
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 
 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  3  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ 
(Ù»Ãá¹Ý»ñ)` íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ¨  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ: ºñÏáõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  µáõÅáõÙÁ  ÏáãíáõÙ  ¿  ½áõ·³Ïóí³Í  (ÏáÙµÇÝ³óí³Í), ÇëÏ  µáÉáñ  »ñ»ùÇ  
¹»åùáõÙ`  Ñ³Ù³ÉÇñ (ÏáÙåÉ»ùë): 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³ßíÇ  »Ý  ³éÝíáõÙ` 
• áõéáõóùÇ  µÝáõÃ³·ñ»ñÁ – ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÷áõÉÁ), 

ÏÉÇÝÇÏá-³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  ïÇåÁ, ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ûñ·³ÝÇ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñÙ³Ý  
³ëïÇ×³ÝÁ, ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ó¨Á, ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ, áõéáõóùÇ  ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  ¨  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³é³ÝÓÇÝ  ¹»åù»ñáõÙ  Ý³¨  
·»Ý»ïÇÏ  µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ¨  Ùáõï³óÇáÝ  Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ (ëï³ïáõëÁ); 

• ÑÇí³Ý¹Ç µÝáõÃ³·ñ»ñÁ - ï³ñÇùÁ, ·áñÍáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  ë³Ý¹Õ³ÏÁ (performance status), 
Ï»Ýë³Ï³Ý  Ï³ñ¨áñ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  íÇ×³ÏÁ,  áõÕ»ÏóáÕ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
ÑáñÙáÝ³É-ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ: 

 
àôéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  Ù»ç  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý. 
• ³ñÙ³ï³Ï³Ý  (é³¹ÇÏ³É, Ïáõñ³ïÇí)  µáõÅáõÙ, áñÇ  Ýå³ï³ÏÝ  ¿  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  

ÉñÇí  í»ñ³óáõÙÁ`  ³Ëï³¹³¹³ñÇ (é»ÙÇëÇ³ÛÇ)  µ³ñÓñ  Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ; 
• ³ÙáùÇã  (å³ÉÇ³ïÇí)  µáõÅáõÙ, áñÇ  Ýå³ï³ÏÁ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÇ  ÷áùñ³óáõÙÝ  ¿, 

ÑÇí³Ý¹Ç  íÇ×³ÏÇ  Ã»Ã¨³óáõÙÁ, ÏÛ³ÝùÇ  ï¨áÕáõÃÛ³Ý  »ñÏ³ñ³óáõÙÁ; 
• ³Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ  (ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ)  µáõÅáõÙ, áñÇ  Ýå³ï³ÏÁ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  

³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  (ëÇÙåïáÙÝ»ñÇ)  í»ñ³óáõÙÝ  ¿  ¨  ÏÛ³ÝùÇ  áñ³ÏÇ  µ³ñ»É³íáõÙÁ`  ³é³Ýó  
³é³çÝ³ÛÇÝ  ûç³ËÇ  ¨/Ï³Ù  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  íñ³  ³½¹»óáõÃÛ³Ý: 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ  »Ý` 
1. ÙáõÉïÇ¹ÇëóÇåÉÇÝ³ñ  (multiprofessional)  ¨  ÇÝï»·ñ³ïÇí  Ùáï»óáõÙ - µáõÅÙ³Ý  Ù»Ãá¹Ç  

ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ex  consilio`  µáÉáñ  ³éÝãíáÕ  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ; 
2. ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·³ÛÇÝ (åñáïáÏáÉ³ÛÇÝ)  ¨  ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óí³Í  µáõÅáõÙ  (³ÝÓÝ³Ù»ï  

µáõÅáõÙ – tailored  treatment); 
3. ÙáõÉïÇÙá¹³É  Ùáï»óáõÙ  (multimodality treatment) – ÉáÏáé»·ÇáÝ³ñ  µáõÅÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ  

(íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÝ»ñ)  ½áõ·³ÏóáõÙÁ  Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  (¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ)  
µáõÅÙ³Ý  Ñ»ï; ß³ï  Ï³ñ¨áñ  ¿  ³Û¹  ½áõ·³ÏóáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ  (timing)  ¨  
Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  (sequencing): 

 
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ 
 
²Ù»Ý³ÑÇÝ  µáõÅÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ, áñÁ  Ý»ñÏ³ÛáõÙë  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ×ÝßáÕ  

Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ  áõÝÇ  ³é³çÝ³Ñ»ñÃ  ¨  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ: 

²Ûë  Ù»Ãá¹Á  ÑÇÙÝí³Í  ¿  ³ÛÝ  å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý  íñ³, áñ  ½³ñ·³óÙ³Ý  ëÏ½µáõÙ  ó³ÝÏ³ó³Í  
Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ï»Õ³ÛÇÝ  åñáó»ë: 

ø³ÕóÏ»ÕÇ  íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý  ÑÇÙùáõÙ  ÁÝÏ³Í  »Ý  2  ëÏ½µáõÝùÝ»ñ` ³µÉ³ëïÇÏ³  ¨  
³ÝïÇµÉ³ëïÇÏ³, áñáÝó  Ç¹»³É³Ï³Ý  å³Ñå³ÝáõÙÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ³å³Ñáí»É  ó³ÝÏ³ó³Í  ÑÇí³Ý¹Ç  
ÉñÇí  ³å³ùÇÝáõÙ: 

²µÉ³ëïÇÏ³ÛÇ  ï³Ï  Ñ³ëÏ³ÝáõÙ  »Ý  íÇñ³Ñ³ïÙ³Ý  ³ÛÝåÇëÇ  »Õ³Ý³Ï, áñÇ  ¹»åùáõÙ  
Ñ»é³óÝáõÙ »Ý µáÉáñ  áõéáõóù³ÛÇÝ (µÉ³ëï³ÛÇÝ)  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ, ³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³µÉ³ëïÇÏáõÃÛ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  Ï³ñ»ÉÇ ¿  Ùáï»óÝ»É  ûåïÇÙ³É  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ` íÇñ³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ»ï¨Û³É  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñÇ  å³Ñå³ÝÙ³Ý  
×³Ý³å³ñÑáí. 

• íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý  ·áïÇ³ÛÝáõÃÛáõÝ – íÇñ³Ñ³ïÙ³Ý  Ù»Ãá¹ÇÏ³, áñÇ  
¹»åùáõÙ  Ñ³ßíÇ  »Ý  ³éÝíáõÙ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ûç³ËÇ  ï³ñ³ÍÙ³Ý  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ¨  
áõéáõóùÇ  »ÝÃ³¹ñíáÕ  Ï³Ù  Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
– Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ûç³ËÇ  Ñ»é³óáõÙ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ (íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ + é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³¹»Ý¿ÏïáÙÇ³), 



• íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  ýáõïÉÛ³ñáõÃÛáõÝ – íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  
Ï³ï³ñáõÙÁ  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  å³ïÛ³ÝÝ»ñÇ (ýáõïÉÛ³ñÝ»ñÇ)  Ï³Ù  ÷³Ï»Õ³ÛÇÝ  µáõÝáóÝ»ñÇ  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù, áñå»ë  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  å³ïÝ»ßÝ»ñ  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ  »Ý  áõéáõóùÇ  
ï³ñ³ÍáõÙÁ: 

²ÝïÇµÉ³ëïÇÏ³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ÉÇñ  ¿, áñÇ  Ýå³ï³ÏÝ  ¿  Ýí³½»óÝ»É  áõéáõóù³ÛÇÝ  
¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ  ë»ñÙÝ³óñáõÙÁ  í»ñùáõÙ  ¨  íÝ³ë³½»ñÍ»É  ¹ñ³Ýó` 

• áõéáõóùÁ  ëÝáõóáÕ  ³ÝáÃÝ»ñÇ  í³Õ  Ï³åáõÙ, 
• ËáÕáí³Ï³íáñ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ï³åáõÙ  áõéáõóùÇó  í»ñ  ¨  í³ñ, 
• áõéáõóùáí  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ûñ·³ÝÇ  ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙ  Ù³éÉ³Û»  ³ÝÓ»éáóÇÏÝ»ñáí, 
• íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ëåÇï³Ï»Õ»ÝÇ, Ó»éÝáóÝ»ñÇ  ¨  ·áñÍÇùÝ»ñÇ  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ÷áËáõÙ, 
• ¿É»Ïïñá¹³Ý³ÏÇ  ÏÇñ³éáõÙ  ¨  ³ÛÉÝ: 
 
úÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³ñ¨áñ  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  

¹ñ³Ýó  ³ËïáñáßÇã  µÝáõÛÃÁ: àõéáõóùÇ  Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ  Ï³ï³ñíáÕ  ó³ÝÏ³ó³Í  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ  ëÏëíáõÙ  ¿  ³ËïáñáßÇã  ÷áõÉÇó  ¨  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  Çñ³Ï³Ý  
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ  Ñ³×³Ë  ¨  ³é³í»É  Ñ³Ù³ñÅ»ù  áñáßíáõÙ  ¿  ÙÇ³ÛÝ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï:  

²ÛÝ  ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ  µáõÅáõÙÁ  ëÏë»Éáõó  ³é³ç  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ³ÛÉ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí  
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  ³ËïáñáßáõÙÁ  ãÇ  áñáßí»É (»ñµ  ³ËïáñáßáõÙÁ  ×ßï»Éáõ  µáÉáñ  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ëå³éí³Í  »Ý  Ï³Ù  ÑÝ³ñ³íáñ  ã¿  ³ËïáñáßáõÙÁ  å³ñ½»É  å³Ï³ë  
ÇÝí³½Çí  Ù»Ãá¹Ý»ñáí),  áñå»ë  ³ËïáñáßÙ³Ý  í»ñçÝ³Ï³Ý  ¿ï³å  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ËïáñáßÇã 
(¹Ç³·ÝáëïÇÏ) íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ (µ³ó  µÇáåëÇ³):  

ºñµ»ÙÝ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  í»ñçÝ³Ï³Ý  Í³í³ÉÁ  áñáßíáõÙ  ¿  Ý»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
(ÇÝïñ³ûå»ñ³óÇáÝ)  ßï³å  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ:  

Î³ï³ñíáõÙ  ¿  Ý³¨  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  »½ñ»ñÇ  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ  
(Ù³ëÝ³Ñ³ïÙ³Ý  »½ñ»ñÇ  ³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, margin 
status):  

ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó  Ñ»ïá  Ñ»é³óí³Í  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ  å³ñï³¹Çñ  áõÕ³ñÏíáõÙ  »Ý  
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý:  

àñáß  ¹»åù»ñáõÙ, ³ÝóÏ³óí³Í  µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  áñáßíáõÙ  ¿  ³ËïáñáßÇã  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ÙÇçáóáí  (§second look¦  ïÇåÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  
ù³ÕóÏ»ÕÇ, Ý»ÛñáµÉ³ëïáÙ³Ý»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï): 

 
úÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ïÇå»ñÁ. 
• ³ñÙ³ï³Ï³Ý (é³¹ÇÏ³É) íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ,  
• ³ÙáùÇã (å³ÉÇ³ïÇí)  ¨  ³Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ (ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ)  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
• ³ËïáñáßÇã (¹Ç³·ÝáëïÇÏ, ¿ùëåÉáñ³ïÇí)  ¨  ÷áñÓÝ³Ï³Ý (³åñáµ³ïÇí)  

íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ  (! å³ñï³¹Çñ  µÇáåëÇ³Ûáí), 
• ÑáñÙáÝ-Ï³ñ·³íáñáÕ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
• Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã  (åñáýÇÉ³ÏïÇÏ)  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
²ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  µ³í³ñ³ñáõÙ  »Ý    ³µÉ³ëïÇÏ³ÛÇ  ¨  ³ÝïÇµÉ³ëïÇÏ³ÛÇ  

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ; ³Û¹  ¹»åùáõÙ  Ñ»é³óíáõÙ ¿  áõéáõóùÁ  ³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
(R0) ¨  »ÝÃ³¹ñíáõÙ  ¿  ³ÙµáÕç  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ   í»ñ³óáõÙ` ÉñÇí  ³å³ùÇÝÙ³Ý  ÑáõÛëáí: 
àõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  Ù»ç  ³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ  å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ  å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý  ¿, ù³ÝÇ  
áñ  Çñ³Ï³Ý  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  ³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  ·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  áã  Ã»  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý  å³ÑÇÝ, ³ÛÉ  áñáß³ÏÇ  Å³Ù³Ý³Ï  (ï³ñÇÝ»ñ)  ³Ýó: 

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý.  
• ëáíáñ³Ï³Ý  (ëï³Ý¹³ñï)  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ – Ñ»é³óíáõÙ  ¿  

³Ëï³Ñ³ñí³Í  ûñ·³ÝÁ`  é»·ÇáÝ³ñ  ÉÇÙýáÏáÉ»ÏïáñÇ  Ñ»ï  ÙÇ  µÉáÏáí  (en bloc); 
• ÁÝ¹É³ÛÝí³Í  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ – Ñ»é³óíáÕ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  µÉáÏÇ  Ù»ç 

(³Ëï³Ñ³ñí³Í  ûñ·³Ý + é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙýáÏáÉ»Ïïáñ)  ÙïÝáõÙ  ¿  Ý³¨  Éñ³óáõóÇã  
ÉÇÙýáÏáÉ»Ïïáñ; 

• ÏáÙµÇÝ³óí³Í  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ – Ñ»é³óíáÕ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  µÉáÏÇ  Ù»ç  ÙïÝáõÙ  ¿  
áõéáõóùáí  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÁ  Ï³Ù  Ýñ³  ÙÇ  Ù³ëÁ (ûñÇÝ³Ï,  É³ÛÝ³Ï³Ý  Ñ³ëï  



³ÕÇùÇÝ  Ý»ñ³×³Í  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  é»½»ÏóÇ³  Ï³Ù  
·³ëïñ¿ÏïáÙÇ³`  É³ÛÝ³Ï³Ý  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  é»½»ÏóÇ³Ûáí); 

• ·»ñ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï,  ³ñ·³Ý¹Ç  ¿ùëïÇñå³óÇ³Ý  
ÙÇ½³å³ñÏÇ  ¨  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  Ñ»ï); 

• ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  í³Õ  ÷áõÉ»ñáõÙ, 
³é³Ýó  ³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ÏáñëïÇ); 

• åÉ³ëïÇÏ-é»ÏáÝëïñáõÏïÇí  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ – ëáíáñ³µ³ñ Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  
ï»Õ³ÛÇÝ-ï³ñ³Íí³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¨  ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ ³ñÙ³ï³Ï³Ý  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ñ»ïá  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ó¨Á  ¨  ýáõÝÏóÇ³Ý  í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí; 

• §÷ñÏáÕ³Ï³Ý¦ (salvage)  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ – Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ³é³çÝ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  
³ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  í»ñçÝ³Ï³Ý  µáõÅáõÙÇó  Ñ»ïá  áõéáõóùÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, ûñÇÝ³Ï, 
áñáí³ÛÝ³ß»ù³ÛÇÝ  ¿ùëïÇñå³óÇ³Ý  ³Ý³É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ùÇÙÇá×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÇó, Ï³Ù  
ÏáÝùÇ  ¿Ï½»Ýï»ñ³óÇ³  ³ñ·³Ý¹Ç  í½ÇÏÇ  ùÇÙÇá×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÇó  Ñ»ïá, Ï³Ù  
Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³Ý  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó  Ñ»ïá  
ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ: 

êÇÙáõÉï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï  
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ  ³ÛÉ  ûñ·³ÝÇ  áõéáõóùÇ  Ï³Ù  ³ÛÉ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: 

 
ä³ÉÇ³ïÇí  ¨  ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  µáÉáñ  ³ÛÝ  ¹»åù»ñáõÙ, 

»ñµ  áõéáõóùÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³ÝÙ³ëÝ³Ñ³ï»ÉÇ  (áã-é»½»Ïï³µ»É)`  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³Ù  ï»ËÝÇÏ³å»ë  ÉñÇí  Ñ»é³óÙ³Ý  ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ: ²Ûë  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ  óáõóáõÙÝ»ñáí 
(³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý, ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ) ¨  ¹ñ³Ýó  Ýå³ï³ÏÁ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
í»ñ³óáõÙÁ  Ï³Ù  Ï³ÝËáõÙÝ  ¿, áñáÝù  Ï³ñáÕ  »Ý  µ»ñ»É  ÑÇí³Ý¹Ç  Ù³Ñí³Ý: 

ä³ÉÇ³ïÇí  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  »Ý  ¹³ëíáõÙ  óÇïáé»¹áõÏïÇí  (debulking)  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ»ñÁ, áñáÝó  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿ áõéáõóù³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÇ  ÷áùñ³óáõÙ: 
ÎÇñ³éíáõÙ  »Ý  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ, Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ, 
·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É ëïñáÙ³É  áõéáõóùÝ»ñÇ  (GIST), Ý»Ûñá¿Ý¹áÏñÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï: 
òÇïáé»¹áõÏïÇí  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ñ»ïá  Ñ³×³Ë  å³ÛÙ³ÝÝ»ñ  »Ý  ëï»ÕÍíáõÙ  áõéáõóùÇ  
íñ³  ³ÛÉ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí  (ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³, ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ µáõÅáõÙ, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ)  
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ: 

ä³ÉÇ³ïÇí  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ  »Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  Ý³¨  ëáÉÇï³ñ  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  
Ñ»é³óáõÙÁ: 

 
ÐáñÙáÝ-Ï³ñ·³íáñáÕ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  (³µÉ³ïÇí  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³)  ûñÇÝ³ÏÝ»ñ  »Ý  

ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáÕ  »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ  ûñË¿ÏïáÙÇ³Ý  Ï³Ù  
ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ER+  ù³ÕóÏ»Õáí  åñ»Ù»Ýáå³áõ½³É  Ï³Ý³Ýó  Ùáï  Ï³ï³ñíáÕ  »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ  
ûí³ñÇ¿ÏïáÙÇ³Ý:   

 
äñáýÇÉ³ÏïÇÏ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (risk reduction  surgery) Ñ³ñóÁ  Ñ³×³Ë  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  

·»Ý»ïÇÏáñ»Ý  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  áõéáõóù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï (ûñÇÝ³Ï, 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý åáÉÇåá½Ç, µ³½Ù³ÏÇ  ¿Ý¹áÏñÇÝ  Ý»áåÉ³½Ç³ÛÇ  ëÇÝ¹ñáÙÇ  Å³Ù³Ý³Ï, BRCA1  ¨  
BRCA2  ·»Ý³ÛÇÝ  Ùáõï³óÇ³Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ), ÁÝ¹  áñáõÙ, ³ÛÝ  í»ñ³µ»ñáõÙ  ¿  áã 
ÙÇ³ÛÝ  ÑÇí³Ý¹ÇÝ, ³ÛÉ  Ý³¨  Ýñ³  Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ:   

ä»ïù  ¿  ï³ñµ»ñ»É §íÇñ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛáõÝ¦  ¨  §Ù³ëÝ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛáõÝ¦  ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: 
§ìÇñ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦  (ûå»ñ³µ»ÉáõÃÛáõÝ)  ÑÇí³Ý¹Ç  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ëáÙ³ïÇÏ  íÇ×³ÏÇ  
µÝáõÃ³·ÇñÝ  ¿, Ýñ³  ýáõÝÏóÇáÝ³É  é»½»ñíÝ»ñÁ, áñáÝù  ÃáõÛÉ³ïñáõÙ  »Ý  Ï³ï³ñ»É  
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ: §²ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛ³Ý¦ (ÇÝûå»ñ³µ»ÉáõÃÛ³Ý) ¹»åùáõÙ 
ÑÇí³Ý¹Ç íÇ×³ÏÁ (Ýñ³ ýáõÝÏóÇáÝ³É é»½»ñíÝ»ñÁ) µ³ó³éáõÙ »Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 

§Ø³ëÝ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦  (é»½»Ïï³µ»ÉáõÃÛáõÝ)  µÝáõÃ³·ñáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  íÇ×³ÏÁ, ³ÛÝ  
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿  áõéáõóùÇ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  Ñ»é³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  ¨  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: §Ø³ëÝ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦  ³Ù»ÝÇó  ³é³ç  Ï³Ëí³Í  ¿  
áõéáõóùÇ  ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÝ  í»ñçÝ³Ï³Ýáñ»Ý áñáßíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ`  
áõéáõóùÇ  ¨  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ  ·áïÇÝ»ñÇ  Ý»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
(ÇÝïñ³ûå»ñ³óÇáÝ)  é¨Ç½Ç³ÛÇ  ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: 



    
ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  Éñ³óáõóÇã  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ  »Ý  áõéáõóùÝ»ñÇ  ³µÉ³ïÇí  

ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÁ  ¨  ýáïá¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ã»ñ³åÇ³Ý: 
àõéáõóùÝ»ñÇ  ³µÉ³ïÇí  ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÁ  ÑÇÙÝí³Í  »Ý. 
• ç»ñÙáõÃÛ³Ý íñ³ (heat-based) – é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³Ý  ³µÉ³óÇ³ (èÐ² - RFA), É³½»ñ³ÛÇÝ  

³µÉ³óÇ³ (É³½»ñáËÇñáõñ·Ç³), ÙÇÏñá³ÉÇù³ÛÇÝ  ³µÉ³óÇ³, 
• ë³éÝáõÃÛ³Ý íñ³ (cold-based) – ÏñÇá¹»ëïñáõÏóÇ³,  
• ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  íñ³ (electrical-based) - ¿É»Ïïñá¿ùëóÇ½Ç³, ³Ý¹³ñÓ»ÉÇ  

¿É»Ïïñáåáñ³óÇ³ (Ý³Ýá¹³Ý³ÏÇ  ÙÇçáóáí): 
²µÉ³ïÇí  ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÇ  Ï³ñ¨áñ  ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ  Ï³Û³ÝáõÙ  ¿  Ýñ³ÝáõÙ, áñ 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ¹ñ³Ýù  Ï³ñáÕ  »Ý  ÏñÏÝí»É  (ãáõÝ»Ý  ïáùëÇÏáõÃÛ³Ý  í»ñÇÝ  
ë³ÑÙ³Ý): 

 
üáïá¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ã»ñ³åÇ³Ý  ÑÇÙÝí³Í  ¿  µÇáÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ, ëå»óÇýÇÏ  ýáïá³Ïó»åïáñÝ»ñÇ  

Ñ»ï  ÉáõÛëÇ  ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý  íñ³: Ø»Ë³ÝÇ½ÙÁ  Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿: Ü»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ  Ý»ñÙáõÍí³Í 
ýáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³ïáñÁ  Ïáõï³ÏíáõÙ  ¿  áõéáõóùáõÙ: ÀÝ¹  áñáõÙ, ã³ñáñ³Ï  µçÇçÝ»ñÁ, ³éáÕç  
µçÇçÝ»ñÇ  Ñ»ï  Ñ³Ù»Ù³ï³Í, 10-15 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ß³ï »Ý Çñ»Ýó Ù»ç ýáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³ïáñ  
Ïáõï³ÏáõÙ: üáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³ïáñÇ  Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ  Ý»ñÙáõÍáõÙÇó  3  Å³Ù  ³Ýó  ³ÛÝ  ÙÝáõÙ  ¿  
ÙÇ³ÛÝ  ã³ñáñ³Ï  µçÇçÝ»ñáõÙ: ²Û¹  Å³Ù³Ý³Ï  áõéáõóùÇ  ßñç³ÝáõÙ  ÉáõÛëÇ  ³ÕµÛáõñÝ  áõÕÕ»ÉÇë  
µçÇçÝ»ñáõÙ  ï»ÕÇ  »Ý  áõÝ»ÝáõÙ  ÙÇ  ß³ñù  ýáïáÃ»ñÙÇÏ  ¨  ýáïáùÇÙÇ³Ï³Ý  é»³ÏóÇ³Ý»ñ, áñáÝó  
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÁ  Ù³Ñ³ÝáõÙ  »Ý: 

Ø»Ãá¹Ç  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ  Ýñ³  µ³ñÓñ  ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ  ¿: ØÛáõë  
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ  Ï³Û³ÝáõÙ  ¿  Ýñ³ÝáõÙ, áñ áõéáõóùÇ  é»óÇ¹ÇíÇ  ¹»åùáõÙ  ³ÛÝ  Ï³ñáÕ  ¿  µ³½ÙÇóë  
ÏñÏÝí»É` ³é³Ýó  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  íñ³  µ³ó³ë³Ï³Ý  ³½¹»óáõÃÛ³Ý: 

üáïá¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ã»ñ³åÇ³Ý   Ï³ñáÕ  ¿  ÏÇñ³éí»É  Ù³ßÏÇ, ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ íñ³  ¨  ëÝ³Ù»ç  
ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ: êáíáñ³µ³ñ  ³ÛÝ  ÏÇñ³éíáõÙ  
¿  áõéáõóùÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, »ñµ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ¨  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÝ»ñÇ  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ëå³éí³Í  »Ý: 

üáïá¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ã»ñ³åÇ³ÛÇ  ÙÇçáóáí  áõéáõóùÇ  ÉñÇí  é»·ñ»ëÇ³  ¿  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  48-81%-Ç  Ùáï: 

 
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  áõéáõóù³ÛÇÝ  íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý  Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ  Ýí³×áõÙÝ»ñÝ  »Ý  

Ýí³½³·áõÛÝ  Ùáõïùáí  (minimal access, keyhole surgery)  ¨  ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
å³ïÏ»ñ³Õ»Ï³í³ñíáÕ  ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (image-guided  interventions), 
ï»ë³ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ (video-assisted)  ¨  éáµáï³ÛÇÝ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Da Vinci surgical 
systems):        



â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ 
 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  - ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µáõÅáõÙÝ  ¿  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñáí, 
áñáÝù  ÁÝÏ×áõÙ  »Ý  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý (óÇïáëï³ïÇÏ  ³½¹»óáõÃÛáõÝ) Ï³Ù  
µ»ñáõÙ  »Ý  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  Ù³Ñí³Ý  Ï³Ù  ³åáåïá½Ç  (óÇïáïáùëÇÏ  ³½¹»óáõÃÛáõÝ): 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý áõéáõóù³µ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ³í»ÉÇ  ù³Ý  100  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  
åñ»å³ñ³ïÝ»ñ: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ  ³í»ÉÇ  É³ÛÝ  ¿. 
1. åñáÉÇý»ñ³ó³ÛÇ  ÁÝÏ×áõÙ 
2. ÇÝí³½Ç³ÛÇ  ÁÝÏ×áõÙ 
3. ³¹Ñ»½Ç³ÛÇ  ÁÝÏ×áõÙ 
4. ³Ý·Çá·»Ý»½Ç  ÁÝÏ×áõÙ 
5. Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  ÁÝÏ×áõÙ 
6. ³åáåïá½Ç  ÇÝ¹áõÏóÇ³ 
7. ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ½·³ÛÝáõÃÛ³Ý  µ³ñÓñ³óáõÙ: 
  
¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ  Ýñ³  Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ  ¿ - 

áõéáõóù³ÛÇÝ  ³×Á  ÁÝÏ×íáõÙ  ¿  áã ÙÇ³ÛÝ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  áõ  é»·ÇáÝ³ñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  
ßñç³ÝáõÙ, ³ÛÉ  Ý³¨  áõéáõóùÇ  Ñ»é³íáñ  ûç³ËÝ»ñáõÙ: 

Ð³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÙÇ³ÛÝ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  
í»ñÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó  Ñ»ïá` »ñµ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÇ  ³ËïáñáßáõÙÁ  Ñ³ëï³ïí³Í  ¿  
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ: 

 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ÙÇ  ù³ÝÇ  ï»ë³ÏÝ»ñ. 
• ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ 
• ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ 
• ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ 
• ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ (targeted)  µáõÅáõÙ 

    
Ð³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
1. ³ÉÏÇÉ³ïÝ»ñ - ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. ³ÉÏÇÉ³óÙ³Ý  é»³ÏóÇ³` çñ³ÛÇÝ  ÉáõÍáõÛÃÝ»ñáõÙ  

¹ÇëáóÇ³óÇ³ÛÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ³ÉÏÇÉ  ËÙµ»ñ, áñáÝù  ÙÇ³Ý³Éáí  
ÝáõÏÉ»ÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ  Ñ»ï`  Ë³Ý·³ñáõÙ  »Ý  ¸ÜÂ-Ç  é»åÉÇÏ³óÇ³Ý;  

• ùÉáñ¿ÃÇÉ³ÙÇÝÝ»ñ – óÇÏÉáýáëý³Ý, ¿ÙµÇËÇÝ, ùÉáñ³ÙµáõóÇÉ  (Leukeran), ë³ñÏáÉÇ½ÇÝ, 
Ù»Éý³É³Ý (Alkeran), Çýáëý³ÙÇ¹, ï»Ùá½áÉ³ÙÇ¹ (Temodal) 

• ¿ÃÇÉ»ÝÇÙÇÝÝ»ñ - ÃÇáýáëý³ÙÇ¹, ÇÙÇýáë 
• ÝÇïñá½áÙÇ½³ÝÛáõÃÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ – ÉáÙáõëïÇÝ (CCNU), ýáï»ÙáõëïÇÝ (Mustoforan), 

Ï³ñÙáõëïÇÝ (BCNU), ëïñ»åïá½áóÇÝ 
• ¹ÇëáõÉýáÝ³ÃÃíÇ  »Ã»ñÝ»ñ – µáõëáõÉý³Ý (ÙÇ»Éáë³Ý) 
• åÉ³ïÇÝÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ – óÇëåÉ³ïÇÝ, Ï³ñµáåÉ³ïÇÝ, ûùë³ÉÇåÉ³ïÇÝ (Eloxatin), 
• ÃñÇ³½ÇÝÝ»ñ –  ¹³Ï³ñµ³½ÇÝ, åñáÏ³ñµ³½ÇÝ (Natulan),  

2. ³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñ – ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. åáõñÇÝ³ÛÇÝ  ¨  åÇñÇÙÇ¹ÇÝ³ÛÇÝ  
ÃÃáõÝÝ»ñÇ  ëÇÝÃ»½Ç  Ë³Ý·³ñáõÙ; 

• ýáÉ³ÃÃíÇ  ³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ – Ù»ïáïñ»ùë³ï, åñ³É³ïñ»ùë³ï (Folotyn), 
å»Ù»ïñ»ùë»¹ (Alimpta) 

• åáõñÇÝÇ  ³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ – 6-Ù»ñÏ³åïáåáõñÇÝ (Purinethol), ýÉáõ¹³ñ³µÇÝ; 
• åÇñÇÙÇ¹ÇÝÇ  ³Ý³Éá·Ý»ñ – 5-ýïáõñáõñ³óÇÉ, ýïáñ³ýáõñ (ï»·³ýáõñ), Ï³å»óÇï³µÇÝ 

(Xeloda), ·»ÙóÇï³µÇÝ (Gemzar), ÙÇÉï»ùë (Miltefosine), óÇï³ñ³µÇÝ (Ara-C, Citozar); 
• ïÇÙÇ¹ÇÉ³ïëÇÝÃ»ï³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – ïáÙáõ¹»ùë 
• éÇµáÝáõÏÉá½Ç¹é»¹áõÏï³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – ÑÇ¹ñûùëÇÙÇ½³ÝÛáõÃ (Hydrea) 

3. ³ÝïÇµÇáïÇÏÝ»ñ – Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ëÝÏ»ñÇ  Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  ³ñ·³ëÇùÝ»ñ; 
³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. ÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝ  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ¸ÜÂ-Ç Ñ»ï, 
é»åÉÇÏ³óÇ³ÛÇ  ¨  ïñ³ÝëÏñÇåóÇ³ÛÇ  åñáó»ëÝ»ñÇ  Ë³Ý·³ñáõÙ; 

• ³ÏïÇÝáÙÇóÇÝÝ»ñ - ¹³ÏïÇÝáÙÇóÇÝ 



• ³Ýïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ - ¹áùëáéáõµÇóÇÝ (³¹ñÇ³ÙÇóÇÝ, ³¹ñÇ³µÉ³ëïÇÝ), ÉÇåáëáÙ³É  
¹áùëáéáõµÇóÇÝÝ»ñ (Caelyx, Myocet), ¿åÇéáõµÇóÇÝ (ý³ñÙáéáõµÇóÇÝ), ¹³áõÝáéáõµÇóÇÝ 
(éáõµáÙÇóÇÝ), Ç¹³éáõµÇóÇÝ  

• ³Ýïñ³ó»Ý¹ÇáÝÝ»ñ – ÙÇïáùë³ÝïñáÝ 
• ýÉ»áÙÇóÇÝÝ»ñ - µÉ»áÙÇóÇÝ 
• ³áõñ»É³ÃÃíÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ – ûÉÇíáÙÇóÇÝ 
• ³ÛÉ  ³ÝïÇµÇáïÇÏÝ»ñ – ÙÇïáÙÇóÇÝ C 

4. µáõë³Ï³Ý  Í³·Ù³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ -  
• íÇÝÏ³-³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñ – íÇÝµÉ³ëïÇÝ, íÇÝÏñÇëïÇÝ (ûÝÏáíÇÝ), íÇÝáé»ÉµÇÝ (Navelbin) 
• ï³ùë³ÝÝ»ñ – ï³ùëáÉ (Paclitaxel), nab-å³ÏÉÇï³ùë»É (Abraxane), ¹áó»ï³ùë»É 

(Taxotere), Ï³µ³½Çï³ùë»É (Jevtana) 
íÇÝÏ³-³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñÇ  ¨  ï³ùë³ÝÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. ÙÇÏñáËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ  
ïáõµáõÉÇÝ  ëåÇï³ÏáõóÇ  ¹»Ý³ïáõñ³óÇ³; 
• Ñ³ÉÇËáÝ¹ñÇÝÝ»ñ - ¿ñÇµáõÉÇÝ (Halaven)` Íáí³ÛÇÝ ëåáõÝ·Ý»ñÇ µÝ³Ï³Ý ³ñ·³ëÇù 

Halichondrin B-Ç ëÇÝÃ»ïÇÏ ³Ý³Éá·Ý ¿, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÙÇÏñáËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ïáõµáõÉÇÝ 
ëåÇï³ÏáõóÇ ÇÝÑÇµÇïáñ; 

• ¿åáÃÇÉáÝÝ»ñ – Ixabepilone (Ixempra) – Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ÙÇÏñáËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
ëï³µÇÉÇ½³ïáñ;    

• ïáåáÇ½áÙ»ñ³½³ I-Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – ïáåáï»Ï³Ý, ÇñÇÝáï»Ï³Ý (Campto) 
• ïáåáÇ½áÙ»ñ³½³  II-Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (åá¹áýÇÉáïáùëÇÝÝ»ñ) - ¿Ãáåá½Ç¹ (Vepezid) 

5. ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ  åñ»å³ñ³ïÝ»ñ – È-³ëå³ñ³·ÇÝ³½³, peg-È-³ëå³ñ³·ÇÝ³½³ 
(Oncaspar); ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñáõÙ  ³ëå³ñ³·ÇÝÇ  
¹»ýÇóÇïÇ  ëï»ÕÍáõÙ; 

6. ÑáñÙáÝÝ»ñ  ¨  Ñ³Ï³ÑáñÙáÝÝ»ñ; 
7. Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ  Ùá¹ÇýÇÏ³ïáñÝ»ñ – ÇÝï»ñÉ»ÛÏÇÝÝ»ñ, ÇÝï»ñý»ñáÝÝ»ñ: 

 
Àëï  µçç³ÛÇÝ  óÇÏÉÇ  íñ³  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý. 
1. ý³½áëå»óÇýÇÏ  - S-ý³½áëå»óÇýÇÏ (³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñ), M-ý³½áëå»óÇýÇÏ (íÇÝÏ³-

³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñ, ï³ùë³ÝÝ»ñ) 
2. óÇÏÉáëå»óÇýÇÏ - ³½¹áõÙ  »Ý  ³ÙµáÕç  µçç³ÛÇÝ  óÇÏÉÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Àëï  Í³·Ù³Ý  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý 
1. ëÇÝÃ»ïÇÏ - ³ÉÏÇÉ³ïÝ»ñ, ³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñ 
2. µÝ³Ï³Ý - ³ÝïÇµÇáïÇÏÝ»ñ, íÇÝÏ³-³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñ, ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ  ¨  ÑáñÙáÝÝ»ñ: 
 
øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ï³ñáÕ  ¿  ÏÇñ³éí»É  áñå»ë  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  µáõÅáõÙ (ûñÇÝ³Ï, 

Ñ»ÙáµÉ³ëïá½Ý»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï), µ³Ûó  Ñ³×³Ë  ³ÛÝ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ½áõ·³Ïóí³Í  ¨  Ñ³Ù³ÉÇñ  
µáõÅáõÙÝ»ñÇ  µ³Õ³¹ñÇã Ù³ëÁ:  

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  (³é³çÝ³ÛÇÝ, Ý»á³¹Ûáõí³Ýï  ¨  ³¹Ûáõí³Ýï)  ¨  å³ÉÇ³ïÇí  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý»ñ: 

²é³çÝ³ÛÇÝ  (ÇÝ¹áõÏïÇí) ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  áñå»ë  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  µáõÅ³Ï³Ý  
³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

Ü»á³¹Ûáõí³Ýï  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý, áñÇó  Ñ»ïá  
Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ: àñå»ë  Ï³ÝáÝ, ³ÛÝ  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  ¿  ï»Õ³ÛÇÝ-
ï³ñ³Íí³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, »ñµ  ³é³çÇÝ  ¿ï³åáõÙ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý  
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ  ÑÝ³ñ³íáñ  ã¿:  Ü»á³¹Ûáõí³Ýï  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ýå³ï³ÏÁ 
áõéáõóùÇ  ã³÷ë»ñÇ  ÷áùñ³óáõÙÝ  ¿`  Ñ»ï³·³ÛáõÙ  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ  Ï³ï³ñ»Éáõ  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ëï»ÕÍáõÙÁ: 

²¹Ûáõí³Ýï  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý, áñÇó  ³é³ç  Ï³ï³ñí»É  ¿  
³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ: ²¹Ûáõí³Ýï  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  áõÕÕí³Í  ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  éÇëÏÇ  Ýí³½Ù³ÝÁ`  ÙÇÏñáÙ»ï³ëï³½Ý»ñÇ  íñ³  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  ×³Ý³å³ñÑáí 
(ÙÇÏñáÙ»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ¿é³¹ÇÏ³óÇ³): 

Àëï  ÏÇñ³éíáÕ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ù³Ý³ÏÇ  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ÙáÝáùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³  ¨  
åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³: äáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ÑÇÙùáõÙ  ÁÝÏ³Í  ¿  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  
ëÇÝ»ñ·Çëï³Ï³Ý (·áõÙ³ñ³ÛÇÝ, ³¹ÇïÇí)  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: øÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  ÏáÙµÇÝ³óÇ³ÛÇ  
Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³ßíÇ  »Ý  ³éÝíáõÙ  Ñ»ï¨Û³É  ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ. 

• ïíÛ³É  áõéáõóùÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  åñ»å³ñ³ïÇ  ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, 



• ÏáÙµÇÝ³óíáÕ  åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  áõÝ»Ý³Ý  ï³ñµ»ñ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, 

• ÏáÙµÇÝ³óíáÕ  å»ñå³ñ³ïÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ï³ñµ»ñí»Ý  ïáùëÇÏáõÃÛ³Ý  
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 

• åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  áõéáõóùÇ  Ë³ã³Ó¨  é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: 

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ (Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ, »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ, Ý»ñÙÏ³Ý³ÛÇÝ, å»ñûé³É, 
å»ñé»Ïï³É  Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ), é»·ÇáÝ³ñ (Ý»ñ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ, ¿Ý¹áÉÇÙý³ïÇÏ  Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ) ¨  
ï»Õ³ÛÇÝ (³åÉÇÏ³óÇ³Ý»ñ, Ý»ñËáéáã³ÛÇÝ, ÇÝïñ³ï»Ï³É, Ý»ñÙÇ½³å³ñÏ³ÛÇÝ  Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ) 
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý»ñ: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  ÏáÙµÇÝ³óí³Í, ÇÝï»ÝëÇí  µáõÅáõÙ ¿, áñÁ  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  ¿  
Ïáõñë»ñáí, Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ  áã Ù»Í  Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:  

øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  Ï³Ëí³Í  ¿  ÙÇ  ß³ñù  ·áñÍáÝÝ»ñÇó. 
1. ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÇ  ÁÝïñáõÃÛáõÝ`  Ýñ³  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  

ëå»ÏïñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
2. ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÇ  Ý»ñÙáõÍÙ³Ý  áõÕÇ, ¹á½³, éÇÃÙ 
3. Ñ³Ù³ÏóáõÙ  µáõÅÙ³Ý  ³ÛÉ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ  Ñ»ï 
4. µáõÅ³Ï³Ý  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  áõÅ»Õ³óáõÙ  
5. µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ: 

 
ä»ïù  ¿  Ýß»É, áñ  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ  ûÅïí³Í  ã»Ý  µ³í³ñ³ñ  µ³ñÓñ  

ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ  ¨  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  »Ý  óáõó³µ»ñáõÙ  ÝáñÙ³É  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  íñ³: ìÝ³ëáÕ`  ïáùëÇÏ  ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ  Ñ³ïÏ³å»ë  ½·³ÛáõÝ  »Ý  ÇÝï»ÝëÇí  
åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ûáí  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ`  áëÏñ³ÍáõÍ, ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  ïñ³ÏïÇ  
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñ, ë»é³Ï³Ý  ·»ÕÓ»ñ, Ù³½³ÛÇÝ  ýáÉÇÏáõÉÝ»ñ: 

îáùëÇÏáõÃÛáõÝÁ`  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ (é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ, ¿ý»ÏïÝ»ñÁ) – Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  
ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  ³é³í»É  Ï³ñ¨áñ  ¹á½³-ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ  ·áñÍáÝÁ:  

ÎáÕÙÝ³ÏÇ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ï»Õ³ÛÇÝ  ¨  Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ:  
î»Õ³ÛÇÝ  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ  »Ý  ÃñáÙµáýÉ»µÇïÝ»ñÁ  ¨  åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  

¿ùëïñ³í³½³óÇ³Ý:  
Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ  »Ý. 
• Ñ»Ùáåá»½Ç  ÁÝÏ×áõÙ (ÙÇ»Éáëáõåñ»ëÇ³) 
• ëñïË³éÝáó, ÷ëËáõÙ, ³ËáñÅ³ÏÇ  ³ÝÏáõÙ - ³é³í»É  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  »Ý åÉ³ïÇÝÇ  

³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇ  ÏÇñ³éÙ³Ý  ¹»åùáõÙ 
• ÙáõÏá½ÇïÝ»ñ  (ëïáÙ³ïÇïÝ»ñ, ¿Ýï»ñÇïÝ»ñ) - Ù»ïáïñ»ùë³ï 
• Ù³ëÝ³ÏÇ  Ï³Ù  ÉñÇí  Ù³½³Ã³÷áõÃÛáõÝ 
• Ï³ñ¹ÇáïáùëÇÏáõÃÛáõÝ - ¹áùëáéáõµÇóÇÝ  (³¹ñÇ³ÙÇóÇÝ) 
• Ý»ÛñáïáùëÇÏáõÃÛáõÝ - íÇÝµÉ³ëïÇÝ, íÇÝÏñÇëïÇÝ 
• Ý»ýñáïáùëÇÏáõÃÛáõÝ – åÉ³ïÇÝÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 
• Ñ»å³ïáïáùëÇÏáõÃÛáõÝ - ³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñ 
• Ãáù»ñÇ  ýÇµñá½ - µÉ»áÙÇóÇÝ 
• ³É»ñ·ÇÏ  é»³ÏóÇ³Ý»ñ – È-³ëå³ñ³·ÇÝ³½³ 
• Ñ»Ùáé³·ÇÏ  óÇëïÇï – óÇÏÉáýáëý³Ý, Çýáëý³ÙÇ¹ 
• ï»Ý¹ - óÇï³ñ³µÇÝ 
• Ù³ßÏ³ÛÇÝ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ – ó³Ý³íáñáõÙ, ÑÇå»ñÏ»ñ³ïá½, ³÷-Ý»ñµ³Ý³ÛÇÝ ëÇÝ¹ñáÙ 
• ï»ñ³ïá·»Ý, Ï³Ýó»ñá·»Ý  ¨  Ùáõï³·»Ý  ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
• ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇí  ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 
 
øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ`  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý. 
1. ³ÝÙÇç³Ï³Ý – ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ¹»Õ³ÝÛáõÃÇ  Ý»ñÙáõÍÙ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ï³Ù  ³é³çÇÝ  Å³Ù»ñÇÝ 

– ëñïË³éÝáó, ÷ëËáõÙ, ³É»ñ·ÇÏ  é»³ÏóÇ³Ý»ñ; 
2. Ùáï³Ï³ – ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³  Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ  ÁÝÃ³óùáõÙ` Ñ³×³Ë  

µáõÅÙ³Ý  ÏáõñëÇ  ³í³ñïÇÝ – Ñ»Ùáåá»½Ç, ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  ïñ³ÏïÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ  ÁÝÏ×áõÙ, 
ÉÛ³ñ¹Ç, Ãáù»ñÇ, ëñï³ÙÏ³ÝÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¨  ³ÛÉÝ; 

3. Ñ»ï³Ó·í³Í – ÝáõÛÝ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ  »Ý`  ë³Ï³ÛÝ  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  µáõÅÙ³Ý  ÏáõñëÇ  
³í³ñïÇó  ÙÇÝã¨  6  ß³µ³Ãí³  ÁÝÃ³óùáõÙ; 



4. Ñ»é³íáñ - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  µáõÅÙ³Ý  ÏáõñëÇ  ³í³ñïÇó  6-8  ß³µ³Ã  ³Ýó 
(ï»ñ³ïá·»Ý, Ï³Ýó»ñá·»Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ): 

 
øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÁ 

• ï³ñ³Íí³Í  (¹Çë»ÙÇÝ³óí³Í)  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëáí  ÑÛáõÍí³Í  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï, 
Ñ³ïÏ³å»ë  ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ, ÉÛ³ñ¹áõÙ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñáí 

• Ñ»Ùáåá»½Ç  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ÁÝÏ×áõÙ 
• ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ëÇñï-Ãáù³ÛÇÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
• »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ  ¨  ÉÛ³ñ¹Ç  Í³Ýñ  ûñ·³Ý³Ï³Ý  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ  ¹ñ³Ýó  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  

Ë³Ý·³ñáõÙáí 
• ¹»ÏáÙå»Ýë³óí³Í  ß³ù³ñ³ÛÇÝ  ¹Ç³µ»ï 
• ëáõñ  ÇÝý»ÏóÇáÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ³ÏïÇí  ïáõµ»ñÏáõÉá½  
• Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ  åñáó»ëÝ»ñ, áõéáõóùÇ  ù³Ûù³ÛáõÙ 
• óÇïáå»ÝÇ³ - ³Ý»ÙÇ³, É»ÛÏáå»ÝÇ³, ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³ 
• ³É»ñ·ÇÏ  é»³ÏóÇ³  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 



àõÕ»ÏóáÕ  µáõÅáõÙ 
 
àõÕ»ÏóáÕ  µáõÅáõÙÁ (supportive  care)  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  

µáõÅÙ³Ý  Ñ»ï  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ¹»Õ³ÝÛáõÃ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ  µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ, 
ÏáÕÙÝ³ÏÇ  ïáùëÇÏ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ  Ï³ÝË»Éáõ áõ µáõÅ»Éáõ,   ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ  
Ýå³ï³Ïáí: 

àõÕ»ÏóáÕ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ. 
 
Ð³Ï³÷ëË»óáõóÇãÝ»ñ (³ÝïÇ¿Ù»ïÇÏÝ»ñ) – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  Ñ³ñáõó³Í  

ëñïË³éÝáóÇ  ¨  ÷ëËáõÙÇ  (CINV)  Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý  áõ  µáõÅÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí` 
• Ù»ïáÏÉáåñ³ÙÇ¹ (Cerukal, Reglan) - ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý` 

ù»ÙáïñÇ·»ñ³ÛÇÝ  ½áÝ³ÛÇ (CTZ-Ç)  ¹áå³ÙÇÝ³ÛÇÝ (D) é»ó»åïáñÝ»ñÇ  µÉáÏ³¹³, å»ñÇý»ñÇÏ`  M-
ËáÉÇÝáé»ó»åïáñÝ»ñáõÙ  ËáÉÇÝ»ñ·ÇÏ  Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  áõÅ»Õ³óáõÙ,  Ù»Í  ¹á½³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  
³ñ·»É³ÏáõÙ  ¿  ë»ñáïáÝÇÝ³ÛÇÝ (5HT3)  é»ó»ïáñÝ»ñÁ; 

• Ý»ÛñáÏÇÝÇÝ-1 –Ç (NK1) ³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ – Aprepitant (Emend), Fosaprepitant;  
• ë»ñáïáÝÇÝ³ÛÇÝ  ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ (5HT3) Ý»ñÑ³Ïáñ¹Ý»ñ (³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ)` ë»ïñáÝÝ»ñ – 

ûÝ¹³Ýë»ïñáÝ (Zofran, Emeset), å³ÉáÝáë»ïñáÝ (Aloxi), ·ñ³ÝÇë»ïñáÝ (Kytril), ïñáåÇë»ïñáÝ 
(Navoban), ¹áÉ³ë»ïñáÝ (Anzemet) – ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ. 5HT3-é»ó»ïáñÝ»ñÇ  µÉáÏ³¹³ ` 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý  (éáÙµ³Ó¨  ÷áë, area postrema, CTZ)  ¨  å»ñÇý»ñÇÏ  (å³ñ³ëÇÙå³ÃÇÏ  
í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ) ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ; 

• ý»ÝáÃÇ³½ÇÝÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ – åñáùÉáñå»ñ³½ÇÝ, ÃÇ¿ÃÇÉå»ñ³½ÇÝ; 
• Ñ³Ï³÷ëËáõÙ³ÛÇÝ  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  »Ý  óáõó³µ»ñáõÙ  Ý³¨  ·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáëï»áÇ¹Ý»ñÁ: 
 
¶ñ³ÝáõÉáóÇï³ñ ·³ÕáõÃ³ËÃ³ÝÇã ·áñÍáÝÝ»ñ (granulocyte colony stimulating factors – G-CSF) 

- ýÇÉ·ñ³ëïÇÙ (Grasalva, Neupogen), å»·ýÇÉ·ñ³ëïÇÙ (Neulastim), É»Ýá·ñ³ëïÇÙ (Granocyte) – 
ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  Ñ³ñáõó³Í  É»ÛÏáå»ÝÇ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ; 

 
Ø³ñ¹áõ  é»ÏáÙµÇÝ³Ýï  ¿ñÇÃñáåá»ïÇÝÝ»ñ – darbepoetin alfa (Aranesp), epoetin alfa (Eralfon), 

epoetin beta (Recormon) – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  Ñ³ñáõó³Í  ³Ý»ÙÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ; 
 
´ÇëýáëýáÝ³ïÝ»ñ – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  áëÏñ³ÛÇÝ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï; ³½¹»óáõÃÛ³Ý  

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ.  
1. ÁÝÏ×»Éáí  Ñ³ëáõÝ  ûëï»áÏÉ³ëïÝ»ñÇ  Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ, ÙÇ·ñ³óÇ³Ý  ¨  ýáõÝÏóÇ³Ý`  

³ñ·»É³ÏáõÙ  »Ý  áëÏñ»ñÇ  é»½áñµóÇ³Ý (Ñ³Ï³é»½áñµïÇí ³½¹»óáõÃÛáõÝ), 
2. ÁÝÏ×áõÙ  »Ý  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ³¹Ñ»½Ç³Ý  ¨  ÇÝí³½Ç³Ý  áëÏñ³ÛÇÝ  Ù³ïñÇùëÇÝ: 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  µÇëýáëýáÝ³ïÝ»ñÇ  4  ë»ñáõÝ¹Ý»ñ 
I  ë»ñáõÝ¹ - ÏÉá¹ñáÝ³ï (Bonefos), ¿ïÇ¹ñáÝ³ï (Didronel) 
II  ë»ñáõÝ¹ - å³ÙÇ¹ñáÝ³ï (Aredia), ³É»¹ñáÝ³ï (Fosamax) 
III  ë»ñáõÝ¹ - Çµ³Ý¹ñáÝ³ï (Bondronate, Boniva), éÇ½»¹ñáÝ³ï (Actonel) 
IV  ë»ñáõÝ¹ - ½áÉ»¹ñáÝ³ï (Zometa, Reclast, Boncur) 
 
²ÝïÇ¹áïÝ»ñ  (Ïáé»ÏïáñÝ»ñ) 
àõñáÙÇï»ùë³Ý (Mesna) – óÇÏÉáýáëý³ÙÇ¹áí, Çýáëý³ÙÇ¹áí  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  

Ñ»Ùáé³·ÇÏ  óÇëïÇïÇ  Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ; 
¸»ùëé³½áùë³Ý (Cardioxan, Zinecard) – Ýí³½»óÝáõÙ  ¿  ³Ýïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ  ³ÝïÇµÇáïÇÏÝ»ñÇ  

Ï³ñ¹ÇáïáùëÇÏáõÃÛáõÝÁ; 
Î³ÉóÇáõÙÇ  ýáÉÇÝ³ï (Leucovorin) – Ýí³½»óÝáõÙ  ¿  ³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñÇ  ïáùëÇÏ  

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: 



ÐáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ 
 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý ÑáñÙáÝ-³ÏïÇí áõéáõóùÝ»ñ, áñáÝù  ³ñï³¹ñáõÙ  »Ý  ÑáñÙáÝÝ»ñ  ¨  ÑáñÙáÝ-

Ï³ËÛ³É áõéáõóùÝ»ñ, áñáÝù  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  »ÝÃ³ñÏíáõÙ  »Ý  
Ñ»ï½³ñ·³óÙ³Ý: 

ÐáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³ÛÝ  Ý»ñ½³ïÇã  ·»ÕÓ»ñÇ  ×ÝßáõÙÁ, 
áñáÝó  ÑáñÙáÝÝ»ñÁ  ËÃ³ÝáõÙ  »Ý  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ³×Á  ¨  µ³½Ù³óáõÙÁ: îíÛ³É  ¹»åùáõÙ  
ËáëùÁ  ·ÝáõÙ  ¿  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  íñ³  ³ÝáõÕÕ³ÏÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ:     

Ð³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ³Ûë  
¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  »ñÏ³ñ³ï¨, ³ÝÁÝ¹Ù»ç  ÏÇñ³éáõÙÁ: 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  
¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ (¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³).  

¶ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñ – ÙïÝáõÙ  »Ý  ß³ï  Ñ»ÙáµÉ³ëïá½Ý»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  ëË»Ù³Ý»ñÇ  
Ù»ç` áñå»ë  å³Ãá·»Ý»ïÇÏ  µáõÅáõÙ; µ³óÇ  ³Û¹,  Ñ³Ù³ñÛ³  µáÉáñ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  
Å³Ù³Ý³Ï  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý áñå»ë  ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ  ÙÇçáóÝ»ñ; 

²ÝïÇ¿ëïñá·»ÝÝ»ñ – ¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  ë»É»ÏïÇí  Ùá¹áõÉÛ³ïáñÝ»ñ (SERM)` 
ï³ÙáùëÇý»Ý (Nolvadex, Zitazonium), ïáñ»ÙÇý»Ý (Fareston), é³ÉáùëÇý»Ý (Evista), ¨  ¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ  
é»ó»åïáñÝ»ñÇ  ë»É»ÏïÇí down-regulator-Ý»ñ (SERD)`  ýáõÉí»ëïñ³Ýï (Faslodex) – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  
ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ER+  ù³ÕóÏ»Õáí  åáëïÙ»Ýáå³áõ½³É  Ï³Ý³Ýó  Ùáï, Ï³Ù  åñ»Ù»Ýáå³áõ½³É  
Ï³Ý³Ýó Ùáï` íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  Ï³Ù  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  Ï³ëïñ³óÇ³ÛÇó  Ñ»ïá 
(ovarian supression / ablation);   

²ñáÙ³ï³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñÇ 3-ñ¹  ë»ñáõÝ¹ - ³ñÇÙÇ¹»ùë (Anastrazol), É»ïñá½áÉ (Femara), 
¿Ï½»Ù»ëï³Ý (Aromazin) - ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ER+  ù³ÕóÏ»Õáí  åáëïÙ»Ýáå³áõ½³É  
Ï³Ý³Ýó  Ùáï; 

äñá·»ëïÇÝÝ»ñ – ûùëÇåñá·»ëï»ñáÝ  Ï³åñáÝ³ï, åñáí»ñ³, Ù»·»Ûë – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  
³ñ·³Ý¹Ç  Ù³ñÙÝÇ  (¿Ý¹áÙ»ïñÇáõÙÇ)  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï; ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  
áñå»ë  3-ñ¹  ·ÍÇ  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³; 

¶áÝ³¹áïñáå  é»ÉÇ½ÇÝ·  ÑáñÙáÝÇ  ³·áÝÇëïÝ»ñ (GnRHa) - ·á½»ñ»ÉÇÝ (Zoladex) – ÏÇñ³éíáõÙ  
»Ý  ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¨  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ER+  ù³ÕóÏ»Õáí  åñ»Ù»Ýáå³áõ½³É  Ï³Ý³Ýó  
Ùáï`  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  Ï³ëïñ³óÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí;   

²ÝïÇ³Ý¹ñá·»ÝÝ»ñ - ýÉáõï³ÙÇ¹ (Eulexin), µÇÏ³Éáõï³ÙÇ¹ (Casodex), ÝÇÉáõï³ÙÇ¹ (Nilandron) 
– ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ`  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  Ï³Ù  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  
Ï³ëïñ³óÇ³ÛÇó  Ñ»ïá, áñå»ë  ÏáÙµÇÝ³óí³Í  ³Ý¹ñá·»Ý³ÛÇÝ  µÉáÏ³¹³ (combined androgen 
blockade); áñáß  ¹»åù»ñáõÙ  ³í»É³óíáõÙ  ¿  Ý³¨  »ññáñ¹  ¹»Õ³ÙÇçáóÁ` (triple androgen blockade) – 
5-³Éý³-é»¹áõÏï³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ`  ýÇÝ³ëï»ñÇ¹ (Proscar)  Ï³Ù  ¹áõï³ëï»ñÇ¹ (Avotard): 
Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ    ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  (androgen deprivation therapy)  Ýå³ï³Ïáí  
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ý³¨  ³µÇñ³ï»ñáÝ (Zytiga) ¹»Õ³ÙÇçáóÁ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ  ¿  ³Ý¹ñá·»ÝÝ»ñÇ  
ëÇÝÃ»½Ç  (CYP17  ý»ñÙ»ÝïÇ)  ÇÝÑÇµÇïáñ:      

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ÑáñÙáÝÝ»ñ – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï  ÁÝÏ×áÕ 
(ëáõåñ»ëÇí)  ¨  ÷áË³ñÇÝáÕ  (ëáõµëïÇïÇí)  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí; 

êáÙ³ïáëï³ïÇÝÇ  ³Ý³Éá·Ý»ñ – ûÏïñ»áïÇ¹ (Sandostatin)` Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿ ¿Ý¹á·»Ý 
ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ³ÝïÇåñáÉÇý»ñ³ïÇí  ·áñÍáÝÇ`  ëáÙ³ïáëï³ïÇÝÇ  ëÇÝÃ»ïÇÏ  ³Ý³Éá· - 
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ý»Ûñá¿Ý¹áÏñÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï:   

   
 



ÆÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ 
 
Î³Ýó»ñá·»Ý»½Á  áõÕ»ÏóíáõÙ  ¿  µçç³ÛÇÝ  ÇÙáõÝÇï»ïÇ  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ  ÑëÏáõÙ  ¿  

ÝáñÙ³É  µçÇçÝ»ñÇ  µ³½Ù³óáõÙÁ, ×³Ý³ãáõÙ ¨  ûñ·³ÝÇ½ÙÇó  í»ñ³óÝáõÙ  ¿  ³ïÇåÇÏ  µçÇçÝ»ñÇÝ: 
ÆÙáõÝ³ÛÇÝ  é»³ÏïÇí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ³ÝÏáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóù³ÛÇÝ  ³Ý½ëå»ÉÇ  ³×Ç  
å³ï×³éÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ: àõéáõóùÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ»ï  ÇÙáõÝá¹»åñ»ëÇ³Ý  ³í»ÉÇ  ¿  Ëáñ³ÝáõÙ: ØÛáõë  
ÏáÕÙÇó  ¿É, Ï³ï³ñíáÕ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  ¨  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ï³ñáÕ  »Ý  óáõó³µ»ñ»É  
ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇí  ³½¹»óáõÃÛáõÝ:   

ÆÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³Ý  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  ÇÙáõÝ³ÛÇÝ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  ëå»óÇýÇÏ  áõ  áãëå»óÇýÇÏ  
·áñÍáÝÝ»ñÇ  áõ  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ  ËÃ³ÝáõÙÝ  ¨  áõÕÕáõÙÝ  ¿  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  µçÇçÝ»ñÇ  ¹»Ù: 

àõéáõóùÝ»ñÇ  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³Ý, ãÝ³Û³Í  µ³½Ù³ÃÇí  ãÉáõÍí³Í  Ñ³ñó»ñÇÝ, áõÝÇ  ÙÇ  ß³ñù  
¿³Ï³Ý  ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ¨  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
ÆÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³Ý  áõÕÕí³Í  ¿  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ÇÙáõÝ³ÛÇÝ  é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ  ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ  ¨  
ýÇ½ÇáÉá·Ç³å»ë  ³í»ÉÇ  Ñ³Ù³ñÅ»ù  ¿, ³ÛÝ  í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ  ¿  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  µÝ³Ï³Ý  
å³ßïå³Ý³Ï³Ý  áõÅ»ñÁ`  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  ¹»Ù  å³Ûù³ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ: 

ê³Ï³ÛÝ  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ: 
ÆÙáõÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  ÁÝ¹áõÝ³Ï  ¿  íÝ³ë³½»ñÍ»É  ÙÇÝã¨  106-107  Ï³½Ù³÷áËí³Í  µçÇçÝ»ñÇ: 
ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í  áõéáõóùÁ  ëáõµÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ»ï  Ï³½Ùí³Í  ¿  
Ùáï³íáñ³å»ë  1012  µçÇçÝ»ñÇó, ³ÛëÇÝùÝ ÝÙ³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ÇÙáõÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  ³Ý½áñ  ¿  
ÑëÏ»Éáõ  áõéáõóùÇ  ³×Á: Ð³çáÕáõÃÛ³Ý  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  Ñ³ëÝ»É    Ý³Ë³å»ë  Ï³ï³ñí³Í  
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¨  ùÇÙÇá×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ µáõÅáõÙÝ»ñÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ  áõéáõóùÇ  ½³Ý·í³ÍÇ  
³é³í»É³·áõÛÝ  ÷áùñ³óáõÙÇó  Ñ»ïá:        

àõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ»ï¨Û³É  
ï»ë³ÏÝ»ñÁ. 

 
²ÏïÇí  ëå»óÇýÇÏ  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ - û·ï³·áñÍáõÙ  ¿  ëå»óÇýÇÏ  ÇÙáõÝ³ÛÇÝ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  ¨  

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ`  áõÕÕí³Í  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ³ÝïÇ·»ÝÝ»ñÇ  ¹»Ù 
(ÇÙáõÝÇ½³óÇ³  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  í³ÏóÇÝ³Ý»ñáí, ûñÇÝ³Ï Sipuleucel-T /Provenge/  
í³ÏóÇÝ³Ý  ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ); 

 
²ÏïÇí  áãëå»óÇýÇÏ  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ - áõÕÕí³Í  ¿  áãëå»óÇýÇÏ  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  ¨  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ  ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
é»³ÏïÇí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ (É¨³ÙÇ½áÉ, ÇÝï»ñý»ñáÝ, ÇÝï»ñÉ»ÛÏÇÝ-2); 

 
ä³ëÇí  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ - ÑÇí³Ý¹Ç  ûñ·³ÝÇ½Ù  »Ý  Ý»ñÙáõÍáõÙ  å³ïñ³ëïÇ  

Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ (ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ – ï»ë  ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ): 
 
²¹áåïÇí  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ - ÑÇí³Ý¹Ç  ûñ·³ÝÇ½Ù  »Ý  Ý»ñÙáõÍáõÙ  ÇÙáõÝáÏáÙå»ï»Ýï  

µçÇçÝ»ñ  ¨  Ýñ³Ýó  Ý³Ëáñ¹Ý»ñ (T-ÉÇÙýáóÇïÝ»ñ, LAK-µçÇçÝ»ñ, áëÏñ³ÍáõÍÇ  ÷áËå³ïí³ëïáõÙ); 
 
²ÝáõÕÕ³ÏÇ, ³å³ñ·»É³ÏáÕ, ¿ÉÇÙÇÝ³óÇáÝ  ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ - íÝ³ë³½»ñÍíáõÙ  »Ý  ³ÛÝ  

ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝù  ÁÝÏ×áõÙ  »Ý  ÇÙáõÝÇï»ïÇ  µçç³ÛÇÝ  ¨  ÑáõÙáñ³É  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  ÝáñÙ³É  é»³ÏóÇ³Ý  
¨  ³ñ·»É³ÏáõÙ  »Ý  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  ÇÙáõÝ  å³ï³ëË³ÝÁ  (åÉ³½Ù³ý»ñ»½, ÁÝÏ»ñùÇ  ¿ùëïñ³Ïï, 
ÇÙáõÝÇ½³óÇ³  ë³ÕÙÝ³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáí): 

àõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  Ù»ç,  ëáÉÇ¹  áõéáõóùÝ»ñÇ  (Ù»É³ÝáÙ³, »ñÇÏ³ÙÇ ù³ÕóÏ»Õ), ÇÝãå»ë  Ý³¨  
áñáß  Ñ»ÙáµÉ³ëïá½Ý»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  É³ÛÝáñ»Ý  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ÇÝï»ñý»ñáÝáÃ»ñ³åÇ³Ý: 
´³óÇ  ÇÙáõÝáÙá¹áõÉÛ³ïáñ³ÛÇÝ  Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó, ÇÝï»ñý»ñáÝÁ  Ý³¨  ÁÝÏ×áõÙ  ¿  µçÇçÝ»ñÇ  
åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý, Ýå³ëïáõÙ  ¿  µçç³ÏÙ³ËùÇ  í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ  ¨  µçÇçÝ»ñÇ  Ñ³ëáõÝ³óÙ³ÝÁ: 

ÆÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇÝ  µÝáñáß  »Ý  ëáõñ  ¨  ËñáÝÇÏ  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ; ³é³í»É  Ñ³×³Ë  
¹ÇïíáõÙ  ¿  ï»Ý¹, ·ñÇå³ÝÙ³Ý  ëÇÝ¹ñáÙ, ï»Õ³ÛÇÝ  é»³ÏóÇ³Ý»ñ, ³áõïáÇÙáõÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
ëñ³óáõÙ:    



ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ 
 
ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ  ÁÝïñáÕ³µ³ñ  ³½¹áõÙ  »Ý  ³é³Ýóù³ÛÇÝ  

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ  ¨  ·»Ý»ñÇ  íñ³, áñáÝù  å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ  »Ý  µçÇçÝ»ñáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  
åñáó»ëÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùÁ  ¨  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ¨áñ  ¹»ñ  »Ý  Ë³ÕáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  
·áÛ³ï¨Ù³Ý, ³×Ç  ¨  ï³ñ³ÍÙ³Ý  åñáó»ëÝ»ñáõÙ: 

ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÝ  »Ý 
1. ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ 
2. Ý»ñµçç³ÛÇÝ  ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñÁ: 
ØáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ëÇÝÃ»½íáõÙ »Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ ÏÉáÝÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 

µçÇçÝ»ñÇó` áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ëå»óÇýÇÏ  ³ÝïÇ·»ÝÝ»ñÇ (é»ó»åïáñÝ»ñ, ·áñÍáÝÝ»ñ, ·»Ý»ñ)  
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²ÝïÇ·»ÝÝ»ñÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  »Ý  ÇÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ, áñáÝó  
¿ùëåñ»ëÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ  Ï³åíáõÙ  »Ý  ³Û¹  ³ÝïÇ·»ÝÝ»ñÇ  Ñ»ï  
¨  µ»ñáõÙ  »Ý  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  Ù³Ñí³Ý:  

 
ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÁ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý 
§ÃÇñ³ËÁ¦ 

ÏÇñ³éÙ³Ý  óáõóáõÙÁ 

éÇïáõùëÇÙ³µ  
(Mabtera) 

CD20 B-µçç³ÛÇÝ  ÉÇÙýáÙ³ 

ïñ³ëïáõ½áõÙ³µ 
(Herceptine) 

HER2/neu ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 

µ»í³óÇ½áõÙ³µ 
(Avastin) 

VEGF ÏáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»Õ, 
ÃáùÇ  áãÙ³Ýñµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ 

ó»ïáõùëÇÙ³µ 
(Erbitux) 

EGFR ·ÉËÇ áõ å³ñ³ÝáóÇ é»óÇ¹ÇíáÕ 
Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ù³ÕóÏ»Õ,  
ÏáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»Õ 

å³ÝÇïáõÙáõÙ³µ 
(Vectibix) 

EGFR ÏáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»Õ 

³É»Ùïáõ½áõÙ³µ 
(Campath) 

CD52 B-µçç³ÛÇÝ  ËñáÝÇÏ  ÉÇÙýáÉ»ÛÏá½ 

ÇåÇÉÇÙáõÙ³µ (Yervoy) CTLA-4 Ù»ï³ëï³ïÇÏ  Ù»É³ÝáÙ³ 
ïñ»Ù»ÉÇÙáõÙ³µ CTLA-4 Ù»ï³ëï³ïÇÏ  Ù»É³ÝáÙ³ 
¹»ÝáëáõÙ³µ 
(Xgeva, Prolia) 

RANKL áëÏñ³ÛÇÝ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 

ëÇÉïáõùëÇÙ³µ Interleukin-6 µ³½Ù³ÏÇ  ÙÇ»ÉáÙ³ 
 
ØáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ÑáõÙ³ÝÇ½³óí³Í  ¨  ùÇÙ»ñ³ÛÇÝ: 
øÇÙ»ñ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ  Çñ»Ýó  Ï³éáõóí³ÍùáõÙ  áõÝ»Ý  Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ  ÏáÝëï³Ýï  

Ñ³ïí³ÍÝ»ñ  ¨  ÙÏÝ³ÛÇÝ  í³ñÇ³µ»É  Ñ³ïí³ÍÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï, éÇïáõùëÇÙ³µÁ, ³É»Ùïáõ½áõÙ³µÁ, 
ó»ïáõùëÇÙ³µÁ, å³ÝÇïáõÙáõÙ³µÁ, ëÇÉïáõùëÇÙ³µÁ): ÐáõÙ³ÝÇ½³óí³Í  ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ  »Ý  ïñ³ëïáõ½áõÙ³µÁ, µ¨³óÇ½áõÙ³µÁ, ÇåÇÉÇÙáõÙ³µÁ, ïñ»Ù»ÉÇÙáõÙ³µÁ, 
¹»ÝáëáõÙ³µÁ:   

ØáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÇÝãå»ë  ÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ó¨áí, ³ÛÝå»ë  ¿É  
Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ³ÛÉ  ÙÇçáóÝ»ñ  (é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹Ý»ñ, ïáùëÇÝÝ»ñ, ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñ)  
áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  Ï³Ù  ëå»óÇýÇÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ·áïÇ  Ñ³ëóÝ»Éáõ  (³é³ù»Éáõ)  Ñ³Ù³ñ: 
úñÇÝ³Ï, B-µçç³ÛÇÝ  áãÑáçÏÇÝÛ³Ý  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÇµñÇïáõÙáÙ³µ 
ïÇáõùë»ï³Ý (Zevalin, ÙÇ³ó³Í ¿  90Y-Ç  Ñ»ï)  ¨  ïá½ÇïáõÙáÙ³µ (Bexxar, ÙÇ³ó³Í  ¿  131I-Ç  Ñ»ï)  
ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ (é³¹ÇáÇÙáõÝáÏáÝÛáõ·³ïÝ»ñÁ), áñáÝù  µ³óÇ  CD20-Ç  ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó, ³é³ùáõÙ  »Ý Ýñ³Ýó  ÙÇ³ó³Í ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ (SIRT; 
é³¹ÇáÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³):  

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ  ëÏë»É  »Ý  ÏÇñ³éí»É  Ý³¨  ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ¨  
Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÏáÝÛáõ·³ïÝ»ñ (antibody drug conjugate – ADC): úñÇÝ³Ï  
ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Brentuximab vedotin (Adcetris) ¹»Õ³ÙÇçáóÁ, áñÁ  µ³óÇ 
CD30-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÝÇó  å³ñáõÝ³ÏáõÙ  ¿  Ý³¨  Ñ³Ï³ïáõµáõÉÇÝ³ÛÇÝ  óÇïáëï³ïÇÏ 
(ÙáÝáÙ»ÃÇÉ ³áõñÇëï³ïÇÝ E - MMAE): ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ ¿  
Trastuzumab emtansine (T-DM1) ¹»Õ³ÙÇçáóÁ, áñÁ  µ³óÇ  HER2-Ç  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÝÇó, 



å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ý³¨  óÇïáïáùëÇÏ  ·áñÍáÝ: ÎáÝÛáõ·³ïÝ»ñÁ Ï³åí»Éáí áõéáõóù³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ýå³ëïáõÙ »Ý ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ µçÇçÝ»ñÇ Ù»ç: 

Ü»ñµçç³ÛÇÝ  ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñÁ  ³ñ·»É³ÏáõÙ  »Ý  ³½¹³Ýß³ÝÇ  
Ý»ñµçç³ÛÇÝ  ÷áË³ÝóáõÙÁ, áñÁ  ËÃ³ÝáõÙ  ¿  µçÇçÝ»ñÇ  ³×Á, ³ñ·»É³ÏáõÙ  ¿  ³åáåïá½Á  Ï³Ù  
áõÅ»Õ³óÝáõÙ  ¿  µçÇçÝ»ñÇ  ÇÝí³½Çí-Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: 

ÂÇñá½ÇÝ-ÏÇÝ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (TKIs) – ³ñ·»É³ÏáõÙ  »Ý  µççÇ  Ã³Õ³ÝÃáõÙ  
ï»Õ³Ï³Ûí³Í  é»ó»åïáñÝ»ñÇ, ³×Ç  ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÃÇñá½ÇÝ-ÏÇÝ³½³ÛÇÝ  ¹áÙ»ÝÁ, áñÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí  
³ñ·»É³ÏíáõÙ  ¿  ³½¹³Ýß³ÝÇ  Ý»ñµçç³ÛÇÝ  ÷áË³ÝóáõÙÁ: 

ÂÇñá½ÇÝ-ÏÇÝ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ  »Ý` 
• ÙáõÉïÇ-ÏÇÝ³½³ÛÇÝ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – ëáñ³ý»ÝÇµ (Nexavar), ëáõÝÇïÇÝÇµ (Sutent), 

í³Ý¹»ï³ÝÇµ (Caprelsa), Ï³µá½³ÝïÇÝÇµ (Cometriq), Regorafenib (Stivarga), 
• ³ÝáÃÝ»ñÇ  ¿Ý¹áÃ»ÉÇ  ³×Ç  ·áñÍáÝÇ  é»ó»åïáñÝ»ñÇ ÃÇñá½ÇÝ-ÏÇÝ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ  

(VEGFR-TKIs) – Axitinib, Pazopanib (Votrient), Cediranib, 
• ¿åÇ¹»ñÙ³É  ³×Ç  ·áñÍáÝÇ  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  ÃÇñá½ÇÝ-ÏÇÝ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (EGFR-

TKIs) - ·»ýÇïÇÝÇµ (Iressa), ¿ñÉáïÇÝÇµ (Tarceva), É³å³ïÇÝÇµ (Tyverb) 
• SRC/ABL-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ - ÇÙ³ïÇÝÇµ (Glivec), ¹³ë³ïÇÝÇµ (Sprycel), ÝÇÉáïÇÝÇµ 

(Tasigna): 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ý³¨  Ý»ñµçç³ÛÇÝ  ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  Ï³ëÏ³¹Ç  ï³ñµ»ñ  áõÕÇÝ»ñÇ  

ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ. m-TOR ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – ¿í»ñáÉÇÙáõë (Afinitor), ëÇñáÉÇÙáõë, ï»ÙëÇñáÉÇÙáõë (Torisel), 
Ridaforolimus;  PI3K- ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ; BTK-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ; JAK-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ; Hedgehog  
³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – íÇëÙá¹»·Çµ (Erivedge); Notch ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ; Wnt ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ; Aurora-ÏÇÝ³½³ÛÇ  
ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (Alisertib): 

ÎÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ý³¨  ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ`  Ùáõï³óÇ³ÛÇ  »ÝÃ³ñÏí³Í  Ý»ñµçç³ÛÇÝ  
÷áË³ÝóÙ³Ý  ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ûñÇÝ³Ï, BRAF-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ Vemurafenib (Zelboraf), 
Dabrafenib (Tafinlar), MEK-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ - Trametinib (Mekinist), NRAS-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ, c-KIT-
ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ  ¨  ³ÛÉÝ:  

ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ  Å³Ù³Ý³ÏÇ  Ñ»ï  ³í»É³ÝáõÙ  ¿, ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  
åñ³ÏïÇÏ³  »Ý  ÙïÝáõÙ  Ýáñ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ` 

• äñáï»³ëáÙ³ÛÇÝ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ - µáñï»½áÙÇµ (Velcade); 
• PARP – ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (PARPi) – ûÉ³å³ñÇµ, ÇÝ³å³ñÇµ, í»ÉÇå³ñÇµ; 
• ê»ñáÝÇÝ/Ãñ»áÝÇÝ  ÏÇÝ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ - Enzastaurine; 
• ¾Ý¹áÃ»ÉÇÝ³ÛÇÝ  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ – Atrasentan, Zibotentan; 
• ÐÇëïáÝ¹»³ó»ïÇÉ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (HDACi) – íáñÇÝáëï³ï (Zolinza), 

å³ÝáµÇÝáëï³ï, éáÙÇ¹»åëÇÝ (Istodax), 
• Ð³Ï³-³Ý·Çá·»Ý³ÛÇÝ  ¨  ÇÙáõÝáÙá¹áõÉÛ³ïáñ³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ  (IMiDs) – Ã³ÉÇ¹áÙÇ¹, 

É»Ý³ÉÇ¹áÙÇ¹ (Revlimid)  ¨  ³ÛÉÝ: 



â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  
(é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ) 

 
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Ï³ñ¨áñ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  

¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  (é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ), áñÇ  Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ  Ï³ñáÕ  ¿  
½·³ÉÇáñ»Ý  µ³ñÓñ³óÝ»É  µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É. 
• ³é³çÝ³ÛÇÝ (Ý»ñùÇÝ) – ÙÇÝã µáõÅáõÙÁ  áñáß³ÏÇ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  áõéáõóù³ÛÇÝ  

µçÇçÝ»ñÇÝ  µÝáñáß  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ; 
• »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ (Ó»éùµ»ñáíÇ) - ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  Ç  å³ï³ëË³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÇ  Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ: 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý  ³é³ç³óÙ³Ý  ÙÇ  ù³ÝÇ  å³ï×³éÝ»ñ. 
1. µçç³ÛÇÝ  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ – Ï³Ëí³Í  ¿  ÙÇ  ß³ñù  ëå»óÇýÇÏ  ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ  

¿ùëåñ»ëÇ³ÛÇó  (ûñÇÝ³Ï, MRP, Pgp 170, Ý»ñµçç³ÛÇÝ  ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ  ¨  ³ÛÉÝ), áñáÝù  µ»ñáõÙ  »Ý 
Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÇ  ³ñ³·  ã»½áù³óÙ³Ý, Ï³ñáÕ  ¿  Ï³åí³Í  ÉÇÝ»É  Ý³¨  µççÇ  
³åáåïá½Ç  Ë³Ý·³ñÙ³Ý  Ñ»ï` áñáß  ·»Ý»ñÇ  Ùáõï³óÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ (p53); 

2. áõéáõóùÇ  ³ñ³·  ³×áí  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ - ³Ûë  ¹»åùáõÙ  ¹»Õ³ÝÛáõÃÇ  
Ý»ñÙáõÍí³Í  µáõÅ³Ï³Ý  ¹á½³Ý  ³Ýµ³í³ñ³ñ  ¿  ³ñ¹ÛáõÝùÇ  Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ; 

3. ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ  ¨  ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ – Ï³ñáÕ  ¿  Ï³åí³Í  ÉÇÝ»É  µççáõÙ  
¹»Õ³ÙÇçáóÇ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ, áõéáõóùÇ  í³ï  ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý  Ñ»ï: 

´ççÇ  Ã³Õ³ÝÃáõÙ  P-·ÉÇÏáåñáï»ÇÝ³ÛÇÝ  åáÙåÁ  Ïá¹³íáñáÕ  ·»ÝÇ  ¿ùëåñ»ëÇ³ÛÇ  
Ñ»ï¨³Ýùáí  ï»ÕÇ  ¿  áõÝ»ÝáõÙ  ¹»Õ³ÙÇçáóÇ  ³ñ³·  ³ñï³½³ïáõÙ  µççÇó (efflux): ê³  Ñ³Ù³ñíáõÙ  
¿  µ³½Ù³ÏÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  (multidrug resistance - MDR)  
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ, áñÇ  ßÝáñÑÇí  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÁ  Ï³ÛáõÝ  »Ý  ï³ñµ»ñ  Ï³éáõóí³Íùáí  
¨  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ (Ë³ã³Ó¨  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ), »ñµ»ÙÝ  
ÝáõÛÝÇëÏ  ³é³Ýó  ¹ñ³Ýó  Ñ»ï  Ý³Ëáñ¹áÕ  ÏáÝï³ÏïÇ: 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý  ¹»Ù  å³Ûù³ñ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí` 
• ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³  ëÏë»Éáõó  ³é³ç  Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý  Ï³ÉóÇáõÙÇ  ³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ 

(í»ñ³å³ÙÇÉ, ¹ÇÉÃÇ³½»Ù) Ï³Ù  Ý»ÛñáÉ»åïÇÏÝ»ñ (ïñÇýï³½ÇÝ)`  P-·ÉÇÏáåñáï»ÇÝ³ÛÇÝ  
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ  íñ³  ³½¹»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí; 

• ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ  Ùá¹ÇýÇÏ³ïáñÝ»ñ – óÇïáÏÇÝÝ»ñ; 
• ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  »Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ`  ï³ñµ»ñ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí; 
• áñáß  ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ  ³é³ç³óÝáõÙ  »Ý  ÙÛáõë  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  

¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý  Ñ»ï½³ñ·³óáõÙ (resistance  reversal): 
    
 
 
 

 



àëÏñ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñ 
 
¾ÃÇáÉá·Ç³ 
â³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ áëÏñ»ñÇ áõéáõóùÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ  ÏßÇéÁ 

Ù»Í  ã¿: àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í 
ã»Ý: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÝßáõÙ ¿ ïñ³íÙ³ÛÇ ¹»ñÁ áëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ 
áõéáõóùÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: àëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ëÇó 
³í»ÉÇÝ ³Ý³ÙÝ»½áõÙ ÝßáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇ ¨ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ íÝ³ëí³Íù: àëÏñ»ñÇ 
ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ù»ç áã í»ñçÇÝ ï»ÕÝ ¿ ïñíáõÙ Å³é³Ý·³Ï³Ý 
·áñÍáÝÝ»ñÇÝ: Î³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ù»Ï ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùáï áëÏñ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñÇ 
³é³ç³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙ 
àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñÇ ¨ áõéáõóù³ÝÙ³Ý ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 

¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ (²ÐÎ, 1972 Ã.) 
I. àëÏñ³·áÛ³óÝáÕ áõéáõóùÝ»ñ 
    ³. µ³ñáñ³Ï 
1. ûëï»áÙ³ 
2. ûëï»áÇ¹-ûëï»áÙ³ ¨ ûëï»áÏÉ³ëïáÙ³ (µ³ñáñ³Ï ûëï»áµÉ³ëïáÏÉ³ëïáÙ³) 

    µ. ã³ñáñ³Ï 
1. ûëï»áë³ñÏáÙ³ (ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³) 
2. Ûáõùëï³ÏáñïÇÏ³É ûëï»áë³ñÏáÙ³ (å³ñ³ûëï³É ûëï»áë³ñÏáÙ³) 
II. ²×³é³·áÛ³óÝáÕ áõéáõóùÝ»ñ 
   ³. µ³ñáñ³Ï 
1. ËáÝ¹ñáÙ³ 
2. ûëï»áËáÝ¹ñáÙ³ (áëÏñ³-³×³é³ÛÇÝ ¿ùëûëïá½) 
3. ËáÝ¹ñáµÉ³ëïáÙ³ (¿åÇýÇ½³ñ ËáÝ¹ñáµÉ³ëïáÙ³) 
4. ËáÝ¹ñáÙÇùëáÇ¹ ýÇµñáÙ³ 

    µ. ã³ñáñ³Ï 
1. ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ 
2. Ûáõùëï³ÏáñïÇÏ³É ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ 
3. Ù»½»ÝùÇÙ³É ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ 
III. ÐëÏ³µçç³ÛÇÝ áõéáõóù (ûëï»áÏÉ³ëïáÙ³) 
IV. àëÏñ³ÍáõÍ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñ 
1. ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ 
2. áëÏñÇ é»ïÇÏáõÉáë³ñÏáÙ³ 
3. áëÏñÇ ÉÇÙýáë³ñÏáÙ³ 
4. ÙÇ»ÉáÙ³ 
V. ²ÝáÃ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñ 
      ³. µ³ñáñ³Ï 
1. Ñ»Ù³Ý·ÇáÙ³ 
2. ÉÇÙý³Ý·ÇáÙ³ 
3. ÏÍÇÏ³ÛÇÝ áõéáõóù (·ÉáÙ³Ý·ÇáÙ³) 

      µ. ÙÇç³ÝÏÛ³É 
1. Ñ»Ù³Ý·Çá¿Ý¹áÃ»ÉÇáÙ³ 
2. Ñ»Ù³Ý·Çáå»ñÇóÇïáÙ³ 

       ·. ã³ñáñ³Ï 
1. ³Ý·Çáë³ñÏáÙ³ 



VI. ²ÛÉ ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñ 
³. µ³ñáñ³Ï 
1. ¹»ëÙáåÉ³ëïÇÏ ýÇµñáÙ³ 
2. ÉÇåáÙ³ 

       µ. ã³ñáñ³Ï 
1. ýÇµñáë³ñÏáÙ³ 
2. ÉÇåáë³ñÏáÙ³ 
3. ã³ñáñ³Ï Ù»½»ÝùÇÙáÙ³ 
4. ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í ë³ñÏáÙ³ 
VII. ²ÛÉ áõéáõóùÝ»ñ 
1. ËáÝ¹ñáÙ³ 
2. §»ñÏ³ñ áëÏñ»ñÇ ³¹³Ù³ÝïÇÝáÙ³¦ 
3. Ý¨ñÇÉ»ÙáÙ³ (ßí³ÝáÙ³, Ý¨ñÇÝáÙ³) 
4. Ý»ÛñáýÇµñáÙ³ 
VIII. â¹³ë³Ï³ñ·íáÕ áõéáõóùÝ»ñ 
IX. àõéáõóù³ÝÙ³Ý ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ (ëáÉÇï³ñ ÏÇëï³, ³Ý¨ñÇ½Ù³É áëÏñ³ÛÇÝ 

ÏÇëï³) 

¾åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³ 
àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï Ï³½ÙáõÙ ¿ 

1:100000, ÇëÏ Ï³Ý³Ýó Ùáï` 0.6-0.7:100000: àëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñáí 
ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ (1.87:100000 1992Ã), ÇëÏ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý 
Ýí³½áõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.08%: àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 
»Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ¨ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï: ²é³í»É Ñ³×³Ë ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ »Ý 
»ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñ»ñÝ áõ ÏáÝùÇ áëÏñ»ñÁ: 

 
â³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ 
 
úëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇ ³é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ¨ 

µ³ó³éÇÏ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: î³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ûëï»á·»Ý 
ë³ñÏáÙ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇ µáÉáñ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ Ùáï 60%-Á: ²é³í»É µÝáñáß ¿ 
ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ »ñÏñáñ¹, ³í»ÉÇ ùÇã »ññáñ¹ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇÝ: Ð³½í³¹»å 
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É ¨ ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùáõÙ: îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ùÇã ³í»ÉÇ 
Ñ³×³Ë, ù³Ý Ï³Ý³Ýó Ùáï: ²ñï³Ñ³Ûïí³Í ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ: ò³í»ñÝ áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý ·Çß»ñÁ` ³ÝË³Ëï 
áõÅ»Õ³óÙ³Ý ÙÇïáõÙáí: àõéáõóùÝ ³Ù»ÝÇó Ñ³×³Ë ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ »ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ 
áëÏñ»ñÇ Ù»ï³ýÇ½Ý»ñáõÙ, ³é³í»É Ñ³×³Ë ÍÝÏ³ÛÇÝ Ñá¹Ç ßñç³ÝáõÙ (ûëï»á·»Ý 
ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ Ùáï 80%), ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å ÏáÝùÇ ¨ ³ÛÉ áëÏñ»ñáõÙ: ¼ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ í»ñçáõÛÃÇ Í³í³ÉÇ (ßñç³·ÍÇ) Ù»Í³óáõÙ áõéáõóùÇ åñáÛ»ÏóÇ³Ûáí, 
³ÝáÃ³ÛÇÝ å³ïÏ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙ, ï»Õ³ÛÇÝ ÑÇå»ñ»ÙÇ³, ³Ëï³Ñ³ñáõÙÇó Ý»ñù¨ 
ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ³ïñáýÇ³: Ð³×³Ë ³éÏ³ ¿ Ùáï³Ï³ Ñá¹áõÙ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ: 
Ð³½í³¹»å ã»Ý ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý Ïáïñí³ÍùÝ»ñÁ: 

 
ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³Ý áëÏñ³ÍáõÍ³ÛÇÝ  Í³·Ù³Ý áõéáõóù ¿: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÝÏ³ñ³·ñí»É 

¿ ÚáõÇÝ·Ç ÏáÕÙÇó 1921 Ã., áñå»ë áëÏñÇ ¹Çýáõ½ ¿Ý¹áÃ»ÉÇáÙ³: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ 
»Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë, ù³Ý Ï³Ý³Ûù: ´³í³Ï³Ý³ã³÷ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ` 10-14 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: àõéáõóùÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ 
»ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñ»ñÇ ¹Ç³ýÇ½Ý»ñáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ ï»Õ³Ï³Ûí»É ï³÷³Ï ¨ 
Ï³ñ×  ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñ»ñáõÙ: ²í»ÉÇ Ñ³×³Ë, ù³Ý ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï, 
åñáó»ëÇ Ù»ç Ý»ñ·ñ³íáõÙ »Ý ï³÷³Ï áëÏñ»ñÁ` ÏáÝùÇ áëÏñ»ñ, ÃÇ³ÏáëÏñ»ñ, ÏáÕ»ñ ¨ 
³ÛÉÝ: ´Ýáñáß ¿ ³ñ³· ëÏÇ½µÁ: ò³í»ñÝ áõÝ»Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÉÇù³Ó¨ µÝáõÛÃ, 



³ÝÁÝ¹Ñ³ï ã»Ý, ÇÝãå»ë ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: ÚáõÇÝ·Ç  ë³ñÏáÙ³ÛÇ 
·»ñ³ÏßéáÕ ¨ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ  Ýß³ÝÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ áõéáõóùÇ ßáß³÷áõÙÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ³é³çÇÝ ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

 
è»ïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ  ë³ñÏáÙ³Ý ÝÙ³Ý ¿ ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ÛÇÝ, µ³Ûó áõÝÇ Ý³¨ 

Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿ ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å, ù³Ý ÚáõÇÝ·Ç 
ë³ñÏáÙ³Ý, ëáíáñ³µ³ñ 30-40 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ù³ÝÏ³Ï³Ý 
Ñ³ë³ÏáõÙ: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë, ù³Ý Ï³Ý³Ûù: 
àëÏñ»ñÇ é»ïÇÏáõÉáë³ñÏáÙ³Ý  80%-Çó ³í»É ¹»åù»ñáõÙ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ ¿ ëïáñÇÝ 
í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ »ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñ»ñáõÙ: Ð³×³Ë ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ »Ý Ý³¨ 
½ëïáëÏñ»ñÁ, áÕ»ñÁ, ÃÇ³ÏáëÏñ»ñÁ, ·³Ý·Ç áëÏñ»ñÁ, ÏáÕ»ñÁ:ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ 
ëÏëíáõÙ ¿ ÙÇçÇÝ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý ó³í»ñÇó, áñáÝù áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý ·Çß»ñÁ, Ñ³×³Ë ÃéãáÕ 
µÝáõÛÃÇ` ó³í»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³Ï³Ûí»É Ñá¹»ñáõÙ: ´Ýáñáß ¿ Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙÁ` ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙáí, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñá¹áõÙ Ñ»ÕáõÏÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ (é»³ÏïÇí ëÇÝáíÇï), áñÁ Ñ³×³Ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ý»ñÍÍíáõÙ ¿: 

 
ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý  Ï³½ÙáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇ µáÉáñ ³é³çÝ³ÛÇÝ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ Ùáï 

10%–Á, ¨ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿  »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ù³Ý ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³Ý ¨ »ñÏáõ 
³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å, ù³Ý ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³Ý: ²é³ç³ÝáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í 
ï³ñÇùáõÙ, µ³Ûó µÝáñáß ¿ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÁ` 40-50 ï³ñ»Ï³Ý: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ »Ý 
1.5-2 ³Ý·³Ù Ñ³×³Ë, ù³Ý Ï³Ý³Ûù: ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ËÇëï Ñ³½í³¹»å: 
²é³í»É Ñ³×³Ë áõéáõóùÁ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ ¿ ÏáÝùÇ áëÏñ»ñáõÙ, ÏáÕ»ñáõÙ, ³½¹ñáëÏñáõÙ ¨ 
µ³½ÏáëÏñáõÙ: ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ÛÇ Ñ³½í³¹»å ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¹³ëï³ÏÇ ¨ 
áïÝ³Ã³ÃÇ Ù³ïÝ»ñÁ:  

 
ä³ñ³ûëï³É (Ûáõùëï³ÏáñïÇÏ³É) ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿  Ñ³½í³¹»å: 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ ³Ëï³Ñ³ñí³Í áëÏñÇ Ù»ï³ýÇ½Ç ßñç³ÝÇ áõéáõóù³ÝÙ³Ý 
·áÛ³óáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÇó: ØÇ ù³ÝÇ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ áõéáõóùÁ ¹³Ý¹³Õ 
Ù»Í³ÝáõÙ ¿: ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý åñáó»ëÇ ¹³Ý¹³Õ ÁÝÃ³óùÁ µ»ñáõÙ ¿ Ýñ³Ý, áñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ 
¹ÇÙáõÙ »Ý µÅßÏÇ Çñ»Ýó Ùáï áõéáõóùÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÇó 2-3, ÝáõÛÝÇëÏ 5 ï³ñÇ  ³Ýó, »ñµ 
áõéáõóùÁ Ñ³ëÝ»Éáí Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã³÷»ñÇ, ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³í»ñ Ï³Ù Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç 
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙ:  

 
àëÏñÇ ýÇµñáë³ñÏáÙ³Ý ËÇëï Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý¹ÇåáÕ áõéáõóù ¿  (µáÉáñ áõéáõóùÝ»ñÇ 1-

4%) ³é³í»É  Ñ³×³Ë 20-40 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ: ØÇÝã¨ 70% ¹»åù»ñáõÙ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ 
ÍÝÏ³Ñá¹Á Ï³½ÙáÕ áëÏñ»ñáõÙ:  

 
â³ñáñ³Ï ýÇµñá½ ÑÇëïÇáóÇïáÙ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ 1%-Á: 

²é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ 
ßñç³ÝáõÙ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ó³í»ñÁ, áõéáõóù³ÝÙ³Ý 
·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 
ÎÙ³ËùÇ áëÏñ»ñÇ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ  ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çå»É ï³ñµ»ñ 

ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²é³í»É Ñ³×³Ë ¹ÇïíáõÙ »Ý ÏñÍù³·»ÕÓÇ, 
í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ, ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ, »ñÇÏ³ÙÇ, ÃáùÇ, ³ñ·³Ý¹Ç í½ÇÏÇ ¨ Ù³ñÙÝÇ 
ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇ, ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

 ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý TNM ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ (1997) 
• T - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóù 
• Tx - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ãÏ³Ý µ³í³ñ³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñ 
• T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÁ ãÇ áñáßíáõÙ 
• T1 - áõéáõóùÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ áëÏñÇ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïáí 
• T2 - áõéáõóùÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ áëÏñÇ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇó ¹áõñë 
• N - é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ 



• Nx -é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ãÏ³Ý µ³í³ñ³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñ 
• N0 -  é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ï³ëï³ïÇÏ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ 

ãÏ³Ý 
• N1 - é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÝ ³Ëï³Ñ³ñí³Í »Ý Ù»ï³ëï³½Ý»ñáí 

• M - Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 

• Mx - Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ãÏ³Ý µ³í³ñ³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñ 

• M0 - Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñ ãÏ³Ý 

• M1 - ³éÏ³ »Ý  Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 

 ä³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ pTNM 
(pT, pN, pM Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý T, N, M-ÇÝ) 
• G - ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
• Gx - ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ áñáßí»É 
• G1 - ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý µ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ý 
• G2 - ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³Ý 
• G3 - ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ó³Íñ ³ëïÇ×³Ý 
• G4  -ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í áõéáõóùÝ»ñ 

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³Ý ¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý áñå»ë 
G4 

 
ÊÙµ³íáñáõÙ Áëï ßñç³ÝÝ»ñÇ 

Þñç³Ý G T N M 
IA ßñç³Ý G1,2 T1 N0 M0 
IB ßñç³Ý G1,2 T2 N0 M0 
IIA ßñç³Ý G3,4 T1 N0 M0 
IIBßñç³Ý G3,4 T2  M0 
III ßñç³Ý ãÇ áñáßíáõÙ 

IVA ßñç³Ý ó³ÝÏ³ó³Í G ó³ÝÏ³ó³Í T N1 M0 
IVB ßñç³Ý ó³ÝÏ³ó³Í G ó³ÝÏ³ó³Í T ó³ÝÏ³ó³Í N M1 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ 
àëÏñ»ñÇ áõéáõóùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÁ ëÇÙåïáÙÝ»ñÇ ïñÇ³¹³Ý ¿` ó³í, 

áõéáõóù³ÝÙ³Ý ·áÛ³óáõÃÛáõÝ ¨ Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙ: àëÏñ»ñÇ 
³é³çÝ³ÛÇÝ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇÝ µÝáñáß »Ý Ñ³Ù³é, åñá·ñ»ëÇíáÕ, ·Çß»ñí³ Å³Ù»ñÇÝ 
áõÅ»Õ³óáÕ ó³í»ñÁ, áñáÝù ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ×³ï¨ »Ý Ã»Ã¨³ÝáõÙ ³Ý³É·»ïÇÏÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÇó: àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ýß³ÝÁ 
áñå»ë Ï³ÝáÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ó³íÁ:  Ð»ïá ³é³ç³ÝáõÙ ¿ áõéáõóù³ÝÙ³Ý ·áÛ³óáõÃÛáõÝÁ 
(ßáß³÷íáÕ áõéáõóù), Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç ýáõÝÏóÇ³Ý: àñáß ã³ñáñ³Ï 
Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ëÏ½µáõÙ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ áõéáõóùÁ, ³í»ÉÇ áõß` ó³í³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ:  

ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ÛÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ûëï»áÙÇ»ÉÇï: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ 
Ùáï Ï»ëÇ Ùáï ¹ÇïíáõÙ ¿ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, »ñµ»ÙÝ ÙÇÝã¨ 38-39 0C, ï»Õ³ÛÇÝ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, áõéáõóùÇ åñáÛ»ÏóÇ³Ûáí ³ÝáÃ³ÛÇÝ å³ïÏ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙ, 
ßáß³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ó³íáïáõÃÛáõÝ, í»ñçáõÛÃÇ ßñç³·ÍÇ Ù»Í³óáõÙ, »ñµ»ÙÝ ÑÇå»ñ»ÙÇ³, 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ³ïñáýÇ³: àã Ñ³½í³¹»å »Ý å³ÃáÉá·ÇÏ Ïáïñí³ÍùÝ»ñÁ: Ð³×³Ë 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ã³÷³íáñ É»ÛÏáóÇïá½: ²Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ 
³ñ³· ³×áõÙ »Ý, µ³Ûó ãÝ³Û³Í ÙÇ ËáõÙµ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ³ñ³· ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ï³ÛÍ³ÏÝ³ÛÇÝ 
ÁÝÃ³óùÇ` ÙÛáõëÝ»ñÇ Ùáï ¹ÇïíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï ¨ »ñÏ³ñ³ï¨ ÁÝÃ³óù: ºñµ»ÙÝ 
¹ÇïíáõÙ ¿ ³ÉÇù³Ó¨ ÁÝÃ³óù` ëñ³óáõÙÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ×³ï¨ é»ÙÇëÇ³Ý»ñÇ ßñç³ÝÝ»ñáí:  

ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ÛÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ´³ñÓñ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í áõéáõóùÝ»ñÇÝ µÝáñáß »Ý 



»ñÏ³ñ³ï¨ ³Ý³ÙÝ»½Á` ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ùµ: àôéáõóùÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ëÝ»É Ù»Í ã³÷ë»ñÇ: ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý Ñ³Ïí³Í ¿ é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ: 
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ó³íÁ: 
ò³í»ñÁ Ùßï³Ï³Ý »Ý` ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý åñá·ñ»ëÇíáÕ ³×áí: ¸ÇïíáõÙ ¿ »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ 
»ñ³Ï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ É³ÛÝ³óáõÙ, ï»Õ³ÛÇÝ ÑÇå»ñ»ÙÇ³, Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙ: 

àëÏñÇ ýÇµñáë³ñÏáÙ³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ·³Ý·³ïíáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý, 
·Çß»ñí³ Å³Ù»ñÇÝ áõÅ»Õ³óáÕ ó³í»ñÇó: ò³í»ñÝ áõÝ»Ý ï»Õ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, ³ÝóÝáõÙ »Ý 
Ý³ñÏáïÇÏ ³Ý³É·»ïÇÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó: ØÇÝã µÅßÏÇÝ ¹ÇÙ»ÉÁ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ï¨áõÙ ¿ 6 
³ÙëÇó ³í»É: Ð³×³Ë ¹ÇïíáõÙ ¿ Ëáßáñ Ñá¹Ç áõñí³·ÍÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³Ù 
áõéáõóù³ÝÙ³Ý ·áÛ³óáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñÁ áëÏñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýß³ñÅ ¿: Î³ñáÕ »Ý 
¹Çï³ñÏí»É Ý³¨ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý Ïáïñí³ÍùÝ»ñ: 

 
²ËïáñáßáõÙ 
àëÏñ»ñÇ áõéáõóùÝ»ñÇ ³ËïáñáßáõÙÝ áõÝÇ áñáß³ÏÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ï³åí³Í 

µ³ñáñ³Ï Ýáñá·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáÕ 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: â³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ³Ý³ÙÝ»½áõÙ ïñ³íÙ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ áã ×Çßï Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý: ²Û¹ å³ï×³éáí ×ß·ñÇï 
³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (áõéáõóùÇ 
ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, ³×Ç ï»ÙåÁ, åÝ¹áõÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙÁ), ³ÛÉ Ý³¨ é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ïíÛ³ÉÝÝ»ñÁ:  

§î³·Ý³åÇ ³½¹³Ýß³ÝÝ»ñ¦ 
àëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ ëÇÙåïáÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ó³íÝ ¿: 

ò³íÇ µÝáõÛÃÁ, Ùßï³Ï³Ý áõÅ»Õ³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³ÝÝ»ñ »Ý, áñáÝù å»ïù ¿ 
½·áõß³óÝ»Ý µÅßÏÇÝ: àõé³ÍáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ /÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ïÇåÇ/ áëÏñ»ñÇ 
áõéáõóùÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ·ÉË³íáñ ³Ëï³ÝÇßÝ ¿: ä»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É áõéáõóùÇ 
ã³÷»ñÇÝ, åÝ¹áõÃÛ³ÝÁ, ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ÎÙ³ËùÇ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇÝ µÝáñáß ¿ 
åÇÝ¹, ³Ýß³ñÅ, ³Ýó³í Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ã³÷ë»ñÁ Ù»Í³ÝáõÙ »Ý: 
â³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ³×Ç ³ñ³· ï»Ùåáí: ´³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÁ 
¹³Ý¹³Õ »Ý ³×áõÙ, »ñµ»ÙÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ä»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É, 
áñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ Ñ³×³Ë ³Ý³ÙÝ»½áõÙ ÝßáõÙ »Ý ïñ³íÙ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ëïÇå»É µÅßÏÇÝ ëË³É ³Ëïáñáß»É: ºññáñ¹ ³Ëï³ÝÇßÁ, áñÁ ·ñ»Ã» ÙÇßï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 
áëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ùáï³Ï³ Ñá¹Ç 
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÁ:  

 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ:  ²ËïáñáßÙ³Ý Ï³ñ¨áñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇó ¿ 

é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ëÏëíáõÙ ¿ »ñÏáõ ëï³Ý¹³ñï 
åñáÛ»ÏóÇ³Ý»ñáí é»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³ÛÇó: Î³ñ¨áñ å³Ñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ 
ûç³ËÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ áëÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ µ³ñ³ÏáõÙÁ Ï³Ù 
ù³Ûù³ÛáõÙÁ, ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ ßáõñç ëÏÉ»ñá½Ç ·áïáõ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, å»ñÇûëï³É 
é»³ÏóÇ³ÛÇ µÝáõÛÃÝ áõ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝÁ:  àñáß ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ Ï³ï³ñáõÙ »Ý Ý³¨ 
Éñ³óáõóÇã ¨ ëå»óÇýÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ (³Ý·Çá·ñ³ýÇ³, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ 
ïáÙá·ñ³ýÇ³):   

úëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³ÛÇÝ µÝáñáß ¿ Ñëï³Ï áõñí³·ÇÍ ãáõÝ»óáÕ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:  ¸»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ ßáõñç µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ëÏÉ»ñá½Ç ·áïÇÝ:  àëÏñÇ 
ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÁ ù³Ûù³Ûí³Í ¿:  Ð³Ù»Ù³ï³µ³ñ í³Õ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ áõéáõóùÇ ³ÝóáõÙ 
ßñç³Ï³ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ:  Àëï ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ µÝáõÛÃÇ ï³ñµ»ñáõÙ »Ý ûëï»á·»Ý 
ë³ñÏáÙ³ÛÇ 3 Ó¨` ûëï»áÉÇïÇÏ` áëÏñÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ý áã Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ûç³Ë, 
ûëï»áµÉ³ëïÇÏ` ëÏÉ»ñá½Ç ¨ åÝ¹³óÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñáí ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³Ë, Ë³éÁ` 
ûëï»áÉÇïÇÏ ¨ ûëï»áµÉ³ëïÇÏ Ó¨»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ½áõ·³ÏóáõÙ:  ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ 
¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÁ ãáõÝÇ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ:  ´Ýáñáß ¿ Îá¹Ù³ÝÇ ÑáíÑ³ñÇ (ккккккк) 
Ï³Ù ³ë»ÕÝ³Ó¨ å»ñÇûëïÇïÇ ï»ëùáí å»ñÇûëï³É é»³ÏóÇ³Ý (Îá¹Ù³ÝÇ »é³ÝÏÛáõÝÇ):  



àõéáõóùÇ ¿ùëïñ³ûë³É µ³Õ³¹ñÇãáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ûëÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ ï»Õ³Ù³ë»ñ 
(å³ÃáÉá·ÇÏ áëÏñ³·áÛ³óáõÙ):  ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ áõéáõóùÁ Ï³ñáÕ ¿ 
¹ñë¨áñí»É Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù ¿ùëïñ³ó»Ýïñ³É ï»Õ³Ï³Ûí³Í áã Ù»Í ã³÷ë»ñÇ, 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý íñ³ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ áã Ñëï³Ï áõñí³·Í»ñ áõÝ»óáÕ 
¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ÉÇïÇÏ ûç³Ëáí:  ¸»ëïñáõÏóÇ³Ý ³ñ³· ³×áõÙ ¿ ¨ ³ñ¹»Ý 2-3 ß³µ³Ã ³Ýó 
áñáßíáõÙ »Ý í»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ïÇåÇÏ é»Ýï·»Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ:  ´Ýáñáß ¿ Ñ»Ù³ïá·»Ý 
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ Ãáù»ñáõÙ:   

ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ÛÇ é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ áëÏñÇ ¹Ç³ýÇ½³ñ ¨ 
Ù»ï³¹Ç³ýÇ½³ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ù³Ýñûç³Ë³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³Ûáí, ³é³Ýó Ñëï³Ï 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ, ëÏÉ»ñá½Ç ·áïáõ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ:  ´Ýáñáß ¿ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ 
Ã»ÉÇÏ³íáñáõÙÁ (ÇÝïñ³ÏáñïÇÏ³É ¹»ëïñáõÏóÇ³), ß»ñï³íáñ å»ñÇûëïÇïÁ:  àõéáõóùÇ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã³÷»ñÇ ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ ù³Ûù³ÛáõÙ` ³ë»ÕÝ³Ó¨ 
å»ñÇûëïÇïÇ ³é³ç³óáõÙáí:  ¸ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ, é»ÙÇëÇ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
Ïá×Õ»½³íáñ å»ñÇûëïÇïÇ ³ëÇÙÇÉÛ³óÇ³:  î³÷³Ï áëÏñ»ñáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí»Éáõ ¹»åùáõÙ, 
Ù³Ýñûç³Ë³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇó µ³óÇ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ áã Ñëï³Ï »½ñ»ñáí áëÏñ³·áÛ³óáõÙ: 

è»ïÇÏáõÉáë³ñÏáÙ³Ý ãáõÝÇ å³Ãá·ÝáÙáÝÇÏ é»Ýï·»Ý Ýß³ÝÝ»ñ:  ¼³ñ·³óÙ³Ý 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ é»ïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ ë³ñÏáÙ³ÛÇ é»Ýï·»Ýá¹Ç³·ÝáëïÇÏ³Ý 
µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ¿:  ä»ñÇûëïÇ é»³ÏóÇ³Ý Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨ ãáõÝÇ áñ¨¿ 
µÝáñáß Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ:  ²Ù»ÝÇó Ñ³×³Ë Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë »ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ 
áëÏñ»ñÇ ¿åÇÙ»ï³ýÇ½³ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ù³Ýñûç³Ë³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ï»ëùáí:  ´³óÇ 
ûëïÇáÉÇïÇÏÇó, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûëï»áåÉ³ëïÇÏ ûç³ËÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:  ¸ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÝ»ñÇ ã³÷ë»ñÁ Ù»Í³ÝáõÙ »Ý, 
ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÁ µ³ñ³ÏáõÙ ¨ Ã»ÉÇÏ³íáñíáõÙ` ß»ñï³íáñ å»ñÇûëï³É Í³ÍÏáõÛÃáí:  
ÐÝ³ñ³íáñ ¿ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ µ³ñ³ÏáõÙ, áõéãáõÙ:  ¸»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ Ù»Í ã³÷ë»ñÇ 
¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ ù³Ûù³ÛáõÙ` áõéáõóùÇ ¿ùëïñ³ûë³É µ³Õ³¹ñÇãÇ Ç 
Ñ³Ûï ·³Éáí: 

ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ûëï»áÉÇïÇÏ µÝáõÛÃÇ 
¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù ¿ùëó»ÝïñÇÏ ï»Õ³Ï³ÛáõÙáí, Ñ³×³Ë Ù»Í 
ã³÷ë»ñÇ, áã Ñëï³Ï »½ñ»ñáí ¨ ëÏÉ»ñá½Ç ·áïáõ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ:  ´Ýáñáß »Ý áëÏñÇ 
¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ åñáÛ»ÏóÇ³Ûáí áëÏñ³óÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:  
àõéáõóùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù ¿ùëó»ÝïñÇÏ ï»Õ³Ï³ÛáõÙáí ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ÛÇ ã³÷ë»ñÇ 
Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ µ³ñ³ÏáõÙ, áõéãáõÙ ¨ ù³Ûù³ÛùáõÙ` 
áõéáõóùÇ áëÏñ³óÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñáí ¿ùëïñ³ûë³É µ³Õ³¹ñÇãÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáí:  
ÐÝ³ñ³íáñ »Ý ß»ñï³íáñ ¨ Íáå³íáñ å»ñÇûëï³É ß»ñï³íáñáõÙÝ»ñ:  î³ñµ»ñáõÙ »Ý 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý (áëÏñÇ Ý»ñùÇÝ Ù³ë»ñÇó) ¨ å»ñÇý»ñÇÏ (áëÏñÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ß»ñï»ñÇó) 
ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³, áñÁ Ý»ñ³×áõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ: 

üÇµñá½ ÑÇëïÇáóÇïáÙ³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï é»Ýï·»Ýá·ñ³Ù³ÛÇ íñ³ »ñ¨áõÙ ¿ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù ¿ùëó»ÝïñÇÏ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³Ë` ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ÉÇïÇÏ ïÇåÇ:  
Ð³×³Ë Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÇ ù³Ûù³ÛáõÙ: 

 
è³¹ÇáÇ½áïáå³ÛÇÝ ³ËïáñáßáõÙ:  ´³í³Ï³Ý³ã³÷ É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇ 

³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï:  ÎÙ³ËùÇ ëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³Ý µ³ñÓñ 
½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ËïáñáßÇã »Õ³Ý³Ï ¿:  ²ÛÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ×ßï»É áã ÙÇ³ÛÝ 
³é³çÝ³ÛÇÝ ûç³ËÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, ³ÛÉ, áñ ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿, áõéáõóù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ:  ²ËïáñáßÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ Ýñ³ÝáõÙ ¿, áñ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ûç³ËáõÙ 
÷áËíáõÙ ¿ åñ»å³ñ³ïÇ ýÇùë³óÇ³Ý, áñÁ Ï³Ëí³Í ¿ é»³ÏïÇí áëÏñ³·áÛ³óÙ³Ý 
³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝÇó:  Ð³×³Ë Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ áëÏñÇ` áõéáõóùáí ³Ëï³Ñ³ñí³Í 
ï»Õ³Ù³ëáõÙ é³¹Çáý³ñÙåñ»å³ñ³ïÇ µ³ñÓñ³ó³Í ýÇùë³óÇ³: 

ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ÛÇ, é»ïÇÏáõÉáë³ñÏáÙ³ÛÇ Ï³ñ¨áñ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý 
Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó í³Õ Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ Ãáù»ñ ¨ ÏÙ³ËùÇ 
³ÛÉ áëÏñ»ñ:  ²Û¹ å³ï×³éáí áõéáõóù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
å³ñï³¹Çñ ¿ ÏÙ³ËùÇ ëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ (89Sn, 99Tc): àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ 
áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 



é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ãá¹Çó ß³ï ³í»ÉÇ í³Õ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É áëÏñ»ñÇ Ù»ï³ëï³ïÇÏ 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ûç³ËÝ»ñÁ` ÙÇÝã¨ ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ: 

 
ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÎÉÇÝÇÏá-é»Ýï·»ÝáÉá·Ç³Ï³Ý 

³ËïáñáßáõÙÁ å»ïù ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³ëï³ïíÇ ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñáí: ²ÛÝ áñáßÇã ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ áëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: Î³ï³ñíáõÙ ¿ ³ëåÇñ³óÇáÝ 
µÇáåëÇ³, ïñ»å³ÝáµÇáåëÇ³ Ï³Ù áõéáõóùÇ µ³ó µÇáåëÇ³: 

 
 

ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ ¨ ÏáÙåÉ»ùë µáõÅáõÙ: ä³Ñå³ÝáÕ 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ: 

 
â³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 

»Õ³Ý³ÏÁ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ß³ï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ 
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë »Ý í»ñçáõÛÃ³å³Ñå³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ 
áõéáõóùÝ»ñÇ Ù»Í ã³÷ë»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ßÙáÕ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³Ùåáõï³óÇ³, 
¿Ï½³ñïÇÏáõÉÛ³óÇ³) ÏÇñ³éáõÙÝ »ñµ»ÙÝ áõéáõóùÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý Ñ»é³óÙ³Ý ÙÇ³Ï ÙÇçáóÝ 
¿: àëÏñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µáõÅáõÙÁ 
ÏáÙµÇÝ³óí³Í ¿` ùÇÙÇá- ¨/Ï³Ù ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ¨ íÇñ³Ñ³Ï³Ý 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ï³ñµ»ñ áõéáõóùÝ»ñÇ 
½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ¨ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²×³é³ÛÇÝ 
áõéáõóùÝ»ñÁ ½·³ÛáõÝ ã»Ý ùÇÙÇá×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ 
µáõÅÙ³Ý ÙÇ³Ï ³ñÙ³ï³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ: 
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ÚáõÇÝ·Ç áõéáõóùÝ áõ áëÏñÇ é»ïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ ë³ñÏáÙ³Ý µ³ñÓñ 
½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ¨ åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 
ÇÝãÝ ³Û¹ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓÝáõÙ, ÇëÏ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ Éñ³óáõóÇã µ³Õ³¹ñÇã ¿, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Áëï óáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 
ÙÇ Ù³ëÇ Ùáï: ØÛáõë áõéáõóùÝ»ñÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É ï»Õ »Ý ·ñ³íáõÙ: ²ÛëåÇëÇ áõéáõóùÝ»ñáí 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Á ÙÝáõÙ ¿ ³ñÙ³ï³Ï³Ý íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ùÇÙÇá×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý áñå»ë Éñ³óáõóÇã 
Ù»Ãá¹Ý»ñ: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë Ñ³ßÙáÕ, ³ÛÝå»ë ¿É í»ñçáõÛÃ³å³Ñå³Ý 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ áëÏñÇ é»ïÇÏáõÉáë³ñÏáÙ³ÛÇ ¨ ÚáõÇÝ·Ç 
ë³ñÏáÙ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: úëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³ÛÇ, ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ÛÇ, ³Ý·Çáë³ñÏáÙ³ÛÇ 
Å³Ù³Ý³Ï ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ: Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ 
Ã»ñ³åÇ³Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ Ñ»ï ½áõ·³Ïóí³Í Ï³Ù áñå»ë 
Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ 40-50 ¶ñ»Û ¹á½³Ûáí: Ü³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ Ù»Ãá¹Á ¨ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ 
ÑÇí³Ý¹Ç ï³ñÇùÇó, áõéáõóùÇ ã³÷ë»ñÇó ¨ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó, Ý³Ë³ï»ëíáÕ 
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÇó:  

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³ÛÇ µáõÅáõÙÁ ëÏëáõÙ »Ý Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇó, áñÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ:  ºñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ 
áëÏñ»ñáõÙ áõéáõóùÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¨ Ýñ³ áã Ù»Í ã³÷ë»ñÇ ¹»åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É 
í»ñçáõÛÃ³å³Ñå³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñá¹Ç é»½»ÏóÇ³ÛÇ ï»ëùáí` áëÏñÇ ¹Ç³ýÇ½Ç 
Ï»ëÇ Ñ»é³óÙ³Ùµ Ï³Ù »ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ»é³óáõÙ` 
¿Ý¹áåñáï»½³íáñáõÙáí:  Ø»Í ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ µ³Õ³¹ñÇãáí áõéáõóùÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï óáõóí³Í ¿ ³Ùåáõï³óÇ³ (¿Ï½³ñïÇÏáõÉÛ³óÇ³)` í»ñçáõÛÃÇ ³í»ÉÇ í»ñ 
ï»Õ³Ï³Ûí³Í ë»·Ù»ÝïÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: 

Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý (³¹Ûáõí³Ýï) ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý áñáßíáõÙ ¿ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ 
å³ÃáÙáñýá½Ç ³ëïÇ×³Ýáí:  àõéáõóùÇ 90%-Çó ³í»É íÝ³ëÙ³Ý (III-IV ³ëïÇ×³Ý) ¹»åùáõÙ 
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ÏáÙµÇÝ³óÇ³ÛÇ ÑÇÙùÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ ³ÛÝ åñ»å³ñ³ïÁ, ÇÝã ÙÇÝã¨ 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ, ³í»ÉÇ ùÇã µçÇçÝ»ñÇ íÝ³ëÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ÷áËíáõÙ ¿ áõñÇßáí: 



ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅáõÙÁ ÏáÙµÇÝ³óí³Í ¿` ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ 
å³ñï³¹Çñ ÏÇñ³éÙ³Ùµ:  ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ ¨ 
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ½áõ·³ÏóÙ³Ý ï³ñµ»ñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ:  

I. ́ áõÅÙ³Ý ³é³çÇÝ ¿ï³åáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ ³é³çÝ³ÛÇÝ 
áõéáõóù³ÛÇÝ ûç³ËÇ ßñç³ÝáõÙ` 55-60 ¶ñ»Û ¶ú¸ 5-6 ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

ºñÏñáñ¹ ¿ï³åáõÙ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³, áñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ »ñÏ³ñ³ï¨ (ÙÇÝã¨ 2 
ï³ñÇ)` ³é³çÇÝ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 3 ³ÙÇë ÁÝ¹ÙÇçáõÙáí, »ñÏñáñ¹ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` 6 
³ÙÇë ÁÝ¹ÙÇçáõÙáí: 

II. ²é³çÇÝ ¿ï³åáõÙ – åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ (4-5 Ïáõñë 3 ß³µ³Ã ÁÝ¹ÙÇçáõÙáí): 
ºñÏñáñ¹ ¿ï³åáõÙ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ûç³ËÇ ×³é³·³ÛÃáõÙ` ×³é³·³ÛÃÙ³Ý Í³í³ÉÇ Ù»ç 

Ý»ñ³é»Éáí ³ÙµáÕç áëÏáñÁ (¶ú¸ 55-60 ¶ñ»Û)` ËÝ³ÛáÕ åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ 4 ÏáõñëÇ 
³ÝóÏ³óÙ³Ý ýáÝÇ íñ³: 

ºññáñ¹ ¿ï³åáõÙ` åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ (4-5 Ïáõñë) ³é³çÇÝ ¿ï³åÇ ÝÙ³Ý: 

ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¹ÇÙáõÙ »Ý ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅÙ³Ý 
³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ ûç³ËÇ ÏáÕÙÇó µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
¹»åùáõÙ, áñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ÏÇñ³é»É ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ¨ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ µáõÅáõÙÝ»ñ 
(áõéáõóùÇ ù³Ûù³ÛáõÙ, ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý íï³Ý· ¨ ³ÛÉÝ):   

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ãáññáñ¹ ÷áõÉáõÙ, í³ï »ÉùÇ ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
µ³ñÓñ ¹á½³Ý»ñáí åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³` áëÏñ³ÍáõÍÇ ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³Ûáí:  
è»ïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ ë³ñÏáÙ³Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¨ 
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñÓñ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ýñ³ µáõÅÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: ´³Ûó Ñ³×³Ë é»ïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ ë³ñÏáÙ³ÛÇ µáõÅáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ 
é³¹ÇÏ³É íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ éÇïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ ë³ñÏáÙ³ÛÇ 
µáõÅáõÙÁ ÝÙ³Ý³ïÇå ¿ ÚáõÇÝ·Ç ë³ñÏáÙ³ÛÇ µáõÅÙ³ÝÁ:   

ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ áõéáõóùÇ é³¹ÇÏ³É 
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ñ»é³óáõÙÁ ³éáÕç ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:  àõéáõóùÇ ÷³÷áõÏ 
ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ Ù»Í µ³Õ³¹ñÇãÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ óáõóí³Í ¿ »ñÏ³ñ 
ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñ»ñÇ Ñá¹³ÛÇÝ Í³Ûñ»ñÇ é»½»ÏóÇ³ Ï³Ù Ýñ³Ýó ³ÙµáÕç³Ï³Ý 
Ñ»é³óáõÙ` ¹»ý»ÏïÇ ¿Ý¹áåñáï»½³íáñáõÙáí: ÂÇ³ÏáõÙ ¨ ÏáÝùÇ áëÏñ»ñáõÙ áõéáõóùÇ 
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¹»åùáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ÙÇçÃÇ³Ï³ÏñÍù³ÛÇÝ ¨ 
ÙÇç½ëïáëÏñ³áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ é»½»ÏóÇ³, áõéáõóùÇ Ù»Í ã³÷ë»ñÇ ¹»åùáõÙ` ³Ùåáõï³óÇ³ 
(¿Ï½³ñïÇÏáõÉÛ³óÇ³): ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ÛÇ ¹»åùáõÙ é³¹ÇÏ³É íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ µ³ñ»Ýå³ëï ¿:  ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ, å³ÉÇ³ïÇí (ó³í³½ñÏáÕ) ¿ý»Ïï ¿ ï³ÉÇë: ÊáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ 
¹»åùáõÙ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ: 

ä³ñ³ûë³É ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ:  

üÇµñáë³ñÏáÙ³Ý ½·³ÛáõÝ ã¿ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ ¨ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  Üñ³ 
µáõÅáõÙÁ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ¿:  àõéáõóùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ óáõóí³Í »Ý 
ûñ·³Ýå³Ñå³ÝáÕ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ` »ñÏ³ñ ËáÕáí³Ï³íáñ áëÏñÇ Ñá¹³ÛÇÝ Í³ÛñÇ 
é»½»ÏóÇ³ ¨ ¿Ý¹áåñáï»½³íáñáõÙ, ÙÇçÃÇ³Ï³ÏñÍù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç½ëïáëÏñ³áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ 
é»½»ÏóÇ³ ¨ ³ÛÉÝ, áõéáõóùÇ Ù»Í ã³÷»ñÇ ¹»åùáõÙ` ³Ùåáõï³óÇ³ ¨ ¿Ï½³ñïÇÏáõÉÛ³óÇ³:   

â³ñáñ³Ï ýÇµñá½ ÑÇëïÇáóÇïáÙ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï óáõóí³Í »Ý í»ñçáõÛÃ³å³Ñå³Ý 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ Ó¨»ñ` ¹»ý»ÏïÇ åÉ³ëïÇÏ³Ûáí Ï³Ù ³é³Ýó åÉ³ëïÇÏ³ÛÇ:   

àñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ µáõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí 
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

úëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³Ûáí, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µáõÅáõÙ ëï³ó³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÑÝ·³ÙÛ³ 
³åñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 50%, ÇëÏ áñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí` 70-80%:   

è»ïÇÏáõÉáµçç³ÛÇÝ ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ É³í »Ý, 
ù³Ý ûëï»á·»Ý ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:  ÐÝ·³ÙÛ³ ³åñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 60%-Çó 
³í»É, ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùáï 70%, ÇëÏ ýÇµñáë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï` Ùáï 75%:  



àëÏñ»ñÇ ã³ñáñ³Ï ÝáÛ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ µáõÅí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ 
å»ïù ¿ ³ÏïÇí Ñ»ï³½áïí»Ý ûÝÏáÉá·Ç Ùáï 5 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:  ´áõÅÙ³Ý ³í³ñïÇó 
Ñ»ïá ³é³çÇÝ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÉÇ³ñÅ»ù µÅßÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ` 3 
³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ å³ñï³¹Çñ é»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³ 2 åñáÛ»ÏóÇ³Ý»ñáí: 
ºñÏñáñ¹ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 6 ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù: 
Ð»ï³·³ 3 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ í»ñ³ÑëÏÇã Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ï³ñÇÝ 
Ù»Ï ³Ý·³Ù` Ãáù»ñÇ å³ñï³¹Çñ é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ: 

 



ÎñÍù³·»ÕÓÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
 
üÇµñá³¹»ÝáÙ³Ý  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë³ÏÇ µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ  ¿,  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  20-40  

ï³ñ»Ï³Ý  Ï³Ý³Ýó  ¨  ³ÕçÇÏÝ»ñÇ  Ùáï: àôéáõóùÝ  ³×áõÙ  ¿  ß³ï  ¹³Ý¹³Õ, Ñ³ëÝáõÙ  ¿  2-5 ëÙ  
ã³÷ë»ñÇ, Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  »½³ÏÇ  Ï³Ù  µ³½Ù³ÏÇ, ï»Õ³Ï³Û»É  Ù»Ï  Ï³Ù  »ñÏáõ  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñáõÙ, 
Ñ³×³Ë  áõÕ»ÏóíáõÙ  ¿  Ù³ëïáå³ÃÇ³Ûáí:  

üÇµñá³¹»ÝáÙ³Ý  ßáß³÷»ÉÇë  áñáßíáõÙ  ¿  áñå»ë  Ù³ßÏÇó  ¨  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó  Ñëï³Ï  
ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í, åÇÝ¹  ÏÉáñ³íáõÝ  Ñ³Ý·áõÛó  Ñ³ñÃ  Ï³Ù  »ñµ»ÙÝ  ÃÙµÏ³íáñ  Ù³Ï»ñ»ëáí, áñÝ  
³½³ï  ï»Õ³ß³ñÅíáõÙ  ¿  ·»ÕÓÇ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ  (§ÉáÕáõÙ  ¿  ÛáõÕÇ  Ù»ç¦):  

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ýÇµñá³¹»ÝáÙ³Ý»ñÇ  2  Ó¨»ñ` ýÇµñá³¹»ÝáÙ³ (áõéáõóù  ýÇµñá½  ÑÛáõëí³ÍùÇ  
·»ñÇßËÙ³Ùµ)  ¨  ³¹»ÝáýÇµñáÙ³ (áõéáõóù  ·»ÕÓ³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÇ  ·»ñÇßËÙ³Ùµ): 
²¹»ÝáýÇµñáÙ³ÛÇÝ  µÝáñáß  »Ý  ³í»ÉÇ  Ñëï³Ï  »½ñ³·Í»ñÁ, ßáß³÷»ÉÇë  ³ÛÝ ³í»ÉÇ  ÷³÷áõÏ  ¿: 

ÐÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  ³å³óáõóí³Í  ¿, áñ  ýÇµñá³¹»ÝáÙ³Ý  ãáõÝÇ  ë»÷³Ï³Ý  å³ïÛ³Ý: 
üÇµñá³¹»ÝáÙ³ÛÇ  Ñ³Ù³ñ  å³ïÛ³Ý  ¿  Í³é³ÛáõÙ  ëïñáÙ³ÛÇ  åÝ¹³ó³Í  Ã»É»ñÇ  ß»ñïÁ` Ññí³Í  
³×áÕ  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóáí (å»ñÇÏ³Ý³ÉÇÏáõÉÛ³ñ  ýÇµñá³¹»ÝáÙ³), Ï³Ù  Ï³ÃÝ³ÛÇÝ  Íáñ³ÝÇ  
Ó·í³Í  å³ïÁ, áñáõÙ  ³×áõÙ  ¿  áõéáõóùÁ (ÇÝïñ³Ï³Ý³ÉÇÏáõÉÛ³ñ  ýÇµñá³¹»ÝáÙ³): 
üÇµñá³¹»ÝáÙ³ÛÇ  ã³ñáñ³Ï  Ï³½Ù³÷áËáõÙÁ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  5%  ¹»åù»ñáõÙ (Ü.².Îñ³¨ëÏÇ, 1993): 

üÇµñá³¹»ÝáÙ³ÛÇ  µáõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿, Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ë»Ïïáñ³É  
Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ  ßï³å  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïÙ³Ùµ:    

 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ýÇÉáÇ¹  áõéáõóùÁ (tumor  phylloides J. Mulleri) Ñ³½í³¹»å  Ñ³Ý¹ÇåáÕ  

Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝ ¿,  Ï³½ÙáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ    5% -Á: Ð³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  Ï³Ý³Ýó  
ï³ñµ»ñ  ï³ñÇù³ÛÇÝ  ËÙµ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ   ³é³í»É  Ñ³×³Ë  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¿  ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý  ßñç³ÝáõÙ:  

àõéáõóùÝ  áõÝÇ  åÇÝ¹  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³, Ñëï³Ï  »½ñ³·Í»ñ, Ïïñí³ÍùÇ  íñ³  Ù³Ï»ñ»ëÝ  áõÝÇ  
ÏÇëïá½  ËáéáãÝ»ñ  ï»ñ¨³ÝÙ³Ý  »ÉáõëïÝ»ñáí:  ¸ÇïíáõÙ  ¿  ëïñáÙ³ÛÇ  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ÉáñÓ»óáõÙ 
(ÙÇùëáÙ³ïá½): 

´Ýáñáß  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÁÝÃ³óùÇ  »ñÏ÷áõÉáõÃÛáõÝÁ: ²é³çÇÝ  ÷áõÉáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  
áõéáõóùÇ  ¹³Ý¹³Õ  ³×  »ñÏ³ñ  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: ºñÏñáñ¹  ÷áõÉáõÙ  ëÏëíáõÙ  ¿  ³ñ³·  ³×, 
áõéáõóùÝ  Ñ³ëÝáõÙ  ¿  Ù»Í, »ñµ»ÙÝ  ÑëÏ³Û³Ï³Ý  ã³÷ë»ñÇ: àôéáõóùÇ  ³×Á  ãÇ  áõÕ»ÏóíáõÙ  ßñç³Ï³  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ûáí:  ºñµ»ÙÝ  ·ñ³í»Éáí  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ù»Í  Ù³ëÁ  ³é³ç³óÝáõÙ  ¿  
í»ñ³¹Çñ  Ù³ßÏÇ  ³ñÛ³Ý  ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙ  (»ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ  »ñ³ÏÝ»ñÁ  É³ÛÝ³ÝáõÙ  »Ý, 
Ù³ßÏÁ  ¹³éÝáõÙ  ¿  Ï³åïáõÏ³ÛÇÝ  »ñ³Ý·Ç):  

üÇÉáÇ¹  áõéáõóùÇ    ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ  Ýñ³  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ ¿:  
ÞÝáñÑÇí  µÝáñáß  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇ, áñÁ  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  ÇÝãå»ë  ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ, 
³ÛÝå»ë  ¿É  ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ (¹ÇÙáñý Ï³éáõóí³Íù), ³ÛÝ  ûÅïí³Í  ¿  
ù³ÕóÏ»ÕÇ, ë³ñÏáÙ³ÛÇ  ¨  Ï³ñóÇÝáë³ñÏáÙ³ÛÇ  í»ñ³Íí»Éáõ  åáï»ÝóÇ³É  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ: 

üÇÉáÇ¹  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ¿: àôéáõóùÇ  ÷áùñ  ã³÷ë»ñÇ  ¹»åùáõÙ  
Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ: Ø»Í  ã³÷ë»ñÇ   ¹»åùáõÙ  (»ñµ ïñ³Ù³·ÇÍÁ  Ù»Í  ¿  
10ëÙ-Çó), Ñ³ßíÇ  ³éÝ»Éáí  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ñ³ë³ñ³Ï  ³Ý¹³Ù³Ñ³ïáõÙ: â³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  
ËáñÑáõñ¹  ¿  ïñíáõÙ  Ï³ï³ñ»É  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³: 

 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  Ý»ñÍáñ³Ý³ÛÇÝ  å³åÇÉáÙ³Ý (§³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ  ÏñÍù³·»ÕÓ¦, ØÇÝóÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ)  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  30-40  ï³ñ»Ï³Ý  Ñ³ë³ÏáõÙ, ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  
³é³í»É³å»ë   Ù»Ï  ÏáÕÙÇó: ºñµ  å³åÇÉáÙ³Ý»ñÁ  ï»Õ³¹ñí³Í  »Ý  Ëáßáñ  Íáñ³ÝÝ»ñáõÙ, 
³ÝÙÇç³å»ë  åïáõÏÇó  Ï³Ù  ³ñ»áÉ³ÛÇó  Ñ»ï, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ßáß³÷Ù³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  åÝ¹³óáõÙ »ñÏ³ñ³íáõÝ  Ó·³ÝÇ  Ï³Ù  ÏÉáñ  ³é³ÓÇ·  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  Ó¨áí, áñÇ  
ë»ÕÙ»ÉÇë  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ  Ï³ÃÇÉÝ»ñ  åïáõÏÇ  íñ³`  ÙÇßï  ÙÇ¨ÝáõÛÝ  ³ñï³ï³ñ  
Íáñ³ÝÇó: ºñµ  å³åÇÉáÙ³Ý»ñÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  »Ý  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ËáñÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  Íáñ³ÝÝ»ñáõÙ, 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ÙÇ³Ï  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  åïáõÏÇó ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ  Ï³Ù  
³é³ï  ß×³ÛÇÝ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ØÇ³ÛÝ  Ù³Ýñ³½ÝÝÇÝ  ßáß³÷Ù³Ùµ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  ³ÛÝ  
Ñ³ïí³ÍÁ, áñÇÝ  ë»ÕÙ»ÉÇë  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: àñáß  ¹»åù»ñáõÙ  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  
åñáó»ëÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ  ×ßïíáõÙ  ¿  Ù³Ùá·ñ³ýÇ³ÛÇ  (¹áõÏïá·ñ³ýÇ³ÛÇ)  û·ÝáõÃÛ³Ùµ: 

Ü»ñÍáñ³Ý³ÛÇÝ  å³åÇÉáÙ³ÛÇ  ã³ñáñ³Ï  Ï³½Ù³÷áËáõÙÁ  ¹ÇïíáõÙ  ¿ 2-3%  ¹»åù»ñáõÙ: 
â³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿  Ñ³ïÏ³å»ë  Ý»ñÍáñ³Ý³ÛÇÝ  å³åÇÉáÙ³ïá½Ç  
¹»åùáõÙ: 



´áõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿, Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ë»Ïïáñ³É  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ  ßï³å  
ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïÙ³Ùµ: 

 
ÈÇåáÙ³Ý  (×³ñåáõéáõóùÁ)  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿ ËÇëï Ñ³½í³¹»å:  Î³ñáÕ  ¿  ³é³ç³Ý³É  ÇÝãå»ë  

·»ÕÓÇ  ÑÛáõëí³ÍùÇ   íñ³  (»ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ), ³ÛÝå»ë  ¿É  ·»ÕÓÇ  ï³Ï (»ÝÃ³ÏñÍù³ÛÇÝ-
é»ïñáÙ³Ù³ñ), µ³Ûó  »ñµ»ÙÝ  ³ÛÝ  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿  ÙÇçµÉÃ³Ï³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÇó:  ´Ýáñáß  ¿  
µ³í³Ï³ÝÇÝ  ¹³Ý¹³Õ  ³×Á, ßáß³÷»ÉÇë áõÝÇ ÷³÷áõÏ  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³,    µÉÃ³Ï³íáñ  
Ï³éáõóí³Íù, Ñëï³Ï  ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó:  ´áõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
¿, Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  Ñ»é³óáõÙ:  

 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ³Ý·ÇáÙ³Ý»ñÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ËÇëï  Ñ³½í³¹»å: âáõÝ»Ý  Ñëï³Ï  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ, 

ßáß³÷»ÉÇë  ÷³÷áõÏ  »Ý, ë»ÕÙ»ÉÇë  ÷áùñ³ÝáõÙ  »Ý: Ø³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  áõÝ»Ý  
µÝáñáß  »ñÏÝ³·áõÛÝ  Ï³Ù  µáëáñ³·áõÛÝ  »ñ³Ý·: ÊáñÇÝ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ³ÝÑÝ³ñ ¿  
ï³ñµ»ñ³Ï»É  ÉÇåáÙ³ÛÇó: ´áõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿, Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  µ³ó³½³ïáõÙ 
(excisio):  

 

Ø³ëïáå³ÃÇ³ 
 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ³é³í»É  ï³ñ³Íí³Í  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  Ù³ëïáå³ÃÇ³Ý (ýÇµñá½-

ÏÇëïá½  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ): ²ÛÝ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  Ï³Ý³Ýó  20-60%-Ç Ùáï, Ñ³×³Ë   30-50 ï³ñ»Ï³Ý  
Ñ³ë³ÏáõÙ: 

Ø³ëïáå³ÃÇ³Ý  ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ  ¹ÇëÑáñÙáÝ³É  ÑÇå»ñåÉ³ëïÇÏ  åñáó»ë  ¿:  
Àëï  ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, ýÇµñá½-ÏÇëïá½  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ   µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ÑÛáõëí³ÍùáõÙ  åñáÉÇý»ñ³ïÇí  ¨  é»·ñ»ëÇí  
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  É³ÛÝ  ëå»Ïïñáí, ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  ¨  ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ  
³ÝÏ³ÝáÝ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ: 

Ø³ëïáå³ÃÇ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ý³ÏáõÉï³ïÇí  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ, Ýñ³  åñáÉÇý»ñ³ïÇí  Ó¨»ñÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ   ³é³ç³óÙ³Ý  Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  3-5  ³Ý·³Ù  
³í»ÉÇ  µ³ñÓñ ¿: 

 Ø³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ³é³ç³óÙ³Ý  ·áñÍáõÙ  Ï³ñ¨áñ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý 
• í»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý (é»åñá¹áõÏïÇí)  ßñç³ÝÇ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
• Å³é³Ý·³Ï³Ý  Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, 
• Ý»ñ½³ïÇã  ·»ÕÓ»ñÇ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  Ï³Ù  ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í  ¹ÇëýáõÝÏóÇ³Ý, 
• ÉÛ³ñ¹Ç  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
• ß³ù³ñ³ÛÇÝ  ¹Ç³µ»ïÁ  ¨  ÏáÉ³·»Ýá½Ý»ñÁ, 
• ëÝÙ³Ý  µÝáõÛÃÇ  ¨  é»ÅÇÙÇ  Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ: 
Ø³ëïáå³ÃÇ³Ý»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ  ýáõÝÏóÇáÝ³É  íÇ×³ÏÇ    

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ  ¹Çëµ³É³Ýëáí  ÇÝãå»ë  ÑÇåáÃ³É³Ùá-ÑÇåáýÇ½³ñ  
Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ (åñáÉ³ÏïÇÝÇ, ÉÛáõï»ÇÝÇ½³óÝáÕ, ýáÉÇÏáõÉáËÃ³ÝÇã, ³¹ñ»ÝáÏáñïÇÏáïñáå  
ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  ·»ñ³ñï³½³ïáõÙ, ÃÇñ»áïñáå  ÑáñÙáÝÁ  Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý  Ï³ÛáõÝ ¿), ³ÛÝå»ë  ¿É  
å»ñÇý»ñÇÏ  Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ (ÏáñïÇ½áÉÇ  ¨  ï»ëïáëï»ñáÝÇ  ·»ñ³ñï³½³ïáõÙ, åñá·»ëï»ñáÝÇ  
Ã»ñ³ñï³½³ïáõÙ):  Ð³ñÏ  ¿  ÁÝ¹·Í»É  åñáÉ³ÏïÇÝ/åñá·»ëï»ñáÝ³ÛÇÝ óáõóÇãÇ  (ÇÝ¹»ùëÇ) 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ`  ÇÝãå»ë  åñáÉ³ÏïÇÝÇ  ³ÝÙÇç³Ï³Ý   ·»ñ³ÏßéÙ³Ùµ, ³ÛÝå»ë  ¿É  åñá·»ëï»ñáÝÇ  
Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý  Ýí³½Ù³Ùµ: Ð³ÛïÝÇ  ¿, áñ  åñá·»ëï»ñáÝÁ  Ýí³½»óÝáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  
ÑÛáõëí³ÍùáõÙ  åñáÉ³ÏïÇÝÇ  ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ  (é»ó»åïáñÝ»ñÇ)  ù³Ý³ÏÁ, ÇëÏ  ·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñÁ  
¨  ³Ý¹ñá·»ÝÝ»ñÁ  ³í»É³óÝáõÙ  »Ý  ³ÛÝ: 

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ù³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ï³ñ³ÍáõÝ (¹Çýáõ½)  ¨  Ñ³Ý·áõó³íáñ (ûç³Ë³ÛÇÝ)  Ó¨»ñ: 
¸Çýáõ½  Ó¨»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ÏÇëïá½, ýÇµñá½,  ·»ÕÓ³ÛÇÝ  µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ  ·»ñ³ÏßéÙ³Ùµ  ¨  Ë³éÁ: 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ëÏ½µÝ³Ï³Ý  ßñç³ÝáõÙ (Ù³ëï³É·Ç³, Ù³ëïá¹ÇÝÇ³)  

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ  ·³Ý·³ïíáõÙ  »Ý  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñáõÙ  ó³í³ÛÇÝ  ó·³óáõÙÇó, áñÁ  ëÏëíáõÙ  ¿  
¹³ßï³ÝÇó  ÙÇ  ù³ÝÇ  ûñ  ³é³ç: ò³í»ñÁ  Ñ³×³Ë  áõÝ»Ý  Ï³áõ½³É·ÇÏ  µÝáõÛÃ, ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý 
Ù»Ï  Ï³Ù  »ñÏáõ ÏñÍù³·»ÕÓ»ñáõÙ, ×³é³·³ÛÃáõÙ  »Ý  ³ÝáõÃ³÷áëÇ, ÃÇ³ÏÇ  Ï³Ù  áõë³Ñá¹Ç  ßñç³Ý: 
ò³í³ÛÇÝ  ½·³óáõÙÝ»ñÁ  ëáíáñ³µ³ñ  áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý  ¹³ßï³Ý³ÛÇÝ  óÇÏÉÇ  »ñÏñáñ¹  ÷áõÉáõÙ, Ýí³½áõÙ  
Ï³Ù  ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ  »Ý  ¹³ßï³ÝÇ  ëÏëÙ³Ý  Ñ»ï:  ²ëïÇ×³Ý³µ³ñ  ó³í³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ  



¹³éÝáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  ÇÝï»ÝëÇí   ¨  Ùßï³Ï³Ý: Þáß³÷»ÉÇë  ³éÏ³  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  ËÇëï  
ó³íáïáõÃÛáõÝ, ¨  ¹Çýáõ½  åÝ¹³óáõÙ: Î³ñáÕ  »Ý  ßáß³÷í»É  åÝ¹³ó³Í  Ñ³ïí³ÍÝ»ñ  ³é³Ýó  
Ñëï³Ï  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ, Ó·³ÝÝ»ñÇ  Ï³Ù  Ù³Ýñ  Ñ³ïÇÏ³íáñáõÃÛ³Ý  (§Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ¦) ï»ëùáí:  
Î³ñáÕ  ¿  ¹Çïí»É  ï³ñµ»ñ  µÝáõÛÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ  åïáõÏÇó: ´³ó  ·áõÛÝÇ, çñÇÏ  Ï³Ù  
Ï³ÃÝ³ÝÙ³Ý  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  íÏ³ÛáõÙ  »Ý  Ýáñ  ëÏëí³Í  åñáó»ëÇ  Ù³ëÇÝ,  ÇëÏ  Ùáõ·, 
Ï³Ý³ã³íáõÝ  Ï³Ù  ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  Ù»Í  í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý  
Ù³ëÇÝ: 

Ø³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  Ñ³Ý·áõó³íáñ  Ó¨Ç  ¹»åùáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ  åÝ¹³óáõÙÝ»ñÝ  ³í»ÉÇ  Ñëï³Ï  
»Ý  ¨  ÑÇß»óÝáõÙ  »Ý  áõéáõóùÁ: î³ñµ»ñ³ÏÇã-³ËïáñáßÇã  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  åñáó»ëÇ  óÇÏÉ³ÛÇÝ  
µÝáõÛÃÁ. Ù³ëïáå³ÃÇÏ  Ñ³Ý·áõÛóÝ  ³í»ÉÇ  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ¿  ¹³ßï³ÝÇó  ³é³ç  ¨  Ýí³½áõÙ ¿  
¹³ßï³ÝÇ  ëÏëÙ³Ý  Ñ»ï:  ´³óÇ  ³Û¹, Ù³ëïáå³ÃÇÏ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  Ù³ñÙÝÇ  ï³ñµ»ñ  ¹Çñù»ñáõÙ  
÷áËáõÙ  »Ý  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, ã³÷ë»ñÁ  ¨  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý: ²÷áí  ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ  å³ïÇÝ  
ë»ÕÙ»ÉÇë  ³ÛÝ  ¹³¹³ñáõÙ  ¿  áñáßí»É  (øÛáÝÇ·Ç  µ³ó³ë³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³Ý): 
     Ø³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ñ¨áñ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  ¨  
Ù³Ùá·ñ³ýÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  Ù³Ùá·ñ³ýÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï  ¹ÇïíáõÙ  ¿ ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ï³Ù  Ýñ³  µ³ÅÇÝÝ»ñÇ  ï³ñ³ÍáõÝ, Ó·³Ý³ÛÇÝ  Ë³í³ñáõÙ  ¨  
Éáõë³íáñáõÙÝ»ñ (ÏÇëï³Ý»ñ): Ê³í³ñÙ³Ý  ýáÝÇ  íñ³  ³éÏ³  Ù³Ýñ  Ï³ÉóÇÝ³ïÝ»ñÁ 
(ÙÇÏñáÏ³ÉóÇýÇÏ³ïÝ»ñ)  Ï³ñáÕ  »Ý  íÏ³Û»É  åñáó»ëÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ù³ëÇÝ:  

 
´áõÅáõÙÁ  å»ïù  ¿  ÏñÇ  ¿ÃÇáå³Ãá·»Ý»ïÇÏ  µÝáõÛÃ, å»ïù  ¿  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  

³é³ç³óÙ³Ý  å³ï×³éÁ  ¨  í»ñ³óÝ»É  ³ÛÝ: 
¸Çýáõ½  Ù³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  µáõÅÙ³Ý  ·ñ³í³Ï³Ý Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  Ñ»ï¨Û³É  

Ï³ÝáÝÝ»ñÇ  å³Ñå³ÝáõÙÁ. 
• ³Ý³ÙÝ»½Ç  Ù³Ýñ³½ÝÇÝ  Ñ³í³ùáõÙ, 
• áõÕ»ÏóáÕ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µáõÅáõÙ, 
• Éñ³óáõóÇã  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÅËïáõÙ), 
• Ñ³Ù³ÉÇñ  Ùáï»óáõÙ  (³½¹»óáõÃÛáõÝ  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  åñáó»ëÇ  ï³ñµ»ñ  ûÕ³ÏÝ»ñÇ  íñ³, 
• µáõÅÙ³Ý  ÷áõÉ³ÛÇÝ  ÁÝÃ³óù, 
• å³ñµ»ñ³µ³ñ  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ: 
¸Çýáõ½  Ù³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  µáõÅáõÙÝ  áõÝÇ  å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý (ÏáÝë»ñí³ïÇí) µÝáõÛÃ: ²ÛÝ  ëÏëáõÙ  

»Ý  áã-ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÏÇñ³éÙ³Ùµ:  Üß³Ý³ÏáõÙ  »Ý  Ï³ÉÇáõÙÇ Ûá¹Ç¹Ç  
ÙÇÏñá¹»Õ³ã³÷»ñ (ÙÇÏñáÛá¹áÃ»ñ³åÇ³), Ñ³Ï³ûùëÇ¹³Ýï  íÇï³ÙÇÝÝ»ñ (A,E), Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ 
(ë»¹³ïÇí)  ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ (µñáÙÏ³Ùýáñ³, ýÇïáë»¹³ïÇíÝ»ñ), 
åñáÉ³Ïïáëï³ïÇÏÝ»ñ (Ù³ëïá¹ÇÝáÝ, µñáÙÏñÇåïÇÝ), Ñ»å³ïáåñáï»ÏïáñÝ»ñ (Ï³ñëÇÉ, 
ÑáýÇïáÉ): ²ñï³Ñ³Ûïí³Í  ó³í³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ  ¹»åùáõÙ  µ³í³Ï³ÝÇÝ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  ¿  
¹ÇÙ»ùëÇ¹Ç  (¹ÇÙ»ÃÇÉëáõÉýûùëÇ¹Ç) ï»Õ³ÛÇÝ  ÏÇñ³éáõÙÁ  ÃñçáóÝ»ñÇ  Ó¨áí:  àã-ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  
³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, Ï³Ëí³Í  ÑÇí³Ý¹Ç  ¿Ý¹áÏñÇÝ  åñáýÇÉÇó  Ýß³Ý³ÏáõÙ  »Ý  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ (³ñ³Ï³Ý  ¨  Ç·³Ï³Ý  ë»é³Ï³Ý  ÑáñÙáÝÝ»ñ, 
Ñ³Ï³¿ëïñá·»ÝÝ»ñ, í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ (L-ÃÇñáùëÇÝ), ï»Õ³ÛÇÝ  ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  
Ñ»ëï³·»ÝÝ»ñ): 

Ð³Ý·áõó³íáñ  Ù³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  µáõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿: Î³ï³ñíáõÙ  ¿  
ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ë»Ïïáñ³É  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ  ßï³å  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïÙ³Ùµ: 

 
 
 

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
Î³Ý³Ýó Ùáï ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ÏñÍù³·»ÕÓÇ ù³Õó-

Ï»ÕÁ ·ñ³íáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ: îÝï»ë³å»ë ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ÏñÍù³·»ÕÓÇ ù³Õó-
Ï»ÕÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí, ³×Ç Ï³ÛáõÝ ï»Ùå»ñáí` ÑÇí³Ý¹Ý»-
ñÇ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÇ Ýí³½Ù³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ:  

´³ñÓñ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý áõ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, ÏñÍù³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ 
µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ Ý³¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý »ñÏ³ñ³ï¨ Ý³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÷áõÉáí, ¨ í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ  
µáõÅÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ:  

 
 



²Ëï³Í³·áõÙÁ 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  å³ï×³é³ÛÇÝ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  Ù»ç  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  

áõÝ»Ý   ¿Ý¹áÏñÇÝ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ: Î³Ý  Ñ³Ùá½Çã  ³å³óáõÛóÝ»ñ  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  ¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ  
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý  ¨  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý  
í»ñ³µ»ñÛ³É: ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õáí  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï  Ñ³×³Ë  ¿ ¹ÇïíáõÙ  ¹³ßï³ÝÇ  í³Õ  
ëÏÇ½µ (í³Õ  Ù»Ý³ñË»), áõß  ¹³ßï³Ý³¹³¹³ñ (Ù»Ýáå³áõ½³): Î³ÃÝ³ñï³½³ïÙ³Ý (É³Ïï³óÇ³ÛÇ)  
Å³Ù³Ý³Ï  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  ¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ  ýáõÝÏóÇ³Ý  ÁÝÏ×íáõÙ ¿, ¹ñ³Ýáí  ¿É  µ³ó³ïñíáõÙ  ¿  
Ï³ÃÝ³ñï³½³ïÙ³Ý  å³ßïå³Ý³Ï³Ý  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý  ·áñÍáõÙ  Å³é³Ý·³Ï³Ý  ·áñÍáÝÇ  ¹»ñÁ  ½·³ÉÇ  ¿: 
²å³óáõóí³Í  ¿, áñ  ù³ÕóÏ»Õáí  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  ÁÝï³ÝÇùáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  
¿ 3-5  ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë: 2-3%  ¹»åù»ñáõÙ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿  »ñÏáõ  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñáõÙ: 
Ð³ÛïÝ³µ»ñí³Í  »Ý  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³é³ç³óÙ³Ý  µ³ñÓñ  éÇëÏÇ  Ù³ëÇÝ  íÏ³ÛáÕ  ·»Ý»ñÁ 
(BRCA-1, BRCA-2), áñáÝó  ·áñÍÝ³Ï³Ý  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ  Ý»ñÏ³ÛáõÙë  ³ÏïÇíáñ»Ý   
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ  ¿: 

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³é³ç³óÙ³ÝÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  Ýå³ëï»É  Ý³¨  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  ÑáñÙáÝ³É  
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ /ëï³ïáõëÁ/, ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ, ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç /¹Ç»ï³ÛÇ/ 
Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÉÏáÑáÉÇ  û·ï³·áñÍáõÙÁ /ã³ñ³ß³ÑáõÙÁ/, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ßñç³Ï³  
ÙÇç³í³ÛñÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ùÇÙÇ³Ï³Ý  ¨  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñÁ: 

 
²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ³Ý³ïáÙÇ³ 
¸»åù»ñÇ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ·»ÕÓÇ  Íáñ³ÝÝ»ñÇ  

Ï³Ù  µÉÃ³ÏÝ»ñÇ  ¿åÇÃ»ÉÇó: ÆÝãå»ë  Íáñ³Ý³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë  ¿É  µÉÃ³Ï³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  
»ñÏ³ñ  ï³ñÇÝ»ñ  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý³É  Ý³Ë³ÇÝí³½Çí (in  situ)  Ó¨áí,  ë³Ï³ÛÝ  Ñ³×³Ë  ¹ñ³Ýù  
í»ñ³ÍíáõÙ  »Ý  ÇÝí³½Çí  Ó¨»ñÇ: 

ä»ç»ïÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ  Ï³éáõóí³Íùáí: ²ÛÝ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  
åïáõÏÇ  Ý»ñëáõÙ  ·ïÝíáÕ  Ëáßáñ  Íáñ³ÝÝ»ñÇ  ¿åÇÃ»ÉÇó  ¨  ³×»Éáí  Íáñ³ÝÝ»ñÇó  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿ 
¹»åÇ  ³ñï³ùÇÝ  Ù³Ï»ñ»ë  ¨  ·»ÕÓÇ  Ñ³ëïáõÃÛ³Ý  Ù»ç:  

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ï³ñ³ÍáõÙÁ  ï»ÕÇ ¿  áõÝ»ÝáõÙ  áõéáõóùÇ  ³×Ç  ³ÝÙÇç³Ï³Ý  
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ÉÇÙýá·»Ý  áõ  Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  ×³Ý³å³ñÑáí: 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ  µÝáñáß  ¿  í³Õ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ: ÈÇÙýá·»Ý 
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  ¹ÇïíáõÙ »Ý ³ÝáõÃ³ÛÇÝ (³é³í»É Ñ³×³Ë), í»ñ³Ýñ³Ï³ÛÇÝ, Ñ³ñÏñÍáëÏñ³ÛÇÝ  
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ: Ð»Ù³ïá·»Ý  ×³Ý³å³ñÑáí  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  
áëÏñ»ñáõÙ (³é³í»É Ñ³×³Ë), Ãáù»ñáõÙ,  ÉÛ³ñ¹áõÙ, Ãáù³Ù½áõÙ, Óí³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ, 
áëÏñ³ÍáõÍáõÙ: 

 
¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  (7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 

2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ãÇ  Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
Tis - carcinoma  in  situ` Íáñ³Ý³ÛÇÝ  Ï³Ù  µÉÃ³Ï³ÛÇÝ  carcinoma  in  situ, Ï³Ù  åïáõÏÇ ä»ç»ïÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ  ³é³Ýó  áõéáõóùÇ  Ýß³ÝÝ»ñÇ  
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. ÙÇ¨ÝáõÛÝ  ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ µ³½Ù³ÏÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ T-Ý áñáßíáõÙ  ¿  Áëï  

³é³í»É³·áõÛÝ  áõéáõóùÇ: ºñÏáõ  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  
µÇÉ³ï»ñ³É  áõéáõóùÝ»ñÇó  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  ¿  ³é³ÝÓÇÝ: ºÃ»  ä»ç»ïÇ  
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  áñáßíáõÙ  ¿  áõéáõóù, ³å³  ³ÛÝ  ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿  Áëï áõéáõóùÇ 
ã³÷ë»ñÇ: 

 T1 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  2  ëÙ  ¿ 
 T1mic – ÙÇÏñáÇÝí³½Ç³ ÙÇÝã¨ 0,1 ëÙ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí 
 T1a – áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ 0,1-0,5 ëÙ 
 T1b -  áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ 0,5-1 ëÙ 
 T1c - áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  1-2 ëÙ 
 T2 - áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  2-5 ëÙ 
 T3 -  áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  5 ëÙ-Çó  ³í»É  ¿ 
 T4 – ó³ÝÏ³ó³Í  ã³÷ë»ñÇ  áõéáõóù áõÕÕ³ÏÇ ï³ñ³ÍáõÙáí  ÏñÍùÇ  å³ïÇ  Ï³Ù  Ù³ßÏÇ  íñ³ 



Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. ÎñÍùÇ  å³ïÁ  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  ÏáÕ»ñÁ, ÙÇçÏáÕ³ÛÇÝ  ÙÏ³ÝÝ»ñÁ, ³é³ç³ÛÇÝ  
³ï³ÙÝ³íáñ  ÙÏ³ÝÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ  ÏñÍù³ÙÏ³ÝÝ»ñÇ: 

 T4a -  ï³ñ³ÍáõÙ  ÏñÍùÇ  å³ïÇ  íñ³ 
 T4b – ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ù³ßÏÇ  ³Ûïáõóáí (Ý»ñ³éÛ³É §ÉÇÙáÝÇ  Ï»Õ¨Ç¦  ³Ëï³Ýß³ÝÁ) Ï³Ù  

ËáóáïáõÙáí, Ï³Ù  ë³ï»ÉÇï  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  ÝáõÛÝ  ·»ÕÓÇ  Ù³ßÏÇ  íñ³ 
 T4c -  4a  ¨   4b  ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ  ÙÇ³ëÇÝ 
 T4d – ù³ÕóÏ»ÕÇ  µáñµáù³ÛÇÝ  Ó¨ 
 
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ù³ßÏÇ Ý»ñù³ßáõÙÁ, åïáõÏÇ  é»ïñ³ÏóÇ³Ý  ¨  áõñÇß  Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ, 

µ³óÇ   T4  ÷áõÉÇÝ  ¹³ëíáÕÝ»ñÇó, Ï³ñáÕ  »Ý ¹Çïí»É  T1,T2,T3  ÷áõÉ»ñáõÙ  ã³½¹»Éáí  
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  íñ³: 

 
 N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
 Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  

(ûñÇÝ³Ï  »Ã»  ¹ñ³Ýù  Ý³Ë³å»ë  Ñ»é³óí»É  »Ý) 
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ß³ñÅáõÝ  ³ÝáõÃ³ÛÇÝ ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ   
N2 - Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ³ÝáõÃ³ÛÇÝ ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ ` ýÇùëí³Í 

Çñ³ñ  Ï³Ù  ßñç³Ï³  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ 
N3 - Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  Ý»ñùÇÝ  ÏñÍù³ÛÇÝ ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ 
 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ã»Ý  áñáßíáõÙ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  áñáßíáõÙ  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ: 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
0 ÷áõÉ          TisN0M0 
I ÷áõÉ           T1N0M0 
IIa ÷áõÉ        T0N1M0; T1N1M0; T2N0M0 
IIb ÷áõÉ        T2N1M0; T3N1M0;  
IIIa ÷áõÉ       T0N2M0; T1N2M0; T2N2M0; T3N1-2M0 
IIIb ÷áõÉ       T4N1-3M0; T1-4N3M0 
IV ÷áõÉ         T1-4N1-3M1 
 
ÎÉÇÝÇÏ³³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ó¨»ñÁ 
Ð³Ý·áõó³íáñ  Ó¨Á  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ³Ù»ÝÇó  Ñ³×³Ë:  àôéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÁ  ßáß³÷íáõÙ ¿  

³ñ¹»Ý  0.5-1  ëÙ  Ù»ÍáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ:  ²ÛÝ  áõÝÇ  åÇÝ¹  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³, ÃÙµÏ³íáñ  Ù³Ï»ñ»ë,  
½áõñÏ  ¿  Ñëï³Ï  »½ñ³·Í»ñÇó  ¨  ÑÝ³ñ³íáñ  ã¿  ³é³ÝÓÝ³óÝ»É  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó:  
Ð»ï³·³  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ»ï  áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  Ù³ßÏÇÝ,  áñÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí  Ï³ñáÕ  »Ý  
³é³ç³Ý³É  ËáóáïáõÙÝ»ñ  ¨  áõéáõóùÇ  ù³Ûù³ÛáõÙ:  ²é³ç³ÝáõÙ  ¿  Ù»Í  Ëáó`  ¹áõñëßñçí³Í, åÇÝ¹, 
ÃÙµÏ³íáñ  »½ñ»ñáí, ³ÝÑ³ñÃ, Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ  Ù³Ï»ñ»ëáí, áñÁ  å³ïí³Í  ¿  
Ý»ÏñáïÇÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáí  ¨  áõÝÇ  ïÑ³×  Ñáï:  ÊáóÝ   ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿  ¨  
ÁÝ¹·ñÏáõÙ  Ñ³ñ¨³Ý  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ:  ÊáóÇ  ßáõñç  ³é³ç³ÝáõÙ   ¿  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  É³ÛÝ  
áõéáõóù³ÛÇÝ  ÇÝýÇÉïñ³óÇ³: 

 
¸Çýáõ½  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  áõéáõóùÝ  ³×áõÙ  ¿  ï³ñ³ÍáõÝ  Ý»ñë÷é³ÝùÇ  Ó¨áí,  áñÝ  

ÁÝ¹·ñÏáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÁ  µáÉáñ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  ²ÛÝ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  »ñÇï³ë³ñ¹  
Ï³Ý³Ýó  Ùáï  ¨  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  µ³ñÓñ  ã³ñáñ³ÏáõÃÛ³Ùµ:  ¸Çýáõ½  ù³ÕóÏ»ÕÇ  
ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÝ  »Ý. 

• ³Ûïáõó³ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  Ó¨ - µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ  åÇÝ¹  ÇÝýÇÉïñ³ïÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, áñÁ  ãáõÝÇ  Ñëï³Ï  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ, ÏñÍù³·»ÕÓÁ  ã³÷ë»ñáí  Ù»Í³ó³Í  ¿, ³Ûïáõóí³Í 
(³íß³ÑáëùÇ  ßñç³÷³ÏáõÙ), Ù³ßÏÝ  áõÝÇ  §ÉÇÙáÝÇ  Ï»Õ¨Ç¦  ï»ëù, é»·ÇáÝ³ñ  ·áïÇÝ»ñáõÙ  
áñáßíáõÙ  »Ý  Ù»Í  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ; 

• Ù³ëïÇï³ÝÙ³Ý  ù³ÕóÏ»Õ - ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ  åÇÝ¹  ÇÝýÇÉïñ³ï  ³é³Ýó  Ñëï³Ï  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ,  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ³Ûïáõóáí  ¨   Ù³ßÏÇ  ÑÇå»ñ»ÙÇ³Ûáí,  Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ  
µ³ñÓñ  ¿; áõéáõóùÝ  ³ñ³·  Ý»ñë÷éíáõÙ  ¿  ·»ÕÓÇ  µáÉáñ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ù»ç  ï³ñ³Íí»Éáí  Ù³ßÏÇ,  



é»ïñáÙ³Ù³ñ  µçç³ÝùÇ, ÏñÍù³ÙÏ³ÝÝ»ñÇ  Ù»ç, ½³ñ·³ÝáõÙ  »Ý  ù³Ûù³ÛÙ³Ý  ûç³ËÝ»ñ, ÙÇ³ÝáõÙ  ¿  
»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ  ÇÝý»ÏóÇ³Ý; ³ñ³·  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  ¿  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  ¨  Ý»ñùÇÝ  
ûñ·³ÝÝ»ñ; ³Ûïáõó³ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  ¨  Ù³ëïÇï³ÝÙ³Ý  Ó¨»ñÁ  å»ïù  ¿  ï³ñµ»ñ³Ï»É  
ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ã³ñ³Ë³ÏáõÛïÇó; 

• Ï³ñÙÇñù³ÙÇ³ÝÙ³Ý  Ï³Ù  ¿ñÇ½Çå»ÉáÇ¹  Ó¨ (carcinoma  erysipelatodes) -  ·»ÕÓáõÙ  
ÇÝýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ  ÏáÕùÇÝ  ï»ÕÇ  ¿  áõÝ»ÝáõÙ  áõéáõóùÇ  Ý»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÙ  ³íß³×»Õù»ñÇ  
ÙÇçáóáí, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ù³ßÏÇ  íñ³  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  í³ñ¹³·áõÛÝ  ûç³ËÝ»ñ, áñáÝù  ÑÇß»óÝáõÙ  »Ý  
Ï³ñÙÇñ  ù³Ùáõ  µáñµáùáõÙÁ; ³Û¹  ûç³ËÝ»ñÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  »Ý  ³ÙµáÕç  ·»ÕÓÇ  íñ³  ¨  Ýñ³  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë, ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÉÇÙý³Ý·áÇï; ÁÝÃ³óùÁ  ëáõñ  ¿,  ³ñ³·  
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙáí; 

• ½ñ³Ñ³íáñ  Ó¨Ç   (§cancer  en  cuirasse¦)  ¹»åùáõÙ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ý»ñë÷éíáõÙ  ¿  ÇÝãå»ë  
·»ÕÓÇ  ÑÛáõëí³ÍùÇ (³ÛÝ »ÝÃ³ñÏ»Éáí ³ïñáýÇ³ÛÇ),  ³ÛÝå»ë  ¿É  Ù³ßÏÇ  áõ  »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ  
µçç³ÝùÇ  Ù»ç  ¨  ï³ñ³ÍíáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë` ½ñ³ÑÇ  ÝÙ³Ý  ë»ÕÙ»Éáí  
ÑÇí³Ý¹ÇÝ; Ù³ßÏÇ  íñ³  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  Ï»Õ¨áí  å³ïí³Í Ù³Ýñ  ËáóáïáõÙÝ»ñ: 

 
ä»ç»ïÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  (ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ä»ç»ïÇ  ù³ÕóÏ»Õ) ¹ÇïíáõÙ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ 

Ñ³½í³¹»å, Ï³½ÙáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  5%-Á: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ëÏ½µÝ³Ï³Ý  
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  »Ý  åïáõÏÇ  Ñ³ëï³óáõÙÁ  ¨  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ¿ùëÏáñÇ³óÇ³Ý»ñÁ`  Ýñ³Ýó  
íñ³  åÇÝ¹  Ýëï³Í  Ï»Õ¨ÇÏÝ»ñáí:  ²Ûë  ÷áõÉáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  Ñ³×³Ë   ³ËïáñáßíáõÙ  ¿  áñå»ë 
§¿Ï½»Ù³¦  ¨  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ  »ñÏ³ñ³ï¨  µáõÅíáõÙ  »Ý  ùëáõùÝ»ñáí: ²ëïÇ×³Ý³µ³ñ  ï»ÕÇ  ¿  
áõÝ»ÝáõÙ  åïáõÏÇ  ù³Ûù³ÛáõÙ  ¨  ËáñÁ  ËáóáïáõÙ, åñáó»ëÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  ³ñ»áÉ³ÛÇ  íñ³ áõ  
Ýñ³  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë, ·»ÕÓÇ  Ñ³ëïáõÃÛ³Ý  Ù»ç  áñáßíáõÙ  ¿  åÇÝ¹  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛó: 

²ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Ýß»É, áñ  ä»ç»ïÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ³éÙ³Ùµ  åñáó»ëÝ  
áõÝÇ  ¹³Ý¹³Õ  ÁÝÃ³óù  ¨  Ýñ³ ï»Õ³ÛÇÝ  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ·»ñÇßËáõÙ  »Ý  
Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ³Ý³ÙÝ»½ - å»ïù  ¿  ÁÝ¹·ñÏÇ  Ñ»ï¨Û³É  Ñ³ñó»ñÁ. ÑÇí³Ý¹Ç  ë»é³Ï³Ý  Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ, 

¹³ßï³Ý³ÛÇÝ  ýáõÝÏóÇ³Ý, ³ÙáõëÝ³Ý³ÉÁ, ÑÕÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨  ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ   ÁÝÃ³óùÁ, 
ÁÝ¹Ñ³ïí³Í  ÑÕÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ, »ñ»Ë³ÛÇ  Ï»ñ³ÏñáõÙÁ, Ï»ñ³ÏñÙ³Ý  ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ëÏÇ½µÁ, ÏñÍù³·»ÕÓÇ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ, åïáõÏÇó  »Õ³Í  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 
ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ  Ùáï  ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ  áõéáõóùÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ; 

• ½ÝÝáõÙ - áõß³¹ñáõÃÛáõÝ  »Ý  ¹³ñÓÝáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  Ó¨ÇÝ, ã³÷ë»ñÇÝ, Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³ÝÁ; 
åïáõÏÝ»ñÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ, Ó¨ÇÝ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ; ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  Ù³ßÏÇ  íÇ×³ÏÇÝ 
(·»ñ³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, Ý»ñù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ, ³Ûïáõó §ÉÇÙáÝÇ  Ï»Õ¨Ç¦  Ó¨áí ¨ ³ÛÉÝ); 

• ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  ßáß³÷áõÙ - Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ÑÇí³Ý¹Ç  Ï³Ý·Ý³Í  ¨  å³éÏ³Í  ¹Çñù»ñáõÙ; 
áõéáõóù³ÛÇÝ  ·áÛ³óáõÃÛáõÝ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»ÉÇë  áñáßíáõÙ  ¿  í»ñçÇÝÇë  ã³÷ë»ñÁ, ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý, 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ  áõ  »½ñ³·Í»ñÁ, ½·³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ; ï³ñµ»ñ³ÏÇã-³ËïáñáßÇã  
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  øÛáÝÇ·Ç  (König, ³÷Ç)  ³Ëï³Ýß³ÝÁ. ·áÛ³óáõÃÛáõÝÁ  Ó»éùÇ  ³÷áí  
ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇÝ  ë»ÕÙ»ÉÇë  Ù³ëïáå³ÃÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ ¹³éÝáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  ÷³÷áõÏ  Ï³Ù  
³ÝÑ»ï³ÝáõÙ  ¿, ÇëÏ  ýÇµñá³¹»ÝáÙ³ÛÇ   Ï³Ù  ù³ÕóÏ»ÕÇ   ¹»åùáõÙ  å³Ñå³ÝáõÙ  ¿  Çñ  Ó¨Ý  áõ  
ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý (¹ñ³Ï³Ý ³Ëï³Ýß³Ý); Ï³ñ¨áñ  ³ËïáñáßÇã  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  Ý³¨  
Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ - ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ïáõå»ñÛ³Ý  Ï³å³ÝÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  Ý»ñë÷éÙ³Ý  
Ñ»ï¨³Ýùáí  Ù³ßÏÁ  Í³ÉùÇ  Ñ³í³ù»ÉÇë  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ÏÝ×éáïáõÃÛáõÝ  Ï³Ù  åáñï³ÝÙ³Ý  
Ý»ñù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ (umbilicatio); ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇó  µ³óÇ  ßáß³÷íáõÙ  »Ý  Ý³¨  ³ÝáõÃ³ÛÇÝ, í»ñ-  ¨  
ëïáñ³Ýñ³Ï³ÛÇÝ  ßñç³ÝÝ»ñÁ;   

• Ù³Ùá·ñ³ýÇ³ - ÏñÍù³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÝ  Ç  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  µ³ñáñ³Ï  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ,  
áõÝÇ  áãÑëï³Ï, ³ÝÑ³ñÃ  »½ñ³·Í»ñáí, µ³ñÓñ  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ùµ  ëïí»ñÇ  ï»ëù` ¹»åÇ  ·»ÕÓÇ  
ÑÛáõëí³Íù Ó·íáÕ  ×³é³·³ÛÃÝ»ñáí (ëåÇÏáõÉÝ»ñ – corona  maligna); Ù³Ùá·ñ³ýÇÏ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Ýå³ï³ÏÝ  ³é³çÇÝ  Ñ»ñÃÇÝ  áã Ã»  áõéáõóùÇ  µÝáõÃ³·ÇñÝ  ¿, ³ÛÉ  ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  
ãµ³ó³Ñ³ÛïíáÕ, ·³ÕïÝÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ; ã³ñáñ³Ï  ïÇåÇ  
ÙÇÏñáÏ³ÉóÇýÇÏ³ïÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  ßÝáñÑÇí  Ù³Ùá·ñ³ýÇ³Ý  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ 
ù³ÕóÏ»ÕÁ  í³Õ  ÷áõÉ»ñáõÙ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí (áñå»ë  ëÏñÇÝÇÝ·³ÛÇÝ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ); Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  Ãí³ÛÇÝ  (digital)  Ù³Ùá·ñ³ýÇ³Ý»ñÁ  áõÝ»Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ  
û·ÝáõÃÛ³Ùµ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  (CAD - computer-assisted  detection Ï³Ù computer-
aided diagnosis) ¨  ³í»ÉÇ  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  (ÇÝýáñÙ³ïÇí) »Ý  ½³ñ·³ó³Í  ýÇµñá·»ÕÓ³ÛÇÝ  



ÑÛáõëí³Íùáí  ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  (dense  breast) Ñ»ï³½áïÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï, ïáÙáëÇÝÃ»½Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ 
ëï³ÝáõÙ »Ý ÏñÍù³·»ÕÓÇ ÑÛáõëí³ÍùÇ  »é³ã³÷ (3D) å³ïÏ»ñ;  

• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ -  ³ËïáñáßÇã  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿  
»ñÇï³ë³ñ¹  Ï³Ý³Ýó Ñ»ï³½áï»ÉÇë,  Ñ³ïÏ³å»ë  ÏÇëïá½  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ` ÏÇëïá½  
¨  ëáÉÇ¹  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï; áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  
Ï³ñ¨áñ  ¿  Ý³¨  ³ÝáõÃ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï; 

• ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ  áõÝÇ  ³í»ÉÇ  µ³ñÓñ  
½·³ÛÝáõÃÛáõÝ, ù³Ý  Ù³Ùá·ñ³ýÇ³Ý (ëå»óÇýÇÏáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ñÛ³ Ñ³í³ë³ñ »Ý); ³é³í»É  ×ß·ñÇï  ¿  
óáõÛó  ï³ÉÇë  áõéáõóù³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ  ¨  ÙáõÉïÇýáÏ³É/ÙáõÉïÇó»ÝïñÇÏ  
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ; ³í»ÉÇ  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  ¿  »ñÇï³ë³ñ¹  ï³ñÇùáõÙ (ÙÇÝã¨ 40 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, 
dense breast-Ç  ¨  BRCA-1/BRCA-2  ·»Ý³ÛÇÝ  Ùáõï³óÇ³Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ), 
ÏñÍù³·»ÕÓáõÙ  ÇÙåÉ³ÝïÝ»ñÇ  ¨  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ëåÇÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, 
³ÝáõÃ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  ³ÝÑ³Ûï  Í³·Ù³Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  
¹»åùáõÙ, Ý»á³¹Ûáõí³Ýï  µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï; 

• µ³ñ³Ï³ë»Õ³ÛÇÝ  åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³Ý, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ïñ»å³Ý-µÇáåëÇ³Ý (core-biopsy), 
µÇáåëÇ³Ý  Ù³ÙáïáÙÇ  ÙÇçáóáí – Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³ËïáñáßÙ³Ý  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ; 
áõéáõóù³ÛÇÝ  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ÷áùñ  ã³÷ë»ñÇ  ¹»åùáõÙ  åáõÝÏóÇáÝ Ï³Ù  ïñ»å³Ý µÇáåëÇ³Ý  
Ï³ï³ñíáõÙ  ¿ Ù³Ùá·ñ³ýÇÏ  Ï³Ù  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý, ÙÇçáõÏ³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  
ß»ñï³·ñáõÃÛ³Ý  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ; 

• ÏñÍù³·»ÕÓÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  í»ñçÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ  ¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³Ý ¿, 
áñÇ  ¹»åùáõÙ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ï³ëÏ³Í»ÉÇ  ûç³ËÁ  µ³ó³½³ïíáõÙ  ¿  ¨  
áõÕ³ñÏíáõÙ  ßï³å  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïÙ³Ý; ãßáß³÷íáÕ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  
¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³Ý  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ù³Ùá·ñ³ýÇÏ  Ñ»ï³½áïÙ³Ùµ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ   
³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ûç³ËáõÙ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ³ë»ÕÝ³óáõÛó  ï»Õ³¹ñ»Éáõó  Ñ»ïá  (needle-guide 
biopsy); 

• ³ÝáõÃ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  ¨  ³ÝáõÃ³ÛÇÝ  ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³ÛÇ  
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý  áñáßÙ³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó    »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó  ¿  
§å³Ñ³Ï³ÛÇÝ¦  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÇ  ·Í³ÝßáõÙÁ  ¨  µÇáåëÇ³Ý (sentinel lymph node mapping and 
biopsy) - ³Ûë  ¹»åùáõÙ  áõéáõóùÇ  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùáõÙ (å»ñÇïáõÙáñ³É) Ý»ñ³ñÏíáõÙ  ¿  
é³¹Çá³ÏïÇí  ÝÛáõÃ  ¨  Ý»ñÏ (ÉÇÙý³½áõñÇÝ); íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáí  
³íß³ÑáëùÇ  ³é³çÇÝ (§å³Ñ³Ï³ÛÇÝ¦) Ñ³Ý·áõÛóÁ  Ñ»é³óíáõÙ  ¿  ¨  áõÕ³ñÏíáõÙ  ßï³å  
ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïÙ³Ý; ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ïíÛ³ÉÝ»ñáí, Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ³Ûë  
»Õ³Ý³ÏÇ  Ï»ÕÍ-µ³ó³ë³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÇ  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  0,2-5%: 

 
ÎñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  ÇÝùÝ³½ÝÝáõÙÁ, µÅßÏ³Ï³Ý  ½ÝÝáõÙÁ  ¨  Ù³Ùá·ñ³ýÇ³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  

ëÏñÇÝÇÝ·³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý   3  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù  ³å³ÑáíáõÙ  »Ý  
ÏñÍù³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ  í³Õ  ³ËïáñáßáõÙÁ: ÎñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  µÅßÏ³Ï³Ý  ½ÝÝáõÙÁ, Ù³Ùá·ñ³ýÇ³Ý  
¨  µ³ñ³Ï³ë»Õ³ÛÇÝ  åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³Ý  Ï³½ÙáõÙ  »Ý  ³Ûëå»ë  Ïáãí³Í  §³ËïáñáßÇã  »éÛ³ÏÁ¦ 
(ïñÇåÉ»ï), áñáÝó  Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÝ  áõÝÇ  95-98%  ³ËïáñáßÇã  ×ß·ñïáõÃÛáõÝ:  

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• ÏñÍù³·»ÕÓÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ, 
• Ù³ëïáå³ÃÇ³, 
• ·³É³Ïïáó»É», 
• ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ëáõñ  µáñµáù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, Ã³ñ³Ë³ÏáõÛï»ñ: 
 
 
 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µáõÅáõÙÁ 
ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µáõÅÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÇ  ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ  Ï³Ëí³Í  ¿  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  

÷áõÉÇó, áõéáõóùÇ  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇó, ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  µÝáõÛÃÇó, ÑÇí³Ý¹Ç  
ï³ñÇùÇó, áõÕ»ÏóáÕ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó  ¨  ³ÛÉ  ·áñÍáÝÝ»ñÇó: 

´áõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³ÝÝ  ¿:  ÎÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ý³¨  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ,  
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ, ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  ¨  ³ÛÉ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ, áñáÝù  Ñ³×³Ë  Ñ³Ù³ÏóáõÙ  »Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  
Ñ»ï  Ñ³Ù  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ñ³Ù³ÉÇñ (ÏáÙåÉ»ùë)   Ó¨áí:   



ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý  
³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  (é³¹ÇÏ³ÉÇ½ÙÁ)  ³å³ÑáíáõÙ  ¿ áõéáõóù³ÛÇÝ  íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý   
Ï³ÝáÝÝ»ñÇ`  ³µÉ³ëïÇÏ³ÛÇ  ¨  ³ÝïÇµÉ³ëïÇÏ³ÛÇ    å³Ñå³ÝáõÙáí:  

Ü³ËÏÇÝáõÙ  ëï³Ý¹³ñï  ¿ñ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³Ý  Áëï  ÐáÉëï»¹-
Ø³Û»ñÇ, áñÇ  ¹»åùáõÙ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  Ñ»ï  Ù»Ï  µÉáÏáí (en bloc) Ñ»é³óíáõÙ  »Ý  Ù»Í  áõ  ÷áùñ  
ÏñÍù³ÙÏ³ÝÝ»ñÁ, »ÝÃ³ÃÇ³Ï³ÛÇÝ, ³ÝáõÃ³ÛÇÝ,  »ÝÃ³Ýñ³Ï³ÛÇÝ  µçç³ÝùÝ  áõ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ:  
Ü»ñÏ³ÛáõÙë  ³ÛÝ  ÏÇñ³éíáõÙ ¿  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹Çýáõ½  ³Ûïáõó³ÇÝýÇÉï³ïÇí  Ó¨»ñÇ   
(ùÇÙÇ³×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÇó  Ñ»ïá) ¨  Ù»Í  ÏñÍù³ÙÏ³ÝÇ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ÇÝýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ  
¹»åù»ñáõÙ:  

ä»ÛïÇ-¸³ÛëáÝÇ  Ó¨³÷áËí³Í  Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³ÛÇ   Å³Ù³Ý³Ï, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  ÐáÉëï»¹-
Ø³Û»ñÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý, å³Ñå³ÝíáõÙ  ¿  Ù»Í  ÏñÍù³ÙÏ³ÝÁ,  ¨  áõÝÇ   ³í»ÉÇ  å³Ï³ë  
íÝ³ëáÕ³Ï³Ý (ïñ³íÙ³ïÇÏ)   µÝáõÛÃ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë  ÁÝ¹áõÝí³Í  ¿  ¨  É³ÛÝáñ»Ý  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ýáõÝÏóÇáÝ³É  ³éáõÙáí  ³í»ÉÇ  
ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñíáÕ ³ñÙ³ï³Ï³Ý  Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³Ý  Áëï  Ø³¹»ÝÇ, áñÇ  ¹»åùáõÙ  
å³Ñå³ÝíáõÙ  »Ý  Ù»Í ¨  ÷áùñ  ÏñÍù³ÙÏ³ÝÝ»ñÁ: 

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  í³Õ  ÷áõÉ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ý³¨  ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý  
µÝáõÛÃÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÏñÍù³·»ÕÓÇ  É³ÛÝ  ë»Ïïáñ³É  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ, Ïí³¹ñ³Ýï¿ÏïáÙÇ³, 
ÏñÍù³·»ÕÓÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ /é»½»ÏóÇ³/ Áëï  Ü.Ü.´ÉáËÇÝÇ): úñ·³Ý³å³Ñå³Ý 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  í»ñÇÝ-¹ñë³ÛÇÝ  
ù³éáñ¹³Ï³ÝáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ:   

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µ³ñÓÇÃáÕÇ,  ù³Ûù³Ûí³Í, Ëáó³ÛÇÝ  áõ ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ Ù³Ï»ñ»ëáí  
áõéáõóùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  Í³Ýñ  áõÕ»ÏóáÕ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  áõ  Í»ñáõÝ³Ï³Ý  Ñ³ë³ÏÇ  
¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ÙáùÇã (å³ÉÇ³ïÇí)  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ` ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  
³Ý¹³Ù³Ñ³ïáõÙ (å³ÉÇ³ïÇí  Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³):  

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý IIb, IIIa, IIIb  ÷áõÉ»ñáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙ` 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Ó¨áí: 

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  ëáíáñ³µ³ñ  ÏÇñ³éíáõÙ ¿ áñå»ë  Ñ³Ù³Ïóí³Í  Ï³Ù  Ñ³Ù³ÉÇñ  µáõÅÙ³Ý  
µ³Õ³¹ñÇã  Ù³ë: Ü³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ßñç³ÝáõÙ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ 
íÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¹³ñÓÝ»É Ù»Í ã³÷ë»ñáí ·áÛ³óáõÃÛ³ÝÁ: Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ  
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿ ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  ¨  Ù³ëï¿ÏïáÙÇ³Ý»ñÇó  Ñ»ïá ÏñÍù³·»ÕÓÇ  
áõ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ,  áõéáõóùÇ  ï»Õ³ÛÇÝ  ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý  
Ýå³ï³Ïáí (ï»Õ³ÛÇÝ  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ): àñå»ë  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  µáõÅÙ³Ý  »Õ³Ý³Ï  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ (Ï³Ù  
ùÇÙÇ³×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ)  µáõÅáõÙÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÇ, ³ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¨  ¹Çýáõ½  Ó¨»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý,  µáõÅáõÙÇó  ÑÇí³Ý¹Ç  
Ññ³Å³ñí»Éáõ  ¹»åùáõÙ: 

ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½·³ÛáõÝ  ¿  Ù»Í  Ãíáí  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  
¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝó  ³é³í»É  ³ÏïÇí  ËÙµ»ñÇÝ  »Ý  ¹³ëíáõÙ  ³ÉÏÇÉ³ïÝ»ñÁ 
(óÇÏÉáýáëý³Ý), ³Ýïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ (³¹ñÇ³ÙÇóÇÝ, ý³ñÙáéáõµÇóÇÝ), ³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñÁ (5-
ýïáñáõñ³óÇÉ, Ù»ïáëïñ»ùë³ï, ùë»Éá¹³), íÇÝÏ³-³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñÁ (íÇÝÏñÇëïÇÝ, íÇÝµÉ³ëïÇÝ, 
Ý³í»ÉµÇÝ), ï³ùë³ÝÝ»ñÁ (å³ÏÉÇï³ùë»É, ¹áó»ï³ùë»É): ÎñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µáõÅÙ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï  ëáíáñ³µ³ñ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ³é³í»É  ³ÏïÇí  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ÏóáõÙÝ»ñ 
(åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³)  ëï³Ý¹³ñï  ëË»Ù³Ý»ñÇ  Ó¨áí, áñáÝó  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  
³å³óáõóí³Í  ¿  µ³½Ù³Ï»ÝïñáÝ  é³Ý¹áÙÇ½³óí³Í  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  Ð³Ù³ÉÇñ  µáõÅÙ³Ý  
Ï³½ÙáõÃÛ³Ý  Ù»ç  ÏÇñ³éíáÕ  åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ýå³ï³ÏÝ  ¿  Ï³ÝË³ñ·»É»É  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝÝ  áõ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³é³ç³óáõÙÁ: äáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ï³ñáÕ  ¿  ÏÇñ³éí»É  
Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý (Ý»á³¹Ûáõí³Ýï)  ¨  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý (³¹Ûáõí³Ýï)  »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí: 
àñå»ë  ùÇÙÇ³×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  µ³Õ³¹ñÇã  Ù³ë  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  
ï»Õ³ÛÇÝ-ï³ñ³Íí³Í  ¨  ¹Çë»ÙÇÝ³óí³Í  Ó¨»ñÇ  ¹»åùáõÙ: 

ÎñÍù³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ,  áñå»ë  ÑáñÙáÝÏ³ËÛ³É  áõéáõóù, ã³÷³½³Ýó  Ï³ñ¨áñ  ¿  
Ñ³Ù³ñíáõÙ ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ: ì»ñçÇÝÇë  åÉ³Ý³íáñÙ³Ý  ¨  Ï³ÝËáñáßÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ñ¨áñ  
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùáõÙ  ¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ  ¨  åñá·»ëï»ñáÝ³ÛÇÝ  
ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ (ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ é»ó»åïáñÝ»ñÇ)  áñáßáõÙÁ,  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  ï³ñÇùÁ, ¹³ßï³Ý³ÛÇÝ  
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  (Ù»Ýëïñáõ³É  ëï³ïáõë)  íÇ×³ÏÁ:  àôéáõóùáõÙ  ¹ñ³Ï³Ý  ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  »Ý  Ñ³Ï³¿ëïñá·»ÝÝ»ñ (ï³ÙáùëÇý»Ý, ý³ñ»ëïáÝ), 
³ñáÙ³ï³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ (ý»Ù³ñ³, ³Ý³ëïñ³½áÉ): Ü³Ë³¹³ßï³Ý³¹³¹³ñÇ 
(åñ»Ù»Ýáå³áõ½³É) ï³ñÇùáõÙ  ·ïÝíáÕ  Ï³Ý³Ýó  Ùáï    ÑáñÙáÝÝ»ñ  Ýß³Ý³Ï»Éáõó  ³é³ç  



Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý (ûí³ñÇ¿ÏïáÙÇ³), ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ (é³¹ÇáÙ»ÝáÉÇ½Çë)  Ï³Ù  
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ (·áÝ³¹áïñáå  é»ÉÇ½ÇÝ·  ÑáñÙáÝÇ  ³·áÝÇëïÝ»ñ - ½áÉ³¹»ùë) Ï³ëïñ³óÇ³:  

ì»ñçÇÝ  ï³ñÇÝ»ñÇÝ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ù»Í  
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  »Ý  ï³ÉÇë  áõéáõóùÇ  ³×Ç  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ  íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ, ³Ûëå»ë  
Ïáãí³Í  §ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³ÝÁ¦ (targeted  therapy): àõéáõóùáõÙ  HER2/neu  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  »Ý  ïñ³ëïáõ½áõÙ³µ  (Ñ»ñë»åïÇÝ)  Ï³Ù  É³å³ïÇÝÇµ  
(ï³Ûí»ñµ)  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ (Ñ³Ï³-HER2  µáõÅáõÙ): 



â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë  ÁÝ¹áõÝí³Í  ¿  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ù³é³÷áõÉ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, Áëï  áñÇ  

áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÁ  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  ¿  4  ÷áõÉ»ñÇ (ëï³¹Ç³Ý»ñÇ). 
I ÷áõÉ – ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ë` ³é³Ýó  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¨  Ëáñ³ÝÇëï  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ù»ç  ³×Ç;    
II ÷áõÉ – Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ  áã Ù»Í  áõéáõóù  (d>2 ëÙ)` é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  

»½³ÏÇ  ß³ñÅáõÝ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ;   
III ÷áõÉ - ½·³ÉÇ  ã³÷ë»ñáí  áõéáõóù  (d>5 ëÙ), áñÝ  ³×áõÙ  ¿  Ëáñ³ÝÇëï  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ù»ç` 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáí  ûñ·³ÝÇ  ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ` ùÇã  ß³ñÅáõÝ  ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÇ  Ó¨áí; 

IV ÷áõÉ – ó³ÝÏ³ó³Í  ã³÷ë»ñÇ  áõéáõóù` Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: 
²é³ÝÓÇÝ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ù³é³÷áõÉ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Ï³ñáÕ  ¿  áõÝ»Ý³É  

áñáß³ÏÇ  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
àñáß  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ (ûñÇÝ³Ï, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ) in situ  ÷áõÉÁ  ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  ¿  

áñå»ë  0 (½ñá)  ÷áõÉ:   
 
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  áõÝÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí  ØÇç³½·³ÛÇÝ  

Ñ³Ï³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÙÇáõÃÛ³Ý  (UICC)  ÏáÕÙÇó  ³é³ç³ñÏí»ó  â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  
ÙÇç³½·³ÛÇÝ  TNM  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, áñÁ  1943-1952 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ùß³Ïí»ó  ä. ¸»ÝáÛÇ (Pierre 
Denoix, IGR) ÏáÕÙÇó: Ü»ñÏ³ÛáõÙë  ÁÝ¹áõÝí³Í  ¿  TNM  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  7-ñ¹  
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ  (2009 Ã.): 

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý. 
• ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  TNM  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ (TNM  Ï³Ù  cTNM)– áñáßíáõÙ  ¿  µáõÅáõÙÇó  ³é³ç, 
• å³ÃáÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý  Ï³Ù  Ñ»ïíÇñ³µáõÅ³Ï³Ý  (postsurgical) ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ (pTNM): 
²Ûë  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Ù»ç T-Ý  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ  ¿ (Tumor), N-Á`  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  

Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  (Nodulus), M-Á` Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ (Metastasis): 
êáíáñ³µ³ñ TNM  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ëÇÙíáÉÝ»ñÁ  áõÝ»Ý  Ñ»ï¨Û³É  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 

(³é³ÝÓÇÝ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  áõÝ»Ý  áñáß³ÏÇ  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ).   
TX –  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É 
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 
Tis – Ý³Ë³ÇÝí³½Çí  (in  situ)    ù³ÕóÏ»Õ 
T1 – ÙÇÝã¨  2 ëÙ ïñ³Ù³·Íáí  áõéáõóù 
T2 – 2-Çó  ÙÇÝã¨  5 ëÙ  ïñ³Ù³·Íáí  áõéáõóù 
T3 – 5ëÙ-Çó  Ù»Í  ïñ³Ù³·Íáí  áõéáõóù 
T4 – Ñ³ñ¨³Ý  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ  Ý»ñ³×³Í  áõéáõóù 
N0 – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  ã»Ý  áñáßíáõÙ 
NX - ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ 
N1, N2, N3 – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ` Áëï  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  µÝáõÛÃÇ, ù³Ý³ÏÇ  Ï³Ù  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ã»Ý  áñáßíáõÙ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  áñáßíáõÙ  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ: 
â³ñáñ³ÏáõÃÛ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ  µÝáõÃ³·ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  G (grade)  

ëÇÙíáÉÁ, ÇëÏ  áõéáõóùÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  (é»óÇ¹ÇíÇ)  ¹»åùáõÙ  TNM-Çó  Ï³Ù  pTNM-Çó  ³é³ç  
¹ñíáõÙ  ¿  r  ëÇÙíáÉÁ : 

TNM  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  ËÙµ³íáñíáõÙ  ¿   (grouping)  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ: 
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ  »Ý. 
• µáõÅÙ³Ý  åÉ³Ý³íáñáõÙ  ¨  Ñ³Ù³ñÅ»ù  µáõÅÙ³Ý  ÁÝïñáõÃÛáõÝ, 
• Ï³ÝËáñáßÇã  (åñá·ÝáëïÇÏ) ·áñÍáÝÝ»ñÇ  áñáßáõÙ, 
• µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙ, 
• ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ  ÷áË³Ý³ÏáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë  ·Çï³÷áñÓ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï, 
• ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ: 
 
´³óÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÷áõÉ»ñÇó, ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ý³¨  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ËÙµ»ñ – áñáÝù  ÏÇñ³éíáõÙ  

»Ý  ûÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ñ³ßí³éÙ³Ý  ¨  ¹Çëå³Ýë»ñ  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï. 
I ËáõÙµÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 2 »ÝÃ³ËÙµ»ñÇó. 



