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Վնասվածքային զանգվածային արյունահոսությամբ և
կոագուլոպաթիայով պացիենտների վարման կլինիկական ուղեցույց

Ամփոփում

Ներածություն.

Ծանր վնասվածքը  հանդիսանում է գլոբալ հանրային առողջության խնդիր, որը բնութագրվում է
հիվանդացության ու մահացության նշանակալի մակարդակներով։ Ուղեցույցի նխատակն է բարելավել
վնասվածքին հաջորդող զանգվածային արյունահոսության և կոագուլոպաթիայի վարումը:

Մեթոդներ.

Սույն Ուղեցույցը մշակվել է Անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միության
անդամների կողմից: Փաստաթղթի հիմքն է հանդիսացել Վնասվածքային արյունահոսությունների
ընդլայնված վարման Համաեւրոպական բազմաբնագավառ աշխատանքային խումբի (pan-European,
multidisciplinary Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma)  2016 թ. “Վնասվածքային
զանգվածային արյունահոսության և կոագուլոպաթիայի վարման կլինիկական ուղեցույց”-ը:
Տեղայնացման/ադապտացիայի աշխատանքները կատարվել են ADAPTE մեթոդաբանության հիման վրա:
Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և ցուցումների ուժը որոշելիս հիմք է ընդունվել Ցուցումների
ուսումնասիրման, ստեղծման և գնահատման դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation – GRADE): Պատասխանատու համակարգողը և աշխատանքային
խմբի անդամները հայտարարագրել են իրենց շահերի բախման բացակայության վերաբերյալ
տեղեկատվությունը: Ուղեցույցի բոլոր դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանացել
Հայասատնի անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների միության կողմից (առձանագրությունը
կցվում է): Ուղեցույցը նախատեսված է անեսթեզիոլոգների, ինտենսիվ թերապևտների, օրթոպեդ-
վնասվածքաբանների, արյունաբանների ինչպես նաև առողջապահության կազմակերպիչների համար:
Փաստաթուղթը ենթակա է պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5 տարին
մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ
գալուց:

Արդյունքներ.

Ներկայիս ուղեցույցը խորհուրդ է տալիս տեղափոխել հիվանդներին միանգամից դեպի
մասնագիտացված վնասվածքային կենտրոն և սկզբնական վերակենդանացման ժամանակ խրախուսում
է սահմանափակ հեղուկների փոխարինման ռազմավարության կիրառում։ Լավագույն պրակտիկայի վրա
հիմնված (best-practice use)  արյան բացադրիչների կիրառումը հետագա վերակենդանացման ժամանակ
շարունակում է զարգանալ և պետք է առաջնորդվի նպատակ-ուղղորդված ռազմավարությամբ։
Հակամակարդիչներով նախապես բուժված հիվանդների բացահայտումը և բուժումը շարունակում է
հանդիսանալ իրական մարտահրավեր, չնայած կուտակվող փորձի և իրազեկման։ Այս ուղեցույցը պետք է
դիտվի որպես ուսուցողական օգնություն Եւրոպայում և դրանից դուրս վնասվածքային
արյունահոսություններով պացիենտենրի վարումը բարելավելու և ստանդարտիզացնելու համար։ Այս
ուղեցույցը կարող է նաև հիմք ծառայել տեղային մակարդակում ադատպատցված տարբերակների
ստեղծման համար։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է ստեղծել որակի և անվտանգության կառավարման տեղային
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համակարգեր՝ արյունահոսության կարգավորման և ելքի հիմնական միջոցները սեպցիֆիկորեն
գնահատելու համար։

Եզրակացություն.

Բազմաբնագավառ մոտեցումը և ապացուցողական խորհուրդներին հետևելը հիվանդի ելքի բարելավման
բանալիներն են։ Տեղայնացված բուժական գործելակարգերի և ընթացակարգերի կիրառումը պետք է
ձգտի հասնել պացիենտների բուժման ելքերի չափելի բարելավումների։

Բանալի բառեր

Ապացուցողական բժշկություն, ուղեցույցներ,  ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և
գնահատման դասակարգման համակարգ, վնասվածք, արյունահոսություն, ծանր արյունահոսություն,
փոխներարկումներ

Պատասխանատու կարգավորող

Մանգոյան Հ.Ն., բ.գ.թ., Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի շարունակական բժշկական կրթության ֆակուլտետի անեսթեզիոոգիայի և
ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի
վերակենդանացման բաժանմունքի գիտական ղեկավար:

Աշխատանքային խմբի անդամներ

- Գնունի Ա.Ս. ՀՀ ԱՆ գլխավոր անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ,  «Նաիրի» բժշկական

կենտրոնի գործադիր տնօրեն

- Մալխասյան Ի.Է. բ.գ.դ., Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

- Վարոսյան Ա.Ֆ. բ.գ.թ., Հայայստանի անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների

միության նախագահ, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ,

«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի բժիշկ-

անեսթեթզիոլոգ

- Գաբրիելյան Լ.Մ., բ.գ.թ., «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի անզգայացման

բաժանմունքի վարիչ, Երևան քաղաքի գլխավոր անեսթեզիոլոգ

- Ղազարյան Ա.Ա. բ.գ.թ., «Արմենիա» բժշկական կենտրոնի անզգայացման և

վերակենդանացման ծառայության ղեկավար
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- Անտոնյան Հ. «Աստղիկ» բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման ծառայության
ղեկավար

- Այվազյան Վ.Պ., բ.գ.դ., ՀՀ ԱՆ գլխավոր վնասվածքաբան

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Պատասխանատու կարգավորողը և աշխատանքային խմբրի անդմաները հայտարարում են
իրենց շահերի բախման բացակայության մասին: Սույն փաստաթղթի մշակման
աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ ԱՆ կողմից: Ֆինանսավորող կառույցը չի ունեցել և ոչ
մի ազդեցություն սույն ուղեցույցի մշակման որևե փուլի վրա:

Շնորհակալական խոսք

Պատասխանատու կարգավորողը իր երախտագիտությունն է հայտնում սույն ուղեցույցի
մշակման աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական
գիտելիքները տրամադրած գործընկերներին, հատկապես՝ Հ. Կարապետյանին:

Ուղեցույցը չի կարող փոխարինել բժշկի որոշումներ ընդունելու հմտություններին անհատ
պացիենտի վարման դեպքում և տվյալ կլինիկական իրավիճակի պայմաններում:
Խորհուրդների մեծամասնությունը կիրառելի է ինչպես ինտենսիվ թերապիայի

բաժանմունքում (ԻԹԲ) գտնվող, այնպես ել ոչ ԻԹԲ-ում հոսպիտալացված հիվանդների
համար:

Բովանդակություն

Նախաբան

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Սահմանումներ

Համալիր բուժման սկզբունքեր

I. Առաջնային վերակենդանացում և հետագա արյունահոսության կանխարգելում

II. Արյունահոսության ախտորոշում և վերահսկում/մոնիթորինգ

III. Հյուսվածքային օքսիգենացիա, հեղուկի տեսակ և ջերմաստիճանի կառավարում

IV. Արյունահոսության արագ կառավարում

V. Արյունահոսության և կոագուլոպաթիայի սկզբնական վարում

VI. Հետագա վերակենդանացում
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VII. Ուղեցույցերի ներդրում և որակի կառավարում

VIII. Բուժման ելքեր

Գրականության ցանկ

Հավելված 1.

Հավելված 2.

Հապավումներ

ԱՀԿ՝ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության

ԲՇՀՇ՝ բազմաշերտ համակարգչային շերտագրություն

ՎԱԾԱ՝ Վնասվածքի հետ Ասոցացված Ծանր Արյունահոսության սանդղակ

ՎԿՎ՝ Վնասման կառավարումով վիրաբուժություն

ԳՈՒՎ՝ գանգուղեղային վնասվածք

ԶՃ՝ զարկերակային ճնշում

ՍԿՀ՝ սրտի կծկումների հաճախականություն

ՍՇ՝ ստանդարտ շեղում

ԻԹԲ՝ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք

ՀԲԹ՝ հակաբակտերիալ թերապիա

ՀԲ՝ հեմոգլոբին

ՀԴԹ՝ հակաթրոմբոցիտար դեղորայքի

ՀԹՏ՝ հակաթրոմբոէմբոլային տրիկոտաժ

ՀԷՕ՝ հիրօքսիէթիլ օսլա

ՀԿՏ՝ հեմատոկրիտ

ՀՄ` հավաստիության միջակայք (CI – confidence interval)

ՀՇ՝ համակարգչային շերտագրություն

ՀՊ՝ հիմքի պակասուրդ

ՀԱԿՏՀ՝ հիպոֆիզի ադրենակորտիկոտրոպ հորմոն

ՀՇ՝ համակարգչային շերտագրություն

ԿՆՀ՝ կենտրոնական նյարդային համակարգ

ՄՇԴՀ՝ մեծահասակների շնչառական դիստրես համախտանիշ

ՆԳԱ՝ ներգանգային արյունահոսություն

ՆԷ՝ նորէպինեֆրինը

ՇՀ՝ շանսերի հարաբերություն
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ՈԿՀ՝ որովայնային կոմպարտմենտ համախտանիշ

ՊԲՎՓ՝ պատահական բաշխմամբ վերահսկվող փորձարկում

ՊՀԿ՝ պրոթրոմբինային համալիրի կոնցենտրատ

ՈւՁՀ՝ ուլտրաձայնային հետազոտություն

ԹԱՕ՝ թոքերի արհեստական օդափոխություն

ԹՍՊ՝ թասրմ սառեցված պլազմա

ԹԶԷ՝ թոքային զարկերակի էմբոլիա

ԸՊՃ՝ ընդմիջվող պնեւմատիկ ճնշում

ՑՄՀ՝ ցածրամոլեկուլյար հեպարիններ

ABC (Assessment of Blood Consumption score)` Արյան սպառման գնահատման սանդղակ

ACS (American College of Surgeons)` Ամերիկայի վիրաբույժների քոլեջ

ATLS (Advanced Trauma Life Support)` Վնասվածքների ընդլայնված կենսապահովում

DCR (damage control resuscitation) Վնասման վերահսկմամբ վերակենդանացում

NOAK (non-vitamin K oral anticoagulants)` Ոչ վիտամին-K անտագոնիստային օրալ

հակակոագուլյանտներ

PaO2՝ թթվածնի պարցիալ ճնշումը զարկերակային արյան մեջ

PaCO2՝ ածխաթթու գազի պացրիալ ճանումը զարկերակային արյան մեջ

aPTT (activated partial thromboplastin time)՝ Ակտիվացված մասնակի թրոմբապլաստինի

ժամանակ (ԱՄԹԺ)

INR (international normalized ratio)՝ Միջազգային բնականոնացվաց հարաբերակցություն (ՄԲՀ)

PEEP (positive end expiratory pressure)՝ արտաշնչման վերջում դրական ճնշում

TXA (Tranexamic Acid)` տրանեքսամաթթու

Նախաբան

Ծանր վնասվածքը գլոբալ հանրային առողջության լրջագույն խնդիր է։ Այն
հանդիսանում  է յուրաքանչյուր տասը մահերից մեկի պատճառը՝ բերելով աշխարհում
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տարեկան ավելի քան 5.8 միլիոն մահվան [1, 2], մի թիվ, որի արժեքը մինչև 2020
թվականը կանխատեսվում է աճել հասնելով ավելի քան 8 միլիոնի [3]։ Համաձայն
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ)  տվյալների
ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, ինքնասպանությունները և
մարդասպանությունները հանդիսանում են վնասվածքների և բռնության հետ կապված
մահացության երեք առաջատար պատճառները [4]։ Որպես հետևանք, առկա են
բազմաթիվ ազգային և միջազգային նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված են կանխելու
բռնությունններն ու վնասվածքները, և առաջնորդելու  վնասվածքներով տուժածների
բուժումը։ Չկարգավորվող հետվնասվածքային արյունահոսությունը վնասվածքային
պացիենտների շրջանում պոտենցիալ կանխարգելվող մահացության առաջատար
պատճառն է [5, 6], իսկ արյունահոսող վնասվածքային պացիենտը ներկայացնում է
զգալի ֆինանսական բեռ հասարակության համար [7]: Ուստի, համալիր բուժման
բարելավումը կրթական միջոցներով և նորագույն կլինիկական ուղեցույցների
կիրառմամբ կբարելավի ելքերը՝ օգնելով ժամանակին բացահայտել արյունահոսության
աղբյուրը, կազմակերպել արյունահոսության նվազմանն ուղղված համապատասխան
միջոցառումներ, վերականգնել հյուսվածքային պերֆուզիան և հասնել հեմոդինամիկ
կայունության։
Վերջին տասնամյակի ընթացքում վնասվածքային արյունահոսության հետ ասոցացված
սպեցիֆիկ ախտաֆիզիոլոգիան ավելի ճանաչված է դարձել: Զարգացել  են  նաև
վարման ռազմավարությունները։ Հիվանդանոց ընդունման պահին վնասվածքային
արյունահոսությամբ հիվանդների մոտավորապես մեկ երրորդի մոտ արդեն նկատվում
են կոագուլոպաթիայի նշաններ [8-15], և բազմաօրգանային անբավարարության
զարգացումն ու մահացությունը նշանակալիորեն բարձր է այս խմբում, համեմատած
համանման վնասվածքային հիվանդների հետ՝ կոագուլոպաթիայի բացակայության
դեպքում [8, 9, 11, 16, 17]։

Այս ուղեցույցի սկզբաղբյուրը, սկզբնապես հրապարակված 2007 թվականին [32] և
թարմացված 2010 [33] և 2013 [34] թվականներին, հանդիսանում  է 2013 թվականից
գործող եւրոպական «STOP the Bleeding Campaign»-ի  մի մաս, որն ուղղված է
վնասվածքային արյունահոսության հետ ասոցացված հիվանդացության և մահացության
նվազմանը [35]։ Չնայած, որ խորհուրդները վերաբերվում է միայն ախտորոշման և
բուժման ընդհանուր մոտեցումներին, հեղինակների համոզմամբ ելքերի բարելավմանը
կարելի է հասնել  միայն շարունակական կրթական ծրագրերի և փաստաթղթի տեղային
ադապտացիաների միջոցով, չեքլիսթերի,  համալիր վարման միջացառումների և որակի
կառավարման ծրագրերի կիրառմամբ:

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն
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Սույն Ուղեցույցը մշակվել է Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ
թերապևտների միության անդամների կողմից: Տեղայնացման/ադապտատցիայի
սկզբնաղբյուրներ են հանդիսացել Վնասվածքային արյունահոսությունների ընդլայնված
վարման Համաեւրոպական բազմաբնագավառ աշխատանքային խումբի (pan-European,
multidisciplinary Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma)  2016 թ.
“Վնասվածքային զանգվածային արյունահոսության և կոագուլոպաթիայի վարման
կլինիակական ուղեցույց”-ը [36]: Կատարվել է բազմաբնագավառ, համակարգված
գրականության որոնում օգտագործելով MEDLINE/PubMed առցանց տվյալների բազան,
հավելյալ կատարելով համապատասխան հրապարակումների գրականության ցանկերի
սկրինինգ: Յուրաքանչյուր որոնողական ռազմավարության նպատակն էր հայտնաբերել
պատահական բաշխմամբ վերահսկավող փորձարկումներ (ՊԲՎՓ), ոչ-ՊԲՎԹ և
համակարգային վերանայումներ, որոնք անդրադառնում են որոշակի գիտական
հարցադրումներին: Տեղայնացման/ադատպատցիայի աշխատանքները իրականացվել
են ըստ ADAPTE մեթոդաբանության՝ միջմասնագիտական աշխատանքային խմբի
անդամների առերես հանդիպումների և հեռահար շփումների միջոցով: Ուղեցույցի բոլոր
դրույթների վերաբերյալ ապահովվել է աշխատանքային խմբի բոլոր անդամների
կոնսենսուս:

Ուղեցույցում առկա խորհուրդների մակարդակները աստիճանավորված են համաձայն
Ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և գնահատման դասակարգման (Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE) համակարգի, և
ամփոփված են Հավելված 1-ում: GRADE համակարգում յուրաքանչյուր խորհրդի թվերը
վերաբերում են խորհուրդին հեղինակների կողմից շնորհվող ուժին: «Մենք խորհուրդ
ենք տալիս» (Մակարդակ 1) արտահայտությունը մատնանշում է ուժեղ խորհուրդ,
մինչդեռ «մենք առաջարկում ենք» (Մակարդակ 2)՝ թույլ խորհուրդ:

Սահմանումներ

Զանգվածային վնասվածքային արյունահոսության մասին խոսում են երբ առկա են
ստորև նշվածներից որևե մեկը.

- Շրջանառող արյան ծավալին հավասարարժեք կորուստ 24 ժամվա ընթացքում
- Արյան ծավալի 50% կորուստ 3 ժամերի ընթացքում
- Արյան շարունակական կորուստ 150 մլ/ժ արագությամբ
- Արյան շարունակական կորուստ 1.5 մլ/կգ/ժ արագությամբ 20 րոպեների

ընթացքում
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- Սուր արյունահոսություն, որը, չնայած հեղուկների համալրմանը և միջամտական
բուժմանը, հանգեցրել է վիճակի դեկոմպենսացիայի և արյան շրջանառության
անբավարարության

Արյունահոսությունների մանրամասն դասակարգումները տրված են Վիրաբույժների
ամերիկյան քոլեջի Վնասվածքի ընդլայնված կենսապահովման (Advanced Trauma Life
Support, ATLS) աղյուսակում (տես՝ II. Արյունահոսության ախտորոշում և վերահսկում,
Այուսակ 1. ):

Վնասվածքների հետ ասոցացված վաղ սուր կոագուլոպաթիան վերջերս ճանաչվել է
որպես բազմագործոնային առաջնային վիճակ, որն առաջանում է արյունահոսությունից
առաջացած շոկի, հյուսվածքային վնասմամբ պայմանավորված թրոմբին-
թրոմբոմոդուլին կոմպլեքսի առաջացման և հակամակարդիչ ու ֆիբրինոլիտիկ ուղիների
համատեղ ակտիվացման արդյունքում [9-11, 14, 18-23]։ Մակարդելիության շեղումների
ծանրությունը կախված է միջավայրային և թերապևտիկ գործոններից, որոնք բերում են,
կամ նվազագույնը՝ նպաստում են ացիդեմիային, հիպոթերմիային, դիլուցիային
(նոսրացմանը), հիպոպերֆուզիային և մակարդելիության գործոնների ծախսմանը [9, 10,
18, 24-26]։ Ավելին, կոագուլոպաթիան փոփոխվում է կապված վնասվածքային
գործոններից, ինչպիսիք են ուղեղային վնասումը և պացիենտի անհատական
գործոնները՝ տարիք, ժառանգականություն, ուղեկցող հիվանդություններ, բորբոքում և
նախորդող դեղորայքի կիրառման պատմություն, մասնավորապես օրալ
հակամակարդիչներ և նախահիվանդանոցային փուլում հեղուկի ընդունում [26-28]։

Մի շարք տերմիններ են առաջարկվել սպեցիֆիկ վնասվածքային կոագուլոպաթիայի
ֆիզիոլոգիան նկարագրելու համար, ներառյալ Սուր Վնասվածքային Կոագուլոպաթիա
[10, 29], Վնասվածքի Վաղ Կոագուլոպաթիա [11], Վնասվածք-Շոկի Սուր
Կոագուլոպաթիա [18], Վնասվածք-Խթանված Կոագուլոպաթիա [30] և Վնասվածք-
Ասոցացված Կոագուլոպաթիա [31]։

Համալիր բուժման սկզբունքներ

I. Առաջնային վերակենդանացում և հետագա արյունահոսության
կանխարգելում

Նվազագույն ուշացում

Խորհուրդ 1.
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Մենք խորհուրդ ենք տալիս ծանր վնասվածքներով պացիենտներին  միանգամից
տեղափոխել համապատասխան մասնագիտացված վնասվածքային
հաստատություն/բաժանմունք: (Մակարդակ 1B)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս վնասման և արյունահոսության կառավարման միջեւ
անցած ժամանակը հասցնել նվազագույնի: (Մակարդակ 1A)

Հիմնավորում
Վնասվածքների վարման կազմակերպման հիմքում ընկած է տուժածների հնարավորին
շտապ տեղափոխումը բազմամասնագետ բուժհաստատություն, ընթացքում
ապահովելով կենսական կարևոր ֆւոնկցիաների ապահովումը:
Ապացուցողականությունը թույլ է, սակայն առկա է ընդհանուր կոնսենսուս, որ
հիվանդանոցների խմբի ներգրավումը «վնասվածքի համակարգի» մեջ բերում է մոտ
15% վնասվածքային մահացության նվազման, մոտ 50% «կանխարգելելի մահացության»
նվազմամբ [37–39]: Վնասվածքներով պացիենտների  միջհիվանդանոցային
տեղափոխումները ընդհանուր մահացության փոփոխության չի հանգեցրել [40], և առկա
ապացույցները ոչ աջակցում են, ոչ հերքում պատահարի վայրից միանգամից մեծ
վնասվածքային կենտրոն տեղափոխումը [41]: Այնուամենայնիվ, կան որոշ
ապացույցներ, որ 65 տարեկանից բարձր հիվանդների դեպքում պետք է օգտագործվի
ցածր շեմ մասնագիտացված վնասվածքային կենտրոն տեղափոխման հարցում [42]:
Որևէ վերջնական եզրակացություն չի կարելի անել հիվանդանոցի կողմից սապսարկվող
վնասվածքներով պացիենտենրի ծավալի և բուժման ելքերի միջեւ կապի մասին [43]:

Տուռնիկետի կիրառում

Խորհուրդ 2.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս վերջույթի բաց վնասվածքից առաջացած կյանքին
սպառնացող արյունահոսության կասեցման համար նախավիրահատական փուլում
որպես առընթեր միջոց կիրառել տուռնիկետ։ (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Երբ պատառոտված վերջույթից տեղի է ունենում չկառավարվող արյունահոսություն,
ներառյալ թափանցող կամ պայթյունային վնասումների կամ վնասվածքային
անդամահատումների հետրանքով, տուռնիկետը սուր արյունահոսությունը
կառավարելու հասարակ և արդյունավետ մեթոդ է [49-53]։ Տուռնիկետի տեղադրումը
դարձել է ռազմական մարմնական վնասվածքների դեպքում զանգվածային արտաքին
արյունահոսությունների կառավարման ստանդարդ ինչպես մեծահասակների [49-52,
54] այնպես էլ երեխաների [55] շրջանում։ Կամավորների շրջանում կատարված մի
հետազոտություն ցույց է տվել, որ շուկայում առկա ցանկացած տուռնիկետ
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արդյունավետ է աշխատում [53]: Հետազոտությունը նույնպես ցույց տվեց, որ «սեղմման
կետով կառավարումը» անարդյունավետ է, քանի որ վայրկյաններ անց նկատվում է
համակողմանի արյան շրջանառություն։ Միևնույն ժամանակ, որևէ ապացույց կամ
կարծիք չի աջակցում տուռնիկետի կիրառմանը փակ վնասվածքների դեպքում։

