկցիան, հաճախ Կոքսակի B էնտերովիրուսները,

• թոքի աբսցեսը, թոքի կիստայի թարախակալումը, ենթաստոծանային

աբսցեսը, թոքի ինֆարկտը, մեդիաստինիտը:



Ինֆեկցիոն գործոնները ներթափանցում են պլևրա առավելապես լիմֆոգեն 

կամ հեմատոգեն ճանապարհով: Պնևմոնիաների կամ թոքերի այլ հիվան-

դությունների դեպքում չոր պլևրիտը կարող է զարգանալ պերիֆոկալ բորբոքման 

պատճառով: Չոր պլևրիտը սովորաբար բարդացնում է պնևմոնիաների, ՏԲ և 

վիրուսային ինֆեկցիաների (Կոքսակի B, գրիպ) ընթացքը։ 

Գանգատները 

Ցավերը կրծքավանդակում չոր պլևրիտի հիմնական կլինիկական արտահայ-

տությունն են: Ախտահարված կողմում ցավերն ունենում են սուր բնույթ, բավականին 

ինտեսիվ են և ուժգնանում են խոր ներշնչման, հազի և դեպի առողջ կողմ թեքվելու 

ժամանակ: Ցավերը որոշակիորեն մեղմանում են կրծքավանդակի ախտահարված 

կեսի ֆիքսման դեպքում։ Պայմանավորված պլևրայի բորբոքման տեղակայմամբ՝ 

փոփոխվում են ցավի տեղակայումը և նրա ճառագայթումը: 

Կոստալ ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտի դեպքում ցավերը կարող են տեղակայվել 

կրծքավանդակի տարբեր հատվածներում: Ցավերը կրծքավանդակի ձախ կեսում 

կարող են հիշեցնել ստենոկարդիայի ձգձգված նոպա, որի դեպքում անհրաժեշտ է 

անցկացնել տարբերակիչ ախտորոշում ՍԻՀ-ի հետ: 

Ապիկալ պլևրիտի դեպքում ցավերը ճառագայթում են դեպի պարանոց, ուսային 

հոդ: 

Ստոծանիական չոր պլևրիտի դեպքում ցավերը կարող են տեղակայվել կամ 

ճառագայթել դեպի էպիգաստրալ շրջան, աջ և ձախ կողատակեր, զստափոսի շրջան, 

գոտկատեղ՝ նմանվելով խոլեցիստիտի, ապենդիցիտի, ստամոքսի և 12-մատյա աղիքի 

խոցային հիվանդության, միզաքարային հիվանդության, պիելոնեֆրիտի և կլինիկա-

կան այլ պատկերների, որը կարող է դառնալ ախտորոշման սխալների լուրջ պատ-

ճառ: Ստոծանիական նյարդի ախտաբանական պրոցեսում ընդգրկվելիս  ցավերը 

կարող են ճառագայթել դեպի ուս, պարանոց, ինչպես նաև ուղեկցվել դիսպեպտիկ 

խանգարումներով՝ փսխումներով, անկառավարելի զկռտոցով, որոնք կարող են 

շարունակվել ժամերի ընթացքում: 

Միջբլթային ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտը, որը երբեմն բարդացնում է ձգձգվող 

թոքաբորբերի ընթացքը, հաճախ ընթանում է առանց սիմպտոմների, կրծքավանդակի 

ցավերն արտահայտված չեն կամ ունեն փոքր ինտենսիվություն, առաջանալով միայն 

խոր ներշնչման փուլում: 

Ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտի դեպքում ցավային սինդրոմի ամենաբնորոշ 

հատկանիշը, որը ներքին օրգանների այլ պաթոլոգիաների դեպքում թույլ է տալիս 

տարբերակելու այլ ցավերից, նրա հստակ կապն է շնչառական ակտի հետ: Ցավերն 

անսպասելի առաջանում են կամ խիստ ուժգնանում են ներշնչման վերջում կամ 

ընթացքում: Պլևրայում բորբոքման պրոցեսի հանդարտման և ֆիբրինոզ էքսուդատի 

պնդացմանը զուգընթաց՝ ցավերի ինտենսիվությունը կրծքավանդակում պակասում է: 



Չոր, ցավոտ հազը ֆիբրինոզ պլևրիտով հիվանդների շրջանում հաճախ 

առաջանում է պլևրայում գտնվող հազային ռեցեպտորների բորբոքային պրոցեսում 

ընդգրկվելու և դրանց զգայունության շեմի նվազման հետևանքով: Հազն արտահայտ-

վում է կամ ուժգնանում է խոր շնչառության, կամ իրանի շարժումների, մարմնով 

դեպի առողջ կողմ թեքվելու ժամանակ և ուղեկցվում է կրծքավանդակում սուր ցավի 

առաջացումով կամ ուժգնացումով: 

Մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը պայմանավորված է հիմնական 

հիվանդության բնույթով: Հաճախ դիտվում է սուբֆեբրիլ ջերմության բարձրացում: 

Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները 

Ընդհանուր զննման ժամանակ հաճախ ուշադրություն է գրավում հիվանդի 

հարկադրական դիրքը. հիվանդը գերադասում է պառկել թոքի ախտահարված կողմի 

վրա՝ ձեռքերով սեղմելով կրծքավանդակի առավել ցավոտ հատվածը: Դա 

հնարավորություն է տալիս որոշ չափով սահմանափակելու թոքի և պլևրայի թերթիկ-

ների շնչառական էքսկուրսիան և մեղմացնելու ցավը: 

Հաճախ չոր պլևրիտով հիվանդների դեպքում կրծքային մեծ և սեղանարդաձև 

մկանների պալպացիայի ժամանակ կարելի է հայտնաբերել ցավոտություն 

(Շտենբերգի սինդրոմ): 

Դիաֆրագմալ պլևրայի ախտահարման դեպքում ցավոտությունը  նկատվում է 

Մյուսիի կողմից նկարագրված մի շարք ցավային կետերի սեղմման ժամանակ՝ 

• SCM մկանի ոտիկների  միջև (ցավը հաճախ ճառագայթում է պարանոց և

ուսագոտի),

• 10-րդ կողի և պարաստեռնալ գծի հատման կետում:

Հարկ է հիշել, որ ցավային կետերի հայտնաբերումը չի հանդիսանում չոր

պլևրիտի սպեցիֆիկ դրսևորում  և կարող է դիտվել այլ հիվանդությունների դեպքում: 

Կրծքավանդակը հետազոտելիս հայտնաբերվում է հաճախացած, մակերեսային 

շնչառություն, կրծքավանդակի ախտահարված կեսը չափավոր հետ է մնում 

շնչառական ակտից: Պերկուտոր հայտնաբերվում է պարզ թոքային հնչյուն, չնայած 

ախտահարված կողմում թոքի ստորին հատվածում շնչառական էքսկուրսիան ցավի 

պատճառով կարող է նվազած լինել: Աուսկուլտացիայի ժամանակ հայտնաբերվում է 

վեզիկուլյար, երբեմն թուլացած շնչառություն, որը պայմանավորված է ախտա-

հարված թոքի շնչառական էքսկուրսիայի ակամա սահմանափակմամբ: 

Չոր պլևրիտի միակ հավաստի օբյեկտիվ նշանը կրծքավանդակի սահմանափակ 

հատվածում պլևրայի քսման աղմուկի հայտնաբերումն է, որը լսվում է ներշնչման և 

արտաշնչման ժամանակ, ուժգնանում է ստետոսկոպը սեղմելիս և չի փոխվում հազից 

հետո: Երբեմն պլևրայի քսման աղմուկը կարելի է լսել անգամ փակ բերանով և քթով 

շնչառական շարժումների իմիտացիայի ժամանակ (Վալսալվայի մանյովր): 

Հիվանդության սկզբում պլևրայի քսման աղմուկը նուրբ է, հիշեցնում է կրեպիտացիա: 

Ֆիբրինոզ էքսուդատի ձևավորմամբ աղմուկը դառնում է ավելի կոպիտ, հիշեցնում է 



ձյան ճռճռոց: Այդ դեպքում պլևրայի քսման աղմուկը երբեմն շոշափվում է 

կրծքավանդակի պատին պինդ սեղմած ափով:  

Չոր պլևրիտի ընթացքը և ելքը որոշվում են հիմնական հիվանդության բնույթով: 

Բարենպաստ ընթացքի դեպքում պլևրայի թերթիկների բորբոքումը ենթարկվում է 

հետզարգացման, և բորբոքման տեղում սովորաբար գոյանում են պլևրալ 

սերտաճումներ (կպումներ, շվարտեր) կամ պլևրայի թերթիկների հաստացում: Եթե 

բորբոքումը պրոգրեսիվում է, աճում է էքսուդացիան, խիստ նվազում է պլևրալ 

հեղուկի ռեաբսորբցիան, ապա ձևավորվում է էքսուդատիվ պլևրիտ: 

Էքսուդատիվ պլևրիտ 

Էքսուդատիվ պլևրիտը մեծ մասամբ սկսվում է ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտի 

սիմպտոմներով՝ սուր ցավեր կրծքավանդակում, որոնք ուժգնանում են խորը 

ներշնչման ժամանակ, ոչ պրոդուկտիվ ցավոտ հազ, սուբֆեբրիլ ջերմություն և այլն: 

Սակայն շուտով հիվանդության կլինիկական պատկերը փոխվում է: Մարմնի 

ջերմությունը բարձրանում է մինչև ֆեբրիլ թվերի և ուղեկցվում դողով, սարսուռով, 

առատ քրտնարտադրությամբ, աճող ինտոքսիկացիայի սիմպտոմներով: Հաճախ 

ջերմությունն ընդունում է հեկտիկ բնույթ: 

Ինտոքսիկացիայի հայտնի սիմպտոմները (մկանային թուլություն, քնկոտու-

թյուն, գլխացավեր, ախորժակի անկում) սովորաբար զարգացած են չափավոր: 

Ինտոքսիկացիայի երևույթները զգալիորեն ուժգնանում են պլևրայի էմպիեմայի 

դեպքում: Երբ էքսուդատը կուտակվում է և պլևրալ թերթիկները հեռանում են 

միմյանցից, կրծքավանդակում սուր ցավերը մեղմանում կամ անհետանում են: Այդ 

ժամանակ հիվանդները կրծքավանդակի ախտահարված մասում հաճախ նշում են 

ծանրության զգացում և գանգատվում «չբացվող թոքի» զգացումից: Պլևրալ թերթիկ-

ների տարածված բորբոքման մի շարք դեպքերում կրծքավանդակում սուր պլևրալ 

ցավերը կարող են պահպանվել նույնիսկ այն դեպքում, եթե պլևրալ խոռոչում մեծ 

քանակությամբ էքսուդատ է կուտակվել: Նկարագրված դեպքում ցավերը, ինչպես նաև 

պլևրայի քսման աղմուկը, որը լսվում է թոքերի աուսկուլտացիայի ժամանակ, 

տեղակայվում են հեղուկի մակարդակից վերև՝ բորբոքված պլևրայի թերթիկների 

շփման տեղում: 

Էքսուդատի կուտակմանը զուգահեռ կլինիկական պատկերում առաջնային են 

դառնում զարգացող ՇԱ, միջնորմի և շնչափողի տեղաշարժի նշանները: Առաջանում 

է հևոց, սկզբում աննշան ֆիզիկական լարվածության, իսկ հետագայում նաև հանգստի 

դեպքում: Էքսուդատի ոչ մեծ քանակության դեպքում հևոցը տախիպնոէի բնույթ ունի: 

Հեղուկի ավելի մեծ ծավալի դեպքում հևոցը ձեռք է բերում հստակ ինսպիրատոր 

բնույթ և ուղեկցվում է շնչառական մկանների աշխատանքի ուժգնացմամբ: 

Էքսուդատիվ պլևրիտով հիվանդների մեծ մասին անհանգստացնում է ռեֆլեկտոր, ոչ 

պրոդուկտիվ, չոր, ցավոտ հազը, որը պայմանավորված է պլևրայի ախտահարմամբ և 

շնչափողի տեղաշարժով: 



Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները 

Զննման ժամանակ հաճախ ուշադրություն է գրավում հարկադրական դիրքը. 

հիվանդները ձգտում են ընդունել կիսանստած դիրք, փոքր-քիչ թեքված դեպի 

ախտահարված կողմը: Որոշ դեպքերում հիվանդները գերադասում են պառկել առողջ 

կողմի վրա, այդպիսով ապահովվում է ինտակտ թոքի մեծ պերֆուզիան, ինչը 

նպաստում է արյան օքսիգենացիայի որոշակի լավացմանը և հևոցի քչացմանը (դիրք 

decubitus lateralis): 

ՇԱ արագ զարգացումն ուղեկցվում է դիֆուզ՝ «գորշ» ցիանոզի առաջացումով: 

Միջնորմի արտահայտված տեղաշարժի կամ սրտի ուղեկցող հիվանդությունների 

առկայության դեպքում ցիանոզը ձեռք է բերում խառը բնույթ: Էքսուդատիվ պլևրիտին 

բնորոշ կլինիկական նշանները հայտնաբերվում են արդեն կրծքավանդակի զննման 

ժամանակ: 

Ախտահարված կողմում նկատվում է կրծքավանդակի մի մասի չափերի 

մեծացում, և այն հետ է մնում շնչառական ակտից (Գուվերի սիմպտոմ): Միջկողային 

տարածությունները հարթված են, բացակայում է դրանց ներձգումը շնչառության 

ժամանակ (Լիտտենի սիմպտոմ): Մաշկն ախտահարված կողմում այտուցված է, և 

նրա ծալքն ավելի արտահայտված է, քան առողջ կողմում (Վինտրիխի սիմպտոմ): 

Սովորաբար պերկուսիայի մեթոդով կարելի է հայտնաբերել պլևրայի 

արտաքիրտը, եթե նրա ծավալը 300-400 մլ-ից շատ է: Այդ հատվածի պերկուսիայի 

ժամանակ հայտնաբերվում է պերկուտոր հնչյունի արտահայտված բթացում, իսկ 

էքսուդատի մեծ քանակի դեպքում բացարձակ բութ հնչյուն: Էքսուդատի չափավոր 

քանակի դեպքում բթության վերին սահմանն անցնում է Էլիս-Դամուազոյի գծով: Այդ 

գծի ամենաբարձր կետը տեղակայվում է հետին-անութային կամ թիակային գծով: 

Այստեղից այն թեք իջնում է ցած՝ հետևից հատելով ողնաշարը, իսկ առջևից հասնելով 

միջին անրակային գծին՝ V կողի մակարդակին: Էքսուդատիվ պլևրիտի դեպքում 

հեղուկի ամենաբարձր մակարդակը տեղակայված է կրծքավանդակի հետին-

կողմնային հատվածներում, որտեղ և անհրաժեշտ է ավելի ուշադիր զննել հնչյունի 

բթացման սահմանը՝ պլևրալ հեղուկի ծավալը որոշելու համար: Առջևից միջին-

անրակային գծով բթացումը որոշվում է միայն այն դեպքում, երբ հետևից վերին 

սահմանը հասնում է թիակի միջին մասին, որը համապատասխանում է 2-3 լ պլևրալ 

հեղուկին:  

Էքսուդատի մեծ քանակության դեպքում (3-4 լ և ավելի) հեղուկի մակարդակը և 

համապատասխանաբար բթացման վերին սահմանը տեղակայվում են գրեթե 

հորիզոնական մակարդակում: Կրծքավանդակի հետին մասում՝ բացարձակ բթության 

վերին սահմանից բարձր, տեղակայված է կոմպրեսիոն ատելեկտազի ենթարկված 

թոքի հատվածը: Այն կազմավորում է Գարլենդի եռանկյունին, որի սահմաններն են՝ 

ողնաշարը, Դամուազոյի գիծը և հորիզոնական գիծը, որն անցնում է Դամուազոյի գծի 

վերին հատվածով: Պերկուտոր այստեղ հայտնաբերվում է բթացում՝ տիմպանիկ 



երանգով: Բթացումը բացատրվում է թոքի այդ հատվածում ճնշման հետևանքով 

առաջացած չափավոր պնդեցմամբ, իսկ տիմպանիկ երանգը թոքի այդ հատվածի 

օդակրության որոշ չափի պահպանման և առաձգականության թուլացման հետևանք 

է: Հեղուկի քանակը 4լ-ից անցնելու դեպքում բթացման մասը հայտնաբերվում է նաև 

առողջ կողմում՝ եռանկյան տեսքով՝ ի հաշիվ միջնորմի՝ դեպի առողջ կողմ 

տեղաշարժման՝ Ռաուխֆուս-Գրոկկոյի եռանկյունի, որի մի կողմը ողնաշարն է, 

մյուսը՝ Դամուազոյի գծի շարունակությունը դեպի վար: 

Անհրաժեշտ է ավելացնել, որ ձախակողմյան արտաքիրտի առավել վաղ 

կլինիկական նշանը տիմպանիկ հնչյունի վերացումն է Տրաուբեի տարածությունում: 

Աուսկուլտատիվ բութ պերկուտոր հնչյունի շրջանում շնչառությունը զգալիորեն 

թուլացած է կամ ընդհանրապես չի հաղորդվում: Գարլենդի եռանկյունում լսվում է 

թույլ բրոնխային շնչառություն, հազվադեպ՝ կրեպիտացիա, վերին հատվածում լսվում 

է պլևրայի քսման աղմուկ: 

Հիշե՛ք. Էքսուդատիվ պլևրիտի դեպքում հեղուկի պրոյեկցիայի շրջանում  կրծքավանդակի 

պատին հայտնաբերվում է բութ պերկուտոր հնչյուն և շնչառության խիստ թուլացում: 

Գարլենդի եռանկյունում, համապատասխան կոմպրեսիոն ատելեկտազին, 

հայտնաբերվում են պերկուտոր հնչյունի բթացում՝ տիմպանիկ երանգով, թույլ բրոնխային 

շնչառություն և երբեմն կրեպիտացիա: 

Սիրտ-անոթային համակարգը հետազոտելիս առաջին հերթին ուշադրություն է 

գրավում միջնորմի տեղաշարժը: 

Պարապնևմոնիկ էքսուդատի դեպքում միջնորմը տեղաշարժվում է դեպի առողջ 

կողմը: Օբտուրացիոն ատելեկտազի հետ զուգակցված ուռուցքային պլևրալ 

էքսուդատի դեպքում միջնորմը տեղաշարժվում է դեպի ախտահարված կողմը: 

Աջակողմյան պարապնևմոնիկ պլևրիտի դեպքում միջնորմը տեղաշարժվում է դեպի 

ձախ: Այդ ժամանակ գագաթային հրոցը կարող է տեղակայվել առաջային անութային 

գծով: Այդ դեպքում դիտվում են արտահայտված տախիկարդիա մինչև 120-140 րոպե, 

ակրոցիանոզ և ՍԱ այլ նշաններ: Ձախակողմյան էքսուդատիվ պլևրիտն ուղեկցվում է 

սրտի հարաբերական բթության աջ սահմանի տեղաշարժմամբ դեպի աջ: Միջնորմի՝ 

դեպի աջ զգալի տեղաշարժի դեպքում ստորին սիներակի ստոծանիով անցնելու 

տեղում կարող է կորացում լինել, որի հետևանքով կտրուկ սահմանափակվում է 

երակային հետհոսքը դեպի սիրտ, նվազում են հարվածային ծավալը և արտամղումը, 

զարգանում է կայուն զարկերակային հիպոտենզիա: 

Էքսուդատի ներծծումը սովորաբար տեղի է ունենում հիվանդության սկզբից 1-

1,5 ամսվա ընթացքում: Առողջացումից հետո նախկին բորբոքման տեղում պահ-

պանվում է պլևրայի թերթիկների զգալի հաստացում, և հաճախ գոյանում են պլևրալ 

կպումներ: 



Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշում 

Արյան քննությունը 
Ինֆեկցիոն-բորբոքային բնույթի պլևրալ էքսուդատների դեպքում արյան 

ընդհանուր քննության ընթացքում հայտնաբերվում են բորբոքային սինդրոմի ոչ 

սպեցիֆիկ նշաններ՝ նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ պատկերի ձախ թեքումով և ԷՆԱ 

արագացում: Ծանր դեպքերում կարող են հայտնաբերվել նեյտրոֆիլների տոքսիկ 

հատիկավորում, ինչպես նաև լեյկեմոիդ ռեակցիայի նշաններ: Երբեմն զարգանում է 

նորմոքրոմ տիպի չափավոր արտահայտված անեմիա: 

Արյան բիոքիմիական քննության բնորոշ փոփոխություններից են արտահայտ-

ված դիսպրոտեինեմիան ալբումինի քանակի նվազմամբ և α1 և α2 -գլոբուլինների 

շատացմամբ: Դիտվում է C-ռեակտիվ սպիտակուցի, սերոմուկոիդի, հապտոգլոբինի, 

սիալաթթուների արժեքների բարձրացում: Ոչ ինֆեկցիոն բնույթի ասեպտիկ պլևրալ 

էքսուդատի դեպքում (ալերգիկ, աուտոիմուն, հետտրավմատիկ, կանգային, ուռուց-

քային) բորբոքային սինդրոմի լաբորատոր նշաններն այդքան էլ արտահայտված չեն, 

կամ չեն դրսևորվում: Արյան անալիզում գերակշռում են հիմնական հիվանդության 

բնորոշ փոփոխությունները: 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը 

Պլևրալ էքսուդատի ախտորոշման համար որոշիչ նշանակություն ունի ռենտգե-

նաբանական հետազոտությունը: Ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտի դեպքում կարող են 

հայտնաբերվել կարևոր, սակայն ոչ սպեցիֆիկ նշաններ, որոնք հնարավորություն են 

տալիս որոշակի հավանականությամբ հաստատել բորբոքային պրոցեսի առկա-

յությունը պլևրալ թերթիկներում: 

Հիշե՛ք. չոր պլևրիտի ռենտգենաբանական սիմպտոմներն են․ 

• ստոծանու գմբեթի բարձր դիրքն ախտահարված կողմում, 
• ստոծանու գմբեթի և թոքի ստորին սահմանների շարժունակության սահմանափա-

կումը խորը շնչառության ժամանակ (հայտնաբերվում է կրծքավանդակի օրգանների 
ռենտգենոսկոպիայի ժամանակ), 

• ստորին թոքադաշտի թափանցելիության նվազումը դիաֆրագմայից վերև և 
կոստոդիաֆրագմալ սինուսի հատվածում: 

Պլևրալ խոռոչում հեղուկի կուտակման առավել վաղ ռենտգենաբանական 

նշանը սուր կոստոդիաֆրագմալ անկյան հարթեցումն է (օբլիտերացիան) հեղուկի 

գոգավոր վերին մակարդակով: 

Էքսուդատի հարաճմանը զուգընթաց ռենտգենաբանական պատկերում 

որոշվում է համասեռ մթնեցում, որի վերին սահմանը հաճախ ունի թեք տեսք (վերից 

վար և դրսից ներս)։ Հիվանդի դիրքով պայմանավորված, մթնեցման սահմանը կարող 

է փոփոխվել, ինչը բացատրվում է հեղուկի տեղաշարժով։ 

Պլևրալ խոռոչում մեծ քանակի էքսուդատ կուտակվելու դեպքում թոքադաշտի 

ստորին-կողմնային հատվածներում հայտնաբերվում է եռանկյունաձև ստվեր՝ վերին 

ներքին թեք սահմանով: Այդ դեպքում դիաֆրագմայի գմբեթը հարթվում է, իսկ 

միջնորմը տեղաշարժվում դեպի առողջ կողմը: Քիչ քանակի (100-150 մլ) պլևրալ 



հեղուկի հայտնաբերման համար ինֆորմատիվ է լատերոգրաֆիան, այսինքն 

ռենտգենոգրաֆիան հիվանդի՝ ախտահարված կողմի վրա պառկած դիրքում։ Չպար-
կավորված հեղուկի առկայության դեպքում բնորոշ է պարիետալ հորիզոնական, 

ժապավենաձև ստվեր։ Պլևրայի թերթիկների սերտաճման ֆոնին զարգացած պար-
կավորված էքսուդատի դեպքում հեղուկի ստվերի սահմանը դառնում է ավելի հստակ 

ընդգծված և արտափքված դեպի վերև։ Միջբլթային պլևրիտի դեպքում համասեռ 

մթնեցումը հաճախ ունի երկարաձգված և հստակ սահմանազատված տեսք։ 

Պլևրալ էքսուդատը հայտնաբերելու ավելի զգայուն մեթոդներ են 

կրծքավանդակի օրգանների ՈՒՁՀ և ԿՏ կոնտրաստով: 

Հարկ է շեշտել, որ ԿՏ միջոցով հնարավոր է հստակ դիֆերենցել թոքային 

հյուսվածքի պնդեցումը և հեղուկի կուտակումն ըստ խտության, ինչը գրեթե անհնար 

է ռենտգենաբանական հետազոտության դեպքում։ Պարկավորված հեղուկը ԿՏ 

միջոցով որոշվում է որպես հարթ եզրերով, հարաբերական հոմոգեն մթնեցում։ Բացի 

դրանից, ԿՏ (կոնտրաստով) հնարավորություն է տալիս դիֆերենցել պլևրայի 

բարորակ և չարորակ ախտահարումները։ Չարորակ ախտահարումների դեպքում 

պլևրայում հայտնաբերվում են․ 

• հանգուցավոր հաստացում,

• մեդիաստինալ պլևրայի հաստացում,

• պարիետալ թերթիկի 1 սմ կամ ավելի հաստացում,

• պլևրայի տոտալ հաստացում։

Հիշե´ք․ կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությունն էքսուդատիվ 
պլևրիտով հիվանդների շրջանում նպատակահարմար է անցկացնել ինչպես պլևրալ 
պունկցիայից առաջ, այնպես էլ անմիջապես դրանից հետո: Պլևրալ հեղուկի բավարար 
քանակի հեռացումը հնարավորություն է տալիս հաստատել էքսուդատի պատճառ դարձած 
պաթոլոգիկ պրոցեսի բնույթը (օր․ պնևմոնիա, ՏԲ, ուռուցք): 

Պլևրալ հեղուկի հետազոտությունը 

Պլևրալ հեղուկի հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս դիֆերենցել 

էքսուդատը և տրանսուդատը, հստակեցնել պաթոլոգիական պրոցեսի բնույթը 

(թարախային, ասեպտիկ, ուռուցքային, կանգային), անջատել ինֆեկցիայի հարուցիչը 

և որոշել զգայունությունը անտիբիոտիկների նկատմամբ։ Պլևրալ հեղուկի զգալի 

ծավալի և արտահայտված ՇԱ դեպքում պլևրալ հեղուկի անհապաղ հեռացումը 

կատարվում է բուժական նպատակով և հանդիսանում է անհետաձգելի բժշկական 

օգնության միջոց:  

Պլևրալ պունկցիայի կատարման տեխնիկան  
Պլևրալ հեղուկը ստացվում է պունկցիայի միջոցով (թորակոցենտեզ): 

Այն կատարվում է ախտորոշիչ և բուժական նպատակներով: Համարվում է, որ 

ախտորոշիչ պունկցիան ցուցված է, երբ լատերոգրաֆիայով հայտնաբերված ազատ 

հեղուկի ստվերը պլևրայի խոռոչում կազմում է 10 մմ և ավելի։ Եթե ավելի փոքր 

ծավալով հեղուկի դեպքում, պունկցիա կատարելու անհրաժեշտություն կա ապա 

թորակոցենտեզը պետք է իրականացնել ՈւՁՀ հսկողությամբ։ Թորակոցենտեզ 

իրականացնելու համար կան որոշ հակացուցումներ: Դրանք են՝ 



• արյան մակարդելիության և թրոմբոցիտար-անոթային հեմոստազի զգալի

խանգարումները,

• արտահայտված պորտալ հիպերտենզիան, որը հաճախ ուղեկցվում է պլևրալ

անոթների վարիկոզ լայնացումով,

• ծանր աստիճանի ԹՔՕՀ,

• հիվանդի մեկ թոքի առկայությունը,

• հիվանդի ծանր վիճակը (բացառությամբ ՇԱ և ՍԱ, որոնք առաջացել են պլևրալ

արտաքիրտի մեծ քանակության և կոմպրեսիոն ատելեկտազի զարգացման

պատճառով և կամ միջնորմի տեղաշարժով):

Թորակոցենտեզը կատարվում է տեղային անզգայացմամբ սովորաբար VII 

միջկողային տարածությունում (բայց ոչ ցածր VIII կողից)՝ հետին անութային և 

թիակային գծերի միջև: Պունկցիան կատարում են ստորադիր կողի վերին եզրով, քանի 

որ ստորին եզրով անցնում են միջկողային անոթները և նյարդերը: 

Հիշե՛ք. պլևրալ հեղուկի մեծ քանակության հեռացումը  (ավելի քան 1,5 լ) երբեմն 
կարող է ուղեկցվել միջնորմի արագ տեղաշարժով և կոլապսի զարգացմամբ: 
Միջկողային և այլ անոթները վնասման դեպքում պլևրալ պարունակության մեջ ի 
հայտ է գալիս ալ կարմիր արյուն: 

Թորակոցենտեզի բարդությունները 
Պլևրալ պունկցիայի ժամանակ հնարավոր են որոշ բարդություններ: 

Թորակոցենտեզի կարևորագույն բարդություններից են․ 

• պնևմոթորաքսը (թորակոցենտեզի մոտ 10 %-ը, որն իրականացվում է առանց

ՈՒՁՀ հսկողության),

• արյունահոսությունը,

• ինֆեկցիաները,

• զարկերակային հիպոտենզիան և կոլապսը,

• հիպօքսեմիան,

• օդային էմբոլիան,

• փայծաղի վնասումը,

• միակողմանի թոքային այտուցի զարգացումը (երկարատև՝ 7 օրից ավելի

կոմպրեսիոն ատելեկտազի առկայության և միանվագ 1,5լ-ից ավելի պլևրալ

հեղուկի հեռացման դեպքում):

Պլևրալ հեղուկի քննությունը ներառում է․ 

• ֆիզիկաքիմիական հատկությունները որոշումը,

• ցիտոլոգիական քննությունը,

• անհրաժեշտության դեպքում՝ մանրէաբանական հետազոտությունը:

Ֆիզիկաքիմիական հատկությունների որոշումը 

Ֆիզիկաքիմիական հատկությունների որոշումը սկսում են ստացված նյութի 

արտաքին տեսքի, գույնի, թափանցելիության, հոտի գնահատումից: Ըստ այդ 

հատկանիշների տարբերում են պլևրալ հեղուկի մի քանի տարատեսակ: 



Տրանսուդատը պլևրալ խոռոչի ոչ բորբոքային բնույթի հեղուկն է, որը 

ձևավորվում է հիդրոստատիկ բարձր ճնշման հետևանքով (աջփորոքային կամ 

բիվենտրիկուլյար ՍԱ) կամ արյան պլազմայի կոլոիդ-օսմոտիկ ճնշման իջեցման (ՆՍ 

գլոմերուլոնեֆրիտի դեպքում, երիկամների ամիլոիդոզ, լյարդի ցիռոզի դեպքում, երբ 

առկա է սպիտակուցասինթետիկ ֆունկցիայի խանգարում) պատճառով: Տրանսու-

դատը արտաքին տեսքով թափանցիկ դեղնավուն հեղուկ է, առանց հոտի: 

Էքսուդատը պլևրալ խոռոչում ինֆեկցիոն կամ ոչ ինֆեկցիոն բնույթի 

բորբոքային ծագման հեղուկն է: Բոլոր էքսուդատները տարբերվում են սպիտակուցի, 

մասնավորապես ֆիբրինոգենի բարձր պարունակությամբ և բարձր հարաբերական 

խտությամբ: Էքսուդատի արտաքին տեսքը պայմանավորված է պլևրայում 

բորբոքային պրոցեսի բնույթով, պլևրալ հեղուկի բջջային կազմով և մի շարք այլ 

գործոններով:  

Տարբերակում են էքսուդատի հետևյալ տեսակները. 

