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ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է ՄԻ ՓՈՔՐԱԾԱՎԱԼ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է  ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ 
ԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆԳԻՈՊԼԱՍՏԻԿԱՅԻ և ԱԴԵԿՎԱՏ 
ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿՈՐՈՆԱՐ ՊԱՏԱՀԱՐԻՑ ՀԵՏՈ  2-3 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՆԱՀԱՏՎԵԼ Է ԸՍՏ ՀԵՏևՅԱԼ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ՝ 
 
 
 
 

1-ԿԾԿՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  (EF)                                                               
2 -ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ    
3- ԸՍՏ ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ (NYHA) 
4-ՎԱՂ ՌԵՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐԻԶԱՑԻԱՅԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ                                                   
5-ՆՈՐ ՍԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  (ԻՆՖԱՐԿՏ ԿԱԽՅԱԼ ԱՆՈԹՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ)                                                         

 



  Հետազոտության համար ընտրված հիվանդների 
ընդհանուր քանակը` 50 հիվանդ  

  Հիվանդներ, որոնց մոտ իրականացվել է կորոնար 
անգիոպլաստիկա` 25 հիվանդ 

  Հիվանդներ, որոնք կլինիկա են ընդունվել ՍԻ-ից 
24ժ անց, ցավերի բացակայությամբ և հետևաբար 
ստացել են դեղորայքային բուժում՝25 հիվանդ 

 

 

անգիոպլաստիկա 

դեղ.բուժում 



          ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

 
Պատահական ձևով ընտրվել են տարբեր ռիսկի 
գործոններով,մասնավորապես՝ զարկերակային հիպերտենզիայով, 
ՇԴ-ով, տարբեր տարիքի , սեռի և լիպիդային փոխանակության 
տարբեր աստիճանի խանգարումներ ունեցող հիվանդներ,որոնք 
գոնե 2-3տ.  ունեցել են դինամիկ հսկողություն : 

 

Կլինիկայում իրականացվել են մի շարք գործիքային,լաբորատոր՝ 
այդ թվում էսգ, էխոսգ,արյան 
ընդհանուր,բիոքիմիական,իմունոլոգիական անալիզ, x-ray ex, 
ուլտրաձայնային հետազոտություններ, որոշվել են սրտային 
յուրահատուկ ֆերմենտներ: 

 

  

 



 

Հիվանդներ,որոնք ընդունվել են կորոնար պատահարից հետո մինչ 6 ժ ինտերվալում և 
իրականացվել է կորոնար անգիոպլաստիկա՝ 12 հիվանդ: 

 

Հիվանդներ, որոնք ընդունվել են 6-12ժ ինտերվալում՝13 հիվանդ: 

   

 

 

 

Ժամանակային ինտերվալ 

12 

13 

մինչ 6ժ 

6-12ժ 



Անգիոպլաստիկա իրականացված 25 հիվանդներից 11 հիվանդի մոտ ձախ 
փորոքի կծկողականությունը ՝ EF=40-45% (44%) 
Մնացած 14 հիվանդի մոտ ՝EF=30-35% (56%) 
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Հիվանդներ առանց սուր սրտային անբավարարության` 11 հիվանդ (44%) 

Հիվանդներ սուր սրտային անբավարարություն Killip 1՝    8 հիվանդ (32%) 

Հիվանդներ սուր սրտային անբավարարությամբ Killip 2՝  4 հիվանդ (16%) 

Հիվանդներ սուր սրտային անբավարարությամբ Killip 3՝   2 հիվանդ (8%) 

 

 

Սուր սրտային 
անբավարարություն 
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ԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆԳԻՈՊԼԱՍՏԻԿԱ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ   2-3տ  Follow up 
 2-3 տարվա ընթացքում փորոքի արտամղման ֆրակցիան անփոփոխ` 

6 հիվանդ, 24% 

 արտամղման ֆրակցիայի դրական դինամիկա՝ 17 հիվանդ, 68%   

 արտամղման ֆրակցիայի բացասական դինամիկա՝ 2 հիվանդ , 8% 

 

 

EF անփոփոխ 

EF դրական 

EF բացասական 



Հիվանդներ, որոնք հետագայում կարիք են ունեցել ինֆարկտ 
կախյալ անոթի կրկնակի ռեվասկուլյարիզացիայի՝1 հիվանդ, 4% 

