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 բա նա լի բա ռեր՝ սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար ին տու

բա ցիա, դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միա, սի լի կո նային լար

 

Ար դիակա նու թյու նը։ Խրո նիկ դակ րիոցիս տի տի 

բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը հան դի-

սա նում է ժա մա նա կա կից ակ նա բու ժու թյան ար դիական 

խն դիր նե րից մե կը։ Սկ սած ան ցյալ դա րից տար բեր ակ-

նա բույժ նե րի կող մից առա ջարկ վել են դակ րիոցիս տո-

ռի նոս տո միա վի րա հա տու թյան բազ մա թիվ մո դի ֆի-

կա ցիաներ, որոնց նպա տակն էր բարձ րաց նել խրո նիկ 

դակ րիոց սի տիով տա ռա պող հի վանդ նե րի բուժ ման ար-

դյու նա վե տու թյու նը և իջեց նել հի վան դու թյան հետ վի րա-

հա տա կան ռե ցի դի վի հա վա նա կա նու թյու նը։ Դակ րիոցիս-

տո ռի նոս տո միա վի րա հա տու թյան մո դի ֆի կա ցիանե րը 

վե րա բեր ել են և վի րա հա տու թյան տեխ նի կային, և լա-

թե րի ձև ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, և վի րա բու-

ժա կան ֆիս տու լա յում տար բեր բնույ թի իմպ լանտ նե րի 

տե ղադր մա նը (Մո դի ֆի կա ցիաներ ըստ Բուռ գեի, Օր լո վի, 

Տաու մի, Սուլ թա նո վի) [7]։

 Դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միա վի րա հա տու թյան ըն-

թաց քում ձևա վոր վող ար ցուն քաք թային ֆիս տու լայի 

հետ վի րա հա տա կան բլո կա դայի կան խար գել ման նպա-

տա կով վի րա հա տու թյան ըն թաց քում կա տար վել են 

տար բեր նյու թե րից պատ րաստ ված իմպ լանտ նե րի տե-

ղադ րում վի րա բու ժա կան ֆիս տու լա յում։ Գրա կա նու թյան 

մեջ հան դի պում է և թե լե րի իմպ լան տա ցիայի նկա րագ-

րու թյուն, և ար ծա թի լա րի իմպ լան տա ցիայի, և ան գամ 

վի րա կա պից պատ րաստ ված խծու ծի իմպ լան տա ցիայի 

տեխ նի կայի նկա րագ րու թյուն̀  վի րա բու ժա կան ֆիս տու-

լայի մեջ հետ վի րա հա տա կան բլո կա դան կան խե լու նպա-

տա կով։ Նկա րագր ված վի րա հա տա կան տեխ նի կա նե րը 

ու նե ցել են խիստ ցածր ար դյու նա վե տու թյուն և եղել են 

թե րի [2,7]։

 Սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար խո ղո վա կի իմպ լան-

տա ցիան դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միայի ֆիս տու լա յում 

առա ջարկ վել է վեր ջին տա րի նե րին և խիստ բարձ րաց-

նում է դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միա վի րա հա տու թյան հա-

ջո ղու թյան ել քը [3,4,6]։

 Սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար լա րը, մնա լով վի րա-

բու ժա կան ֆիս տու լայի մեջ, կան խում է վիր բու ժա կան 

ֆիս տու լայի բլո կա դան սպիական հյուս ված քով, որի հա-

վա նա կա նու թյու նը հատ կա պես բարձր է տրավ մա տիկ, 

ռե ցի դի վող և ման կա կան տա րի քի դակ րիոցիս տի տի 

բուժ ման ժա մա նակ։

 Սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար ին տու բա ցիան կա-

տար վում է ար ցուն քա պար կի և քթի լոր ձա թա ղան թի լա-

թե րի ձևե լուց հե տո և կար վում է քթի դր սային պա տին 

(ն կ. 1)։

ն կ. 1.  Դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միա վի րա հա տու թյան ըն թաց
քում սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար ին տու բա ցիոն լա րը դուրս 
է հան վել ար ցուն քա պար կի լա թի տա կից վի րա բու ժա կան ֆիս
տու լայի մեջ

 Հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում վիր աբու ժա կան 

ֆիս տու լայի էպի թե լի զա ցիայի ավար տից հե տո ան հրա-

ժեշ տու թյուն է առա ջա նում հե ռաց նել սի լի կո նային լա րը, 

հա կա ռակ դեպ քում սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար լա րը 

շր ջա կա հյուս վածք նե րը եր կա րատև գրգ ռե լու հետևան-

քով կա րող է ին քը պատ ճառ հան դի սա նալ սպիական 

գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քի գե րա ճի և ֆի ստու լայի հետ-

վի րա հա տա կան բլո կա դայի զար գաց մա նը [2,3,5]։

 Տար բեր վի րա բույժ ներ առա ջար կել են տար բեր ժա-

մա նա կա հատ ված ներ սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար 

ին տու բա ցիոն լա րի հետ վի րա հա տա կան հե ռաց ման 

հա մար։ Ըստ որոշ հե ղի նակ նե րի, սի լի կո նային բի կա նա-

լի կու լյար լա րի հե ռաց ման լա վա գույն ժա մա նա կա հատ-

վա ծը հան դի սա նում է հետ վի րա հա տա կան ու թե րորդ 

շա բա թը, մյուս նե րը առա ջար կում են սպա սել վեց ամ սից 

մինչև մեկ տա րի [1,2,3,4,5]։

սԻ ԼԻ կո նԱյԻն բԻ կԱ նԱ ԼԻ կու ԼյԱՐ Ին տու բԱ ցԻոն ԼԱ ՐԻ հե
ռԱց մԱն օՊ տԻ մԱԼ ժԱ մԱ նԱ կԱ հԱտ վԱ ԾԻ սԱհ մԱ նու մը կոմ բԻ
նԱց վԱԾ դԱկ ՐԻոցԻս տո ռԻ նոս տո մԻԱյԻց հե տո
Մա լա յան Ա.Ս. , Ղա րա քե շի շյան Ա.Ֆ.
Ս.Վ. Մա լա յա նի ան վան ակ նա բու ժա կան կենտ րոն
ԵՊԲՀ, ակ նա բու ժու թյան ամ բիոն
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Colmon MR և համահեղինակները ստեղ ծել են ար-

ցուն քա տար ու ղի նե րի վե րա կանգն ման կեն դա նու մո դել 

գա ռան վրա և հե տա զո տել են կա նա լի կու լու սի վնաս վե-

լուց և սի լի կո նային ին տու բա ցիայից հե տո լոր ձա թա ղան-

թի վե րա կանգն ման օպ տի մալ ժա մա նա կա հատ վա ծը [1]։ 

Կա նա լի կու լու սի լոր ձա թա ղան թը հո տա զոտ վել է վնաս-

ված քից հե տո սի լի կո նային լա րի հե ռաց ման 4-րդ, 8-րդ և 

12-րդ շա բա թում։ Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ-

վել է, որ սի լի կո նային լա րի հե ռաց ման լա վա գույն ժա մա-

նա կահտ վա ծը հան դի սա նում է 12-րդ շա բա թը, երբ վե րա-

կանգն ված է եղել կա նա լի կու լու սի լոր ձա թա ղան թը [1]։

ն պա տա կը։ Մեր աշ խա տան քի նպա տակն է սահ-

մա նել սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար ին տու բա ցիայով 

կոմ բի նաց ված դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միա վի րա հա տու-

թյու նից հե տո սի լի կո նային լա րի հետ վի րա հա տա կան հե-

ռաց ման օպ տի մալ ժա մա նա կա հատ վա ծը, որը կա պա-

հո վի ան ցա նե լի հետ վի րա հա տա կան ար ցուն քաք թային 

ֆիս տու լա։ Նշ ված նպա տա կին հա մա պա տաս խան առ-

կա են հետ ևյալ խն դիր նե րը. հե տա զո տել և հա մե մա տել 

հետ վի րա հա տա կան հա ջո ղու թյան ել քը և բար դու թյուն-

նե րը կապ ված սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար ին տու-

բա ցիոն լա րի հետ հի վանդ նե րի եր կու խմ բե րում` սի լի-

կո նային լա րի եր րորդ և վե ցե րորդ ամ սում հե ռաց ման 

դեպ քում։

 նյու թը և մե թոդ նե րը։ Մեր աշ խա տան քում ընդ գր-

կել ենք խրո նիկ դակ րիոցիս տի տով տա ռա պող հի վանդ-

նե րի եր կու խումբ։ Հե տա զո տու թյան առա ջին խմ բում 

սի լի կո նային բի կա նա լի կու լյար լա րը հե ռաց վել է հետ վի-

րա հա տա կան եր րորդ ամ սում, իսկ երկ րորդ խմ բում սի լի-

կո նային լա րը հե ռաց վել է հետ վի րա հա տա կան վե ցե րորդ 

ամ սում։

Յու րա քան չյուր խմ բում ընդ գր կել ենք խրո նիկ դակ-

րիոցիս տի տով տա ռա պող 17 հի վանդ։ 

Ա ռա ջին խմ բի հի վանդ նե րից 12 -ը եղել է կին, իսկ 

հին գը̀ տղա մարդ։ Առաջ նային ձեռք բե րո վի դակ րիոցիս-

տի տով տա ռա պող հի վանդ նե րի թի վը եղել է 11 -ը, իսկ 

տրավ մա տիկ դակ րիոցիս տի տով տա ռա պել է չորս հի-

վանդ։ Առա ջին խմ բում ընդ գրկ վել է եր կու բնա ծին դակ-

րիոց սի տի տով հի վանդ։

 Հեազո տու թյան երկ րորդ խմ բում ընդ գրկ ված են 

խրո նիկ դակ րիոցիս տի տով տա ռա պող 15 կին և եր կու 

տղա մարդ։ Հի վանդ նե րից 13 -ը ու նե ցել են առաջ նային 

ձեռք բե րո վի ար ցուն քաք թային խո ղո վա կի բլո կա դա, 

իսկ երեք հի վանդ ու նե ցել է հետտ րավ մա տիկ բլո կա-

դա, որոն ցից մե կը տա րել է կոս մե տիկ ռի նոպ լա սի կա։ 

Երկ րորդ խմ բում մեկ հի վանդ տա ռա պել բնա ծին դակ-

րիոցիս տի տով։ 

Եվ առա ջին և երկ րորդ խմ բի հի վանդ նե րը նույն 

տեխ նի կայով են թարկ վել են դակ րիոցիս տո ռի նոս տո միա 

վի րա հա տու թյա նը, կոմ բի նաց ված բի կա նա լի կու լյար սի-

լի կո նային ին տու բա ցիայով։

 Հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում հի վանդ նե րը գտն-

վել են մեր հս կո ղու թյան տակ մինչև մեկ տա րի։ Հետ վի-

րա հա տա կան շր ջա նում հի վանդ նե րը հե տա զոտ վել են 

ար ցուն քա հո սու թյան գան գատ նե րի, վի րա հա տա կան 

ֆիս տու լայի ան ցա նե լիու թյան կա պակ ցու թյամբ և սի լի-

կո նային լա րի հետ կապ ված գան գատ նե րի առն չու թյամբ։

 Վի րա բու ժա կան ֆի տու լայի ան ցա նե լիու թյու նը 

օբյեկ տիվ գնա հա տե լու կա պակ ցու թյամբ հի վանդ նե րին 

կա տար վել է ար ցուն քա տար ու ղի նե րի լվա ցում հետ վի-

րա հա տա կան առա ջին, եր րորդ, վե ցե րորդ ամ սում և մեկ 

տա րի ան ց։

 Հե տա զո տու թյան առա ջին խմ բի սի լի կո նային լա րը 

հե ռաց վել է հետ վի րա հա տա կան եր րորդ ամ սում, իսկ հի-

վանդ նե րի երկ րորդ խմ բի սի լի կո նային լա րը հե ռաց վել է 

հետ վի րա հա տա կան վե ցե րորդ ամ սում։ 

 Ար դյունք նե րը։ Հե տա զո տու թյան առա ջին խմ բում 

17 հի վանդ նե րից երե քի մոտ գրանց վել է ժա մա նա կա վոր 

ար ցուն քա հո սու թյուն մինչև սի լի կո նայի լա րի հե ռա ցու-

մը։ Նշ ված հի վանդ նե րի մոտ սի լի կո նային լա րի հե ռա ցու-

մից հե տո ար ցուն քա հո սու թյան գան գատ նե րը վե րա ցել 

են։ 

Հե տա զո տու թյան առա ջին խմ բի հիավնդ նե րի մոտ 

սի լի կո նային լա րի ար տան կում և վա ղա ժամ կո րուստ չի 

գրանց վել։  Այս խմ բի բո լոր հիավնդ նե րի մոտ վի րա բու-

ժա կան ֆիս տու լան եղել է ան ցա նե լի հետ վի րա հա տա-

կան լվա ցում նե րի ժա մա նակ։

 Հե տա զո տու թյան երկ րորդ խմ բում հի վանդ նե րից 

վե ցի մոտ եղել է ար ցուն քա հո սու թյան ժա մա նա կա վոր 

գան գատ ներ մինչև սի լի կո նային լա րի հե ռա ցու մը։ Սի լի-

կո նյաին լա րի հե ռա ցու մից հե տո ար ցուն քա հո սու թյան 

գան գատ նե րը վե րա ցել են։ Եր կու հի վան դի մոտ զար գա-

ցել է սի լի կո նային լա րի ար տան կում մի ջային կան թու սի 

շր ջա նում հետ վի րա հա տա կան հին գե րորդ ամ սում։ 

Հե տա զո տու թյան երկ րորդ խմ բում չորս հի վանդ 

ներ կա յա ցել են սի լի կո նային լա րի վա ղա ժամ կորս տով 

հետ վի րա հա տա կան հին գե րորդ և վե ցե րորդ ամ սում։ 

Երեք հի վան դի մոտ զար գա ցել է ստո րին ար ցուն քային 

կե տի կի ադ հե զիա։ 

Երկ րորդ խմ բի հի վանդ նե րի ար ցուն քաք թային վի-

րա բու ժա կան ֆիս տու լան եղել է ան ցա նե լի հետ վի րա հա-

տա կան լվա ցում նե րի ժա մա նակ։ 

Այս պի սով, մեր հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված 

հի վանդ նե րի եր կու խմ բում գրանց վել են հետ վի րա հա-

տա կան դրա կան ար դյունք ներ։ Հի վանդ նե րի առա ջին 
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խմ բում սի լի կո նային լա րի հետ կապ ված հետ վի րա հա-

տա կան բար դու թյուն նե րը հա մե մա տա բար եղել են ավե-

լի քիչ ար տա հայտ ված, քան հի վանդ նե րի երկ րորդ խմ-

բում (նկ. 3)։

եզ րա կա ցու թյուն։ Այս պի սով մեր հե տա զո տու-

թյան հետ ևան քով մենք առա ջար կում ենք սի լի կո նային 

բի կա նա լի կու լյար ին տու բա ցիայով կոմ բի նաց ված դակ-

րիոց սի տո ռի նոս տո միա վի րա հո տու թյու նից հե տո սի լի-

կո նային լա րի հե ռաց ման օպ տի մալ ժա մա նա կա հատ վա-

ծը սահ մա նել հետ վիար հա տա կան եր րորդ ամի սը։

 Մեր հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ վում է, որ 

այս ժա մա նա կա հատ վա ծը բա վա րար է ան ցա նե լի վի-

րա բու ժա կան ֆիս տու լայի ձևա վոր ման հա մար։ Քա նի 

որ հե տա զո տու թյան երկ րորդ խմ բում սի լի կո նային լա-

րի հետ կապ ված հետ վի րա հա տա կան բար դու թյուն նե րը 

ավե լի ար տա հայտ ված են, հա մե մա տած առա ջին խմ բի 

հետ, ուս տի մենք առա ջար կում ենք սի լի կո նային լա րը 

հե ռաց նել հետ վի րա հա տա կան եր րորդ ամ սում։ Այս ժա-

մա նա կա հատ վա ծը լրիվ բա վա րար է հետ վի րա հա տա-

կան բարձր ար դյու նա վե տու թյան հա մար։

 Մեր առա ջար կած ժա մա նա կա հատ վա ծի օբյեկ տի-

վու թյան հաս տատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հե տա գա-

յում կա տա րել հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն ավե լի 

մեծ թվով հի վանդ նե րի շր ջա նում։

1. Colmon MR et al Can J Ophth1994

2. Olver J. Colour atlas of lacrimal surgery 2002

3. Mullner K. Ritleng intubation set։ a new system for lacrimal pathway intubation. 

Ophthalmologica (2000) 214 ։ 237-9

4. Quickert MH. Probes for intubation in lacrimal drainage. Trans am Acad Oph-

thalmol 74 ։431-433, 1970

5. Vicinanso MG. The consequence of premature silicone stent loss after external 

dacryocystorhinostomy, Ophthalmology. 2008 Jul, 115 (7)։1241-4

6. Vieira GS, Xavier MF Results and complications of bicanalicular intubation inex-

ternal dacryocystorhinostomy , Arq Bras Oftalmol. 2008 Jun-Aug, 71 (4)։ 529-33 

7. Краснов МЛ, Беляева ВС, Руководство по глазной хирургии, 1988

 գ Ր Ա կ Ա ն ո ւ Թ յ ո ւ ն

ն կ. 2. Հի վան դի մոտ զար գա ցել է սի լի կո նային բի կա նա լի կու
լյար ին տու բա ցիոն լա րի ար տան կում մի ջային կան թու սի շր
ջա նում հետ վի րա հա տա կան հին գե րորդ ամ սում 
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 S U m m A r Y

Dacryocystorhinostomy (DCR) combined with bicanalicular 
intubation is very effective and safe surgery for treatment of 
chronic dacryocystitis.

The optimal time for removal of silicone tube is very different 
at publications.

The aim of our report is to present the results of our clinical 
trial for optimal time of silicone tube removal.

We presented two groups each 17 patients with diagnosis of 

chronic daryocystitis.
Both groups were treated with combined DCR. In first group 

the silicone tube was removed on 3rd month after the surgery. In 
second group the silicone tube was removed on 6th months.

There were more complaints with silicone tube in the second 
group.

So we are concluding that the optimal time for silicone re-
moval is 3rd month after combined DCR.

ThE OpTImAl TImE fOr rEmOvAl Of BICANAlICUlAr SIlICONE TUBE AfTEr COmBINED DAC
rYOCYSTOrhINOSTOmY
Malayan A.S., Gharakeshishyan A.F.
S.V. Malayan Eye Center
YSMU, Department of Ophthalmology

Дакриоцисториностомия в комбинации с биканаликуляр-
ной силиконовой трубкой является очень эффективной опе-
рацией для лечения хронического дакриоцистита. 

Удаление силиконовой трубки разными хирургами реко-
мендуется в разные послеоперационные сроки. 

Целью нашей работы является установление оптимального 
времени для удаления силиконовой трубки после комбиниро-
ванной дакриоцисториностомии. По нашим результатам опти-
мальным сроком является послеоперационный третий месяц.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНОВОЙ ТРУБКИ ПОСЛЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ Р Е З Ю М Е
Малаян А.С., Каракешишян А.Ф.
Офтальмологический центр имени С.В. Малаяна
ЕГМУ, кафедра офтальмологии

 Р Е З Ю М Е
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Ключевые слова: шизофрения, прогредиентность, 

психический дефект, шизофренический исход, про

гноз, условия формирования

Большинство исследователей прошлого столетия, 

изучающих различные аспекты шизофрении, занима-

лись также исследованием исходов болезни [2, 4, 6, 

7, 13]. За последние годы в связи с появлением новых 

атипичных нейролептиков, внимание исследователей 

стало привлекать изучение течения и исхода шизоф-

рении как с практической, так и с теоретической точки 

зрения. Актуальными стали проблемы адекватной оцен-

ки характера течения и типы исходов шизофрении [1, 

3, 5, 9, 10, 18, 20]. 

Во многих современных катамнестических иссле-

дованиях для оценки исхода шизофрении на момент 

катамнеза используют понятия: «good outcome» (бла-

гоприятный исход), «poor outcome» (неблагоприятный 

исход) и «moderate outcome» (средний исход). В этих 

исследованиях разработаны критерии исходов, включа-

ющие как клинические, так и социальные критерии [11, 

12, 15-17, 19, 21]. При этом рассматривают наличие 

позитивных и негативных психопатологических симпто-

мов и когнитивных расстройств, повторных госпитали-

заций, особенно в течение последних 2 лет, качество 

жизни, профессиональный и семейный статусы. 

Lauronen Е. [14] в своем катамнестическом иссле-

довании выдвинул свои критерии клинической оценки 

исхода шизофрении. При благоприятном исходе автор 

отмечает отсутствие госпитализаций в течение 2-х по-

следних лет, при неблагоприятном - наличие госпитали-

заций; при благоприятном исходе - наличие ремиссии 

в соответствии с Andreansen N. [8], при неблагоприят-

ном - отсутствие ремиссий. При благоприятном исхо-

де - максимум 2 балла по любому из пунктов субшкал 

позитивных или негативных расстройств шкалы PANSS 

(Positive and Negative Syndrome Scale); при среднем ис-

ходе - максимум 4 балла по любому из пунктов субшкал 

позитивных или негативных расстройств, при неблаго-

приятном исходе - более 4 баллов по любому из пун-

ктов субшкал позитивных или негативных расстройств. 

Далее, при благоприятном исходе больной не получа-

ет пенсию по инвалидности и не получает пособия по 

временной нетрудоспособности, при неблагоприятном 

исходе больной получает пенсию по инвалидности или 

получает пособие по временной нетрудоспособности. 

При благоприятном исходе общая оценка социально-

го статуса по шкале SOFAS (Social and Occupational 

Functioning Assessment Scale) составляет более 61 

балла, при среднем исходе - 41-60 баллов, при небла-

гоприятном исходе – менее 40 баллов. 

Однако, в рассматриваемых крупных катамнести-

ческих исследованиях, во-первых, период катамнеза 

невелик (до 10-15 лет), во-вторых, в них не изучена роль 

различных факторов, влияющих на отдаленный прогноз 

манифестных прогредиентных форм шизофрении.

Целью настоящего исследования является диффе-

ренциация и изучение частоты формирования прогно-

стических вариантов исхода неблагоприятно протекаю-

щих манифестных прогредиентных форм шизофрении 

на отдаленных этапах шизофренического процесса 

с исследованием структуры и условий формирования 

прогностических вариантов исхода.

Настоящее сообщение является частью более ши-

рокого исследования закономерностей динамики и ис-

хода неблагоприятно протекающих манифестных про-

гредиентных форм шизофрении на современном этапе. 

Материал и методы исследования

Было исследовано 243 хронически больных ши-

зофренией, находившихся в Севанской психиатриче-

ской больнице, которая, являясь лечебным учрежде-

нием, в основном осуществляет уход за хронически 

больными. Из них 122 (50,2%) - мужчины и 121 (49,8%) 

– женщины. Критериями включения в материал иссле-

дования являлись: манифестные прогредиентные фор-

мы шизофрении, обнаруживающие стойкие признаки 

неблагоприятного течения процесса; сформировавше-

еся стойкое резидуальное состояние с длительностью 

не менее 1 года до момента обследования, соответству-

ющее критериям резидуальной шизофрении по МКБ-10 

(Международная классификация болезней 10-го пере-

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 
ИСХОДА МАНИФЕСТНЫХ ПРОГРЕДИЕНТНЫХ ФОРМ ШИЗОФРЕ
НИИ
Мкртчян А.Г.
ЕГМУ, Кафедра психиатрии

УДК: 616.895.8
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смотра) F20.5 (Резидуальная шизофрения). Критерия-

ми исключения стали: неблагоприятно протекающие 

неманифестные формы шизофрении, малопрогредиен-

тные формы шизофрении.

Методы исследования: клинико-психопатологиче-

ский, клинико-катамнестический и психометрический.

Для клинического исследования нами была раз-

работана анкета, включающая социально-демографи-

ческие, анамнестические и клинические параметры, 

отражающие в том числе актуальное психическое со-

стояние, а также социально-трудовую и культурно-ре-

абилитационную вовлеченность больных. Данные до-

полнялись сведениями, полученными от медицинского 

персонала, врачей, а также родственников, посещав-

ших больных.

Для количественной оценки качественных при-

знаков позитивных и негативных психопатологических 

расстройств, выявленных в ходе клинико-психопатоло-

гического обследования, вся группа больных иссле-

довалась также психометрическим методом. Исполь-

зовалась шкала позитивных и негативных синдромов 

шизофрении - PANSS. 

Больные исследовались в два этапа. На первом 

этапе все больные обследовались клинически - кли-

нико-психопатологическим и психометрическим ме-

тодами. На втором, клинико-катамнестическом этапе 

исследования, осуществлялась ретроспективная ре-

конструкция всей предшествующей истории болезни 

каждого больного. Для восстановления всей истории 

болезни использовались архивные материалы психиа-

трических клиник. Статистическая обработка материа-

ла осуществлялась программой “Биостат”.

 Для определения структуры и частоты распро-

странения явлений были получены экстенсивные и ин-

тенсивные показатели с выделением их ошибки. При 

сравнении показателей определялась достоверность 

относительных величин. Для установления связей меж-

ду явлениями вычислялся критерий соответствия.

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст исследованных больных (n=243) на мо-

мент катамнеза составлял от 25 до 75 лет, в среднем 

- 47,9±9,5. Возраст начала болезненного процесса - от 

15 до 50 лет, в среднем - 23,9±6,4. Длительность болез-

ни на момент обследования - от 7 до 55 лет, в среднем 

- 23,9±8,5. Возраст имеющегося инициального этапа 

составлял от 15 до 50 лет, в среднем - 23,8±6,5. Воз-

раст проявления манифестного психоза составлял от 

15 до 50 лет, в среднем - 25,0±6,6. Возраст появления 

негативных расстройств составлял от 15 до 54 лет, в 

среднем - 30,6±7,8. Время появления негативных рас-

стройств от начала болезни - от 1 года до 15 лет, в 

среднем - 6,1±3,9. Возраст начала стабилизации про-

цесса - от 20 до 67 лет, в среднем - 40,4±8,5. Время 

стабилизации процесса от начала болезни - от 2 до 35 

лет, в среднем - 16,2±7,1. Длительность дефектной ста-

дии болезни на момент исследования составляла от 2 

до 42 лет, в среднем - 17,2±8,3. Длительность стаби-

лизированной стадии болезни на момент исследования 

составляла от 1 года до 32 лет, в среднем - 7,6±5,7. 

Количество перенесенных госпитализаций - от 1 до 26, 

в среднем - 7,3±4,6. Длительность последнего пребыва-

ния в стационаре от 1 года до 36, в среднем - 6,6±5,6.

Помимо определения частоты формирования 

прогностических вариантов исхода манифестных про-

гредиентных форм шизофрении нами была сделана 

попытка понять, существует ли зависимость между 

выделенными вариантами и разнообразными гипоте-

тическими факторами, имеющими клинический смысл. 

Проверялись возможные взаимоотношения между кли-

ническим исходом манифестных прогредиентных форм 

шизофрении и различными факторами, отражающими 

как социально-демографические, социально-психо-

логические, индивидуально-психологические, так и 

клинические (предболезненные, болезненные как об-

щебиологические, так и собственно клинико-психопа-

тологические) параметры.

Для того, чтобы определить отдаленный прогноз 

болезни у всей группы обследованных больных с ма-

нифестными прогредиентными формами шизофрении, 

мы изучили соотношение типов резидуального состоя-

ния и степени выраженности дефекта.

На основании полученных результатов нами были 

выделены 3 прогностических варианта, отражающих 

отдаленный прогноз манифестных прогредиентных 

форм шизофрении в разной степени “благоприятно-

сти” прогноза. Исходя из соотношения степени выра-

женности дефектного состояния и типов исхода болез-

ни, отражающих тип резидуального состояния, первую 

группу составили больные с неблагоприятным исходом, 

вторую - с относительно благоприятным и третью - с 

благоприятным исходом болезни.

В первую группу больных (с неблагоприятным ис

ходом, n=87, 35,8%) были включены: а) больные с пси-

хотическим типом резидуального состояния с легкой 

(2,1%±0,9), умеренной (2,9%±1,1) и тяжелой (4,5%±1,3) 

степенью дефектного состояния; б) больные с исход-

ным типом с редуцированными продуктивными рас-
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стройствами с глубоким дефектом (17,7%±2,4); в) боль-

ные с дефицитарным типом резидуального состояния с 

глубоким дефектом (8,6%±1,8).

Во вторую группу больных (с относительно бла

гоприятным исходом, n=83, 34,1%) были включены: а) 

больные с исходным типом с редуцированными продук-

тивными расстройствами с легкой (7,4%±1,7) и умерен-

ной (10,7%±2,0) степенью дефекта; б) больные с дефи-

цитарным типом резидуального состояния с умеренным 

дефектом (16,0%±2,3).

В третью группу больных (с благоприятным исхо

дом, n=73, 30,1%) были включены: а) больные с дефи-

цитарным типом резидуального состояния с легким 

дефектом (17,3%±2,4); б) больные с исходом в клини-

ческое выздоровление (12,8%±2,1).

Обобщая полученные результаты, следует выде-

лить выявленные наиболее существенные закономер-

ности в формировании определенных прогностических 

вариантов исхода манифестных прогредиентных форм 

шизофрении, которые отражают значимость предра-

сполагающего влияния на тот или иной прогностиче-

ский вариант исхода.

Рассматривая социально-демографические харак-

теристики больных с манифестными прогредиентными 

формами шизофрении были выявлены определенные 

закономерности. При исследовании пола больных об-

наружилось, что все прогностические варианты ис-

ходов манифестных прогредиентных форм шизофре-

нии (неблагоприятный, относительно благоприятный 

и благоприятный) формируются в равной степени как 

у мужчин, так и у женщин (соответственно 50,6%±5,4 

и 49,4%±5,4; 50,6%±5,5 и 49,4%±5,5; 49,3%±5,9 и 

50,7%±5,9).

При исследовании социального положения было 

выявлено, что неблагоприятный исход чаще формиру-

ется у “в прошлом неработавших” больных (56,3%±5,3 

против 43,7%±5,3; P<0,05); относительно благоприят

ный исход формируется в равной степени как у “нера-

ботавших”, так и у “работавших” больных (48,2%±5,5 

и 51,8%±5,5); благоприятный исход чаще формируется 

у “в прошлом работавших” больных (69,9%±5,4 против 

30,1%±5,4; P<0,0001).

Если обратиться к семейному положению, то нуж-

но отметить, что неблагоприятный исход формируется 

почти в равной степени как у неженатых (незамуж-

них), так и у женатых (замужних) больных (51,7%±5,4 

и 48,3%±5,4); относительно благоприятный и благо

приятный исходы чаще формируются у больных с на-

личием сформировавшейся семьи (соответственно 

54,2%±5,5 против 45,8%±5,5; P<0,05; 58,9%±5,8 про-

тив 41,1%±5,8; P<0,01). 

При изучении уровня образования больных, а так-

же индивидуально-психологических характеристик, т.е. 

преморбидных особенностей личности больных шизоф-

ренией, закономерностей выявлено не было. 

При исследовании общемедицинских (биологиче-

ских) факторов в динамике шизофрении (в частности, 

перенесение больными в процессе их жизни инфекци-

онных, соматических, неврологических заболеваний, а 

также интоксикаций, оперативных вмешательств) зако-

номерностей обнаружено не было.

Рассматривая фактор наличия или отсутствия 

употребления больными алкогольных напитков, было 

выявлено: неблагоприятный и относительно благопри

ятный исходы наиболее часто формируются у больных 

с отсутствием фактора употребления алкоголя (соот-

ветственно 65,5%±5,1 против 34,5%±5,1; P<0,0001; 

60,2%±5,4 против 39,8%±5,4; P<0,01); благоприятный 

исход формируется в равной степени у больных как с 

отсутствием, так и с наличием фактора употребления 

алкоголя (53,4%±5,8 и 46,6%±5,8; P>0,05). При иссле-

довании степени употребления алкогольных напитков 

закономерностей выявлено не было.

При исследовании фактора наличия или отсутствия 

курения было выявлено: неблагоприятный исход наибо-

лее часто формируется у больных с отсутствием фак-

тора курения (55,2%±5,3 против 44,8%±5,3; P<0,05); 

относительно благоприятный исход формируется в 

равной степени у некурящих и курящих (48,2%±5,5 

и 57,5%±5,8); благоприятный исход наиболее часто 

формируется у курящих больных (57,5%±5,8 против 

42,5%±5,8; P<0,05).

Закономерностей не было выявлено при исследо-

вании фактора употребления наркотических средств 

больными, а также при изучении факторов наличия или 

отсутствия беременности и родов у женщин. 

Были исследованы и собственно клинические па-

раметры, отражающие различные временные, струк-

турно-динамические параметры шизофренического 

процесса. При рассмотрении возраста начала шизоф-

ренического процесса выяснилось, что неблагоприят

ный исход чаще формируется у больных с возрастом 

начала заболевания от 20 до 24 лет; относительно бла

гоприятный исход чаще формируется у больных с воз-

растом начала заболевания от 15 до 29 лет; благопри

ятный исход чаще формируется у больных с возрастом 

начала болезни от 15 до 24 лет.

