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Ի՞նչ է հոգեուռուցքաբանությունը
Հիվանդները, նրանց զուգընկերներն ու հարազատները կարող են տարբեր կերպ արձագանքել
քաղցկեղի ախտորոշմանն ու դրա բուժմանը:
Հիվանդության և բուժման հետ կապված հույզերը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ են
արտահայտվում, նույնիսկ օրեցօր կարող են փոփոխվել։ Քաղցկեղի հաղթահարման և կողմնակի
ազդեցությունների բուժման ճանապարհին հանդիպող հոգեուռուցքաբանական խնդիրների
վերաբերյալ այս հուշաթերթի միջոցով ցանկանում ենք աջակցել Ձեզ և Ձեր խնամատարներին`
մեղմելու Ձեր նեղվածությունը և օգնելու հասնել ավելի լավ ինքնագիտակցության։
Հոգեուռուցքաբանությունը միջճյուղային մոտեցում է հոգեբանության և ուռուցքաբանության միջև և
վերաբերում է քաղցկեղի բուժական, հոգեբանական և սոցիալական կողմերին ու գործոններին, որոնք
կարող են ազդել հիվանդության ռեմիսիայի կամ առաջընթացի վրա:

Կյանքի որակ
Ի՞նչ է նշանակում «կյանքի որակ»
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) Սահմանադրությունն
առողջությունը սահմանում է որպես «լիակատար ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական
բարեկեցության վիճակ, այլ ոչ թե պարզապես հիվանդության բացակայություն»:
Ոչ մի ժամանակակից բուժում չի կարող ինչ-որ չափով չվնասել առողջ բջիջները, և այդ վնասը կարող
է երկարաժամկետ ֆիզիկական և հոգեկան հետևանքներ ունենալ: Քաղցկեղ ախտորոշմամբ
մարդկանց շրջանում ապրելիության ցուցանիշները շարունակում են աճել1, և այս պարագայում
երկարատև կյանքի որակը հասկանալու անհրաժեշտությունն ավելի է կարևորվում: Քաղցկեղի
բուժումից հետո շատ պացիենտներ տարիներով վերապրում են դրա երկարատև ֆիզիկական և
հոգևոր հետևանքները2, օրինակ՝ հոգեսոցիալական խնդիրներ և ֆիզիկական ախտանիշներ,
ինչպիսիք են ցավը, ուժասպառությունը, ընկճվածությունը, անհանգստությունը, լիմֆեդեման,
նեյրոպաթիան, ճանաչողական խանգարումները և սեռական դիսֆունկցիան:
«Կյանքի որակ» (ԿՈ) տերմինն օգտագործվում է անհատների ընդհանուր բարեկեցությունը
գնահատելու համար, այն աստիճանաբար ավելի լայն տարածում է ստանում որպես
ուսումնասիրությունների հիմնական վերջնակետերից մեկը` գնահատելու բուժման
արդյունավետությունը, և կիրառվում է պացիենտի համար կարևոր հանդիսացող այլ վերջնակետերի
հետ միասին, ինչպիսիք են ընդհանուր ապրելիությունը և հիվանդությունից զերծ ապրելիությունը:

Ինչպե՞ս են չափում «կյանքի որակը»
Անհատին համակող մտատանջության ախտանիշների քանակը փոխկապակցվել է քաղցկեղ
ախտորոշմամբ մի շարք մարդկանց շրջանում նրանց ԿՈ հետ, և ուռուցքաբանության մեջ ավելի ու
ավելի է կարևորվում քաղցկեղով հիվանդների ԿՈ գնահատման խնդիրը:
Քաղցկեղի բոլոր տեսակների դեպքում կարելի է կիրառել ԿՈ ընդհանուր գործիքներ՝ գնահատելու
հիվանդների առողջական վիճակի ընդհանուր ազդեցությունը նրանց ԿՈ վրա: Դրանք հաճախ լինում
են թղթային կամ առցանց հարցաթերթիկների տեսքով: Գոյություն ունի կյանքի որակը գնահատող