Տուռնիկետը պետք է թողնել իր տեղում մինչև վիրահատական ճանապարհով արյան
կառավարման հասնելը [50, 52], չնայած այս ժամանակահատվածը պետք է պահել
որքան հնարավոր է կարճ։ Տուռնիկետի սխալ կամ երկարատեւ տեղադրումը կարող է
բերել բարդությունների, ինչպիսիք են նյարդի պարալիզ և վերջույթի իշեմիա [56],
չնայած այս միջադեպերը հազվադեպ են [54]։ Որոշ հրապարակումներ առաջարկում են
կիրառել տուռնիկետը առավելագույնը 2 ժամ [56]։ Ռազմաբժշկական
հրապարակումները նկարագրում են դեպքեր, որտեղ տուռնիկետները տեղադրված
մնացել են մինչեւ 6 ժամ և վերջույթը պահպանել է իր կենսունակությունը [50]։

Վերջերս զգալի քննարկումներ են առաջացել այս ապացույցների տեղափոխմանը
քաղաքացիական պրակտիկա, ելնելով հրապարակված ապացույցների փոքր ծավալից:
Քաղաքացիական պայմաններում մեծամասնություն վերքերից արյունահոսությունը
կարող է կառավարվել տեղային ճնշման կիրառմամբ, չնայած վերջույթի բութ [57], և
թափանցող [58] վնասումներից չկառավարվող արտաքին արյունահոսությունը պետք է
կառավարել տուռնիկետով։

Օդափոխում

Խորհուրդ 3.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս խուսափել հիպօքսեմիայից։ (Մակարդակ 1A)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս վնասվածքով պացիենտներին կատարել նորմալ
օդափոխում (նորմովենտիլյացիա)։ (Մակարդակ 1B)
Մենք առաջարկում ենք գերօդափոխում ուղեղային ճողվածքի սպառնացող
նշանների դեպքում։ (Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
Շնչափողի ինտուբացիայի հիմնական նպատակը ադեկվատ օդափոխման,
օքսիգենացիայի և շնչուղիների անցանելիության ապահովումն է։ Կան հստակեցված
վիճակներ, որոնց դեպքում ինտուբացիան պարտադիր է, օրինակ՝ շնչուղիների
խցանում, խանգարված գիտակցության մակարդակ (Գլազգո՝ ≤8), հեմոռագիկ շոկ,
թերօդափոխում կամ հիպօքսեմիա (59)։ Ամեն դեպքում հարկավոր է գնահատել այս
միջամտության բոլոր հնարավոր հետևանքները: Օրինակ դրական ճնշման կիրառումը
հիպովոլեմիկ պացիենտենրի շրջանում կարող է մակածել կյանքին սպառնացող
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հիպոտենզիա [60], և որոշ հեղինակներ գրանցել են նախահոսպիտալային
ինտուբացիայի հետ կապված մահացություն աճ [61]:

Հիպօքսեմիայի բացասական ազդեցությունը լավ հայտնի է, մասնավորապես
գանգուղեղային վնասվաքծներով (ԳՈւՎ) պացիենտենրի  շրջանում: Ուստի թթվածնի
բարձր կոնցենտրացիաները հիմնականում օգտագործվել է այս պացիենտների
առաջնային վարման ժամանակ իշեմիկ շրջաններ թթվածին մատակարարելու համար։
Որոշ հետազոտություններ, այնուամենայնիվ ցույց են տվել, որ չափազանց
հիպերօքսիան ասոցացված է բարձր մահացության հետ [66]: Դրա պատճառն անհայտ
է, բայց կարող է կապված լինել ազատ ռադիկալների բարձր արտադրության կամ
հիպերօքսիկ վազոկոնստրիկցիայի ուժեղացման հետ: Այդ իսկ պատճառով,
հիպերօքսիայից խուսափումը կարող է խելամիտ լինել։ Հիպերօքսիայի մակարդակը,
որը կարող է վնասվածքով պացիենտների համար վնասակար լինել չի սահմանված,
բայց հետազոտությունները մեծամասնությունը դիտարկում են PaO2-ի մակարդակը 200-
300 մմ ս.ս. (27-40 կՊա)-ից բարձրը, որպես շատ բարձր արժեք [67, 68]:

Ադեկվատ օդափոխումը կարող է ազդել ծանր վնասվածքով պացիենտենրի ելքերի վրա։
Առաջնային վերակենդանացման ժամանակ անձնակազմի կողմից կա գերօդափոխման
կատարման հակվածություն [69,70] և գերօդափոխված վնասվածքներով պացիենտների
մոտ արձանագրվում են մահացության ավելի բարձր ցուցանիշներ համեմատած ոչ
գերօդափոխված հիվանդների հետ [66]։ Թիրախային PaCO2-ի արժեքը պետք է լինի
5.0-5.5 կՊա (35-40 մմ ս.ս.):

Առանց  ԳՈՒՎ-ի պացիենտների շրջանում գերօդափոխման ազդեցությունը
արյունահոսության և ելքի վրա հայտնի չէ։ Միակ դեպքը, երբ գերօդափոխում-
մակածված հիպոկապնիան կարող է պոտենցիալ դեր խաղալ դա սպառնացող
ուղեղային ճողվածքն է։ Գերօդափոխումը կարող է օգտագործվել այս իրավիճակներում՝
փորձելով շահել ժամանակ մինչ այլ միջոցները արդյունավետ կլինեն [75, 76]: Այս
պրակտիկան գնահատող կլինիկական հետազոտություններ առկա չեն, սակայն առկա է
պարզ ֆիզիոլոգիական հիմնավորում։ Հաշվի առնելով մահվան չափազանց բարձր
ռիսկը, եթե որեւև միջոց չի ձեռնարկվում, ռիսկ/օգուտ հավասարակշռությունը թվում է
բարենպաստ, այնուամենայնիվ կարևոր է հաջորդիվ նորմալազնել PaCO2-ի
մակարդակը, որքան հնարավոր է շուտ։ Չնայած լրացուցիչ հետազոտությունների
կարիքի առկայությանը, խորհուրդ է տրվում ցածր շնչառական ծավալով և միջին PEEP-
ով պաշտպանիչ ԹԱՕ-ն վաղ կիրառում, մասնավորապես արյունահոսող
վնասվածքներով պացիենտների շրջանում, ովքեր բոլորն ունեն ՄՇԴՀ-ի բարձր ռիսկ։

II. Արյունահոսության ախտորոշում և վերահսկում/մոնիթորինգ
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Առաջնային գնահատում

Խորհուրդ 4.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ բժիշկը կլինիկորեն գնահատի վնասվածքային
արյունահոսության աստիճանը համակցված օգտագործելով պացիենտի
ֆիզիոլոգիական կարգավիճակը, վնասվածքի անատոմիական բնույթը, վնասվածքի
մեխանիզմը և պացիենտի օրգանիզմի պատասխանը առաջնային
վերակենդանացմանը։ (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Մինչդեռ արյան կորուստը երբեմն կարող է լինել ակնհայտ, ոչ տեսողական և ոչ
ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները արյունահոսության չափի լավ ուղղորդիչներ չեն [79]։
Վնասվածքի մեխանիզմը ներկայացնում է կարևոր սկրինինգային միջոց նշանակալի
արյունահոսության ռիսկով պացիենտենրի հայտնաբերման համար։ Օրինակ՝
Վիրաբույժների ամերիկյան քոլեջը (American College of Surgeons, ACS) սահմանել է շեմ՝
6 մ, որպես «անկման կրիտիկական բարձրություն», որն սերտօրեն ասոցացված է ծանչ
վնասվածքների հետ [80]:  Վնասվածքի մեխանիզմը, ծանրության աստիճանը, հիվանդի
ֆիզիոլոգիական  կարգավիճակը և պատասխանը վերակենդանացման
միջոցառումներին հետագայում պետք է ուղղորդեն արյունահոսության վիրահատական
վաղ կառավարման որոշումը կայացնելուն, ինչպես ընդգծված է ACS-ի հեղինակած
Վնասվածքի ընդլայնված կենսապահովման (Advanced Trauma Life Support, ATLS)
ընթացակարգում [81-84]։ Աղյուսակ 1-ն ամփոփում է սկզբնական ներկայացման հիման
վրա գնահատված արյան կորուստը համաձայն ATLS-ի դասակարգման համակարգի։

Աղյուսակ 1.

Վիրաբույժների ամերիկյան քոլեջի (ACS) Վնասվածքի ընդլայնված կենսապահովման
(Advanced Trauma Life Support, ATLS) արյան կորստի դասակարգում հիմնված հիվանդի

սկզբնական ներկայացմանը*

Աղյուսակը վերատպագրված է ACS-ի թույլտվությամբ [84]

Դաս I Դաս II Դաս III Դաս IV
Արյան կորուստ (մլ) Մինչեւ 750 750-1500 1500-2000 >2000
Արյան կորուստ (%
արյան ծավալ)

Մինչեւ 15% 15-30% 30-40% >40%

Անոթազարկ <100 100-120 120-140 >140
Սիստոլիկ արյան
ճնշում

Նորմալ Նորմալ Նվազած Նվազած

Անոթազարկի Նորմալ կամ Նվազած Նվազած Նվազած
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ճնշում (մմ ս.ս.) բարձր
Շնչառության
հաճախություն

14-20 20-30 30-40 >35

Մեզի արտահոսք
(մլ/ժ)

>30 20-30 5-15 Աննշան

ԿՆՀ/մենտալ
ստատուս

Թեթևակի
անհանգիստ

Թույլ
անհանգիստ

Անհանգիստ,
խառնված
(confused)

Խառնված,
լեթարգիկ

Սկզբնական
հեղուկի
փոխարինում

Կրիստալոիդ Կրիստալոիդ Կրիստալոիդ
և արյուն

Կրիստալոիդ
և արյուն

*70 կգ տղամարդու հաշվարկով

Այս դասակարգումը օգտակար ուղղորդիչ է, որը թույլ է տալիս հեմոռագիկ շոկի
դեպքում հաստատված ճշգրտությամբ քանակապես գնահատել արյան կորուստը [85]։
Այնուամենայնիվ, համաձայն որոշ հեղինակների կարծիքի դասակարգումը ունի մի շարք
թերություններ՝ գիտակցության խանգարումների թերագնահատումը հիպովոլեմիկ շոկի
առկայության պայմաններում և  հիպոտենզիայի հետ ասոցացված հաճախասրտության
գերագնահատումը [86-88]:

Աղյուսակ 2-ը բնորոշում է առաջնային  ինֆուզիոն (հեղուկային) վերակենդանացման
դեպքում պատասխանի երեք տեսակները, որտեղ անցողիկ պատասխան
ցուցաբերողները և պատասխան չցուցաբերողները արյունահոսության անհապաղ
վիրահատական կառավարման թեկնածուներ են։

Աղյուսակ 2.

Վիրաբույժների ամերիկյան քոլեջի Վնասվածքների ընդկայնված կենսապահովման
պատասխանները  սկզբնական հեղուկային վերակենդանացմանը*: Աղյուսակը

վերատպագրված է Վիրաբույժների ամերիկյան քոլեջի թույլտվությամբ [84]

Արագ պատասխան Անցողիկ
պատասխան

Մինիմալ կամ ոչ մի
պատասխան

Կենսական
ցուցանիշներ

Նորմալի
վերականգնում

Անցողիկ լավացում,
նվազած ԶՃ և
արագացած սրտի
հաճախություն

Մնում է
խանգարված

Գնահատվող
արյան կորուստ

Մինիմալ (10-20%) Չափավոր և
շարունակվող (20-

Ծանր (>40%)
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40%)
Հավելյալ
կրիստալոիդների
կարիք

Ցածր Չափավորից միջին Չափավոր, որպես
փոխներարկման
կամուր

Արյան կարիք Ցածր Միջինից բարձր Անհապաղ
Արյան
պատրաստուկ

Խումբ և
համատեղելիություն

Խումբ-սպեցիֆիկ Անհետաձգելի
արյան կիրառում
(release?)

Վիրահատական
միջամտության
կարիք

Հնարավոր է Հավանական է Շատ հավանական
է

Վիրաբույժի վաղ
առկայություն

Այո Այո Այո

*Իզոտոնիկ կրիստալոիդի լուծույթ, 2000 մլ մեծահասակներին, 20 մլ/կգ երեխաներին

Հեմոռագիկ շոկի ռիսկի կանխորոշման հատուկ սանդղակները կարող են օգտակար
լինել համապատասխան բուժման տրմադրման հարցում։ Շոկի ինդեքսը (սրտի զարկերի
հաճախությունը բաժանած սիստոլիկ արյան ճնշմանը) կարող է օգտակար լինել ծանր
արյունահոսության կանխորոշման համար [89] և կարող է օգնել հայտնաբերել
վնասվածքով այն պացիենտենրին, որոնք հեմոստազի հասնելու համար
միջամտությունների կարիք կունենան [90, 91]: Վնասվածքի հետ Ասոցացված Ծանր
Արյունահոսության (ՎԱԾԱ) սանդղակը օգտագործում է յոթ ցուցանիշներ (սիստոլիկ
արյան ճնշում, հեմոգլոբին, ներորովայնային հեղուկ, բարդացածերկարավուն ոսկրերի
և/կամ կոնքի բարդացած կոտրվածքներ, սրտի զարկերի հաճախություն, հիմքի
ավելցուկ և տարիք) զանգվածային փոխներարկման հավանականությունը
կանխորոշելու համար [92]:

Ի տարբերություն վերոնշյալ բավականաչափ բարդ և ժամանակատար տարբերակների
Նունեզը և ուրիշները առաջարկեցին անհամեմատ ավելի պրակտիկ և պարզ
համակարգ, որը կոչվեց Արյան սպառման գնահատման սանդղակ (Assessment of Blood
Consumption [ABC] score) [93]. Այս սանդղակը ընգրկում է չորս ցուցանիշ որոնցից
յուրաքանչյուչն շնորհվում է մեկ միավոր՝ վնասվածքի թափանցող մեխանիզմ, որովայնի
թիրախային ուլտրաձայնային հետազոտության դրական արդյունքներ (Positive FAST),
սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը < 90 մմ.սս. ընդունման պահին և սրտի կծկումների
հաճախականությունը ≥ 120 /ր ընդունման պահին: ABC-ի ≥ 2 միավորների արժեքները
ունեն 75% զգայունություն և 86% ունայնություն զանգվածային արյունահոսությամ և
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հետևաբար զանգվածային փոխներարկման կարիք ունեցող վնասվածքային
պացիենտների հայտնաբերման առումով:

Անհապաղ միջամտություն

Խորհուրդ 5.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ հեմոռագիկ շոկով և արյունահոսության
հայտնաբերված աղբյուրով ներկայացող պացիենտները  ենթարկվեն անհապաղ
արյունահոսության կառավարման միջամտության, անգամ եթե սկզբնական
վերակենդանացման միջոցառումները հաջող են։ (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Արյունահոսության աղբյուրը կարող է անմիջապես ակնհայտ լինել և թափանցող
վնասումները ավելի մեծ հավանականությամբ կունենան վիրահատական կառավարման
կարիք [94]։ Վիետնամական պատերազմի ժամանակ պայթյունից կամ հրազենայից
առաջացած մետաղական ֆրագմենտներով թափանցող վնասվածքների բուժման
արդյուքները հաստատում են վաղ վիրահատական միռջամտության կարիքը,  շոկային
վիճակում ընդւոնվող պացիենտենրի շրջանում [96]:

Գոյություն ունի կոռելացիա «անկայուն» կոնքի կոտրվածքների և ներորովայնային
վնասվածքների միջև [98, 100]: Նույնպես նկարագրվել է կապ կոնքի խոշոր
կոտրվածքների և գլխի ծանր վնասումների, զուգակցող կրծքավանդակային,
որովայնային, միզային և կմախքային վնասումների միջեւ [98]: Բարձր էներգիայի
վնասվածքնրով պացիենտները ավելի շատ փոխներարկման կարիք ունեն և ավելի քան
75%-ն ունեն ասոցացված գլխի, կրծքավանդակի, որովայնի, միզասեռական
վնասվածքներ [101]: Հիմնավոր փաստված է, որ «անկայուն» կոնքի կոտրվածքները
ասոցացված են զանգվածային արյունահոսության հետ [100, 102], և
արյունահոսությունը կոնքի խոշոր վնասվածքներով պացիենտենրի մահվան
առաջատար պատճառն է։ Կրծքավանդակի բութ վնասվածքների դեպքում ավելի քան
500 մլ հեմոթորաքսը պետք է խթան հանդիսանա կրծքավանդակի խոռոչ խողովակի
տեղադրման համար։ Թորակոտոմիան ցուցված է շարունակվող արյունահոսության
դեպքում և երբ կրծքավանդակի խոռոչ տեղադրված խողովակից հոսքը 24 ժամվա
ընթացքում 1500 մլ-ից ավելի է կամ 3 հաջորդական ժամվա ընթացքում 200 մլ-ից ավել։
Սուր վնասավածք վերահսկող թորակոտոմիան պետք է իրականացվպ երբ առկա է
շարունակական կրծքային արյունահոսությունով պայմանավորված կայուն հեմոռագիկ
շոկ, որն զուգորդվում է կրծքավանդակի խոռոչ տեղադրված խողովակից 1500 մլ-ից
ավելի արյան հոսքով [104, 105]:

Հետագա հետազոտություններ
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Խորհուրդ 6.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ հեմոռագիկ շոկով և արյունահոսության
չհայտնաբերված աղբյուրով ներկայացող պացիենտները անհապաղ ենթարկվեն
հետագա ընդլայնված հետազոտությունների: (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Հեմոռագիկ շոկում գտնվող արյունահոսության չհայտնաբերված աղբյուրով
պացիենտենրը պետք է ենթարկվեն կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի, կոնքի օղի
հետագա հետազոտման: Այս անատոմիական կառուցվածքները հանդիսանում են
վնասվածքների դեպքում արյան սուր կորստի հիմնական խոշոր աղբյուրները։
Կլինիկական քննությունից զատ, առաջնային հետազոտման ժամանակ [84, 107, 108]
որպես ախտորոշիչ միջոցներ խորհուրդ է տրվում կրծքավանդակի և կոնքի ռենտգեն
հետազոտություն ՈւՁՀ-ի հետ համատեղ [106]:

Որոշ հագեցված կենտրոններում անմիջապես հասանելի համակարգչային
շերտագրությունը (ՀՇ) [109] առաջնային հետազոտման ժամանակ կարող է փոխարինել
ռենտգեն հետազոտությանը: Հուբեր-Վագները և մյուսների 312 հիվանդանոցներում
8004 ծանր բութ վնասվածքներով մեծահասակ հիվանդների շրջանում ուսումնասիրել
են վնասվածքի առաջնային վարման սենյակի (trauma room) և ՀՇ սարքի միջև
հեռավորության ազդեցությունը ելքի վրա և գտել են, որ ՀՇ սարքի մոտ գտնվելը
վնասվածքի առաջնային վարման սենյակին ունի նշանակալի դրական ազդեցություն
այս ծանր պացիենտենրի ապրելիության վրա։ Հեղինակները առաջարկում են, որ
անհետաձգելի բժշկության բաժանմունքը պլանավորի տեղադրել ՀՇ սարքը վնասվածքի
սենյակում կամ առավելագույնը 50 մետր հեռավորության վրա [110]: Իրենց կատարած
գրականության վերանայման մեջ Յորգենսենը և կոլեգաները չգտան որեւէ
ապացույցներ, որ նախահիվանդանոցային որովայնի կամ կրծքավանդակի ՈւՁՀ-ն
բարելավում է վնասվածքով հիվանդների բուժումը [111]:

Ճառագայթաբանական քննություններ

Խորհուրդ 7.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս վաղ ճառագայթաբանական քննություններ (ՈւՁՀ կամ
կոնտրաստ նյութով ՀՇ) իրանի ենթադրվող վնասումով պացիենտների շրջանում
ազատ հեղուկի հայտնաբերման համար: (Մակարդակ 1B)

Միջամտություն

Խորհուրդ 8.
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Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ներկրծքավանդակային, ներորովայնային կամ
հետորովայնամզային արնահոսությամբ և հեմոդինամիկ անկայուն պացիենտենրը
ենթարկվեն շտապ միջամտության։ (Մակարդակ 1A)

Հետագա գնահատում

Խորհուրդ 9.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս ՀՇ հետազոտություն հեմոդինամիկ կայուն հիվանդների
համար։ (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Որովայնի բութ վնասվածքը՝ լուրջ ախտորոշիչ մարտահրավեր և ներքին
արյունահոսության կարևոր աղբյուր է։ ՈւՁՀ-ն հաստատված է որպես արագ և ոչ-
ինվազիվ ախտորոշիչ մոտեցում անհետաձգելի բժշկության բաժանմունքում
ներորովայնային ազատ հեղուկի հայտնաբերման համար [112-114]։ ՈւՁՀ-ն ունի բարձր
սպեցիֆիկություն, բայց ցածր զգայունություն ազատ ներորովայնային հեղուկի
հայտնաբերման համար իրանի թափանցող վնասվածքների դեպքում [115] և
երեխաների շրջանում որովայնի բութ վնասվածքների դեպքում [116]։ Դրական ՈւՁՀ-ն
դրական արդյունքները ցույց են տալիս հեմոպերիտոնեում, բայց որովայնի սկզբնական
ՈւՁՀ-ն բացասական տվյալները պետք է ուղղորդեն հետագա ախտորոշիչ
հետազոտությունների։

Համակարգչային շերագրության դերը վնասվածքով հիվանդների շրջանում լավ
փաստագրված է [117-124], և վերջին տարիներում վնասվածքով հիվանդների համար
նկարահանման տեխնոլոգիաները տեղափոխվել են դեպի բազմաշերտ
համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԲՇՀՇ)։ ՀՇ ախտորոշումը նշանակալիորեն
բարձրացնում է ապրելիության հավանականությունը բազմակի վնասվածքների
դեպքում [110]: Ամբողջ մարմնի ՀՇ-ն, որպես ստանդարդ ախտորոշիչ մեթոդ բազմակի
վնասվածքներով պացիենտենրի  վաղ վերակենդանացման փուլում տրամադրում է
հավելյալ օգուտներ գլխի և կրծքավանդակի վնասումների դեպքերում և բազմակի
վնասվածքներով պացիենտենրի շրջանում այլ արյունահոսման աղբյուրների
բացահայտման համար։