1. Շճային էքսուդատ (70 %). թափանցիկ դեղնավուն հեղուկ է առանց հոտի,

արտաքին տեսքով շատ նման է տրանսուդատին: Սերոզ էքսուդատի առավել

հաճախ պատճառներն են ՏԲ, պնևմոնիաները և ուռուցքները:

2. Թարախային էքսուդատ. պղտոր (լեյկոցիտների առատության պատճառով),

դեղնականաչավուն կամ մոխրասպիտակավուն, մածուցիկ, սերուցքանման,

հիմնականում առանց հոտի հեղուկ է: Թարախային էքսուդատը հայտնա-

բերվում բակտերիալ միկրոֆլորայով պայմանավորված պլևրիտների դեպ-

քում: Այն դեպքում, երբ գանգրենան կամ աբսցեսը բարդացած է նեխային

պլևրիտով, էքսուդատն ունի տհաճ, գարշահոտ բնույթ, ինչը պայմանավորված

է անաէրոբ բակտերիաների ազդեցությամբ սպիտակուցի քայքայմամբ:

3. Հեմոռագիկ էքսուդատ. ըստ պլևրալ խոռոչում արյան քանակի և նրա

կուտակման տևողության՝ էքսուդատը կարող է լինել բաց վարդագույն,

թափանցիկից մինչև մուգ կարմիր, պղտոր և կարող է պարունակել մեծ

քանակությամբ փոփոխված կամ չփոփոխված էրիթրոցիտներ: Էքսուդատում

էրիթրոցիտների հեմոլիզի ժամանակ այն ընդունում է լաքային տեսք:

Հեմոռագիկ էքսուդատը հիմնականում կապված է պլևրայում կամ թոքում

առկա ուռուցքային պրոցեսի հետ (պլևրայի առաջնային ուռուցք՝ մեզոթե-

լիոմա, մետաստատիկ պլևրիտ, տրավմա, ՏԲ)։ Սերոզ, հեմոռագիկ բնույթի

էքսուդատը կարող է հանդիպել պնևմոնիաների դեպքում:

4. Խիլյոզ և խիլուսանման էքսուդատը պղտոր, սպիտակավուն հեղուկ է, որը մեծ

քանակի ճարպի պարունակության հետևանքով նման է կաթի: Խիլյոզ

էքսուդատները զարգանում են լիմֆայի հետհոսքի դժվարացումից՝ պայմա-

նավորված ուռուցքով ճնշմամբ, լիմֆատիկ հանգույցի մեծացմամբ և կամ

ծորանի պատռմամբ (տրավմա, վիրահատություն, ուռուցք): Խիլուսանման

էքսուդատները նույնպես պարունակում են մեծ քանակությամբ ճարպ, բայց

դա պայմանավորված չէ լիմֆայի հետ, այլ մեծ քանակի բջիջների քայքայման

հետևանք է, որոնք ենթարկվում են ճարպային դեգեներացիայի, որը հաճախ

լինում է սերոզ թաղանթների քրոնիկ բորբոքման դեպքում:



5. Խոլեստերինային էքսուդատը թանձր հեղուկ է՝ մուգ դեղնավուն կամ

շագանակագույն երանգով և հանդիպում է քրոնիկական պարկավորված

արտաքրտնուկների դեպքում, որոնք ունեն մի քանի տարվա վաղեմություն:

Հիշե՛ք․ տրանսուդատները և շճային էքսուդատները թափանցիկ են, ունեն բնորոշ 
թեթև դեղնավուն երանգ: Թարախային, հեմոռագիկ, խիլյոզ, խիլուսանման և 
խոլեստերինային էքսուդատները մեծ մասամբ պղտոր են և գույնով տարբերվում են 
տրանսուդատներից ու շճային էքսուդատներից: 

Պլևրալ հեղուկի մակրոսկոպիկ հատկանիշների դիագնոստիկ նշանակությունը 

Հատկանիշները Դիագնոստիկ նշանակությունը 

Արյուն պլևրալ հեղուկում ուռուցքային պլևրիտ (44%) 

հետտրավմատիկ պլևրիտ 

ՏԲ պլևրիտ 

պարապնևմոնիկ պլևրիտ  

Էքսուդատի սպիտակ գույն խիլյոզ էքսուդատ 

խիլուսանման էքսուդատ  

խոլեստերինային էքսուդատ 

Շոկոլադե օշարակի գույն դեպի պլևրալ խոռոչ բացված՝ լյարդի 

ամեոբային աբսցես 

Սև էքսուդատ ասպերգիլյոզի դեպքում 

Դեղնականաչավուն էքսուդատ պլևրիտ ՌԱ դեպքում 

Թարախ պլևրայի էմպիեմա 

Նեխած հոտ պլևրայի էմպիեմա (անաէրոբ հարուցիչներ) 

Հեղուկի խիստ մածուցիկություն Մեզոթելիոմա 

Ամոնիակի հոտ ուրեմիկ էքսուդատ 

Պլևրալ հեղուկի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների լաբորատոր հետազո-

տությունը մեծ մասամբ հնարավորություն է տալիս տարբերակելու տրանսուդատը և 

էքսուդատը: 

Հիշե՛ք․ տրանսուդատները բնորոշվում են հարաբերական ցածր խտությամբ (1,002-1,015), ոչ 

մեծ քանակի սպիտակուցի առկայությամբ (մինչև 25 գ/լ), ԼԴՀ ցածր ակտիվությամբ (< 

1,6 մմոլ/լ x ժ), գլյուկոզայի համեմատաբար բարձր մակարդակով (> 3,3 գ/լ), 

բացասական Ռիվալտի փորձով, սպիտակուցային (< 0,5) և ֆերմենտային (< 0,6) 

գործակցի նվազմամբ: Էքսուդատները տարբերվում են հարաբերական ավելի բարձր 

խտությամբ (> 1,018), սպիտակուցի քանակով (30 գ/լ և ավելի), ԼԴՀ բարձր 

ակտիվությամբ (> 1,6 մմոլ/լ x ժ), գլյուկոզայի մակարդակի նվազմամբ (< 3,3 մմոլ/լ), 

Ռիվալտի դրական փորձով, սպիտակուցային (> 0,5) և ֆերմենտային (> 0,6) գործոնի 

ավելացմամբ: 



Ռիվալտի փորձը հիմնված է այն բանի վրա, որ մի կաթիլ սպիտակուցի 

հարաբերական բարձր կոնցենտրացիայով էքսուդատն ավելացնում են քացախաթթվի 

լուծույթին և այն պղտորվում է: 

Պլևրալ հեղուկում և արյան պլազմայում գլյուկոզայի մակարդակի միաժա-

մանակյա որոշումը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի տրանսուդատի և 

էքսուդատի տարբերակման համար: Պլևրալ հեղուկում և արյան պլազմայում 

գլյուկոզայի մակարդակի հարաբերության նվազումը 0,5-ից ցածր հատուկ է 

էքսուդատին: Բորբոքման օջախում լեյկոցիտների և բակտերիաների ազդեցությամբ 

տեղի է ունենում գլյուկոզայի անաէրոբ մետաբոլիզմի ակտիվացում, ինչն ուղեկցվում 

է պլևրալ էքսուդատում գլյուկոզայի մակարդակի նվազմամբ: Գլյուկոզայի մակար-

դակի նվազումը 3,3 մմոլ/լ-ից պակաս դիտվում է ՏԲ, ՌԱ, չարորակ ուռուցքների, 

պնևմոնիաների, կերակրափողի պատռվածքի, սուր գայլախտային պլևրիտի վաղ 

փուլերում: Գլյուկոզայի մակարդակի առավել արտահայտված նվազումը դիտվում է  

պլևրայի էմպիեմա: 

pH-ի ցածր արժեքը լավ կորելացվում է գլյուկոզայի մակարդակի նվազման հետ։ 

Թարախաբորբոքային և ոչ ինֆեկցիոն պլևրիտների դեպքում pH-ի իջեցումը 

պայմանավորված է անաէրոբ գլիկոլիզով, որի արդյունքում բարձրանում է կաթ-

նաթթվի և ածխաթթու գազի մակարդակը, հետևաբար ձևավորվում է ացիդոզ (pH<7,2)։ 

Ցածր pH-ով պլևրալ էքսուդատը հանդիպում է պլևրային ինֆեկցիոն ախտահա-

րումների, ռևմատիկ հիվանդությունների, կերակրափողի պատռման և չարորակ 

նորագոյացությունների դեպքում։  

ԼԴՀ ակտիվությունը հնարավորություն է տալիս գնահատելու բորբոքային 

պրոցեսի ինտենսիվությունը։ 

Այսպիսով, պլևրալ հեղուկի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների որոշումը մեծ 

մասամբ թույլ է տալիս դիֆերենցել էքսուդատը և տրանսուդատը։ Առավել 

ինֆորմատիվ են Լայտի չափանիշները, որոնցից մեկ կամ ավելիի դեպքում կարելի է 

պնդել, որ պլևրալ հեղուկը էքսուդատ է։ Դրանք են․ 

• պլևրալ հեղուկի և արյան շիճուկային սպիտակուցների հարաբերությունը > 0,5,

• պլևրալ հեղուկի և արյան շիճուկային ԼԴՀ հարաբերությունը > 0,6,

• պլևրալ հեղուկի ԼԴՀ-ն գերազանցում է արյան շիճուկային ԼԴՀ-ի նորմայի վերին

սահմանը 2/3-ով։

Պլևրալ հեղուկում ամիլազայի մակարդակի բարձրացումը բնորոշ է սուր 

պանկրեատիտի կամ քրոնիկական պանկրեատիտի սրացման դեպքում: Ամիլազայի 

շատացում պլևրալ հեղուկում հանդիպում է նաև կերակրափողի պատռվածքի և թոքի 

ադենոկարցինոմայի ժամանակ: Այդ դեպքում ամիլազայի մակարդակը պլևրալ 

հեղուկում ավելի բարձր է, քան արյան շիճուկում: 



Իմունոլոգիական հետազոտությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել հարուցիչը և 

կամ դրա նկատմամբ հակամարմինները։ Այդ նպատակով օգտագործում են ՊՇՌ կամ 

իմունաֆերմենտային քննությունը։ 

Էքսուդատի և տրանսուդատի հիմնական տարբերությունները 

Ցուցանիշները Տրանսուդատ Էքսուդատ 

Հարաբերական խտություն <1,015 >1,018

Պլևրալ հեղուկի pH ≥7,3 <7,3 

Սպիտակուցի քանակը գ/լ <25 ≥30 

Պլևրար հեղուկի սպիտակուցի/շիճուկի 

սպիտակուցի 

<0,5 >0,5

Ռիվալտի փորձ Բացասական Դրական 

Ֆիբրինոգեն Առկա չէ Առկա է 

Նստվածք Աննշան է Առկա է 

Գլյուկոզա մմոլ/լ >3,3 <3,3 

Պլևրալ հեղուկի գլյուկոզայի/շիճուկի գլյուկոզայի >0,5 <0,5 

ԼԴՀ մմոլ/լ x ժ <1,6 >1,6

Պլևրալ հեղուկի ԼԴՀ/շիճուկի ԼԴՀ <0,6 >0,6

Միկրոսկոպիկ հետազոտություն 

Նատիվ պրեպարատում կարելի է հայտնաբերել էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, 

մեզոթելիալ բջիջներ, ուռուցքային բջիջներ, ճարպային կաթիլներ, դետրիտ, խոլես-

տերինի բյուրեղներ և այլն: 

Էրիթրոցիտները հայտնաբերվում են ցանկացած ծագման պլևրալ հեղուկում։ 

Տրանսուդատը և շճային էքսուդատը պարունակում են քիչ քանակով էրիթ-

րոցիտներ (պակաս քան 1x109/լ), իսկ հեմոռագիկ էքսուդատներում էրիթրոցիտները 

ծածկում են ամբողջ տեսադաշտը: 

Լեյկոցիտները միշտ են հայտնաբերվում, մեծ քանակությամբ՝ հատկապես 

թարախային էքսուդատներում: Տրանսուդատում լեյկոցիտների քանակը չի գերա-

զանցում 15 տեսադաշտում կամ (1x109/լ): Ներկված պրեպարատում հաշվում են 

լեյկոցիտների առանձին տեսակների տոկոսը: 

Նեյտրոֆիլները մեծ քանակությամբ պարունակվում են թարախային և շճաթա-

րախային էքսուդատում: Հիվանդության բարորակ ընթացքի դեպքում դրանք 

պահպանում են իրենց ակտիվությունը և իրականացնում են ֆագոցիտար ֆունկցիան։ 

Իսկ ծանր թարախային պլևրիտների դեպքում բնորոշ է նեյտրոֆիլների դեգեներատիվ 

փոփոխություն, ընդհուպ մինչև բջիջների քայքայում դետրիտի առաջացմամբ։  

ՏԲ էթիոլոգիայի սերոզ էքսուդատում նեյտրոֆիլները կարող են հայտնաբերվել 

սկզբնական շրջանում, այնուհետև դրանց քանակը նվազում է, իսկ լիմֆոցիտների 

քանակը՝ մեծանում։ 



Լիմֆոցիտներն առկա են բոլոր տեսակի էքսուդատներում: Շճային էքսուդա-

տում պարունակությունը հասնում է լեյկոցիտների ընդհանուր քանակի մինչև 80-90 

%: Լիմֆոցիտար էքսուդատն առավել հաճախ ՏԲ ծագման է, երբեմն պատճառը 

լիմֆոման, սարկոիդոզը, ռևմատիկ հիվանդությունները, խիլոթորաքսն են։ 

Պլևրալ էքսուդատում էոզինոֆիլների առկայությունը վկայում է թոքերի և 

պլևրայի ալերգիկ ախտահարման մասին և հաճախ հայտնաբերվում է ռևմատիզմի և 

ալերգիկ հիվանդությունների դեպքում: Էոզինոֆիլների քանակի զգալի ավելացումը 

(ընդհանուր լեյկոցիտների քանակի 30-40 %-ից ավելի) բնորոշ է էոզինոֆիլային 

պլևրիտին, որի պատճառներից են․ 

• թոքի քաղցկեղը մետաստազներով դեպի պլևրա,

• ռևմատիզմը,

• ՏԲ,

• տրավմատիկ պլևրիտը,

• պարազիտար հիվանդությունները:

Պլազմատիկ բջիջները հայտնաբերվում են տրավմայի և պլևրայում ձգձգված

բորբոքային պրոցեսների դեպքում։  

Դետրիտը բնորոշ է թարախային էքսուդատին, ճարպային կաթիլները ևս բնորոշ 

են թարախային էքսուդատին, ինչպես նաև խիլյոզ և խիլուսանման էքսուդատին։ 

Խոլեստերինային բյուրեղիկները հանդիպում են հիմնականում ՏԲ հին պարկավոր-

ված էքսուդատում։  

Մեզոթելիալ բջիջներն առկա են բորբոքման սկզբնական փուլում, ուռուցքների 

(մեզոթելիոմա), ինչպես նաև պլևրայի ռեակտիվ գրգռման դեպքում։ 

Ատիպիկ բջիջները բնորոշ են ուռուցքային պլևրիտին և առանձնանում են 

արտահայտված պոլիմորֆիզմով։ Սակայն «ուռուցքային պլևրիտ» ախտորոշումը 

համարվում է հավաստի, եթե ատիպիկ բջիջները պրեպարատում դասավորված են 

կոմպլեքսի (կոնգլոմերատների) տեսքով։ 

Եթե պլևրալ հեղուկը էքսուդատ է, ապա կատարվում է մանրէաբանական 

քննություն հարուցչի և դրա՝ անտիբիոտիկի հանդեպ զգայնությունը որոշելու համար: 

Բակտերիոլոգիական քննությունը 

Հիմնականում օգտագործվում է ստերիլ նյութի ցանքս, որը սպեցիֆիկ է ՏԲ 

համար։ ՏԲ միկոբակտերիաների բակտերիոսկոպիան հազվադեպ է տալիս դրական 

պատասխան։ 

Թորակոսկոպիա 

Թորակոսկոպիան պլևրալ խոռոչի էնդոսկոպիկ հետազոտություն է, որն 

անցկացվում է ախտորոշիչ կամ բուժական նպատակով: 

Ցուցումներն են․ 

1. անհայտ էթիոլոգիայի էքսուդատիվ պլևրիտի առկայությունը,

2. սպոնտան պնևմոթորաքսը,



3. պլևրայի էմպիեման,

4. պլևրայի ուռուցքը,

5. պլևրայի ՏԲ,

6. պլևրալ թերթիկների զարգացման արատները,

7. թոքերում, կրծքավանդակում և միջնորմում սուբպլևրալ տեղակայված բորբո-

քային և ուռուցքային պրոցեսների առկայությունը:

Բուժական թորակոսկոպիան կարող է անհրաժեշտ լինել կպումների անջատ-

ման, սպոնտան պնևմոթորաքսի և պլևրայի էմպիեմայի դեպքում։ 

Հակացուցումներն են կարգավորման չենթարկվող արյան մակարդելիության 

խանգարումները, կախեքսիան, միոկարդի ինֆարկտը կամ անկայուն ստենոկար-

դիան, ինսուլտները, հիվանդի տերմինալ վիճակը: Թորակոսկոպիան կատարվում է 

պրեմեդիկացիայի և փափուկ հյուսվածքների անէսթեզիայից հետո IV միջկողային 

տարածության մեջ՝ միջին անութային գծով: 

Վիզուալիզացիան լավացնելու համար կատարվում է էքսուդատի ասպիրացիա, 

պլևրալ խոռոչ լրացուցիչ ներմուծվում է օդ և հերթականությամբ գնահատվում են 

պարիետալ և վիսցերալ թերթիկները։ Հետազոտությունն ավարտվում է պլևրայի 

առավել փոփոխված հատվածի բիոպսիայի կատարմամբ։ 

Պլևրայի բորբոքման ոչ սպեցիֆիկ նշաններից են պլևրայի թերթիկների հիպե-

րեմիան և այտուցը, մակերեսին առկա արյունազեղումները և ֆիբրինի կուտակում-

ները։ 

ՏԲ, ուռուցքային պլևրիտների դեպքում մակերեսն անհարթ է։ Ախտորոշումը 

դրվում է առկա թմբիկներից պունկցիա կատարելուց հետո։ 

Պրոցեդուրայի ավարտին տեղադրվում է դրենաժային խողովակ՝ ուղղված դեպի 

վերև՝ թորակոսկոպիայի հետևանքսվ առաջացած պնևմոթորաքսը վերացնելու 

նպատակով։  

Թորակոսկոպիայի բարդություններն են հետվիրահատական տենդը, ավելի 

հազվադեպ զարգանում են ենթամաշկային էմֆիզեմա, արյունահոսություն, ինֆեկ-

ցիա, թթվածնի սատուրացիայի նվազում: 

Պլևրայի բիոպսիա 

Տարբերում են պլևրայի բիոպսիայի երեք տեսակ․ 1) թորակոսկոպիկ, 2) վիրա-

հատական, 3) պունկցիոն: 

Թորակոսկոպիկ մեթոդը տարբերվում է բարձր տեղեկատվությամբ և հնարա-

վորություն է տալիս հաստատելու ուռուցքի կամ պլևրայի մետաստատիկ ախտա-

հարման ախտորոշումը 90%-ով, ՏԲ ախտահարումները՝ 60-80 %-ով:  

Վիրահատական բիոպսիա կատարվում է, երբ առկա է թերթիկների սերտաճում, 

և  հնարավոր չէ կատարել թորակոսկոպիա: 



Պունկցիոն բիոպսիան կատարում են հատուկ ասեղների միջոցով, որոնցով 

պունկցիայի են ենթարկում պլևրայի պարիետալ թերթիկը: Այն կարող է կատարվել 

անգամ պլևրալ խոռոչի օբլիտերացիայի, ՇԱ-ի և սրտային պաթոլոգիաների դեպքում։ 

Պունկցիոն բիոպսիայի մեթոդի դիագնոստիկ նշանակությունը պլևրայի 

տարբեր հիվանդությունների դեպքում զգալիորեն ավելի քիչ է, քան թորակոսկոպիկ և 

վիրահատական բիոպսիայի, և կազմում է 50 %: 

Ուլտրաձայնային հետազոտությունը 

ՈւՁՀ-ն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու անգամ չնչին քանակի 

հեղուկ (ի հաշիվ հեղուկով պլևրայի թերթիկների հեռացման), նկարագրվում է 

էխոնեգատիվ համասեռ տարածություն, որի հաստութունը պայմանավորված է 

հեղուկի քանակով։ Հիմնականում ՈւՁՀ-ն կիրառվում է պունկցիայի հատվածը 

հստակեցնելու համար։ 

Տարբեր գենեզների պլևրալ հեղուկի կլինիկական ռանձնահատկությունները 

Պարապնևմոնիկ էքսուդատ 

Պնևմոնիաները 40% և ավելի դեպքերում ուղեկցվում են պլևրալ էքսուդատի 

առաջացումով։  

Պարապնևմոնիկ էքսուդացիան պայմանականորեն բաժանվում է 3 շրջանի․ 

• չբարդացած,

• բարդացած,

• պլևրայի էմպիեմա (թարախային պլևրիտ)։

Չբարդացած պարապնևմոնիկ էքսուդացիան պայմանավորված է ռեզորբցիայի

նվազմամբ (առաջանում է պլևրային անմիջական հարող թոքային հյուսվածքի 

բորբոքային այտուցի հետևանքով) և սուբպլևրալ տարածությունում լիմֆայի հոսքի 

խանգարմամբ։ Մեծ նշանակություն ունի նաև բորբոքային այտուցի անցումը թոքային 

հյուսվածքից դեպի պլևրա։ Պարապնևմոնիկ էքսուդատի ձևավորման այս փուլում 

հիմնականում հարուցչի ներթափանցում պլևրայի խոռոչ չի դիտվում, և էքսուդատը 

կարող է լինել ստերիլ։ 

Որպես կանոն նման դեպքերում պլևրայի էքսուդացիան կլինիկապես չի 

դրսևորվում և հայտնաբերվում է ռենտգեն հետազոտությամբ, որպես կող-ստոծանիա-

կան սինուսի ոչ մեծ օբլիտերացիա։ Այս դեպքում հատուկ բուժում չի պահանջվում, 

էքսուդատի ներծծումն իրականանում է ադեկվատ անտիբիոտիկների ֆոնին։  

Բարդացած պարապնևմոնիկ պլևրիտները բնութագրվում են պլևրալ խոռոչ 

հարուցիչների ներթափանցմամբ, որն առաջացնում է պլևրալ թերթիկների արտա-

հայտված բորբոքում և էքսուդացիա։ Բարդացած պարապնևմոնիկ պլևրիտների 

առաջացման հաճախականությունը պայմանավորված է հարուցիչի տեսակից։ Օր․, 

Klebsiella pneumoniae-ով հարուցված պնևմոնիաները բարդանում են պլևրիտով 10 % 

դեպքերում, ստրեպտոկոկային (Streptococcus pyogenes) և ստաֆիլակոկային 



(Staphylococcus aureus) պնևմոնիաների դեպքում՝ 70-95%, իսկ վիրուսային պնևմոնիա-

ները՝ 20-25%։ 

Հիվանդության սկիզբը մեծ մասամբ համապատասխանում է չոր պլևրիտի 

կլինիկական դրսևորմանը։ Առաջանում են ինտենսիվ ցավեր կրծքավանդակի 

շրջանում, պայմանավորված շնչառական ակտով, մարմնի ջերմաստիճանի բարձ-

րացում։ Էքսուդատիվ պլևրիտի կլինիկական և ռենտգենոլոգիական նշաններն 

աստիճանաբար հարաճում են՝ արտահայտված ինտոքսիկացիա, հևոց, տենդի 

պահպանում, նկատվում են արտահայտված լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով, և ԷՆԱ 

մեծացում (40-50 մմ/ժ):  

  Պետք է հիշել որ, որ աէրոբ (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilius influenzae) բակտերիաներով 

հարուցված էքսուդատիվ պլևրիտներն ունեն սուր սկիզբ, մինչդեռ անաէրոբներով 

(Prevotella spp., Fusobacterium nucleatum, Bacteroides spp., Streptococcus intermedius) 

պայմանավորված պլևրալ բորբոքումը և էքսուդացիան  ունի աստիճանական սկիզբ, 

կարող է ուղեկցվել արյունախխումով, մարմնի զանգվածի նվազմամբ, անեմիայով։ 

Միկոպլազմային և վիրուսային պնևմոնիաների բարդություն  հանդիսացող 

էքսուդատիվ պլևրիտները առանձնանում են էքսուդատի արագ ներծծմամբ և ունեն 

բարորակ ելք։  

Պարապնևմոնիկ էքսուդատը տարբերվում է բարձր հարաբերական խտությամբ 

(1,016-1,020) և սպիտակուցի պարունակությամբ (մինչև 30-50գ/լ), գլյուկոզայի 

կոնցենտրացիայի (3,29-2,8մմոլ/լ) և pH-ի (7,1-7.29) նվազմամբ: Միկրոսկոպիկ 

հայտնաբերվում են լեյկոցիտներ, առավելապես նեյտրոֆիլներ (10-15•103/մլ և ավելի)։  

Բակտերոլոգիական քննությամբ երբեմն հաջողվում է անջատել հարուցիչը։  

Բարդացած պարապնևմոնիկ էքսուդատի դեպքում պարիետալ և վիսցերալ 

թերթիկների արտահայտված բորբոքման պատճառով նրանց մակերեսին կուտակ-

վում է ֆիբրին, որը հանգեցնում է կպումային պրոցեսների և պարկավորված 

պլևրիտների ձևավորման։ 

Թարախային պարապնևմոնիկ պլևրիտ (էմպիեմա). էքսուդատը պարունակում 

է մեծ քանակությամբ լեյկոցիտներ և բակտերիաներ, որոնք հիմնականում հայտնա-

բերվում են միկրոսկոպիկ և բակտերաբանական քննությամբ։ Թարախային պլևրիտը 

հաճախ բարդանում է կպումներով, պարկավորված պլևրիտի առաջացմամբ և 

ֆիբրոթորաքսի ձևավորմամբ։ 

Պլևրայի էմպիեմա (թարախային պլևրիտ, պիոթորաքս) 

Պլևրայի սահմանափակ կամ տարածված բորբոքում է, որն ուղեկցվում է պլևրալ 

խոռոչում թարախի կուտակմամբ, թարախային ինտոքսիկացիայով և ՇԱ հարաճ-

մամբ։  



Պլևրալ էմպիեման առանձնացնում են որպես էքսուդատիվ պլևրիտի հատուկ 

ձև, քանի որ այն պահանջում է տեղային ինտենսիվ բուժում, որը որպես կանոն 

իրականանում է վիրաբուժական ստացիոնարում։ 

Էթիոլոգիան  

80-85 % դեպքերում պլևրալ էմպիեման հանդիսանում է պնևմոնիաների (5 %) և

թոքերի թարախադեստրուկտիվ հիվանդությունների բարդություն (աբսցես՝ 10 %, 

գանգրենա՝ 90-100 %)։ Ավելի հազվադեպ պատճառներ են շնչառական օրգանների 

վիրահատությունները և այդ շրջանի վիրավորումները։  

Էմպիեման կարող է տարածվել նաև կրծքավանդակից դուրս տեղակայված 

պրոցեսի հեմատոգեն տարածման ուղիով։ Թարախային պլևրիտների առավել 

հաճախ հարուցիչներն անաէրոբ բակտերիաներն են (70-80%)՝ 

• գրամդրական (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes),

• գրամբացասական (Klebsiella spp., Escherichia coli, Haemophilius influenza,

Pseudomonas aeruginosa)։

Երբեմն հաջողվում է հայտնաբերել նրանց ասոցիացիան անաէրոբների հետ 

(Prevotella spp., Fusobacterium nucleatum, Bacteroides spp., Streptococcus intermedius)։  

15-20% դեպքերում, հատկապես ասպիրացիոն պնևմոնիայով կամ ԹԱՇ

ստացող հիվանդների դեպքում, էմպիեմայի հարուցիչը բացառապես անաէրոբներն 

են։ 

Կլինիկական պատկերը  

Պլևրալ էմպիեման տարբերվում է խիստ ծանր ընթացքով և հաճախ հիվան-

դության սկզբնական շրջանում քողարկվում է պնևմոնիայի կամ թոքային այլ պաթո-

լոգիայի նշաններով (տենդ, ցավեր կրծքավանդակում, հազ, չափավոր ինտոքսի-

կացիայի նշաններ)։ Սակայն արդեն 2-3-րդ օրը հիվանդի վիճակը կտրուկ վատանում 

է, առաջանում են պլևրալ բնույթի ցավեր կրծքավանդակում, ջերմության բարձրացում 

մինչև 39-400C, օրական մինչև 20C տատանումով, դող, արագ հարաճող հևոց։  

Եթե ձևավորվել է  բրոնխոպլևրալ խուղակ, կարող է նկատվել հազի ուժգնացում 

և մեծ քանակությամբ թարախային խորխի  դուրսբերում՝ հաճախ արյան հետքերով։ 

Ֆիզիկալ և ռենտգեն քննությամբ հայտնաբերվում են պլևրալ էքսուդատի մասին 

վկայող ոչ սպեցիֆիկ սիմպտոմներ։ Օբյեկտիվ զննմամբ նկատվում է հարաճող դիֆուզ 

ցիանոզ, առատ քրտնարտադրություն, տախիպնոէ, ինսպիրատոր հևոց, տախիկար-

դիա։  

Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում են լեյկոցիտոզ (15-20•109/մլ), 

ԷՆԱ մեծացում մինչև 50-60 մմ/ժ։ 

Այսպիսով, պլևրալ էմպիեմա կարելի է կասկածել հետևյալ կլինիկական 

դրսևորումների դեպքում․ 

• կրծքավանդակում պլևրալ բնույթի ցավի առաջացում կամ ուժգնացում,



• հեկտիկ տենդ (39-400C), օրական 20C տատանումներով և պրոֆուզ

քրտնարտադրությամբ,

• թարախային ինտոքսիկացիայի նշանների արագ հարաճում,

• խիստ արտահայտված լեյկոցիտոզ (15-20•109/մլ)՝ ձախ թեքումով, ընդհուպ

մինչև լեյկեմոիդ ռեակցիա։

Պլևրալ էմպիեմայի ախտորոշումը մեծ մասամբ դրվում է պլևրալ հեղուկի 

հետազոտությունից հետո։ Թորակոցենտեզով ստանում են թարախ, հաճախ արյան 

հետքերով։ Թարախային էքսուդատին բնորոշ է մեծ քանակությամբ բջջային էլեմենտ-

ների առկայությունը, որից 85%-ը նեյտրոֆիլներ են։ Հարաբերական խտությունը 1,030, 

pH<7,1, գլյուկոզայի մակարդակը իջած է (<1.6), ԼԴՀ ակտիվությունը` բարձրացած 

(>5,5)։  

Բակտերիոլոգիական հետազոտությամբ հիմնականում հայտնաբերվում է 

հարուցիչը և նրա զգայունությունը անտիբիոտիկների նկատմամբ։  

Կասկածելի կամ շատ բարդ դեպքերում կատարվում է թորակոսկոպիա՝ 

բիոպսիայով։ Թորակոսկոպիան անպայման ուղեկցվում է պլևրալ խոռոչի դրենավոր-

մամբ, պլևրալ պարունակության ասպիրացիայով և սանացիայով։ 

Ելքը․  հնարավոր անբարենպաստ ելք է սուր էմպիեմայի անցումը քրոնիկական 

էմպիեմայի, որը շատ դժվարացնում է բուժման ընթացքը, քանի որ ձևավորվում է 

թարախային պարկ՝ շարակցահյուսվածքային հաստ պատերով։  

Թարախային պլևրիտը կարող է հանգեցնել պլևրալ խոռոչի  օբլիտերացիայի 

(ֆիբրոթորաքս)։ Այս հիվանդների կրծքավանդակի ախտահարված կողմը ծավալ-

ներով փոքր է, հետ է մնում շնչառական ակտից, նկատվում են պերկուտոր բթացում, 

շնչառության թուլացում։ Ռենտգեն հետազոտությամբ լավ տեսանելի են կրծքավան-

դակի համապատասխան կեսի ծավալների փոքրացում և մեծ քանակությամբ 

կպումների առկայութունը։  

Տուբերկուլոզային պլևրիտ 

Տուբերկուլոզային պլևրիտը ՏԲ կլինիկական ձևերից մեկն է, որը կա´մ բարդաց-

նում է այլ կլինիկական ձևերի ընթացքը, կա´մ (ավելի հազվադեպ) իրենից 

ներկայացնում է շնչառական օրգանների ՏԲ ինքնուրույն առաջնային ձև: ՏԲ պլևրիտը 

զարգանում է պլևրալ թերթիկներում սպեցիֆիկ գրանուլեմատոզ բորբոքային 

պրոցեսների արդյունքում, որոնք առաջանում են ՏԲ միկոբակտերիաների լիմֆոգեն 

կամ հեմատոգեն դիսեմինիացիայի հետևանքով: 

ՏԲ հանդիսանում է ինչպես  ֆիբրինոզ, այնպես էլ էքսուդատիվ պլևրիտի առա-

վել հաճախ պատճառ (մոտ 29-80 %): 

Պլևրիտի ՏԲ էթիոլոգիան  հիմնականում հաստատվում է երեխաների (66 %) և 

միջին տարիքի (մինչև 39 տ․) անձանց շրջանում (75 %), մինչդեռ 60 տարեկանից մեծ 

հիվանդների շրջանում ՏԲ պլևրիտի պատճառ է 25% դեպքերում: Պլևրիտով 

հիվանդները, ովքեր երկար ժամանակ գտնվել են փակ կոլեկտիվներում (բանտ, 



ծերանոց), ՏԲ հանդիսանում է պլևրայի ախտահարման կարևոր պատճառ, անկախ  

տարիքից: 

Պաթոգենեզը․ ՏԲ պլևրիտը զարգանում է ՏԲ միկոբակտերիաներով պլևրալ 

թերթիկների դիսեմինացիայի և պլևրայի սպեցիֆիկ գրանուլեմատոզ բորբոքման 

հետևանքով: Վերջինս բնորոշվում է պլևրալ թերթիկների վրա տարբեր չափերի ՏԲ 

թմբիկների առաջացմամբ, որոնք ունեն կազեոզ ներծծման հակում: Առավել մեծ 

նշանակություն ունի պարիետալ պլևրայի ախտահարումը, որը հանգեցնում է զգալի 

էքսուդացիայի և պլևրալ հեղուկի ռեաբսորբցիայի սահմանափակման: 

ՏԲ պլևրիտների պաթոգենեզում կարևոր դեր ունեն տեղային հիպերէրգիկ 

ռեակցիաները, որոնք հանգեցնում են պլևրայի արտահայտված ալերգիկ բորբոքման: 

Որոշ դեպքերում նման հիպերէրգիկ ռեակցիան ունի գեներալիզացված բնույթ և 

ուղեկցվում է պոլիարթրիտի, հանգուցավոր էրիթեմայի զարգացմամբ: 

Առանձնացնում են պլևրալ թերթիկների վրա ՏԲ ինֆեկցիայի մի շարք  

ճանապարհներ. 