При изучении фактора наличия или отсутствия 
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инициального этапа, возраста начала и клинической 

характеристики инициального этапа болезни, возраста 

начала и клинической характеристики манифестного 

психоза закономерностей выявлено не было. 

При исследовании возраста появления негатив-

ных расстройств обнаружилось, что неблагоприятный 

исход и относительно благоприятный исход наиболее 

часто формируются у больных с возрастом появления 

негативных расстройств от 30 до 34 лет; благоприят

ный исход чаще формируется у больных с возрастом 

появления негативных расстройств от 25 до 29 лет.

Что касается возраста стабилизации процесса, 

времени появления негативных расстройств и времени 

стабилизации процесса от начала болезни, то здесь за-

кономерностей обнаружено не было. 

Исследуя тип течения манифестных прогредиен-

тных форм шизофрении выяснилось, что неблагопри

ятный исход наиболее часто формируется у больных 

с непрерывным типом течения болезни (54,0%±5,3 

против 46,0%±5,3; P<0,05); относительно благоприят

ный исход и благоприятный исход чаще формируются 

у больных с приступообразно-прогредиентным типом 

течения болезни (соответственно 56,6%±5,4 против 

43,4%±5,4; P<0,05 и 57,5%±5,8 против 42,5%±5,8; 

P<0,05). При изучении степени прогредиентности ши-

зофренического процесса закономерностей выявлено 

не было. 

При изучении типов приступов на протяжении все-

го периода болезни выяснилось: неблагоприятный ис

ход наиболее часто формируется у больных с галлюци-

наторно-параноидными типами приступов (49,4%±5,4 

против 31,0%±5,0; P<0,01); относительно благопри

ятный исход формируется у больных как с галлюци-

наторно-параноидными, так и с параноидными типа-

ми приступов на протяжении всего периода болезни 

(39,8%±5,4 и 41,0%±5,4); благоприятный исход чаще 

формируется у больных с параноидными типами при-

ступов (49,3%±5,9 против 26,0%±5,1; P<0,01).

При исследовании типов психического дефекта 

выяснилось: неблагоприятный и относительно благо

приятный исходы чаще формируются у больных с де-

фектом по типу снижения уровня личности; благопри

ятный исход чаще формируется у больных с дефектом 

по типу дефицитарной шизоидии. При рассмотрении 

типов психического дефекта по обобщенным катего-

риям выяснилось: неблагоприятный и относительно 

благоприятный исходы чаще формируются у больных 

с псевдоорганическим дефектом; благоприятный исход 

чаще формируется у больных с психопатоподобным де-

фектом.
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բա նա լի բա ռեր` շի զոֆ րե նիա, պրոգ րե դիեն տու թյուն, հո գե
կան դե ֆեկտ, շի զոֆ րե նիկ ելք, կան խա տե սում, ձևա վոր ման 
պայ ման ներ։

Կ լի նի կա-հո գեախ տա բա նա կան, կլի նի կա-կա տամ նես տիկ 
և պսի խո մետ րիկ մե թոդ նե րով հե տա զոտ վել են շի զոֆ րե-
նիայի մա նի ֆես տային պրոգ րե դիենտ ձևե րով տա ռա պող 243 
հոս պի տա լաց ված քրո նի կա կան հի վանդ։ Ել քի կան խա տե սու-
մային տար բե րակ նե րի դի ֆե րեն ցման ըն թաց քում պարզ վել 
է, որ ան բա րեն պաստ ել քը 35,8% է, հա րա բե րա կան բա րեն-
պաստ ել քը` 34,1%, բա րեն պաստ ել քը` 30,1%։ Ան բա րեն-
պաստ ել քով դեպ քե րը ներ կա յաց ված են ռե զի դուալ վի ճակ նե-
րի պսի խո տիկ տի պով` թեթև, չա փա վոր և ծանր աս տի ճա նի 
դե ֆեկ տով, ռե դուկց ված պրո դուկ տիվ խան գա րում նե րով ռե-

զի դո ալ վի ճակ նե րը` խոր դե ֆեկ տով, ռե զի դուալ վի ճակ նե րի 
դե ֆի ցի տային տի պը` խոր դե ֆեկ տով։ Հա րա բե րա կան բա-
րեն պաստ ել քով դեպ քե րը ռե դուկց ված պրո դուկ տիվ խան-
գա րում նե րով դրս ևոր վող ռե զի դուալ վի ճակ ներ են ` թեթև 
և չա փա վոր աս տի ճա նի դե ֆեկ տով, ռե զի դուալ վի ճակ նե րի 
դե ֆի ցի տային տի պը` չա փա վոր դե ֆեկ տով։ Բա րեն պաստ 
ել քով դեպ քե րը ռե զի դուալ վի ճակ նե րի դե ֆի ցի տային տի պի 
են` թեթև դե ֆեկ տով և կլի նի կա կան առող ջաց մամբ ել քով։ 
Վեր լուծ վել է սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան, ան հա տա կան-հո գե-
բա նա կան, ընդ հա նուր կեն սա բա նա կան և բուն կլի նի կա կան 
գոր ծոն նե րի դե րը, որոնք ար տա ցո լում են ել քի այս կամ այն 
կան խա տե սու մային տար բե րա կի նա խատ րա մադ րող ազ դե-
ցու թյան կար ևո րու թյու նը։ 

ՇԻ զոֆ Րե նԻԱյԻ մԱ նԻ ֆես տԱյԻն ՊՐոգ Րե դԻենտ Ձեվե ՐԻ եԼ քԻ կԱն ԽԱ տե սու մԱյԻն տԱՐ
բե ՐԱկ նե ՐԻ ՁեվԱ վոՐ մԱն ՊԱյ մԱն նե Րը
Մկրտ չյան Ա.Գ.
ԵՊԲՀ, հո գե բու ժու թյան ամ բիոն

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

Keywords: schizophrenia, progredience, psychotic deficit, out
come in schizophrenia, prognosis, factors for development

The study applied clinical psychopathological, clinical catham-
nestic and psychometric testing approaches to examine 243 
hospitalazed chronic patients with manifested progredient forms 
of schizophrenia in residual phase of the disease.

While differentiating the prognostic types of the outcomes, the 
study revealed adverse outcome in 35.8%, relatively favorable 
outcome in 34.1% and favorable outcome in 30.1% of the inves-
tigated cases.

The adverse outcome was presented with psychotic type of 
residual condition with mild, moderate and severe deficits, re-
sidual condition in the form of reduced positive disorders with 
advanced deficit and deficit form of the residual condition with 
advanced deficit. The relatively favorable outcome was present-
ed with deficit form of the residual condition with mild deficit and 
outcome in clinical recovery.

The study investigated biological and clinical factors as well 
as socio-demographic and psychological characteristics associ-
ated with the development of different prognostic forms of the 
outcome.

fACTOrS fOr DEvElOpmENT Of prOgNOSTIC TYpES Of ThE OUTCOmE IN mANIfESTED 
prOgrEDIENT fOrmS Of SChIZOphrENIA
Mkrtchyan A.G.
YSMU, Department of Psychiatry
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Одними из самых спорных, противоречивых поня-
тий в отношении динамики и исхода шизофрении яв-
ляются понятия: “конечное состояние”, “резидуальное 
состояние” или “исходное состояние”. Несмотря на то, 
что проблемой систематики конечных состояний при 
шизофрении в целом и при отдельных ее формах за-
нимались многие исследователи [2, 6-9, 11, 12, 14, 18, 
20-22], единой точки зрения на эту проблему так и не 
было найдено. Одни исследователи [3, 18, 21] под поня-
тием “конечное состояние” подразумевали собственно 
“дефектные” стадии болезни, которые описывались при 
сравнительно ранних этапах шизофрении, где патоло-
гический процесс еще продолжался, другие - подра-
зумевали клинические картины хронифицированного 
психоза преимущественно в первые 5-10 лет течения 
болезни. При этом в основу выделения исходов разны-
ми исследователями брались особенности клинической 
картины, охватывающие как позитивные расстройства, 
так и различные проявления дефекта психики. В даль-
нейшем данные других исследователей [4, 5, 10, 11, 13-
17] показали, что и на отдаленных стадиях шизофрении 
могут сохраняться признаки активности процесса, при 
этом может сохраниться также возможность динамиче-
ских изменений. Однако подходы к дифференциации 
конечных состояний остаются различными. По-разному 
интерпретируются вопросы об их сущности, возможно-
стях их обратного развития, а также вопросы соотноше-
ния в них продуктивных и негативных расстройств.

Целью исследования явилось определение типо-
логии и изучение частоты формирования разных типов 
резидуальных состояний при манифестных прогреди-
ентных формах шизофрении на отдаленных этапах 
шизофренического процесса с исследованием психо-
патологической структуры резидуальных состояний, 
степени выраженности и соотношения в них позитив-
ных и негативных расстройств.

Настоящее сообщение является частью более ши-
рокого исследования закономерностей динамики и ис-
хода манифестных прогредиентных форм шизофрении 
на современном этапе. 

Материал и методы исследования

Было исследовано 243 хронически больных шизоф-
ренией, находившихся в Севанской психиатрической 
больнице, которая, являясь лечебным учреждением, в 
основном осуществляет уход за хронически больными. 
Из них 122 (50,2%) - мужчины и 121 (49,8%) – женщины. 
Критериями включения в материал исследования явля-
лись: манифестные прогредиентные формы шизофре-
нии, обнаруживающие стойкие признаки неблагопри-
ятного течения процесса; сформировавшееся стойкое 
резидуальное состояние с длительностью не менее 1 
года до момента обследования, соответствующее кри-
териям резидуальной шизофрении по МКБ-10 (F20.5). 
Критериями исключения стали: неблагоприятно проте-
кающие неманифестные формы шизофрении, малопро-
гредиентные формы шизофрении.

Методы исследования: клинико-психопатологиче-
ский, клинико-катамнестический и психометрический.

Для клинического исследования нами была разрабо-
тана анкета, включающая социально-демографические, 
анамнестические и клинические параметры, отражаю-
щие в том числе актуальное психическое состояние, а 
также социально-трудовую и культурно-реабилитацион-
ную вовлеченность больных. Данные дополнялись сведе-
ниями, полученными от медицинского персонала, врачей 
и родственников, посещавших больных.

Для количественной оценки качественных призна-
ков позитивных и негативных психопатологических рас-
стройств, выявленных в ходе клинико-психопатологиче-
ского обследования, вся группа больных исследовалась 
также психометрическим методом. Использовалась 
шкала позитивных и негативных синдромов шизофре-
нии (PANSS). 

Больные исследовались в два этапа. На первом эта-
пе все больные обследовались клинически - клинико-
психопатологическим и психометрическим методами. 
На втором - клинико-катамнестическом этапе исследо-
вания, осуществлялась ретроспективная реконструкция 
всей предшествующей истории болезни каждого боль-
ного. Для восстановления всей истории болезни исполь-
зовались архивные материалы психиатрических клиник. 
Статистическая обработка материала осуществлялась 
программой “Биостат”.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТИПОВ РЕЗИДУАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ПРИ МАНИФЕСТНЫХ ПРОГРЕДИЕНТНЫХ ФОРМАХ 
ШИЗОФРЕНИИ
Мкртчян А.Г., МеликПашаян А.Э., Исраелян Н.Р.
ЕГМУ, Кафедра психиатрии

УДК: 616.895.8
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Результаты исследования и их обсуждение

Возраст исследованных больных (n=243) на мо-
мент катамнеза составлял от 25 до 75 лет, в среднем 
- 47,9±9,5 лет. Возраст начала болезненного процесса 
- от 15 до 50 лет, в среднем - 23,9±6,4 лет. Длительность 
болезни на момент обследования - от 7 до 55 лет, в сред-
нем - 23,9±8,5 лет. Возраст имеющегося инициального 
этапа составлял от 15 до 50 лет, в среднем - 23,8±6,5 
лет. Возраст проявления манифестного психоза состав-
лял от 15 до 50 лет, в среднем - 25,0±6,6 лет. Возраст 
появления негативных расстройств составлял от 15 до 
54 лет, в среднем - 30,6±7,8 лет. Время появления нега-
тивных расстройств от начала болезни - от 1 до 15 лет, 
в среднем - 6,1±3,9 лет. Возраст начала стабилизации 
процесса - от 20 до 67 лет, в среднем - 40,4±8,5 лет. 
Время стабилизации процесса от начала болезни - от 2 
до 35 лет, в среднем - 16,2±7,1 лет. Длительность дефек-
тной стадии болезни на момент исследования составля-
ла от 2 до 42 лет, в среднем - 17,2±8,3 лет. Длительность 
стабилизированной стадии болезни на момент исследо-
вания составляла от 1 до 32 лет, в среднем - 7,6±5,7 
лет. Количество перенесенных госпитализаций - от 1 до 
26, в среднем - 7,3±4,6. Длительность последнего пре-
бывания в стационаре - от 1 года до 36 лет, в среднем 
- 6,6±5,6.

В ходе исследования было обнаружено, что при ма-
нифестных прогредиентных формах шизофрении могут 
формироваться как различные типы исходных резиду-
альных состояний, так и исход в клиническое выздоров-
ление. Частота формирования психотических резиду-
альных состояний составляла 9,5%±1,9, резидуальных 
состояний с редуцированными позитивными расстрой-
ствами - 35,8%±3,1, дефицитарных резидуальных состо-
яний - 42,0%±3,2, а исхода в клиническое выздоровле-
ние - 12,8%±2,1. 

Из всех типов резидуальных состояний чаще всего 
встречался дефицитарный тип резидуального состоя-
ния (42,0±3,2%), который отражал максимально реали-
зованную регредиентную динамику продуктивных пси-
хопатологических расстройств. На отдаленной, давно 
стабилизированной стадии шизофренического процес-
са, у этой группы больных происходило постепенное 
полное обратное развитие продуктивных психопатоло-
гических расстройств при наличии разного характера и 
разной степени выраженности психического дефекта. 

Рассматривая группу больных с дефицитарным ти-
пом резидуального состояния по обобщенным категори-
ям дефекта, обнаружилось, что в 39,2% случаев наблю-
дался психопатоподобный дефект (дефект шизоидной 
структуры), в 54,9% случаев - псевдоорганичекий, а в 

5,9% случаев - сочетанный.
Исходя из предложенной В.Ю. Воробьевым [2] ти-

пологии психического дефекта, среди обследованных 
нами больных были выделены и дифференцированы 4 
изолированных типа дефекта и 2 интегративных типа, 
отражающих сочетание отдельных типов дефекта. 

Дефект типа фершробен (эволюционирующая ши-
зоидия по H. Ey) был обнаружен в 1,1% случаев от всех 
дефицитарных резидуальных состояний, дефект по типу 
дефицитарной шизоидии - в 38,2% случаев, дефект по 
типу снижения уровня личности (простой дефицит) был 
обнаружен в 29,4% случаев, дефект по типу псевдоб-
радифрении (астенический дефект, аутохтонная асте-
ния, редукция энергетического потенциала) - в 25,5% 
случаев. В соответствии с интегративными вариантами 
дефекта среди больных с дефицитарным типом резиду-
ального состояния, в 2,9% случаях наблюдался дефект 
по типу деформации структуры личности (сочетание де-
фекта типа фершробен с дефектом по типу снижения 
уровня личности), а в 2,9% случаев наблюдался дефект 
по типу падения психической активности (сочетание де-
фекта по типу дефицитарной шизоидии с дефектом по 
типу псевдобрадифрении). 

Таким образом, в ходе настоящего исследования 
было обнаружено, что интеграция шизоидных (психо-
патоподобных) и псевдоорганических расстройств у 
больных с манифестными прогредиентными формами 
шизофрении наблюдалась не во всех случаях, как было 
описано В.Ю. Воробьевым [2], а только у определенной 
группы больных. Заключения автора были основаны на 
изучении психического дефекта больных шизофренией 
с преобладанием на всем протяжении заболевания не-
гативных расстройств. Фактически исключались случаи 
с наличием в клинике болезни каких-либо продуктивных 
психопатологических расстройств и исследовались 
больные с неманифестной и, главным образом, мало-
прогредиентной шизофренией. Между тем, наличие в 
динамике болезни многочисленных, рецидивирующих 
продуктивных психопатологических расстройств, а так-
же высокая прогредиентность шизофренического про-
цесса, по-видимому, патопластически структурируют 
психический дефект. 

Что касается степени выраженности психического 
дефекта у больных с дефицитарным типом резидуаль-
ного состояния, то следует отметить, что легкий дефект 
(суб-общий счет негативной суб-шкалы был равен 11 
баллам) наблюдался у 42 больных - 17,3%±2,4, умерен-
ный дефект (суб-общий счет негативной суб-шкалы был 
равен 28 баллам) наблюдался у 39 больных - 16,0%±2,3, 
а глубокий дефект (суб-общий счет негативной суб-
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шкалы был равен 47 баллам) наблюдался у 21 больного 
- 8,6%±1,8.

Резидуальные состояния с редуцированными про-
дуктивными расстройствами (35,8%±3,1) занимали 
промежуточное положение между психотическими и 
дефицитарными резидуальными состояниями и были 
следствием приостановки регредиентной динамики 
продуктивных психопатологических расстройств на 
стадии редукции болезненного процесса на неопреде-
ленно долгое время.

В зависимости от клинической характеристики ре-
дуцированных продуктивных расстройств были выделе-
ны три группы больных с редуцированными резидуаль-
ными состояниями. Первую группу составили больные 
с редуцированными речевыми расстройствами (18,4% 
от всех редуцированных расстройств), вторую груп-
пу - больные с редуцированными галлюцинаторными и 
бредовыми расстройствами (34,5%), в третью группу во-
шли 41 больной с редуцированными формальными рас-
стройствами мышления (47,1%).

Редуцированные речевые расстройства характе-
ризовались тем, что расстройства речи у больных до-
стигали такой степени, что вербальный контакт с ними 
оказывался или крайне ограниченным или вовсе невоз-
можным. В зависимости от преобладания того или ино-
го вида расстройства речи были выделены больные с 
негативистической речью, с мутизмом и с бессвязной 
речью. Резидуальные состояния с негативистической 
речью проявлялись тем, что больные, будучи в целом 
пассивно-подчиняемыми, были трудно доступны продук-
тивному контакту. Во время беседы обнаруживали сдер-
жанность, молчаливость, замкнутость, раздраженность, 
в некоторых случаях - саркастичность и враждебность. 
Больные держали определенную дистанцию с собесед-
ником, пытались уклониться от беседы или занимали 
оборонительную позицию. Больные с мутизмом вообще 
не отвечали на задаваемые им какие-либо вопросы. 
Однако у них обнаруживалось явное стремление к кон-
такту - больные легко и охотно вступали в контакт, де-
лали усилие, чтобы заговорить, однако общались только 
жестами и письменной речью. В ответ на просьбу на-
писать ответы на все задаваемые им вопросы, больные 
правильно, по существу, излагали свои мысли, четко 
выполняли инструкции. У больных с речевой бессвяз-
ностью наблюдались как шизофазическая, так и ката-
тоническая бессвязность. 

Резидуальные состояния с редуцированными галлю-
цинаторными и бредовыми расстройствами характери-
зовались наличием галлюцинаторных и разнообразных 
бредовых расстройств. В зависимости от преобладания 

того или иного вида психопатологических расстройств 
было выделено 3 варианта резидуальных состояний с 
редуцированными галлюцинаторными и бредовыми рас-
стройствами: 1) с редуцированными галлюцинаторны-
ми расстройствами; 2) с редуцированными бредовыми 
расстройствами; 3) с редуцированными галлюцинатор-
но-бредовыми расстройствами. Общим для этих рас-
стройств оказались стойкость, однообразие и бедность 
по своим проявлениям вербальных галлюцинаций, моно-
тематичность, однообразность, отрывочность бредовых 
расстройств.

Резидуальные состояния с редуцированными рас-
стройствами формальных свойств мышления (47,1%) 
проявлялись разнообразными и разными по степени 
выраженности нарушениями последовательности и ло-
гичности мыслительных процессов. В целом, из нару-
шений формальных свойств мышления наблюдались: 
нецеленаправленность мышления, его непоследова-
тельность, разноплановость, спонтанность, аморфность 
мышления, хаотичность, непродуктивность мышления, 
соскальзывание с одной темы на другую, символиче-
ское мышление, резонерство, аутистичность мышления, 
паралогичность, абстрактность и неопределенность 
суждений, умозаключений, в редких случаях - умерен-
ная разорванность мышления, не доходящая, однако, до 
степени бессвязности. Следует отметить, что больные 
с умеренно выраженной разорванностью мышления об-
наруживали при беседе смущение, робость; они тяго-
тились своей несостоятельностью в выражении своих 
мыслей, терялись. 

И последнюю группу резидуальных шизофрени-
ческих состояний составляли психотические резиду-
альные состояния (9,5%±1,9), которые определялись 
картинами, характерными для стадии стабилизации 
шизофренического процесса, однако признаков редук-
ции процесса в последствии не прослеживалось. На 
первый план здесь выступали различные продуктивные 
расстройства, которые в течение всего отрезка болезни 
проделали максимально возможную в каждом конкрет-
ном случае прогредиентную динамику. Анализ психопа-
тологической структуры на синдромальном уровне дал 
возможность квалифицировать эту группу больных как 
с галлюцинаторно-бредовыми расстройствами, которые 
даже на самых отдаленных этапах болезненного про-
цесса сохраняли значительную активность. В галлю-
цинаторных и бредовых расстройствах отражались и 
через них преломлялись как многие события окружа-
ющего мира, так и переживания собственной личности 
и физического состояния. Однако, такая переработка 
фактов и событий носила не активный характер, как 
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при ранних стадиях болезненного процесса, а пассив-
ный, неэмоциональный, автоматический характер. 

В зависимости от преобладания тех или иных пси-
хопатологических синдромов, среди больных с галлю-
цинаторно-бредовыми расстройствами были выделе-
ны следующие группы больных: с галлюцинаторными 
(30,4% случаев от всех психотических состояний), гал-
люцинаторно-параноидными (13%), галлюцинаторно-па-
рафренными (13%), параноидными (26,1%) и парафрен-
ными (17,5%) резидуальными состояниями.

Резидуальные состояния с галлюцинаторными 
расстройствами были представлены хроническим вер-
бальным галлюцинозом, который характеризовался 
сочетанием псевдогаллюцинаций с истинными галлю-
цинациями, с отчетливым преобладанием последних. 
Помимо вербального галлюциноза, у больных наблю-
дались в менее отчетливой форме зрительные, висце-
ральные, тактильные и обонятельные галлюцинации, 
которые в значительной степени были связаны с вер-
бальным галлюцинозом, образуя, тем самым, комбини-
рованные сенсорно-перцептивные расстройства. 

Резидуальные состояния с параноидными рас-
стройствами характеризовались отсутствием призна-
ков парафренизации состояний и представляли собой, 
в некоторых случаях, результат редуцирования ранее 
наблюдавшихся парафренных расстройств, а в неко-
торых - задержку дальнейшей генерализации и засты-
вание параноидных расстройств на отдаленных этапах 
процесса. Здесь не наблюдались галлюцинаторные рас-
стройства или явления психического автоматизма. Они 
на этой стадии болезни были полностью редуцированы. 
Отмечались бредовые идеи отношения, преследования, 
осуждения, обвинения, отравления, колдовства, психи-
ческого, физического, телепатического воздействия. 

Резидуальные состояния с галлюцинаторно-параф-
ренными расстройствами отражали максимальную гене-
рализацию галлюцинаторно-параноидных расстройств, 
достигнутых в ходе длительного прогредиентного 
развития шизофренического процесса. Наблюдались 
вербальные, зрительные, висцеральные, тактильные и 
обонятельные сенсорно-перцептивные расстройства в 
сочетании с интерпретативным, фантастическим, гал-
люцинаторным и конфабуляторным бредовыми идеями, 
а также явлениями психического автоматизма. Наблю-
далась “персонификация” галлюцинаторных голосов, 
общающихся с больными, и формирование определен-
ных взаимоотношений с ними. Явления психического 
автоматизма были представлены как идеаторным и ки-
нестетическим, так и сенестопатическим автоматизмом. 

Резидуальные состояния с галлюцинаторно-па-
раноидными расстройствами отражали клиническую 
картину болезни, которая сложилась на ранних этапах 
стадии стабилизации процесса, то есть максимально 
достигнутый в этих случаях уровень развития галлюци-
наторно-параноидного синдрома. В этих случаях рези-
дуальные состояния отличались отсутствием признаков 
парафренизации состояний и не представляли собой 
результат частичного редуцирования ранее наблюдав-
шихся парафренных расстройств. При них наблюдались 
стойкие признаки вербального галлюциноза, явления 
психического автоматизма, а также бредовые идеи от-
ношения, преследования, осуждения, обвинения, воз-
действия. 

Резидуальные состояния с парафренными рас-
стройствами характеризовались наличием интерпрета-
тивных, фантастических, конфабуляторных бредовых 
идей и отсутствием галлюцинаторных расстройств, 
и явлений психического автоматизма, которые были 
полностью редуцированы на отдаленных стадиях бо-
лезни. Больные высказывали бредовые идеи знатного 
происхождения, обогощения, богатства, иного проис-
хождения, изобретательства, открытия, высокого про-
исхождения, величия, могущества, благожелательного 
воздействия, мессианства, воздействия, овладения, 
метаморфозы, перерождения, инсценировки, интерме-
таморфозы, колдовства и идеи любовно-эротического 
содержания. 

Таким образом, в ходе исследования было обна-
ружено, что при неблагоприятно протекающих мани-
фестных прогредиентных формах шизофрении могут 
формироваться различные типы исходов. В 42,0%±3,2 
случаев - дефицитарные резидуальные состояния, в 
35,8%±3,1 случаев - резидуальные состояния с реду-
цированными позитивными расстройствами, в 9,5%±1,9 
случаев формировались психотические резидуальные 
состояния. Дефицитарные резидуальные состояния 
отражали максимально реализованную регредиентную 
динамику продуктивных психопатологических рас-
стройств. Резидуальные состояния с редуцированными 
продуктивными расстройствами были следствием при-
остановки регредиентной динамики продуктивных пси-
хопатологических расстройств на стадии редукции бо-
лезненного процесса на неопределенно долгое время. 
Психотические резидуальные состояния определялись 
картинами, характерными для стадии стабилизации ши-
зофренического процесса, однако признаков редукции 
процесса в последствии не прослеживалось.
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 Л И Т Е РАТ У РА

բանալի բա ռեր՝ շի զոֆ րե նիա, պրոգ րե դիեն տու թյուն, ռե զի
դո ւալ վի ճակ, շի զոֆ րե նիկ ել քային վի ճակ

Կ լի նի կա-հո գեախ տա բա նա կան, կլի նի կա-կա տամ նես-
տիկ և փսի խո մետ րիկ մե թոդ նե րով հե տա զոտ վել են շի զոֆ-
րե նիայի մա նի ֆես տային պրոգ րե դիենտ ձևե րով տա ռա պող 
243 հոս պի տա լաց ված քրո նի կա կան հի վանդ հի վան դու թյան 
հե ռա վոր շր ջան նե րում։ Ռե զի դո ւալ վի ճակ նե րի դի ֆե րեն ցա-
ցիայի ըն թաց քում պարզ վեց, որ ռե զի դու ալ վի ճակ նե րի դե ֆի-
ցի տար տի պը հան դի պում է 42,0% դեպ քե րում, ռե դուկց ված 
պո զի տիվ խան գա րում նե րով ռե զի դո ւալ վի ճա կը հան դի պում 
է 35,8% դեպ քե րում, իսկ ռե զի դու ալ վի ճա կի փսի խո տիկ տի-

պը` 9,5% դեպ քե րում։ Ռե զի դու ալ վի ճակ նե րի դե ֆի ցի տար 
տի պի ժա մա նակ նկատ վում են փսի խո պա թան ման (շի զոիդ 
կա ռուց ված քի դե ֆեկտ), պսև դոօր գա նա կան և հա մակց ված 
դե ֆեկ տի տար բեր դրս ևո րում ներ։ Ռե դուկց ված պրո դուկ տիվ 
խան գա րում նե րով ռե զի դո ւալ տի պի դեպ քում նկատ վում են 
ռե դուկց ված խոս քային խան գա րում ներ, ռե դուկց ված ցնոր-
քային և զա ռան ցան քային խան գա րում ներ, ինչ պես նաև 
մտա ծո ղու թյան ռե դուկց ված ֆոր մալ խան գա րում ներ։ Ռե զի-
դո ւալ վի ճակ նե րի փսի խո տիկ տի պի ժա մա նակ նկա րագր վում 
են հա լյու ցի նա տոր, հա լյու ցի նա տոր-պա րա նոիդ, հա լյու ցի նա-
տոր-պա րաֆ րեն, պա րա նոիդ և պա րաֆ րեն խան գա րում ներ։

 ՇԻ զոֆ Րե նԻԱյԻ մԱ նԻ ֆես տԱյԻն ՊՐոգ Րե դԻենտ Ձեվե ՐԻ ռե զԻ դու ԱԼ վԻ ՃԱկ նե ՐԻ տԻ Պե
ՐԻ հո գեԱԽ տԱ բԱ նԱ կԱն կԱ ռուց վԱԾ քը 
Մկրտ չյան Ա.Գ., Մե լիքՓա շա յան Ա.Է., Իս րաե լյան  Ն.Ռ.
ԵՊԲՀ, հո գե բու ժու թյան ամ բիոն

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

Keywords: schizophrenia, progredience, residual condition, out
come in schizophrenia

The study applied clinical psychopathological, clinical catham-
nestic and psychometric testing approaches to examine 243 in-
stitutionalized chronic patients with manifested progredient forms 
of schizophrenia in the residual phase of the disease.

While differentiating between the forms of the outcomes, the 
study found the deficit form of residual condition in 42.0%, the 
form with reduced positive symptoms - in 35.8%, and psychotic 
form - in 9.5% of the investigated cases. 

The study observed different types of deficit similar to psy-
chopathy (deficit of schizoid structure), pseudo-organic and com-
bined deficits among the patients with the deficit form of residual 
condition. Reduced speech disorders, hallucinations and delu-
sions as well as reduced formal disorder of the thoughts were 
observed among the cases with the residual condition in the form 
of reduced positive disorders. Hallucinatory, hallucinatory para-
noid, hallucinatory paraphrenic, paranoid and paraphrenic disor-
ders were observed among the cases with the psychotic form of 
residual condition.

pSYChOpAThOlOgICAl STrUCTUrE Of ThE fOrmS Of rESIDUAl CONDITIONS IN  
mANIfESTED prOgrEDIENT fOrmS Of SChIZOphrENIA
Mkrtchyan A.G., Melik-Pashayan A.E., Israelyan N.R.
YSMU, Department of Psychiatry
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 բա նա լի բա ռեր` որո վայ նի կպու մային հի վան դու թյուն, 

լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զիս, հա կակ պու մային մի ջոց

ներ

Թե մայի ար դիակա նու թյու նը։ Որո վայ նի կպու-

մային հի վան դու թյու նը վի րա բու ժու թյան ար դիական 

և բար դա գույն խն դիր նե րից մեկն է։ Նե րո րո վայ նային 

կպում ներ 93-100% դեպ քե րում առա ջա նում են վի րա-

հա տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի հետ ևան քով [2, 3, 15]։ 

Կպում նե րը մեծ մա սամբ անախ տա նիշ են, սա կայն 5% 

դեպ քե րում դրանք կա րող են հան գեց նել աղի քային 

անան ցա նե լիու թյան, որո վայ նային և կոն քային ցա վի, 

կա նանց ան պտ ղու թյան̀  ար գան դի, ար գան դա փո ղե րի 

և ձվա րան նե րի վրա կպում նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան-

քով [2, 3, 4, 9, 11]։

Կ պու մային հի վան դու թյան հետ ևանք նե րից ամե-

նավ տան գա վո րը կպու մային աղի քային անան ցա նե լիու-

թյունն է։ Նե րո րո վայ նային վի րա հա տու թյուն նե րից հե-

տո անան ցա նե լիու թյան այս տե սա կի հա ճա խու թյու նը 

հաս նում է 12-17% -ի [11]։ Ախ տա բա նա կան այս վի ճակն 

եր բեմն պայ մա նա վոր ված է նաև բնա ծին կպում նե րով 

(Լե նի կա պան, ջեք սո նյան թա ղանթ ներ) և բոր բո քային 

գոր ծըն թաց նե րով (ա պեն դի ցիտ, ադ նեք սիտ և այլն) [4, 9]։

Խն դիրն ու նի սո ցիալ-տն տե սա կան զգա լի նշա նա-

կու թյուն։ ԱՄՆ -ո մ որո վայ նային ադ հե զիոլի զի սի կի րառ-

ման վրա 1988թ. ծախս վել է 1,44 մլրդ. դո լար, 1992թ.̀  

1,2 մլրդ. դո լար (400.000 վի րա հա տու թյուն, որոն ցից 

50.000 -ը̀  բա րա կա ղի քային անան ցա նե լիու թյան կա-

պակ ցու թյամբ), 1994թ.̀  1,3 մլրդ. դո լար (303,836 հոս պի-

տա լա ցում, անաշ խա տու նա կու թյան 846,415 օր) [2, 4, 13]։ 

Շվե դիայում կպու մային հի վան դու թյու նից տա ռա պող հի-

վանդ նե րի բուժ ման վրա ծախս վում է տա րե կան 13 մլն. 