Ia – ÑÇí³Ý¹Ý»ñ` ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÇ Ï³ëÏ³Íáí 
Ib – ÑÇí³Ý¹Ý»ñ` Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí 

Ia ËÙµÇ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ  ³ËïáñáßÙ³Ý  Ñ³ëï³ïáõÙÇó  Ñ»ïá Ñ³ÝíáõÙ  »Ý  Ñ³ßí³éáõÙÇó  Ï³Ù  
÷áË³¹ñíáõÙ  »Ý  áõñÇß  ËÙµ»ñ 

II ËáõÙµ - ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, áñáÝù  »ÝÃ³Ï³  »Ý  Ñ³ïáõÏ  µáõÅÙ³Ý 
IIa - ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  »ÝÃ³Ï³  ÑÇí³Ý¹Ý»ñ 

III ËáõÙµ - ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, áñáÝù  ëï³ó»É  »Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙ  ¨  ïíÛ³É  å³ÑÇÝ  
·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý  ³éáÕç  »Ý; »Ã»  ³Ûë  ËÙµÇ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï  Ñ»ï³·³ÛáõÙ  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  
áõéáõóùÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝ  Ï³Ù  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ, ³å³  Ýñ³Ýù  ÷áË³¹ñíáõÙ  »Ý  II  ËáõÙµ`  »Ã»  
³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿, Ï³Ù  IV  ËáõÙµ`  »Ã»  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ã¿ 

IV ËáõÙµ - ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ  µáõÅÙ³Ý  »ÝÃ³Ï³  ÑÇí³Ý¹Ý»ñ 
IVa - ³é³çÇÝ  ³Ý·³Ù  Ñ³ßí³éÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í  ÑÇí³Ý¹Ý»ñ 
IVb - Ý³ËÏÇÝáõÙ µáõÅí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, áñáÝó  Ùáï  ¹Çï³ñÏÙ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ  ³é³ç³ó»É  

»Ý  é»óÇ¹ÇíÝ»ñ  Ï³Ù  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ:  



Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ 
 
Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  »Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »ñÏ³ñ³ï¨  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  ËñáÝÇÏ  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóÇó  ÙÇßï  Ï³Ù  Ñ³×³Ë  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ: 
Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  »Ý  ¹³ëíáõÙ. 
• ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  é»å³ñ³ïÇí/é»·»Ý»ñ³ïÇí  åñáó»ëÝ»ñÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ - »ñÏ³ñ³ï¨  

ã³å³ùÇÝíáÕ  Ù³ßÏ³ÛÇÝ  Ëáó»ñ, ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ  É»ÛÏáåÉ³ÏÇ³, ËñáÝÇÏ  ³ïñáýÇÏ  
·³ëïñÇï, ëï³ÙáùëÇ  ËñáÝÇÏ  Ëáó, ³ñ·³Ý¹Ç  í½ÇÏÇ  ¿éá½Ç³; 

• µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ – ëï³ÙáùëÇ  ¨  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  åáÉÇåÝ»ñ, ÙÇ½³å³ñÏÇ  
å³åÇÉáÙ³; 

• ¹ÇëÑáñÙáÝ³É  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ – åñáÉÇý»ñ³ïÇí  Ù³ëïáå³ÃÇ³, ³ñ·³Ý¹Ç  
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ÑÇå»ñåÉ³½Ç³; 

• ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  ³ñ³ïÝ»ñ – åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõëÝ»ñ, ï»ñ³ïáÙ³Ý»ñ  ¨  
³ÛÉÝ: 

Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (åñ»Ï³Ýó»ñá½Ý»ñÁ)  ÉÇÝáõÙ  »Ý. 
1. ûµÉÇ·³ï – áñáÝó  ýáÝÇ  íñ³  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  µ³í³Ï³ÝÇÝ  Ñ³×³Ë (80% ¨ 

³í»ÉÇ  ¹»åù»ñáõÙ) – ûñÇÝ³Ï, åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  ùë»ñá¹»ñÙ³Ý, ¸Ûáõµñ»ÛÇ  Ù»É³Ýá½Á, Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  
ÁÝï³Ý»Ï³Ý  åáÉÇåá½Á; 

2. ý³ÏáõÉï³ïÇí – áñáÝó  ýáÝÇ  íñ³  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å  
(ÙÇçÇÝáõÙ 10-15%  ¹»åù»ñáõÙ): 

ÐÝ³ñ³íáñ  ¿, áñ  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ñ³ñáõóí»Ý  áõñÇß  ¿ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý  
·áñÍáÝáí, ÇëÏ  ³í»ÉÇ  áõß`  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ù»Ï  ³ÛÉ  ·áñÍáÝáí: 

ä»ïù  ¿  Ýß»É, áñ  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ  å³ñï³¹Çñ  ¿ï³å  ã»Ý  
í»ñçÝ³Ï³Ý  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÇ  ³é³ç³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ, ³ÛëÇÝùÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³ñáÕ  ¿  Ý³¨  
½³ñ·³Ý³É  Ý³¨  ÝáñÙ³É  ÑÛáõëí³ÍùáõÙ`  ³é³Ýó  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý: 

Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ  ¨  Ñ³Ù³ñÅ»ù  
µáõÅáõÙÁ  Ï³ñ¨áñ  »Ý  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 

    
     
 
   
  
  
 
   
   



Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 

 ÎáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ù³ñëáÕ³Ï³Ý  ïñ³ÏïÇ  ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ  
·ñ³íáõÙ  ¿  »ñÏñáñ¹  ï»ÕÁ: ²ÐÎ  (WHO)  ïíÛ³ÉÝ»ñáí,  ³ßË³ñÑáõÙ  ï³ñ»Ï³Ý  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  »Ý  
ÏáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³í»ÉÇ  ù³Ý  500  Ñ³½³ñ  Ýáñ  ¹»åù»ñ: ÐÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  ³×  ¿  ¹ÇïíáõÙ  
ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ  ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ  ¨  ºíñáå³ÛÇ  µáÉáñ  ïÝï»ë³å»ë  ½³ñ·³ó³Í  »ñÏñÝ»ñáõÙ:  

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  (ËÃ³ÕÇùÇ)  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ëáíáñ³µ³ñ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¿  50-70  ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, 
ÙÇ³ÝÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨  Ï³Ý³Ýó Ùáï: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ù»ç  Ù»Í  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ëÝÙ³Ý  
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (ëÝÝ¹Ç  Ù»ç  ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ, ×³ñå»ñÇ  ¨  Ñ³ïÏ³å»ë  
é³ýÇÝ³óí³Í  ³ÍË³çñ»ñÇ  Ù»Í  ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, µçç³ÝÛáõÃÇ`  ó»ÉÛáõÉá½³ÛÇ  ùÇã  ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ): 

Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  »Ý  å³ïÏ³ÝáõÙ  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  åáÉÇåÝ»ñÁ  ¨  
åáÉÇåá½Á (ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  éÇëÏÁ` 75-100%), áãëå»óÇýÇÏ  Ëáó³ÛÇÝ  ÏáÉÇïÁ  (5-50%), ÎñáÝÇ  
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ (5-50%):  Î³ñ¨áñ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  Ý³¨  ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý  ëÇÝ¹ñáÙÝ»ñÁ   
(ÁÝï³Ý»Ï³Ý  ³¹»ÝáÙ³ïá½  åáÉÇåá½, ä»Ûïó-Ú»·»ñëÇ  ëÇÝ¹ñáÙ, ¶³ñ¹Ý»ñÇ  ëÇÝ¹ñáÙ)  ¨  
Å³é³Ý·³Ï³Ý  Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 

Ð³ëï ³ÕÇùáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛáÕ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇó  ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë³ÏÇÝ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  
ù³ÕóÏ»ÕÁ  (98-99%), ë³ñÏáÙ³Ý»ñÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  1-2%-Çó  áãÑ³×³Ë: 

²é³í»É  Ñ³×³Ë  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ëÇ·Ù³Û³Ó¨ (50%)  ¨  ÏáõÛñ  (15%)   ³ÕÇùÝ»ñáõÙ, 
Ñ³½í³¹»å  ÙÛáõë  µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ - í»ñ»É ³ÕÇù` 12%, ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ÍáõÝÏ` 8%, É³ÛÝ³Ï³Ý  ³ÕÇù` 5%, 
÷³ÛÍ³Õ³ÛÇÝ  ÍáõÝÏ` 5%, í³Ûñ¿ç  ³ÕÇù` 5%:  

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Í³·áõÙ  ¿  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨  ³ÝóÝáõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  
µáÉáñ  ß»ñï»ñÇÝ  ¨  ¹áõñë  ¿  ·³ÉÇë  Ýñ³  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó, Ý»ñ³×»Éáí  ßñç³Ï³  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  ¨  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ: àôéáõóùÇ  ï³ñ³ÍáõÙÁ  ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ`  Ýñ³  ï»ë³Ý»ÉÇ  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë, ÝáõÛÝÇëÏ  ¿Ý¹áýÇï  ³×Ç  ¹»åùáõÙ ãÇ  ·»ñ³½³ÝóáõÙ  4-5ëÙ`  ³Ù»ÝÇó  Ñ³×³Ë  
Ï³½Ù»Éáí  1-2ëÙ: 

ø³ÕóÏ»ÕÇ  ¿Ï½áýÇï  Ó¨»ñÁ  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëáõÙ, ³×áõÙ  »Ý  
Ýñ³  Éáõë³ÝóùÇ  Ù»ç, ÉÇÝáõÙ  »Ý  Ñ³Ý·áõó³íáñ, åáÉÇå³ÝÙ³Ý  ¨  Ã³íÇÏ³íáñ-å³åÇÉÛ³ñ: ¾Ý¹áýÇï  
Ó¨»ñÁ  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  Ó³Ë  Ï»ëáõÙ  ¨  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ³÷ë»³ÝÙ³Ý  ¨  ¹Çýáõ½-
ÇÝýÇÉïñ³ïÇí, í»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ  Ñ³×³Ë  óÇñÏáõÉÛ³ñ  ÁÝ¹·ñÏáõÙ  »Ý  ³ÕÇùÁ  ¨  Ý»Õ³óÝáõÙ  Ýñ³  
Éáõë³ÝóùÁ: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ÙÇÏñáëÏáåÇÏ  Ó¨Á  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³Ý  
(Ùáï 90%), µ³Ûó  »ñµ»ÙÝ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  Ý³¨  Ù³ï³Ý»³Ó¨µçç³ÛÇÝ  (ÉáñÓ³ÛÇÝ), ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  
(»Õç»ñ³óáÕ, ã»Õç»ñ³óáÕ), ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  Ó¨»ñ: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  ¿ áõéáõóùÇ  µ³í³Ï³ÝÇÝ  »ñÏ³ñ  ï»Õ³ÛÇÝ  
ï³ñ³ÍáõÙÁ (Ý»ñ³éÛ³É  Ý»ñ³×áõÙÁ  ßñç³Ï³  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  ¨  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ`  
Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  ¨  å³ñ³Ý»ýñ³É  µçç³Ýù, ÙÇ½³Íáñ³Ý, ÉÛ³ñ¹, É»Õ³å³ñÏ  ¨  áõñÇß  
ûñ·³ÝÝ»ñ)`  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:  

ÈÇÙýá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  I  ÏáÉ»ÏïáñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ¿åÇÏáÉÇÏ 
(Ûáõùëï³ÕÇù³ÛÇÝ) ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ`  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ³ÝÙÇç³å»ë  ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  Ùáï,  II  
ÏáÉ»ÏïáñÁ - å³ñ³ÏáÉÇÏ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ`  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ïíÛ³É  ë»·Ù»ÝïÁ  ëÝáõóáÕ  »½ñ³ÛÇÝ  
³ÝáÃÇ  ÁÝÃ³óùáí, III  ÏáÉ»ÏïáñÁ – ÙÇç³ÝÏÛ³É  Ï³Ù  µáõÝ  ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ³íßÑ³Ý·áõÛóÝ»ñ`  
ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  óáÕáõÝÝ»ñÇ  »ñÏ³ÛÝùáí, IV ÏáÉ»ÏïáñÁ – 
ÑÇÙ³ÛÇÝ (µ³½³É)  Ï³Ù  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ`  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  í»ñÇÝ  ¨  ëïáñÇÝ  
ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ  ëÏëÙ³Ý  ï»ÕáõÙ, áõñ  Ýñ³Ýù  ³é³ç³óÝáõÙ  »Ý  
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  å»ñÇ³áñï³É  ËÙµÇ  ÙÇ  Ù³ëÁ: I, II  ¨  III  ÏáÉ»ÏïáñÝ»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  
é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ, IV  ÏáÉ»ÏïáñÁ`  Ûáõùëï³é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ: 

Ð»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ÉÛ³ñ¹áõÙ (³é³í»É Ñ³×³Ë), Ãáù»ñáõÙ, 
»ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ, áëÏñ»ñáõÙ: 

àôéáõóùÇ  Ý»ñ³×áõÙÁ  ³ÕÇùÇ  ß×³Ã³Õ³ÝÃÇ  Ù»ç  å³ÛÙ³ÝÝ»ñ  ¿  ëï»ÕÍáõÙ  
ïñ³Ýëå»ñÇïáÝ»³É  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ`  ÇÙåÉ³Ýï³óÇáÝ  Ï³Ù  ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ  
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ, áñÁ  µ»ñáõÙ  ¿  áñáí³ÛÝ³Ù½Ç  Ï³Ýó»ñáÙ³ïá½Ç  ½³ñ·³óÙ³Ý: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ³é³çÝ³ÛÇÝ  µ³½Ù³ÏÇ  áõéáõóùÝ»ñ, áñáÝù  
ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  ³ÕÇùÇ  ï³ñµ»ñ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: 

 
 
 



Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ¨  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
Tis – Ý³Ë³ÇÝí³½Çí  ù³ÕóÏ»Õ - carcinoma  in  situ 
T1 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  å³ïÁ  ÙÇÝã¨  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ß»ñï 
T2 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ß»ñïÁ 
T3 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  å³ïÁ  ÙÇÝã¨  ß×³Ã³Õ³ÝÃ 
T4 – áõéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  ³éå³ï³ÛÇÝ  áñáí³ÛÝ³Ù½ÇÝ (T4a) Ï³Ù  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  ¨  

Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ (T4b) 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – 1-3  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 

N1a -  Ù»ï³ëï³½  1  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóáõÙ 
N1b -  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 2-3  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 

N1c – ë³ï»ÉÇï  ëáõµë»ñá½³ÛáõÙ  ³é³Ýó  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 
N2 – 4  ¨  ³í»ÉÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 

N2a -  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  4-6  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N2b -  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  7  ¨  ³í»ÉÇ ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 

M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ  
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ (M1a – Ù»Ï  ûñ·³ÝáõÙ, M1b – Ù»Ï  ûñ·³ÝÇó  

³í»É  Ï³Ù  áñáí³ÛÝ³Ù½áõÙ) 
 

pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 
G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
Gx – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  ãÇ  áñáßí»É 
G1 –  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ëïÇ×³Ý 
G2 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ëïÇ×³Ý 
G3 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ó³Íñ  ³ëïÇ×³Ý 
G4 –  ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  áõéáõóù 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ  Áëï  Dukes-Ç 
A ÷áõÉ - ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  ï³ñµ»ñ  ß»ñï»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ 
B ÷áõÉ – Ý»ñ³×áõÙ  ³ÕÇùÇ å³ïÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ù»ç 
C ÷áõÉ – Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
D ÷áõÉ – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
0 ÷áõÉ         Tis                           N0                        M0     
I  ÷áõÉ         T1-2                N0                     M0    A 
II ÷áõÉ         T3-4                N0                     M0             B 
II A ÷áõÉ      T3                            N0                     M0 
II B  ÷áõÉ     T4a                N0                     M0 
II C  ÷áõÉ     T4b                N0                     M0 
III ÷áõÉ      ó³ÝÏ³ó³Í  T       N1-2                        M0                  C   

III A  ÷áõÉ    T1-2               N1                    M0 

                             T1                                       N2a                                     M0 
III B  ÷áõÉ   T3, T4a               N1                    M0 

                            T2, T3                                 N2a                                    M0 

                   T1, T2                                   N2b                                   M0 



III C  ÷áõÉ   T3-4                N0                    M0 
IV ÷áõÉ      ó³ÝÏ³ó³Í  T    ó³ÝÏ³ó³Í N          M1              D 
IV A ÷áõÉ   ó³ÝÏ³ó³Í  T    ó³ÝÏ³ó³Í N          M1a 
IV B ÷áõÉ   ó³ÝÏ³ó³Í  T    ó³ÝÏ³ó³Í N          M1b 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ  »Ý. 
• ó³í  áñáí³ÛÝáõÙ - ¹ÇïíáõÙ  ¿  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  80-90%-Ç  Ùáï, Ñ³ïÏ³å»ë  Ñ³×³Ë  ó³í»ñÝ  

³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç Ï»ëáõÙ  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  Ñ»ï; ó³í»ñÁ  Ï³åí³Í  »Ý  
ù³Ûù³ÛíáÕ  áõéáõóùÇ  ·áïáõÙ  µáñµáùÙ³Ý  ¨  µáñµáù³ÛÇÝ  åñáó»ëÁ  áñáí³ÛÝ³Ù½ÇÝ  ³ÝóÝ»Éáõ  Ñ»ï; 
ó³í»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  áã ½·³ÉÇ  (µáõÃ, Ó·áÕ), µ³Ûó  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  
Ñ»ï  ¹³éÝáõÙ  »Ý  ß³ï  ÇÝï»ÝëÇí, ÏÍÏ³Ýù³ÝÙ³Ý; 
• ³ÕÇù³ÛÇÝ  ¹ÇëÏáÙýáñï - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ³ËáñÅ³ÏÇ  Ïáñëïáí, ÷ëËáõÙáí, ¿åÇ·³ëïñ³É  

ßñç³ÝáõÙ  Í³ÝñáõÃÛ³Ý  ½·³óáõÙáí; 
• ³ÕÇù³ÛÇÝ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ – Ñ³ñáõóíáõÙ  »Ý  ³ÕÇùÇ  å³ïáõÙ  µáñµáù³ÛÇÝ  

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ýñ³  ÙáïáñÇÏ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí  ¨  Éáõë³ÝóùÇ  Ý»Õ³óáõÙáí - 
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  ÷áñÏ³åáõÃÛ³Ùµ, ÷áñÉáõÛÍ»ñáí, ÷áñÏ³åáõÃÛ³Ý  ¨  ÷áñÉáõÛÍÇ  
Ñ»ñÃ³÷áËáõÙáí, áñáí³ÛÝáõÙ  ·ñ·éáóáí, ÷áñ³÷ù³Ýùáí; ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  ËÇëï  Ý»Õ³óÙ³Ý  
¹»åùáõÙ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ûµïáõñ³óÇáÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ`  ÉñÇí  Ï³Ù  Ù³ëÝ³ÏÇ; 
• ÏÕ³ÝùáõÙ  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ñÛ³Ý, Ã³ñ³ËÇ  ¨  ÉáñÓÇ  Ë³éÝáõÙ, 

¹ÇïíáõÙ  ¿  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  50-60%-Ç  Ùáï; ÏÕ³ÝùáõÙ  ³ñÛáõÝÁ  Ñ³ÛïÝíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ù³Ûù³ÛÙ³Ý  
Ñ»ï¨³Ýùáí, ÇëÏ  ÉáñÓÁ  ¨  Ã³ñ³ËÁ`  ù³Ûù³ÛÙ³Ý  ·áïáõÙ  µáñµáùÙ³Ý ¨  áõÕ»ÏóáÕ  ÏáÉÇïÇ  
Ñ»ï¨³Ýùáí; 
• ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  íÇ×³ÏÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  

ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³Ûáí, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ïÏ³ñáõÃÛ³Ý  ½·³óáõÙáí, ¹ÛáõñÑá·Ý»ÉÇáõÃÛ³Ùµ, ÃáõÉáõÃÛ³Ùµ, 
ÝÇÑ³ñáõÙáí, ï»Ý¹áí; 
• áñáß  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ÙÇ³Ï  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  

ßáß³÷íáÕ  áõéáõóùÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  (ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  60%-Ç  Ùáï): 
 
Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  ¨  Ó³Ë  Ï»ë»ñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÝ  áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  

å³ïÏ»ñáõÙ. 
1. Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ëáíáñ³µ³ñ  áõÝÇ  ¿Ï½áýÇï, ëÝÏ³ÝÙ³Ý  (ýáõÝ·á½)  Ó¨  

ËáóáïáõÙáí  ¨  ÇÝý»Ïóí³Í  Ù³Ï»ñ»ëáí; ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÇ  ïñ³Ù³·ÇÍÁ  Ù»Í  ¿  (Ùáï  2  ³Ý·³Ù), 
ÙÏ³ÝÝ»ñÝ  ³í»ÉÇ  áõÅ»Õ  »Ý, å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ  áã ³ÛÝù³Ý  Ã³ÝÓñ  ¨  ³ñ³·  ³ÝóÝáõÙ  ¿  
³ÕÇùÝ»ñáí, ³Û¹  å³ï×³éáí  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  
Ñ³½í³¹»å, ÷áË³ñ»ÝÁ  ó³íÁ, áñÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  µáñµáù³ÛÇÝ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí, ¹ÇïíáõÙ  ¿ 
³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë; Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  Ó³Ë  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÝ  áõÝÇ  ³é³í»É³å»ë   ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  ³×, 
µ³í³Ï³ÝÇÝ  ³ñ³·  µ»ñáõÙ  ¿  Éáõë³ÝóùÇ  ûÕ³Ó¨  Ý»Õ³óÙ³Ý  ¨  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  
³é³ç³óÙ³Ý; ó³íÝ  áõÝÇ  ÏÍÏ³Ýù³ÝÙ³Ý  µÝáõÛÃ; 

2. Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÕ³ÝùáõÙ  ³ñÛáõÝÁ  (»Ã»  ÝÏ³ï»ÉÇ  ¿  ³Ý½»Ý  
³ãùáí)  Ùáõ·  ·áõÛÝÇ  ¿  ¨  Ñ³í³ë³ñ³å»ë  Ý»ñÏáõÙ  ¿  ÏÕ³ÝùÁ; Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  Ó³Ë  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  
¹»åùáõÙ  ÏÕ³ÝùÁ  ¹³éÝáõÙ  ¿  Å³å³í»Ý³Ó¨  Ï³Ù  Ó»éù  ¿ µ»ñáõÙ  §áãË³ñÇ  ÏÕ³ÝùÇ¦  µÝáõÛÃ, áñÇ  
Ù³Ï»ñ»ëÇÝ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ÝÏ³ï»É  Ã³ñÙ ³ñÛáõÝ  ¨  ÉáñÓ; 

3. Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ ³ç  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ³Ý»ÙÇ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  µÝáñáß  Ýß³Ý; Ñ³ëï  
³ÕÇùÇ  Ó³Ë  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  »ñµ»ÙÝ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÁ  ÉÇÝáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  ³é³ï, µ³Ûó  
ãÝ³Û³Í  ¹ñ³Ý, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ³Ý»ÙÇ³  ¹ÇïíáõÙ  ¿  Ñ³½í³¹»å; 

4. ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  íÇ×³ÏÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÁ  Ñ³ïÏ³å»ë  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ¿  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  
³ç  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï; 

5. ßáß³÷íáÕ  áõéáõóùÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ - ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¹ÇïíáõÙ  ¿  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÇ  
ù³ÕóÏ»ÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï: 

 
Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  Ó¨»ñÁ 
1. ïáùëÇÏá-³Ý»ÙÇÏ  Ó¨ - ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ¹ÛáõÑá·Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, ëáõµý»µñÇÉ  ç»ñÙáõÃÛáõÝ, 

Ù³ßÏ³Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ  ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ; Ñ³ñ³×áÕ  ³Ý»ÙÇ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ½³ñ·³óáÕ  
³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  åñáó»ëÇ  ·»ñÇßËáÕ  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ; 



2. ¿Ýï»ñáÏáÉÇïÇÏ  Ó¨ - ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ³ÕÇù³ÛÇÝ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ`  ÷áñ³÷ù³Ýù, áñáí³ÛÝáõÙ  
·ñ·éáó, ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, ÷áñÉáõÛÍ, µáõÃ  Ýù³óáÕ  ó³í»ñ  áñáí³ÛÝáõÙ, ÏÕ³ÝùáõÙ  ³ñÛ³Ý  ¨  ÉáñÓÇ  
Ë³éÝáõñ¹; 

3. ¹Çëå»åïÇÏ  Ó¨ - ³ËáñÅ³ÏÇ  Ïáñáõëï, ëñïË³éÝáó, ÷ëËáõÙ, ¿åÇ·³ëïñ³É  ßñç³ÝáõÙ  
Í³ÝñáõÃÛ³Ý  ½·³óáõÙ, ó³í»ñ  áñáí³ÛÝÇ  í»ñÇÝ  Ï»ëáõÙ; 

4. ûµïáõñ³óÇáÝ  Ó¨  (³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ) – Ýáå³Û³Ó¨  ó³í»ñ  áñáí³ÛÝáõÙ, ·ñ·éáó, ÷ùáõÙ, 
ÏÕ³ÝùÇ  ¨  ·³½»ñÇ  Ï³ë»óáõÙ – ëÏ½µáõÙ  ³Ûë  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  ³ÝóÝáõÙ  »Ý` ¿åÇ½á¹ÇÏ  
ÏñÏÝí»Éáí, áñÁ µÝáñáß  ¿  Ù³ëÝ³ÏÇ  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ; ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ëó³ÝÙ³Ý  
åñá·ñ»ëÇíÙ³Ý  Ñ»ï  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ëáõñ  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ; 

5. Ï»ÕÍ-µáñµáù³ÛÇÝ  Ó¨ - ó³í»ñ  áñáí³ÛÝáõÙ, Ù³ñÙÝÇ  ç»ñÙáõÃÛ³Ý  µ³ñÓñ³óáõÙ; ³ÕÇù³ÛÇÝ  
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ  ÃáõÛÉ  »Ý  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³ñÛ³Ý  ³Ý³ÉÇ½áõÙ` É»ÛÏáóÇïá½, ¾Ü²-Ç µ³ñÓñ³óáõÙ; 

6. áõéáõóù³ÝÙ³Ý  Ó¨ - áñáí³ÛÝáõÙ  áõéáõóùÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  ¿  Ï³Ù  ÑÇí³Ý¹Á, Ï³Ù  µÅÇßÏÁ  
ÑÇí³Ý¹ÇÝ  ½ÝÝ»ÉÇë; Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  áõéáõóùÇ  ÙÛáõë  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ãÏ³Ý  Ï³Ù  ÃáõÛÉ  »Ý  
³ñï³Ñ³Ûïí³Í: 

ºñµ»ÙÝ  ÑÇí³Ý¹Ç  Ùáï  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ  »Ý  Ñ³ëï  
³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÙÇ  ù³ÝÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ó¨»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ  
³í»ÉÇ  µÝáñáß  »Ý  ïáùëÇÏá-³Ý»ÙÇÏ, ¿Ýï»ñáÏáÉÇïÇÏ, Ï»ÕÍ-µáñµáù³ÛÇÝ  ¨  áõéáõóù³ÝÙ³Ý  Ó¨»ñÁ, 
ÇëÏ  Ó³Ë  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ` ûµïáõñ³óÇáÝ  Ó¨Á: 

 
²ËïáñáßáõÙÁ 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ – ÇñÇ·áëÏáåÇ³, ÇñÇ·á·ñ³ýÇ³, ÏñÏÝ³ÏÇ  

ÏáÝïñ³ëï³íáñáõÙ – áñáßáõÙ  »Ý  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, ã³÷ë»ñÁ, ËáóáïáõÙÝ»ñÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ý»Õ³óÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ; 
• ýÇµñáÏáÉáÝáëÏáåÇ³ - áõéáõóùÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  ¨  µÇáåëÇ³`  ³ËïáñáßÙ³Ý  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  

í»ñÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí; 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ; 
• ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³; 
• É³å³ñáëÏáåÇ³  ¨  ³ËïáñáßÇã  É³å³ñáïáÙÇ³, 
• Ý»ñÏ³ÛáõÙë É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í íÇñïáõ³É ÏáÉáÝáëÏáåÇ³Ý (Ï³Ù 

ÏáãíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ß»ñï³·ñ³Ï³Ý ÏáÉáÝá·ñ³ýÇ³ - CT colonography) – Ñ³ëï ³ÕÇùáõÙ û¹Ç 
Ý»ñÙÕáõÙÇó Ñ»ïá ÑÇí³Ý¹Á ³ÝóÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ïáÙá·ñ³ýÇ ëÏ³Ý»ñÇ (CT scanner-Ç) ÙÇçáí, 
ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ÏáÕÙÇó ¨ ëï³óíáõÙ »Ý Ñ³ëïÇ ³ÕÇùÇ 
Ý»ñÉáõë³Ýóù³ÛÇÝ »é³ã³÷ (3D) å³ïÏ»ñÝ»ñ; Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, íÇñïáõ³É ÏáÉáÝáëÏáåÇ³Ý 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ùÇã-ÇÝí³½Çí ¨ ×ß·ñÇï Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É  
ÇñÇ·áëÏáåÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ; Ï³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÝ ÏÇñ³é»É ÏáÉáé»Ïï³É ù³ÕóÏ»ÕÇ 
ëÏñÇÝÇÝ·Ç Ýå³ï³Ïáí; íÇñïáõ³É ÏáÉáÝáëÏáåÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` ó³Íñ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ 6ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí åáÉÇåÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ÇáÝÇ½³óÝáÕ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý 
¿ùëåá½ÇóÇ³Ý ¨ µÇáåëÇ³ÛÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ; íÇñïáõ³É ÏáÉáÝáëÏáåÇ³Ûáí Ñ³ëï 
³ÕÇùáõÙ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»ÉÇë ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ï³ï³ñ»É 
ûåïÇÏ³Ï³Ý ÏáÉáÝáëÏáåÇ³: 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• ÏáõÛñ  ³ÕÇùÇ  ïáõµ»ñÏáõÉá½, 
• µáñµáù³ÛÇÝ  ÇÝýÇÉïñ³ï  ëáõñ  ³å»Ý¹ÇóÇïÇ  ÑáÕÇ íñ³  Ï³Ù  ³å»Ý¹¿ÏïáÙÇ³ÛÇó  Ñ»ïá, 
• ÏåáõÙ³ÛÇÝ  åñáó»ë  áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãáõÙ, 
• ³ÕÇùÝ»ñÇ  ÇÝí³·ÇÝ³óÇáÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, 
• Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  ¹Çí»ñïÇÏáõÉÇï 
 
 
Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
• ëáõñ  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ – Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³Ù»Ý³Í³Ýñ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ, áñÁ  Ï³ñáÕ  

¿  ÑÇí³Ý¹Ç  Ùáï  ëÏë»É  ÉñÇí  µ³ñ»Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ` Ý³ËÏÇÝáõÙ  »ñµ»ù  ãÝß³Í  ËñáÝÇÏ  
³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÇ  ¨  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ¹ÇëÏáÙýáñïÇ    ·³Ý·³ïÝ»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  
å³ñ³·³ÛáõÙ; Ñ³×³Ë  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùáí  ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ëó³ÝÙ³Ý  (ûµïáõñ³óÇ³ÛÇ)  
Ñ»ï¨³Ýù, ë³Ï³ÛÝ  »ñµ»ÙÝ  Ï³ñáÕ  ¿  Ñ³ñáõóí³Í  ÉÇÝ»É  áõéáõóùáí  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ³Õ»·³É³ñÇ  



ÇÝí³·ÇÝ³óÇ³Ûáí  Ï³Ù  áÉáñùáí; ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ  2-3  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  
ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  Ó³Ë Ï»ëÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ; 
• ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ; 
• µáñµáùáõÙ  áõéáõóùÇ  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ`  µáñµáù³ÛÇÝ  ÇÝýÇÉïñ³ïÝ»ñ, å³ñ³ÏáÉÇÏ  

ýÉ»·ÙáÝ³Ý»ñ, ³µëó»ëÝ»ñ - ³Ëï³ÍÇÝ  Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ  »Ý  Ã³÷³ÝóáõÙ  
³íß³ÛÇÝ  áõÕÇÝ»ñáí  Ï³Ù  áõéáõóùÇ  å³ïÇ  ù³Ûù³ÛÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí;  
• Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  å»ñýáñ³óÇ³ - Ï³ñáÕ  ¿  µ»ñ»É  ï³ñ³ÍáõÝ  å»ñÇïáÝÇïÇ, 

Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  µçç³ÝùÇ  ýÉ»·ÙáÝ³Ý»ñÇ, ³µëó»ëÝ»ñÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý; áõéáõóùÇ  Ý»ñ³×áõÙ  
ëÝ³Ù»ç  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ù»ç  ËáõÕ³ÏÝ»ñÇ  ³é³ç³óÙ³Ùµ - Ñ³ëï³ÕÇù-µ³ñ³Ï³ÕÇù³ÛÇÝ, Ñ³ëï³ÕÇù-
ëï³Ùáùë³ÛÇÝ, Ñ³ëï³ÕÇù-ÙÇ½³å³ñÏ³ÛÇÝ  ËáõÕ³ÏÝ»ñ: 

 
´áõÅáõÙÁ. 
´áõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  µÝáõÛÃÁ  ¨  

Í³í³ÉÁ  Ï³Ëí³Í  ¿  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó, ï³ñ³ÍÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÇó, Ñ³ñáõó³Í  
µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó  ¨  ÑÇí³Ý¹Ç  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  íÇ×³ÏÇó: 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
³ñÙ³ï³Ï³Ý  (é³¹ÇÏ³É)  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ`  áõéáõóùÇ  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  Ù³ëÇ  Ñ»é³óáõÙ, 
ÙÇçÁÝ¹»ñùÇ  ¨  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  ³å³ñ³ïÇ  Ñ»ï:  

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ç³ÏáÕÙÛ³  Ñ»ÙÇÏáÉ¿ÏïáÙÇ³ - 
Ñ»é³óíáõÙ  ¿  ½ëï³ÕÇùÇ  ï»ñÙÇÝ³É  Ñ³ïí³ÍÁ  15-20ëÙ  »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ, ÏáõÛñ  ³ÕÇùÁ, í»ñ»É 
³ÕÇùÁ, É³ÛÝ³Ï³Ý  ³ÕÇùÇ  ³ç  Ï»ëÁ, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ  ³í³ñïíáõÙ  ¿  
ÇÉ»áïñ³Ýëí»ñ½á³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñáõÙáí: 

È³ÛÝ³Ï³Ý  ËÃ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  É³ÛÝ³Ï³Ý  ³ÕÇùÇ  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ  
(é»½»ÏóÇ³), ÏáÉáÏáÉá³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñáõÙáí: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  Ó³Ë  Ï»ëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³  Ñ»ÙÇÏáÉ¿ÏïáÙÇ³ - 
Ñ»é³óíáõÙ  ¿  É³ÛÝ³Ï³Ý  ËÃ³ÕÇùÇ  Ó³Ë  Ï»ëÁ, í³Ûñ¿ç  ³ÕÇùÁ  ¨  ëÇ·Ù³Û³Ó¨  ³ÕÇùÇ  åñáùëÇÙ³É  
Ù³ëÁ, Ó¨³íáñíáõÙ  ¿  ïñ³Ýëí»ñ½áëÇ·Ùá³Ý³ëïáÙá½: 

êÇ·Ù³Û³Ó¨  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ëÇ·Ù³Û³Ó¨  ³ÕÇùÇ  é»½»ÏóÇ³, 
¹»ëó»Ý¹áé»Ïïá³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñáõÙáí:   

âÑ»é³óíáÕ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ï³Ù  Ñ»é³Ï³  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åù»ñáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  
»Ý  ³ÙáùÇã  (å³ÉÇ³ïÇí) ¨ ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ` ßñç³ÝóáÕ  
ÇÉ»áïñ³Ýëí»ñ½áëïáÙÇ³, ïñ³Ýëí»ñ½áëÇ·Ùá³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñáõÙ, Ñ³Ï³µÝ³Ï³Ý  Ñ»ï³Ýóù  
(anus  praeter  naturalis)  ¨  ³ÛÉÝ: 

øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³¹Ûáõí³Ýï  »Õ³Ý³Ïáí`  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ (ï»ë  ÎáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ):  

 
 



Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  åáÉÇåÝ»ñ  ¨  åáÉÇåá½ 
 
äáÉÇåÝ»ñÁ  ¹³ëíáõÙ  »Ý  ¿åÇÃ»ÉÇó  ³×áÕ  µ³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ß³ñùÇÝ, ë³Ï³ÛÝ  

Ñ³Ïí³Í  »Ý  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý: Î³ñáÕ »Ý  ÉÇÝ»É  »½³ÏÇ  ¨  µ³½Ù³ÏÇ, ëáíáñ³µ³ñ  0.5-2 ëÙ  
ã³÷ë»ñáí, µ³Ûó  Ï³ñáÕ  »Ý  Ñ³ëÝ»É 3-5 ëÙ-Ç: àõÝ»Ý  áïÇÏ, áñÁ  Ï³ËíáõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ù»ç, 
Ñ³½í³¹»å  ï»Õ³¹ñí³Í  »Ý  É³ÛÝ  ÑÇÙùÇ  íñ³: î³ñµ»ñáõÙ  »Ý åáÉÇåÝ»ñÇ  Ñ»ï¨Û³É  ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 

1. Úáõí»ÝÇÉ  åáÉÇåÝ»ñÁ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ³é³í»É³å»ë  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  Ùáï: Ð³×³Ë  ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ  
¿  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ: Ø³ÏñáëÏáåÇÏ  áõÝ»Ý  §Ë³ÕáÕÇ áÕÏáõÛ½Ç¦  ï»ëù, áõÝ»Ý  áïÇÏ, 
·áõÝ³íáñáõÙÁ  ³í»ÉÇ  ÇÝï»ÝëÇí  Ñ³Ù»Ù³ï³Í  ßñç³Ï³  ã÷á÷áËí³Í  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  Ñ»ï: 
ØÇÏñáëÏáåÇÏ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  »Ý  µÝáñáß  ·»ÕÓ³-ÏÇëïá½  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ` ·»ÕÓ³ÛÇÝ  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ  
ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ëïñáÙ³ÛÇ  ·»ñÇßËÙ³Ùµ: Úáõí»ÝÇÉ  åáÉÇåÝ»ñÝ, áñå»ë  Ï³ÝáÝ, ã»Ý  ã³ñáñ³Ï³ÝáõÙ: 

2. ÐÇå»ñåÉ³ëïÇÏ  åáÉÇåÝ»ñÁ  - ÷áùñ (2-4 ÙÙ)  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ  »Ý, Ñ³×³Ë  áõÝ»Ý  ÏáÝ³Ó¨  
ï»ëù: ÐÇå»ñåÉ³ëïÇÏ  åáÉÇåÝ»ñáõÙ  å³Ñå³ÝíáõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ÝáñÙ³É  
Ï³éáõóí³ÍùÁ`  ·»ÕÓ»ñÇ  ×Çßï  Ï³éáõóí³Íùáí  ¨  ûñÇ»Ýï³óÇ³Ûáí, Ýñ³Ýó  ÃíÇ  ½·³ÉÇ  
³í»É³óáõÙáí, áñÇ  Ñ³ßíÇÝ  ¿É  ëï»ÕÍíáõÙ  ¿  åáÉÇåÇ  ï»ëùáí  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  Ñ³ëï³óÙ³Ý  
å³ïÏ»ñ: â³ñáñ³Ï³ÝáõÙ  »Ý  ß³ï  Ñ³½í³¹»å: 

3. ²¹»Ý³Ù³ïá½  (·»ÕÓ³ÛÇÝ)  åáÉÇåÝ»ñÁ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ³é³í»É  Ñ³×³Ë: àõÝÇ  áïÇÏÇ  íñ³  Ï³Ù  
³é³Ýó  áïÇÏÇ, Ñ³ñÃ  Ù³Ï»ñ»ëáí, ÏÉáñ  Ó¨Ç  áõéáõóùÇ  ï»ëù: Æñ»ÝÇó  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ¿  
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ÑÇå»ñåÉ³½Ç³ÛÇ  Ñ³ïí³Í`  Ï³½Ùí³Í  Áëï  Ó¨Ç  ½³Ý³½³Ý  ·»ÕÓ»ñÇó, áñáÝù  
Ñ³×³Ë  ÏÇëïá½  É³ÛÝ³ó³Í  »Ý, å³ëï³éí³Í  ·É³Ý³Ó¨  ¿åÇÃ»Éáí: ²Ûë  åáÉÇåÝ»ñÁ  Ñ³×³Ë  
ã³ñáñ³Ï³ÝáõÙ  »Ý, ÁÝ¹  áñáõÙ  ÇÝãù³Ý  Ù»Í  ¿  åáÉÇåÇ  ã³÷ë»ñÁ, ³ÛÝù³Ý  Ñ³×³Ë  ¿  
Ù³ÉÇ·ÝÇ½³óÇ³  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ: 2ëÙ-Çó  Ù»Í  åáÉÇåÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ñ³ëÝáõÙ  ¿  50%-Ç: 

4. Â³íÇÏ³íáñ  åáÉÇåÁ  (³¹»Ýáå³åÇÉáÙ³) Í³ÍÏí³Í  ¿  µ³ñ³Ï  Ýáõñµ  Ã³íÇÏÝ»ñáí: 
â³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ñ³ëÝáõÙ  ¿ 30-35%-Ç: º½³ÏÇ  åáÉÇåÝ»ñÝ  áõÝ»Ý 
³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù Ï³Ù  ³é³ç³óÝáõÙ »Ý  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇó  ³ñÛ³Ý  ¨  ÉáñÓÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, 
áñáí³ÛÝáõÙ  ó³í»ñ, ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, ÷áñÉáõÛÍ, ³ÕÇù³ÛÇÝ  ¹ÇëÏáÙýáñï:  

5. Â³íÇÏ³íáñ  áõéáõóùÝ  Çñ»ÝÇó  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ¿  µÉÃ³Ï³íáñ  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝ` Ã³íß³íáõÝ  
Ù³Ï»ñ»ëáí, í³ñ¹³·áõÛÝ, Ï³ñÙÇñ  ·áõÛÝÇ` ¹áõñë-óóí³Í  ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ù»ç, ï»Õ³¹ñí³Í  É³ÛÝ  
ÑÇÙùÇ  íñ³  (Ñ³Ý·áõó³íáñ  Ó¨): Â³íÇÏ³íáñ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ï³ñ³ï»ë³Ï  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ    ·áñ·³ÛÇÝ  
Ó¨Á, áñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÁ  µ³ó³Ï³ÛáõÙ  ¿, åñáó»ëÁ  ·ñ³íáõÙ  ¿  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  
Ù»Í  Ù³Ï»ñ»ë: Â³íÇÏ³íáñ  áõéáõóùÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ñ³ÏáõÙÁ  µ³í³Ï³ÝÇÝ  µ³ñÓñ  ¿  (ÙÇÝã¨  
90%): ²é³í»É  Ñ³×³Ë  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  áõÕÇÕ  ¨  ëÇ·Ù³Û³Ó¨  ³ÕÇùÝ»ñáõÙ: ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý  
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  ¹»ý»Ï³óÇ³ÛÇ  Å³Ù³Ý³Ï  ÉáñÓÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÁÝ¹  áñáõÙ  ÉáñÓÇ  
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  ½·³ÉÇ  ¨  Ñ³ëÝ»É  1-1.5 ÉÇïñÇ, áñÁ  µ»ñáõÙ  ¿  çñ³-¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ  
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ: àôéáõóùÇ  Ã³íÇÏÝ»ñÇ  íÝ³ëÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÁ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  
Ñ³Ù³ñÛ³  µáÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ÙÛáõë  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ  »Ý` ó³íÁ  áñáí³ÛÝáõÙ, 
÷áñÏ³åáõÃÛáõÝÁ, ÷áñÉáõÛÍÁ, ³ÕÇù³ÛÇÝ  ¹ÇëÏáÙýáñïÁ: 

6. Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ¹Çýáõ½  åáÉÇåá½Á  ÉÇÝáõÙ  ¿  ÇëÏ³Ï³Ý  (ÁÝï³Ý»Ï³Ý)  ¨  »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ  (áñå»ë  
³ñ¹ÛáõÝù  Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  áõñÇß  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï  ÏáÉÇïÇ): ¸Çýáõ½  åáÉÇåá½Á  
Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ûµÉÇ·³ï  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ, ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ñ³ëÝáõÙ  ¿  70-
100%-Ç: 

ÆëÏ³Ï³Ý  ¹Çýáõ½  åáÉÇåá½Á  ÷áË³ÝóíáõÙ  ¿  Å³é³Ý·³µ³ñ` ³Ëï³Ñ³ñ»Éáí  ÁÝï³ÝÇùÇ  ÙÇ  
ù³ÝÇ  ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  ëáíáñ³µ³ñ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  »Ý  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  ¨  »ñÇï³ë³ñ¹  
ï³ñÇùÇ  Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï: Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ¹Çýáõ½  åáÉÇåá½Ç  Ñ³Ù³ÏóáõÙÁ  ÷³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  
¨  áëÏñ»ñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ñ»ï, ³Ýí³ÝáõÙ  »Ý  ¶³ñ¹Ý»ñÇ  ëÇÝ¹ñáÙ: êï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  
ïñ³ÏïÇ  åáÉÇåá½Ç  Ñ³Ù³ÏóáõÙÁ  ³Ûï»ñÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ, µ»ñ³ÝÇ  ßáõñç  ¨  ³÷»ñÇ  Ù³ßÏÇ  íñ³  
åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  µÍ»ñÇ  Ñ»ï, ³Ýí³ÝáõÙ  »Ý  ä»Ûïó-Ú»·»ñëÇ  ëÇÝ¹ñáÙ: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ¹Çýáõ½  åáÉÇåá½Ç  Å³Ù³Ý³Ï  µÝáñáß  »Ý  ó³í»ñÁ  áñáí³ÛÝáõÙ`  ³é³Ýó  Ñëï³Ï  
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý, ÷áñÉáõÛÍÁ, ÏÕ³ÝùÇ  Ñ»ï  ³ñÛ³Ý ¨  ÉáñÓÇ  ³ñï³½³ïáõÙÁ, ÝÇÑ³ñáõÙÁ, ³Ý»ÙÇ³Ý: 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  ¨  ³Ý³ÙÝ»ëïÇÏ  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  Ñ»ï  ÙÇ³ëÇÝ  ³ËïáñáßÙ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ñ¨áñ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  ÇñÇ·á·ñ³ýÇ³Ý, é»Ïïá-  ¨  ÏáÉáÝáëÏáåÇ³Ý, åáÉÇåÝ»ñÇ  
µÇáåëÇ³Ý: 

´áõÅáõÙÁ 
º½³ÏÇ  åáÉÇåÝ»ñÁ, É³í  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  áïÇÏáí  Ã³íÇÏ³íáñ  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ñ»é³óíáõÙ  »Ý  

¿É»ÏïñáÏá³·áõÉÛ³óÇ³ÛÇ  ×³Ý³å³ñÑáí  ÏáÉáÝáëÏáåÇ  ÙÇçáóáí: 



Â³íÇÏ³íáñ  áõéáõóùÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñáõÙ  »Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ, 
áñÇ  Í³í³ÉÁ  áñáßíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ùµ  (³ç³ÏáÕÙÛ³  Ï³Ù  Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³  
Ñ»ÙÇÏáÉ¿ÏïáÙÇ³, ëÇ·Ù³Û³Ó¨  ³ÕÇùÇ  é»½»ÏóÇ³): äáÉÇåÇ  ·³·³ÃÇÝ  µçç³ÛÇÝ  ³ïÇåÇ³ÛÇ  
¹»åùáõÙ, ³é³Ýó  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñïÇ  ÇÝí³½Ç³ÛÇ, ³ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ  ¿  
Ñ³Ù³ñíáõÙ  åáÉÇåÇ  ·áïáõÙ  ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  ë»å³Ó¨  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙÁ: 

Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ¹Çýáõ½  ÁÝï³Ý»Ï³Ý  åáÉÇåá½Ç  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ï³ñáõÙ  »Ý  ëáõµïáïáÉ  
ÏáÉ¿ÏïáÙÇ³`  ÇÉ»áé»Ïïá-  Ï³Ù  ÇÉ»áëÇ·Ùá³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñÙ³Ùµ: ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï  Ñ³ïí³ÍáõÙ  
µ³½Ù³ÏÇ  åáÉÇåÝ»ñÇ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ÕÇùÇ  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  Ù³ëÇ  
é»½»ÏóÇ³:           

   
 
 
   
       

 
 



àôéáõóùÝ»ñÇ  ³ËïáñáßáõÙÁ 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÁ  µ³Å³ÝáõÙ  »Ý  3 ÷áõÉ»ñÇ` 
1. Ý³Ë³áõéáõóù³ÛÇÝ  (åñ»µÉ³ëïáÙ³ïá½)  íÇ×³ÏÇ  ÷áõÉ, 
2. Ý³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ù³ÕóÏ»Õ  (ãÏ³  ûñ·³ÝÇ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñáõÙ), 
3. ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÷áõÉ: 
êáÉÇ¹  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÏñÏÝ³å³ïÏÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  Å³Ù³Ý³ÏÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  Ùáï  90 ûñ: 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÷áõÉÇ (1 ëÙ-Ç)  Ñ³ëÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  ëáíáñ³µ³ñ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Ùáï  30  
ÏñÏÝ³å³ïÏáõÙ: Ü³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý   (É³ï»Ýï)  ÷áõÉÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ·áÛáõÃÛ³Ý  
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ï¨áÕáõÃÛ³Ý  3/4  Ù³ëÁ ¨  ëáíáñ³µ³ñ  ï¨áõÙ  ¿  3-5  ï³ñÇ: ²ÛÝ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  
³Ý³Ëï³Ýß³Ý (³ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ)  ÁÝÃ³óùáí: ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÷áõÉáõÙ, ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  
Ë³Ý·³ñÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿. 
• í³Õ  ÷áõÉ»ñáõÙ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù  ³Õù³ïÇÏ  µÝáõÛÃáí, 
• µ³ó³ñÓ³Ï  Ï³Ù  å³Ãá·ÝáÙáÝÇÏ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, 
• ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ»ï  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ  Ñ³ñ³×áõÙ  »Ý: 
 
¶áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  5  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñ, áñáÝù  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ï³ñµ»ñ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  

ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  å³Ãá·»Ý»ïÇÏ  ÑÇÙùÁ. 
• áõéáõóù³ÝÙ³Ý  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ý»ÝáÙ»Ý – ï»ë³Ý»ÉÇ  Ï³Ù  ßáß³÷íáÕ  Í³í³É³ÛÇÝ  

·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ; 
• ûµïáõñ³óÇ³ÛÇ  ý»ÝáÙ»Ý - ¹ÇïíáõÙ  ¿  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ëÝ³Ù»ç  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ã³ñáñ³Ï  

áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ; 
• ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ  ý»ÝáÙ»Ý - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇó  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ùµ  ¨  

³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ³ñï³½³ïáõÙÝ»ñáí; 
• ÏáÙåñ»ëÇ³ÛÇ  ý»ÝáÙ»Ý – áõéáõóùÇ  ×ÝßáõÙ  ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ  óáÕáõÝÝ»ñÇ, ßñç³Ï³  

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ¨  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  íñ³ (mass  effect); ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ó³í»ñáí  ¨  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñÙ³Ùµ; 

• ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ  ý»ÝáÙ»Ý - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃáõÉáõÃÛ³Ùµ, ³ËáñÅ³ÏÇ  
³ÝÏáõÙáí  ¨  ³ÛÉÝ: 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñáõÙ  Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  Ý³¨  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ, 
áñáÝù  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý  áõéáõóùÇ  é»·ÇáÝ³ñ  ¨  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:   

àñáß  ¹»åù»ñáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ³Ý  Ï³ñáÕ  ¿  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  
ÉÇÝ»Éáí  áã  Ã»  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùáí, ³ÛÉ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñáí (§³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ÉéáõÙ  ¿, 
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  ·áéáõÙ »Ý¦):  úñÇÝ³Ï, ÃáùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ áñáß  Ó¨»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
³é³çÇÝ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ³ñï³Ñ³Ûïí»É  ·ÉËáõÕ»ÕÇ  ÏáÕÙÇó (ÃáùÇ  ÷áùñ  áõéáõóùÇ 
Ù»ï³ëï³½  ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ): 

Ð³½í³¹»å ã»Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ÙÝáõÙ  ¿  ãÑ³ÛïÝ³µ»ñí³Í, ÇëÏ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  µáÉáñ  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ÉÇë  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ (³Ý³ÝáõÝ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  
Ù»ï³ëï³½Ý»ñ, cancer  of  unknown  primary): 

´³óÇ    ï»Õ³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÙáí  Ï³Ù  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙáí  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇó, Ï³ñáÕ  »Ý  ¹Çïí»É  Ý³¨  áõéáõóùÇ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: ä³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ  ëÇÝ¹ñáÙÁ  áõéáõóùÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ  »Ý, áñáÝù  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý  áõéáõóùÇ  ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í  (³ÝáõÕÕ³ÏÇ)  
³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  ¨  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  áñáß³ÏÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ¨  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó: 

ä³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ  ëÇÝ¹ñáÙÁ.  
• Ï³ñáÕ  ¿  ½³ñ·³Ý³É  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  ó³ÝÏ³ó³Í  ÷áõÉáõÙ, 
• Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÇ  ³é³çÇÝ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ,   
• ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  ¹»åùáõÙ, 
• í»ñ³Ñ³ÛïÝíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ: 
ä³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý. 
• ¿Ý¹áÏñÇÝ – áõéáõóùÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó  ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  ¿ÏïáåÇÏ  ³ñï³¹ñáõÙ, áñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  µ»ñ»É  

ÑÇå»ñÏáñïÇóÇ½ÙÇ, ÑÇåá·ÉÇÏ»ÙÇ³ÛÇ  ¨  ³ÛÉÝ, 
• Ñ»Ù³ïáÉá·Ç³Ï³Ý - ¿ñÇÃñáóÇïá½, ³áõïáÇÙáõÝ  Ñ»ÙáÉÇïÇÏ  ³Ý»ÙÇ³, É»ÛÏáóÇïá½, 

ÃñáÙµáóÇïá½, Ïá³·áõÉáå³ÃÇ³Ý»ñ  ¨  ³ÛÉÝ, 
• ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý - ÉÇÙµÇÏ  ¿Ýó»ý³ÉÇï, ÙÇ»Éáå³ÃÇ³, ÙÇ³ëÃ»ÝÇ³  ¨  ³ÛÉÝ, 



• ÙÏ³Ý³Ñá¹³ÛÇÝ – ÙÇáå³ÃÇ³Ý»ñ, ÙÇá½ÇïÝ»ñ, äÇ»é Ø³ñÇ-´³Ùµ»ñ·»ñÇ  ÑÇå»ñïñáýÇÏ  
ûëï»á³ñÃñáå³ÃÇ³ÛÇ  ëÇÝ¹ñáÙ,  

• Ù³ßÏ³ÛÇÝ – acanthosis  nigricans, Ù³ßÏÇ  åÇ·Ù»Ýï³óÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, 
¹»ñÙ³ïá½Ý»ñ, ÑÇå»ñÏ»ñ³ïá½Ý»ñ  ¨  ¹ÇëÏ»ñ³ïá½Ý»ñ: 

    
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ  µÝáñáß  ¿  í³Õ  ÷áõÉ»ñáõÙ  

³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ  Ï³Ù  ³Õù³ïÇÏáõÃÛáõÝÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ  Å³Ù³Ý³Ï  Ñ»Ýó  
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ëÏ½µÝ³Ï³Ý  ÷áõÉ»ñáõÙ  »Ý  µáõÅ³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ  ³é³í»É  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, 
»ñµ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ  Ýí³½³·áõÛÝ  »Ý  áõ  ãÏ³  ï³ñ³ÍáõÙ  ÙÛáõë  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ: ²Û¹  
å³ï×³éáí, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  í³Õ  ÷áõÉ»ñáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  
·áñÍÝ³Ï³Ý  áõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ: 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  í³Õ  ³ËïáñáßáõÙÁ`  áõéáõóùÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ  ¿  ÇÝïñ³¿åÇÃ»ÉÇ³É  
(Ý³Ë³ÇÝí³½Çí)  ³×Ç  ÷áõÉáõÙ, áñÝ  »ñ³ßË³íáñáõÙ  ¿  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  ÉñÇí  í»ñ³óáõÙ  
(ÉÇÏíÇ¹³óÇ³): ì³Õ  ³ËïáñáßáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  µáõÅÙ³Ý  ·ñ³í³Ï³ÝÁ: 

â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  ³ËïáñáßáõÙÁ åñáó»ëÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ  ¿  ³ÛÝåÇëÇ  
÷áõÉ»ñáõÙ, »ñµ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  ×ÝßáÕ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ³å³ùÇÝí»É  ³Ûë  
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó: 

àôéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý  ½·áÝáõÃÛáõÝÁ  Ý»ñ³éáõÙ  ¿`    
1. ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  í³Õ  ÷áõÉ»ñÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, 
2. Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨  ¹ñ³Ýó  µáõÅÙ³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, 
3. áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý  û·ÝáõÃÛ³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ  ¨  Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ï³Ù  Ï³ëÏ³Í»ÉÇ  

áõéáõóùáí  ÑÇí³Ý¹Ç  ³ñ³·  áõÕ³ñÏáõÙ  Áëï  Ýß³Ý³ÏÙ³Ý, 
4. ó³ÝÏ³ó³Í  Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý  µÅßÏÇÝ  ¹ÇÙ³Í  ÑÇí³Ý¹Ç  Ù³Ýñ³½ÝÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ` 

ûÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ï³Ù  µ³ó³éÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí, 
5. ëáíáñáõÃÛáõÝ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ¹Åí³ñ  ¹»åù»ñáõÙ  Ùï³Í»Éáõ  ÑÝ³ñ³íáñ  ã³ñáñ³Ï  

áõéáõóùÇ  ³ïÇåÇÏ  Ï³Ù  µ³ñ¹³ó³Í  ÁÝÃ³óùÇ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ: 
 
àôéáõóù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ  »Ý. 
• áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  µÝáõÛÃÇ  áñáßáõÙÁ, 
• ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ` áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ  

(÷áõÉ³íáñáõÙ - staging), 
• ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ýáÝÇ, áõÕ»ÏóáÕ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  áñáßáõÙÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ëáÙ³ïÇÏ  

íÇ×³ÏÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: 
 
àôéáõóùÝ»ñÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ  »Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ³ËïáñáßÙ³Ý  

Ñ³Ù³ÉÇñ (ÏáÙåÉ»ùë)  µÝáõÛÃÁ  ¨  ³ËïáñáßÙ³Ý  å³ñï³¹Çñ  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ³ëï³ïáõÙÁ  
(í»ñÇýÇÏ³óÇ³Ý): 

àõéáõóù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ËïáñáßáõÙÁ  ëÏëíáõÙ  ¿  ³Ý³ÙÝ»½Çó  ¨  ½ÝÝáõÙÇó, 
Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  Ý³¨  Ñ³ïáõÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ` ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ³ËïáñáßáõÙ, ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  ¨  
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ³ËïáñáßáõÙÁ  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  ¹³ë³Ï³Ý  é»Ýï·»ÝÛ³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ (àôÒÐ), Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ  (computed 
tomography - CT), Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ (magnetic resonance imaging - MRI)  
¨  é³¹ÇáÇ½áïáå³ÛÇÝ  (é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ)  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

àôéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ³ËïáñáßáõÙÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ` 

• áõéáõóùÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  ¨  ¹ñ³Ýó  ï»Õ³·ñ³Ï³Ý  å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙ    
(³é³çÝ³ÛÇÝ  ³ËïáñáßáõÙ), 

• ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µÝáõÛÃÇ  ×ßïáõÙ  (ï³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙ), 
• áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  ï»Õ³ÛÇÝ  ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý  ·Ý³Ñ³ïáõÙ, é»·ÇáÝ³ñ  ¨  Ñ»é³íáñ  

Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ, 
• ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ³ËïáñáßÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ûç³ËÝ»ñÇ  

µÇáåëÇ³`  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  í»ñÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí (ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ  ³ËïáñáßáõÙ, image-
guided biopsy), 



• Ýß³Ý³íáñáõÙ (marking)`  µáõÅÙ³Ý  ï³ñµ»ñ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ  Í³í³ÉÇ  åÉ³Ý³íáñÙ³Ý  
Ñ³Ù³ñ (ïáåáÙ»ïñÇ³), 

• µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙ, 
• ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ³ËïáñáßÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ  ÑëÏáõÃÛ³Ùµ  µáõÅ³Ï³Ý  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

(Ù³ÝÇåáõÉÛ³óÇ³Ý»ñÇ)  Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ûñÇÝ³Ï, áõéáõóùÝ»ñÇ  ¿ÙµáÉÇ½³óÇ³, Ï³ï»ï»ñÝ»ñÇ  
ï»Õ³¹ñáõÙ  Ý»ñ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí: 

è»Ýï·»Ý³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  áãÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ  ¨  ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ:  
è»Ýï·»Ý³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ¨  ÃáùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  

ëÏñÇÝÇÝ·Ç  Ýå³ï³Ïáí: 
 
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  é»Ýï·»ÝÛ³Ý  »Õ³Ý³Ï  ¿, áñÇ  ÑÇÙùáõÙ  

ÁÝÏ³Í  ¿  Ñ»ï³½áïíáÕ  ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý  ï³ñµ»ñ  Ï»ï»ñáõÙ  é»Ýï·»ÝÛ³Ý  ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  
ÏÉ³ÝÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÇ  Ù³ëÇÝ  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  Ùß³ÏáõÙÁ:   

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ¨  Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßÝáñÑÇí  ëï³ÝáõÙ  »Ý  
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ûµÛ»ÏïÇ  ¨  ßñç³Ï³  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  Çñ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ   
ï³ñµ»ñ  Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  å³ïÏ»ñÇ  
»é³ã³÷  (3D) é»ÏáÝëïñáõÏóÇ³, áñÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  ×ß·ñÇï  áñáß»É  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  
Í³í³ÉÁ, áõéáõóùÇ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  Ñ»ï: ÜÙ³Ý  
ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý  û·ÝáõÙ  ¿  ×Çßï  åÉ³Ý³íáñ»É  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ  ¨  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  
µáõÅáõÙÁ: 

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  ¿  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  ³ÝÏ³ÝáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
¨  ÝáñÙ³É  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ã³÷ë»ñÇ  Ù»Í³óáõÙÁ  (³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñ³íáñáõÙ - 
anatomical imaging): Æ  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  àôÒÐ-Ç, ³ÛÝ  ÑÇí³Ý¹-  ¨  Ñ»ï³½áïáÕ-Ï³ËÛ³É  ã¿:  

CT-Ç  ¨  MRI-Ç  ÃáõÛÉ³ïñáÕ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ù»Í³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  
ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ  áõÅ»Õ³óáõÙ (enhancement): àñáß  áõéáõóùÝ»ñ, ûñÇÝ³Ï  Ï³ñóÇÝáÇ¹Á, 
Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÁ, ÏáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  ·»ñ³ÝáÃ³íáñí³Í »Ý  ¨  
³í»ÉÇ  É³í  »ñ¨áõÙ  »Ý  ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ý³½³ÛáõÙ` ÏáÝïñ³ëïÇ  Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ  Ý»ñÙáõÍáõÙÇó  20-
30  í³ÛñÏÛ³Ý  ³Ýó; ÙÛáõëÝ»ñÁ  Ñëï³Ï  å³ïÏ»ñíáõÙ  »Ý  åáñï³É  »ñ³Ï³ÛÇÝ  ý³½³ÛáõÙ`  
ÏáÝïñ³ëïÇ  Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ  Ý»ñÙáõÍáõÙÇó  70-80  í³ÛñÏÛ³Ý  ³Ýó: ÎáÝïñ³ëï³ÛÇÝ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿ Ý³¨ áõéáõóùÇ  ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý  ³é³í»É  ×ß·ñÇï  áñáßÙ³Ý  
Ýå³ï³Ïáí, áñÁ  ËÇëï  Ï³ñ¨áñ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÇó  ³é³ç: 

Ø³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛ³Ý  Ù»Ãá¹Á  ÑÇÙÝí³Í  ¿  µçÇçÝ»ñÇ  ÏáñÇ½Ý»ñÇó  
¿É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³Ý  ³ÉÇùÝ»ñÇ  ·ñ³ÝóÙ³Ý  íñ³  (Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ  å³ïÏ»ñ³íáñáõÙ – 
structural imaging): ÐÇí³Ý¹ÇÝ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý áõÅ»Õ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ÑÇí³Ý¹Ç Ù³ñÙÝáõÙ ³éÏ³ çñ³ÍÝÇ ³ïáÙÝ»ñÁ ß³ñíáõÙ »Ý Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ¹³ßïÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ë³ñùÁ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÙ³·ÝÇë³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕ³Ñ³Û³ó »Ý 
Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ¹³ßïÇ áõÕÕáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ çñ³ÍÝÇ ³ïáÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³½¹³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»Ý 
ÙÇ³ÝÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, §·ñ·éíáõÙ »Ý¦ ¨ ³ñÓ³ÏáõÙ »Ý ÷áùñ é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÉÇùÝ»ñ (ÙÇçáõÏ³-Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ é»½áÝ³Ýë - ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÙ), áñáÝù áñëíáõÙ »Ý ë³ñùÇ ÏáÕÙÇó: 
î³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý çñ³ÍÝÇ ³ïáÙÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ ù³Ý³ÏÝ»ñ, Ñ»ï¨³µ³ñ 
³ñÓ³ÏáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ áõÅ·ÝáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý ³ÉÇùÝ»ñ: îáÙá·ñ³ýÁ ×³Ý³ãáõÙ áõ 
³å³Ïá¹³íáñáõÙ ¿ ³Û¹ ³ÉÇùÝ»ñÁ, ¨ Ï³éáõóáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïÏ»ñÁ: 

Ø³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ ïáÙá·ñ³ýÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇã ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ýñ³Ýó áõÝ»ó³Í 
Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ¹³ßïÇ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ áñù³Ý Ù»Í ¿, ³ÛÝù³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ 
³í»ÉÇ É³í »Ý ëï³óíáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÙÇç³½·³ÛÇÝ áëÏ» ëï³Ý¹³ñï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ 1.5 î»ëÉ³  Øè 
ïáÙá·ñ³ýÝ»ñáí Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

CT-Ý  ¨  MRI-Á  ûÅïí³Í  »Ý  µ³ñÓñ  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ  áñáß  
¹»åù»ñáõÙ  ØèÞ  ÏÇñ³éáõÙÁ  ³í»ÉÇ  ·»ñ³¹³ë»ÉÇ  ¿: ²ÛÝ  µ³ñÓñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý   Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  
áõÝÇ  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý  ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  áõéáõóùÝ»ñÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ¨  ÷áõÉ³íáñÙ³Ý  
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ûñÇÝ³Ï  Ñ»ïÇÝ  ·³Ý·³÷áëÇ  Ï³Ù  ·³Ý·Ç  ÑÇÙÇ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý, áÕÝáõÕ»ÕÇ  ¨  
ÇÝïñ³í»ñï»µñ³É  åñáó»ëÝ»ñÇ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï: Øè-³½¹³Ýß³ÝÇ  Ó¨Á  Ï³ñáÕ  ¿  
µÝáõÃ³·ñ»É  áñáß  ÷³÷áõÏÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ  µÝáõÛÃÁ, Ýí³½³·áõÛÝ  ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ  
áõéáõóùÇ áñáßáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  ×ß·ñÇï, ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï: ØèÞ-Á  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  ¿  ëáÉÇ¹  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  áëÏñ³ÍáõÍáõÙ, ÇÝãå»ë  
Ý³¨  áëÏñ³ÍáõÍÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ ÉÇÙýáåñáÉÇý»ñ³ïÇí  åñáó»ëÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ: ØèÞ  ûÅïí³Í  ¿  
µ³ñÓñ  ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ  ß×³Ã³Õ³ÝÃÇ  ÇÝí³½Ç³ÛÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï, ûñÇÝ³Ï  



ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ, ÙÇ½³å³ñÏÇ, áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ, ·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  
Å³Ù³Ý³Ï: 

¸ÇÝ³ÙÇÏ  ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ  áõÅ»Õ³óáõÙáí  Øè-ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ  (DCE-MRI) 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  áõëáõÙÝ³ëÇñ»É  áõéáõóùÝ»ñÇ  ýáõÝÏóÇáÝ³É  å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ (functional  
imaging)` áõéáõóùÇ  ÙÇÏñáßñç³å³ïÁ, µçÇçÝ»ñÇ  å»ñýáõ½Ç³Ý  ¨  ûùëÇ·»Ý³óÇ³Ý, Ù»ï³µáÉÇ½ÙÇ  ¨  
³Ý·Çá·»Ý»½Ç  í³Õ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ¦  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  µáõÅ³Ï³Ý  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:   

 
àôÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  (àôÒÐ)  ÑÇÙÝí³Í  ¿  ï³ñµ»ñ  ³ÏáõëïÇÏ  

¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí  ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÇ  íñ³ áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  ³ÉÇùÝ»ñÇ  ³ñï³óáÉÙ³Ý  
áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  íñ³: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ëï³ÝáõÙ  »Ý  ûñ·³ÝÇ  Ï³Ù  ÑÛáõëí³ÍùÇ  »ñÏã³÷  
Ï³Ù  »é³ã³÷  å³ïÏ»ñÁ, áñÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  íÇ½áõ³ÉÇ½³óÝ»É  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÁ  
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  Ñ³ñÃáõÃÛáõÝáõÙ, áñáß»É  Ýñ³  Í³í³ÉÁ, ã³÷ë»ñÁ, Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  
ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ñ»ï: ²Û¹  ¹»åùáõÙ  Ï³ñ¨áñ  Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ  ³ÛÝ  ¿, áñ  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  
³ÏáõëïÇÏ  ËïáõÃÛáõÝÁ  å»ïù  ¿  ï³ñµ»ñíÇ  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó: 

àôÒÐ  É³ÛÝ  ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë  
³ËïáñáßÇã  åñáó»ëÇ  í³Õ  ¿ï³åÝ»ñáõÙ, áñÁ  Ï³åí³Í  ¿  ³Ûë  »Õ³Ý³ÏÇ  µ³ñÓñ  
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  (ÇÝýáñÙ³ïÇíáõÃÛ³Ý)  ¨  áãÇÝí³½Çí  µÝáõÛÃÇ  Ñ»ï: 

àôÒÐ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý, Ýñ³  ï»Õ³ÛÇÝ, é»·ÇáÝ³ñ  ¨  
Ñ»é³íáñ  ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ  áñáß»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí:  

àôÒÐ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ãù³·»ÕÓ»ñÇ, í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ, ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ, ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ, 
áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãÇ, Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý, ÷áùñ  ÏáÝùÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ, í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  
áõéáõóù³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí: 

Ð³ïáõÏ  Ý»ñËáéáã³ÛÇÝ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ  ÏÇñ³éÙ³Ý  ßÝáñÑÇí  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  Ï³ï³ñ»É  
¿Ý¹áëÏáåÇÏ (EUS), Ý»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ¿Ý¹áí³·ÇÝ³É, ïñ³Ýëé»Ïï³É, ïñ³Ýë¿½áý³·»³É, 
Ý»ñ³ÝáÃ³ÛÇÝ  ¿ËáëÏáåÇ³Ý»ñ, áñÇ  ¹»åùáõÙ  ³í»ÉÇ  Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý  Ñ»ï³½áïíáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ  
µáÉáñ  ß»ñï»ñÇ  íÇ×³ÏÁ, áõéáõóùÇ  ã³÷ë»ñÁ,  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý, ÇÝí³½Ç³ÛÇ  ËáñáõÃÛáõÝÁ, 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ: 

àôÒÐ-Á  µ³í³Ï³ÝÇÝ  ³ñÅ»ù³íáñ  ¿  ëáÉÇ¹  ¨  ÏÇëïá½  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  
·áñÍáõÙ: 

àôÒÐ  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÝ»ñÇ  µÇáåëÇ³: 
¸áåÉ»ñÇ  ¿ý»ÏïÇ  ÏÇñ³éáõÙÁ  (Color  Doppler  Ultrasound)  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  

áñáß»É  áõéáõóùÇ  ³ñÛáõÝ³ï³ñ  Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ñÛ³Ý  ÑáëùÇ  ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ  ¨  áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É  ûñ·³ÝÇ  ¨  áõéáõóùÇ  ³Ý·Çá³ñËÇï»ÏïáÝÇÏ³Ý, ·Ý³Ñ³ï»É  áõéáõóùÇ  
³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ, áõéáõóùÇ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  Ù³·Çëïñ³É  ³ÝáÃÝ»ñÇ  Ñ»ï, 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  ¹ñ³Ýó  Ã»ùáõÙÁ, ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý  Ï³Ù  Ý»ñ³×áõÙÁ, ÃñáÙµÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  ¨  
³ÛÉÝ: 

¾É³ëïá·ñ³ýÇ³Ý  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  å³ïÏ»ñ³íáñÙ³Ý  Ýáñ  »Õ³Ý³Ï  ¿, áñÇ  ÑÇÙùáõÙ  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ÏáßïáõÃÛ³Ý  (¿É³ëïÇÏáõÃÛ³Ý)  ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: àõéáõóù³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÇ  
ÏáßïáõÃÛ³Ý  ·áñÍ³ÏÇóÁ  Ùáï  28  ³Ý·³Ù  ·»ñ³½³ÝóáõÙ  ¿  ³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ÝáõÛÝ  
·áñÍ³ÏóÇó  ¨  Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  ÏáÙåñ»ëÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  áõéáõóùÁ  ³í»ÉÇ  ùÇã  ¿  ¹»ýáñÙ³óíáõÙ, 
ù³Ý  ³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ:   

 
è³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÑÇÙÝí³Í  »Ý  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  ³Ûë  Ï³Ù ³ÛÝ  

ÑÛáõëí³ÍùáõÙ  Ýß³Ïñ³Í  ÝÛáõÃ»ñÇ  ÁÝïñáÕ³Ï³Ý  Ïáõï³ÏÙ³Ý  íñ³: úñ·³ÝáõÙ  é³¹Çá³ÏïÇí  
Ç½áïáåÇ  ï³ñ³Í³Ï³Ý  ï»Õ³µ³ËßÙ³Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ  ëï³ó»É  ¿  ëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³  Ï³Ù  
ëÏ³Ý³íáñáõÙ  ³Ýí³ÝáõÙÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ³ïáõÏ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ`  
ëÏ³Ý»ñÇ  Ï³Ù  ·³ÙÙ³-Ï³Ù»ñ³ÛÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù  áñëáõÙ  »Ý  é³¹Çá³ÏïÇí  ×³é³·³ÛÃáõÙÁ  
Ù³ñÙÝÇ  Ù³Ï»ñ»ëÇ  íñ³: 

¶³ÙÙ³-Ï³Ù»ñ³Ý»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  Ñ³ñÃ³Ï³ÛÇÝ  (åÉ³Ý³ñ)  ¨  éáï³óÇáÝ  (¿ÙÇëÇáÝ  
ïáÙá·ñ³ýÝ»ñ):  

ØÇ³ýáïáÝ  ¿ÙÇëÇáÝ  ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ÛÇ  (ïáÙáëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³, SPECT)  
¹»åùáõÙ  éáï³óÇáÝ  ·³ÙÙ³-Ï³Ù»ñ³ÛÇ  Ù»Ï, »ñÏáõ  Ï³Ù  »ñ»ù  ¹»ï»ÏïáñÝ»ñÁ  åïïí»Éáí  
ÑÇí³Ý¹Ç  Ù³ñÙÝÇ  ßáõñç   ·ñ³ÝóáõÙ  »Ý  ÙÇ ù³ÝÇ  ï³ëÝÛ³Ï  ëóÇÝïÇ·ñ³ÙÝ»ñ`  ïáÙá·ñ³ýÇÏ  
Ïïñí³ÍùÝ»ñÇ  Ñ»ï³·³  é»ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ûáí: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  SPECT-Ý»ñÇ  ï³ñ³Í³Ï³Ý  
ÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  4-6 ÙÙ, áñÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  µ³í³Ï³ÝÇÝ  Ñëï³Ï  
ï³ñµ»ñ³Ï»É  Ýáõñµ  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ: 



è³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  åá½ÇïÇí  ¨  Ý»·³ïÇí  
ëÏ³Ý³íáñáõÙÝ»ñ: 

äá½ÇïÇí  ëÏ³Ý³íáñÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ÏÇñ³éáõÙ  »Ý  ïáõÙáñáïñáå  
é³¹Çáý³ñÙåñ»å³ñ³ïÝ»ñ, áñáÝù  Ù»ÍÙ³ë³Ùµ  ÁÝïñáÕ³µ³ñ  Ïáõï³ÏíáõÙ  »Ý  áõéáõóùáõÙ, áñÇ  
»½ñ³·Í»ñÁ  »ñ¨áõÙ  ¿  ëÏ³Ýá·ñ³Ù³ÛÇ  íñ³: ÎÇñ³éíáõÙ  ¿  32P- ï³ñµ»ñ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ  
áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ,  67Ga – ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ, 99mTc – áëÏñ»ñÇ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ¨  
Ù»ï³ëï³ïÇÏ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ: 

Ü»·³ïÇí  ëÏ³Ý³íáñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  é³¹Çá³ÏïÇí  Ç½áïáåÁ  Ïáõï³ÏíáõÙ  ¿  ÝáñÙ³É  
µçÇçÝ»ñáõÙ, µ³Ûó  ãÇ  ½³íÃíáõÙ  áõéáõóùÇ  ÏáÕÙÇó: êÏ³Ýá·ñ³Ù³ÛÇ  íñ³  áõéáõóùÁ  »ñ¨áõÙ  ¿  
Ç½áïáåÇ  Ïáõï³ÏÙ³Ý  ¹»ý»ÏïÇ  Ó¨áí: Ü»·³ïÇí  ëÏ³Ý³íáñáõÙÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ÉÛ³ñ¹Ç, 
í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ, »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí: 

ä»ïù  ¿  Ýß»É, áñ  ûñ·³ÝáõÙ  é³¹Çá³ÏïÇí  ÝÛáõÃÇ  Ïáõï³ÏÙ³Ý  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ  Ï³Ù  
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ¹Çïí»É  µáñµáù³ÛÇÝ, Ý»ÏñáïÇÏ, ëåÇ³Ï³Ý  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨  
µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, áñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  µ»ñ»É  Ï»ÕÍ-µ³ó³ë³Ï³Ý  Ï³Ù  Ï»ÕÍ-¹ñ³Ï³Ý  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:       

 
è³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý. 
• áëÏñ³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ - 99Tc-áí  Ýß³Ïñí³Í  ýáëý³ïÝ»ñ  ¨  

ýáëýáÝ³ï³ÛÇÝ  ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñ – 99mTc-Ù»ÃÇÉ»Ý¹ÇýáëýáÝ³ï; ûëï»áëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³Ý  ³í»ÉÇ  
½·³ÛáõÝ  ¿, ù³Ý  é»Ýï·»Ý-Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ; ³ÛÝ  áëÏñ»ñÇ  ã³ñáñ³Ï  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  ¿  é»Ýï·»Ý-Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÇó  4-6 ³ÙÇë ßáõï; 

• ëÏ³Ý³íáñáõÙ ë»ëï³ÙÇµÇáí  (99mTc-sestamibi, ï»ËÝ»ïñÇÉ) - ³ÏïÇí  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  áñáßáõÙ; 

• ëÏ³Ý³íáñáõÙ 123I  Ï³Ù  131I Ýß³Ïñí³Í  Ù»ï³Ûá¹µ»Ý½ÇÉ·áõ³ÝÇ¹ÇÝáí  (MIBG) – 
Ýáñ¿åÇÝ»ýñÇÝ  ³ñï³½³ïáÕ  Ý»Ûñá¿Ý¹áÏñÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ  (ý»áùñáÙáóÇïáÙ³, å³ñ³·³Ý·ÉÇáÙ³, 
Ý»ÛñáµÉ³ëïáÙ³)   ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  áñáßáõÙ;  

• ëÏ³Ý³íáñáõÙ  111In-áí  Ýß³Ïñí³Í  ûÏïñ»áïÇ¹áí (octreoscan) - ëáÙ³ïáëï³ïÇÝ³ÛÇÝ  
é»ó»åïáñÝ»ñ  å³ñáõÝ³ÏáÕ  áõéáõóùÝ»ñÇ  (Ý»Ûñá¿Ý¹áÏñÇÝ  áõéáõóùÝ»ñ, Ï³ñóÇÝáÇ¹  áõéáõóùÝ»ñ, 
í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ, Ý»ÛñáµÉ³ëïáÙ³)   Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ, ÷áõÉ³íáñáõÙ  ¨  Ñ»ï³·³  
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ; 

• ëÏ³Ý³íáñáõÙ  131I-áí  - í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  áñáßáõÙ; 

• å³Ñ³Ï³ÛÇÝ  (sentinel)  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  ÉÇÙýáëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³  99mTc-sulphur  
ÏáÉáÇ¹Ý»ñáí:   

è³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  Ý³¨  ûñ·³ÝÇ  ýáõÝÏóÇáÝ³É  íÇ×³ÏÇ  
íÇ½áõ³É  ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ûñÇÝ³Ï  ¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ý»ýñáëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  
·Ý³Ñ³ï»É  »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ  ýáõÝÏóÇ³Ý: 

è³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ý³¨  µáõÅÙ³Ý  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ÑëÏÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï: úñÇÝ³Ï, é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  í»ÝïñÇÏáõÉá·ñ³ýÇ³Ý  
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  áñáß  Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ  ëñï³ÛÇÝ  ïáùëÇÏáõÃÛáõÝÁ  áñáß»Éáõ  
Ýå³ï³Ïáí:     

   
äá½ÇïñáÝ  ¿ÙÇëÇáÝ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³Ý  (PET)  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³é³í»É  µ³ñ¹  ï³ñµ»ñ³ÏÁ: î³ñµ»ñ  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù  
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ  »Ý  Ñ»ï³½áïíáÕ  ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ  µçÇçÝ»ñÇ  ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ,  Ýß³ÏñáõÙ  »Ý  
Ï³ñ×³ï¨  ³åñáÕ  åñ»å³ñ³ïÝ»ñáí  (ÝáõÏÉÇ¹Ý»ñáí), áñáÝù  ³ñÓ³ÏáõÙ  »Ý  åá½ÇïñáÝÝ»ñ: ÜÙ³Ý  
é³¹Çáý³ñÙåñ»å³ñ³ïÇ  (radiotracer)  Ý»ñÙáõÍáõÙÇó  Ñ»ïá  Ñ³ïáõÏ  ë³ñù»ñÇ  ÙÇçáóáí  
í»ñÉáõÍáõÙ  »Ý  Ýñ³  ï³ñ³Í³Ï³Ý  ¨  Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ  ï»Õ³µ³ËßáõÙÁ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë  Ñ³ÛïÝÇ  »Ý  åá½ÇïñáÝ  ³ñÓ³ÏáÕ  ÝáõÏÉÇ¹Ý»ñÇ  ¨  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  
³é³í»É  ù³Ý  200  ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ: àôéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  Ù»ç  É³ÛÝáñ»Ý  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ  
³Ý³Éá·  18F-ýïáñ¹»ûùëÇ·ÉÛáõÏá½³Ý (18F-FDG)`  ÑÇÙù  ÁÝ¹áõÝ»Éáí  í³Õáõó  Ñ³ÛïÝÇ  ³ÛÝ  ÷³ëïÁ, 
áñ  áõéáõóù³ÛÇÝ  µççÇÝ  µÝáñáß  »Ý  ³¿ñáµ  ¨  ³Ý¿ñáµ  ·ÉÇÏáÉÇ½Ç  µ³ñÓñ  óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ  
(ì³ñµáõñ·Ç  ¿ý»Ïï): 

Ü»Ûñá¿Ý¹áÏñÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ  PET  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý   68Ga-DOTA-
TOC  ¨  68Ga-DOTA-TATE  é³¹Çáý³ñÙåñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ: 



PET  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ÑÇÙùáõÙ  ÁÝÏ³Í  ¿  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ  áõéáõóù³ÛÇÝ  
ÑÛáõëí³ÍùáõÙ  ï»ÕÇ  áõÝ»óáÕ  ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ  ¨  µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý  åñáó»ëÝ»ñÇ  ÑÇÙ³Ý  íñ³  
(ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ  Ï³Ù  µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñ³íáñáõÙ): 

PET-Á  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ·³ÕïÝÇ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ûç³ËÇ, é»·ÇáÝ³ñ  ¨  Ñ»é³íáñ  
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãå»ë  Ý³¨  µ³ñáñ³Ï  ¨  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  
ï³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí:  

ÈÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ¨  ³ÙáñÓáõ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  PET-Á  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  µáõÅÙ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ  
¨  í»ñçáõÙ`   µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí, Ï»ÝëáõÝ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ`  
ýÇµñá½áí  ¨  Ý»Ïñá½áí  ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇó  (é»½Ç¹áõ³É  Ù³ëë³Ý»ñÇó)  ï³ñµ»ñ³Ï»Éáõ, 
Ñ»ï³·³  µáõÅáõÙÁ  Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí  (PET-adapted  therapy):   

PET-Ç  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  »Ý. 
• 18F-FDG-Ç  ½³íÃáõÙÁ  ÇÝý»ÏóÇáÝ  ¨  µáñµáù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿  

µ»ñ»É  Ï»ÕÍ-¹ñ³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ; 
• áñáß  ó³Íñ-¹Çý»ñ»Ýóí³Í  (MALT-ÉÇÙýáÙ³, µñáÝËá³Éí»áÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ, ÉáñÓ³ÛÇÝ  

³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³)  Ï³Ù  µ³ñÓñ-¹Çý»ñ»Ýóí³Í  (ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ, Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  
ù³ÕóÏ»Õ, Ý»Ûñá¿Ý¹áÏñÇÝ  áõéáõóùÝ»ñ)  áõéáõóùÝ»ñáõÙ  ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ  Ù»ï³µáÉÇÏ  ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ  
ó³Íñ  ¿, áñÁ  µ»ñáõÙ  ¿  Ï»ÕÍ-µ³ó³ë³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ; 

• ãÇ  ÏÇñ³éíáõÙ  ·ÉËáõÕ»ÕÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí`  ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ  
18F-FDG-Ç   µ³ñÓñ  ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ½³íÃÙ³Ý  Ñ»ï  Ï³åí³Í; 

• Ã³ÝÏ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý  ¨  ó³Íñ  ëå»óÇýÇÏáõÃÛ³Ý  Ñ»ï  Ï³åí³Í  ³ÛÝ  ãÇ  ÏÇñ³éíáõÙ  áñå»ë  
ëÏñÇÝÇÝ·³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ:   

  PET-Á  áõÝÇ  í³ï  ï³ñ³Í³Ï³Ý  ÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝ (spatial resolution)` 10 ÙÙ: ²é³ç³ÝáõÙ  »Ý  
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ×ß·ñÇï  ï»Õ³·ñ³Ï³Ý  
(ïáåÇÏ)  ³ËïáñáßÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ³ÝÑÝ³ñ  ¿  áñáß»É  áõéáõóùÇ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  
ßñç³Ï³  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ¨  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ñ»ï: ²Û¹  Ýå³ï³Ïáí  Ý»ñÏ³ÛáõÙë  PET-Á  Ñ³Ù³ÏóáõÙ  »Ý  
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛ³Ý  Ñ»ï (Ñ³Ù³ï»Õí³Í PET-CT; dual modality, ÑÇµñÇ¹³ÛÇÝ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, fusion imaging)`  åñ³ÏïÇÏáñ»Ý  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ï³ñ»Éáí  2  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ`  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  ¨  Ù»ï³µáÉÇÏ  å³ïÏ»ñÝ»ñÁ  Ñ³Ù³ï»Õ»Éáí  Ù»Ï  ÝÏ³ñÇ  
Ù»ç: 

ÂáùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ, ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ¨  
Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý   Ñ³Ù³ñ  PET-CT-Ý  ³í»ÉÇ  ½·³ÛáõÝ  ¿, ù³Ý ³Û¹  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³é³ÝÓÇÝ  í»ñóñ³Í: 

ÎáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ¨  ³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  PET-CT-
Ý  ³í»ÉÇ  ½·³ÛáõÝ  ¿, ù³Ý  ÙÇ³ÛÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ: 

ØáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñáí  Ýß³Ïñí³Í  é³¹Çá³ÏïÇí  Ç½áïáåÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí  
(é³¹ÇáÇÙáõÝ³µ³Ý³Ï³Ý  ³ËïáñáßáõÙ, ÇÙáõÝáëóÇÝïÇ·ñ³ýÇ³)  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  
ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÁ  ¨  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  ¹»é¨ë  Ý³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÷áõÉáõÙ, Ï³ÝËáñáß»É  
ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  áñáß»É  ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÇ  
(ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÝÇ)  ¹á½³Ý: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï  Zirconium-89-áí  Ýß³Ïñí³Í  
ïñ³ëïáõ½áõÙ³µáí  Ï³ï³ñí³Í  PET-Ç  ÙÇçáóáí  (89Zr trastuzumab-PET)  ·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  Ñ³Ï³-
HER2  µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ  ¿  ïñ³ëïáõ½áõÙ³µÇ  
ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³Ý, áñáßíáõÙ  ¿  ¹»Õ³ÙÇçáóÇ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ¹á½³Ý: 

Æ  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  áõéáõóùÇ  µÇáåëÇ³ÛÇ, áñÁ  ï³ÉÇë  ¿  ëï³ïÇÏ  ÇÝýáñÙ³óÇ³  áõéáõóùÇ  
ïíÛ³É  Ñ³ïí³ÍÇ  Ù³ëÇÝ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  å³ïÏ»ñ³íáñáÕ  (imaging)  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  »Ý  ï³ÉÇë  ·Ý³Ñ³ï»É  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ï³ñ¨áñ  Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  
Ù»ÏÁ`  ¹ñ³Ýó  Ñ»ï»ñá·»ÝáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝÇëÏ  ù³Ý³Ï³å»ë  µÝáõÃ³·ñ»Éáí  ³ÛÝ:  úñÇÝ³Ï  18F-
oestradiol-áí  PET  ëÏ³Ý³íáñÙ³Ý  (FES-PET)  ÙÇçáóáí  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  áõëáõÙÝ³ëÇñ»É  
¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  (ER)  ¿ùëåñ»ëÇ³Ý  ³ÙµáÕç  Ù³ñÙÝáõÙ  ¨  µáÉáñ  
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñáõÙ  (³é³çÝ³ÛÇÝ ¨  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ûç³ËÝ»ñáõÙ, áñáÝù   Ï³ñáÕ  »Ý  áõÝ»Ý³É 
Ñ»ï»ñá·»Ý  Ï³éáõóí³Íù):   

 
¾Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ëÝ³Ù»ç  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÝ  

³Ëï³Ñ³ñáÕ  ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  í³Õ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ·ÉË³íáñ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¾Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µ³ñÓñ  ÇÝýáñÙ³ïÇíáõÃÛáõÝÁ, 
å³ñ½áõÃÛáõÝÁ  ¨  Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ  ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  »Ý  ï³ÉÇë  ³Ûë  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³é»É  ÇÝãå»ë  ëï³óÇáÝ³ñ, ³ÛÝå»ë  ¿É  ³ÙµáõÉ³ïáñ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 



àôéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  Ù»ç  ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  
ÉáõÍ»É  Ñ»ï¨Û³É  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. 

• ëÝ³Ù»ç  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  (ßÝã³é³Ï³Ý  áõÕÇÝ»ñ, ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ ïñ³Ïï, ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·)  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ, 

• ù³ÕóÏ»ÕÇ  í³Õ  ÷áõÉ»ñÇ  ³ËïáñáßáõÙ, 
• ù³ÕóÏ»ÕÇ  ·³ÕïÝÇ  Ó¨»ñÇ  ³ËïáñáßáõÙ, 
• µ³ñáñ³Ï  ¨  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙ, 
• µáõÅÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
¾Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Ï³ñ¨áñ  ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ  áã ÙÇ³ÛÝ  áõéáõóùÇ  áõÕÕ³ÏÇ  

íÇ½áõ³ÉÇ½³óÇ³Ý  ¿, ³ÛÉ  Ý³¨  ³Ûë  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ÙÇçáóáí  Ï³ï³ñíáÕ  µÇáåëÇ³Ý`  Ñ»ï³·³  
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ:    

²ËïáñáßÇã  ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ½ÝÝáõÙÇó  Ñ»ïá  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
ËñáÙá¿Ý¹áëÏáåÇ³, áñÇ Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ï³ñµ»ñ  Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñ  (ÈÛáõ·áÉÇ  ÉáõÍáõÛÃ, 
ÇÝ¹Ç·áÏ³ñÙÇÝ, Ù»ÃÇÉ»Ý Ï³åáõÛï): ²Û¹  ¹»åùáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ  ï³ñµ»ñíáõÙ  »Ý  
³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó: 

üÉáõáñ»ëó»Ýï³ÛÇÝ  ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, ï³ñµ»ñ  ïáõÙáñáïñáå  
ýáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ  (ûñÇÝ³Ï, ²É³ë»ÝëÇ)  ÏÇñ³éÙ³Ùµ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  
íÇ½áõ³É  ÑëÏ»É  ýÉáõáñ»ëó»ÝóÇ³Ý  ¹ÇëåÉ³½Ç³ÛÇ ¨  áõéáõóùÇ  ·áïáõÙ, ×ßï»É  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: üÉáõáñ»ëó»Ýï³ÛÇÝ  ³ËïáñáßáõÙÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  ß³ï  
÷áùñ  ã³÷ë»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñ  (ÙÇÝã  1  ÙÙ), áñáÝù  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  »Ý  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ß»ñï»ñáõÙ: 

Âí³ÛÇÝ  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ýáïá-  ¨  ï»ë³ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ: 

àñáß  ¹»åù»ñáõÙ  ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ù³ÏóíáõÙ ¿  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ  (EUS): 

Âáñ³ÏáëÏáåÇ³Ý  ¨  É³å³ñáëÏáåÇ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  »Ý  ï³ÉÇë  ï»ëÝ»É  ÏñÍùÇ  ¨  
áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É  Ãáù³Ù½Ç  ¨  áñáí³ÛÝ³Ù½Ç  íÇ×³ÏÁ, Ï³ï³ñ»É 
µÇáåëÇ³: 

²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ÇÝïñ³ëÏáåÇÏ  ÇÝí³½Çí  Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñ` 
Ù»¹Ç³ëïÇÝáëÏáåÇ³, ëáõåñ³é»ÝáëÏáåÇ³  ¨  é»ïñáå»ñÇïáÝ»áëÏáåÇ³: 

 
ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÝ»ñÇ  í»ñçÝ³Ï³Ý  ³ËïáñáßÙ³Ý  

»Õ³Ý³ÏÁ, ³é³Ýó  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  í»ñÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ  ÑÇí³Ý¹ÇÝ  ãÇ  ¹ñíáõÙ  ûÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý  
³ËïáñáßáõÙ  ¨  ãÇ  ëÏëíáõÙ  Ñ³ïáõÏ  µáõÅáõÙ: 

àõéáõóùÝ»ñÇ  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ  »Ý. 
• áõéáõóùÇ  ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  (ÑÇëïá·»Ý»½Ç)  áñáßáõÙ, 
• µ³ñáñ³Ï  ¨  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙ, 
• áõéáõóùÇ  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÇ  áñáßáõÙ, 
• Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  áõéáõóùáõÙ  µáõÅ³Ï³Ý  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

(å³ÃáÙáñýá½Ç)  ³ëïÇ×³ÝÇ  áñáßáõÙ: 
ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ  ÝÛáõÃÁ  í»ñóÝáõÙ  »Ý  µÇáåëÇ³ÛÇ  Ï³Ù  

³áõïáåëÇ³ÛÇ  ÙÇçáóáí: 
 ´ÇáåëÇ³Ý (Ï»Ýë³½ÝÝáõÙÁ)` Ï»Ý¹³ÝÇ  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó  ¨  ûñ·³ÝÝ»ñÇó  ÝÙáõß  

í»ñóÝ»ÉÝ  ¿: ¶³Õ³÷³ñÁ  å³ïÏ³ÝáõÙ  ¿  ýñ³ÝëÇ³óÇ  ¹»ñÙ³ïáÉá·  ¾éÝ»ëï  ´»ÝÛ»ÇÝ (1879 Ã): 
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ  ÑÛáõëí³Íù³ÝÙáõß (µÇáåï³ï) í»ñóÝ»Éáõ  Ñ»ï¨Û³É  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ. 
1. ¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³ (³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ³ÙµáÕç  ûç³ËÇ  Ñ»é³óáõÙ), 
2. ÇÝóÇ½ÇáÝ µÇáåëÇ³ (Ñ»é³óíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ÙÇ  Ñ³ïí³ÍÁ), 
3. åáõÝÏóÇáÝ / ³ëåÇñ³óÇáÝ  µÇáåëÇ³ (FNAB), 
4. ïñ»å³Ý  µÇáåëÇ³  (core  biopsy), 
5. ¿Ý¹áëÏáåáí  µÇáåëÇ³ (¿ùëýáÉÇ³ïÇí  -  µñ³ß-µÇáåëÇ³), 
6. ù»ñáõÏ ¨  ùëáõù-¹ñáßÙí³Íù  (³ñï³ïåí³Íù), 
7. shave - µÇáåëÇ³, 
8. punch - µÇáåëÇ³: 
¾ùëóÇ½ÇáÝ, ÇÝóÇ½ÇáÝ, ïñ»å³Ý  µÇáåëÇ³Ûáí  ëï³óí³Í  ÑÛáõëí³Íù³ÝÙáõßÝ»ñÁ  áõÕ³ñÏíáõÙ  

»Ý  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý, ÇëÏ  µ³ñ³Ï³ë»Õ³ÛÇÝ  (åáõÝÏóÇáÝ) µÇáåëÇ³Ûáí, 
¿ùëýáÉÇ³ïÇí  »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí  ëï³óí³Í  ÑÛáõëí³Íù³ÝÙáõßÝ»ñÁ, ù»ñáõÏÝ»ñÁ, ùëáõù-
¹ñáßÙí³ÍùÝ»ñÁ  áõÕ³ñÏíáõÙ  »Ý  µçç³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý: 

 



ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ  »Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ. 
1. µçç³µ³Ý³Ï³Ý  (óÇïáÉá·Ç³Ï³Ý)  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, 
2. ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  (ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý)  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, 
3. ÇÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  ¨  ÇÙáõÝáóÇïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
4. ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-·»Ý»ïÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 
ÆÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ý  µçç³ÛÇÝ  Ï³Ù  ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ÏáÙåáÝ»ÝïÝ»ñÇ  (³ÝïÇ·»ÝÝ»ñÇ)  

Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ  ¿  ¨  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  Ñëï³Ï  áñáßáõÙÁ` ÇÙáõÝ³µ³Ý³Ï³Ý  ¨  ÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  
é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ  ÙÇçáóáí:  

ÆÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ÑÇÙùáõÙ  ÁÝÏ³Í  ¿  ³ÝïÇ·»Ý-  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝ  
é»³ÏóÇ³Ý: àñå»ë  ³ÝïÇ·»Ý  Ï³ñáÕ  »Ý  Ñ³Ý¹»ë  ·³É  åñ³ÏïÇÏáñ»Ý    µçç³ÛÇÝ  Ï³Ù  
ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ó³ÝÏ³ó³Í  ÏáÙåáÝ»Ýï`  µçÇçÝ»ñÇ  Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ  ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ, 
ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ·ÉÇÏáåñáï»ÇÝÝ»ñ, ³×Ç  ·áñÍáÝÝ»ñ, ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  é»ó»åïáñÝ»ñ  ¨  
³ÛÉÝ, áñáÝù  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  áñå»ë  ÇÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ù³ñÏ»ñÝ»ñ: 

ÆÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  ûÅïí³Í  ¿  µ³ñÓñ  ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ  ¨  
ëå»óÇýÇÏáõÃÛ³Ùµ: àõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  Ù»ç  ³ÛÝ ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  Ýå³ï³ÏÝ»ñáí. 