1) Լիմֆոգեն դեսիմինացիան հանդիսանում է ՏԲ միկոբակտերիաների տարած-

ման հիմնական ճանապարհը: Ինֆեկցիայի առավել կարևոր  ռեզերվուար են

ներկրծքային լիմֆատիկ հանգույցները, որտեղից լիմֆատիկ անոթներով

ինֆեկցիան անցնում է պլևրայի թերթիկների վրա։

2) Կոնտակտային ճանապարհով հարուցչի տարածումն իրականանում է պրոցեսի

սուբպլևրալ տեղակայման դեպքում, որի արդյունքում ձևավորվում է պլևրայի

պերիֆոկալ բորբոքում (պերիֆոկալ պլևրիտ): Բավականին արտահայտված

էքսուդացիա առաջանում է, որպես կանոն, պարիետալ պլևրայի ախտահարման

դեպքում, իսկ պրոցեսում միայն վիսցերալ պլևրայի ընդգրկման դեպքում

զարգանում է լոկալ ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտ:

3) Հեմատոգեն  դեսիմինացիան ՏԲ պլևրիտի ձևավորման մեջ մեծ նշանակություն

չունի:

4) Կազեոզ օջախի բացվելը դեպի պլևրալ խոռոչ  էմպիեմայի զարգաց-մամբ տեղի

է ունենում, երբ այն տեղակայված է թոքերի կորտիկալ հատվածներում: Պլևրայի

ախտահարման այս տարբերակը կլինիկական պրակտիկայում հազվադեպ է

հանդիպում:

Հարկ է նշել, որ պլևրայի ախտահարման պահից մինչև հիվանդության կլինի-

կական նշանների ի հայտ գալը սովորաբար անցնում է երկար ժամանակ (3-4 ամսից 

ոչ պակաս): 

Կլինիկական պատկերը։ Կլինիկական պատկերը պայմանավորված է պլևրայի 

դեսիմինացիայի տարածվածությամբ, օրգանիզմի անհատական ռեակտիվությամբ, 

պլևրալ թերթիկների բորբոքման ալերգիկ կոմպոնենտի առկայությամբ ու 

արտահայտվածությամբ և այլ գործոններով:  



Ֆիբրինոզ (չոր) պլևրիտը հաճախ հանդիսանում է էքսուդատիվ ՏԲ պլևրիտի 

սկզբնական փուլը: Բայց որոշ դեպքերում, հատկապես երիտասարդների շրջանում, 

չոր պլևրիտը կարող է լինել շնչառական օրգանների ՏԲ ախտահարման միակ 

կլինիկական դրսևորումը: Այն զարգանում է պլևրալ թերթիկների սահմանափակ 

ախտահարման հետևանքով: Նշանակություն ունի նաև միկոբակտերիաներով և ՏԲ 

տոքսիններով  սենսիբիլիզացված  պլևրայի ռեակցիան, որոնց աղբյուր է հանդիսա-

նում ՏԲ ինֆեկցիայի առաջնային օջախները թոքերի լիմֆատիկ հանգույցներում և 

միջնորմում: 

Հիվանդությանը սովորաբար նպաստում են գերսառեցումը, ռեսպիրատոր 

վիրուսային ինֆեկցիան, գերհոգնածությունը, սթրեսը և այլն: Սկիզբն աստիճանական 

է,  հազվադեպ՝ սուր: Կլինիկական պատկերում գերակշռում է ցավային սինդրոմը: 

Դիտվում են սուբֆեբրիլ ջերմություն, ինտոքսիկացիայի չափավոր  նշաններ և ցավոտ 

հազ: Չոր պլևրիտի առավել սպեցիֆիկ կլինիկական սիմպտոմ է աուսկուլտացիայով 

հայտնաբերվող պլևրայի քսման աղմուկը:  

 Մեծ մասամբ ոչ սպեցիֆիկ հակաբորբոքային բուժման ազդեցությամբ համե-

մատաբար արագ (1-3 շաբաթվա ընթացքում) դիտվում է պլևրայի բորբոքային 

պրոցեսի ստաբիլիզացիա: Հիվանդության ելքը հաճախ պլևրալ կպումներն են։ 

Հարկ է նշել, որ ՏԲ այլ ախտանշանների բացակայության  դեպքում չոր պլևրիտի 

այս տարբերակի ախտորոշումը բավականին դժվար է: Պետք է ուշադրություն 

դարձնել հիվանդի տարիքին (միջին տարիք), անամնեստիկ տվյալներին (կոնտակտ 

ՏԲ հիվանդների հետ), պլևրայի ախտահարման այլ  պատճառների բացակայությանը 

(պլևրոպնևմոնիա), ինչպես նաև ցավային սինդրոմի ռեցիդիվի և սուբֆեբրիլիտետի  

հակվածության վրա: Պլևրիտի ՏԲ էթիոլոգիան հաստատելու ինֆորմատիվ մեթոդ է 

ՏԲ փորձերի և այլ իմունոլոգիական թեստերի արդյունքները: 

Էքսուդատիվ պլևրիտը հաճախ սկսվում է սուր՝ բարձր տենդով (38-390C), 

կրծքավանդակում կտրուկ ցավերով, որը պայմանավորված է շնչառական ակտի հետ, 

ցավոտ հազով, ինտոքսիկացիայի նշաններով: Հետագայում ցավերը մեղմանում են, ի 

հայտ են գալիս կրծքավանդակի ախտահարված կեսի ծանրության զգացողություն և 

հևոց: Բարձր ջերմությունը և ինտոքսիկացիան պահպանվում են: Ֆիզիկալ 

հետազոտությամբ հայտնաբերվում են պլևրալ արտաքիրտի պերկուտոր և աուսկուլ-

տատիվ տվյալներ, որոնք հաստատվում են ռենտգենաբանական հետազոտությամբ: 

Էքսուդատիվ պլևրիտի սուր սկիզբը կապված է պլևրայի հիպերէրգիկ ռեակցիա-

յով, որը սենսիբիլիզացված է ՏԲ տոքսիններով, որը պետք է հաշվի առնել 

համապատասխան բուժում նշանակելիս: 

Էքսուդատիվ պլևրիտի ենթասուր ընթացքը դիտվում է հիվանդների 1/3 մոտ: 

Հիվանդության առաջին օրերին ցավային սինդրոմն այդքան էլ ինտենսիվ չէ, մարմնի 

ջերմաստիճանը բարձրանում է աստիճանաբար՝ հասնելով 38-38,50C: 5-7 օր հետո ի 



հայտ է գալիս հևոց, արտահայտվում են ինտոքսիկացիայի նշանները, իսկ ֆիզիկալ և 

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է պլևրալ էքսուդատ: 

Հազվադեպ հիվանդությունը սկսվում է աստիճանաբար: 2-3 շաբաթվա կամ 

նույնիսկ 1-2 ամսվա ընթացքում արտահայտվում են ինտոքսիկացիայի նշանները՝ 

թուլություն, աշխատունակության անկում, առատ քրտնարտադրություն, ախորժակի 

կորուստ: Այս ամենի ֆոնին դիտվում  են ոչ կտրուկ ցավեր կրծքավանդակում, չոր 

հազ, մարմնի ջերմաստիճանի աննշան բարձրացում: Աստիճանաբար հիվանդի 

վիճակը  վատանում է, ջերմաստիճանը հասնում է ֆեբրիլ թվերի, հայտնվում է հևոցը 

և էքսուդատիվ պլևրիտին բնորոշ այլ ախտանշանները: 

  Էքսուդատիվ ՏԲ պլևրիտի ընթացքը բնութագրվում է հաճախակի ռեցիդիվ-

ներով և արտահայտված կպումների առաջացմամբ, որոնք խանգարում են շնչառութ-

յանը և նպաստում են էքսուդատի պարկավորմանը: 

ՏԲ պլևրիտով հիվանդների արյան հետազոտությամբ հայտնաբերվում են 

լեյկոցիտների նորմալ քանակ և ԷՆԱ քիչ մեծացում: Արտահայտված նեյտրոֆիլային 

լեյկոցիտոզը ձախ թեքումով և ԷՆԱ նշանակալի բարձրացումը բնորոշ են թարախային 

ՏԲ պլևրիտին (պլևրայի էմպիեմա): 

Մեծամասնությամբ պլևրալ արտաքիրտը շճային բնույթի է: Հազվադեպ հան-

դիպում է էոզինոֆիլային կամ շճահեմոռագիկ էքսուդատ: Պլևրալ արտաքիրտը 

պարունակում է մեծ քանակությամբ լիմֆոցիտներ, երբեմն էոզինոֆիլներ: Մեզոթե-

լիալ բջիջների քանակը նվազած է, իսկ 80% դեպքում բացակայում են: 

Հարկ է ընդգծել, որ բակտերիաբանական քննությամբ միկոբակտերիան 

հայտնաբերվում է ընդհամենը 10-40% դեպքերում, մինչդեռ պարիետալ պլևրայի 

բիոպտատի հետազոտությամբ (թորակոսկոպիայով կատարված)՝ 75%: Թորակոսկո-

պիայով հայտնաբերվում են դիֆուզ հիպերեմիա և պլևրալ թերթիկների հաստացում, 

որի մակերեսին նկատվում են տարբեր չափերի թմբիկներ և պլևրալ  կպումներ։  

 Հիշե´ք․ ՏԲ էքսուդատիվ պլևրիտին բնորոշ կլինիկական առանձնահատկություներն 

են․  

• հիվանդության ընթացքը բնութագրվում է հարաճուն ռեցիդիվող պլևրիտներով

և արտահայտված կպումային պրեցեսներով,

• արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում է լեյկոցիտների նորմալ

քանակ, ԷՆԱ ոչ մեծ ավելացում,

• պլևրալ էքսուդատը հաճախ կրում է շճային, էոզինոֆիլային կամ շճահե-

մոռագիկ բնույթ,

• էքսուդատում հայտնաբերվում են մեծ քանակությամբ լիմֆոցիտներ, իսկ

մեզոթելիալ բջիջների քանակը խիստ նվազած են կամ բացակայում են,

• ՏԲ էքսուդատի դեպքերի մեծամասնությունում չի հաջողվում հայտնաբերել ՏԲ

միկոբակտերիաներ,



• ախտորոշման համար մեծ նշանակություն ունեն թորակոսկոպիան, պլևրալ

բիոպսիան և ՏԲ փորձերը։

Պլևրալ էմպիեմա․ ՏԲ էմպիեման զարգանում է, երբ կազեոզ օջախը թափա-

ծակում է դեպի պլևրալ խոռոչ կամ երբ կազեոզ նեկրոզը հենց պլևրայի վրա է 

տարածվում։ Կլինիկական պատկերը նման է սովորական պլևրայի էմպիեմային։ 

Առավել բնորոշ են արտահայտված ինտոքսիկացիան, գիշերային պրոֆուզ 

քրտնարտադրությունը, տենդը, ցավերը կրծքավանդակում, ՇԱ նշանները։ 

Ի տարբերություն ՏԲ էքսուդատիվ պլևրիտի էմպիեմայի դեպքում արյան ընդ-

հանուր քննությամբ հայտնաբերվում են արտահայտված լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ մեծացում։ 

Էքսուդատը թարախային բնույթի է, որում գերակշռում են նեյտրոֆիլների 

քանակը, բացակայում են մեզոթելիալ բջիջները, զգալիորեն իջած են գլյուկոզայի 

կոնցենտրացիան և pH-ը։ Բակտերիոլոգիական քննությամբ էքսուդատում հայտնա-

բերվում են նաև ՏԲ միկոբակտերիաներ։  

ՏԲ էմպիեմայի ընթացքը բարդանում է բրոնխոպլևրալ խուղակով, քրոնիկ  

էմպիեմայի ձևավորումով, կպումների, ֆիբրոթորաքսի առաջացումով և ՇԱ ։  

Ուռուցքային պլևրալ էքսուդատ 

Պլևրայի ուռուցքային (15-22%) ախտահարման առավել հաճախակի պատ-

ճառներից են․  

• թոքի կենտրոնական և պերիֆերիկ քաղցկեղը (72 %),

• կրծքագեղձի քաղցկեղը,

• արգանդի և ձվարանների քաղցկեղը,

• պլևրայի մեզոթելիոման,

• ՍԱՏ քաղցկեղը,

• թոքերի և պլևրայի կարցինոմատոզը՝ չհայտնաբերված աղբյուրից,

• չարորակ լիմֆոման:

Պլևրայի թերթիկների ուռուցքային ախտահարման դեպքում մեծանում է

անոթների թափանցելիությունը, հանգեցնելով պլևրալ խոռոչում հեղուկի և սպիտա-

կուցի կուտակմանը: Թոքերի, միջնորմի լիմֆատիկ հանգույցների ախտահարումը, 

պլևրալ և սուբպլևրալ տարածության լիմֆատիկ անոթների օբստրուկցիան բերում է 

պլևրայից լիմֆայի հոսքի խանգարման և պլևրայի թերթիկներով հեղուկի 

ռեզորբցիայի նվազմանը։ Կրծքային լիմֆատիկ ծորանի խցանման դեպքում զարգա-

նում է խիլոթորաքս: Կլինիկական պատկերը բնորոշվում է հեղուկի աստիճանական 

կուտակմամբ։ Առաջին պլան են դուրս գալիս ուռուցքային ինտոքսիկացիան և 

առաջնային ուռուցքի սիմպտոմները։ Հիվանդը նշում է հարաճող ընդհանուր 

թուլություն, մարմնի քաշի անկում, ախորժակի բացակայություն, հևոց, հազ, երբեմն 

արյունախխում։ Պլևրալ պունկցիայի 75-80% դեպքերում ստանում են սերոզ 

էքսուդատ, երբեմն՝ սերոզ-հեմոռագիկ կամ հեմոռագիկ։ Էքսուդատում հայտնաբեր-

վում են սպիտակուց և մեզոթելիալ բջիջներ, իսկ pH-ը և գլյուկոզայի քանակը իջած են: 



20-25 % դեպքերում հայտնաբերվում են ուռուցքային բջիջներ, ինչը հանդիսանում է

պլևրայի ուռուցքային ախտահարման նշան։ Ախտորոշման համար կարող են

անհրաժեշտ լինել նաև թորակոսկոպիա և պարիետալ թերթիկի բիոպսիա։

Ուռուցքի առաջնային օջախի առկայության դեպքում, անկախ պլևրալ հեղուկի 

հետազոտության, բիոպսիայի և թորակոսկապիայի արդյունքներից, պլևրայի 

ախտահարումը գնահատվում է որպես մետաստատիկ, իսկ պլևրալ հեղուկը՝ 

ուռուցքային բնույթի։  

Միաժամանակ պետք է հիշել պլևրայում առաջնային  ուռուցքի առաջացման 

հավանականության մասին։ Պլևրայի առաջնային մեզոթելիոմայի դեպքում կլինիկո-

րեն առաջնային են դառնում տեղային նշանները՝ մշտական ցավ կրծքավանդակում, 

որը պայմանավորված չէ շնչառական ակտով, չոր հազի նոպաներ, հևոց, որոնք 

կապված են ուռուցքի դեպի պլևրա տարածմամբ, թոքի սեղմման և կոմպրեսիոն 

ատելեկտազի զարգացմամբ: Մեզոթելիոմայի վաղ սիմպտոմ է համարվում էքսուդա-

տի կուտակումը։ Ուռուցքը դեպի միջնորմ և պերիկարդ աճելիս զարգանում է 

էքսուդատիվ պերիկարդիտ: 

Ռենտգեն հետազոտությամբ հայտնաբերվում են հեղուկի ստվեր, պլևրայի 

թերթիկների հաստացում, մակերեսին թմբիկների առկայություն։ 

Հեղուկը ունի սերոզհեմոռագիկ կամ հեմոռագիկ բնույթ, մածուցիկ է (պայմանա-

վորված հիալուրոնաթթվի մեծ քանակությամբ)։ Բնորոշվում է գլյուկոզայի 

կոնցենտրացիայի և pH-ի ցածր մակարդակով։  

Ուռուցքային բջիջները հայտնաբերվում են միայն 20-30% դեպքերում։ Շատ 

դեպքերում վերջնական վերիֆիկացիան հնարավոր է լինում թորակոսկոպիայից և 

պարիետալ թերթիկի բիոպսիայից հետո: 

Պլևրալ էքսուդատը ալերգիկ և աուտոիմուն հիվանդությունների 

և սինդրոմների դեպքում 

Ալերգիկ և աուտոիմուն հիվանդությունները պլևրայում կարող են ուղեկցվել ոչ 

ինֆեկցիոն (ասեպտիկ) բորբոքային պրոցեսի զարգացմամբ և էքսուդատի 

կուտակմամբ:  

  Հետինֆարկտային Դրեսլերի սինդրոմի դեպքում պլևրիտն աուտոիմուն 

մեխանիզմով զարգացած պլևրալ էքսուդատի տիպիկ օրինակ է: Դրեսլերի սինդրոմը 

զարգանում է միոկարդի ինֆարկտով հիվանդների մի մասի շրջանում հիվանդության 

2-6 շաբաթում և ներառում է տիպիկ տրիադա՝ պերիկարդիտ, պլևրիտ, պնևմոնիտ:

Պլևրիտը կարող է լինել ինչպես միակողմանի, այնպես էլ երկկողմանի: Սկզբնական

շրջանում ի հայտ է գալիս ցավ կրծքավանդակում, որն ուժեղանում է ներշնչման

ժամանակ, աուսկուլտատիվ լսվում է պլևրայի քսման աղմուկ: Երբ պլևրայի խոռոչում

կուտակվում է էքսուդատ, ցավը և պլևրայի քսման աղմուկն անհայտանում են:

Օբյեկտիվ հետազոտությամբ հայտնաբերվում են պերկուտոր հնչյունի բթացում և

ախտահարված կողմում աուսկուլտատիվ` շնչառության թուլացում: Ախտորոշումը



հաստատվում է ռենտգենաբանական հետազոտությամբ: Հիվանդների մի մասի 

շրջանում հայտնաբերվում են ոչ արտահայտված լեյկոցիտոզ և ԷՆԱ բարձրացում: 

Պլևրալ արտաքիրտն ունի շճային կամ շճահեմոռագիկ էքսուդատի բնույթ, 

լիմֆոցիտար կամ նեյտրոֆիլ-լիմֆոցիտար բաղադրություն: 

ԳԿՍ և ՈՍՀԴ ազդեցությամբ էքսուդատը ներծծվում է 1-2 շաբաթվա ընթացքում, 

առանձին դեպքերում պրոցեսը կարող է ձգձգվել մի քանի ամիս: 

Էքսուդատիվ պլևրիտը շարակցական հյուսվածքի համակարգային 

հիվանդությունների դեպքում 

Պլևրայի ախտահարում կարող է զարգանալ ցանկացած համակարգային 

շարակցական հիվանդությունների դեպքում: Առավել հաճախ էքսուդատիվ պլևրիտ 

զարգանում է ՀԿԳ դեպքում (40-50 %), ընդ որում, պլևրայի ախտահարումը կարող է 

լինել հիվանդության առաջին կլինիկական արտահայտումը: Հիմնականում առկա է 

պլևրայի երկկողմանի ախտահարում: Էքսուդատն ունի շճային բնույթ և պարունա-

կում է մեծ քանակով լիմֆոցիտներ: Համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքում 

պլևրիտը արդյունավետ բուժվում է ԳԿՍ կիրառմամբ:  

Ռևմատոիդ արթրիտի դեպքում (4-5 %) էքսուդատիվ պլևրիտն ունի կրկնվող 

բնույթ, վատ է բուժվում ԳԿՍ-ով և ուղեկցվում է զանգվածային պլևրալ կպումներով: 

Էքսուդատում գերակշռում են լիմֆոցիտները և մեզոթելիալ բջիջները, զգալիորեն 

իջած է գլյուկոզայի մակարդակը և բարձրացած է ռևմատոիդ գործոնի տիտրը:  

Էքսուդատիվ պլևրիտը ռևմատիզմի դեպքում (2-3 %) հաճախ զուգակցվում է 

արթրիտով, պերիկարդիտով, միոկարդիտով և աուտոիմուն ծագման էնդոկարդիտով: 

Շճային էքսուդատը պարունակում է մեծ քանակությամբ լիմֆոցիտներ և մեզոթելիալ 

բջիջներ: 

Հիշե՛ք: Էքսուդատիվ պլևրիտները շարակցական հյուսվածքի համակարգային 

հիվանդությունների դեպքում բնութագրվում են հետևյալ առանձնահատ-

կություններով. 

• Պլևրալ արտաքիրտն ունի շճային էքսուդատի բնույթ՝ լիմֆոցիտների և

մեզոթելիալ բջիջների մեծ քանակ:

• Համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքում էքսուդատում կարելի է

հայտնաբերել հակակորիզային հակամարմիններ և LE-բջիջներ, իսկ ՌԱ

դեպքում՝ ռևմատոիդ գործոնի բարձր տիտրեր:

• Թորակոսկոպիայի և պունկցիոն բիոպսիայի դեպքում սովորաբար հայտնա-

բերվում են քրոնիկական բորբոքման և ֆիբրոզի նշաններ այն դեպքում, երբ

այդ հիվանդությունների սպեցիֆիկ ցուցանիշները հայտնաբերվում են

հազվադեպ:

• Հիմնականում պլևրալ հեղուկի բնույթի պարզաբանումը հիմնվում է բոլոր

սիմպտոմների, նաև հիվանդության արտապլևրալ կլինիկական դրսևորում-

ների վրա, բացառելով այլ հնարավոր պատճառները:



Պանկրեատոգեն (ֆերմենտոգեն) պլևրալ էքսուդատ 

Պանկրեատոգեն պլևրալ էքսուդատը (20-30%) հայտնաբերվում է սուր 

պանկրեատիտի կապակցությամբ և քրոնիկական պանկրեատիտի սրացման դեպ-

քում: Այն զարգանում է պանկրեատիկ ֆերմենտների գրգռող ազդեցությամբ և 

ստոծանու միջոցով լիմֆատիկ անոթներով անցնում է պլևրալ խոռոչ, քանի որ 

ենթաստամոքսային գեղձի կաուդալ հատվածը մոտ է գտնվում ստոծանու ձախ 

գմբեթին, ավելի հաճախ հանդիպում է ձախակողմյան պլևրալ էքսուդատ: Պլևրալ 

պունկցիայի դեպքում ստանում են շճային կամ շճահեմոռագիկ էքսուդատ ամիլազայի 

բարձր պարունակությամբ, որի մակարդակն արյան շիճուկում գերազանցում է 

ամիլազայի մակարդակը: 

Ուրեմիկ պլևրալ էքսուդատ 

Ուրեմիայի դեպքում պլևրալ էքսուդատը պայմանավորված է մեծ քանակու-

թյամբ ազոտային փոխանակության արգասիքների (կրեատինին, միզանյութ) 

արտազատմամբ և դրանց  գրգռող ազդեցությամբ, ինչի արդյունքում առաջանում է 

արտահայտված բորբոքում (պլևրիտ, պերիկարդիտ)։ Պլևրալ խոռոչում կուտակվում է 

շճաֆիբրինոզ կամ հեմոռագիկ բնույթի էքսուդատ՝ կրեատինինի բարձր մակար-

դակով։ Սա պրոգնոստիկ բավականին լուրջ խնդիր է, քանի որ բնորոշ է ՏԵԱ դեպքում։ 

Պոստտրավմատիկ պլևրիտներ 

Կրծքավանդակի փակ մեխանիկական վնասումը կարող է ուղեկցվել էքսու-

դատիվ պլևրիտի առաջացումով։ Տրավմայից մի քանի օր հետո առաջանում է ցավ 

կրծքավանդակում՝ պայմանավորված շնչառությամբ, թուլություն, քրտնարտադ-

րություն, ջերմության բարձրացում։ Արյան ընդհանուր քննությամբ հայտնաբերվում 

են լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ ավելացում։ Պլևրալ խոռոչի պունկցիայով ստանում են 

սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ (40-50 գ/լ) և հարաբերական բարձր 

խտությամբ հեմոռագիկ էքսուդատ։ Այն սկզբնական շրջանում կարող է լինել ստերիլ։ 

Սակայն պրոֆիլակտիկ անտիբիոտիկոթերապիա չիրականացնելու դեպքում այն 

կարող է վերափոխվել բակտերիալ էքսուդատի։ 

Ոչ բորբոքային գենեզի պլևրալ էքսուդատ 

Կանգային պլևրալ էքսուդատ (հիդրոթորաքս) 

Կանգային պլևրալ էքսուդատն առաջանում է աջփորոքային կամ բիվենտրի-

կուլյար ՍԱ հիվանդների շրջանում։ Այն պայմանավորված  է արյան մեծ շրջա-

նառության երակային համակարգում հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացմամբ, որը 

պայմաններ է ստեղծում պլևրալ հեղուկի պրոդուկցիայի ավելացման և ռեզորբցիայի 

խանգարման համար։ Հաճախ նկատվում է աջակողմյան պլևրալ արտաքիրտ։ 

Կլինիկական պատկերին բնորոշ է ԱՓ ՍԱ նշաններ՝ հևոց, ստորին վերջույթ-

ների այտուց, հեպատոմեգալիա, ցիանոզ, ասցիտ։  



Պլևրալ պունկցիայով մեծ մասամբ ստանում են շճային տրանսուդատ, 

հազվադեպ` շճահեմոռագիկ կամ հեմոռագիկ արտաքիրտ։ Բոլոր դեպքերում արտա-

քիրտի հարաբերական խտությունը ցածր է 1,015-ից, իսկ սպիտակուցի պարունա-

կությունը՝ 30 գ/լ-ից։ Բնորոշ է նաև ԼԴՀ ցածր ակտիվությունը (< 1,6 մմոլ/լժ)։ Պետք է 

հիշել, որ կանգային ՍԱ չունի ցավային սինդրոմ և չի հանգեցնում պլևրալ կպումների 

առաջացման։  

Պլևրալ էքսուդատը ԹԶԹԷ-ի դեպքում 

Պլևրալ հեղուկը ԹԶԹԷ դեպքում կարող է պայմանավորված լինել մի շարք 

պատճառներով։ ԹԶ մասիվ թրոմբոէմբոլիայի դեպքում, որն ուղեկցվում է սուր ԹՍ և 

ԱՓ ՍԱ զարգացմամբ, հեղուկի կուտակման պատճառն արյան մեծ շրջանառության 

երակային հունում հիդրոստատիկ ճնշման կտրուկ բարձրացումն է։ Հեղուկն այս 

դեպքում տիպիկ տրանսուդատ է։  

Եթե ԹԶԹԷ դեպքում զարգացել է թոքի ինֆարկտ և ինֆարկտ-պնևմոնիա, հեղու-

կը հաճախ հեմոռագիկ է։ 

Պլևրալ էքսուդատն արյան կոլոիդ-օսմոտիկ ճնշման իջեցման դեպքում 

 Արյան կոլոիդ օսմոտիկ ճնշման իջեցումը, պայմանավորված հիպոպրոտեի-

նեմիայով, կարող է ուղեկցվել արտահայտված այտուցային սինդրոմի զարգացմամբ 

(ենթամաշկային ճարպաբջջանքի այտուց, ասցիտ, հիդրոթորաքս, հիդրոպերիկարդ և 

այլն)։ Հիպոպրոտեինեմիայի առավել հաճախ պատճառներից են ՆՍ, լյարդի հիվան-

դությունները սպիտակուցասինթետիկ ֆունկցիայի խանգարմամբ (լյարդի ցիռոզ)։  

Պլևրալ հեղուկը տրանսուդատի բնույթի է  հարաբերական ցածր խտությանմբ և 

սպիտակուցի ցածր մակարդակով։ 

Խիլոթորաքս 

Խիլյոզ պլևրալ էքսուդատը պլևրալ խոռոչում լիմֆայի կուտակումն է, որն 

առաջանում է կրծքային լիմֆատիկ ծորանի և միջնորմի երակների ուռուցքով, 

մեծացած լիմֆատիկ հանգույցներով ճնշման կամ ծորանի մեխանիկական վնասման 

հետևանքով (տրավմա, վիրահատություն)։  

Հիվանդությունը զարգանում է սուր։ Պլևրալ խոռոչում արագ կուտակվում է 

զգալի քանակությամբ լիմֆա, տեղի է ունենում թոքի սեղմում (կոմպրեսիոն ատե-

լեկտազ), զարգանում է հևոց, կրծքավանդակի ախտահարված կողմում ի հայտ է 

գալիս ծանրության զգացողություն։ 

Պլևրալ արտաքիրտի բիոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ճար-

պաթթուների, խիլոմիկրոնների և տրիգլիցերիդների (1,24 մմոլ/լ) մեծ քանակություն։ 

Խիլոթորաքսի երկարատև առկայության և հաճախակի պլևրալ պունկցիաների 

դեպքում հիվանդը լիմֆայի հետ կորցնում է մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ, 

ճարպեր, արյան բջիջներ, էլեկտրոլիտներ, որով պայմանավորված աստիճանաբար 

ավելանում է թուլությունը, նվազում են աշխատունակությունը, մարմնի զանգվածը։ 



Խիլուսանման պլևրալ էքսուդատ 

Խիլուսանման էքսուդատը սպիտակավուն, պղտոր հեղուկ է՝ լիպիդների բարձր 

պարունակությամբ։ Ի տարբերություն խիլոթորաքսի, այն պարունակում է մեծ 

քանակությամբ խոլեստերին (5,18 մմոլ/լ և ավելի), մինչդեռ տրիգլիցերիդների 

կոնցենտրացիան ցածր է 1,1գ/լ-ից, իսկ խիլոմիկրոններ չեն հայտնաբերվում։ 

Միկրոսկոպիկ հայտնաբերվում են խոլեստերինի բյուրեղներ։ 

  Բուժումը 

Բուժումը պետք է լինի կոմպլեքսային և ընդգրկի դեղորայքային և ոչ դեղո-

րայքային մեթոդներ: Պլևրալ արտաքիրտների բուժումը, որոնք բարդացնում են 

տարբեր հիվանդությունների ընթացքը, առաջին հերթին պետք է ուղղված լինի 

հիմնական հիվանդության ադեկվատ բուժմանը: Ինֆեկցիոն գենեզի պլևրիտների 

(պարապնևմոնիկ պլևրիտ, էմպիեմա) բուժման հիմնաքար է հանդիսանում անտի-

բիոտիկոթերապիան։ 

Հակաբակտերիալ բուժումը 

Հակաբակտերիալ բուժումը պայմանավորված է հայտնաբերված հարուցչով և 

դրա՝ զգայունությամբ անտիբիոտիկների հանդեպ: Պարապնևմոնիկ պլևրիտների 

առավել հաճախ հանդիպող հարուցիչներն են․ 

• Աէրոբ գրամդրական (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) և գրամ-

բացասական (Klebsiella spp., Escherichi coli, Haemophilus influencae,

Pseudomonas aerugenosa) բակտերիաները,

• անաէրոբ բակտերաները (Prevotella spp., Fusobacterium nucleatum, Bacterioides

spp., Streptococcus intermedius):

Պարապնևմոնիկ պլևրիտների հաճախակի պատճառ են աէրոբ և անաէրոբ 

բակտերիաների պոլիմիկրոբ համակցումները, որոնք ասպիրացիայի ճանապարհով 

բերանի խոռոչից անցնում են թոքային հյուսվածք և այնտեղից էլ լիմֆոգեն կամ 

հեմատոգեն ուղիներով՝ պլևրալ խոռոչ: Միկրոասպիրացիան մեծացնում է պոլի-

միկրոբային ասոցիացիաներով և անաէրոբ բակտերիաներով պայմանավորված 

պլևրիտների ռիսկը։ Վերջին տարիներին շնչառական համակարգի թարախային 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման համար ցուցված է  կլինդամիցինը,  որը 

բարձր ակտիվություն է դրսևորում անաէրոբների, ստրեպտոկոկերի, մեթիցիլին 

զգայուն ստաֆիլոկոկերի (MSSA) նկատմամբ և նվազ էֆեկտիվ է գրամբացասական մի 

շարք հարուցիչների դեպքում։ Այդ պատճառով նպատակահարմար է այն 

կոմբինացնել III սերնդի ցեֆալոսպորինների (ցեֆտրիաքսոն) հետ։ Ծանր դեպքերում 

կլինդամիցինը ցուցված է զուգակցել մետրոնիդազոլի (500 մգ ն/ե յուրաքանչյուր 6 

ժամը մեկ կամ 1 գ/օր 2 անգամ) հետ: Մետրոնիդազոլը ցուցաբերում է բարձր 

էֆեկտիվություն գրամդրական և բացասական անաէրոբների նկատմամբ։ 

Կլինդամիցին + մետրոնիդազոլ կոմբինացիան համարվում է ոսկե ստանդարտ 

ծանր անաէրոբ ինֆեկցիաների բուժման համար։ 



Ռեզերվային պրեպարատներ են ցեֆոկսիտինը, իմիպենեմը, տիկար-

ցին/կլավուլանատը, պիպերացիլին/տազոբակտամը և ամպիցիլին/սուլբակտամը։ 

Եթե պարապնևմոնիկ պլևրիտը կամ էմպիեման հարուցված են մեթիցիլին 

կայուն  ստաֆիլոկոկով (MRSA), կարելի է նշանակել վանկոմիցին կամ լինեզոլիդ։  

Նոզոկոմիալ պնևմոնիայի ֆոնին առաջացած էքսուդատիվ պլևրիտի բուժման 

համար կիրառվում են լայն սպեկտրի անտիբիոտիկներ (ներառյալ գրամ բացա-սա-

կանների և ստաֆիլոկոկի նկատմամբ)՝ իմիպենեմը, III-IV սերնդի ցեֆալոսպորին-

ները, β-լակտամների համակցելով β-լակտամազների ինհիբիտորների հետ։ 

Հիշե՛ք.  Էմպիրիկ հակաբակտերիալ թերապիան պարապնևմոնիկ պլևրիտով հիվանդների 

շրջանում ներառում է հետևյալ դեղամիջոցները կամ դրանց համակցումը՝ 

• կլինդամիցին + III սերնդի ցեֆալոսպորիններ, 

• β-լակտամներ + β-լակտամազների ինհիբիտորներ, 

• իմիպենեմ: 

Հարուցիչի հայտնաբերելուց և նրա զգայունությունը որոշելուց հետո կատարում են 

թերապիայի կորեկցիա: 

Պետք է հիշել, որ ամինոգլիկոզիդները սովորաբար չեն նշանակում էքսուդատիվ 

պլևրիտով հիվանդներին, որովհետև այդ խմբի դեղերը վատ են թափանցում պլևրալ 

խոռոչ: 

Դեզինտոքսիկացիոն թերապիա 

Դեզինտոքսիկացիոն թերապիան սովորաբար համակցում են արագացված 

դիուրեզով: Թերապիան ուղղված է տոքսիկ նյութերի դուրսբերմանը, արյան ռեո-

լոգիական հատկությունների և միկրոցիրկուլյացիայի լավացմանը, խանգարված 

սպիտակուցային փոխանակության և հիպովոլեմիայի կորեկցիային: Այդ նպատակով 

հիվանդներին նշանակում են իզոտոնիկ լուծույթի, գլյուկոզայի, թույլ խտության 

լուծույթների (հեմոդեզ, ռեոպոլիգլյուկին) ն/ե ինֆուզիա: Արագացված դիուրեզն 

ապահովում են ն/ե 20-40 մգ լազիքսի կամ այլ սալուրետիկների և դիուրետիկների 

նշանակումով: 

Խանգարված սպիտակուցային փոխանակության կորեկցիա 

Հիվանդներին նշանակում են լիարժեք սնունդ՝ սպիտակուցի բարձր պարու-

նակությամբ: Ծանր դեպքերում ներարկում են 150մլ 10%-անոց ալբումինի լուծույթ, 

200-400 մլ պլազմա և անաբոլիկ հորմոններ (ռետաբոլիլ 1 անգամ 10-14 օրը մեկ):

Հակաբորբոքային և հիպոսենսիբիլացնող բուժում 

Այդ նպակատով օգտագործում են ՈՍՀԲԴ (վոլտարեն, դիկլոֆենակ, մովալիս, 

նայս): Մի շարք դեպքերում, երբ առկա են հիպերէրգիկ ռեակցիաներ, օգտագործում 

են ԳԿՍ (պրեդնիզոլոն, մեթիպրեդ) 30-40 մգ օրական (կարճ կուրսով): Միշտ պետք է 

հիշել, որ ԳԿՍ պլևրիտի դեպքում պետք է նշանակել զգուշորեն՝ հակաբիոտիկային 

թերապիայի հետ: 



Տեղային բուժումը 

Տեղային բուժումն ուղղված է թարախաբորբոքային էքսուդատի հեռացմանը, 

պլևրալ խոռոչի սանացիային, սեղմված թոքի լիարժեք ուղղմանը, պլևրալ թերթիկ-

ների սերտաճման կանխմանը և այլն: Այդ նպատակով կատարում են՝ 

• պարբերաբար պլևրալ պունկցիա՝ պլևրալ պարունակության ասպիրացիայով,

• անտիսեպտիկ լուծույթներով խոռոչի լվացում և հակաբիոտիկների

ներարկում,

• պլևրալ խոռոչ ֆիբրոլիտիկների ներմուծում,

• պլևրալ խոռոչում դրենաժային խողովակի տեղադրում,

• բուժական թորակոսկոպիայի անցկացում,

• վիրաբուժական թորակոտոմիայի անցկացում,

• բորբոքման օջախի վիրաբուժական հեռացում և խոռոչի լիկվիդացիա:

Պլևրալ պարունակության էվակուացիա՝ կրկնակի թորակոցենտեզների օգնութ-

յամբ 

Պարապնևմոնիկ պլևրիտով հիվադների շրջանում հեղուկի էվակուացիան 

պլևրալ խոռոչի սանացիայի և ֆիբրինոլիտիկների ներմուծմանը զուգահեռ, կանխում 

է էմպիեմայի և կպումների առաջացումը։  

Չբարդացած պարապնևմոնիկ պլևրիտի դեպքում բավարար է էքսուդատի մեկ-, 

երկու- կամ երեքանգամյա հեռացումը պլևրալ պունկցիայի միջոցով, հետագա 

ադեկվատ անտիբիոտիկոթերապիայի կիրառմամբ և պլևրալ հեղուկի քանակի 

ռենտգենաբանական կամ ՈւՁՀ դինամիկ հսկողությամբ:  