ԱՄՆ դո լար [10]։ Որո վայ նի կպու մային հի վան դու թյան 

և, մաս նա վո րա պես, կպու մային աղի քային անան ցա նե-

լիու թյան ավան դա կան բու ժու մը որո վայ նա հա տու մը և 

բաց ադ հե զիոլի զիսն են։ Սա կայն բաց ադ հե զիոլի զի սը 

10-30% դեպ քե րում կր կին հան գեց նում է հետ վի րա հա-

տա կան կպու մա գո յաց ման և սուր կպու մային աղի քային 

անան ցա նե լիու թյան [4, 11, 15]։

Վի րա բու ժա կան միտ քը տաս նա մյակ ներ շա րու նակ 

զբաղ ված է եղել հա կակ պու մային մի ջոց նե րի և մե թոդ-

նե րի որո նում նե րով։ Որո վայ նի կպու մային հի վան դու-

թյան բուժ ման մեջ զգա լի տե ղա շար ժի է առա ջաց րել 

լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զի սը։ Անպտ ղու թյան և 

կոն քային ցա վի դեպ քում առա ջին ան գամ լա պա րաս-

կո պիկ ադ հե զիոլի զի սի կի րառ ման մա սին հայտ նել են 

գի նե կո լոգ նե րը [11]։ Որոշ հե ղի նակ ներ իրենց հրա պա րա-

կում նե րում նշում են սուր կպու մային բա րա կա ղի քային 

անան ցա նե լիու թյան բուժ ման մեջ լա պա րաս կո պիկ 

տեխ նի կայի և մե թոդ նե րի կի րառ ման բարձր ար դյու նա-

վե տու թյան մա սին [6, 7, 16]։ Ըստ տվյալ նե րի՝ առա ջին 

ան գամ սուր կպու մային աղի քային անան ցա նե լիու թյան 

դեպ քում լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զիս կա տա րել 

է D.F. Bastug -ը 1991 -ին [11, 16]։ Այլ աղ բյու րի տվյալ նե-

րով նշ ված մի ջամ տու թյունն առա ջին ան գամ կա տա րել 

է P. Mouret -ը 1972 -ին [6]։ Աղի քային անան ցա նե լիու թյան 

բուժ ման մեջ լա պա րաս կո պիան դեռևս լայն տա րա ծում 

չի ստա ցել։ Սա կայն ակ նա ռու են նրա առա վե լու թյուն-

նե րը̀  հետ վի րա հա տա կան ստա ցիոնար բուժ ման կարճ 

ժա մա նա կա հատ վա ծը, հի վանդ նե րի արագ վե րա կանգ-

նու մը, հետ վի րա հա տա կան բուժ ման և խնամ քի փոքր 

ծախ սե րը, կոս մե տիկ լավ ար դյունք նե րը [6, 7, 11, 16]։ 

Որոշ հե ղի նակ ներ նշում են կոն վեր սիայի բարձր հա ճա-

խու թյան մա սին այն պի սի դեպ քե րում, ինչ պի սիք են փք-

ված աղե գա լար նե րով լց ված որո վայ նի խո ռո չում աշ խա-

տան քային փոքր տա րա ծու թյու նը, աղիք նե րի յաթ րո գեն 

վնաս վածք նե րը [6, 16]։ Սա կայն վի րա բույժ նե րի կող մից 

մե թո դի տի րա պետ մա նը և լա պա րաս կո պիկ տեխ նի կայի 

զար գաց մա նը զու գըն թաց՝ ադ հե զիոլի զի սի այս տե սա կը 

կդառ նա որո վայ նի կպու մային հի վան դու թյան և մաս նա-

վո րա պես աղի քային կպու մային անան ցա նե լիու թյան վի-

րա հա տա կան բուժ ման ալ գո րիթ մի ան բա ժա նե լի մա սը։

Կ պու մա գո յաց ման նվա զեց մանն ուղղ ված վի րա բու-

ժա կան մի ջոց նե րը (խ նայող վի րա բու ժա կան տեխ նի կա, 

խնայող վե րա բեր մունք հյուս վածք նե րի նկատ մամբ, ման-

րակր կիտ հե մոս տազ առանց հյուս վածք նե րի իշե միայի) 

միշտ չէ, որ լու ծել են խն դի րը, որն էլ պայ մա նա վո րել է 

հա կակ պու մային մի ջոց նե րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու-

թյու նը [2, 4, 15]։ Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րում 

առա ջարկ վել են հա կակ պու մային մի ջոց նե րի տար բեր 

տե սակ ներ, սա կայն դրան ցից քչերն ու նեն կլի նի կա կան 

լայն կի րա ռում [4, 15]։

 ԼԱ ՊԱ ՐԱս կո ՊԻկ Ադ հե զԻոԼԻ զԻ սԻ եվ հԱ կԱկ Պու մԱյԻն մԻ
ջոց նե ՐԻ զու գԱկ ցու մը սուՐ կՊու մԱյԻն բԱ ՐԱ կԱ ղԻ քԱյԻն 
ԱնԱն ցԱ նե ԼԻու ԹյԱն վԻ ՐԱ հԱ տԱ կԱն բուժ մԱն մեջ
Ստե փա նյան Ս.Ա.
 «Ար մե նիա» հան րա պե տա կան բժշ կա կան կենտ րոն, վի րա բու ժա կան կլի նի կա
ԵՊԲՀ, վի րա բու ժու թյան թիվ1 ամ բիոն

ՀՏԴ: 616.381-007.274-072.1
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 Հա մե մա տա բար լավ ար դյունք ներ են ստաց վել 

հա կակ պու մային «պատ նեշ նե րի» կի րառ ման շնոր հիվ։ 

«Պատ նեշ նե րը» կան խար գե լում են օր գան նե րի վնաս-

ված մա կե րես նե րի հպու մը։ Հե ղուկ պատ նեշ նե րը (օ րի-

նակ̀  «Ա դեպտ» - գլյու կո զայի պո լի մեր իկո դեքստ րի նի 

4% -ա նոց լու ծույ թը, «Adept», Baxter AG, Vienna, Austria) 

կպ չե լուն նա խատ րա մադր ված մա կե րես նե րը կա րող են 

ան ջա տել «հիդ րոֆ լո տա ցիայի» ստեղծ մամբ, իսկ կոշտ 

պատ նեշ նե րը̀  թա ղանթ նե րը, ցան ցե րը (օ րի նակ̀  «Սեպ րա-

ֆիլմ» թա ղան թը՝ նատ րիու մի հիալու րո նա տի, կար բոք սի-

մե թիլ ցե լյուլյո զայի և եր կու անիոնային պո լի սա խա րիդ-

նե րի հա մակ ցում, «Seprafilm», Genzyme, Cambridge, MA, 

USA, «Ին տեր սիդ» ցան ցը՝ օք սի դաց ված ռե գե նե րաց ված 

ցե լյուլյո զա, «Interceed», Ethicon SARL, Neuchatel, Swit-

zerland), կան խար գե լում են կպու մա գո յա ցու մը̀  ծած կե-

լով օր գան նե րի վնաս ված մա կե րես նե րը։ Վե րը նշ ված 

հա կակ պու մային մի ջոց նե րը ներ կա յումս կի րառ վում են 

վի րա բու ժա կան և գի նե կո լո գիական պրակ տի կա յում [2, 

3, 5, 12, 14, 15]։ Կլի նի կա կան պրակ տի կա յում միայն վեր-

ջերս են սկս վել լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զի սի և հա-

կակ պու մային մի ջոց նե րի զու գակց ման աշ խա տանք ներ։ 

Աշ խա տան քի նպա տակն է ներ կա յաց նել սուր 

կպու մային բա րա կա ղի քային անանց նե լիու թյան մեջ լա-

պա րաս կո պիայի և հա կակ պու մային մի ջոց նե րի կի րառ-

ման ար դյունք նե րը։

 նյութ և մե թոդ ներ։ «Ար մե նիա» ՀԲԿ վի րա բու ժա-

կան կլի նի կա յում 2007թ. սեպ տեմ բե րից մինչև 2010թ. 

դեկ տեմ բեր սուր կպու մային բա րա կա ղի քային անան-

ցա նե լիու թյուն (ՍԿ ԲԱ) ախ տա նի շով 135 հի վանդ է վի-

րա հատ վել։ Աղի քային անան ցա նե լիու թյան անամ նե զի 

մի ջին տևո ղու թյու նը 37,5±23,1 (3-120) ժամ է օբ տու-

րա ցիայի խմ բում և 25,5±18,7 (2-72)  ժամ` ստ րան գու-

լյա ցիայի խմ բում։ Հի վանդ նե րի բնու թա գի րը տր ված է 

աղյու սակ 1-ո ւմ։

Նա խա վի րա հա տա կան ախ տո րո շու մը հիմն վել է 

որո վայ նի խո ռո չի շր ջա դի տա կային ռենտ գե նա բա նա-

կան հե տա զո տու թյան, սո նոգ րա ֆիայի, հա մա կարգ չային 

շեր տագ րու թյան, մար սո ղա կան ու ղու ցայտ նե րան գային 

ռենտ գե նա բա նա կան հետ զո տու թյան տվյալ նե րի վրա։ 

Հի վանդ նե րի նա խա վի րա հա տա կան նա խա պատ րաս-

տու թյունն ընդ գր կել է նա զո գաստ րալ զոն դա վո րում և 

մար սո ղա կան ու ղու վե րին հատ վա ծի դե կոմպ րե սիա, 

մի զա պար կի կա թե տե րի զա ցիա, ցա վազր կում ոչ ստե-

րոի դային հա կա բոր բո քիչ մի ջոց նե րով, ին ֆու զիոն թե րա-

պիա, հա կա բիոտի կի նե րար կում վի րա հա տու թյու նից 1 

ժամ առաջ։ Բո լոր դեպ քե րում կի րառ վել է էն դոտ րա խեալ 

ան զգա յա ցում։ Կի րառ վել են և՛ բաց, և՛ լա պա րաս կո պիկ 

ադ հե զիոլի զիս, հա կակ պու մային մի ջոց ներ (»Ա դեպտ», 

«Սեպ րա ֆիլմ» և «Ին տեր սիդ»)։ Հի վանդ նե րի բաշ խու-

մը խմ բե րի ըստ ադ հե զիոլի զի սի մե թո դի և հա կակ պու-

մային մի ջո ցի̀  ներ կա յաց ված է աղյու սակ 2-ու մ։ 

 Հետ վի րա հա տա կան ցա վազր կումն ան ցկաց վել է ոչ 

ստե րոի դային հա կա բոր բո քիչ դե ղա մի ջոց նե րով, թմ րեց-

նող ցա վազր կող նե րով։ Վի րա հա տու թյու նից հե տո 2-3 

օր վա ըն թաց քում նա զո գաստ րալ զոն դով պար բե րա բար 

կա տար վել են աս պի րա ցիա ստամ քո սից, որոշ դեպ քե-

րում` աղի նե րի գոր ծու նեու թյան քի միական խթա նում, 

հի պեր բա րիկ օք սի գե նա ցիա։

 Լա պա րաս կո պիկ մի ջամ տու թյուն ներն իրա կա նաց-

վել են «Karl Storz» (Տյուտ լին գեն, Գեր մա նիա) լա պա րաս-

կո պիկ հա մա կար գի, «Karl Storz», «AutoSuture» Norwalk, 

Connecticut, USA, «Крыло» (Վո րո նեժ, ՌԴ) և չի նա կան 

ար տադ րու թյան լա պա րաս կո պիկ գոր ծիք նե րով։ 

Ա ռա ջին տրոա կա րը տե ղադր վել է բաց մե թո դով և 

«Visiport» գոր ծի քի մի ջո ցով /12 դեպք/` նա խորդ վի րա-

հա տու թյուն նե րի սպի նե րից առա վել հե ռու հատ ված-

նե րում։ Առա վել հա ճախ դրանք ձախ մե զո գաստ րալ, 

հի պո գաստ րալ, քիչ դեպ քե րում էպի գաստ րալ և աջ մե զո-

գաստ րալ շր ջան ներն են։ 21 դեպ քում վի րա հա տու թյան 

ըն թաց քում կա տար վել է դի տա կի և գոր ծիք նե րի տե ղա-

փո խու թյուն։ Առա ջին տրոա կա րով որո վայ նի խո ռոչ 45° 

դի տակն ան ցկաց նե լուց հե տո գնա հատ վել է աղ ի նե րի 

և կպում նե րի վի ճա կը, դի տա կի հս կո ղու թյամբ որո վայ-

նի խո ռոչ են ան ցկաց վել 5 կամ 10 մմ -անոց տրոա կար-

ներ։ Այս տրոա կար նե րով որո վայ նի խո ռոչ են ան ցկաց-

Ա ղյու սակ 1.

 Հի վանդ նե րի բնու թա գի րը

ցու ցա նիշ

ստ րան գու լյա ցիոն աղի քային 

անան ցա նե լիու թյուն 

n=57

օբ տու րա ցիոն աղի քային 

անան ցա նե լիու թյուն

 n=78

ըն դա մե նը

 n=135

Տա րիք, տա րի ներ
52,2±13,3

(15-76)

57,0±11,4

(34-81)

53,3±12,9

(15-81)

Տ ղա մարդ/ կին 36/21 46/32 82/53

Նախ կի նում տա րած վի րա հա տու-

թյուն նե րի քա նակ

2,18±1,23

(1-5)

2,14±1,25

(1-5)

1,99±1,15

(1-5)
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վել ատ րավ մա տիկ սեղ մակ ներ։ Դի տա կի և գոր ծիք նե րի 

տրոա կար նե րը սո վո րա բար կազ մում են եռան կյու նի, որն 

իր հիմ քով ուղղ ված է գոր ծու նեու թյան թի րա խին̀  անան-

ցա նե լիու թյան գո տուն։ Օրի նակ̀  իլեոցե կալ ան կյան շր-

ջա նում ադ հե զիոլի զիս կա տա րե լու հա մար դի տակն ան-

ցկաց վել է ձախ մե զո գաստ րալ շր ջան, իսկ գոր ծիք նե րի 

տրոա կար նե րը̀  ձախ թու լա կող և ձախ զս տա փո սի շր-

ջան։ 

Վի րա հա տու թյու նը սո վո րա բար սկս վել է որո վայ նի 

խո ռո չում կպում նե րի ան ջատ մամբ և աշ խա տան քային 

տա րա ծու թյուն ստեղ ծե լով, այ նու հետև կա տար վել է 

աղիք նե րի ստու գում։ Ոչ տա րած ված կպում նե րի դեպ-

քում, երբ առ կա է աշ խա տան քային տա րա ծու թյու նը, կա-

տար վում է աղ քի նե րի ստու գում, որը սո վո րա բար սկս-

վում է սմ քած աղե գա լար նե րից, քա նի որ փոքր է նրանց 

վնա սե լու հա վա նա կա նու թյու նը և հա ջող վում է կա տա-

րել արագ ստու գում։ Ստու գու մը սո վո րա բար կա տար վել 

է իլեոցե կալ ան կյան շր ջա նից։ Աղիք նե րի և ճար պո նի 

կպում նե րը հնա րա վո րու թյան դեպ քում ան ջատ վել են 

բութ մե թո դով, հատ վել են նաև մկ րա տով՝ մո նո պո լյար 

կոա գու լյա ցիայով, ստ րան գու լյա ցիոն ձգան նե րը հատ վել 

են բի պո լյար կոա գու լյա ցիայով մշա կե լուց հե տո։ Վեր ջին 

եր կու դեպ քում կոա գու լյա ցիան կա տար վել է աղե պա-

տից մինչև 1,5-2 սմ հե ռա վո րու թյան վրա, որ պես զի նվա-

զա գույ նի հասց վի նրա վնաս վե լու հա վա նա կա նու թյու-

նը։ Կպում նե րի ան ջատ ման ժա մա նակ կի րառ վել է նաև  

«LigaSure» ապա րա տը («Valleylab», USA)։

 Լա պա րաս կո պիկ վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ 

«Սեպ րա ֆիլմ» թա ղան թը որո վայ նի խո ռոչ է ան ցկաց վել 

և տե ղադր վել հետ ևյալ ձևով` թա ղան թը պաշտ պա նիչ 

թղ թե պա տյա նի հետ փա թաթ վել է գլա նի ձևով այն պես, 

որ թղ թի և թա ղան թի եզ րե րը ազատ են մնա ցե լու 10 մմ 

-ա նոց տրոա կա րով ան ցկաց վել է որո վայ նի խո ռոչ։ Որո-

վայ նի խո ռո չում փա թույ թը բաց վել է լա պա րաս կո պիկ 

գոր ծիք նե րով։ Որո վայ նի առա ջային պա տին կպց նե լու 

հա մար սեղ մա կով հե ռու է տար վել թա ղան թի թղ թե պա-

տյա նի վե րին պաշտ պա նիչ շեր տը, գոր ծի քով սեղ մե լով 

թղ թի ստո րին շեր տին̀  թա ղան թը հպել ենք առ պա տային 

որո վայ նամ զին, որից հե տո որո վայ նից հե ռաց րել ենք թղ-

թե պա տյա նը։ Հա ման ման ձևով թա ղան թը հպել և ամ-

րաց րել ենք աղիք նե րի ու ճար պո նի մա կե րե սին։

 Բաց վի րա հա տու թյուն նե րը կա տար վել են միայն մի-

ջային որո վայ նա հատ մամբ։ Այս դեպ քում «Սեպ րա ֆիլմ» 

թա ղան թը կտ րա տել ենք 2ճ3 և 3ճ4 սմ -ա նոց հատ ված-

նե րի և տե ղադ րել դրանք որո վայ նա հատ ման վեր քի եր-

կու կող մե րում` կպց նե լով որո վայ նի առա ջային պա տի 

առ պա տային որո վայ նամ զին, ինչ պես նաև տե ղադ րել 

ենք վեր քի տակ̀  աղե գա լար նե րի և ճար պո նի վրա։

 Հա կակ պու մային հե ղուկ պատ նեշ «Ա դեպտ» -ը կի-

րառ վել է ըն դուն ված մե թո դի կայով` վի րա հա տու թյան 

ժա մա նակ որո վայ նի խո ռո չը կո տո րա կային մե թո դով 

ոռո գել ենք 500 մլ հե ղու կով 15-20 րո պե պար բե րու-

թյամբ, իսկ վի րա հա տու թյան ավար տից̀  որո վայ նա հատ-

ման վեր քը կա րե լուց կամ լա պա րաս կո պիայի գոր ծիք-

նե րը հե ռաց նե լուց առաջ, փա կել ենք դրե նաժ նե րը և 

որո վայ նի խո ռոչ լց րել 1000 մլ «Ա դեպտ»։ Դրե նաժ նե րը 

փակ ված ենք պա հել 24 ժամ վա ըն թաց քում, այդ ժա մա-

նա կա հատ վա ծում դրանք պար բե րա բար բաց վել են որո-

վայ նի պա րու նա կու թյան բնույ թը ստու գե լու հա մար։

 «Ին տեր սիդ» թա ղան թը կի րառ վել է բաց վի րա հա-

տու թյուն նե րի ժա մա նակ քրո նի կա կան որո վայ նային, 

կոն քային ցա վից, ՍԿ ԲԱ -ից տա ռա պող հի վանդ նե րի շր-

ջա նում։ Կպում նե րի ան ջա տու մից հե տո ներծծ վող թե լե-

րի օգ նու թյամբ «Ին տեր սիդ» -ը եզ րե րով ֆիք սել ենք վեր-

քային մա կե րե սին։ 

Ար դյունք ներ։ Աղի քային անան ցա նե լիու թյան լա-

պա րաս կո պիկ լու ծում իրա կա նաց վել է 49 դեպ քում։ Կա-

տար վել է 17 հի վան դի կոն վեր սիա` 7 դեպ քում աղի քի 

Ա ղյու սակ 2.

 Հի վանդ նե րի բաշ խու մը խմ բե րի ըստ ադ հե զիոլի զի սի մե թո դի և հա կակ պու մային մի ջոց նե րի 

ցու ցա նիշ

հա կակ պու մային մի ջոց նե րի կի րառ մամբ վի րա

հատ ված հի վանդ նե րի խումբ

Ա ռանց հա կակ պու մային 

մի ջոց նե րի կի րառ ման վի

րա հատ ված հի վանդ նե րի 

խումբ

ըն դա մե նը
«սեպ րա ֆիլմ» ի 

խումբ

«Ա դեպտ» ի 

խումբ

«Ին տեր սի դ»ի 

խումբ
Ստ րան գու լյացիոն ՍԿ ԲԱ

- ո րո վայ նա հա տում

- լա պա րաս կո պիա

- կոն վեր սի ա

2

5

0

6

10

2

6

0

0

10

10

6

57

24

25

8
Օբ տու րա ցիոն ՍԿ ԲԱ

- ո րո վայ նա հա տում

- լա պա րաս կո պիա

- կոն վեր սի ա

8

5

0

11

12

0

6

0

0

20

7

9

78

45

24

9
ըն դա մե նը 20 41 12 62 135
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մե ռու կի, 5 դեպ քում կպու մային կոնգ լո մե րա տի, 3 դեպ-

քում որո վայ նի հե տին պա տին ֆիքս ված կպում նե րի, 2 

դեպ քում աղե գա լա րի լու սանց քի չման րաց վող ֆի տո բե-

զոա րի առ կա յու թյան պատ ճա ռով։ Կոն վեր սիայի խմ բում 

10 դեպ քում կա տար վել է աղի քի մաս նա հա տում, որոն-

ցից 7 դեպ քում ձևա վոր վել է զս տա ղի-զս տա ղի քային 

բե րա նակ ցում, 2 դեպ քում` զս տա ղի-վե րելխ թա ղի քային 

բե րա նակ ցում և 1 դեպ քում ձևա վոր վել է ծայ րային զս-

տա ղի քային խու ղակ։ Բաց վի րա հա տու թյուն նե րի 17 

դեպ քում կա տար վել է նա զոին տես տի նալ ին տու բա ցիա։ 

Մեկ դեպ քում դիտ վել է ներ վի րա հա տա կան էն տե րո տո-

միա, կա տար վել է վեր քի կա րում, հետ վի րա հա տա կան 

շր ջանն ըն թա ցել է առանց բար դու թյուն նե րի։ Հի վանդ-

նե րը հե ղուկ սնունդ են ըն դու նել հետ վի րա հա տա կան 

շր ջա նի երկ րորդ օր վա նից։ Աղիք նե րի ինք նու րույն գոր-

ծու նեու թյան վե րա կանգ նու մը հի վանդ նե րի գե րակշ ռող 

մե ծա մաս նու թյան դեպ քում տե ղի է ու նե ցել 72 ժամ վա 

ըն թաց քում։

 Մա հա ցել է 4 հի վանդ, հետ վի րա հա տա կան մա հա-

ցու թյու նը կազ մել է 2,9% (ստ րան գու լյա ցիոն աղի քային 

անան ցա նե լիու թյան լու ծու մից հե տո մեկ հի վան դի մահ-

վան պատ ճա ռը եղել է սուր սիր տ-ա նո թային ան բա վա-

րա րու թյու նը, ստ րան գու լյա ցիոն, օբ տու րա ցիոն աղի-

քային անան ցա նե լիու թյուն նե րի բաց լու ծու մից հե տո 

եր կու հի վանդ մա հա ցել է թո քային զար կե րա կի թրոմ-

բոէմ բո լիայից, մեկ հի վանդ օբ տու րա ցիոն աղի քային 

անան ցա նե լիու թյան լու ծու մից հե տո̀  երի կա մային սուր 

անա բա վա րա րու թյու նից)։ 

Լա պա րաս կո պիայի դեպ քում ար ձա նագր վել է վի-

րա հա տու թյան տևո ղու թյան, հետ վի րա հա տա կան ստա-

ցիոնար բուժ ման մի ջին տևո ղու թյան նվա զում (գ րե թե 

2 ան գամ որո վայ նա հատ ման խմ բի հետ հա մե մա տած)։ 

Որո վայ նա հատ ման խմ բի հետ հա մե մա տած` լա պա րաս-

կո պիայից հե տո դիտ վում է աղիք նե րի ֆունկ ցիայի ավե-

լի վաղ վե րա կանգ նում։ 

Նշ ված հա կակ պու մային մի ջոց նե րի կի րառ ման 

կողմ նա կի ար դյունք ներ և բար դու թյուն ներ չեն դիտ վել։

 Հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում հե տա զոտ վել են նշ-

ված խմ բե րի վի րա հատ ված հի վանդ նե րից 73 -ի բուժ ման 

հե ռա կա ար դյունք նե րը (հս կո ղու թյան ժամ կե տը̀ 6-29 

ամիս)։ ՍԿ ԲԱ -ի կրկ նու թյուն դիտ վել է առանց հա կակ-

պու մային մի ջոց նե րի կի րառ ման վի րա հատ ված նե րի խմ-

բում (4 դեպք – 2,9%)։ Հա կակ պու մային մի ջոց «Ա դեպտ» -ի 

կի րա ռու մից հե տո դիտ վել է անան ցա նե լիու թյան կրկ նու-

թյան մեկ դեպք այն հի վան դի մոտ, որը են թարկ վել էր 

բաց ադ հե զիոլի զի սի։ Նշ ված 5 հի վանդ նե րից 3-ի մոտ 

անան ցա նե լիու թյու նը հա ջող վել է լու ծել լա պա րաս կո-

պիկ մե թո դով, 2 հի վանդ են թարկ վել են ադ հե զիոլի զի սի̀  

որո վայ նա հատ մամբ։

քն նար կում։ Տե սա ներ դի տա կան (վի դեոէն դոս կո-

պիկ) մի ջամ տու թյուն նե րի մե թոդ նե րի զար գաց մա նը զու-

գըն թաց̀  դրանց մի մա սը դար ձել է «ոս կե ստան դարտ» 

պլա նային որո վայ նային վի րա բու ժու թյու նում։ Լա պա-

րաս կո պիկ խո լե ցիս տեկ տո միան, ապեն դեկ տո միան, 

ֆուն դոպ լի կա ցիան իրենց կա յուն տեղն ու նեն աշ խար հի 

տար բեր վի րա բու ժա կան կլի նի կա նե րի գոր ծու նեու թյու-

նում։ Մե թո դի կա տա րե լա գոր ծու մը նպաս տել է բար-

դու թյուն նե րի քա նա կի զգա լի նվազ մա նը, բուժ ման ար-

դյունք նե րի բա րե լավ մա նը։ Ան հե տաձ գե լի որո վայ նային 

վի րա բու ժու թյու նում լա պա րաս կո պիան դեռ հան դի պում 

է որո շա կի դժ վա րու թյուն նե րի։ ՍԿ ԲԱ -ի լա պա րաս կո պիկ 

բուժ ման վե րա բե րյալ հրա պա րա կում նե րը սա կա վա թիվ 

են [6, 11, 16]։

 Լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զի սի ներդր ման առա-

ջին էտա պը մեր պրակ տի կա յում եղել է լա պա րաս կո պիկ 

տար բեր վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ (խո լե ցիս տեկ-

տո միա, ապեն դեկ տո միա, էխի նո կո կեկ տո միա) կպում նե-

րի ան ջա տու մը̀  վի րա հա տա կան դաշտ ստեղ ծե լու նպա-

տա կով։ 

Ա ղի քային անան ցա նե լիու թյան կա պակ ցու թյամբ 

վի րա հատ ված հի վանդ նե րի մի մա սի դեպ քում լա պա-

րաս կո պիան ախ տո րո շիչ է եղել, իսկ անան ցա նե լիու-

թյան ակն հայտ ախ տա նի շե րի առ կա յու թյան դեպ քում 

այն կի րառ վել է անան ցա նե լիու թյան տե սա կը, տե ղա-

կա յու մը որո շե լու և աղիք նե րի վի ճա կը գնա հա տե լու հա-

մար։ Մե թո դին տի րա պե տե լու շր ջա նում լա պա րաս կո-

պիան կի րառ վել է աղի քային անան ցա նե լիու թյան կարճ 

անամ նեզ ու նե ցող հի վանդ նե րի բուժ ման հա մար։

 Լա պա րաս կո պիայի ժա մա նակ դե պի որո վայ նի խո-

ռոչ բաց մե թո դով մուտ քի ստեղ ծու մը առա վել ան վտանգ 

և հու սա լի է։ Որո վայ նի օր գան նե րի վնաս ման տե սա-

կե տից ո՛չ փակ մե թո դով (Վե րե շի ասե ղով պնև մո պե րի-

տո նեում ստեղ ծե լուց հե տո) մուտ քը, ո՛չ էլ «Visiport» -ի 

կի րա ռու մը չեն կան խար գե լում բար դու թյուն նե րը։ Առա-

ջին տրոա կա րի տե ղադր ման վե րա բե րյալ հե ղի նակ նե րի 

կար ծիք նե րը հա մընկ նում են̀  այն պետք է գտն վի նա-

խորդ վի րա հա տու թյուն նե րի սպի նե րից հե ռու։ Մեծ մա-

սամբ դա ձախ մե զո գաստ րալ շր ջանն է [6, 16]։

 Լա պա րաս կո պիայի հա մար լուրջ խն դիր է որո վայ-

նի խո ռո չում աշ խա տան քային տա րա ծու թյան բա ցա-

կա յու թյու նը, որը ստի պում է կա տա րել կոն վեր սիա։ Այն 

առա ջա նում է անան ցա նե լիու թյան հետ ևան քով խիստ 

փք ված աղե գա լար նե րով որո վայ նը լց վե լու, ինչ պես նաև 

տա րա ծուն ըն դե րաըն դե րային և ըն դե րաառ պա տային 

կպում նե րի, կպու մային կոնգ լո մե րատ նե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում։ Եր կու դեպ քում էլ խիստ դժ վա րա ցած կամ 

ան հնար են աշ խա տան քային տա րա ծու թյան ստեղ ծու-

մը, աղիք նե րի ստու գու մը, մեծ է դրանց վնաս ման, պա-
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տա հա կան էն տե րո տո միայի հա վա նա կա նու թյու նը [6, 

11, 16]։ Նման դեպ քե րում մեր կող մից միշտ որո շում է 

կա յաց վել կա տա րել կոն վեր սիա, իսկ հե տա զո տու թյան 

առա ջին փու լում սկզ բուն քո րեն որո շում է ըն դուն վել սահ-

մա նել կոն վեր սիայի ցածր շեմ։ Պետք է նշել, որ անան ցա-

նե լիու թյան ժա մա նակ լա պա րաս կո պիայով հիմ նա կա-

նում ճշգ րիտ որո շում են ախ տա բա նա կան օջա խի տե ղը 

և բնույ թը, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կոն վեր սիան 

կա տա րել փոքր կտր ված քով անան ցա նե լիու թյան տե ղին 

հա մա պա տաս խան։ Սրա շնոր հիվ, չնա յած լա պա րաս կո-

պիայի սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րին, նվա զում 

է հի վան դին հասց վող վնաս ված քը։ 

Ա ղիք նե րի ստուգ ման նպա տա կով կի րառ վում են 5 

մմ -ա նոց աղի քային ատ րավ մա տիկ սեղ մակ ներ կամ 10 

մմ -ա նոց Բեբ կո կի սեղ մակ ներ։ Փք ված աղե գա լար նե րի 

հե տա զո տու մը ան վտանգ չէ, որը ստի պում է ստու գու մը 

սկ սել սմ քած աղե գա լար նե րից, հիմ նա կա նում իլեոցե կալ 

ան կյան շր ջա նից։ LigaSure ապա րա տով կպում նե րի ան-

ջա տումն ավե լի ան վտանգ է, քան մո նո պո լյար կամ բի-

պո լյար կոա գու լյա ցիայի կի րա ռու մը։ Ապա րա տի բռ նա կի 

բրանշ նե րը շր ջա կա հյուս վածք նե րի այր վածք չեն առա-

ջաց նում, միաժա մա նակ կա տա րում են և՛ բի պո լյար կոա-

գու լյա ցիա, և՛ հա տում։

ՍԿ ԲԱ -ի լա պա րաս կո պիկ բուժ ման ըն թաց քում լա-

վա գույն ար դյունք ներ ստա ցել ենք անամ նե զում նե րո-

րո վայ նային 1-2 մի ջամ տու թյուն նե րի (ա պեն դեկ տո միա, 

գի նե կո լո գիական վի րա հա տու թյուն ներ) են թարկ ված, 

աղի քային անան ցա նե լիու թյան մինչև 12 ժամ անամ նե-

զով հի վանդ նե րի բուժ ման դեպ քում։

 Լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զի սը նվազ տրավ մա-

տիկ է, այս դեպ քում քիչ է կպում նե րի de novo առա ջա նա-

լու հա վա նա կա նու թյու նը [9], սա կայն ցան կա լի և ան հրա-

ժեշտ է նրա զու գակ ցու մը հա կակ պու մային մի ջոց նե րի 

հետ, որ պես զի ադ հե զիոլի զի սի տե ղում կպու մա գո յա ցու-

մը ևս բա ցառ վի կամ նվա զեց վի։ 

Ո րո վայ նա հատ մամբ կա տար ված վի րա հա տու թյուն-

նե րի ժա մա նակ կի րառ վել են վե րը նշ ված բո լոր երեք հա-

կակ պու մային մի ջոց նե րը, իսկ լա պա րաս կո պիայի ժա մա-

նակ̀  «Սեպ րա ֆիլմ» -ը և «Ա դեպտ» -ը։ 

« Սեպ րա ֆիլմ» թա ղանթ նե րը տեխ նի կա պես ավե լի 

հեշտ են կի րա ռել բաց վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ։ 

Շնոր հիվ նրանց կպ չու նու թյան̀  հա ջող վում է թա ղան թի 

կտոր ներն ամ րաց նել որո վայ նամ զին։ Բայց կպ չու նու-

թյան նշ ված հատ կու թյու նը ստեղ ծում է զգա լի դժ վա րու-

թյուն ներ լա պա րաս կո պիայի ժա մա նակ։ Այդ պատ ճա ռով 

որոշ հե ղի նակ ներ առա ջար կում են ստեղ ծել թա ղան թը 

որո վայն ան ցկաց նե լու հա տուկ հար մա րանք կամ թա-

ղա թը լու ծել տաք ֆի զիոլո գիական լու ծույ թի մեջ, որը 

կա րող է ազ դել նրա հա կակ պու մային հատ կու թյուն նե րի 

վրա [12, 14]։ Մեր կող մից կի րառ վող մե թո դը չի պա հան-

ջում հա տուկ հար մա րանք ներ, հեշտ է, տևում է 10-15 րո-

պե։ 

«Ին տեր սիդ» ցան ցը 1990 -ա կան նե րից կի րառ վում 

է գի նե կո լո գիական պրակ տի կա յում, սա կայն ընդ հա նուր 

վի րա բու ժու թյու նում նրա կի րառ ման ար դյու նա վե տու-

թյան վե րա բե րյալ հա մո զիչ տվյալ ներ դեռևս չկան։ «Ին-

տեր սի դը» չու նի հյուս վածք նե րին կպ չե լու հատ կու թյուն, 

որո վայ նի խո ռո չում այն կա րող է ծալ վել և տե ղա շարժ-

վել։ Արյան առ կա յու թյան դեպ քում ցան ցը ներծ ծում է 

այն, փո խում գույ նը, կա րող է կորց նել իր հատ կու թյուն նե-

րը և նույ նիսկ դառ նալ կպու մա գո յաց ման պատ ճառ [1, 8, 

15]։ Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված հան գա մանք նե րը̀  ման-

րակր կիտ հե մոս տա զից հե տո մենք այն ներծծ վող թե լե-

րով ֆիք սել ենք որո վայ նամ զին։ Ցան ցի կի րառ ման դժ-

վա րու թյուն նե րից ել նե լով` մենք այն կի րա ռել ենք միայն 

բաց վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ։

 «Ա դեպտ» -ը կի րառ վել է մեր կող մից ինչ պես լա պա-

րաս կո պիկ, այն պես էլ բաց ադ հե զիոլի զի սի դեպ քում։ 

Առա վել հեշտ է նրա կի րա ռու մը լա պա րաս կո պիայի ժա-

մա նակ։ Որո վայ նա հա տում նե րի ժա մա նակ տե ղի է ու նե-

նում հե ղու կի զգա լի կո րուստ, որի պատ ճա ռով կա րե լի է 

վեր քը կա րե լուց հե տո այն որո վայն ներ մու ծել դրե նա ժի 

մի ջո ցով։ 

եզ րա հան գում ներ. 