Հեմոգլոբին

Խորհուրդ 10.
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Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ սկզբնական ցածր հեմոգլոբինի մակարդակը
դիտարկվի որպես կոագուլոպաթիայի հետ ասոցացված ծանր արյունահոսության
ցուցանիշ։ (Մակարդակ 1B)

Մենք խորհուրդ ենք տալիս որպես արյունահոսության լաբորատոր ցուցանիշ
օգտագործել հեմոգլոբինի մակարդակի կրկնակի չափումները, քանի որ
հեմոգլոբինի սկզբնական նորմալ արժեքը կարող է քողարկել արյունահոսությունը:
(Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Հեմոգլոբինը (ՀԲ) կամ հեմատոկրիտը (ՀԿՏ) վնասվածքային հիվանդների բազային
ախտորոշիչ հետազոտման մասն են կազմում։ Ներկայումս ՀԲ-ի կիրառումը ավելի, քան
հեմատոկրիտինը, լայն տարածված է, և վերջինս հեմոգլոբինից հաշվարկվող ցուցանիշ
է: Չնայած հետազոտություններ մեծամասնությունը, որի վրա այս խորհուրդները
հիմնված են, ուսումնասիրել է ավելի շատ հեմատոկրիտը, քան հեմոգլոբինը։ Քանի որ
երկու ցուցանիշներն էլ օգտագործվել են կլինիկական պրակտիկայում փոխարելիորեն,
այս ուղեցույցներում մենք նույնպես հետևում ենք այտ մոտեցմանը:

Հեմոգլոբինի կամ հեմատոկրիտի ախտորոշիչ արժեքը ծանր վնասումով և
քողարկված/գաղտնի արյունահոսության աղբյուրներով վնասվածքային պացիենտենրի
հայտնաբերման համար բանավեճի թեմա է եղել [149-151]։ ՀԲ/ՀԿՏ ախտորոշիչ արժեքի
խոշոր սահմանափակումը ներերակային հեղուկների և էրիթրոցիտների
կոնցենտրատների ներարկման պատճառով առաջացող վերակենդանացման
միջոցառումների շփոթիչ ազդեցությունն է [125-127]: Ի հավելումն, սկզբնական ՀԲ-ի
կամ ՀԿՏ-ի արժեքները չեն կարող ճշգրտորեն արտածել արյան կորուստը, որովհետև
հիվանդները արյունահոսում են ամբողջ արյունը և կոմպենսատոր մեխանիզմները,
որոնք տեղափոխում են հեղուկը ինտերստիցիալ տարածությունից պահանջում են
ժամանակ և չեն կարող արտածվել սկզբնական չափումներում։ Ծանր
արյունահոսության ախտորոշման հարցում մեկնարկային ՀԲ/ՀԿՏ-ի արժեքների ցածր
զգայունության թեզը ներկայւոմս վիճարկվել է: Ըստ Ռայանի և համահեղինակների
տվյալների ՀԿՏ-ի ընդունման պահի արժեքները սերտորեն ասոցացված էին
հեմքռագիկ շոկի աստի-անի հետ [128]: Այլ հեղինակներ նույնպես այն կարծիքին են
տալիս, որ սկզբնական ՀԿՏ-ի արժեքը մեծ դեր է խաղում վնասվածքային հիվանդների
արյան կորստի գնահատման մեջ։ Թորսոնի և համահեղինակրեը 1492 վնասվածքային
պացիենտենրի  հետահայաց հետազոտմամբ գտել են, որ սկզբնական ՀԿՏ-ի արժեքն
ավելի ուժեղ է ասոցացված փոխներարկման անհրաժեշտության որոշման հետ, քան այլ
ցուցանիշները, ինչպիսիք են սրտի զարկերի հաճախությունը, արյան ԶՃ-ն կամ
ացիդեմիան, աջակցելով որ հեղուկի տեղափոխումը վնասվածքից հետո արագ է տեղի
ունենում և ենթադրում է ՀԿՏ-ի արժեքի ավելի կարեւորդ դեր վնասվածքներով
պացիենտենրի սկզբնական գնահատման ժամանակ [129]:
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Պլազմային լակտատ և հիմքի պակասուրդ

Խորհուրդ 11.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս պլազմային լակտատի և/կամ հիմքի պակասուրդի
չափումները որպես զգայուն թեստեր արյունահոսության և շոկի ծանրության
գնահատման և վերահսկման համար։ (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Պլազմային լակտատը օգտագործվել է որպես հեմոռագիկ շոկի ախտորոշիչ ցուցանիշ և
կանխորոշիչ մարկեր դեռևս 1960-ականներից [130]: Անաերոբ գլիկոլիզով արտադրված
լակտատի քանակը թթվածնի պահանջի, հյուսվածքային հիպոպերֆուզիայի և
հեմոռագիկ շոկի ծանրության անուղղակի մարկեր է [131-134]: Վինսենտը և կոլեգաները
[135] ցույց են տվել պլազմային լակտատի չափման արժեքը ապրելիության
կանխորոշման մեջ շրջանառական շոկով հիվանդների հետահայաց
հետազոտությունում։ Այս հետազոտությունը ցույց է տվել, որ լակտատի
կոնցենտրացիայի փոփոխությունները բուժման հանդեպ հիվանդի պատասխանի
մասին վաղ և օբյեկտիվ գնահատական են տրամադրում և առաջարկել են, որ
լակտատի կրկնակի չափումները ներկայացնում են շրջանառական շոկով հիվանդների
վստահելի պրոգնեստիկ ինդեքս: Աբրամսոնը և կոլեգաները [136] կատարել են
պրոսպեկտիվ դիտորդական հետազոտություն բազմակի վնասվածքներով հիվանդների
շրջանում լակտատի կլիրենսի և ապրելիության միջև կոռելացիան գնահատելու համար։
Բոլոր հիվանդները, ում լակտատի մակարդակը վերադարձել է նորմալ արժեքի (≤2
մմոլ/լ) 24 ժամվա ընթացքում, փրկվել են։ Ապրելիությունը նվազել է մինչև 77.8%, եթե
նորմալավորումը տեղի է ունեցել 48 ժամվա ընթացքում և 13.6% այն հիվանդների
շրջանում, ում լակտատի մակարդակը բարձր է 2 մմոլ/լ-ից 48 ժամից ավել:

Ի հակադրումն հեմոռագիկ շոկի դեպքում լակտատի մակարդակի, ՀՊ-ի և ելքի միջև
կոռելացիայի վերաբերյալ վստահելի մեծամասշտաբ առաջահայաց
հետազոտությունները բացակայում են։ Չնայած և հիմքի պակասուրդը և պլազմային
լակտատի մակարդակը լավ կոռելացվում են շոկի և վերակենդանացման հետ, այս երկու
ցուցանիշները ծանր վնասվածքներով պացիենտների շրջանում խստորեն չեն
կոռելացվում միմյանց միջև [137]։ Ուստի խորհուրդ է տրվում վնասվածքներով
պացիենտների շրջանում շոկի գնահատման նպատակով կատարել երկու ցուցանիշների
անկախ որոշումներ [131, 133, 137]:
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Մակարդելիության վերահսկում

Խորհուրդ 12.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ռուտին պրակտիկան ներառի մակարդելիության
վաղ և կրկնակի վերահսկում, օգտագործելով և ավանդական լաբորատոր
չափումներ (պրոթրոմբինային ժամանակ (ՊԺ), ակտիվացված մասնակի
թրոմբապլաստինի ժամանակ (ԱՄԹԺ), թրոմբոցիտների քանակ և ֆիբրինոգեն)
(Մակարդակ 1A) և/կամ վիսկոէլաստիկ մեթոդներ: (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Մակարդելիության ստանդարտ վերահսկումը ներառում է ՊԺ-ի, ԱՄԹԺ-ի,
թրոմբոցիտների և ֆիբրինոգենի վաղ և կրկնակի որոշում։ Առավել ուշադրությամբ է
կարևորվում ֆիբրինոգենի և թրոմբոցիտների արժեքները։ Հաճախ ենթադրվում է, որ
մակարդելիության տարածված ավանդական չափումները (միջազգային
բնականոնացվաց հարաբերակցություն (ՄԲՀ) և ԱՄԹԺ) վերահսկում են
մակարդելիությունը, այնուամենայնիվ այս թեստերը վերահսկում են արյան
մակարդելիության միայն սկզբնական փուլը և ներկայացնում են թրոմբինի
արտադրության միայն առաջին 4%-ը [138]։ Ուստի, հավանական է, որ վերոնշյալ
ավանդական չափումների նորմալ արժեքների պայմաններում մակարդելիության
ընդհանուր վիճակը լինի խանգարված [13, 139-143]: Ավելին, վնասվածքային
կոագուլոպաթիայի հայտնաբերման հետաձգումը կարող է ազդել ելքի վրա, և
թրոմբոէլաստոմետրիայի կատարման ժամանակը զգալի կարճ է, քան սովորական
լաբորատոր թեստերինը, խնայելով 30-60 րոպե [141, 144, 145]: Վիսկոէլաստիկ
հետազոտությունը կարող է օգտակար լինել թրոմբինի ուղղակի ինհիբիտորների
(դաբիգատրան, արգատոբրան, բիվալիրուդին կամ հիրուդին) կիրառման հետ կապված
մակարդելիության խանգարումների հայտնաբերման համար։ Բացի այդ, (վաղ) թրոմբի
պնդության փոփոխականությունը գրանված ըստ վիսկոէլաստիկ հետազոտության ցույց
է տրված որպես զանգվածային փոխներարկման անհրաժեշտության,
թրոմբոտիկ/թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների հաճախականության և վիրաբուժական ու
վնասվածքային հիվանդների մահացության լավ կանխորոշիչ [141, 146-150]: Ուստի,
մակարդելիության և ֆիբրինոլիզի ամբողջական և արագ վերահսկումը վիսկոէլաստիկ
մեթոդների կիրառմամբ կարող է օգնել ավելի ճշգրիտ թիրախավորել բուժումը, քան
միայն ավանդական լաբորատոր հետազոտությունները։

III. Հյուսվածքային օքսիգենացիա, հեղուկի տեսակ և ջերմաստիճանի
կառավարում
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Հյուսվածքային օքսիգենացիա

Խորհուրդ 13.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս վնասվածքների վարման առաջնային փուլում մինչ
զանգվածային արյունահոսության դադարեցումը ապահովել արյան սիստոլիկ
ճնշման թիրախ՝ 80-90 մմ ս.ս. գանգուղեղային վնասվածքների բացակայության
պարագայում։ (Մակարդակ 1C)
Ծանր ԳՈւՎ-ով (ԳԿՍ ≤8) հիվանդների դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալիս
ապահովել 80 մմ ս.ս. զարկերակային միջին ճնշում։ (Մակարդակ 1C)

Սահմանափակ ծավալի փոխարինում
Խորհուրդ 14.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս մինչև արյունահոսության կառավարման հասնելը,
թիրախային արյան ճնշման ապահովելու նպատակով կիրառել սահմանափակ
ինֆուզիոն թերապիայի ռազմավարություն (Մակարդակ 1B)

Անոթոսեղմիչներ և ինոտրոպներ

Խորհուրդ 15.

Կյանքին սպառնացող հիպոտենզիայի առկայության պայմաններում մենք խորհուրդ
ենք տալիս թիրախային զարկերակային ճնշման ապահովման համար  ի հավելում
հեղուկներին ներմուծել անոթասեղմիչներ։ (Մակարդակ 1C)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս միոկարդիալ դիսֆունկցիայի առկայության դեպքում
ներմուծել ինոտրոպներ։ (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Հյուսվածքային օքսիգենացիա ապահովելու համար վնասվածքներով պացիենտենրի
ավանդական բուժման մեջ օգտագործվել է վաղ և ագրեսիվ հեղուկի ներմուծում,
ուղղված արյան ծավալի վերականգնմանը։ Այս մոտեցումը կարող է այնուամենայնիվ
բարձրացնել վերքում հիդրոստատիկ ճնշումը, պոկել արյան մակարդուկը, նոսրացնել
մակարդելիության գործոնները և բերել հիվանդի անցանկալի սառեցման։ «Վնասման
վերահսկմամբ վերակենդանացում» (DCR) սկզբունքի նպատակն է հասնել նորմայից
ցածր արյան ճնշման, որը կոչվում է նաև «թույլատրելի կամ պերմիսիվ հիպոտենզիա», և
դրանով խուսափել բարձր դեղաչափերի հեղուկներով վաղ ագրեսիվ
վերակենդանացման բացասական ազդեցություններից, միառժամանակ ընդունելով, որ
կարճատև ժամանակահատվածներում առկա կլինի հյուսվածքային հիպոպերֆուզիայի
պոտենցիալ ռիսկ [151]: Պերմիսիվ հիպոտենզիայի ընդհանուր արդյունավետությունը
դեռ հարկ ունի հաստատվելու ՊԲՎՓ-ում, չնայած 1990-ականներին հրապարակված
երկու հետազոտություններ ցույց են տվել բարձրացած ապրելիություն, երբ ցածր կամ
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հետաձգված հեղուկի ծավալով վերակենդանացման սկզբունքը կիրառվել է թափանցող
[152] կամ թափանցող և բութ [153] վնասվածքների դեպքում։ Այնուամենայնիվ, այս
հետազոտություններին հակառակ, ապրելիության որևէ նշանակալի տարբերություններ
չեն հայտնաբերվել հետագա երկու հետազոտություններում թե թափանցող և բութ [154],
և թե միայն բութ վնասվածքների դեպքում [155]։
Վերջին մի քանի տարիներին հրապարակված մի շարք հետահայաց
հետազոտություններ ցույց են տվել, որ ագրեսիվ վերակենդանացման մեթոդները,
հաճախ սկսված նախահիվանդանոցային փուլում, կարող են վնասակար լինեն
վնասվածքներով պացիենտների համար [9, 28, 156, 157]։ Այս հետազոտություններից
մեկը ցույց տվեց, որ այս ռազմավարությունը բարձրացրել է վերջույթների ծանր
վնասվածքներով պացիենտների մոտ երկրորդային որովայնային կոմպարտմենտ
համախտանիշի (ՈԿՀ) զարգացման հավանականությունը [156]։ Այդ հետազոտության
մեջ վաղ մեծ ծավալով կրիստալոիդների ներմուծումը երկրորդային ՈԿՀ-ի զարգացման
ամենամեծ կանխորոշիչն է եղել։ Ավելին, մեկ այլ հետահայաց հետազոտություն 17,200
բազմակի վնասվածքներով պացիենտենրի ըդնգրկմամաբ, ցույց է տվել, որ
կոագուլոպաթիայի հաճախականությունը աճում է նախահիվանդանոցային փուլում
ներերակային տրվող հեղուկի ծավալի աճին զուգընթաց [9]:

Սահմանափակ ծավալով ինֆուզիոն թերապիայի ռազմավարության սկզբնական
օգտագործումը աջակցվել է մի պատահական բաշխմամբ առաջահայաց
հետազոտությամբ, որն ուսումնասիրել է սկզբնական ներհիվանդանողային
հիպոտենզիվ վերակենդանացման ռազմավարության հետևանքները հեմոռագիկ շոկով
վնասվածքներով պացիենտների շրջանում [158]։ Այս հետազոտության մեջ, որտեղ
գրեթե բոլոր 90 հիվանդներն ունեին թափանցող վնասվածքներ, ապցիենտենրը, ովքեր

ունեցել են նվազագույնը մեկ փաստագրված ներհիվանդանոցային ≤90 մմ ս․ս․

սիստոլիկ ճնշման իջեցում ռանդոմիզացվել են  ըստ նվազագույն միջին զարկերակային

ճնշումը 50-65 մմ ս․ս ապահովման թիրախային արժեքի։ Մեկ այլ հետազոտություն, որն

աջակցում է սահմանափակ ծավալով հեղուկների ներմուծման ռազմավարությանը,
հրապարակվել է Բրաունի և մյուսների կողմից [159]։ Այս հետազոտությունում ներառված
են եղել ՎԾՍ >15 միավորով 1216 վնասվածքային պացիենտենր, 51%-ի մոտ նկատվել է

հիպոտենզիա, որը սահմանվել է որպես <90 մմ ս․ս․սիստոլիկ ճնշում։ Պացիենտենրի

68%-ը ստացել է >500 մլ ծավալով կրիստալոիդային լուծույթ։ Հեղինակները ցույց են
տվել, որ նախահիվանդանոցային փուլում >500 մլ կրիստալոիդների ներմուծումը
ասոցացված է եղել վատ ելքերի հետ առանց նախահիվանդանոցային հիպոտենզիայով
հիվանդների շրջանում, սակայն ոչ հիպոտոնզիայով հիվանդների շրջանում։ >500 մլ
կրիստալոիդների ներմուծումը ասոցացված է եղել հիպոտենզիայի շտկման հետ։
Հեղինակները առաջարկել են, որ նախահիվանդանոցային ինֆուզիոն թերապիան
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պետք է լինի նպատակ-ուղղորդված հիմնվելով հիպոտենզիայի առկայության կամ
բացակայության վրա։ Վերջերս, Շրայբերը և մյուսները [160] գնահատել են
հիպոտենզիայով վնասվածքով պացիենտենրի շրջանում կառավարելի
վերակենդանացման (n = 97) իրագործելիությունը և անվտանգությունը, համեմատած
ստանդարտ վերակենդանացման (n = 95): Պացիենտները ներառվել և բաշխվել են
պատահակա սկզբունքով  նախահիվանդանոցային փուլում։ Ներգարվման ենթակա

պացիենտենրը  ունեցել են ≤90 մմ ս․ս․ սիստոլիկ ճնշում նախահիվանդանոցային

փուլում։ Կառավարելի վերակենդանացումով պացիենտենրը ստացել են 250 մլ հեղուկ,

եթե բացակայել է ճաճանչային անոթազարկը կամ սիստոլիկ ճնշումը եղել է <70 մմ ս․ս․

և հավելյալ 250 մլ բոլյուսներ ճաճանչային անոթազարկը կամ ≥70 մմ ս․ս․ սիստոլիկ

ճնշում պահպանելու համար։ Հետազոտության ժամանակ ներմուծված կրիստալոիդների

միջին ծավալը  կազմել է 1․0 լ (ստանդարտ շեղումը՝ 1.5) կառավարելի

վերակենդանացման խմբում և 2․0 լ (ստանդարտ շեղումը՝ 1.4) ստանդարտ

վերակենդանացման խմբում։ ԻԹԲ-ազատ օրերը, ԹԱՕ-ազատ օրերը, երիկամային
վնասումը և երիկամային անբավարարությունը չի տարբերվել այս խմբերում։

Պետք է նշել, որ վնասման կառավարումով վերակենդանացման ռազմավարությունը
սահմանափակ ծավալով ինֆուզիոն թերապիայի օգտագործումով հակացուցված է
ԳՈՒՎ-ով և ողնուղեղային վնասվածքներով պացիենտենրին, քանի որ ադեկվատ
պերֆուզիոն ճնշումը առանցքային է վնասված կենտրոնական նյարդային համակարգի
հյուսվածքային օքսիգենացիայի ապահովման համար [161, 162]։ Արյունահոսության
արագ կառավարումը մասնավոր կարևորություն ունի այս հիվանդների շրջանում։
Ավելին, պերմիսիվ հիպոտենզիայի սկզբունքը պետք է զգուշորեն դիտարկել տարեց
հիվանդների շրջանում և կարող է հակացուցված լինել, եթե հիվանդը տառապում է
քրոնիկ զարկերակային հիպերտենզիայով [163, 164]:
Եզրափակելով, վնասման կառավարումով վերակենդանացման ռազմավարությունը, որի

նպատակն է հասնել 80-90 մմ ս․ս․ ճնշման՝ նորմալ սիստոլիկ ճնշումից ավելի ցածր,

կիրառելով սահմանափակ հեղուկներով փոխարինման սկզբունքը առանց ՈւՎՎ և/կամ
ողնուղեղի վնասմամբ հիվանդների շրջանում, աջակցվում է գրականության կողմից,
չնայած ՌԿՀ-երից ուժեղ ապացույցները բացակայում են։
Վազոպրեսորները նույնպես կարող են ժամանակավոր պահանջվել  հյուսվածքային
պերֆուզիա ապահովելու համար կյանքին սպառնացող հիպոտենզիայի դեպքում,
անգամ երբ հեղուկի մեծացումը ընթացքի մեջ է և հիպովոլեմիան դեռ չի շտկվել։
Նորէպինեֆրինը (ՆԷ) հաճած օգտագործվում է սեպտիկ և հեմոռագիկ շոկով
հիվանդների զարկերակային ճնշման վերականգնման համար և այժմ խորհուրդ է
տրվում որպես ընտրության դեղորայք այս նպատակով սեպտիկ շոկի ժամանակ [165]:
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Չնայած ՆԷ-ն ունի որոշ β-ադրեներգիկ էֆեկտներ, այն ազդում է գերազանցապես
որպես անոթկրճատիչ։ Զարկերակային α-ադրեներգիկ խփանումը մեծացնում է
զարկերակային դիմադրությունը և կարող է բարձրացնել սրտային
հետբեռնվածությունը։ ՆԷ-ն գործադրում է և զարկերակային, և երակային α-
ադրեներգիկ խփանում [166]։

Անոփասեղմիչները կարող են օգտակար լինել, եթե օգտագործվեն ժամանակավոր,
զարկերակային ճնշում պահպանելու և հյուսվածքային պերֆուզիա ապահովելու համար
կյանքին սպառնացող հիպոտենզիայի դեպքում։ Եթե կիրառվում է, կարևոր է հետևել

սիստոլիկ ճնշման խորհուրդ տրվող թիրախին (80-90 մմ ս․ս․) առանց ՈւՎՎ

հիվանդների շրջանում։
Քանի որ, անոփասեղմիչները կարող են բարձրացնել սրտային հետբեռնվածությունը,
եթե ներարկման մակարդակը չափազանց մեծ է կամ ձախ փորոքային ֆունկցիան
արդեն տուժած է, սրտի ֆունկցիայի մեկնարկային գնահատումը գերձայնային
հետազոտության միջոցով խիստ կարևոր է։ Սրտային ֆունկցիան կարող է խանգարված
լինել վնասվածքներով պացիենտենրի շրջանում սրտի սալջարդի, պերիկարդիալ
արտաքիրտի հետևանքով կամ ներգանգային հիպերտենզիայի ԳՈՒՎ-ի դեպքում,
որպես երկրորդային հետևանք։ Սրտային դիսֆունկցիայի առկայությունը պահանջում է
ինոտրոպներով բուժում, ինչպիսին են դոբուտամինը կամ էպինեֆրինը։ Սրտի
ֆունկցիայի գնահատման կամ սրտային արտամղման վերահսկման բացակայության
պայմաններում, ինչը հաճախ լինում է հեմոռագիկ շոկի վարման վաղ փուլերում,
սրտային դիսֆունկցիա պետք է ենթադրել հեղուկի ներմուծման և ՆԷ-ի հանդեպ վաղ
պատասխանի առկայության դեպքում։