գործիքների մեծ տեսականի, բայց առավել լայն տարածումն ունեն Քաղցկեղի հետազոտության և
բուժման եվրոպական կազմակերպության ԿՈ հարցաշարը (EORTC QLQ-c30) և Քաղցկեղի բուժման
ֆունկցիոնալ գնահատման ընդհանուր հարզաշարը (FACT-G) և մտատանջության չափիչը:
Այնուամենայնիվ, որոշակի հիվանդության (օրինակ՝ ձվարանների քաղցկեղի) դեպքում ԿՈ և
հիվանդությանը բնորոշ ախտանիշները գնահատելու համար կիրառվում են քաղցկեղի որոշ
տեսակներին առանձնահատուկ գործիքներ: ԿՈ դարձել է կարևոր վերջնակետ ռանդոմիզացված
կլինիկական փորձարկումներում բուժման տեսակների համեմատության համար, ինչը նշանակում է,
որ այս կլինիկական ուսումնասիրություններում ԿՈ ավելի ու ավելի ինտենսիվ է ընդգրկվում որպես
վերջնակետ:
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Մտատանջություն
Քաղցկեղով պացիենտների շրջանում մտատանջությունը տարածված խնդիր է, որը սկսվում է
ախտորոշման շրջանից և ձգվում մինչև քաղցկեղի հետբուժական փուլ, անգամ ուղեկցում է
պացիենտին իր երկարատև վերապրելու ընթացքում: Քաղցկեղ ունեցող բոլոր մարդիկ այս կամ այն
կերպ վերապրում են մտատանջությունը, իսկ մեկ երրորդը տառապում է դրա խորացած
ախտանիշներից4:
Մտատանջությունը կարող է առաջանալ հիվանդությամբ պայմանավորված ֆիզիկական,
հոգեբանական, հուզական կամ սոցիալական խնդիրների պատճառով և ունի բազմագործոն բնույթ:
Բազմաթիվ գործոններ նպաստում են մտատանջության առաջացմանը, ներառյալ հիվանդության
ֆիզիկական բեռը (ախտանիշները), առօրյա կյանքին խանգարող ֆունկցիոնալ կարգավիճակի
անկումը և քաղցկեղ ախտորոշմամբ պայմանավորված հուզական և սոցիալական
փոփոխությունները: Մտատանջությունը շարունակական գործընթաց է՝ սկսած խոցելիության,
տխրության և վախի սովորական նորմալ զգացողություններից մինչև այնպիսի խնդիրներ, որոնք
կարող են խեղող դառնալ, ինչպիսիք են դեպրեսիան, անհանգստությունը, խուճապը, սոցիալական
մեկուսացումը և էքզիստենցիալ ու հոգևոր ճգնաժամը: Խորացած մտատանջությունը կարող է ավելի
վատ հետևանքների հանգեցնել՝ առողջության հետ կապված կյանքի ավելի վատ որակի, բուժման ոչ
ճշգրիտ կատարման, բուժմամբ պայմանավորված տարածված կողմնակի ազդեցությունների,
խնամքից ցածր բավարարվածության և հավանական ավելի կարճ ապրելիության առումով: Իր
կարևորության շնորհիվ մտատանջությունն այժմ որակվում է որպես «վեցերորդ կենսական նշան»:
Մի քանի ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ մտատանջությունը թերագնահատված է:
Հետևաբար, քաղցկեղով պացիենտները պետք է պարբերաբար հետազոտվեն մտատանջության
առկայության համար քաղցկեղի բուժման ողջ ընթացքում խոցելիության առավել բարդ պահերին՝
նախնական ախտորոշման փուլում, նախքան բուժման մեկնարկը, բուժման ընթացքում ու դրանից
հետո և կյանքի ավարտի կամ պալիատիվ խնամքին անցում կատարելիս: Մտատանջության
համապատասխան ստուգումը նպաստում է լրացուցիչ օժանդակության կարիք ունեցող մարդկանց