1. Ախ տո րո շիչ լա պա րաս կո պիայի կի րա ռու մը աղի-

քային անան ցա նե լիու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ 

է ախ տո րոշ ման հս տա կեց ման և բուժ ման եղա նա կի 

ընտ րու թյան նպա տա կով։

2.  Լա պա րաս կո պիկ ադ հե զիոլի զի սը սուր կպու մային 

բա րա կա ղի քային անան ցա նե լիու թյան բուժ ման ար-

դյու նա վետ մե թոդ է։ Որոշ դեպ քե րում այն կա րող է 

լի նել ընտ րու թյան մե թոդ և փո խա րի նել բաց ադ հե-

զիոլի զի սին։

3.  Լա պա րաս կո պիայի և հա կակ պու մային մի ջոց նե րի 

հա մակ ցումն ապա հո վում է լավ ար դյունք ներ վի րա-

հա տա կան տրավ մայի նվա զեց ման և կպու մա գո յաց-

ման վրա ազ դե ցու թյան մի ջո ցով։

4.  Հա կակ պու մային պատ նեշ նե րի կի րառ ման նկատ-

մամբ ան րա ժեշտ է ցու ցա բե րել ընտ րո ղա կան մո տե-

ցում` «Սեպ րա ֆիլմ» -ը և «Ա դեպտ» -ը հա ջո ղու թյամբ 

կի րառ վում են ինչ պես բաց, այն պես էլ լա պա րաս կո-

պիկ վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ, «Ին տեր սիդ» 

-ը նպա տա կա հար մար է կի րա ռել որո վայ նա հա տում-

նե րի ժա մա նակ՝ ֆիք սե լով ադ հե զիոլի զի սի զո նային 

ման րակր կիտ հե մոս տա զից հե տո։
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 գ Ր Ա կ Ա ն ո ւ Թ յ ո ւ ն

Ключевые слова։ спаечная болезнь живота, лапароскопиче
ский адгезиолизис, противоспаечные средства

В работе представлены результаты применения лапаро-
скопического адгезиолизиса и противоспаечных средств в 
лечении острой спаечной тонкокишечной непроходимости. 
Оперированы 135 больных (82 мужчин, 53 женщин), страда-
ющих указанной патологией. Средний возраст больных соста-
вил 53,3±12,9 лет. Из них у 57 больных выявлена странгуля-
ционная непроходимость (СН), у 78 больных - обтурационная 
непроходимость (ОН). Средняя продолжительность кишечной 
непроходимости составила 37,5±23,1 (3-120) часов в группе 
больных с ОН и 25,5±18,7 (2-72) часов в группе больных со 
СН. У 49 больных произведено лапароскопическое разреше-
ние непроходимости (25 случаев в группе больных со СН и 24 
- в группе больных с ОН), 69 больных перенесли лапаротомию 
(24 случая в группе больных со СН и 45 - в группе больных с 
ОН), в 17 случаях произведена конверсия (8 случаев в группе 
больных со СН и 9 - в группе больных с ОН) из-за технических 
трудностей при лапароскопии. Применены противоспаечные 
барьерные средства։ “Адепт” (4% раствор полимера глюко-

зы икодекстрина) у 41 больного, “Сепрафильм” (сочетание 
гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и двух анион-
ных полисахаридов) у 20 больных, “Интерсид” (оксидирован-
ная регенерированная целлюлоза) у 12 больных. Побочных 
эффектов и осложнений, связанных с применением проти-
воспаечных средств, не отмечено. По сравнению с группой 
больных, подвергшихся лапаротомии, при лапароскопии было 
зарегистрировано укорочение продолжительности операции 
и послеоперационного стационарного лечения; раньше про-
исходило восстановление функции кишечника. В послеопе-
рационном периоде обследовали отдаленные результаты ле-
чения 73 больных (сроки наблюдения – от 6 до 29 месяцев). 
Рецидив острой спаечной кишечной непроходимости отме-
чен у 4 больных в группе без применения противоспаечных 
средств и у 1 больного после открытого адгезиолизиса и при-
менения противоспаечного средства “Адепт”. У 3 больных из 
5 удалось рецидив непроходимости разрешить лапароскопи-
чески, у 2 - произведена открытая операция. Сочетание ла-
пароскопии и противоспаечных средств позволяет добиться 
лучших результатов путем минимизации оперативной травмы 
и воздействия на процесс спайкообразования.

СОЧЕТАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО АДГЕЗИОЛИЗИСА И ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ СРЕДСТВ В 
ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Степанян С.А.
Республиканский медицинский центр “Армения”, Хирургическая клиника
ЕГМУ, Кафедра хирургии №1
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 S U m m A r Y

Keywords։ abdominal adhesive disease, laparoscopic adhesioly
sis, antiadhesive means

The study presents the results of the use of laparoscopic 
adhesiolysis and anti-adhesive means in the treatment of acute 
adhesive small bowel obstruction. 135 patients /82 men, 56 
women/ underwent operation for this pathology. The average age 
of patients was 53,3±12,9 years. Strangulation was revealed in 
57 patients, and obturation of bowel - in 78 patients. The average 
duration of bowel obstruction was 37,5±23,1 (3-120) hours in 
the group of obturation and 25,5 ±18,7 (2-72) hours in the group 
of strangulation. 49 patients underwent complete laparoscopic 
treatment for bowel obstruction (24 cases of obturation and 25 
cases of strangulation), 69 patients underwent open adhesiolysis 
(45 cases of obturation and 24 cases of strangulation), in 17 
cases conversion was done as a result of technical difficulties 
in the process of laparoscopy (8 cases of strangulation and 9 
cases of obturation). The following anti-adhesive means (barri-

ers) were used։ “Adept” (4% solution of ikodextrin) in 41 cases, 
“Seprafilm” membrane (combination of sodium hyaluronate, 
carboxymethylcellulose and two anionic polysaccharides) in 20 
cases, “Interceed” (regenerated oxidated cellulose) in 12 cases. 
Side effects and complications related to the use of anti-adhesive 
means were not seen. In comparison with the group of laparo-
pomy, in the group of laparoscopy the decrease of duration of 
operation, postoperative intra-hospital treatment, early recovery 
of bowel motility was registered. The long-term results of treat-
ment of 73 patients are examined (period of observation – 6-29 
months). Recurrence of bowel obstruction was registered in 4 pa-
tients after the open operation without anti-adhesive means, and 
in 1 patient - after laparoscopic adhesiolysis with combination of 
anti-adhesive barrier “Adept”. Three patients were re-operated 
laparoscopically, in 2 cases open adhesiolysis was performed. 
Combination of laparoscopic adhesiolysis and anti-adhesive 
means allows decreasing operative trauma, influencing on adhe-
sion formation and obtaining best results.

COmBINATION Of lApArOSCOpIC ADhESIOlYSIS AND ANTIADhESIvE mEANS IN OpErATIvE 
TrEATmENT Of ACUTE ADhESIvE SmAll BOWEl OBSTrUCTION
Stepanyan S.A.
Republican Medical Center “Armenia”, Clinic of Surgery
YSMU, Department of Surgery No.1
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В классификации рака щитовидной железы (ЩЖ) 

возрастной критерий учитывается по системе TNM (ме-

нее и более 45 лет), а также в прогностических систе-

мах AMES (менее и более 40 лет у мужчин и 45 лет у 

женщин), AGES и MACIS (менее и более 40 лет).

Возраст, как прогностический фактор, имеет на-

иболее важное значение при дифференцированных 

карциномах. По мнению Cady B. [1] долгосрочный про-

гноз у детей и подростков с папиллярными карцино-

мами, даже в случаях распространенного процесса и 

наличием обширного регионарного метастазирования, 

исключительно благоприятный. В отличие от больных 

молодого возраста, прогноз при дифференцированном 

раке ЩЖ у пожилых не столь благоприятный.

Результаты, приведенные в работе Gemsenjager 

E. и соавт. [2], показывают, что в группе больных па-

пиллярным раком в возрасте менее 45 лет 20 - летняя 

выживаемость составила 100%, в то время как в более 

старших возрастных группах – 80%. 

Причина, по которой прогноз ухудшается с возра-

стом, изучена еще недостаточно. Предполагается, что 

это может быть связано с возрастным накоплением ге-

нетических аномалий. 

Цель исследования. Настоящая работа посвяще-

на анализу заболеваемости раком ЩЖ населения Ре-

спублики Армения за период 1999—2011 гг. в разных 

возрастных группах населения.

Материал и методы. Изучено 523 случая первич-

ного рака ЩЖ в лечебно – профилактических учрежде-

ниях за период с 1999 по 2011 гг. (истории болезней, 

протоколы патогистологических исследований, амбула-

торные карты, формы статистической отчетности). За-

ключительный диагноз устанавливался по результатам 

клинического обследования и послеоперационного ги-

стологического анализа. Рассчитывались среднегодо-

вые показатели заболеваемости на 10 000 населения. 

С помощью методов эпидемиологического и ста-

тистического анализов рассчитаны стандартизованные 

и повозрастные показатели заболеваемости, оценены 

ежегодные повозрастные приросты заболеваемости, 

а также проведена прогностическая оценка динамики 

этих показателей.

Результаты и обсуждение. Повозрастное распре-

деление больных раком ЩЖ подчинено следующей за-

кономерности (Таблица 1). 

Рак ЩЖ чаще встречается у людей пенсионного 

возраста (Рис. 1). 
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Рис. 1. Повозрастные показатели заболеваемости раком щи

товидной железы в Армении по данным наблюдения за 1999 

 2011 гг. (на 10 000 населения)

При анализе повозрастных показателей заболева-

емости (Рис. 1) видно, что подъем заболеваемости пер-

вичным раком ЩЖ и у мужчин и у женщин наблюдает-

ся с 40 лет.

Возрастные показатели больных раком ЩЖ в Ар-

мении соответствуют в основном данным других авто-

ров.

Как видно из таблицы 2, в пожилом и старче-

ском возрасте частота метастазирования выше. Раз-

ница между показателями статистически достоверна 

(p<0,05). 

У больных пожилого и старческого возраста не-

благоприятный прогноз определялся не размерами 

образования и возрастом больного, а исключительно 

одним фактором - менее дифференцированным типом 

карциномы и более частым метастазированием.

У лиц молодого возраста инвазивный рост наблю-

дался достоверно реже по сравнению с лицами стар-

шего возраста (р<0,05). 

У лиц молодого возраста высокие показатели СОЭ 

также наблюдались достоверно реже (р<0,05). 

СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПО РАЗНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Хачатрян А.С.
ЕГМУ, Кафедра патологической анатомии

УДК: 616.441 – 006 – 07: 611
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Таблица 1. 

Распределение больных раком ЩЖ в зависимости от пола и возраста с 1999 по 2011 гг. (в % к итогу)

Возрастные группы Число больных

15 - 19 лет 6 (1,1%±0,46)
Муж. 4 (66,7%±19,2)

Жен. 2 (33,3 %±19,2)

20 - 24 года 18 ( 3,4%±0,8)
Муж. 4 (22,2%±9,8)

Жен. 14 (77,8 %±9,8)

25 - 29 лет 31 (5,7%±1,0)
Муж. 5 (16,1%±6,6)

Жен. 26 (83,9%±6,6)

30 - 34 года 39 (7,3%±1,14)
Муж. 9 (23,1%±6,7)

Жен. 30 (76,9%±6,7)

35 - 39 лет 29 (5,5%±1,0)
Муж. 6 (20,7%±7,5)

Жен. 23 (79,3%±7,5)

40 - 44 года 64 (12,2%±1,43)
Муж. 12 (18,8%±4,9)

Жен. 52 (81,3%±4,9)

45 - 49 лет 57 (11,1%±1,37)
Муж. 9 (15,8%±4,8)

Жен. 48 (84,2%±4,8)

50 - 54 года 73 (14,1%±1,52)
Муж. 17 (23,3%±4,9)

Жен. 56 (76,7%±4,9)

55 - 59 лет 51 (9,8%±1,3)
Муж. 10 (19,6%±5,6)

Жен. 41 (80,4%±5,6)

60 - 64 года 50 (9,6%±1,3)
Муж. 11 (22,0%±5,9)

Жен. 39 (78,0%±5,9)

65 - 69 лет 44 (8,4%±1,21)
Муж. 10 (22,7%±6,3)

Жен. 34 (77,3%±6,3)

70 - 74 года 38 (7,3%±1,14)
Муж. 10 (26,3%±7,1)

Жен. 28 (73,7%±7,1)

75 - 79 лет 20 (3,8%±0,84)
Муж. 5 (25,0%±9,7)

Жен. 15 (75,0%±9,7)

80 лет и старше 3 (0,6%±0,34) Жен. 3 (100%)

Tаблица 2. 

Частота метастазов и смертности при раке ЩЖ в разных возрастных группах с 1999 по 2011 гг. (на 10 000 населения)

Возрастные группы

Всего случаев

метастазирования

n (p ± m)

15 - 19 лет 2 (0,04±0,01)

20 - 24 года 8 (0,02±0,03)

25 - 29 лет 10 (0,03±0,03)

30 - 34 года 16 (0,06±0,05)

35 - 39 лет 12 (0,04±0,04)

40 - 44 года 15 (0,05±0,05)

45 - 49 лет 15 (0,05±0,05)

50 - 54 года 15 (0,06±0,06)

55 - 59 лет 13 (0,08±0,08)

60 - 64 года 21 (0,14±0,11)

65 – 69 лет 20 (0,15±0,11)

70 - 74 года 16 (0,12±0,11)

75 - 79 лет 5 (0,06±0,1)

80 лет и старше 1 (0,02±0,07)
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Рис. 2. Анапластический рак ЩЖ. Окраска гематоксилином и 
эозином. × 400. ПГИ N7717 – 21/2009. Больной М.О., 72 года.

Tаким образом, проведённый анализ свидетельст-

вует о том, что у больных раком ЩЖ возраст является 

одним из наиболее значимых факторов прогноза. Риск 

возникновения рецидива и смерти от рака ЩЖ посте-

пенно увеличивается с возрастом. Наилучший прогноз 

наблюдается в зрелом возрасте, наихудший – у лиц мо-

ложе 20 и старше 60 лет. В целом это нехарактерно 

для многих других опухолей и позволяет в данном слу-

чае рассматривать старение как один из ведущих фак-

торов риска для рака ЩЖ.
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 Л И Т Е РАТ У РА

Տա րի քային չա փա նի շը կի րառ վում է վա հա նա գեղ ձի քաղց-
կե ղի դա սա կարգ ման մեջ TNM հա մա կար գում, ինչ պես նաև 
կան խա տե սու մային AMES և MACIS հա մա կար գե րում։ 

Տա րի քը̀  որ պես կան խա տե սու մային գոր ծոն, տար բե րակ-
ված քաղց կեղ նե րի դեպ քում շատ մեծ ար ժեք ու նի։ Ըստ եր-
կա րա ժամ կետ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի̀  երե խա-
նե րի ու պա տա նի նե րի շր ջա նում պա պի լյար քաղց կե ղի ել քը 
բա ցա ռա պես բա րեն պաստ է նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ հա-
մա տա րած է, և առ կա են ռե գիոնար մե տաս տազ ներ։ Ի տար-
բե րու թյուն երի տա սարդ հի վանդ նե րի̀  վա հա նա գեղ ձի տար-
բե րակ ված քաղց կե ղի կան խա տե սու մը տա րեց մարդ կանց 
շր ջա նում այն քան էլ բա րեն պաստ չէ։ 

Ել քի վատ թա րաց ման պատ ճա ռը դեռևս բա վա րար ու սում-
նա սիր ված չէ։ Են թադր վում է, որ դա կա րող է պայ մա նա վոր-

ված լի նել գե նե տիկ շե ղում նե րի (ա նո մա լիանե րի) տա րի քային 
կու տակ մամբ։ 

Այս աշ խա տու թյու նը նվիր ված է տար բեր տա րի քային խմ բե-
րում վա հա նա գեղ ձի քաղց կե ղի հի վան դա ցու թյան ու սում նա-
սի րու թյա նը։ 1999–2011թթ. ու սում նա սիր վել է վա հա նա գեղ ձի 
առաջ նային քաղց կե ղի 523 դեպք։ Վեր լու ծու թյու նը վկա յում է 
այն մա սին, որ տա րի քը վա հա նա գեղ ձի քաղց կե ղի ել քի կար-
ևո րա գույն գոր ծոն նե րից մեկն է։ Ախ տակրկ նու թյան (ռե ցի դի-
վի) առա ջաց ման և վա հա նա գեղ ձի քաղց կե ղից մա հա ցու թյան 
վտանգն աճում է տա րի քին զու գա հեռ։ Ընդ հա նուր առ մամբ 
դա բնո րոշ չէ մի շարք այլ ու ռուցք նե րին և հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ծե րա ցու մը դի տե լու որ պես ռիս կի գոր ծոն նե րի առա ջա-
տար նե րից մե կը։ Ամե նա լավ ել քը առ կա է հա սուն տա րի քում, 
իսկ ամե նա վա տը̀ 20 -ից ցածր և 60 -ից բարձր տա րի քում։

 վԱ հԱ նԱ գեղ ՁԻ քԱղց կե ղԻ հԻ վԱն դԱ ցուԹյԱն վԻ ՃԱ կը հԱյԱս տԱ նԻ հԱն ՐԱ Պե տուԹյու
նում ըստ տԱ ՐԻ քԻ
 Խա չատրյան Ա.Ս.
ԵՊԲՀ, ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

This work is devoted to the analysis of thyroid cancer in the 
Republic of Armenia in different age groups. 523 cases of prima-
ry thyroid cancer were studied from 1999 to 2011 in hospitals. 
The age criterion is considered in the classification of thyroid 
gland cancer by the TNM system (less and more than 45 years), 
and also in AMES prognostic systems (less and more than 40 
years among men and 45 years among women), AGES and MA-
CIS (less and more than 40 years).

The age as a prognostic factor has got the greatest value at 
differentiated carcinomas. According to the literature data, the 
long-term prognosis is exclusively favorable among children and 
teenagers with Papillary carcinoma, even in cases of the wide-
spread process and presence of extensive regional metastases. 
Unlike young age patients, the prognosis in differentiated thyroid 

gland cancer among the elderly is not so favorable. 
The reason of the prognosis worsening with the years is still 

studied insufficiently. It is supposed that it can be connected with 
age accumulation of genetic anomalies. 

In patients suffering from thyroid cancer the age is one 
of the most important prognostic factors. The risk of recur-
rence and death of thyroid cancer increases gradually with the 
age. In general, it is unusual for many other tumors, and it al-
lows considering the aging as one of the leading risk factors.  
The best prognosis is in adulthood, the worst - in people younger 
than 20 and older than 60 years. 

We think that in old patients the worst prognosis is defined not 
by the size of tumor and age of the patient but exclusive by one 
factor - less differentiated type of thyroid gland carcinoma. 

ThE CONDITION Of ThYrOID glAND CArCINOmA mOrBIDITY IN rEpUBlIC ArmENIA DEpEND
INg ON ThE AgE
Khachatryan A.S.
YSMU, Department of Pathological Anatomy
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Как известно, болезни щитовидной железы харак-

теризуются выраженной тягой к более частому выяв-

лению в женской популяции. Рак щитовидной железы 

(РЩЖ) тоже (если не считать детей до наступления по-

лового созревания) не является исключением, и обычно 

отмечается, что женщины заболевают им, по крайней 

мере, в 2,5 - 3 раза чаще, чем мужчины. Причины по-

добных различий нельзя считать окончательно выяснен-

ными; тем не менее, достаточно давно одной из них счи-

таются своеобразные взаимоотношения, существующие 

между тиреоидной и репродуктивной функцией. Eсли 

дифференцированная тиреоидная карцинома выступа-

ет как компонент первично - множественных опухолей, 

то вторым новообразованием при этом чаще всего явля-

ется рак молочной железы (МЖ) [2]. 

Значительное количество публикаций посвящено 

попыткам выяснить патогенетические механизмы соче-

танной патологии МЖ и ЩЖ [1,3]. Особенно присталь-

ное внимание исследователей привлекает сочетание 

РМЖ и РЩЖ, хотя распространенность последнего не 

так велика как РМЖ. В исследованиях, проведенных P. 

Smyth и соавт. в Ир ландии (обследовано 200 больных 

РМЖ, 354 доброкачествен ными заболеваниями МЖ и 

124 здоровых женщин), установле но, что средний объем 

ЩЖ был также достоверно выше среди паци енток с за-

болеваниями МЖ [9]. 

Z. Pavic и S. Pavic указывают на 2 возможных 

патогене тических механизма: 1) низкий уровень тире-

оидных гормонов может обусловливать повышение чув-

ствительности ткани МЖ к пролактину, приводящее в 

свою очередь к дисплазии и неоплазии эпителия МЖ; 

2) тиреоидные гормоны оказывают влияние на метабо-

лизм андрогенов и эстрогенов на периферии. Авторы 

подчеркивают необходимость дальней шего исследова-

ния проблемы наличия рецепторов тиреоидных гормо-

нов в ткани МЖ.

Ряд работ посвящены роли йода в канцерогенезе. 

Еще в 60-е годы минувшего века сообщалось о пре-

вентивном действии йода на возникновение дисплазии 

МЖ [7]. Авторы выдвига ют гипотезу, согласно которой 

низкая заболеваемость доброка чественными заболева-

ниями и раком МЖ у японок может быть связана с ди-

етическими особенностями, в частности с широким по-

треблением в пищу водорослей. Йод, кроме его захвата 

ЩЖ, органифицируется в антипролиферативные йодо-

липиды в ЩЖ, которые могут оказывать ингибирующее 

действие на пролиферацию во внетиреоидных тканях, 

возможно также вследствие усиления стимуляции гона-

дотропинов [6].

Повышенные уровни аутоантител к тиреоглобулину 

у 26,9% больных раком молочной железы свидетельст-

вуют о возможном наличии сопутствующего аутоиммун-

ного поражения щитовидной железы [5]. 

Особенно высок риск возникновения РМЖ у белоко-

жих жещин в  пременопаузе, в возрасте 35 – 64 лет [8]. 

Известно также, что на фоне беременности проис-

ходит усиленная пролиферация тиреоидного эпителия 

с образованием новых фолликулов, нередко развивает-

ся также рак щитовидной железы у беременных [4]. 

Работа посвящена изучению роли репродуктивных 

и гормональных факторов в развитии рака молочной и 

щитовидной желез. 

Материал и методы. В анализе объединены данные 12 

исследований и охвачены 523 больных РЩЖ МЦ “Шен-

гавит”, ЦКВГ МО РА, Национального Института Онко-

логии. 

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе 

больных имели место особенности сочетания карцином 

щитовидной и опухолей молочных желез, женских поло-

вых органов по полу и возрасту больных. Рак щитовид-

ной железы сочетался с опухолями женских половых 

органов у 4 больных метахронно и в репродуктивном 

возрасте, нежели при сочетании с раком молочных же-

лез (в возрасте 47 – 69 лет), синхронно у 4 больных. 

Одна же перенесла радикальную мастэктомию обеих 

молочных желез по поводу рака 12 лет назад.

У 3 больных РЩЖ были произведены сектораль-

ные резекции молочных желез по поводу фиброадено-

мы и фиброзно – кистозной мастопатии. 

У всех больных рак щитовидной железы был пред-

ставлен высокодифференцированными формами 

- папиллярной или фолликулярно – папиллярной кар-

РОЛЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ И ГОРМОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗ
ВИТИИ РАКА МОЛОЧНОЙ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗ
Хачатрян А.С.
ЕГМУ, кафедра патологической анатомии

УДК: 616.441-006-07:611 
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циномой, в молочной железе же обнаруживалась уме-

реннодифференцированная инвазивная протоковая 

карцинома. 

Рис. 1. Папиллярный рак щитовидной железы, классический 
тип. Окраска гематоксилином и эозином. × 400. История бо
лезни N1428/32. Г.С., 47 лет.

Рис. 2. Умереннодифференцированный инвазивный протоко
вый рак молочной железы. Окраска гематоксилином и эози
ном. × 400. История болезни N1428/32. Г.С., 47 лет.

Большинство пациенток с раком щитовидной желе-

зы упоминали в анамнезе на выкидыши и ис кусственные 

аборты. Однако, не найдено связи с РЩЖ таких факто-

ров, как возраст рождения 1-го ребенка и возраст ме-

нархе. 

Рис. 3. Умереннодифференцированный инвазивный 
протоковый рак молочной железы. Макропрепарат у той же 
больной. История болезни N1428/32. Г.С., 47лет.

Интересно также наблюдение в НИО 1.04.2011г., 

N истории 2579/113, больная А., 24г. После выкидыша 

у больной в период второй беременности наблюдалось 

быстрое (в течение месяца) увеличение щитовидной же-

лезы. Сонографически в правой доле на фоне диффуз-

ных изменений было обнаружено узловое новообразо-

вание (d = 2 см), размеры левой доли превышали норму 

на 15%. После искусственного прерывания беременно-

сти была произведена у больной гемитиреоидэктомия. 

Постоперационный патогистологический диагноз: фол-

ликулярная аденома правой доли щитовидной железы 

с выраженной пролиферацией фолликулярного эпите-

лия. 

Таким образом, имеется определенная роль репро-

дуктивных и гормональных факторов в развитии предра-

ковых и раковых заболеваний РМЖ и РЩЖ и возможно 

нарушение гормонального гомеостаза оказывается в 

целом более значимым фактором канцерогенеза, чем 

прямое влияние какого-либо одного гормона на проли-

ферацию и индукцию опухолевого роста. Это требует 

дальней шего исследования роли репро дуктивных и гор-

мональных факторов в развитии РМЖ и РЩЖ.
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Այս աշ խա տու թյու նը նվիր ված է վա հա նա գեղ ձի ախ տա-
հար մամբ պո լի նեոպ լա զիանե րի ու սում նա սի րու թյա նը։ Հայտ-
նի է, որ վա հա նա գեղ ձի հի վան դու թյուն նե րը առա վել հա ճախ 
բնո րոշ վում են իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում 
հայտ նա բեր վե լու հա կու մով։ Վա հա նա գեղ ձի քաղց կե ղը նույն-
պես բա ցա ռու թյուն չէ (բա ցա ռու թյամբ երե խա նե րի շր ջա նում 
մինչև սե ռա կան հա սու նա ցու մը)։ Նշ վում է, որ սո վո րա բար կա-
նայք առն վազն 2,5-3 ան գամ հա ճախ են հի վան դա նում, քան 
տղա մար դիկ։ Այս տար բե րակ ման պատ ճառ նե րը վերջ նա կան 
պար զա բան ված չեն, սա կայն եր կար ժա մա նակ սրան ցից մե-
կին է նա խա պատ վու թյուն տր վել, որն առ կա է վա հա նա գեղ-
ձի և վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցիանե րի միջև։ Եթե վա հա-
նա գեղ ձի տար բե րակ ված քաղց կե ղը հան դես է գա լիս որ պես 
առաջ նային` բազ մա կի ու ռուցք նե րի բա ղադ րիչ, ապա երկ րորդ 
ու ռուց քը այս դեպ քում առա վել հա ճախ կրծ քի քաղց կեղն է։

 Հե տա զոտ վող խմ բի 12 հի վան դի դեպ քում առ կա էին վա-
հա նա գեղ ձի քաղց կե ղի, կրծ քա գեղ ձի և վե րար տադ րո ղա կան 
հա մա կար գի օր գան նե րի ու ռուցք նե րի հա մակց ման առանձ-

նա հատ կու թյուն ներ։ Վա հա նա գեղ ձի քաղց կե ղի հա մակ ցու մը 
վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գի օր գան նե րի ու ռուցք նե րի 
հետ 4 հի վան դի դեպ քում առա ջա ցել էր վե րար տադ րո ղա կան 
հա սա կում` մե տաք րոն ձևով, իսկ կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի հետ 
միաժա մա նակ հա մակ ցու մը (47-69 տա րե կան հա սա կում)` 4 
հի վան դի դեպ քում։ Մե կի դեպ քում էլ 12 տա րի առաջ կա տար-
վել էր քաղց կե ղի ար մա տա կան մաս տեկ տո միա։ 

Առ կա է հոր մո նալ և վե րար տադ րո ղա կան գոր ծոն նե րի 
որո շա կի դեր վա հա նա գեղ ձի և կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղային և 
նա խա քաղց կե ղային հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման միջև, 
և հնա րա վոր է, որ հոր մո նալ հո մեոս տա զի խան գա րու մը ընդ-
հա նուր առ մամբ հան դես գա որ պես կան ցե րո գե նե զի զգա լի 
գոր ծոն, քան որ ևի ցե մեկ հոր մո նի ու ղիղ ազ դե ցու թյու նը ու-
ռուց քային աճի ին դուկ ցիայի և պրո լի ֆե րա ցիայի վրա։ Այս 
դեպ քում ան հրա ժեշտ է վա հա նա գեղ ձի և կրծ քա գեղ ձի քաղց-
կեղ նե րի զար գա ցումն ու սում նա սի րող հոր մո նալ և վե րար-
տադ րո ղա կան գոր ծոն նե րի հե տա գա հե տա զո տում։

 վեՐԱՐտԱդՐողԱկԱն եվ հոՐմոնԱԼ գոՐԾոննեՐԻ դեՐը կՐԾքԱգեղՁԻ եվ վԱհԱնԱգեղՁԻ 
քԱղցկեղԻ զԱՐգԱցմԱն մեջ 
Խա չատրյան Ա.Ս.
ԵՊԲՀ, ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

As it is known that, Thyroid gland diseases are characterised 
as more frequent in female population. Thyroid gland carcinoma 
(except children before puberty) is not an exception, in 2.5-3 
times more often is met in women, than men. The reasons of 
similar distinctions cannot be considered definitively found out; 
nevertheless, for a long time the original mutual relations exist-
ing between thyroid and reproductive function are considered as 
one of them. If the differentiated Thyroid gland carcinoma acts 
as a component of polyneoplasias the second new tumour is the 
cancer of a mammary gland more often. 