Կրկնակի ինֆարկտներ` կապված թիրախ անոթի հետ` 0 

Մահացություն սիրտ անոթային կամ այլ պատճառներից` 1 
հիվանդ (ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ)4% 

Թրոմբոզներ-վաղ՝ 1 հիվանդ, 4% 

Ուշ  թրոմբոզներ ` 0 

Սրտային անբավարարության դասի դինամիկ լավացում՝ 19 
հիվանդ, 76% 

 (սրտային անբավարարության NYHA դասը որոշվել է 
գործիքային,լաբորատոր հետազոտությունների, հիվանդի 
կլինիկական, ֆունկցիոնալ տվյալների հիման վրա):   

Վատացում` 0 

Անփոփոխ` 6 հիվանդ, 24 % 

Ռեկուրենտ ստենոկարդիայի նոպաներ` կախված 
ստենտավորված անոթի հետ` 1 հիվանդ(ռեկուրենտ 
ստենոկարդիայի  դասը որոշվել է ըստ տրեդմիլ տեստի) 

Հիվանդներից մեկի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել 
իրականացնել շտապ ԱԿՇ վիրահատություն: 

ԱՊՐԵԼԻՈՒԹԼՈՒՆԸ  96% 

 
 



Կորոնար անգիոպլաստիկայով հիվանդներից 76% -ի մոտ 
դիտվել է սրտային անբավարարության դասի լավացում 
 

NYHA դասի լավացում 

NYHA դասի 

վատացում 

NYHA դասն 

անփոփոխ 



Հիվանդներ, որոնց մոտ չի իրականացվել կորոնար 
անգիոպլաստիկա՝ հաշվի առնելով լաբորատոր, 
գործիքային հետազոտության տվյալները, ինչպես նաև 
ժամանակային ինտերվալը և ցավերի բացակայությունը: 

 

 

Այս խմբի հիվանդներն ընդունվել են ինֆարկտից 24ժ հետո,կորոնարոգեն ցավի 
բացակայությությամբ:Կլինիկայում հիվանդները ստացել են օպտիմալ դեղորայքաըին 
բուժում: 

Հիվանդների արտամղման ֆրակցիան հիմնականում եղել է 35% և ցածր 

Սուր սրտային անբավարարության Killip  1՝   4 հիվանդ (16%) 

Սուր սրտային անբավարարության Killip  2՝   12 հիվանդ (48%) 

Սուր սրտային անբավարարության  Killip 3՝     9 հիվանդ (36%) 

 

 



Արտամղման ֆրակցիայի 
դինամիկա 

2-3 տարվա ընթացքում փորոքի արտամղման ֆրակցիան անփոփոխ՝ 
4 հիվանդ 20 % 

Արտամղման ֆրակցիայի դրական դինամիկա՝ 0%   

Արտամղման ֆրակցիայի բացասական դինամիկա՝ 16 հիվանդ   80% 
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Սրտային անբավարարության դասի լավացում՝ 0 
 (սրտային անբավարարության NYHA դասը որոշվել է 
գործիքային,լաբորատոր հետազոտությունների, հիվանդի 
կլինիկական, ֆունկցիոնալ տվյալների հիման վրա):   
Վատացում`23 հիվանդ 92% 
Անփոփոխ` 2 հիվանդ, 8% 
Մահվան պատճառ են հանդիսացել հիմնականում սիրտ- 
անոթային գործոնները՝ 5 հիվանդ 20% 
 
 

ՍԱ դասի վատացում 

ՍԱ դասն անփոփոխ 



ՄԵՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՇԱՏ 
ՔԻՉ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻ 
ՇԱՐՔ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՑ….. 

  

   Սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում 
ինվազիվ միջամտությունը հանդիսանում է 
ընտրության միջոց, նվազեցնում է սիրտ-
անոթային մահացությունը, բարձրացնում 
կյանքի որակը, իջեցնում հետագա կորոնար 
պատահարների՜այդ թվում սրտամկանի 
կրկնակի ինֆարկտի 
հավանականությունը,իջեցնում սրտային 
անբավարարության դասը՝ համեմատած 
օպտիմալ դեղորայքային բուժման հետ: 