վաղ հայտնաբերմանը՝ կլինիկական թիմի նպատակային միջամտությամբ և հոգեսոցիալական
ծառայությունների ուղեգրմամբ այն անձանց համար, որոնք ավելի բարձր ռիսկ ունեն առերեսվելու
առողջության բացասական արդյունքների հետ:
Գինեկոլոգիական քաղցկեղով ախտորոշված կինը բախվում է ոչ միայն քաղցկեղով պայմանավորված
փոփոխություններին և վախին, այլև իր ինքնությանը, կանացիությանը, սեքսուալությանն ու
մայրությանն առնչվող փոփոխություններին:
Ձեր մարմնի փոփոխությունները, օրգանիզմում հորմոնալ փոփոխությունները, գուցե
հիստերէկտոմիայի և քիմիաթերապիայի պատճառով երեխաներ ունենալու անկարողությունը,
երբեմն՝ երիտասարդ տարիքում, կարող են առաջացնել խնդիրներ և մտատանջություն, որոնք
դժվարությամբ են հաղթահարվում:
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Ես ունե՞մ մտատանջություն
Եթե Ձեզ տանջում են վերը նկարագրված ախտանիշներից որևէ մեկը, ապա խնդրեք Ձեզ բուժող
բժշկին մտատանջության ստուգում իրականանցնել, իսկ խնդրահարույց իրավիճակում դիմեք
օգնության: Եթե առկա չէ այդպիսի ծառայություն, ապա փորձեք գտնել քաղցկեղով պացիենտների
փոխաջակցման խմբեր, որոնք վարում է փորձառու հոգեբանը, որը մտատանջության ստուգման
վերաբերյալ անցել է համապատասխան վերապատրաստում:

Իմ փոխված «ես»-ը
Գինեկոլոգիական քաղցկեղով ախտորոշված կանայք բախվում են այնպիսի
փոփոխությունների, որոնք ազդում են իրենց մարմնի, հորմոնալ վիճակի և ընդհանուր
կյանքի վրա:
Նրանք կարող են հիստերէկտոմիա անցնել և վիրահատության հետևանքով վաղ
դաշտանադադար ունենալ:
Վախ, ամոթ, մեղքի զգացողություն, զայրույթ, տխրություն, վիշտ՝ կապված նոր «ես»-ի
հետ․ ահա այն զգացմունքները, որոնց կարող է առերեսվել կինը:
Որոշ մշակույթներում ընդունված չէ քննարկել այսպիսի խնդիրները:
Պացիենտներն իրենց խելամիտ հարցեր են ունենում՝
“Արդյո՞ք արգանդն է մեզ բնորոշում որպես կին:”
“Արդյո՞ք մայր դառնալն արդյունավետ և բեղմնավոր լինելու միակ միջոցն է:”
“Ինչպե՞ս կարող եմ ընտելանալ այս փոփոխություններին:”
“Ի՞նչ են զգում ինձ պես այլ կանայք գինեկոլոգիական քաղցկեղի ախտորոշումից հետո:”
“Ինչպե՞ս կարող եմ շարունակել ապրել իմ կյանքով, սիրել, սիրախաղ անել:”
“Արդյո՞ք պետք է ասեմ իմ ընկերներին, նոր ծանոթներին, հավանական զուգընկերոջը և,
եթե այո, ապա ե՞րբ:”
Այսպիսի մտքեր ունեցող կինը պետք է դիտարկի օգնություն խնդրելու տարբերակը՝
դիմելով բուժող բժշկին, փոխաջակցման խմբերին կամ այլ կանանց, որոնք նախկինում
առնչվել են այսպիսի խնդիրներին:
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Սեքսուալությունն ու
գինեկոլոգիական քաղցկեղը
STAGE
Կախված1քաղցկեղի տեսակից և հակաուռուցքային բուժումից կարող եք ունենալ այնպիսի
ֆիզիկական կողմնակի ազդեցություններ, որոնք կանդրադառնան Ձեր սեռական կյանքի վրա:
Որովայնային հատվածում քաղցկեղի բուժում ստացած կանայք, ամենայն հավանականությամբ,
բուժումից հետո որովայնի ախտահարված օրգանների պատճառով ավելի մեծ ֆիզիկական