This work is dedicated to study polineoplasias with lesions of 
the Thyroid gland. In the analysis the data of 12 polyneoplasia 
cases are included from 523 patients, suffering from Thyroid 
carcinoma. 

In the investigated group of patients the features of a com-
bination Thyroid with Mammary gland and Female genitals tu-
mours took place. The Thyroid gland cancer was combined with 
tumours of female genitals at 4 patients not at the same time and 
at reproductive age, rather than at a combination to a cancer of 

mammary glands (at the age of 47 - 69 years) synchronously at 
4 patients. One of them has been undergone to radical mastec-
tomy because of both mammary glands cancer 12 years ago.

At 3 patients, suffered with fibrous – cystic mastopathy and 
fibroadenomas the sectoral resections of mammary glands have 
been made. 

At all patients the Thyroid gland cancer has been presented 
by high differentiated forms - papillary or follicular – papillary car-
cinoma, in a Mammary gland it was found out moderately differ-
entiated invasive ductular carcinoma. 

Thus, there is a role of reproductive and hormonal factors in 
the development of precancerous lesions and cancers of breast 
and thyroid glands, and possibly the hormonal homeostasis is 
generally more important factor in carcinogenesis than the direct 
influence of any one hormone on proliferation and induction of 
tumor growth. This requires further study of the reproductive and 
hormonal factors role in the development of breast and thyroid 
cancer. 

ThE rOlE Of rEprODUCTIvE AND hOrmONAl fACTOrS IN ThE DEvElOpmENT Of BrEAST 
AND ThYrOID CArCINOmAS
Khachatryan A.S.
YSMU, Department of Pathological Anatomy
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Ежегодно в США 400 тысяч людей умирает по при-

чине внезапной сердечной смерти (ВСС) [1]. Триггером 

ВСС служит желудочковая тахикардия или фибрил-

ляция желудочков как следствие осложнения ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС). Большинство больных, 

умерших с диагнозом ВСС, не имели в анамнезе “до-

кументированной ИБС”. Обычно это больные с так на-

зываемой “немой ишемией миокарда” [2]. Удачная реа-

нимация при ВСС не превышает 5% [3]. Поэтому труд о 

переоценить возможность раннего выявления больных 

с высоким риском развития столь грозного осложнения 

ИБС.

Jouven X., et al. (2005) выявили определенную зави-

симость между риском ВСС и усилением частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС) во время нагрузочной пробы 

(НП) [4]. По сравнению с ЧСС покоя, ЧСС непосред-

ственно перед нагрузкой имеет тенденцию к увеличе-

нию, что объясняется небольшим волнением обследу-

емого во время подготовки обследуемого к НП. Jouven 

X., et al. (2005) рассматривали такой ответ ЧСС как 

“умеренный ментально-эмоциональный стресс” (МЭС) 

перед НП. Есть несколько исследований, посвященных 

документированной связи между большим стрессом [5, 

6, 7] (например, катастрофы, тяжелые физические на-

грузки) и ВСС, однако потенциальная роль умеренного 

МЭС практически не изучалась.

Потенциальное дестабилизирующее влияние уме-

ренного МЭС на желудочковую тахикардию/фибрилля-

цию описана лишь у больных очень высокого риска с 

имлантированным кардиовертером-дефибриллятором 

[8, 9]. Увеличение ЧСС является физиологическим от-

ветом на стресс. Это явление объясняется, главным 

образом, активацией симпатической нервной системы 

[10]. Изменение ЧСС отражает баланс между симпа-

тической и парасимпатической (вагусной) активностью 

на уровне синусового узла – явление, описываемоe 

физиологами как “автономный баланс” или “саморегу-

лирование”. В эксперименте доказано, что изменение 

такого саморегулирования обусловлено снижением 

чувствительности барорефлексов. В клинике, особенно 

при остром инфаркте миокарда, такой феномен явля-

ется четким предвестником ВСС [11, 12].

Наиболее выраженное увеличение ЧСС во время 

НП зависит главным образом от выбросa катехолами-

нов в кровь. Не столь выраженное увеличение ЧСС 

во время МЭС зависит от одновременного подавле-

ния парасимпатической активности и высвобождения 

норадреналина нервными окончаниями [13, 14]. Нас 

заинтересовало практическое применение данного яв-

ления. Кроме того, мы хотели выяснить, как будет из-

меняться ЧСС у лиц с немой ишемией миокарда при 

МЭС, и есть ли взаимосвязь между таким увеличением 

и увеличением ЧСС при НП.

Мы выдвинули гипотезу, что у лиц с немой ишемией 

миокарда изменения ЧСС при МЭС обладают опреде-

ленной прогностической ценностью; при этом эти из-

менения могут дать дополнительную информацию к НП, 

что позволит выявить больных с высоким риском разви-

тия ВСС. Мы исходили из предположения, что чем бы-

стрее происходит подавление парасимпатической ак-

тивности во время умеренного МЭС, тем быстрее такое 

подавление будет происходить при ишемической ата-

ке. Следовательно, при приступе стенокардии опасное 

воздействие гиперактивной симпатической системы 

наступит значительно быстрее, не встречая при этом 

противовеса со стороны парасимпатической системы.

Материал и методы исследования. Исследовано 

266 человек: 180 мужчин, 86 женщин, средний возраст 

39,7 ± 28,8 лет. Диагноз “ИБС” ставился на основании 

положительного МЭС, а также на основании клинико 

- анамнестических, инструментальных (ЭКГ, ЭхоКГ), 

лабораторных (энзимный спектр) данных и выверялся 

методами инвазивной кардиологии. С целью сохране-

ния максимальной объективности - “слепоты” экспери-

мента, результаты МЭС были неизвестны сотрудникам, 

проводящим инвазивное исследование на 5-10 день 

после МЭС.

Стандартная велоэргомертия (ВЭМ) проводилась 

с тремя последовательными степенями нагрузки: 2 ми-

нуты на уровне 82 ватт, 6 минут на уровне 164 ватт 

и последние 2 минуты - 191 ватт. Общее время ВЭМ 

составляло 10 минут. Проводился постоянный контроль 

сердечного ритма, в частности мониторинг в отведе-

МЕНТАЛЬНОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС В ДИАГНОСТИКЕ НЕ
МОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
Сенан П.М. 
Национальный государственный институт гомеопатии, Калькутта, Индия

УДК: 616-12
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ниях V5 и V5R. Мониторинг проводился в течение 30 

секунд в покое, непосредственно перед ВЭМ и каждые 

2 минуты ВЭМ, а также каждую минуту всего 10-и ми-

нутного восстановительного периода. Период, когда 

обследуемый садился на седло велоэргометра перед 

проведением ВЭМ, мы рассматривали как период уме-

ренного МЭС.

Для обследования выбирались больные с неодноз-

начными результатами НП. Неоднозначность НП объ-

яснялась либо неспособностью обследуемого достичь 

максимальной нагрузки, либо неоднозначной интерпре-

тацией пробы. Показания и противопоказания к приме-

нению НП и ее прекращению, методика проведения и 

оценка полученных результатов проводились на осно-

вании стандартных международных критериев [15]. 

МЭС считался положительным, если непосредст-

венно перед НП ЧСС увеличивалась на 12 ударов в 

минуту по сравнению с покоем. В других случаях МЭС 

считался отрицательным. Информативность МЭС оце-

нивалась по следующим стандартным показателям: 

чувствительность, специфичность и предсказательная 

ценность.

Результаты и обсуждение. Согласно результатам 

МЭС больные были разделены на две группы. В одну 

группу вошли больные с положительным результатом 

пробы (n=79), в другую - больные с отрицательным МЭС 

(n=187). Гемодинамически значимый стеноз коронар-

ных артерий (КА) (>70%) был выявлен в 74 случаях, а 

отсутствие такого стеноза – в 192 случаях. 

Положительный МЭС наблюдался в 79 случаях 

(табл. 1), из них в 69 - были больные ИБС и лишь в 10 

случаях поражения КА не было выявлено. 

После проведения МЭС с последующей верифика-

цией полученных результатов данными инвазивной кар-

диологии была проанализирована информативность 

предложенной пробы: чувствительность МЭС соста-

вила 92%, специфичность – 93%; а предсказательная 

ценность – 88%.

Заметим, что по данным литературы чувствитель-

ность и специфичность стандартной НП не превышают 

70-80% [16]; чувствительность стресс ЭхоКГ (СЭхоКГ) 

с дипиридамолом – 66-82%, специфичность – 90-95% 

[17]; чувствительность СЭхоКГ с аденозином колеблет-

ся от 10% до 85%, а специфичность – от 87% до 100% 

[18]; чувствительность СЭхоКГ с добутамином – от 63% 

до 93%, а специфичность – от 66% до 86% [13].

Таблица 1.
Частота МЭС и ишемического поражения 

коронарных артерий

Показатели
Положительный 

МЭС
Отрицательный 

МЭС
Нет стеноза 
коронарной артерии 
(n=192)

n=10 n=182

Стеноз коронарной 
артерии (ИБС) (n=74)

n=69 n=5

Интересно, что во многом схожие данные были по-

лучены при проведении НП с флекаинидом [19]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что МЭС не 

диагностировал ИБС в 5 случаях из 74 (7%), причем 

в 4 случаях это было однососудистое поражение, в 1 

случае – двухсосудистое поражение и ни одной ошибки 

при трехсосудистом поражении. Из этого можно сде-

лать вывод, что информативность МЭС напрямую за-

висит от количества пораженных коронарных артерий. 

Напрашиваются параллели со СЭхоКГ с добутами-

ном. Так, при однососудистом поражении чувствитель-

ность СЭхоКГ с добутамином не превышает 60%, а при 

многососудистом – 75-100% [20].

Таким образом, МЭС является надежным и инфор-

мативным методом выявления немой ишемии миокарда. 

Данные МЭС напрямую коррелируют с показателями 
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ն պա տա կը: մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ուղղ վա ծու-
թյունն է հա մե մա տա բար առողջ մարդ կանց շր ջա նում հան-
կար ծա կի սր տային մահ վան (ՀՍՄ) բարձր ռիսկ ու նե ցող նե րի 
վա ղա ժամ բա ցա հայ տու մը։ Մենք առա ջադ րե ցինք վար կած, 
ըստ որի` այն ան ձինք, որոնք նուրբ հո գե կան կերտ վածք ու նեն 
և թես տին լար վա ծու թյամբ են պա տաս խա նում, սր տի ռիթ մի 
արա գաց մամբ, կա րող են ու նե նալ ՀՍՄ -ի բարձր ռիսկ։

 մե թոդ ներն ու ար դյունք նե րը։ Հե տա զոտ վել են 266 տե-
ղա ցի հն դիկ  (180 տղա մարդ, 86 կին), 41-54 տա րե կան քաղ-
ծա ռայող ներ։ Մաս նա կից նե րի տվյալ նե րը, որոնք լրաց վել են 
տար վա ըն թաց քում, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հա մե մա-
տե լու սր տի ռիթ մի հա ճա խա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե րը 
հանգս տի, հո գե կան թույլ սթ րե սի ժա մա նակ այն ան հատ նե րի 

շր ջա նում, որոնց դեպ քում հե տա գա յում դիտ վել է ՀՍՄ, ոչ հան-
կար ծա կի կո րո նար մահ կամ մահ վան այլ պատ ճառ։ Նուրբ հո-
գե կան կերտ վածք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նում սթ րե սից սր տի 
զար կե րի ավե լա ցու մը 9,8-11,7զ/ր է։ ՀՍՄ -ի ռիս կը պրոգ րե սի-
վո րեն աճում է հո գե կան սթ րե սին և սր տի զար կե րի հա ճա խա-
կա նու թյան ավե լաց մա նը զու գա հեռ։

եզ րա հան գում։ Այս եր կա րատև հե տա զո տու թյու նը բա-
ցա հայ տել է ՀՍՄ -ի բարձր ռիս կը հա մե մա տա բար առողջ ան-
ձանց շր ջա նում, երբ սր տի զար կե րի ավե լա ցում է նկատ վել 
ԾՓ -ից առաջ հո գեզ գա յա կան սթ րե սի դեպ քում։ 

Այս պի սով, ակն հայտ է հո գեզ գա յա կան թես տի ախ տո րոշ-
ման նշա նա կու թյու նը ՀՍՄ -ի ռիս կի ան ձանց վա ղա ժամ բա-
ցա հայ տե լու գոր ծում։

հո գեզ գԱ յԱ կԱն սԹ Րե սԻ դե Րը սՐ տԱմ կԱ նԻ հԱմՐ ԻՇե մԻԱնե ՐԻ ԱԽ տո ՐոՇ մԱն մեջ
Սե նան Պ.Մ.
 Հո մեոպա թիայի ազ գային ինս տի տուտ, Հնդ կաս տան, Կալ կա թա

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

Aims. Intend of our study involves the early identification, 
among otherwise healthy subjects, of those at high risk for sud-
den cardiac death. We tested the hypothesis that individuals who 
respond to mild mental stress in preparation for exercise test with 
the largest heart rate increases might be at highest risk.

methods and results. 266 native Indians (180 males and 
86 females), aged 41–54 years and employed by the Civil Ser-
vice, were consecutively examined. Data from the participants al-
lowed comparing heart rate changes between rest and mild men-
tal stress among subjects who suffered sudden cardiac death, 
non-sudden coronary death, or death from any cause. The mean 
heart rate increase during mild mental stress was 9.8±11.7 

b.p.m. The risk of sudden cardiac death increased progressively 
with the heart rate increase during mental stress and the relative 
risk of the third vs. the first tertile was 2.18 (95% CI, 1.14-3.84)  
after adjustment for confounders. No relationship was observed 
for non-sudden coronary death.

Conclusion. This long prospective study has disclosed a high-
er risk for SCD for those apparently healthy individuals whose HR 
responses are exaggerated under MS and below normal during 
peak EST. We think that it implies quite novel and simple ways 
for the early identification of subjects at increased future risk for 
SCD.

mENTAl EmOTIONAl STrESS IN DIAgNOSTICS Of SIlENT ISChEmIA
Senan P.M.
National Institute of Homeopathy, Govt. of India, Kolkata, Chronic Diseases’ Medical Centre
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բա նա լի բա ռեր` սթ րե սի հա կազ դում, հետտ րավ մա տիկ 

սթ րե սային ախ տա նիշ ներ, սիրտ ա նո թային հի վան դու

թյուն ներ։

 Հայտ նի է, որ ընդ հա նուր սթ րե սային հա կազ դում-

նե րը (Ը ՀՍ) աղե տին նե րա ռում են տար բեր տե սա կի 

ֆի զի կա կան և ճա նա չո ղա կան, ինչ պես նաև հու զա կան 

և մի ջանձ նային ազ դե ցու թյուն ներ։ ԸՀՍ -ի ֆի զի կա կան 

ազ դե ցու թյուն նե րը նե րա ռում են հոգ նա ծու թյուն, քնի 

խան գա րում, «գերգրգռ վա ծու թյու ն», մարմ նա կան (սո-

մա տիկ)  գան գատ ներ, իմու նային հա մա կար գի ար ձա-

գանք ման թու լա ցում, գլ խա ցա վեր, աղես տա մոք սային 

խան գա րում ներ, սե ռա կան  հակ ման (լի բի դո) խն դիր ներ, 

վա խի ռեակ ցիաներ։ ԸՀՍ -ի ճա նա չո ղա կան ազ դե ցու-

թյուն նե րը նե րա ռում են կենտ րո նաց ման և կամ որո շում 

կա յաց նե լու ու նա կու թյան խան գա րում ներ, հի շո ղու-

թյան խան գա րում ներ, ան վս տա հու թյուն, շփոթ մունք, 

իրա կա նու թյան խե ղա թյուր ված ըն կա լում, ինք նագ նա-

հա տա կա նի նվազում, ար դյու նա վե տու թյան ան կում, 

ինք նա պա խա րա կում, սևե ռուն մտ քեր և հի շո ղու թյուն-

ներ, ան հանգս տու թյան և տագ նա պի զգա ցում։ ԸՀՍ -ի 

հու զա կան ազ դե ցու թյուն նե րը նե րա ռում են շոկ, բար-

կու թյուն, հու սա հա տու թյուն, հու զա կան թմ րա ծու թյուն, 

սար սափ, մե ղա վո րու թյուն, տխ րու թյուն, գրգռ վա ծու-

թյուն, անօգ նա կան լի նե լու զգա ցո ղու թյուն, սո վո րա կան 

գոր ծու նեու թյու նից հա ճույք ստա նա լու անըն դու նա կու-

թյուն, մտաց րում` դի սո ցիացիա (օ րի նակ` ըն կա լու մը 

թվում է «ե րա զի նմա ն», «օ դայի ն» կամ աշ խա տում է 

ինք նա հո սի մատն ված ռե ժի մով)։ ԸՀՍ -ի մի ջանձ նային 

ազ դե ցու թյուն նե րը նե րա ռում են օտա րա ցում, սո ցիալա-

կան մե կու սա ցում, մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե-

րում բա խում նե րի ավե լա ցում, սո վո րե լու ու նա կու թյուն-

նե րի ան կում [1]։ 

Հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային սուր ախ տա նիշ նե րով 

(օ րի նակ` տրավ մա տիկ աղե տի ըն թաց քում կամ դրա նից 

ան մի ջա պես հե տո առա ջա ցող ախ տա նիշ ներ) տա ռա-

պող ան ձինք են թա կա են ու շա ցած կամ քրո նի կա կան 

հետտ րավ մա տիկ խն դիր նե րի առա ջաց ման առա վել մեծ 

ռիս կի, օրի նակ` հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային խան գա-

րում (ՀՏՍԽ) և խու ճա պային այլ խան գա րում ներ, խոր 

ընկճ վա ծու թյուն (դեպ րե սիա), թու նա նյու թե րի (ալ կո հո լի 

և թմ րա նյու թե րի) չա րա շա հում։ Ծայ րա հեղ հետտ րավ-

մա տիկ սթ րե սային ախ տա նիշ ներ են մտաց րիվ վի ճա կը 

(դի սո ցիացիան, դե րի լիում` գի տակ ցու թյան հո գեախ-

տա բա նա կան խան գար ման տա րա տե սակ, իրա կա նու-

թյան ճա նա չո ղու թյան խան գա րում, ֆու գա վի ճակ ներ 

և ամ նե զիա), սևե ռուն ներ քին վե րապ րում նե րը (հի շո-

ղու թյուն նե րի առ կայ ծում ներ, սար սա փազ դու հի շո ղու-

թյուն ներ կամ մղ ձա վանջ ներ, կրկն վող ինք նա կամ գոր-

ծո ղու թյուն ներ), խու սա փու մը (տա րա ծա վա խու թյա նը 

(ա գո րա ֆո բիային) նման սո ցիալա կան մե կու սա ցում), 

գերգրգռ վա ծու թյու նը (խու ճապ առա ջաց նող դր վագ-

ներ, վա խի ռեակ ցիաներ, կռ վա րար հա կում նե րի կամ 

դյու րա բոր բո քու թյան դրս ևո րում), խու ճա պը (հյու ծող 

ան հանգս տու թյուն, նյար դային վի ճակ, խո ցե լիու թյուն 

կամ անու ժու թյուն), դեպ րե սիան (ան հե դո նիա, ան պի-

տա նիու թյուն, ընդ հա նուր առ մամբ հե տաքրք րու թյան 

կո րուստ), թու նա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը (կախ վա ծու-

թյան չա րա շա հում, ինք նա բու ժում), հո գեախ տա բա նա-

կան ախ տա նիշ նե րը (ց նորք ներ, մտա պատ րանք ներ, 

պատ կեր նե րի տա րօ րի նակ ըն կա լում ներ/մտ քեր, կա-

տա տո նիկ հա մախ տա նիշ) [2]։ 

Մի քա նի լայ նա մասշ տաբ աղետ նե րի ու սում նա սի-

րու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել կա տա րե-

լու ծայ րա հեղ սթ րես վե րապ րած ան ձանց հո գե վի ճա կի 

կար ևոր դի տար կում ներ։ 2005 թվա կա նի Կատ րի նա 

փո թո րի կի և դրան հետ ևած հե ղե ղի պատ ճա ռով ջրի 

տակն ան ցավ Նյու Օռ լեանի գրե թե 80% -ը, իսկ քա ղա-

քի և մեր ձա կա բնա կա վայ րե րի մոտ 400 հա զար բնա-

կիչ ներ տար հան վե ցին։ Ըստ հաս տատ ված տվյալ նե րի` 

մա հա ցած ան ձանց թի վը 1836 էր` հիմ նա կա նում Լու ի-

զիանա (1577) և Միս սի սի պի նա հանգ նե րից (238), իսկ 

Լո ւի զիանա յում ան հետ կո րած նե րի թի վը 705 էր [3]։ 

Այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րից մե կի շր ջա նակ նե-

րում ներ կա յա ցուց չա կան ընտ րան քի սկզ բուն քով հար-

ցազ րույց ներ ան ցկաց վե ցին Կատ րի նա փո թո րի կը վե-

րապ րած 815 բնա կիչ նե րի հետ` փո թոր կից 5-8 ամիս 

հե տո, այ նու հետև մեկ տա րի ան ց [4]։ Ար դյունք նե րը 

ցույց տվե ցին, որ եթե հե տա ղե տի շր ջա նում մտա վոր 

առող ջու թյամբ պայ մա նա վոր ված խն դիր նե րը ժա մա-

նա կի ըն թաց քում սո վո րա բար ան կում են ապ րում, 

ապա ՀՏՍԽ -ի, լուրջ հո գե կան խան գա րում նե րի, ինք-

նաս պա նու թյան (սո ւի ցի դի) մտոր ման և ծրագր ման տա-

րած վա ծու թյան մա կար դակ նե րը զգա լիորեն աճում են 

(նկար 1)։ Ըստ մեկ այլ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի` 

Կատ րի նա փո թոր կից հե տո դան դաղ վե րա կանգ նու մը 

և բնա կա վայ րե րի վե րա կա ռուց ման ձա խո ղու մը «հո գե-

կան առող ջու թյան ճգ նա ժա մ» առա ջաց րեց ծո վա ծո ցի 

սԻՐտ Ա նո ԹԱյԻն հԻ վԱն դու Թյուն նե Րը եվ սԹ Րե սը
Սե նան Պ.Մ.
Հնդ կաս տա նի հո մեոպա թիայի ազ գային ինս տի տուտ, Կալ կա թա, Հնդկաստան

ՀՏԴ: 616.12
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ափա մերձ շր ջան նե րի բնակ չու թյան շր ջա նում [5]։ Ար-

դյունք նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը սո ցիալ-ժո ղովր դագ-

րա կան փո փո խու թյուն նե րին ան նշան էր, որը ցույց է 

տա լիս, որ տա րե րային աղե տից եր կու սից ավե լի տա րի-

ներ ան ց բնակ չու թյան շր ջա նում փո թո րի կով պայ մա նա-

վոր ված հո գե կան խան գա րում նե րի տա րած վա ծու թյան 

ցու ցա նիշ նե րը խիստ ան հանգս տաց նող են։ 
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Սուիցիդալ մտքեր Սուիցիդալ ծրագրեր

Հիմքային գիծ 1 տարի

 նկ. 1. Հոգեկան խանգարումների տարածվածությունը ժա
մա նակի ընթացքում՝ ըստ «Կատրինա Փոթորիկ»ի

Բ նա կան աղետ նե րի հետ ևան քով կա րող է մե ծա-

նալ նաև սր տամ կա նի ին ֆարկտ նե րի հա ճա խա կա նու-

թյան մա կար դա կը։ 1995 թվա կա նի Կո բե երկ րա շար ժի 

(ո րը հայտ նի է որ պես Ճա պո նիայի Հան շին -Ա վա ջիի երկ-

րա շարժ) զոհ դար ձան 6434 մարդ. էպի կենտ րո նին մոտ 

ապ րող բնակ չու թյան (մաս նա վո րա պես կա նանց) շր ջա-

նում սր տամ կա նի ին ֆարկտ նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը 

գրե թե եռա պատկ վեց, իսկ ին սուլ տի նը` կրկ նա պատկ-

վեց [6]։ Ու ժեղ երկ րա շար ժի ժա մա նակ 15 հի վանդ նե-

րի 24-ժա մյա Հոլ տեր մո նի թո րին գի ար դյունք նե րի վեր-

լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ աղե տի պա հին ավե լա նում 

է սր տի ռիթ մի փո փո խա կա նու թյու նը, որն իր հեր թին 

հան գեց նում է սր տի նո պա նե րի աճին [7]։ Ապա ցուց վել 

է նաև, որ Կո բե երկ րա շար ժի հետ ևան քով ծանր հո գե-

կան սթ րեսն առա ջաց րել է նաև սիր տ-ա նո թային փո փո-

խա կա նու թյան օրա կան նոր մայի խան գա րում ներ [8]։ 

Երկ րա շար ժի հետ ևան քով առա ջա ցած այդ խան գա-

րում նե րը կա րող են դառ նալ նաև գի շե րային ժա մե րին 

սիր տ-ա նո թային նո պա նե րի առա ջաց ման պատ ճառ։ 

Բա ցի սուր դեպ քե րից (ի նչ պի սին է, օրի նակ, սր-

տամ կա նի ին ֆարկ տը), լայ նա մասշ տաբ աղետ նե րին 

հետ ևող ժա մա նա կա հատ վա ծում առող ջա պա հու թյան 

մե ծա գույն խն դիր նե րից մե կը քրո նի կա կան հի վանդ-

նե րի կա րիք նե րի բա վա րումն է։ Օրի նակ` Լու ի զիանա 

նա հան գի Նյու Օռ լեան, Մե տեր-Քեն ներ շր ջան նե րում 

և մեր ձա կա քա ղա քային բնա կա վայ րե րում Կատ րի նա 

փո թոր կի ժա մա նակ ստորև նշ ված հի վան դու թյուն նե-

րի տա րած վա ծու թյան ցու ցա նիշ ներն էին` շա քա րախտ` 

մոտ 9%, ան գի նա կամ սր տի իշե միկ  հի վան դու թյուն` 

4,6%, նախ կի նում սր տամ կա նի ին ֆարկտ ներ տա րած 

հի վանդ ներ` 3,0%, նախ կի նում կաթ ված տա րած հի-

վանդ ներ` 2,0%, ըն թա ցիկ ասթ մա` 6,3% [9]։ Ընդ հա նուր 

առ մամբ, մե ծա հա սակ բնակ չու թյան մո տա վո րա պես 

25,4 տո կո սը (մո տա վո րա պես 233,876 մարդ) ու ներ վե-

րոն շյալ հի վան դու թյուն նե րից առն վազն մե կը։ 

Ի վեր ջո տա րե րային աղետ նե րի հետ ևան քով կա-

րող են առա ջա նալ վար քագ ծային փո փո խու թյուն ներ, 

որոնք ազ դում են քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի 

ռիս կի մա կար դա կի վրա։ Օրի նակ` Ըստ ԱՄՆ -ի ‚Հի վան-

դու թյուն նե րի կան խար գել ման և վե րահսկ մա նե կենտ-

րոն նե րի դի տար կում նե րի` 2011թ. սեպ տեմ բե րի 11 -ին 

Նյու Յոր քի Հա մաշ խար հային առևտ րի կենտ րո նի վրա 

կա տա րած ահա բեկ չա կան հար ձա կու մից հե տո Կո նեկ-

տի կու տի, Նյու Ջեր սիի և Նյու Յոր քի բնա կիչ նե րի շր ջա-

նում ավե լա ցել են ծխա խո տի և ալ կո հո լի սպառ ման ծա-

վալ նե րը [10]։ 

եզ րա կա ցու թյուն։ Ա ղետ նե րի որո շա կիու թյա նը 

հա վե լենք մա հը և հար կե րը։ Աղետ նե րը տե ղի են ու նե-

նում ամեն օր` վնաս պատ ճա ռե լով տա րե կան մի լիոնա-

վոր մարդ կանց։ Ան կախ նրա նից` աղե տը բնա կա՞ն է, թե՞ 

մար դա ծին, դրա ծայ րա հեղ և ան հաղ թա հա րե լի ու ժե րը 

կա րող են հե ռա հար ազ դե ցու թյուն ներ ու նե նալ ան հատ-

նե րի, տե ղա կան հա մայք նե րի, ինչ պես նաև ազ գային 

կա յու նու թյան վրա։ Թեև աղետ նե րը տևում են մի քա-

նի վայր կյա նից մինչև մի քա նի օր, սա կայն դրանց հետ-

ևանք նե րը շա րու նակ վում են ամիս ներ և տա րի ներ։ Օրի-

նակ` 1972 -ին արևմ տյան Վիր ջի նիայի «Buffalo Cree k» 

պատ վա րի փլուզ ման դեպ քից 14 տա րի ան ց կազ մա-

կերպ վեց վե րապ րող նե րի բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն` 

ստան դարտ ախ տո րոշ ման չա փա նիշ նե րի կի րառ մամբ, 

որի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ հե տա զոտ վող նե րի 

25 տո կո սը տա ռա պում է ՀՏՍԽ -ո վ։ Ան սո վոր տրավ մա-

տիկ իրա դար ձու թյուն ներ (օ րի նակ` աղետ ներ, զին ված 

գոր ծո ղու թյուն ներ, բռ նու թյուն և վթար ներ) վե րապ րած 

ան ձանց մո տա վո րա պես 25-30% -ի շր ջա նում առա ջա-

ցել էին քրո նի կա կան ՀՏՍԽ-ներ կամ հո գե կան այլ խան-

գա րում ներ։ Ծայ րա հեղ հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային 

խան գա րում նե րով պայ մա նա վոր ված ամե նա բարձր 

ռիս կային գոր ծոն ներն են` 

1. կյան քին սպառ նա ցող վտան գը, ծայ րա հեղ բռ նու-

թյու նը կամ այլ ան ձանց հան կար ծա կի մա հը,

2.  տան, բնա կա նոն կյան քի և հա մայն քի կո րուս տը 

կամ փլու զումն ու ավե րու մը, 

3. հո գե կան ծանր վի ճակ ներ վե րապ րած ան ձան ցից 

լար ված հու զա կան պա հանջ նե րը (օ րի նակ` փր կա-

րար ներ, հո գե բան-խորհր դա տու ներ, խնա մող ներ),

4.  նախ կի նում առ կա հո գե կան կամ ամուս նա կան (ըն-
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տա նե կան) խն դիր նե րը (օ րի նակ` ամուս նա լու ծու-

թյուն, աշ խա տան քի կո րուստ, ֆի նան սա կան կու-

րուստ ներ),

5.  նախ կի նում կրած զգա լի կո րուս տը (օ րի նակ` սի րե-

ցյա լի մա հը)։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, որ քան ավե լի մեծ է կյան քի 

սպառ նա լի քը, ան ձնա կան տրավ ման, վիշտ պատ ճա ռող 

տե սա րան նե րի, ձայ նե րի և հո տե րի զգա յա կան ըն կա լու-

մը, այն քան մեծ է ՀՏՍԽ -ի առա ջաց ման հա վա նա կա նու-

թյու նը։ Ռիս կային խմ բում են ոչ միայն զո հե րը։ Օգ նու-

թյան հա սած ան ձինք` նե րա ռյալ բու ժաշ խա տող նե րը, 

դիարա նի, ան վտան գու թյան ան ձնա կազ մե րը, փր կա-

րար նե րը և հր շեջ նե րը, ևս կա րող են են թարկ վել ուղ-

ղա կի կամ անուղ ղա կի տրավ մայի։ Զո հե րի ըն տա նի քի 

ան դամ նե րը ևս են թա կա են ռիս կի, քա նի որ տրավ մայի 

են թարկ ված ան ձին «փո խա րի նե լու»‚ տ րավ մա տի զա-

ցիայի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րըե մեծ ան հանգս տու-

թյուն կա րող են պատ ճա ռել մյուս նե րին։
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Ключевые слова։ реакции на стресс, посттравматические 
стрессовые симптомы, сердечнососудистые заболевания.