Բարդացած պարապնևմոնիկ պլևրիտի դեպքում ցուցված է թորակոցենտեզի 

հաճախակի անցկացում, կրկնակի պլևրալ պունկցիայի օգնությամբ: Կոլապսից 

խուսափելու համար, միանվագ հեռացնում են 1 լ-ից ոչ ավելի հեղուկ: 

Պլևրալ պարունակության էվակուացիան դրենաժային խողովակի միջոցով 

Պլևրալ էմպիեման դրենաժային խողովակի տեղադրման բացարձակ ցուցում է։ 

Բարդացած պլևրիտի դեպքում դրենաժային խողովակի տեղադրումը հանդիսանում է 

ընտրության մեթոդ, երբ բարձր է էմպիեմայի զարգացման ռիսկը (pH < 7.2, գլյուկոզա 

< 2.2 մմոլ/լ), և կան պլևրայի սերտաճման կամ պարկավորված խոռոչի առաջացման 

նշաններ։  

Դրենաժային խողովակը տեղադրում են տեղային անէսթեզիայից հետո, ռենտ-

գենոսկոպիայի և ՈւՁՀ հսկողությամբ: Կտրվածքը կատարում են VI միջկողային 

տարածությունում՝ հետին անութային գծով: 

Պարկավորված մի քանի խոռոչների առկայության դեպքում, անհրաժեշտ է 

տեղադրել մի քանի դրենաժային խողովակներ, ուստի ավելի էֆեկտիվ է վիրա-

բուժական թորակոտոմիան։ Ճիշտ տեղադրված դրենաժային խողովակն ապահովում 

է պլևրալ խոռոչից հեղուկի բավականաչափ էվակուացիան։ Ընդ որում կոլապսված 

թոքի բացումը և կոլոիդ-օսմոտիկ ճնշման նվազումը պլևրայում նպաստում են արյան 



և լիմֆայի հոսքի լավացմանը և էքսուդատի հետագա  առաջացման կանխմանը։ Հարկ 

է միշտ հիշել, որ պլևրալ խոռոչի դրենավորումը կարող է բարդանալ պնևմոհիդ-

րոթորաքսով։ 

Պլևրալ խոռոչի սանացիան 

Էքսուդատը էվակուացնելուց հետո անպայման կատարում են պլևրալ խոռոչի 

լվացում ֆուրացիլինի տաք լուծույթով (1:5000) կամ դիօքսիդինով (0.1-0.2%): Հաճախ 

անտիսեպտիկ լուծույթը ներարկում են ներարկիչով 20-60 մլ քանակով՝ փոխելով 

ասեղի ուղղությունը, որ լուծույթը հասնի պլևրայի տարբեր մասերին: Միմյանց 

հաջորդող այդպիսի հակասեպտիկ լուծույթի ներարկումները և դրանց հետագա 

ասպիրացիան էքսուդատի մնացորդների հետ կրկնում են մի քանի անգամ, մինչև 

ասպիրացվող հեղուկը դառնա «համարյա մաքուր հեղուկ»: 

Եթե բորբոքային պրոցեսը լայնորեն տարածվել է, ապա լվացումը կատարում են 

«երկու ասեղով»: Խոռոչը պունկցիայի են ենթարկում երկու տեղով՝ խոռոչի ներքևում 

և վերևում: Ներքևի ասեղով լցնում են հակասեպտիկ լուծույթը: Օդը, եթե այն կա 

խոռոչում, հեռացվում է վերևի ասեղով: Դրանից հետո փակում են վերևի ասեղը և 

ներքևի ասեղով կատարում են ասպիրացիան: Պրոցեդուրան կրկնում են մի քանի 

անգամ, լվացման համար օգտագործում են 4-5 լ հակասեպտիկ լուծույթ: 

Եթե խոռոչում առկա է դրենաժային խողովակ, ապա սանացիայի համար 

տեղադրում են լրացուցիչ պոլիէթիլենային կաթետեր: Կաթետերով ներարկած 

հակասեպտիկ լուծույթը հեռացվում է դրենաժով: 

Ֆիբրինոլիտիկների ներարկումը 

Էքսուդատի էվակուացիայից և խոռոչի սանացիայից հետո կատարում են 

ֆիբրինոլիտիկ պատրաստուկների ներարկում, որոնց ազդեցությամբ կատարվում է 

ֆիբրինի լուծում: Ֆիբրինոլիտիկ պրեպարատներից օգտագործում են ստրեպտո-

կինազա (250000 միավոր) և ուրոկինազա (100000 միավոր): Ֆիբրինոլիտիկները 

դրենաժային խողովակի կամ կաթետերի միջոցով ներարկում են 100 մլ ֆիզիոլո-

գիական լուծույթով, որից հետո 2-3 ժամով փակում են դրենաժային խողովակը: 

Ֆիբրինոլիտիկ պատրաստուկները ներարկում են ամեն օր 1-2 շաբաթվա ընթացքում: 

Կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն գործածվում է հակաբիոտիկների նե-

րարկումը պլևրալ խոռոչ էքսուդատը հեռացնելուց հետո կամ դրենաժային  խողո-

վակի միջոցով: 

Բուժական թորակոսկոպիա 

Բուժական թորակոսկոպիան մինիմալ ինվազիվ վիրաբուժական միջամտութ-

յուն է և կիրառվում է ավանդական պլևրալ դրենավորման անարդյունավետության 

դեպքում: Բուժական թորակոսկոպիան կիրառելիս թարախը լրիվ հեռացնում են, 

կատարում են թարախային խոռոչի սանացիա և տեղադրում են դրենաժային 

խողովակը: 



Բացարձակ հակացուցումներն են՝ 

• պլևրալ տարածքի զգալի նվազումը՝ պլևրալ կպումների հետևանքով ,

• արտահայտված ՇԱ, որի դեպքում իրականացվում է թոքերի արհեստական

շնչառություն,

• արյան մակարդելիության արտահայտված խանգարումները:

Բացի դրանից, բուժական թորակոսկոպիան զգուշությամբ պետք է կիրառել այն

հիվանդների դեպքում, ովքեր ունեն սրտի ոչ կայուն գործունեություն և հիպօքսեմիա: 

Նկարագրել ստորև տեղադրված ռենտգեն պատկերները․ 

Նկար 1․ Նկար 2․ 

Նկար 3․ Նկար 4․ 



Նկար 5. 

Նկար 6. Նկար 7. 

Նկար 8. 



Նկար 9. 

Պատասխանները 

Նկար 1․ Ձախակողմյան մասիվ հիդրոթորաքս, բացակայում են կարդիոմեգալիայի և 

թոքային երակներում կանգի նշաններ։ Աջ վերանրակային փոսում կան 

վիրաբուժական կարեր։ 

Նկար 2․ Ձախ հեմիթորաքսի գրեթե ամբողջական մթնեցում, շնչափողի տեղաշարժ 

դեպի աջ, փափուկ հյուսվածքային զանգված։ Խորհուրդ է տրվում ԿՏ 

հետազոտություն: 

Նկար 3․ Տոտալ ձախակողմյան հիդրոթորաքս՝ տրախեայի և միջնորմի տեղաշարժով 

դեպի աջ։ Աջ թոքի էմֆիզեմա։ 

Նկար 4․ Աջակողմյան ծավալուն հիդրոպնևմոթորաքս աջ թոքի կոլապսով և միջնորմի 

տեղաշարժով։ Պարենխիման առանց օջախային ստվերների է, սրտի 

սահմանները, ոսկրային կարկասը՝ նորմալ։  

Նկար 5․ Ձախակողմյան պլևրալ արտաքիրտ, տեղադրված է Պեյսմեյկեր։ Հիվանդի 

մոտ ախտորոշված է Դրեսլերի սինդրոմ։ 

Նկար 6․ Երկողմանի սահմանափակ էքսուդատ։ Հավանաբար խիստ կպումային 

պրոցես։ Խորհուրդ է տրվում ԿՏ հետազոտություն։ 

Նկար 7․ Ֆրոնտալ նկարում հայտնաբերվել են աջ պլևրալ տարածության մթնեցում։ 

ԿՏ-ով առանց կոնտրաստի վիզուալիզացվել են սահմանափակ հեղուկ, 

պլևրայի հանգուցավոր հաստացումներ։ Հետագայում կատարվել է 

բիոպսիա, հաստատվել է մեզոթելիոմա։ 

Նկար 8. Ձախակողմյան պլևրալ էքսուդատ։ 

Նկար 9. Նկարագրվում է աջ հեմիթորաքսի և կոստո-դիաֆրագմալ անկյունի 

մթնեցում։ Կանաչ գույնով նշված է պլևրալ արտաքիրտը։ Տեսանելի են նաև 

Պեյսմեյկերը և մետաղական վզնոցը։ 



ՇԱ սինդրոմը կարող է բարդացնել գրեթե բոլոր շնչառական օրգանների սուր և 

քրոնիկական հիվանդությունների ընթացքը, ինչպես նաև կրկնակի հոսպիտալա-

ցումների, աշխատունակության, ֆիզիկական ակտիվության նվազման և հիվանդների 

վաղաժամ մահվան հիմնական պատճառն է: ՇԱ այնպիսի վիճակ է, որի դեպքում 

թոքերը չեն կարող ապահովել զարկերակային արյան նորմալ գազային բաղադ-

րություն, որի հետևանքով զարգանում է հիպերկապնիա և կամ հիպօքսեմիա: Ըստ այլ 

սահմանման (ըստ Ե. Քամփբելլի)՝ ՇԱ այն վիճակն է, որի դեպքում հանգստի 

պայմաններում զարկերակային արյան PaO2 ավելի քիչ է, քան  60 մմ ս.ս. և կամ PaCO2 

ավելի է, քան 49 մմ ս.ս.: 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

Վենտիլյացիոն և պարենխիմատոզ ՇԱ պատճառները և մեխանիզմները 

ՇԱ առաջանում է շնչառական համակարգի ֆունկցիոնալ բաղադրիչներից 

ցանկացածի խանգարման հետևանքով՝ 

• թոքային պարենխիմայի,

• կրծքավանդակի,

• արյան փոքր շրջանառության,

• ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի վիճակի,

• շնչառության նյարդահումորալ կարգավորման:

ՇԱ ունի երկու հիմնական ձև՝ վենտիլյացիոն (հիպերկապնիկ) և պարենխի-

մատոզ (հիպօքսեմիկ), որոնք լինում են սուր կամ քրոնիկական: 

Վենտիլյացիոն (հիպերկապնիկ) ՇԱ բնորոշվում է ալվեոլային վենտիլյացիայի 

ծավալի (ալվեոլային հիպովենտիլյացիա) և շնչառության րոպեական ծավալի 

նվազմամբ, օրգանիզմից CO2-ի դուրսբերման նվազմամբ, հիպերկապնիայի (PaCO2 

>50մմ ս.ս.) և հետագա հիպօքսեմիայի զարգացումով:

Թոքերում գազափոխանակությունը պայմանավորված է՝ 

• ալվեոլային վենտիլյացիայի և պերֆուզիայի մակարդակով և դրանց հարա-

բերությամբ,

• O2-ի և CO2-ի նկատմամբ ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի դիֆուզիոն ունակու-

թյամբ:

Թոքերում բոլոր օդատար ուղիները բաժանվում են հաղորդչական (շնչափող, 

բրոնխներ, բրոնխիոլներ, տերմինալ բրոնխիոլներ) և գազափոխանակային (դիֆու-

զիոն) հատվածների: Ներշնչելիս հաղորդչական ուղիներում նկատվում են օդի 

մեխանիկական շարժում և կոնվեկցիա թարմ մթնոլորտային օդի և այն գազի միջև, որն 

առկա է ֆիզիոլոգիական մեռյալ տարածության մեջ, հետևաբար այդ հատվածը 



կոչվում է կոնվեկցիոն գոտի: Կոնվեկցիոն գոտու թթվածնով հարստացման և 

ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի նվազման ինտենսիվությունը պայմանավորված 

է թոքային վենտիլյացիայի ինտենսիվությամբ և շնչառության րոպեական ծավալի 

մեծությամբ։ 

Բնորոշ է, որ օդի շարժումը դեպի ավելի փոքր տրամաչափ ունեցող օդատար 

ուղիներ ավելի դանդաղում է և ընդհատվում կոնվեկցիոն հատվածի սահմանում (1-16 

գեներացիա): 17-23-րդ օդատար ուղիների գեներացիաները (շնչառական բրոնխիոլ-

ները, ալվեոլային ուղիները, պարկերը և ալվեոլները) պատկանում են դիֆուզիոն 

գոտուն, որտեղ գազի մակրոսկոպիկ շարժումը շնչելիս և հազալիս լիովին 

բացակայում է: Թթվածնի մոլեկուլային տեղաշարժման արագությունը պայմանա-

վորված է 3 հիմնական գործոններով՝ 

• գազերի պարցիալ ճնշման գրադիենտով,

• շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանով,

• տվյալ գազի համար դիֆուզիոն գործակցով:

 Հարկ է նշել, որ թոքային վենտիլյացիայի և շնչառության րոպեական ծավալի 

մակարդակները չեն ազդում դիֆուզիոն գոտում CO2-ի և O2-իշարժման վրա։ 

CO2-ի դիֆուզիոն գործակիցը 20 անգամ ավելի է, քան թթվածնինը: Դա 

նշանակում է, որ դիֆուզիոն գոտին արգելք չի ստեղծում ածխաթթու գազի համար, և 

նրա փոխանակությունը լիովին բնորոշվում է կոնվեկցիոն գոտու վիճակով (շնչառա-

կան շարժումների ինտենսիվություն և շնչառական րոպեական ծավալի մակար-

դակով): Վերջիններիս նվազումը հանգեցնում է կոնվեկցիոն գոտուց ածխաթթու գազի 

դուրսբերման ընդհատմանը և նրա պարցիալ ճնշման բարձրացմանը: Արդյունքում 

CO2-ի ճնշման գրադիենտը նվազում է, դիֆուզիայի ինտենսիվությունը կապիլյարային 

հունից դեպի ալվեոլներ զգալիորեն նվազում է, և զարգանում է հիպերկապնիա: 

Ի տարբերություն ածխաթթու գազի՝ թթվածնի փոխանակությունը թոքերում և 

դրա պարցիալ ճնշումը զարկերակային արյան մեջ (PaO2) պայմանավորված են 

դիֆուզիոն գոտու վիճակով (O2-ի դիֆուզիայի գործակից) և կապիլյարային արյան 

շրջանառության պերֆուզիայով, իսկ վենտիլյացիայի մակարդակը և կոնվեկցիոն 

գոտու վիճակն այս ցուցանիշների վրա աննշան են ազդում: Այս պատճառով վեն-

տիլյացիոն ՇԱ դեպքում առաջնահերթ առաջանում է հիպերկապնիա և հիմնակա-

նում ՇԱ ավելի ուշ շրջաններում՝ հիպօքսեմիա: 

Այսպիսով, ՇԱ հիպերկապնիկ ձևը պայմանավորված է հետևյալ պատճառ-

ներով. 

1. Շնչառության կենտրոնական կարգավորման խանգարում՝

• ուղեղի այտուց, որն ընդգրկում է շնչառական կենտրոնը,

• ինսուլտ,

• գանգուղեղային տրավմա,

• նեյրոինֆեկցիա,



• շնչառական կենտրոնի վրա տոքսիկ ազդեցություն,

• գանգուղեղի հիպօքսիա (ծանր ՍԱ),

• շնչառական կենտրոնն ընկճող որոշ դեղամիջոցների գերդոզավորում

(նարկոտիկ անալգետիկներ, սեդատիվներ, բարբիտուրատներ):

2. Կրծքավանդակի շնչառական շարժումներն ապահովող ապարատի

վնասում՝

• կրծքավանդակի դեֆորմացիա (կիֆոզ, սկոլիոզ, կիֆոսկոլիոզ),

• ողնաշարի և կողերի կոտրվածքներ,

• թորակոտոմիա,

• պերիֆերիկ նյարդերի ֆունկցիայի խանգարում (պոլիոմիելիտ, Գիլան –

Բարեյի սինդրոմ),

• նյարդամկանային հաղորդականության խանգարումներ (միասթենիա),

• շնչառական մկանների ատրոֆիա կամ հոգնածություն երկարատև հազի և

օդատար ուղիների օբստրուկցիայի, շնչառության ռեստրիկտիվ խանգա-

րումների և երկարատև արհեստական վենտիլյացիայի ֆոնին,

• ստոծանու աշխատունակության նվազում:

3. Շնչառության ռեստրիկտիվ խանգարումներ՝ շնչառական րոպեական

ծավալի նվազմամբ՝

• արտահայտված պնևմոթորաքս,

• զանգվածային պլևրալ արտաքիրտ,

• թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ,

• տոտալ և սուբտոտալ պնևմոնիա:

Այսպիսով, վենտիլյացիոն ՇԱ պատճառները հիմնականում պայմանավորված 

են արտաթոքային շնչառության ապարատի խանգարումներով և դրանց կարգա-

վորմամբ (ԿՆՀ, կրծքավանդակ, շնչառական մկաններ): Վենտիլյացիոն ՇԱ թոքային 

մեխանիզմներից հիմնական նշանակություն ունեն շնչառության ռեստրիկտիվ 

խանգարումները: Վենտիլյացիոն ՇԱ շրջանակներում տարբերում են ՇԱ հատուկ 

ռեստրիկտիվ ձևը, որը պայմանավորված է․ 

• պլևրայի հիվանդություններով, որոնք սահմանափակում են թոքի էքսկուրսիան

(էքսուդատիվ պլևրիտ, հիդրոթորաքս, պնևմոթորաքս, ֆիբրոթորաքս),

• թոքերի գործող պարենխիմայի ծավալի նվազմամբ (ատելեկտազ, պնևմոնիա,

թոքերի ռեզեկցիա),

• բորբոքմամբ կամ հեմոդինամիկ խանգարումներով պայմանավորված թոքային

հյուսվածքի ինֆիլտրացիա (պնևմոնիա, թոքերի ինտերստիցիալ և/կամ ալվեոլյար

այտուցի ՁՓ ՍԱ հետևանքով),

• պնևմոսկլերոզով:



Վենտիլյացիոն ՇԱ և հիպերկապնիայի առաջացման պատճառ կարող է լինել 

ցանկացած ախտաբանական պրոցես, որն ուղեկցվում է ալվեոլային վենտիլյացիայի 

և շնչառության րոպեական ծավալի նվազմամբ․ 

• օդատար ուղիների արտահայտված օբստրուկցիա (ԲԱ, ԹԽՕՀ, թոքերի

էմֆիզեմա, շնչափողի մեմբրանոզ հատվածի դիսկինեզիա),

• գործող ալվեոլների ծավալի զգալի նվազում (ատելեկտազ, ԹԻՀ),

• շնչառական մկանների զգալի հոգնածություն և ատրոֆիա:

Այս դեպքերում հիմնականում խոսքը ՇԱ խառը տեսակի մասին է։

Հարկավոր է նաև ավելացնել, որ սուր վենտիլյացիոն ՇԱ դեպքում PaCO2-ի

բարձրացումը սովորաբար ուղեկցվում է pH-ի նվազմամբ և շնչառական ացիդոզի 

զարգացմամբ, որը պայմանավորված է HCO3-/H2CO3-ի նվազմամբ, որն էլ, ինչպես 

հայտնի է, պայմանավորում է pH-ը: Քրոնիկական վենտիլյացիոն ՇԱ դեպքում pH-ի 

արտահայտված նվազում տեղի չի ունենում, քանի որ արյան շիճուկում 

բիկարբոնատների կոնցենտրացիան կոմպենսատոր բարձրանում է: 

Պարենխիմատոզ ՇԱ բնորոշվում է թոքերում արյան օքսիգենացիայի պրոցես-

ների զգալի խանգարմամբ, որը զարկերակային արյան մեջ հանգեցնում է PaO2-ի 

նվազմանը՝ հիպօքսեմիայի: 

Հիպօքսեմիայի զարգացման հիմնական մեխանիզմներն են՝ 

• վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության (V/Q) խանգարումը՝ աջաձա-

խակողմյան շունտի ձևավորմամբ (ալվեոլյար շունտ), և կամ ալվեոլային

մեռյալ տարածության մեծացմամբ,

• ալվեոլա- կապիլյարային թաղանթի գումարային ֆունկցիոնալ մակերեսի

նվազումը,

• գազերի դիֆուզիայի խանգարումը:

Նորմայում վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունը  0.8-1 է: Հնարավոր

է այդ հարաբերությունների խանգարման 2 տարբերակ. 

1. Ալվեոլների տեղային հիպովենտիլյացիա

Այս դեպքում հիպօքսեմիան առաջանում է, եթե վենտիլյացիայի վատ ենթարկ-

վող կամ չվենտիլյացվող (V/Q-ն մոտենում է 0-ի) ալվեոլներում շարունակվում է 

արյան ինտենսիվ շրջանառությունը: Դա հանգեցնում է V/Q-ի նվազման (V/Q<0.8), որը 

հանգեցնում է դեպի ձախ մասերը և արյան մեծ շրջանառություն անբավարար 

օքսիգենացված երակային արյան հոսքին (վենոզ շունտավորում): Սա էլ հանգեցնում 

է հիպօքսեմիայի: 

Եթե պահպանված արյունամատակարարման հատվածում վենտիլյացիան 

բացակայում է, վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերությունը մոտենում է զրոյի։ Այդ 

դեպքերում առաջանում է ալվեոլային շունտ (աջից ձախ), որով չօքսիգենացված 

երակային արյունն անցնում է դեպի սրտի ձախ մասերը և աորտա՝ զարկերակային 

արյան մեջ նվազեցնելով PaO2-ը: Այս մեխանիզմով է զարգանում հիպօքսեմիան 



թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդությունների, պնևմոնիաների, թոքերի այտուցի և այլ 

իրավիճակների դեպքում, որոնք զուգորդվում են ալվեոլյար վենտիլյացիայի տեղային 

նվազմամբ և երակային արյան շունտավորմամբ: Միաժամանակ, ի տարբերություն 

վենտիլյացիոն ՇԱ, վենտիլյացիայի ընդհանուր րոպեական ծավալը երկար ժամանակ 

չի նվազում և նույնիսկ նկատվում է թոքերի հիպերվենտիլյացիայի միտում: Պետք է 

նշել, որ պարենխիմատոզ ՇԱ վաղ շրջաններում հիպերկապնիա չի զարգանում, քանի 

որ ինտակտ ալվեոլների արտահայտված հիպերվենտիլյացիան (CO2-ի ինտենսիվ 

դուրսբերում օրգանիզմից) լիովին կոմպենսացնում է CO2-ի փոխանակության 

տեղային խանգարումները: Բացի դրանից, չվնասված ալվեոլների արտահայտված 

հիպերվենտիլյացիայի դեպքում զարգանում է հիպոկապնիա, որը խորացնում է 

շնչառության խանգարումները (հիպոկապնիան նվազեցնում է օրգանիզմի 

ադապտացիան հիպօքսիայի հանդեպ): 

Արյան մեջ PaCO2-ի նվազումը շեղում է Hb դիսոցիացիայի կորը դեպի ձախ, որը 

մեծացնում է Hb խնամակցությունը O2 հանդեպ և նվազեցնում է նրա անջատումը 

պերիֆերիկ հյուսվածքներում: 

Այսպիսով, պարենխիմատոզ ՇԱ սկզբնական փուլերում առաջացած հիպոկապ-

նիան լրացուցիչ մեծացնում է պերիֆերիկ հյուսվածքների և օրգանների թթվածնային 

քաղցը: PaCO2-ի նվազումը պակասեցնում է կարոտիդային ծոցի և երկարավուն 

ուղեղի ռեցեպտորների աֆերենտ իմպուլսացիան և շնչառական կենտրոնի 

ակտիվությունը: Ի վերջո, հիպոկապնիան արյան մեջ փոխում է բիկարբոնատների և 

ածխաթթու գազի հարաբերությունը, որը հանգեցնում է HCO3-/H2CO3-ի, pH-ի 

մեծացման և շնչառական ալկալոզի զարգացմանը (որի դեպքում անոթները սպազմի 

են ենթարկվում, և կենսական կարևոր օրգանների արյան մատակարարումը վատա-

նում է): 

Պետք է նշել, որ պարենխիմատոզ ՇԱ ավելի ուշ շրջաններում խանգարվում է ոչ 

միայն արյան օքսիգենացիան, այլև թոքերի վենտիլյացիան (շնչառական մկանների 

հոգնածության հետևանքով կամ թոքերի ռիգիդության մեծացումով՝ պայմանավոր-

ված բորբոքային այտուցով) առաջանում է հիպերկապնիա, որը խառը ձևի ՇԱ 

ձևավորման ցուցանիշ է: Հաճախ պարենխիմատոզ ՇԱ V/Q-ի զգալի նվազումը 

զարգանում է թոքերի այն հիվանդությունների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են 

ալվեոլների տեղային հիպովենտիլյացիայով․ 

• ԹԽՕՀ,

• ալվեոլիտներ,

• պնևմոնիաներ,

• թոքերի ՏԲ:

Վերը նշված բոլոր հիվանդությունների դեպքում առկա է օդատար ուղիների

օբստրուկցիա, պայմանավորված բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքային ինֆիլտ-

րացիայով և արտահայտված այտուցով, բրոնխներում մածուցիկ խորխի քանակի 



ավելացմամբ (բրոնխիտ, բրոնխիոլիտ, բրոնխոէկտազներ, պնևմոնիա), փոքր 

տրամաչափի բրոնխների հարթ մկանների սպազմով (ԲԱ), փոքր բրոնխների վաղ 

էքսպիրատոր կոլապսով (ավելի արտահայտված թոքերի էմֆիզեմայով հիվանդների 

շրջանում), ուռուցքով կամ օտար մարմնով բրոնխների դեֆորմացիայով և ճնշմամբ: 

Այսպիսով, նպատակահարմար է տարբերակել ՇԱ օբստրուկտիվ ձև, որը պայմա-

նավորված է օդի՝ խոշոր և մանր տրամաչափի օդատար ուղիներով անցման 

խանգարմամբ: 

2. Ալվելոլյար մեռյալ տարածության մեծացումը

V/Q հարաբերության խանգարման մյուս տարբերակը պայմանավորված է

թոքերում արյան հոսքի տեղային խանգարմամբ (թոքային զարկերակի ճյուղերի 

թրոմբոզ կամ էմբոլիա): Այս դեպքում, չնայած պահպանված ալվեոլների վենտիլյա-

ցիային, թոքային հյուսվածքի սահմանափակ հատվածի պերֆուզիան կտրականա-

պես նվազում է (V/Q>1.0) կամ բացակայում:  Առաջանում է ֆունկցիոնալ մեռյալ 

տարածության հանկարծակի ավելացման էֆեկտ և, եթե այդ ծավալը բավականին մեծ 

է, ապա զարգանում է հիպօքսեմիա: Այն օդում, որը դուրս է բերվում նորմալ 

պերֆուզիայի ենթարկվող ալվեոլներից, դիտվում է CO2-ի կոնցենտրացիայի կոմպեն-

սատոր մեծացում, որը լիովին չեզոքացնում է CO2-ի փոխանակության խանգարումը 

պերֆուզիայի չենթարկվող ալվեոլներում: Այսպիսով, պարենխիմատոզ ՇԱ այս 

տարբերակը զարկերակային արյան մեջ նույնպես չի զուգորդվում CO2-ի պարցիալ 

ճնշման բարձրացմամբ: 

 Պարենխիմատոզ ՇԱ, ըստ ալվեոլային մեռյալ տարածության մեծացման 

մեխանիզմի, առավելապես զարգանում է հետևյալ հիվանդությունների դեպքում՝ 

• թոքային զարկերակի ճյուղերի թրոմբոէմբոլիա,

• ՍՌԴՍ:

Ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի գումարային ֆունկցիոնալ մակերեսի

նվազում կատարվում է թոքերի էմֆիզեմայի, ինտերստիցիալ ֆիբրոզի, կոմպրեսիոն 

ատելեկտազի դեպքում, երբ նվազում է արյան օքսիգենացիան: 

Գազերի դիֆուզիայի խանգարումը կատարվում է թոքերի մի շարք հիվան-

դությունների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են ինտերստիցիալ հյուսվածքի բորբոքային 

կամ  հեմոդինամիկ այտուցով և ալվեոլների ներքին մակերեսի և կապիլյարների միջև 

եղած հեռավորության մեծացմամբ (պնևմոնիա, ԹԻՀ, պնևմոսկլերոզ, թոքերի 

հեմոդինամիկ այտուց): 

Քանի որ CO2-ի դիֆուզիայի արագությունը 20 անգամ ավելի է, քան թթվածնինը, 

ուստի CO2-ի անցումը ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթով կխանգարվի միայն դրա 

զգալի հաստացման կամ թոքային հյուսվածքի տարածված ախտահարման 

հետևանքով: Այս պատճառով թոքերի դիֆուզիոն ունակության խանգարումը մեծ 

մասամբ խորացնում է միայն հիպօքսեմիան: 



ՇԱ արտաթոքային պատճառները ՇԱ թոքային պատճառները 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ՇԱ մեխանիզմ 

ները 

շնչառութ 

յան 

կենտրոնա 

կան 

կարգավոր 

ման 

խանգարում 

ներ 

շնչ. 

մկանների և 

ծայր. 

նյարդերի 

ախտ. 

կրծքա 

վան 

դակի 

ախտ. 

շնչուղիների 

տոտալ 

օբստրուկ 

ցիա 

ռեստրիկ 

ցիա 

թոքի 

գործող 

 հյ-ի 

կրճատում 

գազի 

դիֆուզիա 

յի խանգա 

րում 

թոքային 

արյունա 

հոսքի 

խանգա 

րում 

V/Q-ի 

խանգա 

րում 

Հիվանդու 

թյուններ 

և սինդրոմներ 

գլխուղեղի 

ախտ., 

ինսուլտ, 

տոքսիկ 

ախտ., 

Գլխ. այտուց 

վնասվածք 

միալգիա, 

պոլիոմիե 

լիտ, 

փայտացում 

վնասված

ք, 

կիֆոսկո 

լիոզ 

ուռուցք, 

օտար 

մարմին 

հիդրոթո 

րաքս 

պնևմո 

թո 

րաքս, 

թոքերի 

այտուց 

զանգված. 

բորբոքում, 

թոքի 

ռեզեկցիա, 

ատելեկ 

տազ 

թոքերի 

այտուց, 

բորբոքում 

ֆիզրոզ 

արյան փոքր 

շրջանառութ

յան կանգ, 

հիպովոլե 

միա 

ԹԽՕՀԹԶԹԷ 

ՇԱ ձևը ՇԱ վենտիլյացիոն տիպ ՇԱ պարենխիմատոզ տիպ 

Արյան գազային 

կազմի 

խանգարում 

ներ 

հիպերկապնիա և հիպօքսեմիա հիպօքսեմիա 

269 



ՇԱ բաժանումը վենտիլյացիոն և պարենխիմատոզ տիպերի գործնական 

նշանակություն ունի: ՇԱ վենտիլյացիոն տիպի բուժման ժամանակ կարևոր է 

վերականգնել շնչառական րոպեական ծավալը: Պարենխիմատոզ տիպի դեպքում 

հիպօքսեմիան պայմանավորված է վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության 

խանգարմամբ: Հետևաբար թթվածնի՝ ինհալյացիան նույնիսկ մեծ կոնցենտրացիայով 

պակաս արդյունավետ է: Պակաս արդյունավետ է նաև շնչառական րոպեական 

ծավալի մեծացումը արհեստական եղանակով (թոքերի արհեստական վենտիլյացիա): 

Գործնական նշանակություն ունի ՇԱ օբստրուկտիվ և ռեստրիկտիվ տարբե-

րակների տարբերակումը, քանի որ այն հնարավորություն է ընձեռում ընտրելու  

բուժման օպտիմալ մոտեցում: Կլինիկայում երբեմն հանդիպում է խառը տիպի ՇԱ, 

որն ուղեկցվում է ինչպես հիպօքսեմիայով, այնպես էլ տոտալ ալվեոլյար 

հիպովենտիլյացիայով (հիպերկապնիա, հիպօքսեմիա): 

Թթվահիմնային հավասարակշռության խանգարումներ 

Թթվահիմնային հավասարակշռության (ԹՀՀ) պահպանումը կարևոր 

նշանակություն ունի օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության համար: pH-ի 

նշանակալի շեղումները նորմայից կարող են հանգեցնել կյանքին սպառնացող 

վիճակների զարգացման:  

ԹՀՀ պահպանման գործում մեծ դեր ունեն հետևյալ երեք մեխանիզմները՝ 

• բուֆերային համակարգերը,

• թոքերը,

• երիկամները:

Բուֆերային համակարգեր: Յուրաքանչյուր բուֆերային համակարգ կազմված է

2 բաղադրիչից՝ թթվային ու հիմնային: Օրգանիզմում թթվային նյութի ավելցուկի 

դեպքում այն չեզոքացվում է բուֆերային համակարգի հիմնային բաղադրիչով: Կան 

ներբջջային և արտաբջջային բուֆերային համակարգեր: Արտաբջջային են 

բիկարբոնատային (H2CO3/HCO3-), ֆոսֆատային (H2PO4/HPO42-) և սպիտակուցային 

(H-սպիտակուց/սպիտակուց-) բուֆերային համակարգերը: Ներբջջային են ֆոսֆա-

տային (H2PO4-/HPO42-) և սպիտակուցային (H-սպիտակուց/սպիտակուց-) բուֆերային 

համակարգերը: 

ԹՀՀ-ն պահպանելու շնչառական մեխանիզմները: Թթուները օրգանիզմում 

հիմնականում առաջանում են մետաբոլիզմի ընթացքում: Նրանք բաժանվում են 2 

խմբի՝ ցնդող (H2CO3) և չցնդող (H2PO4-, H2SO4, HCl, լակտատ): Ցնդող թթուները 

օրգանիզմից դուրս են բերվում թոքերի միջոցով: Մետաբոլիզմի ընթացքում 

առաջացած CO2-ը էրիթրոցիտների միջոցով տեղափոխվում է թոքեր հետևյալ 2 

մեխանիզմներով՝  

• էրիթրոցիտներում կարբոանհիդրազայի ազդեցությամբ կատարվում է

հետևյալ ռեակցիան՝

H2O + CO2 <—>H2CO3<—>H+ + HCO3-,



որից հետո HCO3-ը էրիթրոցիտներից անցնում է պլազմա: 

• CO2-ը կապվում է Hb-ի հետ:

Թոքերում նշված 2 պրոցեսները կատարվում են հակառակ ուղղությամբ, և CO2-

ը դուրս է բերվում օրգանիզմից, ընդ որում՝ CO2-ի դուրսբերմանը զուգահեռ 

օրգանիզմից հեռանում է էկվիվալենտ քանակությանբ H+: Այսպիսով, CO2-ի 

դուրսբերումը օրգանիզմից պայմանավորված է շնչառության րոպեական ծավալով: 

Շնչառության րոպեական ծավալի մեծացումը՝ հիպերվենտիլյացիան, հանգեցնում է 

օրգանիզմից CO2-ի և համապատասխանաբար H+-ի ավելի մեծ քանակի հեռացման, 

իսկ շնչառության րոպեական ծավալի նվազումը՝ հիպովենտիլացիան, CO2-ի և 

համապատասխանաբար H+-ի պակաս նվազ քանակի հեռացմանը: 

  ԹՀՀ-ն պահպանելու երիկամային մեխանիզմները: Մետաբոլիզմի ընթացքում 

առաջացած չցնդող թթուները (H2PO4-, H2SO4, HCl, լակտատ) օրգանիզմից դուրս են 

բերվում երիկամների միջոցով: HCO3-ը ֆիլտրվում է երիկամային կծիկներում, 

այնուհետև ֆիլտրված բիկարբոնատի մոտ 80-90%-ը երիկամային խողովակներում, 

հիմնականում պրոքսիմալ հատվածում ենթարկվում է ռեաբսորբցիայի, ընդ որում՝ 

բիկարբոնատի հետներծծումն ուղեկցվում է H+-ի սեկրեցիայով: Բիկարբոնատի 

հետներծծումը պրոքսիմալ խողովակում կատարվում է հետևյալ մեխանիզմով. 