• áõéáõóùÝ»ñÇ  í»ñÇýÇÏ³óÇ³ ¨  ÇÙáõÝáý»ÝáïÇå³íáñáõÙ – Ñ³ÛïÝÇ  ¿  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  
áõéáõóùÇ  ÇÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  µÝáõÃ³·ÇñÁ  ¨  ³Ûë  Ï³Ù ³ÛÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  áñáßÙ³Ý  
ï³ñµ»ñ  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ; ³Ûë  åñáó»ëÇ  å³ñ½»óÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí  Ï³½Ùí³Í  »Ý  ï³ñµ»ñ  
áõéáõóùÝ»ñÇ  ÇÙáõÝáý»ÝáïÇåÇ  ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ;   

• ³ÝÑ³Ûï  Í³·Ù³Ý  (·»Ý»½Ç)  áõéáõóùÝ»ñÇ  ³ËïáñáßáõÙ; 
• ÏÉáÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙ; 
• µçÇçÝ»ñÇ  áã Ù»Í  ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙ – ÝÙ³Ý  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  

ûñÇÝ³Ï  áëÏñ³ÍáõÍáõÙ  Ï³Ù  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóáõÙ  ÙÇÏñáÙ»ï³ëï³½Ý»ñÇ  µ³ó³éÙ³Ý  ¹»åùáõÙ; 
• åñá·ÝáëïÇÏ  ¨  åñ»¹ÇÏïáñ³ÛÇÝ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  áñáßáõÙ - ûñÇÝ³Ï,  ÏñÍù³·»ÕÓÇ  

ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ (ER), åñá·»ëï»ñáÝ³ÛÇÝ (PgR) ¨  HER2/neu  é»ó»åïáñÝ»ñÇ  
áñáßáõÙ; 

• §ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ¦  µáõÅÙ³Ý  (targeted  therapy)  Ñ³Ù³ñ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  áñáßáõÙ: 
  ÆÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  å³ñï³¹Çñ  ¿  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ, É»ÛÏá½Ý»ñÇ, 

ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇ  ¨  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ, áãåÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ù»É³ÝáÙ³Ý»ñÇ, 
·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É  ëïñáÙ³É  áõéáõóùÝ»ñÇ (GIST), PNET-áõéáõóùÝ»ñÇ, APUD  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  
áõéáõóùÝ»ñÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ:   

 
ØáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-·»Ý»ïÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`  åáÉÇÙ»ñ³½³-ßÕÃ³Û³Ï³Ý  é»³ÏóÇ³ (PCR), 

Ñ»ï³¹³ñÓ-ïñ³ÝëÏñÇåï³½³  åáÉÇÙ»ñ³½³-ßÕÃ³Û³Ï³Ý  é»³ÏóÇ³ (RT-PCR), ýÉáõáñ»ëó»Ýï³ÛÇÝ  
in  situ  ÑÇµñÇ¹Ç½³óÇ³ (FISH)  ¨  ³ÛÉÝ, ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ëå»óÇýÇÏ  ·»Ý³ÛÇÝ  ³ÙåÉÇýÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ, 
ÇÝãå»ë  Ý³¨  ï³ñµ»ñ  ·»Ý³ÛÇÝ  ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí, áñáÝù  ÏÇñ³éíáõÙ  
»Ý  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ³ËïáñáßÙ³Ý  ¨  ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï: 

ØÇÏñá³Ý³ÉÇ½Ç  (microarray, ·»Ý³ÛÇÝ  ãÇå»ñ)  Ï³Ù  RT-PCR-Ç  ÙÇçáóáí  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
·»Ý³ÛÇÝ  ¿ùëåñ»ëÇ³ÛÇ  åñáýÇÉ³íáñáõÙ  (gene expression profiling  Ï³Ù  transcriptomics), áñÁ  
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùáí  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï  µáõÅÙ³Ý  åÉ³Ý³íáñÙ³Ý  ¨  
åñá·Ýá½Ç  áñáßÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí: úñÇÝ³Ï, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  
MammaPrint  (70 ·»Ý)  Oncotype DX (21 ·»Ý)  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ÆÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  ¨  ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-·»Ý»ïÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  
ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ù³Ýñ³ÏñÏÇï  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-·»Ý»ïÇÏ  »ÝÃ³ïÇå»ñÇ  
áñáßÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí: 

ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  Ù»Ãá¹Ý»ñÇ  Ý»ñ³éáõÙáí, ï³ÉÇë  »Ý  
Ï³ñ¨áñ  ÇÝýáñÙ³óÇ³  ûÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  »Ý  
ï³ÉÇë  Ï³ï³ñ»É  ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óí³Í`  ³ÝÓÝ³Ù»ï  µáõÅáõÙ  (tailored  treatment),  Ñ³ßíÇ  
³éÝ»Éáí  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ÑÇí³Ý¹Ç  áõéáõóùÇ  ³ÝÑ³ï³Ï³Ý  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:    

 
úÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñ 
úÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñÁ  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó  ³ñï³¹ñíáÕ  µ³ñ¹  ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ  

ÝÛáõÃ»ñ  »Ý, áñáÝù  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  »Ý  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ÕáõÏÝ»ñáõÙ  (³ñÛ³Ý, Ù»½Ç 
Ù»ç): 

Àëï  Í³·Ù³Ý  ûÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñÁ  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  »Ý  ûÝÏáý»ï³É  ³ÝïÇ·»ÝÝ»ñÇ, 
ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ, ÑáñÙáÝÝ»ñÇ, é»ó»åïáñÝ»ñÇ   ¨  ³ÛÉ  ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: 



úÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñÁ  ûÅïí³Í  ã»Ý  µ³ñÓñ  ëå»óÇýÇÏáõÃÛ³Ùµ, ó³Íñ  ¿  Ý³¨  ³ËïáñáßÇã  
½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ:  ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÇó  Ñ»ïá  
Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý  ¨  µáõÅÙ³Ý  ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç  Ýå³ï³Ïáí, áñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ñ¨áñ  
¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  áã Ã»  Ù³ñÏ»ñÝ»ñÇ  ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ  µ³ó³ñÓ³Ï  óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ÛÉ  
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý: àñáß  ûÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñ  áõÝ»Ý  Ý³¨  åñá·ÝáëïÇÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  ûÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñÁ. 
 

ûÝÏáÙ³ñÏ»ñ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ûç³ËÁ 
ù³ÕóÏ»Õ-¿ÙµñÇáÝ³É  ³ÝïÇ·»Ý  
(CEA) 

ÏáÉáé»Ïï³É, ëï³ÙáùëÇ, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  
ù³ÕóÏ»Õ 

³Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝ (alpha-FP) Ñ»å³ïáµÉ³ëïáÙ³, Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  
ù³ÕóÏ»Õ, ·»ñÙÇÝá·»Ý  áõéáõóùÝ»ñ 

CA 19.9 »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
CA 125  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
CA 15.3 ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
PSA ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
ËáñÇáÝ³É ·áÝ³¹áïñáåÇÝ (ChG)   ËáñÇáÝÏ³ñóÇÝáÙ³ 
Ï³ÉóÇïáÝÇÝ í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ 

 



àñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ  ¨  ÏÇëï³Ý»ñ 
 

àñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  ¨  ÏÇëï³Ý»ñÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  Ñ³½í³¹»å: 
àñÏáñÇ  å³ïÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  Ý»ñÉáõë³Ýóù³ÛÇÝ (åáÉÇå³ÝÙ³Ý; 

Ñ³×³Ë  áñÏáñÇ  åñáùëÇÙ³É  Ï³Ù  ¹Çëï³É  Ñ³ïí³ÍáõÙ)  ¨  Ý»ñå³ï³ÛÇÝ (ÇÝïñ³Ùáõñ³É; Ñ³×³Ë  
áñÏáñÇ  ëïáñÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÝ»ñáõÙ): 

Àëï  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇ  áõéáõóùÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  (³¹»ÝáÙ³ïá½  
åáÉÇåÝ»ñ, å³åÇÉáÙ³Ý»ñ)  ¨  áã¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  (É»ÛáÙÇáÙ³Ý»ñ, é³µ¹áÙÇáÙ³Ý»ñ, ýÇµñáÙ³Ý»ñ, 
ÉÇåáÙ³Ý»ñ, ËáÝ¹ñáÙ³Ý»ñ, Ñ»Ù³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ, Ý¨ñÇÝáÙ³Ý»ñ  ¨  ³ÛÉÝ): 

àñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  ÇÝïñ³Ùáõñ³É  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ  »ñÏñáñ¹  ï»ÕÝ  Áëï  
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  (É»ÛáÙÇáÙ³Ý»ñÇó  Ñ»ïá)  ·ñ³íáõÙ  »Ý  ÏÇëï³Ý»ñÁ  (é»ï»ÝóÇáÝ, µñáÝËá·»Ý, 
¿Ýï»ñá·»Ý), áñáÝù  Çñ»ÝóÇó  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  »Ý  µ³ñ³Ï³å³ï  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ`  µ³ó  ·áõÛÝÇ 
ÏåãáõÝ  Ñ»ÕáõÏ³ÛÇÝ  å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ: ÎÇëï³ÛÇ  å³ïÁ  Ï³½Ùí³Í  ¿  ýÇµñá½  ÑÛáõëí³ÍùÇó` 
Ñ³ñÃ  ÙÏ³Ý³Ã»É»ñÇ  ¨  ³×³éÇ  Ë³éÝáõñ¹áí: ´ñáÝËá·»Ý  ÏÇëï³ÛÇ  Ý»ñùÇÝ  Ù³Ï»ñ»ëÁ  
å³ëï³éí³Í  ¿  ßáÕ³óáÕ  ¿åÇÃ»Éáí, ¿Ýï»ñá·»ÝÇÝÁ` ·É³Ý³Ó¨  Ï³Ù  ï³÷³Ï  ¿åÇÃ»Éáí: 
è»ï»ÝóÇáÝ  ÏÇëï³Ý»ñÁ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  áñÏáñÇ  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ß»ñïáõÙ, ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  
·»ÕÓ»ñÇ  Íáñ³ÝÝ»ñÇ  Ëó³ÝÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí: ¸ñ³Ýù  »ñµ»ù  ã»Ý  Ñ³ëÝáõÙ  Ëáßáñ  ã³÷ë»ñÇ:  

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
àñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  ¨  ÏÇëï³Ý»ñÁ ³×áõÙ  »Ý  ¹³Ý¹³Õ, »ñÏ³ñ  Å³Ù³Ý³Ï  ã»Ý  

³é³ç³óÝáõÙ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ  ¨  ëáíáñ³µ³ñ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  »Ý  
å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý: ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  Ù»Í  ã³÷ë»ñÇ  
(¹Çëý³·Ç³)  Ï³Ù  Ýñ³  ËáóáïÙ³Ý  (³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ, ³Ý»ÙÇ³)  ¹»åùáõÙ: 

Æ  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  áñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ, µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  ¹Çëý³·Ç³Ý ãáõÝÇ  
³Ýß»Õáñ»Ý  áõ  ³ñ³·  Ñ³ñ³×Ù³Ý  ï»Ý¹»Ýó  ¨  Ï³ñáÕ  ¿  ³Ý÷á÷áË  ÙÝ³É  ÙÇ  ù³ÝÇ  ³ÙÇëÝ»ñÇ  ¨  
ÝáõÛÝÇëÏ  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: 

ºñµ»ÙÝ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ  ÝßáõÙ  »Ý  ÏñÍáëÏñÇ  Ñ»ï¨áõÙ  ó³í»ñ, ë»ÕÙ»Éáõ  Ï³Ù  É»óáõÝáõÃÛ³Ý  
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ, ¹Çëå»åïÇÏ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, áõéáõóùáí  ÙÇçÝáñÙÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ×ÝßÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  
³é³ç³óáÕ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ:  

ºñÏ³ñ  áïÇÏ  áõÝ»óáÕ  áñÏáñÇ  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿  
³é³ç³Ý³É  áõéáõóùÇ  é»·áõñ·Çï³óÇ³  ¨  ³ëýÇùëÇ³ÛÇ  ½³ñ·³óáõÙ: 

àñÏáñÇ  ÏÇëï³Ý»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  Ã³ñ³Ë³Ï³É»É: 
ÐÝ³ñ³íáñ  ¿  Ý³¨  áñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¨  ÏÇëï³Ý»ñÇ  ã³ñáñ³Ï  Ï³½Ù³÷áËáõÙ: 
 
²ËïáñáßáõÙÁ 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – ÉóÙ³Ý  ¹»ý»Ïï Ñëï³Ï  Ñ³ñÃ  »½ñ³·Í»ñáí, 

¹»ý»ÏïÇ  ßñç³ÝáõÙ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  é»ÉÇ»ýÇ, å³ïÇ  ¿É³ëïÇÏáõÃÛ³Ý  ¨  å»ñÇëï³ÉïÇÏ³ÛÇ  
å³Ñå³ÝáõÙ, Ñëï³Ï  ³ÝÏÛáõÝ  áñÏáñÇ  å³ïÇ  ¨  áõéáõóùÇ  »½ñÇ  ÙÇç¨  (§³ÛÍÇÏÇ¦  ³Ëï³Ýß³Ý), 
áñÏáñÇ  ëáõåñ³ëï»ÝáïÇÏ  É³ÛÝ³óáõÙ  ëáíáñ³µ³ñ  ï»ÕÇ  ãÇ  áõÝ»ÝáõÙ, 
• ¿½áý³·áëÏáåÇ³ - áõéáõóù, áñÝ  ³ñï³óóíáõÙ  ¿  áñÏáñÇ  Éáõë³ÝùÇ  Ù»ç  ¨  å³ïí³Í  ¿  

ã÷á÷áËí³Í  Ï³Ù  Ëáóáïí³Í  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáí; åáÉÇåÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  µÇáåëÇ³; 
Ý»ñå³ï³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  µÇáåëÇ³Ý  Ñ³Ï³óáõóí³Í  ¿, ù³ÝÇ  áñ  ËáñÁ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  
¹»åùáõÙ  ³ÛÝ Ñ³×³Ë  ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ  ¿, ÙÛáõë  ÏáÕÙÇó  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  íÝ³ëáõÙÁ  µ»ñáõÙ  ¿  
µáñµáùÙ³Ý, áñÁ  ËáãÁÝ¹áïáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛ³ÝÁ: 

 
´áõÅáõÙÁ. íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿, Ý»Õ  áïÇÏÇ  åáÉÇåÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  

¿É»Ïïñáµ³ó³½³ïáõÙ  ¿Ý¹áëÏáåÇ³ÛÇ  Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝïñ³Ùáõñ³É  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¨  ÏÇëï³Ý»ñÇ  
¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  Ñ»é³óáõÙ  (¿ÝáõÏÉ»³óÇ³)` ³é³Ýó  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  íÝ³ëÙ³Ý: 

 
 
 
 
 
 
 
 



àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÝ  ³Ûë  ûñ·³ÝÇ  ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë³ÏÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ  ¿: ø³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  

áñÏáñÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  60-80%-Á: àñÏáñÇ  ÙÛáõë  ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  
(ë³ñÏáÙ³, Ù»É³ÝáÙ³, ã³ñáñ³Ï  Ý¨ñÇÝáÙ³  ¨ ³ÛÉÝ)  µ³ÅÇÝ  ¿  ÁÝÏÝáõÙ  Ùáï  1%-Á: 

àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ  (80%  ¹»åù»ñáõÙ`  60  
ï³ñ»Ï³ÝÇó  µ³ñÓñ), ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  ³Ëï³Ñ³ñ»Éáí  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë: 

 
àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»Õáí  ³Ù»Ý³µ³ñÓñ  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ  ·ñ³ÝóíáõÙ  ¿  Æñ³ÝáõÙ  ¨  Î³ëåÇó  

·áïáõ  ÙÛáõë  »ñÏñÝ»ñáõÙ: ÐÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ  µ³ñÓñ  ¿  Ý³¨   âÇÝ³ëï³ÝÇ  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý  ¨ 
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ  ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, Ð³ñ³í³ÛÇÝ  ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ  ¨ ²ýñÇÏ³ÛÇ  áñáß  ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: 

àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ù»Í  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  ï»ÕÇ  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  
Ï»Ýó³ÕÇ ¨  ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

 
Ü³Ë³ïñ³Ù³¹ñáÕ  ·áñÍáÝÝ»ñ  »Ý  Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ. 

• Ù»Í  ù³Ý³Ïáí  ï³ù, ëáõñ  (ÏÍáõ) ¨  ÏáåÇï  ëÝÝ¹Ç  û·ï³·áñÍáõÙÁ 
• íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ (é»ïÇÝáÉ  ¨  éÇµáýÉ³íÇÝ) ¨  áñáß  ÙÇÏñá¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ  (»ñÏ³Ã, Ï³å³ñ, 

óÇÝÏ)  ³Ýµ³í³ñ³ñ  ù³Ý³ÏÁ 
• ÍË»ÉÁ 
• ëåÇñï³ÛÇÝ  ËÙÇãùÝ»ñÇ  û·ï³·áñÍáõÙÁ: 

   
Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ  »Ý. 
• ëáõñ, »ÝÃ³ëáõñ, ËñáÝÇÏ  ¨  Ï³Ý·³ÛÇÝ  ¿½áý³·ÇïÝ»ñ, 
• Ï³ñ¹Ç³ÛÇ  ³Ë³É³½Ç³Ý`  Ñ³ïÏ³å»ë  áñÏáñÇ  ½·³ÉÇ É³ÛÝ³óÙ³Ùµ, 
• ëåÇ³Ï³Ý  ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñ  ùÇÙÇ³Ï³Ý  ³Ûñí³ÍùÇó  Ñ»ïá, 
• áñÏáñÇ  å»åïÇÏ  Ëáó»ñ, 
• áñÏáñÇ åáÉÇåÝ»ñ  ¨  å³åÇÉáÙ³Ý»ñ, 
• ´³ññ»ïÇ  áñÏáñ – áñÏáñÇ  ï³÷³Ï  ¿åÇÃ»ÉÇ  ÷áË³ñÇÝáõÙ  (Ù»ï³åÉ³½Ç³)  ·»ÕÓ³ÛÇÝáí, 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ¿ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ·áñÍáÝÁ  ·³ëïñá-¿½áý³·»³É  é»ýÉÛáõùëÝ ¿, ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  Ï³ñ¹Çá-
¿½áý³·»³É  ³ÝóáõÙÇó  åñáùëÇÙ³É, Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ý³ÏáõÉï³ïÇí  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ, 
• ëÇ¹»ñáå»ÝÇÏ  ëÇÝ¹ñáÙ  (äÉ³Ù»ñ-ìÇÝëáÝÇ Ï³Ù Patterson-Kelly-Ç ëÇÝ¹ñáÙ), 
• áñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  ã³ñáñ³Ï³ÝáõÙ  »Ý  Ñ³½í³¹»å, ë³Ï³ÛÝ  Ï³ñáÕ  »Ý  

Ý»Õ³óÝ»É  áñÏáñÇ  Éáõë³ÝóùÁ, áñÁ  µ»ñáõÙ  ¿  ³Û¹  Ñ³ïí³ÍáõÙ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  µ³ñÓñ  
ïñ³íÙ³ïÇ½³óÇ³ÛÇ, 
• áãëå»óÇýÇÏ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ é»·ÇáÝ³ñ ëï»Ýá½³óÝáÕ ¿½áý³·Çï, áñÝ  ÁÝÃ³ÝáõÙ  ¿  ÎñáÝÇ  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ïÇåÇ, 
• Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  ëÏÉ»ñá¹»ñÙÇ³  ¨  Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  Ï³ñÙÇñ  ·³ÛÉ³Ëï`  åñáó»ëÇ  Ù»ç  

áñÏáñÇ  ÁÝ¹·ñÏáõÙáí, 
• Howel-Evans-Ç ëÇÝ¹ñáÙ – áõÝÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý µÝáõÛÃ (³áõïáëáÙ-¹áÙÇÝ³Ýï Å³é³Ý·áõÙ), áñÁ 

µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ³÷-Ý»ñµ³Ý³ÛÇÝ ÑÇå»ñÏ»ñ³ïá½áí (å³ÉÙá-åÉ³Ýï³ñ Ï»ñ³ïá¹»ñÙ³) ¨ áñÏáñÇ 
ù³ÕóÏ»ÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ñÓñ éÇëÏáí (½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 95%-Ç Ùáï): 

   
àñÏáñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ Áëï Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. ÙÇçÇÝ-ÏñÍù³ÛÇÝ  Ñ³ïí³Í 

- 60%, ëïáñÇÝ-ÏñÍù³ÛÇÝ  ¨  áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñ – 30%, í»ñÇÝ-ÏñÍù³ÛÇÝ  ¨  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  
Ñ³ïí³ÍÝ»ñ – 10%: 

ä»ïù  ¿  Ñëï³Ï  ï³ñ³Ýç³ï»É  µáõÝ  áñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ëï³ÙáùëÇ  í»ñÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÇ  
(Ï³ñ¹Ç³ÛÇ)  ù³ÕóÏ»ÕÇó, áñÝ  Çñ  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ»ï  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  ¹»åÇ  áñÏáñ  
(Ï³ñ¹Çá¿½áý³·»³É  ù³ÕóÏ»Õ): ì»ñçÇÝë  ÙÇßï  áõÝÇ  ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ÛÇ  Ï³éáõóí³Íù: 

 
Ø³ÏñáëÏáåÇÏ  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  áñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ý·áõó³íáñ, Ëáó³ÛÇÝ  ¨  ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  

Ó¨»ñ: 
ÐÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÁ – ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ  (Ùáï  90%  ¹»åù»ñáõÙ), ³í»ÉÇ  

Ñ³½í³¹»å`  ·»ÕÓ³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ  (³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³, 3-5%, áñå»ë  Ï³ÝáÝ,  áñÏáñÇ  ëïáñÇÝ  
ÏñÍù³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍáõÙ`  ´³ññ»ïÇ áñÏáñÇó): 

 



àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ   ¿  ÉÇÙýá·»Ý  (å³ñ³¿½áý³·»³É, å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ, 
ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ, ÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  óáÕáõÝÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ) ¨  Ñ»Ù³ïá·»Ý (ÉÛ³ñ¹, Ãáù»ñ, åÉ¨ñ³, 
áëÏñ»ñ, ·ÉËáõÕ»Õ)  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: àôéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  Ý³¨  áñÏáñÇ  å³ïáí`  í»ñ  ¨  í³ñ  
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

 
 
àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
Tis – Ý³Ë³ÇÝí³½Çí  ù³ÕóÏ»Õ - carcinoma  in  situ 
T1 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  áñÏáñÇ  å³ïÁ  ÙÇÝã¨  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ß»ñï 

T1a -  ÙÇÝã¨  lamina  propria  Ï³Ù  muscularis  mucosae 
T1b -  ÙÇÝã¨  ëáõµÙáõÏá½³ 

T2 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  áñÏáñÇ  å³ïÁ  ÙÇÝã¨  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ß»ñï 
T3 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  áñÏáñÇ  å³ïÁ  ÙÇÝã¨  ³¹í»ÝïÇóÇ³ 
T4 – áõéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  Ñ³ñ¨³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ 

T4a – åÉ¨ñ³, å»ñÇÏ³ñ¹, ëïáÍ³ÝÇ, Ñ³ñ¨³Ý  áñáí³ÛÝ³ÙÇ½ 
T4b -  ³ÛÉ  Ñ³ñ¨³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ 

N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  1-2  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N2 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  3-6  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  
N3 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  6-Çó  ³í»ÉÇ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
àñÏáñÇ  ëïáñÇÝ-ÏñÍù³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ 
M1a –  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
M1b – ³éÏ³  »Ý  áõñÇß  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
àñÏáñÇ  ÙÇçÇÝ-ÏñÍù³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ 
M1a – ãÇ  ÏÇñ³éíáõÙ 
M1b – áãé»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  ¨  áõñÇß  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 

pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 
G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
Gx – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  ãÇ  áñáßí»É 
G1 –  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ëïÇ×³Ý 
G2 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ëïÇ×³Ý 
G3 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ó³Íñ  ³ëïÇ×³Ý 
G4 –  ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  áõéáõóù 
 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
0 ÷áõÉ        Tis N0M0     
IA  ÷áõÉ     T1N0M0  
IB  ÷áõÉ     T2N0M0 
 IIA ÷áõÉ     T3N0M0    
IIB ÷áõÉ     T1,N1M0  ,T2N1M0 

IIIA ÷áõÉ     T4N0M0 , T3N1M0  , T1-2N2M0                   



IIIB ÷áõÉ     T3N2M0 

IIIC ÷áõÉ     T4aN1-2M0 , T4b ó³ÝÏ³ó³Í N M0 , ó³ÝÏ³ó³Í T  N3M0 
IV ÷áõÉ       ó³ÝÏ³ó³Í  T     ó³ÝÏ³ó³Í N       M1 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  »ñ»ù ËáõÙµ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ. 
1. áñÏáñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ 
2. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ 
3. áñÏáñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë  Ý»ñ³×Ù³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: 
¸Çëý³·Ç³Ý  (ÏÉÙ³Ý  ¹Åí³ñ³óáõÙÁ) – ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë³ÏÇ  (70-98%)  ¨ 

ëáíáñ³µ³ñ  ³é³çÇÝ  (20-25%-Ç  Ùáï), µ³Ûó  Ñ³½í³¹»å  í³Õ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ ¿: àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  
Å³Ù³Ý³Ï  ³ÛÝ  4  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¿  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ù³Ý  áñÏáñÇ  ÙÝ³ó³Í µáÉáñ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` ÙÇ³ëÇÝ í»ñóñ³Í: ¸Çëý³·Ç³ÛÇ  ³é³ç³óÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  (³×áÕ  áõéáõóùáí  ûñ·³ÝÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ñ³ñ³×áÕ  
Ëó³ÝáõÙ)  ¨  é»ýÉ»Ïïáñ  (áñÏáñÇ  í»ñ³¹Çñ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  ëå³½Ù)  ·áñÍáÝÝ»ñÁ: ¸Çëý³·Ç³Ý  
ëÏ½µáõÙ  ÏñáõÙ  ¿  áã Ùßï³Ï³Ý  µÝáõÛÃ, ù³ÝÇ  áñ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  áã  Ã»  áõéáõóùáí  áñÏáñÇ  
Ý»Õ³óÙ³Ùµ, ³ÛÉ  ëå³ëïÇÏ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñáí   (ÇÝïñ³Ùáõñ³É  ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ÑÛáõë³ÏÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ), 
áõéáõóùÇ  ³×Ç  Ñ»ï  ¹Çëý³·Ç³Ý  ¹³éÝáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ¨  Ùßï³Ï³Ý, ÁÝ¹Ñáõå  ÙÇÝã¨  
åÇÝ¹  ëÝÝ¹Ç (I ³ëïÇ×³Ý), Ñ»ïá` ÏÇë³Ñ»ÕáõÏ  ëÝÝ¹Ç (II ³ëïÇ×³Ý), Ñ»ïá`  Ñ»ÕáõÏÇ (III ³ëïÇ×³Ý) 
¨  ÉñÇí  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý (IV  ³ëïÇ×³Ý) ½³ñ·³óÙ³Ý: ¸Çëý³·Ç³Ý  ³í»ÉÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ¿  
¿Ý¹áýÇï  ¨  ³í»ÉÇ  áõß  ¿  ³é³ç³ÝáõÙ  áõéáõóùÇ  ¿Ï½áýÇï  ³×Ç  ¹»åùáõÙ: 

ò³í»ñ  ÏñÍáëÏñÇ  Ñ»ï¨áõÙ, µáõÃ  µÝáõÛÃÇ, ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ëÝÝ¹Ç  ÁÝ¹áõÝÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï, Ï³ñáÕ  
»Ý  ×³é³·³ÛÃ»É  Ù»çù, å³ñ³Ýáó, ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ  Ó³Ë  Ï»ë: 

è»·áõñ·Çï³óÇ³ (áñÓÏáõÙ), áñÏáñ³ÛÇÝ  ÷ëËáõÙ, ëñïË³éÝáó, ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ  áñÏáñÇó: 
àôÅ»Õ³ó³Í  Ãù³ÑáëáõÃÛáõÝ – é»ýÉ»Ïïáñ  Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí: 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ – ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ³¹ÇÝ³ÙÇ³, ³ËáñÅ³ÏÇ  ³ÝÏáõÙ, ¹ÛáõñÑá·Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ: 
àôéáõóùÇ  Ý»ñ³×áõÙ` 
• Ñ»ï³¹³ñÓ  Ý»ñí – Ó³ÛÝÇ  ËéåáïáõÃÛáõÝ 
• ëÇÙå³ïÇÏ  Ý»ñí – ÎÉá¹ ´»éÝ³ñ-ÐáñÝ»ñÇ  ëÇÝ¹ñáÙ 
• Ã³÷³éáÕ  Ý»ñí - µñ³¹ÇÏ³ñ¹Ç³, Ñ³½Ç Ýáå³Ý»ñ, ÷ëËáõÙ 
• ëïáÍ³ÝÇ³Ï³Ý  Ý»ñí - ½Ïéïáó, ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ  ëïáÍ³Ýáõ  å³ñ³ÉÇã 
• ßÝã³÷áÕ – Ñ³½, áñÏáñ-ßÝã³÷áÕ³ÛÇÝ  ËáõÕ³ÏÇ  ·áÛ³óÙ³Ý  ¹»åùáõÙ`  ëÝÝ¹Ç  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  

ÁÝ¹áõÝÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³½Ç  áõÅ»Õ  Ýáå³Ý»ñ, ³µëó»ë³íáñíáÕ  Ãáù³µáñµÇ   ½³ñ·³óáõÙ 
• Ëáßáñ  ³ÝáÃÝ»ñÇ  Ù»ç  áõéáõóùÇ  Ý»ñ³×Ù³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿  ³é³ç³Ý³É  ß³ï  áõÅ»Õ  

(åñáýáõ½)  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ 
Î³ñáÕ  ¿  ¹Çïí»É  Ý³¨  áõéáõóùÇ  å»ñýáñ³óÇ³  ÙÇçÝáñÙáõÙ  (Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ  Ù»¹Ç³ëïÇÝÇï), 

å»ñÇÏ³ñ¹Ç  ËáéáãáõÙ  (Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ  å»ñÇÏ³ñ¹Çï), åÉ¨ñ³É  ËáéáãáõÙ  (Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ  åÉ¨ñÇï)  
Ï³Ù  áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãáõÙ  (Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ  å»ñÇïáÝÇï): 

 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ - áñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  

³Ëï³Ýß³ÝÝ  ¿  §ÉóÙ³Ý  ¹»ý»ÏïÁ¦ - ³ëÇÙ»ïñÇÏ ³ÝÑ³ñÃ  »½ñ³·Í»ñáí, ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  é»ÉÇ»ýÇ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ, å»ñÇëï³ÉïÇÏ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñÙ³Ùµ, ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  »ñ¨áõÛÃÝ»ñáí; 
• ¿½áý³·áëÏáåÇ³ - Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  Ñ»ßï  ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ µáëáñ³·áõÛÝ  ÃÙµÏ³íáñ  

½³Ý·í³Í  ËáóáïáõÙáí  Ï³Ù  Éáõë³ÝóùÇ  åÇÝ¹  ëåÇï³Ï³íáõÝ  ³Ýß³ñÅ  Ý»Õ³óáõÙ – 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ¿Ý¹áëÏáåÇ³  å»ïù  ¿  áõÕ»ÏóíÇ  µÇáåëÇ³Ûáí 
• ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ 
• åá½ÇïñáÝ-¿ÙÇëÇáÝ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ (PET) – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  

Ýå³ï³Ïáí 
• Ý»ñËáéáã³ÛÇÝ  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ (EUS)`  áõéáõóùÇ  ã³÷ë»ñÇ  ¨  

ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí 
 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• Ï³ñ¹Ç³ÛÇ  ³Ë³É³½Ç³ 
• áñÏáñÇ  ëåÇ³Ï³Ý  ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñ`  ³Ûñí³ÍùÝ»ñÇó, ïñ³íÙ³Ý»ñÇó  Ñ»ïá 
• å»åïÇÏ  ¿½áý³·Çï  ¨  áñÏáñÇ  Ëáó»ñ 



• áñÏáñÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
• áñÏáñÇ  ï»Õ³ß³ñÅ  ¹ñëÇó` Ñ»ïÇÝ  ÙÇçÝáñÙÇ  áõéáõóùáí, Ý»ñÏñÍù³ÛÇÝ  ËåÇåáí, ³áñï³ÛÇ  

³Ý¨ñÇ½Ù³Ûáí (dysphagia aortica), Ù»Í³ó³Í  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáí 
• ëÏÉ»ñá½³óÝáÕ  Ù»¹Ç³ëïÇÝÇï 
• áñÏáñÇ  ïáõµ»ñÏáõÉá½ 
 
´áõÅáõÙÁ  
àñÏáñÇ  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ¨  í»ñÇÝ-ÏñÍù³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µáõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  

»Õ³Ý³ÏÁ  ¹Çëï³ÝóÇáÝ  Ï³Ù  Ñ³Ù³Ïóí³Í  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÝ  ¿ (60 ¶ñ»Û): 
àñÏáñÇ  ÙÇçÇÝ  ¨  ëïáñÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  I-III  ÷áõÉ»ñáõÙ  óáõóí³Í  ¿  

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ: úåïÇÙ³É  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ×³é³·³ÛÃ³µáõÅÙ³Ý  
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 

àñÏáñÇ  ëïáñÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ (ëïáñÇÝ  ÏñÍù³ÛÇÝ  ¨  áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ  
Ñ³ïí³ÍÝ»ñ)  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ¶³ñÉáÏÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ – áñÏáñÇ  é»½»ÏóÇ³  Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³  
Ãáñ³Ïá³µ¹áÙÇÝ³É  Ùáõïùáí`  Ó³Ë  åÉ¨ñ³É  ËáéáãáõÙ  áñÏáñ-ëï³Ùáùë³ÛÇÝ  ³Ý³ëïáÙá½Ç  
Ó¨³íáñÙ³Ùµ:  

àñÏáñÇ  ÙÇçÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÈÛáõÇëÇ  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ - ³é³çÇÝ  ÷áõÉáõÙ`  ÙÇçÝ³Ï  É³å³ñáïáÙÇ³  ëï³ÙáùëÇ  ¨  áñÏáñÇ  ³µ¹áÙÇÝ³É  
Ñ³ïí³ÍÇ  ÙáµÇÉÇ½³óÇ³Ûáí, »ñÏñáñ¹  ÷áõÉáõÙ`  ³ç³ÏáÕÙÛ³  Ãáñ³ÏáïáÙÇ³, áñÏáñÇ  
ÙáµÇÉÇ½³óÇ³  ¨  é»½»ÏóÇ³, áñÏáñ-ëï³Ùáùë³ÛÇÝ  ³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñÙ³Ùµ: 

²ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¹»åù»ñáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  å³ÉÇ³ïÇí  ¨  ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ - ·³ëïñáëïáÙÇ³, ßñç³ÝóáÕ  áñÏáñ-ëï³Ùáùë³ÛÇÝ  ³Ý³ëïáÙá½Ç 
Ó¨³íáñáõÙ, áñÏáñÇ  Éáõë³ÝóùÇ  é»Ï³Ý³ÉÇ½³óÇ³  ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  É³½»ñ³ÛÇÝ  Ïá³·áõÉÛ³óÇ³ÛÇ  Ï³Ù  
¹Ç³Ã»ñÙÇ³ÛÇ  ÙÇçáóáí, áñÏáñ³ÛÇÝ  ëï»Ýï»ñÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ  ¨  ³ÛÉÝ: 

àñÏáñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  ùÇã  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  ¿, »ñµ»ÙÝ  Ñ³çáÕíáõÙ  ¿  
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  ³Ëï³¹³¹³ñÇ  (é»ÙÇëÇ³ÛÇ)  Ñ³ëÝ»É  µÉ»áÙÇóÇÝÇ, Ù»ïáïñ»ùë³ïÇ, åÉ³ïÇÝÇ  
ËÙµÇ  åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  ÏÇñ³éáõÙáí: 

 
 



êï³ÙáùëÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
 

êï³ÙáùëÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ (åáÉÇåÝ»ñ  ¨  åáÉÇåá½)  ¨  
áã¿åÇÃ»É³ÛÇÝ: 

 
êï³ÙáùëÇ  åáÉÇåÝ»ñÁ  Ñ³×³Ë  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  ³Ýïñ³É  Ñ³ïí³ÍáõÙ (Ùáï  80%): î³ñµ»ñáõÙ  

»Ý  ·»ÕÓ³ÛÇÝ  (³¹»ÝáÙ³ïá½), ³Ý·ÇáÙ³ïá½, ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ  åáÉÇåÝ»ñ: 
êï³ÙáùëÇ  åáÉÇåÝ»ñÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  í»ñ³µ»ñÛ³É  Ï³Ý  ï³ñµ»ñ  Ï³ñÍÇùÝ»ñ` ³ÛÝ  

ï³ï³ÝíáõÙ  ¿  É³ÛÝ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ  (5-60%): äáÉÇåÇ  ã³ñáñ³Ï  Ï³½Ù³÷áËáõÙÁ  Ñ³×³Ë  ëÏëíáõÙ  
¿  Ýñ³  ÑÇÙùÇó`  É³ÛÝ  ÑÇÙùÁ, åÇÝ¹  (³×³é³ÛÇÝ)  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý, Ï»ÝïñáÝáõÙ  Ï³Ù  ÑÇÙùÇ  Ùáï  
ËáóáïÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ`  åáÉÇåÇ  Ù³ÉÇ·ÝÇ½³óÇ³ÛÇ  µÝáñáß  Ù³ÏñáëÏáåÇÏ  Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý: 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
• ó³í»ñ  ¿åÇ·³ëïñ³É  ßñç³ÝáõÙ 
• ÷³ÏáõÙ  »Ý  ëï³Ùáùë³»ÉùÁ – ÷ëËáõÙ 
• »ñÏ³ñ  áïÇÏ  áõÝ»óáÕ  åáÉÇåÝ»ñÇ  ³ñï³ÝÏáõÙ  ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³  ³ÕÇù – ËÇëï 

ÏÍÏ³Ýù³ÝÙ³Ý  ó³í»ñ 
• åáÉÇåÇ  ËáóáïáõÙ – ëï³Ùáùë³ÛÇÝ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ 
• åáÉÇåÇ  Ù³ÉÇ·ÝÇ½³óÇ³ - ³ËáñÅ³ÏÇ  ³ÝÏáõÙ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ÝÇÑ³ñáõÙ 
 
²ËïáñáßáõÙÁ 
• è»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – ÏÉáñ  Ï³Ù  ûí³É³Ó¨  ÉóÙ³Ý ¹»ý»Ïï`  Ñëï³Ï  Ñ³ñÃ 

»½ñ³·Í»ñáí, ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ  ÷á÷áËí³Í  ã¿, å»ñÇëï³ÉïÇÏ³Ý  å³Ñå³Ýí³Í  ¿ 
• ·³ëïñáëÏáåÇ³ - µÇáåëÇ³ 
 
´áõÅáõÙÁ 
• »½³ÏÇ  åáÉÇåÝ»ñ (ÙÇÝã¨  1.5 ëÙ  ïñ³Ù³·Íáí)  Ù³ÉÇ·ÝÇ½³óÇ³ÛÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ  

(·³ëïñáµÇáåëÇ³Ûáí  Ñ³ëï³ïí³Í) - ¹ÇÝ³ÙÇÏ  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 
• Ù³ÉÇ·ÝÇ½³óÇ³ - ëï³ÙáùëÇ  é»½»ÏóÇ³  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙáí 
• µ³½Ù³ÏÇ  åáÉÇåÝ»ñ – ëï³ÙáùëÇ  ëáõµïáï³É  é»½»ÏóÇ³  Ï³Ù  ·³ëïñ¿ÏïáÙÇ³: 
 
àã ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ – ÙÇáÙ³Ý»ñ, ýÇµñáÙ³Ý»ñ, Ñ»Ù³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ, 

ÉÇÙý³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ, Ý¨ñÇÝáÙ³Ý»ñ, Ý¨ñáýÇµñáÙ³Ý»ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ý³¨  ûëï»áÙ³Ý»ñ, 
ûëï»áËáÝ¹ñáÙ³Ý»ñ, Ñ³Ù³ñïáÙ³Ý»ñ  ¨  ³ÛÉÝ: 

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ¨  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ß»ñï»ñáõÙ Ï³Ù  ß×³Ã³Õ³ÝÃÇ  
ï³Ï: ²×áõÙ  »Ý  ¿Ý¹á·³ëïñ³É, ¿Ï½á·³ëïñ³É, Ë³éÁ: 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
• ó³í»ñ – ï³ñµ»ñ  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý, Ùßï³Ï³Ý  ¨  Ï³ñ×³ï¨ 
• ËáóáïÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ`  Ã³ùÝí³Í  Ï³Ù  ÇÝï»ÝëÇí, ÏÛ³ÝùÇÝ  ëå³éÝ³óáÕ 
• ¹Çëå»åïÇÏ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, 
• áõéáõóùÇ  ßáß³÷áõÙ 
 
²ËïáñáßáõÙÁ 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – ÉóÙ³Ý  ¹»ý»Ïï, ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  Í³Éù»ñÁ  

ï»Õ³Ë³Ëïí³Í  »Ý, å»ñÇëï³ÉïÇÏ³Ý  ¹»åù»ñÇ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ  å³Ñå³Ýí³Í  ¿ 
• ·³ëïñáëÏáåÇ³+µÇáåëÇ³ 
 
´áõÅáõÙÁ. íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ¿, ¿Ý¹á·³ëïñ³É  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ  ¿   ëï³ÙáùëÇ  

é»½»ÏóÇ³, áã  Ù»Í  ¿Ï½á·³ëïñ³É  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ`  ëï³ÙáùëÇ  ë»å³Ó¨  é»½»ÏóÇ³: 



êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
â³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  ¨  Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý  Ï³éáõóí³ÍùáõÙ  

ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ·ñ³íáõÙ  ¿  ³Ù»Ý³µ³ñÓñ  ï»Õ»ñÇó  Ù»ÏÁ: ²ÛÝ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  ëï³Ùáùë-
³ÕÇù³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ùáï  50%-Á  ¨   ÙÝ³ó³Í  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ùáï  12.3%-Á: 

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáí  »ñÏñ³·Ý¹Ç  íñ³  ï³ñ»Ï³Ý  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  
ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ùáï  800 Ñ³½³ñ  Ýáñ  ¹»åù (9.9%) ¨  Ùáï  600 Ñ³½³ñ  Ù³Ñí³Ý  ¹»åù (12.1%): 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³é³í»É  µ³ñÓñ  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ùµ  »ñÏñÝ»ñÝ  »Ý  Ö³åáÝÇ³Ý, âÇÉÇÝ, 
üÇÝÉ³Ý¹Ç³Ý, ÆëÉ³Ý¹Ç³Ý: 

êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ³é³í»É³å»ë  ÙÇçÇÝ  ¨  ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ` 40-60 
ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ  Ùáï  2  ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  »Ý  ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ, ù³Ý  Ï³Ý³Ûù: 

 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  éÇëÏÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÝ  »Ý. 
• ëÝÙ³Ý  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ – µ³ñÓñ  Ï³ÉáñÇ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³åËï³Í, ï³ù  ëÝÝ¹Ç  

ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, ³ÝÏ³ÝáÝ  ëÝí»ÉÁ, ëÝÝ¹Ç  Ù»ç ³ÕÇ, ÏáÝë»ñí³ÝïÝ»ñÇ, ãé³ýÇÝ³óí³Í  (Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý)  
×³ñå»ñÇ  Ù»Í  ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñáí  ¨  ÙÇÏñá¿É»Ù»ÝïÝ»ñáí  Ñ³ñáõëï  ÙÃ»ñùÝ»ñÇ  ¨  
Ùñ·»ñÇ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, 
• ÍË»ÉÁ, 
• ³ÉÏáÑáÉÇ  ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ  û·ï³·áñÍáõÙÁ, 
• çñÇ  ¨  ÑáÕÇ  Ù»ç  ÝÇïñ³ïÝ»ñÇ  Ù»Í  ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ (Ö³åáÝÇ³, âÇÉÇ): 
 
Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ. 
• ëï³ÙáùëÇ  åáÉÇåÝ»ñ  (³¹»ÝáÙ³ïá½  åáÉÇåÝ»ñ)  ¨  åáÉÇåá½ (ûµÉÇ·³ï  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ),  
• ËñáÝÇÏ ·³ëïñÇï  (³ïñáýÇÏ  ¨  ÑÇå»ñïñáýÇÏ), 
• ëï³ÙáùëÇ  ËñáÝÇÏ  Ëáó (ã³ñáñ³Ï³óáõÙÁ` 2-25% ¹»åù»ñáõÙ), 
• Ø»Ý»ïñÇ»ÛÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñå»ë  ÑÇå»ñïñáýÇÏ  ·³ëïñÇïÇ  ï³ñ³ï»ë³Ï, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  

8-40%-Ç  Ùáï  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»Õ, 
• å»ñÝÇóÇá½  ³Ý»ÙÇ³  (B12-¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ  ³Ý»ÙÇ³Ý  Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  ëï³ÙáùëÇ  ã³ñáñ³Ï  

áõéáõóùÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ, ÙÛáõë  ÏáÕÙÇó  ²¹ÇëáÝ-´ÇñÙ»ñÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  
ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ùáï  8  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¿  ½³ñ·³ÝáõÙ, ù³Ý  ³éáÕç  Ù³ñ¹Ï³Ýó  
Ùáï), 
• ëï³ÙáùëÇ  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ  (é»½»ÏóÇ³Ý»ñÁ)  ó³ÝÏ³ó³Í  å³ï×³éáí, ³Û¹  ÃíáõÙ  

µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÇ  Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñáÕ  »Ý  áõÝ»Ý³É  Ï³Ýó»ñá·»Ý  ¿ý»Ïï, áñÁ Ï³åáõÙ »Ý ³Ûë 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ñ»ïá  ëï³ÙáùëÇ  ÃÃí³ÛÝáõÃÛ³Ý  ³ÝÏÙ³Ùµ, ³ïÇåÇÏ  ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ  ¨  
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  Ù»ï³åÉ³½Ç³ÛÇ  ½³ñ·³óÙ³Ùµ; ³Ûë  ¹»åùáõÙ  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  
¿  ÙÇçÇÝáõÙ  15-20  ï³ñÇ  ³Ýó: 

 
²å³óáõóí³Í  ¿  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  Ï³åÁ  Helicobacter pylori-áí  

í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý  Ñ»ï: ØÇç³½·³ÛÇÝ Ð³Ï³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý (UICC, 1994 Ã.)  
Ó¨³Ï»ñåÙ³Ùµ, Helicobacter pylori-Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  í»ñçÝ³Ï³Ý (¹»ýÇÝÇïÇí, I ËÙµÇ) 
Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³Ýó»ñá·»Ý, ù³ÝÇ áñ. 

• ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÇÝýÇÉïñ³ïÇí ·³ëïñÇï, ³ïñáýÇÏ åñáó»ëÝ»ñ, 
ÇÝï»ñëïÇÝ³É µçÇçÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³  ¨  ³ÕÇù³ÛÇÝ Ù»ï³åÉ³½Ç³, 

• Ýå³ëïáõÙ ¿ áõñÇß Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÏáÉáÝÇ½³óÇ³ÛÇÝ, áñáÝù ó³Íñ ÃÃí³ÛÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
³ñï³¹ñáõÙ »Ý ¿Ý¹á·»Ý Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñ` ÝÇïñá½áÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

• ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ 60% ßï³ÙÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ¿ cagA ûÝÏá·»ÝÁ, 
• Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ ³ëÏáñµÇÝ³ÃÃíÇ ëÇÝÃ»½Á, áñÝ ³ñ·»É³ÏáõÙ  ¿  ÝÇïñ³ïÝ»ñÇ  í»ñ³ÍáõÙÁ  

ÝÇïñÇïÝ»ñÇ, áõ ÝÇïñá½á³ÙÇÝÝ»ñÇ  ³é³ç³óáõÙÁ, 
• Ýå³ëïáõÙ ¿ óÇïá½ÇÝÝ»ñÇ Ù»ÃÇÉ³óÙ³ÝÁ, áñÇ Ñ»ïև³Ýùáí Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ëáõåñ»ëáñ ·»ÝÇ` 

p53-Ç ýáõÝÏóÇ³Ý, 
• óáõó³µ»ñáõÙ  ¿  ëÇÝ»ñ·Ç½Ù Ï»ñ³ÏñÇ ³ÕÇ Ñ»ï` ëï³ÙáùëÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:  
 
Ä³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ  ¨ë  µ³ó³éí³Í  ã¿  (Ü³åáÉ»áÝ  ´áÝ³å³ñïÇ  ûñÇÝ³ÏÁ):  
²ñÛ³Ý  A(II)  ËáõÙµ  áõÝ»óáÕ  ³ÝÓ³Ýó  Ùáï  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»Õáí  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ  Ùáï  

20%-áí  µ³ñÓñ  ¿  ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇ  Ñ³Ù»Ù³ï: 
 



êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³Ýïñ³É  Ñ³ïí³ÍÁ  
(ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åù»ñÇ  60-70%-Á), 10-15% ¹»åù»ñáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  ÷áùñ  ÏáñáõÃÛ³Ý, 
8-10%`  ëï³Ùáùë³ÙáõïùÇ, 2-5%`  ³é³ç³ÛÇÝ  ¨  Ñ»ïÇÝ  å³ï»ñÇ, 1%`  ëï³ÙáùëÇ  Ù»Í  ÏáñáõÃÛ³Ý, 
1%`  ëï³ÙáùëÇ  Ñ³ï³ÏÇ  ßñç³ÝáõÙ, 3-5%  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  ïáï³É  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: 

 
êï³ÙáùëÇ  í³Õ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÁ  ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  ëï³ÙáùëÇ  

å³ïÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ¨  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ß»ñïÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙáí: 
 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  4  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ó¨»ñ  (´áñÙ³Ý-ÎáÝ»ãÝáÛÇ  

¹³ë³Ï³ñ·áõÙ)` 
1. åáÉÇåá½  áõéáõóùÝ»ñ  (ëÝÏ³ÝÙ³Ý, 6-10%), 
2. ³÷ë»³ÝÙ³Ý-Ëáó³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ (15-20%), 
3. Ëáó³-ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  ù³ÕóÏ»Õ  (60%) 
4. ¹Çýáõ½  ù³ÕóÏ»Õ  (5-10%): 
 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  (²ÐÎ, 1977Ã.) 
1. ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ (95%  ¹»åù»ñáõÙ) 

o å³åÇÉÛ³ñ 
o ïáõµáõÉÛ³ñ 
o ÙáõóÇÝá½ 
o Ù³ï³Ý»³Ó¨µçç³ÛÇÝ 

2. ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»Õ 
3. ³¹»ÝáÏ³ÝÏñáÇ¹ 
4. ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ 
5. ã¹³ë³Ï³ñ·íáÕ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ï³ñ³ÍÙ³Ý  3  Ó¨»ñ 
1. ëï³ÙáùëÇ  å³ï»ñáí  (ï»Õ³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÙ), 
2. ÉÇÙýá·»Ý`  ³íß³ÛÇÝ  ³ÝáÃÝ»ñáí   ¨  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáí (³é³í»É³å»ë, 45-65%), 
3. Ñ»Ù³ïá·»Ý`  ³ñÛáõÝ³ï³ñ  ³ÝáÃÝ»ñáí: 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ý»ñûñ·³Ý³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÙÁ  ÁÝÃ³ÝáõÙ  ¿  ÇÝýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ  ïÇåáí, 

³é³í»É³å»ë  ¹»åÇ  Ï³ñ¹Ç³  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, áõñ  ¨  áõÕÕí³Í  ¿  ³íßÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ÑáëùÁ: 
Â³÷³Ýó»Éáí  ëï³ÙáùëÇ  å³ï»ñÇ  µáÉáñ  ß»ñï»ñÁ`  áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  
¨  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ  (»ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓ, ÉÛ³ñ¹Ç  Ó³Ë  µÇÉÃ, É³ÛÝ³Ï³Ý  Ñ³ëï  ³ÕÇù  ¨  Ýñ³  
ÙÇçÁÝ¹»ñù): 

Ø»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ  ³íß³ÛÇÝ  áõÕÇÝ»ñáí  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  ¨  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  
³Ëï³Ñ³ñíáõÙ  »Ý  å³ñ³·³ëïñ³É ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ, áñáÝù Áëï ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ÉÇÝáõÙ »Ý` 

1. é»ïñáåÇÉáñÇÏ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ, 
2. ÷áùñ  ×³ñåáÝÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ`  a.gastrica  sinistra-Ç  ßñç³ÝáõÙ, 
3. Ù»Í  ×³ñåáÝÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ, 
4. ÷³ÛÍ³ÕÇ  ¹ñáõÝùÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ: 
 
Ð»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇó  ÏÉÇÝÇóÇëïÇ  Ñ³Ù³ñ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý 
 
1. ìÇñËáíÇ  Ñ³Ý·áõÛó  (Virchow’s  node  Ï³Ù  Troisier’s  sign) – Ù»ï³ëï³½  Ó³Ë  

í»ñ³Ýñ³Ï³ÛÇÝ  ßñç³ÝáõÙ, ÏñÍù³ÛÇÝ  Íáñ³Ýáí  ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ï³ñ³ÍÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí; 
 
2. Ø»ï³ëï³½Ý»ñ  Óí³ñ³ÝÝ»ñáõÙ  (ÎñáõÏ»Ýµ»ñ·Ç  Ù»ï³ëï³½), áñáÝù  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý  

ëï³ÙáùëÇó  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ï»Õ³÷áËáõÙáí  Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  áõÕÇÝ»ñáí`  
é»ïñá·ñ³¹  Ñáëùáí  (áñáß  Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ  ³Ûë  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³é³ç³óáõÙÁ  µ³ó³ïñáõÙ  »Ý  
ÇÙåÉ³Ýï³óÇáÝ  ×³Ý³å³ñÑáí), Ñ³×³Ë  »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ  »Ý  ¨  »ñµ»ÙÝ  Ï³ñáÕ  »Ý  ëË³ÉÙ³Ùµ 
ÁÝ¹áõÝí»É  áñå»ë  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñ; 

3. ÞÝÇóÉ»ñÇ  Ù»ï³ëï³½  (Blumer’s  shelf) -  ÇÙåÉ³Ýï³óÇáÝ  µÝáõÛÃÇ  Ù»ï³ëï³½  
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  áñáí³ÛÝ³Ù½Ç  é»Ïïáí»½ÇÏ³É, Ï³Ý³Ýó  Ùáï`  é»Ïïáí³·ÇÝ³É  
÷áëáõÃÛáõÝáõÙ; 

 
4. Ù»ï³ëï³½  åáñïáõÙ  (Sister  Mary  Joseph  node) – é»ïñá·ñ³¹  Ù»ï³ëï³½, áõéáõóù³ÛÇÝ  

µçÇçÝ»ñÁ  Ã³÷³ÝóáõÙ  »Ý  ÉÛ³ñ¹Ç  ÏÉáñ  Ï³å³ÝÇ  ÙÇçáóáí: 
 



Ð»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ÉÛ³ñ¹áõÙ  (³é³í»É Ñ³×³Ë, Ùáï  30%  
¹»åù»ñáõÙ), »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓáõÙ, Ãáù»ñáõÙ, áëÏñ»ñáõÙ, »ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ, 
ÎÜÐ-áõÙ: 

àôéáõóùÇ  »ÉùÁ  áñáí³ÛÝ³Ù½Ç  ß×³Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ  Ù³Ï»ñ»ë  µ³óáõÙ  ¿  ÇÙåÉ³Ýï³óÇáÝ  
Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  áõÕÇ` µçÇçÝ»ñÁ  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ï»Õ³÷áË»Éáõ  ×³Ý³å³ñÑáí, 
³é³ç³ÝáõÙ  ¿  áñáí³ÛÝ³Ù½Ç  Ï³ñóÇÝáÙ³ïá½`  Ù³ÝñÃÙµÇÏ³íáñ  ó³Ý³íáñÙ³Ý  Ó¨áí, áñÁ  µ»ñáõÙ  
¿  ³ëóÇïÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý: 

 
 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
  (7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
Tis – Ý³Ë³ÇÝí³½Çí  ù³ÕóÏ»Õ - carcinoma  in  situ 
T1a – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  å³ïÇ  lamina  propria-Ý 
T1b – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  å³ïÁ  ÙÇÝã¨  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ß»ñï 
T2 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  å³ïÇ  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ß»ñïÁ 
T3 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  å³ïÇ  »ÝÃ³ß×³ÛÇÝ  ß»ñïÁ 
T4a – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  å³ïÇ  ß×³Ã³Õ³ÝÃÇÝ 
T4b – áõéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  Ñ³ñ¨³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ 
 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  1-2  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N2 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  3-6  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N3a – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  7-15  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N3b – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  16-Çó  ³í»É  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
 

pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 
 
G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
Gx – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  ãÇ  áñáßí»É 
G1 –  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ëïÇ×³Ý 
G2 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ëïÇ×³Ý 
G3 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ó³Íñ  ³ëïÇ×³Ý 
G4 –  ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  áõéáõóù 
 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 

0 ÷áõÉ Tis N0 M0 
IA  ÷áõÉ T1 N0 M0 

IB  ÷áõÉ T1 N1 M0 

T2 N0 M0 

IIA  ÷áõÉ T1 N2 M0  
T2 N1 M0 
T3 N0 M0 

IIB  ÷áõÉ T4a N0  M0  
T3 N1 M0 



T2 N2 M0 
T1 N3 M0 

IIIA  ÷áõÉ T4a N1 M0 

T2 N3 M0 

T3 
 

N2  
 

M0 

IIIB  ÷áõÉ T3 
 

N3  
 

M0 

T4a N2 M0 

T4b 
 

N0, 1  
 

M0 

IIIC  ÷áõÉ T4a  N3 M0 
T4b N2, 3 M0 

IV ÷áõÉ ó³ÝÏ³ó³Í pT ó³ÝÏ³ó³Í N M1 
 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ï»Õ³ÛÇÝ  µÝáõÛÃÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ  »Ý  ó³íÁ  ¨  ¹Çëå»åïÇÏ  

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ: 
ò³íÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  ¿åÇ·³ëïñ³É  ßñç³ÝáõÙ  ¨ ãáõÝÇ  µÝáñáß  ×³é³·³ÛÃáõÙ, 

ë³Ï³ÛÝ  µ³ñÓÇÃáÕÇ  ¹»åù»ñáõÙ  (ûñÇÝ³Ï, »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇÝ, ÉÛ³ñ¹ÇÝ  Ý»ñ³×Ù³Ý  ¹»åùáõÙ)  
Ï³ñáÕ  ¿  ×³é³·³ÛÃ»É  ·áïÏ³ÛÇÝ, Ù»çùÇ  ßñç³ÝÝ»ñ: ò³íÇ  µÝáõÛÃÁ  ï³ñµ»ñ  ¿, ³ÛÝ  Ï³ñáÕ  ¿  
³é³ç³Ý³É  áõï»Éáõó  ³ÝÙÇç³å»ë  Ñ»ïá  Ï³Ù  2-3  Å³Ù  ³Ýó: ´³ó³Ï³ÛáõÙ  ¿  ó³íÇ  
å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

¸Çëå»åïÇÏ  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ëñïË³éÝáóáí, áõï»Éáõó  Ñ»ïá  ¿åÇ·³ëïñ³É  
ßñç³ÝáõÙ  Í³ÝñáõÃÛ³Ý  ½·³óáõÙáí, ·Õïáóáí, ÷ëËáõÙáí  (Ï»ñ³Í  ëÝÝ¹Ç  Ï³Ù  Ï³Ý·³ÛÇÝ  
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ): öëËáõÙÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ µáÉáñ  
ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, µ³Ûó  ³é³í»É Ñ³×³Ë ¨ ³é³ÝÓÝ³å»ë Ñ³Ù³é áõ Ùßï³Ï³Ý  µÝáõÛÃÇ  
³ÛÝ ¹ÇïíáõÙ ¿ ëï³Ùáùë³»ÉùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï (Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ Ùáïáñ-
¿í³Ïáõ³ïáñ³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý): 

êï³ÙáùëÇ Ï³ñ¹Ç³É Ñ³ïí³ÍÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹Çëý³·Ç³ : 
êï³ÙáùëÇ Ñ³ï³ÏÇ (ýáõÝ¹³É Ñ³ïí³ÍÇ) ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍ 

ýáõÝÏóÇ³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ãå³ï×³é³µ³Ýí³Í ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛ³Ý (³Ý»ÙÇ³ÛÇ) ½³ñ·³óáõÙ:   
àñáí³ÛÝÇ ßáß³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ áõéáõóùÇ ßáß³÷áõÙ ¿åÇ·³ëïñ³É ßñç³ÝáõÙ:  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇó Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ³ËáñÅ³ÏÇ Ïáñáõëï, 

ÝÇÑ³ñáõÙ  ¨   ³ÛÉÝ:  
 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – §ÉóÙ³Ý  ¹»ý»Ïï¦`  ³ÝÑ³ñÃ  »½ñ³·Í»ñáí, 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  Í³Éù»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³ïáõÙáí  (§ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ã³ñáñ³Ï  é»ÉÇ»ý¦), å³ïÇ  
éÇ·Ç¹áõÃÛ³Ùµ (ïíÛ³É  ·áïáõÙ  å»ñÇëï³ÉïÇÏ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñÙ³Ùµ), ³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  ½·³ÉÇ  
Ë³Ý·³ñÙ³Ùµ; Ëáó³ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  Ó¨Ç  ¹»åùáõÙ  é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáÕ  §ÝÇß³¦-Ç 
¹»åùáõÙ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý §ÝÇß³¦-Ç, »½ñ³·Í»ñÁ ã»Ý ³ÝóÝáõÙ  ëï³ÙáùëÇ 
»½ñ³·Í»ñÇó ¹áõñë;  
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, 
• ýÇµñá¿½áý³·á·³ëïñáëÏáåÇ³ - ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  ëï³ÙáùëÇ  

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  0.5ëÙ-Çó  ÷áùñ  ïñ³Ù³·Íáí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáß»É  Ý»ñûñ·³Ý³ÛÇÝ  
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ  ¨  Ï³ï³ñ»É  µÇáåëÇ³`  ³ËïáñáßÙ³Ý  í»ñÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí; 

·³ëïñáëÏáåÇ³ÛÇ  Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  »Ý 
 ¿Ï½áýÇï  áõéáõóù, 
 åÝ¹³ó³Í  Ëáó`  µ³ñÓÇÏ³ÝÙ³Ý  »½ñ»ñáí  ¨  ³ÝÑ³ñÃ  Ù³Ï»ñ»ëáí, 
 ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ÇÝýÇÉïñ³óí³Í  ·áñß³ëåÇï³Ï  éÇ·Ç¹  Ñ³ïí³Í; 

• áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³, 
• ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ (EUS), 
• É³å³ñáëÏáåÇ³  (å»ñÇïáÝ»áëÏáåÇ³): 
 



î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• ëï³ÙáùëÇ  Ëáó³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 
• ·³ëïñÇïÝ»ñ 
• ëï³ÙáùëÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ  (åáÉÇåÝ»ñ) 
 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
1. ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ  (8-10%) - ³é³í»É  ³Ñ»Õ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ù»ÏÝ  ¿;  
2. ëï³ÙáùëÇ  å³ïÇ  Ã³÷³Í³ÏáõÙ  (å»ñýáñ³óÇ³), áñÁ  µ»ñáõÙ  ¿  ï³ñ³ÍáõÝ  Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ  

å»ñÇïáÝÇïÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý; 
3. áõéáõóùÇ  Ý»ñ³×áõÙ  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ù»ç – Ï³ñáÕ  ¿  ³é³ç³óÝ»É  ó³í»ñ, ¹»ÕÝáõÏ, Ñ³ëï  

³ÕÇùÇ  Ù»ç  Ý»ñ³×Ù³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ëï³Ùáùë-Ñ³ëï ³ÕÇù³ÛÇÝ  ËáõÕ³Ï; 
4. ëï³Ùáùë³»ÉùÇ  ¨  ëï³Ùáùë³ÙáõïùÇ  ëï»Ýá½Ý»ñ: 
 
´áõÅáõÙÁ. 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ï»ë³ÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ: êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  µ³ó³ñÓ³Ï  óáõóáõÙ  ¿: 
ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ý³Ë³ï»ëáõÙ  ¿. 
1. ëï³ÙáùëÇ, ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³  ³ÕÇùÇ  ¨  áñÏáñÇ  Ñ³ïáõÙ  ³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
2. ëï³ÙáùëÇ  Ñ»ï  Ù»Ï  µÉáÏáí  Ñ»é³óíáõÙ  »Ý  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³ÛÝ  ËÙµ»ñÁ (D1 ¨  D2), 

áñáÝù  Ï³ñáÕ  »Ý  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ÉÇÝ»É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ïíÛ³É  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ; 
3. ³ÝïÇµÉ³ëïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÙ` ³ÛëÇÝùÝ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ÑÝ³ñùÝ»ñÇ  ÏáÙåÉ»ùë, áõÕÕí³Í  

³Ûëå»ë  Ïáãí³Í  Ù³ÝÇåáõÉÛ³óÇáÝ  ¹Çë»ÙÇÝ³óÇ³ÛÇ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  Ýí³½»óÙ³ÝÁ: 
  
êï³ÙáùëÇ  åÇÉáñá³Ýïñ³É  ßñç³ÝÇ  ¿Ï½áýÇï  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, áñáÝù  åñáùëÇÙ³É  

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  ã»Ý  ï³ñ³ÍíáõÙ  ëï³ÙáùëÇ  ³ÝÏÛ³Ý  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó   í»ñ, Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  
¹Çëï³É  ëáõµïáï³É  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ: 

 
êï³ÙáùëÇ  Ï³ñ¹Ç³É  Ñ³ïí³ÍÇ  ¿Ï½áýÇï  ³×áÕ  áõéáõóùÇ  (áñÁ  ãÇ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ëï³ÙáùëÇ  

÷áùñ  ÏáñáõÃÛ³Ý  í»ñÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÇ  ë³ÑÙ³ÝÇó  ¹Çëï³É), ëï³ÙáùëÇ  Ñ³ï³ÏÇ  ¨  Ù»Í  
ÏáñáõÃÛ³Ý  í»ñÇÝ  »ññáñ¹³Ï³ÝÇ  ¿Ï½áýÇï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  
åñáùëÇÙ³É  ëáõµïáï³É  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ: 

 
êï³ÙáùëÇ  Ù³ñÙÝÇ  ¿Ï½áýÇï  áõéáõóùÇ, ïáï³É  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  Ï³Ù  ó³ÝÏ³ó³Í  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  

ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  áõéáõóùÇ  ¹»åùáõÙ  óáõóí³Í  ¿  ·³ëïñ¿ÏïáÙÇ³: 
 
Ð³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  (É³ÛÝ³Ï³Ý  Ñ³ëï ³ÕÇù, »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓ, ÷³ÛÍ³Õ, ÉÛ³ñ¹Ç  Ó³Ë  

µÇÉÃ)  áõéáõóùÇ  Ý»ñ³×Ù³Ý  ¨  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  å³ñ³·³ÛáõÙ  
Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ÏáÙµÇÝ³óí³Í  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ`  ëï³ÙáùëÇ  ëáõµïáï³É  é»½»ÏóÇ³  Ï³Ù  
·³ëïñ¿ÏïáÙÇ³  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÇ  Ù³ëÇ  Ñ»é³óáõÙáí  Ï³Ù  é»½»ÏóÇ³Ûáí`  Ù»Ï  µÉáÏáí: 

 
 
ä³ÉÇ³ïÇí  ¨  ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  »Ý  3  ËÙµ»ñÇ. 
 
1. ëï³ÙáùëÇ  å³ÉÇ³ïÇí  é»½»ÏóÇ³Ý»ñ, 
2. ßñç³ÝóáÕ  ³Ý³ëïáÙá½Ý»ñ  (·³ëïñá¿Ýï»ñá-, ¿½áý³·áÛ»ÛáõÝá-, ¿½áý³·áýáõÝ¹á³Ý³ïáÙá½-      

-Ý»ñ), 
3. ëÝáõóáÕ  ËáõÕ³ÏÝ»ñ  (·³ëïñáëïáÙÇ³, Û»ÛáõÝáëïáÙÇ³): 
 
êï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  (5-ýïáñáõñ³óÇÉ, ýïáñ³ýáõñ, ¹áùëáéáõµÇóÇÝ, 

ÙÇïáÙÇóÇÝ C, óÇëåÉ³ïÇÝ, ¿ïáåá½Ç¹)  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³¹Ûáõí³Ýï  Ýå³ï³Ïáí: 
 

 
 
 



¶ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  áõéáõóùÝ»ñ 
 
Ü»ñ³éáõÙ  ¿  Ùáï  30  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  áõéáõóùÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  

µ»ñ³ÝÇ  ËáéáãÇ  (30%), ÁÙå³ÝÇ  ¨  ÏáÏáñ¹Ç  áõéáõóùÝ»ñÁ: 
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Í³·áõÙ  »Ý  í»ñÇÝ  ßÝã³é³Ï³Ý  ¨  Ù³ñëáÕ³Ï³Ý  ïñ³ÏïÝ»ñÇ  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  

ß»ñïÇó`  ï³÷³Ï  ¿åÇÃ»ÉÇó  ¨  90%  ¹»åù»ñáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ, ³í»ÉÇ  
Ñ³½í³¹»å`  ë³ñÏáÙ³, åÉ³½ÙáóÇïáÙ³, ÉÇÙýáÙ³, Ù»É³ÝáÙ³: 

¶ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ï³½ÙáõÙ  »Ý  Ù³ñ¹áõ  µáÉáñ  ã³ñáñ³Ï  
Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ùáï  5%-Á, ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  40-70  ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: 

´ÝáõÃ³·ñíáõÙ  »Ý  É³ÛÝ³Í³í³É ï»Õ³ÛÇÝ ³×áí (ï»Õ³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  É³ÛÝ³Í³í³É  
ù³Ûù³ÛáõÙáí)  ¨  é»·ÇáÝ³ñ  (å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ)  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙáí: Ð»é³íáñ  
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  (Ãáù»ñáõÙ, áëÏñ»ñáõÙ)  ½³ñ·³ÝáõÙ  »Ý  ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å  (20%)  ¨  ¹ñ³Ýó  
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  µ³ñÓñ  ¿  ï»Õ³ÛÇÝ-ï³ñ³Íí³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ, ùÇÃÁÙå³ÝÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¨  
ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  (é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ)  ¹»åùáõÙ: 

¶ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  ¹³ëíáõÙ  »Ý  §ï»ë³Ý»ÉÇ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý¦  
Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ  µ³ñÓÇÃáÕÇáõÃÛ³Ý  ïáÏáëÁ, ³ÛëÇÝùÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
³ËïáñáßáõÙÁ  III  ¨  IV  ÷áõÉ»ñáõÙ, í»ñçÇÝ  15  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  ãáõÝÇ  Ýí³½Ù³Ý  ÙÇïáõÙ: 

 
¾ÃÇáÉá·Ç³ 
¶ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  éÇëÏÇ  ·áñÍáÝÝ»ñ  »Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ. 
• ÍË»ÉÁ  ¨  Ù»Í  ù³Ý³Ïáí  ³ÉÏáÑáÉÇ  ÁÝ¹áõÝáõÙÁ – Ñ³ïÏ³å»ë  íï³Ý·³íáñ  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  

¹ñ³Ýó  ÏáÙµÇÝ³óÇ³Ý; ·ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  ³Ûë  ·áñÍáÝÝ»ñÝ  
áõÝ»Ý  ¹á½³-Ï³ËÛ³É  áõ  ëÇÝ»ñ·ÇëïÇÏ  ³½¹»óáõÃÛáõÝ, 

• ÍË³ËáïÇ  Í³Ù»ÉÁ  (tobacco chewing, betel nut) Ï³Ù  Ñáï  ù³ß»ÉÁ (snuff  dipping) - ÝÙ³Ý  
ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ï³Ý  áñáß  ²ñ¨»ÉÛ³Ý  »ñÏñÝ»ñáõÙ, 

• ëÝÙ³Ý  é³óÇáÝÁ – íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ  ¨  ³ÝïÇûùëÇ¹³ÝïÝ»ñÇ  ó³Íñ  ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, 
• µ»ñ³ÝÇ  ËáéáãÇ  í³ï  ÑÇ·Ç»Ý³Ý, 
• Ù³ñ¹áõ  å³åÇÉáÙ³íÇñáõëÁ (HPV) – Ï³å  µ»ñ³ÝÁÙå³ÝÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ»ï (90%-Á  ¹ñ³Ï³Ý  

»Ý  HPV-16-Ç  Ñ³Ý¹»å), 
• ¾åßï»ÛÝ-´³ññÇ  íÇñáõëÁ  (EBV) – Ï³å  ùÇÃÁÙå³ÝÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ»ï, 
• Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  íÇ×³ÏÝ»ñ – ËñáÝÇÏ  µáñµáù³ÛÇÝ  åñáó»ëÝ»ñ, ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ  

É»ÛÏáåÉ³ÏÇ³Ý»ñ  ¨  ¿ñÇÃñáåÉ³ÏÇ³Ý»ñ, 
• ³Ý³ÙÝ»½áõÙ  áõñÇß  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ - ·ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  

áõéáõóùÝ»ñÇ  ³é³ç³óáõÙ  áñå»ë  »ñÏñáñ¹ áõéáõóù  (second malignancy): 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. Ï³Ëí³Í  ¿  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó. 
• µ»ñ³ÝÇ  Ëáéáã – ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  ã³å³ùÇÝíáÕ  ËáóÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, 
• µ»ñ³ÝÁÝå³Ý  ¨  ÏáÏáñ¹ÁÙå³Ý  (hypopharynx) – ÁÝÃ³óùÁ  Ñ³×³Ë  ·³ÕïÝÇ  ¿  ÙÇÝã¨  

³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ¹Çëý³·Ç³ÛÇ  ³é³ç³óáõÙ, ³Ï³Ýç³ó³í, å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  
Ù»Í³óáõÙ, 

• ÏáÏáñ¹ - Ó³ÛÝÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ  (í³Õ  ³Ëï³Ýß³Ý), 
• ùÇÃÁÙå³Ý – ùÃÇó  ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ËÉáõÃÛáõÝ, å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  

Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»Í³óáõÙ, ·³Ý·áõÕ»Õ³ÛÇÝ  Ý»ñí»ñÇ  (Ñ³ïÏ³å»ë  III, IV  ¨  VI)  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: 
 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ½ÝÝáõÙ, ßáß³÷áõÙ, 
• Ñ³Û»É³ÛÇÝ  Ï³Ù  ýÇµñá¿Ý¹áëÏáåÇ³, å³Ý¿Ý¹áëÏáåÇ³, 
• é»Ýï·»Ý- Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  

Ñ»ï³½áïáõÙ, 
• Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ¨  Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  ¨  

é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí; Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  
ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ  ³é³í»É  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  ¿  áëÏñ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ, 
ÇëÏ  ÙÇçáõÏ³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ`  ÷³÷áõÏ-ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ý, 
³×³éÝ»ñÇ  ÇÝí³½Ç³Ý  ¨  å»ñÇÝ¨ñ³É  ï³ñ³ÍáõÙÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ,   



• åá½ÇïñáÝ-¿ÙÇëÇáÝ³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝ (18FDG PET-CT) -  áõéáõóùÇ  é»óÇ¹ÇíÇ  ¨  
·³ÕïÝÇ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí,       

• ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  ³ËïáñáßáõÙ – åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³, ÇÝóÇ½ÇáÝ  Ï³Ù  ¿ùëóÇ½ÇáÝ  
µÇáåëÇ³Ý»ñ: 

 
´áõÅáõÙÁ. 
¶ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  Ýå³ï³ÏÁ  áãÙÇ³ÛÝ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  í»ñ³óáõÙÝ  ¿  

(¿é³¹ÇÏ³óÇ³Ý), ³ÛÉ Ý³¨  ³Ûë  ßñç³ÝÝ»ñáõÙ  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ³¹»Ïí³ï  
ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ  å³Ñå³ÝáõÙÁ  ¨  ÏáëÙ»ïÇÏ  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ³å³ÑáíáõÙÁ: 

ì³Õ  ÷áõÉ»ñáõÙ`  Ï³Ëí³Í  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó  ¨  ýáõÝÏóÇáÝ³É  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó  
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  µáõÅÙ³Ý  Ù»Ï  »Õ³Ý³Ï – íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  Ï³Ù  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ: 

àõß  ÷áõÉ»ñáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ¨  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÝ»ñÇ  
Ñ³Ù³ÏóáõÙ: 

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  ¨  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ï³ñáÕ  »Ý  Ï³ï³ñí»É  áñå»ë  
Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¨  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  áñå»ë  å³ÉÇ³ïÇí  
µáõÅáõÙÝ»ñ: 

øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ýå³ï³Ïáí  ÏÇñ³éíáÕ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÝ  »Ý  óÇëåÉ³ïÇÝÁ, 5-
ýïáñáõñ³óÇÉÁ, ¹áó»ï³ùë»ÉÁ: 

§ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ¦  µáõÅáõÙÁ  (cetuximab – Erbitux)  ÏáÙµÇÝ³óÝáõÙ  »Ý  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ¨  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ»ï: 

  



êïáñÇÝ  ßñÃáõÝùÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
¼³ñ·³ÝáõÙ  ¿  Ï³ñÙÇñ  »ñÇ½Çó: 
90%-Çó  ³í»É  ¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï, 40-60 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: 
¾ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñ  »Ý  ÍË»ÉÁ, Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ïñ³íÙ³Ý, ³ÉÇÙ»Ýï³ñ  ·áñÍáÝÝ»ñÁ: 
àñå»ë  Ï³ÝáÝ, ëïáñÇÝ  ßñÃáõÝùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ  Ý³Ëáñ¹áõÙ  »Ý  ýáÝ³ÛÇÝ  Ï³Ù  

Ý³Ë³áõéáõóù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù  ÉÇÝáõÙ  »Ý.   
• ý³ÏáõÉï³ïÇí - ³ïñáýÇÏ  Ë»ÛÉÇï, ¹Çýáõ½  ÑÇå»ñÏ»ñ³ïá½, 
• ûµÉÇ·³ï - ¿ñÇÃñáåÉ³ÏÇ³, É»ÛÏáåÉ³ÏÇ³, Ï»ñ³ïáÏ³ÝïáÙ³, Ù³ßÏ³ÛÇÝ  »ÕçÛáõñ: 
ÐÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  (80-85%)  áõÝÇ  ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  »Õç»ñ³óáÕ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  

Ï³éáõóí³Íù: 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý.   
• ¿Ï½áýÇï  ù³ÕóÏ»Õ – å³åÇÉÛ³ñ, ýáõÝ·á½  Ó¨»ñ,   
• ¿Ý¹áýÇï  ù³ÕóÏ»Õ – Ëáó³ÛÇÝ, Ëáó³ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  Ó¨»ñ: 
Ø»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  áõÕÇÝ  ÉÇÙýá·»Ý ¿`  ¹»åÇ  »ÝÃ³ëïáñÍÝáï³ÛÇÝ, 

»ÝÃ³Ï½³Ï³ÛÇÝ, Ñ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ, ËáñÁ  ÉÍ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ: 20% ¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  
»Ý  »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ, 10%  ¹»åù»ñáõÙ  ÏáÝïñ³É³ï»ñ³É  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ: Þ³ï  
Ñ³½í³¹»å  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ãáù»ñáõÙ: 

êïáñÇÝ  ßñÃáõÝùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÏáÙÇëáõñ³É  Ó¨Á  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  µ»ñ³ÝÇ  ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ  
ßñç³ÝáõÙ,  ³ñ³·  Ý»ñë÷éíáõÙ  ¿  ³ÛïÇ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ù»ç`  ÑëÏ³  Ëáó»ñÇ  ³é³ç³óÙ³Ùµ: ²ÛÝ  
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  ¿  áã ÙÇ³ÛÝ  »ÝÃ³ëïáñÍÝáï³ÛÇÝ, ³ÛÉ  Ý³¨  Ëáñ³ÝÇëï  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  
³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ: 

 
êïáñÇÝ  ßñÃáõÝùÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
Tis – Ý³Ë³ÇÝí³½Çí  ù³ÕóÏ»Õ - carcinoma  in  situ 
T1 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  ÙÇÝã¨  2 ëÙ 
T2 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»×  ã³÷ëÁ 2 ëÙ-Çó  ³í»ÉÇ  ¿, µ³Ûó  ÙÇÝã¨  4 ëÙ 
T3 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  4 ëÙ-Çó  ³í»ÉÇ 
T4a – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  áëÏñÇ  Ï»Õ¨³ÛÇÝ  (ÏáñïÇÏ³É)  ß»ñïÇÝ, ëïáñÇÝ  ³Éí»ÉáÛ³ñ  

Ý»ñíÇÝ, µ»ñ³ÝÇ  ËáéáãÇ  Ñ³ï³ÏÇÝ  Ï³Ù  Ù³ßÏÇÝ  (Ï½³ÏÇ  Ï³Ù  ùÃÇ) 
T4b -  áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  Í³ÙÇã  ï³ñ³ÍáõÃÛ³ÝÁ, Ã¨³ÝÙ³Ý  ÃÇÃ»ÕÇÝ  Ï³Ù  ·³Ý·Ç  ÑÇÙÇÝ, 

Ï³Ù  Ý»ñùÇÝ  ùÝ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÇÝ 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – Ù»ï³ëï³½  ÙÇÝã¨  3 ëÙ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí  Ù»Ï  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóáõÙ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

ÏáÕÙáõÙ 
N2 – Ù»ï³ëï³½Ý»ñ`  
N2a - Ù»ï³ëï³½    ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí  3 ëÙ-Çó  ³í»ÉÇ  µ³Ûó  ÙÇÝã¨  6ëÙ`  Ù»Ï  ³íß³ÛÇÝ  

Ñ³Ý·áõÛóáõÙ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ 
N2b - Ù»ï³ëï³½Ý»ñ    ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí  ÙÇÝã¨  6 ëÙ  ÙÇ  ù³ÝÇ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ 
N2c - Ù»ï³ëï³½Ý»ñ    ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí  ÙÇÝã¨  6 ëÙ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  »ñÏáõ  

ÏáÕÙÇó  Ï³Ù  Ñ³Ï³é³Ï  ÏáÕÙÇó 
N3 – Ù»ï³ëï³½  6 ëÙ-Çó  ³í»ÉÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóáõÙ  
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 



G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
Gx – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  ãÇ  áñáßí»É 
G1 –  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ëïÇ×³Ý 
G2 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ëïÇ×³Ý 
G3 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ó³Íñ  ³ëïÇ×³Ý 
G4 –  ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  áõéáõóù 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
0 ÷áõÉ        Tis                    N0                         M0     
I  ÷áõÉ        T1                 N0                        M0  
II ÷áõÉ        T2                 N0                        M0 
III ÷áõÉ   T3                N0                        M0    
               T1,T2, T3                     N1                        M0 

IVA ÷áõÉ     T4a                N0, N1                                 M0 

               T1,T2, T3, T4a      N2                        M0 

IVB ÷áõÉ  ó³ÝÏ³ó³Í T     N3                        M0                   
                  T4b                 ó³ÝÏ³ó³Í N         M0 

IVC ÷áõÉ  ó³ÝÏ³ó³Í T  ó³ÝÏ³ó³Í N        M1 

 

²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ³Ý³ÙÝ»½, ½ÝÝáõÙ  (µÇÙ³Ýáõ³É), 
• é»Ýï·»Ý-Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ, 
• ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ – ùëáõù-¹ñáßÙí³ÍùÝ»ñÇ  ¨  ù»ñáõÏÝ»ñÇ  

µçç³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ÇÝóÇ½ÇáÝ  Ï³Ù  ¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³, å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³: 

 
´áõÅáõÙÁ. 
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  I-III  ÷áõÉ»ñáõÙ  µáõÅÙ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñ  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÝ  »Ý  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  

µáõÅáõÙÁ  (¶ú¸=50-70 ·ñ»Û), íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ, Ï³Ù  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  áõ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
µáõÅáõÙÝ»ñÇ  ÏáÙµÇÝ³óÇ³Ý: 

ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ëïáñÇÝ  ßñÃáõÝùÇ  ù³é³ÝÏÛáõÝ³Ó¨  Ï³Ù  
ë»Õ³Ý³Ó¨  (ïñ³å»ó³Ó¨)   Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ  ¨  Ë»ÛÉáåÉ³ëïÇÏ³  Áëï  ´ÉáËÇÝÇ, Áëï  êïááõÝëÇ  
Ï³Ù  ³ÛÉ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí: 

I-II  ÷áõÉ»ñáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  áõéáõóù³ÛÇÝ  ·áÛ³óáõÃÛáõÝ  ÏñÇá·»Ý  Ï³Ù  É³½»ñ³ÛÇÝ  
¹»ëïñáõÏóÇ³`  áñå»ë  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ:  

è»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
µáõÅáõÙ - ³ñÙ³ï³Ï³Ý, Ó¨³÷áËí³Í  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  Ï³Ù  ë»É»ÏïÇí  í»ñÇÝ  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  
ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³: ²ÛÝ  ëáíáñ³µ³ñ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  Ï³Ù  
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÇó  2-3  ß³µ³Ã  ³Ýó: 

î»Õ³ÛÇÝ-ï³ñ³Íí³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  µáõÅáõÙÁ  ÏñáõÙ  ¿  Ñ³Ù³ÉÇñ  (ÏáÙåÉ»ùë)  µÝáõÛÃ`  
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ, íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÝ»ñÇ  ¨  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ:      



Âù³·»ÕÓ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñ 
 
Î³½ÙáõÙ  »Ý  ·ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ùáï  3%-Á: 
¼³ñ·³ÝáõÙ  »Ý  3  ½áõÛ·  Ëáßáñ  ¨  Ùáï  1000  Ù³Ýñ  Ãù³·»ÕÓ»ñÇó, áñáÝù  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  

ßÝã³é³Ï³Ý  ¨  Ù³ñëáÕ³Ï³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ  í»ñÇÝ  µ³ÅÇÝÝ»ñÇ  »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ  ß»ñï»ñáõÙ: 
¸ñ³Ýó  85%-Á  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  Ñ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ  Ãù³·»ÕÓáõÙ: 

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë  µ³ñáñ³Ï  »Ý  Ñ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ  Ãù³·»ÕÓ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ 80%-Á, 
»ÝÃ³ÍÝáï³ÛÇÝ  Ãù³·»ÕÓ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  50%-Á, ÷áùñ  Ãù³·»ÕÓ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ 25%-Á: 
ºÝÃ³É»½í³ÛÇÝ  Ãù³·»ÕÓáõÙ  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ñ³½í³¹»å  »Ý  ¨  ¹ñ³Ýó  Ù»Í  Ù³ëÁ  (80%)  ã³ñáñ³Ï  
»Ý: 

 
ØáñýáÉá·Ç³ 
Âù³·»ÕÓ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇÝ  µÝáñáß  ¿  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ó¨»ñÇ  µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
¸»åù»ñÇ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  Í³·Ù³Ý  áõéáõóùÝ»ñÁ  (90-95%): 

Ð³×³Ë  »Ý  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  Ý³¨  ¹ÇÙáñý  Ó¨»ñ: 
´³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ  »Ý – åÉ»áÙáñý  ³¹»ÝáÙ³Ý  (Ë³éÁ  áõéáõóù), ÙáÝáÙáñý  ³¹»ÝáÙ³Ý»ñÁ, 

³¹»ÝáÉÇÙýáÙ³Ý  (àôáñïÇÝÇ  áõéáõóù), ûÝÏáóÇïáÙ³Ý, Ñ»Ù³Ý·ÇáÙ³Ý: 
â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ  »Ý – ÙáõÏá¿åÇ¹»ñÙáÇ¹  ù³ÕóÏ»ÕÁ  (33%), ³¹»ÝáÏÇëïá½  ù³ÕóÏ»ÕÁ  

(22%), ù³ÕóÏ»ÕÁ  åÉ»áÙáñý  ³¹»ÝáÙ³ÛÇó  (carcinoma  ex  pleomorphic  adenoma, 13%), ³óÇÝ³ñ-
µçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  (7%), ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  (4%), ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³Ý, ÉÇÙýáÙ³Ý, 
ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ¨  ³ÛÉÝ: 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
´Ýáñáß  ¿  ³Ýó³í  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  Ãù³·»ÕÓÇ  ßñç³ÝáõÙ: 
àõéáõóùÇ  ã³ñáñ³Ï  µÝáõÛÃÇ  ¹»åùáõÙ`  ³ñ³·  ³×, ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ, 

Ý»ñ³×áõÙ  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ  (parotis-Ç  ¹»åùáõÙ  n.facialis-ÇÝ), Ù»Í³ó³Í  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 

Ð³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ  Ãù³·»ÕÓÇ  ÁÙå³Ý³ÛÇÝ  »ÉáõëïÇ  áõéáõóùÇ  Ñ³Ù³ñ  µÝáñáß  ¿  µÏ³ÝóùÇ  
³ëÇÙ»ïñÇ³Ý: 

 
Âù³·»ÕÓ»ñÇ  áñáß  áõéáõóùÝ»ñ  áõÝ»Ý  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
 
²¹»ÝáÉÇÙýáÙ³Ý  (àõáñïÇÝÇ  áõéáõóù) – å³ñáõÝ³ÏáõÙ  ¿  ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  ¨  ÉÇÙýáÇ¹  

µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ: Ð³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, 40  ï³ñ»Ï³ÝÇó  µ³ñÓñ  
ï³ñÇùáõÙ: Ð³×³Ë  ÙáõÉïÇýáÏ³É  ¿ (ÙÇÝã¨  4  áõéáõóùÝ»ñ  ÝáõÛÝ  Ãù³·»ÕÓáõÙ), ß³ï  Ñ³×³Ë  ÷áùñ  
áõéáõóùÝ»ñ  »Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  Ý³¨  Ñ³ñ¨³Ý  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ: 

 
²¹»ÝáÏÇëïá½  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ  (óÇÉÇÝ¹ñáÙ³ÛÇÝ)  µÝáñáß  ¿   
• é»ïñá·ñ³¹  å»ñÇÝ¨ñ³É  ï³ñ³ÍáõÙÁ,  
• Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ·»ñ³ÏßéáõÙÁ  é»·ÇáÝ³ñÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 
• áõß  é»óÇ¹ÇíáõÙÁ  (10-20  ï³ñÇ  ³Ýó): 
•  
´³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÝ  »Ý  (³é³í»É  Ñ³×³Ë  

Ù³ÉÇ·ÝÇ½³óÇ³ÛÇ  ¿  »ÝÃ³ñÏíáõÙ  åÉ»áÙáñý ³¹»ÝáÙ³Ý, 10-20% ¹»åù»ñáõÙ). 
• ³×Ç  ³ñ³·³óáõÙ, 
• áõéáõóùÇ  Ñëï³Ï  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ  ³ÝÑ»ï³óáõÙ, 
• ó³íÇ  ³é³ç³óáõÙ, 
• Ý»ñ³×  Ñ³ñ¨³Ý  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ, 
• é»·ÇáÝ³ñ  ¨  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³é³ç³óáõÙ: 
 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ³Ý³ÙÝ»½ ¨ ½ÝÝáõÙ 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ (US), 
• Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝ  (CT), 
• Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝ  (MRI), 
• åá½ÇïñáÝ-¿ÙÇëÇáÝ³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝ  (PET), 



• åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³  (FNAB)`  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ: 
ä»ïù  ¿  Ýß»É, áñ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  ÏÇëïá½  ËáéáãÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ  

(Ñ³ïÏ³å»ë  µÝáñáß  ¿  ÙáõÏá¿åÇ¹»ñÙáÇ¹  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ): ²Û¹  ¹»åùáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ  ÝßáõÙ  »Ý  
áõéáõóùÇ  ã³÷ë»ñÇ  å³ñµ»ñ³µ³ñ  Ù»Í³óáõÙ  ¨  ÷áùñ³óáõÙ: äáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  
ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  Ï»ÕÍ-µ³ó³ë³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÇ  ëï³óáõÙ`  ÏÇëï³ÛÇ  å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ  µáñµáùÙ³Ùµ: 

 
´áõÅáõÙÁ. 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿; ³é³ÝÓÇÝ  ¹»åù»ñáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  

Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ: 
Ð³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ  Ãù³·»ÕÓÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ù³ëÝ³ÏÇ, Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  

Ï³Ù  ïáï³É  å³ñáïÇ¹¿ÏïáÙÇ³  (¹ÇÙ³Ý»ñíÇ  å³Ñå³ÝáõÙáí  Ï³Ù  Ñ³ïáõÙáí): 
è»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  

ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³: 



ä³ñ³ÝáóÇ  ³ñï³ûñ·³Ý³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñ 
 
Î³½ÙáõÙ  »Ý  ·ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  3-5%-Á: Øáï  70%-Á  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ  »Ý: 
¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ. 
1. Ý»Ûñá·»Ý  áõéáõóùÝ»ñ  (47%) 
2. áõéáõóùÝ»ñ  Ù»½»ÝËÇÙ³ÛÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó (46%) – ß³ñ³Ïó³Ï³Ý, ëÇÝáíÇ³É, ÙÏ³Ý³ÛÇÝ, 

³ÝáÃ³ÛÇÝ, ×³ñå³ÛÇÝ, ³×³é³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó 
3. ¹Çë¿ÙµñÇáÝ³É  áõéáõóùÝ»ñ  (7%) – Ëáñ¹áÙ³, ï»ñ³ïáÙ³, ÑÇµ»ñÝáÙ³, µñ³ÝËÇá·»Ý 

ù³ÕóÏ»Õ 
4. ã¹³ë³Ï³ñ·íáÕ  áõéáõóùÝ»ñ  (ß³ï  Ñ³½í³¹»å): 
ä³ñ³ÝáóÇ  ³ñï³ûñ·³Ý³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ý»Ûñá·»Ý  ¨  Ù»½»ÝËÇÙ³ÛÇ  

³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó  áõéáõóùÝ»ñ  »Ý, áñáÝù  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ·ñ»Ã»  ÙÇ³ÝÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: 
Ü»Ûñá·»Ý  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ùáï  93%-Á  µ³ñáñ³Ï  »Ý  (Ý¨ñÇÝáÙ³, Ý»ÛñáýÇµñáÙ³, 

å³ñ³·³Ý·ÉÇáÙ³)  ¨  7%-Á  ã³ñáñ³Ï  (Ý»ÛñáµÉ³ëïáÙ³, ã³ñáñ³Ï  Ë»Ùá¹»ÏïáÙ³): 
Ø»½»ÝËÇÙ³ÛÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó  µ³ñáñ³Ï  ¨  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ÙÇ³ÝÙ³Ý  

Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: 
¶ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  ßñç³ÝÇ  ÷³÷áõÏ-ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇÝ, Ç  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  

í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  ÷³÷áõÏ-ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ, µÝáñáß  ¿  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ÉÇÙýá·»Ý  
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ  ¨  ³í»ÉÇ  Ñ³Ù³é  ï»Õ³ÛÇÝ  é»óÇ¹ÇíáõÙÁ: 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
´Ýáñáß  ¿  å³ñ³ÝáóÇ  ßñç³ÝáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: Þñç³Ï³  

³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ×ÝßÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ÏáÙåñ»ëÇáÝ  ëÇÝ¹ñáÙÇ  
»ñ¨áõÛÃÝ»ñ  ¨  ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: 

Î³ñáïÇ¹³ÛÇÝ  Ë»Ùá¹»ÏïáÙ³ÛÇÝ  µÝáñáß  ¿. 
• ëÇÝáÏ³ñáïÇ¹³ÛÇÝ  ëÇÝ¹ñáÙ - ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ÑÇå»ñï»Ý½Ç³, 
• ßáß³÷»ÉÇë  áõéáõóùÁ  ß³ñÅáõÝ  ¿  ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  ¨  ³Ýß³ñÅ`  í»ñïÇÏ³É  

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, 
• ßáß³÷»ÉÇë  Ñ³½Ç, å³ñáùëÇ½Ù³É  ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³ÛÇ  Ýáå³Ý»ñ, 
• áõéáõóùÇ  íñ³  åáõÉë³óÇ³ÛÇ  ¨  ³ÝáÃ³ÛÇÝ  ³ÕÙáõÏÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, 
• a.carotis communis-ÇÝ  ë»ÕÙ»ÉÇë  áõéáõóùÇ  »½ñ³·Í»ñÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ã³÷ë»ñÇ  

÷á÷áËáõÃÛáõÝ: 
 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ½ÝÝáõÙ, ßáß³÷áõÙ, 
• ýÇµñáëÏáåÇ³,  
• é»Ýï·»Ý-Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ - ³Û¹  ÃíáõÙ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáÝ, 

³Ý·Çá·ñ³ýÇ³  (Ë»Ùá¹»ÏïáÙ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ), 
• µÇáåëÇ³: 
 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• å³ñ³ÝáóÇ  ÏÇëï³Ý»ñ  (ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ  ¨  ÙÇçÝ³Ï), 
• Ñ³í»ÉÛ³É  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ÏáÕ»ñ, 
• »ñÏ³ñ  Ù³Ë³Ã³Ó¨  »ÉáõÝ, 
• ÇÝýÇÉïñ³ïÝ»ñ  ïáõµ»ñÏáõÉá½Ç, ³ÏïÇÝáÙÇÏá½Ç  ¹»åùáõÙ,   
• ïáõµ»ñÏáõÉá½³ÛÇÝ  §í³Ûñ³Íáñ¦  Ã³ñ³Ë³ÏáõÛï, 
• Ñ»Ù³ïáÙ³Ý»ñ  ¨  ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñ  å³ñ³ÝáóÇ  ßñç³ÝáõÙ: 
 
´áõÅáõÙÁ. íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿:       

  



ÈÛ³ñ¹Ç  ù³ÕóÏ»Õ 
 
ÈÛ³ñ¹Ç  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ³ßË³ñÑáõÙ ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  

Ï³éáõóí³ÍùáõÙ  ·ñ³íáõÙ    6-ñ¹  ï»ÕÁ (ï³ñ»Ï³Ý 749 Ñ³½³ñ  Ýáñ  ¹»åù»ñ), ÇëÏ ã³ñáñ³Ï  
áõéáõóùÝ»ñáí  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý  Ï³éáõóí³ÍùáõÙ  ³ÛÝ  ·ñ³íáõÙ  ¿  3-ñ¹  ï»ÕÁ  
(½Çç»Éáí  ÃáùÇ  ¨  ëï³ÙáùëÇ  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇÝ; ï³ñ»Ï³Ý 692 Ñ³½³ñ  ¹»åù): 

ÈÛ³ñ¹³µçç³ÛÇÝ  (Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ)  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  ÉÛ³ñ¹Ç  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ã³ñáñ³Ï  
áõéáõóùÝ»ñÇ  85-90%-Á: Øáï  5-10%-Á  Ï³½ÙáõÙ  »Ý  É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ, ÙÝ³ó³Í  Ù³ëÁ  
Ï³½ÙáõÙ  »Ý  ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ – Ñ»Ù³Ý·Çáë³ñÏáÙ³, 
Ñ»å³ïáµÉ³ëïáÙ³, Ù»½»ÝËÇÙ³É  áõéáõóùÝ»ñ:      