В статье приведена классификация общих реакций орга-
низма на стресс. На примере стихийных бедствий показано, 
что некоторые из них сопровождаются трехкратным увеличе-
нием частоты инфаркта миокарда и двукратным увеличением 
инсультов. Кроме того, во время стихийных бедствий, досто-
верно увеличивается вариабельность сердечного ритма, что 

в свою очередь, является одной из причин увеличения ише-
мических атак. Во многом схожие реакции происходят при 
крупных террористических атаках. Примечательно, что после 
нью-йоркских событий 11 сентября 2001 года наблюдается 
резкий скачок потребления алкоголя и табака в местах терро-
ристических атак. Хотя катастрофические события длятся от 
нескольких секунд до нескольких дней, последствия их ощу-
щаются годами.

СТРЕСС И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Сенан П.М.
Национальный Институт Гомоеопатии, Колькутта, Индия

 Р Е З Ю М Е
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Keywords։ Stress reactions, posttraumatic stress symptoms, 
cardiovascular diseases

In this article, effects of common stress reactions (CSR) to 
disaster are classified. Natural disasters also may be followed by 
increases in myocardial infarction (MI). Major natural disasters 
may result in a three-fold increase of MI, and doubling in the 
frequency of strokes. In addition, catastrophic events also result 
in the increase of derangement of heart rate variability, in turn, 

suggesting one possible mechanism for increased heart attacks. 
Major terrorist attacks too cause similar stress reactions. For ex-
ample, as noted by studies, smoking and consumption of alcohol 
drastically increased among the inhabitants of the affected areas 
following the 9/11 terrorist attacks on the New York City World 
Trade Center. 

Though disastrous events may last from seconds to days, ef-
fects can continue from months to many years.
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Ключевые слова: головокружение, качество жизни, 

головная боль, каталог учета нарушений от головокру

жений (DHI)

Расширение терапевтических возможностей в от-

ношении различных форм патологии привело за по-

следние годы не только к развитию доказательной ме-

дицины (evidence - based medicine), но и к появлению 

новых взаимоотношений “врач – пациент”, наконец, к 

зарождению медицины, ориентированной на пациен-

та (patient - centered medicine) [34]. В соответствии с 

этим лечение должно учитывать не только стандарты 

доказательной медицины, но и желание пациента и, в 

конечном счете, ставить своей целью улучшение каче-

ства его жизни.

Качество жизни (КЖ) - это многомерная, сложная 

структура, включающая восприятие индивидом своего 

физического и психологического состояния, уровня 

независимости, взаимоотношений с людьми и личных 

убеждений. Иначе говоря, КЖ определяется как интег

ральная характеристика физического, эмоционального 

и социального функционирования человека, основанная 

на его субъективном восприятии [9]. Первые публикации 

об оценке КЖ появились в 40 - е годы. В 60 - е годы 

была создана методика, которая позволила более точно 

оценить важность физических функциональных пара-

метров для клинической оценки состояния пациентов – 

Activities of Daily Living Scale (ADLS) [33]. К 1990 г. было 

создано более 300 методик как универсальных, так и 

специализированных, для определения уровня КЖ. Ин-

терес к проблемам оценки КЖ и возрастающая роль 

этой оценки отражается в динамике числа публикаций. 

Если в 70 - е годы было только 5 статей с ключевым 

словосочетанием “quality of life”, то к 1998г. количество 

таких статей возросло до 16,256, к 2001г. - до 34,980, а 

к 2006г. - до 75,904 [9].

В большинстве клинических исследований оцени-

вают КЖ, связанное со здоровьем. Под КЖ в медицине 

понимают совокупность физического, психологическо-

го, эмоционального и социального функционирования 

человека, основанного на его субъективном восприятии. 

При этом следует иметь в виду, что КЖ изменяется во 

времени в зависимости от состояния пациента, обуслов-

ленного рядом эндогенных и экзогенных факторов.

На уровень КЖ, наряду с состоянием окружающей 

среды и социальными факторами, значительное влия-

ние оказывает собственно состояние здоровья. Дело в 

том, что здоровье человека, как и сама жизнь, более 

многогранно и его нельзя оценивать на основе сложив-

шихся статистических шаблонов. И здесь правомерно 

возникает ряд вопросов. Всегда ли клиническую грань 

между нормой и патологией можно считать границей 

между здоровым человеком и больным? Всегда ли боль-

ным можно считать пациента – носителя статистически 

зарегистрированного заболевания? Наверно нет.

КЖ, связанное со здоровьем, являясь лишь частью 

общего КЖ, отражает, оценивает состояние здоровья 

человека, его функциональный статус (физический и 

ментальный), а также его общее благополучие [36]. При 

исследовании КЖ оценивается не собственно болезнь, 

а ее воздействие на жизнь пациента [2], так как этот 

показатель, кроме собственно состояния здоровья, за-

висит от оценки субъектом своего благополучия в кон-

тексте культуры, принятой системы ценностей, своих 

целей и интересов [36]. Исследование КЖ, связанного 

со здоровьем, проводится с помощью общих (для всех 

категорий пациентов) и специфических (для пациентов 

с определенными заболеваниями) опросников [9]. Спе-

цифические опросники более чувствительны к измене-

ниям КЖ, в частности, в процессе лечения заболева-

ния [45].

Субъективная оценка состояния собственного 

здоровья во многом зависит от степени информиро-

ванности о нем самих пациентов, а в данном случае 

студентов. Что знают студенты о своем физическом 

здоровье? Большинство студентов знают свой рост и 

вес. Немногим более двух третей знают о болезнях, пе-

ренесенных ими в детстве, а также свою группу крови 

(и реже - резус - фактор). Об остальных параметрах ин-

формированы менее половины студентов [7]. Поэтому 

при изучении самооценки здоровья разрабатываются 

специальные анкеты.

Многочисленные исследования свидетельствуют о 

том, что одним из наиболее сильно влияющих на КЖ 

студентов симптомов является головокружение, как 

правило, сопровождающееся головными болями (от 

мигренозной до ГБН - головных болей напряжения).

Мигрень, сопровождающаяся головокружением, 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Петросян С.В.
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значительно ухудшает КЖ, оказывая неблагоприятное 

воздействие на профессиональные возможности и на 

социальную жизнь [28]. КЖ больных мигренью вне за-

висимости от возраста оказывается ниже, чем у лиц, не 

страдающих головной болью [15, 38], при этом выявля-

ется нарушение всех составляющих КЖ [39]. Влияние 

мигрени на жизнь пациента не ограничивается только 

аспектами, связанными с физическим здоровьем и при-

емом лекарственных препаратов, страдает КЖ членов 

семьи больных мигренью, а также семейные отношения 

[45]. Снижение КЖ при мигрени оказывается более вы-

раженным, чем при диабете, артериальной гипертен-

зии, остеоартрите, болях в пояснице [44] и примерно 

соответствует КЖ при сердечной недостаточности 

[47]. Влияние мигрени, сопровождающейся головокру-

жением, на функциональное здоровье и общее благо-

получие пациентов значительно и сравнимо с таковыми 

при других хронических заболеваниях, известных как 

заболевания “несомненно ухудшающие КЖ” [47].

В настоящее время в качестве самой частой при-

чины повторяющегося непозиционного вестибулярного 

головокружения рассматривается вестибулярная миг-

рень [13, 18, 21, 20, 27, 26, 40].

В 2011 г. Neuhauer H.K. и соавт. разработали кри-

терии достоверной вестибулярной мигрени, которые и 

получили наибольшее распространение и представля-

ются ниже в порядке значимости:

 � рецидивирующее вестибулярное головокруже-

ние выраженной или умеренной интенсивно-

сти;

 � один из следующих симптомов, присутствую-

щий во время, по меньшей мере, двух присту-

пов головокружения: а) мигренозная головная 

боль; б) фотофобия; в) фонофобия; г) зритель-

ная или другая аура;

 � приступы мигрени без головокружения в анам-

незе (в соответствии с критериями Междуна-

родной ассоциации головной боли);

 � другие причины вестибулярного головокруже-

ния исключены.

Патогенез вестибулярной мигрени не совсем ясен. 

В настоящее время наиболее распространена гипотеза, 

предложенная Cuter F. и Balon R. в 1992 г. [19], согла-

сно которой вестибулярная мигрень рассматривается 

как мигренозная аура, обусловленная распространяю-

щейся депрессией (волной торможения) по коре голов-

ного мозга. Этой волне сопутствует сужение сосудов, 

сменяющееся их расширением. В тех случаях, когда 

приступ головокружения не сопровождается головной 

болью, вестибулярные нарушения могут быть обуслов-

лены высвобождением нейропептидов (субстанции Р, 

нейрокинина А, кальцитониноподобного пептида), сти-

мулирующих импульсную активность сенсорного эпи-

телия внутреннего уха и вестибулярных ядер ствола 

мозга.

Заболевание протекает в виде приступов, которые 

характеризуются внезапным возникновением умерен-

ного или выраженного характера и сопровождаются 

неустойчивостью и мигренозной головной болью [1, 12, 

13, 16, 17, 21, 20, 23, 26, 27, 40].

Исследование, проведенное немецким обществом 

по изучению головной боли [29], показало, что ГБН за-

нимают существенное место среди цефалгий, встре-

чаясь у 88% женщин и 69% мужчин. По данным Ho 

K. и Ong B. [31] эпизодические ГБН диагностируются 

в 39% случаев, а хронические – в 2,4%. При этом, как 

отмечают авторы, наиболее тревожащим пациентов и 

влияющим на КЖ симптомом является нарушение рав-

новесия, которое они трактуют как “головокружение”. 

В большинстве случаев оно носит позиционный парок-

сизмальный характер, как правило, сопровождаясь 

тошнотой. По поводу головокружения пациенты неод-

нократно обследовались и лечились у невролога без 

удовлетворительного эффекта. Фото - и фонофобия, в 

отличие от таковых при мигрени, имели характер иска-

женного восприятия: нарушение зрения одним глазом, 

ощущение заложенности уха. Пациенты не могли четко 

описать свои ощущения, а при объективном исследо-

вании зрительных и слуховых функций отклонений от 

нормы выявлено не было.

Головокружение – одно из наиболее распростра-

ненных жалоб, которые пациент предъявляет на прие-

ме у врача [3, 4, 10, 22, 41, 42, 43]. Указано около 80 

возможных причин головокружения, при этом отмече-

но, что в 18% случаев имеется сочетание нескольких 

причин, диагностика которых затруднена, но во всех 

случаях отмечается ухудшение КЖ, проявляющееся 

различными жалобами. Так, у пациентов с доброкаче-

ственным пароксизмальным позиционным головокру-

жением (ДППГ) возникают тревожные расстройства, 

депрессия и страх падения [37, 42].

Как бы ни рассматривали головокружение выше-

приведенные авторы, чем бы оно ни объяснялось, все 

отмечают его роль в определении КЖ [24].

Четкое понимание этого вопроса, однако, не из-

бавляет от пестроты подходов исследователей к анали-

зу этого сложного феномена.

Так, Ekwall A. et al. [24] в своем исследовании, по-
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священном влиянию головокружения на КЖ, касались 

демографических данных социальной сети, жалоб на 

здоровье и болезни, чувство одиночества, частоту паде-

ний и снижение профессиональной деятельности.

Montello E.B. et al. (2008) провели перспективное, 

долгосрочное наблюдение, где пациенты были тестиро-

ваны и просили о вестибулярной реабилитации, осно-

ванной на протоколах Canthrone и Cooksey.

Meli A. et al. (2006) использовали субъективные 

тесты из 36 пунктов результатов медицинского иссле-

дования по каталогу нарушений от головокружений и 

баланса специфической активности по шкале уверен-

ности. Объективными тестами были видеоокулоскопия, 

динамика остроты зрения, показатель динамической 

походки.

Hsu L.C. et al. [31] использовали анкету “шокиру-

ющего головокружения” в сочетании с медицинскими, 

функциональными и демографическими данными.

Perez N. et al. [45] провели факторный анализ меж-

ду каталогом учета головокружений и данными опро-

сника по шкале качества жизни. Выявлено: факторы, 

взятые из DHI связаны с вестибулярными и зрительно-

вестибулярными нарушениями, а факторы из шкалы ка-

чества жизни больше связаны с частотой и тяжестью 

головокружения. Между тем, как считают авторы, оба 

опросника являются многомерными для оценки влия-

ния головокружения на качество жизни. 

Наиболее принятым в настоящее время для опре-

деления влияния головокружения на КЖ является “Ка-

талог учета головокружений” (DHI- Dizziness handicap 

inventory). DHI был разработан для оценки уровня са-

мосознания нарушений, связанных с симптомом голо-

вокружения [32]; имеет 25 пунктов с тремя вариантами 

ответов с подгруппами по трем областям - функцио-

нальной, эмоциональной и физической.

Он был применен преимущественно у больных с пе-

риферической и центральной васкулярной патологией, 

а также для оценки субъективной недостаточности от 

головокружений у субъектов с травматическими повре-

ждениями мозга [35], с устойчивыми расстройствами 

[50], тревожными расстройствами [48] и у пожилых 

людей [51]. DHI продемонстрировал свою восприимчи-

вость к изменениям при хирургических вмешательствах 

[25]. Значительные корреляции между специфически-

ми объективными измерениями баланса и DHI подсче-

тов также были доказаны [35, 50, 51].

DHI может быть подходящим для предсказания 

постоперативных головокружений у пациентов с аку-

стической невриномой [45]. Недавно было высказано 

предположение, что 5 - пунктная субшкала идентифи-

цирования от существующих пунктов DHI, может быть 

полезной для пациентов с доброкачественным парок-

сизмальным позиционным головокружением [52].

DHI является надежным, всесторонне признан-

ным пособием для измерения самосознания наруше-

ний, связанных с симптомом головокружения от ряда 

причин. Клиницисты могут использовать DHI или DHIsf 

(краткая форма DHI, состоящая из 13 пунктов ) для 

оценки нарушений от головокружения, а также для де-

монстрации функциональных расстройств у пациентов 

с головокружением, подвергшихся хирургическим вме-

шательствам.

Завершая настоящий обзор литературы, считаем 

необходимым отметить:

 � анализ многочисленных работ, посвященных 

влиянию головокружения на КЖ, свидетельст-

вует о важности этого вопроса;

 � анализ многочисленных работ, посвященных 

КЖ студентов вообще и в Армении в частности 

[5, 6, 8], свидетельствует о недостаточно углу-

бленном изучении отдельных параметров, вли-

яющих на КЖ и подчеркивает необходимость 

проведения подобного исследования;

 � проведение подобного исследования должно 

опираться на выверенные, общепринятые опро-

сники, что позволит сопоставить собственные 

данные с литературными. При этом обязатель-

ными являются объективные (неврологические, 

ЛОР - и офтальмологические исследования), а 

также корреляционный анализ и определение 

статистической значимости того или иного 

симптома.
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 Հոդ վա ծում կյան քի որա կի (ԿՈ) վրա ազ դող գլ խապ տույ-
տի ազ դե ցու թյա նը վե րա բե րող ու սում նա սի րու թյուն նե րի վեր-
լու ծու թյունն է` ել նե լով այն հան գա ման քից, որ առող ջու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված կյան քի որա կը ընդ հա նուր կյան քի որա կի 
մի մասն է։ Այն հե տա զո տե լիս գնա հատ վում է ոչ թե բուն հի-
վան դու թյու նը, այլ դրա ազ դե ցու թյու նը հի վան դի կյան քի վրա։ 

Տար բեր մաս նա գետ նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի վեր լու ծու-
թյու նը վկա յում է, որ ու սա նող նե րի կյան քի որա կի վրա առա-
վել ու ժեղ ազ դող ախ տա նիշ է գլ խապ տույ տը, որը կա րող է 
լի նել կա՛մ ինչ -որ բա նի հետ ևանք, կա՛մ էլ ու ղեկ ցել գլ խա ցա վը՝ 
միգ րե նից մինչև լար վա ծու թյան գլ խա ցավ (ԼԳՑ)։ Ինչ պես վկա-
յում են մաս նա գետ նե րը, գլ խապ տույ տով ու ղեկց վող միգ րե նի 
դեպ քում կյան քի որա կը առա վել ար տա հայտ ված է նվա զում, 
քան դիաբե տի (շա քա րախ տի), զար կե րա կային հի պեր տո-
նիայի (գերճնշ ման), օս տեոարթ րի տի (ո սկ րա հո դա բոր բի), պա-
րա նո ցում ցա վե րի դեպ քում։

Ներ կա յումս կրկն վող ոչ դիր քային վես տի բու լյար գլ խապ-
տույ տի պատ ճառ նե րից է վես տի բու լյար միգ րե նը։ 2011թ. Հ. 
Կ. Նյու հաո ւերը հա մա հե ղի նակ նե րի հետ մշա կեց հա վաս տի 
վես տի բու լյար միգ րե նի չա փա նիշ նե րը, որոնք ըն դուն վե ցին 
մաս նա գետ նե րի կող մից։ 

Գլ խա ցա վը ու սում նա սի րող գեր մա նա կան ըն կե րու թյան 
կա տա րած հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ լար վա ծու թյան 
գլ խա ցա վի դեպ քում կյան քի որա կի վրա ազ դող հի վանդ նե-
րին առա վել ան հանգս տաց նո ղը հա վա սա րակշ ռու թյան խան-
գար ման ախ տա նիշն է, որը նրանք մեկ նա բա նում են որ պես 
գլ խապ տույտ։ Մեծ մա սամբ այն ու նի դիր քային պա րոք սիզ-
մալ բնույթ և սո վո րա բար ու ղեկց վում է սրտ խառ նո ցով։ Գլ-
խապ տույտ ու նե ցող հի վանդ նե րը բազ միցս հե տա զոտ վել են, 
բուժ վել են նյար դա բա նի կող մից, սա կայն առանց բա վա րար 
ար դյուն քի։ 

Հե տա զո տու թյուն նե րում նշ վում է գլ խապ տույ տի մոտ 80 
հնա րա վոր պատ ճառ, ընդ որում, 18% դեպ քե րում նշ վում է 

առ կա մի քա նի պատ ճա ռի հա մակ ցում, որոնք ախ տո րո շե լը 
դժ վար է, բայց բո լոր դեպ քե րում նշ վում է տար բեր գան գատ-
նե րով ար տա հայտ վող կյան քի որա կի վա տա ցում։ Այս պես` 
բա րո րակ պա րոք սիզ մալ դիր քային գլ խապ տույ տով (ԲՊԴԳ) 
պա ցիենտ նե րի մոտ առա ջա նում են տագ նա պա լի խան գա-
րում ներ, դեպ րե սիաներ և ընկ նե լու վախ։ 

Մաս նա գետ նե րը ինչ պես էլ դի տար կեն գլ խապ տույ տը, ինչ-
պես էլ որ այն բա ցատր վի, միև նույն է, բո լորն ընդ գծում են 
դրա դե րը կյան քի որա կը որո շե լիս։ Այդ հար ցի հս տակ գի տակ-
ցու մը առա վել պար տա վո րեց նում է մաս նա գետ նե րին հս տա-
կեց նե լու այդ բարդ խն դի րը հե տա զո տե լու խայ տաբ ղետ մո-
տե ցում նե րը։ 

Ներ կա յումս կյան քի որա կի վրա գլ խապ տույ տի ազ դե-
ցու թյու նը որո շե լու հա մար առա վել ըն դուն ված է Գլ խապ-
տույտ նե րի հաշ վառ ման կա տա լո գը (ԳՀԿ/DHI)։ Բազ մա թիվ 
մաս նա գետ նե րի կար ծի քով ԳՀԿ-ն հու սա լի, բազ մա կող մա նի 
ճա նաչ ված ձեռ նարկ է, մի շարք պատ ճառ նե րից առա ջա ցած 
գլ խապ տույ տի ախ տա նի շով պայ մա նա վոր ված ինք նա գի-
տակ ցու թյան խան գա րում նե րը չա փե լու հա մար։ 

Ու սա նող նե րի` ընդ հան րա պես, և Հա յաս տա նում` մաս նա-
վո րա պես, կյան քի որա կին առնչ վող վի ճա կագ րա կան վեր-
լու ծու թյու նը վկա յում է կյան քի որա կի վրա ազ դող առան ձին 
չա փա նիշ նե րի ոչ բա վա րար ու սում նա սիր ված լի նե լու մա սին, 
և ընդ գծում է գլ խապ տույ տի վե րա բե րյալ նման հե տա զո տու-
թյուն ան ցկաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ 

Ն մա նա տիպ հե տա զո տու թյան ան ցկա ցու մը պետք է հիմն-
վի ստուգ ված, հա մընդ հա նուր ըն դուն ված հար ցա թեր թիկ նե-
րի վրա, որը հնա րա վո րու թյուն կտա հա մադ րե լու սե փա կան 
տվյալ նե րը ամ րագր ված նե րի հետ։ Ընդ որում, պար տա դիր է 
օբյեկ տիվ (նյար դա բա նա կան, ԼՕՌ և ակ նա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րը), ինչ պես նաև կո րե լյա ցիոն անա լի զի, այս 
կամ այն ախ տա նի շի վի ճա կագ րա կան նշա նա կու թյան որո շու-
մը։

 գԼ ԽԱՊ տույ տը ոՐ Պես կյԱն քԻ ոՐԱ կԻ ցու ցԱ նԻՇ 
Պետ րո սյան Ս.Վ.
Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ինս տի տուտ, ՀՀ ԱՆ

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ
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 S U m m A r Y

The article presents the analysis of studies devoted to the in-
fluence of dizziness on life quality (LQ) based on the fact that 
health related LQ is a part of general life quality and in the frames 
of the LQ study the researcher does not assess the disease as 
such but its influence on the patient’s life. 

The analysis of studies by different researchers shows that 
one of the symptoms having the strongest influence on the LQ 
is dizziness which can be the result of a headache or can be 
combined with a headache – from migraine to tension headache. 
According to the evidence, the decrease in LQ in case of mi-
graine combined with dizziness is more expressed than in case 
of diabetes, arterial hypertension, osteoarthritis, backache and 
corresponds to LQ in case of cardiac deficiency.

At present the most frequent reason for repeated non-posi-
tional vestibular vertigo is considered to be vestibular migraine. 
In 2011, Neuhauer H.K. et al. developed criteria for significant 
vestibular migraine which widely spread.

The research conducted by the German community studying 
headache showed that the symptom that made the patients more 
anxious and influenced on LQ in case of tension headache was 
the symptom of disbalance which they rendered as “dizziness”. 
In most cases it has paroxysmal nature combined with vomiting. 
The patients had been examined several times for dizziness and 
had been treated by a neurologist without any satisfactory effect. 

The research indicates about 80 possible reasons for diz-

ziness and it also mentions that 18% of cases are caused by 
several reasons which complicate the diagnosis. However, in all 
cases there is a notable decrease in LQ manifested by different 
complaints. Thus, the patients with benign paroxysmal positional 
dizziness have alarming disorders, depression and fear of falling. 

No matter how the researchers studied dizziness, no matter 
how it was explained, all researchers highlighted the role of diz-
ziness in defining life quality. The distinct understanding of this 
issue does not spare from the diversity of the researchers’ ap-
proaches to the analysis of this compound phenomenon.

At present Dizziness Handicap Inventory (DHI) is the most ac-
cepted tool for defining the influence of dizziness on life quality. 
According to many researchers, DHI is a trustworthy, compre-
hensive tool for measuring self-consciousness of disorders re-
lated to the symptom of dizziness by a series of reasons. 

The analysis of studies devoted to LQ of students in general 
and particularly in Armenia witnesses of insufficient level of re-
search of separate parameters that influence on LQ; and it high-
lights the necessity for such a research on dizziness.

Such kind of a research should be based on verified, evidence 
based questionnaires to allow comparison between own data and 
published data. An objective research (neurological, ENT, and 
ophthalmological research) as well as a correlation analysis and 
determination of statistical significance of any symptom is obliga-
tory.

DIZZINESS AS A lIfE QUAlITY INDICATOr
Petrosyan S.V.
National Institute of Health, MoH RA
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диабет типа 1

Важными проблемами современной эндокриноло-

гии являются аутоиммунное поражение эндокринных 

желез и сочетание патологий двух разных эндокринных 

органов, которые приводят к высокой инвалидизации, 

особенно в детском и юном возрасте. 

Актуальность изучения проблемы сахарного диа-

бета (СД) типа 1 определяется как исключительно бы-

стрым ростом заболеваемости, так и высокой степенью 

инвалидизации больных, особенно заболевших в дет-

ском возрасте [1].

Установлено, что у больных, страдающих сахар-

ным диабетом типа 1, другие эндокринные заболевания 

встречаются в 4-5 раз чаще, по сравнению с лицами, 

не страдающими диабетом. Первое место по частоте 

среди сопутствующих сахарному диабету эндокринных 

заболеваний занимает патология щитовидной желе-

зы (ЩЖ), в частности, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) 

[2, 3]. Имеющиеся в литературе данные указывают на 

общность патогенетических механизмов формирова-

ния аутоиммунного инсулита и тиреоидита (Еникеев 

Р.Г.,1988, Балаболкин М.И., 2000). Хронический АИТ 

является наиболее частым из всех заболеваний ЩЖ. 

Его распространенность (по данным N. Matsuura и со-

авт. 1990) среди детского населения состаяляет от 0,1 

до 1,2%. Из всех детей, страдающих в мире сахарным 

диабетом типа 1, 15-30% имеют также аутоиммунное 

поражение щитовидной железы, 4-18% - гипотиреоз. 

Риск развития клинически явного гипотиреоза в тече-

ние 10 лет при АИТ у детей с сахарным диабетом типа 

1 составляет 63%. В общей популяции людей 11-13% 

имеют положительные антитела к тиреопероксидазе 

(ТПО) и тиреоглобулину (ТГ), 5-10% - гипотиреоз. В 

связи с увеличением всех аутоиммунных заболеваний в 

мире некоторые авторы указывают на возможность воз-

никновения в ближайшие годы эпидемии аутоиммунных 

эндокринопатий, что касается также и детского кон-

тингента.

Мультицентровые эпидемиологические исследова-

ния, в которых приняли участие более 70 стран мира 

(Diamond Project), стимулировали основание нацио-

нальных и региональных регистров сахарного диабета 

типа 1 у детей. Это позволило получить стандартизиро-

ванную по полу и возрасту интернациональную инфор-

мацию об основных эпидемиологических характеристи-

ках СД типа 1 (распространенности, заболеваемости, 

смертности) в детском возрасте, а также проанализи-

ровать факторы риска развития заболевания, осложне-

ний и сопутствующих заболеваний. Эти исследования 

показали широкую вариабельность заболеваемости СД 

типа 1 в зависимости от популяции и географической 

широты [4]. Эпидемиологические исследования в раз-

ных странах свидетельствуют об увеличении заболева-

емости СД типа 1 у детей, а также сочетанных эндо-

кринопатий у детей [5].

Тактика массового обследования для раннего 

выявления болезни и тактика ее диагностики у от-

дельно взятого человека далеко не всегда одинаковы 

(Engelgau MM, Aubert RE, Thompson TJ et al: Screening 

for NIDDM in non-pregnant adults. Diabetes Care 

18:1606, 1995; Knowler WC: Screening for NIDDM.  

Opportunities for detection, treatment, and prevention 

Diabees Care 17:445, 1994). Массовые обследования 

целесообразны, когда речь идет о болезнях, которые 

нередко остаются нераспознанными, и когда имеется 

более или менее длительный период между появлени-

ем ранних признаков болезни и развертыванием пол-

ной клинической картины. Массовые обследования 

оправданы и в тех случаях, когда они снижают забо-

леваемость и смертность. Всем этим критериям вполне 

удовлетворяет скрининг тиреоидной функции у детей 

страдающих СД типа 1. Это идеальная мишень для 

массовых обследований, особенно в группах населе-

ния, проживающих в регионах с высоким риском воз-

никновения аутоиммунных патологий ЩЖ. Надо также 

принимать во внимание то, что аутоиммунные заболева-

ния щитовидной железы (АЗЩЖ), и в частности АИТ, не 

слишком легко поддаются раннему выявлению, так как 

различные методы ранней диагностики этих заболева-

ний обладают разной чувствительностью, специфично-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЧЕТАНИЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕ
ОИДИТА И САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1 У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ
КОВ
Навасардян Л.В.
ЕГМУ, Кафедра эндокринологии
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стью и предсказательной ценностью [6, 7]. 

Раннее выявление гипотиреоза у детей с СД типа 

1 может быть весьма полезно для каждого конкретного 

больного, а также для общественного здравоохране-

ния, так как гипотиреоз характеризуется нарушением 

функции многих, если не всех, тканей, органов и си-

стем организма, которые, как правило, обратимы при 

проведении адекватной заместительной терапии. Не-

леченный гипотиреоз у детей младшего возраста спо-

собствует отставанию умственного и физического раз-

вития, которое почти всегда необратимо (Балаболкин 

М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М., 2007).

Причиной возникновения аутоиммунного тирео-

идита и, как следствие, гипотиреоза является лимфо-

цитарная инфильтрация и образование аутоантител 

к собственным клеткам щитовидной железы, которая 

приводит к деструкции тироцитов. Болезнь имеет две 

формы: гипертрофическую (зоб Хасимото) и атрофи-

ческую. В обеих вариантах конечное функциональное 

состояние щитовидной железы – это гипотиреоз, т. е. 

клиническое состояние, когда в организме имеется 

недостаток тиреоидных гормонов, которые выполняют 

важнейшие функции, начиная от метаболических и 

кончая интеллектуальным развитием. Гипотиреоз бы-

вает манифестным (повышен уровень тиреотропного 

гормона - ТТГ, снижен уровень тироксина - Т4) и суб-

клиническим (повышен уровень ТТГ, уровень Т4 в нор-

ме). Особое значение имеет гипотиреоз в педиатриче-

ской эндокринологии, в частности в странах с йодной 

недостаточностью, так как нарушения функции щито-

видной железы именно с раннего детства приводят к 

снижению уровня интеллектуального развития детей 

[8, 9]. Если у детей имеется схарный диабет типа 1, то 

риск возникновения гипотиреоза у них возрастает. Как 

известно, сахарный диабет типа 1 тоже является ау-

тоиммунным заболеванием, при котором наблюдается 

лимфатическая инфильтрация островков поджелудоч-

ной железы с последующей деструкцией бета-клеток. 

Под влиянием каких-то внешних факторов лимфоциты 

приобретают аномальную чувствительность к различ-

ным белкам островка поджелудочной железы, и такие 

белки выступают уже в виде аутоантигенов [10].

Процесс лечения тиреоидной патологии у больных 

СД типа 1 представляет собой определенные трудно-

сти, а тактика ведения аутоиммунного тиреоидита на 

фоне СД в детском и подростковом возрасте практиче-

ски не разработана. Учитывая роль иммунологических 

нарушений, аутоиммунных реакций в патогенезе СД и 

тиреоидной патологии, представляется целесообраз-

ным изучение всех этих факторов у детей и подростков 

больных сахарным диабетом в сочетании с тиреопати-

ями. 

Подходы к лечению тиреопатий, в том числе ауто-

иммунного характера, в настоящее время также про-

тиворечивы. К наиболее распространенным патогене-

тическим методам лечения аутоиммунного тиреоидита 

многие годы относили применение тиреоидных препа-

ратов и кортикостероидов [11]. В последние годы це-

лесообразность использования тиреоидных препаратов 

у больных АИТ в начальных его стадиях, до развития 

стойкого гипотиреоза, все больше подвергается сомне-

нию, а кортикостероиды практически не назначаются 

в связи с большим количеством побочных эффектов, 

невозможностью длительного применения и часты-

ми рецидивами болезни после их отмены (Левит И.Д., 

1982, Ратников В.И., 1989, Дедов И.И. и соавт., 1998). 

В связи с тем, что эффективного патогенетического 

лечения сахарного диабета и аутоиммунного тиреоиди-

та нет, то существующее лечение является лишь заме-

стительной терапией - экзогенное замещение отсутст-

вуюших гормонов в организме: при сахарном диабете 

типа 1 – инсулином, при гипотиреозе - левотироксином. 

Лечение направлено на ликвидацию клинических про-

явлений недостаточности соответствующих гормонов, 

стабилизацию и устранение метаболических наруше-

ний, улучшение самочувствия и профилактику ослож-

нений указанных заболеваний [12].