Հեղուկի տեսակ

Խորհուրդ 16․

Մենք խորհուրդ ենք տալիս հիպոտենզիվ արյունահոսող վնասվածքային
պացիենտների հեղուկային թերապիան սկսել իզոտոնիկ կրիստալոիդային
լուծույթներով։ (Մակարդակ 1A)
Մենք առաջարկում ենք զերծ մնալ 0.9% NaCl-ի լուծույթի չափազանց կիրառումից։
(Մակարդակ 2C)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս  ծանր ԳՈՒՎ-ով հիվանդների շրջանում զերծ մնալ
հիպոտոնիկ լուծույթների կիրառումից, ինչպիսին է Ռինգերի լակտատը։
(Մակարդակ 1C)
Մենք առաջարկում ենք սահմանափակել կոլոիդների կիրառումը հեմոստազի վրա
կողմնակի ազդեցությունների պատճառով։
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Հիմնավորում
Չնայած հեղուկով վերակենդանացումը (ինֆուզիոն թերապիան) ծանր հեմոռագիկ շոկի
դեպքում հյուսվածքային պերֆուզիայի վերականգնման առաջին փուլն է, դեռևս պարզ
չէ թե կրիստալոիդներ, կոլոիդներ, և ավելի սպեցիֆիկորեն որ կրիստալոիդը կամ որ
կոլոիդը պետք է կիրառել արյունահոսող վնասվածքային պացիենտենրի սկզբնական
բուժման ժամանակ։

Վնասվածքների մեծ մաս հետազոտություններում 0․9% նատրիումի քլորիդն է կիրառվել

որպես կրիստալոիդային լուծույթ։ Այնուամենայնիվ, վերջին հետազոտություններն
ենթադրում են, որ կրիստալոիդները կարող են մեծացնել ացիդոզը և երիկամների
վնասման հաճախությունը առողջ կամավորների շրջանում կամ մեծահասակ ծայրահեղ

ծանր պացիենտների շրջանում [167, 168]: 0․9% նատրիումի քլորիդին հակառակ,

հավասարակշռված էլեկտրոլիտային լուծույթները պարունակում են էլեկտրոլիտների
ֆիզիոլոգիական կամ ֆիզիոլոգիականին մոտ կոնցենտրացիա։ Վերջերս փոքր
պրոսպեկտիվ ռանդոմիզացված հետազոտությամբ 46 վնասվածքային հիվանդների
շրջանում հավասարակշռված էլեկտրոլիտային լուծույթը բարելավել է թթվահիմնային
վիճակը և բերել է վնասումից 24 ժ անց ավելի քիչ հիպերքլորեմիայի համեմատած 0.9%
նատրիումի քլորիդի [169]: Այս հետազոտության երկրորդային վերլուծությունը ցույց
տվեց, որ հավասարակշռված էլեկտրոլիտների լուծույթների կիրառումը հանգեցրել է
զուտ ծախսերի օգուտի համեմատած 0.9% նատրիումի քլորիդի կիրառմանը [170]։
Ուստի, եթե կիրառվում է 0.9% նատրիումի քլորիդի լուծույթ, պետք է այն
սահմանափակել առավելագույնը 1-1.5 լ։
Եթե օգտագործվում են կրիստալոիդներ, ԳՈւՎ-ով պացիենտների շրջանում պետք է
խուսափել հիպոտոնիկ լուծույթներից, ինչպիսին է Ռինգերի լակտատը, որպեսզի
նվազեցվի հեղուկի անցումը վնասված ուղողային հյուսվածք։ Ավելին, pH-ը պոտենցիալ
վերականգնող լուծույթի կիրառումը կարող է նպաստավոր լինել, քանի որ վերջերս մի
հետազոտություն ցույց տվեց, որ Ռինգերի ացետատի լուծույթն ավելի արագ է
վերականգնել ընդերային դիզօքսիան, որն ապացուցվել է ստամոքսային
տոնոմետրիայով, քան Ռինգերի լակտատը [171]։ Արդյոք առկա է առավելություն որոշ
իզոտոնիկ հավասարակշռված կրիստալոիդների համար կապված հիվանդացության ու
մահացության նվազեցման հետ, դեռ պարզ չէ և պետք է հետազոտվի [170, 172]։
Կոխրեյնի ամենավերջին մետա-վերլուծությամբ՝ հեղուկի, կոլոիդների և
կրիստալոիդների տեսակի վերաբերյալ, չի հաջողվել ցույց տալ թե ԻԹԲ-ում բուժված
կրիտիկական պացիենտենրի շրջանում կոլոիդները նվազեցնում են մահվան ռիսկը
համեմատած կրիստալոիդների [173]։

Քանի որ, կոլոիդները նաև ավելի թանկ են, քան կրիստալոիդները, եթե սկզբնական
բուժման ժամանակ կիրառվում են հեղուկներ որպես սահմանափակ ծավալով
փոխարինման ռազմավարության մաս, հիպոտենզիվ արյունահոսող հիվանդների
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բուժման համար կրիստալոիդների ներմուծումը ավելի, քան կոլոիդներինը, թվում է
արդարացված։ Վերակենդանացման ուշ փուլերում նույնպես, մեծ ծավալի
կրիստալոիդների ներմուծումը անկած ասոցացված չէ բազմակի օրգանային
անբավարարության հետ [174]: Ավելին, եթե վնասվածքային պացիենտենրին բարձր
հարաբերության թարմ սառեցված պլազմա/էրիթրոցիտար զանգված
(ԹՍՊ/Էր.զանգված) չի կարող ներմուծվել, հետահայաց հետազոտությունը ցույց է տվել,
որ վերակենդանացումը նվազագույնը 1 լ կրիստալոիդներ մեկ միավոր էրիթրոցիտներին
թվում է՝ ասոցացված է ընդհանուր մահացության իջեցման հետ [175]:
Ներկայումս պարզ չէ թե որ կոլոիդը պետք է, կամ արդյոք պետք է օգտագործել, եթե
կրիստալոիդներով չի ստացվում վերականգնել արյան թիրախային ճնշումը։ Բաննը և
մյուսները հրապարակել են Կոխրեյնի մի մետա-վերլուծություն տարբեր կոլոիդների
ազդեցությունների համեմատման նպատակով ընդհանուր 5484 պացիենտենրի
շրջանում, ովքեր որ կարծես ծավալի փոխարինման կարիք ունեին [176]։ Այս
ամփոփման արդյդունքում ձեռք չի բերվել որևէ ապացույց, որ մի կոլոիդային լուծույթն
ավելի արդյունավետ է քան մեկ ուրիշը, չնայած հավաստիության միջակայքերը լայն էին
և չէին բացառում կլինիկապես նշանակալի տարբերությունները կոլոիդների միջև։
Մինչդեռ առկա է վիճահարույց մետա-վերլուծության տվյալներ, համաձայն որոնց. մի
կողմից ՀԷՕ-ով բուժված ծայրահեղ ծանր պացիենտենրի շրջանում նկատվում է
երիկամների վնասման և մահացություն աճ [177, 178], և մյուս կողմից մահացության
կամ երիկամների վնասման ոչ մի տարբերություն 6% ՀԷՕ ստացած վիրաբուժական
հիվանդների շրջանում [179]։

Մի շարք հետազոտություններ ուսումնասիրել են հիպերտոնիկ լուծույթները։ 2008
թվականին 209 բութ վնասվածքներով հիվանդների շրջանում կատարված կրկնակի
կույր ՊԲՎՓ-ը համեմատել է օրգանային անբավարարության վրա 7.5% 250 մլ
հիպերտոնիկ աղային և 6% դեքստրան 70 լուծույթներով բուժումը Ռինգերի լակտատի
լուծույթի հետ [180]։ Վերլուծությունը որևէ նշանակալի տարբերություն չի հայտնաբերել
օրգանային անբավարարության և առանց ՄՇԴՀ-ի փրկվածների շրջանում։ Չնայած,
ՄՇԴՀ չունեցող պացիենտների մի ենթախումբում (պոպուլացիայի 19%), որտեղ
պահանջել էր 10 Մ կամ ավել  էրիթրոցիտային զանգված, արձանագրվել եր
ապրելունակության բարելավում: Ուղեղի վնասվածքներով հիվանդների շրջանում
կատարված կլինիկական հետազոտությունը գտել է, որ էկվիմոլյար դեղաչափերով
հիպերտոնիկ աղային լուծույթը ավելի արդյունավետ է նվազեցրել ներգանգային
ճնշումը, քան դեքստրանի լուծույթը 20% մանիտոլով [181]։ Չնայած, Կուպերը և մյուսները
որևէ նյարդաբանական ֆունկցիոնալ տարբերություն գրեթե չեն գտել ԳՈւՎ-ից 6 ամիս
անց նախահիվանդանոցային շրջանում հիպերտոնիկ աղային լուծույթով վերականգնում
ստացած հիվանդների շրջանում, համեմատած ավանդական հեղուկին [182]: Ավելին,
Բալջերի և կոլեգաների կողմից կատարված երկու մեծ պրոսպեկտիվ ռանդեմիզացված
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բազմակենտրոն հետազոտություններ [183, 184] վերլուծել են արտահիվանդանոցային
հիպերտոնիկ լուծույթի ազդեցությունը նյարդաբանական ելքի վրա ծանր ՈւՎՎ-ից և
վնասվածքային հիպովոլեմիկ շոկից վերապրածների շրջանում։ Այս
հետազոտություններին չի հաջողվել ցույց տալ որևէ առավելություն համեմատած նորմալ
0.9% աղային լուծույթի հետ 2184 հիվանդների շրջանում։ Հակառակը, վերջերս մի
հետազոտություն ցույց է տվել, որ հիպերտոնիկ լուծույթները ազդում են մակարդման
վրա այս խումբ հիվանդների շրջանում [185]:
Եզրափակելով, առակա ապացույցները ենթադրում են, որ հիպերտոնիկ աղային
լուծույթն անվտանգ է, բայց չի բարելավում  ոչ ապրելիությունը, ոչ նյարդաբանականը
ելքը ԳՈւՎ-ից հետո։ Մինչ այժմ միայն մեկ հետազոտություն է հրապարակվել, որտեղ
մեկնարկային ինֆուզիոն թերապիան հիպերտոնիկ աղային դեքստրանի կիրառմամբ
բարելավել է ապրելիությունը համեմատած նորմալ աղային լուծույթին [186]:

Էրիթրոցիտներ

Խորհուրդ 17.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս հեմոգլոբինի 7-9 գ/դլ թիրախային մակարդակ։
(Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Հյուսվածքների թթվածնի մատակարարումը արյան հոսքի և զարկեակային թթվածնի
տարողության արդյունք է, որն ուղղակիորեն կապված է Հբ մակարդակից, ուստի Հբ-ի
նվազումը կարող է հանգեցնել հյուսվածքային հիպօքսիայի առաջացում։
Այնւոամենայնիվ, հաշվի առվելով սուր նորմովոլեմիկ սակավարայունթյան  հանդեպ
զարգացող կոմպենսատոր մեծանիզմները, որոնք ներառում է մակրո- և
միկրոշրջանառական փոփոխություններ արյան հոսքում, ցածր Հբ-ի կլինիկական
ազդեցությունները բավականաչափ բարդ է կանխատեսել։
ՊԲՎՓ-ները, որոնք ուսումնասիրել են ծայրահեղ ծանր պացիենտների շրջանում
փոխներարկման համար Հբ-ի շեմը գտել են, որ սահմանափակ կամ պահպանողական
փոխներարկման ռազմավարությունները (Հբ-ի շեմը 7-ից 9 գ/դլ-ի միջև) անվտանգ են
կամ ավելի անվտանգ են, քան լիբերալ ռազմավարությունները (շեմերը՝ ≥9 գ/դլ) [187-
190], սրտային հետվիրահատական [191] կամ սուր պսակային համախտանիշով
պացիենտների խմբերի հավանական բացառությամբ: Այս հետազոտությունները
բացառել են զանգվածային արյունահոսությամբ պացիենտներին։ Որևէ ՊԲՎՓ չի
համեմատել սահմանափակ և լիբերալ փոխներարկման սխեմանը վնասվածքային
պացիենտների շրջանում։ Փոխներարկման պահանջները ինտենսիվ թերապիայում
(Transfusion Requirements in Critical Care, TRICC) հետազոտության շրջանակներում
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ընդգրկված պացինետների մի ենթախմբի արդյունքներ (n=203) ենթարկվել էն
կրկանկի վերլուծության [192]։ Սահմանափակ փոխներարկումով սխեման (Հբ-ի
փոխներարկման խթան՝ <7.0 գ/դլ) բերել է ավելի քիչ փոխներարկումների համեմատած
լիբերալ փոխներարկման սխեմայի (Հբ-ի փոխներարկման խթան՝ <10 գ/դլ), և կարծես
անվտանգ է։ Այնուամենայնիվ, որևէ վիճակագրորեն նշանակալի օգուտներ չեն
գրանցվել բազմակի օրգանային անբավարարության կամ հետվնասվածքային
ինֆեկցիաների առումներով։ Պետք է ընդգծել, որ այս հետազոտությունը ոչ մշակված է
եղե, ոչ ուղղված այս հարցերին ճշգրիտ պատասխանելու։ Ավելին, չի կարող բացառվել
այն, որ փոխներարկված էրիթրոցիտների միավորների քանակը պարզապես ցույց է
տալիս վնասման ծանրությունը։ Մինչդեռ, համաձյան բազմաթիվ հետազոտությունների
տվյալների էրիթրոցիտների փոխներարկումները վնասվածքային պացիենտենրի մոտ
ասոցացված են բարձր մահացության [193-196], թոքերի վնասման [197-199],
ինֆեկցիաների հաճախության աճի [200, 201] և երիկամային անբավարարության հետ
[196]:
Քանի որ սակավարյությունը երկրորդային իշեմիկ վնասման հնարավոր պատճառ է,
առաջ է քաշվել սահմանափակ փոխներարկումով ռազմավարությունների
անվտանգության հարցը ԳՈւՎ-ով հիվանդների շրջանում։ Ամենավաղ կլինիկական
տվյալները գալիս են կարևոև մեթոդական սահմանափակումներով հետահայաց
դիտորդական հետազոտություններից։ Ձեռք են բերվել հակասական արդյունքներ
ուղեղի պերֆուզիայի և փոխանակության մարկերների վրա էրիթրոցիտտար զանգվածի
փոխներարկման ազդեցությւոնների վերբերյալ մեկուսացված ծանր ԳՈւՎ-ի դեպքերում:
2012 թվականին հրապարակված երկու համակարգային վերանայումներ ընդգծեցին այս
խմբի պացինետների շրջանում փոխներարկման համար Հբ-ի սպեցիֆիկ խթանի/շեմի
վերաբերյալ բարձր մակարդակի գիտական ապացույցների բացակայությունը [202,
203]։ Ավելի վերջերս երկու հետազոտություններ ուսւոմնասիրել  էին
սակավարյունության և Էր.զանգվածի փոխներարկումների ազդեցությունը ԳՈՒՎ-ից
հետո նյարդաբանական վերականգնման մակարդակի վրա [204, 205]: Առանց
հեմոռագիկ շոկի նշանների և Գլազգոյի սանդղակով ≤  8 միավոր ունեցող 1158
պացիենտների բուժման ելքերը (28 օրական ապրելունակությունը, ապրելունակությւնը
առանց ՄՇԴՀ-ի և 6-րդ ամսվա նյարդաբանական կարգավիճակը) եղել էին ավելի
անբարենպաստ երբ նրանք ստացել էին Էր.զանգվածի փոխներարկումներ Հբ-ի ≥ 10
գ/դլ ար-եքների դեպքում [204]: Հբ-ի ≤ 10 գ/դլ որևե նմանատիպ կապ Էր.զանգվածի
փոխներարկումների ր բուժման ելքերի միջև չի նկատվել: Ռոբերտսոնը և
համահեղինակները 200 ԳՈՒՎ-ով պացիենտենրի շրջանում ուսումնասիրել  էին Հբ-ի
երկու շեմերի ( 7 գ/դլ և 10 գ/դլ) և էրիտրոպոետինի և պլացեբոյի ազդեցությունները
բուժման ելքերի վրա [205]: Պաիցնետները ներգրավվել էին ԳՈՒՎ-ի առաջիկա 6
ժամերի ընթացքում և  նրանցից 99 շրջանում կիրառվել եր 7 գ/դլ փոխներարկման շեմը
իսկ 101 պարագայում՝ 10 գ/դլ։ Իբրև հիմնական ելք ընդւոնվել էր նյարդաբանական
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վերականգումը 6 ամիս անց, որը գնահատոտւմը կատարվել էր Գլազգոյի Ելքի
Սանդղակի միջոցով, բաժանելով բոլոր արդյուքնները որպես բարենպաստ կամ ոչ
բարենպաստ խմբերի։ 10 գ/դլ Հբ մակարդակի խմբում որևէ բարենպաստ
առավելություն չի հայտնաբերվել ։ 7 գ/դլ շեմով խմբում 42.5% հիվանդներն ունեցել են
բարենպաստ ելք, համեմատած 33.0% 10 գ/դլ շեմով խմբում (95% ՀՄ -0.06-0.25
տարբերությամբ)։ Մահացության տարբերություն չեր գրանցվել։ Թրոմբոէմբոլիկ
բարդություններն ավելի շատ գրանցվել էին 10 գ/դլ շեմով խմբում [205]: Ընդհանուր
առմամբ ծանր ԳՈւՎ-ով հիվանդները չպետք է վարվեն Հբ-ի այլ փոխներարկման շեմով,
քան այլ ծայրահեղ ծանր հիվանդները։
Էրիթրոցիտներ մասնակցում են հեմոստազին ազդելով ակտիվացած թրոմբոցիտների
բիոքիմիական և ֆունկցիոնալ ռեակտիվականության վրա ռեոլոգիական ազդեցության
միջողով թրոմբինի առաջացման մեխանիզմենրի միջոցներով [206]։ Հկտ-ի
ազդեցությունը արյան մակարդելիության վրա դեռ ամբողջովին բացատրված չէ [207]:
Հկտ-ի սուր նվազումը բերում է արյունահոսության ժամանակի մեծացման [208, 209],
որը վերականգնվում է փոխներարկման դեպքում [208]։ Սա կարող է կապված լինել
էրիթրոցիտների թաղանթների էլաստազ ֆերմենտի առկայության հետ, որը կարող է
ակտիվացնել մակարդման IX գործոնին [210, 211]: Չնայած կենդանիների մոդելում ցույց
է տրվել, որ Հկտ-ի չափավոր իջեցումը չի մեծացնում արյան կորուստը փայծաղի
ստանդարտ վնասման դեպքում [212], և մեկուսացված in vitro Հկտ-ի նվազումը չի
ազդում արյան մակարդման վրա, որը գնահատվել է թրոմբոէլաստոմետրիայի միջոցով:

Ջերմաստիճանի կառավարում

Խորհուրդ 18.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս նորմոթերմիայի հասնելու և պահպանելու համար
ջերմության կորստի նվազմանը և հիպոթերմիկ պացիենտների տաքացմանն
ուղղված միջոցառումների վաղ կիրառում։ (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Հիպոթերմիան (մարմնի կորիզային ջերմաստիճանը <35°C) ծանր վնասվածքներով
պացիենտների շրջանում ասոցացված է ացիդոզի, հիպոտենզիայի և կոագուլոպաթիայի
հետ։ Հիպոթերմիայի ազդեցությունը ներառում է թրոմբոցիտների խախտված
գործունեություն, մակարդելիության գործոնների ֆունկցիայի խանգարում (1°C-ով
իջեցումը ասոցացված է ֆունկցիայի 10% իջեցման հետ), ֆերմենտների արգելակում և
ֆիբրինոլիզ [213-215]։ 34°C-ից ցածր մարմնի ջերմաստիճանը խանգարում է արյան
մակարդելիությունը, բայց սա միայն գրանցվել է, երբ մակարդելիության թեստերը (ՊԺ
և ԱՄԹԺ) իրականացվել են հիպոթերմիայով հիվանդների շրջանում ցածր
ջերմաստիճանների դեպքում, և ոչ 37°C պարագայում, որը հանդիսանում է ըստ այս
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թեստերի իրականացման ստանդարտ նախապայման։
Հիպոթերմիայի խորը կլինիկական ազդեցությունների ի վերջո բերում են բարձր
հիվանդացության և մահացության [216], և հիպոթերմիկ պացիենտները պահանջում են
ավելի շատ արյան պատրաստուկներ [217]։ 604 վնասվածքային պացիենտների
շրջանում կատարված մի հետահայաց հետազոտության ցույց է տվել, որ 34°C-ից ցածր
ջերմաստիճանը ասոցացված է ավելի քան 80% անկախ մահացության ռիսկի հետ,
շոկի, կոագուլոպաթիայի, վնասվածքի ծանրության և փոխներարկման պահանջների
տարբերությունները հավասարակշռելուց հետո (ՇՀ 1.87; 95% ՀՄ 1.8-3.0; P=0.007)
[218]: Վերջերս մի հետազոտություն կատարել է Փենսիլվանիայի Վնասվածքների Ելքի
Հետազոտության (PTOS) 10 տարվա տվյալների երկրորդային վերլուծություն, որում
ներառված է եղել 11,033 ծանր ԳՈւՎ-ով պացիենտներ, և ցույց է տրվել, որ սպոնտան
հիպոթերմիան հիվանդանոց ընդունելիս ծանր ԳՈւՎ-ով պացիենտների շրջանում
ասոցացված է եղել զգալի բարձր մահացության հետ [219]: Հիպոթերմիայի
կանխարգելմանը և հիպոթերմիա-ասոցացված կոագուլոպաթիայի ռիսկի նվազմանն
ուղղված քայլերը ներառում են հագուստի հեռացումը, հիվանդին ծածկելը՝ ջերմության
լրացուցիչ կորստից կանխման համար, շրջապատող ջերմաստիճանի բարձրացում,
ճնշումով օդով տաքացում (forced air warming), տաք հեղուկով թերապիա և ծանրագույն
դեպքերում՝ արտամարմնային վերատաքացման սարքերի կիրառում [220-222]:

IV. Արյունահոսության արագ կառավարում

Վնասման կառավարումով վիրաբուժություն (Damage Control Surgery)