ÈÛ³ñ¹Ç  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  2  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¿  
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  50-60  ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: 

ÈÛ³ñ¹Ç  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  50-60  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, ù³Ý  
³é³çÝ³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ: 

 
¾ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñÁ. 
Ð»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ  éÇëÏÇ  ·áñÍáÝÝ»ñ  »Ý. 
• ÉÛ³ñ¹Ç  óÇéá½  (Ñ³ïÏ³å»ë  ËáßáñÑ³Ý·áõó³íáñ  Ó¨Á) – Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  60-

90%-Ç  Ùáï; 
• ËñáÝÇÏ  íÇñáõë³ÛÇÝ  Ñ»å³ïÇï  B,C ¨ D; íÇñáõë³ÏÇñÝ»ñÇ  Ùáï ÉÛ³ñ¹³µçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  

³é³ç³óÙ³Ý  éÇëÏÁ   Ù»Í³ÝáõÙ ¿  200  ³Ý·³Ù, Ñ³ïÏ³å»ë  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï; 
• áã³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ  ëï»³ïáÑ»å³ïÇï; 
• ëÝÝ¹Ç  Ù»ç  B1-³ýÉ³ïáùëÇÝÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Aspergillus flavus ¨ Aspergillus parasiticus 

ËÙáñ³ëÝÏ»ñÇ  Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  ïáùëÇÏ  åñá¹áõÏï ¿, å³ñáõÝ³ÏíáõÙ  ¿ µáñµáëÝ³Í 
³ÉÛáõñáõÙ, »·Çåï³óáñ»ÝáõÙ, µñÝÓáõÙ, Éáµ³½·ÇÝ»ñáõÙ  ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿ ûñ·³Ýáëå»óÇýÇÏ  
Ï³Ýó»ñá·»Ý; 

• Ñ»ÙáùñáÙ³ïá½  ¨  ìÇÉëáÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ  (óÇéá½Ç  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ); 
• Ïí³ßÇáñÏáñ – ÉÛ³ñ¹áõÙ  ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ  ¨  ×³ñå³ÛÇÝ  ¹ÇëïñáýÇ³, ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÇ  

Ý»Ïñá½`  Ñ»ï³·³ÛáõÙ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³é³ç³óÙ³Ùµ; 
• ÃÇñá½ÇÝ»ÙÇ³ - ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  37%-Ç  Ùáï  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óáõÙ; 
• ³Éý³-1-³ÝïÇïñÇåëÇÝÇ  ¹»ýÇóÇï:  
 
ÊáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ  éÇëÏÇ  ·áñÍáÝÝ»ñ  »Ý. 
• Ñ»ÉÙÇÝÃá½Ý»ñ  (ßÇëïáëáÙá½, ûåÇëïáñËá½), áñáÝù  Ù³Ï³µáõÍáõÙ  »Ý Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  

É»ÕáõÕÇÝ»ñáõÙ; 
• ³é³çÝ³ÛÇÝ  ëÏÉ»ñá½³óÝáÕ  ËáÉ³Ý·Çï – 8-10%  ¹»åù»ñáõÙ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  

ËáÉ³Ý·ÇáÏ³ñóÇÝáÙ³; 
• Î³ñáÉÇÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ – Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  É»Õ³Íáñ³ÝÝ»ñÇ  µÝ³ÍÇÝ  É³ÛÝ³óáõÙ (ÙÇÝã¨  7%  

¹»åù»ñáõÙ  í»ñ³ÍíáõÙ  ¿  ù³ÕóÏ»ÕÇ),  
• Ñ»å³ïáÉÇÃÇ³½ - Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  ù³ñ»ñÇ  ³é³ç³óáõÙ, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï  

10%-Ç  Ùáï  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ËáÉ³Ý·ÇáÏ³ñóÇÝáÙ³; 
• ÙÇ  ß³ñù  é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ  ¨  ùÇÙÇ³Ï³Ý  Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñ: 
 
Ø³ÏñáëÏáåÇÏ  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ÉÛ³ñ¹Ç  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ý·áõó³íáñ, Ù³ëÇí (Ù»Í  ã³÷ë»ñÇ  

Ñ³Ý·áõÛó, áñÁ  »ñµ»ÙÝ  ·ñ³íáõÙ  ¿  ÉÛ³ñ¹Ç  ³ÙµáÕç  µÇÉÃÁ)  ¨  ¹Çýáõ½  Ó¨»ñ (Ù³ÏñáëÏáåÇÏ   
ãï³ñµ»ñíáÕ  Ù³Ýñ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ, áñáÝù  ·ñ³íáõÙ  »Ý  ûñ·³ÝÇ  µáÉáñ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ): 

 
ÐÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÁ 
• Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ  (ã³ñáñ³Ï  Ñ»å³ïáÙ³) 
• ËáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ  (ã³ñáñ³Ï  ËáÉ³Ý·ÇáÙ³) 
• Ë³éÁ  Ó¨  (Ñ»å³ïáËáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ) 
• Ý»ñÍáñ³Ý³ÛÇÝ  óÇëï³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ 
• Ñ»å³ïáµÉ³ëïáÙ³  (í³Õ  Ù³ÝÏ³Ï³Ý  ï³ñÇùáõÙ) 
• ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»Õ 
 
 
 



üÇµñáÉ³Ù»ÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ- Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ï³ñ³ï»ë³Ï ¿, áñÝ  áõÝÇ  Ñ»ï¨Û³É  
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

1. Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  »ñÇï³ë³ñ¹  ï³ñÇùáõÙ (ÙÇçÇÝ  ï³ñÇùÁ` 27 ï³ñ»Ï³Ý), »ñÏáõ  
ë»é»ñÇ  Ùáï  ÙÇ³ÝÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, 

2. Ï³åí³Í  ã¿  ÉÛ³ñ¹Ç  óÇéá½Ç, ³ÉÏáÑáÉÇ½ÙÇ, Ñ»å³ïÇï B / C  í³ñ³ÏÇ  Ñ»ï, 
3. áõéáõóùÁ  å³ïÛ³Ý³íáñí³Í (Ï³åëáõÉ³íáñí³Í)  ã¿, µ³Ûó  Ñëï³Ï  »½ñ³·Íí³Í  ¿, µÝáñáß  ¿  

Ï»ÝïñáÝáõÙ  ëåÇÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
4. ³Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝ ãÇ  ³ñï³¹ñáõÙ; Ù³ñÏ»ñÝ»ñÁ – Ý»Ûñáï»Ý½ÇÝ, ßÇ×áõÏ³ÛÇÝ íÇï³ÙÇÝ  

B12-Ï³åáÕ  ·ÉáµáõÉÇÝ, 
5. ³×áõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  ¹³Ý¹³Õ, 
6. åñá·Ýá½Á  ³í»ÉÇ  µ³ñ»Ýå³ëï  ¿: 
 
ÊáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÝ  Áëï  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ÉÇÝáõÙ  ¿  Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ¨  

³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ: ì»ñçÇÝë  ¿É  Çñ  Ñ»ñÃÇÝ  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  ¿  ¹ñáõÝù³ÛÇÝ, ÏáÝýÉáõ»ÝëÇ  ßñç³ÝÇ 
(ÎÉ³óÏÇÝÇ  áõéáõóù; ³ç  ¨  Ó³Ë  ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  Íáñ³ÝÝ»ñÇ  ÙÇ³óÙ³Ý  ï»ÕáõÙ)  ¨  ¹Çëï³É  
áõéáõóùÝ»ñÇ: 

 
ÈÛ³ñ¹Ç  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  ¿  ÉÇÙýá·»Ý  (å»ñÇåáñï³É, Ñ»å³ïá¹áõá¹»Ý³É  

Ï³å³ÝÇ, å³ñ³Ï³í³É  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ)  ¨  Ñ»Ù³ïá·»Ý  (Ãáù»ñ - ³é³í»É  Ñ³×³Ë, ·ÉËáõÕ»Õ, 
»ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñ)  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí, Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ: Ð»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  
ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ñ³×³Ë  µ³½Ù³ûç³Ë³ÛÇÝ  ¿  ¨  µÝáñáßíáõÙ  ¿ Ý³¨ Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ áõ  ÇÙåÉ³Ýï³óÇáÝ 
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙáí: ÊáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ  ³í»ÉÇ  µÝáñáß  ¿  Ñ»Ù³ïá·»Ý  
Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ,  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  áëÏñ³ÛÇÝ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ:   

 
ÈÛ³ñ¹Ç  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
T1 – ëáÉÇï³ñ  áõéáõóù  ³é³Ýó  ³ÝáÃ³ÛÇÝ  ÇÝí³½Ç³ÛÇ, 
T2 – ëáÉÇï³ñ  áõéáõóù  ³ÝáÃ³ÛÇÝ  ÇÝí³½Ç³Ûáí  Ï³Ù  µ³½Ù³ÃÇí  áõéáõóùÝ»ñ  ÙÇÝã¨  5ëÙ 

³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëáí 
T3 – µ³½Ù³ÃÇí  áõéáõóùÝ»ñ  5ëÙ-Çó  ³í»É  ã³÷ëáí Ï³Ù  áõéáõóù, áñÝ  ÁÝ¹·ñÏáõÙ  ¿  ¹éÝ»ñ³ÏÇ  

Ï³Ù  ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  »ñ³ÏÇ  Ù»Í  ×ÛáõÕÁ, 
T4 – áõéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  Ñ³ñ¨³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ, µ³óÇ  É»Õ³å³ñÏÇó  Ï³Ù  íÇëó»ñ³É  

áñáí³ÛÝ³Ù½ÇÝ, 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ,   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ, 
N1 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ, 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ, 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 
G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
Gx – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  ãÇ  áñáßí»É 
G1 –  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ëïÇ×³Ý 
G2 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ëïÇ×³Ý 
G3 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ó³Íñ  ³ëïÇ×³Ý 
G4 –  ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  áõéáõóù 
 
 
 
 



ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
I  ÷áõÉ        T1              N0                   M0  
II ÷áõÉ        T2              N0                   M0  
IIIa ÷áõÉ     T3              N0                   M0 

IIIb ÷áõÉ     T4                    N1                         M0 

IIIc ÷áõÉ    ó³ÝÏ³ó³Í T   N1                         M0 

IV ÷áõÉ     ó³ÝÏ³ó³Í T   ó³ÝÏ³ó³Í N       M1 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
ÈÛ³ñ¹Ç  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ëÏ½µÝ³Ï³Ý  ßñç³ÝáõÙ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ¿åÇ·³ëïñ³É  ¨  ³ç  

»ÝÃ³ÏáÕ³ÛÇÝ  ßñç³ÝÝ»ñáõÙ  Í³ÝñáõÃÛ³Ý  ½·³óáõÙáí: ¸ÇïíáõÙ  ¿  Ý³¨  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃáõÉáõÃÛáõÝ, 
ïÏ³ñáõÃÛáõÝ, ¹ÛáõñÑá·Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, ³ËáñÅ³ÏÇ  ³ÝÏáõÙ, Ù³ñÙÝÇ  ½³Ý·í³ÍÇ  Ïáñáõëï: ²Õù³ïÇÏ  
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  å³ï×³éáí  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ³ËïáñáßáõÙÁ  ¹Åí³ñ³ÝáõÙ  ¿  ¨  Ñ³×³Ë  ³ÛÝ  
Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ  ¿  áñå»ë  ÉÛ³ñ¹Ç  óÇéá½: 

ÈÛ³ñ¹Ç  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÝ  »Ý. 
• Ñ»å³ïáÙ»·³ÉÇ³ - Ùßï³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³Ý – ÉÛ³ñ¹Ç  Ù³Ï»ñ»ëÁ  åÇÝ¹  ¿, ÃÙµÏ³íáñ, ó³íáï; 
• ó³í  ³ç  »ÝÃ³ÏáÕ³ÛÇÝ  ßñç³ÝáõÙ  (ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  86.9%-Ç  Ùáï) – Ùßï³Ï³Ý  µÝáõÛÃÇ, 

Ï³åí³Í  ã¿ ëÝÝ¹Ç  ÁÝ¹áõÝÙ³Ý  Ñ»ï, Å³Ù³Ý³ÏÇ  Ñ»ï ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ  áõÅ»Õ³ÝáõÙ  ¿; 
• Ù³ñÙÝÇ  ç»ñÙáõÃÛ³Ý  µ³ñÓñ³óáõÙ  (76 %) – áõéáõóùÇ  ù³Ûù³ÛÙ³Ý  ¨  áõÕ»ÏóáÕ  ËáÉ³Ý·ÇïÇ  

Ñ»ï¨³Ýùáí; 
• åáñï³É  ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ  Ýß³ÝÝ»ñ – áñáí³ÛÝÇ  ³é³ç³ÛÇÝ  å³ïÇ  ¨  áñÏáñÇ  »ñ³ÏÝ»ñÇ  

É³ÛÝ³óáõÙ, ëåÉ»ÝáÙ»·³ÉÇ³, ³ëóÇï; 
• ¹»ÕÝáõÏ (41%) – ÉÛ³ñ¹Ç  µÉÃ³ÛÇÝ  Íáñ³ÝÝ»ñÇ  ½·³ÉÇ  Ëó³ÝÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí; 
• å³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ (³ÙáñÓÇÝ»ñÇ  ³ïñáýÇ³, ·ÇÝ»ÏáÙ³ëïÇ³, 

ûëï»³ñÃñáå³ÃÇ³Ý»ñ, Ù³ßÏÇ  ÑÇå»ñåÇ·Ù»Ýï³óÇ³): 
òÇéá½Ç  ýáÝÇ  íñ³  ³é³ç³óáÕ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ³Ù³ñ  µÝáñáß  »Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  

Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ  ³ñ³·  Ñ³ñ³×áõÙÁ  ¨  ÑÇí³Ý¹Ç  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  íÇ×³ÏÇ  åñá·ñ»ëÇíáÕ  í³ï³óáõÙÁ: 
àôéáõóùÇ  ù³Ûù³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  ëï³ÝáõÙ  ¿  ³µëó»ë³ÝÙ³Ý  ÁÝÃ³óù`  µ³ñÓñ  

é»ÙÇï»Ýë  Ï³Ù  Ñ»ÏïÇÏ  ï»Ý¹áí, ÑÇí³Ý¹Ç  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  íÇ×³ÏÇ  ÏïñáõÏ  í³ï³óÙ³Ùµ: àôéáõóùÇ  
ù³Ûù³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿ Ý³¨  ëáõñ  Ù³ëÇí  Ý»ñáñáí³ÛÝ³ÛÇÝ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ  
(Ñ»Ùáå»ñÇïáÝ»áõÙ) :      

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ÉÛ³ñ¹Ç  ù³ÕóÏ»ÕÇ  Ñ»å³ïáÙ»·³ÉÇïÇÏ, óÇéáïÇÏ  ¨  É³ï»Ýï  Ï³Ù  
¹ÇÙ³Ï³íáñí³Í  Ó¨»ñ  (ï»Ý¹³ÛÇÝ, áõÕ»Õ³ÛÇÝ, Ãáù³ÛÇÝ  ¨  ³ÛÉ  Ó¨»ñ): 

ÊáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ  
Ëó³ÝáõÙáí  (ûµëïñáõÏóÇ³Ûáí)  ¨  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  ¹»ÕÝáõÏÇ  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßáí : 
´Ýáñáß  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ³Û¹  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ  Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ  áõéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  
ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó – ÇÝãù³Ý  áõéáõóùÁ  í»ñ  ¿  ï»Õ³Ï³Ûí³Í, ³ÛÝù³Ý  ã³÷ë»ñáí  ³í»ÉÇ  Ù»Í  ¿  ¨  
³ÛÝù³Ý  ¹»ÕÝáõÏÁ  ³í»ÉÇ  áõß  ¿  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ: 

   
²ËïáñáßáõÙÁ 
• ³ñÛ³Ý  É³µáñ³ïáñ  ³Ý³ÉÇ½Ý»ñ 
o ³ñÛ³Ý  µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý  ³Ý³ÉÇ½ 
o ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ÷áñÓ»ñÇ  ¨  ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ  áñáßáõÙ 
o ûÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñÇ  áñáßáõÙ - ³Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  

ù³ÕóÏ»Õáí  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  75-80%-Ç  Ùáï (²µ»É¨-î³ï³ñÇÝáíÇ  é»³ÏóÇ³); ËáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  
ù³ÕóÏ»ÕÇÝ   µÝáñáß  ¿  CA 19.9  ûÝÏáÙ³ñÏ»ñÇ  µ³ñÓñ³óáõÙÁ  (>100 IU/ml); 

• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – ÉÛ³ñ¹áõÙ  ûç³Ë³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ, 
ûµëïñáõÏïÇí  ¹»ÕÝáõÏÇ  ¹Çý»ñ»ÝóáõÙ, ³ëóÇïÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ;  

• ÏáÝïñ³ëï³íáñáõÙáí  ¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ¨  Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  
ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ – Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  áõÝÇ  µÝáñáß  é³¹ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³Ý 
(radiological  hallmark, µÝáñáß  ³ÝáÃ³ÛÇÝ  åñáýÇÉ) – ÏáÝïñ³ëïÇ  ³ñ³·  áõ ÇÝï»ÝëÇí ½³íÃáõÙ  
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ÷áõÉáõÙ  ¨  ³ñ³·  Éí³óáõÙ (washout)  »ñ³Ï³ÛÇÝ/áõß  ÷áõÉáõÙ; Øè  ß»ñï³·ñáõÃÛ³Ý  
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÝÙ³Ý ¿ »é³÷áõÉ Îî-Ç Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ý·áõó³íáñ óÇéá½Ç 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ØèÞ-Ç ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿; 

• ³Ý·Çá·ñ³ýÇÏ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ  (ó»ÉÇ³Ïá·ñ³ýÇ³, ëåÉ»Ýáåáñïá·ñ³ýÇ³  ¨  ³ÛÉÝ); 
• ËáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ  

ÏáÝïñ³ëï³íáñÙ³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ – ÙÇçÙ³ßÏ³ÛÇÝ  ÙÇçÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ËáÉ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³, 



¿Ý¹áëÏáåÇÏ  é»ïñá·ñ³¹  ËáÉ³Ý·Çáå³ÝÏñ»³ïÇÏá·ñ³ýÇ³ (ERCP), Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  
ËáÉ³Ý·Çáå³ÝÏñ»³ïÇÏá·ñ³ýÇ³  (MRCP)  ¨  ³ÛÉÝ; 

• É³å³ñáëÏáåÇ³`  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  Ýß³Ýáó³ÛÇÝ  µÇáåëÇ³Ûáí; 
• ³ë»Õ³ÛÇÝ  µÇáåëÇ³`  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  

ïáÙá·ñ³ýÇ³ÛÇ  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ:  
ä»ïù  ¿  Ýß»É, áñ  íÇ½áõ³ÉÇ½³óÝáÕ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ  (Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  Ï³Ù  Øè  

ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝ)  2ëÙ-Çó  Ù»Í  Ñ³Ý·áõÛóÁ`  µÝáñáß  é³¹ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, 
áñÝ  áõÕ»ÏóíáõÙ  ¿  ³Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ  µ³ñÓñ³óáõÙáí  400 Ý·/ÙÉ-Çó  ³í»ÉÇ,  ¹Çï³ñÏíáõÙ  ¿  
áñå»ë  Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ  ¨  µÇáåëÇ³ÛÇ  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ  µ³ó³éíáõÙ  ¿:   

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ 
• ÉÛ³ñ¹Ç  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ  (Ï³í»ñÝá½  Ñ»Ù³Ý·ÇáÙ³, Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ³¹»ÝáÙ³) 
• ÉÛ³ñ¹Ç  áõéáõóù³ÝÙ³Ý  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ  (ýáÏ³É  Ñ³Ý·áõó³íáñ  ÑÇå»ñåÉ³½Ç³, ûç³Ë³ÛÇÝ  

ëï»³ïá½, ÑëÏ³  é»·»Ý»ñ³ïÇí  Ñ³Ý·áõÛó, ÏáÝýÉáõ»Ýï  ýÇµñá½) 
• ÉÛ³ñ¹Ç  Ù³Ï³µáõÍ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
• óÇéá½Ý»ñ  ¨  Ñ»å³ïÇïÝ»ñ 
• ÉÛ³ñ¹Ç  ³µëó»ëÝ»ñ  ¨  ÏÇëï³Ý»ñ 
• ÉÛ³ñ¹Ç  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  áõéáõóùÝ»ñ 
 
´áõÅáõÙÁ. 
Ð»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  í³Õ  

÷áõÉ»ñáõÙ, ÉÛ³ñ¹Ç  µ³í³ñ³ñ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  (·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  Áëï  Child-Pugh-Ç  ë³Ý¹Õ³ÏÇ)  ¨  
ÑÇí³Ý¹Ç  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  µ³í³ñ³ñ  íÇ×³ÏÇ  ¹»åùáõÙ  (·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  Áëï  ECOG-Ç  ë³Ý¹Õ³ÏÇ): 
Î³ï³ñíáõÙ ¿  ÉÛ³ñ¹Ç  é»½»ÏóÇ³  (ïÇåÇÏ`  Ñ³ßíÇ  ¿  ³éÝíáõÙ  ÉÛ³ñ¹Ç  ë»·Ù»Ýï³ñ  ³Ý³ïáÙÇ³Ý  
¨  ³ïÇåÇÏ): ÈÛ³ñ¹Ç  é»½»ÏóÇ³Ý  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  »½³ÏÇ  áõéáõóùÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¨  ¹»ÕÝáõÏÇ, 
åáñï³É  ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ, ³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  å³ñ³·³ÛáõÙ: 
àôÕ»ÏóáÕ  óÇéá½Ç  ¨  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ (ÙÇÉ³ÝÛ³Ý  
ã³÷³ÝÇßÝ»ñ - »½³ÏÇ  áõéáõóù  ÙÇÝã¨  5ëÙ, Ï³Ù  ÙÇÝã¨  3  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  ÙÇÝã¨  3 ëÙ, ³ÝáÃ³ÛÇÝ  
ÇÝí³½Ç³ÛÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ)  óáõóí³Í  ¿  ÉÛ³ñ¹Ç  ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³: 

¼³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ùÇÙÇá¿ÙµáÉÇ½³óÇ³Ý (TACE), é³¹Çá¿ÙµáÉÇ½³óÇ³Ý  Y90-áí, ³µÉ³ïÇí  
µáõÅáõÙÝ»ñÁ (é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³Ý  ³µÉ³óÇ³ /RFA/, ¿Ã³ÝáÉÇ  å»ñÏáõï³Ý  ÇÝÛ»ÏóÇ³ /PEI/, 
ÙÇÏñá³ÉÇù³ÛÇÝ  ³µÉ³óÇ³, É³½»ñ³ÛÇÝ  ³µÉ³óÇ³  ¨  ³ÛÉÝ)  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ï»Õ³ÛÇÝ-ï³ñ³Íí³Í  
áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  áñå»ë  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  å³ÉÇ³ïÇí  µáõÅáõÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ÉÛ³ñ¹Ç  
ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³ÛÇó  ³é³ç: 

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  Ý»ñÏ³ÛáõÙë  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  »é³ã³÷  ÏáÝýáñÙ³É  (3D-CRT)  Ï³Ù  
ëï»ñ»áï³ÏïÇÏ  (SBRT)  é³¹ÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ÙÇçáóáí: Ð³×³Ë  ³ÛÝ  ÏáÙµÇÝ³óíáõÙ  ¿  
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ùÇÙÇá¿ÙµáÉÇ½³óÇ³ÛÇ  Ñ»ï: 

²ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¨  ï³ñ³Íí³Í  Ñ»å³ïáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ý»ñÏ³ÛáõÙë  
ëï³Ý¹³ñï  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  µáõÅáõÙÁ  ëáñ³ý»ÝÇµ  (Nexavar)  ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóáí: 
Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³, ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³  ¨  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³  ãÇ  ÏÇñ³éíáõÙ: 

üÇµñáÉ³Ù»ÉÛ³ñ  ï³ñµ»ñ³ÏÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  µáõÅÙ³Ý  ÙÇ³ÛÝ  ï»Õ³ÛÇÝ  Ó¨»ñ, ù³ÝÇ  
áñ  Ýñ³  Ñ³Ý¹»å  ·áÛáõÃÛáõÝ  ãáõÝÇ  ³ÏïÇí  óÇïáëï³ïÇÏ  Ï³Ù  ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáó: 

ÊáÉ³Ý·Çáó»ÉáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: 
²ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  Í³í³ÉÁ  Ï³Ëí³Í  ¿  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó: Ü»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ»ÙÇÑ»å³ï¿ÏïáÙÇ³  Ï³Ù  ÉÛ³ñ¹Ç  ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³: 
¸ñáõÝù³ÛÇÝ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿ ËáÉ»¹áËÇ  ëáõåñ³¹áõá¹»Ý³É  é»½»ÏóÇ³` 
ÉÛ³ñ¹Ç 4-ñ¹  ë»·Ù»ÝïÇ  é»½»ÏóÇ³Ûáí, ËáÉ»óÇëï¿ÏïáÙÇ³Ûáí, ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³Ûáí, µÇÉÇá¹Ç·»ëïÇí  
³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñáõÙáí: ¸Çëï³É  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
å³ÝÏñ»³ïá¹áõá¹»Ý³É  é»½»ÏóÇ³: 

²ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, áñå»ë  å³ÉÇ³ïÇí-
ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ  ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ßñç³ÝóáÕ  µÇÉÇá¹Ç·»ëïÇí  ³Ý³ëïáÙá½Ý»ñÇ  
Ó¨³íáñáõÙ, É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ  åáõÝÏóÇáÝ  ¹ñ»Ý³íáñáõÙ  ¨  ëï»Ýï³íáñáõÙ:      



ÂáùÇ ù³ÕóÏ»Õ 

¾åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³ 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, áñÝ Áëï ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý 
óáõó³ÝÇßÇ ã³ñáñ³Ï ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ·ñ³íáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÁ: 
îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ³ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ùáï 5 ³Ý·³Ù ³é³í»É Ñ³×³Ë, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ï³Ý³Ýó Ùáï ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý ³×: ²é³í»É Ñ³×³Ë 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ ¿ 50–60 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: 

¾ÃÇáÉá·Ç³ 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ù»ç ¹»ñ áõÝ»Ý ÇÝãå»ë ¿Ï½á·»Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ¿Ý¹á·»Ý 
·áñÍáÝÝ»ñÁ: ø³ÝÇ áñ ÃáùÇ ÑÛáõëí³ÍùÁ, µñáÝËÝ»ñÇ ¿åÇÃ»ÉÁ ³ÝÙÇç³å»ë ß÷Ù³Ý Ù»ç »Ý 
·ïÝíáõÙ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï, ³Û¹ å³ï×³éáí ¿Ï½á·»Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ³é³í»É áñáßÇã 
»Ý ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ù»ç: 

¾ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ` 

1. ÌË»ÉÁ (µ»Ý½åÇñ»Ý, µ»Ý½³Ýïñ³ó»Ý, é³¹Çá³ÏïÇí Ç½áïáå åáÉáÝÇáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) 
2. Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³Ýó»ñá·»Ý ¨ é³¹Çá³ÏïÇí ÝÛáõÃ»ñáí 
3. è³¹Çá³ÏïÇí µÝ³Ï³Ý Ç½áïáåÝ»ñáí (ûñ.` é³¹áÝ ·³½áí) Ñ³ñáõëï í³Ûñ»ñáõÙ 

»ñÏ³ñ³ï¨ ·ïÝí»ÉÁ 
4. ¶»Ý»ïÇÏ Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
5. ÐáñÙáÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ (³é³í»É³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÃáùÇ ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ÛÇÝ) 
6. ²ëµ»ëïÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç 

Ü³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý` 

• ÊñáÝÇÏ³Ï³Ý µñáÝËÇï 
• äÝ¨ÙáëÏÉ»ñá½ 
• Âáù»ñÇ ËñáÝÇÏ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñ 
• îáõµ»ñÏáõÉá½Ç áñáß Ó¨»ñ 
• ´ñáÝËÝ»ñÇ ³¹»ÝáÙ³ 
• Âáù»ñÇ åáÉÇÏÇëïá½ 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ 

²é³çÝ³ÛÇÝ (ÑÇ·Ç»ÝÇÏ) Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íñ³ Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý ËÇëï Ýí³½»óÙ³ÝÁ Ï³Ù í»ñ³óÙ³ÝÁ: ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÑÇ·Ç»ÝÇÏ 
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ý»ñßÝãíáÕ û¹Ç ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ýí³½»óáõÙÝ ¿, 
áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÍË»Éáõ ¹»Ù å³Ûù³ñáí ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñáí 
ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»óÝ»Éáí: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³Ù ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý (µÅßÏ³Ï³Ý) Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³ñÏ»Éáí ëÏñÇÝÇÝ·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝó ÙÇçáóáí 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ¨ µáõÅíáõÙ ÙÇ ß³ñù Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù 
µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ÃáùÇ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹³Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸Çëå³Ýë»ñ 



ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ í³Õ ³ËïáñáßÙ³Ý ¹»åùáõÙ 
µáõÅáõÙÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï: 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙ 

Àëï ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ å»ñÇý»ñÇÏ 
ïÇå»ñÇ: ÂáùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ëáßáñ µñáÝËÝ»ñÇó` ·ÉË³íáñ, 
µÉÃ³ÛÇÝ, ë»·Ù»Ýï³ñ (¹ÇïíáõÙ ¿ Ùáï 70%  ¹»åù»ñáõÙ), å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÁ 
½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ëáõµë»·Ù»Ýï³ñ µñáÝËÝ»ñÇó, ¹ñ³Ýó ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÇó, µñáÝËÇáÉÝ»ñÇó, 
³Éí»áÉÝ»ñÇó (Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ùáï 30% ¹»åù»ñáõÙ): 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÏÉÇÝÇÏá-³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ. 

1. ÂáùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»Õ 
     ³. ¿Ý¹áµñáÝËÇ³É 
     µ. å»ñÇµñáÝËÇ³É Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ 
     ·. å»ñÇµñáÝËÇ³É ×ÛáõÕ³íáñí³Í 

2. ÂáùÇ å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»Õ 
³. ÏÉáñ Ï³Ù ·Ý¹³Ó¨ ù³ÕóÏ»Õ 
µ. Ãáù³µáñµ³ÝÙ³Ý ù³ÕóÏ»Õ 
·. ÂáùÇ ·³·³ÃÇ ù³ÕóÏ»Õ (ä»ÝÏáëïÇ ù³ÕóÏ»Õ) 
3. ²ïÇåÇÏ Ó¨»ñ 
³. ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ (ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ) 
µ. áëÏñ³ÛÇÝ 
·. áõÕ»Õ³ÛÇÝ 
¹. ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ 
». ÙÇÉÇ³ñ Ï³ñóÇÝá½ ¨ ³ÛÉÝ 

²ïÇåÇÏ Ó¨»ñÁ Çñ»Ýó ³é³ç³óÙ³Ý ï»Õáí Ï³Ù Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý »Ý, Ï³Ù å»ñÇý»ñÇÏ, 
ë³Ï³ÛÝ áõÝ»Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ áñáß Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Àëï ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÃáùÇ áõéáõóùÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý` 

1. ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ 
2. Ù³Ýñµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ 
3. ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ 
³. ³óÇÝ³ñ 
µ. å³åÇÉÛ³ñ 
·. µñáÝËÇáÉá³Éí»áÉÛ³ñ 
4. Ëáßáñµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ 
³. ÑëÏ³µçç³ÛÇÝ 
µ. µ³ó·áõÝ³µçç³ÛÇÝ 
5. ·»ÕÓ³ï³÷³Ï³µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ 
6. µñáÝËÇ³É ·»ÕÓ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ù³ÕóÏ»Õ 
³. ³¹»ÝáÏÇëïá½ 
µ. ÙáõÏá¿åÇ¹»ñÙáÇ¹ 
·. ³ÛÉ ïÇå»ñ 
7. ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ ³ÛÉ ïÇå»ñ 



²é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ï³÷³Ï³µçç³ÛÇÝ ïÇåÁ (Ùáï 70% ¹»åù»ñáõÙ): 
²¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³Ý ¹ÇïíáõÙ ¿ Ùáï 10%  ¹»åù»ñáõÙ: 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ TNM ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` 

• T - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóù 
• Tx - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ãÏ³Ý 
• T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ áõéáõóù ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ 
• Tis - åñ»ÇÝí³½Çí ù³ÕóÏ»Õ (carcinoma in situ) 
• T1 - áõéáõóùÁ Ù»Í ã¿ 3 ëÙ-Çó, ßñç³å³ïí³Í ¿ Ãáù³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íùáí Ï³Ù 

íÇëó»ñ³É åÉ¨ñ³Ûáí` ³é³Ýó ·ÉË³íáñ µñáÝËÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 
• T2 - áõéáõóùÁ 3 ëÙ-Çó Ù»Í ¿ Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í ã³÷Ç áõéáõóù, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 

íÇëó»ñ³É åÉ¨ñ³Ý Ï³Ù áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ³ï»É»Ïï³½áí, Ï³Ù ûµëïñáõÏïÇí 
åÝ¨ÙáÝÇ³Ûáí, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÃáùÇ ³ñÙ³ï, µ³Ûó ãÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ³ÙµáÕç ÃáùÁ: 
Àëï µñáÝËáëÏáåÇ³ÛÇ ÃáùÇ áõéáõóùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ µÇýáõñÏ³óÇ³ÛÇó  2 ëÙ-Çó ³í»É 
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: 

• T3 - ó³ÝÏ³ó³Í ÃáùÇ áõéáõóù, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇÝ, ëïáÍ³ÝáõÝ, 
Ù»¹Ç³ëïÇÝ³É åÉ¨ñ³ÛÇÝ, å»ñÇÏ³ñ¹ÇÝ Ï³Ù áõéáõóùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ µÇýáõñÏ³óÇ³ÛÇó 
2 ëÙ-Çó ùÇã Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, µ³Ûó ãÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙ µÇýáõñÏ³óÇ³Ý, Ï³Ù áõéáõóùÝ 
áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ÃáùÇ ³ï»É»Ïï³½áí Ï³Ù ûµëïñáõÏïÇí åÝ¨ÙáÝÇ³Ûáí: 

• T4 - ó³ÝÏ³ó³Í ã³÷ëÇ áõéáõóù, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÙÇçÝáñÙ, ëÇñï, Ëáßáñ 
³ÝáÃÝ»ñ, ßÝã³÷áÕ, Ï»ñ³Ïñ³÷áÕ, áÕ»ñ, µÇýáõñÏ³óÇ³, ³ÛÉ áõéáõóù³ÛÇÝ 
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ ÝáõÛÝ µÉÃáõÙ Ï³Ù ã³ñáñ³Ï µçÇçÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ åÉ¨ñ³É Ñ»ÕáõÏáõÙ: 

• N - é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ 
• Nx - é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

µ³í³ñ³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ãÏ³Ý 
• N0 - é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ãÏ³Ý 
• N1 - ³éÏ³ ¿ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ÏáÕÙáõÙ å»ñÇµñáÝËÇ³É ¨/Ï³Ù Ãáù³ñÙ³ïÇ 

ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ` Ý»ñ³éÛ³É áõéáõóùÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍáõÙ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ íñ³ 

• N2 - ³Ëï³Ñ³ñí³Í ÏáÕÙÇ ÙÇçÝáñÙÇ Ï³Ù µÇýáõñÏ³óÇáÝ ÉÇÙý³ïÇÏ 
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ 

• N3 - ³éÏ³ ¿ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÇ ÙÇçÝáñÙÇ Ï³Ù Ãáù³ñÙ³ïÇ ÉÇÙý³ïÇÏ 
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ, í»ñ³Ýñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ 
³Ëï³Ñ³ñí³Í Ï³Ù Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙáõÙ 

• M - Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
• Mx - Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ãÏ³Ý 
• M0 - Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñ ãÏ³Ý 
• M1 - ³éÏ³ »Ý Ñ»é³Ï³ Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñ` Ý»ñ³éÛ³É áõéáõóù³ÛÇÝ 

Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ ³ÛÉ µÉÃáõÙ 
 
 
 
 
 



ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÷áõÉ³íáñáõÙÁ 

0 ßñç³Ý Tis N0 M0 

IA ßñç³Ý T1 N0 M0 

IB ßñç³Ý T2 N0 M0 

IIA ßñç³Ý T1 N1 M0 

IIBßñç³Ý T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

 
IIIA ßñç³Ý 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 N2 M0 

IIIB ßñç³Ý 
 

T4 ó³ÝÏ³ó³Í N M0 

ó³ÝÏ³ó³Í T N3 M0 

IV ßñç³Ý ó³ÝÏ³ó³Í T ó³ÝÏ³ó³Í N M1 

 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ µñáÝËÇ³É Í³éÇ ¿åÇÃ»ÉÇó ¨ Ýñ³ ·»ÕÓ»ñÇó: ÂáùÇ 
ÑÛáõëí³ÍùÁ ãáõÝÇ ó³í³ÛÇÝ é»ó»åïáñÝ»ñ, ³Û¹ å³ï×³éáí ó³íÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿, »ñµ 
åñáó»ëÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ åÉ¨ñ³Ý Ï³Ù ÝÛ³ñ¹»ñÁ: î³ñµ»ñáõÙ »Ý Ý³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¨ 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ïÇå»ñ: Ü³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³ÝÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ 
ë³Ï³íáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É å³ï³Ñ³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

ÂáùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ ¹»åùáõÙ áõéáõóù³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÁ Ù»Í³Ý³Éáí 
³é³ç³óÝáõÙ ¿ µñáÝËÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ·ñ·éáõÙ, µñáÝËÇ³É ³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ 
ë»·Ù»ÝïÇ, µÉÃÇ Ï³Ù ³ÙµáÕç ÃáùÇ û¹³Ñ³ñáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ` ÑÇåáí»ÝïÇÉÛ³óÇ³ÛÇ ¨ 
³ï»É»Ïï³½Ç Ó¨áí` ÙÇçÝáñÙÇ ï»Õ³ß³ñÅáí Ï³Ù ³é³Ýó ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý: ²×»Éáí 
ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ óáÕáõÝÝ»ñ, åÉ¨ñ³` áõéáõóùÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛ³ñ¹Ç Ý»ñí³íáñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ: Ø»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ 
³Ëï³Ñ³ñí³Í ûñ·³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý: 

ÂáùÇ å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³Ý³Ëï³ÝÇß, ù³ÝÇ 
áñ ÃáùÇ å³ñ»ÝùÇÙ³Ý ãáõÝÇ ó³í³ÛÇÝ é»ó»åïáñÝ»ñ: Ø»Í³Ý³Éáí áõéáõóùÝ ³×áõÙ ¿ 
åÉ¨ñ³, Ñ³ñ¨³Ý ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ëáßáñ µñáÝËÝ»ñ ¨ ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý 
ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ÃáùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÇÝ: àõéáõóùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É 
ù³Ûù³ÛáõÙ ¨ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ:  

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ³ïÇåÇÏ Ó¨»ñÁ Ñ³×³Ë ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ»é³Ï³ 
Ù»ï³ëï³½Ý»ñáí Ï³Ù ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí, áñáÝù ÝÙ³Ý »Ý ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ:  

ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ áõéáõóù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ µ³Å³Ý»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, ï»Õ³ÛÇÝ 
¨ Ñ»é³íáñ Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ áõ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ: 



 

î»Õ³ÛÇÝ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý Ñ³½Á, ³ñÛáõÝ³ËËáõÙÁ, ËáñË³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ó³ÛÝÇ 
ËéåáïáõÃÛáõÝÁ, í»ñÇÝ ëÇÝ»ñ³ÏÇ ×ÝßáõÙÁ, ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³åí³Í Ñ³ñ¨³Ý 
ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ Ý»ñ³×Ç ¨ µñáÝËÇ³É ³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñÙ³Ý Ñ»ï: î»Õ³ÛÇÝÝ»ñÇÝ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É Ý³¨ ÙÇçÝáñÙÇ ï»Õ³ß³ñÅÝ áõ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í ëñïÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ, 
µñáÝËÝ»ñÇ Ã»ùáõÙÝ»ñÁ, ëñïÇ ¨ Ãáù»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ éÇÃÙÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ: 
¾ùëáõ¹³ïÇí åÉ¨ñÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ÕáõÏáí å³ñ»ÝùÇÙ³ÛÇ ×ÝßÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ãáù»ñÇ û¹³Ñ³ñáõÙÁ: 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³Ý ¨ å³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ, Ñ¨áóÁ, ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ù³ßÇ 
ÏáñáõëïÁ: Ð³×³Ë ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ Ã»Ã¨³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ï³ñáÕ 
»Ý ÙÇ³Ï ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ ÉÇÝ»É: ØÛáõë ÏáÕÙÇó ÃáùÇ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ áã ÙÇßï »Ý 
Ñ³ëóÝáõÙ ÝÇÑ³ñ»É ³ËïáñáßÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÷áõÉáõÙ: ä³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÏÙ³ËùÇ áëÏñ»ñáõÙ Ï³ÉóÇáõÙÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 
Ë³Ý·³ñÙ³Ùµ (äÇ»é Ø³ñÇ-´³Ýµ»ñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß), Ù³ßÏ³ÛÇÝ ó³Ýáí, 
¹»ñÙ³ïÇïáí, Ù³ïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ` §ÃÙµÏ³÷³Ûï»ñÇ¦ ïÇåÇ: 

Ø»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý ¨ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ  (ÉÛ³ñ¹, áëÏñ»ñ, 
·ÉËáõÕ»Õ) Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: 

 ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í »Ý µñáÝËÇ³É 
³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñÙ³Ý, ³ï»É»Ïï³½Ç, ³ï»É»Ïï³½áõÙ ù³Ûù³ÛÙ³Ý ¨ Í³Ýñ 
åñáýáõ½ Ãáù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Ñ»ï: 

úµÛ»ÏïÇí ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï (³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÙ, å»ñÏáõëÇ³, 
³áõëÏáõÉï³óÇ³) áõÝÇ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, Ñ³ïÏ³å»ë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í³Õ 
÷áõÉ»ñáõÙ: Ð»ï³·³ÛáõÙ ÏÉÇÝÇÏ³Ý µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ÃáùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó 
¹áõñë áõéáõóùÇ ï³ñ³ÍÙ³Ùµ, Ñ»é³íáñ ûñ·³ÝÝ»ñ Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ùµ, áñáÝóáí 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ áõÝ»Ý áã ³ÛÝù³Ý ³ËïáñáßÇã, áñù³Ý åñá·ÝáëïÇÏ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ¼ÝÝ»ÉÇë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ ³ëÇÙ»ïñÇ³, ÙÇ Ï»ëÇ Ñ»ï 
ÙÝ³ÉÁ ßÝã³éáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 



ÂáùÇ ·³·³ÃÇ å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É ´»ñÝ³ñ-ÐáñÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ (ÙÇá½, åïá½, ¿ÝûýÃ³ÉÙ, ³ÝÑÇ¹ñá½) ½áõ·³Ïóí³Í áõë³Ñá¹Ç ¨ 
áõë³·áïáõ ó³í»ñÇ Ñ»ï, Ý³Ë³µ³½ÏÇ ¹Çëï³É Ñ³ïí³ÍÇ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ åñá·ñ»ëÇíáÕ 
³ïñáýÇ³ÛÇ Ñ»ï` Ï³åí³Í áõéáõóùÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ùµ åÉ¨ñ³ÛÇ ·³·³Ãáí 
µ³½Ï³ÛÇÝ ÑÛáõë³Ï, ëïáñÇÝ å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ áÕ»ñÇ ÙÇç³ÓÇ· »ÉáõÝÝ»ñ ¨ ëÇÙå³ÃÇÏ 
ÝÛ³ñ¹»ñ: 

Þáß³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í³ó³Í ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ 
å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É åáõÝÏóÇ³` µ³ñ³Ï ³ë»Õ³ÛÇÝ µÇáåï³ï ëï³Ý³Éáõ ¨ ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý 
ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ä»ñÏáõëÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ û·Ý»É áñáß»É ÃáùÇ 
³ï»É»Ïï³½Á, Ï³ëÏ³Í»É åÉ¨ñ³É ËáéáãáõÙ Ñ»ÕáõÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ²áõëÏáõÉï³óÇ³Ý 
(ÃáõÉ³ó³Í ßÝãáÕáõÃÛáõÝ, ëï»ÝáïÇÏ µÝáõÛÃÇ Ë½½áóÝ»ñ) áõÝÇ áñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 
½³ñ·³óÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¨ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

²ËïáñáßáõÙ 

è»Ýï·»Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ 80% ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³Ëïáñáß»É ÃáùÇ 
áõéáõóùÝ»ñÁ, »ÝÃ³¹ñ»É áõéáõóùÇ µÝáõÛÃÁ, Ýñ³ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ·Ý³Ñ³ï»É 
Ý»ñÏñÍù³ÛÇÝ ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ: ºÃ» é»Ýï·»ÝáëÏáåÇ³Ûáí Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ 
åÉ¨ñ³É ËáéáãáõÙ ³½³ï Ñ»ÕáõÏ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ãáñ³Ïáó»Ýï»½ ¨ 
í»ñóíáõÙ ¿ Ñ»ÕáõÏ µçç³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 80% ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï 
Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Ñ³ëï³ï»É ëå»óÇýÇÏ áõéáõóù³ÛÇÝ åÉ¨ñÇïÁ Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
÷áõÉáõÙ: äÉ¨ñ³É ËáéáãÇó ³ÙµáÕç Ñ»ÕáõÏÇ Ñ»é³óáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ß³ñáõÝ³Ï»É 
é»Ýï·»Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, áñáß»É ÃáùáõÙ åñáó»ëÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, Ý»ñÏñÍù³ÛÇÝ 
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ: ÎñÏÝ³ÏÇ µ³ó³ë³Ï³Ý óÇïáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É åÉ¨ñ³ÛÇ ³ËïáñáßÇã ïñ³ÝëÃáñ³Ï³É åáõÝÏóÇ³, áñÁ 50% 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ëï³ï»É ³ËïáñáßáõÙÁ Ï³Ù Ï³ï³ñ»É 
íÇ¹»áÃáñ³ÏáëÏáåÇ³` íÇëó»ñ³É ¨ å³ñÇ»ï³É åÉ¨ñ³ÛÇ íñ³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ï»ëÝ»Éáõ, Ý³¨ ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÇ í»ñóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ÂáùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ é»Ýï·»Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ù»ç áñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý µñáÝËÇ (ë»·Ù»Ýï³ñ Ï³Ù µÉÃ³ÛÇÝ) ëï»Ýá½Ç Ýß³ÝÝ»ñÁ, ¿ùëåÇñ³ïáñ ¿ÙýÇ½»Ù³Ý, 
ÑÇåáí»ÝïÇÉÇ³óÇáÝ ³ï»É»Ïï³½Á, áñáÝù ³í»ÉÇ í³Õ »Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ áõéáõóùÇ 
¿Ý¹áµñáÝËÇ³É ³×Ç ¹»åùáõÙ: ¾Ï½áµñáÝËÇ³É ³×Ç ¹»åùáõÙ áõéáõóùÁ ëÏ½µáõÙ ³×áõÙ ¿ 
¿ùëå³ÝëÇí Ñ³Ý·áõÛóÇ Ó¨áí ¨ ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ ã³÷ë»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ, µñáÝËÇ ×ÝßÙ³Ý Ï³Ù 
µñáÝË Ý»ñ³×Ç ¹»åùáõÙ é»Ýï·»Ýáí »ñ¨áõÙ ¿ µñáÝËÇ³É ³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÁ: 

îáÙá·ñ³ýÇ³Ý, Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ïáõÏ åñáÛ»ÏóÇ³Ý»ñáí, ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ëï³Ý³É ëå³éÇã 
ÇÝýáñÙ³óÇ³ µñáÝËÇ³É Í³éÇ íÇ×³ÏÇ (ëï»Ýá½, ûÏÉÛáõ½Ç³), áõéáõóùÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ 
³ëïÇ×³ÝÇ, Ñ³ñ¨³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ:  

¾ùëåÇñ³ïáñ ¿ÙýÇ½»Ù³Ý å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 1-2 ³ÙÇë, ÑÇåáí»ÝïÇÉÇ³óÇ³Ý` 6-8 ³ÙÇë, 
³ï»É»Ïï³½Á` 4-8 ³ÙÇë: ²Û¹ å³ï×³éáí ³é³çÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝí»Éáõó ÙÇÝã¨ 
é»Ýï·»Ý ³ËïáñáßáõÙÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÙÇçÇÝáõÙ 20-24 ³ÙÇë: ÂáùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ 
ë»ÙÇáïÇÏ Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É ËáñËÇ µçç³µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ: àõéáõóù³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý 52-87%` Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ 33-
61%` å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²Û¹ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ÝáõÛÝÇëÏ åñ»ÇÝí³½Çí Ý³Ë³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÁ (carcinoma in situ): 



²Ûë Ù»Ãá¹áí ³ËïáñáßáõÙÁ ã×ßï»Éáõ ¹»åùáõÙ óáõóí³Í ¿ 
ýÇµñáÉ³ñÇÝ·áïñ³Ë»áµñáÝËáëÏáåÇ³` ù»ñáõÏÇ Ï³Ù µñ³ß-µÇáåï³ïÇ í»ñóÝ»Éáí: ÂáùÇ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ³ËïáñáßÙ³Ý ³é³í»É ¿ý»ÏïÇí Ù»Ãá¹ ¿ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ýÇµñáµñáÝËáëÏáåÇ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ïáÙá·ñ³ýÇ³Ý: ÂáùÇ å»ñÇý»ñÇÏ 
ù³ÕóÏ»ÕÇ ³ËïáñáßáõÙÁ ¹Åí³ñ ¿` Ï³åí³Í Ýñ³ ¨ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»Ýï·»Ý 
Ýß³ÝÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÂáùÇ å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÇ ·Ý¹³Ó¨ ï»ëùÇ Ù³ëÇÝ 
ï³ñ³Íí³Í Ï³ñÍÇùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 3-4 ëÙ-Çó Ù»Í áõéáõóùÝ»ñÇÝ: 2 ëÙ-Çó ÷áùñ 
áõéáõóùÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÑÇß»óÝáõÙ »Ý ³ëïÕ³Ó¨ ëåÇ: Ð³½í³¹»å áõéáõóùÁ Ñ»Ýó ëÏ½µÇó 
áõÝÇ ûí³É Ï³Ù ßñç³Ý³Ó¨ ï»ëù: ´Ýáñáß ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÝÑëï³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÂáùÇ ßñç³Ï³ 
ÑÛáõëí³ÍùÇ áõéáõóù³ÛÇÝ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ý µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ý·áõÛóÇ ßáõñç ÇÝùÝ³ïÇå 
×³é³·³ÛÃ³íáñáõÃÛ³Ý (corona maligna) ³é³ç³óÙ³Ý: äáÉÇóÇÏÉÇÏáõÃÛáõÝÝ áõ 
×³é³·³ÛÃ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É µÝáñáß »Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í Ó¨»ñÇÝ, áñÁ 
Ñ³í³Ý³µ³ñ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³ñ³· ³×Ý áõ µ³ñÓñ ÇÝí³½Çí Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
êïí»ñÇ ã³÷ë»ñÇ ¹³Ý¹³Õ ³×Á, Ýñ³ ýáÝÇÝ Ï³ÉóÇÝ³ïÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹»åÇ 
³ñÙ³ï áõÕÇÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÅËïáõÙ å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÇ ³ËïáñáßáõÙÁ: 
²í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿ ³Ëïáñáß»É åÝ¨ÙáÝÇ³ÝÙ³Ý ¨ Ñ³ïÏ³å»ë µñáÝËÇáÉá³Éí»áÉÛ³ñ Ó¨»ñÇ 
³ËïáñáßáõÙÁ: Î³ñ¨áñ ¿ áñáß»É áõéáõóùÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ãáù³ñÙ³ïÇ Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñ, 
å»ñÇÏ³ñ¹, Ý³Ë³ëÇñï, ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ å³ï ¨ ëïáÍ³ÝÇ: ä»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÇ 
Ëáéáã³ÛÇÝ Ó¨Ç Å³Ù³Ý³Ï é»Ýï·»Ý ÝÏ³ñÇÝ »ñ¨áõÙ ¿ Ëáéáã, áñÇ Ý»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÁ 
³ÝÑ³ñÃ ¿, ßñç³Ï³ Ãáù³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ¹ÇïíáõÙ »Ý µáñµáù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ: ÂáùÇ 
·³·³ÃáõÙ ¹ÇïíáõÙ »Ý å»ñÇý»ñÇÏ ëïí»ñÝ»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý ³Õ»ÕÝ³Ó¨ Ý»ñù¨ 
³ñï³÷ùí³Í ë³ÑÙ³Ý, áñÁ Ë³éÝíáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É 
áÕÝ³ß³ñÇ ëïáñÇÝ å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ ¨ í»ñÇÝ ÏñÍù³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Éñ³óáõóÇã é»Ýï·»Ý 
ïáÙá·ñ³ýÇ³, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É I-III ÏáÕ»ñÇ Ñ»ïÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ, ëïáñÇÝ 
å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ ¨ í»ñÇÝ ÏñÍù³ÛÇÝ áÕ»ñÇ ÙÇç³ÓÇ· »ÉáõÝÝ»ñÇ ¹»ëïñáõÏóÇ³Ý: ²Ûëûñ ÃáùÇ 
ù³ÕóÏ»ÕÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¨ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÏÝÑ³Ûï 
³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ïáÙá·ñ³ýÇ³ÛÇÝ: ÂáùÇ å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»Õ 
³Ëïáñáß»Éáõó Ñ»ïá, Ï³Ëí³Í Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó, 
Ï³ï³ñáõÙ »Ý µ³ñ³Ï Ï³Ù Ñ³ëï ³ë»Õ³ÛÇÝ åáõÝÏóÇáÝ µÇáåëÇ³: ²ËïáñáßáõÙÁ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉÇÝáõÙ Ñ³ëï³ï»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 83%-Ç Ùáï: ØÇÝã¨ 3ëÙ 
(T1) ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ù»Ãá¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ùáï 70% ¿, 3ëÙ-Çó Ù»Í (T2-
T3)` 85-90%: Ø»Ãá¹Á ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ÙÇ³Ï ÃáùáõÙ å³ÃáÉá·ÇÏ ëïí»ñÇ, ¿ËÇÝáÏáÏ³ÛÇÝ 
ÏÇëï³ÛÇ Ï³ëÏ³ÍÇ, Ñ»Ùáé³·ÇÏ ¹Ç³Ã»½Ý»ñÇ, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý, Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ ¹»åùáõÙ: îñ³ÝëÃáñ³Ï³É åáõÝÏóÇ³ÛÇ 
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ µñáÝË³Ãáù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
é»Ýï·»Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝÛáõÃÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É 
ÃáùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ëáõµë»·Ù»Ýï³ñ µñáÝËÝ»ñÇ ¹Çëï³É 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó: Ø»Í³ó³Í ïñ³Ë»áµñáÝËÇ³É, µÇýáõñÏ³óÇáÝ ÉÇÙýáÑ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ 
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí µñáÝËáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ïñ³Ýëïñ³Ë»áµñáÝËÇ³É åáõÝÏóÇ³ Ï³Ù ³é³çÝ³ÛÇÝ ÙÇçÝáñÙÇ 
µçç³ÝùÇ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ïñ³ÝëÃáñ³Ï³É åáõÝÏóÇ³` ·»ñÓ³ÛÝ³ÛÇÝ ëÏ³Ý³íáñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: ÆÝýáñÙ³ïÇí ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É Ù»¹Ç³ëïÇÝáëÏáåÇ³ 
Ï³Ù å³ñ³ëï»éÝ³É Ù»¹Ç³ëïÇÝáïáÙÇ³: Ø»¹Ç³ëïÇÝáëÏáåÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
Ñ»é³óÝ»É åñ»ïñ³Ë»³É, å³ñ³ëï»éÝ³É ÉÇÙý³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ: Ø»Ãá¹Ç ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 
69-81% ¿: Ø»Í³ó³Í µÇýáõñÏ³óÇáÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
Ï³ï³ñ»É åáõÝÏóÇáÝ µÇáåëÇ³ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ÙÇçáí: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¨ å³ñï³¹Çñ 



³ËïáñáßÇã Ù»Ãá¹ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ýÇµñáµñáÝËáëÏáåÇ³Ý: ²ÛÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë íÇ½áõ³É 
½ÝÝ»É ÁÙå³ÝÁ, ßÝã³÷áÕÁ ¨ µáÉáñ µñáÝËÝ»ñÁ, ï»ëÝ»É ³ÝÙÇç³å»ë áõéáõóùÁ, áñáß»É Ýñ³ 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ¹³ï»É Ãáù³ñÙ³ïÇ ¨ ÙÇçÝáñÙÇ 
ÉÇÙý³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, Ï³ï³ñ»É µÇáåëÇ³ ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ëï³Ý³É ÝÛáõÃ µçç³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
üÇµñáµñáÝËáëÏáåÇ³Ý ³é³í»É ¿ý»ÏïÇí ³ËïáñáßÇã Ù»Ãá¹ ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý, ù³Ý 
å»ñÇý»ñÇÏ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï: ÎÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ é»Ýï·»Ýá¿Ý¹áëÏáåÇ³, 
¿Ý¹áëáÝá·ñ³ýÇ³, ýÉÛáõáñ»ëó»Ýï³ÛÇÝ ¿Ý¹áëÏáåÇ³: ²ËïáñáßÇã Ãáñ³ÏáïáÙÇ³Ý 
óáõóí³Í ¿ ÃáùáõÙ ëáÉÇï³ñ ëïí»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, »ñµ í»ñáÝßÛ³É Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 
³ÝµáÕçáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë Ñ³ëï³ï»É Ï³Ù ÅËï»É ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ: ²Ù»Ý »ññáñ¹ 
³Ûó»ÉáõÇ Ùáï Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý í³Õ ÷áõÉ (I-II), áñÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë 90% ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï Ï³ï³ñ»É ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ: ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛ³Ý 
åáõÝÏóÇ³ Ï³Ù ïáï³É µÇáåëÇ³` åñáó»ëÇ µÝáõÛÃÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
Ü»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßï³å ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý ³í»ÉÇ ÇÝýáñÙ³ïÇí ¿, ù³Ý 
µçç³µ³Ý³Ï³ÝÁ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝÙ³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
íÇ¹»áÃáñ³ÏáëÏáåÇÏ »Õ³Ý³Ïáí: Ð»Ý³ß³ñÅÇã Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó ·³Ý·³ïÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É áëÏñ»ñÇ é³¹ÇáÝáõÏÉÇ¹³ÛÇÝ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ: Ü¨ñáÉá·Ç³Ï³Ý ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ³ÛÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ óáõóí³Í ¿ 
·ÉËáõÕ»ÕÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ïáÙá·ñ³ýÇ³: 

´áõÅÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ, 
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ½áõ·³ÏóáõÙÁ: ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ 
³é³í»É ³ñÙ³ï³Ï³Ý ¿ ¨ áõÝÇ Ùáï 100 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ: ì»ñçÇÝë áõÝÇ ÙÇ ß³ñù 
Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñ` áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ëáÙ³ïÇÏ: ¸ñ³ÝóÇó »Ý åñáó»ëÇ 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ¨³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¨ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ íñ³ (áñáÝù áõéáõóùÁ 
¹³ñÓÝáõÙ »Ý ³ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ), Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ Ñ»é³íáñ ûñ·³ÝÝ»ñ` ÉÛ³ñ¹, áëÏñ»ñ, 
·ÉËáõÕ»Õ (áñáÝù íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ý ³ÝÝå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ), ëÇñï-
³ÝáÃ³ÛÇÝ ¨ ßÝã³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ó³Íñ ýáõÝÏóÇáÝ³É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áõÕ»ÏóáÕ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ (áñáÝù ³Ýï³Ý»ÉÇ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ), ÑÇí³Ý¹Ç Ññ³Å³ñí»ÉÁ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó: àñáß íÇñ³µáõÛÅÝ»ñ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ »Ý óáõó³µ»ñáõÙ ¨ Ñ³Ï³óáõóáõÙ ã»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ Ñ³ñ³ÏÇó 
ûñ·³ÝÝ»ñÇ íñ³ áõéáõóùÇ ³ÝóáõÙÁ: î³ñµ»ñáõÙ »Ý é³¹ÇÏ³É, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý é³¹ÇÏ³É ¨ 
å³ÉÇ³ïÇí íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: è³¹ÇÏ³É Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ, »ñµ 
Ñ»é³óíáõÙ ¿ áÕç áõéáõóùÁ (³é³çÝ³ÛÇÝ ûç³ËÁ ³éáÕç ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, 
é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ ¨ µçç³ÝùÁ)` Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñáí: ²Û¹ 
Í³í³ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É T1-2N0-1M0, T3N0M0 Å³Ù³Ý³Ï: ²ÛëåÇëÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ½áõ·³Ïó»É Éñ³óáõóÇã ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ï³Ù ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³Ûáí: 
ä³ÉÇ³ïÇí íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõéáõóùÇ áã µáÉáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý 
Ñ»é³óíáõÙ: ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ íÇñ³Ñ³ï»É ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í Ó¨»ñáí 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ íÇñ³Ñ³ïáõÙ »Ý ÃáùÇ Ù³Ýñ³µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»ÕÁ í³Õ 
÷áõÉ»ñáõÙ, áñÁ Ù»Í³óÝáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ: ÂáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ 
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ ï³ñµ»ñ ¿: ¸ñ³Ýù »Ý ïÇåÇÏ, ÁÝ¹É³ÛÝí³Í, 
ÏáÙµÇÝ³óí³Í åÝ¨ÙáÝ¿ÏïáÙÇ³Ý, Éáµ- ¨ µÇÉáµ¿ÏïáÙÇ³Ý` ·ÉË³íáñ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É 



µñáÝËÝ»ñÇ ßñç³Ý³Ó¨ Ï³Ù ë»å³Ó¨ é»½»ÏóÇ³Ûáí, ï³ñ»óÝ»ñÇ Ùáï ÷áùñ å»ñÇý»ñÇÏ 
ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï ë»·Ù»Ýï³ñ é»½»ÏóÇ³: Ð³ÛïÝ³µ»ñí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 
íÇñ³Ñ³ï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 12-15%: ÞÝã³÷áÕÇ é»½»ÏóÇ³Ûáí åÝ¨ÙáÝ¿ÏïáÙÇ³Ý` 
ÑÇÙÝí³Í µñáÝËáåÉ³ëïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µáõÝùÇ íñ³, ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
íÇñ³Ñ³ï»É ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ: àñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ÃáùÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ùëÇÙ³É ÁÝ¹³ñÓ³Ï»É é»½»ÏóÇ³ÛÇ Í³í³ÉÝ áõ 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ áõÕ»Ïó»É ïáï³É Ù»¹Ç³ëïÇÝ³É ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³Ûáí, ù³ÝÇ áñ ·ñ»Ã» 
40% ÉÇÙý³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ áñáÝù Ù³ÏñáëÏáåÇáñ»Ý Ù»ï³ëï³½Ý»ñáí ³Ëï³Ñ³ñí³Í 
ã»Ý, Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ Ù»ï³ëï³ïÇÏ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý Ñ»é³Ï³ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ ÷áõÉÇó: äñáó»ëÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 5 ï³ñáõó ³í»É ³åñáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñ Ùáï 70%-Á: 

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ áã íÇñ³Ñ³ï»ÉÇ Ó¨»ñÇ, ÑÇí³Ý¹Ç Ññ³Å³ñí»Éáõ, 
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¨ ³í»ÉÇ É³í 
³ñ¹ÛáõÝù ¿ ï³ÉÇë ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í ¨ ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»ÕÇ ¹»åùáõÙ: Î³ñáÕ ¿ 
ÏÇñ³éí»É ¨ é³¹ÇÏ³É, ¨ å³ÉÇ³ïÇí µáõÅÙ³Ý åÉ³ÝáõÙ: è³¹ÇÏ³É ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ 
µáõÅáõÙÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 2 Ñ³Ï³¹Çñ µ¨»éÝ»ñÇó ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ áõéáõóùÝ áõ ÙÇçÝáñÙÁ: 
¶áõÙ³ñ³ÛÇÝ ûç³Ë³ÛÇÝ ¹á½³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ 60-70 ¶ñ»Û (2 ¶ñ»Û/ûñÁ, ß³µ³ÃÁ 5 ûñ): ÎáõñëÇ 
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 6-7 ß³µ³Ã ¿: ÐÝ³ñ³íáñ ¿ ÏáõñëÇ ³ÝóÏ³óáõÙ 2 ¿ï³åáí »ñÏß³µ³ÃÛ³ 
ÁÝ¹ÙÇçáõÙáí, ³Ù»Ý ¿ï³åáõÙ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ûç³Ë³ÛÇÝ ¹á½³Ý 30 ¶ñ»Û: 

Ø³Ýñµçç³ÛÇÝ ¨ áã-Ù³Ýñµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àã-Ù³Ýñµçç³ÛÇÝÝ ³í»ÉÇ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í ¿, ³í»ÉÇ ¹³Ý¹³Õ ¿ 
³×áõÙ ¨ ³í»ÉÇ áõß ¿ Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí ûå»ñ³µÇÉ ¨ é»½»Ïï³µÇÉ 
¹»åù»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ ÏÇñ³é»É íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅáõÙ: â¹Çý»ñ»Ýóí³Í ù³ÕóÏ»Õáí 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ, áñáÝó óáõóí³Í ¿ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³, Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý 
µ³ñÓÇÃáÕÇ áõéáõóùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ ã»Ý íÇñ³Ñ³ïí»Éáõ: âÝ³Û³Í 
ÉÇ³ñÅ»ù µáõÅÙ³Ý Ñ³½í³¹»å »Ý Ñ³ëÝáõÙ, ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ù»Í³óÝáõÙ ¿ 
ÏÛ³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, É³í³óÝáõÙ Ýñ³ áñ³ÏÁ` Ù»ÕÙ³óÝ»Éáí ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Í³Ýñ 
ëÇÙåïáÙÝ»ñÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÃáùÇ ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í ù³ÕóÏ»ÕÇ ó³Íñ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` ÙáÝáùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ Ñ³½í³¹»å ¿ ÏÇñ³éíáõÙ: ²é³í»É 
³ÏïÇí »Ý ÙáÝáùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ï³ùë³ÝÝ»ñÁ ¨ åÉ³ïÇÝ³ÛÇÝ 
åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ: Ð³ïÏ³å»ë ¿ý»ÏïÇí »Ý ÏáÙµÇÝ³óÇ³Ý»ñÁ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
åÉ³ïÇÝ³ÛÇÝ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ: êï³Ý¹³ñï ÏáÙµÇÝ³óÇ³ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Cisplatin + Taxan, 
Cisplatin + Vinorelbin:  

Ø³Ýñµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»ÕÁ ¹³ëíáõÙ ¿ ³é³í»É ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇÝ, µÝáñáß ¿ Ï³ñ× 
³Ý³ÙÝ»½Á, í³ï åñá·Ýá½Á: ²ÛÝ ½·³ÛáõÝ ¿ ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ¨ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ 
Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³Ý µ»ñáõÙ ¿ áõéáõóùÇ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 60-80%-Ç Ùáï, µ³Ûó ãÇ »ñÏ³ñ³óÝáõÙ ÏÛ³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ñ»é³íáñ 
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý å³ï×³éáí, áñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ 
³ÝóÏ³óáõÙ: Ø³ùëÇÙ³É ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¿ý»Ïï ëï³Ý³Éáõ ¨ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ 
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` 

1. Ð³Ù³Ïó»É 3-4 åñ»å³ñ³ï` ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí 
2. òÇïáëï³ïÇÏÝ»ñÇ ÙÇ³Ý·³ÙÛ³ Ù»Í ¹á½³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ 
3. Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ÛÇ Ñ»ï ½áõ·³ÏóáõÙ 



ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ½áõ·³ÏóáõÙÝ»ñÇ ß³ï »Õ³Ý³ÏÝ»ñ` Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³ ¨ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ, ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ ¨ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ, 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ Ñ»ï³·³ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ï³Ù ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³Ûáí ¨ ³ÛÉÝ: 
ÎÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ µáõÅáõÙ: 

ºÉù 

ÂáùÇ ù³ÕóÏ»Õáí ãµáõÅí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ ÙÇßï í³ï ¿` Ùáï 90% 
Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ ³ËïáñáßáõÙÁ ¹Ý»Éáõ å³ÑÇó 2 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ØÇ³ÛÝ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 
µáõÅáõÙÝ ¿ ï³ÉÇë ÑÝ·³ÙÛ³ ³åñ»ÉÇáõÃÛáõÝ ÙÇÝã¨ 30%: ÀÝ¹ áñáõÙ I (T1 N0 M0)  ÷áõÉáõÙ  
ÑÝ·³ÙÛ³ ³åñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 80%, II ÷áõÉáõÙ` ÙÇÝã¨ 45%, III ÷áõÉáõÙ` ÙÇÝã¨ 20%: 
ØÇ³ÛÝ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ Ï³Ù ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ ï³ÉÇë ¿ ÙÇÝã¨ 10% ÑÝ·³ÙÛ³ 
³åñ»ÉÇáõÃÛáõÝ: ¼áõ·³Ïóí³Í µáõÅáõÙÁ Ù»Í³óÝáõÙ ¿ ÑÝ·³ÙÛ³ ³åñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ 40%: 
ºÉùÁ í³ï³ÝáõÙ ¿ é»·ÇáÝ³ñ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 



ÈÇÙýáÙ³Ý»ñ 
 

Ð»ÙáµÉ³ëïá½Ý»ñÁ`  ³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍ  ÑÛáõëí³ÍùÇ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  »Ý  É»ÛÏá½Ý»ñÇ (É»ÛÏ»ÙÇ³Ý»ñÇ)`  áõéáõóùÝ»ñ  áëÏñ³ÍáõÍÇ  
³é³çÝ³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ  ¨  áãÉ»ÛÏ»ÙÇÏ  Ñ»ÙáµÉ³ëïá½Ý»ñÇ`  áõéáõóùÝ»ñ, áñáÝù  
³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  áëÏñ³ÍáõÍÇó  ¹áõñë  ³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍ  µçÇçÝ»ñÇó`  áëÏñ³ÍáõÍÇ  Ñ»ï³·³  
ÑÝ³ñ³íáñ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ  (É»ÛÏ»ÙÇ½³óÇ³Ûáí): 

È»ÛÏá½Ý»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ëáõñ  ¨  ËñáÝÇÏ:  
àãÉ»ÛÏ»ÙÇÏ  Ñ»ÙáµÉ³ëïá½Ý»ñÁ  Çñ»Ýó  Ñ»ñÃÇÝ  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  »Ý  2  Ù»Í  

»ÝÃ³ËÙµ»ñÇ` ÉÇÙý³ïÇÏ  Í³·Ù³Ý  áõéáõóùÝ»ñ – ÉÇÙýáÙ³Ý»ñ (ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³, 
áãÑáçÏÇÝÛ³Ý  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñ)  ¨  áãÉÇÙý³ïÇÏ  Í³·Ù³Ý  áõéáõóùÝ»ñ  (Ù³Ïñáý³·³É  
áõéáõóùÝ»ñ, ã³ñáñ³Ï  ÑÇëïÇáóÇïá½Ý»ñ  ¨  ³ÛÉÝ): 

ÈÇÙýáÙ³Ý»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  Ñ³Ý¹Çå»É ó³ÝÏ³ó³Í  ï³ñÇùáõÙ:  
ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇÝ  µÝáñáß  ¿  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  2  åÇÏ»ñÁ (bimodal age peaks) - 

³é³çÇÝ åÇÏÁ` 15-35 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, »ñÏñáñ¹ åÇÏÁ` 50 ¨ µ³ñÓñ  ï³ñÇùáõÙ: àãÑáçÏÇÝÛ³Ý  
ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÁ  Áëï  ï³ñÇùÇ  µ³Ëßí³Í  »Ý  Ñ³í³ñ³ë³ñ³å»ë: 

ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³Ûáí  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  ³Ù»Ý³µ³ñÓñ  óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ  
³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  »Ý  ØÇ³óÛ³É  Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ, Î³Ý³¹³ÛáõÙ, Þí»ó³ñÇ³ÛáõÙ  ¨  
ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ  ºíñáå³ÛáõÙ, óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ  ³í»ÉÇ  ó³Íñ  »Ý  Ð³ñ³í³ÛÇÝ  ¨  ²ñ¨»ÉÛ³Ý  
ºíñáå³ÛáõÙ, ÇëÏ  ³Ù»Ý³ó³Íñ  óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  »Ý  ²ñ¨»ÉÛ³Ý  ²ëÇ³ÛÇ  
»ñÏñÝ»ñáõÙ: îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ÙÇ ÷áùñ  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, 
ëåÇï³Ï³ÙáñÃÝ»ñÇ  Ùáï  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, ù³Ý ë¨³ÙáñÃÝ»ñÇ  Ùáï:   

ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  (ÐÈ, ÐáçÏÇÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ÉÇÙýá·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½)  ¹»åùáõÙ  
åñáó»ëÁ  ëÏëíáõÙ  ¿  áõÝÇó»ÝïñÇÏ  ¨  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ï³ñ³ÍíáõÙ`  ÉÇÙýá·»Ý  ¨  
Ñ»Ù³ïá·»Ý  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: 

àãÑáçÏÇÝÛ³Ý  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÁ   (àÐÈ)  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ÝÑ³Ù³ë»é  ËáõÙµ  ¿`  
ÇÝãå»ë  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ï³éáõóí³Íùáí, ³ÛÝå»ë  ¿É  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  µÝáõÃ³·ñ»ñáí 
(å³ñ³Ù»ïñ»ñáí)  ¨  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÁÝÃ³óùáí: î³ñ³ÍíáõÙ  »Ý  ÉÇÙýá·»Ý  ¨  Ñ»Ù³ïá·»Ý  
×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí, ¨  Ç  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  ÐÈ-Ç` µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  ï³ñ³ÍÙ³Ý  
ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 
¾ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñÁ 
ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  ¿ÃÇáÉá·Ç³ÛáõÙ  Ñ³ïáõÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  »Ý  ï³ÉÇë  ¾åßï»ÛÝ-

´³ññÇ  íÇñáõëÇÝ (EBV)  ¨  Å³é³Ý·³Ï³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ: ¾åßï»ÛÝ-´³ññÇ  íÇñáõëÁ   
å³ïÏ³ÝáõÙ  ¿  Ñ»ñå»ë-íÇñáõëÝ»ñÇ  ÁÝï³ÝÇùÇÝ  ¨  áõÝÇ  ïñáåÇ½Ù  ¹»åÇ  Ëáßáñ  B-
ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÁ: ²Ý³ÙÝ»½áõÙ  ÇÝý»ÏóÇáÝ  ÙáÝáÝáõÏÉ»á½Ç  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  Ùáï  3  ³Ý·³Ù 
µ³ñÓñ³óÝáõÙ  ¿  Ñ»ï³·³  ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  ³é³ç³óÙ³Ý  Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  ¹»åù»ñÇ  Ùáï  50%-áõÙ  èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  µçÇçÝ»ñáõÙ  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  »Ý  EBV-Ïá¹³íáñí³Í  ÷áùñ  èÜÂ-Ý»ñ (EBER- EBV encoded small 
RNA):  

àãÑáçÏÇÝÛ³Ý  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ¿ÃÇáÉá·Ç³ÛáõÙ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  
ÇÙáõÝá¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ  íÇ×³ÏÝ»ñÁ (ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇ³Ý), ùÇÙÇ³Ï³Ý  ¨  ýÇ½Ç³Ï³Ý  
Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:  ´»ñÏÇïÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  ¿Ý¹»ÙÇÏ  Ó¨Á  ÝáõÛÝå»ë  
³ëáó³óíáõÙ  ¿  ¾åßï»ÛÝ-´³ññÇ  íÇñáõëÇ  Ñ»ï:    

 
ÈÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  (Ann Arbor-Ç  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Cotswold-

Ç  Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³, 1989 Ã.) 
I ÷áõÉ – ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»Ï  ËÙµÇ Ï³Ù  Ù»Ï  ¿ùëïñ³ÉÇÙý³ïÇÏ  ûñ·³ÝÇ  

³Ëï³Ñ³ñáõÙ  (IE), 
II ÷áõÉ – ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  2  ¨  ³í»ÉÇ  ·áïÇÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ëïáÍ³Ýáõ  

ÙÇ  ÏáÕÙáõÙ, áñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  áõÕ»Ïóí»É  Ù»Ï  ¿ùëïñ³ÉÇÙý³ïÇÏ  ûñ·³ÝÇ  ÉáÏ³ÉÇ½³óí³Í 
ÁÝ¹·ñÏáõÙáí  (IIE), 



III ÷áõÉ - ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·áïÇÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ëïáÍ³Ýáõ  »ñÏáõ  
ÏáÕÙ»ñáõÙ, áñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  áõÕ»Ïóí»É  Ù»Ï  ¿ùëïñ³ÉÇÙý³ïÇÏ  ûñ·³ÝÇ  ÉáÏ³ÉÇ½³óí³Í  
³Ëï³Ñ³ñáõÙáí  (IIIE)  Ï³Ù  ÷³ÛÍ³ÕÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙáí (IIIS), Ï³Ù  ¹ñ³Ýó  ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý  
³Ëï³Ñ³ñáõÙáí (IIISE), 

IV  ÷áõÉ – Ù»Ï  ¨  ³í»ÉÇ  ¿ùëïñ³ÉÇÙý³ïÇÏ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ¨  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  
ï³ñ³ÍáõÝ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ`  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ  
Ï³Ù  ³é³Ýó  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý: 

¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³ßíÇ  »Ý  ³éÝíáõÙ  ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ (Ï³Ù  ³Ûëå»ë  
Ïáãí³Í  B-³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ)  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ.   

A - ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³Ý»ñÁ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ  µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý, 
B - ³éÏ³  »Ý  ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ`  ï»Ý¹  - (380C-Çó  µ³ñÓñ), ³é³ï  

·Çß»ñ³ÛÇÝ  ùñïÝ³ÃáñáõÃÛáõÝ, Ù³ñÙÝÇ  ½³Ý·í³ÍÇ  Ïáñáõëï 10%-Çó  ³í»ÉÇ`  í»ñçÇÝ  6  
³ÙÇëÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: 

¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Éñ³óáõóÇã  ÝßáõÙÝ»ñ  »Ý. 
• ÙÇçÝáñÙ³-ÏñÍù³ÛÇÝ  óáõóÇã (Ù»¹Ç³ëïÇÝ³É-Ãáñ³Ï³É  ÇÝ¹»ùë) – ÙÇçÝ³Ï  ëïí»ñÇ  

³é³í»É³·áõÛÝ  É³ÛÝáõÃÛ³Ý  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ  ïñ³Ù³·ÍÇÝ Ýñ³  
³Ù»Ý³É³ÛÝ  ï»ÕáõÙ` áõÕÇÕ  åñáÛ»ÏóÇ³Ûáí  Ï³ï³ñí³Í  é»Ýï·»Ýá·ñ³Ù³ÛÇ  íñ³  ThV-VI  
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ; 

• X - ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ (Ù³ëÇí, bulky)  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ – 
ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ` »Ã»  Ù»¹Ç³ëïÇÝ³É-Ãáñ³Ï³É  ÇÝ¹»ùëÁ  ≥1/3  Ï³Ù  
ó³ÝÏ³ó³Í  áõñÇß  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  10ëÙ-Çó  Ù»Í  ïñ³Ù³·Íáí: 

ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  Å³Ù³Ý³Ï  Éñ³óáõóÇã  Ñ³ßíÇ  »Ý  ³éÝíáõÙ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  éÇëÏÇ  
·áñÍáÝÝ»ñÁ. 

³/ Ëáßáñ  ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ½³Ý·í³Í  (bulky), 
µ/ ¿ùëïñ³Ýá¹³É  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ,  
·/ µ³ñÓñ  ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ  Ýëï»óÙ³Ý  ³ñ³·áõÃÛáõÝ (¾Ü², 50 ¨ ³í»ÉÇ  ÙÙ/Å³Ù` ³é³Ýó  

B-³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  ¨  30 ¨  ³í»ÉÇ  ÙÙ/Å³Ù  B-³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ),  
¹/ ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  3  ¨  ³í»ÉÇ  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ·áïÇÝ»ñ: 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÷áõÉ»ñÇ  ¨  ³Ûë  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  ÑÇÙ³Ý  íñ³, Áëï  German  Hodgkin Study  

Group-Ç  (GHSG)   ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ÐÈ-Ý  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  ¿  3  éÇëÏÇ   ËÙµ»ñÇ`  
• í³Õ  µ³ñ»Ýå³ëï ÷áõÉ»ñ (early favourable stages) – I ¨ II ÷áõÉ»ñ` ³é³Ýó  

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  éÇëÏÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ, 
• í³Õ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÷áõÉ»ñ  (early  unfavourable  stages) - I  ¨  II  ÷áõÉ»ñ` 

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  éÇëÏÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, 
• áõß  ÷áõÉ»ñ (advanced stages)  - III ¨  IV  ÷áõÉ»ñÇ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  IIB  

÷áõÉ»ñÇ  áñáß  ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, áñáÝù  áõÝ»Ý  Ù»Í  ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ½³Ý·í³Í  Ï³Ù  
¿ùëïñ³Ýá¹³É  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: 

  
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý  Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ  Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  (²ÐÎ, WHO)  

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (2008Ã.), ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³Ý  
ÑÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  ¿  ¹³ë³Ï³Ý  ÐÈ-Ç  (95%)  ¨  ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ-
·»ñ³ÏßéáõÙáí  Ýá¹áõÉÛ³ñ ÐÈ-Ç  (5%):  ¸³ë³Ï³Ý  ÐÈ-Ý  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  Ýá¹áõÉÛ³ñ  ëÏÉ»ñá½ 
(³é³í»É  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáÕ  »ÝÃ³ïÇå, 60-80%), Ë³éÁ-µçç³ÛÇÝ (25-30%), ÉÇÙýáóÇï-
Ñ³ñáõëï  (5%)  ¨  ÉÇÙýáóÇï-ÑÛáõÍí³Í  (1%)    »ÝÃ³ïÇå»ñÁ: 

ÐÈ-Ý  ÑÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ÐáçÏÇÝÇ  ¨  èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  µçÇçÝ»ñÇ   
(H-RS)  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  µçÇçÝ»ñÁ  Ëáßáñ  ¿ùëó»ÝïÇÏ  µçÇçÝ»ñ  »Ý`  
Ù»ÏÇó  ³í»ÉÇ  ÏáñÇ½Ý»ñáí, áñáÝó  Ï»ÝïñáÝáõÙ  ·ïÝíáõÙ  »Ý  Ëáßáñ, ³É-Ï³ñÙÇñ  
ÏáñÇ½³ÏÝ»ñ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë  ³å³óáõóí³Í  ¿  ³Û¹  µçÇçÝ»ñÇ  B-ÉÇÙýáóÇï³ñ  Í³·áõÙÁ: 
èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  µçÇçÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ  å³ñï³¹Çñ  ¿  ÐÈ-Ç  µáÉáñ  »ÝÃ³ïÇå»ñÇ  
³ËïáñáßÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ  ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ-·»ñ³ÏßéáõÙáí Ýá¹áõÉÛ³ñ ÐÈ-Ç, 
áñÇ  ¹»åùáõÙ  ³Û¹  µçÇçÝ»ñÁ  ËÇëï  Ñ³½í³¹»å  »Ý  Ï³Ù  µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý: ØÇ³ÏáñÇ½  
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ, ÏáãíáõÙ  »Ý  ÐáçÏÇÝÇ  µçÇçÝ»ñ, ÝáõÛÝå»ë  µÝáñáß  »Ý  ³Ûë  



ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ, µ³Ûó  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  ³ËïáñáßÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  
µçÇçÝ»ñÇ  ÙÛáõë  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÝ  »Ý  É³ÏáõÝ³ñ  µçÇçÝ»ñÁ  (¹ÇïíáõÙ  »Ý  Ýá¹áõÉÛ³ñ  
ëÏÉ»ñá½Ç  ¹»åùáõÙ)  ¨  ³ïÇåÇÏ ÉÇÙýáóÇï-ÑÇëïÇáóÇï³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÁ (L&H  Ï³Ù  
§popcorn¦ µçÇçÝ»ñÁ; ¹ÇïíáõÙ  »Ý    ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ-·»ñ³ÏßéáõÙáí  Ýá¹áõÉÛ³ñ ÐÈ-Ç   
¹»åùáõÙ): 

ÐÈ-Ç  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ³ËïáñáßÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  µ³óÇ  èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  
µçÇçÝ»ñÇ  Ï³Ù  Ýñ³  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÇó, å³ñï³¹Çñ  ¿  Ý³¨  µáñµáù³ÛÇÝ  
ýáÝÇ  (ÙÇÏñáßñç³å³ïÇ)  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ, áñÁ  µ³ÕÏ³ó³Í  ¿  ÉÇÝáõÙ  é»³ÏïÇí  ¨  
µáñµáù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇó`  Ù³Ïñáý³·»ñ, ¿á½ÇÝáýÇÉÝ»ñ, Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñ, å³ñ³ñï  (mast) 
µçÇçÝ»ñ, B-  ¨   T-ÉÇÙýáóÇïÝ»ñ  (§³ÝÙ»Õ  íÏ³Ý»ñ¦, innocent bystander cells; Ï³½ÙáõÙ  »Ý  
ÐÈ-Ç  áõéáõóù³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÇ  95%-Çó  ³í»ÉÇÝ): Ð³Ù³ñíáõÙ  ¿, áñ  áõéáõóù³ÛÇÝ  
µçÇçÝ»ñÁ  ÷áË³½¹áõÙ  »Ý  ³Û¹  µçÇçÝ»ñÇ  Ñ»ï, áñÇ  ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  
µçÇçÝ»ñáõÙ  ÁÝÏ×íáõÙ  ¿  ³åáåïá½Á  ¨  ËÃ³ÝíáõÙ  »Ý  åñáÉÇý»ñ³óÇ³ÛÇ  åñáó»ëÝ»ñÁ: 
²Û¹  ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý  åñáó»ëáõÙ  Ñ³ïáõÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  ¿  ïñíáõÙ  CD68+ 
Ù³Ïñáý³·Ý»ñÇÝ, áñáÝó  ³é³ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ÷áùñ  B-ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ  å³Ï³ëÁ  
¨  Ù»ï³Éáå»åïÇ¹³½³Ý»ñÇ  (ûñÇÝ³Ï, MMPP11-Ç)  ûí»ñ¿ùëåñ»ëÇ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  
³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  åñá·ÝáëïÇÏ  ·áñÍáÝÝ»ñ: 

ÐÈ-Ç  ¹»åùáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ÇÙáõÝáý»ÝáïÇå³íáñáõÙÁ  û·ÝáõÙ  ¿  áñáß»É  
ëå»óÇýÇÏ  »ÝÃ³ïÇåÁ: ¸³ë³Ï³Ý  ÐÈ-Ç  ¹»åùáõÙ  ÐáçÏÇÝ-èÇ¹-Þï»éÝµ»ñ·Ç  (H-RS)  
µçÇçÝ»ñÁ  ¹ñ³Ï³Ý  »Ý  Ý»ñÏíáõÙ  CD30-Ç (80-100% ¹»åù»ñáõÙ) ¨  CD15-Ç (75-85%  
¹»åù»ñáõÙ)  Ñ³Ù³ñ: CD20-Á, áñÁ  B-µçç³ÛÇÝ  ·ÍÇ  Ñáõë³ÉÇ  Ù³ñÏ»ñ  ¿,  ¹ñ³Ï³Ý  ¿  
¹³ë³Ï³Ý  ÐÈ-Ç  40%  ¹»åù»ñáõÙ: ÈÇÙýáóÇïÝ»ñÇ-·»ñ³ÏßéáõÙáí  Ýá¹áõÉÛ³ñ  ÐÈ-Ç  
¹»åùáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ëáõµëïñ³ïÁ  Ï³½ÙáõÙ  »Ý  ³ïÇåÇÏ  ÉÇÙýáóÇï-ÑÇëïÇáóÇï³ÛÇÝ  
µçÇçÝ»ñÁ, ¨  ³Ûë  »ÝÃ³ïÇåÁ  ÙÇßï  ËÇëï  ¹ñ³Ï³Ý  ¿  Ý»ñÏíáõÙ  CD20-Ç  Ñ³Ù³ñ, 
ÇÝãå»ë  Ý³¨  B-µçÇçÝ»ñÇ  ëå»óÇýÇÏ  Ù³ñÏ»ñÝ»ñÇ` CD79a-Ç  ¨  CD45-Ç  Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó  
µ³ó³ë³Ï³Ý` CD30-Ç  ¨  CD15-Ç  Ñ³Ù³ñ:  

 
ÈÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ÇÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ 

 CD30 CD15 EMA CD20 CD79a CD45 ALK 
 ¹³ë³Ï³Ý ÐÈ + + - -/+ - - - 

ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ-
·»ñ³ÏßéáõÙáí  Ýá¹áõÉÛ³ñ 
ÐÈ 

- - +/- + + +  

³Ý³åÉ³ëïÇÏ  Ëáßáñ-
µçç³ÛÇÝ  ÉÇÙýáÙ³ (ALCL) 

+ - + - - -/+ +/- 

¹Çýáõ½ Ëáßáñ B-µçç³ÛÇÝ 
ÉÇÙýáÙ³ (DLBCL) 

- -  +  +  

  
²ÐÎ  2001Ã. ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  áãÑáçÏÇÝÛ³Ý  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÁ  

ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  »Ý  2  ËÙµ»ñÇ` B-µçç³ÛÇÝ (90%)  ¨  T- / NK-µçç³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇ: 
²é³í»É  Ñ³×³Ë  (¹»åù»ñÇ  2/3-áõÙ)  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  2  »ÝÃ³ïÇå»ñ`  ¹Çýáõ½  Ëáßáñ B-
µçç³ÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³  (DLBCL)  ¨  ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ÉÇÙýáÙ³: ´³ñÓñ  ã³ñáñ³ÏáõÃÛ³Ý  (high-
grade)  àÐÈ-Ý»ñÇÝ  å³ïÏ³ÝáõÙ  ¹Çýáõ½  Ëáßáñ B-µçç³ÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³Ý  (DLBCL), ´»ñÏÇïÇ  
ÉÇÙýáÙ³Ý (Burkitt’s lymphoma, ¿Ý¹»ÙÇÏ ¨ ëåáñ³¹ÇÏ Ó¨»ñ), ÃÇÏÝáó³µçç³ÛÇÝ  ÉÇÙýáÙ³Ý 
(mantle cell lymphoma), Ø³ñ¹áõ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý íÇñáõëÇÝ (HIV) 
³ëáó³óí³Í  ÉÇÙýáÙ³Ý:  

àÐÈ-Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ñ³Ù³ñÛ³  ³ÙµáÕç  áõéáõóù³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÁ  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  ¿  
áõéáõóù³ÛÇÝ  ÉÇÙýáÇ¹  µçÇçÝ»ñáí: 

²é³çÝ³ÛÇÝ  ¿ùëïñ³Ýá¹³É  àÐÈ-Ý»ñÇ  ¹»åù»ñÇ  Ùáï  50%-áõÙ  ÑÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  ¹Çýáõ½  Ëáßáñ B-µçç³ÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³  (·ÉËáõÕ»ÕáõÙ, áëÏñ»ñáõÙ, 
í³Ñ³Ý³·»ÕÓáõÙ, ³ÙáñÓÇÝ»ñáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ), ÙÝ³ó³Í  ¹»åù»ñÁ  
Ù»Í³Ù³ë³Ùµ  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃ-³ëáó³óí³Í  ÉÇÙýáÇ¹  ÑÛáõëí³ÍùÇó  



(mucosa-associated lymphoid tissue - MALT; ëï³ÙáùëáõÙ, µ³ñ³Ï  ³ÕÇùáõÙ, Ãáù»ñáõÙ, 
Ãù³·»ÕÓ»ñáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ): ²é³çÝ³ÛÇÝ  Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÁ  Ùáï  75%  
¹»åù»ñáõÙ  áõÝ»Ý  T-µçç³ÛÇÝ  Í³·áõÙ  (ëÝÏ³ÝÙ³Ý  ÙÇÏá½  ¨  ê»½³ñÇ  ëÇÝ¹ñáÙ):       

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³Ý  ëáíáñ³µ³ñ  ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  

ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³ÛÇ  Ó¨áí, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ³Ëï³Ñ³ñ»Éáí  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ, ³ÝáõÃ³ÛÇÝ  ¨  
ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ; ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å  (Ùáï  10%)  ³Ëï³Ñ³ñ»Éáí  
ëïáÍ³Ýáõó  í³ñ  ·ïÝíáÕ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ: 

àÐÈ-Ý»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ³ñï³Ñ³Ûïí»É  áã ÙÇ³ÛÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ, ³ÛÉ  Ý³¨  
¿ùëïñ³Ýá¹³É  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  (³é³í»É  Ñ³×³Ë – ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  ïñ³ÏïÇ)  
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñáí: 

´³óÇ  ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³ÛÇó, ÉÇÙýáÙ³Ûáí  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ùáï  Ï³ñáÕ  ¿  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É  ëåÉ»ÝáÙ»·³ÉÇ³  ¨  Ñ»å³ïáÙ»·³ÉÇ³ (å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ÉÛ³ñ¹Ç  
ûç³Ë³ÛÇÝ  Ï³Ù  ¹Çýáõ½  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ): ØÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿  ¹Çïí»É  í»ñÇÝ  ëÇÝ»ñ³ÏÇ  ×ÝßÙ³Ý  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß: 
Ø»çùÇ  ßñç³ÝáõÙ  ó³í»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  íÏ³Û»É  Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  Ù³ëÇÝ: ¾åÇ¹áõñ³É  ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý  Ù»ç  ³×áÕ  áõéáõóùáí  
áÕÝáõÕ»ÕÇ  ÏáÙåñ»ëÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  Ù»çùÇ  ßñç³ÝÇ  ó³í»ñÝ  áõÕ»ÏóíáõÙ  »Ý  
½·³óáÕ³Ï³Ý  ¨  ß³ñÅáÕ³Ï³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí: àëÏñ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  
¹ÇïíáõÙ  »Ý  áëÏñ³ÛÇÝ  ó³í»ñ, ÇëÏ  áëÏñ³ÍáõÍÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  ³Ý»ÙÇ³, É»ÛÏáå»ÝÇ³, ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³:    

  
ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³ÛÇ  ¨  áãÑáçÏÇÝÛ³Ý  ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` 
1. ÐÈ-Ý  ¹»åù»ñÇ  60-75%  ëÏëíáõÙ  ¿  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  

³Ëï³Ñ³ñáõÙáí, àÐÈ-Ý»ñÁ  ëÏëíáõÙ  »Ý  Ù³ñÙÝÇ  ó³ÝÏ³ó³Í  ßñç³ÝáõÙ, 
2. ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  ÐÈ-Ç  Å³Ù³Ý³Ï  åÇÝ¹-¿É³ëïÇÏ  »Ý, 

ß³ñÅáõÝ, Ù³ßÏÇÝ  ãÓáõÉí³Í; àÐÈ-Ý»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï`  åÇÝ¹  »Ý, ³ñ³·  ÓáõÉíáõÙ  »Ý  
ÙÇÙÛ³Ýó  ¨  Ù³ßÏÇÝ, ³é³ç³óÝáõÙ  »Ý  ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÝ»ñ, 

3. ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ, áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãÇ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ, áãëáíáñ³Ï³Ý  ËÙµ»ñÇ  
(³ñÙÝÏ³ÛÇÝ, ÍÝÏ³÷áë³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ, äÇñá·áí-ì³É¹»Û»ñÇ  
ÉÇÙýá¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  ûÕ³ÏÇ, å»Û»ñÛ³Ý  µÍ»ñÇ)  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ  àÐÈ-Ç  Å³Ù³Ý³Ï  ³í»ÉÇ  
Ñ³×³Ë  ¿, 

4. ¿ùëïñ³Ýá¹³É  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  ïñ³ÏïÇ, ÎÜÐ-Ç, 
Ù³ßÏÇ, ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ)  àÐÈ-Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ³í»ÉÇ  
Ñ³×³Ë  (ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  20-30%-Ç  Ùáï); ÐÈ-Ç  ¹»åùáõÙ  ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å  (³é³í»É  
Ñ³×³Ë` Ãáù»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ), 

5. áëÏñ³ÍáõÍÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  ¹ÇïíáõÙ  ¿  àÐÈ-Ç ¹»åùáõÙ (30-
40%  ÁÝ¹¹»Ù  10%-Ç)`  áãÑ³½í³¹»å  É»ÛÏ»ÙÇÏ  ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³Ûáí, 

6. B-³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  àÐÈ-Ý»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  (30%  
ÁÝ¹¹»Ù  10%-Ç), 

7. Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ùáñÁ  ³í»ÉÇ  µÝáñáß  ¿  àÐÈ-Ý»ñÇÝ: 
 
ÈÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ³ËïáñáßáõÙÁ 
• ³Ý³ÙÝ»½, ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ½ÝÝáõÙ; 
• ³ñÛ³Ý  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¨  µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý  ³Ý³ÉÇ½Ý»ñ (É³Ïï³ï-¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½³ÛÇ  

áñáßáõÙ); 
• É³µáñ³ïáñ  ³Ý³ÉÇ½Ý»ñ`  ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ  µ³ó³éÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí; 
• ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ  é»Ýï·»Ý-Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ; 
• àôÒÐ; 



• å³ñ³ÝáóÇ, ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ, áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãÇ  ¨  ÏáÝùÇ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ¨  
Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³ÛÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙ, 
ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý   Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ; 

• åá½ÇïñáÝ  ¿ÙÇëÇáÝ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ (FDG-PET) - ³í»ÉÇ  ½·³ÛáõÝ  ¨  ëå»óÇýÇÏ  
¿, ù³Ý  ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³Ý  ¨  ·³ÉÇáõÙáí  (67Ga)  ëÏ³Ý³íáñáõÙÁ`  ÇÝãå»ë  
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ÷áõÉ³íáñÙ³Ý, ³ÛÝå»ë  ¿É  µáõÅáõÙÇó  Ñ»ïá  ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ  (é»½Ç¹áõ³É)  
½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  ·áñÍáõÙ (é»½Ç¹áõ³É  ³ÏïÇí  áõéáõóùÁ  ýÇµñá½Çó  ¨  
Ý»Ïñá½Çó  ï³ñµ»ñ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí); 

• áëÏñ³ÍáõÍÇ  µÇáåëÇ³ (ëï»éÝ³É  åáõÝÏóÇ³  Ï³Ù  ½ëïáëÏñÇ  ïñ»å³Ý-µÇáåëÇ³)`  
å³ñï³¹Çñ  ¿  µáÉáñ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ñ³Ù³ñ; 

• ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³: 
 
´áÉáñ  ¹»åù»ñáõÙ, í»ñçÝ³Ï³Ý   ³ËïáñáßÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  Ñ³ñÏ³íáñ  ¿  

ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  í»ñÇýÇÏ³óÇ³`  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  ¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³ - 
ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ¨  ÇÙáõÝáÑÇëïáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: àãÑáçÏÇÝÛ³Ý  
ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  Ý³¨  óÇïá·»Ý»ïÇÏ  ¨  ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-·»Ý»ïÇÏ  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
ÈÇÙýáÙ³Ý»ñÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  µáÉáñ  ³ÛÝ  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï, áñáÝù  áõÕ»ÏóíáõÙ  Ï³Ù  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»Í³óáõÙáí. 