Обобщая вышесказанное и учитывая отсутствие 

каких-либо протокольных документов обследования 

детей СД типа 1 в Армении, можно с уверенностью 

сказать, что в Армении на сегодняшний день в сфере 

эндокринологии являются актуальными выявление рас-

пространенности и структурный анализ аутоиммунного 

тиреоидита (гипотиреоза) у детей с сахарным диабетом 

типа 1, разработка схем ранней диагностики и опти-

мального лечения, а также внедрение нового алгорит-

ма диагностики (скрининговой программы) и лечения.
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 Л И Т Е РАТ У РА

 բա նա լի բա ռեր` աու տոի մու նային վա հա նա գեղ ձա բորբ (թի
րեոի դիտ), տիպ 1 շա քա րային դիաբետ։

Ժա մա նա կա կից էն դոկ րի նո լո գիայի կար ևոր խն դիր նե-
րից են էն դոկ րին գեղ ձե րի աու տոի մու նային ախ տա հա րու մը 
և եր կու տար բեր էն դոկ րին գեղ ձե րի ախ տա բա նու թյուն նե րի 
(պա թո լո գիանե րի) հա մակ ցու մը, որոնք հատ կա պես ման կա-
կան և դե ռա հաս տա րի քում հան գեց նում են հաշ ման դա մու-
թյան։ Տիպ 1 շա քա րային դիաբե տի (ՇԴ) ու սում նա սիր ման 
ար դիակա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես հի վան դա-

ցու թյան բա ցա ռիկ արագ աճով, այն պես էլ հի վանդ նե րի հաշ-
ման դա մու թյամբ, հատ կա պես մա նուկ հա սա կում հի վան դա-
ցող երե խա նե րի շր ջա նում։ Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ առ կա տվյալ նե րը վկա յում են աու տոի մու նային ին սու լի տի 
և վա հա նա գեղ ձա բոր բի (թի րեոի դի տի) զար գաց ման պա թո-
գե նե տիկ մե խա նիզմ նե րի ընդ հան րու թյան մա սին։ Հա յաս տա-
նում ար դիական են աու տոի մու նային վա հա նա գեղ ձա բոր բի և 
տիպ 1 ՇԴ -ի հա մակց ման կա ռուց ված քային և վեր լու ծա կան 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը։

ե Րե ԽԱ նե ՐԻ եվ դե ռԱ հԱս նե ՐԻ ՇՐ ջԱ նում Աու տոԻ մու նԱյԻն վԱ հԱ նԱ գեղ ՁԱ բոՐ բԻ  
եվ տԻՊ 1 ՇԱ քԱ ՐԱյԻն դԻԱբե տԻ հԱ մԱկ ցու ԹյԱն ԱՐ դԻԱկԱն հԱՐ ցեՐ
Նա վա սար դյան  Լ.Վ.
ԵՊԲՀ, էն դոկ րի նո լո գիայի ամ բիոն

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

Keywords: autoimmune thyroiditis, type 1 diabetes mellitus
During the past two decades, researchers have been accu-

mulating a large body of evidence indicating that type 1 Diabetes 
Mellitus (DM), as well as many other endocrine diseases associ-
ated with it, have an autoimmune pathogenesis. The literature 
clearly supports an increased incidence of autoimmune thyroid 
disease, either Graves’ disease or Hashimoto’s thyroiditis, in dia-

betics as well as increased incidence of type 1 DM in an autoim-
mune thyroid disease. Fully one third of female patients with type 
1 DM has or will develop autoimmune thyroiditis in their lifetime. 
One of the actual spheres of endocrinology in Armenia is the in-
vestigation of the association of two autoimmune disorders, such 
as AIT and type 1 DM in children and adolescents.

ACTUAl CONCEpTS Of ASSOCIATION Of AUTOImmUNE ThYrOIDITIS AND TYpE 1 DIABETES 
mEllITUS IN ChIlDrEN AND ADOlESCENTS
Navasardyan L.V.
YSMU, Department of Endocrinology
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 բա նա լի բա ռեր`  զին ծա ռայող, սո ցիալհի գիենիկ կար գա
վի ճակ, առող ջա կան վի ճակ։  

Ար դիակա նու թյու նը։ Առող ջու թյու նը կյան քի բո լոր 
փու լե րում մար դու ամե նա կար ևոր ար ժեք նե րից մեկն է։ 
Հան րա հայտ է, որ օր գա նիզ մի առող ջա կան վի ճա կը, ձևա-
վոր վե լով ման կա կան հա սա կում և ավարտ վե լով ու սա նո-
ղա կան տա րի նե րին, պայ մա նա վո րում է ապա գա յում ողջ 
ազ գի առող ջու թյու նը, աշ խա տան քային նե րու ժը, առա-
ջըն թա ցը̀ ամ բող ջու թյամբ վերց րած [6, 7]։ Վեր ջին տա-
րի նե րին բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րում գրե թե բո լոր 
տա րի քա-սե ռային խմ բե րում ար ձա նագր վում է ընդ հա-
նուր հի վան դա ցու թյան աճ [1], որի հիմ քում տն տե սա կան 
բնույ թի հա մա լիր գոր ծոն ներն են̀  բնակ չու թյան կեն սա-
մա կար դա կի կտ րուկ փո փո խու թյու նը, առող ջա պա հու-
թյան ապա կենտ րո նա ցու մը, ապ րե լա կեր պի վա տա ցու մը, 
սնն դի ան բա վա րար որա կը, ար դյու նա վետ առող ջա ցում 
ապա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա յու թյու նը և այլն [3, 
4, 8]։ Բնակ չու թյան առող ջա կան վի ճա կի նմա նա տիպ ան-
բա րեն պաստ փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում ան հրա ժեշ-
տու թյուն է առա ջա նում ու սում նա սի րել հա սա րա կու թյան 
առա վել խո ցե լի խմ բե րի առող ջա կան վի ճա կը և հե տա-
զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա մշա կել առող-
ջա կան վի ճա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված մի ջո ցա ռում ներ։

 Մար դու առող ջու թյու նը դի նա միկ ցու ցա նիշ է և բնու-
թագ րում է օր գա նիզ մի վի ճա կը որո շա կի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում։ Այն նաև սո ցիալա կան կա տե գո րիա է, քա նի 
որ հնա րա վոր է տի րա պե տել առողջ լի նե լու ար վես տին 
և ղե կա վա րել սե փա կան առող ջու թյու նը։ Առող ջու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է մի շարք կար գա վո րո վող և չկար-
գա վոր վող գոր ծոն նե րով։ Բազ մա թիվ մաս նա գետ նե րի-
կող մից կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
հա մա ձայն̀  առող ջու թյունն ավե լի քան 50% -ով պայ մա-
նա վոր ված է մար դու ապ րե լա կեր պով, 20% -ո վ` գե նե տիկ 
ին ֆոր մա ցիայով, մո տա վո րա պես այդ քա նով էլ այն պայ-
մա նա վոր ված է շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րով և 
բժշ կա կան սպա սարկ մամբ̀ ըն դա մե նը 10% -ո վ։ Հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ գե նե տիկ նա խատ րա-
մադր վա ծու թյու նը հի վան դու թյուն նե րի հան դեպ գրե թե 
չի են թարկ վում շտկ ման, իսկ բժշ կա կան սպա սարկ ման 
և շր ջա կա մի ջա վայ րի առող ջաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
են բա վա կա նին մեծ նյու թա կան ծախ սեր և ժա մա նակ, 
ապա ապ րե լա կեր պը, որն ան կախ է վե րը նշ ված գոր ծոն-

նե րից, առա ջա տար և կար ևո րա գույն տեղ է զբա ղեց նում 
առող ջու թյան վրա ազ դող և այն ձևա վո րող գոր ծոն նե րի 
շար քում։ 

«Ա ռողջ ապ րե լա կեր պը» կեն սա գոր ծու նեու թյան մի-
ջոց է, որն ուղղ ված է առող ջու թյան պահ պան մանն ու բա-
րե լավ մա նը, և պայ ման ներ ու նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում 
ապ րե լա կեր պի այլ կող մե րի զար գաց ման հա մար։ Հե տա-
զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ չա փա հաս տա րի քի 
ան հատ նե րի 90% -ին բնո րոշ են 1-ից 5 հիմ նա կան վար-
քային ռիս կի գոր ծոն ներ̀ ցածր ֆի զի կա կան ակ տի վու-
թյուն, ոչ ռա ցիոնալ սնունդ, վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ, 
հո գե բա նա կան սթ րես և այլ։ Նշ վում է, որ այս ռիս կային 
գոր ծոն նե րը դպ րո ցա կան և ու սա նո ղա կան տա րի նե րին 
ձևա վոր ված և հե տա գա կյան քում ար մա տա վոր ված 
անա ռողջ ապ րե լա կեր պի հետ ևանք են։ Վեր ջինս էլ հե-
տա գա յում նպաստւմ է բազ մա թիվ ոչ վա րա կային հի վան-
դու թյուն նե րի զար գաց մա նը, որոն ցից են աթե րոսկ լե րո զը, 
ճար պա կա լու մը, սիրտ -ա նո թային և ստա մոքս -ա ղի քային 
մի շարք հի վան դու թյուն ներ, շա քա րախ տը, ու ղիղ աղի քի 
քաղց կե ղը, ատամ նե րի ոսկ րա փու տը և այլն [2, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 14]։ Այդ իսկ պատ ճա ռով «ա ռողջ ապ րե լա կեր-
պը» կար ևոր վում է հատ կա պես երի տա սարդ նե րի, շր ջա-
նում, որի մի ստ վար խում բը զին ծա ռայող ներն են։ 

Աշ խա տու թյան նպա տակ է ներ կա յաց նել ծա ռա յու-
թյան ըն թաց քում ՀՀ ԶՈՒ տար բեր զո րա մա սե րում ծա-
ռայող նե րի սո ցիալ-հի գիենիկ կար գա վի ճա կի բնու թա գի-
րը և առող ջա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ գան գատ նե րի 
տա րած վա ծու թյու նը։

 նյու թը և մե թոդ նե րը։ ՀՀ ԶՈՒ տար բեր զո րա մա սե-
րում ծա ռայող 1400 զին վոր նե րի շր ջա նում հար ցա թեր թի-
կով ան ցկաց ված հարց ման մի ջո ցով ու սում նա սիր վել է 
նրանց սո ցիալ-հի գիենիկ կար գա վի ճա կը և առող ջա կան 
վի ճա կի վե րա բե րյալ գան գատ նե րի տա րած վա ծու թյու նը։

ՀՀ ԶՈՒ յոթ զո րա մա սե րում հարց մա նը մաս նակ ցած 
զին ծա ռայող նե րի 36,5% -ը Եր ևա նի բնա կիչ ներ էին, իսկ 
63,5% -ը̀ Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րից, այդ թվում` 
12,4% -ը̀ Շի րա կից, 9,2% -ը̀ Կո տայ քից, 8,3% -ը̀ Ար մա վի-
րից, 7,9% -ը̀ Արա րա տից, 6,9% -ը̀ Լո ռուց, 4,8% -ը̀ Արա-
գա ծոտ նից, 4,5% -ը̀ Գե ղար քու նի քից, 3,9% -ը̀ Տա վու շից, 
3,6% -ը̀ Սյու նի քից, 2% -ը̀ Վայոց ձո րից։ Ծա ռայող եր ևան-
ցի նե րի քա նակն ամե նա շա տը Ճամ բա րա կի զո րա մա սում 
էր (18,9%), իսկ ամե նա քի չը̀ Սի սիանի զո րա մա սում (6,8%) 
(նկ. 1)։

հհ զու զԻն ԾԱ ռԱյող նե ՐԻ սո ցԻԱԼհԻ գԻենԻկ կԱՐ գԱ վԻ ՃԱ կԻ 
բնու ԹԱ գԻ Րը եվ Առող ջԱ կԱն վԻ ՃԱ կԻ վե ՐԱ բեՐյԱԼ գԱն գԱտ
նե ՐԻ տԱ ՐԱԾ վԱ ԾուԹյու նը
Հով հան նի սյան Լ.Գ. 
ԵՊԲՀ, ռազ մա բժշ կա կան ֆա կուլ տե տ

ՀՏԴ: 61։355.3(479.25)։614.2-036.22
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Երևան; 36,50%

Շիրակ; 12,40%

Կոտայք; 9,20%

Արմավիր; 
8,30%

Արարատ; 7,90%

Լոռի; 6,90%

Արագածոտն; 4,80%

Գեղարքունիք; 4,50%

Տավուշ; 3,90%

Սյունիք; 3,60% Վայոց Ձոր; 2%

նկ. 1. Զին ծա ռայող նե րի բաշ խումն ըստ ծնն դա վայ րի

Ըստ հարց ման տվյալ նե րի̀  զին ծա ռայող նե րի հիմ-
նա կան մա սը (98,0%) ամուս նա ցած չէ։ 

Հա մա ձայն հարց ման տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան̀  
իրենց ըն տա նի քի ֆի նան սա կան վի ճա կը լավ են գնա հա-
տել զին վոր նե րի ըն դա մե նը 15,2% -ը, նրանց հիմ նա կան 
մա սը (81,2%) նշել է մի ջին ֆի նան սա կան վի ճակ, և վատ` 
ըն դա մե նը 3,6% -ը ։

 Հարց ման տվյալ նե րից պարզ դար ձավ, որ հարց մա-
նը մաս նակ ցած զին ծա ռայող նե րի ծնող նե րի 2/3 -ը բարձ-
րա գույն կր թու թյուն ու նեն (ն րան ցից եր կու սը կամ մե կը), 
իսկ զին ծա ռայող նե րի միայն 39,2%-ն է նշել, որ սո վո րել 
կամ սո վո րում է բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու-
թյու նում։ 

Ս նուն դը սո ցիալ-հի գիենիկ կար ևոր գոր ծոն նե րից 
մեկն է, իսկ ռա ցիոնալ սնն դի  կար ևոր սկզ բունք նե րից մե-
կը սնն դա կարգն է։ Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նից 
հայտ նի է, որ ամե նա նա խընտ րե լի տար բե րա կը չոր սան-
գա մյա սնն դա կարգն է։ Ըն դու նե լի է նաև երե քան գա մյա 
սնն դա կար գը։ Հայտ նի է, որ սնունդ ըն դու նե լու հա ճա խա-
կա նու թյան խախ տու մը մար սո ղա կան հա մա կար գում 
առա ջաց նում է ավե լորդ լար վա ծու թյուն, ինչ պես նաև 
արյան մեջ̀  սնն դա նյու թե րի խտու թյան նվա զում կամ 
բարձ րա ցում, որն էլ իր հեր թին կա րող է հան գեց նել բա-
ցա սա կան տար բեր փո փո խու թյուն նե րի։ 

Զին ծա ռայող նե րի սնն դա կար գի ու սում նա սի րու թյու-
նը ցույց տվեց, որ սնն դային ռե ժի մի խախ տում ներ նշող-
նե րի թիվն ան հա մե մատ մեծ է մինչև ծա ռա յու թյու նը։ 
Այս պես̀  ծա ռա յու թյան ըն թաց քում կրկ նա կի փոք րա նում 
է օրը մեկ ան գամ սն վող նե րի քա նա կը (այ նու ա մե նայ նիվ 
նշ ված 1% -ը նույն պես ան հանգս տաց նող է և վեր լու ծու-
թյան կա րիք ու նի), մոտ 6,5 ան գամ` եր կու ան գամ սն-
վող նե րի քա նա կը և ընդ հա կա ռա կը̀ մոտ եր կու ան գամ 
մե ծա նում է երեք ան գամ սն վող նե րի քա նա կը (p<0,001) 
(նկ. 2)։
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նկ. 2. Զին ծա ռայող նե րի սնն դա կար գը մինչև ծա ռա յու թյու նը և 
ծա ռա յու թյան ըն թաց քում

Ուս տի մեզ հե տաքրք րեց, թե զին ծա ռայող նե րը, պայ-
մա նա վոր ված սնն դա կար գի փո փո խու թյուն նե րով, ու նե-
ցե՞լ են արդյոք քա շի փո փո խու թյուն։ Հարց ման տվյալ-
նե րի հա մա ձայն̀  հարց ված զին ծա ռայող նե րի 59,9% -ը 
զո րա կոչ վե լուց հե տո ու նե ցել է քա շի կո րուստ։ Զին վոր նե-
րի 39,6% -ի շր ջա նում գրանց վել է մինչև 2 կգ, իսկ 60,4% -
ի շր ջա նում` 3 կգ -ից ավե լի քա շի կո րուստ։ Հար ցա թեր թի-
կի̀  «Քա շի կո րուս տը ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված» հար ցին 
երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում նշել են «կ լի մայի փո-
փո խու թյուն» (31,4%) և «սնն դի փո փո խու թյուն» (28,7%) 
տար բե րակ նե րը։ Ավե լի քիչ են այն զին վոր նե րը, որոնք 
քա շի կո րուս տը բա ցատ րել են հի վան դու թյամբ (19,2%), 
աշ խա տան քով կամ սթ րե սով (8,6%), իսկ նրանց մի մասն 
էլ (12,1%) ընդ հան րա պես դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել 
այս հար ցին (նկ. 3).
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նկ. 3. Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում քա շի կո րուս տը 
պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը (ը ստ զին վոր նե րի կող մից նշած 
պատ ճառ նե րի)

Պետք է փաս տել, որ այն զին վոր նե րը, որոնք ծա ռա-
յու թյան տա րի նե րին ու նե ցել են քա շի կո րուստ, հիմ նա-
կա նում նշել են 1-ից ավե լի պատ ճառ ներ։ 

«Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի» կար ևոր գու մա րե լի նե րից 
մե կը  ֆի զի կա կան ակ տի վու թյունն է։ Մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան տվյալ նե րը փաս տում են, որ երի տա-
սարդ նե րի շր ջա նում տա րեց տա րի սա կա վա շար ժու-
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թյան տա րած վա ծու թյան աճ է նկատ վում։ Հարց ված նե-
րի շր ջա նում մինչև ծա ռա յու թյու նը «շար ժա կան քաղ ցի» 
տա րած վա ծու թյան ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը 
հիմ նա կա նում հա մընկ նում են փաս տա ցի տվյալ նե րին։ 
Այս պես̀  մինչև ծա ռա յու թյու նը սպոր տային խմ բակ նե րում 
կամ ինք նու րույն, անընդ մեջ մարզ վել են հարց ված երի-
տա սարդ նե րի 15,0% -ը։ Այդ թի վը բա նա կում ծա ռայե լիս 
ավե լա ցել է 1,7 ան գամ և 25,9% է։ Զո րա կոչ վե լուց առաջ 
և հե տո սպոր տով ոչ միշտ զբաղ վել է հարց ված նե րի հա-
մա պա տաս խա նա բար 15,1% -ը և 10,6% -ը, միշտ` հա մա-
պա տաս խա նա բար 15,0% -ը և 25,9% -ը և ընդ հան րա-
պես չեն զբաղ վել հա մա պա տաս խա նա բար̀ 23,4% -ը և 
14,9% -ը (նկ. 4)։ Պետք է հա վե լել, որ ֆի զի կա կան պատ-
րաստ վա ծու թյուն զո րա կոչ վե լուց առաջ և հե տո ու նե ցել 
են հարց ված նե րի հա մա պա տաս խա նա բար̀ 17,8% -ը և 
98,7% -ը ։
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Մինչև ծառայությունը Ծառայության ընթացքում

նկ. 4. Սպոր տով զբաղ վա ծու թյու նը մինչև ծա ռա յու թյու նը և 
ծա ռա յու թյան ըն թաց քում

 Մար դու առող ջու թյան վրա ան բա րեն պաստ ազ դե-
ցու թյուն կա րող են թող նել քնի տևո ղու թյան շե ղում նե-
րը։ Հարց ման տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 
մինչև ծա ռա յու թյու նը 22,9% -ը քնել է 8 ժամ, որը լիովին 
բա վա րար է թե՛ մտա վոր և թե՛ çֆի զի կա կան աշ խա տու-
նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար։ Մտա հո գիչ է այն 
փաս տը, որ նրանց 9,7% -ի դեպ քում ֆի զիոլո գիական 
քնի տևո ղու թյու նը կազ մել է 8 ժա մից պա կաս, որը բժշ-
կա-կեն սա բա նա կան սկզ բունք նե րի տե սան կյու նից ան-
թույ լատ րե լի եր ևույթ է։ Առող ջու թյան վրա բա ցա սա բար 
է ազ դում նաև 8 ժա մից ավե լի ֆի զիոլո գիական քնի 
տևո ղու թյու նը, որն առ կա է երի տա սարդ նե րի մե ծա մաս-
նու թյան շր ջա նում (67,4%)։ Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում ավե լա նում է բա վա րար (77,3%), 8 ժա մից 
պա կաս (13,3%) քնող նե րի թի վը և պա կա սում 8 ժա մից 
ավե լի (9,4%) ֆի զիոլո գիական քնի տևո ղու թյուն նշած 
զին վոր նե րի քա նա կը։ 

Կար ևո րե լով ֆի զիոլո գիական քնի բա վա րար տևո-
ղու թյան նշա նա կու թյու նը̀  հարկ է նշել, որ պա կաս կար-
ևոր չէ նաև հան գիստ քու նը։ Հարց ված նե րի հիմ նա կան 

մա սը (75,0%) մինչև ծա ռա յու թյան ան ցնե լը հան գիստ է 
քնել։ Մտա հո գիչ է այն փաս տը, որ նման երի տա սարդ-
նե րի թի վը նվա զում է (62,1%) ծա ռա յու թյան ըն թաց քում, 
ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ հարց ված երի տա-
սարդ նե րի որոշ մա սը գան գատ վում է քնի խան գա րում-
նե րից (ը նդ հա տում նե րով քուն, ան քնու թյուն և քն կո տու-
թյուն)։ Այս պես̀  ծա ռա յու թյան ըն թաց քում, հա մե մա տած 
մինչև ծա ռա յու թյու նը, զին վոր նե րի շր ջա նում ավե լա նում 
է «քն կո տու թյուն» (11,0%-11,5%), «ընդ հա տում նե րով 
քուն» (12,5%-24,0%) և «անք նու թյուն» (1,5%-2,4%) նշած 
զին ծա ռայող նե րի թի վը (նկ. 5).
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նկ. 5. Քնի նոր մալ տևո ղու թյան և խախ տում նե րի տա րած վա
ծու թյու նը զին ծա ռա յող նե րի շր ջա նում մինչև ծա ռա յու թյու նը և 
ծա ռա յու թյան ըն թաց քում

 Հայտ նի է, որ առող ջա կան վի ճա կի վրա խիստ բա-
ցա սա բար են ազ դում վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րը։ 
Ինչ պես մինչև ծա ռա յու թյու նը, այն պես էլ ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում երի տա սարդ նե րից շա տե րը չեն պահ պա նում 
առողջ ապ րե լա կեր պի սկզ բուն քը։ Հա մա ձայն հարց ման 
տվյալ նե րի̀  մինչև զո րա կոչ վե լը առող ջա կան վի ճա կի 
վրա վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան վե րա-
բե րյալ գի տե լիք ներ չեն ստա ցել 32,8% -ը, ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում նրանց թի վը ստույգ (p<0,05) կր ճատ վել և 
դար ձել է 26,4%։ Զո րա կոչ վե լուց առաջ և հե տո ծխել երբ-
ևէ փոր ձել են հարց ված նե րի հա մա պա տաս խա նա բար̀ 
75,4% և 80,2% -ը։ Պետք է նշել, որ հարց ված երի տա-
սարդ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը սկ սել է ծխել դպ րո ցա կան 
տա րի նե րին։ Հարց ման տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
տվեց, որ ծխող նե րի 53,2% -ը սկ սել է ծխել 15-18 տա րե-
կա նում, մի ջին դպ րո ցում (13-14 տա րե կան) այս վնա սա-
կար սո վո րու թյու նը ձեռք է բե րել 15,2% -ը, 5,5%-ն էլ սկ-
սել է ծխել ավե լի վաղ (12 տա րե կա նում և դրա նից առաջ) 
հա սա կում։ Հարց ված երի տա սարդ նե րի շր ջա նում ծխա-
խո տի գլա նակ նե րի օգ տա գործ ման թվա քա նա կի ու սում-
նա սի րու թյու նից պարզ վեց, որ ծա ռա յու թյան ըն թաց քում 
նվա զել է հազ վա դեպ (12,5%-6,3%) ծխող զին վոր նե րի 
թի վը, փո խա րենն ավե լա ցել է օրա կան թե՛ 15-20 գլա նակ 
(39,4%-49,2%) և թե՛ 20 գլա նա կից ավե լի (11,1%-11,5%) 
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ծխող զին ծա ռայող նե րի թի վը։ Միև նույն ժա մա նակ ու-
րա խաց նող է այն փաս տը, որ ծխող զին վոր նե րի հիմ նա-
կան մա սը (71,8%) ցան կա նում է թող նել ծխե լը։ Հարց ված 
զին ծա ռայող նե րի գե րակշ ռող մա սը (80,4%) վս տահ է, որ 
ծխե լը օր գա նիզ մի հա մար վնա սա կար է։

 Զին ծա ռայող նե րը «Ո՞րն է Ձեր վնա սա կար սո վո-
րույթ նե րի պատ ճա ռը» հար ցին, նշել են հար ցա թեր-
թի կում ընդ գրկ ված պա տաս խան նե րից մի քա նի սը։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանց պա տաս խան նե րում նշ ված 
ամե նա տա րած ված պատ ճա ռը հա ճույքն է (39,6% և 
24,9%), որին ըստ հա ճա խա կա նու թյան̀  հա ջոր դում են 
ներ քին հույ զե րը (12,2% և 16,9%), հե տաքրք րու թյու նը 
(8,1% և 7,2%), կյան քի դժ վա րու թյուն նե րը (9,0% և 13,3%), 
հո գե կան տրավ ման (2,0% և 4,4%)։ Վնա սա կար սո վո-
րու թյուն նե րի պատ ճա ռը դժ վա րա ցել են նշել 29,1% -ը և 
33,3% -ը։ 

Լավ; 31,60%

Վատ; 52,60%

Բավարար; 15,80%

նկ. 6. Զին ծա ռայող նե րի առող ջա կան վի ճա կը ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում` ըստ իրենց գնա հատ ման

Անդ րա դառ նա լով հարց ված զին ծա ռայող նե րի կող-
մից իրենց առող ջա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ տր ված 
գնա հա տա կա նի վեր լու ծու թյա նը̀ փաս տենք, որ զին-
վոր նե րից շա տերն են նշել, թե ծա ռա յու թյան ըն թաց-
քում ու նե ցել են առող ջու թյան կո րուստ։ Այս պես̀  մինչև 
զո րա կոչ վե լը իրենց առողջ են հա մա րել հարց ված նե րի 
83,8% -ը, ծա ռա յու թյան ըն թաց քում այդ ցու ցա նի շը նվա-
զել է 13,7% -ով (70,1%)։ Ծա ռա յու թյան ըն թաց քում հարց-
ված նե րի 31,6% -ը իր առող ջա կան վի ճա կը գնա հա տել է 
լավ, 52,6% -ը̀  բա վա րար, և 15,8% -ը̀  վատ (նկ. 6)։ 

Չ նա յած հարց ված զին վոր նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
(մինչև զո րա կոչ վե լը և հե տո հա մա պա տաս խա նա բար̀ 
83,8% և 70,1%) իրեն առողջ է հա մա րում, այ նու ա մե նայ-
նիվ նրան ցից 2/3 -ը նշել է գան գատ ներ տար բեր օր գան-
հա մա կար գե րի կող մից, ընդ որում, նման զին վոր նե րի 
մեծ մա սը միաժա մա նակ նշել է մե կից ավե լի գան գատ-
ներ։ Ծա ռա յու թյան ըն թաց քում նշած գան գատ նե րի թիվն 

ավե լա ցել է։ 
Հարց ման տվյալ նե րից եր ևում է, որ մինչև զո րա կոչ-

վե լը 62,1% -ը, իսկ զո րա կոչ վե լուց հե տո 48,2% -ը որ ևէ 
հի վան դու թյան վե րա բե րյալ գան գատ չի նշել։ Միաժա-
մա նակ որ ևէ գան գատ նշած զին վոր նե րի շր ջա նում հի-
վան դու թյան վե րա բե րյալ գան գատ նե րի տա րած վա-
ծու թյան ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ մինչև 
ծա ռա յու թյու նը և ծա ռա յու թյան ըն թաց քում հա մա պա-
տաս խա նա բար̀ 10,5% -ը և 12,5% -ը տար բեր գոր ծոն նե -
րի հան դեպ նշել է ալեր գիկ ռեակ ցիաներ, նրան ցից 10,1% 
-ը և 10,9% -ը գան գատ վել են աչ քի հի վան դու թյուն նե րից, 
7,1% -ը և 12,8% -ը նկա տել են ճնշ ման տա տա նում ներ, 
մար  սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դու թյուն ներ նշել են 
զին վոր նե րի 4,2% -ը և 6,3% -ը, իսկ տոն զի լիտ (ն շի կա-
բորբ) և ռև մա տիզմ` հա մա պա տաս խա նա բար̀ 3,2% -ը և 
5,6% -ը, 2,6% -ը և 3,3% -ը։ 

Հարց ված նե րի 44,8% -ը նշել է, որ ու նի բժիշկ-մաս-
նա գե տի խորհր դատ վու թյան կա րիք։ Չնա յած հարց-
ված նե րը «Ի՞նչ մաս նա գե տի խորհր դատ վու թյան կա րիք 
ու նեք» հար ցին տվել են մի քա նի պա տաս խան, այ նու ա-
մե նայ նիվ զին ծա ռայող նե րը առա ջին հեր թին ստո մա տո-
լո գի (29,4%) և հո գե բա նի (28,8%) կա րիք ու նեն։ Ավե լի 
քիչ երի տա սարդ ներ թե րապև տի (16,6%) և վի րա բույ ժի 
(10,7%)  կա րիք ու նեն։ 14,5% -ը նշել է այլ (ե րի կա մա բա նի, 
մաշ կա բա նի, ակ նա բույ ժի, սր տա բա նի) մաս նա գետ նե րի 
մա սին նույն պես։ 

Մինչև զո րա կոչ վե լը առող ջա կան խն դիր ներ առա-
ջա նա լիս հարց ված նե րի մոտ 2/3-ն է դի մել բժշ կի (69,6%), 
ընդ որում, հիմ նա կան մա սը դի մել է նեղ մաս նա գի տա-
կան օգ նու թյուն ստա նա լու հա մար ան մի ջա պես (41,5%) 
կամ էլ շատ հազ վա դեպ (33,2%), և ծանր դեպ քե րում տղա-
նե րի միայն 25,3%-ն է դի մել բժշ կի օգ նու թյան։ Սա կայն 
ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ան մի ջա պես բժշ կի դի մող զին-
վոր նե րի քա նակն ավե լա ցել է (54,8%), իսկ հազ վա դեպ և 
միայն ծանր դեպ քե րում բժշ կի դի մող նե րի քա նա կը պա-
կա սել է (23,2% և 22,0%)։ Մինչև ծա ռա յու թյան ան ցնե լը 
տղա նե րը նշել են բժշ կի չդի մե լու տար բեր պատ ճառ ներ։ 
Այս տեղ խիստ ան հանգս տաց նող է այն, որ երի տա սարդ-
նե րի 8,5% -ը սպա սում է հի վան դու թյան ինք նու րույն ան-
ցնե լուն։ Նրանց 15,5% -ը ուղ ղա կի չի սի րում դի մել բժշ կի, 
իսկ 2,4% -ը ու շադ րու թյուն չի դարձ նում առող ջա կան խն-
դիր նե րին։ Հարց ված նե րը նշել էին նաև այլ տար բե րակ-
ներ̀ «բ ժիշկ նե րին չեմ վս տա հում» (1,1%), «վա խե նում եմ 
ֆի նան սա կան ծախ սե րից» (1,6%), «ժա մա նակ չու նեմ» 
(0,6%), «չ գի տեմ, թե ում դի մեմ» (0,7%)։ Իսկ ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում զին վոր նե րի 21,3% -ը, որոնք հրա ժար վում են 
դի մել բժշ կի, նշել են հետ ևյալ տար բե րակ նե րը̀  7,0% -ը 
սպա սում է հի վան դու թյան ինք նու րույն ան ցնե լուն, 2,8% -
ը ու շադ րու թյուն չի դարձ նում առող ջա կան խն դիր նե րին, 
1,6% -ը չի վս տա հում բժիշկ նե րին, 0,3% -ը չգի տի, թե ում 
դի մի։ «Գո՞հ եք զո րա մա սի բժշ կա կան սպա սար կու մից» 
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հար ցին զին վոր նե րի 71,8% -ը դրա կան պա տաս խան է 
տվել, 6,0% -ը նշել է «լիար ժեք չէ», 2,1% -ը̀  «գոհ չեմ» պա-
տաս խան նե րը, իսկ 20,1% -ը դժ վա րա ցել է գնա հա տել։ 
Զո րա մա սի բժշ կա կան սպա սար կու մից դժ գոհ զին վոր նե-
րի 24,1% -ը բո ղո քել է նրա որա կից, իսկ մյուս նե րը դժ վա-
րա ցել են պա տաս խա նել։ 

Ամ փո փե լով վե րը նշ վա ծը̀ կա րե լի է փաս տել, որ 
ծա ռա յու թյան ըն թաց քում զին ծա ռայող նե րի շր ջա նում 
ար ձա նագր վում են «Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի» առան ձին 

բա ղադ րիչ նե րի և սնն դային ռե ժի մի կա նո նա կար գի բա-
րեն պաստ փո փո խու թյուն ներ, ավե լա նում է վնա սա կար 
սո վո րու թյուն նե րի մա սին ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ 
ստա ցած երի տա սարդ նե րի քա նա կը։ Մտա հո գու թյան 
խն դիր է ծա ռա յու թյան ըն թաց քում քա շի կո րուստ, ֆի-
զիոլո գիական քնի խան գա րում ներ և առող ջա կան վի ճա-
կի տար բեր տի պի գան գատ ներ նշած զին վոր նե րի քա-
նա կի ավե լա ցու մը։
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Ключевые слова։ военнослужащий, социальногигиениче
ский статус, состояние здоровья

Среди 1400 военнослужащих различных войсковых частей 
МО РА с помощью анкетирования был исследован социально-
гигиенический статус и распространенность жалоб по поводу 
состояния здоровья.