Խորհուրդ 19.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս ծանր հեմոռագիկ շոկով, ընթացող արյունահոսության
նշաններով և կոագուլոպաթիայով ներկայացող ծանր վնասվածքային
պացիենտների շրջանում կիրառել վնասման կառավարումով վիրաբուժություն։
(Մակարդակ 1B)
Այլ գործոնները, որոնք պետք է ուղղեն դեպի վնասման կառավարումով մոտեցմանը
դա ծանր կոագուլոպաթիան է, հիպոթերմիան, ացիդոզը, ոչ հասանելի խոշոր
անատոմիական վնավածքը, ժամանակատար միջամտություններ կատարելու
կարիքը կամ որովայնից դուրս ուղեկցող խոշոր վնասվածքը։ (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Ընթացող արյունահոսությամբ և խորը հեմոռագիկ շոկով հիվանդանոց ներկայացող
ծանր վնասվածքով պացիենտերը  առանց արյունահոսության վաղ կառավարման,
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համապատասխան վերակենդանացման և արյան փոխներարկման կատարման ունեն
ապրելիության վատ շանսեր։ Սա մասնավորապես ճիշտ է բազմաթիվ թափանցող
վնասվածքներով առաջացած չկառավարված արյունահոսությամբ ներկայացող
պացիենտների համար կամ խոշոր որովայնային վնասումներով և կոնքի անկայուն
կոտրվածքներով պացիենտների համար, ովքեր արյունահոսում են վնասվածքների
շրջանից և հետորովայնային անոթներից։ Վերջնական ընդհանուր արդյունքը այս
պացիենտների համար դա ֆիզիոլոգիական պահեստների ծախսումն է, ինչը իր հերթին
հանգեցնում է  խորը ացիդոզի, հիպոթերմիայի և կոագուլոպաթիայի, որը հայտնի է նաև
որպես «արյունոտ արատավոր օղակ» կամ «մահացու եռյակ»։
1983 թվականին Սթոունը և մյուսները նկարագրել են կրճատ լապարատոմիայի
մեթոդները՝ արյունահոսության կառավարման համար փաթեթավորում (packing to
control haemorrhage) և հետաձգված վերջնական վիրահատական վերականգնում մինչ
տեղի կունենա մակարդում [223]: Դրանից հետո մի շարք հոդվածներ նկարագրել են
այս մոտեցման օգտակարությունը, այժմ հայտնի որպես «վնասման կառավարում»
(damage control) [224-227]: Հետևյալ գործոնները վիրահատարանում պետք է ուղղորդեն
դեպի վնասման կառավարումով մոտեցմանը՝ t ≤34 °C, pH ≤7.2, անհասանելի խոշոր
երակային վնասումը, ժամանակատար միջամտությունների կարիքը՝
վերակենդանացմանը ենթաօպտիմալ պատասխան տվող կամ չենթարկվող
կոագուլոպաթիայի պատճառով հեմոզստազի հասնելու անհնարինությամբ
պացիենտների շրջանում [228, 229]:
Որովայնի վնասման կառավարմամբ վիրաբուժությունը (ՎԿՎ) ունի 3 բաղկացուցիչ մաս.
առաջին բաղկացուցիչը արյան կառավարման համար կրճատ վերակենդանացնող
լապարատոմիան է, արյան հոսքի վերականգնումը այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է և
աղտոտման կառավարումը։ Սրան պետք է հասնել որքան հնարավոր է արագ առանց
անտեղի ժամանակ ծախսելով օրգանների ամբողջակաության ավանդական
վերականգնման մոտեցումների վրա, որը կարող է հետաձգվել ավելի ուշ փուլ։
Որովայնը փաթեթավորվում է և կատարվում է որովայնի ժամանակավոր փակում։
Փաթեթավորման նպատակն է սեղմել լյարդի պատռվածքները կամ արյունահոսության
աղբյուրների վրա ուղղակի ճնշման կիրառումը, և որովայնի փաթեթավորումը կարող է
նպաստել հետագա ընդհանուր հեմոստազի հասնելու քայլերին անգիոգրաֆիայի և/կամ
«լետալ եռյակի» շտկման ճանապարհով։ Ապափաթեթավորումը պետք է հետաձգվի
նվազագույնը 48 ժամով կրկնակի արյունահոսման ռիսկը նվազեցնելու համար։
ՎԿՎ երկրորդ բաղկացուցիչը ինտենսիվ թերապիան է, որն ուղղված է մարմնի
վերատաքացմանը, թթվահիմնային հավասարակշռության վերականգնմանը և
կոագուլոպաթիայի ուղղմանը, ինչպես նաև օդափոխության և հեմոդինամիկ վիճակի
օպտիմալացմանը։ Եթե լրացուցիչ անգիոգրաֆիայի և/կամ վնասման հետագա
հետազոտման կարիք կա, դրանք պետք է կատարվեն այս փուլում։
Երրորդ բաղկացուցիչը վերջնական վիրահատական վերականգնումն է, որը
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կատարվում է միայն երբ ապահովված են թիրախային ցուցանիշները [95, 224-227, 230,
231]: Չնայած «վնասման կառավարման» սկզբունքը ինտուիտիվ իմաստավորված է,
դրան աջակցող որևէ ՊԲՎՓ-եր գոյություն չունի: Հետահայաց հետազոտությունները
աջակցում են այս սկզբունքին ցույց տալով մահացության և հիվանդացության նվազում
ընտրված պոպուլացիանորում [227]:
Նույն «վնասման կառավարում» սկզբունքները կիրառվել են օրթոպեդիկ ծանր
վնասումներով հիվանդների շրջանում։ Սկալեան և մյուսները առաջինն էին, ովքեր
օգտագործեցին «վնասման կառավարմամբ օրթոպեդիա» տերմինը [232]: Համաձայն
այս մարտավարությանը համապատասխան վնասվածքները առաջնայնորեն
կայունացվում են արտաքին ֆիքսատորների օգնությամբ, այլ ոչ թե առաջնային
վերջնական օստեոսինթեզ կատարելով [232-234]։ Վիրահատության նվազ
վնասվածքային բնույթը և ավելի կարճ տևողությունը նպատակ ունի նվազեցնելու
միջամտության հետ ասոցացված երկրորդային վնասումը։ Վերջնական օստեոսինթեզ
կարելի է կատարել 4-14 օր անց, երբ հիվանդը  կլինի բավարար չափով
վերականգնված։ Հետահայաց կլինիկական և առաջահայաց կոհորտային
հետազոտությունները թվում է աջակցում են վնասման կառավարումով սկզբունքին։
Միակ առկա ՊԲՎՓ ցույց է տալիս այս ռազմավարության առավելությունը
«սահմանային» պացիենտների շրջանում [234]: Վնասման կառավարումով սկզբունքը
նաև նկարագրվել է կրծքային և նյարդավիրաբուժության համար [235, 236]։ Ի հավելում
ՎԿՎ-ին, վնասման կառավարումով անեսթեզիան կամ վերակենդանացումը բաղկացած
է մի շարք կարևոր միջոցառումներից, որոնք նկարագրված են այս փաստաթղթի այլ
խորհուրդներում։

Կոնքային օղի փակում և կայունացում

Խորհուրդ 20.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ կոնքի օղի վնասմամբ հեմոռագիկ շոկում գտնվող
պացիենտներին կատարվի անհապաղ կոնքի օղի փակում և կայունացում։
(Մակարդակ 1B)

Փաթեթավորում, էմբոլիզացիա և վիրահատություն

Խորհուրդ 21.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս ընթացիկ հեմոդինամիկ անկայունությամբ
հիվանդներին, անկախ կոնքի օղի ադեկվատ կայունացման, կիրառել վաղ
նախաորովայնամիզային փաթեթավորում, անգիոգրաֆիկ էմբոլիզացիա և/կամ
արյունահոսության վիրահատական կառավարում։ (Մակարդակ 1B)
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Հիմնավորում
Կոնքի օղի ծանր վնասմամբ և հեմոդինամիկ անկայունությամբ պացիենտների
մահացությունը մնում է բարձր [237, 238]: Ուստի այս վնասումները վաղ հայտնաբերումը
և սկզբնական աշխատանքները ուղղված դեպի վնասման նվազուկմն ու կոնքի
կայունացումը, ներառյալ արյունահոսության կառավարումը, առանցքային են։ Կոնքի
արյունահոսոթյան մարկերները ներառում են առաջային-հետին և ուղղահայաց
տեղախախտմամբ դեֆորմացիաները ստանդարտ ռենտգեն պատկերի վրա, ՀՇ
«կարմրություն» (ակտիվ զարկերակային էքստրավազացիա), միզապարկի կոմպրեսիոն
ճնշում, կոնքի հեմոատոմա ըստ ՀՇ պատկերի և ընթացիկ հեմոդինամիկ
անկայութնություն չնայած կոտրվածքի ադեկվատ կայունացմանը [239-241]:
Կոնքի կոտրվածքների սկզբնական թերապիան ներառում է կոնքի փակման միջոցով
երակային և/կամ սպունգանման ոսկրից արյունահոսության կառավարումը որպես
առաջին քայլ [242]: Որոշ հաստատություններ կոնքային կոտրվածքներից
արյունահոսության կառավարման համար առաջնայնորեն կիրառում են արտաքին
ֆիքսատորներ [239], սակայն կոնքի փակմանը կարելի է հասնել նաև կոնքային սեղմիչի
(binder-ի), կոնքի C-մամլիչի (C-clump) կամ ինքնաշեն մեթոդներով, օրինակ՝ անկողնու
սավանի միջոցով [242, 243]։ Ի հավելում կոնքի փակմանը, կոտրվածքի կայունացումը և
հեմատոմայի տամպոնադային ազդեցությունը, առաջ-, արտա- կամ հետորովայնային
փաթեթավորումը կօգնի նվազեցնել կամ կասեցնել երակային արնահոսությունը [244-
246]: Առաջորովայնային փաթեթավորումը օգտագործվում է կոնքի էմբոլիզացիայի
կարիքը նվազեցնելու համար և կարող է կատարվել կոնքի կոտրվածքի սկզբնական
կայունացման ժամանակ կամ անմիջապես հետո։ Ամենահաճախ էմբոլիզացվող
անոթային ցանցը և դրանով իսկ ամենահետազոտվածը կոնքայինն է [247]: Կոնքի
փաթեթավորումը կարող է նպաստել ներկոնքային արյունահոսության վաղ
կառավարմանը և տրամադրել կարևոր ժամանակ արյունահոսության ավելի
ընտրողական վարմանը [244, 246]։
Աորտայի ներանոթային բալոնային խցանումը (Resuscitative endovascular balloon
occlusion of the aorta (REBOA)) օգտագործվել է բութ և թափանցող վնասվածքներով և
շոկի վերջին փուլում գտնվող հիվանդների շրջանում, կոնքի անոթային ցանցի
էմբոլիզացիայի հետ համատեղ։ REBOA-ի նկարագրերը քիչ են և չկան հրապարակված
հետազոտություններ։ Այս մեթոդները անհրաժեշտության դեպքում կարող են
համակցվել հաջորդող լապարատոմիայով [244]: Սա կարող է նվազեցնել բարձր
մահացությունը, որը գրանցվում է կոնքի խոշոր վնասումներով պացիենտների
շրջանում, ում կատարվում է լապարատոմիա որպես առաջնային միջամտություն,
չնայած ոչ-թերապևտիկ (ախտորոշիչ) լապարատոմիայից պետք է խուսափել [248]:
Հեմոդինամիկ անկայուն կոնքի կոտրվածքով հիվանդների շրջանում կոնքային
էմբոլիզացիայի ժամանակը կարող է ազդել ապրելիության վրա [238, 249]:
Անգիոգրաֆիան և էմբոլիզացիան այժմ ընդունված են որպես բարձր
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արդյունավետությամբ միջոցներ, որոնց միջոցով կառավարվում է զարկերակային
արյունահոսությունը, որը հնարավոր չէ կառավարել կոտրվածքի կայունացմամբ [239,
243, 246, 248, 250, 251]: Այս տեսակի ճառագայթաբանական վարումը նույնպես կարող
է լինել օգտակար որովայնային և կրծքային արյունահոսությունների դեպքերում [252-
256]: Մարտինելլին և մյուսները [257] հրապարակել են արյունահոսության նվազման
նպատակով ներաորտային բալոնային խցանման կիրառումը դեպի անգիոգրաֆիկ
սենյակի տեղափոխման հնարավորության ստեղծմամբ։ Ի հակադրումն, Մորոցումին և
մյուսները առաջարկել են օգտագործել շարժական թվային սուբտրակցիոն
անգիոգրաֆիա անհետաձգելի բժշկության բաժանմունքում զարկերակային
էմբոլիզացիայի կատարման համար, վնասվածքաբան-վիրաբույժների կողմից
կիառմամբ [258]։ Մի շարք հեղինակներ վիճում են, որ պերմիսիվ հիպոտենզիան կոնքի
կայունացման և/կամ անգիոգրաֆիայի (վնասման կառավարումով վերագենդանացում,
հիպերտոնիկ լուծույթներ, կառավարվող հիպոթերմիա) կատարման ժամանակ կարող է
բերել ավելի լավ ապրելիության։ Միջհաստատությունային հնարավորությունների
տարբերությունները անգիոգրաֆիայի և էմբոլիզացիայի ժամանակի կատարման մեջ
կարող են բացատրել բուժական ալգորիթմների տարբերությունները, որոնք
առաջարկվել են բազմաթիվ հեղինակների կողմից։ Տրանսկաթետերային
անգիոգրաֆիկ էմբոլիզացիայի վերաբերյալ հրապարակումները վկայում են 100% ավելի
բարձր մահացություն ոչ աշխատանքային ժամերին ռադիոլոգիական ծառայության
բացակայության պատճառով [259], ուստի այս ծանր վնասվածքների դեպքում
պահանջվում է բազմաբնագավառ մոտեցում։

Տեղային հեմոստատիկ միջոցներ

Խորհուրդ 22.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս տեղային հեմոստատիկ միջոցների համակցված
կիրառում այլ վիրահատական միջոցառումների կամ փաթեթավորման հետ՝
պարենքիմային վնասումների հետ ասոցացված երակային կամ չափավոր
զարկերակային արյունահոսությունների դեպքում։ (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Այժմ առկա է տեղային արյունականգ միջոցների լայն ընտրանի, արյունահոսության
կառավարման համար ավանդական վիրահատական միջոցների հետ հավելյալ
կիրառման նպատակով։ Այս տեղային միջոցները կարող են մասնավորապես օգտակար
լինել, երբ արյունահոսության աղբյուրը դժվար հասանելի է։ Տեղային արյունականգ
միջոցները ներառում են կոլագեն, ժելատին կամ ցելյուլոզայի հիմքով պատրաստուկներ,
ֆիբրին և սինթետիկ սոսինձներ կամ կպչուն միջոցներ, որոնք կարող են օգտագործվել
և արտաքին և ներքին արյունահոսության դեպքում, մինչդեռ պոլիսախարիդային
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հիմքով և ոչ օրգանական արյունականգ միջոցները դեռևս հիմնականում օգտագործվում
են և հաստատված են արտաքին արյունահոսության համար։
Արտաքին արյունականգ միջոցների կիրառման համար պետք է դիտարկել մի շարք
գործոններ, ինչպիսիք են վիրահատական միջամտության տեսակը, գումարային
արժեքը, արյունահոսության ծանրությունը, կոագուլացիոն վիճակը և յուրաքանչյուր
միջոցի առանձնահատուկ բնորոշիչները։ Այս միջոցներից որոշների կիրառումից պետք
է խուսափել, երբ կատարվում է աուտոփոխներարկում, և պետք է դիտարկել որոշ այլ
հակացուցումներ [260, 261]: Յուրաքանչյուր պատրաստուկի արյունահոսությունը
կառավարելու ընդունակությունը սկզբում ուսումնասիրվել է կենդանիների վրա, բայց
գնալով կուտակվել է նաև կլինիկական փորձ [261-276]:
Տեղային արյունականգ միջոցների տարբեր տեսակները համառոտ ներկայացված են
համաձայն իրենց հիմքի և արյունականգ ընդունակության։

· Կոլագենային հիմքով պատրաստուկները խթանում են թրոմբոցիտների
ագրեգացիան բերելով մակարդուկի առաջացման արյունահոսման մակերեսին։
Նրանք հաճախ հեմոստատիկ ազդեցության ուժեղացման համար համակցվում են
պրոկոագուլյանտ նյութերի հետ, ինչպիսին է թրոմբինը։ Դրական արյունականգ
ազդեցություն ցույց է տրվել մարդկանց վրա կատարված մի շարք
հետազոտություններում [267-270]:

· Ժելատինի հիմքով պատրաստուկները կարող են օգտագործվել միայնակ կամ
պրոկոագուլյանտ նյութերի հետ համակցված [260]: Արյան հետ շփվելիս
ժելատինի ուռչումը նվազեցնում է արյունահոսքը և թրոմբինային հիմքով
բաղադրամասերի հետ համակցման դեպքում ուժեղացնում է հեմոստազը [264-
266]: Պատրաստուկները հաջողությամբ օգտագործվել են տեղային
արյունահոսության կառավարման համար ուղեղի կամ վահանագեղձի վրա
կատարվող վիրահատությունների ժամանակ, երբ էլեկտրական կոագուլացիան
կարող է վնասել նյարդերը [263] կամ անհարթ մակերեսներից արյունահոսման
դեպքում, ինչպիսին է հետծոցային վիրահատությունը [262]:

· Ներծծվող ցելյուլոզային հիմքով արյունականգ միջոցները երկար տարիներ լայն
օգտագործվել են արյունահոսության դեպքում և դեպքերի հրապարակումները,
ինչպես նաև պրոսպեկտիվ դիտորդական հետազոտությունները մարդկանց
շրջանում աջակցում է դրանց արդյունավետությանը [275]: Օքսիդացած
ցելյուլոզային հիմքով պատրաստուկները կարող են հագեցված լինել պոլիէթիլեն
գլիկոլով և այլ աղերով և հասցնել համեմատելի և ավելի արագ հեմոստազի ի
համեմատ վերը նշված պատրաստուկների [274]:

· Ֆիբրինը և սինթետիկ սոսինձները կամ կպչուն միջոցներն ունեն հեմոստատիկ և
զմրսող (sealant) հատկություններ, և արյունականգման վրա նրանց նշանակալի
ազդեցությունը ցույց է տրվել մարդկանց վրա կատարված մի շարք ՊԲՎՓ-ում,
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ներառյալ անոթային, ոսկրային, մաշկային և ընդերային վիրահատությունների
դեպքում [272, 273]:

· Պոլիսախարիդային հիմքով արյունականգ միջոցները կարող են բաժանվել երկու
լայն կատեգորիաների [260]՝ N-ացետիլ-գլյուկոզամին պարունակող
գլիկոզամինոգլիկաններ զտված միկրոջրիմուռներից և դիատոմային
ջրիմուռներից (microalgae and diatoms) և միկրոծակոտկեն պոլիսախարիդային
հեմոսֆերներ ստացված կարտոֆիլի օսլայից։ Ազդեցության մեխանիզմը բարդ է
և կախված է մաքրությունից կամ այլ նյութերի հետ համակցումից, ինչպիսին են
ցելյուլոզան կամ ֆիբրինը։ Մի շարք տարբեր պատրաստուկներ բարձիկների,
սպեղանիների և վիրակապերի տեսքով այժմ առկա են և ցույց է տրված դրանց
արդյունավետությունը արտաքին կիրառման դեպքում և ընդերային
արյունահոսությունների դեպքում կենդանիների շրջանում։ Մի դիտորդական
հետազոտություն ցույց է տվել, որ արյունահոսության կառավարման
կառավարումը ստացվել է պոլի-N-ացետիլ-գլյուկոզամինային հիմքով
վիրակապերի կիրառման դեպքում ծանր լյարդային և որովայնային
վնասումներով, ացիդոզով և կլինիկական կոագուլոպաթիայիով 10 հիվանդների
շրջանում [276]:

Չնայած ապացույցները գերազանցապես դիտորդական են, այս միջոցները դարձել են
լայն կիրառվող։

V. Արյունահոսության և կոագուլոպաթիայի սկզբնական վարում

Կոագուլացիոն աջակցում

Խորհուրդ 23.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ կոագուլացիայի աջակցմանն ուղղված վերահսկումը
և միջոցառումները սկսել անմիջապես հիվանդանոց ընդունելու պահին։
(Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Վնասվածքային կոագուլոպաթիայի գնահատման միջոցները [277] համահունչ են
վերոնշյալ հիմնական պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմներին [278, 279]: Մինչդեռ մի
շարք պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ որոնք բերում են վնասվածք ասոցացված
կոագուլոպաթիայի ունեն ընդհանուր բնույթ, կարևոր է արագ որոշել կոագուլոպաթիայի
տեսակը և աստիճանը անհատ պացիենտի դեպքում, որպեսզի որոշել ամենակարևոր
պատճառը կամ պատճառները և բուժել թիրախային կերպով [280]։
Կոագուլացիայի վաղ վերահսկումը կարևոր է վնասվածք-մակածված կոագուլոպաթիան
հայտնաբերելու և հիմնական պատճառները որոշելու համար, ներառյալ
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հիպերֆիբրինոլիզը [13, 25, 139, 281]: Վաղ բուժական միջամտությունները բարելավում
են կոագուլացիոն թեստերը [282], նվազեցնում էրիթրոցիտար զանգվածի, թասրմ
սառեցված պլազմայի (ԹՍՊ) և թրոմբոցիտար զանգվածի փոխներարկումը [12, 283],
նվազեցնում են հետվնասվածքային բազմաօրգանային անբավարարության
մակարդակը, նվազեցնում են հիվանդանոցում մնալու տևողությունը [12] և կարող են
լավացնել ապրելիությունը [284, 285]: Հետաքրքրական է, որ վաղ ալգորիթմային և
թիրախ-ուղղորդված կոագուլացիոն վարման հաջողությունը փոխներարկման
նվազեցման և ելքի բարելավման համար, ներառյալ մահացության, նկարագրվել է նաև
սրտային վիրաբուժության ասպարեզում [286-288]:

Ուստի, վաղ ալգորիթմային և թիրախ-ուղղորդված կոագուլացիայի կառավարումով
բուժումը հավանական է բարելավի ծանր վնասվածքներով պացիենտների ելքերը [289,
290]: Սա իրոք ցույց է տրվել մի պրոսպեկտիվ ՊԲՎՓ-ում [291] և մի մեծ
հետազոտությունում, որը գնահատում է այս սկզբունքի ներդրումը երկու մեծ իտալական
վնասվածքային կենտրոններում [292]: Այնուամենայնիվ, կան նաև հետազոտություններ,
որոնցում ապրելիության օգտակարությունը ցույց չի տրվել [282, 293, 294],
հրապարակված արդյունքները փոփոխականությունը կարող է լինել կոագուլացիայի
վերահսկման ընտրված թեստերի (բացասական արդյունքներով հետազոտությունները
հակված էին օգտագործել ավանդական լաբորատոր թեստեր, ինչպիսիք են ՊԺ, ԱՄԹԺ
և թրոմբոցիտների քանակը) և օգտագործված բուժման տեսակի պաճառով
(բացասական արդյունքներով հետազոտությունները հակված են եղել օգտագործել
միայն ԹՍՊ և թրոմբոցիտներ) [286, 287, 291]:

Կոագուլացիայի սկզբնական կառավարում

Խորհուրդ 24.