• ëáõñ  ¨  ËñáÝÇÏ  ÉÇÙý³¹»ÝÇïÝ»ñ   
• ëáõñ  ÉÇÙýáµÉ³ëï³ÛÇÝ  É»ÛÏá½, ËñáÝÇÏ  ÉÇÙýáÉ»ÛÏá½, ËñáÝÇÏ  ÙÇ»ÉáÉ»ÛÏá½ 
• ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ 
• ÇÝý»ÏóÇáÝ  ¨  Ù³Ï³µáõÍ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ – ïáõÉ³ñ»ÙÇ³, ¹ÇýÃ»ñÇ³, 

ùáõÃ»ß, Ï³ñÙñ³Ëï, µñáõó»Éá½, ÇÝý»ÏóÇáÝ  ÙáÝáÝáõÏÉ»á½, ³¹»ÝáíÇñáõë³ÛÇÝ  ÇÝý»ÏóÇ³, 
ØÆ²ì-í³ñ³Ï, ïáõµ»ñÏáõÉá½, ý»ÉÇÝá½, ïáùëáåÉ³½Ùá½, ³ÏïÇÝáÙÇÏá½  

• ë³ñÏáÇ¹á½  (´»ÝÛ»-´»Ï-Þ³áõÙ³ÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ),  
• ÏáÉ³·»Ýá½Ý»ñ – Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  Ï³ñÙÇñ  ·³ÛÉ³Ëï, é¨Ù³ïáÇ¹  ³ñÃñÇï: 
  
´áõÅáõÙÁ 
ÐáçÏÇÝÇ  ÉÇÙýáÙ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³Ù»Ý³µáõÅ»ÉÇ  ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  

Ù»ÏÁ: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ  80%-Á  Ï³ñáÕ  »Ý  ³å³ùÇÝí»É  éÇëÏ-³¹³åï³óí³Í  µáõÅÙ³Ý  
ÙÇçáóáí, áñÁ  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³  ¨  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ: ê³Ï³ÛÝ  
·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  µáõÅÙ³Ý  ÏÛ³ÝùÇÝ  ëå³éÝ³óáÕ  ÏáÕÙÝ³ÏÇ  ¿ý»ÏïÝ»ñ`  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  
ïáùëÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ¨  »ñÏñáñ¹  áõéáõóùÝ»ñÇ  (second malignancies)  ³é³ç³óÙ³Ý  
Ó¨áí: ²Û¹  å³ï×³éáí, µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  å»ïù  ¿  Ñëï³Ï  Ñ³Ù³Ïßé»É  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ  ¨  »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï  ïáùëÇÏ  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  éÇëÏÁ: 

ì³Õ  µ³ñ»Ýå³ëï  ÐÈ-Ç  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿ äøÂ-Ç ABVD [³¹ñÇ³ÙÇóÇÝ 
(¹áùëáéáõµÇóÇÝ)+µÉ»áÙÇóÇÝ+íÇÝÏñÇëïÇÝ+¹³Ï³ñµ³½ÇÝ] ëË»Ù³ÛÇ 2  Ïáõñë»ñ  ¨  
³Ëï³Ñ³ñí³Í  ßñç³ÝÝ»ñÇ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ (involved field radiation therapy, 
¶ú¸=20Gy): ØÇç³ÝÏÛ³É  PET-Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ  ·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  ³ÝóÏ³óí³Í  µáõÅÙ³Ý  
ÝÏ³ïÙ³Ùµ  áõéáõóùÇ  å³ï³ëË³ÝÁ  (PET-driven response adapted strategy):   

ì³Õ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÐÈ-Ç  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿ äøÂ-Ç ABVD ëË»Ù³ÛÇ 4  Ïáõñë»ñ  
¨  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ßñç³ÝÝ»ñÇ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ (¶ú¸=30 Gy):  

ÐÈ-Ç  áõß  ÷áõÉ»ñáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  äøÂ-Ç  ¿ëÏ³É³óí³Í  BEACOPP  
[µÉ»áÙÇóÇÝ+¿Ãáåá½Ç¹+¹áùëáéáõµÇóÇÝ+óÇÏÉáýáëý³ÙÇ¹+íÇÝÏñÇëïÇÝ+åñáÏ³ñµ³½ÇÝ+å
ñ»¹ÝÇ½áÉáÝ] ëË»Ù³ÛÇ  6  Ïáõñë»ñ, ³ÛÝáõÑ»ï¨  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  ßñç³ÝÝ»ñÇ  
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ  (¶ú¸=30 Gy)`  PET-¹ñ³Ï³Ý  ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ  (é»½Ç¹áõ³É)  
½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ  íñ³:   



àÐÈ-Ý»ñÇ  µáõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý, áñÁ  
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  µáÉáñ  ÷áõÉ»ñáõÙ  ¨  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, ³Ûë  ¹»åùáõÙ  Ñ³ßíÇ  »Ý  
³éÝíáõÙ  ÙÇ³ÛÝ  áõéáõóùÇ  ã³ñáñ³ÏáõÃÛ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  (grade): øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  
ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ýå³ï³ÏÁ  ÉñÇí  ³Ëï³¹³¹³ñÝ  ¿ (ÉñÇí  é»ÙÇëÇ³Ý), áñÇÝ  Ñ³ëÝ»Éáõó  Ñ»ïá  
Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý  (ÏáÝëáÉÇ¹³óÇ³ÛÇ)  ¨ë  2-3  Ïáõñë»ñ:  ÐÇÙÝ³Ï³Ý  ëË»Ù³Ý  
CHOP  [óÇÏÉáýáëý³Ý+³¹ñÇ³ÙÇóÇÝ+íÇÝÏñÇëïÇÝ+åñ»¹ÝÇ½áÉáÝ]  ëË»Ù³Ý  ¿: CD20+  
áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ñ³Ù³ÏóíáõÙ  ¿  éÇïáõùëÇÙ³µ  (Mabtera)  
ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÝÇ  Ñ»ï  (R-CHOP):   

àÐÈ-Ý»ñÇ  áñáß  Ó¨»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ñ³Ù³ÏóíáõÙ  ¿  Ý³¨  
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Ñ»ï:  àñáß  ¹»åù»ñáõÙ  - »½³ÏÇ  (ëáÉÇï³ñ)  ¿ùëïñ³Ýá¹³É  
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ, áõ  Ñ³ïÏ³å»ë  í»ñçÇÝÝ»ñÇë  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ, 
ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ý³¨  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙ:   

ÐÈ-Ç  ¨  àÐÈ-Ý»ñÇ  ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  é»ýñ³Ïï»ñ  Ó¨»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
µ³ñÓñ-¹á½³Ý»ñáí  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³    óáÕáõÝ³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ    ³áõïáÉá·Ç³Ï³Ý  Ï³Ù  
³Éá·»Ý  ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³Ûáí: ²Ûë  Ó¨»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ  »Ý  ëï³ÝáõÙ  Ý³¨  
ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ  Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ  (Brentuximab vedotin, Ofatumumab, Lucatumumab, 
Zanolimumab, Daclizumab, Denileukin difitox), é³¹ÇáÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³Ý`  Ibritumomab 
tiuxetan + 90Y (Zevalin)  ¨  Tositumomab + 131I (Bexxar)  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñáí, Ñ³Ï³-
³Ý·Çá·»Ý³ÛÇÝ  ¨  ÇÙáõÝáÙá¹áõÉÛ³ïáñ³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ (IMiDs – Lenalidomide), 
Bendamustine µÇýáõÝÏóÇáÝ³É  ³ÉÏÇÉ³óÝáÕ  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÁ, ÑÇëïáÝ-
¹»³óÇïÇÉ³½³ÛÇ  ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñÁ (HDACi – Belinostat, Entinostat, Panobinostat, 
Mocetinostat, Resminostat, Romidepsin, Vorinostat), mTOR-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñÁ  (Everolimus) ¨  
³ÛÉÝ:   

 



Ø»É³ÝáÙ³ 
 
Ø»É³ÝáÙ³ÛÇ  ³ËïáñáßáõÙÁ  ¨  µáõÅáõÙÁ  áõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý  ³ñ¹Ç³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó  Ù»ÏÝ  

¿, ù³ÝÇ  áñ. 
• ³ÛÝ  ³ñï³Ï³ñ·  ã³ñáñ³ÏáõÃÛ³Ý  áõéáõóù  ¿ - »ñÏ³ñ  ï³ñÇÝ»ñ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿ñ  Ù³ñ¹áõ  

³Ù»Ý³ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÁ, 
• ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  óáõó³ÝÇßÁ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  15  ï³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  ÏñÏÝ³å³ïÏíáõÙ  

¿, 
• ³Ûë  áõéáõóùÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ¿  ³Ù»ÝÇó  Ñ³×³Ë  Ï³ï³ñíáõÙ  ÇÝùÝ³½³ïÙ³Ý  Ï³Ù  

ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý  Ñ»é³óÙ³Ý  ÷áñÓ»ñ, áñÝ  ¿É  áã Ñ³½í³¹»å  µ»ñáõÙ  ¿  Í³Ýñ  Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ: 
²é³çÇÝ  ³Ý·³Ù  áñå»ë  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ  (Ýá½áÉá·Ç³Ï³Ý  ÙÇ³íáñ)  ÝÏ³ñ³·ñ»É  

¿  è»Ý»  Â»áýÇÉ  È³»Ý»ÏÁ 1806Ã.-ÇÝ: §melanoma¦ ï»ñÙÇÝÁ  (ÑáõÝ. melanos Ùáõ·  ë¨)  ³é³ç³ñÏ»É  
¿  ÂáÙ³ë  Î³ñëí»ÉÁ 1838 Ã.-ÇÝ: 

Ø»É³ÝáÙ³Ý  Ï³½ÙáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  1-10%-Á  ¨  Ù³ñ¹áõ  µáÉáñ  ã³ñáñ³Ï  
Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  0.3-0.9%-Á: ØÇ¨ÝáõÛÝ  Å³Ù³Ý³Ï, Ù»É³ÝáÙ³Ý  Ï³½ÙáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  
ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñáí  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ù³Ñí³Ý  å³ï×³éÝ»ñÇ  80%-Á: 

Àëï ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ï³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÙÇáõÃÛ³Ý (UICC)  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ³ßË³ñÑÇ  ï³ñµ»ñ  
»ñÏÝ»ñáõÙ  Ù»É³ÝáÙ³Ûáí  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  0.1-6.9  ¹»åù  100  Ñ³½³ñ  
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  Ñ³ßíáí: ²ßË³ñÑáõÙ  ï³ñ»Ï³Ý  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  ¿  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  132  Ñ³½³ñ  ¨  
Ù³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  2  ÙÇÉÇáÝ  ¹»åù: 

Ø»É³ÝáÙ³Ûáí  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý  óáõó³ÝÇßÇ  ³×Á  ³Ù»Ý³µ³ñÓñÝ  ¿  µáÉáñ  ã³ñáñ³Ï  
áõéáõóùÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ, ³ÛÝ  ï³ñ»Ï³Ý  Ï³½ÙáõÙ  ¿  ÙÇÝã¨  3-8%: 

²Ù»Ý³µ³ñÓñ  ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  ¿  ²íëïñ³ÉÇ³ÛÇ  øáõÇÝëÉ»Ý¹  ·³í³éáõÙ`  
100  Ñ³½³ñ  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  Ñ³ßíáí  ï³ñ»Ï³Ý  56  ïÕ³Ù³ñ¹  ¨  43  ÏÇÝ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  
ÑÇí³Ý¹Ý»ñ: 

Ø»É³ÝáÙ³Ý  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ó³ÝÏ³ó³Í  ï³ñÇùáõÙ, µ³Ûó  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  30-50  
ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, Ï³Ý³Ýó  Ùáï  ÙÇ  ÷áùñ  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë: àñáß  ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý  ËÙµ»ñáõÙ  (ûñÇÝ³Ï, 
ë¨³ÙáñÃÝ»ñÇ Ùáï)  ³Ûë  áõéáõóùÁ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ËÇëï  Ñ³½í³¹»å:  

´³óÇ  Ù³ßÏÇ  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇó  (70-80%), ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ý³¨  ³ãùÇ  Ù»É³ÝáÙ³  (5-7%)  ¨  
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ  (ÙáõÏá½³É)  Ù»É³ÝáÙ³ (2%): 

Ø»É³ÝáÙ³ÛÇ  ½³ñ·³óáõÙÁ  ï»ÕÇ  ¿  áõÝ»ÝáõÙ  åÇ·Ù»Ýï  ³é³ç³óÝáÕ  µçÇçÝ»ñÇó`  
Ù»É³ÝáóÇïÝ»ñÇó, áñáÝù  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  »Ý  ¿åÇ¹»ñÙÇëÇ  µ³½³É  ß»ñïáõÙ, ¹»ñÙ³ïá-¿åÇ¹»ñÙ³É  
ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ: ²í»ÉÇ  Ñ³Ùá½Çã  ¿  Ù»É³ÝáóÇïÝ»ñÇ  Ý»Ûñá¿Ïïá¹»ñÙ³É  Í³·áõÙÁ: 

¸»åù»ñÇ  ×ÝßáÕ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ  Ù»É³ÝáÙ³Ý  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  µÝ³ÍÇÝ  Ï³Ù  Ó»éùµ»ñáíÇ  
åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõëÇ  ýáÝÇ  íñ³, ë³Ï³ÛÝ  ³ÛÝ  Ï³ñáÕ  ¿  ³é³ç³Ý³É  Ý³¨  ³ñï³ùÝ³å»ë  
ã÷á÷áËí³Í  Ù³ßÏÇ  íñ³  (de novo  Ï³Ù  ab  initio  Ù»É³ÝáÙ³): 

äÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõëÇ  í»ñ³ÍÙ³ÝÁ  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  Ýå³ëïáõÙ  »Ý  4  ·áñÍáÝÝ»ñ` 
1. áõÉïñ³Ù³Ýáõß³Ï³·áõÛÝ  (àôØ)  ×³é³·³ÛÃáõÙ, 
2. íÝ³ëáõÙ  (Ë³É»ñÇ  ÏïñáõÙ, ù»ñáõÙ, ³ÛñáõÙ, Ï³åáõÙ  ¨  ³ÛÉÝ), 
3. ûñ·³ÝÇ½ÙÇ  ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ  í»ñ³Ï³éáõóáõÙ (Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ½³ñ·³óáõÙ  

ë»é³Ï³Ý  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý  ï³ñÇùáõÙ  Ï³Ù  ÑÕÇáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï), 
4. ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇ³: 
²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  àôØ-×³é³·³ÛÃáõÙÁ: ä³ñ³¹áùëÁ  Ï³Û³ÝáõÙ  ¿  

Ýñ³ÝáõÙ, áñ  Ù»É³ÝáóÇïÝ»ñÁ  íÝ³ëíáõÙ  ¨  Ï³½Ù³÷áËíáõÙ  »Ý  ³ÛÝ  ·áñÍáÝÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, 
áñÇó  Íñ³·ñ³íáñí³Í  »Ý  å³ßïå³Ý»É: Ð³Ù³ñíáõÙ  ¿, áñ  àôØ  ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  µ³ñÓñ  
¹á½³Ý»ñÇ  ÁÝ¹ÙÇçíáÕ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ  Ýå³ëïáõÙ  ¿  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇëÏ  ó³Íñ  
¹á½³Ý»ñÇ  ËñáÝÇÏ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ`  Ù³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

Ø»É³ÝáÙ³ÛÇ  ¿ÃÇáÉá·Ç³ÛáõÙ  Ñ³ïáõÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  Ý³¨  Å³é³Ý·³Ï³Ý  
Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÛáõÝÁ (FAMMM ëÇÝ¹ñáÙ - familial atypical multiple  mole/melanoma): 

 
äÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  (Ù»É³ÝáóÇï³ñ)  Ý¨áõëÝ»ñÁ  Ù»É³ÝáóÇïÝ»ñÇ  å³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ  

»Ý  Ù³ßÏÇ  ï³ñµ»ñ  ß»ñï»ñáõÙ: ÈÇÝáõÙ  »Ý  µÝ³ÍÇÝ  ¨  Ó»éùµ»ñáíÇ: 
Àëï  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇ, ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  (Allen-Ç  ¨  Spitz-Ç  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ, 

1953Ã.). 
1. ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ  Ý¨áõë  (junction  naevus  Allen), 
2. Ý»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ  (ÇÝïñ³¹»ñÙ³É)  Ý¨áõë, 
3. Ë³éÁ  Ï³Ù  µ³ñ¹  (¿åÇ¹»ñÙá¹»ñÙ³É)  Ý¨áõë 



4. Ï³åáõÛï  Ý¨áõë  (blauer  naevus  Jadassohn-Tieche) 
5. å³ï³Ý»Ï³Ý  (Ûáõí»ÝÇÉ)  Ù»É³ÝáÙ³  (ÞåÇóÇ  Ý¨áõë; ÑÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  µ³í³Ï³ÝÇÝ  

ÝÙ³ÝíáõÙ  ¿  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ): 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý.   
• Ù»É³ÝáÙ³-íï³Ý·³íáñ  Ý¨áõëÝ»ñ, áñáÝóÇó  Ñ³×³Ë  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  Ù»É³ÝáÙ³ - 

ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ  Ý¨áõë, Ë³éÁ  Ý¨áõë, ¹ÇëåÉ³ëïÇÏ  Ý¨áõë, µÝ³ÍÇÝ  ·Ç·³Ýï  Ù³½³Í³ÍÏ  
åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõë  ¨  ³ÛÉÝ; 

• Ù»É³ÝáÙ³-³Ýíï³Ý·  Ý¨áõëÝ»ñ, áñáÝóÇó Ù»É³ÝáÙ³  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  Ñ³½í³¹»å – 
§ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý¦  µÇÍ, halo-naevus (Sutton)  ¨  ³ÛÉÝ: 

Ð³ïáõÏ  áõß³¹ñáõÃÛ³Ý  ¿  ³ñÅ³ÝÇ  ¹ÇëåÉ³ëïÇÏ  Ý¨áõëÁ (³ïÇåÇÏ  åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõë, 
ÎÉ³ñÏÇ  Ý¨áõë): ²ÛÝ  Ý»ñÏ³ÛáõÙë  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  áã Ã»  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  Ý³Ëáñ¹  (precursor  lesion), 
³ÛÉ  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  µ³ñÓñ  éÇëÏÇ  Ù³ñÏ»ñ: ÐÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ  ¿  
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ  Ï³Ù  µ³ñ¹  Ý¨áõëÝ»ñÇÝ: êåáñ³¹ÇÏ  ¹ÇëåÉ³ëïÇÏ  Ý¨áõëÇ  ýáÝÇ  íñ³  Ù»É³ÝáÙ³Ý  
½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  6-15%  ¹»åù»ñáõÙ, ÇëÏ  ¹ÇëåÉ³ëïÇÏ  Ý¨áõëÝ»ñÇ  ëÇÝ¹ñáÙÇ  ¹»åùáõÙ` 50-100%  
¹»åù»ñáõÙ (FAMMM ëÇÝ¹ñáÙ  Ï³Ù  ÏáãíáõÙ  ¿  AMS – atypical mole  syndrome  Ï³Ù  dysplastic  
naevus  syndrome; ³áõïáëáÙ-¹áÙÇÝ³Ýï  Å³é³Ý·áõÙ  µ³ñÓñ  å»Ý»ïñ³ÝïáõÃÛ³Ùµ): 

 
¸ÇëåÉ³ëïÇÏ  Ý¨áõëÝ»ñÁ, Ç  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  ÙÛáõë  Ý¨áõëÝ»ñÇ, áõÝ»Ý. 
• ³í»ÉÇ  Ù»Í  ã³÷ë»ñ, 
• ³ÝÏ³ÝáÝ  Ó¨, 
• ³ÝÑ³ñÃ  »½ñ»ñ, áã Ñëï³Ï  »½ñ³·Í»ñ, 
• ï³÷³Ï  Ù³Ï»ñ»ë  Ï³Ù  ï³÷³Ï`  Ï»ÝïñáÝáõÙ  µ³ñÓñ³óáõÙáí  (“fried  egg”  lesion), 
• ·áõÛÝ»ñÇ  É³ÛÝ  µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ  ¨  ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷  åÇ·Ù»Ýï³óÇ³: 
äÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõëÝ»ñÇ  µáõÅáõÙÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ¿. Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ý¨áõëÇ  Ñ»é³óáõÙ  

³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  Ñ»ï  0.3-1.0 ëÙ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` Ï³Ëí³Í  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó; Ñ»é³óí³Í  
åñ»å³ñ³ïÇ  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ  å³ñï³¹Çñ  ¿: 

 
úµÉÇ·³ï  Ý³Ë³Ù»É³ÝáïÇÏ  íÇ×³Ï  (Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ)  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¸Ûáõµñ»ÛÇ  Ù»É³Ýá½Á: 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ¹»ÙùÇ  Ï³Ù  áõñÇß  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  Ù³ßÏÇ  íñ³  
åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  µÍÇ  ³é³ç³óÙ³Ùµ, áñÁ  ¹³Ý¹³Õ  ¨  ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿: 
¶áÛ³óáõÃÛ³Ý  Ù³Ï»ñ»ëÇ  ³é³ÝÓÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñ  áõÝ»Ý  ï³ñµ»ñ  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý  
·áõÝ³íáñáõÙÝ»ñ, áñÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³ÛÝ  áõÝÇ  Ë³Ûï³µÕ»ï  ï»ëù: ¼³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  
ÙÇçÇÝ  ¨  ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ: ²Ûï³ÛÇÝ  ßñç³ÝÇ  Ù³ßÏÇÝ  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÏáãíáõÙ  ¿  
Ð»ïãÇÝëáÝÇ  Ù»É³ÝáïÇÏ  µÇÍ   (Hutchinson’s freckle): 

 
ä³ÃáÙáñýáÉá·Ç³ 
Àëï  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇ  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  4  ïÇå»ñ`  

¿åÇÃ»ÉáÇ¹-µçç³ÛÇÝ, ÇÉÇÏ³Ó¨-µçç³ÛÇÝ, Ë³éÁ  ¨  Ù³Ýñµçç³ÛÇÝ: 
Î³Ëí³Í  Ù³ßÏÇ  Ù»ç  áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ÇÝí³½Ç³ÛÇ  ËáñáõÃÛáõÝÇó`  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  

ÇÝí³½Ç³ÛÇ  5  Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñ  (ÎÉ³ñÏÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ)` 
I – áõéáõóùÁ  ·ïÝíáõÙ  ¿  ¿åÇ¹»ñÙÇëÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ`  µ³½³É  Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇó  í»ñ  (melanoma 

in situ), 
II – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×»É  ¿  ¹»ñÙ³ÛÇ  åïÏÇÏ³ÛÇÝ  ß»ñïÇ  í»ñÇÝ  Ù³ë»ñÁ, 
III – áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÁ  ·ñ³íáõÙ  »Ý  ¹»ñÙ³ÛÇ  ³ÙµáÕç  åïÏÇÏ³ÛÇÝ  ß»ñïÁ, µ³Ûó  ã»Ý  

³ÝóÝáõÙ  ëïáñ³¹Çñ  é»ïÇÏáõÉÛ³ñ  ß»ñïÇ  Ù»ç, 
IV – ¹»ñÙ³ÛÇ  é»ïÇÏáõÉÛ³ñ  ß»ñïÇ  ÇÝí³½Ç³, 
V – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ×³ñå³ß»ñïÇ  Ù»ç: 
àñáßíáõÙ  ¿  Ý³¨  áõéáõóùÇ  Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ  Áëï  ´ñ»ëÉááõÇ  ÇÝ¹»ùëÇ (ûÏáõÉÛ³ñ  ÙÇÏñáÙ»ïñÇ  

û·ÝáõÃÛ³Ùµ). 
1. – ÙÇÝã¨  0.75 ÙÙ 
2. – ÙÇÝã¨ 1.5 ÙÙ 
3a. – ÙÇÝã¨ 3.0 ÙÙ 
3b. – ÙÇÝã¨ 4.0 ÙÙ 
4. – 4.0 ÙÙ  ¨  ³í»ÉÇ: 
ØÇÝã¨  1ÙÙ  Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ  Ù»É³ÝáÙ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  í³Õ  Ï³Ù  µ³ñ³Ï (thiny)  Ù»É³ÝáÙ³: 



Ø³ßÏÇ  Ù»ç  ÇÝí³½Ç³ÛÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ´ñ»ëÉáõÇ  Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ, Ëáó³Ï³ÉÙ³Ý  
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÙÇïáïÇÏ  ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, ³ÝáÃ³ÛÇÝ  ÇÝí³½Ç³ÛÇ, ë³ï»ÉÇïÝ»ñÇ, 
³Ëï³Ñ³ñí³Í  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  áõÝ»Ý  Ï³ñ¨áñ  åñá·ÝáëïÇÏ  
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 

Ø³ßÏÇ  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  áõéáõóùÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ  ¨  ÑÇí³Ý¹Ç  ë»éÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  
³ÝÏ³Ë  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  åñá·ÝáëïÇÏ  ·áñÍáÝÝ»ñ: àõéáõóùÇ  µ³ñ»Ýå³ëï  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  
Ñ³Ù³ñíáõÙ  í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  Ù³ßÏÁ, ÇëÏ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï`  Çñ³ÝÇ, ·ÉËÇ  áõ  å³ñ³ÝáóÇ  Ù³ßÏÁ: 
îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  áõéáõóùÝ  áõÝÇ  ³í»ÉÇ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÁÝÃ³óù` Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  ¿  
³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  áõ  µáõéÝ: Î³Ý³Ýó  Ùáï  áõéáõóùÁ  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  ëïáñÇÝ  
í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  Ù³ßÏÇÝ, ÇëÏ  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï` Çñ³ÝÇ  Ù³ßÏÇÝ: Æ  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  áõñÇß  
áõéáõóùÝ»ñÇ, Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  ï³ñÇùÁ  ãáõÝÇ  ³ÏÝÑ³Ûï  åñá·ÝáëïÇÏ  ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

 
Ø»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ. 
Ø»É³ÝáÙ³Ý  Ñ³ïáõÏ  ï»Õ  ¿  ·ñ³íáõÙ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ` áñå»ë  

Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ï³ñ³ÍÙ³Ý  ³Ù»Ý³Ù»Í  áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ  ûÅïí³Í  áõéáõóù: 
Ø»É³ÝáÙ³ÛÇÝ  µÝáñáß  ¿. 
• í³Õ  ¨  µáõéÝ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ` ÉÇÙýá·»Ý  ¨  Ñ»Ù³ïá·»Ý  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí, 
• áñå»ë  Ï³ÝáÝ, ³é³çÇÝ  Ñ»ñÃÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ, 
• ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  18-40%-Ç  Ùáï  ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ã÷á÷áËí³Í  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  

ÑÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ, 
• ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  50%-Ç  Ùáï  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  Ý»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ - §ë³ï»ÉÇïÝ»ñ¦  ¨  

in  transit  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ, 
• Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ – Ñ³×³Ë  Ãáù»ñáõÙ  (67%), ÉÛ³ñ¹áõÙ (62%), ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ 

(38%); åñ³ÏïÇÏáñ»Ý  ãÏ³  ûñ·³Ý, áõñ  Ù»É³ÝáÙ³Ý  ãÇ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ, 
• 2%  ¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ`  ³é³Ýó  Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í  

³é³çÝ³ÛÇÝ  ûç³ËÇ: 
 

Ø³ßÏÇ  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  TNM  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009Ã.) 
T - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  Ñ»é³óáõÙÇó  Ñ»ïá (pT) 
pTx - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ãÇ  Ï³ñáÕ  ·Ý³Ñ³ïí»É 
pT0 – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 
pTis – Ù»É³ÝáÙ³  in  situ (I  Ù³Ï³ñ¹³Ï  Áëï  ÎÉ³ñÏÇ) 
pT1 – áõéáõóù`  ÙÇÝã¨  1 ÙÙ  Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 

pT1a – II  Ï³Ù  III  Ù³Ï³ñ¹³Ï  Áëï  ÎÉ³ñÏÇ  ³é³Ýó  ËáóáïÙ³Ý 
pT1b – IV  Ï³Ù  V  Ù³Ï³ñ¹³Ï  Áëï  ÎÉ³ñÏÇ  Ï³Ù  ËáóáïáõÙáí 

pT2 – áõéáõóù` 1 ÙÙ-Çó  ³í»ÉÇ, µ³Ûó 2 ÙÙ-Çó  å³Ï³ë  Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 
pT2a - ³é³Ýó  ËáóáïÙ³Ý 
pT2b - ËáóáïáõÙáí 

pT3 – áõéáõóù` 2 ÙÙ-Çó  ³í»ÉÇ, µ³Ûó 4 ÙÙ-Çó  å³Ï³ë  Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 
pT3a - ³é³Ýó  ËáóáïÙ³Ý 
pT3b - ËáóáïáõÙáí 

pT4 – áõéáõóù` 4 ÙÙ-Çó ³í»ÉÇ  Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 
pT4a - ³é³Ýó  ËáóáïÙ³Ý 
pT4b - ËáóáïáõÙáí 

 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ 
Nx – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  ã»Ý  Ï³ñáÕ  ·Ý³Ñ³ïí»É 
N0 – ãÏ³  Ù»ï³ëï³½  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N1 – Ù»ï³ëï³½  Ù»Ï  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóáõÙ 

N1a – ÙÇÏñáÙ»ï³ëï³½ (ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÇ  áñáßíáõÙ) 
N1b – Ù³ÏñáÙ»ï³ëï³½ (ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  áñáßíáÕ) 

N2 – Ù»ï³ëï³½ »ñÏáõ  Ï³Ù  »ñ»ù  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ï³Ù  ë³ï»ÉÇï  
(ë³ï»ÉÇïÝ»ñ), Ï³Ù  in-transit  Ù»ï³ëï³½ 

N2a – ÙÇÏñáÙ»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
N2b – Ù³ÏñáÙ»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 



N2c – ë³ï»ÉÇï  (ë³ï»ÉÇïÝ»ñ)  Ï³Ù  in-transit  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ`  ³é³Ýó  é»·ÇáÝ³ñ  
³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ 

N3 – Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ãáñë  Ï³Ù  ³í»ÉÇ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ï³Ù   
ë³ï»ÉÇïÝ»ñ  Ï³Ù  in-transit  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ`  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  
Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ»ï 

 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
M0 – ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
M1 - ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 

M1a – Ù³ßÏ, »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ  Ï³Ù  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇó  
Ñ»éáõ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛó  (Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ) 

M1b – Ãáù»ñ 
M1c – áõñÇß  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ»ñ  Ï³Ù  ó³ÝÏ³ó³Í  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ³ñÛ³Ý  ßÇ×áõÏáõÙ  

É³Ïï³ï¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½³ÛÇ (È¸Ð)  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  µ³ñÓñ³óáõÙáí 
 
öáõÉ»ñÁ  (ËÙµ³íáñáõÙÁ) 
 
0 ÷áõÉ pTis N0 M0 
IA  ÷áõÉ pT1a N0 M0 

IB  ÷áõÉ pT1b N0 M0 

IIA  ÷áõÉ pT2b N0 M0  
pT3a N0 M0 

IIB  ÷áõÉ pT3b N0  M0  
pT4a N0 M0 

IIC  ÷áõÉ pT4b N0 M0 

IIIA  ÷áõÉ pT1a-4a N1a, 2a M0 

IIIB  ÷áõÉ pT1a-4a N1b, 2b, 2c  M0 
pT1b-4b N1a, 2a, 2c M0 

IIIC  ÷áõÉ pT1b-4b  N1b, 2b M0 
ó³ÝÏ³ó³Í pT N3 M0 

IV  ÷áõÉ ó³ÝÏ³ó³Í pT ó³ÝÏ³ó³Í N M1 
 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  4  ÏÉÇÝÇÏá-³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ó¨»ñ. 

1. Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ-ï³ñ³ÍíáÕ  Ù»É³ÝáÙ³   
2. Ñ³Ý·áõó³íáñ  Ù»É³ÝáÙ³   
3. É»ÝïÇ·á-Ù³ÉÇ·Ý³  Ù»É³ÝáÙ³   
4. ³Ïñá-É»ÝïÇ·ÇÝá½  Ù»É³ÝáÙ³   

Ø³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ-ï³ñ³ÍíáÕ  Ù»É³ÝáÙ³Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáÕ (60%) ¨  
åñá·ÝáëïÇÏ  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó  ³é³í»É  µ³ñ»Ýå³ëï  Ó¨Á: ²é³í»É  ³·ñ»ëÇí  ÁÝÃ³óù  áõÝÇ  
³Ïñá-É»ÝïÇ·ÇÝá½  Ù»É³ÝáÙ³Ý: 

Ð³ïáõÏ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  ¹»ëÙáåÉ³ëïÇÏ  Ù»É³ÝáÙ³Ý: ²ÛÝ  Ï³ñáÕ  ¿  ¹Çïí»É  Ý³Ëáñ¹áÕ  
Ù»É³ÝáóÇï³ñ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  ýáÝÇ   íñ³: Ø»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ  Ñ³½í³¹»å  ¿: ´Ýáñáß  ¿  
å»ñÇÝ¨ñ³É  ÇÝí³½Ç³Ý, áñÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ  ¿  Ñ³×³Ë³ÏÇ  é»óÇ¹ÇíáõÙÁ: 

²Ù»É³ÝáïÇÏ  (áãåÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ)  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ  ó³Íñ-¹Çý»ñ»Ýóí³Í  µçÇçÝ»ñÁ  
ÏáñóÝáõÙ  »Ý  Ù»É³ÝÇÝ  ³ñï³¹ñ»Éáõ  áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ Ñ³×³Ë  ·Ý³Ñ³ïíáõÙ  ¿  áñå»ë  
§µ³ñáñ³Ï  ·áÛ³óáõÃÛáõÝ¦, ë³Ï³ÛÝ  Çñ³Ï³ÝáõÙ  µ³í³Ï³ÝÇÝ  ã³ñáñ³Ï  ¿:   

Ø»É³ÝáÙ³ÛÇÝ  µÝáñáß  ¿  µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ  ÇÝãå»ë  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùáõÙ, 
³ÛÝå»ë  ¿É  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñáõÙ  ¨  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  í³ñù³·ÍáõÙ: 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  ³ÝÏ³ÝáÝáõÃÛ³Ùµ  ·áõÛÝÇ, Ñ³ëïáõÃÛ³Ý  
Ù»ç, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ¨  »½ñ³·Í»ñáõÙ:  

Ø»É³ÝáÙ³ÛÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ABCD  Ï³ÝáÝÁ  (³é³ç³ñÏí³Í  ¿  R. 
Friedman-Ç  ÏáÕÙÇó, 1985Ã.) 

A (assimetry) - ³ëÇÙ»ïñÇ³ 



B (borders / bleed) – ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ (»½ñ³·Í»ñÁ) ³ÝÏ³ÝáÝ  »Ý Ï³Ù  Ù³Ï»ñ»ëÇó  
³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ  

C (colors) - ·áõÛÝÇ  µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ 
D (diameter) – ïñ³Ù³·ÇÍÁ  6 ÙÙ  ¨  ³í»ÉÇ 
E (elevation / extension / evolution) – Ù³ßÏÇ  Ù³Ï»ñ»ëÇó  µ³ñÓñ³óáõÙ, ï³ñ³ÍáõÙ Ï³Ù  

÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
F (firm on palpation) – ßáß³÷»ÉÇë  åÇÝ¹  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³ 
G (growing) – ã³÷ë»ñÇ  Ù»Í³óáõÙ, ³×: 
äÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ý¨áõëÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÝ  »Ý. 
1. Ý¨áõëÇ  ³ñ³·  ³×` Ù³ñÙÝÇ  ³×ÇÝ  ³ÝÑ³Ù³ã³÷, Ï³Ù  Ý¨áõëÇ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó  Ù»ÏÇ  

³ëÇÙ»ïñÇÏ  Ù»Í³óáõÙ, 
2. åÇ·Ù»Ýï³óÇ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ – Ñ³×³Ë`  áõÅ»Õ³óáõÙ, Ñ³½í³¹»å`  Ýí³½áõÙ, 
3. Ý¨áõëÇ  ßáõñç  ³ëÇÙ»ïñÇÏ  åë³ÏÇ  Ó¨áí  ÑÇå»ñ»ÙÇ³ÛÇ  ³é³ç³óáõÙ, 
4. Ý¨áõëÇ  ½·³óáÕáõÃÛ³Ý  ³é³ç³óáõÙ – Í³ÏÍÏáó, ùáñ, ³Ûñáó, É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ, 
5. ×³ù»ñÇ  ¨  ³ñÛáõÝ³Ñáë»ÉÇáõÃÛ³Ý  ³é³ç³óáõÙ, 
6. Ý¨áõëÇ  Ù³Ï»ñ»ëÇó  Ù³½»ñÇ  Ã³÷áõÙ, 
7. Ù³Ï»ñ»ëÇÝ  ·»ñ³×Ý»ñÇ, ï³ñµ»ñ  ÏáÕÙ»ñ  ·Ý³óáÕ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³é³ç³óáõÙ: 
Üáñ  Ñ³Ý·áõóÇÏÝ»ñÇ  (ë³ï»ÉÇïÝ»ñÇ)  ³é³ç³óáõÙÁ, é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  

Ù»Í³óáõÙÁ  ¨  Ù»É³ÝáõñÇ³ÛÇ  ³é³ç³óáõÙÁ  íÏ³ÛáõÙ  »Ý  ³ñ¹»Ý  ½³ñ·³ó³Í, ÝáõÛÝÇëÏ  Ñ³×³Ë  
·»Ý»ñ³ÉÇ½³óí³Í  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ  Ù³ëÇÝ: 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÁÝÃ³óùÁ  ÝáõÛÝå»ë  µ³½Ù³½³Ý  ¿, »ñµ»ÙÝ  ÝáõÛÝÇëÏ  ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ: ´Ýáñáß  

¿  ëåáÝï³Ý  é»·ñ»ëÇ³ÛÇ  ý»ÝáÙ»ÝÁ, 1-2%  ¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ³é³çÝ³ÛÇÝ  ûç³ËÇ  ÉñÇí  
é»·ñ»ëÇ³: êåáÝï³Ý  é»·ñ»ëÇ³Ý  íÏ³ÛáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ëå»óÇýÇÏ  ÇÙáõÝ³ÛÇÝ  
Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛ³Ý  ·áÛáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ: 

 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ³Ý³ÙÝ»½, ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ½ÝÝáõÙ, 
• ¹»ñÙ³ïáëÏáåÇ³ - Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ³ñËÇï»ÏïáÝÇÏ³ÛÇ  áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ  

¿åÇÉÛáõÙÇÝ»ëó»ÝóÇ³ÛÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ, 
• ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  ³ËïáñáßáõÙ - ¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³, ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  Ý»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  

(ßï³å  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïÙ³Ùµ): 
ä»ïù  ¿  Ýß»É, áñ  åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  åáõÝÏóÇáÝ, ÇÝóÇ½ÇáÝ, 

shave  ¨  punch  µÇáåëÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ï³óáõóí³Í  »Ý: 
Êáóáïí³Í  Ù³Ï»ñ»ëáí  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ùëáõù-¹ñáßÙí³ÍùÝ»ñÇ  

µçç³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ: 
è»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  

áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, sentinel  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  µÇáåëÇ³: 
 
 
 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• ë»µáé»³ÛÇÝ  ¹ÇëÏ»ñ³ïá½  (åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  å³åÇÉáÙ³), 
• åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  µ³½³ÉÇáÙ³, 
• Ù³ßÏÇ  ï³ñµ»ñ  åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ - ¿ý»ÉÇ¹Ý»ñ, åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  µÍ»ñ  

è»ÏÉÇÝ·Ñ³áõ½»ÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  (cafe  au  lait), å»å»ÝÝ»ñ (lentiges), 
• åÇá·»Ý ·ñ³ÝáõÉáÙ³, 
• ÃñáÙµ³óí³Í  ³Ý·ÇáÙ³  Ï³Ù  ³Ý·Çá¿Ý¹áÃ»ÉÇáÙ³, 
• ¹»ñÙ³ïáýÇµñáÙ³: 
 
²ãùÇ  (ûÏáõÉÛ³ñ)  Ù»É³ÝáÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  ó³Ýó³Ã³Õ³ÝÃáõÙ  ¨  

Ñ³½í³¹»å  (5%  ¹»åù»ñáõÙ)`  ÍÇ³Í³Ý³Ã³Õ³ÝÃáõÙ: ²é³í»É  Ñ³×³Ë  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  ¿  
ÉÛ³ñ¹áõÙ: 

 
ÈáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ  (ÙáõÏá½³É)  Ù»É³ÝáÙ³Ý  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  é»½Ç¹áõ³É  Ù»É³ÝáóÇïÝ»ñÇó: 

Ð³×³Ë  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  ·ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  ßñç³ÝáõÙ    (ÙÇÝã¨  50%; µ»ñ³ÝÇ  Ëáéáã, ùÃáõÙ  ¨  



Ñ³ñ³ÏÇó  Íáó»ñáõÙ, »íëï³ËÛ³Ý  ÷áÕ»ñáõÙ, Ãù³·»ÕÓ»ñáõÙ), Ç·³Ï³Ý  ë»é³Ï³Ý  áõÕÇÝ»ñáõÙ 
(25%), ³Ýáé»Ïï³É  ßñç³ÝáõÙ (20%), ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  ïñ³ÏïÇ  ³ÛÉ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: 

î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ù³ßÏ³ÛÇÝ  Ù»É³ÝáÙ³ÛÇó. 
1. ¿ÃÇáÉá·Ç³å»ë  Ï³åí³Í  ã¿  àôØ-×³é³·³ÛÃÙ³Ý  Ñ»ï, 
2. ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ (50-70 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ), 
3. ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï, 
4. ãÏ³  é³ë³Û³Ï³Ý  ¨  ¿ÃÝÇÏ  ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝ, 
5. ·»Ý»ïÇÏ  ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñÁ, ûñÇÝ³Ï  BRAF  ¨  NRAS  Ùáõï³óÇ³Ý»ñÁ, ³í»ÉÇ  

Ñ³½í³¹»å  »Ý, 
6. áõÝ»Ý  ³í»ÉÇ  ³·ñ»ëÇí  ÁÝÃ³óù  ¨  ³í»ÉÇ  í³ï  åñá·Ýá½: 

 
´áõÅáõÙÁ. 
Ø»É³ÝáÙ³Ý»ñÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ¨  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  

µáõÅáõÙÁ – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  É³ÛÝ  µ³ó³½³ïáõÙ  (excisio)` Ñ»é³Ý³Éáí  ï»ë³Ý»ÉÇ  »½ñÇó  
2ëÙ  »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ×³ñå³ß»ñïÇ  ¨  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ÷³Ï»ÕÇ  Ñ»ï, í»ñùÇ  ¹»ý»ÏïÇ  ÷³ÏíáõÙ  ¿  
ï»Õ³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáí  Ï³Ù  ³½³ï  Ù³ßÏ³É³Ãáí:  

ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý  ßáß³÷íáÕ  Ù»Í³ó³Í  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  
¿  é»·ÇáÝ³ñ  ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³; ãßáß³÷íáÕ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  é»·ÇáÝ³ñ  
ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³Ý  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  sentinel  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ: 

ÐÝ³ñ³íáñ  ¿  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  ·áïÇÝ»ñÇ  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  (³¹Ûáõí³Ýï)  
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ: 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³¹Ûáõí³Ýï  ¨  å³ÉÇ³ïÇí  Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: 
¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý. 
• ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ - ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ¹³Ï³ñµ³½ÇÝ  (DTIC)  ¹»Õ³ÙÇçáóáí, ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  Ý³¨  

ï»Ùá½áÉ³ÙÇ¹ (Temodal), ÝÇïñá½áÙÇ½³ÝÛáõÃÇ  ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ – ýáï»ÙáõëïÇÝ  (Mustoforan); 
ï»Ùá½áÉ³ÙÇ¹Á  ¨  ýáï»ÙáõëïÇÝÁ  Ñ³ïÏ³å»ë  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  »Ý  ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  
¹»åùáõÙ; 

• ÇÙáõÝáÃ»ñ³åÇ³ - ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  óÇïáÏÇÝÝ»ñ`  ÇÝï»ñý»ñáÝ, µ³ñÓñ  ¹á½³Ý»ñáí 
ÇÝï»É»ÛÏÇÝ-2, å»·ÇÉ³óí³Í  ÇÝï»ñý»ñáÝ-³Éý³ 2b; 

• Ù»É³ÝáÙ³ÛÇ ÇÙáõÝ³ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙáÝáÏÉáÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ  CTLA-4-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ (Ñ³Ï³-CTLA-4 µáõÅáõÙ; Ipilimumab, Tremelimumab) ¨ PD-
1-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ (Ñ³Ï³-PD-1 µáõÅáõÙ; Nivolumab, Lambrolizumab); ³ñ¹»Ý Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ³Û¹ 
µáõÅáõÙÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ³ÛÉ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ µáõÅáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ½áõ·³ÏóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É; 

• Ùáõï³óÇ³ÛÇ  »ÝÃ³ñÏí³Í  ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  áõÕÇÝ»ñÇ  (BRAF, MEK, NRAS, c-KIT, GNAC, 
PI3K, mTOR) ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ; 

• í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  Ù³ßÏÇ  ¹Çë»ÙÇÝ³óí³Í  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
í»ñçáõÛÃÇ  Ù»Ïáõë³óí³Í  å»ñýáõ½Ç³  (ILP – isolated limb perfusion) Ù»Éý³É³Ýáí:    

 



ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
 

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  Í³·áõÙ  »Ý  ·»ÕÓÇ  Ñ³ëáõÝ  ÑÛáõëí³ÍùÇó  ¨  
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ß³ï  Ñ³½í³¹»å: 

î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  (³¹»ÝáÙ³Ý»ñ, óÇëï³¹»ÝáÙ³Ý»ñ), ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  
(ýÇµñáÙ³, ÉÇåáÙ³), ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  (É»ÛáÙÇáÙ³), ³ÝáÃ³ÛÇÝ  (Ñ»Ù³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ, ÉÇÙý³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ)  ¨  
Ý¨ñá·»Ý  (Ý¨ñÇÝáÙ³, ·³Ý·ÉÇáÝ¨ñáÙ³)  áõéáõóùÝ»ñ: ÈÇÝáõÙ  »Ý  Ý³¨  ¹Ç½ûÝïá·»Ý»ïÇÏ  áõéáõóùÝ»ñ  
Ï³Ù  ï»ñ³ïáÙ³Ý»ñ: 

´³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ï»Õ³Ï³Û»É  ·»ÕÓÇ  µáÉáñ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, ÉÇÝáõÙ  »Ý  »½³ÏÇ  ¨ 
µ³½Ù³ÏÇ, Ñ³ëÝáõÙ  »Ý  ï³ñµ»ñ  ã³÷ë»ñÇ:  

ä³Ãá·ÝáÙáÝÇÏ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ  ãÏ³Ý: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÁ  Ñ³×³Ë  ·³Ý·³ïíáõÙ  »Ý  áñáí³ÛÝáõÙ  µáõÃ, 
áã Ùßï³Ï³Ý  ó³í»ñÇó, ¹Çëå»åïÇÏ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇó, Ù»Í  ã³÷ë»ñÇ  ¹»åùáõÙ  áõéáõóùÝ»ñÁ  
Ï³ñáÕ  »Ý  ßáß³÷í»É:  ²ËïáñáßÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ³é³í»É  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  »Ý  ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  
ïáÙá·ñ³ýÇ³ÛÇ  ïíÛ³ÉÝ»ñÁ`  Ñ³ñÃ  »½ñ³·Í»ñáí  ·áÛ³óáõÃÛáõÝ  »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  
ÑÛáõëí³ÍùáõÙ: 

 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇÝ  »Ý  ¹³ëíáõÙ  Ý³¨  ÏÕ½Û³Ï³ÛÇÝ  ³å³ñ³ïÇ  

µçÇçÝ»ñÇó  Í³·áÕ  ÑáñÙáÝ-³ÏïÇí  áõéáõóùÝ»ñÁ: 
´»ï³-µçç³ÛÇÝ  ³¹»ÝáÙ³Ý»ñÁ  (ÇÝëáõÉÇÝáÙ³Ý»ñÁ)  ³ñï³½³ïáõÙ  »Ý  ÇÝëáõÉÇÝ  ¨  ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  

³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  ÑÇåá·ÉÇÏ»ÙÇ³ÛÇ  ëÇÝ¹ñáÙáí: 
´Ýáñáß  ¿  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  »éÛ³ÏÁ  (àôÇåÉÇ  ïñÇ³¹³)` 
1. ÑÇåá·ÉÇÏ»ÙÇ³ÛÇ  Í³Ýñ  Ýáå³, ÁÝ¹Ñáõå  ÙÇÝã¨  ÏáÙ³ÛÇ  ½³ñ·³óáõÙ`  ù³ÕóÇ  Ï³Ù  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  

Í³Ýñ³µ»éÝÙ³Ý  ýáÝÇ  íñ³, 
2. ³ñÛ³Ý  ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ  ËÇëï  Çç»óáõÙ (0.5 ·/È-Çó  ó³Íñ), 
3. ÑÇåá·ÉÇÏ»ÙÇ³ÛÇ  µáÉáñ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  ³ÝÑ»ï³óáõÙ  ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ  Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ  

Ý»ñÙáõÍáõÙÇó  Ñ»ïá: 
ÆÝëáõÉÇÝáÙ³ÛÇ  ³ËïáñáßÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ù»Ãá¹Á  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ë»É»ÏïÇí  ó»ÉÇ³Ïá·ñ³ýÇ³Ý: 
´áõÅáõÙÁ. íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý` ³¹»ÝáÙ³ÛÇ  Ñ»é³óáõÙ  Ï³åëáõÉ³ÛÇ  Ñ»ï  ÙÇ³ëÇÝ; 

»ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  åáãÇ  ¨  Ù³ñÙÝÇ  µ³½Ù³ÏÇ  ³¹»ÝáÙ³Ý»ñÇ  ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  
ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ·»ÕÓÇ  Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙ: 

 
àôÉó»ñá·»Ý  ³¹»ÝáÙ³ÛÇ  (·³ëïñÇÝáÙ³ÛÇ)  µçÇçÝ»ñÝ  ³ñï³½³ïáõÙ  »Ý  ·³ëïñÇÝ, áñÁ  ÑáñÙáÝ³É  

×³Ý³å³ñÑáí  Ý»ñ·áñÍáõÙ  ¿  ëï³ÙáùëÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  ·»ÕÓ»ñÇ  íñ³: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ  60%-Ç  Ùáï  
·³ëïñÇÝáÙ³Ý»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  ã³ñáñ³Ï  ¨  ï³ÉÇë  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ, ÉÛ³ñ¹áõÙ, Ãáù»ñáõÙ, áñáí³ÛÝ³Ù½áõÙ, Ù³ßÏáõÙ: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ  50%-Ç  Ùáï  
·³ëïñÇÝáÙ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³ÏóíáõÙ  »Ý  áõñÇß  Ý»ñ½³ïÇã  ·»ÕÓ»ñÇ  ³¹»ÝáÙ³ïá½Ç  Ñ»ï: 

 
Zollinger-Ellison-Ç  ëÇÝ¹ñáÙÁ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ  ïñÇ³¹³Ûáí` 
1. »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  É³Ý·»ñÑ³ÝëÛ³Ý  ÏÕ½Û³ÏÝ»ñÇ  §áã µ»ï³-µçç³ÛÇÝ¦  ³¹»ÝáÙ³, 
2. íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ùµ  ã³å³ùÇÝíáÕ, Ñ³×³Ë³ÏÇ  ÏñÏÝíáÕ  Ëáó`  Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ  

ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ùµ  (½ëï³ÕÇùÇ  í»ñÇÝ  Ñ³ïí³Í, ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³  ³ÕÇùÇ  í³Ûñ¿ç  Ï³Ù  ëïáñÇÝ  
ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý  Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, »ñµ»ÙÝ  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Ý³¨  ëï³ÙáùëáõÙ), 

3. ëï³Ùáùë³ÛÇÝ  ÑÇå»ñë»Ïñ»óÇ³ (ûñ»Ï³Ý  ÙÇ  ù³ÝÇ  ÉÇïñ)`   ³½³ï  ³Õ³ÃÃíÇ  µ³ñÓñ  
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ: 

 



ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  Ï³éáõóí³ÍùáõÙ   

Ï³½ÙáõÙ  ¿  2-7%: ²é³í»É  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  ÙÇçÇÝ  ¨  ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ, ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï  
2  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë: 

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  áõß  ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ  ¨  áõß  ³ËïáñáßíáÕ  
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñÝ  áõÝÇ  ³ñ³·  åñá·ñ»ëÇíáÕ  ¨  ³·ñ»ëÇí  ÁÝÃ³óù: 

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ù»ç  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý. 
• ÍË»ÉÁ, 
• ³ÉÏáÑáÉÇ  û·ï³·áñÍáõÙÁ, 
• ËñáÝÇÏ  å³ÝÏñ»³ïÇïÇ  ¨  ß³ù³ñ³ÛÇÝ  ¹Ç³µ»ïÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
• åñáý»ëÇáÝ³É  Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ – Ý³íÃ³ÃáñÙ³Ý, ÷³Ûï³Ùß³ÏÙ³Ý  ¨  

ÃÕÃÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  Ùáï: 
  
Ø³ÏñáëÏáåÇÏ  Ó¨»ñÁ. Ñ³Ý·áõó³íáñ  ¨ ¹Çýáõ½:  
àôéáõóùÇ  ßáõñç  ÙÇßï  ³éÏ³  ¿  ËñáÝÇÏ  µáñµáù³ÛÇÝ  ëÏÉ»ñáïÇÏ  åñáó»ë: 
80-90%  ¹»åù»ñáõÙ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ³ñï³ï³ñ  Íáñ³ÝÝ»ñÇ  ¿åÇÃ»ÉÇó, ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å`  ·»ÕÓÇ  

ÏÕ½Û³Ï³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÇó  ¨  ¹»åù»ñÇ  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ  áõÝÇ  ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ÛÇ  
Ï³éáõóí³Íù: 

60-70%  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  ·»ÕÓÇ  ·ÉËÇÏáõÙ, 20-30%  ¹»åù»ñáõÙ`  ·»ÕÓÇ  Ù³ñÙÝáõÙ, 4-5%  
¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿ ûñ·³ÝÇ  ïáï³É  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ:  

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ï³ÉÇë  ¿  í³Õ  É³ÛÝ³Í³í³É  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ. ÉÇÙýá·»Ý  
×³Ý³å³ñÑáí  ¹»åÇ  é»·ÇáÝ³ñ  áõ  Ñ»é³íáñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  (å³ñ³å³ÝÏñ»³ïÇÏ, 
ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ, Ñ³ñëï³Ùáùë³ÛÇÝ, ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ¨  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ)  ¨  
Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  (ÉÛ³ñ¹ - ³é³í»É Ñ³×³Ë; Ãáù»ñ, ·ÉËáõÕ»Õ, áëÏñ»ñ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñ, 
»ñÇÏ³ÙÝ»ñ): 

àôéáõóùÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ï³ñ³Íí»É  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  ¨  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ` ëï³Ùáùë, 
ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³  ³ÕÇù, Ñ»å³ïá¹áõá¹»Ý³É  Ï³å³Ý, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ×Ýß»É  Ï³Ù  Ý»ñ³×»É  
Ùáï³Ï³  Ëáßáñ  »ñ³Ï³ÛÇÝ  ³ÝáÃÝ»ñÇÝ` í»ñÇÝ  ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ, ¹éÝ»ñ³Ï  ¨  ëïáñÇÝ  ëÇÝ»ñ³Ï: 

 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù. 
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
Tis – Ý³Ë³ÇÝí³½Çí  ù³ÕóÏ»Õ  (carcinoma  in  situ) 
T1 – áõéáõóùÁ  ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓáí, ÙÇÝã¨  2ëÙ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ã³÷ëáí 
T2 – áõéáõóùÁ  ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓáí, 2ëÙ-Çó  ³í»É  ³é³í»É³·áõÛÝ  

ã³÷ëáí  
T3 – áõéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë, µ³Ûó  ãÇ  ÁÝ¹·ñÏáõÙ   

ÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  Ï³Ù  í»ñÇÝ  ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÁ 
T4 – áõéáõóùÁ  ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  ÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  Ï³Ù  í»ñÇÝ  ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – ³éÏ³  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ãÏ³Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 

 
pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 
G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
Gx – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ  ãÇ  áñáßí»É 



G1 –  ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  µ³ñÓñ  ³ëïÇ×³Ý 
G2 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ëïÇ×³Ý 
G3 – ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ó³Íñ  ³ëïÇ×³Ý 
G4 –  ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  áõéáõóù 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
0 ÷áõÉ        Tis N0M0 
Ia  ÷áõÉ      T1N0M0  
 Ib  ÷áõÉ      T2N0M0 

IIa ÷áõÉ      T3N0M0  
IIb ÷áõÉ      T1- 3N1M0  
III ÷áõÉ       T4     ó³ÝÏ³ó³Í N       M0 

IV ÷áõÉ       ó³ÝÏ³ó³Í T   ó³ÝÏ³ó³Í N    M1 

 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ. 
• ó³í»ñ  áñáí³ÛÝáõÙ  (60-90%); 
• ¹»ÕÝáõÏ – Ï³ñáÕ  ¿  µ»ñ»É  ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ËáÉ»ÙÇÏ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý; 
• ¹Çëå»åïÇÏ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ½·³ÉÇ  ÝÇÑ³ñáõÙ, ³ÕÇùÝ»ñÇ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ  

(÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, ÷áñÉáõÛÍ, Ù»Ã»áñÇ½Ù); 
• ËñáÝÇÏ  å³ÝÏñ»³ïÇïÇ  ¨  ß³ù³ñ³ÛÇÝ  ¹Ç³µ»ïÇ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ·ÉËÇÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ  µÝáñáß  ¿  Îáõñíáõ³½Û»Ç  ³Ëï³Ýß³ÝÁ (Courvoisier’s  

law, 92%  ¹»åù»ñáõÙ) – Ù»Í³ó³Í  Ï³Ý·³ÛÇÝ  É»Õ³å³ñÏÇ  ßáß³÷áõÙÁ  ³ç  »ÝÃ³ÏáÕ³ÛÇÝ  ßñç³ÝáõÙ: 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³ñáÕ  ¿  áõÕ»Ïóí»É  ³ÝáÃÝ»ñÇ  µ³½Ù³ÏÇ  ÃñáÙµá½áí  

(îñáõëáÛÇ  Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß), áñå»ë  å³ñ³Ý»áåÉ³ëïÇÏ  ëÇÝ¹ñáÙ, áñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  
Ù³Ñí³Ý  ³ÝÙÇç³Ï³Ý  å³ï×³é  Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: 

 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ³ñÛ³Ý  µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ - ³ÙÇÉ³½³ÛÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ûÝÏáÙ³ñÏ»ñÝ»ñÇ  áñáßáõÙ  

(CA 19-9, CEA; CA 19-9-Ç  µ³ñÓñ³óáõÙ  ¿  ¹ÇïíáõÙ   ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  75-85%-Ç  Ùáï);  
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ – ËáÉ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³, ÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ¨  í»ñÇÝ  

ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ  ë»É»ÏïÇí  ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³; 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ; 
• ýÇµñá·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³; 
• ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ¨  Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³Ý»ñ`  Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ  

ÏáÝïñ³ëï³íáñáõÙáí – Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ³ËïáñáßÙ³Ý  ÁÝïñáõÃÛ³Ý  Ù»Ãá¹Ý»ñ; 
• åá½ÇïñáÝ  ¿ÙÇëÇáÝ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ (PET) - ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  ¨  áõñÇß  

ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ  (Ãáù»ñ, ÉÛ³ñ¹, áëÏñ»ñ)  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  å³ïÏ»ñ³íáñÙ³Ý  ³é³í»É  ½·³ÛáõÝ  
»Õ³Ý³ÏÝ  ¿; 
• ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  é»ïñá·ñ³¹  ËáÉ³Ý·Çáå³ÝÏñ»³ïá·ñ³ýÇ³ (ERCP); 
• ¿Ý¹áëÏáåÇÏ  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ (EUS); 
• åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³`  áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  Îî-Ç ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ;   
• É³å³ñáëÏáåÇ³  µÇáåëÇ³Ûáí: 
 
´áõÅáõÙÁ 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ·ÉËÇÏÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  

·³ëïñáå³ÝÏñ»³ïá¹áõá¹»Ý³É  é»½»ÏóÇ³ (Whipple-Ç  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ)` »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  
·ÉËÇÏÇ  ¨ í½ÇÏÇ  Ñ»é³óáõÙ  ëï³ÙáùëÇ ³Ýïñ³É  Ñ³ïí³ÍÇ, ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³  ³ÕÇùÇ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
É»Õ³Íáñ³ÝÇ  ¹Çëï³É  Ù³ëÇ, Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ  µçç³ÝùÇ  áõ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»ï: 

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  Ù³ñÙÝÇ  Ï³Ù  åáãÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³  Ñ»ÙÇå³ÝÏñ»³ïáëåÉ»Ý¿ÏïáÙÇ³`   ·»ÕÓÇ  ¹Çëï³É  Ñ³ïí³ÍÁ  Ù³ëÝ³Ñ³ïíáõÙ  ¿, 
÷³ÛÍ³ÕÁ  Ñ»é³óíáõÙ  ¿: 

¶»ÕÓÇ  ïáï³É  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ïáï³É  å³ÝÏñ»³ïá¹áõá¹»Ý¿ÏïáÙÇ³ 
(Fortner-Ç  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ)` »ÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ, ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³  ³ÕÇùÇ, ëï³ÙáùëÇ  



³Ýïñ³É  Ñ³ïí³ÍÇ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  É»Õ³Íáñ³ÝÇ  ¹Çëï³É  Ù³ëÇ, ÷³ÛÍ³ÕÇ, é»·ÇáÝ³ñ  
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙ, ËáÉ»¹áËáÛ»ÛáõÝá-  ¨  ·³ëïñáÛ»ÛáõÝá³Ý³ëïáÙá½Ý»ñÇ  Ó¨³íáñÙ³Ùµ: 

È»ÕáõÕÇÝ»ñÇ  ¹»ÏáÙåñ»ëÇ³ÛÇ  (Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  ¹»ÕÝáõÏ)  ¨  ·³ëïñá¹áõá¹»Ý³É  
³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  í»ñ³óÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí  Ó¨³íáñáõÙ  »Ý  ßñç³ÝóáÕ  ³Ý³ëïáÙá½Ý»ñ 
(ËáÉ»óÇëïáÛ»ÛáõÝá-, Ñ»å³ïÇÏáÛ»ÛáõÝá-  ¨  ·³ëïñáÛ»ÛáõÝá³Ý³ëïáÙá½Ý»ñ): 

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¨  ï³ñ³Íí³Í  ¹»åù»ñáõÙ  ÏÇñ³éáõÙ  »Ý  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ (5-ýïáñáõñ³óÇÉ, ·»ÙóÇï³µÇÝ /Gemzar/): 

 
 
 
   
 

 
 



Մանկական ուռուցքաբանության առանձնահատկությունները 
 
Ընդամենը 40 տարի է, ինչ մանկական ուռուցքաբանությունը իր տեղն է զբաղեցրել 

բժշկության մեջ որպես գիտություն առանձին պրակտիկ ճյուղ: Մանկական օնկոլոգիայի 
առաջին գիրքը լույս է տեսել 1997թ-ին: Բուժման ժամանակակից պրոտոկոլների և 
ճառագայթային բուժման կոմպլեքսային կիրառումը թույլ են տալիս լիարժեք բուժել 
հիվանդ երեխաների գրեթե  80%-ին:  Բժշկության այս բնագավառը  բավականին արագ է 
զարգանում և վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում օնկոլոգիայի ասպարեզում ունեցած 
հաջողությունների վառ օրինակն է:  

20-րդ դարի 60-ական թվականներին սկսեցին ձևավորվել առաջին մանկական 
օնկոլոգիական բաժանմունքները: Մինչ այդ օնկոլոգիական  հիվանդություններով 
տառապող երեխաները բուժվում էին ընդհանուր մանկաբուժական բաժանմունքներում: 
Ճառագայթային բուժման առաջին փորձերը կատարվել են 1915թ. A. Friendlender-ի 
կողմից: 

1954թ. ապացուցվել է հորմոնալ պրեպարատների արդյունավետությունը 
մանկական մի շարք ուռուցքների բուժման ժամանակ: 

 
 
Մանկական   ուռուցքաբանության էպիդեմիոլոգիան 
Մանկական տարիքում ուռուցքները հանդիպում են բավականին հազվադեպ: 

Օրինակ` ԱՄՆ-ում յուրաքանչյուր տարի դիտվում է մոտ 8000 առանձին դեպք, 
եվրոպական երկրներում մոտ 21000, Հայաստանում ամեն տարի հիվանդանում է մոտ 
35-50 երեխա: A.Miller-ի կողմից խորապես ուսումնասիրվել է ուռուցքների  
էպիդեմիոլոգիան, և նա հանգել է այն եզրակացությանը, որ մանուկների ուռուցքները 
շատ հաճախ զուգակցվում են դպրոցական այլ արատների հետ: Miller-ը մանկական   
ուռուցքները պայմանականորեն բաժանում է 3 խմբերի: 

Առաջին խմբի մեջ են մտնում լեյկոզները, նեֆրոբլաստոման, լյարդի և 
մակերիկամների ուռուցքները: Այս ուռուցքները հաճախ զուգորդվում են Դաունի 
հիվանդությամբ, անիրիդիայով (ծիածանաթաղանթի բնածին բացակայություն): 

Երկրորդ խումբը կազմում են ուղեղի ուռուցքները, որոնք հաճախ ուղեկցվում են 
ԿՆՀ-ի զարգացման արատներով:  

Երրորդ խումբը կազմում են սեռական օրգանների ուռուցքները, որոնք 
զուգորդվում են ագամմագլոբուլինեմիայով: 

Հայտնի է, որ տղաները ավելի հաճախ են հիվանդանում քան աղջիկները: 
Ուռուցքների աշխարհագրության ուսումնասիրությունները բացահայտել են, որ ավելի 
հաճախ հանդիպում են Ճապոնիայում, Աֆրիկա մայրցամաքում (հիմնականում 
լիմֆոմաներ): 

Էպիթելային ծագման ուռուցքները, որոնք մեծահասակների մոտ կազմում են 
մեծամասնություն, երեխաների մոտ կազմում են 5-6%: 

Այս տարիքում գրեթե 84% կազմում են էմբրիոնալ ծագում ունեցող ուռուցքները: 
Հեմոբլաստոզները (լեյկոզներ, լիմֆոմաներ) կազմում են մանկական ուռուցքների 

50%-ը: Հաջորդն ըստ տարածվածության ԿՆՀ-ի ուռուցքներն են: Բավականին հաճախ 
հանդիպում են նաև երիկամների, ոսկրերի ուռուցքները (հատկապես դեռահասների 
շրջանում): 

 
 
Էթիոլոգիա 
Առկա են մի քանի հիպոթեզներ, որոնք կիրառվում են մանկական ուռուցքների 

առաջացումը բացահայտելու համար: 
Կոնհեյմի հիպոթեզի համաձայն, մանկական ուռուցքներն առաջանում են 

ներարգանդային կյանքում տեղի ունեցած դիսէմբրիոգենեզի արդյունքում: Այսպիսով, 
զարգացման խանգարման արդյունքում էկտոպիկ տեղաշարժված հյուսվածքը 



ենթարկվում է մալիգնիզացիայի (ներքին և արտաքին դրդապատճառներով): Դրանով է 
բացատրում Կոնհեյմը ուռուցքների զուգակցումը  զարգացման այլ արատների հետ, 
ինչպես նաև այս ուռուցքների ի հայտ գալն առավելապես մինչև 4 տարեկան հասակում: 

Կարևոր դեր ունի նաև այսպես կոչված տրանսպլացենտար բլաստոմոգենեզը, որի 
համաձայն դեղորայքը, ծխախոտը և ալկոհոլը, որոնք օգտագործվում են հղիության 
ընթացքում, հանդիսանում են կանցերոգեն պտղի համար: Այսպես, ծխող կանանց 
երեխաները 2 անգամ ավելի հաճախ են հիվանդանում ուռուցքներով:  

   Այսպիսով, մանկական ուռուցքների էթիոպաթոգենեզը կարելի է ներկայացնել 
հետևյալ կերպ` 

1. բնածին ուռուցքներ վաղ մանկական տարիքում 
2. ուռուցքների զուգակցում զարգացման այլ արատների հետ 
3. ժառանգական գործոն 
4. ոչ կոմպետենտ իմունաբանական ստատուս 
5. տրանսպլացենտար բլաստոմոգենեզ 
6. հղիության ընթացքում կնոջ ճառագայթում 
7. մոր տարիքը (ապացուցվել է, որ  հիվանդերի երեխաների 62%-ի մայրերը 

ունեցել են 30-ից բարձր տարիք): Որոշակի դեր ունի նաև հոր տարիքը 
 
Պրակտիկ բժշկի համար շատ կարևոր է համարվում մանկական ուռուցքների 

ախտորոշիչ և բուժական առանձնահատկությունները: Դրանք են` 
1. Դժվարություններ են առաջանում անամնեզը հավաքելուց, քանի որ 

երեխաները շատ հաճախ չեն կարողանում  ճիշտ ներկայացնել իրենց գանգատները: 
Ավելի մեծ տարիքի երեխաները ձգտում են թաքցնել իրենց գանգատները, ելնելով 
վախից բժշկական միջոցառումների և մանիպուլյացիաների հանդեպ:  Այս դեպքում բժշկի 
համար շատ կարևոր է դառնում երեխայի վարքային փոփոխություններ (տրամադրության 
անկում, քնի խանգարում, ակտիվության իջեցում, ախորժակի անկում) և արտաքին 
տեսքը (գունատություն, այտուցներ և այլն): 

2. Մանկական տարիքում ուռուցքները հաճախ տեղակայում են 
դժվարամատչելի հատվածներում (գլխուղեղ, միջնորմ, հետորովայնամզային 
տարածություն): Այդպիսի տեղակայմամբ ուռուցքները երկարատև կարող են ունենալ 
անախտանշան ընթացք և միայն մեծ չափսերի հասնելու դեպքում` առաջացնել օբյեկտիվ 
ախտանիշներ: 

3. Երեխաների ուռուցքները հաճախ ընթանում են այսպես կոչված  
«դիմակներով»: Օրինակ` փորլուծությամբ կամ ռեսպիրատոր ինֆեկցիայով, կամ որոշ 
ֆիզիոլոգիական պրոցեսներով (ատամների ծկլթում, սեռական հասունացում): Այս ամենը 
քողարկում է դիագնոզը և բժշկին ավելի հեռացնում իրական պրոբլեմից, դիագնոզելով 
պեդիատրիկ պրակտիկայում ավելի հաճախ հանդիպող հիվանդություն: 

4. Երեխաների բուժումը նույնպես ունի իր առանձնահատկությունները:  Վաղ 
մանկական տարիքում, երբ դեռևս չի ավարտվել օրգան-համակարգերի ճիշտ 
փոխհարաբերությունները, չի ամրացել ոսկրա-մկանային և կապանային համակարգերը, 
չափազանց փուխր է և էլաստիկ ճարպաբջջային շերտը, ուռուցքները իրենց աճման 
ընթացքում կարող են առաջացնել օրգանների ատիպիկ լոկալիզացիա: Օրինակ` 
երիկամը կարող է հայտնվել փոքր կոնքում, առողջ երիկամը կարող է սեղմվել 
նեֆրոբլաստոմայով և հայտնվել հակառակ կողմում, լյարդը կարող է տեղակայվել 
այնքան բարձր, որ բարձրացնելով ստոծանին ստեղծել տպավորություն, որ գտնվում է 
կրծքավանդակում: Երբեմն առաջանում են այնպիսի տոպոգրաֆիկ խախտումներ, որ 
վիրաբույժին շատ դժվար է լինում կատարել ռադիկալ վիրահատություն և ընդհանրապես 
որոշել նորագոյացության լոկալիզացիան: 

5. Շատ հաճախ վիրահատության ընթացքը կարող է բարդանալ առկա բնածին 
արատների պատճառով: Երբեմն վիրաբույժը ստիպված է լինում ուռուցքի հեռացման 
հետ մեկտեղ կատարել արատների կոռեկցիա: 



6. Մարմնի փոքր չափսերի պատճառով ուռուցքները ախտահարում են հարևան 
օրգանները: 

7. ճառագայթային բուժում իրականացնելիս բժիշկը նույնպես պետք է հաշվի 
առնի մանկական օրգանիզմի առանձնահատկությունները: Մանկական ուռուցքները շատ 
զգայուն են ճառագայթման հանդեպ: Առավել կարևոր է այն, որ երեխաները գտնվում են 
աճման ինտենսիվ փուլում և, եթե  ճառագայթվում են ոսկրերի աճման զոնաները, դա 
հանգեցնում է վերջույթների դեֆորմացիայի կամ նրանց աճի դադարեցման, մկանների 
ատրոֆիայի, սկոլիոզի, մարմնի ասիմետրիայի, կրծքագեղձերի ատրոֆիայի: 

8. Դեղորայքային բուժումը բավականին արդյունավետ է մանուկների մոտ և 
հնարավոր է հասնել լիակատար առողջացում: Սակայն պետք է իմանալ նաև, որ 
ցիտոստատիկները շատ արագ առաջացնում են անկանխատեսելի և անդարձելի 
փոփոխություններ: Ուստի, կարևոր նշանակություն ունի գրագետ ուղեկցող բուժումը: 

9. Կարևոր է երեխաներին մատուցվող մանկավարժական և հոգեբանական 
օգնությունը, որը թույլ է տալիս շրջապատից երկար ժամանակով կտրված երեխային 
արագ և էֆեկտիվ վերադարձնել կոլեկտիվ: 

10. Ուռուցքով հիվանդացած երեխան գտնվում է օնկոլոգի հսկողության տակ 5 
տարվա ընթացքում: Ռիսկային են համարվում առաջին 2 տարիները: 6% երեխաների 
մոտ (բուժված օնկոհիվանդություններից) որոշ ժամանակ անց առաջանում են այսպես 
կոչված “երկրորդ  ուռուցքներ” (second malignancies, ճառագայթման, ցիտոստատիկների 
կամ գենետիկ մուտացիաների հետևանքով): 

         
Այսպիսով` ձեզ ներկայացրեցինք մանկական ուռուցքաբանության  առավել 

կարևոր առանձնահատկությունները: Կարևոր ենք համարում բժշկության բոլոր 
բնագավառներում աշխատող մասնագետների մոտ օնկոլոգիական զգոնությունը, որը 
կօգնի ճիշտ և ժամանակին ախտորոշել ուռուցքային հիվանդությունը: 
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ  ԲՈՒԺՈՒՄ  (ՌԱԴԻՈԹԵՐԱՊԻԱ) 
 
Ճառագայթային բուժումը  իոնիզացնող ճառագայթների կիրառումն է ուռուցքային և 

որոշ ոչ ուռուցքային հիվանդությունների (գլխուղեղի անոթների մալֆորմացիա, արթրիտներ, 
բուրսիտներ և այլն) բուժման նպատակով: Այն հանդիսանում է չարորակ ուռուցքների 
բուժման հիմնական եղանակներից մեկը: Զարգացած երկրներում չարորակ 
նորագոյացություններով հիվանդների 60-70%-ը իրենց բուժման ընթացքում ստանում են 
ճառագայթային բուժում: 

 Մի շարք դեպքերում, օրինակ մաշկի, ստորին շրթունքի, գլխի և պարանոցի 
ուռուցքների, կերակրափողի, արգանդի վզիկի քաղցկեղի բուժման դեպքում ճառագայթային 
բուժումը կարող է հանդիսանալ բուժման հիմնական կամ միակ եղանակը` ապահովելով լրիվ 
առողջացում հիվանդների մեծամասնության մոտ: Այլ դեպքերում ճառագայթային բուժումը 
կիրառվում է որպես օժանդակ բուժում` բուժման այլ եղանակների հետ զուգակցված, կամ 
որպես ամոքիչ միջոցառում` հիվանդի կյանքը երկարացնելու և կյանքի որակը բարելավելու 
նպատակով: Չարորակ ուռուցքների բուժման համար իոնիզացնող ճառագայթների կիրառման 
հետ մեկտեղ զարգացել է համապատասխան ոլորտը ուսումնասիրող ծավալուն մի 
դիսցիպլինա՝ ճառագայթային ուռուցքաբանությունը: 

Տարբերում են`  
1. ճառագայթային բուժում արտաքին փնջով (external beam radiation therapy) կամ 

հեռահար ճառագայթային բուժում` երբ ճառագայթման աղբյուրը գտնվում է օրգանիզմից որոշ 
հեռավորության վրա;  

2. Կոնտակտային ճառագայթային բուժում` բրախիթերապիա, երբ ճառագայթման 
աղբյուրն անմիջական հպման մեջ է գտնվում օրգանիզմի հյուսվածքների հետ;  

3. Համակարգային ճառագայթային բուժում կամ ռադիոնուկլիդային բուժում` երբ 
իոնիզացնող ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող նյութերը (ռադիոնուկլիդները) ներմուծվում 
են օրգանիզմ ներերակային կամ պերօրալ ճանապարհով: Վերջիններս օժտված լինելով 
որոշակի հյուսվածքների նկատմամբ ընտրողականությամբ, գերազանցապես կլանվում են 
նրանց կողմից` ապահովելով նրանց ճառագայթումը: 

Իոնիզացնող ճառագայթումն իրենից ներկայացնում է էլեկտրամագնիսական ալիքների 
(ֆոտոնային ճառագայթում, քվանտային ճառագայթում) կամ տարրական մասնիկների հոսք 
(կորպուսկուլյար ճառագայթում), որի էներգիան բավարար է միջավայրի մոլեկուլների հետ 
փոխազդելիս` ատոմների օրբիտայից էլեկտրոնի դուրս մղման համար: Այս դեպքում չեզոք 
մոլեկուլները վերածվում են լիցքավորված մասնիկների` իոնների, կամ վերակազմավորվելով 
առաջացնում են չզույգված էլեկտրոն ունեցող մասնիկներ` ազատ ռադիկալներ:  

Ռադիոթերապիայում ճառագայթման աղբյուր կարող են լինել ինչպես բնական և 
արհեստական ռադիոնուկլիդները (ռադիոակտիվ տարրերը, որոնցում իոնիզացնող 
ճառագայթումը տեղի է ունենում նրանց միջուկի տրոհման հաշվին), այնպես էլ հատուկ 
գեներացնող սարքերը` որտեղ իոնիզացնող ճառագայթումը առաջանում է լիցքավորված 
մասնիկների և արգելակող նյութի ատոմների փոխազդեցության արդյունքում (էլեկտրոնների 
գծային արագացուցիչներ, ռենտգենթերապևտիկ սարքեր և այլն): 

Ներկայումս ուռուցքաբանության մեջ ամենալայնորեն կիրառվողը հեռահար կամ 
արտաքին փնջով ճառագայթային բուժումն է: Արտաքին փնջով ճառագայթային բուժման 
համար առավել հաճախ կիրառվում է բարձր էներգիայի ֆոտոնային ճառագայթումը և գամմա 
ճառագայթումը, որոնց ստացման համար կիրառվում են համապատասխանաբար՝ 
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էլեկտրոնների գծային արագացուցիչներ և կոբալտային (Co60 իզոտոպով) բուժասարքեր: 
Ռենտգեն-թերապևտիկ ճառագայթումը ներկայումս կիրառվում է խիստ սահմանափակ` 
հիմնականում մաշկի, այլ մակերեսային նորագոյացությունների, որոշ ոչ ուռուցքային 
հիվանդությունների դեպքում:  

Կլինիկական պրակտիկայում առավել հաճախ կիրառվող կորպուսկուլյար 
ճառագայթումը էլեկտրոնայինն է, որը ևս ստացվում է էլեկտրոնների գծային 
արագացուցիչների միջոցով:  

Նյութի (այդ թվում նաև օրգանիզմի հյուսվածքների) ճառագայթման ժամանակ 
իոնիզացնող ճառագայթման մասնիկներից որոշակի էներգիա է փոխանցվում նյութին: Այս 
դեպքում, խոսում են որոշակի դոզայի կլանման մասին: Կլանված դոզայի հասկացությունը 
ռադիոթերապիայում կիրառվող առանցքային հասկացություններից է: Որքան մեծ է կլանված 
դոզան, այնքան ավելի արտահայտված է ճառագայթման կենսաբանական ազդեցությունը 
հյուսվածքների վրա և ավելի մեծ է ուռուցքի բուժման հավանականությունը:  Այլ խոսքերով,  
կլանված դոզան դա իոնիզացնող ճառագայթման կողմից նյութի միավոր զանգվածին 
փոխանցված էներգիան է: Ուստի որպես կլանված դոզայի ժամանակակից միավոր ընդունված 
է Գրեյը (Gy, Gray), որը իրենից ներկայացնում է ճառագայթման այն դոզան, երբ 1կգ նյութին 
փոխանցվում է 1 ջոուլ էներգիա, այսինքն` 1Գրեյ=1Ջ/կգ:  

Ինչպես նշվեց, իոնիզացնող ճառագայթումը հանգեցնում է միջավայրում ազատ 
ռադիկալների և իոնների  ձևավորման, որոնք իրենց հերթին առաջ են բերում մոլեկուլներում 
քիմիական կապերի խզում, նոր կապերի առաջացում: Երբ այսպիսի փոփոխությունները 
(վնասումները) ի հայտ են գալիս բջջի կենսականորեն կարևոր ստրուկտուրաներում, և բջիջը 
ի վիճակի չի լինում վերականգնել դրանք, սա ի վերջո կարող է բերել բջջի մահվան: 
Ապացուցված է, որ ճառագայթման կենսաբանական էֆեկտի ռեալիզացիայի համար առավել 
կարևոր է ԴՆԹ-ի վնասումը, որը կարող է բերել բջջի բոլոր կենսական ֆունկցիաների, այդ 
թվում` ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի խաթարմանը:  

ԴՆԹ-ի զույգ շղթաների միաժամանակյա վնասումը (լետալ վնասում) ի վերջո 
հանգեցնում է՝ 

1. Աբերանտ միտոզի առաջացման. այս դեպքում վնասումները բերում են բջջի 
ռեպրոդուկտիվ հատկությունների խիստ խանգարմանը, ոչ լիարժեք միտոզների 
առաջացմանը, որի դեպքում առաջանում են ոչ կենսունակ դուստր բջիջներ, այսինքն` ի հայտ 
է գալիս բջջի միտոտիկ մահ; 

2. Բջջային ցիկլի արգելակման (միտոտիկ դադար) կամ բջջի վերջնական 
տարբերակման. այս դեպքում բջիջը կորցնում է կիսվելու ունակությունը` արգելակվելով 
բջջային ցիկլի որևէ (ավելի հաճախ G2 և G1) փուլում, իսկ երբեմն ենթարկվելով որոշ 
տարբերակման, և անցնելով որոշ կենսական ուղի` մահանում են; 

3. Ապոպտոզի գործարկման (induction). այս դեպքում բջջի վնասումը բերում է 
ապոպտոզի (բջջի ծրագրավորված մահվան) ներքին կամ արտաքին մեխանիզմների 
գործարկման, որոնց արդյունքում բջիջը մահանում է: 

Հարկ է նշել, որ վնասման պրոցեսներ տեղի են ունենում նաև բջջի այլ 
ստրուկտուրաներում` բջջաթաղանթում, միտոքոնդրիումներում և այլն, որոնք ճառագայթման 
շատ բարձր կլանված դոզայի դեպքում, ևս կարող են բերել բջջի մահվան` նեկրոզի, սակայն 
այս երևույթը կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող դոզաների դեպքում աննշան է:  

Ինչպես ցանկացած սթրեսի, այնպես էլ ճառագայթմանը բջիջը պատասխանում է բարդ 
ներբջջային վերականգնողական մեխանիզմների գործարկմամբ: Այս մեխանիզմները տարբեր 
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հյուսվածքների բջիջներում, և բջջային ցիկլի տարբեր փուլերում գործում են ոչ միանման 
արդյունավետությամբ, և այս հանգամանքը հանդիսանում է ճառագայթման նկատմամբ 
տարբեր հյուսվածքների, ինչպես նաև բջջային ցիկլի տարբեր փուլերում ճառագայթման 
նկատմամբ բջջի զգայունության կամ կայունության հիմնական պատճառը` այսինքն 
հյուսվածքների ռադիոզգայունությունը պայմանավորող հիմնական գործոնը: 

Ընդհանուր առմամբ` արագ պրոլիֆերացվող հյուսվածքները (և ուռուցքները) առավել 
զգայուն են ճառագայթման նկատմամբ, քան դանդաղ պրոլիֆերացվող հյուսվածքները:  

Այսպիսով, ռադիոզգայունությունը հանդիսանում է բջիջների (այս թվում և ուռուցքային) 
ներքին հատկությունը, որը տարբեր ուռուցքների ժամանակ խիստ տարբեր է: ՈՒստի, 
տարբեր ուռուցքների բուժման համար կիրառվում են ճառագայթման տարբեր դոզաներ:  

Ստորև ներկայացված են որոշ ուռուցքային հիվանդություններ` ըստ 
ռադիոզգայունության նվազման կարգի. 