անհարմարություն կզգան, օրինակ՝ արգանդի և/կամ ձվարանների հեռացումը կհանգեցնի կանացի
հորմոնների մակարդակի անկմանը կամ սեռական օրգանների հատվածում իրականացված բուժման
հետևանքով կողմնակի ազդեցությունների:
Վուլվայի, հեշտոցի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի վիրահատությունը հաճախ կապված է սեռական
խանգարման հետ՝ նորմալ անատոմիական կառուցվածքի խեղման, հեշտոցի նեղացման, լիմֆեդեմայի
և կլիտորային հյուսվածքի կորստի պատճառով:
Ճառագայթային թերապիան նույնպես կարող է հանգեցնել հեշտոցի նեղացմանը և հեշտոցի
լորձաթաղանթի վնասմանը, որի արդյունքում խոցեր են առաջանում կամ հեշտոցը փակվում է՝
դժվարացնելով սեռական ակտը: Որոշ կողմնակի ազդեցություններ կարող են զարգանալ բուժումից
շատ տարիներ անց:
Քիմիաթերապիան կարող է դաշտանադադարի պատճառ դառնալ` առաջացնելով էստրոգենի
կորուստ, հեշտոցի ատրոֆիա և լուբրիկացիայի նվազում, ինչի արդյունքում սեռական
հարաբերությունները ցավոտ են լինում3:
Սեռական օրգանների հատվածում ցավ կամ գրգռվածություն զգալու պատճառը հաճախ զգայուն կամ
չոր լորձաթաղանթներն են: Սակայն դա կարող է նաև վարակի նշան լինել, որը բուժում է պահանջում:
Ցավ կարող է առաջանալ այն պատճառով, որ Ձեր օրգանիզմում բացակայում են կանացի
հորմոնները, քանի որ արդեն սկսվել է դաշտանադադարը կամ հակահորմոնալ բուժում եք ստանում
կամ էլ տվյալ հատվածը վնասվել է ճառագայթային թերապիայի ընթացքում:

Արտաքինի փոփոխություններ և անհրապուրիչ
լինելու զգացողություն
Մարմինը կարող է փոխվել քաղցկեղի բուժման ընթացքում և դրանից հետո՝ տարբեր և
անկանխատեսելի կերպով արձագանքելով բուժմանը: Այդ ամենը կարող է դժվար լինել ընդունել՝ Ձեզ
ստիպելով մտածել, որ սեքսուալության առումով պակաս գրավիչ եք դարձել:
Չնայած դժվար է հաշտվել փոխված սեփական մարմնի հետ, սակայն դա ընդունելը կարող է կարևոր
նշանակություն ունենալ:
Եթե այդ փոփոխություններով հանդերձ Ձեզ հարմարավետ եք զգում, լավ եք ճանաչում Ձեր մարմինը
և ընդունում եք Ձեր նոր տեսքը, ապա ճիշտ պայմաններ եք ապահովել Ձեր զուգընկերոջ հետ
բավարար սեռական կյանք ունենալու համար:
Եվ ընդհակառակը. եթե Ձեզ պակաս գրավիչ եք զգում, քան բուժումից առաջ, ապա կարող է դժվար
լինել սեռական հարաբերություն նախաձեռնելը կամ դրա նկատմամբ ցանկություն հայտնելը:
Գինեկոլոգիական քաղցկեղ վերապրածներից շատ կանայք նշում են սեռական խանգարումը որպես
կողմնակի ազդեցություն՝ ցավի կամ դիսկոմֆորտի պատճառով կամ սեռական հարաբերություն
ունենալու ցանկության ու սեռական գրգռման բացակայության պատճառով:
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Ի՞նչ կարելի է անել մարմնի ընկալումն
ավելի դրական դարձնելու համար
Առաջինը, որ պետք է անեք, աշխատեք ընդունել Ձեր փոխված մարմինը և ընկալել այն՝ ոչ միայն
կապելով հիվանդության և ախտանիշների հետ, այլ որպես մի մարմին, որը կարող է կրկին
ուրախություն և հաճույք պարգևել Ձեզ:
Կարող եք սովորել դրական լիցքեր և հաճույք ստանալ մարմնի միջոցով՝ ինքներդ Ձեզ համար հաճելի
բաներ անելով, օրինակ՝ լավ մերսում: Փորձեք ինքներդ Ձեզ հետ համբերատար լինել։ Ժամանակը
կարող է Ձեր թշնամին լինել քաղցկեղից առաջ, բայց քաղցկեղից հետո այն Ձեր ընկերն է դառնում։
Փայփայեք ինքներդ Ձեզ; փորձեք ընդունել և սիրել Ձեր մարմնի նոր տեսքը: Եթե ունեք զուգընկեր,
խոսեք նրա հետ այն մասին, թե ինչն է Ձեզ համար դժվարացնում սեքսով զբաղվելը:
Այս կլինիկական սցենարում դեղամիջոցները, ցավոք, հաջողություն չեն արձանագրել:
Հոգեբանական կրթական միջամտությունը՝ գիտակցվածության վրա հիմնված սթրեսի նվազեցման
կիրառությամբ, արձանագրել է զգալի առաջադիմություն սեռական խանգարման բարելավման
առումով, ինչպես նաև սեռական մտատանջության նվազման գործում: Գինեկոլոգ-ուռուցքաբանները
պետք է հաշվի առնեն պացիենտների ուղղորդումն այս ոլորտի մասնագետներին։
Կան նաև հուշումներ և թերապիաներ, որոնք վերաբերում են հեշտոցային չորության և ատրոֆիայի
հետևանքով սեռական խանգարմանը, օրինակ՝ հեշտոցային քսանյութերի օգտագործումը, ինչպիսիք
են հիալուրոնաթթվով ոչ հորմոնալ քսուքներ, որոնք ազատ վաճառվում են դեղատներում:
Այս քսուքները խոնավացնում են հեշտոցի պատը, բայց անհրաժեշտ է այն օգտագործել շաբաթական
3-5 անգամ, գերադասելի է քնելուց առաջ, որպեսզի այն օգնի վերականգնել հեշտոցի խոնավությունը։
Այս նույն քսուքները կարող են օգտագործվել նաև նախքան սեռական ակտը` օգնելու կանխել
հեշտոցի և վուլվայի պատռվածքները և հնարավորինս նվազեցնել ցավը սեռական ակտի ընթացքում:
Որոշ կանանց դեպքում, ում բուժող բժիշկը չի արգելում էստրոգենի օգտագործումը, հեշտոցային
էստրոգենով միջոցները (հաբերի կամ քսուքի տեսքով) կանոնավոր օգտագործման դեպքում նույնպես
կարող են օգնել մեղմացնել ախտանիշները:
Տեղային հորմոնալ բուժումը հաճախ կարող է օգնել նաև միզուղիների հետ կապված խնդիրներում,
ներառյալ անմիզապահությունը:
Հեշտոցի նեղացումը, պայմանավորված վիրահատական կամ ճառագայթային բուժմամբ, կարելի է
բուժել հեշտոցն ընդարձակող գործիքով: Այնուամենայնիվ, որոշ պացիենտներ դժվարանում են
օգտագործել հեշտոցն ընդարձակող գործիքը և վախեցած են (գոյություն ունեն հեշտոցն ընդարձակող
տարբեր չափերի գործիքներ): Մյուս կողմից շաբաթական 2-3 անգամ հեշտոցն ընդարձակող գործիքի
օգտագործումը կապված է հեշտոցի նեղացման/ստենոզի ռիսկի նվազման հետ, հատկապես այն
կանանց մոտ, որոնք ներարգանդային ճառագայթային թերապիա են ստանում5 (հեշտոցի ներսում
գտնվող ճառագայթման աղբյուրից իրականացվող ճառագայթում):
Ամենաճիշտ խորհուրդը կլինի այն, որ խոսեք Ձեր բժշկի կամ հոգեուռուցքաբանի հետ, եթե բուժումից
հետո Ձեր մարմնում փոփոխություն է լինում: Ձեր երկրում կարող է նաև լինել կազմակերպություն այն
կանանց համար, որոնք ունեն կամ ունեցել են գինեկոլոգիական քաղցկեղ: Հաճախ լավ է խոսել մեկի
հետ, ով ունեցել է նման փորձ:
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