Ենթադրյալ զանգվածային արյունահոսությամբ պացիենտների սկզբնական
վարման ժամանակ  մենք խորհուրդ ենք տալիս նշված երկու
ռազմավարություններից մեկը՝

· Պլազմա (ԹՍՊ կամ պաթոգեն-ինակտիվացված պլազմա)
պլազմա/էրիթրոցիտներ նվազագույնը 1։2 հարաբերությամբ, ըստ պահանջի:
(Մակարդակ 1B)

· Ֆիբրինոգենի կոնցենտրատ և էրիթրոցիտար զանգված համաձայն Հբ-ի
մակարդակին։ (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Մենք սահմանել ենք «վաղ վերակենդանացում»-ը որպես անհետաձգելի բաժանմունք
հասնելու և կոագուլացիոն մոնիտորինգի արդյունքների (կոագուլացիոն պատկեր,
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ֆիբրինոգի մակարդակ և/կամ վիսկոէլաստիկ վերահսկում և թրոմբոցիտների քանակ)
առկայության միջև ընկած ժամանակահատվածը։ Դեռևս առկա են հակամարտող
կարծիքներ պլազմայի օգտագործման վերաբերյալ, որպես սկզբնական
ռազմավարությունը կոագուլացիան աջակցելու համար, և մի շարք հեղինակներ,
գերազանցապես Եւրոպայից, խստորեն անհամաձայն են էմպիրիկ փոխհարաբերության
վրա հիմնված սկզբնական փոխներարկումներին, իհամեմատ  լաբորատոր տվյալներով
ուղոդրված մարտավարությանը (թիրախ-ուղղորդված բուժում) [295]: Թիրախ-
ուղղորդված բուժմանը նպաստող տեղում արագ կատարվող կոագուլացիոն
հետազոտությունների բացակայության պայմաններում սկզբնական բուժումը արյան
բաղադրամասերի ֆիքսված փոխհարաբերությամբ հանդիսանում է խելամիտ մոտեցում։
Եթե զուգահեռ կոագուլացիոն արդյուքներն առկա են, դրանք պետք է օգտագործվել
բուժումն ուղղորդելու համար։
2005 թվականի մայիսին, հիմնվելով Իրաքում ընթացող կոնֆլիկտի հրապարակումների
վրա, ԱՄՆ Բանակի Վիրաբուժական Հետազոտությունների Ինստիտուտի (US Army’s
Institute of Surgical Research) կողմից կազմակերպված զանգվածային փոխներարկման
վերաբերյալ միջազգաին կոնֆերանսը ներկայացրեց զանգվածային արյունահոսությամբ
հիվանդների վերակենդանացման նոր սկզբունք և խորհուրդ տվեց կոագուլացիոն
բաղադրամասերի՝ էրիթրոցիտներ, պլազմայի և թրոմբոցիտների 1։1։1
հարաբերությամբ, անհապաղ ներմուծում, մինչ լաբորատոր չափումների առկայությունը
կփոփոխի թերապիան։ Հաջորդող մի քանի տարիների հետահայած բնույթի
ապացույցները  ռազմական և քաղաքացիական փորձից վկայեցին բարելաված ելքեր
զանգվածային արյունահոսությամբ հիվանդների շրջանում, զանգվածային
փոխներարկման ընթացակարգերի ընդունումից հետո, ներառյալ բարձր դեղաչափի
պլազմայի վաղ ներմուծումը [296]: Մի շարք հաջորդող հետազոտություններ
կենտրոնացան այս ռազմավարության վրա որոշելու արդյոք ստանդարտ դեղաչափերի
պլազման/ թրոմբոցիտներ/էրիթրոցիտներ ֆիքսված փոխհարաբերությունը ունակ է
բարելավել ապրելիությունը։ Չնայած մեծ թիվ հետազոտությունների, ապացույցները
բարձր փոխհարաբերության վերաբերյալ ցուցաբերել են կոնֆլիկտային արդյունքներ։
Չնայած շատ հեղինակներ առաջարկել են, որ վաղ և ագրեսիվ պլազմային
փոխներարկումը կարող է նվազեցնել մահացությունը [297], օպտիմալ
ԹՍՊ։էրիթրոցիտներ և թրոմբոցիտներ։էրիթրոցիտներ փոխհարաբերությունը
հակասական է կապված ապրելիության ցուցանիշների հնարավոր շեղման հետ, որը մեծ
մաս հետազոտությունների թերությունն է [298, 299]: Ապրելիության շեղումը այն շեղումն
է, որն առաջանում է այն փաստից, որ փրկված հիվանդները ավելի հավանական է
կստանան ավելի շատ պլազմա և թրոմբոցիտներ համեմատած չփրկվածների հետ,
որովհետև նրանք ապրում են բավարար երկար այդ արյան բաղադրամասերը
ստանալու համար։
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Վերջերս, ենթադրյալ կամ փաստված զանգվածային արյունահոսությամբ 680
վնասվածքային պացիենտներ ընդգրկած  Pragmatic, Randomized Optimal Platelet and
Plasma Ratios (PROPPR) ՊԲՎՓ-նը [300 - 302], գրանցել է, որ չկա որևէ ընդհանրացված
ապրելիության տարբերություն 1։1։1 փոխհարաբերությամբ պլազմայի, թրոմբոցիտների
և էրիթրոցիտների վաղ ներմուծման և 1։1։2 փոխհարաբերության ներմուծման
դեպքերում։ Չնայած ավելի շատ հիվանդներ 1։1։1 խմբում հասան «անատոմիական»
հեմոստազի և ավելի քիչ մահ գրանցվեց արյան կորստից առաջին 24 ժամվա
ընթացքում։ Թրոմբոցիտների վաղ կիրառումը և բարձր մակարդակի ԹՍՊ-ի կիրառումը
1։1։1 խմբում ասոցացված չէր բարդությունների նշանակալի մեծացման հետ։
Թրոմբոցիտների վաղ ներմուծումը, ինչպես նկարագրված է Խորհուրդ 29-ում, կարևոր
է, չնայած պրակտիկ տեսանկյունից թրոմբոցիտները կարող են պատրաստ չլինել
սկզբնական վերակենդանացման ժամանակ։
Ինչպես  բոլոր մարդկային արյունից սատցված բաղադրամասերի դեպքերում, ԹՍՊ-ով
բուժման հնարավոր բարդությունները ներառում են շրջանառական
ծանրաբեռնվածություն, ABO անհամատեղելիություն, ինֆեկցիոն հիվանդությունների
փոխանցում (ներառյալ պրիոնային հիվանդությունների) և թեթև ալերգիկ ռեակցիաներ։
Փոխներարկման հետ կապված թոքերի սուր վնասումը (TRALI, transfusion-related acute
lung injury) [303, 304] ծանր կողմնակի ազդեցություն է կապված փոխներարկման
արյան մեջ լեյկոցիտային հակարարմինների առկայության հետ։ TRALI-ի վտանգ
գերազանցապես նվազում է հղիության պատմություն ունեցող կնոջ արյան պլազմայի
կիրառումից խուսափելու դեպքում [305]։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների փոխանցումը
կարող նվազեցվել պաթոգեն-ինակտիվացված պլազմայի կիրառմամբ (արտադրական
զտված պլազմա)։

Հակաֆիբրինոլիտիկ միջոցներ

Խորհուրդ 25.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս արյունահոսող կամ արյունահոսման վտանգով
վնասվածքային պացիենտներին ներմուծել տրանեքսամաթթու որքան հնարավոր է
շուտ 1գ դեղաչափով 10ր. ընթացքում, հաջորդելով 1գ/8ժ ն/ե ներմուծումով։
(Մակարդակ 1A)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս արյունահոսող վնասվածքային պացիենտներին
ներմուծել տրանեքսամաթթու վնասման առաջին 3ժ ընթացքում։ (Մակարդակ 1B)
Մենք առաջարկում ենք, որ արյունահոսող վնասվածքային պացիենտների վարման
ընթացակարգերը դիտարկեն տրանեքսամաթթվի առաջին դեղաչափի կիրառումը
հիվանդանոց բերելու ճանապարհին: (Մակարդակ 2C)
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Հիմնավորում
Տրանեքսամաթթուն (տրանս-4-ամինոմեթիլ ցիկլոհեքսան-1-կարբօքսիլաթթու, TXA)
լիզինի սինթետիկ անալոգ է, որը հանդիսանում է պլազմինոգենի մրցակցային
արգելակիչ։ TXA-ն մատակարարվում է բոլոր հյուսվածքներով և պլազմայում
կիսակենսաշրջանը կազմում է 120 րոպե [306]: The Clinical Randomisation of Antifibri-
nolytic therapy in Significant Haemorrhage (CRASH-2) հետազոտությունը [307] գնահատել
է TXA-ի կարճատև վաղ ներմուծման ազդեցությանը մահվան, անոթային խցանող
դեպքերի և արյան բաղադրամասերի փոխներարկման վրա այն վնասվածքային
պացիենտների շրջանում, ովքեր արյունահոսել են կամ ունեցել են արյունահոսման
նշանակալի վտանգ։ Հետազոտությունը ռանդոմիզացրել է 20,211 մեծահասակ
վնասվածքային պացիենտների երկու խմբի՝ TXA ստացող (1գ/10ր մեկնարկային
դեղաչափով, այնուհետև 1գ/8ժ դեղաչափով) և պլացեբո ստացող՝ վնասման առաջին 8
ժամվա ընթացքում։ Առաջնային ելքը համարվել եր հիվանդանոցում մահը վնասումից 4
շաբաթվա ընթացքում։ Բոլոր պատճառների մահացությունը նվազել է TXA-ի
կիրառմամբ 1.5%-ով և արյունահոսության պատճառով մահացության վտանգը
զգալիորեն նվազել է 0.8%-ով և արյունահոսության պատճառով մահացությունը՝ մեկ
երրորդով, գերազանցապես արյան կորստի կանխարգելմամբ առաջին 24 ժամերի
ընթացքում [308, 309]:

VI. Հետագա վերակենդանացում

Թիրախ-ուղղորդված բուժում

Խորհուրդ 26.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս շարունակել վերակենդանացման միջոցառումները
կիրառելով թիրախ-ուղղորդված ռազմավարություն՝ ուղղորդվելով կոագուլացիոն
ստանդարտ լաբորատոր արժեքներով և/կամ վիսկոէլաստիկ թեստերով։
(Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Արյունահոսող վնասվածքային պացիենտների բուժումը կատարվում է այն սկզբունքով,
որ կոագուլացիայի ցուցանիշների նորմալավորումը կբարելավի ելքերը, չնայած այս
ենթադրության հավաստող կամ հերքող ապացույցները սակավ են։ Սկզբնական
վերակենդանացման ժամանակ կոագուլացիոն համակարգի վիճակն անհայտ է, մինչ
հետազոտության արդյունքների առկա լինելը, ուստի արյան, արյան պատրաստուկների
փոխներարկումները և այլ բուժումները  կիրառվում են ելնելով «լավագույն



41

ենթադրության» քաղաքականությունից տեղային /լոկալ
փոփոխականությամբ/վարիացիաներով, քանի որ չկան որևէ լավագույն «բանաձևի»
հետրևելու հիմնավորող ուժեղ ապացույցներ։ «Լավագույն ենթադրություն»
քաղաքականությունը սովորաբար բաղկացած է էրիթրոցիտների, ԹՍՊ-ի ֆիքսված
փոխհարաբերություններից և այլ բուժումներից, տրված «փաթեթներով» (bundles)։
Հետագա վերակենդանացման ժամանակ, երբ ավելի շատ տեղեկատվություն է առկա
լինում լաբորատոր կամ տեղում կատարվող հետազոտություններից, մատուցվող
բուժումը փոփոխվում է դառնալով նպատակ-ուղղորդված։ Եթե սկզբում որևէ
տեղեկատվություն առկա չէ, խելամիտ է ենթադրել, որ ծանր վնասումներով պացիենտը
ունի մակարդելիության խանգարումներ և սկսել «լավագույն ենթադրության» վրա
հիմնված բուժումը։ Իսկ հետագա վերակենդանացման ժամանակ նպատակ-
ուղղորդված մոտեցումը դառնում է ավելի հիմնավորված։
Կլինիցիստները պետք է տեղյակ թե որքան ժամանակ է անցնելու լինեն նմուշի վերցման
պահից մինչև արդյունքների ստացումը, բայց չպետք է ուշացնեն բուժումը մինչ
արդյունքների լինելը։ Կոագուլացիոն թեստերի արդյունքների ուշացումը ավելի մեծ
մարտահրավեր է տեղում կատարվող թեստերի բացակայության պայմաններում։
Հիվանդի դինամիկ վիճակի մասին տեղեկատվության բացակայությունը կարող է բերել
բուժման, որը միշտ «կորից այն կողմ է»։ Այս վտանգից խուսափելու համար հիվանդի
բուժումը պետք է որոշվի հետազոտության արդյունքների և կլինիցիստի դատողության
համակցմամբ։ Բուժման առանձնահատուկ նպատակները քննարկվում են հաջորդ
բաժիններում։

Թարմ սառեցված պլազմա

Խորհուրդ 27.

Եթե կիրառվում է պլազմայի հիմքով կոագուլացիոն վերակենդանացման
ռազմավարություն, մենք խորհուրդ ենք տալիս ներմուծել պլազմա (ԹՍՊ կամ
պաթոգեն-ինակտիվացված պլազմա) ՊԺ-ի և ԱՄԹԺ-ի նորմայից <1.5 անգամ
արժեք ապահովելու համար: (Մակարդակ 1C)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս խուսափել պլազմայի փոխներարկումից առանց էական
արյունահոսությամբ պացիենտների շրջանում։ (Մակարդակ 1B)

Հիմնավորում
Պլազման (ԹՍՊ կամ պաթոգեն-ինակտիվացված պլազմա) երկար տարիներ ամբողջ
աշխարհում կիրառվել է որպես կոագուլացիոն գործոնների աղբյուր։ ԹՍՊ-ն
պարունակում է կոագուլացիոն գործոնների նորմայի մոտ 70%-ը, ուստի ենթադրելի է,
որ այն փոխարինման ադեկվատ աղբյուր է, սակայն տարբեր պատրաստուկներ ունեն
մեծ փոփոխականություն [183]: Մենք խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել ԹՍՊ, եթե
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կիրառվում է պլազմայի հիմքով կոագուլացիոն ռազմավարություն և առկա է
կոագուլացիոն գործոնների պակասի վերաբերյալ ապացույցներ ըստ երկկարացած ՊԺ-
ի և ԱՄԹԺ-ի՝ նորմայից ≥ 1.5 անգամ, կամ ըստ վիսկոէլաստիկ միջոցների։ Այս
մոտեցման օգտակարության վերաբերյալ ՊԲՎՓ-ներ երբեք չեն անցկացվել, չնայած այս
ռազմավարույունը լայն կիրառվում է։ Արյունահոսության վարումը պետք է սերտորեն
վերահսկել ԹՍՊ փոխներարկման համապատասխանությունն ապահովելու համար,
քանի որ այն ասոցացված է զգալի ռիսկերի հետ, ներառյալ շրջանառական
ծանրաբեռնվածություն, ալերգիկ ռեակցիաներ և TRALI:
«Թրոմբագոյացման ժամանակի» և «ռեակցիայի ժամանակի» երկարումը
վիսկոէլաստիկ թեստերի կիրառմամբ նույնպես կարող են դիտարկվել որպես ԹՍՊ-ի
ներմուծման ցուցումներ, սակայն սրանց վերաբերյալ գիտական ապացույցները սակավ
են և ինչպես Խորհուրդ 28-ում է նկարագրվել, ֆիբրինոգենի մակարդակի
նորմավորումը կնորմալացնի այս ցուցանիշները։

Ֆիբրինոգեն և կրիոպրեցիպիտատ

Խորհուրդ 28.

Եթե կիրառվում է կոնցենտրատի հիմքով ռազմավարություն, մենք խորհուրդ ենք
տալիս ֆիբրինոգենի կոնցենտրատով կամ կրիոպրեցիպիտատով բուժում, եթե
զանգվածային արյունահոսությունը ուղեկցվում է ֆունկցիոնալ ֆիբրինոգենի
պակասի վիսկոէլաստիկ նշաններով կամ պլազմայում ֆիբրինոգենի 1.5-2.0 գ/լ-ից
պակաս մակարդակով։ (Մակարդակ 1C)
Մենք առաջարկում ենք 3-4գ ֆիբրինոգենի սկզբնական հավելում։ Սա համարժեք է
կրիոպրեցիպիտատի 15-20 դոնոր միավորներին կամ 3-4գ ֆիբրինոգենի
կոնցենտրատին։ Կրկնակի դեղաչափերը պետք է ուղղորդվեն վիսկոէլաստիկ
թեստերի վերահսկմամբ և ֆիբրինոգենի մակարդակի լաբորատոր գնահատմամբ։
(Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
Ֆիբրինոգենը կոագուլացիոն կասկադի վերջին բաղկացուցիչն է, թրոմբոցիտների
ագրեգացիայի համար լիգանդ, ուստի հանդիսանում է կոագուլացիայի և
թրոմբոցիտների ֆունկցիայի արդյունավետության բանալին [310]:
Հիպոֆիբրինոգենեմիան զանգվածային արյունահոսության հետ ասոցացված բարդ
կոագուլոպաթիաների հաճախ բաղկացուցիչներից է։ Ֆիբրինոգենի մակարդակը
իջնում է ծանր վնասվածքների վաղ փուլում և նրա ցածր մակարդակը ասոցացված է
փոխներարկման բարձր պահանջների և բարձր մահացության հետ [311]։ Քանի որ
պլազմայից դուրս ֆիբրինոգենի այլ պահեսետներ չկան, 80 կգ կշիռով անհատի ամբողջ
օրգանիզմի ֆիբրինոգենի տարողությունը ընդամենը 10 գ է, ինչը նշանակում է, որ
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միանգամից նվազած ֆիբրինոգենի մակարդակը չի կարող արագ կոմպենսացվել։
Վաղ դիտորդական մի հետազոտություն առաջարկել է, որ ֆիբրինոգենի
փոխներարկումը կարող է բարելավել ապրելիությունը մարտական վնասվածքների
դեպքում: Քաղաքացիական պայմաններում թրոմբոէլաստոմտրիայով ուղղորդված
ֆիբրինոգենի փոխներարկման կիրառումը նվազեցրել է այլածին արյան
պատրաստուկների հետ շփումը [12, 285, 292]։ Վնասվածքային հիվանդների
զանգվածային արյան կորստի վարման միակի կենտրոնի փորձի ռետրոսպեկտիվ
վերանայումները նույնպես ցույց են տվել մահացության նվազում, երբ համեմատվել է
սպասվող մահացության հետ [285], և 30 օրվա ապրելիության բարձրացում [312]։
Այնուամենայնիվ, դեռևս չկա որևէ ադեկվատ կառավարված պրոսպեկտիվ կլինիկական
հետազոտություն, որը ցույց կտա ֆիբրինոգենի հավելյալ աղբյուրի օգտագործման
վտանգ/օգտակարություն փոխհարաբերությունը արյունահոսող վնասվածքային
հիվանդների վարման համար [313-315]: Առաջարկվել է, որ պահանջվող ֆիբրինոգենի
դեղաչափը կարող է գնահատվել ըստ թրոմբեէլաստոմետրիկ վերահսկման
արդյունքների օգտագործելով պարզ բանաձև՝ 0.5գ ֆիբրինոգենի ներմուծումը 80կգ
հիվանդին կարող է բարձրացնել A10 ԽԱՀ-ը 1մմ-ով, որի կիրառումը կարող է
հեշտացնել պլազմայում ֆիբրինոգենի թիրախային մակարդակի արագ և կանխորոշելի
բարձրացումը [315]:
Մարտական արյունահոսությունների Military Application of Tranexamic Acid in Trauma
Emergency Resuscitation (MATTERs II) հետահայաց հետազոտությունն առաջարկել է, որ
կրիոպրեցիպիտատը կարող է անկախ ավելացնել TXA-ի ապրելիության
օգտակարությունը ծանր վնասվածքներով պացիենտենրի շրջանում, ովքեր
փոխներարկման կարիք ունեն [316]: Այնուամենայնիվ, կրիոպրեցիպիտատը հաճախ
ներմուծվում է մեծ ուշացումով. Prospective, Observational, Multi- center, Major Trauma
Transfusion (PROMMTT) հետազոտությունում [317] ընդունման պահից հետո
կրիոպրեցիպիտատի ներմուծումը միջինում կազմել է 2.8 ժամ (ՄԿՀ 1.7-4.5) իսկ ACIT
հետազոտությունում կրիոպրեցիպիտատը ներմուծվել է միայն 6 միավոր արյան
ներմուծումից հետո։ Մի փոքր պատահական բաշխմամաբ ստուգիչ կիրառելիության
հետազոտություն առաջարկել է, որ վնասվածքային պացիենտենրին
կրիոպրեցիպիտատի վաղ ներմուծումը հնարավոր է [318]:

Թրոմբոցիտներ

Խորհուրդ 29.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս թրոմբոցիտների ներմուծումը կատարել
թրոմբոցիտների քանակը 50 x 109/լ-ից բարձր պահելու համար։ (Մակարդակ 1C)
Մենք առաջարկում ենք պահպանել թրոմբոցիտների քանակը 100 x 109/լ-ից բարձր
արյունահոսող և/կամ ԳՈւՎ-ով պացիենտների շրջանում: (Մակարդակ 2C)
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Ներմուծման դեպքում մենք առաջարկում ենք սկզբնական 4-8 միավոր թրոմբոցիտ
կամ 1 աֆերեզ փաթեթ։ (Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
Չնայած թրոմբոցիտները առանցքային դեր են խաղում վնասումից հետո հեմոստազի
գործում, թրոմբոցիտների փոխներարկման ազդեցությունը հակասական է։
Պատմականորեն թրոմբոցիտների փոխներարկումը հիմնված էր թրոմբոցիտների
ծայրահեղ ցածր մակարդակի վրա։ Մի փոքրածավալ առաջահայաց հետազոտություն
կատարված զանգվածային փոխներարկումներով պացիենտների շրջանում գտել է
թրոմբոցիտների <100 x 109/լ մակարդակը որպես ծանր արյունահոսության շեմ [319], և
մեկ այլ հետազոտություն ցույց է տվել թրոմբոցիտների <50 x 109/լ կամ ֆիբրինոգենի
<0.5 գ/լ մակարդակը որպես միկրոանոթային արյունահոսության ամենազգայուն
լաբորատոր կանխորոշիչներ [320]: Սակայն, մեկ այլ ավելի հին առաջահայաց ՊԲՎՓ,
որը գնահատել է թրոմբոցիտների կանխաչգելիչ փոխներարկումը ամբողջական արյան
հետ 1։2 փոխհարաբերությամբ ընդդեմ նույն քանակի/ծավալի պլազմայի հետ, 12
ժամում ≥12 միավոր ամբողջական արյուն ստացած հիվանդների շրջանում եզրակացրել
է, որ թրոմբոցիտների ներմուծումը չի ազդում միկրոանոթային ոչ վիրահատական
արյունահոսության վրա [321]։ Վերջերս ցույց է տրվել, որ ցածր կամ նվազող
թրոմբոցիտների քանակը վնասվածքային պացիենտների շրջանում կանխորոշում է
մահացության աճը [322] և որովայնային աորտայի անևրիզմայի պատռման պատճառով
զանգվածային արյունահոսած պացիենտենրին թրոմբոցիտների պրոակտիվ
ներմուծումը բարձրացրել է մահացությունը 35-ից 45%, երբ թրոմբոցիտների քանակը
եղել է >50 x 109/լ, համեմատած <50 x 109/լ-ի հետ, և հետագայում բարձրացրել է մինչև
69%, ում թրոմբոցիտների քանակը եղել է >100 x 109/լ [323]։
Նորմայից ցածր թրոմբոցիտների քանակը նաև կանխորոշում է ներգանգային
հիպերտենզիայի զարգացումը և ԳՈւՎ-ից հետո մահացությունը [324, 325]։
Օգտագործելով կրկնակի ՀՇ, նեյրովիրաբուժական միջամտության պահանջ և
մահացություն գործոնները հայտնաբերվել է, որ բութ ԳՈւՎ-ով հիվանդների մոտ
թրոմբոցիտների ≤100 x 109/լ ներգանգային հիպերտեզիայի զարգացման անկախ
կանխորոշիչ է, [326]։ Այնուամենայնիվ թրոմբոցիտների փոխներարկումը չի ազդել
ԳՈւՎ-ով և չափավոր թրոմբոցիտոպենիայով (50-107 x 109/լ) հիվանդների ելքի վրա
[327]։ Համապատասխանաբար, այս պահին թույլ գիտական ապացույցներ են առկա
վնասվածքային պացիենտներին թրոմբոցիտներ փոխներարկելու համար
թրոմբոցիտների շեմի վերաբերյալ։

Կալցիում

Խորհուրդ 30.
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Մենք խորհուրդ ենք տալիս զանգվածային փոխներարկման ժամանակ վերահսկել և
նորմալ սահմաններում պահել իոնիզացված կալցիումի մակարդակը։ (Մակարդակ
1C)

Հիմնավորում
Սուր հիպոկալցեմիան զանգվածային փոխներարկման հաճախ հանդիպող բարդություն
է [328]: Պահեստավորված արյանն ավելացված ցիտրատը կապում է կալցիումը և
կարող է նվազեցնել պլազմայում իոնիզացված կալցիումի մակարդակը [329]։ Երկու
դիտորդական կոհորտային հետազոտություններ ցույց են տվել, որ ընդունման պահին
իոնիզացված կալցիումի ցածր մակարդակը ասոցացված է բարձր մահացության և
փոխներարկման բարձր պահանջների հետ [330, 331]։ Առաջին 24 ժամվա ընթացքում
հիպոկալցեմիան կարող է ավելի լավ կանխորոշել մահացությունը և բազմաթիվ
փոխներարկումների կարիքը, քան ֆիբրինոգենի ամենացածր մակարդակը, ացիդոզը և
թրոմբոցիտների ամենացածը մակարդակը [330]: Իոնիզացված կալցիումի մակարդակի
չափումը ընդունման պահին կարող է հեշտացնել այն հիվանդների արագ
հայտնաբերումը, ովքեր կարիք ունեն զանգվածային փոխներարկման, թույլ տալով
արագ պատրաստել և ներմուծել համապատասխան արյան պրոդուկտները։
Այնուամենայնիվ, ներկայումս որևէ տվյալներ չկան, որ իոնիզացված հիպոկալցեմիայի
կանխարգելումը նվազեցնում է մահացությունը ծանր արյունահոսությամբ հիվանդների
շրջանում, ովքեր զանգվածային փոխներարկման կարիք ունեն։
Արտաբջջային պլազմայում կալցիումն առկա է կամ ազատ իոնիզացված վիճակով (45%)
կամ սպիտակուցների հետ կապված կենսաբանորեն ինակտիվ վիճակում (55%)։
Իոնիզացված կալցիումի նորմալ մակարդակն է 1.1-1.3 մմոլ/լ և ներգործվում է pH-ով. pH-
ի 0.1 միավորով բարձրացումը նվազեցնում է իոնիզացված կալցիումի խտությունը
մոտավորապես 0.05 մմոլ/լ-ով [332]: Վնասվածքից հետո վաղ հիպոկալցեմիան ցույց է
տալիս նշանակալի կորելացիա փոխներարկվող ԹՍՊ-ի քանակի հետ և նաև
ներարկվող կոլոիդների քանակի հետ, բայց ոչ կրիստալոիդների հետ։ Հիպոկալցեմիան
ամենահաճախը ասոցացված է ԹՍՊ-ի և թրոմբոցիտների փոխներարկման հետ, քանի
որ այս պատրաստուկները պարունակում են ցիտրատի բարձի խտություն։ Ցիտրատը
ենթարկվում է արագ լյարդային նյութափոխանակության և հօպոկալցիեմիան
հիմնականում անցողիկ է ստանդարտ փոխներարկման գործողությունների ժամանակ։
Ցիտրատի նյութափոխանակությունը կարող է խիստ խանգարված լինել
հիպոպերֆուզիոն վիճակներում, հիպոթերմիայի դեպքում և լյարդային
անբավարարությամբ հիվանդների շրջանում [333]:

Հակաթրոմբոցիտային դեղորայք

Խորհուրդ 31.
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Մենք առաջարկում ենք ներմուծել թրոմբոցիտներ նշանակալի արյունահոսությամբ
կամ ներգանգային արյունահոսությամբ հիվանդներին, ովքեր բուժվել են
հակաթրոմբոցիտային դեղորայքով։ (Մակարդակ 2C)
Մենք առաջարկում ենք որոշել թրոմբոցիտների ֆունկցիան այն հիվանդների
շրջանում, ովքեր բուժվել են կամ ենթադրվում է, որ բուժվել են հակաթրոմբոցիտար
դեղորայքով: (Մակարդակ 2C)
Մենք առաջարկում ենք թրոմբոցիտների կոնցենտրատով բուժում, եթե
թրոմբոցիտների դիսֆունկցիա է գրանցվում շարունակվող միկրոանոթային
արյունահոսությամբ հիվանդների շրջանում: (Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
Վիճահարույց տվյալներ են առկա վնասվածքային պացիենտենրի շրջանում
հակաթրոմբոցիտար դեղորայքի (ՀԹԴ) ազդեցությունների վերաբերյալ, հիմնականում
ասպիրինի և կլոպիդոգրելի։ Ոչ պլանային օրթոպեդիկ միջամտություններից տվյալները
ցույց են տալիս կամ հարվիրահատական արյան կորստի ծավալի մեծացում
վիրահատությունից առաջ ՀԹԴ ընդունած հիվանդների շրջանում [334, 335], կամ այս
դեղորայքի  ազդեցության բացակայություն [336-338]: Արյան փոխներարկման կարիքը
ՀԹԴ ստացած օրթոպեդիկ հիվանդների շրջանում նույնպես հակասական է, լինելով
կամ բարձր [335, 339, 340] կամ  համանման ստուգիչ խմբերում գրնացված
մակարդակներին [336-338, 341, 342]: ՀԹԴ-ի նախավնասման փուլում օգտագործումը
չի ազդում հիվանդացության և մահացության վրա ըստ կոնքի կոտրվածքներով [339]
կամ առանց ուղեղի վնասման ընդհանուր վնասվածքներով [343] հիվանդների
հետահայաց հետազոտությունների, բայց ունի վիճահարույց ազդեցություններ ազդրի
կոտրվածքի վաղ վիիրահատության ելքի վրա [335, 338, 341, 342, 344]։ Մի
դիտորդական կոհորտային հետազոտությունում ասպիրինը ասոցացված է եղել
հետվիրահատական արյան փոխներարկման նշանակալի բարձր պահանջների հետ
(շտկված OR 1.8; 95 % CI 1.04 to 3.3) և նշանակալի բարձր բոլոր պատճառների
մահացության (շտկված HR 2.35; 95 % CI 1.23 to 4.49) հետ ազդրի կոտրվածքի
վիրահատությունից 1 տարվա ընթացքում [335]: Սակայն, հետահայաց
հետազտություննեը ցույց են տվել, որ ազդրի կոտրվածքի վիրահատության
հետվիրահատական ելքերը կլոպիդոգրել ընդունած պացիենտների շրջանում նույնն էն
եղել, ինչ վիրահատությունից 48 ժամ առաջ չընդունածների շրջանում [341, 342, 344,
345], բացառությամբ մի շարք հետազոտություններում գրանցված նշանակալի երկար
հիվանդանոցում մնալու տևողության։
Գլխի բութ վնասվածքներով պացիենտենրի շրջանում նախավնասման փուլում ՀԹԴ-ի
կիրառման ազդեցությունը ներգանգային արյունահոսության զարգացման մեջ նույնպես
հակասական է [346 -350]: Մի դիտորդական հետազոտություն գտել է ՀԹԴ կիրառող
հիվանդների շրջանում վնասվածքային ներգանգային արյունահոսության (ՆԳԱ)
զարգացման հնգակի բարձրացում [346]։ Անգամ գլխի թեթև վնասվածքը (14-15 միավոր
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ըստ Գլազգոյի կոմայի սանդղակի) ՀԹԴ-ի ընդունելիս ասոցացված է եղել ՆԳԱ
հանդիպման բարձր հաճախականության հետ [351 -353], պարտադրելով ավելի երկար
հետևելու այս խումբ հիվանդներին հետաձգված ՆԳԱ-ի համար [354, 355]: Մյուսներին
չի հաջողվել ցույց տալ ասոցիացիա [347, 348, 350], այնուամենայնիվ նախավնասման
փուլում կլոպիդոգրելի օգտագործումը նշանակելիորեն ասոցացված է եղել փոքր
վնասվածքից հետո ՆԳԱ-ների հետ (OR 16.7; 95 % CI 1.71 to 162.7) [356]։

Դեսմոպրեսին

Խորհուրդ 32.

Մենք առաջարկում ենք թրոմբոցիտ-արգելակիչ դեղորայքով բուժված հիվանդներին
և Ֆոն Վիլեբրանդի հիվանդություն ունեցողներին ներմուծել դեսմոպրեսին (0.3
մկգ/կգ)։ (Մակարդակ 2C)
Մենք չենք առաջարկում արյունահոսող վնասվածքային հիվանդների շրջանում
ռուտին կիրառել դեսմոպրեսին։ (Մակարդակ 2C)։

Հիմնավորում
Դեսմոպրեսինը (ԴԴԱՎՊ, 1-դեամինո-8-D-արգինին վազորպեսին) ուժեղացնում է
թրոմբոցիտների կպչումը (ադհեզիան) և թրոմբոցիտների ագրեգացիայի աճը մարդու
զարկերակի ենթաէնդոթելի վրա և Ֆոն Վիլեբրանդի հիվանդության դեպքում
(հիվանդություն, որը հանդիպում է 100-ից 1 դեպքերում) արյունահոսության բուժման
առաջին ընտրության դեղորայքն է [357, 358]: Ֆոն Վիլեբրանդի հիվանդություն
չախտորոշված անձանց շրջանում կատարված երկու մետա վերլուծությունները ցույց են
տվել կամ պերիօպերատիվ արյան կորստի նվազման հակվածություն [359] կամ արյան
փոխներարկման պահանջների փոքր նշանակալի նվազում [-0.29 (-0.52-ից 0.06)
միավոր մեկ պացիենտի համար] [360]։ Թրոմբոցիտների խանգարված ֆունկցիայով
պացիենտները, ինչպես գնահատվել է թրոմբոցիտների ֆունցկիայի վերլուծիչով [361]
կամ ամբողջական արյան ԲԷԱ-ով [362] կարող են դեսմոպրեսինի թերապիայի
շահառուներ լինել։ Հավանական թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների հետ կապված
խնդիրները [363]  չեն հաստատվել 2008 թվականի վերջին մետա վերլուծությամբ [360]։
Չնայած ցույց է տրվել, որ դեսմոպրեսինը բարելավում է թրոմբոցիտների ֆունկցիան
ասպիրին [364] և կլոպիդոգրել [365] ընդունած կամավորների շրջանում և
թրոմբոցիտների բնածին թեթև դեֆեկտ ունեցողների շրջանում բերում է
հարվիրահատական բարելավման [366], դեսմոպրեսինի կիրառումը արյունահոսական
ձեռքբերովի խանգարումների դեպքում չի աջակցվում նշանակալի կլինիկական
ապացույցներով։ Մեկ այլ ավելի հին մետա վերլուծություն առաջարկել է ասպիրին
ընդունած հիվանդների շրջանում դեսմոպրեսինի օգտակարությունը [367], և
դեսմոպրեսինը խորհուրդ է տրվել ՆԳԱ-ով հիվանդներին, ովքեր ընդունում էին
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թրոմբոցիտների արգելակիչներ [368]։ Ստանդարտ դեղաչափն է 0.3 մգ/կգ լուծված 50
մլ աղաջրում, որը ներարկվում է 30 րոպեի ընթացքում [366]։ Վերջերս երկու փոքր
առաջահայաց հետազոտություններ ցույց են տվել, որ դեսմոպրեսինը կարող է
բարելավել թրմբոցիտների ֆունկցիան ՆԳԱ-ով պացիենտների շրջանում, ովքեր
ընդունել են ասպիրին [369] կամ չեն ընդունել [370] դեպքից առաջ։ Թրոմբոցիտների
ֆունկցիայի խանգարման հայտնաբերումը թրոմբոցիտների ֆունկցիայի վերլուծիչ PFA-
100-ի [361] կամ ամբողջական արյան ԲԷԱ-ի միջոցով [362] կարող է օգտակար լինել այն
հիվանդների բացահայտման համար, ում մոտ կարող է օգտակարություն գրանցվել
դեսմոպրեսինային թերապիայից։

Պրոթրոմբինային համալիրի կոնցենտրատ

Խորհուրդ 33.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս պրոթրոմբինային համալիրի կոնցենտրատի (ՊՀԿ) վաղ
կիրառումը վիտամին K-կախյալ օրալ հակակոագուլյանտների ազդեցության շտապ
վերացման համար: (Մակարդակ 1A)
Մենք առաջարկում ենք ՊՀԿ-ի ներմուծում վերջին սերունդների օրալ
հակակոագուլյանտ դեղորայք ստացած պացիենտենրի շրջանում
հետվնասվածքային կյանքին սպառնացող արյունահոսությունը նվազեցնելու
համար։ (Մակարդակ 2C)
Ֆիբրինոգենի նորմալ մակարդակի պարագայում, արյունահոսող պացիենտենրի
շրջանում մենք առաջարկում ենք ՊՀԿ կամ պլազմայի ներմուծում  հիմնվելով
վիսկոէլաստիկ վերահսկման մեթոդներով ախտորոշված հետաձգված մակարդման
ապացույցների վրա։ (Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
Ապացուցված է, որ ՊՀԿ-ը գերազանցում է  ԹՍՊ-ին վիտամին K-ի անտագոնիստների
արագ հակազդման  առումով [371-373]: ԳՈՒՎ-ով  պացիենտների շրջանում ՊՀԿ-ի
կիրառման պայմաններում գրանցվել է հեմատոմայի զարգացման ռիսկի նվազում [374,
375]: Ուստի, սա վիտամին K-անտագոնիստների ազդեցությունների վերացման համար
ընտրության միջոցն էր [376]։
Ոչ վիտամին-K անտագոնիստ օրալ հակակոագուլյանտների (non-vitamin K oral
anticoagulants, NOAK) ազդեցության վերականգնման համար համընդհանուր ընդունված
ռազմավարություններ չկան, բայց չնայած սահմանափակ կլինիկական ապացույցների,
առկա են տվյալներ կենդանիներ վրա կատարված հետազոտություններից [377], ՊՀԿ-ն
պատմականորեն օգտագործվել է NOAK-ի ազդեցությունների վերականգնման համար
[377-381]: Նոր օրալ հակակոագուլյանտներ կիրառող պացիենտներին պահանջվող
առանձնահատուկ մոտեցման հիմնավորումը ընդգծված է նոր հակակոագուլյանտների
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վերաբերյալ խորհուրդներում (Խորհուրդ 34-35)։
Թրոմբոէլաստոմետրիան նկարագրվել է որպես վնասվածքային կոագուլոպաթիայի
դեպքում ՊՀԿ-ով թերապիայի օգտակար ուղղորդող միջոց [12, 382 - 386]:
Պոպուլացիայի տարիքին զուգընթաց ավելի շատ վնասվածքային պացիենտենր են
հակված նախապես վիտամին K-անտագոնիստներով կամ օրալ ուղղակի
արգելակիչներով բուժված լինել, ուստի բոլոր վնասվածքային բաժանմունքները պետք է
ունենան այս հիվանդների համար վարման հաստատված քաղաքականություն [387,
388]։
Քանի որ առկա է ՊՀԿ-ի պարունակության փոփոխականություն, դեղաչափը պետք է
որոշվի համապատասխան անհատական արտադրողի արձանագրության [389, 390]։
Մի հետահայաց հետազոտություն, որը ներառել է վարֆարին ասոցացված ԳՈւՎ-ով և
≥1.5 INR-ով 42 պացիենտի, հետազոտել է ՊՀԿ-ի տարբեր դեղաչափերի ազդեցությունը։
ՊՀԿ-ի 35 ՄՄ/կգ դեղաչափը համեմատած 25 ՄՄ/կգ-ի հետ ասոցացված է եղել INR-ի
վերականգնման ավելի բարձր տոկոսի և արագության հետ (ցածր դեղաչափի խմբում
INR-ի միջին վերականգման տևողությունը կազմել է 6.9 ժամ, իսկ չափավոր դեղաչափի
խմբում՝ 1.9 ժամ)։ Հակառակ, վիտամին K-անտագոնիստների հետ ասոցացված ՆԳԱ-
ով հիվանդների շրջանում կատարված մի ՊԲՎՓ ցույց է տվել չորս գործոնանի ՊՀԿ-ի
դեղաչափերի միջև տարբերության բացակայություն (25 ՄՄ/կգ ընդդեմ 40 ՄՄ/կգ)
թիրախային <1.5 INR-ի հասնելու հարցում, չնայած ավելի ցածր INR գրանցվել է ավելի
բարձր դեղաչափերի դեպքում [391, 392]:
ՊՀԿ-ի կիրառումը ասոցացված է և երակային և զարկերակային թրոմբոզի բարձր
ռիսկի հետ վերականգման ժամանակ, ուստի այս թրոմբոտիկ բարդությունների
զարգացման ռիսկը  և կոագուլոպաթիայի արագ և արդյունավետ շտկման
առավելությունները պետք է մանրմասն վերլուծվեն և կշռվեն: [393-398]:

Ուղղակի օրալ հակակոագուլյանտներ – Xa գործոնի ինհիբիտորներ

Խորհուրդ 34.

Մենք առաջարկում ենք չափել պլազմայում Xa հակագործոն նյութերի մակարդակը,
ինչպիսիք են ռիվարօքսաբանը, ապիքսաբանը կամ էդօքսաբանը, այն
պացիենտենրի շրջանում, ովքեր բուժվել են կամ ենթադրվում է, որ բուժվել
նշվածներից որևէ մեկով։ (Մակարդակ 2C)
Եթե չափումը հնարավոր չէ կամ հասանելի չէ, մենք առաջարկում ենք խորհրդակցել
հեմատոլոգի հետ: (Մակարդակ 2C)
Եթե արյունահոսությունը կյանքին սպառնացող է, մենք առաջարկում ենք բուժել 15
մգ/կգ (կամ 1 գ) ներերակային TXA-ով և բարձր դեղաչափի (25-50 Մ/կգ)
ՊՀԿ/աՊՀԿ-ով, մինչ սպեցիֆիկ անտիդոտերը առկա կլինեն։ (Մակարդակ 2C)
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Ուղղակի օրալ հակակոագուլյանտներ – թրոմբինի ինհիբիտորներ

Խորհուրդ 35.

Մենք առաջարկում ենք չափել պլազմայում դաբիգատրանի մակարդակը այն
պացիենտենրի շրջանում, ովքեր բուժվել են կամ ենթադրվում է, որ բուժվել են
դաբիգատրանով։ (Մակարդակ 2C)
Եթե չափումը հնարավոր չէ կամ հասանելի չէ, մենք առաջարկում ենք կիրառել
թրոմբինային ժամանակը ր ԱՄԹԺ-ն որպես դաբիգատրանի առկայության
որակական գնահատման միջոցներ։ (Մակարդակ 2C)
Եթե արյունահոսությունը կյանքին սպառնացող է, մենք խորհուրդ ենք տալիս
իդարուցիզումաբով բուժում (5 գ ներերակային) (Մակարդակ 1B) կամ, եթե այն
առկա չէ, մենք առաջարկում ենք բուժել բարձր դեղաչափի (25-50 Մ/կգ)
ՊՀԿ/աՊՀԿ-ով, երկու դեպքում էլ համակցված 15 մգ/կգ (կամ 1 գ) ներերակային
TXA-ի հետ։ (Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
Վերջին տարիներին, ուղղակի օրալ հակակոագուլյանտներ են մշակվել երակային
թրոմբոէմբոլիաների, նախասրտային ֆիբրիլացիայի դեպքում ուղեղի արյան
շրջանառության սւոր խանգարամն (ուղեղային կաթվածի), սուր կորոնար
համախտանիշի կանխարգելման, թոքային թրոմբոէմբոլիայի ու խորանիստ երակային
թրոմբոզի բուժման համար։ Այս նոր դեղորայքի գլխավոր ազդման մեխանիզմն է Xa
գործոնի ուղղակի արգելակումը (ռիվարօքսաբան, ապիքսաբան և էդօքսաբան) կամ
թրոմբինի արգելակումը (դաբիգատրան) [399]: Ուստի, բժիշկները գնալով ավելի
հավանական է, որ կբախվեն վնասվածքային պացիենտենրի հետ, ովքեր ընդունել են
նշված դեղորայքից որևէ մեկը [400], որոնք ազդում են ինչպես կոագուլացիոն թեստերի
[400, 401] այնպես էլ հեմոստազի վրա [402]։
Նշված դեղորայք ընդունած պացիենտների վերաբերյալ հրապարակված կլինիկական
հետազոտություններ գոյություն չունեն և առկա է շատ քիչ կլինիկական փորձ  [401-403]։
Չնայած, հրապարակվել են երեք և չորս գործոնով ՊՀԿ/աՊՀԿ և VIIa գործոնի
ազդեցության վերաբերյալ հետազոտություններ կատարված կենդանիների վրա և ex
vivo մարդկային հետազոտություններ։ Ամփոփելով, այս փորձարկումների արդյունքները
վկայում են, որ կոագուլացիոն լաբորատեր թեստերը, վիսկոէլաստիկ
հետազոտությունների ցուցանիշները և թրոմբինի առաջացման ցուցանիշները
(համարյա) նորմավորվել են բարձր դեղաչափի բուժման հետևանքով [404-412]։

Ռեկոմբինանտ ակտիվացած կոագուլացիոն գործոն VII
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Խորհուրդ 36.