պրոքսիմալ խողովակի էպիթելի լումինար մեմբրանի կարբոանհիդրազա ֆերմենտի 

ազդեցությամբ կատարվում է հետևյալ ռեակցիան՝ 

H+ + HCO3- <—> H2CO3 <—> H2O + CO2, 

որից հետո CO2-ը դիֆուզիայի ճանապարհով մտնում է պրոքսիմալ խողովակի 

էպիթելային բջիջ, որտեղ կարբոանհիդրազայի միջոցով կատարվում է հետևյալ 

ռեակցիան՝  

H2O + CO2 <—> H2CO3 <—> H+ + HCO3- , 

որից հետո HCO3-ը դուրս է գալիս դեպի ինտերստիցիալ հյուսվածք, որտեղից էլ 

դեպի արյուն, իսկ H+-ը էպիթելային բջջից դուրս է գալիս դեպի պրոքսիմալ խողովակի 

լուսանցք Na+, K+  փոխանակիչների միջոցով: 

 H+-ի սեկրեցիան հավաքող խողովակներում կատարվում է H+ ԱԵՖ-ազայի 

միջոցով, ընդ որում՝ H+-ի սեկրեցիան ուղեկցվում է HCO3--ի հետներծծմամբ հավաքող 

խողովակի էպիթելի բազոլատերալ թաղանթի Cl-, HCO3- փոխանակչի միջոցով: 

Երիկամներում սեկրեցիայի ենթարկված H+-ը օրգանիզմից դուրս է բերվում 

ինչպես ազատ, այնպես էլ բուֆերացված, այսինքն՝ ֆոսֆատի, սուլֆատի և ամոնիակի 

հետ կապված վիճակում: Ամոնիակն առաջանում է ամինաթթուներից, հիմնականում 

գլյուտամինից պրոքսիմալ խողովակում, ենթարկվում է սեկրեցիայի խողովակի 

լուսանցքում, կապվում է H+-ի հետ, այնուհետև ենթարկվում ռեաբսորբցիայի Հենլեյի 

կանթի վերել հատվածում և կուտակվում միջուկային հատվածում, որտեղից էլ 

դիֆուզիայի ճանապարհով անցնում դեպի հավաքող խողովակ և կապում H+-ը: 



ԹՀՀ հիմնական ցուցանիշները. 

1. pH-ը H+ իոնների կոնցենտրացիայի բացասական տասնորդական լոգարիթմն է:

Նորմայում այն տատանվում է 7,35-7,45-ի սահմաններում: pH-ի նորմալ ցուցանիշը

դեռևս չի վկայում ԹՀՀ-ի շեղումների բացակայության մասին: pH-ի նորմալ

ցուցանիշ դիտվում է նաև կոմպենսացված ացիդոզի և ալկալոզի դեպքում:

2. PaCO2-ը CO2-ի պարցիալ ճնշումն է զարկերակային արյան մեջ: Նորմայում այն

տատանվում է 35-45 մմ ս.ս.-ի սահմաններում:

3. BB բուֆերային հիմքեր. բուֆերային հատկություն ունեցող բոլոր անիոնների

գումարային կոնցենտրացիան է (հիմնականում բիկարբոնատային և սպիտակու-

ցային): Նորմայում այն տատանվում է 43,7-53,5 մմոլ/լ-ի սահմաններում:

4. SB ստանդարտ բիկարբոնատ. բիկարբոնատի կոնցենտրացիան է արյան մեջ

ստանդարտ պայմաններում (t 38°C, pCO2 40 մմ ս.ս.): Նորմայում այն տատանվում

է 22-26 մմոլ/լ-ի սահմաններում:

5. BE. բուֆերային հիմքերի իրական և նորմալ մեծությունների տարբերությունն է:

Նորմայում այն տատանվում է -2,5-ից +2,5-ի սահմաններում:

ԹՀՀ խանգարման տիպերը․ 

1. շնչառական ացիդոզը,

2. շնչառական ալկալոզը,

3. ոչ շնչառական (մետաբոլիկ) ացիդոզը,

4. ոչ շնչառական (մետաբոլիկ) ալկալոզը:

Շնչառական ացիդոզ 

Շնչառական ացիդոզի զարգացման հիմքում հիպովենտիլյացիան է, որը 

հանգեցնում է հիպերկապնիայի, այսինքն՝ pCO2-ի մեծացման, որին ի պատասխան՝ 

դիտվում է HCO3-ի շիճուկային մակարդակի կոմպենսատոր աճ: Շնչառական ացիդոզ 

լինում է  սուր և քրոնիկական: Շնչառական ացիդոզը սուր է, եթե դրա տևողությունը 

24 ժամից պակաս է, և քրոնիկական, եթե դրա տևողությունը 24 ժամ և ավելի է: Սուր 

շնչառական ացիդոզի դեպքում HCO3-կոմպենսատոր աճը կատարվում է միայն ի 

հաշիվ բուֆերային համակարգերի: HCO3-ը դուրս է բերվում էրիթրոցիտներից և 

հյուսվածքային բջիջներից պլազմա Cl-ի փոխարեն, և H+-ը մտնում է պլազմայից 

էրիթրոցիտներ և հյուսվածքային բջիջներ Na+-ի և K+-ի փոխարեն: Արդյունքում 

պլազմայում դիտվում է HCO3--ի և K+-ի մակարդակների աճ: Սուր շնչառական 

ացիդոզի դեպքում pCO2-ի յուրաքանչյուր 1 մմ ս.ս. աճի դեպքում դիտվում է HCO3-ի 

կոնցենտրացիայի աճ 0,1 մմոլ/լ-ով: 

Քրոնիկական շնչառական ացիդոզի դեպքում բացի բուֆերային համակար-

գերից, միանում են նաև երիկամային կոմպենսատոր մեխանիզմները: Հավաքող 

խողովակում խթանվում են H+-ի սեկրեցիան և HCO3-ի հետներծծումը՝ պրոքսիմալ 

խողովակում: Քրոնիկական շնչառական ացիդոզի դեպքում pCO2-ի յուրաքանչյուր 1 

մմ ս.ս. աճի դեպքում դիտվում է HCO3-ի կոնցենտրացիայի աճ 0,3 մմոլ/լ-ով: 



  Շնչառական ացիդոզի դեպքում դիտվում են ԹՀՀ-ի ցուցանիշների հետևյալ 

շեղումները. 

• Կոմպենսացված շնչառական ացիդոզ. pH-ը նորմայի սահմաններում է, pCO2-

ը նորմայից բարձր է, SB-ն և BE-ն նորմայից բարձր են:

• Դեկոմպենսացված շնչառական ացիդոզ. pH-ը նորմայից ցածր է, pCO2-ը

նորմայից բարձր է, SB-ն և BE-ն նորմայից բարձր են:

Շնչառական ալկալոզ 

Շնչառական ալկալոզի զարգացման հիմքում  հիպերվենտիլյացիան է, որը 

հանգեցնում է հիպոկապնիայի, այսինքն՝ pCO2-ի նվազման, որին ի պատասխան՝ 

դիտվում է HCO3-ի շիճուկային մակարդակի կոմպենսատոր նվազում: Շնչառական 

ալկալոզը լինում է սուր և քրոնիկական: Շնչառական ալկալոզը սուր է, եթե դրա 

տևողությունը 24 ժամից պակաս է և քրոնիկական, եթե դրա տևողությունը 24 ժամ և 

ավելի է: Սուր շնչառական ալկալոզի դեպքում HCO3-ի կոմպենսատոր նվազումը 

կատարվում է միայն ի հաշիվ բուֆերային համակարգերի: HCO3-ը մտնում է 

պլազմայից էրիթրոցիտներ և հյուսվածքային բջիջներ Cl-ի փոխարեն, և H+-ը դուրս է 

բերվում էրիթրոցիտներից և հյուսվածքային բջիջներից պլազմա Na+-ի և K+-ի 

փոխարեն: Արդյունքում պլազմայում դիտվում է HCO3-ի և K+-ի մակարդակների 

նվազում: Սուր շնչառական ալկալոզի դեպքում pCO2-ի յուրաքանչյուր 1 մմ ս.ս. 

նվազելու դեպքում դետվում է HCO3-ի կոնցենտրացիայի նվազում 0,2 մմոլ/լ-ով: 

Քրոնիկական շնչառական ալկալոզի դեպքում բացի բուֆերային համակարգերից, 

միանում են նաև երիկամային կոմպենսատոր մեխանիզմները: Հավաքող խողո-

վակում ընկճվում է H+-ի սեկրեցիան և HCO3-ի հետներծծումը պրոքսիմալ 

խողովակում: Քրոնիկական շնչառական ալկալոզի դեպքում pCO2-ի յուրաքանչյուր 1 

մմ ս.ս. նվազելու դեպքում դիտվում է HCO3-ի կոնցենտրացիայի նվազում 0,4 մմոլ/լ-

ով: 

Շնչառական ալկալոզի դեպքում դիտվում են ԹՀՀ-ի ցուցանիշների հետևյալ 

շեղումները. 

• Կոմպենսացված շնչառական ալկալոզ. pH-ը նորմայի սահմաններում է, pCO2-ը

նորմայից ցածր է, SB-ն և BE-ն նորմայից ցածր են:

• Դեկոմպենսացված շնչառական ալկալոզ. pH-ը նորմայից ցածր է, SB-ն և BE-ն

նորմայից ցածր են:

Մետաբոլիկ ացիդոզ 

Ոչ շնչառական (մետաբոլիկ) ացիդոզը ԹՀՀ խանգարման առավել ծանր ձևն է, 

որը կարող է զարգանալ շատ ծանր շնչառական անբավարարությամբ հիվանդների, 

ինչպես նաև արտահայտված արյան հիպօքսիայով և օրգանների ու հյուսվածքների 

հիպօքսիայով հիվանդների շրջանում: Մետաբոլիկ ացիդոզի զարգացման հիմքում 

չցնդող թթուների կուտակումն է օրգանիզմում, որը հանգեցնում է HCO3-ի 

մակարդակի նվազման, որին ի պատասխան՝ դիտվում է pCO2-ի մակարդակի 



կոմպենսատոր նվազում: HCO3-ը դուրս է բերվում էրիթրոցիտներից և հյուսվածքային 

բջիջներից պլազմա Cl-ի փոխարեն, և H+-ը մտնում է պլազմայից էրիթրոցիտներ և 

հյուսվածքային բջիջներ Na+-ի և K+-ի փոխարեն: Արդյունքում պլազմայում դիտվում է 

HCO3-ի և K+-ի մակարդակների աճ: Բացի դրանից, զարգանում է ռեֆլեկտոր 

հիպերվենտիլյացիա, որը հանգեցնում է pCO2-ի կոմպենսատոր նվազման: 

Կա մետաբոլիկ ացիդոզի 2 տեսակ՝ ա) առանց անիոնային դեֆիցիտի մեծացման 

և բ) անիոնային դեֆիցիտի մեծացմամբ: 

Անիոնային դեֆիցիտը Na+-ի ու գումարային Cl--ի և HCO3--ի կոնցենտրա-

ցիաների տարբերությունն է պլազմայում: 

Անիոնային դեֆիցիտ ===={ Na+} – ({Cl-} + { HCO3-}) 

Նորմայում անիոնային դեֆիցիտը կազմում է 8-16 մմոլ/լ: 

Առանց անիոնային դեֆիցիտի մեծացման մետաբոլիկ ացիդոզ զարգանում է այն 

դեպքում, երբ օրգանիզմում կուտակված չցնդող թթուն HCl է, այսինքն՝ երբ HCO3-ի 

կոնցենտրացիայի նվազումն ուղեկցվում է Cl-ի կոնցենտրացիայի աճով, օր․, լուծի, 

դիստալ և պրոքսիմալ երիկամային խողովակային ացիդոզի, հիպոալդոստերոնիզմի 

դեպքում: 

Անիոնային դեֆիցիտի մեծացմամբ մետաբոլիկ ացիդոզ զարգանում է այն 

դեպքում, երբ օրգանիզմում կուտակված չցնդող թթուն ցանկացած թթու է, բացառու-

թյամբ HCl-ի, այսինքն՝ երբ HCO3-ի կոնցենտրացիայի նվազումը չի ուղեկցվում Cl-ի 

կոնցենտրացիայի աճով, օր․, լակտատացիդոզի, կետոացիդոզի, ուրեմիայի դեպքում: 

  pCO2-ի մակարդակի կոմպենսատոր նվազումը մետաբոլիկ ացիդոզի դեպքում 

արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

  pCO2-ի նվազում ==== (1,2) X ({HCO3}-ի նվազում): 

Մետաբոլիկ ացիդոզի դեպքում դիտվում են ԹՀՀ-ի ցուցանիշների հետևյալ 

շեղումները. 

• Կոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզ. pH-ը նորմայի սահմաններում է,  SB-ն և

BE-ն նորմայից ցածր են, pCO2-ը նորմայից ցածր է:

• Դեկոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզ. pH-ը նորմայից ցածր է, SB-ն և BE-ն

նորմայից ցածր են, pCO2-ը նորմայից ցածր է:

Բացի ծանր ՇԱ, մետաբոլիկ ացիդոզի պատճառ են. 

1. Հյուսվածքների մետաբոլիզմի արտահայտված խանգարումները՝ դեկոմպեն-

սացված ՇԴ, երկարատև քաղցի, թիրեոտոքսիկոզի, տենդի, օրգանների

հիպօքսիայի դեպքում ծանր ՍԱ զուգակցմամբ:

2. Երիկամային հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են գերազանցապես

երիկամների խողովակների ախտահարմամբ, ինչը հանգեցնում է ջրածնային

իոնների էքսկրեցիայի և նատրիումի բիկարբոնատի ռեաբսորբցիայի

խանգարմանը (օր․, երիկամային խողովակային ացիդոզ, ՏԵԱ):



3. Օրգանիզմից մեծ քանակությամբ հիմքերի կորստի դեպքում մարսողական 

հյութերի հետ բիկարբոնատների տեսքով (դիարեա, փսխում, պիլորոստենոզ, 

վիրաբուժական միջամտություններ): 

4. Որոշ դեղերի ընդունումը (օր․, ամոնիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, 

սալիցիլատներ): 

Մետաբոլիկ ալկալոզ 

   Մետաբոլիկ ալկալոզի զարգացման հիմքում պլազմայում HCO3- -ի կոնցենտ-

րիացիայի շատացումն է՝ ի հաշիվ՝ ա) էկզոգեն HCO3- -ի օրգանիզմ ներմուծման, բ) 

երիկամներում H+ -ի ուժեղացած սեկրեցիայի և HCO3- -ի խթանված հետներծծման, 

որոնց ի պատասխան՝ դիտվում է pCO2 -ի մակարդակի կոմպենսատոր աճ: HCO3—ը 

մտնում է պլազմայից էրիթրոցիտներ և հյուսվածքային բջիջներ CI-ի փոխարեն, իսկ 

H+-ը դուրս է բերվում էրիթրոցիտներից և հյուսվածքային բջիջներից պլազմա Na+-ի և 

K+-ի փոխարեն: Արդյունքում պլազմայում դիտվում է HCO3- -ի և K+-ի մակարդակների 

նվազում: Բացի դրանից, զարգանում է ռեֆլեկտոր հիպովենտիլ-յացիա, որը 

հանգեցնում է pCO2 -ի կոմպենսատոր աճի: 

Կա մետաբոլիկ ալկալոզի 2 տեսակ՝ ա) Cl-զգայուն, երբ Cl-ի կոնցենտրացիան 

մեզում ցածր է 10 մմոլ/լ-ից, օր․, անզուսպ փսխման դեպքում և բ) Cl-ոչ զգայուն, երբ 

Cl-ի կոնցենտրացիան մեզում բարձր է 20 մմոլ/լ-ից, օր․, հիպերալդոստերոնիզմի, 

Կուշինգի սինդրոմի դեպքում: 

pCO2-ի մակարդակի կոմպենսատոր աճը մետաբոլիկ ալկալոզի դեպքում 

արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

pCO2-ի աճ ==== (0,7) X ({HCO3}-ի աճ): 

 Մետաբոլիկ ալկալոզի դեպքում դիտվում են ԹՀՀ ցուցանիշների հետևյալ 

շեղումները. 

• կոմպենսացված մետաբոլիկ ալկալոզ. pH-ը նորմայի սահմաններում է, SB-ն և 

BE-ն նորմայից բարձր են, pCO2-ը նորմայից բարձր է: 

• Դեկոմպենսացված մետաբոլիկ ալկալոզ. pH-ը նորմայից բարձր է, SB-ն և BE-ն 

նորմայից բարձր են, pCO2-ը նորմայից բարձր է: 

Ոչ ռեսպիրատոր (մետաբոլիկ) ալկալոզը ՇԱ դեպքում բնորոշ չէ: 

 Շնչառական սուր անբավարարությանն ավելի բնորոշ են արագ զարգացող 

ծանր համակարգային բարդությունները, որոնք պայմանավորված են օրգանների և 

հյուսվածքների զգալի հիպօքսիայով, որոնք հանգեցնում են դրանց մետաբոլիզմի և 

ֆունկցիայի խանգարմանը: 

1. Սրտային և անոթային բարդություններ․ 

• միոկարդի իշեմիա, 

• առիթմիաներ, 

• սրտի հարվածային և արտամղման ծավալների նվազում, 

• զարկերակային հիպոտենզիա, 



• խորանիստ երակների թրոմբոզ,

• ԹԶԹԷ:

2. Նյարդամկանային բարդություններ․

• ստուպոր, սոպոր, կոմա,

• պսիխոզ,

• դելիրիում,

• պոլինեյրոպաթիա,

• կոնտրակտուրաներ,

• մկանային թուլություն:

3. Ինֆեկցիան բարդություններ․

• սեպսիս,

• աբսցես,

• նոզոկոմիալ պնևմոնիա,

• պառկելախոցեր,

• այլ ինֆեկցիաներ:

4. Ստամոքս-աղիքային բարդություններ․

• ստամոքսի սուր խոց,

• լյարդի ախտահարումներ,

• էնտերալ և պարէնտերալ սնուցման բարդություններ,

• ոչ քարային խոլեցիստիտ:

5. Երիկամային բարդություններ․

• ԵՍՎ,

• էլեկտրոլիտային խանգարումներ:

Պետք է նշել նաև այն բարդությունների զարգացումը, որոնք պայմանավորված

են շնչափողում ինտուբացիոն խողովակի առկայությամբ և թոքերի արհեստական 

շնչառության իրականացմամբ: 

Շնչառական քրոնիկական անբավարարության դեպքում համակարգային 

բարդությունները պակաս են արտահայտված, այստեղ առաջնակարգ է թոքային ԶՀ և 

ԽԹՍ ձևավորումը: 

Կլինիկական պատկերը 

  ՇԱ լինում է սուր և քրոնիկական, որոնք իրարից առանձնանում են արյան 

գազային բաղադրության փոփոխությունների արագությամբ և կոմպենսատոր 

մեխանիզմների ձևավորմամբ: ՍՇԱ առաջանում է առաջացնող գործոնի ազդեցու-

թյունից  մի քանի րոպեների կամ ժամերի ընթացքում։ ՇԱ քրոնիկական ձևի դեպքում 

զարկերակային արյան հիպօքսեմիան և հիպերկապնիան ձևավորվում են 

աստիճանաբար՝ թոքերի հիմնական պաթոլոգիային զուգահեռ, իսկ ՇԱ կլինիկական 

դրսևորումները շարունակվում են տարիների ընթացքում: 

Քրոնիկական ՇԱ առավել կարևոր սիմպտոմներից են․ 



• հևոցը,

• կենտրոնական դիֆուզ ցիանոզը,

• շնչառական մկանների աշխատանքի ուժեղացումը,

• արյան շրջանառության ինտենսիֆիկացիան (տախիկարդիա, սրտային

արտամղման մեծացում),

• երկրորդային էրիթրոցիտոզը:

Հևոցը (dyspnoe) առաջանում է այն ժամանակ, երբ վենտիլյացիայի ապարատը

չի կարող ապահովել պատշաճ մակարդակի գազափոխանակություն, ադեկվատ 

օրգանիզմի մետաբոլիկ պահանջները: Հևոցը օդի պակասի սուբյեկտիվ զգացողու-

թյուն է, որը հաճախ ուղեկցվում է շնչառության խորության, ռիթմի, հաճախականու-

թյան փոփոխմամբ: ՇԱ-ի դեպքում կան հևոցի առաջացման մի քանի մեխանիզմներ՝ 

• հիպերկապնիա (PaCO2 > 45 մմ ս.ս.),

• հիպօքսեմիա (PaO2 < 60 մմ ս.ս.),

• շնչառության համար ջանքի ուժեղացում, որն առաջանում է շնչառական

մկանների թուլության կամ հոգնածության հետևանքով, և առավել բնորոշ է

արտահայտված ռեստրիկտիվ խանգարումներին (նյարդամկանային

հիվանդություններ) և օբստրուկտիվ ՇԱ (ԹԽՕՀ, ԲԱ)

• շնչափողի և բրոնխների ռեցեպտորների դրդում, որոնք արձագանքում են

քիմիական և մեխանիկական ազդեցությանը, այդ թվում օդի հոսքի ծավալային

արագության մեծացմանը, օր․, ԲԱ դեպքում,

• չմիելինիզացված C–թելիկների դրդում, որոնք տեղակայված են ալվեոլների և

արյունատար անոթների պատերին և արձագանքում են բորբոքային կամ

հեմոդինամիկ ինտերստիցիալ այտուցի առաջացմանը։

Հևոցի հիմնական պատճառը շնչառական կենտրոնի գերգրգռումն է, որը 

պայմանավորված է հիպերկապնիայով, հիպօքսեմիայով և զարկերակային արյան  

pH-ի փոփոխմամբ: 

Շնչառական կենտրոնի ֆունկցիոնալ ակտիվությունը պայմանավորված է 

կարոտիդային մարմնիկների (քնային զարկերակների բիֆուրկացիա) և երկարավուն 

ուղեղի վենտրալ հատվածի քեմոռոցեպտորներից առաջացած իմպուլսացիայով: 

 Հևոցի  տեսակներն են. 

• Ինսպիրատոր հևոցը, որը զարգանում է այն ախտաբանական պրոցեսների

դեպքում, որոնք ուղեկցվում են թոքի կոմպրեսիայով և էքսկուրսիայի սահմա-

նափակմամբ (պլևրալ արտաքիրտ, պնևմոթորաքս, ֆիբրոթորաքս, շնչառա-

կան մկանների կաթված, կրծքավանդակի արտահայտված դեֆորմացիա,

ողնաշարակողային անկիլոզ, թոքերի հեմոդինամիկ այտուց): Ինսպիրատոր

հևոցն առավելապես դրսրևորվում է վենտիլյացիոն ՇԱ ռեստրիկտիվ տիպի

դեպքում:

• Էքսպիրատոր հևոցը, երբ առկա է օբստրուկտիվ տիպի ՇԱ:



• Խառը տիպի հևոց, երբ համակցվում են ռեստրիկտիվ և օբստրուկտիվ

խանգարումները:

• Հաճախակի մակերեսային շնչառություն (տախիպնոէ):

Տախիպնոէն կարող է չուղեկցվել դժվարացած շնչառության զգացողությամբ

(ֆիզիկական լարվածություն առողջ անձանց շրջանում): Այս դեպքում շնչառության 

հաճախացումն առաջանում է ի հաշիվ թոքերի և բրոնխների ռեցեպտորների գրգռման 

և շնչառական մկանների մասնակցության՝ ի պատասխան նյութափոխանակության 

մեծացման: ՇԱ հիվանդների շրջանում տախիպնոէն ուղեկցվում է դժվարացած 

շնչառությամբ, օդի պակասի զգացումով: Պետք է հաշվի առնել, որ շնչառության 

արագացումը հանգեցնում է դրա արդյունավետության նվազման, քանի որ 

զուգակցվում է ֆունկցիոնալ մեռյալ տարածության և շնչառական ծավալի 

հարաբերության մեծացումով: Հաշվի առնելով սա շնչառական մկանները պետք է 

կատարեն ավելի մեծ աշխատանք՝ շնչառական ծավալն ապահովելու նպատակով, 

որը հանգեցնում է դրանց հոգնածության և թոքային վենտիլյացիայի նվազման: Սա էլ 

իր հերթին հանգեցնում է շնչառական մկաններից աֆերենտ իմպուլսացիայի 

ուժեղացման, որոնք, հասնելով գլխուղեղի կեղևին, նպաստում են դիսպնոեի 

առաջացմանը (շնչառական դիսկոմֆորտ): 

Հևոցի արտահայտվածության աստիճանը գնահատելու համար կիրառվում է Medical 

Research Council (MRC) սանդղակը. 

Աստիճան Ծանրություն Հևոցի արտահայտվածությունը 

0 չկա ինտենսիվ ֆիզ․ակտիվության ժամանակ 

1 թեթև ինտեսիվ քայլելիս կամ վերև բարձրանալիս 

2 միջին Հիվանդը ստիպված է քայլել ավելի դանդաղ, քան իր 

հասակակիցները: 

3 ծանր Կանգ է առնում յուրաքանչյուր 100 մ-ը մեկ: 

4 շատ ծանր Չի կարողանում դուրս գալ տնից, կատարել առօրյա 

գործողություններ: 

Ցիանոզը զարկերակային հիպօքսեմիայի օբյեկտիվ կլինիկական ցուցանիշ-

ներից է: Այն առաջանում է, երբ PaO2 < 70-80 մմ ս.ս. է, իսկ SpO2 < 90 %-ը: Ցիանոզը 

պայմանավորված է թոքերում արյան օքսիգենացիայի խանգարմամբ և կապիլյար-

ներում վերականգնված Hb քանակի ավելացմամբ: Առողջների շրջանում վերա-

կանգնված Hb չի գերազանցում 40 գ/լ: ՇԱ դեպքում արյան մեծ շրջանառության 

զարկերակային համակարգ թոքերից անցնում է արյուն, որտեղ վերականգնված Hb 

կոնցենտրացիան ավելին է, քան 40 գ/լ, որը հանգեցնում է դիֆուզ կենտրոնական 



ցիանոզի զարգացման: Ցիանոզն արտահայտվում է դեմքին, շուրթերի լորձա-

թաղանթի, լեզվի և իրանի վերին հատվածի մաշկին: Վերջույթները մնում են տաք, եթե 

ուղեկցող արյան շրջանառության խանգարումներ չկան: 

Կենտրոնական (դիֆուզ, տաք) ցիանոզը կարևոր օբյեկտիվ նշան է ինչպես 

վենտիլյացիոն, այնպես էլ պարենխիմատոզ ՇԱ դեպքում: 

Անեմիայի և մակարդակի նվազման դեպքում ցիանոզը նույնիսկ թոքերի զգալի 

ախտահարման դեպքում չի արտահայտվում, քանի որ դրա առաջացման համար 

անհրաժեշտ է, որ Hb կեսից ավելին վերականգնված ձևով լինի։ Էրիթրոցիտոզի 

առկայության և վերականգնված Hb շատացման պայմաններում՝ մինչև 180 գ/լ և 

ավելի, ցիանոզը կարող է զարգանալ նույնիսկ ՇԱ բացակայության դեպքում: 

Վենտիլյացիոն ՇԱ դեպքում հիպերկապնիայի զգալի արտահայտումով զննման 

դեպքում ի հայտնաբերվում է այտերի կարմրություն, որը պայմանավորված է 

պերիֆերիկ անոթների լայնացմամբ: ՇԱ օբստրուկտիվ տիպի դեպքում ցիանոզի հետ 

մեկտեղ նկատվում է պարանոցային երակների արտափքում, որը պայմանավորված 

է ներկրծքային ճնշման բարձրացմամբ, դեպի աջ նախասիրտ երակներով արյան 

ներհոսով, որը հանգեցնում է կենտրոնական երակային ճնշման բարձրացմանը: 

Պարանոցային երակների արտափքումը կենտրոնական ցիանոզի և էքսպիրատոր 

հևոցի հետ մեկտեղ օբստրուկտիվ ձևի զգալի ՇԱ ցուցանիշ է: 

Շնչառական մկանների աշխատանքի ուժեղացումը և շնչառական ակտին 

լրացուցիչ մկանների (ստոծանի, արտաքին միջկողային մկաններ, առաջնային 

ներքին մկաններ, որովայնի առաջնային պատի մկաններ, կրծոսկրանրակապտկաձև) 

մասնակցությունը կարևոր նշան է ՇԱ երկու ձևերի համար: Շնչառական ցիկլին այս 

մկանների արտահայտված մասնակցությունը օդատար ուղիների դիմադրության 

բարձրացման կամ արտահայտված ռեստրիկտիվ խանգարումների նշան է: Ծանր 

բրոնխոօբստրուկտիվ սինդրոմի դեպքում հիվանդները գրավում են հարկադրական 

դիրք՝ հենվելով աթոռի հենակին, ծնկներին կամ անկողնուն՝ ֆիքսելով ուսագոտին 

այնպիսի դիրքում, որ շնչառական ակտին մասնակցեն մեջքի, ուսագոտու և կրծքի 

մկանները: 

Արյան շրջանառության ինտենսիֆիկացիան․ ՇԱ ցանկացած փուլում զարգա-

նում է տախիկարդիա: Սկզբնական շրջանում այն ունի կոմպենսատոր բնույթ, որն 

ուղղված է սրտային արտամղման ծավալի և համակարգային ԶՃ-ի պահպանմանը, 

որն անհրաժեշտ է հյուսվածքներին թթվածնով ադեկվատ մատակարարելու համար: 

Հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում, չնայած տախիկարդիային՝ հարվածային 

ծավալը, արտամղման ֆրակցիան և ԶՃ-ն կարող են իջնել: 

Երկրորդային էրիթրոցիտոզը նույնպես ունի կոմպենսատոր բնույթ: Այն 

զարգանում է, երբ ոսկրածուծը դրդվում է հիպօքսիայով և ուղեկցվում է 

ծայրամասային արյան մեջ էրիթրոցիտների և Hb քանակի ավելացմամբ: Միևնույն 

ժամանակ հիվանդների մաշկային ծածկույթները կապտավուն են: Երկրորդային 



էրիթրոցիտոզը ՇԱ դեպքում հանգեցնում է արյան ռեոլոգիական հատկությունների 

վատացման, որն էլ հանգեցնում է թոքային ԶՀ աճին: ՇԱ վերոհիշյալ կլինիկական 

նշանները պատկանում են գերազանցապես դեկոմպենսացված ՇԱ: Կոմպենսացված 

ՇԱ հայտնաբերելու համար հարկավոր է կլինիկական նշանները գնահատել 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ: Գործնականում ՇԱ նախնական 

գնահատումը հիմնականում կատարվում է հևոցի հիման վրա: 

Պայմանավորված հևոցի և կլինիկական այլ նշանների արտահայտվածությամբ՝ 

ՇԱ ունի ծանրության երեք աստիճան․ 

• I աստիճան. հևոցի առաջացում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության

ժամանակ,

• II աստիճան. հևոցի և ՇԱ այլ նշանների առաջացում սովորական ամենօրյա

ծանրաբեռնվածություն կատարելիս,

• III աստիճան. ՇԱ նշանների առաջացում հանգստի պայմաններում:

Պետք է նաև նշել, որ քրոնիկական ՇԱ մի շարք հիվանդների շրջանում

հնարավոր է հայտնաբերել թոքային ԶՀ և ԽԹՍ նշաններ: 

Սուր ՇԱ (ՍՇԱ) թոքերի, կրծքավանդակի, նյարդամկանային ապարատի և այլ 

հիվանդությունների ծանրագույն բարդություններից  մեկն է: ՍՇԱ զարգանում է մի 

քանի ժամերի կամ օրերի ընթացքում: ՍՇԱ դեպքում անհրաժեշտ է կատարել 

ինտենսիվ թերապիա, որովհետև մեծ մասամբ ՍՇԱ վտանգավոր է կյանքի համար: 

 ՍՇԱ մահացությունը կազմում է 40-49% և պայմանավորված է այն հիվան-

դության բնույթով, որն առաջացրել է անբավարարությունը, թոքերի և այլ օրգան-

համակարգերի ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից: Ըստ Հ. Ջ. Կիմի և Դ. Հ. 

Ինգբարի (2002թ.) տվյալների՝ ՍՇԱ ծանրությունը խորացնող և մահացու ելքերի 

հաճախականությունը մեծացնող գործոններից են՝ 

• թոքերի ծանր վնասումը,

• թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ժամանակ ստեղծված պայմանները,

երբ ներշնչվող օդում թթվածնի կոնցենտրացիան 60-80%-ից ավելի է,

• թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ժամանակ ստեղծված պայմանները,

երբ գագաթային ինսպիրատոր ճնշումը ավելի է, քան 50 մմ ջրի սյունը,

• երկարատև թոքերի արհեստական վենտիլյացիան,

• բազմաօրգանային անբավարարության առկայությունը:

Առաջին հերթին տուժում են կենսական կարևոր օրգանները (գլխուղեղ, սիրտ),

որոնք ավելի զգայուն են թթվածնի դեֆիցիտի նկատմամբ: 

 ՍՇԱ զարգանում է առավելապես հետևյալ հիվանդությունների դեպքում․ 

• պնևմոնիա,

• թոքերի այտուց (հեմոդինամիկ, բորբոքային, տոքսիկ),



• օդատար ուղիների օբստրուկցիա ԲԱ, ասթմատիկ վիճակի դեպքում,

քրոնիկական օբստրուկտիվ թոքերի հիվանդություններ, ստամոքսի

պարունակության ասպիրացիա և այլն,

• պլևրալ էքսուդատ,

• պնևմոթորաքս,

• թոքի ատելեկտազ,

• նյարդամկանային հիվանդություններ, որոնք սահմանափակում են

շնչառական մկանների ֆունկցիան,

• դեղորայքի գերդոզավորում (նարկոտիկ անալգետիկներ, սեդատիվներ,

բարբիտուրատներ),

• քնի ընթացքում շնչառության խանգարումներ:

ՍՇԱ-ի կլինիկական պատկերը բնորոշվում է սիմպտոմների արագ

զարգացմամբ և պրոցեսում կենսական կարևոր օրգանների ընդգրկմամբ (ԿՆՀ, սիրտ, 

երիկամ, ստամոքս-աղիքային ուղի, լյարդ, թոքեր): ՍՇԱ-ի դեպքում տարբերում են 

երեք ախտաբանական փուլեր. 