• սեմինոմա 
• լիմֆոմաներ 
• լեյկոզ, միելոմա 
• որոշ էմբրիոնալ սարկոմաներ, թոքի մանր բջջային քաղցկեղ, խորիոկարցինոմա 
• Յուինգի սարկոմա 
• տափակբջջային քաղցկեղ 
• կրծքագեղձի և ուղիղ աղու ադենոկարցինոմա 
• ուրոթելիալ կարցինոմա 
• չարորակ հեպատոմա 
• մելանոմա 
• գլիոմա, փափուկհյուսվածքային սարկոմաներ: 
Ինչպես երևում է ցանկից, սեմինոման, լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունները 

առավել ռադիոզգայուն են, ուստի նրանց բուժման ժամանակ կիրառվում են ավելի ցածր 
դոզաներ: Գլիոմաները, փափուկ հյուսվածքային սարկոմաները համարվում են 
ռադիոռեզիստենտ, և նրանց բուժման մեջ կիրառվող դոզաները ավելի բարձր են: 

Ճառագայթային բուժումը սովորաբար կատարվում է դոզայի բաժնևորմամբ 
(fractionation), այսինքն տվյալ հիվանդության բուժման համար նախատեսված (ընդհանուր) 
դոզան բաժանվում է որոշակի  թվով ֆրակցիաների (մինչև 35 և ավելի) կամ միանգամյա 
դոզաների, որոնք տրվում են որոշակի ժամանակահատվածի (մինչև մի քանի շաբաթ) 
ընթացքում:  

Ավանդականորեն, առավել մեծ տարածում է գտել 1.8-2 Գրեյ միանգամյա դոզայով, 
օրական 1 սեանսով, շաբաթական 5 օր (երկուշաբթի-ուրբաթ), 5-7 շաբաթ տևողությամբ  
ճառագայթումը, որը համարվում է կոնվենցիոն կամ ստանդարտ ռեժիմ: Մշակված են նաև մի 
շարք այլընտրանքային (altered) ճառագայթման ռեժիմներ, որոնք մի շարք դեպքերում ունեն 
ռադիոկենսաբանորեն հիմնավորված առավելություններ ստանդարտ ճառագայթման 
նկատմամբ, օրինակ՝ ենթաբաժնևորում (hypofractionation), գերբաժնևորում 
(hyperfractionation), արագացված բաժնևորում (accelerated fractionation) և այլն:  

 
ճառագայթման ազդեցությունն առողջ հյուսվածքների վրա:  
Ճառագայթային բուժման ժամանակ ուռուցքի հետ մեկտեղ այս կամ այն չափով 

ճառագայթվում են նաև շրջակա առողջ հյուսվածքները: Համեմատաբար ցածր դոզաներով 
ճառագայթման դեպքում այս վնասումները կրում են անցողիկ բնույթ, և վերականգնվում են` 
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չանդրադառալով օրգանի կամ հյուսվածքի հետագա ֆունկցիոնալ լիարժեքության վրա: 
Սակայն յուրաքանչյուր օրգան և հյուսվածք ունի որոշակի տոլեռանտության մակարդակ, որից 
բարձր դոզայով ճառագայթումը կարող է բերել նրանց անդարձելի վնասումների, որոնք էլ 
իրենց հերթին կարող են առաջացնել օրգանի ֆունկցիայի մասնակի կամ լրիվ կորուստ: Այս 
մակարդակը, կամ տոլեռանտության շեմը առաջին հերթին որոշվում է հյուսվածքի բուն 
ռադիոզգայունությամբ: Վերջինս հիմնականում պայմանավորված է ներբջջային 
վերականգնողական մեխանիզմների գործունեության արդյունավետությամբ:  

Ռադիոթերապիայում կատարվող հիմնարար և կլինիկական հետազոտությունների 
հիմնական նպատակներից մեկը, եթե ոչ ամենագլխավոր նպատակը, դա թերապևտիկ 
ինդեքսի մեծացումն է: Վերջինս իրենից ներկայացնում է ուռուցքի արձագանքը 
ճառագայթմանը` առողջ հյուսվածքների վնասման տվյալ մակարդակի դեպքում:  Որքան մեծ է 
թերապևտիկ ինդեքսը, այնքան ավելի մեծ է ուռուցքի էռադիկացիայի հավանականությունը` 
առողջ հյուսվածքների վնասման տվյալ մակարդակի դեպքում: Այս պատճառով կլինիկական 
ռադիոթերապիայում խիստ կարևոր նշանակություն ունի ռիսկի օրգանների հասկացությունը: 
Սրանք  ուռուցքին հարակից այն օրգաններն են, որոնց ճառագայթումը նրանց 
տոլեռանտությունը գերազանցող դոզայով` կարող է բերել լուրջ բարդությունների, և 
ճառագայթային բուժումը պլանավորելիս պետք է ջանալ հնարավորինս սահմանափակել 
վերջիններիս կողմից կլանվող դոզան:  

Կլինիկորեն առողջ հյուսվածքների և օրգանների վնասումը արտահայտվում է 
կողմնակի երևույթների և բարդությունների զարգացմամբ, որոնք այլ կերպ անվանում են 
ռադիոտոքսիկության երևույթներ կամ ճառագայթային ռեակցիաներ: Վերջիններս կարող են 
լինել ընդհանուր կամ համակարգային բնույթի, արյունաբանական և տեղային: Յուրաքանչյուր 
դեպքում, ռադիոտոքսիկության երևույթը գնահատվում է 4-5 աստիճան սանդղակներով, 
որտեղ 0 աստիճանը համապատասխանում է ռադիոտոքսիկության բացակայությանը, իսկ 4-
րդ աստիճանը` առավելագույն արտահայտվածության կամ կյանքին վտանգ սպառնացող 
ռադիոտոքսիկությանը: 

 Ըստ առաջացման ժամկետների, տարբերում են վաղ կամ սուր ռադիոտոքսիկություն, 
երբ երևույթները զարգանում են ճառագայթային բուժման ընթացքում, կամ նրանից հետո 
առաջին 3 ամիսների ընթացքում և ուշ ռադիոտոքսիկության երևույթներ որոնք զարգանում են 
ավելի ուշ շրջաններում: Տարբեր հյուսվածքների կողմից այս կամ այն տիպի 
ռադիոտոքսիկության դրսևորումը կախված է այդ հյուսվածքների կենսաբանական 
առանձնահատկություններից:  

Այնպիսի հյուսվածքներում, ինչպիսիք են ոսկրածուծը, բերանի, աղեստամոքսային 
տրակտի լորձաթաղանթը, նորմալ ֆիզիոլոգիական պայմաններում անընդհատ կատարվում է  
ցողունային բջիջների ակտիվ բազմացում, նոր հասուն բջիջների առաջացում, իսկ հասուն 
բջիջների կյանքի միջին տևողությունը կարճ է (օրեր և շաբաթներ): Հետևաբար ճառագայթային 
ռեակցիան առաջանում է այն ժամանակ, երբ ճառագայթային վնասման և նորմալ կենսական 
ցիկլը անցնելու հետևանքով հասուն բջիջների կորուստը սկսում է գերակշռել նոր բջիջների 
առաջացմանը ցողունային բջիջներից (որը ևս ճնշվում է ճառագայթման ազդեցությամբ): 
Ուստի, սուր ռադիոտոքսիկության զարգացման ժամկետները մեծապես կախված են տվյալ 
հյուսվածքում բջիջների կյանքի միջին տևողությունից և ցողունային բջիջների միտոտիկ ցիկլի 
տևողությունից: Այս հյուսվածքները և օրգանները պայմանականորեն համարվում են վաղ 
արձագանքող (early reacting tissues) և սուր ռադիոտոքսիկության ռեակցիաները 
գլխավորապես պայմանավորված են նրանց վնասմամբ: Երբ ճառագայթումը վերապրող 
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ցողունային բջիջների հաշվին հյուսվածքը վերականգնվում է, սուր ռադիոտոքսիկության 
երևույթները վերանում են: 

 Այնպիսի հյուսվածքներում, ինչպիսիք են նյարդային հյուսվածքը, սրտամկանը, 
երիկամների, թոքերի պարենքիման և այլն, բջիջները ունեն բարձր տարբերակվածություն, 
բջիջների միջին կյանքի տևողությունը շատ երկարատև է (տարիներ), և ցողունային բջիջների 
հաշվին այդպիսի ակտիվ  ՙբջջափոխություն՚  տեղի չի ունենում: Ուստի, այս հյուսվածքների 
ճառագայթային վնասումը կլինիկորեն արտահայտվում է ամիսներ և տարիներ հետո, երբ 
նրանց բջիջներն անցնելով իրենց կենսական ցիկլը մահանում են, իսկ նոր հասուն բջիջների 
առաջացումն անբավարար է լինում նրանց փոխարինելու համար: Այս հյուսվածքները և 
օրգանները համարվում են ուշ արձագանքող (late reacting tissues): Հարկ է նշել, որ ուշ 
արձագանքող են հանդիսանում նաև միկրոցիրկուլյատոր հունի անոթները, և ուշ 
ճառագայթային ռեակցիաները բացի պարենքիմատոզ բջիջների վնասումից, էապես 
միջնորդված են նաև միկրոցիրկուլյատոր անոթների վնասմամբ` հետևաբար հյուսվածքների 
տրոֆիկայի խանգարմամբ և ֆիբրոզ փոփոխությունների զարգացմամբ:  

Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ վաղ և ուշ արձագանքող հյուսվածքների նման 
ստորաբաժանումը պայմանական է, և նույն օրգանի վնասումը կարող է արտահայտվել 
ինչպես սուր, այնպես էլ ուշ ռադիոտոքսիկության երևույթներով:  

 
Ճառագայթային բուժումը կարող է կիրառվել. 
1. Որպես բուժման հիմնական եղանակ (կուրատիվ, բուժական ռադիոթերապիա)` 

քիմիոթերապիայի հետ զուգակցված կամ առանց քիմիոթերապիայի, օրինակ գլխի և 
պարանոցի ուռուցքների, արգանդի վզիկի քաղցկեղի, շագանակագեղձի քաղցկեղի և այլ 
ուռուցքների դեպքում: Այս դեպքում կիրառվում են ճառագայթման համեմատաբար մեծ 
դոզաներ, որոնք բավարար են ուռուցքի լրիվ վերացման համար, այլ կերպ ասած տումորոցիդ 
դոզաներ /սոլիդ ուռուցքների մեծամասնության համար կազմում է 60-80 Գրեյ/: 

2. Որպես օժանդակ բուժում` վիրահատության հետ զուգակցված: Ընդ որում, 
ռադիոթերապիան կարող է անցկացվել վիրահատությունից առաջ, այս դեպքում այն կոչվում է 
նեոադյուվանտ, վիրահատությունից հետո (ադյուվանտ) կամ վիրահատության ընթացքում 
(ինտրաօպերացիոն): Նախավիրահատական (նեոադյուվանտ) ռադիոթերապիայի հիմնական 
նպատակն է առավելագույն չափով նվազեցնել ուռուցքային բջիջների կենսունակությունը, 
դրանով իսկ սահմանափակելով վիրահատության ժամանակ կենսունակ ուռուցքային 
բջիջների ներսփռումը վիրահատական դաշտում և շրջակա հյուսվածքներում, իսկ մի շարք 
դեպքերում` հնարավորինս փոքրացնել ուռուցքի չափսերը, դրանով իսկ նվազեցնել 
վիրահատության ծավալը, կամ ոչ վիրահատելի ուռուցքը դարձնել վիրահատելի: Ադյուվանտ 
ճառագայթային բուժման հիմնական նպատակը հետվիրահատական սպիի և/կամ շրջակա 
ավշային գոտիներում հավանական մնացորդային (միկրոսկոպիկ) օջախների վերացումը և 
հետևաբար` հիվանդության տեղային կրկնողությունների կանխումն է:  

3. Պալիատիվ կամ ամոքիչ բուժում. անց է կացվում տարածուն քաղցկեղով անբուժելի 
հիվանդների մոտ, երբ բուժման նպատակը ոչ թե ուռուցքային պրոցեսի էռադիկացիան է, այլ 
միայն հիվանդին անհանգստացնող ախտանիշերի (ոսկրային ցավ, շնչուղիների ճնշում, 
խրոնիկ արյունահոսություն և այլն) հանումը և հիվանդի կյանքի որակի բարելավումը: 
Կատարվում է ոսկրերի, գլխուղեղի, միջնորմի ավշահանգույցների մեթաստատիկ 
ախտահարման և այլ դեպքերում: Այս դեպքում կիրառվում են ավելի ցածր գումարային 
դոզաներով (ավելի հաճախ` 20-30 Գրեյ) ավելի կարճատև կուրսեր:  
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4. Կոնսոլիդացիոն ճառագայթային բուժում. այս դեպքում ճառագայթային բուժման 
նպատակը քիմիոթերապիայից հետո ստացված էֆեկտի ամրապնդումն է: Սովորաբար 
կիրառվում է Հոջկինի լիմֆոմայի և մի շարք այլ լիմֆոմաների դեպքում: 

5. Պրոֆիլակտիկ ճառագայթում`  հիմնականում` կատարվում է գանգի պրոֆիլակտիկ 
ճառագայթում (oրինակ սուր լեյկոզների, թոքի մանրբջջային քաղցկեղի դեպքում)` 
նեյրոլեյկոզի կամ գլխուղեղի մեթաստատիկ ախտահարման կանխարգելման համար:  

 
Բրախիթերապիա 
Բրախիթերապիան ճառագայթային բուժման այն տեսակն է, որի ժամանակ 

իոնիզացնող ճառագայթման աղբյուրները անմիջապես մտցվում են հյուսվածքների (ուռուցքի) 
հաստության մեջ կամ տեղակայվում են խոռոչավոր օրգանում, մարմնի խոռոչներում` 
անմիջապես ուռուցքի հարևանությամբ: Այսպիսի ճառագայթումը լրացուցիչ 
հնարավորություն է ստեղծում ճառագայթումը անմիջապես ՙհասցնել՚ ուռուցքին, նվազագույնի 
հասցնելով շրջակա առողջ հյուսվածքների ճառագայթումը:  

Տարբերում են բրախիթերապիայի հետևյալ ձևերը. 
• ապլիկացիոն` երբ ռադիոակտիվ ճառագայթման աղբյուրը մակերեսային 

ապլիկատորների ձևով հպման մեջ է գտնվում մաշկի կամ այլ մակերեսային տեղակայման 
ուռուցքի հետ; 

• ներխոռոչային և ներլուսանցքային` երբ հատուկ կրիչների (էնդոստատների, 
կատետերների) միջոցով իոնիզացնող ճառագայթման աղբյուրը մտցվում է օրգանիզմի 
բնական խոռոչների  կամ օրգանների լուսանցքների մեջ; կիրառվում է արգանդի վզիկի, ուղիղ 
աղու, բրոնխների լուսանցքի, կերակրափողի նորագոյացությունների ժամանակ; 

• ներհյուսվածքային կամ ինտերստիցիալ` երբ հատուկ ասեղների կամ այլ 
հարմարանքների միջոցով ռադիոակտիվ ճառագայթման աղբյուրը մտցվում է անմիջապես 
ուռուցքի հաստության մեջ; կիրառվում է շագանակագեղձի, կրծքագեղձի, փափուկ-
հյուսվածքային գոյացությունների բուժման ժամանակ:  

Ավելի հաճախ բրախիթերապիան կիրառվում է հեռահար ճառագայթային բուժման հետ 
համակցված` անմիջապես ուռուցքի շրջանը լրացուցիչ բարձր դոզայով ճառագայթելու 
համար, չնայած որոշ դեպքերում (օրինակ` շագանակագեղձի քաղցկեղի սկզբնական 
փուլերում) այն կարող է կիրառվել որպես բուժման ինքնուրույն եղանակ: 

Ժամանակակից բրախիթերապևտիկ սարքերը հնարավորություն են տալիս նախապես, 
համաձայն կազմված պլանի, օրգանների խոռոչներում կամ հյուսվածքների հաստության մեջ  
տեղադրել հատուկ ապլիկատորներ, որոնք հետո հեռահար կառավարմամբ բեռնվում են 
ռադիոակտիվ ճառագայթման շարժական աղբյուրով: Մեթոդիկան կոչվում է remote 
afterloading, և նվազագույնի է հասցնում բուժանձնակազմի ճառագայթային 
ծանրաբեռնվածությունը: Որպես ճառագայթման աղբյուր ավելի հաճախ կիրառվում են 
իրիդիում-192, կոբալտ-60 իզոտոպները, ավելի սահմանափակ` ցեզիում-137 իզոտոպը:  

 
Ռադիոնուկլիդային թերապիա և ռադիոիմունոթերապիա 
Այս դեպքում իոնիզացնող ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող նյութերը 

(ռադիոնուկլիդները) ներմուծվում են օրգանիզմ ներերակային կամ պերօրալ ճանապարհով: 
Վերջիններս` օժտված լինելով որոշակի հյուսվածքների նկատմամբ ընտրողականությամբ, 
գերազանցապես կլանվում են նրանց կողմից` ապահովելով նրանց ճառագայթումը: 
Մասնավորապես`  տարածուն ոսկրային մեթաստազների բուժման համար կիրառվում է 
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ստրոնցիում-89 իզոտոպը` քլորիդի կամ այլ լուծելի աղերի ձևով, որը ներմուծվում է 
ներերակային ճանապարհով: Ստրոնցիումը իր քիմիական հատկություններով նման լինելով 
կալցիումին, ընդգրկվում է վերջինիս փոխանակության պրոցեսների մեջ` հիմնականում 
կուտակվելով ոսկրերում, ուստի, ընտրողաբար տեղի է ունենում ոսկրային համակարգի 
ճառագայթում:  

Յոդ-131 իզոտոպը կիրառվում է վահանագեղձի դիֆերենցված քաղցկեղի բուժման 
ժամանակ (ռադիոյոդոթերապիա): 

Վերջին տարիներին բուռն զարգանում է թիրախային ռադիոնուկլիդային թերապիան 
(targeted radionuclide therapy, SIRT) կամ ռադիոիմունոթերապիան, որի դեպքում կիրառվում 
են ռադիոակտիվ իզոտոպ պարունակող  մոնոկլոնային հակաուռուցքային հակամարմինններ: 
Վերջիններս, կապվելով ուռուցքային բջիջների համապատասխան անտիգենների հետ, 
ապահովում են ճառագայթման խիստ բարձր ընտրողականությունը: Օրինակ, Bexxar (131I-
tositumomab) և Zevalin (90Y-ibritumomab tiuxetan) պրեպարատները բարձր 
արդյունավետություն են ցուցաբերում որոշ ոչհոջկինյան լիմֆոմաների դեպքում: 

  
 



àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  µ³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
 

Ð³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  Ñ³½í³¹»å: 
àã¿åÇÃ»É³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÇó  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ýÇµñáÙ³Ý»ñ, ÉÇåáÙ³Ý»ñ, ÙÇáÙ³Ý»ñ, 

ÉÇÙý³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ, Ï³í»ñÝá½  ³Ý·ÇáÙ³Ý»ñ, Ý»ÛñáýÇµñáÙ³Ý»ñ: 
Î³í»ñÝá½  ³Ý·ÇáÙ³Ý»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ½·³ÉÇ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý  ³ÕµÛáõñ  ÉÇÝ»É: 
Â³íÇÏ³íáñ  áõéáõóùÝ  Çñ»ÝÇó  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ¿  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ  µ³½Ù³ÃÇí  å³åÇÉÛ³ñ  

·»ñ³×Ý»ñ, áñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  ÇÝãå»ë  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  Ó¨áí, ³ÛÝå»ë  ¿É  Í³ÍÏ»É  
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ  Ù»Í  ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùµ: Î³ñáÕ  ¿  »ÝÃ³ñÏí»É  ã³ñáñ³Ï  Ï³½Ù³÷áËÙ³Ý: 

²ËïáñáßáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  Ù³ïÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý (÷³÷áõÏ, ß³ñÅáõÝ  
áõéáõóùÇ  ßáß³÷áõÙ), é»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ÛÇ  ¨  µÇáåëÇ³ÛÇ  ÙÇçáóáí: 

´áõÅáõÙÁ. íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ¿É»ÏïñáÏá³·áõÉÛ³óÇ³, ¿É»Ïïñáé»½»ÏóÇ³, ³é³ÝÓÇÝ  ¹»åù»ñáõÙ` 
³ÕÇùÇ  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  Ù³ëÇ  é»½»ÏóÇ³: 

 
 

àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ  ïñ³ÏïÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ  ³é³ç³ï³ñ  

ï»Õ  ¿  ·ñ³íáõÙ: 
²é³í»É³å»ë  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¿  50-60 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, ÙÇ³ÝÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ  

ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  ¨  Ï³Ý³Ýó Ùáï: 
àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³é³ç³óÙ³Ý  Ù»ç  Ù»Í  ¹»ñ  áõÝ»Ý  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ`  åáÉÇåÝ»ñ, áãëå»óÇýÇÏ  Ëáó³ÛÇÝ  ÏáÉÇï, ÎñáÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ËñáÝÇÏ  
å³ñ³åñáÏïÇï, ÃáõÃù, ×³ù»ñ  ¨  ËáõÕ³ÏÝ»ñ: àñáß³ÏÇ  Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ  »Ý ï³ÉÇë  Ý³¨  ÁÝ¹áõÝ³Í  
ëÝÝ¹Ç µÝáõÛÃÇÝ  (Ñ»ßï  Ûáõñ³óíáÕ  ëÝáõÝ¹, áñÁ  å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ùÇã  Ë³ñ³ÙÝ»ñ  ¨  Ù»Í  ù³Ý³Ïáí  
ùÇÙÇ³Ï³Ý  ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù  û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý  ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ  å³Ñ³ÍáÛ³óÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï): 

àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ï»Õ³Ï³Û»É  ³Ý³É  ËáÕáí³ÏáõÙ  (10%-Ç  Ùáï), ³ÙåáõÉÛ³ñ  
Ñ³ïí³ÍáõÙ (60%-Ç  Ùáï), é»ÏïáëÇ·ÙáÇ¹³É  Ñ³ïí³ÍáõÙ (30%-Ç  Ùáï): 

Ø³ÏñáëÏáåÇÏ  ï³ñµ»ñáõÙ  »Ý  ¿Ï½áýÇï  (åáÉÇåá½-ëÝÏ³ÝÙ³Ý, Ã³íÇÏ³íáñ-å³åÇÉÛ³ñ, 
³÷ë»³ÝÙ³Ý), ¿Ý¹áýÇï  (¹Çýáõ½-ÇÝýÇÉïñ³ïÇí, Ëáó³ÇÝýÇÉïñ³ïÇí)  ¨  Ë³éÁ  Ó¨»ñ: 

ÐÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÁ. ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³  (90%), ÉáñÓ³ÛÇÝ  (5%), ëáÉÇ¹  (2%), 
ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ (Ï³ï³ñ³ÛÇÝ  ·ÍÇó  Ý»ñù¨  ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¹»åùáõÙ): 

àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ï³ñ³ÍáõÙÁ. 
• ï»Õ³ÛÇÝ - µáÉáñ  ÏáÕÙ»ñáí  áõéáõóùÇ  ³×Ç  Ñ³ßíÇÝ; áõéáõóùÇ  áõÕÕ³ÏÇ  ³×Á  ³ÕÇùÇ  å³ïáí  

ï»ÕÇ ¿  áõÝ»ÝáõÙ  ³é³í»É³å»ë  É³ÛÝ³Ï³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  (µ³ó³ïñíáõÙ  ¿  ³ñÛáõÝ³ï³ñ  ¨  ³íß³ÛÇÝ  
³ÝáÃÝ»ñÇ  ë»·Ù»Ýï³ñ  ¹³ë³íáñáõÃÛ³Ùµ); 
• ÉÇÙýá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ – Ñ³ñáõÕÇÕ³ÕÇù³ÛÇÝ, Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ, å³ñ³³áñï³É, 

³×áõÏ³ÛÇÝ, ½ëï³ÛÇÝ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ; 
• Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ – ÉÛ³ñ¹ (40-45%), Ãáù»ñ  (10-15%), áëÏñ»ñ; 
• ÇÙåÉ³Ýï³óÇáÝ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ - ¹Çë»ÙÇÝ³óÇ³  áñáí³ÛÝ³Ù½áí: 
 
àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 
/ï»ë  Ð³ëï  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ/ 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  4  ËáõÙµ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ. 
1. ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ñÛáõÝ, ÉáñÓ, Ñ³½í³¹»å  Ã³ñ³Ë; 
2. ³ÕÇùÇ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñáõÙ`  ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, ÷áñÉáõÛÍ, ï»Ý»½ÙÝ»ñ, ³ÕÇù³ÛÇÝ  

³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ, 
3. ó³í³ÛÇÝ  ¨  ³Ý¹áõñ  ½·³óáõÙÝ»ñ, 
4. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ`  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·ÉË³åïáõÛï, ³ËáñÅ³ÏÇ  ³ÝÏáõÙ, 

³Ý»ÙÇ³, ÑÇå»ñÃ»ñÙÇ³: 
 
 
 



²Ý³É  ËáÕáí³ÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ  µÝáñáß  ¿. 
• µáõÃ µÝáõÛÃÇ, Ùßï³Ï³Ý  ó³í  Ñ»ï³ÝóùÇ  ßñç³ÝáõÙ, áñÝ  áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿  ¹»ý»Ï³óÇ³ÛÇ  

Å³Ù³Ý³Ï - ·»ñÇßËáÕ  ¨  µ³í³Ï³ÝÇÝ  í³Õ  ³Ëï³Ýß³Ý  ¿  (³Ûë  ·áïÇÝ  µ³í³Ï³ÝÇÝ  Ñ³ñáõëï  ¿  
ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ  í»ñçáõÛÃÝ»ñáí), 
• áõéáõóùÇ  ËáóáïÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ÙÇ³ÝáõÙ  ¿  µáñµáù³ÛÇÝ  åñáó»ëÁ  ¨  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  

ÏÕ³ÝùáõÙ  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ` ³ñÛáõÝ, ÉáñÓ, Ã³ñ³Ë, ó³í»ñÇ  áõÅ»Õ³óáõÙ, ËáõÕ³ÏÝ»ñÇ  
·áÛ³óáõÙ, 
• ³Ý³É  ëýÇÝÏï»ñÇÝ  áõéáõóùÇ  Ý»ñ³×Ù³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ·³½»ñÇ ¨  ÏÕ³ÝùÇ  

³Ýå³Ñ»ÉÇáõÃÛáõÝ, 
• áõéáõóùáí  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ³Ù»Ý³Ý»Õ  Ñ³ïí³ÍÇ  Ý»Õ³óáõÙÝ  ³ñ³·  µ»ñáõÙ  ¿  ³ÕÇù³ÛÇÝ  

³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý, 
• Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ³×áõÏ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ: 
 
²ÙåáõÉÛ³ñ  Ñ³ïí³ÍÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ³Ý  ³Õù³ïÇÏ  ¿. 
• ³é³çÇÝ  ³Ëï³Ýß³ÝÁ`  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ  ÏÕ³ÝùáõÙ, 
• ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Ï³Ù  ÙÇ  ÷áùñ  ³í»ÉÇ  áõß`  ³ÕÇùÇ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, 
• ³ÕÇùÇ  å³ïÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë  áõéáõóùÇ  ï³ñ³ÍÙ³Ý  ¨  ßñç³Ï³  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  áõ  

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ó³í»ñ, 
• ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  Ñ³½í³¹»å  (³ÙåáõÉ³Ý  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  

³Ù»Ý³É³ÛÝ  Ñ³ïí³ÍÝ  ¿):   
 
àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  é»ÏïáëÇ·ÙáÇ¹³É  Ñ³ïí³ÍÇ  ù³ÕóÏ»ÕÝ  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  Ñ³ñ³×áÕ  

÷áñÏ³åáõÃÛ³Ùµ`  Ñ»ï³·³  ÉñÇí  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ùµ: 
 
àôÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  ³í»ÉÇ  áõß  ßñç³ÝÝ»ñáõÙ  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ï³ñµ»ñ  ûñÇÝ³ã³÷  

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù  »Ý. 
• Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  ¨  Ñ»é³íáñ  ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ, 
• Ý»ñ³×áõÙ  Ñ³ñ¨³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ù»ç. 

o ëñµáëÏñ  
o Ï³Ý³Ýó  Ùáï`  Ñ»ßïáóÇ  Ñ»ïÇÝ  å³ï, é»Ïïáí³·ÇÝ³É  ËáõÕ³ÏÇ  Ó¨³íáñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  

¹ÇïíáõÙ  ¿  Ñ»ßïáóÇó  ÏÕ³ÝùÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, 
o ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï`  ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓ  ¨  ÙÇ½³å³ñÏÇ  Ñ»ïÇÝ  å³ï - ¹Ç½áõñÇ³, 

åáÉ³ÏÇáõñÇ³, É»ÛÏáóÇïáõñÇ³, µáõÃ  ó³í»ñ  ·áïÏ³ßñç³ÝáõÙ; é»Ïïáí»½ÇÏ³É  ËáõÕ³ÏÇ  
Ó¨³íáñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ÏÕ³ÝùÇ  áõ  ·³½»ñÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï  (ý»Ï³ÉáõñÇ³, åÝ¨Ù³ïáõñÇ³), 
o áõéáõóùÇ  ³ÝóáõÙ  µ³ñ³Ï  ³ÕÇù, ëÇ·Ù³ÛÇ  ÙÇçÁÝ¹»ñù, 
o ÙÇ½³Íáñ³ÝÇ  ¨  ÏáÝù³ÛÇÝ  »ñ³ÏÝ»ñÇ  ×ÝßáõÙ – ÑÇ¹ñáÝ»ýñá½, ëïáñÇÝ  í»ñçáõÛÃ(Ý»ñ)Ç  

³Ûïáõó, 
o Ëáßáñ  Ý»ñí³óáÕáõÝÝ»ñÇ  ×ÝßáõÙ  Ï³Ù  Ý»ñ³×áõÙ – Ý»ñí³ñÙ³ï³ÛÇÝ  µÝáõÛÃÇ  ó³í»ñ; 

• áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ñ³×³Ë  µ³ñ¹³ÝáõÙ  ¿  ÇÝý»ÏóÇáÝ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí, 
å³ñ³åñáÏï³É  ³µëó»ëÇ  (ýÉ»·ÙáÝ³ÛÇ), ÇëÏ  ëáõåñ³³ÙåáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÝáõÛÝÇëÏ  
å»ñÇïáÝÇïÇ  ½³ñ·³óÙ³Ùµ; 
• ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, 
• ³ÕÇùÇ  Ã³÷³Í³ÏáõÙ  (å»ñýáñ³óÇ³), 
• ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ: 
 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  Ù³ïÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ  (per  rectum) – Ýå³ï³ÏÝ  ¿  áñáß»É  áõéáõóùÇ  

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ  (Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ  ëýÇÝÏï»ñÇó), »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ, 
ËáóáïÙ³Ý  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ,  ³ÕÇùÇ  Éáõë³ÝóùÇ  Ý»Õ³óÙ³Ý  ³ëïÇ×³ÝÁ, ³ÕÇùÇó  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  
µÝáõÛÃÁ; Ï³Ý³Ýó  Ùáï  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ý³¨  per  vaginam Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ; 
• ÏáÉáÝáëÏáåÇ³, é»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³  ¨  áõéáõóùÇ  µÇáåëÇ³; 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ – ÇñÇ·áëÏáåÇ³  (ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ³ëï  ³ÕÇùÇ  

³é³çÝ³ÛÇÝ  µ³½Ù³ÏÇ  áõéáõóùÝ»ñ); 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëé»Ïï³É  àôÒÐ;  



• Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ; 
• É³å³ñáëÏáåÇ³: 
 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• ÃáõÃù, 
• áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  åáÉÇå, 
• áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ïáõµ»ñÏáõÉá½, ëÇýÇÉÇë: 
 
´áõÅáõÙÁ. 
´áõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ: ´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨  

Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  (é³¹ÇÏ³É)  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ`  ³ÕÇùÇ  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  Ù³ëÇ  Ñ»é³óáõÙ  ÙÇçÁÝ¹»ñùÇ  ¨  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»ï: 

²ñÙ³ï³Ï³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  »Ý. 
• ø»ÝÛáõ-Ø³ÛÉëÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ – áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  áñáí³ÛÝ³ß»ù³ÛÇÝ  ¿ùëïÇñå³óÇ³ - 

Ñ»ï³ÝóùÇó  (³ÝáÏáõï³Ý  ·ÍÇó – linea  anocutanea)   áõéáõóùÇ  6-7ëÙ-Çó  å³Ï³ë  Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý  
¹»åùáõÙ – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ¿ùëïÇñå³óÇ³   µçç³ÝùÇ, ÏáÝùÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  áõ  
ëýÇÝÏï»ñÇ  Ñ»ï ß»ù³ÛÇÝ  Ùáõïùáí  ¨  ÙÇ³óáÕáõÝ  Ñ»ï³ÝóùÇ  Ó¨³íáñáõÙ  Ó³Ë  ½ëï³×áõÏ³ÛÇÝ  
ßñç³ÝáõÙ  ïñ³Ýë³µ¹áÙÇÝ³É  Ùáõïùáí; 
• áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  áñáí³ÛÝ³-³Ý³É  ¿ùëïÇñå³óÇ³`  ëÇ·Ù³Û³Ó¨  (Ï³Ù  É³ÛÝ³Ï³Ý) ³ÕÇùÇ  ¹»åÇ  

ß»ù  Çç»óáõÙáí – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ»ï³ÝóùÇó  (³ÝáÏáõï³Ý  ·ÍÇó)   áõéáõóùÇ  7-12ëÙ  Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý  
¹»åùáõÙ; 
• áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ³é³ç³ÛÇÝ  é»½»ÏóÇ³  ÙÇç³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³ëïáÙá½Ç  Ó¨³íáñÙ³Ùµ (¸ÇùëáÝÇ  

íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ) – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ»ï³ÝóùÇó  (³ÝáÏáõï³Ý  ·ÍÇó)   áõéáõóùÇ  12ëÙ-Çó  ³í»É  
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ; Ý»ñÏ³ÛáõÙë  ³Ûë  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  µÝáõÛÃÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  
íÇ×³ñÏ»ÉÇ, Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ  ïñíáõÙ  ¿  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ³ÙµáÕç  ÙÇçÁÝ¹»ñùÇ  Ñ»é³óÙ³Ý  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ïáï³É  Ù»½áé»ÏïáõÙ¿ÏïáÙÇ³Ý»ñÇÝ;   
• Ð³ñïÙ³ÝÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ (ûµëïñáõÏïÇí  é»½»ÏóÇ³) – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ»ï³ÝóùÇó  

(³ÝáÏáõï³Ý  ·ÍÇó)   áõéáõóùÇ  12ëÙ-Çó  ³í»ÉÇ  Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, ³é³çÝ³ÛÇÝ  ³Ý³ëïáÙá½Ç  
Ó¨³íáñÙ³Ý  ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ  ¹»åùáõÙ  (ûñÇÝ³Ï,  ³ÕÇù³ÛÇÝ  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï); 
• ÏáÝùÇ  ¿íÇëó»ñ³óÇ³  (ÏáÝùÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ¿Ï½»Ýï»ñ³óÇ³) – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  

µ³ñÓÇÃáÕÇ  ï»Õ³ÛÇÝ-ï³ñ³Íí³Í  Ï³Ù  ÏñÏÝíáÕ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åù»ñáõÙ, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ¨/Ï³Ù 
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ: 

ä³ÉÇ³ïÇí  ¨ ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (ÏáÉáëïáÙÇ³)  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ³ñÙ³ï³Ï³Ý  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ: 

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  Ï³ñáÕ  ¿  ÏÇñ³éí»É  Ý³Ë³-  ¨  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ßñç³ÝÝ»ñáõÙ`  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  µ³ñÓñ³óÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí: àôéáõóù³ÛÇÝ  åñáó»ëÇ  II  ¨  III  
÷áõÉ»ñáõÙ  ³¹Ûáõí³Ýï  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  Ñ³Ù³ÏóáõÙ  »Ý  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ»ï  (5-
ýïáñáõñ³óÇÉ): Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÝ  áñå»ë  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  µáõÅÙ³Ý  »Õ³Ý³Ï  Ï³Ù  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ»ï  Ñ³Ù³Ïóí³Í  Ï³ñáÕ  ¿  ÏÇñ³éí»É  áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  ³ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ï»Õ³ÛÇÝ-
ï³ñ³Íí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÇ  µáõÅÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï: 

²Ý³É  ËáÕáí³ÏÇ  ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  µáõÅÙ³Ý  ëï³Ý¹³ñï  ¿  Ñ³Ù³ñíáõÙ  
ùÇÙÇá×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÏáÝë»ñí³ïÇí  µáõÅÙ³Ý  
³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ (áõÕÇÕ  ³ÕÇùÇ  áñáí³ÛÝ³ß»ù³ÛÇÝ  ¿ùëïÇñå³óÇ³): ²×áõÏ³ÛÇÝ  
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ý³¨  ³×áõÏ³ÛÇÝ  Ï³Ù  ³×áõÏ³½¹ñ³ÛÇÝ  
ÉÇÙý³¹»Ý¿ÏïáÙÇ³: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÎáÉáé»Ïï³É  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ 
 
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 

• áñå»ë  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý`  ³¹Ûáõí³Ýï  µáõÅáõÙ, 
• ¹Çë»ÙÇÝ³óí³Í  Ó¨»ñÇ  ¹»åùáõÙ – áñå»ë  å³ÉÇ³ïÇí  µáõÅáõÙ: 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý  ÏÇñ³éíáÕ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÝ  »Ý.   
• ³ÝïÇÙ»ï³µáÉÇïÝ»ñ - 5-ýïáñáõñ³óÇÉ, ýïáñ³ýáõñ (ï»·³ýáõñ), Ï³å»óÇï³µÇÝ (ùë»Éá¹³), 

é³ÉïÇïñ»ùëÇ¹ (ïáÙáõ¹»ùë) 
• µáõë³Ï³Ý  Í³·Ù³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ  (³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñ) - ÇñÇÝáï»Ï³Ý (Ï³Ùåïá) 
• åÉ³ïÇÝÇ  ËÙµÇ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ- ûùë³ÉÇåÉ³ïÇÝ (¿Éáùë³ïÇÝ): 

ì»ñáÝßÛ³É  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ  Ñ³×³Ë  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÏáÙµÇÝ³óí³Í  é»ÅÇÙÝ»ñáí – FOLFOX, 
FOLFIRI, CAPIRI  ëË»Ù³Ý»ñ: 

ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý 
• ³ÝïÇ³Ý·Çá·»Ý³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇó - µ¨³óÇ½áõÙ³µ (³í³ëïÇÝ), 
• EGFR-ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñÇó – ó»ïáõùëÇÙ³µ (¾ñµÇïáõùë): 

ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ùÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  Ñ»ï  Ñ³Ù³Ïóí³Í: 
 



ՈՒռուցքաբանություն (Oncology) 
 

 Հունարեն՝ oncos-ուռուցք, logos-խոսք, գիտություն  
 

Ուռուցքաբանությունը  բժշկագիտության մի ճյուղն է, որը ուսումնասիրում է ուռուցքների 
առաջացման պատճառները, զարգացման մեխանիզմները, կլինիկական 
արտահայտությունները, և մշակում է նրանց ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման 
մեթոդներ:  
 
Ուռուցքաբանության պատմությունը, զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները 
 

Մարդու չարորակ հիվանդությունների մասին հայտնի է անտիկ ժամանակներից և դեռ հին 
Եգիպտական մագաղաթներում, այնուհետև  հին հունական աղբյուրներում և Հիպոկրատի 
աշխատություններում արձանագրված են ուռուցքային հիվանդությունների  մասին 
տեղեկություններ: 

Դեռևս Հին Եգիպտոսում  (մ.թ.ա. II հազարամյակ) բժիշկները վիրահատական 
ճանապարհով հեռացնում էին կրծքագեղձի ուռուցքները: Հին Հունաստանում IV դարում 
Հիպոկրատը օգտագործել է carcinos տերմինը՝ ուռուցքները նկարագրելու համար: Հայտնի 
hռոմեացի բժիշկ Գալենը մ.թ. II դարում օգտագործել է cancer բառը՝ կրծքագեղձի բարձիթողի 
չարորակ ուռուցքը նմանեցնելով խեցգետնի: Նրան է վերագրվում նաև հունարեն ὄγκος- ուռուցք, 
այտուց բառի կիրառումը, որից հետագայում առաջացել է Oncologia (անգլերեն Oncology) 
տերմինը: 

Եվրոպական վերածննդի դարաշրջանում անատոմիայի զարգացումը նպաստեց 
ուռուցքաբանության զարգացմանը: 

1760-ականներին ուռուցքների աճի, տարածման որոշ օրինաչափություններ 
բացահայտելուն  նպաստեցին իտալացի Ջիովաննի Մորգանյիի հետազոտությունները, որը 
կատարում էր դիահերձումներ՝ հիվանդների մահվան պատճառը ճշտելու նպատակով: 

1775թ. անգլիացի Փոթը նկարագրեց ծխնելույզ մաքրողների մոտ ամորձապարկի մաշկի 
քաղցկեղը՝ որպես մասնագիտական հիվանդություն, և հետագա հետազոտությունները 
ապացուցեցին հիվանդության զարգացման մեջ քարածխի այրման մնացորդների (ՊԱԱ) դերը:  

18-րդ դարի վերջում շոտլանդացի Ջոն Հանթերը հիմք դրեց ուռուցքային վիրաբուժության 
զարգացմանը: 

19-րդ դարում ուռուցքաբանությունը ձևավորվեց որպես առանձին դիսցիպլինա՝ շնորհիվ 
գիտական մի շարք նվաճումների: Մանրադիտակի կատարելագործումը թույլ տվեց Ռուդոլֆ 
Վիրխովին հետազոտել ուռուցքները բջջային մակարդակով: 

1895թ. ռենտգենյան ճառագայթների հայտնագործումը, 1898թ. ռադիումի հայտնագործումը, 
հետագայում այլ ռադիոակտիվ իզոտոպների ստացումը և կիրառումը բժշկության մեջ հիմք 
դրեցին ճառագայթային ախտորոշմանը և ճառագայթային բուժմանը, որոնք այսօր առանցքային 
դեր ունեն ուռուցքաբանության մեջ: 

1933թ. ստեղծվեց Միջազգային հակաքաղցկեղային միությունը (UICC, http://www.uicc.org) , 
հետագայում նաև ուռուցքաբանության ասպարեզի այլ միջազգային կառույցներ և 
ընկերություններ, որոնք այսօր համակարգում և կոորդինացնում են ուռուցքաբանության 
ոլորտի հետազոտությունները, մշակում են համապատասխան ուղեցույցեր, գործնական 
ցուցումներ:  

http://www.uicc.org/


20-րդ դարի ողջ ընթացքում տարբեր գործոնների (գենետիկական, քիմիական, 
կենսաբանական ֆիզիկական և այլն) քաղցկեղածին նշանակության ուսումնասիրությունը նոր 
լույս սփռեց չարորակ ուռուցքների պատճառածնության և պաթոգենեզի հարցերում:  

2010թ. տվյալներով, ԱՀԿ կողմից գրանցված են մոտ 100 ֆիզիկական, կենսաբանական և 
քիմիական կանցերոգեններ, ստեղծված է կանցերոգեն գործոնների հատուկ դասակարգում: 

1960-70-ական թվականներին ԴՆԹ-ի քիմիական կառուցվածքի հայտնագործումը (James 
Watson, Francis Crick), օնկոգեների և սուպրեսոր գեների հայտնագործումը նոր թափ 
հաղորդեցին ուռուցքաբանության զարգացմանը: 

Վերջին տասնամյակներին ուռուցքաբանության բուռն զարգացմանը նպաստեցին  
մոլեկուլյար կենսաբանության, բիոտեխնոլոգիաների, բիոինֆորմատիկայի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նվաճումները: 

Հայաստանում ուռուցքաբանական ծառայության զարգացումը կապվում է  մեծ գիտնական 
Բ. Ա. Ֆանարջյանի անվան հետ, որի ջանքերով Երևանի 1-ին  հիվանդանոցում 1936թ.-ին 
հիմնադրվեց  ռենտգենաբանության և ճառագայթաբանության ախտորոշիչ բաժանմունք: 

1946թ. Երևանում հիմնադրվեց Ռենտգենոլոգիայի, ռադիոլոգիայի և ուռուցքաբանության 

ինստիտուտը (այժմ՝ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն): 1970-ական թվականներին 

ԵՊԲԻ-ում բացվեց ուռուցքաբանության դասընթաց, ապա ամբիոն՝ Մ. Խ. Հայրապետյանի 

ղեկավարությամբ:  

 
Զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները  
 
Ախտորոշում  

 Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման, հիվանդների հետագա հսկողության նոր 
ալգորիթմների մշակում  

 ՈՒՁՀ, ՀՇ, ՄՌՇ, ՊԷՇ և այլ հետազոտությունների կատարելագործում և կիրառում 
տարբերակիչ ախտորոշման և հիվանդության փուլի որոշման, բուժման արդյունքի 
գնահատման համար  

 Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի եղանակների կատարելագործում  

 Ուռուցքների իմունո-մորֆոլոգիական, իմունո-հիստոքիմիական, մոլեկուլյար-
կենսաբանական հետազոտման եղանակների զարգացում և կիրառում կլինիկայում  

Բուժում  

 Համակցված և համալիր բուժման նոր ալգորիթմների մշակում  

 Էնդոսկոպիկ, օրգանապահպան, լայնածավալ, գերլայնածավալ, համակցված 
վիրահատական միջամտությունների ցուցումների, ադեկվատության հետազոտում, 
հիմնավորում  

 Նոր քիմիապրեպարատների, հորմոնալ, կենսաբանական պրեպարատների, 
պրոտեկորների հայտնագործում և փորձարկում  

 Հակաուռուցքային բուժում ստացող հիվանդների կյանքի որակի բարելավմանը 
նպատակաուղղված միջոցառումների մշակում  



 Ճառագայթային բուժման նոր մոտեցումների մշակում, եղած մեթոդիկաների 
կատարելագործում՝ նորագույն տեխնոլոգիաների, ռադիոկենսաբանության, մոլեկուլյար 
ուռուցքաբանության նվաճումների հիման վրա: 

Հիմնարար հետազոտություններ  

 Ուռուցքային հիվանդությունների նկատմամբ գենետիկական 
նախատրամադրվածության գնահատում  

 Ուռուցքի աճի կարգավորման մեխանիզմների հետազոտում  

 Ուռուցքային պրոցեսի ընթացքի, բուժման նկատմամբ զգայունության, հիվանդության 
ելքի գնահատման նոր լաբորատոր մեթոդների մշակում  

 Ուռուցքների կենսաթերապիայի նոր մոտեցումների մշակում  

 Ցիտոստատիկների ազդեցության ընտրողականությանը նպատակաուղղված 
հետազոտություններ և այլն: 

Պատկերացում ուռուցքի և կանցերոգենեզի մասին 

Բոլոր բազմաբջիջ օրգանիզմները բաղկացած են կենդանի բջիջներից, որոնք հաճախ 

բազմանում են, որպեսզի ապահովեն օրգանիզմի աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ 

քանակի և տեսակի բջիջներ, ինչպես նաև փոխարինեն վնասված կամ մահացած բջիջներին: 

Բջիջների պրոլիֆերացիան ( բջիջների բազմացումը և աճը) վերահսկվում է բջջի գենետիկական 

ապարատի կողմից: Գենետիկական ինֆորմացիայի կրողը ԴՆԹ-ն է, որը հիմնականում 

կենտրոնացած է բջջի կորիզում: Յուրաքանչյուր բջիջ ժառանգում է գեները իր նախնուց և 

փոխանցում իր սերունդներին, և այս ճանապարհով նրանց համար ապահովում է 
հատկանիշների որոշակի հավաքակազմ: Այս գործընթացը նորմայում գտնվում է  

գենետիկական ապարատի խիստ հավասարակշռված վերահսկողության տակ: Չարորակ 

ուռուցքի առաջացման պրոցեսում մեկ կամ ավելի բջիջներում խանգարվում կամ վերանում է 

գենետիկական նման վերահսկողությունը՝ նրանք կորցնում են բջիջների բազմացումը և աճը 

արգելակող գենետիկական ազդակներին ենթարկվելու ունակությունը, որի պատճառով 

բջիջները սկսում են անվերջ բաժանվել՝ ծնունդ տալով ոչ նորմալ (ուռուցքային) բջիջների  

նորանոր սերունդների: Նման ոչ նորմալ բջիջների կուտակումները (ուռուցքները) բերում են 

հարակից հյուսվածքների վնասման: Բջիջները իրենց “ծննդավայրից” կարող են տարածվել 
արյան և ավշի հոսքով՝ առաջացնելով գաղութներ` (մետաստազներ) այլ հյուսվածքներում և 

օրգաններում,  օրգանիզմում առաջացնելով լուրջ կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 
խանգարումներ, ի վերջո հանգեցնելով օրգանիզմի մահվան:  

Այսպիսով,    

Ուռուցքն իրենից ներկայացնում է ախտաբանական հյուսվածք, որի զարգացման հիմքում 

ընկած են բջիջների գենետիկական ապարատի փոփոխությունների պատճառով առաջացած 

աճի, բազմացման և տարբերակման խանգարումները:  



Բարորակ և չարորակ ուռուցքներ 

Տարբերում են բարորակ և չարորակ ուռուցքներ, որոնց կենսաբանական 

առանձնահատկությունները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում՝ 

Աղյուսակ 1 

Բարորակ Չարորակ 

 ՈՒնեն պատիճ (կապսուլա) 

 Էքսպանսիվ  աճ  

 Բարձր տարբերակված կառուցվածք 

 Հյուսվածքային ատիպիզմ 

 Սակավաթիվ միտոզներ 

 Դանդաղ աճ 

 Չեն մետաստազավորում 

 Օրգանիզմի վրա տեղային 

ազդեցություն 

 Կապսուլայի բացակայություն  

 Ինֆիլտրատիվ աճ  

 Ունեն ցածր տարբերակվածություն, 

առաջացնում են ատիպիկ 

ստրուկտուրաներ  

 Բջջային և հյուսվածքային 

ատիպիզմներ 

 Մեծ թվով միտոզներ  

 Արագ աճ  

 Մետաստազավորում են 

 Օրգանիզմի վրա ցուցաբերում են ոչ 
միայն տեղային, այլ նաև ընդհանուր 

ազդեցություն 

 

Բարորակ ուռուցքների բջիջները իրենց կառուցվածքով նույնն են կամ նման են 

համապատասխան նորմալ հյուսվածքի բջիջներին, ունեն մայր հյուսվածքին բնորոշ 
տարբերակում, ձևավորում են տվյալ հյուսվածքին բնորոշ տարբերակված ստրուկտուրաներ, 

պահպանում են հյուսվածքին բնորոշ ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: Այսպիսի 

ուռուցքները սովորաբար աճում են դանդաղ, մետաստազներ չեն առաջացնում և կլինիկական 

ու պրոգնոստիկ տեսանկյունից գնահատվում են որպես բարորակ: 

Չարորակ ուռուցքների բջիջները կառուցվածքայնորեն տարբերվում են (հաճախ՝ 
անճանաչելիորեն) համապատասխան նորմալ հյուսվածքի բջիջներից, առաջացնում են 

հիստոարխիտեկտոնիկ ստրուկտուրաներ, որոնք բնորոշ չեն տվյալ հյուսվածքին, ցածր 

տարբերակված, անապլաստիկ են:  

Չարորակ ուռուցքները աճում են ավելի արագ, ներաճում են հարևան հյուսվածքների մեջ, 

տարածվում են արյան և ավշի հոսքով առաջացնելով մետաստազներ: 



Բարորակ և չարորակ ուռուցքների սահմանազատումը կատարվում է հիմնականում  

մորֆոլոգիական  նշանների  հիման վրա և ամենից առաջ պրակտիկ նկատառումներով: 

Տարբերում են նաև տեղային քայքայող (դեստրուկտիվ) աճով ուռուցքներ, որոնք կարծես թե 

միջանկյալ դիրք են գրավում բարորակ և չարորակ ուռուցքների միջև - ունեն ինֆիլտրատիվ աճ, 

բայց չեն մետաստազավորում – բազալիոմա, դեսմոիդ ֆիբրոմա, որոշ հետորովայնամզային 

ուռուցքներ, միքսոմա, պատանեկան անգիոմա և այլն:    

Կանցերոգենեզ 

Մոլեկուլյար կենսաբանության և ուռուցքաբանության ոլորտում կատարվող հիմնարար 

հետազոտությունները հնարավոր դարձրեցին մեծապես լուսաբանել չարորակ ուռուցքների 

առաջացումը, ինչպես նաև նրանց կենսաբանական հիմքում ընկած այնպիսի պրոցեսներ, 

ինչպիսիք են բջիջների անկանոն/չհսկվող պրոլիֆերացիան, տարբերակման խանգարումները, 

բջիջների ապրելիության խանգարումները (անմահությունը), ինչպես նաև նորմալ 
հյուսվածքների վնասումը, ինվազիան և մետաստազավորումը:  

Նորմայում օրգանիզմի զարգացման ընթացքում բարդ կարգավորիչ մեխանիզմները 

ապահովում են յուրաքանչյուր հյուսվածքում անհրաժեշտ տիպի և պահանջվող քանակությամբ 

բջիջների առաջացումը: Հյուսվածքներում բաժանման ունակ բջիջները բազմանում են միայն այն 

դեպքում, երբ օրգանիզմում կա դրա անհրաժեշտությունը: Երբ այս “կարիքը” բավարարվում է, 

բջիջները դադարում են բաժանվել: Պրոլիֆերացիայի շնորհիվ առաջացած բջջային 

պոպուլյացիաները տարբերակվում են, և կատարում տվյալ տեսակի բջիջների համար խիստ 

սպեցիֆիկ գործառույթներ: Միաժամանակ, ծերացած, վնասված, “անցանկալի” բջիջները 

“ոչնչանում” են՝ հիմնականում ապոպտոզի շնորհիվ: Այս գործընթացները կարգավորվում են 

բջջի գենետիկական ապարատի, ներ- և միջբջջային միկրոմիջավայրում ձևավորվող 

ազդակների (աճի ազդակների) միջոցով: 

 Տարբեր գործոնների ազդեցության տակ բջջի գենետիկական ապարատում հաճախակի տեղի 

են ունենում կառուցվածքային փոփոխություններ՝ մուտացիաներ: Սրանց գերակշռող մասը 

վերականգնվում է բջջի հզոր վերականգնողական մեխանիզմների շնորհիվ, սակայն որոշ 
դեպքերում այս մուտացիաները կարող են լինել կայուն՝ այսինքն չճանաչվել և չվերականգնվել 
բջջի վերականգնողական համակարգի կողմից: Այս մուտացիաները կախված նրանց 

տեղակայումից, այս կամ այն ձևով կարող են անդրադառնալ բջջի կենսունակության և 

ֆունկցիոնալ վիճակի վրա: Եթե նման մուտացիաները տեղի են ունենում բջջի համար 

կենսականորեն խիստ կարևոր գեներում, ավելի մեծ հավանականությամբ սա կբերի  բջջի 

կենսական ֆունկցիաների խորը խանգարման և ի վերջո՝ մահվան (ապոպտոզի): Եթե 

մուտացիան տեղի է ունենում այնպիսի գենում, որը տվյալ բջջի կենսագործունեության համար 

էական նշանակություն չունի, այս դեպքում այն որևէ ֆունկցիոնալ հետևանք չի ունենա:  

Բացահայտված է, որ չարորակ ուռուցքային տրանսֆորմացիան կապված է այնպիսի գեների 

մուտացիաների հետ, որոնք պատասխանատու են բջջի  աճի, բազմացման, տարբերակման 

պրոցեսների  համար: Ընդ որում, եզակի մուտացիան բավարար չէ, որպեսզի նորմալ բջիջը 



վերածվի ուռուցքային բջջի: Սովորաբար կանցերոգենեզի են հանգեցնում հաջորդական 

մուտացիաները նույն բջջի երկու և ավելի միմյանց հետ ֆունկցիոնալ փոխկապակցված 

“ճակատագրական” գեներում: Եթե  մուտացիայի արդյունքում բջիջը շրջակա մյուս բջիջների 

նկատմամբ ձեռք է բերում կենսաբանական առավելություն՝ այսինքն հավասար պայմաններում 

առավել ունակ է դառնում բազմանալու և սերունդներ տալու, այն սկիզբ կարող է տալ նոր 

կլոնի:  

Կլոնը, դա բջիջների պոպուլյացիա է, որը ծագում է եզակի սոմատիկ բջջից՝ միտոտիկ 

բաժանումների արդյունքում:  

Սա թերևս չի նշանակում, որ կլոնալ պոպուլյացիայում բջիջները գենետիկորեն կամ 

ֆենոտիպորեն միատեսակ են, կամ, առավել ևս, որ արդեն ի հայտ է եկել չարորակ ուռուցք: 

Սակայն, այսպիսի մուտացիաների արդունքում բջիջներում ի հայտ է գալիս այսպես կոչված 

գենետիկական անկայունություն (genetical instability), որը արտահայտվում է բջիջների առավել 
ընկալունակությամբ հետագա մուտացիաների նկատմամբ: Սերնդից սերունդ դուստր բջիջները 

կուտակում են հաջորդական մուտացիաներ, միաժամանակ ենթարկվելով յուրօրինակ 

“սելեկցիայի”, այսինքն գոյատևում և սերունդներ են տալիս այն բջիջները, որոնք ձեռք են բերում 

նոր կենսաբանական առավելություններ, ինչպիսիք են ավելի մեծ պրոլիֆերատիվ 

ակտիվությունը, ապոպտոզի մեխանիզմների կորուստը, միջբջջային արգելակման 

մեխանիզմների կորուստը և այլն: Նման բջիջները առաջացնում են ենթակլոններ: 

Ի վերջո, ի հայտ է գալիս բջիջների մի պոպուլյացիա, որը օժտված է չարորակ ուռուցքին բնորոշ 
բոլոր հատկանիշներով, այսինքն՝ 

• բջիջների անմահությամբ (cell immortality) 

• հարաբերական ինքնավարությամբ  

• ատիպիզմով 

• ինվազիվ աճով 

• մետաստազավորմամբ: 

Այսպիսով, ըստ ժամանակակից մոլեկուլյար ուռուցքաբանության հայացքների.  

ա. չարորակ ուռուցքները ունեն կլոնոգեն ծագում, 

բ. ուռուցքածնությունը բազմափուլ և “բազմագեն” պրոցես է:  

Գենետիկական անկայունության գործոնը պահպանվում է նաև հետագայում՝ ուռուցքի 

զարգացման ընթացքում, այսինքն, առկա մուտացիաներին գումարվում են նորերը, որոնց 

պատճառով, բջիջների հաջորդական սերունդները ձեռք են բերում նորանոր փոփոխություններ, 

ի հայտ են գալիս նորանոր ենթակլոններ: Սրանով է բացատրվում, օրինակ, հակաուռուցքային 

դեղորայքային բուժման նկատմամբ կայունության զարգացումը ժամանակի ընթացքում 

(սելեկցիայի արդյունքում վերապրում և սերունդ են տալիս տվյալ դեղամիջոցի նկատմամբ 

կայուն բջիջները); կամ այն հանգամանքը, որ որոշ դեպքերում մետաստազները իրենց 

կենսաբանական հատկանիշներով զգալիորեն տարբերվում  են մայր ուռուցքից: 



Պրոտո-օնկոգեներ, օնկոգեներ, սուպրեսոր գեներ 

Շնորհիվ մոլեկուլյար ուռուցքաբանության ոլորտում կատարվող հետազոտությունների, 

ներկայումս հայտնագործված են մեծ թվով գեներ, որոնց հիպերէքսպրեսիան կամ 

չկարգավորվող էքսպրեսիան մուտացիաների կամ քրոմոսոմային աբերացիաների պատճառով 

կարող է ի վերջո հանգեցնել ուռուցքային տրանսֆորմացիայի: Այս գեները անվանվում են 

պրոտոօնկոգեններ: Պրոտոօնկոգենները հանդիսանում են բջջիջների նորմալ գենոմի 

բաղկացուցիչ մասը՝ պատասխանատու լինելով բջջի պրոլիֆերացիայի խթանման համար: 

Պրոտոօնկոգենները կարգավորում են բջիջների պրոլիֆերացիան՝ էքսպրեսիայի ենթարկվելով 

բջջային ցիկլի որոշակի փուլերում, հիմնականում՝ բջջային ցիկլի մի փուլից մյուսի անցման 

ժամանակ: Պրոտոօնկոգեների սուբստրատները՝ օնկոսպիտակուցները սովորաբար օժտված են 

ֆերմենտային ակտիվությամբ և հանդիսանում են պրոլիֆերատիվ ազդակների ներբջջային 

փոխանցման հիմնական գործոններից մեկը: Նորմալ պայմաններում այս գեների 

ակտիվությունը (էքսպրեսիան) խստորեն կարգավորվում է բարդ բազմակոմպոնենտ 

մեխանիզմների միջոցով, որոնցում առանցքային դեր ունի գեների մեկ այլ խումբ՝ 
անտիօնկօգենները կամ սուպրեսոր գեները: Սրանք նորմայում գենոմի բաղկացուցիչ մասն են 

կազմում, և ունեն ճնշող ազդեցություն պրոտոօնկոգեների վրա, ապահովում են վերջիններիս 

կարճատև ակտիվացումը միայն բջջային ցիկլի խիստ որոշակի փուլերում: 

Ուռուցքային տրանսֆորմացիայի պրոցեսում որոշակի գործոնների ազդեցությամբ 

պրոտոօնկոգենը վերածվում է օնկոգենի՝ այսինքն տեղի է ունենում պրոտոօնկոգենի կայուն 

ակտիվացում, որը արտահայտվում է համապատասխան օնկոսպիտակուցի չկարգավորվող 

գերարտադրությամբ: Պրոտոօնկոգենների ակտիվացման մեխանիզմները տարբեր են, այդ 

թվում՝ 

• Պրոտոօնկոգենի կետային մուտացիա, որի արդյունքում վերջինս այլևս չի ենթարկվում 

գեն-սուպրեսորի կարգավորիչ ազդեցությանը, կորցնում է “անջատվելու” ունակությունը, 

ինչի արդյունքում բջիջը կորցնում է միտոտիկ ցիկլից դուրս գալու ունակությունը: Կամ, 

մուտացիայի արդյունքում փոխվում է սուբստրատի ամինաթթվային կազմը, որի 

արդյունքում մեծանում է վերջինիս ֆերմենտատիվ ակտիվությունը;  

• Սուպրեսոր գենի կետային մուտացիաներ, որոնց արդյունքում վերջինս կորցնում է 

պրոլիֆերատիվ ազդակները ճնշելու իր բնականոն ֆունկցիան; 

• Պրոտոօնկոգենի ամպլիֆիկացիա՝ որի արդյունքում ի հայտ են գալիս պրոտոօնկոգենի 

բազմաթիվ պատճեներ, որոնք ապահովում են օնկոսպիտակուցի գերարտադրություն; 

• Ինսերցիոն ակտիվացիա - այս դեպքում քրոմոսոմի՝ պրոտոօնկոգենին հարակից 

հատվածներում ներդրվում է օնկոգեն վիրուսի ԴՆԹ-ն՝ ակտիվացնելով 

պրոտոօնկոգենին; 

• Դելեցիա, տրանսլոկացիա - այս դեպքում քրոմոսոմային աբերացիաների արդյյունքում 

պրոտոօնկոգենը հայտնվում է նոր միկրոմիջավայրում՝ այսինքն կորցնում է սուպրեսոր 

գեների հսկողությունը, կամ հայտնվում է պրոմոտոր հանդիսացող նուկլեոտիդային 

հաջորդականությունների հարևանությամբ: 



Ներկայումս բացահայտված է, որ սովորաբար չարորակ տրանսֆորմացիան կապված է 

լինում նման կլոնոգեն բջիջների առանցքային պրոտոօնկոգենների կամ սուպրեսոր գեների 

6-12 հաջորդական կայուն մուտացիաների հետ: 

Պրոտոօնկոգեների և սուպրեսոր գեների կարգավորիչ ազդեցությունը բջջի պրոլիֆերատիվ 

ակտիվության վրա միջնորդվում է գեների մեկ այլ խմբի՝ բջջային ցիկլը կարգավորող գեների 

սուբստրատների՝ ցիկլինների և ցիկլին-կախյալ կինազների (cycline dependent kinases, CDK’s) 

միջոցով, որոնք արտադրվելով բջջային ցիկլի խիստ որոշակի փուլերում (cell cycle checkpoints) 

ապահովում են բջջի անցումը ցիկլի մի փուլից հաջորդին: 

 

Աղյուսակ 2. Որոշ օնկոգեններ 

Օնկոգեն Ֆունկցիա/ ակտիվություն Ուռուցքի տեսակ 

abl 
Խթանում է բջջի աճը՝ թիրոզին կինազային 
ակտիվության միջոցով 

Քրոնիկ միելոգեն լեյկեմիա 

aml1 Կոդավորում է տրանսկրիպցիոն գործոն Սուր միելոիդ լեյկեմիա 

aml1/mtg8 
Տրանսլոկացիայի արդյունքում aml1-ից և mtg8-ից 
առաջացած “խառնուրդային” սպիտակուց 

Սուր լեյկեմիա 

bcl-2, 3, 6 Արգելակում են ապոպտոզը  
B-բջջային լիմֆոմաներ և 
լեյկեմիաներ 

bcr/abl 
Bcr-ից և abl ից առաջացած “խառնուրդային” 
սպիտակուց. Գործարկում է բջիջների 
չկարգավորվող պրոլիֆերացիա 

Քրոնիկ միելոգեն և սուր 
լիմֆոիդ լեյկեմիա 

c-myc 
Տրանսկրիպցիոն գործոն, որը խթանում է բջիջների 
պրոլիֆերացիան և ԴՆԹ-ի սինթեզը 

Լեյկեմիա, կրծքագեղձի, 
ստամոքսի, թոքի, արգանդի 
վզիկի և հաստ աղու քաղցկեղ, 
նեյրոբլաստոմա և 
գլիոբլաստոմա 

egfr 
Բջջի մակերեսային (մեմբրանային) ռեցեպտոր, որը 
գործարկում է բջջային պրոլիֆերացիան թիրոզին-
կինազային ակտիվության միջոցով 

Տափակբջջային քաղցկեղ 

erg/TLS 
t(16:21տրանսլոկացիայի արդյունքում առաջացած 
խառնուրդային սպիտակուց. Հանդիսանում է 
տրանսկրիպցիոն գործոն 

Միելոիդ լեյկեմիա 

erbB 
Բջջի մակերեսային (մեմբրանային) ռեցեպտոր, որը 
գործարկում է բջջային պրոլիֆերացիան թիրոզին-
կինազային ակտիվության միջոցով 

Գլիոբլաստոմա, 
տափակբջջային քաղցկեղ 



erbB-2 

Բջջի մակերեսային(մեմբրանային) ռեցեպտոր, որը 
գործարկում է բջջային պրոլիֆերացիան թիրոզին-
կինազային ակտիվության միջոցով; հայտնի է նաև 
որպես HER2/neu 

Կրծքագեղձի, թքագեղձերի և 
ձվարանի քաղցկեղ 

gli Տրանսկրիպցիոն գործոն Գլիոբլաստոմա 

gsp Մեմբրան-ասոցիացված G-պրոտեին Վահանաձև գեղձի քաղցկեղ 

int-2 Կոդավորում է ֆիբրոբլաստների աճի գործոնը 
Կրծքագեղձի և 
տափակբջջային քաղցկեղ 

L-myc Տրանսկրիպցիոն գործոն Թոքի քաղցկեղ 

lyt-10 
Տրանսկրիպցիոն գործոն, այլ կերպ կոչվում է  
NFκB2 

B-բջջային լիմֆոմա 

mas Անգիոտենզինի ռեցեպտոր Կրծքագեղձի քաղցկեղ 

N-myc Բջջի պրոլիֆերացիա և ԴՆԹ-ի սինթեզ 
Նեյրոբլաստոմա, 
ռետինոբլաստոմա, թոքի 
ուռուցքներ 

raf Սերին/թրեոնին կինազա Տարբեր չարորակ ուռուցքներ 

rasH G պրոտեին. Ազդանշանի փոխանցում Միզապարկի քաղցկեղ 

rasK G-պրոտեին. Ազդանշանի փոխանցում 
Թոքի, ձվարանների և 
միզապարկի քաղցկեղ 

rasN G-պրոտեին. Ազդանշանի փոխանցում Կրծքագեղձի քաղցկեղ 

ros Թիրոզին կինազա Սարկոմա 

ski Տրանսկրիպցիոն գործոն Քաղցկեղի տարբեր տեսակներ 

sis Աճի գործոն Գլիոմա, ֆիբրոսարկոմա 

src Թիրոզին կինազա Սարկոմաներ 

TSC2 GTP-ազայի ակտիվատոր 
Երիկամի և գլխուղեղի 
ուռուցքներ 

Trk 
 

Ռեցեպտորային թիրոզին կինազա 
Հաստ աղու և վահանագեղձի 
քաղցկեղ 

 

Աղյուսակ 3. Որոշ սուպրեսոր գեներ 



Սուպրեսոր գեն Ֆունկցիան Ուռուցքի տեսակ 

APC (adenomatous 
polyposis coli) 

Կարգավորում է ուռուցքածնության   հետ 
առընչվող սպեցիֆիկ տրանսկրիպցիոն 
գործոններ, մասնակցում է որոշ տիպի 
բջիջների զարգացման և հոմեոստատիկ 
պրոցեսների . APC-ն նաև դեր ունի բջիջների 
պրոլիֆերացիայի, միգրացիայի, ադհեզիայի 
կարգավորման պրոցեսներում: 

Հաստ աղու ընտանեկան 
գեղձային պոլիպոզ և ոչ 
ժառանգական 
կոլոռեկտալ քաղցկեղ 

BRCA1, BRCA2 ԴՆԹ-ի վնասումների վերականգնում 
Ժառանգական 
կրծքագեղձի քաղցկեղ, 
ձվարանների քաղցկեղ 

CDKN2A 
Գենային լոկուս, որը կոդավորում է p16 և 
p14ARF ուռուցքային սուպրեսոր-
սպիտակուցները. 

Գլխուղեղի ուռուցքներ 

MTS1 
Ցիկլինկախյալ կինազայի ինհիբիտոր. 
Կարգավորում է բջջի անցումը G1  փուլից G2 
փուլ 

Մելանոմա 

NF1 
RAS GTP-ազան ակտիվացնող պրոտեին (RAS-
GAP) 

1-ին տիպի 
նեյրոֆիբրոմատոզ 

NF2 
ERM պրոտեին; կազմավորում է պլազմատիկ 
մեմբրանը՝ հավաքելով պրոտեինային 
կոմպլեքսները և կապելով նրանց ակտինի հետ  

2-րդ տիպի 
նեյրոֆիբրոմատոզ 

p53 

Կոդավորում է տրանսկրիպցիոն գործոն p21 
սպիտակուցի համար, որը արգելակում է 
բջջային ցիկլը G1 փուլում.  p53 ինտեգրացնում 
է բջջի չափերին, ԴՆԹ-ի ամբողջականությանը 
և քրոմոսոմների ռեպլիկացիային վերաբերվող 
ազդանշանները 

Միզապարկի, 
կրծքագեղձի, 
կոլոռեկտալ, 
կերակրափողի, լյարդի, 
թոքերի, 
շագանակագեղձի, 
ձվարանների քաղցկեղ, 
գլխուղեղի ուռուցքներ, 
սարկոմաներ, 
լիմֆոմաներ 

Rb 
Կապվում և արգելակում է E2F 
տրանսկրիպցիոն գործոնը, կասեցնում է բջջի 
ցիկլի ընթացքը 

Ռետինոբլաստոմա, 
սարկոմաներ, 
միզապարկի, 
կրծքագեղձի, 
կերակրափողի, թոքերի, 



շագանակագեղձի 
ուռուցքներ 

VHL 
Բջջային ցիկլի կարգավորիչ.  Կարող է 
մեծացնել p53-ի ակտիվությունը և 
կայունությունը 

Երիկամաբջջային 
քաղցկեղ 

 

Ներկայումս մի շարք օնկոգեներ կամ նրանց սուբստրատներ (օնկոսպիտակուցներ) 

հանդիսանում են թիրախներ նոր հակաուռուցքային պրեպարատների սինթեզման համար: Մի 

շարք թիրախային պրեպարատներ (թիրոզին-կինազայի ինհիբիտորներ, HER2neu-ի, EGFR-ի 

դեմ ուղղված մոնոկլոնային հակամարմիններ) արդեն լայն կիրառություն են ստացել: 

Որքան երկար է ապրում օրգանիզմը, այնքան մեծանում է բջջի բաժանումը կարգավորող 

գեների վնասման հավանականությունը` արտաքին և ներքին վնասող գործոնների 

ազդեցությամբ: Ուստի, ուռուցքների մեծամասնությունը տարիքի հետ ավելի հաճախ են 

հանդիպում, և ուռուցքային հիվանդությունները ավելի բնորոշ են տարեց և ծեր հասակներին: 

Մեկ այլ կարևոր գործոն է նաև հյուսվածքում բջիջների բազմացման և աճի տեմպը. այնպիսի 

հյուսվածքներ, ինչպիսիք են մաշկը, աղիների լորձաթաղանթը, շնչուղիների լորձաթաղանթը, 

արյան բջիջները կարիք ունեն անընդհատ “թարմացման”՝ այսինքն վնասված և իրենց 

կենսական ցիկլը ավարտած բջիջները փոխարինվում են նորերով: Կրծքագեղձի գեղձային 

հյուսվածքում, արգանդի լորձաթաղանթում, իսկ տղամարդկանց մոտ՝ շագանակագեղձում ևս 

տեղի են ունենում բջջային կազմի ակտիվ փոփոխություններ` կապված օրգանիզմում առկա 

հորմոնային տեղաշարժերի հետ: Բջիջների նման բարձր պրոլիֆերատիվ ակտիվության 

պայմաններում մեծանում է նրանց բաժանման ժամանակ գենետիկական ինֆորմացիայի 

կրկնապատկման հնարավոր անճշտությունների (գենետիկական մուտացիաների) 

հավանականությունը: Նման անճշտությունների հավանականությունը էլ ավելի է մեծանում 

տարիքի հետ: Հետևաբար, կյանքի ընթացքում այսպիսի հյուսվածքներում և օրգաններում 

առավել բարձր է չարորակ նորագոյացման զարգացման հավանականությունը: Ոսկրային 

հյուսվածքում, ամորձիներում պրոլիֆերատիվ փոփոխությունները առավել ակտիվ են 

դեռահասային և երիտասարդ տարիքում, հետևաբար՝ այս օրգանների ուռուցքները առավել 
հաճախ զարգանում են հենց այս տարիքում:  

Ցողունային բջիջներ, բջիջների անմահություն և տելոմերներ 

Նորմալ սոմատիկ բջիջները ունեն ռեպրոդուկտիվ ցիկլերի (բջջի հաջորդական բաժանումների) 

թվի սահմանափակում, որը կոչվում է Հեյտֆլիկի բաժանման սահման: Օրինակ, նորածնի 

ֆիբրոբլաստները նույնիսկ հատուկ պայմաններում աճեցնելիս, կարող են տալ մոտավորապես 

50 սերունդ, որից հետո կուլտուրան մահանում է:  Ենթադրվում է, որ այս սահմանափակման 

մեխանիզմի հիմքում ընկած են քրոմոսոմների ծայրային հատվածները՝ տելոմերները, որոնք 

յուրաքանչյուր բաժանման և տարբերակման հետ աստիճանաբար կարճանում են: Տելոմերների 

վերականգնման համար պատասխանատու է տելոմերազա ֆերմենտը, որի ակտիվությունը 



բջջի դիֆերենցմանը զուգընթաց մարում է: Ի տարբերություն սոմատիկ բջիջների, ցողունային 

բջիջներում և ուռուցքների 80-90% -ում տելոմերազա (հետադարձ տրանսկրիպտազա) 

ֆերմենտի ակտիվությունը բարձր է, որի շնորհիվ տելոմերները անընդհատ վերականգնվում են, 

ինչը պայմանավորում է բջջի  անվերջ ինքնավերարտադրման կարողությունը և 

“անմահությունը”:  

Վերջին տարիներին լայնորեն քննարկվում է ուռուցքների առաջացման մեջ ցողունային 

բջիջների դերը: Ենթադրվում է, որ բացի անսահմանափակ բազմանալու պոտենցիալից, 

ուռուցքառաջացման (տումորոգենեզի) համար բջիջը պետք է օժտված լինի նաև այսպես կոչված 

ինքնավերականգնման/ինքնավերարտադրման հատկությամբ: Այս հատկությամբ են 

մասնավորապես օժտված ցողունային բջիջները, որոնք հայտնաբերված են մարդու 
հյուսվածքների մեծ մասում և հանդիսանում են այդ հյուսվածքների սպեցիֆիկ բջիջների 

վերարտադրման, հյուսվածքների բջջային կազմի կայունության պահմանման աղբյուր: 

Օնկոգենեզի պրոցեսում մուտացիաների արդյունքում ցողունային բջիջը վեր է ածվում 

ուռուցքային ցողունային բջջի, որը օժտված է ինքնավերարտադրման հատկությամբ, մեծ 

պրոլիֆերատիվ պոտենցիալով և գենետիկական անկայունությամբ՝ հակված լինելով հետագա 

մուտացիաների: 

Ապոպտոզ 

Մինչ այժմ մենք քննարկում էինք չարորակ ուռուցքների առաջացումը բջիջների չվերահսկվող 

պրոլիֆերացիայի տեսանկյունից: Սակայն կա նաև մեկ այլ գործոն, որի դերը ուռուցքների 

զարգացման պրոցեսում ոչ պակաս կարևոր է: Դա բջիջների մահն է: Նորմալ պայմաններում 

բջիջները կարիք ունեն որոշակի արտաքին ազդակների (աճի ազդակների)՝ ներբջջային 

հոմեոստազի և կենսունակության պահպանման համար: Այս ազդակները նրանք ստանում են 

միջբջջային տարածությունում առկա աճի գործոնների, միջբջջային և բջիջ-մատրիքս կապերի 

միջոցով: Էկտոպիկ պայմաններում հայտնվելիս, կամ նմանատիպ բջիջների ավելցուկի 

պայմաններում (մրցակցություն աճի գործոնների համար) բջիջները զրկվելով այս ազդակներից 

ենթարկվում են ապոպտոզի (ծրագրավորված մահվան, ինքնասպանության): Ապոպտոզը 

գործարկվում է նաև բջջի կենսական կարևոր ստրուկտուրաների լուրջ վնասումների դեպքում, 

բերելով ոչ լիարժեք բջիջների “ինքնասպանության”: Ապացուցված է, որ շատ օնկոգեն 

մուտացիաներ (օրինակ ՝ Mic պրոտո-օնկոգենի ակտիվացում, Rb սուպրեսոր գենի 

ապակտիվացում) հանդիսանում են ապոպտոզի գործարկիչներ (ինիցիատորներ) և խթանիչներ 

(պրոմոտորներ): Ուստի, ուռուցքային բջիջների կենսունակության պահպանման և բազմացման 

համար խիստ կարևոր է նաև ապոպտոզի մեխանիզմների ինակտիվացիան կամ “փախուստը 

ապոպտոզից”: 

Ապոպտոզին մասնակցող գեներից ամենաշատ ուսումնասիրվածը p53 սուպրեսոր գենն է, որի 

ապակտիվացումը բնորոշ է չարորակ ուռուցքների շուրջ 50%-ին: p53 գենը ակտիվանում է 
տարբեր օնկոգեն ազդակներից՝ ներառյալ ԴՆԹ-ի վնասումը, բերելով բջջային ցիկլի 

արգելակման կամ ապոպտոզի գործարկման՝ p21 սպիտակուցի ակտիվացման միջոցով: p53-ի 

կայուն ապակտիվացումը կարող է կապված լինել վերջինիս մուտացիաների կամ նրա 



ֆունկցիան վերահսկող գեների (անտիապոպտոտիկ գործոնների, օրինակ Bcl-2, NF-κB) կայուն 

ակտիվացման հետ: 

Մեկ այլ, պրոապոպտոտիկ PTEN գենի (սուպրեսոր գենի) ֆունկցիայի կորստի հետ են կապում 

ուռուցքային բջիջների “փախուստը ապոպտոզից” գլիոբլաստոմայի, շագանակագեղձի 

քաղցկեղի դեպքերի մեծամասնությունում: 

Կանցերոգենեզի փուլերը 

Ինչպես նշվեց վերը, ուռուցքածնությունը (կանցերոգենեզը) կամ ուռուցքային 

տրանսֆորմացիան բազմափուլ պրոցես է: Պայմանականորեն տարբերակում են 

կանցերոգենեզի հետևյալ փուլերը: 

1. Ինիցիացիա (Initiation): Այս փուլում տեղի է ունենում տարբեր ծագման (ֆիզիկական, 

քիմիական, կենսաբանական) կանցերոգեն գործոնների ներգործություն բջջի 

գենետիկական ապարատի վրա, որի պատճառով ի հայտ են գալիս պրոտո-օնկոգեների 

և սուպրեսոր գեների առաջնային մուտացիաներ: Երբեմն, կանցերոգենների հետ մեկտեղ 

այս փուլին մասնակցում են նաև այլ գործոններ, որոնք կանցերոգեն չեն համարվում, 

սակայն մասնակցում են կանցերոգենների տրանսպորտին և մետաբոլիզմին: Այս 

գործոնները կոչվում են կոկանցերոգեններ:  

Մուտացիաները մեծ մասամբ վերականգնվում են, սակայն եզակի մուտացիաներ կարող 

են դառնալ կայուն կամ ֆիքսված, որի համար բջիջները պետք է անցնեն մեկ կամ ավելի 

բջջային ցիկլ: Սրա շնորհիվ պրոտոօնկոգենը վերածվում է օնկոգենի, կամ ի հայտ է 

գալիս նրա հիպերէքսպրեսիա, կամ ի հայտ է գալիս սուպրեսոր գենի “չարտոնված” 

անջատում: Ներբջջային հոմեոստատիկ մեխանիզմները կառուցված են այնպես, որ 

այսպիսի փոփոխությունները նրա մեկ օղակում բերում են ապոպտոզի գործարկման և 

ոչ թե չվերահսկվող բազմացման: Վերջինիս համար բջիջները պետք է շրջանցեն նաև 

ապոպտոզի մեխանիզմը, չտարբերակվեն և այլն, ուստի ուռուցքային 

տրանսֆորմացիայի համար անհրաժեշտ են նմանատիպ փոփոխություններ նաև այլ 
օղակներում: Ինիցիացիայի փուլում բջջում տեղի ունեցող փոփոխությունները 

անդարձելի են, չնայած, որ սա չի նշանակում, որ անպայման պետք է զարգանա 

չարորակ նորագոյացություն, քանի որ մուտացիա պարունակող բջջային գիծը կարող է 

վերանալ հետագա բաժանումների ընթացքում՝ շնորհիվ ապոպտոզի: 

2. Պրոմոցիա (Promotion): Այս փուլի իրագործման համար անհրաժեշտ է այլ գործոնի 

(պրոմոտորի) ազդեցություն, որը կանցերոգեն չի համարվում, սակայն ապահովում է 

պրոլիֆերատիվ ազդանշանային կասկադների (օրինակ C պրոտեինկինազայի) 

ակտիվացում: Պրոմոտորները սովորաբար միտոգեն գործոններ են, որոնք խթանում են 

բջիջների պրոլիֆերացիան, այդ թվում՝ բջջի մետաբոլիկ ակտիվությունը խթանող 

միացություններ, հորմոնալ ակտիվություն ունեցող նյութեր և այլն: Հզոր պրոմոտոր է 

հանդիսանում նաև B հեպատիտի վիրուսը, որը HBx պրոտեինի միջոցով խաթարում է 
բջջի պրոլիֆերացիայի և ապոպտոզի կարգավորման վրա ազդող մի շարք գեների, այդ 

թվում p53, AP-1, NF-kB, c-myc և ԴՆԹ-ի ռեպարացիան կարգավորող գեների 



էքսպրեսիան: Արդյունքում, HBV ինֆեկցիան բերում է ապոպտոզի մեխանիզմների 

խանգարման, գենետիկական անկայունության և բջջային ցիկլի կարգավորման 

խանգարումների: Հատկանշական է, որ բուն պրոմոցիայի փուլում բջջի ԴՆԹ-ում 

կառուցվածքային փոփոխություններ տեղի չեն ունենում, այլ  այս փուլին բնորոշ 
փոփոխությունները տեղի են ունենում էպիգենետիկ մակարդակում, ուստի և դարձելի 

են: Սակայն բջիջների բազմացումը նման պայմաններում, իսկ հաճախ նաև կանցերոգեն 

գործոնի շարունակական ազդեցության տակ, հակվածություն են ապահովում նորանոր 

մուտացիաների, գենետիկական աճող անկայունության համար, ինչն ի վերջո կարող է 

հանգեցնել չարորակ նորագոյացության առաջացման: 

3. Պրոգրեսիա (Progression): Ինիցիացիայի և պրոմոցիայի փուլերում առաջացող 

պրոլիֆերատիվ ակտիվությունը հանդիսանում է ուռուցքային աճի անհրաժեշտ բայց ոչ 
բավարար նախապայման: Որպեսզի բջիջները դառնան ուռուցքային, նրանք պետք է նաև 

խուսափեն հետագա տարբերակումից: Սա տեղի է ունենում գենետիկական 

անկայունության ֆոնի վրա ի հայտ եկող նոր մուտացիաների շնորհիվ, որոնք բերում են 

որոշ բջջային միկրո-ՌՆԹ-ներ կոդավորող գեների կայուն ակտիվացման: Այս միկրո-

ՌՆԹ-ները միջնորդում են բջիջների տարբերակման համար պատասխանատու 
սպիտակուցների արգելակումը: Բացահայտված է, որ չարորակ ուռուցքների մեծ մասի 

դեպքում առկա են մուտացիաներ գենոմի այն հատվածներում, որոնք կոդավորում են 

նման միկրո-ՌՆԹ-ներ: Բացի դա, բջիջների տարբերակումը կարող է արգելակվել նաև 

տարբերակման մի փուլից մյուսին անցումը ապահովող ցիտոկինների 

անբավարարության պատճառով: Արդյունքում, բջիջների ակտիվ պրոլիֆերացիայի և 

արգելակված ապոպտոզի պայմաններում ի հայտ է գալիս բջիջների կլոն` ուռուցքածին 

կլոն, որը օժտված է նորմալ բջիջներին ոչ հատուկ մի շարք հատկանիշներով: Բջիջների 

հետագա բաժանումների ընթացքում պահպանվող և աճող գենետիկական 

անկայունության շնորհիվ տեղի են ունենում գենետիկական ապարատի նորանոր 

փոփոխություններ, որոնք կուտակվելով պայմանավորում են սերնդե-սերունդ խորացող 

տարբերությունները մայր հյուսվածքի և ձևավորվող ուռուցքի միջև: Առկա “մրցակցային” 

պայմաններում գոյատևում և սերունդներ են տալիս այն բջիջները, որոնք առավել 
հարմարված են այդ պայմաններին, առավել մեծ պրոլիֆերատիվ պոտենցիալ ունեն, 

ավելի քիչ պահանջկոտ են աճի գործոնների նկատմամբ, առավել կայուն են միջբջջային 

արգելակման մեխանիզմների նկատմամբ, կարողանում են խուսափել հակաուռուցքային 

իմունիտետի հսկողությունից և այլն: Այսպես ձևավորվում են տարբեր ենթակլոններ, 

որոնք էլ պայմանավորում են ուռուցքային հյուսվածքի բջջային անհամասեռությունը 

(հետերոգենությունը) և այս պրոցեսը շարունակվում է չարորակ ուռուցքի պատմության 

ողջ ընթացքում: Այսպիսով, ուռուցքային պրոգրեսիան բնորոշվում է ուռուցքային 

հյուսվածքում ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական լուրջ փոփոխություններով, 

որոնց ընթացքում գնալով աճում է ուռուցքային բջիջների ատիպիայի, անապլազիայի 

աստիճանը: 

Հարկ է մեկ անգամ ևս նշել, որ այսպիսի բաժանումը փուլերի պայմանական է, քանի որ 

դեպքերի գերակշռող մեծամասնությունում այս պրոցեսները կարող են ընթանալ զուգահեռ, իսկ 



որոշ դեպքերում նույն գործոնը (օրինակ որոշ ՌՆԹ-օնկովիրուսներ) կարող են հանդիսանալ և 

ինիցիատոր, և պրոմոտոր: 

ՈՒռուցքային աճի կինետիկան 

 Ուռուցքային աճի ինիցիացիայից մինչև կլինիկորեն հայտնաբերվող (ախտորոշելի) 

ուռուցքային գոյացության առաջացումը կարող է անցնել մի քանի տարուց մինչև մի քանի 

տասնամյակ, այսինքն՝ մինչև չարորակ ուռուցքային հիվանդության կլինիկական պատկերի 

զարգացմանը նախորդում է բավականին երկարատև «գաղտնի շրջան»: Սա այն 

ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում հաջորդական մուտացիաների արդյունքում 

ձևավորվում է ուռուցքային կլոնը, որում բջիջները հաջորդական բաժանումների շնորհիվ 

տալիս են բավարար քանակի սերունդներ: Եթե համարենք, որ պայմանական ախտորոշելի 

ուռուցքը պետք է ունենա մոտ 1սմ3 ծավալ (կամ 109 թվով բջիջներ), ապա ուռուցքային կլոնոգեն 

բջջի առաջացումից մինչև ախտորոշելի ուռուցքի ձևավորումը պետք են շուրջ 30 հաջորդական 

բաժանումներ: Կլոնոգեն ուռուցքային բջջի առաջացումից մինչև օրգանիզմի մահվան 

հանգեցնող ուռուցքային զանգվածի ձևավորումը (միջինում՝ շուրջ 1.5կգ) անհրաժեշտ են մոտ 

40 սերունդներ: Սա նշանակում է, որ ուռուցքային պրոցեսի կլինիկորեն հայտնաբերելի 

ժամանակահատվածը կազմում է ողջ պրոցեսի մի փոքր ժամանակահատվածը միայն, այն 

դեպքում երբ գաղտնի շրջանին բաժին է ընկնում «ողջ պատմության» ավելի քան ¾-ը և նույնիսկ 

«վաղ քաղցկեղի» ախտորոշման դեպքում, ուռուցքային պրոցեսի զարգացման «պատմության» 

գերակշիռ մասը արդեն լինում է ետևում (նկար 1): 

 
 

Ուռուցքային աճի տեմպերը կախված են բջջային պոպուլյացիայում՝  

1.բջջային ցիկլի տևողությունից, 



2.պոպուլյացիայում պրոլիֆերացվող բջիջների բաժնեմասից,  

3.բջիջների կորստի (մահվան) տեմպերից: 

Բջջային ցիկլի տևողությունը բնորոշում է ուռուցքային պոպուլյացիայում բջիջների 

պրոլիֆերացիայի արագությունը: Որքան կարճ է բջջային ցիկլի տևողությունը ուռուցքային 

պոպուլյացիայում, այնքան բջիջները ավելի են բազմանում, ուստի անապլաստիկ, ցածր 

տարբերակում ունեցող, արագ աճող ուռուցքներին առավել բնորոշ է կարճատև բջջային ցիկլը: 

Ցանկացած ուռուցքային հյուսվածքում ոչ բոլոր բջիջներն են բազմանում: Բջիջների զգալի մասը 

անցնելով հերթական միտոտիկ ցիկլի փուլերով, մտնում են G0 փուլ (նիրհող բջիջներ): Այս 

բջիջները դադարում են կիսվել տվյալ պահին, սակայն պահպանում են իրենց միտոտիկ 

պոտենցիալը, և որոշակի պայմաններում կարող են սկսել ակտիվ բաժանվել: Ուռուցքների 

մեծամասնությունում ակտիվ բաժանվող բջիջները կամ այսպես կոչված պրոլիֆերատիվ մասը 

(pool) կազմում է ուռուցքային բջիջների ընդամենը 5-30%-ը: Ակնհայտ է, որ որքան մեծ է 

պրոլիֆերատիվ պուլը, այնքան ուռուցքը ավելի արագ է աճում: 

Բջիջների կորուստը ուռուցքային պրոցեսի ընթացքում տեղի է ունենում մի շարք 

պատճառներով, այդ թվում՝ հերթական բաժանման ժամանակ դեֆեկտային, ոչ կենսունակ 

դուստր բջիջների առաջացման, ապոպտոզի, նեկրոզի, մետաստազավորման ժամանակ 

ուռուցքային բջիջների կոմպլեքսների անջատման և այլն: 

 

 Չարորակ ուռուցքների առանձնահատկությունները  

 Բջիջների անմահություն (immortality)-անսահմանափակ բազմանալու ունակություն- ի 

տարբերություն նորմալ բջիջների, ուռուցքային բջիջները ունակ են բազմանալ 
անսահմանորեն, առաջացնելով անսահմանափակ թվով սերունդներ: 

 Հարաբերական ինքնավարություն - նորմայում բջիջների պրոլիֆերատիվ 

ակտիվությունը գտնվում է շրջակա միկրոմիջավայրում առկա տարբեր հումորալ 
գործոնների հսկողության տակ, որը միջբջջային (կոնտակտային) փոխազդեցության 

մեխանիզմների հետ մեկտեղ պահպանում է հյուսվածքի կայուն բջջային կազմը: 

Հյուսվածքի վնասման դեպքում (բջիջների կորուստ) ի հայտ են գալիս ազդակներ, որոնք 

բերում են բջիջների պրոլիֆերատիվ ակտիվության մեծացմանը: Բջիջների կազմի/թվի 

վերականգնմանը զուգընթաց, այդ պրոլիֆերատիվ ազդակները մարում են: Ուռուցքային 

հյուսվածքում բջիջները դառնում են ինքնավար (ավտոնոմ), այսինքն կորցնում են  

շրջակա միջավայրի կարգավորիչ ազդակներին ենթարկվելու ունակությունը, և կարող 

են բազմանալ՝ անկախ այս ազդակներից: Նման ինքնավարությունը, բացի 

պրոլիֆերատիվ պրոցեսներից, վերաբերվում է նաև այլ կենսական գործընթացների, 

օրինակ՝ բջիջների տարբերակմանը, միգրացիային և այլն: “Ինքնավարություն” տերմինը 

պետք է հասկանալ հարաբերականորեն կամ պայմանականորեն, քանի որ լրիվ 

(բացարձակ) ինքնավարություն բնության մեջ, առավել ևս մեկ օրգանիզմում գոյություն 



չունի: Ինքնավարությունն արտահայտում է ուռուցքի ելքը օրգանիզմի հսկողությունից, 

բայց որոշ հումորալ և բջջային կապերի պահպանումով: 

 Ատիպիզմ - ուռուցքային հյուսվածքի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 
առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ չեն համապատասխան առողջ հյուսվածքին,  

  -Ֆունկցիոնալ ատիպիզմ - ուռուցքային հյուսվածքը մասնակիորեն կամ լրիվ ձևով 

կորցնում է այն սպեցիֆիկ ֆունկցիաները կատարելու ունակությունը, որը բնորոշ է մայր 

հյուսվածքին, իսկ որոշ դեպքերում ձեռք են բերում հասուն բջիջներին ոչ հատուկ այլ 
ֆունկցիաներ: 

  -Բիոքիմիական ատիպիզմ - բնորոշվում է ուռուցքային բջիջների մետաբոլիկ 

առանձնահատկություններով, ընդ որում՝ խանգարվում են փոխանակության բոլոր ձևերը: Սա 

առաջին հերթին արտահայտվում է ուռուցքների էներգետիկ ատիպիզմով. ուռուցքային 

բջիջներում գլիկոլիտիկ պրոցեսները գերակշռում են օքսիդացման պրոցեսներին, և նրանց 

համար էներգիայի հիմնական աղբյուր է հանդիսանում անաէրոբ գլիկոլիզը: Խանգարվում են 

նաև սպիտակուցների և լիպիդների փոխանակությունը: 

  -Իմունաբանական ատիպիզմ - ուռուցքային բջիջները իրենց անտիգենային 

հավաքակազմով զգալիորեն տարբերվում են համապատասխան նորմալ հյուսվածքներից: 

Ուռուցքային հյուսվածքը կարող է արտադրել սպեցիֆիկ պրոտեիներ, որոնք բնորոշ չեն առողջ 

հյուսվածքներին: Որոշ դեպքերում (oրինակ՝ PSA, CA-125, CA19-9, CEA, SCCA  և այլն) սրանք 

ունեն որոշակի ախտորոշիչ նշանակություն՝ ծառայելով որպես ուռուցքային իմունոլոգիական 

մարկերներ: Ուռուցքային բջիջները նորմալ բջիջներից տարբերվում են նաև իրենց 

մեմբրանային անտիգենների հավաքակազմով: 

  -Մորֆոլոգիական/հյուսվածաբանական ատիպիզմ - ուռուցքային հյուսվածքը 

կորցնում է մայր հյուսվածքին բնորոշ հիստոարխիտեկտոնիկ պատկերը, խախտվում է 
բջիջների նորմալ փոխդասավորությունը, պարենքիմայի և ստրոմայի նորմալ 
փոխհարաբերությունը, կարող են ի հայտ գալ ատիպիկ ստրուկտուրաներ, անկանոն 

դասավորված ուռուցքային բջիջների կուտակումներ: 

  -Բջջաբանական ատիպիզմ – արտահայտվում է ուռուցքային բջիջների չափսերի, 

ձևի, կառուցվածքի առանձնահատկություններով: Բավականին հաճախ ուռուցքներում դիտվում 

է բջիջների պոլիմորֆիզմ, կամ ընդհակառակն՝ մոնոմորֆիզմ: Բջջային ատիպիզմ բաղկացուցիչ 
մասն է կորիզային ատիպիզմը, որը արտահայտվում է կորիզա-ցիտոպլազմատիկ 

հարաբերության խախտմամբ, կորիզների պոլիմորֆիզմով, բազմակորիզակային կորիզների 

առկայությամբ, ինչպես նաև,  բազմաթիվ, այդ թվում և ատիպիկ (ասիմետրիկ, 

ախտաբանական) միտոզների առկայությամբ: 

 Ինվազիվ աճ 

Միջբջջային փոխազեցությունների (կոնտակտային արգելակման) խանգարումները հանգեցնում 

են նրան, որ չարորակ ուռուցքի բջիջները բազմանալով ներթափանցում և տարածվում են 



շրջակա առողջ հյուսվածքների միջբջջային տարածություններով, և կախված ուռուցքի 

տեսակից, նրա տեսանելի սահմաններից մի քանի միլիմետրից մինչև մի քանի սանտիմետր 

հեռավորության վրա կարող են հայտնաբերվել կենսունակ ուռուցքային բջիջներ: Նման աճը 

կոչվում է ինվազիվ կամ ինֆիլտրատիվ: Ինվազիվ աճը քաղցկեղի դեպքում սկսվում է բազալ 
մեմբրանի վնասումով, և ուռուցքային բջիջների թափանցումով ստորադիր հյուսվածքներ: Եվ, 

եթե, մինչ այդ ուռուցքը հանդիսանում էր պրեինվազիվ  քաղցկեղ կամ քաղցկեղ տեղում 

(carcinoma in situ, Ca in situ, CIS), ապա բազալ մեմբրանայի վնասումից հետո ուռուցքը 

դառնում է ինվազիվ: Ինվազիվ աճի շնորհիվ, ուռուցքը ներաճում է շրջակա օրգանների և 

ստրուկտուրաների մեջ: 

 Մետաստազավորման  ունակություն  

Մետաստազավորումը ուռուցքային բջիջների առաջնային ուռուցքից անջատվելու, 
օրգանիզմում տարածվելու և ուռուցքային նոր օջախներ` երկրորդային կամ մետաստաստիկ 

ուռուցքներ առաջացնելու հատկությունն է:  

Մետաստազավորումը համարվում է չարորակ ուռուցքների գլխավոր հատկությունը: 

Մետաստազավորումը կարող է լինել. 

ա. Հեմատոգեն - երբ ուռուցքային բջիջները տեղափոխվում են արյունատար անոթներով; 

համարվում է հյուսվածքային էմբոլիայի հատուկ կատեգորիա՝ էմբոլիա ուռուցքային 

բջիջներով; գործնականում հեմատոգեն մետաստազներ կարող են ի հայտ գալ 
ցանկացած օրգանում և հյուսվածքում; 

բ. Լիմֆոգեն – երբ ուռուցքային բջիջների տեղափոխվում են ավշային անոթներով դեպի 

ռեգիոնար և յուքստառեգիոնար ավշային հանգույցներ; մետաստազավորման առավել 
հաճախ հանդիպող ձևն է; տարբերում են օրթոգրադ և ռետրոգրադ լիմֆոգեն 

մետաստազավորում;  

գ.Իմպլանտացիոն –  ուռուցքային բջիջները տարածվում են սերոզ խոռոչներով (պլևրա, 

որովայնամիզ), առավել հազվադեպ` նյարդերի, սինովիալ թաղանթների երկայնքով: 

Իմպլանտացիոն մետաստազներ կարող են առաջանալ նաև վիրահատության ժամանակ՝ 
աբլաստիկայի խախտման պայմաններում:  

Մետաստազավորման հիմնական փուլերն են՝ 

• Ինտրավազացիա - ուռուցքային բջիջների անցում արյունատար կամ ավշային անոթի 

լուսանցք,   

• Դիսսեմինացիա - ուռուցքային բջիջների տեղափոխում արյան կամ ավշի հոսքով  

• Էմբոլիա - ուռուցքային բջիջների կանգ նոր տեղում, 

• Էքստրավազացիա - ուռուցքային բջիջների ելք հարանոթային տարածություն,  



• Մետաստազի աճ: 

Առավել հաճախ մետաստազներ են դիտվում լյարդում, ողնաշարում, թոքերում: 

Քաղցկեղների մեծամասնությանը բնորոշ է առավելապես լիմֆոգեն մետաստազավորումը, իսկ 

սարկոմաներն առավել հակված են հեմատոգեն մետաստազավորման: Ինչպես քաղցկեղների, 

այնպես էլ սարկոմաների ուշ փուլերում մետաստազավորումը կարող է ընդունել խառը բնույթ: 

ՈՒռուցքների առաջացմանը նպաստող գործոնները: Կանցերոգեններ 

Չարորակ ուռուցքների առաջացմանը նպաստող գործոնները բազմազան են, և կարող են 

կապված լինել ինչպես արտաքին միջավայրի հետ, այնպես էլ օրգանիզմի ներքին 

առանձնահատկությունների հետ: Ըստ այդմ տարբերում են էկզոգեն և էնդոգեն նպաստող 

գործոններ կամ ռիսկի գործոններ:  

Էկզոգեն ռիսկի գործոններ են ծխելը, սննդակարգի առանձնահատկությունները, որոշ 
մասնագիտական գործոններ (քիմիական արդյունաբերություն, շփում իոնիզացնող 

ճառագայթման աղբյուրների հետ և այլն), հորմոն-փոխարինող բուժումը, էկոլոգիական 

անբարենպաստ պայմանները, մի շարք վիրուսային, պարազիտար ինֆեկցիաներ և այլն: 

Էնդոգեն գործոններ են գենետիկական նախատրամադրվածությունը, օրգանիզմի հորմոնալ, 
մետաբոլիկ (օր.՝ ճարպակալում) առանձնահատկությունները, տարիքը, ռասան և այլն:  

Բացի ռիսկի գործոններից, առանձնացվում է նաև կանցերոգեն (քաղցկեղածին) գործոնի 

հասկացությունը. Կանցերոգենները որոշակի քիմիական, ֆիզիկական կամ կենսաբանական 

գործոններ են, որոնց ներգործությունը օրգանիզմի վրա մեծ հավանականությամբ կարող է բերել 
չարորակ նորագոյացության առաջացման:  

Քիմիական կանցերոգեններ են պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինները, նիտրոզամինները, 

արոմատիկ ամինները, բենզպիրենը, անտրացենը, ինչպես նաև պարզ և բարդ ֆենոլները, 

նաֆթոլները, մի շարք նիտրատներ, նիտրիտներ, պերօքսիդային միացություններ, 

աֆլատոքսինները (սպեցիֆիկ հեպատոտրոպ կանցերոգեն), դիօքսինը, ասբեստը և այլն: 

Քիմիական կանցերոգեններ են հանդիսանում նաև մի շարք ծանր մետաղներ` կադմիում, քրոմ, 

նիկել,  մկնդեղ:  

Ֆիզիկական կանցերոգեններ են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, ցանկացած տիպի 

իոնացնող ճառագայթումը, հնարավոր է՝ այլ տիպի էլեկտրամագնիսական ճառագայթներ: 

Կենսաբանական կանցերոգեններ  

Ապացուցված է մի շարք վիրուսների դերը չարորակ նորագոյացությունների առաջացման 

համար: Մարդու պապիլոմայի վիրուսի  (human papilloma virus - HPV) 16, 18, 31 շտամները 

հանդիսանում են արգանդի վզիկի քաղցկեղի ամենահաճախ հանդիպող պատճառը: HPV-ն 

կարող է հանդիսանալ նաև առնանդամի գլխիկի, վուլվայի և հեշտոցի քաղցկեղի պատճառ:  



Էպշտեյն-Բարի վիրուսը (EBV) – էթիոլոգիական գործոն է հանդիսանում Բերկիտի լիմֆոմայի 

(առավել տարածված է Աֆրիկյան երկրներում), Հոջկինի լիմֆոմայի, որոշ ոչ հոջկինյան 

լիմֆոմաների, քիթըմպանի քաղցկեղի համար:  

B հեպատիտի վիրուսը (HBV) և C հեպատիտի վիրուսը (HCV) էթիոլոգիական գործոն են 

հանդիսանում լյարդի առաջնային (հեպատոցելուլյար) քաղցկեղի զարգացման համար:  

Կապոշիի սարկոմայի դեպքերը մասամբ  կապում են խրոնիկ ցիտոմեգալովիրուսային 

ինֆեկցիայի հետ: 

Կապված խրոնիկ վիրուսային ինֆեկցիաների հաճախության հետ՝ տարբեր ծագման 

իմունոդեֆիցիտային վիճակներում (ՁԻԱՀ, հետտրանսպլանտացիոն իմունոսուպրեսիվ բուժում 

և այլն),  “վիրուս-կապակցված” ուռուցքների զարգացումը բավականին հաճախ է այս 

հիվանդների մոտ: 

Որոշ էպիդեմիոլոգիական հետազոտությունների  հիման  վրա, Միջազգային  

Հակաքաղցկեղային Միության  (UICC, 1994թ.)  ձևակերպմամբ  Helicobacter pylori-ն համարվում  

է  վերջնական  (դեֆինիտիվ)  կենսաբանական  կանցերոգեն: 

Որոշակի պարազիտար ինֆեկցիաներ ևս կարող են նպաստել չարորակ նորագոյացությունների 

առաջացմանը: Մասնավորապես, օպիստորխոզի դեպքում մեծանում է խոլանգիոցելուլյար 

քաղցկեղով հիվանդանալու հավանականությունը, իսկ շիստոսոմոզը կարող է նպաստել 
միզապարկի քաղցկեղի զարգացմանը: 

Ծխելը չարորակ ուռուցքների առաջացման համար գլխավոր էկզոգեն ռիսկի գործոնն է: 

Ծխախոտի ծխի մեջ պարունակվում են ավելի քան 50 քիմիական կանցերոգեններ, այդ թվում՝ 
պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ (ՊԱԱ), նիտրոզամիններ, արոմատիկ ամիններ, 

իզոպրենոիդ, պիրեն, բենզպիրեն, խրիզեն, անտրացեն, ինչպես նաև պարզ և բարդ ֆենոլներ, 

կրեզոլներ, նաֆթոլներ և այլն: Ըստ որոշ տվյալների, ծխելու հետ կապված է թոքի քաղցկեղից 

մահացության դեպքերի 90%-ը, բերանի և վերին շնչուղիների քաղցկեղի 75%-ը: Ծխելը ռիսկի 

գործոն է հանդիսանում նաև միզապարկի քաղցկեղի, կրծքագեղձի քաղցկեղի, արգանդի վզիկի 

քաղցկեղի, կերակրափողի քաղցկեղի, հաստ աղու քաղցկեղի, ենթաստամոքսային գեղձի 

քաղցկեղի, լեյկեմիաների համար:  

Սննդակարգի առանձնահատկությունները կարող են ռիսկի գործոն հանդիսանալ որոշ 
չարորակ նորագոյացությունների առաջացման համար: Մասնավորապես՝ 

 կենդանական ճարպի մեծ քանակությամբ օգտագործումը ռիսկի գործոն է  կրծքագեղձի, 

հաստ աղու, շագանակագեղձի, ենթաստամոքսային գեղձի, ձվարանների, արգանդի 

քաղցկեղի առաջացման համար, 

 սննդում բջջանյութի (ցելուլյոզայի) պակասը՝ բանջարեղենի և մրգերի անբավարար 

օգտագործումը- ստամոքս-աղիքային տրակտի, շնչուղիների ուռուցքների առաջացման 

համար,  



 մեծ քանակով տապակած, ծխեցված մսի օգտագործումը (հետերոցիկլիկ ամիններ)- 

ստամոքսի, հաստ աղիքի, ենթաստամոքսագեղձի, կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման 

համար  

 Ալկոհոլի չարաշահումը- բերանի խոռոչի, կերակրափողի, կրծքագեղձի քաղցկեղի 

առաջացման համար  

 Սննդում ներկանյութերի (օրինակ ակրիլամիդի), որոշ շաքարփոխարինիչների 

առկայությունը ևս կարող է նպաստել որոշ չարորակ ուռուցքների առաջացմանը: 

Ճարպակալումը  ռիսկի գործոն է հանդիսանում կրծքագեղձի քաղցկեղի, արգանդի մարմնի 

քաղցկեղի, հաստ աղիքի և ենթաստամոքսագեղձի քաղցկեղի համար:  

Նստակյաց կենսակերպը  կարող է նպաստել հաստ աղիքի և ենթաստամոքսագեղձի քաղցկեղի 

զարգացմանը: 

Նպաստող գործոնների մի մեծ խումբ են կազմում էկոլոգիական գործոնները: Այս խմբում 

առավել կարևոր գործոններից է շրջակա միջավայրի՝ հողի, ջրի և օդի աղտոտվածությունը 

տարբեր կանցերոգեն նյութերով: Ախտոտվածության հիմնական պատճառ են հանդիսանում 

մետալուրգիական, քիմիական, նավթամշակման, թղթի և այլ արդյունաբերությունները և 

տրանսպորտը: Կանցերոգեն նյութերը օրգանիզմ են թափանցում ինհալյացիոն ճանապարհով, 

ինչպես նաև սննդի և ջրի միջոցով: Սա է պատճառը, որ խոշոր արդյունաբերական 

կենտրոններում առավել բարձր է թոքի քաղցկեղով, ինչպես նաև որոշ այլ ուռուցքներով 

հիվանդացությունը: Ջրի և հողի ախտոտվածությունը հիմնականում արտահայտվում է 

նրանցում ծանր մետաղների պարունակությամբ: Օդի աղտոտող հիմնական կանցերոգեններն 

են պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինները, ասբեստը, որոշ ծանր մետաղներ, ինչպես նաև 

ռադոնը (վերջինս ֆիզիկական կանցերոգեն է կապված նրա ռադիոակտիվության հետ): Օդի 

աղտոտվածության ցուցանիշ է հանդիսանում նրանում 3, 4-բենզպիրենի պարունակությունը: 

էկոլոգիական նպաստող գործոններ են նաև գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող որոշ 
պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ, սննդարդյունաբերության մեջ կոնսերվանտների, 

ներկանյութերի, փխրեցնող և համային որոշ հավելումների կիրառումը: Կարևոր էկոլոգիական 

գործոն է հանդիսանում նաև միջավայրում ուլտրամանուշակագույն և ռադիոակտիվ 

ճառագայթման մակարդակը: 

Մասնագիտական վնասակար գործոններ՝   

• ռադոն, ասբեստ, մկնդեղ, օրգանական քիմիկատներ ՝  թոքի քաղցկեղ,  

• անիլինային ներկանյութեր, կաշվի արտադրություն՝ միզապարկի քաղցկեղ,  

• մկնդեղ, ածխախեժ, ռադիում, ասֆալտի արտադրություն՝ կրծքագեղձի, մաշկի քաղցկեղ: 

Հորմոն-փոխարինող բուժում (համակցված էստրոգեն-պրոգեստերոնային պրեպարատներ)-

արգանդի մարմնի քաղցկեղ  

 



Էնդոգեն գործոններ 

 Գենետիկական նախատրամադրվածություն 

Գենետիկական գործոնների նշանակությունը խիստ կարևոր է մի շարք ուռուցքային 

հիվանդությունների զարգացման համար: Ընդ որում, որոշ դեպքերում գենետիկական 

գործոնի դերը խիստ ակնհայտ է՝ դրսևորվելով չարորակ ուռուցքների այսպես կոչված 

«ընտանեկան ձևերի» առկայությամբ, այլ դեպքերում գենետիկական գործոնները 

պայմանավորում են չարորակ ուռուցքներով հիվանդների հարազատների մոտ քաղցկեղով 

հիվանդանալու ավելի բարձր հավանականությունը: 

Ժառանգական գործոնների դերը քաղցկեղի զարգացման մեջ ապացուցված է: Օրինակ, 

հաստ աղիքի ընտանեկան ադենոմատոզ պոլիպոզի պատճառ է հանդիսանում APC 

(Adenomatous polyposis coli) ուռուցքային սուպրեսոր գենի մուտացիան, որը ժառանգվում է 

աուտոսոմ-դոմինանտ ձևով: Հիվանդությունը արտահայտվում է հաստ աղիքի պոլիպոզի 

զարգացմամբ: Այս գենի բնածին դեֆեկտը ապահովում է գենետիկական անկայունություն, 

որի պայմաններում զարգանում են նորանոր մուտացիաներ, և այս ֆոնի վրա արդեն 

երիտասարդ տարիքում բոլոր հիվանդների մոտ զարգանում է հաստ աղու քաղցկեղ: Հաստ 

աղու ընտանեկան պոլիպոզը կարող է պայմանավորված լինել նաև մեկ այլ MUTYH գենի 

մուտացիայով, որը ժառանգվում է աուտոսոմ-ռեցեսիվ ձևով: Այս գենի կոդավորած 

պրոտեինը մասնակցում է ԴՆԹ –ի ռեպլիկացիայի ժամանակ ծագող անճշտությունների 

շտկման  պրոցեսներին: Այս դեպքում հաստ աղիքի պոլիպոզ է զարգանում, երբ անհատն 

ունի հոմոզիգոտ գենոտիպ: 

Ժառանգվող ընտանեկան քաղցկեղի օրինակ է նաև պիգմենտային քսերոդերմայի ֆոնի վրա 

ի հայտ եկող մաշկի քաղցկեղը և մելանոման: Այս դեպքում աուտոսոմ-ռեցեսիվ 

գենետիկական դեֆեկտը պայմանավորում է մաշկի գերզգայունություն 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ. Խանգարվում է 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ ԴՆԹ-ի վնասումների 

վերականգնումը: Հիվանդությունը ունի բնորոշ կլինիկական պատկեր և բոլոր հիվանդների 

մոտ արդեն երիտասարդ տարիքում զարգանում է մաշկի բազմակի քաղցկեղ: 

Ընտանեկան ձև ունեցող առավել հաճախ հանդիպող չարորակ ուռուցքներից է կրծքագեղձի 

քաղցկեղը: Չնայած մեծ մասամբ հիվանդների հարազատների մոտ դիտվում է միայն 

կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդանալու հավանականության որոշ բարձրացում, մոտ 10% 

դեպքերում այս ռիսկը խիստ մեծ է: Օրինակ, նկարագրված են դեպքեր, երբ ընտանիքում 

արյունակից կանանց համարյա կեսը հիվանդացել են կրծքագեղձի քաղցկեղով: Այս 

ֆենոմենի “պատասխանատուն” հանդիսանում են BRCA1 և BRCA2 օնկոգեները: BRCA1-ը 

տեղակայված է 17րդ, իսկ BRCA2-ը՝ 13-րդ քրոմոսոմում: Այս գեները պատկանում են 

ուռուցքային սուպրեսոր գեների ընտանիքին և կոդավորում են ԴՆԹ-ի վերականգնմանը 

մասնակցող սպիտակուցներ: Այս գեների դեֆեկտը հաճախ կրում է ժառանգական բնույթ՝ 
պայմանավորելով կրծքագեղձի քաղցկեղի ընտանեկան ձևերի դրսևորումը: 



Գենետիկական գործոնների նշանակության մեկ այլ օրինակ կարող է ծառայել ստամոքսի 

քաղցկեղի զարգացման փոքր-ինչ ավելի բարձր հաճախականությունը A(II) խմբի արյուն 

ունեցող անհատների մոտ: 

 Հորմոնային – օրինակ, հիպերտեստոստերոնէմիան կարող է նպաստել տղամարդկանց 

մոտ շագանակագեղձի քաղցկեղի առաջացմանը: Օրգանիզմի հորմոնալ ստատուսը 

որոշակի նշանակություն ունի նաև այնպիսի հորմոն-կախյալ ուռուցքների առաջացման 

համար, ինչպիսիք են կրծքագեղձի, էնդոմետրիումի քաղցկեղը և այլն: 

 Մետաբոլիկ (ճարպակալում) 

 Տարիք - կրծքագեղձի, շագանակագեղձի, ձվարանների հաստ աղու քաղցկեղ և այլն  

 Ռասա - օրինակ շագանակագեղձի քաղցկեղը ավելի հաճախ հանդիպում է 

սևամորթների մոտ, ճապոնացիների մոտ՝ ավելի հազվադեպ  

Օրգանիզմի հակաուռուցքային պաշտպանության մեխանիզմները 

Օրգանիզմի վրա կանցերոգեն գործոնների ազդեցությունը, բջիջներում օնկոգեների 

ակտիվացումը և նույնիսկ ուռուցքային բջջի առաջացումը ոչ միշտ է հանգեցնում ուռուցքի 

առաջացման: Վերջինիս համար անհրաժեշտ է նաև մեկ այլ կարևոր պայման, այն է՝ օրգանիզմի 

հակաուռուցքային պաշտպանության մեխանիզմների «ձախողում»:  

Տարբերում են օրգանիզմի հակաուռուցքային պաշտպանության հակականցերոգեն, 

հակամուտացիոն և հակաբջջային մեխանիզմներ (աղյուսակ  4):  

Աղյուսակ 4. Օրգանիզմի հակաուռուցքային պաշտպանության մեխանիզմները 

Հակականցերոգեն Հակամուտացիոն Հակաբջջային 
• Օրգանիզմ, բջիջ, կորիզ 

կանցերոգենների 
ներթափանցման 
խոչընդոտում 

• Բջջի գենոմի վրա 
կանցերոգենների 
ներգործության 
խոչընդոտում 

• Օնկոգենի 
էքսպրեսիայի ճնշում 

• Օնկոգենի 
հայտնաբերում և 
չեզոքացում 

• Ուռուցքային բջիջների 
հայտնաբերում և 
չեզոքացում 

• Ուռուցքային աճի 
հայտնաբերում և 
արգելակում 

 

Հակականցերոգեն մեխանիզմներ 

Հակականցերոգեն մեխանիզմները խոչընդոտում են կանցերոգենների ներթափանցմանը 

օրգանիզմ, բջիջ կամ կորիզ, արգելակում են դրանց ներգործությունը գենոմի վրա, ապահովում 

են քաղցկեղածին գործոնների ապակտիվացումը և հեռացումը բջջից և օրգանիզմից: Այս խմբում 

ընդգրկված են. 