Մենք առաջարկում ենք rFVIIa-ի off-label օգտագործումը դիտարկել միայն եթե
խոշոր արյունահոսությունը և վնասվածքային կոագուլոպաթիան պահապանվում են,
չնայած բոլոր այլ արյունահոսության կառավարման և ավանդական արյունականգ
միջոցների պատշաճ կիրառման ջանքերի։ (Մակարդակ 2C)

Հիմնավորում
rFVIIa-ն պետք է դիտարկել միայն եթե առաջին ընտրության բուժումը, որն ընդգրկել է
վիրահատական մոտեցումների և արյան պատրաստուկներ, հակաֆիբրինոլիտիկներ,
ծանր ացիդոզի, ծանր հիպոթերմիայի և հիպոկալցեմիայի շտկում, չի ապահովել
արյունահոսության կառավարում։
rFVIIa-ն ազդում է հիվանդի սեփական կոագուլացիոն համակարգի վրա և ակտիվության
աջակցման համար պահանջվում է թրոմբոցիտների և ֆիբրինոգենի ադեկվատ
մակարդակ [413, 414]: pH-ը և մարմնի ջերմաստիճանը պետք է վերականգնվեն որքան
հնարավոր է ֆիզիոլոգիականին մոտ, քանի որ pH-ի և ջերմաստիճանի անգամ փոքր
նվազումը դանդաղեցնում է կոագուլացիոն գործոնի կինտեիկան [214, 215, 415]: rFVIIa-ի
հանդեպ վատ պատասխանի կանխորոշիչներ են pH-ի <7.2 (P < 0.0001) մակարդակը,
թրոմբոցիտների <100 × 109/լ (P = 0.046) և արյան ≤90 մմ ս.ս. (P < 0.0001) ճնշումը
[416]։ Մի հետազոտությամբ rFVIIa-ի ներմուծումը <6.9 pH ունեցող պացիենտների
շրջանում եղել է անօգուտ [417]: Մեկ այլ հետազոտություն կատարված The Australian
and New Zealand Haemostasis Registry-ից մինչ rFVIIa-ի ներմուծումը <7.1 pH արժեքը
անկախ կերպով ասոցացված է եղել 28 օրվա բարձրացած մահացության հետ [418]:
Ավելին, ծանր վնասվածքներով հիվանդների շրջանում հաճախ առկա է եղել
հիպոկալցեմիա [419], ուստի իոնիզացված կալցիումի վերահսկումը անհրաժեշտ է և
կարող է ներերակային կալցիումի ներմուծման կարիք լինի [420]:
Մեկուսացված գլխի վնասվածքների դեպքում rFVIIa-ի կիրառումը եղել է վնասակար
վնասվածքային ՆԳԱ-ով հիվանդների դեպք ստուգիչ հետազոտությունում, և  ուղորդվել
է մահացության ռիսկի աճով անկախ վնասման ծանրությունից [421]:

Թրոմբականխարգելում

Խորհուրդ 37.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս արյունահոսության կառավարումից 24 ժամ անց
կատարել դեղորայքային թրոմբականխարգելում։ (Մակարդակ 1B)
Մենք խորհուրդ ենք տալիս վաղ մեխանիկական թրոմբականխարգելում ընդմիջվող
պնեւմատիկ ճնշումով (ԸՊՃ) (Մակարդակ 1C) և առաջարկում ենք վաղ
մեխանիկական թրոմբականխարգելում հակաթրոմբոէմբոլիկ տրիկոտաժի ։
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(Մակարդակ 2C)
Մենք խորհուրդ չենք տալիս ստորին սիներակի ֆիլտրերի պլանային կիրառումը
որպես թրոմբականախարգելում (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորում
Ներհիվանդանոցային երակային թրոմբոէմբոլիաների (ԵԹԷ) վտանգը բարձր է
(գերանցում 50%-ը) բազմակի վնասվածքներից հետո: Այն վնասվածքներով
պացինետենրի շրջանում, ովքեր վերապրել են պատահարի առաջին 3 օրերը, թոքային
զարկերակի թրոմբոէմբոլիան (ԹԶԷ) մահվան երրորդ առաջատար պատճառն է: Կան
քիչ ՊԲՎՓ-ներ, որոնք ուսումնասիրել են վնասվածքային պացիենտենրի շրջանում
թրոմբոպրոֆիլակտիկան իսկ հակաթրոմբոէմբոլային տրիկոտաժի (ՀԹՏ) կիրառումը
երբեք չի գնահատվել: Մի մետա վերլուծություն ունակ չի եղել ցույց տալ ԵԹԷ-երի
դեպքերի նվազում ԸՊՃ-ների կիրառումով [422], այնուամենայնիվ մեխանիկական
մեթոդները լայնորեն կիրառվում են, որովհետև ունեն արյունահոսության ցածր ռիսկ։
Մի համակարգային վերանայում և մետա վերլուծություն [423] ցույց է տվել, որ
ցանկացած տեսակի հեպարինային թրոմբականխարգելումը նվազեցնում է ԵԹԷ-երը և
ԹԶԷ-եը թերապևտիկ և վիրաբւոժական ծանր հիվանդների շրջանում և ՑՄՀ-ն
համեմատած օրական երկու անգամ չֆրակցիոնացված հեպարինի (ՉՖՀ) նվազեցնում է
ԹԶԷ-երի ընդհանուր քանակը և ախտանիշների մակարդակը։ Խոշոր
արյունահոսության և մահացության մակարդակները զգալիորեն չեն ներգերծվել
հեպարինային թրոմբոպրոֆիլակտիայով ԻԹԲ պայմաններում։ Մեկ այլ
հետազոտություն 289 հիվանդների շիջանում, ում մոտ զարգացել է ԵԹԷ ԻԹԲ-ում
լինելու ժամանակ կամ հետո, ցույց է տվել, որ թրոմբականխարգելման
անհաջողությունն ավելի շատ հավանական է բարձր մարմնի զանգվածի ինդեքսի, ԵԹԷ
անհատական կամ ընտանեկան պատմության դեպքերում և անոթակրճատիչ դեղորայք
ստացածների շրջանում [424]:

VII. Ուղեցույցերի ներդրում և որակի կառավարում

Ուղեցույցերի ներդրում

Խորհուրդ 38.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս արյունահոսություններով վնասվածքային
պացիենտների վարման ապացուցողական որղեցույցերի տեղային ներդրում:
(Մակարդակ 1B)
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Արյունահոսությունների վերահսկման և բուժման արդյուքնների գնահատում

Խորհուրդ 39.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի տեղային որակի և անվտնագության
կառավարման համակարգերը ընդգրկեն արյունահոսությունների վարումը և ելքերը
վերահսկող ցուցանիշներ: (Մակարդակ 1C)

Հիմնավորումներ
Փոփոխվող կլինիկական գործունեությունում պացիենտների վարման ալգորիթմների
կիրառման արդյունավետությանն աջակցող ապացույցները թույլ են, սակայն
արյունահոսող վնասվածքային պացիենտների կլինիկական ուղեցույցերի տեղային
ներդրումը հավանական է, որ կբարձրացնի տեղեկացվածությունը ներառված բոլոր
բժշկական մասնագետների շրջանում և կբարելավի փոխադարձ ըմբռնումն ու բուժման
ելքերը։ Տեղայնացված փաստաթղթերը թույլ են տալիս ճկուն կերպով հարմարեցնել
տեղային նախահիվանդանոցային վերակենդանացման/փրկարարական  պայմանները,
առկա ախտորոշիչ և բուժական տարբերակները և բարելավել  համալիր վարման
հետևողականությունը։ Սակայն, ցանկացած ուղեցույց մշակված է «միջին» պացիենտի
համար, ուստի կլինիցիստը պետք է հարմարեցնի բուժումը յուրաքանչյուր անհատական
դեպքին լավագույնը համապատասխանեցնելու համար։
Եթե ներդրվել են ուղեցույցում նկարագրված առանցքային միջամտությունները, ելքերը
հավանաբար կբարելավվեն [425, 426] և մահացությունն ու այլ բարդությունները
կնվազեն [427]: Ավելին, ուղեցույցներով ուղորդվող բուժումը կարող է ասոցացվել նաև
ծախսերի խնայման հետ [428]:

Մեր խորհուրդների ներդրումը կարող է հեշտացնել Safe Surgery Initiative-ին համանման
ստուգացանկային (check list) մոտեցումների կիարռումը [429], ինչը բերել է նվազ
հետվիրահատական բարդությունների [430]: Ի հավելում կամ որպես այլընտրանք,
հնարավոր է ներդնել մեր խորհուրդները օգտագործելով bundles (կապոցներ/խմբեր՞),
ինչպես հաջողությամբ կիրառվել է Surviving Sepsis Campaign ուղեցույցերի ներդրման
ժամանակ [431]: Առաջարկվող կետերը, որոնք պետք է ներառվեն նման
ստուգացանկում ամփոփված են Հավելված 2-ի Աղյուսակ 1-ում։ Պացիենտների վարման
առաջարկվող կապոցները/խմբերը տրված են նույն Հավելվածի Աղյուսակ 2-ում։
Վնասվածքային վարման մարզումները/ուսուցումը պետք է ընդգծեն կոագուլացիայի
առանցքային դերը ելքի որոշման հարցում։ Կլինիցիստի այս ոլորտի աճող գիտելիքները
և ըմբռնումը պետք է լինի ներդրման անբաժանելի մաս։ Բոլոր վնասվածքային
կենտրոնները պետք է գնահատեն իրենց սեփական կարողությունները օգտագործելով
հաստատության որակի վարման կանխավ մշակված ծրագիր։ Լավագույն
պրակտիկային հետևելու աուդիտը, ներառյալ հետադարձ պատասխանը և
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պրակտիկայի անհրաժեշտ եղած փոփոխությունը, պետք է ներառվեն որպես այս
ուղեցույցների տեղային ներդրման մաս։ Խոշոր վնասվածքից հետո արյունահոսող
պացիենտներին տրամադրվող վարման որակի գնահատման համար մենք առաջարկում
ենք գնահատել հետևյալ որակի ստանդարտներին հետևելը.

· Վնասումից մինչև արյունահոսության կանգնեցման միջամտությունների
(վիրահատություն կամ էմբոլիզացիա) մեկնարկն ընկած ժամանակահատվածը
հիպոտենզիվ պացիենտների շրջանում, ովքեր սկզբնական
վերակենդանացմանը պատասխան չեն տալիս։

· Հիվանդանոց ժամանելուց մինչև արյան հետազոտությունների արդյունքների
[ԱԸՔ, ՊԺ, ֆիբրինոգեն, կալցիում, վիսկոէլաստիկ հետազոտություն (եթե առկա
է)] առկայությունն ընկած ժամանակահատվածը։

· Պացիենտների մասնաբաժինը, ովքեր վնասումից 3 ժամվա ընթացքում ստացել
են TXA:

· Հիվանդանոց ժամանելուց մինչև ՀՇ հետազոտության կատարումն ընկած
ժամանակահատվածը առանց արյունահոսության ակնհայտ աղբյուրով
արյունահոսող պացիենտների շրջանում։

· Վնասման կառավարումով վիրահատական մեթոդների կիրառումը համաձայն
Խորհուրդ 19-ի։

· Թրոմբոպրոֆիլակտիկան սկսվել է համաձայն Խորհուրդ 37-ի։

Ներդրման հնարավոր խոչընդոտները

Հայաստանի բժշկական ծառայություններ մատուցող հաստատություններում այս
ուղեցույցի գործնական ներդրման հավանական խոչընդոտները բխում են երկու
սկզբունքային պատճառների խմբերից՝

- առողջապահության կազմակերպիչների և բժիշկների այս ոլորտի
տեղեկատվական և կրթական ոչ բավարար մակարդակները

- հիվանդանոցների և նախահոսպիտալային շտապ բուժօգնության
ծառայությունների անհամաչափ կադրային և տեխնիկական
հագեցվածությունը

- պատշաճ վարման համար անհրաժեշտ որոշ դեղորայքի բացակայությունը

VIII. Բուժման ելքեր

Չնայած խնդրի արդիականությանը, զանգվածային վնասվախքային
արյունահոսությունենրով պացիենտենրի միջանկյալ և հեռակա ելքերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը սակավ է: Համաձայն մեկ ծավալուն (5.915 պացիենտ, որոնցից 365`
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զանգվածային արյունահոսությամբ) հետահայած դիտորդական հետազոտության
տվյալների զանգվածային փոխներարկումներով պացիենտենրի խմբում դիտվել էին 23%
ներհիվանդանոցային մահացություն և 52% անբավարար ֆունկցիոնալ վերակագնում 6
ամիս անց [432]: Ներհիվանդանոցային մահացության մակարադակները բարձր են
տարեց (≥ 65 տ) պացիենտների շրջանում ի համեմատ ավելի երիտասարդների՝ 39.2%
vs. 21.1% [433]:
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Հավելված 1.

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ (GRADE համակարգ)

Խորհուրդի
մակարդակը

Ռիսկ/օգուտ Աջակից
ապացույցների որակը

Կիրառում

1A
Ուժեղ
խորհուրդ,
բարձր
որակի
ապացույցներ

Օգուտները հստակ
գերազանցում են
ռիսկերը և բեռը,
կամ հակառակը

ՊԲՎՓ-ներ առանց
էական
սահմանափակումների
կամ ճնշող
ապացույցներ
դիտորդական
հետազոտություններից

Ուժեղ խորհուրդ,
կարող է կիրառվել
հիվանդների
մեծամասնության
մոտ՝ դեպքերի
մեծամասնությունում,
առանց
վերապահման

1B
Ուժող
խորհուրդ,
միջին որակի
ապացույցներ

Օգուտները հստակ
գերազանցում են
ռիսկերը և բեռը,
կամ հակառակը

ՊԲՎՓՀ-ներ առանց
էական
սահմանափակումների
(անհամատեղելի
արդյունքներ,
մեթոդական
թերություններ,
անուղղակի կամ ոչ
ճշգրիտ) կամ
բացառապես ուժեղ
ապացույցներ
դիտորդական
հետազոտություններից

Ուժեղ խորհուրդ,
կարող է կիրառվել
հիվանդների
մեծամասնության
մոտ՝ դեպքերի
մեծամասնությունում,
առանց
վերապահման
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1C
Ուժեղ
խորհուրդ,
ցածր որակի
կամ շատ
ցածր որակի
ապացույցներ

Օգուտները հստակ
գերազանցում են
ռիսկերը և բեռը,
կամ հակառակը

Դիտորդական
հետազոտություններ
կամ դեպքերի շարք

Ուժեղ խորհուրդ,
սակայն կարող է
փոխվել, երբ ավելի
բարձր որակի
ապացույցներ ի
հայտ գան

2A
Թույլ
խորհուրդ,
բարձր
որակի
ապացույցներ

Օգուտները
սերտորեն
հավասարակշռված
են ռիսկերի և բեռի
հետ

ՊԲՎՓ-ներ առանց
էական
սահմանափակումների
կամ ճնշող
ապացույցներ
դիտորդական
հետազոտություններից

Թույլ խորհուրդ,
լավագույն
գործողությունը
կարող է տարբերվել
կախված
իրավիճակից կամ
հիվանդներից կամ
սոցիալական
արժեքներից

2B
Թույլ
խորհուրդ,
միջին որակի
ապացույցներ

Օգուտները
սերտորեն
հավասարակշռված
են ռիսկերի և բեռի
հետ

ՊԲՎԹ-ներ առանց
էական
սահմանափակումների
(անհամատեղելի
արդյունքներ,
մեթոդական
թերություններ,
անուղղակի կամ ոչ
ճշգրիտ) կամ
բացառապես ուժեղ
ապացույցներ
դիտորդական
հետազոտություններից

Թույլ խորհուրդ,
լավագույն
գործողությունը
կարող է տարբերվել
կախված
իրավիճակից կամ
հիվանդներից կամ
սոցիալական
արժեքներից

2C
Թույլ
խորհուրդ,
ցածր որակի
կամ շատ
ցածր որակի
ապացույցներ

Օգուտների,
ռիսկերի և բեռի
անհայտ
արժեքներ։
Օգուտները կարող
են սերտորեն

Դիտորդական
հետազոտություններ
կամ դեպքերի շարք

Շատ թույլ խորհուրդ։
Այլընտրանքային
տարբերակները
կարող են
հավասարապես
լինել խելամիտ
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հավասարակշռված
լինել ռիսկերի և
բեռի հետ

Հավելված 2.

Աղյուսակ 1.

Բուժման ուղու ստուգացանկ

Բուժման փուլ Այո Ոչ Ա/հ* Շեղման
պատճառը

Սկզբնական գնահատում և վարում
Վնասվածքային արյունահոսության ծավալը
գնահատվել է
Արյունահոսության հայտնաբերված աղբյուրով շոկում
գտնվող պացիենտը անհապաղ բուժվել է
Արյունահոսության չհայտնաբերված աղբյուրով շոկում
գտնվող պացիենտը ուղարկվել է հետագա
հետազոտության
Կոագուլացիան, հեմատոկրիտը, պլազմային լակտատը,
հիմքի պակասուրդը գնահատվել է

Հակաֆինրինոլիտիկ բուժումը մեկնարկվել է
Պացիենտի հակակոագոիլացիոն թերապիայի
պատմությունը գնահատվել է (վիտամին K-ի
անտագոնիստներ, հակաթրոմբոցիտար դեղորայք, օրալ
հակակոագուլյանտներ)

Վերակենդանացում
Սիստոլիկ ճնշումը հասցվել է 80-90 մմ ս.ս.
գանգուղեղային վնասվածքի բացակայության դեպքում
Ներդրվել են նորմոթերմիայի հասնելու միջոցառումներ
Հեմոգլոբինի մակարդակը հասցվել է թիրախային 7-9
գ/դլ

Վիրաբուժական միջամտություն
Որովայնային արյունահոսությունը կառավարվել է
Կոնքային օղը փակվել և անշարժացվել է
Որովայնամզային փաթեթավորումը, անգիոգրաֆիկ
էմբոլիազացիան կամ արյունահոսության
վիրաբուժական կառավարումը ավարտվել է
հեմոդինամիկ անկայուն պացիենտի մոտ
Հեմոդինամիկ անկայուն պացիենտին կատարվել է
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վնասման կառավարումով վիրահատություն
Կիրառվել են տեղային արյունականգ միջոցներ
Խորհուրդ է տրվում թրոմբոպրոֆիլակտիկ թերապիա

Կոագուլացիայի  վերահսկում
Կոագուլացիան, հեմատոկրիտը, պլազմային լակտատը,
հիմքի պակասուրդը, կալցիումը վերագնահատվել են
Ֆիբրինոգենի մակարդակը հասցվել է թիրախային 1.5-2
գ/լ
Թրոմբոցիտների քանակը հասցվել է թիրախայինի
Պրոթրոմբինային կոմպլեքսի կոնցենտրատը ներմուծվել
է, եթե ցուցված է եղել՝ վիտամին K-ի անտագոնիստի,
օրալ հակակոագուլյանտի կիրառման պատճառով կամ
ելնելով ըստ վիսկոէլաստիկ վերահսկման տվյալների

      Ա/հ - անհայտ

Աղյուսակ 2.

Առաջարկվող վարման կապոցներ/խմբեր

Նախահիվանդանոցային Ներհիվանդանոցային Կոագուլացիոն

· Նվազագույնի է
հասցվել
նախահիվանդանոցայ
ին
ժամանակահատվածը

· Տուռնիկետը կիրառվել
է վերջույթներից
կյանքին սպառնացող
արյունահոսության
դեպքում

· Կիրառվել է վնասման
կառավարումով
վերակենդանացման
սկզբունքը

· Վնասվածքային
հիվանդը
ուղղակիորեն
տեղափոխվել է
համապատասխան
վնասվածքային
կենտրոն

· ԱԸՔ, ՊԺ, ֆիբրինոգեն,
կալցիում, վիսկեէլաստիկ
հետազոտություն,
լակտատ, հիմքի ավելցուկ
և pH չափվել է առաջին 15
րոպեի ընթացքում

· Հեմոռագիկ շոկով և
արյունահոսության
հայտնաբերված
աղբյուրով
պացիենտներին
կատարվել է անհապաղ
միջամտություն, եթե
սկզբնական
վերակենդանացման
միջոցառումները հաջող
չեն եղել

· Անհապաղ կատարվել են
հետագա
հետազոտություններ
FAST, ՀՇ կամ անհապաղ
վիրահատություն, եթե
հեմոռագիկ շոկով և

· Որքան հնարավոր է շուտ
ներմուծվել է տրանեքսամաթթու

· Ացիդոզը, հիպոթերմիան և
հիպոկալցեմիան բուժվել են

· Ֆիբրինոգենի մակարդակը
պահվել ե 1.5-2 գ/լ

· Թրոմբոցիտների քանակը պահվել
է >100 x 109/լ

· Պրոթրոմբինային կոմպլեքսի
կոնցենտրատը ներմուծվել է
նախապես վարֆարինով կամ
ուղիղ ազդող օրալ
կոագուլյանտներով բուժված
հիվանդներին (մինչ անտիդոտերի
հասանելիությունը)
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արյունահոսության
չբացահայտված
աղբյուրով ներկայացող
պացիենտի մոտ առկա է
եղել ներորովայնային
զանգվածային
արյունահոսություն

· Շոկի կամ կոագուլացիայի
առկայության դեպքում
կիրառվել է վնասման
կառավարումով
վիրահատություն

· Վնասման
կառավարումով
վերակենդանացումը
շարունակվել է մինչև
արյունահոսության
աղբյուրի բացահայտումը
և կառավարումը

· Կիրառվել է
էրիթրոցիտների
սահմանափակ
փոխներարկման
ռազմավարություն
(հեմոգլոբին 7-9 գ/դլ)