I փուլ. հանգստի պայմաններում ՇԱ արտահայտված կլինիկական նշանները 

բացակայում են, սակայն առաջանում են սիմպտոմներ, որոնք շնչառության և 

արյան շրջանառության կոմպենսատոր ակտիվության ցուցանիշ են: 

II փուլ. հանգստի պայմաններում առաջանում են հիպերկապնիայի և կամ 

հիպօքսեմիայի կլինիկական և լաբորատոր նշաններ: 

III փուլ. զարգանում են շնչառական ֆունկցիաների արտահայտված դեկոմպեն-

սացիա, շնչառական և մետաբոլիկ ացիդոզ, առաջանում և արագ զարգանում 

են պոլիօրգանային անբավարարության նշաններ: 

Հևոցը ՍՇԱ-ի առաջին կլինիկական նշաններից է: Շնչառությունը հաճախա-

նում է (տախիպնոէ), որն ուղեկցվում է արագ զարգացող դժվարացած շնչառության 

զգացումով (դիսպնոե): Շնչառական շարժումների քանակը գերազանցում է 24/ր: 

Երբեմն, ՍՇԱ-ի էթիոլոգիայով պայմանավորված, առաջանում են արտաշնչման 

կամ  ներշնչման դժվարացման օբյեկտիվ նշաններ: Այս դեպքում հաճախ առաջանում 

է շնչառական մկանների գերլարում, որոնց աշխատանքի վրա ծախսվում է թթվածին 

և էներգիա: Ժամանակի ընթացքում այս գերլարումը հանգեցնում է մկանների 

հոգնածության, կծկողականության նվազման, որն էլ հանգեցնում է թոքային 

վենտիլյացիայի ավելի վատացման և հիպերկապնիայի ու շնչառական ացիդոզի 

խորացման: 

ՍՇԱ-ի վերջնական փուլում հնարավոր է շնչառական մկանների դեսինք-

րոնիզացիա, որը շնչառության կենտրոնական կարգավորման խանգարման կարևոր 

նշան է: Շնչառական ծանր  անբավարարության դեպքում շնչառության դասական 

ախտաբանական երեք տիպեր են տարբերակում. 



1. Չեյն-Ստոքսի շնչառությունը բնորոշվում է շնչառական ակտիվության

սահուն զարգացմամբ և նույնպիսի նվազմամբ, որից հետո ի հայտ է գալիս

ապնոեի կարճատև պահ: Չեյն-Ստոքսի շնչառությունը պայմանավորված է

գլխուղեղի վենտրալ հատվածի քեմոռեցեպտորների ընկճմամբ, որոնք

արձագանքում են PaCO2-ի և H+-ի իոնների կոնցենտրացիայի մեծացմանը:

Հաճախ ի հայտ է գալիս շնչառական կենտրոնի արյան մատակարարման

խանգարումների դեպքում, որը զարգանում է ներգանգային ճնշման

բարձրացման, գլխուղեղի այտուցի, սրտային և թոքային անբավարարության

հետևանքով:

2. Բիոտի շնչառությունը բնորոշվում է շնչառական ակտիվության պարբերա-

կան ընդհատմամբ՝ 10-30վ տևողությամբ ապնոեի էպիզոդով, նրա կարճատև

վերականգնումով: Բիոտի շնչառությունը ի հայտ է գալիս գլխուղեղի և

շնչառական կենտրոնի խոր հիպօքսիայի դեպքում գլխուղեղի ուռուցքների,

գանգուղեղային վնասվածքի, ուղեղի արյան շրջանառության սուր

խանգարումների, նեյրոինֆեկցիայի զուգակցմամբ:

3. Կուսմաուլի շնչառությունը խոր, աղմկոտ, հաճախակի շնչառություն է, որն

առաջանում է մետաբոլիկ ացիդոզի և շնչառական կենտրոնի տոքսիկ

ախտահարումների դեպքում (դեաբետիկ կետոացիդոզ, ուրեմիա, ծանր ՇԱ

կամ ՍԱ):

Գունատություն և դիֆուզ ցիանոզ: ՍՇԱ-ի զարգացման սկզբնական շրջանը 

բնորոշվում է մաշկային ծածկույթների գունատությամբ, տախիկարդիայով և 

համակարգային ԶՃ-ի բարձրացմամբ, որն արյան շրջանառության արտահայտված 

կենտրոնացման նշան է: Զարկերակային հիպօքսեմիայի զարգացումը ուղեկցվում է 

դիֆուզ ցիանոզի առաջացմամբ, որը ծայրամասային արյան մեջ վերականգնված ոչ 

սատուրացված Hb ավելացման հետևանք է: Ծանր դեպքերում ցիանոզը ստանում է 

մոխրագույն երանգ (հողագույն): Մաշկը դառնում է սառը, խոնավ, ծածկվում է կպչուն, 

սառը քրտինքով: 

ՍՇԱ-ի դեպքում պետք է գնահատել ոչ միայն ցիանոզի արտահայտվածությունն 

ու տարածվածությունը, այլև օքսիգենոթերապիայից հետո դրա փոփոխությունները։ 

Փոփոխության բացակայությունը վկայում է պարենխիմատոզ ՇԱ մասին, որի 

հիմքում ընկած են վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն ախտահարումներ: Օքսիգենոթե-

րապիայի նկատմամբ դրական պատասխանը ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթով 

թթվածնի դիֆուզիայի խանգարման նշան է: 

Հեմոդինամիկ խանգարումներ: ՍՇԱ-ի զարգացումը գրեթե բոլոր դեպքերում 

ուղեկցվում է տախիկարդիայով, որը սկզբնական շրջանում ունի կոմպենսատոր 

նշանակություն: Սակայն ծանր դեպքերում, երբ ծանր հիպօքսիայի և ացիդոզի 

ժամանակ առաջանում են սրտի ռիթմի կարգավորման նյարդահումորալ 

խանգարումներ, միոկարդի իշեմիա և կծկողականության խանգարում, զարգանում է 



բրադիկարդիա, որը ՍՇԱ-ի դեպքում փորոքային էքստրասիստոլաների և 

ֆիբրիլյացիայի նախանշան է: 

Համակարգային ԶՃ դինամիկան ունի երկփուլ բնույթ: ՍՇԱ սկզբնական փուլում 

սովորաբար զարգանում է ԶՀ, իսկ ուշ փուլը բնորոշվում է ԶՃ կայուն և պրոգրեսիվող 

նվազմամբ, պայմանավորված աճող հիպովոլեմիայով և սրտային արտամղման 

նվազմամբ: 

Բազմաօրգանային անբավարարություն: ԿՆՀ-ի հիպօքսիայի նշաններ 

առաջանում են ծանր ՍՇԱ դեպքում: Հիվանդները դառնում են անհանգիստ, գրգռված, 

երբեմն էյֆորիկ: Հիվանդության հետագա զարգացումը հանգեցնում է կոմայի 

զարգացմանը: Այս շրջանում երբեմն առաջանում են ցնցումներ: Նյարդային 

խանգարումներն առաջանում են PaO2 <45մմս.ս.-ի դեպքում:  

Կարող են նաև զարգանալ՝ 

• դիուրեզի նվազում (օլիգո-, անուրիա),

• աղիքների պարեզ,

• ստամոքսի և աղիքների սուր էրոզիաներ և խոցեր, ինչպես նաև ստամոքսա-

ղիքային արյունահոսություններ,

• լյարդի, երիկամների ֆունկցիայի խանգարումներ (լյարդ-երիկամային անբա-

վարարություն):

ՍՇԱ-ի դեպքում բազմաօրգանային անբավարարության զարգացումն անբա-

րենպաստ նշան է, որը վկայում է ոչ արդյունավետ բուժման մասին և ունի մահացու 

ելքի մեծ հավանականություն:   

Ախտորոշումը 

ՇԱ  ախտորոշելու համար կիրառվում են մի շարք հետազոտություններ, որոնք 

պատկերացում են  տալիս  ՇԱ առաջացման պատճառների, մեխանիզմների և 

ծանրության աստիճանի մասին, գնահատել  շնչուղիների և թոքերի ֆունկցիան և 

օրգանական փոփոխությունները, հեմոդինամիկայի և ԹՀՀ վիճակը։ Այդ նպատակ-

ներով կատարում են սպիրոմետրիա, ԷՍԳ, արյան գազային կազմի, Hb և 

հեմատոկրիտի, թթվածնի հագեցվածության, շնչառական և րոպեական ծավալների, 

ԶՃ և ԿԵՃ, սրտի կծկման հաճախականության, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

որոշում են  թոքային զարկերակում սեպման ճնշումը (ԹԶՍՃ)։  

Արտաքին շնչառական ֆունկցիայի գնահատումը 

ՇԱ ախտորոշման կարևորագույն մեթոդ է սպիրոմետրիան, որի հիմնական 

նպատակներն են․ 

• ԱՇՖ խանգարումների ախտորոշման և ՇԱ ծանրության  աստիճանի օբյեկտիվ

որոշումը,

• թոքերի վենտիլյացիայի, օբստրուկցիայի և ռեստրիկցիայի խանգարումների

դիֆերենցիալ ախտորոշումը,

• ՇԱ պաթոգենետիկ բուժման հիմնավորումը,



• Անցկացվող բուժման էֆեկտիվության գնահատումը։

Արյան գազային կազմի և ԹՀՀ վիճակը որոշումը 

ՍՇԱ ախտորոշման հիմնական մեթոդներից է արյան գազային կազմի (PaO2,

PaCO2, pH) որոշումը։ Կարելի է որոշել նաև այլ ցուցանիշներ՝ Hb թթվածնով հագեց-

վածությունը (սատուրացիա), բուֆերային հիմքերի (BB), ստանդարտ բիկարբո-

նատների (SB) և հիմքերի դեֆիցիտի (ավելցուկի-BE) արժեքները: 

Արյան գազային կազմը որոշելու համար անհրաժեշտ է զարկերակային արյուն, 

որը ստանում են ինվազիվ բարդ միջամտությամբ։ Առավել հաճախ կատարվում է 

ճաճանչային զարկերակի պունկցիա։ Բարդությունների հավանականությունն այս 

դեպքում մինիմալ է, քանի որ այդ շրջանում լավ է զարգացած կոլատերալ 

արյունահոսքը։  

  Ցուցումներն են․ 

• արյան գազային կազմի որոշման հաճախակի անհրաժեշտությունը,

• արտահայտված հեմոդինամիկ ոչ ստաբիլ վիճակը՝ պայմանավորված ՇԱ, և

հեմոդինամիկայի մոնիտորինգի անհրաժեշտությունը։

Բարդություններն են․ 

• արյունահոսությունը,

• զարկերակի ինֆեկցումը և օկլուզիան թրոմբով։

Զարկերակային արյան մեջ PaO2  և PaCO2 հանդիսանում են ՇԱ հիմնական

օբյեկտիվ ցուցանիշը։ Նորմայում սենյակային ջերմաստիճանի և 21 %-անոց թթվածնի 

(FiO2=0.21) ներշնչման ժամանակ PaO2  90-95 մմ․սս է։ Ճնշման, ջերմաստիճանի 

փոփոխության ժամանակ այն կարող է իջնել մինչև 80 մմ․սս։ Ավելի ծանր մակարդակը 

(80-ից ցածր) հիպօքսիայի սկզբնական շրջանում է։ 

 PaO2 մինչև 70 մմ ս.ս. նվազելը վկայում է պրոցեսի կոմպենսացիայի մասին, որի 

կլինիկական արտահայտվածությունն է՝ 

• ոչ արտահայտված տախիկարդիան,

• հևոցը, շնչառական դիսկոմֆորտը առավելապես ֆիզիկական ակտիվության

ժամանակ

• ֆիզիկական ակտիվության նկատմամբ տոլերանտություն

• հավելյար շնչառական մկանների մասնակցություն շնչառական ակտին։

Ծանրության աստիճան Մթնոլորտային օդով շնչելիս PaO2, մմ ս․ս․ 

թեթև (կոմպենսացված) 80-61

միջին (դեկոմպենսացված) 60-51

ծանր (դեկոմպենսացված) 50-40

ծայրահեղ ծանր (դեկոմպենսացված) <40 



PaO2 60 մմ ս.ս. -ից նվազելու դեպքում  հիվանդի վիճակը գնահատվում է որպես 

ՇԱ դեկոմպեսացիա, որն ուղեկցվում է հևոցով, ՇՀ՝ 24-30/ր, ցիանոզով, տախի-

կարդիայով։ Նևրոտիկ խանգարումները զարգանում են հիմնականում PaO2 40-45 մմ 

ս.ս. իջնելու դեպքում։  

Ածխաթթվի նորմալ պարցիալ ճնշումը զարկերակային արյան մեջ 35-45 մմ ս.ս. 

է կազմում է: Հիպերկապնիան ախտորոշվում է 50 մմ ս.ս. դեպքում, իսկ 60 մմ ս.ս. ԹԱՇ 

–ի կատարման ցուցում է։  

Հիշեցնենք որ, վենտիլյացիոն ՇԱ համար առավել բնորոշ է սպիրոմետրիան 

(PaCO2 >45-50 մմ ս.ս.), որը երբեմն ուղեկցվում է կոմպեսացված կամ դեկոմպեսացված 

շնչառական ացիդոզով։ Միաժամանակ ալվեոլների պրոգրեսիվող հիպովենտիլյա-

ցիան հանգեցնում է հիպօքսեմիայի։ Այսպիսով, վենտիլյացիոն ՇԱ բնորոշ է 

հիպերկապնիան՝ հիպօքսեմիայի հետագա զարգացումով։ 

Պարենխիմատոզ ՇԱ սկզբնական շրջանում հատկանշական է PaO2–ի նվազում 

(հիպօքսիա), որը հիմնականում զուգակցված է ալվեոլի արտահայտված հիպեր-

վենտիլյացիայով (տախիպնոէ), որով էլ պայմանավորված զարգանում են հիպօք-

սեմիա  և շնչառական ալկալոզ։ Եթե չի հաջողվում վիճակը կայունացել, ապա 

աստիճանաբար հայտնաբերվում են վենտիլյացիայի պրոգրեսիվող տոտալ նվազում, 

ԻՇԾ-ի նվազում և հիպերկապնիայի առաջացում։ Վերջիններս վկայում են 

վենտիլյացիոն ՇԱ գնահատման մասին, շնչառական մկանների հոգնածության, 

շնչափողի կտրուկ զարգացած օբստրուկցիայի և ֆունկցիոնալ ալվեոլների ծավալի 

կտրուկ անկման հետևանք է։  

Այսպիսով, պարենխիմատոզ ՇԱ ավելի ուշ  փուլերին բնորոշ է  PaO2-ի 

պրոգրեսիվող իջեցում և հիպերկապնիա։ 

ԹՀՀ գնահատումը 

Մեծ մասամբ ռեսպիրատոր և ոչ ռեսպիրատոր ացիդոզը և ալկալոզը 

ախտորոշելու համար բավական են  pH, PaCO2, BE, SB-ի արժեքները։ 
 

Խանգարման 

ձև 

Կոմպենսացիայի 

աստիճան 
pH PaCO2 BE SB 

նորմա 7,37 35-45 մմ ս․ս 
-2,5 մինչև 

+2,5 մմոլ/լ 

21-25 

մմոլ/լ 

Ռեսպիրատոր 

ացիդոզ 

կոմպենսացված նորմա ↑ ↑ ↑ 

դեկոմպենսացված ↓ ↑ 
↑ կամ 
նորմա 

↑ կամ 
նորմա 

Ռեսպիրատոր 

ալկալոզ 

կոմպենսացված նորմա ↓↓ ↓ ↓ 

դեկոմպենսացված ↑ ↓↓ 
↓ կամ 
նորմա 

↓ կամ 
նորմա 

Մետաբոլիկ 

ացիդոզ 

կոմպենսացված նորմա 
նորմա կամ 

↓ 
↓↓ ↓↓ 

դեկոմպենսացված ↓ 
նորմա կամ 

↓ 
↓↓ ↓↓ 

 



ԹՀՀ խանգարման դեկոմպեսացիայի փուլում բավականին հեշտ է 

ինտերպրիտացնել։ Ավելի բարդ է դա կատարել կոմպենսացիայի ժամանակ, երբ 

արյան pH -ը նորմայի սահմաններում է։ Այսպիսով, PaCO2 -ի և  BE-ի նվազումները 

կարող է դիտվել ինչպես մետաբոլիկ (ոչ ռեսպիրատոր) ացիդոզի, այնպես էլ 

ռեսպիրատոր ալկալոզի դեպքում։ Այս դեպքում պետք է գնահատել PaCO2 -ի և BE-ի 

փոփոխության բնույթը (առաջնային կամ երկրորդային): 

Հիշե՛ք, որ ռեսպիրատոր ալկալոզի կոմպեսացիային բնորոշ է PaCO2–ի 

առաջնային բարձրացումը, որը ԹՀՀ փոփոխության պատճառ է։ Այս դեպքում BE-ի 

փոփոխությունը  երկրորդային է, այսինքն՝ ցույց է տալիս կոմպենսացիայի մեխա-նիզ-

մի ակտիվությունը, որն ուղղված է հիմքերի կոնցենտրացիաների նվազեցմանը։ 

Հակառակը  կոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզի ժամանակ առաջնային է BE-ի  

փոփոխությունը, իսկ PaCO2-ի մեծացումը ցույց է տալիս թոքերի կոմպեսատոր 

հիպերվենտիլյացիան։ 

  Ճիշտ ախտորոշելու համար կարող է օգտակար լինել նաև էլեկտրոլիտները 

որոշելը։ Ռեսպիրատոր և մետաբոլիկ ացիդոզի ժամանակ հաճախ նկատվում են 

հիպերնատրիեմիա (կամ նորմալ կոնցենտրացիա) և հիպերկալիեմիա, իսկ 

ռեսպիրատոր ալկալոզի դեպքում հիպոնատրիեմիա/նորմոնոտրիեմիա և հիպոկա-

լիեմիա։ 

Պուլսօքսիմետրիա 

Պերիֆերիկ օրգանների և հյուսվածքների թթվածնի ապահովումը պայմանա-

վորված է ոչ միայն թթվածնի պարցիալ ճնշումով, այլև Hb թթվածնին կապելով և 

անջատելով։ Որոշակի գործոնների ազդեցությամբ (ջերմության բարձրացում, 

հիպերկապնիա, ացիդոզ) դիսոցիացիայի կորը թեքվում է դեպի աջ, որը ցույց է տալիս 

Hb խնամակցության նվազումը թթվածնի նկատմամբ և թթվածնի ավելի հեշտ 

անջատման մասին։  

Դիսոցիացիայի կորը դեպի ձախ թեքման դեպքում Hb խնամակցությունը 

թթվածնի նկատմամբ մեծանում է, և նվազում է թթվածնի անջատումը պերիֆերիկ 

հյուսվածքում։ Սա կարող է լինել հիպոկապնիայի, ալկալոզի և ցածր ջերմաստիճանի 

դեպքում։ 

Նորմայում սատուրացիան պետք է գերազանցի 90%-ը։ Այս ցուցանիշը նվազում 

է հիպօքսիայի և PaO2 < 60 մմ ս.ս. դեպքում։ Հարկ է հիշել, որ պուլսօքսիմետրիայի 

շեղումները կազմում են  +/- 4-5%։ 

Հեմոդինամիկ ցուցանիշների գնահատումը 

 Սուր ՇԱ ամբողջական պատկեր ստանալու համար պետք է որոշել նաև 

• ԶՀ,

• սրտի կծկման հաճախականությունը,

• կենտրոնական երակային ճնշումը,

• ԹԶ սեպման ճնշումը,



• արտամղման ֆրակցիան,

• ԷՍԳ մոնիտորինգը։

Սուր շնչառական անբավարարության բուժումը 

  Սուր ՇԱ բուժումն իրականացվում է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում և 

ներառում է․   

• սուր ՇԱ պատճառների վերացում (հիմնական հիվանդության բուժում),

• շնչառական ուղիների անցանելիության ապահովում (խորխի բնական

հեռացում-մերսում, պոստուրալ դրենաժ, բրոնխիոլիտիկների և խորխաբեր-

ների նշանակում, տրախիոբրոնխիալ կաթետր, միկրոտրախեոստոմա,

ֆիբրոբրոնխոսկոպիա և ԹԱՇ),

• անհրաժեշտ վենտիլացիոն մակարդակի ապահովում,

• հիպօքսիայի կորեկցիա,

• ԹՀՀ կարգավորում,

• հեմոդինամիկ ցուցանիշների կայունացում,

• ՍՇԱ բարդությունների կանխում։

Ոչ ինվազիվ վենտիլյացիա

ԹԱՇ–ը օգտագործվում է շնչառության բավարար մակարդակով վենտիլյացիան

(CO2-ի հեռացում) և արյան ադեկվատ օքսիգենացիան (O2-ի հագեցում) ապահովելու 

համար։ 

Տարբերակում ենք ինվազիվ ԹԱՇ (էնդոտրախեալ խողովակով կամ տրախեալ 

ստոմայով) և ոչ ինվազիվ ԹԱՇ (դիմակով)։  

Գոյություն ունեն թոքերի ոչ ինվազիվ վենտիլիացիայի բազմաթիվ ռեժիմներ, 

որոնցից առավել հաճախ օգտագործվում են շնչառական ցիկլի տարբեր փուլերում 

շնչուղիներում դրական ճնշում ստեղծող ռեժիմները (NPPV)։ 

  Դրանցից են՝ 

• ներշնչման ժամանակ դրական ճնշում ստեղծող  վենտիլացիան (PEEP),

• արտաշնչման վերջում դրական ճնշում ստեղծող  վենտիլացիան,

• մշտական՝ ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ մշտական դրական ճնշում

ստեղծող վենտիլյացիան (CPAP)։

Ինվազիվ վենտիլյացիա 

 Ինվազիվ վենտիլյացիան իրականացվում է էնդոբրոնխիալ խողովակի և 

տրախեոստոմայի միջոցով։ 

Բացարձակ ցուցումներն են՝ 

• շնչառության կանգը,

• գիտակցության խանգարումը (կոմա, ստուպոր),

• հեմոդինամիկ անկայունությունը (սիստոլիկ ԶՃ <70 մմ ս.ս., սրտի կծկումների

հաճախականությունը <50 կամ >160),

• շնչառական մկանների հոգնածությունը։



Հարաբերական ցուցումներն են՝ 

• շնչառական շարժումների հաճախականությունը >35/ր

• pH <7,3,

• PaO2 <55 մմ ս.ս.։

Հարկ է շեշտել, որ ինվազիվ ԹԱՇ-ը առավել էֆեկտիվ վենտիլյացիա է ՇԱ

դեպքում։ Պարենխիմատոզ ՇԱ ժամանակ, չնայած PaO2–ի վրա ԹԱՇ-ի դրական 

ազդեցությանը, այն արմատապես չի  կարող վերացնել հիպօքսիան։ 

Օքսիգենոթերապիա  

Ցանկացած գենեզի ՇԱ կոմպլեքս բուժման կարևորագույն կոմպոնենտ է 

համարվում թթվածնաթերապիան։ Գրեթե միշտ այն տալիս է դրական արդյունք։  

Ցուցումներն են․ 

• PaO2 < 60 մմ ս.ս. և կամ SaO2 < 90%,

• հևոց, ցիանոզը,

• տախիկարդիան կամ բրադիկարդիան,

• ֆիզիկական ակտիվության նկատմամբ տոլերանտության նվազումը,

• հարաճող թուլությունը,

• հիպերտենզիան կամ հիպոտենզիան,

• գիտակցության խանգարումները,

• մետաբոլիկ ացիդոզը և այլն։

Կախված հիպօքսիայի աստիճանից կարելի է օգտագործել թթվածին մատա-

կարարող տարբեր համակարգեր, օր․, նազալ կոլյուլյաներ, դիմակներ և այլն։ 

Թթվածնի օպտիմալ կոնցենտրացիայի ընտրությունը 

Ներշնչվող օդում թթվածնի կոնցենտրացիան պետք է լինի այն խտության, որը 

կկարողանա ապահովել PaO2 նորմայի ստորին սահմանը (60-65 մմ ս․ս.) և SaO2 < 90 

%։ Թթվածնի ավելցուկային կոնցենտրացիան կարող է ունենալ բացասական 

ազդեցություն։ Օր․, հիպերկապնիայով հիվանդների դեպքում մեծ կոնցենտրացիայով 

թթվածինը կարող է հանգեցնել արյան մեջ ոչ միայն թթվածնի պարունակության 

նորմալացման, այլև մեծացման։ Արդյունքում ՇԱ կլինիկական սիմպտոմները կարող 

են բացակայել թթվածնի ինհալացիայի ժամանակ, սակայն ինհալացիան 

դադարեցնելուց հետո կարող են ընկճվել շնչառությունը խթանող կենտրոնական 

հիպերօքսիկ մեխանիզմները։ Սրա հետևանքով խորանում է հիպովենտիլյացիան, 

ավելի է մեծանում հիպերկապնիան, զարգանում են շնչառական ացիդոզ և ՇԱ 

սիմպտոմների խորացում։ 

Վերջինիս հանգեցնում են նաև հիպերօքսիայի հետևյալ բացասական 

էֆեկտները․ 

• Օքսիհեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի մեծացումը զգալիորեն նվազեցնում է

վերականգնված Hb քանակը, հետևաբար CO2-ը մնում է հյուսվածքներում:



• հիպօքսիկ վազոկոնստրիկցիայի մեխանիզմների ընկճմամբ պայմանա-

վորված վենտիլյացիոն-պերֆուզիոն հարաբերության խանգարում (թթվածնի

մեծ կոնցենտրացիայի ազդեցությամբ վատ վենտիլյացվող ալվեոլների

պերֆուզիան մեծանում է):

• Թոքային հյուսվածքը վնասվում է ազատ ռադիկալներով (սուրֆանկտատի

քայքայում, թարթչային էպիթելի վնասում, դրենաժային ֆունկցիայի ընկճում);

• Արյան դենիտրոգենացիա (вымывание азота), որը բերում է լորձաթա-

ղանթների այտուցի և հիպերեմիայի:

• Առաջանում է ԿՆՀ հիպերօքսիկ վնասում։

Հեմոդինամիկայի կարգավորումը 

ՇԱ-ով հիվանդների շրջանում հաճախ նկատվում է հիպովոլեմիա։ Դրան 

հանգեցնում է թոքերի օբստրուկտիվ և ռեստրիկտիվ հիվանդություններից տառապող 

հիվանդների դեպքում ներկրծքային ճնշման բարձրացումը, որը սահմանափակում է 

արյան հոսքը դեպի սրտի աջ կես և հանգեցնում է արյան շրջանառող ծավալի 

փոքրացման։ Հիպովոլեմիան ուղեկցվում է ԿԵՃ-ի, թոքային զարկերակի սեպման, 

սիստոլիկ և պուլսային ճնշումների նվազումով։ 

Հիպովոլեմիան վերացնելու համար նշանակվում է 0,9%-անոց NaCl լուծույթ կամ 

ցածրմոլեկուլային դեքստրաններ, որոնք դրական են ազդում նաև արյան 

ռեոլոգիական հատկությունների վրա։ 



Սուր ռեսպիրատոր դիսթրես սինդրոմը (ՍՌԴՍ) սուր ՇԱ ձև է, որը զարգանում 

է թոքերի տարբեր էթիոլոգիայի սուր ախտահարումների դեպքում և բնորոշվում է 2 

թոքերում դիֆուզ թոքային ինֆիլտրատների առաջացմամբ, թոքային հյուսվածքի 

ձգելիության կտրուկ խանգարմամբ, թոքերի ոչ կարդիոգեն այտուցի զարգացմամբ և 

արտահայտված հիպօքսեմիայով, որը կայուն է օքսիգենոթերապիայի հանդեպ։ 

Հոմանիշներ են «շոկային թոք», «թոքերի ոչ կարդիոգեն այտուց» տերմինները։ 

Համաձայն ամերիկա-եվրոպական ցուցումների (1992թ․)՝  ՍՌԴՍ-ը բնորոշվում 

է որպես բորբոքային սինդրոմ, որը պայմանավորված է ալվեոլյար-մազանոթայի-

նային թաղանթի թափանցելիության մեծացմամբ և ուղեկցվում է ֆիզիոլոգիական, 

կլինիկական, ռենտգենաբանական շեղումներով, որոնք չեն կարող բացատրվել ՁՓ 

ՍԱ առկայությամբ։ 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը 

Պատճառներն են․ 

1. ծանր սեպսիսը կամ սեպտիկ շոկը,

2. բակտերիալ կամ վիրուսային պնևմոնիան,

3. թոքերի ճարպային էմբոլիայով ուղեկցվող բազմակի տրավմաները, օր․, կոնքի,

ազդրի ոսկրերի կոտրվածքները,

4. ծավալային տրանսֆուզիաները (արյան, պլազմայի, աղային լուծույթների),

5. ջրի կամ ստամոքսի թթվային պարունակության ասպիրացիան,

6. տոքսիկ կամ գրգռող գազերի ներշնչումը (քլոր, ամոնիակ, ազոտի օքսիդ, 100

%-անոց թթվածին),

7. բարձրադիր գոտում գտնվելը,

8. դեղորայքային հիվանդության տարբեր դրսևորումները, այդ թվում անաֆի-

լակտիկ շոկը,

9. ԹԶ էմբոլիան (ճարպային, օդային),

10. մետաբոլիկ ծանր խանգարումները (կետոացիդոզ, ուրեմիա),

11. սուր պանկրեատիտը,

12. արյան արհեստական շրջանառության ապարատի կիրառումը,

13. աուտոիմուն հիվանդությունները (օր․, ՀԿԳ, Գուդպասչերի սինդրոմ),

14. ԴՆՄՍ։

2002թ․-ին  առաջին անգամ նկարագրվել են ՍՌԴՍ-ի ծանր դեպքեր (SARS), որոնց

պատճառը SARS-CoV կորոնավիրուսն է։ 

ՍՌԴՍ առավել հաճախ պատճառներն են․ 

• սեպսիսը (40 %),

• բազմակի տրավմաները (10-34 %),

• ասպիրացիան (10-36 %),



• ծավալային տրանսֆուզիաները,

• պնևմոնիաները։

Նախկինում մահացությունը հասնում էր մինչև 60-80%, վերջին տասնամյակում,

ռեսպիրատոր օժանդակման նոր տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ, այն նվազել 

է մինչև 36%։ 

Ծանր պնևմոնիայի դեպքում ՍՌԴՍ զարգացման պատճառ է հանդիսանում 

ինչպես բորբոքային պրոցեսը թոքերում, այնպես էլ օրգանիզմի գեներալիզացված 

պատասխանը (սեպսիս)։ Հիմնական պաթոգենետիկ օղակը կտրուկ առաջացած 

անոթային թափանցելիության խանգարումն է, որը հանգեցնում է թոքերի ոչ կարդիո-

գեն այտուցի։ Այս վիճակի գլխավոր տարբերությունը ՁՓ սուր անբավարարությունից 

կայանում է նրանում, որ ՁՓ լցման ճնշման և արյան փոքր շրջանառության երակ-

ներում և կապիլյարներում հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացումը բացակայում է։  

Ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի թափանցելիության մեծացման հիմքում 

ալվեոլոցիտների և կապիլյարային էնդոթելի դիֆուզ վնասումն է, որը նպաստում է 

բորբոքային կասկադի հումորալ և բջջային էլեմենտների ակտիվացմանը։ 

Սկզբնական փուլում վնասող գործոնների ազդեցությամբ ակտիվանում են 

ալվեոլյար մակրոֆագերը և արտազատվում են ցիտոկիններ (TNF, IL-1, PAF), որոնք 

էլ ակտիվացնում են շրջանառող լեյկոցիտները և էնդոթելը։ 

Ընդլայնման փուլում ակտիվացված նեյտրոֆիլներն ու բջջային այլ տարրերը 

ներթափանցում են թոքային կապիլյարների էնդոթելային բջիջներ, որտեղից 

հետագայում անցնում են դեպի թոքի պարենխիմա։ 

Վնասման փուլում մակրոֆագերն արտազատում են մեծ քանակությամբ 

տոքսիկ նյութեր (թթվածնի ակտիվ ձևեր, պրոտեազներ, ազոտի օքսիդ, պրոս-

տագլանդիններ, լեյկոտրիեններ), որոնք վնասում են թոքային  հյուսվածքը։ Արդյուն-

քում կապիլյարների թափանցելիությունը զգալիորեն մեծանում է ոչ միայն հեղուկի, 

այլև պլազմայի սպիտակուցների նկատմամբ։ Վերջինները վնասված էնդոթելային և 

էպիթելային բջիջների միջև առաջացած անցքերով դուրս են գալիս թոքերի 

միկրոցիրկուլյատոր հունից դեպի հարակից ինտերստիցիալ և ալվեոլյար տարածք։ 

Այն, որ ՍՌԴՍ դեպքում միկրոանոթների վնասված պատերը վատ են պահում 

պլազմայի սպիտակուցները, որոնք ջրի հետ անցնում են ինտերստիցիալ տարա-

ծություն և ալվեոլներ, որոշիչ նշանակություն ունի թոքերի ծանրագույն այտուցի 

զարգացման մեջ, քանի որ կտրուկ ճնշվում են ֆիզիոլոգիական գործոնները, որոնք 

պաշտպանում են ինտերսիցիալ տարածությունը և ալվեոլները չափից ավելի 

հիդրատացիայից։  

Թոքերի կապիլյարների էնդոթելով դեպի ինտերստիցիալ տարածություն 

հեղուկի շարժման արագությունը բնորոշվում է կապիլյարների պատերի երկու 

կողմերում հիդրոստատիկ և օնկոտիկ ճնշումների մակարդակով։ 

Նորմայում հիդրոստատիկ ճնշման գրադիենտը կապիլյարներում և ինտերս-

տիցիալ հատվածում աննշան է գերազանցում կոլոիդ օսմոտիկ ճնշման գրադիենտին։ 

Այս տարբեր ուղղություններով գրադիենտներով է պայմանավորված քիչ քանակով 

հեղուկի մշտական ֆիլտրացիան դեպի ինտերստիցիալ հյուսվածք և հետագայում՝ 



թոքային լիմֆատիկ համակարգ։ Կապիլյարներում հիդրոստատիկ ճնշումը 

բարձրանալու պայմաններում (ՁՓ սուր ՍԱ և/կամ կանգ արյան փոքր շրջանառութ-

յունում) ֆիլտրացիայի գրադիենտը զգալի մեծանում է, ինչը դեպի ինտերստիցիալ 

հյուսվածք և ալվեոլներ հեղուկի մեծացած ֆիլտրացիայի պատճառ է դառնում։ 

Այս պրոցեսին հակադրվում են երկու պաշտպանողական մեխանիզմներ․ 

1․ Այտուցային հեղուկի կուտակումը ինտերստիցիալ տարածությունում հան-

գեցնում է ինտերստիցիալ հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացման, որը նվազեց-