• Մեխանիզմներ որոնք խոչընդոտում են քիմիական կանցերոգենների ազդեցությանը 

 Ֆիզիկա-քիմիական ֆիքսացիա՝ օրինակ գլյուկուրոնիզացում, սուլֆատիզացում, և 

հեռացում օրգանիզմից ՝ մեզի, կղանքի, թքի, լեղու, քրտնքի միջոցով, 

 Կանցերոգենների կլանում ֆագոցիտոզի ճանապարհով, հետագա ապակտիվացում և 

ճեղքում,  

 Հապտեններ հանդիսացող քաղցկեղածին ագենտների ապակտիվացում 

հակամարմինների և T-լիմֆոցիտների միջոցով, 

 Կանցերոգենների հետ փոխազդեցության ունակ բջջային ռեցեպտորների 

մրցակցային արգելակում ոչ կանցերոգեն մետաբոլիտներով, 

 Կանցերոգենների չեզոքացում՝ նրանց օքսիդացման, վերականգնման, 

դեմեթիլացման, գլյուկուրոնիզացման և այլ ռեակցիաների միջոցով, 

 Ազատ ռադիկալների, պերօքսիդային միացությունների չեզոքացում օրգանիզմի 

հակաօքսիդանտային համակարգի ֆերմենտային և ոչ ֆերմենտային գործոնների 

միջոցով; 

• Օնկոգեն վիրուսների ազդեցությանը խոչընդոտող գործոններ. 

 Վիրուսների ինակտիվացում ՝ նրանց անտիգենների կողմից խթանված պլազմատիկ 

բջիջների կողմից արտադրվող իմունոգլոբուլինների միջոցով: Իմունոգլոբուլինները 

կապվելով վիրուսի հետ, խոչընդոտում են վերջինիս փոխազդեցությանը 

համապատասխան մեմբրանային ռեցեպտորների հետ, դրանով իսկ արգելափակելով 

վիրուսի ներթափանցումը բջջի կորիզ (տրանսֆեկցիա) և բջջի ուռուցքային 

տրանսֆորմացիան 

 Վիրուսների ներբջջային ռեպլիկացիայի արգելակում ինտերֆերոնների միջոցով 

 Վիրուս-պարունակող բջիջների հայտնաբերում և չեզոքացում ոչ սպեցիֆիկ բջջային 

իմուն մեխանիզմների միջոցով (բնական քիլերներ, ցիտոտոքսիկ T-լիմֆոցիտներ, 

մոնոնուկլեարներ ևն) 

• Ֆիզիկական կանցերոգենների ազդեցությանը խոչընդոտող մեխանիզմներ 

 Տարբեր բնույթի ազատ ռադիկալների, պերօքսիդների, հիդրոպերօքսիդների 

հայտնաբերում և չեզոքացում ֆերմենտային և ոչ ֆերմենտային հակաօքսիդանտային 

համակարգերի միջոցով 

Այս մեխանիզմների անբավարար արդյունավետության դեպքում հնարավոր է դառնում 

կանցերոգեն գործոնների ներգործությունը գենետիկական ապարատի վրա և օնկոգեների 

ակտիվացումը: 

Հակամուտացիոն մեխանիզմներ 

Այս ներկորիզային մեխանիզմները ապահովում են օնկոգեների ակտիվացման կանխարգելումը, 

հայտնաբերումը, չեզոքացումը կամ ճնշումը և իրագործվում են սուպրեսոր գեների և ԴՆԹ-ի 

ռեպարացիայի համակարգերի միջոցով: Սրանց շարունակական ձախողման դեպքում օնկոգեն 

մուտացիաները ֆիքսվում են գենոմում, որի շնորհիվ բջիջը ձեռք է բերում ուռուցքային 

գենոտիպ և համապատասխան ֆենոտիպային հատկանիշներ՝ ձևավորվում է ուռուցքային բջիջ: 



Սա հանդիսանում է ազդանշան հակաուռուցքային պաշտպանության բջջային մեխանիզմների 

գործարկման համար: 

Հակաբջջային մեխանիզմներ 

Հակաբջջային մեխանիզմները ապահովում են օրգանիզմի համար գենոտիպորեն և 

ֆենոտիպորեն օտար ուռուցքային բջիջների հայտնաբերումը և չեզոքացումը: Այս 

մեխանիզմները կարող են լինել ոչ իմունային (ոչ սպեցիֆիկ) և իմունային (սպեցիֆիկ): 

• Ոչ իմունային մեխանիզմներ. 

 Կանցերոլիտիկ բջիջներ՝ ֆագոցիտներ, բնական քիլերներ (NK), ցիտոտոքսիկ T-

լիմֆոցիտներ, 

 Ուռուցքի նեկրոզի ֆակտոր-ալֆա (TNFα). Վերջինս ունի կոմպլեքս ազդեցություն՝ 
ուժեղացնում է  ուռուցքային հյուսվածքում գտնվող մակրոֆագերի և 

նեյտրոֆիլների կողմից թթվածնի ակտիվ ձևերի առաջացումը, ակտիվացնում է 
ուռուցքի միկրոանոթներում թրոմբառաջացման պրոցեսները՝ դրանով իսկ բերելով 

ուռուցքային հյուսվածքի իշեմիայի և նեկրոզի, ինչպես նաև ակտիվացնում է 

լեյկոցիտների կողմից բարձր կանցերոլիտիկ ազդեցություն ունեցող ցիտոկինների՝ 
ինտերլեյկինների, ինտերֆերոնների սեկրեցիան, 

 Գենետիկորեն օտար բջիջների ալլոգեն արգելակման և դեստրուկցիայի գործոններ: 

Այսպիսի գործոններ կարող են հանդիսանալ տվյալ տիպի բջիջների համար բնորոշ 
որոշ մետաբոլիտներ, ինչպես նաև որոշ ցիտոկիններ, որոնք կարող են բերել 
ուռուցքային բջջում մետաբոլիկ պրոցեսների խանգարման, և ի վերջո բջջի 

մահվան, 

 Կոնտակտային արգելակման գործոններ, որոնք ճնշում են բջիջների տեղաշարժը և 

պրոլիֆերացիան, 

 Արյան և այլ կենսաբանական հեղուկների α-լիպոպրոտեիդներ. ապացուցված է 
վերջիններիս ուղղակի կանցերոլիտիկ ազդեցությունը ուռուցքային բջիջների 

կուլտուրայում: α-լիպոպրոտեիդների կոնցենտրացիան ուռուցքային հիվանդների 

արյան մեջ սովորաբար իջած է: 

• Իմունային մեխանիզմներ. 

Այս մեխանիզմները ապահովում են իմունիտետի բջջային և հումորալ օղակները` 

 Ցիտոտոքսիկ T-լիմֆոցիտներ՝ T-քիլերներ, որոնք խթանվում են ուռուցքային 

անտիգեններով: Այս բջիջները իրենց ցիտոլիտիկ ազդեցությունը իրագործում են 

ինչպես ուռուցքային բջջի հետ անմիջական կոնտակտի դեպքում, այնպես էլ 
հեռակա կարգով՝ արյան և կենսաբանական հեղուկների մեջ արտազատելով 

տարբեր ցիտոտոքսիկ ագենտներ, 

 Սպեցիֆիկ հակամարմիններ, որոնք արտադրվում են ուռուցքային անտիգեններով 

խթանված պլազմատիկ բջիջների կողմից: 



Սակայն նույնիսկ նման բարդ, բազմամակարդակ  հակաբջջային մեխանիզմները երբեմն ի 

վիճակի չեն լինում արդյունավետորեն պայքարել ուռուցքային բջիջների դեմ: Սրա 

պատճառները ևս բազմազան են. 

• Կանցերոգեն գործոնները բերելով ուռուցքի առաջացման, միաժամանակ ճնշում են 

հակաուռուցքային պաշտպանության գործոնների ակտիվությունը 

• ՈՒռուցքային բջիջները ապահովում են իրենց նկատմամբ ախտաբանական 

տոլերանտության զարգացում մի քանի եղանակներով. 

 Ուռուցքային պրոցեսը նպաստում է իմունոդեպրեսիայի վիճակի խորացմանը, 

 Տեղի ունենում ուռուցքի անտիգենային համակարգի «էկրանավորում», 

 Արգելակում է քիլերների ռեցեպտորները` ազատ անտիգենային 

ստրուկտուրաներով և այլ ճանապարհներով: 

• Ուռուցքային բջիջներին բնորոշ անտիգենները հաճախ դժվարհասանելի կամ 

անհասանելի են իմունոգլոբուլիններիև սպեցիֆիկ T-քիլերների համար, 

• Ուռուցքին բնորոշ անտիգենները, ինչպես օրինակ որոշ էմբրիոնալ սպիտակուցներ 

կարող են օտար չլինել օրգանիզմի իմուն համակարգի համար, ինչը պայմանավորում է 

իմուն համակարգի տոլերանտությունն այդ բջիջների նկատմամբ, 

• Քաղցկեղային բջիջները ուռուցքային պրոգրեսիայի պրոցեսում կարող են փոխել իրենց 

անտիգենային հավաքակազմը՝ ի հաշիվ գենետիկական անկայունության ֆոնի վրա ի 

հայտ եկող նորանոր մուտացիաների: 

Էպիդեմիոլոգիա 

Չարորակ ուռուցքները աշխարհում մահացության պատճառների մեջ գրավում են երկրորդ 

տեղը՝ սիրտ-անոթային հիվանդություններից հետո: Ներկայում աշխարհում տարեկան 

գրանցվում է չարորակ նորագոյացությունների մոտ 12.5 միլիոն նոր դեպք, չարորակ 

ուռուցքներից մահացությունը կազմում է մոտ 7.5 միլիոն: Վերջին տասնամյակներում ողջ 

աշխարհում դիտվում է չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության աճ՝ տարեկան 2-

3%: Զարգացած երկրներում չարորակ ուռուցքներից մահանում են մարդկանց 25-30%-ը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. ընթացքում արձանագրվել է չարորակ ուռուցքներով 

7593 հիվանդ, 100 հազար բնակչի հաշվարկով հիվանդացության ցուցանիշը կազմել է 233.6, 

իսկ մահացության ցուցանիշը` 175.8: 

Չարորակ ուռուցքներով հիվանդացության կառուցվածքում աշխարհում առաջին տեղում է թոքի 

քաղցկեղը՝ շուրջ 13%, մահացությունը թոքի քաղցկեղից կազմում է չարորակ 

նորագոյացություններից մահացության ավելի քան 18%: Աշխարհում տարեկան 

արձանագրվում է թոքի քաղցկեղով հիվանդացության ավելի քան 1.6 միլիոն դեպք, մահանում 

են ավելի քան 1.4 միլիոնը: Ընդ որում, տղամարդիկ հիվանդանում են 5-6 անգամ ավելի հաճախ 

քան կանայք: Հայաստանում տարեկան գրանցվում է թոքի քաղցկեղի 1500-1600 դեպք: Վերջին 

տարիներին ծխելու դեմ արդյունավետ պայքարի արդյունքում աշխարհում նկատվում է թոքի 

քաղցկեղով հիվանդացության որոշակի նվազում: 



Երկու սեռերի ուռուցքաբանական հիվանդացության կառուցվածքում երկրորդ (11%), իսկ 

կանանց մոտ առաջին տեղում է կրծքագեղձի քաղցկեղը: Տարեկան աշխարհում գրանցվում է 

կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության շուրջ 1.4 միլիոն դեպք: Բարեբախտաբար, 

մահացությունը կրծքագեղձի քաղցկեղից համեմատաբար ցածր է՝ մոտ 0.5 մլն դեպք: 

Հայաստանում տարեկան գրանցվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի ավելի քան 850 դեպք, իսկ100 

հազար կին բնակչի հաշվով հիվանդացությունը կազմում է 35,0-44,6 դեպք: Ընդհանուր 

ուռուցքաբանական հիվանդացության կառուցվածքում կրծքագեղձի քաղցկեղի տեսակարար 

կշիռը կազմում է 12-14.4%: 

Ստորև բերված աղյուսակում (աղյուսակ 5) ներկայացված է 20  առավել հաճախ հանդիպող 

ուռուցքային հիվանդությունները աշխարհում, ինչպես նաև չարորակ ուռուցքներից 

մահացության պատճառ հանդիսացող 20 առավել հաճախ հանդիպող տեղակայումները: 

20 առավել հաճախ ախտորոշվող չարորակ 
ուռուցքներով հիվանդացություն. 2008թ. 

Չարորակ ուռուցքներից մահացության 20 առավել 
հաճախ հանդիպող տեղակայումները 

  
 

   
   

Չարորակ ուռուցքներով հիվանդացությունը կախված է տարիքից, սեռից, բնակության 

աշխարհագրական վայրից, էկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, էթնիկ-ռասայական 

սովորույթային և այլ գործոններից: 

Տարիքը:  Չնայած, որ չարորակ նորագոյացությունները կարող են զարգանալ ցանկացած 

տարիքում, մինչև 40 տարեկանում դրանք համեմատաբար հազվադեպ են հանդիպում, և 

հիվանդանալու ռիսկը մեծանում է տարիքին զուգընթաց: Բացի այս, տարբեր է նաև տարբեր 

տարիքային խմբերին առավել բնորոշ ուռուցքային հիվանդությունների ցանկը: 



Վաղ մանկական տարիքին ավելի բնորոշ են այնպիսի հազվադեպ հանդիպող ուռուցքներ, 

ինչպիսիք են Վիլմսի ուռուցքը (նեֆրոբլաստոման), ռետինոբլաստոման, նեյրոբլաստոման, 

ռաբդոմիոսարկոման, մեդուլոբլաստոման, սուր լեյկեմիաների որոշ տեսակներ: 

Մանկական, դեռահասային և վաղ երիտասարդ տարիքում առավել հաճախ հանդիպում են սուր 

լեյկեմիաները, ոսկրային հյուսվածքից ծագող ուռուցքներ (մասնավորապես՝ օստեոսարկոմա), 

Հոջկինի լիմֆոման և այլն: 

Ավելի բարձր տարիքում հիվանդացության կառուցվածքը փոխվում է՝ հիվանդացության մեջ 

սկսում են գերակշռել տարբեր օրգանների սոլիդ ուռուցքները: Ընդ որում, որոշ չարորակ 

նորագոյացություններով հիվանդացության ռիսկը առավելագույնի է հասնում որոշակի 

տարիքում (օրինակ՝ սեմինոմա՝ 30-35տ., ձվարանների քաղցկեղ՝  55-60տ., թոքի քաղցկեղ՝ 55-

65տ.), այլ հիվանդությունների դեպքում հիվանդացությունը անընդհատ աճում է տարիքին 

զուգահեռ (մաշկի քաղցկեղ, շագանակագեղձի քաղցկեղ): 

Սեռը: Տարբեր չարորակ ուռուցքներով հիվանդացությունը տարբեր է կախված սեռից: 

Ընդհանուր առմամբ, չարորակ նորագոյացություններով տղամարդիկ մոտ 1.6-1.7 անգամ ավելի 

հաճախ են հիվանդանում քան կանայք: Դեպքերի մեծամասնությունում, այն չարորակ 

ուռուցքները, որոնք հանդիպում են և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց մոտ, ավելի հաճախ են 

տղամարդկանց մոտ: Այսպես, կոկորդի, թոքի քաղցկեղով հիվանդացությունը տղամարդկանց 

մոտ շուրջ 6-8 անգամ բարձր է քան կանանց մոտ: Սովորաբար սա պայմանավորված է 

տղամարդկանց շրջանում ծխելու և այլ վնասակար սովորությունների ավելի բարձր 

տարածվածությամբ, ինչպես նաև նրանց ավելի հաճախ ենթարկվածությամբ պրոֆեսիոնալ և 

շրջակա միջավայրի այլ անբարենպաստ գործոնների, սակայն մի շարք հիվանդությունների 

դեպքում այս տարբերության պատճառները վերջնականապես բացահայտված չեն: 

Բացառություն են կազմում կրծքագեղձի, վահանաձև գեղձի, լեղուղիների քաղցկեղները և մի 

քանի այլ չարորակ ուռուցքներ, որոնք ավելի հաճախ են հանդիպում կանանց մոտ: 

Սոցիալ-տնտեսական վիճակը. Հաստատված է, որ չարորակ ուռուցքներով հիվանդացության 

վրա որոշակի ազդեցություն ունի ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը. այնպիսի 

հիվանդություններ, ինչպիսիք են թոքի, ստամոքսի, արգանդի վզիկի քաղցկեղը առավել հաճախ 

հանդիպում են ցածր սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ապրող պոպուլյացիաներում: 

Շագանակագեղձի, կրծքագեղձի, արգանդի մարմնի քացկեղով հիվանդացությունը առավել 
բարձր է բարենպաստ սոցիալ-տնտեսական պայմաններ ունեցող խմբերում: 

Այս առումով, հարկ է նշել, որ զգալի տարբերություններ կան զարգացած և զարգացող երկրների 

չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության կառուցվածքում: Թոքի, կրծքագեղձի, 

շագանակագեղձի, կոլոռեկտալ ուռուցքները առավել բնորոշ են զարգացած երկրներին, այն 

դեպքում երբ զարգացող երկրներում առավել հաճախ են հանդիպում այնպիսի ուռուցքներ, 

ինչպիսիք են լյարդի, կերակրափողի, քիթըմպանի քաղցկեղը: 

Էթնիկ-ռասայական գործոններ. Որոշ ուռուցքային հիվանդություններ առավել հաճախ 

հանդիպում են որոշակի ռասայի կամ էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների մոտ, որը կապված է 



ինչպես գենետիկական գործոնների, այնպես էլ շրջակա միջավայրի և սովորույթային 

գործոնների հետ: Օրինակ մելանոման և մաշկի քաղցկեղը ավելի հաճախ հանդիպում են 

եվրոպոիդ ռասայի ներկայացուցիչների մոտ, առավելապես՝ հյուսիս-եվրոպական ազգերի 

ներկայացուցիչների մոտ, որոնք ապրում են արևադարձային և մերձարևադարձային 

գոտիներում, կապված գենետիկորեն պայմանավորված բաց գույնի մաշկի և բարձր 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետ: Ստամոքսի և կերակրափողի քաղցկեղը ավելի 

հաճախ են հանդիպում ճապոնացիների և կորեացիների մոտ, քիթըմպանի քաղցկեղը՝ 
չինացիների մոտ և ավելի քիչ՝ եվրոպական ազգերի ներկայացուցիչների մոտ: Եվրոպական 

ծագում ունեցող ազգերի մոտ ավելի հաճախ են հանդիպում այնպիսի ուռուցքներ, ինչպիսիք են 

կրծքագեղձի, շագանակագեղձի, հաստ աղիքի քաղցկեղը (“Արևմտյան ուռուցքներ”): 

Աշխարհագրական դիրք. Որոշակի չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացությունը 

տարբեր է տարբեր երկրներում, երբեմն՝ մեկ երկրի տարբեր հատվածներում: Օրինակ, մաշկի 

մելանոման և քաղցկեղը առավել տարածված են այն արևոտ կլիմայով աշխարհագրական 

գոտիներում: Լյարդի քաղկեղը առավել հաճախ է հանդիպում հարավ-արևելյան Ասիայի և 

Արևելյան Աֆրիկայի երկրներում, և սա կապում են ինչպես էթնիկ-ռասայական, այնպես էլ 
սննդակարգային գործոնների, ինչպես նաև B և C վիրուսային հեպատիտների 

տարածվածության հետ այս երկրներում: 

Սովորույթային գործոններ. Այս կամ այն պոպուլյացիայում որոշակի ուռուցքային 

հիվանդությունների տարածվածությունը մեծապես կախված է նրանց բնորոշ սովորութային 

գործոններից: Այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են թոքի, վերին շնչուղիների քաղցկեղը, 

առավել հաճախ հանդիպում են այն պոպուլյացիաներում, որոնցում տարածված է ծխելը:  

 

Վիճակագրական ցուցանիշներ 

Ուռուցքային հիվանդությունների տարածվածության, ուռուցքաբանական ծառայության 

գործունեության գնահատման, ինչպես նաև կլինիկական հետազոտությունների 

ժամանակ բուժման արդյունքների և հիվանդության ելքի գնահատման համար 

կիրառվում են մի շարք վիճակագրական ցուցանիշներ, որոնցից առավել կարևորներն 

են. 

1. Հիվանդացություն (Incidence) - 1 տարվա ընթացքում տվյալ պոպուլյացիայում  

յուրաքանչյուր 100.000 բնակչին բաժին ընկնող տվյալ ուռուցքային հիվանդության նոր 

հայտնաբերված դեպքերի թիվն է: 

Հիվանդացություն = (Նոր դեպքեր / Պոպուլյացիա) x 100.000 

Օրինակ` Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. hիվանդացությունը չարորակ 

նորագոյացություններով կազմել է 207: 



2. Մահացություն (Mortality) 1 տարվա ընթացքում տվյալ պոպուլյացիայում  յուրաքանչյուր 

100.000 բնակչին բաժին ընկնող մահացածների թիվն է տվյալ ուռուցքային 

հիվանդությունից:  

Մահացություն = (Մահացածներ / Պոպուլյացիա) x 100.000 

Օրինակ` Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. մահացությունը չարորակ 

նորագոյացություններով կազմել է 154: 

3. Տարածվածություն (Prevalence) - իրենից ներկայացնում է տվյալ ժամանակահատվածում  

տվյալ պոպուլյացիայում տվյալ հիվանդությամբ ապրող հիվանդների թիվը: Այն 

ընդգրկում է ինչպես տվյալ տարում, այնպես էլ նախորդ տարիներին հայտնաբերված 

դեպքերը, և կախված է ինչպես հիվանդացությունից, այնպես էլ ապրելիությունից: 

 

4. Հիվանդացության կամ մահացության կումուլյատիվ ռիսկ կամ ցուցանիշ (Cumulative risk 

of incidence/mortality) - այս ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է որոշակի 

ժամանակահատվածում անհատի՝ տվյալ հիվանդությամբ հիվանդանալու կամ նրանից 

մահանալու հավանականությունը: Սրա տարատեսակն է Lifetime risk-ը, որը տվյալ 
հիվանդությամբ անհատի հիվանդանալու/մահանալու հավանականությունն է ողջ 

կյանքի ընթացքում: Այն կարող է արտահայտվել տոկոսներով կամ 0-1 թվերով: 

Կումուլյատիվ ցուցանիշ = (հիվանդացածներ / պոպուլյացիա) x100 

5. Ապրելիության ցուցանիշ (Survival rate) - սա այն անձանց տոկոսային բաժինն է 

հետազոտվող խմբում կամ բուժում ստացած հիվանդների խմբում, որոնք կենդանի են 

տվյալ հիվանդության (օրինակ քաղցկեղի) ախտորոշման պահից կամ բուժումից հետո 

որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում:  Այլ կերպ ասած, ապրելիության ցուցանիշը 

դա որոշակի t կամ ավելի ժամանակահատվածում կենդանի մնալու 
հավանականությունն է՝ հաշվարկած հսկողության սկզբից:  

 

 

Հաճախ ուռուցքաբանության մեջ հաշվարկվում է հնգամյա ապրելիության ցուցանիշը, որն 

իրենից ներկայացնում է տվյալ հետազոտվող խմբում այն անձանց տոկոսը, որոնք կենդանի 

են ախտորոշման կամ բուժման պահից հաշված 5 տարվա ընթացքում: Կախված 

հետազոտության խնդիրներից, կարող է հաշվարկվել նաև ապրելիության ցուցանիշ այլ 
ժամանակահատվածների համար, օրինակ  1-ամյա, 3-ամյա, 10-ամյա և այլն:  

Բացի ապրելիության ցուցանիշից կիրառվում է նաև ապրելիության մեդիանայի 

գաղափարը. սա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում մահանում են  

հետազոտության մեջ ընդգրկված  կամ տվյալ պոպուլյացիայի կազմում գտնվող անձանց 

50%-ը: 



Միջին ապրելիությունը դա տվյալ պոպուլյացիայում կամ հետազոտվող խմբում ընդգրկված 

անհատների կյանքի միջին տևողությունն է՝ հաշվարկած տվյալ հիվանդության 

ախտորոշման կամ բուժման պահից: 

 



Ø³ßÏÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
 
Ø³ßÏÇ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ. 
1. Ù³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
2. Ù³ßÏÇ  Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»Õ  
3. Ù»É³ÝáÙ³ 
4. Ø»ñÏ»ÉÛ³Ý  µçÇçÝ»ñÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
5. Ù³ßÏÇ  ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñ 
6. Ù³ßÏÇ  ÉÇÙýáÙ³ 
 
Ø³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
Ø³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  Ù³ñ¹áõ  Ùáï   Ñ³Ý¹ÇåáÕ  µáÉáñ  ã³ñáñ³Ï  

Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  4-10%-Á: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ  ¨  Ï³Ý³Ûù  ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ  »Ý  ÙÇ³ÝÙ³Ý  
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³é³í»É³å»ë  ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ: 

Ü³Ë³ïñ³Ù³¹ñáÕ  ·áñÍáÝÝ»ñ  »Ý. 
1. ³ñï³ùÇÝ  ÙÇç³í³ÛñÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÁ. 

• áõÉïñ³Ù³Ýáõß³Ï³·áõÛÝ  ×³é³·³ÛÃáõÙ 
• ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  ïñ³íÙ³ - Ù³ßÏÇ  Ùßï³Ï³Ý  íÝ³ëáõÙ, §Ï³Ý·ñÇ¦ ù³ÕóÏ»ÕÁ  ø³ßÙÇñáõÙ, 
• ³Ûñí³ÍùÇó  Ñ»ïá – Ø³ñÅáÉÇÝÛ³Ý  Ëáó 
• é»Ýï·»Ý-×³é³·³ÛÃáõÙ 
• ùÇÙÇ³Ï³Ý  Ï³Ýó»ñá·»ÝÝ»ñ – Ý³íÃ³ÃáñÙ³Ý  ³ñ·³ëÇùÝ»ñ, ù³ñ³ÍáõË 

2. Ù³ßÏÇ  ËñáÝÇÏ  µáñµáù³ÛÇÝ  åñáó»ëÝ»ñ` ëå»óÇýÇÏ  ¨  áãëå»óÇýÇÏ  µÝáõÛÃÇ, »ñÏ³ñ³ï¨  
ã³å³ùÇÝíáÕ  Ëáó»ñ, ËáõÕ³ÏÝ»ñ 

3. ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇ³ 
4. Ù³ñ¹áõ  å³åÇÉáÙ³-íÇñáõë  (HPV) 
5. Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ 
Ø³ßÏÇ  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý. 
• ûµÉÇ·³ï – åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  ùë»ñá¹»ñÙ³, ´ááõ»ÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ø»ÛñÇ  ¿ñÇÃñáåÉ³½Ç³, 
• ý³ÏáõÉï³ïÇí - ³ÏïÇÝÇÏ  (Í»ñáõÝ³Ï³Ý)  Ï»ñ³ïá½, Ù³ßÏ³ÛÇÝ  »ÕçÛáõñ, 

Ï»ñ³ïá³Ï³ÝïáÙ³, Ù³ßÏÇ  Í»ñáõÝ³Ï³Ý  ³ïñáýÇ³, Í»ñáõÝ³Ï³Ý  ·áñïÝáõÏ  (ë»ÝÇÉ  å³åÇÉáÙ³): 
 
äÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  ùë»ñá¹»ñÙ³Ý  (Xeroderma  pigmentosum) ¹³ëíáõÙ  ¿  Å³é³Ý·³Ï³Ý  

ýáïá¹»ñÙ³ïá½Ý»ñÇÝ, áñÁ  áõÝÇ  ³áõïáëáÙ-é»óÇëÇí  Å³é³Ý·áõÙ: ´ÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ³ñ¨³ÛÇÝ  
×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ  µ³ñÓñ  ½·³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: êÏëíáõÙ  ¿  í³Õ  Ù³ÝÏ³Ï³Ý  ï³ñÇùáõÙ, 
³ñ¨³ÛÇÝ  ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  ³é³çÇÝ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó:  

ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  åÇ·Ù»Ýï³óÇ³ÛÇ  ¨  ³ïñáýÇ³ÛÇ  ½³ñ·³óÙ³Ùµ, 
ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ³Ûáí;  

I  ÷áõÉ – Ù³ñÙÝÇ  µ³ó  Ù³ë»ñÇ  ýáïá¹»ñÙ³ïÇï, ³ñóáõÝù³ÑáëáõÃÛáõÝ, 
II ÷áõÉ – åáÛÏÇÉá¹»ñÙÇ³ÛÇ  å³ïÏ»ñ` Ù³ßÏÇ  ãáñáõÃÛáõÝ, Ã»÷áõÏÝ»ñ, ÑÇåá-  ¨  

ÑÇå»ñåÇ·Ù»Ýï³óÇ³, ï»É»³Ý·Ç¿Ïï³½Ç³Ý»ñ  ¨  ³ïñáýÇ³, 
III ÷áõÉ – ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÇ  ³é³ç³óáõÙ – åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  ùë»ñá¹»ñÙ³ÛÇ  ýáÝÇ  íñ³  Ï³ñáÕ  ¿  

½³ñ·³Ý³É  µ³½³ÉÇáÙ³, ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ  ¨  Ù»É³ÝáÙ³: 
´áõÅáõÙÁ. ÇÝï»ñý»ñáÝ, é»ïÇÝáÇ¹Ý»ñ, ÏñÇá·»Ý  ¨  É³½»ñ³ÛÇÝ  ¹»ëïñáõÏóÇ³Ý»ñ, 

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙ, óÇïáëï³ïÇÏÝ»ñÇ  ³åÉÇÏ³óÇ³Ý»ñ: 
àñáß  Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ  Ï³ñÍÇùáí, ´ááõ»ÝÇ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  ¨  ø»ÛñÇ  ¿ñÇÃñáåÉ³½Ç³Ý  

Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  in  situ ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñ: ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ  »Ý  áñå»ë  
¹³Ý¹³Õ  Ù»Í³óáÕ  ¿ñÇÃ»Ù³ïá½  ÃÇÃ»ÕÇÏÝ»ñ (plaques):    

  
²ñ¨³ÛÇÝ  (³ÏïÇÝÇÏ, Í»ñáõÝ³Ï³Ý)  Ï»ñ³ïá½Á  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  ³ñ¨³ÛÇÝ  

×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  (àôØ-×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  B  ëå»Ïïñ), áñáß  Ó¨»ñÇ  ¹»åùáõÙ`  HPV-áí, 
ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇ³Ûáí: ´ÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ÇÝëáÉÛ³óÇ³ÛÇ  »ÝÃ³ñÏí³Í  Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ  åÇÝ¹, 
ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ÑÇå»ñÏ»ñ³ïáïÇÏ  ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ  ³é³ç³óÙ³Ùµ; ëáõµÛ»ÏïÇí  
½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë  Ï³ÝáÝ,  µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý:  



â³ñáñ³Ï  Ï³½Ù³÷áËáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  20-25%  ¹»åù»ñáõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  í»ñ³ÍíáõÙ  ¿  
ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÇ, ³Û¹  ¹»åùáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  ûç³ËÝ»ñÇ  ³×, ÇÝýÇÉïñ³óÇ³, ËáóáïáõÙ, 
³ñÛáõÝ³Ñáë»ÉÇáõÃÛáõÝ, ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ùáñ  ¨  ó³íáïáõÃÛáõÝ: 

´áõÅáõÙÁ. ³ñ¨³å³ßïå³Ý  ùëáõùÝ»ñÇ  û·ï³·áñÍáõÙ, ÏñÇá·»Ý  ¨  É³½»ñ³ÛÇÝ  
¹»ëïñáõÏóÇ³Ý»ñ, 5-ýïáñáõñ³óÇÉÇ, ÇÙÇÏíáÙÇ¹Ç  5%  ùëáõùÇ  (Aldara)  ³åÉÇÏ³óÇ³Ý»ñ, 
ëÇëï»Ù³ÛÇÝ  é»ïÇÝáÇ¹Ý»ñ, ÇÝï»ñý»ñáÝÇ  Ý»ñûç³Ë³ÛÇÝ  Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñ, íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  
µáõÅáõÙ, ýáïá¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ã»ñ³åÇ³: 

 
ØáñýáÉá·Ç³ 
Ø³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Áëï  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇ  ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ  ¿.   
1. µ³½³Éµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ  (µ³½³ÉÇáÙ³), 
2. ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»Õ (ëåÇÝ³ÉÇáÙ³)`  »Õç»ñ³óáÕ  ¨  ã»Õç»ñ³óáÕ: 
î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ý³¨  ³Ûë  2  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇ  ÙÇç³ÝÏÛ³É  Ó¨Á`  Ù³ßÏÇ  Ù»ï³ïÇåÇÏ  

(µ³½áëÏí³Ùá½)  ù³ÕóÏ»Õ: 
 
´³½³ÉÇáÙ³Ý  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  µ³½³É  Ï»ñ³ïÇÝáóÇïÝ»ñÇó: Î³½ÙáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  70-

75%-Á, 2  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¿  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ù³Ý  ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ: êÇñ³Í  
ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ  Ù³ñÙÝÇ  µ³ó  Ù³ë»ñÝ  »Ý, 85%  ¹»åù»ñáõÙ`  ·ÉËÇ  ßñç³ÝáõÙ, ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å`  
Çñ³ÝÇ  ¨  í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ; »ñµ»ù  ãÇ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ  íñ³, ³÷»ñÇ  ¨  
Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ: 10%  ¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  µ³½Ù³ÏÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: ÐÝ³ñ³íáñ  ¿  
µ³½³ÉÇáÙ³ÛÇ  ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³  Ù»ï³ïÇåÇÏ  ù³ÕóÏ»ÕÇ: 

ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  íñ³  åÇÝ¹, Ñ³ñÃ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  ³é³ç³óáõÙáí, áñÁ  áõÝÇ  
µÝáñáß  Ù³ñ·³ñïÛ³  (ë³¹³÷Ç)  ÷³ÛÉ`  Ù³Ï»ñ»ëÇÝ  ï»É»³Ý·Ç¿Ïï³½Ç³Ý»ñáí: Ð³Ý·áõÛóÁ  
ã³÷ë»ñáí  ¹³Ý¹³Õ  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿, Ëáó³Ï³ÉáõÙ, ËáóÁ  Í³ÍÏíáõÙ  ¿  Ï»Õ¨áí: ´Ýáñáß  ¿  ËáóÇ  
³ÝÑ³ñÃ, ¹áõñëßñçí³Í  »½ñ»ñÁ, Ù³ñ·³ñïÛ³  ÷³ÛÉÁ: Êáó³Ï³ÉÙ³Ý  ã³÷ë»ñÁ  Å³Ù³Ý³ÏÇ  Ñ»ï  
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ  Ù»Í³ÝáõÙ  »Ý: ÊáóÇ  íñ³ÛÇó  Ï»Õ¨Á  Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ  Ñ³ÝíáõÙ  ¿, ¿åÇÃ»ÉÇ½³óÇ³  ãÇ  
ëÏëíáõÙ: 

´³½³ÉÇáÙ³ÛÇ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  Ó¨»ñÝ  »Ý. 
• ulcus  rodent - ³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ù³Ûù³ÛáÕ  ³×; ëñ³  ï³ñ³ï»ë³ÏÝ  ¿  basalioma  terebrans-

Á, áñÁ  ù³Ûù³ÛáõÙ  ¿  ¹»ÙùÇ  áã ÙÇ³ÛÝ  ÷³÷áõÏ  Ù³ë»ñÁ, ³ÛÉ  Ý³¨  áëÏñ³ÛÇÝ  Ù³ëÁ`  µ»ñ»Éáí  ¹»ÙùÇ  
³ÛÉ³Ý¹³ÏÙ³Ý, 

• ËáßáñÑ³Ý·áõó³íáñ  Ï³Ù  Ýá¹áõÉÛ³ñ  Ó¨ 
• ·áñïÝáõÏ³íáñ  Ï³Ù  å³åÇÉÛ³ñ  Ó¨ 
• ï³÷³Ï-ëåÇ³óáÕ  µ³½³ÉÇáÙ³ 
• ëÏÉ»ñá¹»ñÙ³ÝÙ³Ý  µ³½³ÉÇáÙ³ 
• åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ  µ³½³ÉÇáÙ³ 
• Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  Ï³Ù  ä»ç»ïáÇ¹  µ³½³ÉÇáÙ³ 
• äÇÝÏáõëÇ  ýÇµñá¿åÇÃ»ÉÇáÙ³ 
• ÞåÇ·É»ñÇ  áõéáõóù  
•  
î³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ÑÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  Ï³åí³Í  ¿  ¿åÇ¹»ñÙÇëÇ  ÷ß³Ó¨  ß»ñïÇ  

µçÇçÝ»ñÇ  Ñ»ï: Ð³Ù³ñÛ³  µáÉáñ  ¹»åù»ñáõÙ  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ  
íÇ×³ÏÝ»ñÇ  ÑáÕÇ  íñ³, de  novo  ½³ñ·³óáõÙÁ  ËÇëï  Ñ³½í³¹»å  ¿: ¸»åù»ñÇ  
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  Ù³ñÙÝÇ  µ³ó  Ù³ë»ñáõÙ`  ·ÉáõË, å³ñ³Ýáó, ¹³ëï³ÏÝ»ñ, 
Ý³Ë³µ³½áõÏ: Ø³ßÏÇ  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇÝ  ³ÝóÙ³Ý  ï»ÕÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ëÇñ³Í  ÉáÏ³ÉÇ½³óÇ³:  

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  Ó¨»ñÝ  »Ý  å³åÇÉÛ³ñ  ¨  Ëáó³-ÇÝýÇÉïñ³ïÇí:    
´Ýáñáß  ¿  ³ñ³· ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  ³×Á: 
Æ  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  µ³½³ÉÇáÙ³ÛÇ, ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÇÝ  µÝáñáß  ¿  

Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ, áñÁ  ï»ÕÇ  ¿  áõÝ»ÝáõÙ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÉÇÙýá·»Ý  ×³Ý³å³ñÑáí  ¹»åÇ  
é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  (15-17%); Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ  ¹ÇïíáõÙ  ¿  áõß  ¨  
µ³í³Ï³ÝÇÝ  Ñ³½í³¹»å  (Ãáù»ñ, áëÏñ»ñ): 

 
¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ. Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  (7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009Ã.) 
T – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù 
Tx - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ãÇ  Ï³ñáÕ  ·Ý³Ñ³ïí»É  
T0 – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ  Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 
Tis – in  situ  ù³ÕóÏ»Õ 



T1 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  ÷áùñ  ¿  Ï³Ù  Ñ³í³ë³ñ  2ëÙ-Ç 
T2 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  Ù»Í  2ëÙ-Çó 
T3 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ÙÏ³ÝÝ»ñÇÝ, áëÏñ»ñÇÝ, ³×³éÝ»ñÇÝ, ³ÏÝ³Ï³å×ÇÝ, ÍÝáïÝ»ñÇÝ,  
T4 – áõéáõóùÁ  Ý»ñ³×áõÙ  ¿  ·³Ý·Ç  ÑÇÙÇÝ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ  áëÏñ»ñÇÝ  
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  ã»Ý  Ï³ñáÕ  ·Ý³Ñ³ïí»É 
N0 – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ãÏ³Ý 
N1 – »½³ÏÇ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛó  ÙÇÝã¨  3ëÙ  ã³÷ëáí 
N2 - »½³ÏÇ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛó  3-6 ëÙ  ã³÷ëáí  Ï³Ù  µ³½Ù³ÏÇ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  ÙÇÝã¨  

6ëÙ  ã³÷ëáí 
N3 – ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛó(Ý»ñ)  6ëÙ-Çó  Ù»Í  ã³÷ëáí 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
M0 – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ãÏ³Ý 
M1 – ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 

öáõÉ»ñÁ  (ËÙµ³íáñáõÙÁ) 
0 ÷áõÉ Tis N0 M0 
I  ÷áõÉ T1 N0 M0 

II  ÷áõÉ T2 N0 M0  
III  ÷áõÉ T3 N0  M0  

T1, T2, T3 N1 M0 

IV  ÷áõÉ T1, T2, T3 N2, N3 M0 

T4   ó³ÝÏ³ó³Í N M0 

ó³ÝÏ³ó³Í T ó³ÝÏ³ó³Í N M1 

 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ùëáõù-¹ñáßÙí³ÍùÝ»ñÇ, ù»ñáõÏÝ»ñÇ  µçç³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, 
• ¿ùëóÇ½ÇáÝ  Ï³Ù  ÇÝóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³:   
  
´áõÅáõÙÁ. 
Ø³ßÏÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  µáõÅÙ³Ý  Ñ»ï¨Û³É  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ³é³ÝÓÇÝ  

¹»åù»ñáõÙ  ÏáÙµÇÝ³óí³Í  Ó¨áí. 
• íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙ 
• ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙ 
• ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ 
• ÇÝï»ñý»ñáÝáÃ»ñ³åÇ³ 
• ýáïá¹ÇÝ³ÙÇÏ  Ã»ñ³åÇ³ 
ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùÇ  É³ÛÝ  µ³ó³½³ïáõÙ  (excisio)`  

Ñ»é³Ý³Éáí  ï»ë³Ý»ÉÇ  »½ñÇó  2ëÙ, »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ  ×³ñå³ß»ñïÇ  ¨  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ÷³Ï»ÕÇ  Ñ»ï; 
í»ñùÇ  ¹»ý»ÏïÁ  ÷³ÏáõÙ  »Ý  ï»Õ³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáí  Ï³Ù  ³½³ï  Ù³ßÏ³É³Ãáí: è»·ÇáÝ³ñ  
³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  é»·ÇáÝ³ñ  ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³: 

Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿  ÏáëÙ»ïÇÏ  Ï³ñ¨áñ  Ù³ë»ñáõÙ  áõéáõóùÇ  
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý, µ³½Ù³ÏÇ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ, ï³ñ»ó  Ñ³ë³ÏáõÙ, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó  
Ññ³Å³ñí»Éáõ  ¹»åù»ñáõÙ: Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  Ù»Í  
ã³÷ë»ñáí  ¨  ËáñÁ  ÇÝí³½Ç³Ûáí  áõéáõóùÝ»ñÇ, å»ñÇÝ¨ñ³É  ¨  ÉÇÙýáí³ëÏáõÉÛ³ñ  ÇÝí³½Ç³Ý»ñÇ  
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åù»ñáõÙ:      

´³½³ÉÇáÙ³Ý»ñÇ  ÷áùñ  ã³÷ë»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  ÏñÇá¹»ëïñáõÏóÇ³: 
 



ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñ 
 

ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ï³Ï  Ñ³ëÏ³ÝáõÙ  »Ý  µáÉáñ  ³ÛÝ  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ  
(·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), áñáÝù  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  »Ý  áëÏñ»ñÇ  ¨  Ù³ßÏÇ  ÙÇç¨: 

ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇÝ  »Ý  å³ïÏ³ÝáõÙ.  
1. Ù»½»ÝËÇÙ³É  ÑÛáõëí³ÍùÇó  Í³·áÕ  µáÉáñ  áõéáõóùÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ  áëÏñ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ, 

Ý»ñùÇÝ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ù»½»ÝËÇÙ³É áõéáõóùÝ»ñÇ, Ñ»Ùáåá»ïÇÏ  ¨  é»ïÇÏáõÉÛ³ñ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  
áõéáõóùÝ»ñÇ, 

2. å»ñÇý»ñÇÏ  Ý»ñí»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÁ: 
âÝ³Û³Í  ÷³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ  ·ñ³íáõÙ  »Ý  ½·³ÉÇ  Í³í³É  ¨  Ï³½ÙáõÙ  »Ý  Ù³ñÙÝÇ  

½³Ý·í³ÍÇ  Ùáï  50%-Á, Ýñ³ÝóÇó  ³é³ç³ó³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ   Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ù»Í  ã¿: 
ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇÝ  ¿  µ³ÅÇÝ   ÁÝÏÝáõÙ  Ù³ñ¹áõ  Ùáï  Ñ³Ý¹ÇåáÕ  áõéáõóùÝ»ñÇ  
5%-Çó  áã  ³í»ÉÇÝ: ¸ñ³Ýó  Ùáï  70%-Á  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¿  í»ñçáõÛÃÝ»ñáõÙ, ÙÝ³ó³Í  30%-Á`  Çñ³ÝáõÙ  ¨  
ÏáÝùáõÙ: ØÇ³ÝÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  »Ý  Ï³Ý³Ýó  ¨  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  20-50  ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: 

 
ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ  ÑÇëïá·»Ý»ïÇÏ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  (1980 Ã.) 
ýÇµñáë³ñÏáÙ³ 
ã³ñáñ³Ï  ýÇµñáÑÇëïÇáóÇïáÙ³ 
ÉÇåáë³ñÏáÙ³ 
É»ÛáÙÇáë³ñÏáÙ³ 
é³µ¹áÙÇáë³ñÏáÙ³ 
ã³ñáñ³Ï  Ù»½»ÝËÇÙáÙ³ 
ëÇÝáíÇ³É  ë³ñÏáÙ³ 
Ù»½áÃ»ÉÇáÙ³ 
³Ý·Çáë³ñÏáÙ³Ý»ñ 
³ñï³áëÏñ³ÛÇÝ  ûëï»áë³ñÏáÙ³ 
³ñï³áëÏñ³ÛÇÝ  ËáÝ¹ñáë³ñÏáÙ³ 
ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í  ë³ñÏáÙ³Ý»ñ 
 
ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇÝ, ³ÝÏ³Ë  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇó, µÝáñáß  

»Ý  ÙÇ  ß³ñù  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ. 
1. ãáõÝ»Ý  ÇëÏ³Ï³Ý  å³ïÛ³Ý (Ï³åëáõÉ³), ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  íñ³  ï¨³Ï³Ý  ×ÝßÙ³Ý  

Ñ»ï¨³Ýùáí  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  åë¨¹áÏ³åëáõÉ³, 
2. áõéáõóù³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  ï³ñ³Íí»É    ·áÛ³óáõÃÛ³Ý  ï»ë³Ý»ÉÇ  Ï³Ù  ßáß³÷íáÕ  

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ½·³ÉÇáñ»Ý  Ñ»éáõ, 
3. µÝáñáß  ¿  ï»Õ³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÙÁ  ÙÇç÷³Ï»Õ³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí,   
4. Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  µ³½Ù³Ï»ÝïñáÝ (ÙáõÉïÇó»ÝïñÇÏ)  ¨  µ³½Ù³ûç³Ë³ÛÇÝ  (ÙáõÉïÇýáÏ³É), 
5. ³é³í»É³å»ë  Ñ³Ïí³Í  »Ý  Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý  (ÙÇÝã¨  90%  ¹»åù»ñáõÙ` 

Ãáù»ñ),  ¨  ùÇã  ã³÷áí  ÉÇÙýá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñÙ³Ý (3-20%), 
6. µáõÅáõÙÇó   Ñ»ïá  Ñ³Ïí³Í  »Ý  ÏñÏÝáÕáÃÛ³Ý (é»óÇ¹ÇíÙ³Ý) - ³é³í»É  µÝáñáß  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  

·ÇÍÝ  ¿: 
 
¶áÛáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  ÷³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ËáõÙµ, áñÁ  ÙÇç³ÝÏÛ³É  ¹Çñù  ¿  ·ñ³íáõÙ  

µ³ñáñ³Ï  ¨  ã³ñáñ³Ï áõéáõóùÝ»ñÇ  ÙÇç¨ - ³Û¹  áõéáõóùÝ»ñÁ  ûÅïí³Í  »Ý  ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  ³×áí, 
Ñ³×³Ë  ÏñÏÝíáõÙ  »Ý, µ³Ûó  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ã»Ý  ï³ÉÇë  Ï³Ù  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  »Ý  ËÇëï  
Ñ³½í³¹»å (¹»ëÙáÇ¹  áõéáõóùÝ»ñ, ¿ÙµñÇáÝ³É  ÉÇåáë³ñÏáÙ³Ý»ñ, ¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ýÇµñáë³ñÏáÙ³Ý»ñ, 
ÙÇùëáÙ³Ý»ñ): 

È»ÛáÙÇáë³ñÏáÙ³Ý, é³µ¹áÙÇáë³ñÏáÙ³Ý, ëÇÝáíÇ³É  ë³ñÏáÙ³Ý, ³Ý·Çáë³ñÏáÙ³Ý»ñÁ  ¨  
ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ÷³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍÝ»ñÇ  ·»ñã³ñáñ³Ï  
ë³ñÏáÙ³Ý»ñ, áñáÝó  µÝáñáß  ¿  µáõéÝ  ³×Á  ¨  í³Õ  Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙÁ: 

 
 
 
¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ  Áëï  TNM  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  (7-ñ¹  

Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 



T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù.  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
T1 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  ÙÇÝã¨  5  ëÙ  ¿ 
    T1a - Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  áõéáõóù 
    T1b – Ëáñ³ÝÇëï  áõéáõóù 
T2 - áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  5 ëÙ-Çó  ³í»É ¿ 
    T2a -  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  áõéáõóù 
    T2b - Ëáñ³ÝÇëï  áõéáõóù 
 
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ø³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÁ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ÷³Ï»ÕÇó  í»ñ` ³é³Ýó  

í»ñçÇÝÇë  ÇÝí³½Ç³ÛÇ, Ëáñ³ÝÇëï  áõéáõóùÝ»ñÁ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ÷³Ï»ÕÇó  í³ñ 
Ï³Ù Ý»ñ³×áõÙ  »Ý  ÷³Ï»ÕÇ  Ù»ç: Ð»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ, ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  Ï³Ù  ÏáÝùÇ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÁ  
¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  »Ý  áñå»ë  Ëáñ³ÝÇëï; 

 
N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ 
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 
 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ýß³ÝÝ»ñ  ãÏ³Ý 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
 
pTNM  Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ÑÇëïáå³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
pT, pN  ¨  pM  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý  T, N  ¨  M  Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ: 
 
G  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý  (¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý)  ³ëïÇ×³ÝÁ 
ºé-  ¨  ù³é³ëïÇ×³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ  ÷áË³Ï»ñåáõÙÁ  TNM  »ñÏ³ëïÇ×³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ 
 

TNM »ñÏ³ëïÇ×³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ· ºé³ëïÇ×³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ· 

ø³é³ëïÇ×³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ· 

µ³ñÓñ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í 
(ó³Íñ  grade) 

Grade 1 Grade 1 
Grade 2 

ó³Íñ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í 
(µ³ñÓñ  grade) 

Grade 2 
Grade 3 

Grade 3 
Grade 4 

 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ 
Ia ÷áõÉ        T1a              N0, Nx                M0      ó³Íñ  grade 
                    T1b              N0, Nx                 M0      ó³Íñ  grade  
Ib ÷áõÉ        T2a              N0, Nx                 M0      ó³Íñ  grade 
                    T2b              N0, Nx                 M0      ó³Íñ grade 
IIa ÷áõÉ       T1a              N0, Nx                 M0        µ³ñÓñ  grade  
                   T1b              N0, Nx                 M0        µ³ñÓñ  grade   
IIb ÷áõÉ       T2a              N0, Nx                 M0      µ³ñÓñ  grade  
III ÷áõÉ        T2b                        N0, Nx                 M0       µ³ñÓñ  grade 
IV ÷áõÉ        ó³ÝÏ³ó³Í  T     N1                       M0       ó³ÝÏ³ó³Í  grade 
                    Ó³ÝÏ³ó³Í  T     ó³ÝÏ³ó³Í N     M1       ó³ÝÏ³ó³Í  grade 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
´Ýáñáß  ¿  áõé³ÍáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ`  ï³ñµ»ñ  ã³÷ë»ñáí, Ó¨áí, 

ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ûáí, Ñëï³Ï  Ï³Ù  áã Ñëï³Ï  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí  áõ  »½ñ³·Í»ñáí, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï  ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ùµ  Ï³Ù  ³Ýß³ñÅ, Ñ³×³Ë  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  í»ñçáõÛÃÇ  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ  
Ë³Ý·³ñáõÙáí  ¨  ¹»ýáñÙ³óÇ³Ûáí: Ü»ñí»ñÇ  ¨  ³ÝáÃÝ»ñÇ  ×ÝßÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  
ó³í»ñ, ½·³óáÕ³Ï³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ  ³ÝáÃ³ÛÇÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý  
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: Ø³ßÏÇ  Ù»ç  Ý»ñ³×Ù³Ý  ¹»åùáõÙ  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  Ù³ßÏÇ  Ñ³ïí³ÍÇ  ³Ûïáõó` 



»ñ³Ï³ÛÇÝ  ó³ÝóÇ  µÝáñáß  É³ÛÝ³óáõÙáí, Ñ»ï³·³ÛáõÙ  Ù³ßÏÁ  Ó»éù  ¿  µ»ñáõÙ  µáëáñ³·áõÛÝ  »ñ³Ý·  
¨  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ËáóáïáõÙÝ»ñ: 

 
²ËïáñáßáõÙÁ 
• é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É  

÷³÷áõÏÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ  ëïí»ñ, Ýñ³ÝáõÙ  Ý»ñ³éáõÏÝ»ñÇ  (Ï³ÉóÇýÇÏ³ïÝ»ñ)  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, 
Ñ»ï³½áïíáõÙ  ¿  Ý³¨  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ûç³ËÇ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  Ùáï³Ï³  áëÏñÇ  ¨/Ï³Ù  Ñá¹Ç  
Ñ»ï, Ãáù»ñÇ  íÇ×³ÏÁ 
• ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³ - ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý  ûç³ËÇ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  Ù³·Çëïñ³É  ³ÝáÃÇ  Ñ»ï 
• áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 
• ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ 
• Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³ 
• ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – áñå»ë  Ñ³Ù³ÉÇñ  Ñ»ï³½áïÙ³Ý  ³í³ñï³Ï³Ý  ÷áõÉ`  

áñáß»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  áã  ÙÇ³ÛÝ  áõéáõóù³ÛÇÝ  ³×Ç  µÝáõÛÃÁ, ³ÛÉ  Ý³¨  ÑÇëïá·»Ý»½Á – åáõÝÏóÇáÝ  
µÇáåëÇ³, ïñ»å³ÝáµÇáåëÇ³, ³é³ÝÓÇÝ  ¹»åù»ñáõÙ`  ÇÝóÇ½ÇáÝ  Ï³Ù  ¿ùëóÇ½ÇáÝ  µÇáåëÇ³ 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ 
ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï. 
• í³Ûñ³Íáñ  Ã³ñ³Ë³ÏáõÛï  áÕÝ³ß³ñÇ  ïáõµ»ñÏáõÉá½³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï 
• Ñ»ïïñ³íÙ³ïÇÏ  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ»Ù³ïáÙ³Ý»ñ 
• ËñáÝÇÏ  ÏáñïÇÏ³É  ûëï»áÙÇ»ÉÇï 
• ÇÝý»ÏóÇáÝ  ·ñ³ÝáõÉáÙ³Ý»ñ  ÷³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ 
• å³ñ³½Çï³ñ  ÏÇëï³Ý»ñ  ÙÏ³ÝÝ»ñáõÙ 
• ÙÏ³Ý³ÛÇÝ  ×áÕí³ÍùÝ»ñ 
• ûëÇýÇÏ³óÝáÕ  ÙÇá½Çï 
 
´áõÅáõÙÁ 
¶áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  µáõÅÙ³Ý  3  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ` íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  ¨  

ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³, áñáÝù  Áëï  óáõóáõÙÝ»ñÇ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  Ï³Ù  ½áõ·³Ïóí³Í: 
àñå»ë  Ï³ÝáÝ, íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  µáõÅáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁ: ´³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  

¹»åùáõÙ  µáõÅÙ³Ý  ÙÇ³Ï  »Õ³Ý³ÏÁ  íÇñ³Ñ³ï³Ï³ÝÝ  ¿`  áõéáõóùÇ  Ñ»é³óáõÙ  ³éáÕç  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: â³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý. 

1. í»ñçáõÛÃ³å³Ñå³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ`   áõéáõóùÇ  É³ÛÝ  µ³ó³½³ïáõÙ  (excisio) – áõéáõóùÁ  
Ñ»é³óíáõÙ  ¿  ³éáÕç  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` ³é³Ýó  Ýñ³  íÝ³ëÙ³Ý  Ï³Ù  Ù»ñÏ³óÙ³Ý, 
³ÙµáÕç³Ï³Ý  ÙÏ³Ý³÷³Ï»Õ³ÛÇÝ  µáõÝáóáí` ³Ëï³Ñ³ñí³Í ÙÏ³ÝÇ  ÏåÙ³Ý  ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  ·áïáõ  
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ; 

2. í»ñçáõÛÃÇ  ³Ý¹³Ù³Ñ³ïáõÙ  (³Ùåáõï³óÇ³, ¿Ï½³ñïÇÏáõÉÛ³óÇ³) – Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  áõéáõóùáí  
³Ëï³Ñ³ñí³Í  ÙÏ³Ý³ËÙµÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó  í»ñ - »ñµ  ÑÝ³ñ³íáñ  ã¿  áõéáõóùÁ  Ñ»é³óÝ»É  É³ÛÝ  
µ³ó³½³ïÙ³Ý  ÙÇçáóáí (áõéáõóùÇ  Ý»ñ³×áõÙ  Ù³·Çëïñ³É  ³ÝáÃÝ»ñÇ, Ý»ñí»ñÇ  Ù»ç); µ³½Ù³ÏÇ  
³ÝÑ³çáÕ  í»ñçáõÛÃ³å³Ñå³Ý  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ñ»ïá  ¨  ³ÙáùÇã (å³ÉÇ³ïÇí)  Ýå³ï³Ïáí`  
ù³Ûù³ÛíáÕ  ¨  ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ: 

 è»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  ÉÇÙýá¹Çë»ÏóÇ³Ý»ñ: 
ö³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ë³ñÏáÙ³Ý»ñÇ  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  

Ý»á³¹Ûáõí³Ýï  ¨  ³¹Ûáõí³Ýï  Ýå³ï³ÏÝ»ñáí:  àñå»ë  µáõÅÙ³Ý  ÇÝùÝáõñáõÛÝ  »Õ³Ý³Ï  Ï³Ù  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ»ï  Ñ³Ù³Ïóí³Í,  ³ÛÝ  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  ÙÇ³ÛÝ  ³ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ï³Ù  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  Ññ³Å³ñÙ³Ý  ¹»åùáõÙ: 

øÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  Ï³ñáÕ  ¿  ÏÇñ³éí»É  Ý³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  ßñç³ÝáõÙ`  ï»Õ³ÛÇÝ  ï³ñ³Íí³Í  
áõéáõóùÁ  íÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¹³ñÓÝ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí (ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  é»·ÇáÝ³ñ  å»ñýáõ½Ç³Ý»ñ  
Ù»Éý³É³Ýáí, Ý»ñ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ  ëáõå»ñë»É»ÏïÇí  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³  åÉ³ïÇÝÇ, Ù»ïáïñ»ùë³ïÇ, 
¹áùëáéáõµÇóÇÝÇ  åñ»å³ñ³ïÝ»ñáí)   Ï³Ù  áõéáõóùÇ  Ñ»é³óáõÙÇó  Ñ»ïá`  ³¹Ûáõí³Ýï  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ïáõñë»ñÇ  Ó¨áí: øÇÙÇáåñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ  ³é³í»É  Ñ³×³Ë  ÏÇñ³éíáÕ  
ÏáÙµÇÝ³óÇ³Ý»ñÝ  »Ý  MAID ¨   CyVADIC  ëË»Ù³Ý»ñÁ: 



ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ 
 
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÝ  ¿Ý¹áÏñÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûñ·³ÝÝ»ñÇ  ³Ù»ÝÇó  Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáÕ  

ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ  ¿: Î³½ÙáõÙ  ¿ µáÉáñ  ã³ñáñ³Ï  Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  0.4-2%-Á: 3-6  ³Ý·³Ù  
³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë  ¹ÇïíáõÙ  ¿ Ï³Ý³Ýó, ù³Ý  ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  Ùáï, áñÁ  Ï³åáõÙ  »Ý  Ï³Ý³Ýó  Ùáï  
¿Ý¹áÏñÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ  åñáó»ëÝ»ñÇ  Ù»Í  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý  Ñ»ï:  

²é³í»É  Ñ³×³Ë  ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ  ¿  ÏÛ³ÝùÇ  4-ñ¹  ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ, ³é³çÇÝ  åÇÏÁ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  
Ùáï  ë»é³Ï³Ý  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý  ßñç³ÝáõÙ, »ñÏñáñ¹  åÇÏÁ` 30-40 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, »ññáñ¹  åÇÏÁ` 
ÏÛ³ÝùÇ  6-ñ¹  ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ  ëÏ½µáõÙ, ãáññáñ¹  åÇÏÁ` ÏÛ³ÝùÇ  7-ñ¹  ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ  ÙÇçÇÝ  Ù³ëáõÙ: 

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ  Ýå³ëïáÕ  ·áñÍáÝÝ»ñÝ  »Ý í³Ñ³Ý³·»ÕÓáõÙ  
ÑÇå»ñåÉ³ëïÇÏ  åñáó»ëÝ»ñÁ`  ³ñÛ³Ý  Ù»ç  ÃÇñ»áïñáå  ÑáñÙáÝÇ  (ÂîÐ -TSH)  µ³ñÓñ  
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  ýáÝÇ  íñ³  (»ñÏ³ñ³ï¨  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  ËåÇå, ³¹»ÝáÙ³), ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (·ÉËÇ  ¨  å³ñ³ÝáóÇ  ×³é³·³ÛÃáõÙ  Ù³ÝÏ³Ï³Ý ¨  ¹»é³Ñ³ë³ÛÇÝ  ï³ñÇùáõÙ, 
åñáý»ëÇáÝ³É  íÝ³ëÝ»ñ, é³¹Ç³óÇáÝ  íÃ³ñÝ»ñÇ  ·áïáõÙ  ·ïÝí»ÉÁ), »ñÏ³ñ³ï¨  µáõÅáõÙÁ  
é³¹Çá³ÏïÇí Ûá¹áí  Ï³Ù  ÃÇñ»áëï³ïÇÏ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñáí: Ø»Í  ¹»ñ  ¿  ïñíáõÙ  ÃÇñ»áÇ¹  
ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  ëÇÝÃ»½Ç  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ`  ÇÝãå»ë  ³ñï³ùÇÝ, ³ÛÝå»ë  ¿É  Ý»ñùÇÝ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ  
³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: ²ñÛ³Ý  Ù»ç  ÂîÐ-Ç  µ³ñÓñ  å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  Ï³ñ¨áñ  
å³Ãá·»Ý»ïÇÏ  ·áñÍáÝ  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  áõéáõóùÝ»ñÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: ÂîÐ-Ç  µ³ñÓñ  
³ñï³½³ïáõÙÁ  µ»ñáõÙ  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ÑÛáõëí³ÍùÇ  ÑÇå»ñåÉ³½Ç³ÛÇ, ëÏ½µáõÙ  ¹Çýáõ½  
(ÏáÙå»Ýë³ïáñ), ³ÛÝáõÑ»ï¨  Ý³¨  ûç³Ë³ÛÇÝ  åñáÉÇý»ñ³ïÝ»ñÇ  Ó¨áí: 

Ð³Ý·áõó³íáñ  ËåÇåÇ  ã³ñáñ³Ï³óÙ³Ý  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  20-30%:     
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  áñáß  Ó¨»ñ  áõÝ»Ý  Å³é³Ý·³Ï³Ý  µÝáõÛÃ: 
 
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ  ¿  ÉÇÙýá·»Ý  ¨  Ñ»Ù³ïá·»Ý  

×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí:  Î³ñáÕ  ¿  Í³·»É  A, B ¨  C  µçÇçÝ»ñÇó:  
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  Ó¨»ñÇ  µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ, 

áñáÝù  ï³ñµ»ñíáõÙ  »Ý  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÁÝÃ³óùáí, ³·ñ»ëÇíáõÃÛ³Ùµ  ¨  åñá·Ýá½áí: 
 
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³Í³µ³Ý³Ï³Ý  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ (²ÐÎ, 2004Ã.) 
• å³åÇÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ 
• ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ 
• Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ 
• ó³Íñ-¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»Õ 
• ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  (³Ý³åÉ³ëïÇÏ)  ù³ÕóÏ»Õ 
• Ñ³½í³¹»å  Ó¨»ñ 
 
ä³åÇÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÝ  ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë³ÏÇ  ï³ñµ»ñ³ÏÝ  ¿  (80-85%), Ï³Ý³Ýó  Ùáï  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  

¿  2-3  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, ÙÇçÇÝ  ï³ñÇùÁ`  34-44  ï³ñ»Ï³Ý: 55-80%  ¹»åù»ñáõÙ  áõÝÇ  
µ³½Ù³ûç³Ë³ÛÇÝ  (ÙáõÉïÇýáÏ³É)  µÝáõÛÃ  ¨  ¹»åù»ñÇ  ³í»ÉÇ  ù³Ý  50%-áõÙ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  
Ý³¨  Ñ³Ï³¹Çñ  µÉÃáõÙ: ÀÝÃ³óùÁ  »ñÏ³ñ³ï¨  ¿: è»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÝ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¿  
40-50%  ¹»åù»ñáõÙ, Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  »Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  10%-Ç  Ùáï 
(ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ` Ãáù»ñ): 

üáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ¿  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  10%-Ç  Ùáï, Ï³Ý³Ýó  Ùáï      2-3  
³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, ÙÇçÇÝ  ï³ñÇùÁ`  45-50  ï³ñ»Ï³Ý: ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÁÝÃ³óùÁ  »ñÏ³ñ³ï¨  ¿: 
àõÝÇ  áõÝÇó»ÝïñÇÏ  ³×, µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ñ»Ù³ïá·»Ý  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙáí (11-
20%, Ñ³×³Ë` áëÏñ»ñ ¨ Ãáù»ñ), é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  »Ý  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  5-6%-Ç  Ùáï: 

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  å³åÇÉÛ³ñ  ¨  ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  ï³ñµ»ñ³Ïí³Í  
(¹Çý»ñ»Ýóí³Í)  Ó¨»ñ: àñáß  áõéáõóùÝ»ñ  áõÝ»Ý  Ë³éÁ  å³åÇÉÛ³ñ  ¨  ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  µÝáõÛÃ: 

Ø»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  ³ËïáñáßíáõÙ  ¿  5%  ¹»åù»ñáõÙ, Ï³Ý³Ýó  Ùáï  1.5  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  
Ñ³×³Ë, ÙÇçÇÝ  ï³ñÇùÁ`  Ùáï  50  ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: Ø»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÁ Í³·áõÙ  ¿  
å³ñ³ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  C  µçÇçÝ»ñÇó  ¨  ÙÇç³ÝÏÛ³É  ¹Çñù  ¿  ·ñ³íáõÙ  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ¨  
ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í   Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÙÇç¨ (ÙÇçÇÝ  Ï³Ù  ã³÷³íáñ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»Õ) ¨  
¹³ëíáõÙ  ¿  APUD-Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  áõéáõóùÝ»ñÇÝ (³åáõ¹áÙ³Ý»ñÇÝ): î³ñµ»ñáõÙ  »Ý  Ù»¹áõÉÛ³ñ  
ù³ÕóÏ»ÕÇ  ëåáñ³¹ÇÏ  (70-80%)  ¨  ÁÝï³Ý»Ï³Ý  Ó¨»ñ  (20-30%): ÀÝï³Ý»Ï³Ý (Å³é³Ý·³Ï³Ý) Ó¨Á  
Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  µ³½Ù³ÏÇ  ¿Ý¹áÏñÇÝ  Ý»áåÉ³½Ç³ÛÇ   (multiple  endocrine  neoplasia, MEN  type II, 



³áõïáëáÙ-¹áÙÇÝ³Ýï  Å³é³Ý·áõÙ)  ëÇÝ¹ñáÙÇ  ÙÇ  Ù³ë  (MEN IIa, Sipple-Ç  ëÇÝ¹ñáÙ – Ù»¹áõÉÛ³ñ  
ù³ÕóÏ»Õ, ý»áùñáÙáóÇïáÙ³, ÑÇå»ñå³ñ³ÃÇñ»á½; MEN IIb – Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ, 
ý»áùñáÙáóÇïáÙ³, ÉáñÓ³ÛÇÝ  Ý¨ñáÙ³Ý»ñ, Ù³ñý³ÝáÇ¹  habitus, Ñ³ñí³Ñ³Ý³·»ÕÓ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
å³ÃáÉá·Ç³ÛÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ): RET åñáïá-ûÝÏá·»ÝÇ Ùáõï³óÇ³ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ Ù»¹áõÉÛ³ñ 
ù³ÕóÏ»ÕÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ó¨áí Ñ³Ù³ñÛ³ µáÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ¨ ëåáñ³¹ÇÏ Ó¨áí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 
50%-Ç Ùáï: RET-Á (rearranged during transfection) Ïá¹³íáñáõÙ ¿ µçç³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ÃÇñá½ÇÝ-
ÏÇÝ³½³ÛÇÝ é»ó»åïáñÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý µçÇçÝ»ñÇ ³×Ç, ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý ¨ 
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ø»¹áõÉÛ³ñ ù³ÕóÏ»ÕÇ ¹»åùáõÙ RET åñáïá-ûÝÏá·»ÝÇ Ùáõï³óÇ³Ý 
µ»ñáõÙ ¿ ³Û¹ åñáó»ëÝ»ñÇ ³å³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý: Ø»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  µÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿ Ý³¨ 
áõéáõóùáõÙ  ³ÙÇÉáÇ¹Ç  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ  (µÝáñáß  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  ã³÷áñáßÇã)  ¨  ³ñÛ³Ý  Ù»ç  
ÃÇñ»áÏ³ÉóÇïáÝÇÝÇ  µ³ñÓñ  å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ (áõéáõóù³ÛÇÝ  Ù³ñÏ»ñ): ÀÝÃ³óùÝ  ³·ñ»ëÇí  ¿, 
å³ñ³ÝáóÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  »Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  70%-Ç  Ùáï, 
Ñ»é³íáñ  ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ`  15-19%-Ç  Ùáï: 

ò³Íñ-¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÝ    ³ËïáñáßíáõÙ  ¿  0.5-3%  ¹»åù»ñáõÙ, Ï³Ý³Ýó  Ùáï  2  
³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, ÙÇçÇÝ  ï³ñÇùÁ`  55  ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: ÀÝÃ³óùÝ ³·ñ»ëÇí  ¿, ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  
³×áí, é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  »Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  30-
50%-Ç  Ùáï, Ñ»é³íáñ  ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ`  36-85%  ¹»åù»ñáõÙ: 

â¹Çý»ñ»Ýóí³Í  (³Ý³åÉ³ëïÇÏ)  ù³ÕóÏ»ÕÝ  ³ËïáñáßíáõÙ  ¿  0.1-1%  ¹»åù»ñáõÙ, Ï³Ý³Ýó  
Ùáï  3  ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ  Ñ³×³Ë, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ï³ñ»óÝ»ñÇ  Ùáï` ëáíáñ³µ³ñ  ÏÛ³ÝùÇ  7-ñ¹  
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ: ´ÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ  ³·ñ»ëÇí  ÁÝÃ³óùáí ¨  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  
åñá·Ýá½áí, Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  Ù³ñ¹áõ  Ùáï  ³Ù»Ý³ã³ñáñ³Ï  áõéáõóùÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ: ´Ýáñáß  ¿  
³ñï³Ï³ñ·  ³·ñ»ëÇí  ÇÝýÇÉïñ³ïÇí  ³×Á  ßñç³Ï³  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  ÁÝ¹·ñÏáõÙáí: è»·ÇáÝ³ñ  
³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  »Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  40%-Ç  Ùáï, Ñ»é³íáñ  
ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ`  50%  ¹»åù»ñáõÙ:  

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ï³÷³Ïµçç³ÛÇÝ  ù³ÕóÏ»ÕÁ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  ¿  Ñ³½í³¹»å (0.5% ¹»åù»ñáõÙ), 
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó  ¨  Ï³Ý³Ýó  Ùáï  ÙÇ³ÝÙ³Ý  Ñ³×³Ë: ÐÛáõëí³Í³µ³Ýáñ»Ý  Ï³åí³Í  ¿  
í³Ñ³Ý³É»½í³ÛÇÝ  Íáñ³ÝÇ  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ  ë³ÕÙÝ³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ  ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ  Ñ»ï: 
´ÝáõÃ³·ñíáõÙ  ¿  Í³Ýñ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ÁÝÃ³óùáí  ¨ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  åñá·Ýá½áí - ³ñ³·  Ý»ñ³×áõÙ  
¿  Ñ³ñ¨³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ, í³Õ  ¨  É³ÛÝ³Í³í³É  Ù»ï³ëï³½³íáñáõÙ:   

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  Ý³¨  ÉÇÙýáÙ³ (Ï³ñáÕ  ¿  ½³ñ·³Ý³É  ³áõïáÇÙáõÝ  
ÃÇñ»áÇ¹ÇïÇ  ýáÝÇ  íñ³), Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ³ÛÉ  áõéáõóùÝ»ñÇó   (³Ù»ÝÇó  Ñ³×³Ë` ÑÇå»ñÝ»ýñáÙ³, 
Ù»É³ÝáÙ³, ÏñÍù³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»Õ): 

6.5-12.5%  ¹»åù»ñáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  åáÉÇÝ»áåÉ³½Ç³Ý»ñ`  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  
ëÇÝËñáÝ  Ï³Ù  Ù»ï³ËñáÝ  Ñ³Ù³ÏóáõÙÝ»ñ  ÏñÍù³·»ÕÓÇ, ³ñ·³Ý¹Ç  Ï³Ù  Óí³ñ³ÝÝ»ñÇ  
ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇ  Ñ»ï:   

 
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ   TNM  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ   
(7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.) 

 
T- ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóù  
Tx – ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É,  
T0 - ³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÇ Ù³ëÇÝ ïíÛÉ³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ,  
T1 – áõéáõóùÇ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  ÙÇÝã¨  2  ëÙ  ¿, ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  

ÑÛáõëí³Íùáí 
T2 -  áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  2-4 ëÙ  ¿, ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ÑÛáõëí³Íùáí 
T3 -  áõéáõóùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í  ã³÷ëÁ  4 ëÙ-Çó  ³í»É  ¿, ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  

ÑÛáõëí³Íùáí  Ï³Ù  ó³ÝÏ³ó³Í  ã³÷ë»ñÇ  áõéáõóù  Ýí³½³·áõÛÝ  ï³ñ³ÍáõÙáí  ¹»åÇ  ßñç³Ï³  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï, ÏñÍáëÏñ-í³Ñ³Ý³ÛÇÝ  ÙÏ³Ý  Ï³Ù  ÷³÷áõÏ  ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ), ãÇ  Ý»ñ³×áõÙ  
ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ, ³é³çßÝã³÷áÕ³ÛÇÝ  ÷³Ï»ÕÇÝ, Ëáßáñ  ³ÝáÃÝ»ñÇÝ, Ý»ñí»ñÇÝ 

T4a – áõéáõóùÁ ï³ñ³ÍíáõÙ  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  å³ïÛ³ÝÇó  ¹áõñë  ¨  ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¿  ÷³÷áõÏ  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ, ÁÙå³ÝÁ, ÏáÏáñ¹Á, ßÝã³÷áÕÁ, áñÏáñÁ, Ñ»ï³¹³ñÓ  ÝÛ³ñ¹Á  

T4b – áõéáõóùÁ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ¿  ³é³çáÕÝ³ß³ñ³ÛÇÝ  ÷³Ï»ÕÁ, ÙÇçÝáñÙÇ  ³ÝáÃÝ»ñÁ  Ï³Ù  
ßñç³å³ïáõÙ  ¿  ùÝ³ÛÇÝ  ½³ñÏ»ñ³ÏÇÝ 

* µ³½Ù³ûûç³Ë³ÛÇÝ  áõéáõóùÝ»ñÁ  ·Ý³Ñ³ïíáõÙ  »Ý  ³Ù»Ý³Ù»Í  Ñ³Ý·áõÛóÇ  ã³÷ëáí,  (m)  
Ýß³Ýáí, ûñÇÝ³Ï  T2(m), µáÉáñ  ³Ý³åÉ³ëïÇÏ  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÁ  ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  »Ý  áñå»ë  T4 

 
 



N – é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ   
Nx – ïíÛ³ÉÝ»ñÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ   
N0 - µ³ó³Ï³ÛáõÙ  »Ý  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ù»ï³ëï³ïÇÏ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  

Ýß³ÝÝ»ñÁ 
N1 – ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  ³Ëï³Ñ³ñí³Í  »Ý  Ù»ï³ëï³½Ý»ñáí   
N1a – Ù»ï³ëï³½Ý»ñ åñ»ïñ³Ë»³É  ¨  å³ñ³ïñ³Ë»³É  ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É  

åñ»É³ñÇÝ·»³É  (delphian)  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ 
N1b - Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  áñáßíáõÙ  »Ý  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý  ÏáÕÙáõÙ, »ñÏáõ  ÏáÕÙ»ñÇó, Ñ³Ï³¹Çñ  

ÏáÕÙáõÙ,  ¨/Ï³Ù  í»ñÇÝ  ÙÇçÝáñÙáõÙ 
 
M – Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ 
cM0 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ  ã»Ý  áñáßíáõÙ 
cM1 – ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý  ³éÏ³  »Ý  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñ: 
 
ÊÙµ³íáñáõÙÁ  Áëï  ÷áõÉ»ñÇ  (÷áõÉ³íáñáõÙÁ) 
 
å³åÇÉ³ñ, ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ 
ÙÇÝã¨  45  ï³ñ»Ï³Ý 
I ÷áõÉ          ó³ÝÏ³ó³Í  T    ó³ÝÏ³ó³Í N         M0 
II ÷áõÉ         ó³ÝÏ³ó³Í  T    ó³ÝÏ³ó³Í N         M1 
 
å³åÇÉ³ñ, ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ, Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ 
45  ï³ñ»Ï³ÝÇó  µ³ñÓñ 
I ÷áõÉ          T1                      N0                           M0 
II ÷áõÉ         T2                       N0                          M0 
III ÷áõÉ        T3                      N0                           M0 
                   T1, T2, T3            N0                           M0 
IV A ÷áõÉ    T1, T2, T3            N1b                         M0 
                   T4a                      N0-1                        M0 
IV B ÷áõÉ    T4b                     ó³ÝÏ³ó³Í N         M0  
IV C ÷áõÉ     ó³ÝÏ³ó³Í  T    ó³ÝÏ³ó³Í N       M1 

 
ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í (³Ý³åÉ³ëïÇÏ) ù³ÕóÏ»Õ  (µáÉáñ  ¹»åù»ñÁ  IV  ÷áõÉ) 

IV A ÷áõÉ    T4a                    ó³ÝÏ³ó³Í N          M0 
IV B ÷áõÉ    T4b                    ó³ÝÏ³ó³Í N          M0  
IV C ÷áõÉ   ó³ÝÏ³ó³Í  T   ó³ÝÏ³ó³Í N          M1 

  
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ. 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý  ï»Õ³ÛÇÝ  ³Ëï³Ýß³ÝÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓáõÙ  áõéáõóù³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÇ  

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ`  åÇÝ¹, ÃÙµÏ³íáñ  ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ûáí, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï  ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ùµ; ßáß³÷íáõÙ  
»Ý  Ý³¨  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ:  

àõéáõóùÁ  ã³÷ë»ñáí  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿  ¨  ×ÝßáõÙ / Ý»ñ³×áõÙ  ßñç³Ï³  ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ  ¨  
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ. 

• Ñ»ï³¹³ñÓ  Ý»ñí – Ó³ÛÝÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ (ËéåáïáõÃÛáõÝ ¨ ³ýáÝÇ³), É³ñÇÝ·áëÏáåÇ³ÛÇ  
Å³Ù³Ý³Ï`  Ó³ÛÝ³É³ñ»ñÇ  ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙ; 

• ßÝã³÷áÕ  ¨  µñáÝËÝ»ñ – Ñ¨áó, ßÝã³éáõÃÛ³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙ, óÇ³Ýá½, ßÝã³÷áÕÇ  
ÇÝýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ  ¹»åùáõÙ`  ³ñÛáõÝ³ËËáõÙ; 

• áñÏáñ - ¹Çëý³·Ç³; 
• Ëáßáñ  »ñ³ÏÝ»ñ - »ñ³Ï³ÛÇÝ  Ï³Ý·  (å³ñ³ÝáóÇ  »ñ³ÏÝ»ñÇ  ³ñï³÷ùáõÙ, ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ  

³é³ç³ÛÇÝ  å³ïÇ  »ñ³ÏÝ»ñÇ  É³ÛÝ³óáõÙ), ³ñÛáõÝ³ËËáõÙ; 
• ëÇÙå³ïÇÏ  óáÕáõÝ – ÎÉá¹ ´»éÝ³ñ-ÐáñÝ»ñÇ  ëÇÝ¹ñáÙ: 
ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ   21%-Ç  Ùáï  ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙ, 15-17%  

¹»åù»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ÑÇå»ñÃÇñ»á½Ç  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ: 
Ø»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ³ñï³½³ïíáõÙ  »Ý  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý  ³ÏïÇí  ÝÛáõÃ»ñ`  

åñáëï³·É³Ý¹ÇÝÝ»ñ, ³¹ñ»ÝáÏáñïÇÏáïñáå  ÑáñÙáÝ, åñáÉ³ÏïÇÝ, ëáÙ³ïáëï³ïÇÝ, ë»ñáïáÝÇÝ  ¨  
³ÛÉÝ, áñáÝù  Ï³ñáÕ  »Ý  ³é³ç³óÝ»É  ÷áñÉáõÛÍ  (25-32%), ÏáõßÇÝ·áÇ¹  ëÇÝ¹ñáÙ, ùáñ, Ñáñ¹áõÙÝ»ñ 
(flushing)  ¨  ³ÛÉÝ: 



â¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÇ  §Ï»ÕÍ-µáñµáù³ÛÇÝ¦  Ó¨Ç  ¹»åùáõÙ  ¹ÇïíáõÙ  »Ý  ç»ñÙáõÃÛ³Ý  
µ³ñÓñ³óáõÙ`  Ù³ßÏÇ  ï»Õ³ÛÇÝ  ÑÇå»ñÃ»ñÙÇ³Ûáí, ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ  »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, É»ÛÏáóÇïá½:    

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñáõÙ  Ï³ñáÕ  »Ý  ÉÇÝ»É  ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ`  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ãáù»ñáõÙ  ¨  
áëÏñ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: Âáù»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý  
áõÝ»Ý  ÏÉáñ  ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³Ù  µ³½Ù³ÃÇí  Ù³Ýñûç³Ë³ÛÇÝ  ëïí»ñÇ  ï»ëù – ÙÇÉÇ³ñ  
Ï³ñóÇÝá½Ç  å³ïÏ»ñ`  ÑÇß»óÝ»Éáí  ÙÇÉÇ³ñ  ¹Çë»ÙÇÝ³óÇ³Ý ïáõµ»ñÏáõÉá½Ç  Å³Ù³Ý³Ï: 

àëÏñ»ñáõÙ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÝ  áõÝ»Ý  ûëï»áÉÇïÇÏ  µÝáõÛÃ  ¨  áñå»ë  Ï³ÝáÝ, ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  »Ý  
ï³÷³Ï  áëÏñ»ñáõÙ  (·³Ý·, ÏñÍáëÏñ, ÏáÕ»ñ, ÏáÝù, áÕÝ³ß³ñ): 

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  í³Õ  ù³ÕóÏ»Õ  »Ý  Ñ³Ù³ñíáõÙ  Ù³ÏñáëÏáåÇÏ  ÙÇÝã¨  1ëÙ  ã³÷ëáí  
áõéáõóùÝ»ñÁ  Ï³Ù  ÙÇÏñáÏ³ñóÇÝáÙ³Ý»ñÁ`  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ:   

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  §·³ÕïÝÇ¦ (ûÏáõÉï)  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  ³é³çÇÝ  ¨  
ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý  áõéáõóùÇ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÁ  é»·ÇáÝ³ñ  
³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ  Ï³Ù  Ñ»é³íáñ  ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ (T0N1M0, T0N0M1, T0N1M1): ²Û¹  ¹»åùáõÙ  
³é³çÝ³ÛÇÝ  áõéáõóùÁ  ÷áùñ ã³÷ë»ñÇ  å³ï×³éáí  ãÇ ßáß³÷íáõÙ  ¨  áã  ÙÇßï  ¿  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  
áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ:    

 
²ËïáñáßáõÙÁ. 
• ³Ý³ÙÝ»½, ½ÝÝáõÙ, í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ßáß³÷áõÙ, 
• ³ñÛ³Ý  Ù»ç  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  áñáßáõÙ 
• àõÒÐ – í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ã³÷ë»ñÁ  ¨  Ó¨Á, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  ßñç³Ï³  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  Ñ»ï, 

å³ñ³ÝáóÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ, áñáí³ÛÝÇ  ËáéáãÇ  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  íÇ×³ÏÁ; 
• í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  áõéáõóùÇ  åáõÝÏóÇáÝ  Ï³Ù  ïñ»å³Ý  µÇáåëÇ³`  óáõóáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  

àõÒÐ  ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ; å³ñ³ÝáóÇ  ³íß³Ñ³Ý·áõÛó(Ý»ñ)Ç  åáõÝÏóÇáÝ  µÇáåëÇ³; íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  
Å³Ù³Ý³Ï  áõéáõóùÇ  Ù³Ï»ñ»ëÇ  ¹ñáßÙí³ÍùÇ  µçç³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ; 

• ³ÝáõÕÕ³ÏÇ  ýÇµñáÉ³ñÇÝ·áëÏáåÇ³; 
• é³¹ÇáÇ½áïáå³ÛÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  123I, 131I  ¨  99mTc Ç½áïáåÝ»ñÁ; 

³é³í»É  Ñ³×³Ë  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ  »Ý  §ë³éÁ¦  ûç³ËÝ»ñ  (59%); ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  
é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ  ¨  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí, é³¹ÇáÛá¹áÃ»ñ³åÇ³ÛÇó  ³é³ç;  

• Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ¨  Ù³·ÝÇë³é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ – ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  
é»ïñáïñ³Ë»³É  ¨  é»ïñáëï»ñÝ³É  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  áõéáõóùÝ»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý, å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ  
¨  ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ  ³íß³ÛÇÝ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí;  

• Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ  ß»ñï³·ñáõÃÛ³Ý  Ñ»ï  Ñ³Ù³ï»Õí³Í  åá½ÇïñáÝ-¿ÙÇëÇáÝ  ïáÙá·ñ³ýÇ³Ý 
(PET-CT)  ÏÇñ³éíáõÙ  ¿  é³¹ÇáÇ½áïáåÇ  Ïáõï³ÏÙ³Ý  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  å³ñ³·³ÛáõÙ  
é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ  ¨  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  Ýå³ï³Ïáí;  

• Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÃÇñ»áÏ³ÉóÇïáÝÇÝÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  áñáßáõÙ  (µ³½³É  ¨  
å»Ýï³·³ëïñÇÝáí  ËÃ³Ýí³Í)  ¨  ·»Ý»ïÇÏ  ï»ëï³íáñáõÙ  (RET  åñáïá-ûÝÏá·»ÝÇ  Ùáõï³óÇ³ÛÇ  
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ): 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã  ³ËïáñáßáõÙÁ. 
• Ñ³Ý·áõó³íáñ  ËåÇå  ¨  ³¹»ÝáÙ³ 
• Ð³ßÇÙáïáÛÇ  ËñáÝÇÏ  ÉÇÙýáÙ³ïá½  ÃÇñ»áÇ¹Çï 
• èÇ¹»ÉÇ  ËñáÝÇÏ  ýÇµñá½  ÃÇñ»áÇ¹Çï 
• ëáõñ ¨  ËñáÝÇÏ  ÃÇñ»áÇ¹ÇïÝ»ñ  ¨  ëïñáõÙÇïÝ»ñ 
 
´áõÅáõÙÁ. 
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ   µáõÅÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ – 

Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ïáï³É  Ï³Ù  Ñ³Ù³ñÛ³-ïáï³É  Ñ»é³óáõÙ`  é»·ÇáÝ³ñ  ³íß³ÛÇÝ  
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ  Ñ»ï: Ø»Ï  µÉÃáõÙ  áõéáõóùÇ (ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»Õ) ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ¨  µ³ñÓñ  
¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÇ  ¹»åùáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý  (¿ÏáÝáÙ)  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ` 
Ñ»ÙÇÃÇñ»áÇ¹¿ÏïáÙÇ³  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  Ý»ÕáõóÇ  Ñ»ï:  

ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó  Ñ»ïá (å³åÇÉÛ³ñ, ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ¨ ó³Íñ-¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý  ù³ÕóÏ»Õáí  µáÉáñ  
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ`  ³ÝÏ³Ë íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  Í³í³ÉÇó)  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  ¿   ëáõåñ»ëÇí  
ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³  í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ÑáñÙáÝÝ»ñáí (È-ÃÇñáùëÇÝ ` 2.0-2.5 mkg/kg/ûñÁ): ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  
Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  Ýß³Ý³ÏáõÙ  »Ý  ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  ÷áË³ñÇÝáÕ  ¹»Õ³ã³÷»ñ, ù³ÝÇ  áñ  
C-µçÇçÝ»ñÁ  ³ÝÏ³Ë  »Ý  ÂîÐ-Ç  ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó: ²Ý³åÉ³ëïÇÏ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÝáõÛÝå»ë  
Ýß³Ý³ÏíáõÙ  ¿  ÷áË³ñÇÝáÕ  ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ (È-ÃÇñáùëÇÝ ` 1.5-1.7 mkg/kg/ûñÁ): 



ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÇ (å³åÇÉÛ³ñ  ¨  ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ) ¹»åùáõÙ 
ÃÇñ»áÇ¹¿ÏïáÙÇ³ÛÇó  Ñ»ïá, ³Û¹  ÃíáõÙ  Ý³¨  Ñ»é³íáñ  Ù»ï³ëï³½Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó  Ñ»ïá  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  µáõÅáõÙ  é³¹Çá³ÏïÇí  Ûá¹áí (131I)` 
é³¹ÇáÛá¹áÃ»ñ³åÇ³, áñÇ  ³é³çÇÝ  ë»³ÝëÁ  ÏáãíáõÙ  ¿  é³¹Çá³ÏïÇí  Ûá¹áí     ³µÉ³óÇ³: 
ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ÙÝ³ó³Í  ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý  Ó¨»ñÁ  Ç½áïáå  ã»Ý  Ïáõï³ÏáõÙ:  

ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ  ¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³Ý  ¨  ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  
µáõÅáõÙÁ  Ï³ñ¨áñ  ¹»ñ  ã»Ý  Ë³ÕáõÙ: Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ  µáõÅáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ó³Íñ-
¹Çý»ñ»Ýóí³Í, ã¹Çý»ñ»Ýóí³Í  ¨  Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ`  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý  ¨/Ï³Ù  
ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ  Ñ»ï  ÏáÙµÇÝ³óí³Í, ÇÝãå»ë  Ý³¨  å³ÉÇ³ïÇí  Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: 

â¹Çý»ñ»Ýóí³Í  Ï³Ù  Ù»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ³ÝíÇñ³Ñ³ï»ÉÇ  ¹»åù»ñáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÙáÝá-  
Ï³Ù  åáÉÇùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³  (³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  óÇïáëï³ïÇÏÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  
¹áùëáéáõµÇóÇÝÁ): 

Ø»¹áõÉÛ³ñ  ù³ÕóÏ»ÕÇ  ¹»åùáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  í³Ý¹»ï³ÝÇµ  (Caprelsa) ¨  Ï³µá½³ÝïÇÝÇµ 
(Cometriq) ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ  ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ (µ³½Ù³ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ÃÇñá½ÇÝ-ÏÇÝ³½³ÛÇ ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ): 
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