նում է հիդրոստատիկ ճնշման մեծացած գրադիենտը, և հեղուկի հետագա 

ֆիլտրացիան պակասում է։ 

2․  Թոքային էնդոթելի «մաղման» էֆեկտ, քանի որ  թոքային էնդոթելը քիչ թափան-

ցելի է սպիտակուցների հանդեպ, կապիլյարային հիդրոստատիկ ճնշումը 

բարձրանալիս ինտերստիցիալ հյուսվածք է անցնում ջուրը, որը ինտերստիցիալ 

տարածությունում հանգեցնում է օնկոտիկ ճնշման նվազման, և համապա-

տասխանաբար ինտերստիցիալ հատվածում և կապիլյարներում օնկոտիկ 

ճնշման գրադիենտը բարձրանում է։ Այս էֆեկտը զգալիորեն սահմանափակում 

է հեղուկի հետագա ֆիլտրացիան թոքային հյուսվածքում։ 

ՍՌԴՍ դեպքում կապիլյարների էնդոթելը սուր վնասվում է, ինչը հանգեցնում է 

դրա «մաղվելուն»՝ պաշտպանողական էֆեկտի ընկճմանը (ալվեոլա-կապիլյարային 

թաղանթը թափանցելի է դառնում ոչ միայն հեղուկի, այլև սպիտակուցի համար)։ 

Արդյունքում օնկոտիկ ճնշումն ինտերստիցիալ տարածությունում բարձրանում է, իսկ 

կապիլյարներում՝ իջնում, ինչը հանգեցնում է ինտերստիցիալ տարածությունում 

օնկոտիկ ճնշման գրադիենտի կտրուկ նվազման և հեղուկի՝ դեպի ալվեոլներ հետագա 

ֆիլտրացիայի նվազման։ 

ՍՌԴՍ զարգացման կարևորագույն գործոններից են բազմակի միկրոատե-

լեկտազները և միկրոէմբոլիաները, որոնք հանգեցնում են ալվեոլյար կապիլյարային 

թաղանթի վնասմանը։ Այդպիսի իրավիճակ է առաջանում մասիվ հեմոտրանս-

ֆուզիաների դեպքում, պայմանավորված կոնսերվացված արյան մեջ մեծ քանակու-

թյամբ էրիթրոցիտների միկրոագրեգանտների առկայությամբ։ Թոքային միկրոա-

նոթների միկրոէմբոլիան առաջանում է բազմակի միկրոտրավմաներից ԴՆՄՍ 

դեպքում։ Հեմոռագիկ սուր պանկրեոնեկրոզն ուղեկցվում է արյան մեջ լեցիտինազա-

A ֆերմենտի խտության մեծացմամբ, որը քայքայում է սուրֆակտանտը՝ հանգեցնելով 

ալվեոլների սմքմանը, միկրոատելեկտազների զարգացմանը և, ի վերջո, ալվեոլա-

կապիլյարային թաղանթի վնասմանը։ 

ՍՌԴՍ-ն և թոքերի հեմոդինամիկ այտուցը տարբերվում են ընթացքով: Եթե 

հեմոդինամիկ այտուցը զարգանում է թոքային կապիլյարային ճնշման բարձրացման 

առաջին րոպեներից, ապա ՍՌԴՍ-ն թոքային հյուսվածքի սուր վնասումից հետո 

կարող է կլինիկորեն չդրսևորվել 1-4 օրվա ընթացքում։ «Շոկային թոքի» ավելի արագ 

ձևավորում (24 ժ) նկատվում է սեպսիսի (1/2 դեպքերում) և բազմակի վնասվածքներով 

(1/3) հիվանդների շրջանում։ 



ՍՌԴՍ-ից հետո վերականգնումը տևում է 4-10 օր, որը պայմանավորված է 

վնասված ալվեոլյար թաղանթների դանդաղ ռեպարացիայով։ Հակառակ դրան՝ 

հեմոդինամիկ այտուցը նվազում է, երբ ձախ փորոքի լցման ճնշումը նվազում է։ 

ՍՌԴՍ-ի դեպքում թոքերի պաթոմորֆոլոգիական փոփոխությունները 
բաժանվում են 3 փուլի․ 
1․ Սուր  (էքսուդատիվ) փուլ․ բնորոշվում է թոքային հյուսվածքի առաջնային 

վնասման հանդեպ օրգանիզմի արագ զարգացող բորբոքային պատասխանով, 
ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի թափանցելիության խանգարմամբ և թոքի 
ինտերստիցիալ և ալվեոլյար այտուցի զարգացմամբ։ 

2․  Ենթասուր  (պրոլիֆերատիվ) փուլ․ առաջանում է սուր փուլն անցկացրած 
հիվանդների շրջանում, որի ընթացքում ավարտվում են ռեպարատիվ 
պրոցեսները, նվազում է թոքային հյուսվածքի այտուցը, կատարվում է 
ալվեոլոցիտների և ֆիբրոբլաստների պրոլիֆերացիա։ 

3․ Քրոնիկական, ֆիբրոզ-պրոլիֆերատիվ փուլ․ զարգանում են ինտերստիցիումի 
և ալվեոլա-կապիլյարային թաղանթի ֆիբրոզ, ալվեոլների և միկրոանոթների 
օբլիտերացիա։ 

 Այս փոփոխությունները թոքային զարկերակում հանգեցնում են ճնշման 

բարձրացման և թոքային սրտի ձևավորման։ 

Կլինիկական պատկերը 

 Թոքերի սուր ախտահարումը թոքերի վնասումից մի քանի ժամվա կամ օրվա 

ընթացքում կարող է կլինիկորեն չդրսևորվել, բացառությամբ տախիպնոէի 

(հիմնական հիվանդության սիմպտոմ)։  Զարկերակային արյան գազերի մակարդակը 

(PaO2 և PaCO2) այդ պահին նորմայի սահմաններում է։ 

ՍՌԴՍ կլինիկական պատկերը հաճախ զարգանում է տարած պնևմոնիայից 1-3 

օրվա ընթացքում։ Հիվանդին անհանգստացնում են տանջող հևոցը, չոր հազը, 

կրծքավանդակում դիսկոմֆորտի զգացումը, սրտխփոցը։ Այնուհետև հևոցն ուժեղա-

նում և վերածվում է շնչահեղձուկի։ Երբ էքսուդատը ներթափանցում է ալվեոլներ 

(թոքերի ալվեոլյար այտուց) շնչահեղձությունն ուժեղանում է, և առաջանում է հազ՝ 

շճային,  փրփրավուն, երբեմն վարդագույն խորխար-տադրու-թյամբ։ Հիվանդն 

ընդունում է հարկադրական դիրք՝ օրթոպնոե, զարգանում և ուժեղանում է դիֆուզ 

գորշ ցիանոզը։ Մաշկային ծածկույթները խոնավ են, մարմնի ջերմաստիճանը 

բարձրանում է, շնչառությունը հաճախացած է, նկատվում է հավելյալ շնչառական 

մկանների մասնակցություն՝ միջկողային տարածությունների և վերանրակային 

փոսերի ներքաշում ներշնչելիս։ 

Պերկուտոր ստորին հատվածներում կարող է որոշվել թոքային հնչյունի փոքր-

ինչ կարճացում, նույն տեղում էլ սկզբնական շրջանում թուլացած շնչառության 

զուգակցմամբ համաչափ, երկու կողմից աուսկուլտատիվ լսվում է կրեպիտացիա, իսկ 

հետագայում մեծ քանակությամբ թաց խզզոցներ, որոնք էլ աստիճանաբար 

տարածվում են ամբողջ կրծքավանդակի մակերեսով։ Թոքերի ալվեոլյար այտուցի 

ծանր դեպքերում ի հայտ են գալիս դիստանցիոն  թաց խզզոցներ։ 



Սրտի տոները խլացած են, սրտի կծկումների հաճախականությունը կազմում է 

110-120 զ/ր, պուլսը հաճախացած է, երբեմն առիթմիկ, թույլ լեցունությամբ, ԶՃ իջած

է, երբեմն՝ զգալի։

ՍՌԴՍ տերմինալ փուլում ի հայտ են գալիս պոլիօրգանային անբավարա-

րության նշաններ։ ՍՌԴՍ-ն կարելի է գնահատել որպես համակարգային ախտա-

բանական պրոցեսի թոքային դրսևորում՝ մի շարք օրգանների ֆունկցիայի 

խանգարմամբ․ 

• երիկամների  (օլիգուրիա, անուրիա, պրոտեինուրիա, միկրոհեմատուրիա,

արյան պլազմայում միզանյութի և կրեատինինի քանակի շատացում),

• լյարդի (մաշկի և տեսանելի լորձաթաղանթների դեղնություն, չափավոր

հիպերբիլիռուբինեմիա, ամինոտրանսֆերազաների և ԼԴՀ մակարդակի փոքր-

ինչ բարձրացում)։

• գլխուղեղի (ընդհանուր ուղեղային սիմպտոմներ, սոպոր, գլխուղեղի արյան

շրջանառության օջախային խանգարումներ)։

  Հիվանդների մեծ մասի շրջանում ՍՌԴՍ-ի սուր փուլից հետո դեռևս երկարատև 

(մոտ 6 – 12 ամիս)  պահպանվում են աշխատունակության անկումը, հևոցը ֆիզի-

կական լարվածության ընթացքում, ինչը պայմանավորված է թոքերի պարեն-

խիմայի ֆիբրոզով, ռեստրիկտիվ խանգարումներով և թոքերի դիֆուզիոն 

ունակության նվազմամբ։ 

Ախտորոշումը 

Համաձայն Ամերիկյան-Եվրոպական համատեղ կոնֆերենսի՝ ՍՌԴՍ-ի կլինի-

կալաբորատոր և գործիքային ախտորոշումը հիմնվում է 4 հիմնական չափանիշների 

վրա․ 

1. հիվանդության սուր սկիզբը (արագ զարգացող հևոց, թոքերի ինտերստիցիալ և

ալվեոլյար այտուցի զարգացում),

2. օքսիգենացիայի արտահայտված նվազումը,

3. երկկողմանի բազմակի ինֆիլտրատների առկայությունը ռենտգենոգրամմայում,

4. թոքային զարկերակային սեպման ճնշումը ≤ 18 մմ ս․ս (եթե իրականացվել է սրտի

աջ հատվածների կաթետերիզացիա) կամ ձախ նախասրտում ճնշման

բարձրացման կլինիկական նշանների բացակայությունը։

 Հաշվի առնելով նշված չափորոշիչները, ՍՌԴՍ ախտորոշման նպատակով և 

անցկացված ինտենսիվ թերապիայի զուգակցմամբ թոքերի ֆունկցիոնալ վիճակը 

դինամիկ գնահատելու համար առաջարկվում են հետևյալ դիագնոստիկ թեստերը․ 

• արյան ընդհանուր և բիոքիմիական քննություն,

• մեզի ընդհանուր քննություն,

• ԷՍԳ,

• կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտություն,

• արյան գազային կազմի դինամիկ որոշումը` PaO2, PaCO2, PaO2/FiO2,

• ԹՀՀ որոշումը,

• ԱՇՖ գնահատումը,



• սրտի աջ հատվածների կաթետերիզացիան (տեխնիկական պայմանների

առկայության դեպքում)։

ՍՌԴՍ-ն ախտորոշման համար մեծ նշանակություն ունի հիվանդության

առաջացման պատճառների կլինիկական գնահատումը (տոքսիկ գրգռող գազեր, 

ասպիրացիա, ինֆեկցիա, հեմոտրանսֆուզիա)։ 

Արյան գազային կազմը․ սկզբնական շրջանում նկատվում է PaO2-ի չափավոր 

նվազում < 50 մմ ս․ս․, պայմանավորված րոպեական վենտիլյացիայի բարձրացմամբ 

(տախիպնոէյի հաշվին), նկատվում են հիպոկապնիա և շնչառական ալկալոզ։ 

Հիվանդության զարգացման հետ մեկտեղ նկատվում է հիպօքսեմիայի աճ, որը չի 

կարգավորվում O2-ի ինհալյացիայով։ Թոքերի ձգման պրոգրեսիվող նվազման 

դեպքում ներշնչման ծավալին հասնելու նպատակով անհրաժեշտ է ճնշումը զգալի 

բարձրացնել․ դա հանգեցնում է շնչառական մկանների արագ հոգնածության և 

վենտիլյացիայի ծավալի նվազման։ 

Ռենտգենոգրաֆիան․ ՍՌԴՍ դեպքում զարգացող թոքերի այտուցի առավել 

բնորոշ ռենտգենոգրաֆիկ նշաններն են երկկողմանի բազմակի դիֆուզ ինֆիլտրատիվ 

ոչ հստակ եզրագծերով ամպանման բարձր խտության ստվերները,  որոնք ի հայտ են 

գալիս թոքադաշտերի պերիֆերիկ հատվածներում անոթային նկարի ուժեղացման 

ֆոնին։  Երբեմն հայտնաբերվում է քիչ քանակի հեղուկ պլևրալ խոռոչում։ ՁՓ ՍԱ 

դեպքում մեծ մասամբ բնորոշ է սրտի ստվերի լայնացումը, ինչը  բացակայում է ՍՌԴՍ 

ժամանակ։ 

Թոքային զարկերակի սեպման ճնշումը․ թոքերի այտուցի երկու տեսակների 

(կարդիոգեն և ոչ կարդիոգեն) առավել հավաստի տարբերակումը հիմնվում է սրտի 

աջ հատվածների կաթետերիզացիայի և ԹԶ սեպման ճնշման որոշման արդյունքների 

վրա։ Այդ ճնշումը մեծ մասամբ համապատասխանում է վերջնադիաստոլիկ ճնշմանը 

ՁՓ-ում և ճնշմանը ձախ նախասրտում, որոնց ավելի քան 18 մմ ս․ս բարձրացումը ՁՓ 

ՍԱ դեպքում, թոքերի ինտերստիցիալ այտուցի զարգացման պատճառ է դառնում։ 

Ավելի բարձր ճնշումը հանգեցնում է թոքերի ալվեոլյար այտուցի։ Հակառակ դրան՝ 

ՍՌԴՍ դեպքում ԹԶ սեպման ճնշումը պահպանվում է նորմայի սահմաններում (≤ 18 

մմ ս․ս)։ 

Բուժումը 

Հարկ է նշել, որ մինչ այժմ ՍՌԴՍ սպեցիֆիկ բուժում գոյություն չունի։ 

Պնևմոնիայով հիվանդների շրջանում բուժման հիմնական նպատակներն են․ 

1. թոքերի նորմալ գազափոխանակութան (PaO2  60-75 մմ ս․ս-ից բարձր և SaO2  90

%-ից բարձր) ապահովումը,

2. աջից ձախ թոքային արյան շունտավորման պակասեցումը և վենտիլյացիոն-

պերֆուզիոն հարաբերության բարելավումը,

3. անոթային թափանցելիության վրա ազդող բորբոքային կասկադի հումորալ և

բջջային օղակների էֆեկտների սահմանափակումը,

4. սրտային ադեկվատ արտամղման և հյուսվածքների թթվածնով մատակա-

րարման ապահովումը,



5. վնասող գործոնների ազդեցության վերացմանն ուղղված էթիոտրոպ բուժումը։

Շնչառական աջակցումը․ ԹԱՇ ավանդական մեթոդը ենթադրում է

վենտիլյացիոն մեծ ծավալներ (10-15 մլ/կգ). սա հանգեցնում է օդատար ուղիներում 

ճնշման բարձրացմանը, վենտիլյացվող ալվեոլների գերձգմանը և թոքերի հավելյալ 

բարոտրավմայի։ Արդյունքում թոքերի կապիլյարների էնդոթելն ավելի է վնասվում, 

որը վատացնում է ՍՌԴՍ-ի ելքը։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ առաջարկվել է 

անցկացնել «պրոտեկտիվ վենտիլյացիա», որը նախատեսում է փոքր շնչառական 

ծավալներ (6 մլ/կգ) և շնչուղիներում ցածր ճնշում (30 սմ ջրի սյունից ոչ ավելի)։ Այդ 

մոտեցումը հանգեցնում է ՍՌԴՍ-ից մահացության ավելի քան 25 %-ով նվազմանը։ 

Արհեստական վենտիլյացիայի ծավալների նվազումն օրինաչափորեն 

ուղեկցվում է CO2-ի արտազատման խանգարմամբ և հիպերկապնիայի (PaCO2 = 80 – 

100 մմ ս․ս․) ու ռեսպիրատոր ացիդոզի (pH˂ 7,3) աստիճանական զարգացմամբ։ 

ՍՌԴՍ հիվանդների մեծամասնությունը լավ է տանում այդպիսի «պերմիսիվ» 

հիպերկապնիան։ 

Այնուամենայնիվ, հարկավոր է հաշվի առնել այս մեթոդի կիրառման 

աննպատակահարմարությունը ՍՌԴՍ այն հիվանդների շրջանում, որոնց մոտ առկա 

էուղեկցող ՍԻՀ կամ բարձր ներգանգային ճնշում, քանի որ հիպերկապնիայի 

կողմնակի դրսևորումները (վազոդիլատացիա, գլխուղեղի այտուց, միոկարդի 

կծկողականության նվազում) կարող են վատացնել հիվանդների վիճակը։ 

Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ընթացքում օգտագործվում է 

շնչուղիներում արտաշնչման ժամանակ դրական ճնշման ստեղծման մեթոդը՝ PEEP 

(positive end-expiratory pressure), ինչը կանխում է ալվեոլների և մանր  տրամաչափի 

շնչուղիների սմքումը և բարելավում օքսիգենացիան։ 

Խորհուրդ է տրվում աստիճանաբար բարձրացնել PEEP-ը՝ սկսած 5 սմ ջրի 

սյունից մինչև SaO2 > 90 % (PEEP-ը առավելագույնը չպետք է գերազանցի 10 -15 սմ ջրի 

սյունը)։ 

Անկախ արհեստական վենտիլյացիայի ընտրված ռեժիմից, հարկավոր է ձգտել 

թթվածնի հնարավոր նվազագույն կոնցենտրացիայի (FiO2), քանի որ բարձր 

կոնցենտրացիաներն ունեն թոքային հյուսվածքը վնասելու հատկություն։ 

Այսպիսով, ՍՌԴՍ-ով գրեթե բոլոր հիվանդներին ցուցված են հոսպիտալացում 

ԻԹԲ-ում, շնչափողի ինտուբացիա, տարբեր վենտիլյացիոն ռեժիմներով ԹԱՇ-ի 

կիրառում։ Եզակի դեպքերում ՍՌԴՍ-ի թեթև ընթացքի պարագայում կարելի է 

սահմանափակվել օքսիգենոթերապիայով կամ դիմակային CPAP – թերապիայով։ 

Ենթադրվում է, որ այս հիվանդների փորի վրա պառկած դիրքում հնարավոր է 

բարելավել օքսիգենացիան (prone position)։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ վնասված 

և վատ վենտիլյացվող ալվեոլները թոքերի հետին-ստորին հատվածներում են, փորի 

վրա պառկած դիրքի շնորհիվ դեպի ախտահարված կողմ են վերաբաշխվում 

շնչառական ծավալները, ինչն էլ իր հերթին մեծացնում է այդ հատվածների վենտիլ-

յացիան։ Միաժամանակ, գրավիտացիայի ազդեցությամբ պերֆուզիան «տեղա-

փոխվում» է առողջ կողմը, հանգեցնելով ախտահարված կողմի պերֆուզիայի 



նվազման։ Այս ամենի արդյունքում որոշակիորեն բարելավվում է վենտիլյացիոն-

պերֆուզիոն հարաբերությունը, իսկ հիպօքսիայի արտահայտվածությունը՝ նվազում։ 

Ֆարմակոլոգիական բուժումը ևս թույլ է տալիս բարելավել օքսիգենացիան, 

սակայն այն չի ազդում ՍՌԴՍ հիվանդների վերապրելիության վրա։ 

Ազոտի օքսիդ․ արտազատվում է էնդոթելից և ունի ընտրողական անոթալայնիչ 

հատկութ-յուն, մասնավորապես լավ վենտիլյացիայի ենթարկվող ալվեոլներում, 

նպաստելով վենտիլյա-ցիոն-պերֆուզիոն հարաբերության բարելավմանը և 

հիպօքսեմիայի նվազեցմանը։ Ինհալացիոն ձևը կիրառվում է օքսիգենոթերապիային 

ռեֆրակտեր հիպօքսեմիայի դեպքում (PaO2/FiO2 < 120): 

Ալմիտրին․ մեխանիզմը հիմնված է հիպօքսիկ վազոկոնստրիկցիայի ուժեղաց-

ման վրա (Լիլյեստրանդի էֆեկտ), որն ուղղված է արյան շրջանառության 

սահմանափակմանը վատ վենտիլյացվող ալվեոլներում։ 

Գլյուկոկորտիկոիդներ․ հաշվի առնելով դրանց հակաբորբոքային ազդե-ցութ-

յունը, խորհուրդ է տրվում կիրառել սովորական բուժման անարդյունավետության 

դեպքում։ Նշանակվում են պարէնտերալ, մեծ դոզաներով, օր․, մեթիլպրեդնիզոլոն 10-

20 մգ/կգ օրական ն/ե կաթիլային։  

Բուժման կարևորագույն խնդիրներից է շրջանառող արյան ծավալի և ադեկվատ 

սրտային արտամղման ու հյուսվածքների օքսիգենացիայի պահպանումը ԹԶ սեպման 

ճնշման մինիմալ արժեքների պայմաններում։ 

ՍՌԴՍ հիվանդների վարման մարտավարությունը պետք է ուղղված լինի 

հիդրոստատիկ ճնշման, ԹԶ սեպման ճնշման և ՇԱԾ նվազեցմանը։ Սակայն ՇԱԾ և ԹԶ 

սեպման ճնշման չափից ավելի նվազումը (դիուրետիկների անզգույշ կիրառում) 

հանգեցնում է հիպովոլեմիայի, սրտային արտամղման և ներքին օրգանների 

պերֆուզիայի մակարդակի նվազման։ Արդյունքում բարձրանում է պոլիօրգանային 

անբավարարության և մահվան ռիսկը։  

ՇԱԾ և ԹԶ սեպման ճնշման մոնիտորինգի նպատակով հաճախ կարիք է 

առաջանում ԹԶ-ում տեղադրել Սվան-Հանցի կաթետեր։ 

ՇԱԾ-ը, ԿԵՃ-ը և ԹԶ սեպման ճնշումը իջնելու դեպքում ցուցված է ներարկել 

հեղուկներ ն/ե, և հակառակը՝ ՇԱԾ և ԹԶ սեպման ճնշման բարձրացման դեպքում 

ցուցված է դեհիդրատացիայի իրականացում։ 



Նկարագրել ստորև տեղադրված պատկերները․  

Նկար 1․ 

Նկար 2․  Նկար 3․ 

Նկար 4․ Ընդունվելիս օր 1 



օր 2 օր 3 

Պատասխանները  

Նկար 1․ ԿՏ միջոցով հայտնաբերվում են ասիմետրիկ խիտ կոնսոլիդացիայի օջախներ 

աջ թոքի բազալ հատվածներում, ալվեոլյար ինֆիլտրատներ աջ թոքի 

առաջային հատվածում, «անփայլ ապակու» սիմպտոմ ամբողջ աջ թոքում։ 

Ռենտգենոգրաֆիայով հայտնաբերվում են բարձր խտության ինֆիլտրատներ 

աջ թոքի բազալ հատվածներում։ 

Նկար 2․ Գերազանցապես պերիֆերիկ և ստորին թոքադաշտերում մուլտիֆոկալ 

երկկողմանի մթնեցումներ։ 

Նկար 3․ Ալվեոլյար և ինտերստիցիալ այտուց։ 

Նկար 4․ Ընդունվելիս՝ պերիֆերիկ տեղակայմամբ ոչ հստակ երկկողմանի ալվեոլյար 

կոնսոլիդացիա։ 

Օր 1.  բացասական դինամիկա՝ ստորին թոքադաշտերի ընդգրկում։ Տեսանելի են 

էնդոտրախեալ խողովակը և կենտրոնական երակային կաթետերիզացիան։  

Օր 2. բացասական դինամիկա՝ պանլոբուլյար բիլատերալ ալվեոլյար 

կոնսոլիդացիա։ 

Օր 3.  ՍՌԴՍ նշաններ․ բիլատերալ դիֆուզ մթնեցումներ, ինտերստիցիալ այտուց։ 

Վերջին ռենտգենոգրաֆիայից 24 ժ հետո հիվանդը մահացել է Covid-19 -ի 

պատճառով: 



Թոքի աբսցեսը կամ թոքային սուր թարախակալումները բնորոշվում են 

ինֆեկցիոն հարուցիչներով պայմանավորված թոքային հյուսվածքի սահմանափակ 

թարախային քայքայմամբ և խոռոչի ձևավորմամբ։ 

Էպիդեմիոլոգիան 

Հիվանդացությունը հակառակ համեմատական է կյանքի մակարդակին։ 

Զարգացած երկրներում այն բարձր չէ, իսկ զարգացող երկրներում՝ 2-3 անգամ ավելի։ 

Մահացությունը հասնում է 10%-ի, որը նկատվում է գերազանցապես թմրամոլների, 

իմունային դեֆիցիտային վիճակներով կամ ալկոհոլը չարաշահող անձանց շրջանում։  

Էթիոլոգիան 

Թոքի աբսցեսը հիմնականում զարգանում է ասպիրացիայի հետևանքով և 

տեղակայվում է աջ թոքի վերին բլթի հետին սեգմենտում, իսկ  հազվադեպ՝ ձախ թոքի 

վերին բլթում կամ ստորին բլթի ապիկալ սեգմենտներում: Նոզոկոմիալ ասպիրա-

ցիաները հաճախ հարուցվում են G-բակտերիաներով, հատկապես անտիբիոտի-

կոռեզիստենտ շտամներով։  

Առավել հաճախ հանդիպող հարուցիչներն են․ 

• Staphylococcus aureus,  20-30 %,

• աէրոբ և պայմանական աէրոբ գրամբացասական մանրէները (Klebsiella

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter,

Haemophilus influenzae, Bacteroides spp.)

• սնկերը (Actinomyces, Aspergillus),

• ամեոբան,

• բակտերիա-վիրուս ասոցիացիաները:

Պաթոգենեզը 

Հարուցիչը կարող է ներթափանցել հետևյալ ուղիներով․ 

1. բրոնխոգեն ՝ առավել հաճախ,

2. հեմատոգեն ՝ հետծննդյան սեպսիս, էնդոկարդիտ, թրոմբոֆլեբիտ,

3. լիմֆոգեն ՝ հազվադեպ, թարախային պրոցեսը տարածվում է պլևրայից կամ

միջնորմից,

4. պոստտրավմատիկ ՝ հրազենային վիրավորումից հետո,

5. հարևան օրգաններից և հյուսվածքներից՝ լյարդի աբսցեսի պատռում դեպի թոքային

հյուսվածք, պլևրայի կամ միջնորմի ուռուցքային քայքայման դեպքում։ Նշված

դեպքերում պաթոգեն միկրոֆլորայի աղբյուր կարող են լինել կարիոզ ատամները։



Ինֆեկցիայի անցումը դեպի շնչուղիների դիստալ հատվածներ հնարավոր է 2 

մեխանիզմով․ 

• ինհալացիոն. հարուցիչը տեղաշարժվում է օդի հոսքով,

• ասպիրացիոն. ներշնչման փուլում բերանից կամ ըմպանից շնչուղիներ են

անցնում լորձ, օտար մարմիններ, սննդի մասնիկներ, փսխման զանգված և

այլն։

  Ասպիրացիոն մեխանիզմն ինֆեկցիայի տրախեոբրոնխիալ թափանցման գլխավոր 

ուղին է, որը թոքի աբսցեսի և գանգրենայի զարգացման հիմնական պատճառն է։ 

Ասպիրացիայի նախատրամադրող գործոններն են․ 

• ալկոհոլիզմը,

• անեսթեզիան,

• կլման և հազային ռեֆլեքսների խանգարումը,

• դիսֆագիան,

• քրոնիկական գինգիվիտը,

• կրծքավանդակի տրավմաները,

• թոքի վիրահատությունները,

• նորագոյացությամբ պայմանավորված օբստրուկցիանները,

• բրոնխոէկտազները։

Թոքի սուր աբսցեսը սկսվում է կամ բրոնխից դիստալ, կամ պնևմոնիկ 

ինֆիլտրատից, որի կենտրոնում պարենխիման ենթարկվում է թարախային քայքայ-

ման։ Մորֆոլոգիապես հայտնաբերվում են թարախ և դետրիտ, իսկ դրենավորված 

աբսցեսի դեպքում նաև օդ պարունակող խոռոչ, որն առողջ հյուսվածքից 

տարանջատված է պիոգեն թաղանթով։ Այն բաղկացած է գրանուլացիոն հյուսվածքից, 

բջջային ինֆիլտրացիայի և շարակցական հյուսվածքի կապսուլայից։  

Դրենավորված սուր աբսցեսի դեպքում պիոգեն թաղանթի միջով անցնում է 

քայքայված պատով բրոնխը, որը լուսանցքով բացվում է դեպի աբսցեսի խոռոչ։ 

Մորֆոլոգիան 

Թոքի աբսցեսի կարևորագույն առանձնահատկությունը  գրանուլացիոն հյուս-

վածքի առկայությունն է, այսինքն՝ քայքայման զոնայի շուրջ պահպանված 

միկրոշրջանառությունը, որը հնարավորություն է տալիս աբսցեսը տարբերակելու 

գանգրենայից։ 

Թարախը ունենալով պրոտեոլիտիկ հատկություններ և քայքայելով շրջակա 

հյուսվածքը, կարող է թափանցել մեկ կամ մի քանի բրոնխի լուսանցք, իսկ անցնելով 

դեպի պլևրայի խոռոչ, կարող է առաջացնել պլևրայի էմպիեմա։ 

Անբավարար դրենավորման դեպքում ինտոքսիկացիան շարունակվում է, 

ինֆիլտրացիան և քայքայումը ստանում են հարաճուն բնույթ, և նեկրոզված 

հյուսվածքը չի սահմանափակվում կենսունակ հյուսվածքից, ինչը հանգեցնում է 



տոքսիկ նյութերի ներծծման, ինտոքսիկացիայի խորացման և քայքայման օջախի 

մեծացման։ 

Դասակարգումը 

1. Ըստ էթիոլոգիայի․

• աէրոբ,

• անաէրոբ,

• խառը,

• ոչ մանրէային:

2. Ըստ պաթոգենեզի․

• բրոնխոգեն ասպիրացիոն, օբտուրացիոն, պոստպնևմոնիկ,

• հեմատոգեն,

• պոստտրավմատիկ,

• լիմֆոգեն,

• հարևան օրգաններից;

3. Ըստ տեղակայման․

• միակողմանի,

• բազմաթիվ,

• կենտրոնական և պերիֆերիկ,

4. Ըստ ընթացքի․

• սուր պնևմոնիկ, գանգրենոզ,

• քրոնիկական;

5. Ըստ բարդությունների․

• պլևրայի էմպիեմա,

• պիոպնևմոթորաքս,

• թոքային արյունահոսություն,

• սեպսիս,

• ամիլոիդոզ,

• բակտերեմիկ շոկ,

• մեդիաստինալ և ենթամաշկային էմֆիզեմա,

• թոքի դեստրուկցիայի երկրորդային օջախներ,

• գլխուղեղի մետաստատիկ աբսցես։

6. Ըստ տևողության․

• սուր < 4-6 շաբաթից,

• քրոնիկական > 4-6 շաբաթից։

Կարևոր է նաև առանձնացնել առաջնային աբսցեսը, որն առաջանում է 

ասպիրացիայից կամ  նորմալ թոքային հյուսվածքում զարգացած պնևմոնիայից հետո։ 

Երկրորդային աբսցեսը զարգանում է օբստրուկցիայի, բրոնխոէկտազների, ՏԲ հին 

օջախի և իմունային անբավարարության դեպքում։ 



Կլինիկական պատկերը 

Կլինիկական պատկերը բաղկացած է երկու փուլից՝ մինչև աբսցեսի բացվելը և 

բացվելուց հետո։ Սակայն ավելի նպատակահարմար է առանձնացնել երեք շրջան․  

• ինֆիլտրացիայի կամ պնևմոնիկ,

• աբսցեսի դրենավորում դեպի բրոնխի լուսանցք կամ բրոնխիտիկ,

• ելքի շրջան կամ խոռոչային։

Առաջին շրջան (5-12 օր, երբեմն 2-4 շաբաթ). առկա են պնևմոնիայի բոլոր

տիպիկ նշանները՝ սուր սկիզբը, ջերմության բարձրացումը մինչև 39-40oC, սարսուռը, 

առատ քրտնարտադրությունը, ցավը կրծքավանդակում, հիվանդի հարկադրական 

դիրքը։ Մաշկը գունատ է կամ ցիանոտիկ, նկատվում են տախիպնոէ և տախիկարդիա, 

ԶՃ իջած է։ Պալպացիայով հայտնաբերվում է ձայնի դողոցի ուժեղացում, պերկուտոր՝ 

բթացում, աուսկուլտատիվ՝ թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն, սուբպլևրալ 

տեղակայման դեպքում նաև պլևրայի քսման աղմուկ։ 

Երկրորդ շրջան (սովորաբար հիվանդության 2-րդ շաբաթում). սկսվում է 

բրոնխի պատի թարախային քայքայումը, և արտադրվում է տհաճ հոտով խորխ։ Հոտը 

զգացվում է նաև հիվանդի շնչառության ընթացքում։ 

Երրորդ շրջան (հիվանդության սկզբից 2 շաբաթ անց). համապատասխանում է 

աբսցեսի դատարկմանը դրենավորող բրոնխ, բնորոշ է «լիքը բերանով» տհաճ հոտով 

խորխարտադրություն մինչև 200-500 մլ։ Խորխի արտազատման հետ նկատվում է 

հիվանդի վիճակի բարելավում։ Պերկուտոր հայտնաբերվում են տիմպանիկ հնչյուն, 

աուսկուլտատիվ լսվում են  ամֆորիկ շնչառություն, թաց խզզոցներ և կրեպիտացիա, 

իսկ ռենտգենաբանորեն՝ կլոր խոռոչ հեղուկի հորիզոնական մակարդակով։ 

Թոքի աբսցեսին նախորդող 1-3 շաբաթների ընթացքում հնարավոր են 

պնևմոնիայի կլինիկական դրսևորումներ։ Առաջնային աբսցեսը զարգանում է առողջ 

թոքային հյուսվածքում՝ թոքային ինֆեկցիայից հետո, երկրորդայինը հանդիսանում է 

թոքային հիվանդության բարդություն (օր․ թոքային սեպտիկ էմբոլիաներ և թոքի 

ինֆարկտ)  կարող է զարգանալ 48 – 72 ժ ընթացքում։  

Աբսցեսի խոռոչը սովորաբար ձևավորվում է 1-2 շաբաթվա ընթացքում։ Սուր 

աբսցեսը հազվադեպ պատռվում է դեպի պլևրալ խոռոչ, որը հանգեցնում է այնպիսի 

բարդությունների, ինչպիսիք են պլևրոպուլմոնալ շոկը, պլևրայի էմպիեման, 

պիոպնևմոթորաքսը, ենթամաշկային և մեդիաստինալ էմֆիզեման, թոքային արյու-

նահոսությունը , որոնց դեպքում անհրաժեշտ է անհետաձգելի վիրաբուժական 

միջամտություն։ 

Ախտորոշում 

Արյան քննությամբ հայտնաբերվում են լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ բարձրացում, երբեմն 

անեմիա, հիպոպրոտեինեմիա։ 



Ռենտգենաբանական պատկերում աբսցեսի խոռոչը տեսանելի է։ Պայմանա-

վորված աբսցեսի փուլով, տեսանելի են հետևյալ ռենտգենաբանական փոփոխու-

թյունները․ 

• ինֆիլտրացիայի փուլ. ոչ հստակ սահմաններով մթնեցում,

• աբսցեսի դրենավորումից հետո դեպի բրոնխի լուսանցք. հաստ պատերով

խոռոչ, հեղուկի հորիզոնական մակարդակով,

• աբսցեսը պատռվելուց հետո դեպի պլևրալ խոռոչ. ազատ հեղուկ և գազ պլևրալ

խոռոչում՝ պիոպնևմոթորաքս։

Հատուկ նշանակություն ունի խորխի հետազոտությունը։ Այն հնարավորություն 

է տալիս որոշելու բակտերիային միկրոֆլորայի բնույթը։ Թոքի աբսցեսով հիվանդների 

խորխի միկրոբիոլոգիական հետազոտությունը ցանկալի է ստանալ առանց օրալ 

միկրոֆլորայի կոնտամինացիայի։ Այդ նպատակով երբեմն ցուցված է ինվազիվ 

եղանակով ստանալ խորխի նմուշ (բրոնխոալվեոլյար լավաժ ՈւՁՀ կամ ԿՏ 

հսկողությամբ, տրանսթորակալ ասպիրացիա)։  

Խորխն անոթում պահելիս բաժանվում է 3 շերտերի․ 

1. ստորին. դեղնասպիտակավուն կամ սրճագույն խիտ խորխ, որը  պարու-

նակում է թոքային հյուսվածքի քայքայված մասնիկներ՝ դետրիտ,

2. միջին. շճային մածուցիկ պղտոր հեղուկ, հիմնականում թուք,

3. երրորդ կամ մակերեսային. թարախի խառնուրդով փրփրային լորձ:

Դիֆերենցիալ ախտորոշում 

 Հիվանդության ելքերն են.       

• առողջացումը,

• կայուն, բարակ պատերով խոռոչի ձևավորումը,

• քրոնիկական աբսցեսի ձևավորումը,

• ծանր դեպքերում մահացու ելքը։

ՏԲ կավերնա Ինտոքսիկացիան քիչ է արտահայտված, խոռոչը տեղակայված է 

վերին բլթում, գագաթում և հետին սեգմենտներում, բնորոշ չէ 

լեյկոցիտոզը, խորխը անհոտ է և քիչ քանակի։ 

բրոնխոէկտազներ Ունի սրացումներով քրոնիկական ընթացք, խորխը անհոտ է, արյան 

հետքերով և բաժանվում է շերտերի։ 

խոռոչային քաղցկեղ Ինտոքսիկացիան քիչ է արտահայտված, խորխը բացակայում է կամ 

շատ քիչ է, խոռոչի պատերը հաստ են, անհարթ եզրերով, խորխում 

կամ բիոպտատում կան ուռուցքային բջիջներ։ 

թոքի կիստայի 

թարախակալում 

Ինտոքսիկացիան արտահայտված չէ, խոռոչի սահմանները հարթ 

են, հստակ, հարօջախային ինֆիլտարացիան թույլ է 

արտահայտված։ 

թոքի գանգրենա Ունի տարածուն և պրոգրեսիվող բնույթ, խորխը գարշահոտ է։ 



Բուժումը 

Ն/ե անտիբիոտիկներ․ 

• Staphylococcus aureus-ով պայմանավորված ինֆեկցիայի դեմ՝ ցեֆալոսպո-

րիններ, ամինոգլիկոզիդներ և կիսասինթետիկ պենիցիլիններ,

• սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ իմունիտետը բարձրացնելու համար՝ հակաստա-

ֆիլոկոկային շիճուկ և հակաստաֆիլոկոկային գամմագլոբուլին,

• Klebsiella pneumonieae-ով պայմանավորված ինֆեկցիայի դեպքում՝ գեն-

տամիցին, լևոմիցետին,

• կապտաթարախային ցուպիկի դեպքում ՝գենտամիցին և կարբենիցիլ,

• անաէրոբների դեպքում  ՝ մետրոնիդազոլ։

Խոռոչի դատարկման փուլում ցուցված են դիրքային դրենաժ և բուժական

բրոնխոսկոպիա, դրենաժային ֆունկցիան բարելավելու նպատակով նշանակում են 

բրոնխալայնիչներ, ինտոքսիկացիան վերացնելու նպատակով՝ պոլիգլյուկին, 

ալբումին, գլյուկոզայի լուծույթ, իմունային մեխանիզմները խթանելու կամ վերա-

կանգնելու համար նշանակվում են թարմ արյուն, պլազմա, իմունոմոդուլյատորներ։ 

Ներանոթային դիսեմինացված մակարդման սինդրոմը կանխարգելելու նպատակով 

կիրառվում է հեպարին 20 000 Մ/24 ժ։ Մետաբոլիկ խանգարումները շտկելու և 

շրջանառող պլազմայի ծավալը վերականգնելու համար կիրառվում են 

ռեոպոլիգլյուկին, հեմոդեզ, նատրիումի հիդրոկարբոնատ (4 – 5% 200 – 300 մլ), ամի-

նաթթուների, գլյուկոզայի (25 – 40%), էլեկտրոլիտների լուծույթներ, ասկորբինաթթվի 

և ինսուլինի, թիամինի, ռիբոֆլավինի, ցիանկոբալամինի, ռետաբոլիլի լուծույթներ։ 

Օքսիգենոթերապիան կատարվում է հիպօքսեմիայի արտահայտվածությանը 

համապատասխան։ 

Բուժման անարդյունավետության կամ բարդությունների դեպքում ցուցված է 

վիրահատական միջամտություն՝ ռեզեկցիա կամ հեռացում։ 

Պրոգնոզը 

Չբարդացած դեպքերում և ադեկվատ բուժման պայմաններում բարենպաստ է։ 

Մեծ մասամբ աբսցեսի դեպի բրոնխի լուսանցք պատռվելուց հետո 4 – 6 շաբաթում 

տեղի է ունենում խոռոչի սմքում և առողջացում ֆոկալ պնևմոսկլերոզի և մնացոր-

դային խոռոչի ձևավորմամբ։ 15-20% դեպքերում անհրաժեշտ է վիրաբուժական մի-

ջամտություն։ Բարդությունների զարգացման դեպքում առողջացումը կասկածելի է։ 



Նկարագրել ստորև տեղադրված պատկերները։  

Նկար 1․ 

Նկար 2․ 



Նկար 3․ 

Նկար 4․ 

Նկար 5․ 



Նկար 6․ 

Պատասխանները 

Նկար 1․ Ալկոհոլիզմով տառապող 48 տարեկան հիվանդի մոտ ախտորոշվել է 

անաէրոբ բակտերիայով պայմանավորված պնևմոնիա։ Ռենտգենաբա-

նական հետազոտությամբ աջ թոքի վերին բլթի հետին սեգմենտների 

աբսցեսի ձևավորում։ 

Նկար 2․ Ալկոհոլիզմով տառապող  29 տ․ հիվանդի մոտ ախտորոշվել է անաէրոբ 

բակտերիայով պայմանավորված պնևմոնիա, որի բուժումը պենիցիլինով 

եղել է ապարդյուն։ 

A-ընդունվելիս ձախ թոքի վերին բլթի կոնսոլիդացիա,

B-լատերոգրաֆիայով հայտնաբերվել են բազմաթիվ խոռոչներ,

C-ինֆիլտրացիայի առկայություն՝ առանց տեսանելի խոռոչների,

D-6 շաբաթ հետո նույն հատվածում նոր աբսցեսի ձևավորում։

Նկար 3. Թոքի գանգրենա։ Խոռոչի ձևափոխում նեկրոզացնող պնևմոնիայի։ 

Նկար 4․ Հազով և թարախային խորխով հիվանդի ֆրոնտալ R – պատկերում (A) 

հայտնաբերվել է հաստ պատերով խոռոչ հեղուկ-գազ մակարդակով։ B-D ԿՏ 

աքսիալ պրոյեկցիայով (փափուկ հյուսվածքային ռեժիմ) նկարագրվել է ձախ 

թոքի վերին բլթի կլոր օջախ՝ շրջապատված կոնսոլիդացիայով, հեղուկ-գազ 

մակարդակ, որը բնորոշ է աբսցեսին։ Լիմֆատիկ հանգույցների ռեակտիվ 

մեծացում։ 

Նկար 5․ Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությամբ աջից 

սուբպլևրալ տեղակայման ապիկալ խոռոչ՝ հեղուկ-գազ մակարդակով։ ԿՏ 

աքսիալ պրոյեկցիայով (B - փափուկ հյուսվածքային, C – թոքային ռեժիմ ) 

նկարագրվել է աբսցես։ Հետագայում միջմաշկային տրանսթորակալ 

ասպիրացիայի միջոցով (նկար 6) վերիֆիկացվել է հարուցիչը (կլեբսիելա)։ 



Բրոնխոէկտազները  բրոնխների կայուն և անդարձելի լայնացումներն են՝ 

պայմանավորված նրանց պատերի նյարդամկանային տոնուսի խանգարմամբ կամ 

դեստրուկցիայով՝ բորբոքման, դիստրոֆիայի, սկլերոզի կամ հիպոպլազիայի 

հետևանքով։ 

Բնորոշվում է քրոնիկական հազով և թարախային առատ  խորխարտադ-

րությամբ: Բրոնխոէկտազների պատկերը նման է քրոնիկական բրոնխիտին՝ շնչառա-

կան ուղիների կոլապսի հակումով, օբստրուկցիայով և հաճախակի սրացումներով: 

Տարածվածությունը 

Առավելապես տարածված են 18-34 տարեկանում բնածին բրոնխոէկտազների 

դեպքում, իսկ 75 տարեկանից մեծ անձանց շրջանում հանդես են գալիս որպես 

բարդություն:  

Դասակարգումը  

 Բրոնխոէկտազները դասակարգվում են. 

1․ Ըստ ձևի․ 

• ցիլինդրիկ,

• պարկաձև,

• վարիկոզ:

2․ Ըստ փուլի․ 

• սրացման,

• ռեմիսիայի,

3․ Ըստ ծանրության աստիճանի․ 

• թեթև,

• միջին,

• ծանր:

4․ Բարդություններն են․ 

Ա. Թոքային 

• արյունահոսություն,

• ՇԱ,

Բ. արտաթոքային 

• քրոնիկական թոքային սիրտ,

• երիկամների ամիլոիդոզ,

• սեպտիցեմիա։



Էթիոլոգիան 

Բրոնխոէկտազները գենետիկորեն պայմանավորված հիվանդություն են։  

Գենետիկ դեֆեկտներ դրսևորվում են բրոնխի պատի լոկալ հիպոպլազիայով՝  աճա-

ռային, մկանային, էլաստիկ շերտերի կամ բրոնխիալ ծառի տարբեր հատվածների 

հիպոպլազիայով, որը պայմանավորված է անտենատալ շրջանում պնևմոմերների 

ճյուղավորման ռեդուկցիայով (գնդաձև «բողբոջներ» բրոնխների սաղմերի վրա)։ 

Հիվանդությունը կարող է ի հայտ գալ բրոնխաթոքային ինֆեկցիայից հետո, երբ 

տեղի է ունենում բրոնխի պատի թարախային քայքայում: 

Օտար մարմնի ասպիրացիայի, բրոնխադենիտի կամ թարախային բորբոքման 

արդյունքում ձևավորված սպիական ստենոզների դեպքում, երբ ստենոզից դիստալ 

տեղի է ունենում խորխի կանգ և թարախակալում։ 

Կարող է զուգակցված լինել մուկովիսցիդոզով, իմունային անբավարարությամբ, 

(օր․ հիպոգամմագլոբուլինեմիաների դեպքում), աուտոիմուն հիվանդություններով, 

առաջնային ցիլիար դիսկինեզիայով, ՏԲ-ով։  

Պաթոգենեզը 

Զարգացումը պայմանավորված է բրոնխի պատի դեստրուկցիայով կամ դրա 

նյարդամկանային տոնուսի խախտմամբ, որը հանգեցնում է դիստրոֆիկ և սկլերոտիկ 

փոփոխությունների կամ բրոնխների կառուցվածքային էլեմենտների հիպոպլազիայի։ 

Հիմնական գործոներն են․ 

• բրոնխիալ անցանելիության խանգարումը՝ օբտուրացիոն ատելեկտազի 

ձևավորմամբ, 

• բրոնխիտի առաջացումը։

Բրոնխոէկտազից դիստալ տեղակայված բրոնխները նեղացած են, որի 

հետևանքով առաջանում է համապատասխան հատվածի հիպովենտիլյացիա կամ 

ատելեկտազ, որն ուղեկցվում է պերիֆոկալ էմֆիզեմայով և դրենաժային ֆունկցիայի 

խախտմամբ։ Ախտահարված բրոնխում նկարգրվում են տրանսմուրալ բորբոքում, 

լորձաթաղանթի այտուց, խոցոտում և նեովասկուլյարիզացիա, նաև բրոնխիալ 

գեղձերի հիպերտրոֆիա, գավաթաձև բջիջների մետապլազիա: Բրոնխիալ օբստրուկ-

ցիայից դիստալ բրոնխները կարող են ենթարկվել կոլապսի՝ պայմանավորված 

բրոնխներում մթնոլորտային և պլևրալ խոռոչում բացասական ճնշումների տար-

բերությամբ: Մուկոցիլիար պատնեշի վնասումը պայմանավորված է բակտերիալ 

գենեզի էնդոբրոնխիտով, խորխի կանգով, որն իր հերթին նորից հանգեցնելու է 

բակտերիալ ինֆեկցիայի և բրոնխների դիլատացիայի՝ ստեղծելով արատավոր օղակ: 

Լայնացած բրոնխի լուսանցքում տեղի է ունենում կլեբսիելլայի, կապտաթարախային 

ցուպիկի, ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի կոլոնիզացիա, որն էլ պարբերաբար սրացում-

ներով դրսևորվող էնդոբրոնխիալ թարախակալման պատճառ է դառնում։ Բրոնխի 

պատի անոթների էրոզիան հանգեցնում է տարբեր արտահայտվածության թոքային 

արյունահոսությունների։ 



Ի պատասխան քրոնիկական տեղային թարախակալման՝ տեղի է ունենում 

պաթոլոգիկ իմունոգլոբուլինների սինթեզ՝ ամիլոիդոզի ձևավորմամբ։ Զարգանում է 

Բամբերգեր – Մարիի պերիօստոզ (թմբկափայտի մատներ), որը  բացատրվում է 

ոսկրային համակարգի՝ պատասխան ռեակցիայով քրոնիկական ինտոքսիկացիային 

և հիպօքսիային։ 

Նախատրամադրող և ուղեկցող իրավիճակները 

Ինֆեկցիաներ 

Որոշակի շնչառական ինֆեկցիաներ կարող են բրոնխոէկտազների զարգացման 

պատճառ դառնալ: Դրանցից են երկրորդային ինֆեկցիաները բարդացած ադենո-

վիրուսով, հերպես վիրուսով և բակտերիաներով՝ Staphylacoccus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa: Քրոնիկական ասպիրացիայով կամ բրոնխիալ 

օբստրուկցիայով պայմանավորված՝ նեկրոզացնող պնևմոնիաները հաճախ 

բարդանում են պարենխիմայի դեստրուկցիայով և բրոնխոէկտազների առաջացմամբ: 

ՏԲ դեպքում բրոնխոէկտազներն առաջանում են մի քանի մեխանիզմներով: 

Բրոնխոէկտազները կարող են լինել ՏԲ բրոնխիտների, բրոնխիալ պատի ստենոզի և 

մեծացած լիմֆատիկ հանգույցներով բրոնխի լուսանցքի նեղացման հետևանք:  

Բրոնխիալ օբստրուկցիա 

Սահմանափակ բրոնխոէկտազները կարող են դիտվել ներլուսանցքային և 

արտալուսանցքային օբստրուկցիայի դեպքում, որն էլ պայմանավորված է ուռուցքով, 

մեծացած լիմֆատիկ հանգույցներով: Ներլուսանցքային ադենոմաները, ֆիբրո-

մաները, խոնդրոմաները կարող են հանգեցնել մասնակի օբստրուկցիայի, հետևաբար 

բրոնխոէկտազներ առաջանում են ավելի հազվադեպ:  

Շնչառական ուղիների ասպիրացիոն վնասումը բրոնխոէկտազների զարգացման 

ամենահաճախ դիտվող պատճառն է: Հաճախակի ասպիրացիաները և տոքսիկ 

նյութերով ինհալացիաները կարող են հանգեցնել բրոնխոէկտազների առաջացման: 

Ասպիրացիայի ռիսկը մեծանում է` գիտակցության խանգարումների (ընդհանուր 

անզգայացումից հետո, ինսուլտ, ալկոհոլի և թմրանյութերի չարաշահում), ողնուղեղի 

և նեյրոնների դիսֆունկցիայի (կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ, համակարգային 

սկլերոդորմիա), կոկորդի հետվիրահատական և հետճառագայթային դիսֆունկցիայի, 

կարդիայի ախալազիայի, տրախեոէզոֆագեալ խուղակի, գաստրոէզոֆագեալ 

ռեֆլյուքսային հիվանդության դեպքում:  

Մուկովիսցիդոզ 

Աուտոսոմ ռեցեսիվ մոնոգենետիկ հիվանդություն է, որն առավելապես 

դրսևորվում է երեխաների շրջանում: Մուկովիսցիդոզ պետք է կասկածել, երբ 

բրոնխոէկտազները տեղակայված են թոքերի վերին բլթերում, և խորխի 

բակտերիաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են P. Aeruginosa և S. Aureus: 

Վերջնական ախտորոշումը դրվում է կլինիկայի և քրտինքում քլորիդների տիտրի 

հիման վրա (40-60 մմոլ/լ):  



 Առաջնային ցիլիար դիսկինեզիա 

Հետերոգեն սինդրոմ է, որի դեպքում բնորոշ են situs inversus, քրոնիկական 

օտիտը, ռինոսինուսիտը, բրոնխոէկտազները և անպտղությունը:  

ԹՔՕՀ 

Բրոնխոէկտազները հաճախ են դառնում ԹՔՕՀ բարդություն: 

Կլինիկական պատկերը 

Հիմնական սիմպտոմը պոստուրալ պրոդուկտիվ հազն է, գերազանցապես 

առավոտյան ժամերին։ Խորխի քանակը տատանվում է մի քանի տասնյակ մլ 

շճաթարախային խորխից՝ ռեմիսիայի շրջանում, մինչև մի քանի հարյուր մլ 

թարախային խորխ՝ սրացման փուլում։ Մոտավորապես 25 % դեպքերում դիտվում են 

արյունախխում, հազվադեպ`պրոֆուզ թոքային արյունահոսություն։ Սրացման 

փուլում դիտվում են նաև ինտոքսիկացիայի նշաններ, հաճախանում է հազը, 

ավելանում է խորխի ծավալը։ Ցավերը կրծքավանդակում կարող են պայմանավորված 

լինել պնևմոնիայի կամ պլևրիտի զարգացմամբ, հևոցը հիմնականում ի հայտ է գալիս 

բարդությունների առաջացման ժամանակ։ Հաճախ հիվանդները նշում են  

շնչառական համակարգի կրկնվող ինֆեկցիաներ: 

Անամնեզ Վերին և ստորին շնչառական ուղիների կրկնվող ինֆեկցիաներ, 

պնևմոնիաներ: 

Մշտական լորձաթարախային խորխի արտազատում: 

Նախնական 

հետազոտություններ 

Արյան ընդհանուր հետազոտություն, 

կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն, 

իմունոգլոբուլինների որոշում IgG, IgM,IgA, 

խորխի բակտերիաբանական հետազոտություն, միկոբակտերիայի 

և սնկի հայտնաբերում; 

Վերջնական 

ախտորոշում 

ԿՏ (առանց կոնտրաստի) 

Այլ 

հետազոտություններ 

քլորիդների որոշում, 

գենետիկ մուտացիայի հայտնաբերում, 

բրոնխոսկոպիա, 

սպիրոմետրիա: 

Օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները 

Բնորոշ է մատների փոփոխությունը թմբկափայտերի և եղունգների 

փոփոխությունը ժամացույցի ապակու  տեսքով։ Կրծքավանդակի դեֆորմացիան 

կարող է պայմանավորված լինել  թոքերի էմֆիզեմայով կամ պնևմոֆիբրոզով։ 

Պերկուսիայի տվյալները քիչ սպեցիֆիկ են։ Կարևորագույն աուսկուլտատիվ 

սիմպտոմը կայուն պահպանվող տարբեր տրամաչափերի թաց խզզոցներն են։ 



Լաբորատոր և գործիքային հետազոտության տվյալները 

Արյան քննության ժամանակ հայտնաբերվում են լեյկոցիտար բանաձևի ձախ 

թեքում և ԷՆԱ արագացում, արյան շիճուկում սուր փուլի սպիտակուցների տիտրի 

բարձրացում։ Մեզի ընդհանուր քննությամբ երիկամների ամիլոիդոզի  զարգացման 

դեպքում հայտնաբերվում է պրոտեինուրիա։ Խորխի քննությունը կարևոր է հարուցչի 

բնույթը բացահայտելու համար, ինչպես նաև թոքերի սպեցիֆիկ ախտահարումները 

բացառելու նպատակով։ 

Ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերվում են թոքանկարի 

դեֆորմացիա և ուժեղացում` պայմանավորված պերիբրոնխիալ ֆիբրոտիկ և բորբո-

քային փոփոխություններով, բարակ պատերով, մատանիաձև ստվերներ, երբեմն 

հեղուկով լցված (կիստոզ բրոնխոէկտազների դեպքում), ախտահարված սեգմենտ-

ների ծավալի փոքրացում, առողջ սեգմենտների թափանցելիության բարձրացում 

(էմֆիզեմա)։ Կարող է դիտվել նաև միջնորմի տեղաշարժ դեպի հիպովենտիլյացվող 

կողմը։ Առավել հաճախ բրոնխոէկտազները տեղակայվում են ձախ թոքի ստորին 

բլթում։ 

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա 

• синдром «перстня», кольцо – просвет бронха, «камень»-сосуд – բրոնխի

տրամաչափը գերազանցում է ուղեկցող անոթի տրամաչափին 1.5 անգամ,

• синдром «трамвайного пути» - բրոնխի լուսանցքի դեպի պերիֆերիա

նեղացման բացակայություն;

• պլևրայից 1 սմ հեռավորությամբ բրոնխի վիզուալիզացիա,

• կիստոզ բրոնխոէկտազներում հեղուկի հորիզոնական մակարդակ,

• խաղողի ողկույզի սիմպտոմ – պարկաձև բրոնխոէկտազներ։

Բրոնխոսկոպիայի ժամանակ բրոնխոէկտազները տեսանելի չեն։ Այն

հնարավորություն է տալիս գնահատելու բրոնխիտի տարածվածությունը, 

լորձաթաղանթի բորբոքման ինտենսիվությունը։ Ռեմիսիայի փուլին բնորոշ է դիֆուզ, 

մեկ կամ երկկողմանի I աստիճանի բրոնխիտ (լորձաթաղանթի հիպերեմիա, այտուց, 

մեծ քանակությամբ հեղուկ լորձային սեկրետով)։ Սրացման փուլին բնորոշ է դիֆուզ, 

մի կամ երկկողմանի III աստիճանի բրոնխիտ (լորձաթաղանթի խիստ 

արտահայտված հիպերեմիա, այտուց, մեծ քանակությամբ թարախային սեկրետ)։ 

Սպիրոմետրիա․ բրոնխոէկտազներով հիվանդների մոտ սպիրոմետրիկ 

ցուցանիշները կարող են լինել նորմայի սահմաններում: Սակայն ավելի հաճախ 

հայտնաբերվում են օդի հոսքի սահմանափակում, նորմալ կամ կրճատված ԹԿՏ, 

նվազած ԱԱԾ1 և Թիֆնոյի ինդեքս: 

Ընթացքն ալիքաձև է, սրացումներով և ունի պրոգրեսիվող բնույթ: 

Ելքը սահմանափակ բրոնխոէկտազների դեպքում բարենպաստ է (վիրահա-

տական միջամտություն), տարածուն պրոցեսի և բարդությունների առկայության 

դեպքում՝  անբարենպաստ։ 



Բուժումը 

Հիմնական նպատակներն են հիմնական հիվանդությունը բուժումը, 

ինֆեկցիաների կանխարգելումը, բորբոքման նվազեցումը, բրոնխիալ ծառի հիգիե-

նայի բարելավումը։ Որոշ դեպքերում ցուցված է վիրաբուժական միջամտություն: 

Պարտադիր է բրոնխիալ ծառի ակտիվ և պասիվ սանացիայի կիրառումը։ 

Ակտիվ մեթոդներն են․  

• էնդոբրոնխիալ սանացիան,

• տրանսդերմալ միկրոտրախեոստոմիան,

• բրոնխի լուսանցքի լավաժը:

Պասիվ մեթոդներն են․ 

• պոստուրալ դրենաժը,

• խորխաբեր դեղամիջոցները։

Անտիբիոտիկոթերապիան ցուցված է բրոնխոէկտազների սրացումների

ժամանակ: Պետք է հաշվի առնել հիմնական հարուցիչների զգայունությունը 

(H.influenzae և P. aeruginosa): Առաջին ընտրության պրեպարատներ են օրալ 

ֆտորխինոլոնները, որոնք նշանակվում են 10–14 օր տևողությամբ: Դրանց 

անարդյունավետության, դրանց նկատմամբ ռեզիստենտականության և հաճախակի 

դիտվող սրացումների դեպքում պետք է մտածել ալտերնատիվ հարուցիչների մասին, 

(օր․ ատիպիկ միկոբակտերիայով կամ սնկային ախտահարմամբ պայմանավորված 

բրոնխոէկտազներ):  

Սրացումների պրոֆիլակտիկայի նպատակով կիրառելի են հետևյալ մոտե-

ցումները․ յուրաքանչյուր ամիս 1-2 շաբաթ տևողությամբ իրականացնել անտիբիո-

տիկոթերապիա, ամեն օր։ Շաբաթական 2-3 անգամ տոբրամիցին 300 մգ կամ 

ազտրեոնամ 75 մգ նեբուլայզերով: 

Անտիբակտերիալ բուժումն իրականացվում է ըստ բրոնխաթոքային ինֆեկ-

ցիայի բուժման ընդհանուր կանոնների՝ լայն սպեկտրի կիսասինթետիկ պենիցի-

լիններ, ցեֆալոսպորիններ։ 

Գրամդրական միկրոֆլորայի դեպքում լավագույն էֆեկտն ապահովում է 

լինկոմիցինը, որն ունի մոլեկուլային փոքր չափեր, որը հնարավորություն է տալիս 

պերիբրոնխիալ պնևմոսկլերոզի հատվածներից ներթափանցելու բորբոքման 

օջախներ։ Գրամբացասական միկրոֆլորայի դեպքում ավելի էֆեկտիվ են 

ամինոգլիկոզիդները (տոբրամիցին 40–80մգ 3 անգամ օրական մ/մ)։ 

Կապտաթարախային ցուպիկով կամ պրոտեյով հարուցված դեպքերում 

կիրառում են կարբենիցիլին (4–8գ/24ժ ինֆուզիոն), ցեֆտազիդիմ զուգակցված 

ամինոգլիկոզիդներով (տոբրամիցին, սիզոմիցին 3 – 5 մգ/կգ/24 ժ)։ Եթե պիպերացիլինի 

կամ ցեֆտազիդիմի հանդեպ կա ռեզիստենտականություն, ապա կիրառվում է 

իմիպենեմ 0,5–0,75գ՝ զուգակցված լիդոկաինով օրական 2 անգամ մ/մ, ծանր 

ինֆեկցիայի դեպքում 0,5 – 1գ օրական 4 անգամ ն/ե կաթիլային, դանդաղ (30 րոպեի 



ընթացքում) 100 մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթով ամինոգլիկոզիդների հետ, ցիպրոֆլոք-

սացինը (0,5 – 0,75 գ 2 անգամ օրական per os կամ ն/ե ինֆուզիա 0,2 – 0,4 գ 2 անգամ 

օրական 100 մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթով) և ազտրեոնամ (1 – 2 գ մ/մ կամ ն/ե 3 – 4 

անգամ օրական)։  

Բրոնխոդիլատատորներ․ ֆիքսված օբստրուկցիայի դեպքում (ըստ սպիրոմետ-

րիայի) կարելի է կիրառել β-ագոնիստներ կամ խոլինոլիտիկներ: Առավել էֆեկտիվ է 

ֆորմոտերոլի և բուդեսոնիդի համակցումը: 

Վիրահատական բուժումն իրականացվում է սահմանափակ պրոցեսի դեպքում, 

համապատասխան սեգմենտի կամ բլթի ռեզեկցիայով: 

Հակացուցումներն են․ 

• երկկողմանի տարածուն բրոնխոէկտազները,

• հիվանդության սրացման փուլը,

• ամիլոիդոզի ֆոնին զարգացած ԵՔՀ,

• ՔԹՍ։

Պրոֆիլակտիկան ձեռքբերովի բրոնխոէկտազների դեպքում բրոնխաթոքային

ինֆեկցիաների վաղ և ինտենսիվ բուժումն է, պատվաստումները, ծխախոտից 

հրաժարվելը և օքսիգենոթերապիան: Վերջինս մեծ նշանակություն ունի թոքային 

հիպերտենզիան և թոքային սրտի առաջացումը կանխարգելելու և ֆիզիկական 

տոլերանտությունը բարձրացնելու համար: 



1. Գ.Ե. Ռոյտբերգ, Ա.Վ. Ստրուտինսկի, «Ներքին հիվանդություններ.

Շնչառական համակարգ» ձեռնարկ, 2018 թ.:

2. Ջ.Ա. Ֆիշմանի, «Թոքային հիվանդություններ և ախտահարումներ» գիրք V

հր., 2015 թ.:

3. Ասթմայի ուղեցույց GINA (Global Initiative for Asthma), 2021թ.:

4. ԹՔՕՀ ուղեցույց GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive  Lung Disease),

2021թ.:



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 

ԱՇՖ - արտաքին շնչառության ֆունկցիա

ԱՓ - աջ փորոք

ԱՖ - արտամղման ֆրակցիա

ԴՆՄՍ - դիսեմինացված ներանոթային մակարդման սինդրոմ

ԵՔՀ - երիկամների քրոնիկական հիվանդություն

ԶՀ - զարկերակային հիպերտենզիա

ԶՃ - զարկերակային ճնշում

ԷԱԱ - էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտ

ԷխոՍԳ - էխոսրտագրություն

ԷՍԳ - էլեկտրասրտագրություն

ԹԻՀ - թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ

ԹՔՕՀ - թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն

ԹՀՀ - թթվահիմնային հավասարակշռություն

ԹԶ - թոքային զարկերակ

ԹԶԹԷ - թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա

ԹԾԻ        - թոքաբորբի ծանրության ինդեքս

ԻԻԹ   - իդիոպաթիկ ինտերստիցիալ թոքաբորբ

ԻԼ  - ինտերլեյկին

ԻԿ - իմուն կոմպլեքս

ԻՖԱ - իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ

ԼԴՀ - լակտատդեհիդրոգենազա

ՔԲ - քրոնիկական բրոնխիտ

ՔՈՕԲ - քրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտ

ՔԵԱ - քրոնիկական երիկամային անբավարարություն

ՔՍԱ - քրոնիկական սրտային անբավարարություն

ՔՕԲ - քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտ

ԿՆՀ - կենտրոնական նյարդային համակարգ

ՀՄԴ - հիվանդությունների միջազգային դասակարգում

ՁՓ - ձախ փորոք

ՄՓՄ - միջփորոքային միջնապատ

ՆՍ           - նեֆրոտիկ սինդրոմ

ՇԱ - շնչառական անբավարարություն

ՇԱԾ - շրջանառող արյան ծավալ

ՇԻԿ - շրջանառող իմուն կոմպլեքս

ՇՀՀ   - շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ



ՇՇՀ   - շնչառական շարժումների հաճախականություն

ՈՍՀԴ           - ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր

ՌԱ   - ռևմատոիդ արթրիտ 

ՌԱՀ   - ռենին անգիոտենզինային համակարգ 

ՌԱԱՀ  - ռենին անգիոտենզին-ալդոստերոնային համակարգ

ՍԱ         - սրտային անբավարարություն 

ՍԱՀ    - սիրտ-անոթային համակարգ 

ՍԱՈւ    - ստամոքս-աղիքային ուղի 

ՍԹՎ          - սիրտ թոքային վերակենդանացում 

ՍԻՀ    - սրտի իշեմիկ հիվանդություն 

ՍՇԱ   - սուր շնչառական անբավարարություն 

ՍՇԻ   - սուր շնչառական ինֆեկցիա 

ՍՌԴՍ   - սուր ռեսպիրատոր դիսթրես սինդրոմ 

ՍՌՎ       - սինցիտիալ ռեսպիրատոր վիրուս 

ՍՌՎԻ   - սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիա

ՏԵԱ   - տերմինալ երիկամային անբավարարություն

ՏՖԱ   - տոքսիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ 

ՈՒՄԳ   - ուռուցքի մեռուկացման գործոն 

IL   - interleukin 

TNFα   - tumor necrosis factor a  

RSV          - respiratory syncytial virus 

Շնչառության հիմնական ֆունկցիոնալ ցուցանիշները 

ՇԾ  - շնչառական ծավալ 

ԹԿՏ  - թոքերի կենսական տարողություն

ՇՐԾ  - շնչառության րոպեական ծավալ

ԱԾԱ  - առավելագույն ծավալային արագություն

ԹԸՏ  - թոքերի ընդհանուր տարողություն

ԹՄԾ  - թոքերի մնացորդային ծավալ

ԱԱԾ1  - արագացված արտաշնչման ծավալ 1վայրկյանում

ԱԱԾ1/ԹԱԿՏ - Թիֆնոյի ինդեքս 

ՄԾԱ  - միջին ծավալային արագություն

ԹՈՒԿՏ - թոքերի ուժեղացված կենսական տարողություն

ՖՄՏ - ֆունկցիոնալ մնացորդային տարողություն

P - ճնշում

V - ծավալ
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