Во время воинской службы среди военнослужащих были 

зарегистрированы благоприятные изменения в распорядке 
пищевого режима и отдельных компонентах здорового обра-
за жизни, а также подросло число военнослужащих с необ-
ходимыми знаниями о вредных привычках. Предметом для 
беспокойствия является увели че   ние числа военнослужащих 
с различными жалобами на состояние зоровья, нарушением 
физиологического сна, а также потеря веса во время службы.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖАЛОБ ПО ПОВОДУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ХАРАКТЕРИСТИКA 
СОЦИАЛЬНОГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МО РА
Оганисян Л.Г.
ЕГМУ, Военно-медицинский факультет

 Р Е З Ю М Е

 S U m m A r Y

Keywords։ soldier, socialhygienic status, health condition
The social-hygienic status and prevalence of health com-

plaints among 1400 soldiers who served in different military units 
of MD RA was investigated by a questionary survey. 

Favorable changes of certain components of “Healthy Life-
style” and food regime regulation were registered among sol-

diers during their military service. Meantime, there is an increase 
in number of young people who got knowledge about harmful 
habits. The matter of concern is the increase in number of such 
soldiers who have weight loss, sleep disturbances and different 
health complaints during military service.

ThE ChArACTErISTICS Of mD rA SOlDIErS’ SOCIAlhYgIENIC STATUS AND prEvAlENCE Of 
hEAlTh COmplAINTS
Hovhannisyan L.G.
YSMU, Military Medical Faculty
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Актуальность

Степень разработанности математических моделей 

в научной дисциплине служит объективной характери-

стикой глубины знаний в области изучаемого предмета. 

Так например, явления в физике и химии описываются 

математическими моделями достаточно полно. В резуль-

тате, эти науки достигли высокой степени теоретических 

обобщений.

В настоящее время в медицине разработаны 

различные методы математического мо делирования 

различных явлений как в области изучения течения 

заболеваний, эффективности лечения, так и социаль-

но-экономических аспектов управления здравоохране-

нием и т.д. [2, 3, 4, 6, 9].

В Республике Армения научные исследования по 

этим проблемам немногочисленны, что определяет 

актуальность и необходимость данного комплексного 

медико-социального исследования, про во ди мого с по-

зиций системного подхода, углубленного анализа, обо-

снования и внед ре ния по лу чен ных научных результатов 

в практическое здравоохранение.

Материал и методы исследования 

1. Соматическая патология детского на се ле ния 

РА бы ла изу че на нами на основе 7349 исто рий бо-

лез ней больных детей, об сле дованных и ле чен  ных по 

поводу той или иной со ма ти ческой патоло гии в дет-

ской уни верситетской кли ни ке, и сгруппирована по 

следующим параметрам:

 � динамика и структура со ма тической патологии 

по от дельным нозологиям (бо лез ни органов ды-

хания; органов пищеварения; кост но-мы шечной 

сис те мы и соедини тельной ткани; мо  че  по ло вой 

системы; отдельные сос тоя  ния, возникшие в 

пе ри на тальном периоде; врож ден ные от кло не-

ния, дефекты и хро мо сом ные нарушения; дру-

гие заболевания); 

 � возраст детей по двум категориям (А. неона-

тальный (от 0 до 28 дней), грудной и школь-

ный; Б. до 1 года; от 1 до 3 лет; от 4 до 10 лет; 

от 11 до 17 лет); 

 � пол (мужской, женс кий);

 � место жительства (город, село); 

 � медико-геогра фи чес кий район (Центральный, 

Ши рак с кий, Северо-Восточный, Се ванский, 

Сю никский), период об следования (с 2003 по 

2009 гг.); 

 � от де ление, в котором проводилось обследова-

ние и лечение больных (груд ное, старшего воз-

раста, па тологии новорожденных, реанимаци-

онное); 

 � длительность лечения (до 10 дней, 10-15, 15-20, 

20-30 дней и бо лее 30 дней);

 �  вес при рождении (до 1000 г, более 1000 г).

2. Летальность бы ла изу че на на основе 568 исто-

рий бо лез ней умерших детей, которые обсле до ва лись 

и ле чились в университетской детской клинической 

больнице, и была сгруппирована по следующим па ра-

мет рам: 

 � бо лез ни органов дыхания; органов пищеваре-

ния; внутриутробные инфекции; врож ден  ные 

от кло  нения (аномалии раз ви тия), дефекты и 

хромосомные нарушения; сепсис; со четан  ные 

за бо левания; другие заболевания);

 � возраст (до 1 года; от 1 до 3 лет; от 4 до 10 лет, 

от 11 до 17 лет); 

 � пол (мужской, женс кий);

 � место жительства (город, село); 

 � медико-геогра фи чес кий район (Центральный, 

Ши рак с кий, Северо-Восточный, Се   ванский, 

Сю никский), период ис следований (с 2003 по 

2009 гг.);

 � период наступления летального исхода начи-

ная от начала лечения (до 10 дней, 11-15, 16-

20, 21-30 дней и более 30 дней).

В ходе исследований были использованы: со циаль-

но-ги гие ни чес кий, ста тис ти чес кий, кли  ни чес кий и другие 

ме то ды. Были определены: “удель ный вес явления”, рас-

прос тра не нность яв ле ния, дос то вер ность разницы отно-

сительных величин [5, 7]. 

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ СОМАТИ
ЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Симонян К.Г.1, Кочарян С.П.2, Галстян С.Г.3
1 ЕГМУ, Kафедрa педиатрии №1
2 ЕГМУ, Научноисследовательский центр
3 ЕГМУ, Военномедицинский факультет

УДК: 616-053.2-036.22(479.25):61.001.57+614.1:312
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Полученные нами данные были разнонаправлен-

ны, противоречивы и не позволяли составить целост-

ное представление о процессах относительно детской 

соматической па тологии и летальности. В этой связи 

зак лю чи тель ным эта пом ста тисти чес кой об ра бот ки по-

лу чен ных ре зуль та тов яви лось про ве де ние систем но го 

мно го фак тор но го ана ли за с целью по лу че ния ма те ма-

ти чес кой мо де ли исс ле дуе мо го явления [1, 8, 10, 11,].

В ос но ве ана ли за было вы чис ле ние обоб щен ных 

(ин тег раль ных) по ка за те лей по по лу  чен ным в ре зуль та-

те исс ле до ва ния еди нич ным па ра мет рам в раз лич ные 

сро ки, пе рио ды или в за ви си мости от ста дий раз ви тия 

про цес са и др. Для это го мно го мер ные ко ли чест вен-

ные ха рак те ристи ки с не со поста вимы ми аб со лют ны ми 

зна   че ния ми пе ре во ди лись в со поста ви мые пу тем вы-

чис ле ния от но си тель ных раз ностей  каждого из па-

раметров пос ле про ве де ния ста тисти чес кой об ра бот ки 

и нор ми ро ван ны ми, т.е. при ня ты ми за нор му па ра мет-

ра ми .

.

Степень влияния единичных показателей на 

исслед уе мый про цесс оце ни ва лась ве со вым коэффи-

циентом (коэффициентом влия ния):

, где

 - постоянный множитель, выбираемый из удобст-

ва масш та ба;

 - среднеквадратическое откло не ние зна че ния в 

относительных еди ни цах,  вы чис ляе мое по фор му ле:

, где

 - дисперсия исследуемого параметра ;

 - коли чест во наб лю де ний при оп ре де ле нии ;

 - дисперсия исследуемого параметра ;

 - кол и чест во наб лю де ний при оп ре де ле нии .

По полученным данным рассчи ты вали взве шен ное 

сред нее для каждой группы параметров - ве ли чи ну, ин-

тег раль но ха рак те ри зую щую исследуемый про цесс в 

за дан ный срок, пе риод (в от но си тель ных еди ни цах):

.

По результатам расчетов стро или гра фи чес кую 

за ви си мость взве шен ных сред них от вре ме ни, пе рио да 

или дру гих за дан ных фак то ров.

По по лу чен ной гра фи чес кой за ви си мости под би рали 

ана ли ти чес кое вы ра же ние. Гра фи чес кая за ви си мость 

так  же, как и ее ана ли ти чес кое опи са ние, представ ляет 

со бой ин тег раль ную (обоб щен ную) ма те ма ти чес кую мо-

дель изу чае мо го про цес са, адек  ват ность ко то рой про ве-

ряли с помощью кри те рия Фи ше ра-Сне де ко ра. По лу чен-

ные мо де ли поз во ляли оце ни вать ди на ми ку исс ле дуе мо го 

про цес са, его ха рак тер, вы яс  нить ве со мость от дель ных 

па ра мет ров в обес пе че нии жиз не дея тель ности от дель-

ной систе мы или ор га низ ма в це лом.

В процессе формирования структуры детской сома-

тической патологии и летальности в РА при   ни ма ли учас-

тие са мые разные, известные и неизвестные факторы. 

Их учет и изу  чение яв ля ют ся обя за тель ным условием для 

понимания дальнейшего раз ви тия всей пе ди ат рии. Сле-

дует под черк нуть, что для полного представления и оцен-

ки структуры детской соматической па тологии и леталь-

ности особенно важ но наличие ее целостной картины, 

от сут ст вие ко торой мо жет затруднить работу по усо  вер-

шенст во ва нию структуры и фун к цио нирования пе диа три-

чес кой службы в РA.

Системный многофакторный анализ с математиче-

ским моделированием структуры дет ской со ма тической 

патологии и летальности в РА был проведен с учетом 

всей детской со матической па то ло гии и летальности на 

основе данных уни верситетской детской клинической 

больницы и от ве тов на следующие строго оп ре де лен-

ные воп  ро сы:

1. как характеризуются детская соматическая пато-

логия и летальность и чем они обус  лов ле ны ?;

2. какие заболевания или группы заболеваний обуслав-

ливают детскую сома ти чес кую па то логию в РА?

Результаты исследования 

Анализ данных, представленных на рис. 1 и табл. 

1 позволяет по структуре детской соматической патоло-

гии выявить следующие за ко но мерности:
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Рис.1 Графическое изображение математической модели 
структуры детской сома ти чес кой пато ло гии в РА 
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 � кривая графического изображения математи-

ческой модели резко под ни ма ет ся по болез-

ням органов дыхания, несколько снижается по 

внутриут роб ным ин фек циям, затем резко снижа-

ется по остальным рассмотренным нозологиче-

ским груп пам;

 � существенное и принципиальное значение 

имеет медико-географический район, жен-

ский пол и сельский район проживания;

 � возрастной фактор сохраняет свое значение 

на все периоды жизни боль ных де тей.

Таким образом, было установлено, что за период 

с 2003 по 2009 гг. ситуация по детской соматической 

пато ло гии в масш табах РА неста биль на, ха рак те ри зу ется 

резким подъемом по забо лева иням органов дыхания. При 

этом четко выри со вы ва ет ся существенное значение бо-

лез ни для определенной возрастной группы детей (до 1 

года), на хо див щихся на стационарном ле чении.

Ниже приведено графическое изображение мате-

матической модели структуры детской ле таль нос ти в РА 

и сте пень влияния отдельных факторов на ее формирова-

ние (рис. 2 и табл. 2).
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Рис. 2 Графическое изображение математической модели 
структуры детской летальности вследствие детской сома ти
чес кой пато ло гии в РА

Анализ полученных данных показывает, что:

 � кривая графического изображения математи-

ческой модели имеет два резко вы ра жен ных 

пика – по внутриутробным инфекциям и по 

сепсису;

 � медико-географический район имеет сущест-

венное значение при внут ри ут робных ин фек-

циях; врожденных отклонениях, дефектах и 

хромосомных на ру ше ни ях; а также сепсисе;

 � пол больных имеет значение при формирова-

нии сепсиса и внутри ут роб ных ин фек ций;

 � возрастной фактор сохраняет свое значение 

для детей до 1 года, на все периоды жизни боль-

ных детей с заболеванями органов дыхания и 

при внут ри ут роб ных инфекциях.

Заканчивая раздел “математическое моделирова-

ние структуры дет ской со ма ти ческой па  то ло гии в РА”, 

мы сочли целесообразным провести сравнение полу-

ченных всех мате ма ти чес ких мо де лей с помощью кри-

терия Пирсона (табл. 3).

На основании результатов математического моде-

лирования структуры дет ской со ма ти ческой па то ло гии 

и летальности в РА можно сделать следующие выводы:

1. изучением только лишь отдельных нозологий или 

групп заболеваний практически не воз мож но со-

ставить целостное пред ставление об изменениях 

или существующих тен денциях в структуре дет ской 

со ма ти ческой па то ло гии в РА;

2. дет ская со ма ти ческая па то ло гия обусловлена па-

то ло гией новорож ден ных как в целом для РА, так 

и для отдельно взя того медико-гео гра фического 

райо на;

3. в развитии дет ской со ма ти ческой па то ло гии действу-

ют более тонкие ме ха низ мы. Срав  ни  тель ная харак-

Таблица 1

Значение величины Xo/sigma2 по структуре детской сома ти чес кой пато ло гии в РА

Группа 
нозологий

Возраст (в годах)
Место 

жительства
Пол больных Медикогеографический район

до 1
года

13
лет

410
лет

1117
лет

горо
жане

сель
чане

маль
чики

девоч
ки

Цент
ральный

Ширак
ский

 Северо
Восточ.

Севан
ский

Сюник
ский

Болезни органов 
пищеварения

104,1 34,7 25,8 32,7 25,8 24,2 18,5 184,7 -63,0 19,3 144,3 13,5 33,3

Болезни органов 
дыхания

1107,4 1107,4 1107,4 1107,4 -370,0 1107,4 -158,7 7326,0 35131,4 52922,6 50537,6 47547,5 20987,7

Внутриутробные 
инфекции

0,0 -277,5 370,0 -222,1 277,5 554,6 277,5 2203,9 9923,7 20122,7 1111,1 11005,6 7685,0

Врожденные 
отклонения

185,1 185,1 -222,1 -369,5 -138,8 185,1 185,1 370,3 -1689,4 -2212,1 -2902,8 -1993,3 -2463,7

Сепсис 5,8 7,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3231,3 -2934,2 -2973,8 -1714,9 -3091,9 -3061,3

Сочетанные 
заболевания

5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2920,4 -2963,7 -3020,1 -1190,4 -2828,4 -3083,8

Другие 
заболевания

532,6 874,9 277,8 20,7 251,8 228,9 213,5 2,9 3,0 -4,3 1110,7 2,2 2,7
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теристика структур дет ской со ма ти ческой па то ло гии 

различных ме ди ко-гео гра фи чес ких райо нов доволь но 

сложна; наб лю да ются весьма инте рес ные яв ле ния, 

которые нельзя объяс нить вли янием только лишь одно-

го фактора. По на шим дан ным от ме чается совокупное 

воз дейст вие раз лич ных, внеш    не не связан ных друг с 

другом фак то ров;

4. вопрос организации педиатрической службы тре-

бует отдельного его рассмотрения для каж дого 

медико-гео гра фического района. При этом, учи-

тывая наличие кор ре ля ционной свя зи между ма-

тематическими моделями на уровне РА и медико-

гео гра фических райо нов, ес тествен но воз ни ка ет 

вопрос о при о ритетности и объемах оказывае мой 

педиатрической по мо щи; 

5. имеется научнообоснованная не об хо димость и воз-

можность организации ока за ния педиатрической 

помощи рас сре до то ченно отдельно в масштабах 

Рес пуб ли ки Армения и ме ди ко-гео гра фических 

райо нов. При этом, четкое (адекватное) распреде-

ление пе диатрической ак тив  ности необходимо про-

вести с практических позиций с уче том нуж дае-

мос ти дет ского на селения в конкретных от дель ных 

медико-гео  гра фических райо нах.

Таблица 2

Значение величины Xo/sigma2 в структуре летальности по причине детской сома ти чес кой пато ло гии в РА

Группа 
нозологий

Возраст 
(в годах)

Место 
жительства

Пол больных Медикогеографический 
район

до 1
года

13
лет

410
лет

1117
лет

горо
жане

сель
чане

маль
чики

девоч
ки

Центр
альный

Ширак
ский

Северо
Восточный

Севан
ский

Сюник
ский

Болезни органов 
пищеварения

14,0 1,4 1,3 1,7 55,5 416,2 81,3 17,9 65,3 69,4 547,7 817,0 817,0

Болезни органов 
дыхания

119,0 41,7 92,6 45,6 65,3 85,4 70,9 349,7 314,0 -292,3 1106,5 828,7 828,7

Внутриутробные 
инфекции

-510,4 17,4 -11,2 826,1 1355,4 501,1 1115,1 -1374,5 -798,4 -2094,2 -1543,2 16633,9 833,1

Врожденные 
отклонения

7,2 5,0 1,4 1,1 47,1 112,7 94,1 68,6 -2508,8 -1492,1 -2397,7 14411,1 -2222,2

Сепсис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3269,8 975,6 26111,1 3055,6 9977,8 3888,9

Сочетанные 
заболевания

3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2430,8 -2764,9 -582,8 -2323,2 -510,9 -2416,9

Другие 
заболевания

3,8 -2,8 -2,2 -3,9 -3,7 5,8 3,9 -3,7 3,3 -2,5 -34,6 1,4 63,8

Таблица 3

Значение критерия Пирсона по структуре детской соматической патологии и летальности в РА

При всех нозологических 
группах

При исключении болезней органов дыхания; внутриутробных инфекций; 
врожденных отклонений, дефектов и хромосомных нарушений; сепсиса

0,06 0,86
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Ու սում նա սիր վել են ՀՀ ման կա կան բնակ չու թյան սո մա տիկ 
պա թո լո գիայի պատ ճա ռով հոս պի տա լաց ման և մա հա բե րու-
թյան ցու ցա նիշ նե րը։ Դրանք եղել են հա կա սա կան, տա րաբ-
նույթ և թույլ չեն տվել ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում ու նե նալ 
վե րը նշ ված ցու ցա նիշ նե րի մա սին։ Ըստ այդմ էլ ստաց ված 
ար դյունք նե րի վի ճա կագ րա կան մշակ ման վերջ նա կան փուլն 
եղել է բազ մա գոր ծո նային հա մա կար գային վեր լու ծու թյան կա-
տա րու մը` մա թե մա տի կա կան մո դե լա վոր մամբ։ Վեր ջինս թույլ 
է տվել եզ րա կաց նել, որ. 

 � բժշ կա -աշ խար հա գրա կան գո տին ու նի էա կան նշա նա կու-

թյուն նե րար գան դային վա րակ նե րի, բնա ծին շե ղում նե րի, 
դե ֆեկտ նե րի և քրո մո սո մային խան գա րում նե րի, ինչ պես 
նաև սեպ սի սի տե սա կե տից,
 �  հի վանդ նե րի սեռն ու նի նշա նա կու թյուն սեպ սի սի և նե րա-
գան դային վա րակ նե րի ձևա վոր ման ժա մա նակ,
 �  տա րի քային գոր ծո նը պահ պա նում է իր նշա նա կու թյու նը 
մինչև 1 տա րե կան երե խա նե րի հա մար, շն չա կան օր գան նե-
րի հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող երե խա նե րի մոտ նրանց ողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ինչ պես նաև նե րար գան դային 
վա րակ նե րի տե սա կե տից։

հհ մԱն կԱ կԱն բնԱկ ՉուԹյԱն սո մԱ տԻկ ՊԱ Թո Լո գԻԱյԻ եվ մԱ հԱ բե ՐուԹյԱն մԱ Թե մԱ տԻ
կԱ կԱն մո դե ԼԱ վոՐ մԱն մԱ սԻն 
 Սի մո նյան Կ.Հ.1, Քո չա րյան Ս.Պ.2, Գալս տյան Ս.Գ.3
1 ԵՊԲՀ, ման կա բու ժու թյան թիվ1 ամ բիոն
2 ԵՊԲՀ, գիտահետազոտական կենտրոն
3 ԵՊԲՀ, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տ

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

The indices of hospitalization and mortality due to somatic pa-
thology among children of the RA have been studied. They are 
contradictory, diverse and it was impossible to have an overall 
idea about the above mentioned indices. So, the final stage of the 
statistical analysis of the obtained results was a multifactor sys-
temic analysis by mathematic modeling. Summing up the results, 
we can state the following: 

 � The medical-geographic area is of great importance in terms 

of intrauterine inflammation, inborn disorders, defects and 
chromosomal abnormalities and sepsis as well, 
 � The sex of patients plays a great role in the development of 
sepsis and intrauterine inflammation,
 � The age factor remains important till a child turns 1 year old, 
and for children with respiratory diseases as well as intrauter-
ine inflammations it remains important during their whole life. 
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2 YSMU, ScientificResearch Center
3 YSMU, Military Medical Faculty



55ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ԱՊՐԻԼ 2012

 բա նա լի բա ռեր՝ ռե պա րա տիվ ռե գե նե րա ցիա, ցո ղու

նային բջիջ, ոսկ րա ծուծ, հե մո պոեզ

 Հան րա հայտ է, որ ցո ղու նային բջիջ նե րը չտար բե-

րակ ված, չմաս նա գի տաց ված բջիջ ներ են, որոնք ըն դու-

նակ են բազ մա թիվ մի տո տիկ (մի տո զային) բա ժան ման 

և բազ մաբ նույթ մաս նա գի տաց ված բջիջ նե րի վե րա-

փոխ ման։ Եթե Հեյֆ լի կի ցու ցիչն, օրի նակ` ֆիբ րոբ լաստ-

նե րի հա մար հա վա սար է 50 -ի (հի սուն մի տո տիկ ցիկ-

լի), ապա ցո ղու նային բջիջ նե րի հա մար այն հաս նում է 

100 -ի։ Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը հաս տա տել 

են, որ օր գա նիզ մում գրե թե բո լոր օր գան ներն ու նեն 

իրենց ցո ղու նային բջիջ նե րը։ Սա կայն նրանց ծագ-

ման բնույ թի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը տա րա միտ վում 

են։ Ոմանց կար ծի քով նշ ված բջիջ նե րը մե զեն քի մային 

տար րեր են, որոնք արյան ճա նա պար հով ոսկ րա ծու-

ծից տե ղա փոխ վում և տե ղա կայ վում են բո լոր օր գան-

նե րում [1,17,30,33]։ Այլ հե տա զո տող նե րի կար ծի քով 

էվո լյու ցիայի գոր ծըն թա ցում որ պես հյուս ված քային հո-

մեոս տա զի պա հեստ` հա սուն օր գա նիզ մի օր գան նե րի 

հիմ նա կան մա սի հիս տո գե նե զում առա ջա նում և պահ-

պան վում են ռե պա րա տիվ ռե գե նե րա ցիան ապա հո վող 

ցո ղու նային հատ կու թյամբ օժտ ված չտար բե րակ ված 

բջիջ ներ [19,34]։ 

Այս պես, Ա.Ն. Ստու դիտս կու և աշ խա տա կից նե րի 

հե տա զո տու թյուն նե րը հաս տա տել են, որ կմախ քային 

զո լա վոր մկան նե րում կան կամ բիալ ու նա կու թյամբ 

օժտ ված միոբ լաստ ներ, որոնք տար բե րակ վում և մաս-

նակ ցում են մկան նե րի աճ մանն ու ռե գե նե րա ցիային 

(վե րա կանգն մա նը)։

 Լյար դի պա րեն քի մային բջիջ նե րի ռե գե նե րա ցիան 

(վե րա կանգ նու մը) իրա կա նա նում է տար բե րակ ված հե-

պա տո ցիտ նե րի, ինչ պես նաև կուպ ֆե րյան բջիջ նե րի, 

լե ղա ծո րան նե րի էպի թե լային և էն դո թե լային բջիջ նե րի 

մի տո զի և դե դի ֆե րեն ցման հաշ վին [18]։ Հե պա ցիտ նե-

րում էն դո մի տո զի շնոր հիվ միաժա մա նակ տե ղի է ու նե-

նում ռե պա րա տիվ գե րաճ, որն ապա հո վում է օր գա նի 

զանգ վա ծի վե րա կանգ նու մը։ Մաս նա կի հե պա տեկ տո-

միայի դեպ քում ռե գե նե րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րին ցո-

ղու նային բջիջ նե րի մաս նակ ցու թյու նը հաս տատ ված 

չէ, այ նինչ տար բեր քի միական նյու թե րի ազ դե ցու թյան 

պայ ման նե րում հի շյալ գոր ծըն թա ցը ու ղեկց վում է նաև 

ցո ղու նային բջիջ նե րի մաս նակ ցու թյամբ [10,32]։ Ին տոք-

սի կա ցիայի դեպ քում լյար դի բլ թե րի հարդ րուն քային 

հատ ված նե րում առա ջա նում են մանր, ձվաձև կո րիզ-

նե րով «ձ վաձև բջիջ ներ», որոնք սկ սում են արագ բազ-

մա նալ, տա րած վել կենտ րո նա կան երա կի ուղ ղու թյամբ 

և տար բե րակ վե լով` վեր են ած վում հե պա տո ցիտ նե րի։ 

Ձվաձև բջիջ ներն առա ջա նում են Խե րին գի տե ղա մա-

սե րի չտար բե րակ ված բջիջ նե րից և որոշ հե ղի նակ նե րի 

պնդ մամբ հա մար վում են ցո ղու նային բջիջ ներ։ Որոշ քի-

միական նյու թեր ըն դու նակ են խթա նե լու ձվաձև բջիջ-

նե րի պրո լի ֆե րա ցիան` վնա սե լով ԴՆԹ -ի մո լե կու լը, 

որի պատ ճա ռով էլ ձվաձև բջիջ նե րի դրս ևո րու մը հա-

մար վում է նա խա քաղց կե ղային վի ճակ [10]։ Հե տա գա 

հե տա զո տու թյուն նե րում բա ցա հայտ վեց ցո ղու նային 

բջիջ նե րի դե րը լյար դի և մյուս օր գան նե րի ռե գե նե րա-

ցիայի գոր ծըն թաց նե րում [5,10,18,32,39]։ Այլ հե ղի նակ-

ներ հա մա րում են, որ հա սուն օր գա նիզ մի հյուս վածք նե-

րը պա րու նա կում են ֆե նո տի պո րեն նման եր կու տի պի՝ 

տրանս դի ֆե րենց ման ըն դու նակ և անըն դու նակ, այս-

պես կոչ ված, պլյու րո պո տենտ ցո ղու նային բջիջ ներ [15]։ 

Նման տի պի ցո ղու նային բջիջ ներ ստաց վել են հա սուն 

մար դու ճար պային հյուս ված քից [4], մա զե րի ֆո լի կու լից 

[22], հե ռաց ված ատամ նե րից [4]։ Հաս տատ ված է, որ հա-

սուն օր գա նիզ մի մաս նա գի տաց ված կո րի զային ԴՆԹ-ն, 

պատ վաս տե լով ձվաբջ ջի ցի տոպ լազ մայի (բջ ջա նյու թի) 

մեջ, օվոպ լազ մա յում պա րու նակ վող դե դի ֆե րեն ցման 

հա մար պա տաս խա նա տու դե մի թե լիազ և հիս տո նային 

սպի տա կուց նե րի պրո ցե սին գին մաս նակ ցող ֆեր մենտ-

նե րի ազ դե ցու թյան տակ կա րող է մատ րի ցա ծա ռայել 

բջ ջի ցան կա ցած սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զը ապա հո-

վող ին ֆոր մա ցիոն ՌՆԹ -ի հա մար [14]։ Օր գա նիզ մում 

որ պես ցո ղու նային բջիջ նե րի սկզբ նաղ բյուր հա մար վում 

են ոսկ րա ծու ծի մե զեն քի միային և արյու նաս տեղծ բջիջ-

նե րը։ Վեր ջին ներս պա րու նակ վում են նաև ըն կեր քի և 

պոր տա լա րի արյան մեջ։

Գ րա կա նու թյան տվյալ նե րի հի ման վրա կա րե լի է 

փաս տել, որ վնաս ված լյար դի մոր ֆո ֆունկ ցիոնալ ռե-

պա րա ցիան կա րե լի է կա պել մի կող մից տե ղային որոշ 

բջ ջախմ բե րի մի տո տիկ (մի տո զային) ակ տի վաց ման, 

մյուս կող մից` ոսկ րա ծու ծից արյան ճա նա պար հով լյարդ 

փո խադր վող ցո ղու նային բջիջ նե րի տրանս ֆոր մա ցիայի 

ցո ղու նԱյԻն բջԻջ նե Րը եվ հԱ սուն օՐ գԱ նԻզ մԻ ռե ՊԱ ՐԱ տԻվ 
ռե գե նե ՐԱ ցԻոն գոՐ Ծըն ԹԱց նե Րը.
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 գ Ր Ա կ Ա ն ո ւ Թ յ ո ւ ն

և հե պա տո ցիտ նե րի ձևա գո յաց ման հետ։ Վեր ջին տա-

րի նե րին փոր ձեր են ար վում նաև սե փա կան օր գա նի 

բջիջ նե րի պատ վաստ ման մի ջո ցով վե րա կանգ նե լու 

վնաս ված օր գա նի գոր ծու նեու թյու նը։ Վեր ջին դեպ քում 

բա ցառ վում է պատ վաս տա նյու թե րի և ռե ցի պիեն տի 

կեն սա բա նա կան ան հա մա տե ղե լիու թյու նը։ Հիմն վե լով 

1961 թ. Գեր դո նի կող մից մշակ ված և բա ցա հայտ ված 

կեն սա բա նա կան դրույ թի վրա` հա մա ձայն որի հա սուն 

օր գա նիզ մի ցան կա ցած մաս նա գի տաց ված բջ ջա կո րիզ 

տո տի պո տենտ է (պա րու նա կում է տվյալ օր գա նիզ մին 

յու րա հա տուկ ողջ գե նե տի կա կան տե ղե կատ վու թյու նը), 

վեր ջին տա րի նե րին գի տու թյան մեջ մեծ տա րա ծում է 

ստա ցել կո րի զազրկ ված բեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջում 

տար բեր բջ ջա կո րիզ նե րի պատ վաստ ման մի ջո ցով բջ-

ջային, հյուս ված քային, օր գա նային և օր գա նիզ մային 

կլո նա վո րու մը։ Դա հե ղաշր ջում է մտց րել գի տու թյան 

մեջ։ Այս պես, շա քա րային դիաբե տի դեպ քում են թաս-

տա մոք սային գեղ ձում β-բ ջիջ նե րի պատ վաստ ման մի ջո-

ցով հնա րա վոր է մե կընդ միշտ բու ժել շա քա րախ տը։

 Հաս տատ ված է, որ ձվաբջ ջում մաս նա գի տաց ված 

բջ ջա կո րիզ նե րի փոխ պատ վաստ ման դեպ քում ցի տոպ-

լազ մա յում (բջ ջա նյու թում) պա րու նակ վող դե մի թի լազ-

նե րի և հիս տո նային սպի տա կուց նե րի պրո ցե սին գին 

մաս նակ ցող ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցու թյան շնոր հիվ 

պատ վաստ ված բջ ջա կո րի զի ճնշ ված գե նե րը ակ տի վա-

նում են և սկս վում է բջ ջի սաղմ նայ նա ցու մը [14]։ Նման 

սաղ մից կա րե լի է ստա նալ և՛ օր գան ներ, և՛ ցո ղու նային 

բջիջ ներ։

 Փորձ նա կան եղա նա կով հաս տատ վել է, որ ոսկ րա-

ծու ծի ցո ղու նային բջիջ նե րը ու նեն տա րաբ նույթ պո-

պու լյա ցիաներ և ան ցնե լով ծայ րա մա սային արյան մեջ` 

դառ նում են հե մա տո գեն (ա րյու նա ծին) ցո ղու նային բազ-

մաբ նույթ բջիջ նե րի աղ բյուր [7]։ Նշ ված բջիջ նե րը արյան 

հոս քով կա րող են թա փան ցել էն դո թել [12,13], մկան-

ներ [24], մե զեն քի մային հյուս վածք ներ [23,25]։ Նրանք 

կա րող են վե րած վել «շր ջա նա ռող» ֆիբ րիս ցիտ նե րի 

[21,26]։ Հե մա տո գեն ցո ղու նային բջիջ նե րը, հաս նե լով 

թի րախ օր գան նե րին, նշա կիր են և փոր ձա րա րա կան 

պայ ման նե րում ին ֆարկ տային օջա խում և հա րօ ջա-

խային տա րածք նե րում վեր են ած վում կար դիոմիոցիտ-

նե րի [30], ու ղե ղի ին սուլ տային տե ղան քում՝ նյար դային 

բջիջ նե րի [4], ցի ռո զի և լյար դի վնաս վածք նե րի դեպ քում` 

հե պա տո ցիտ նե րի [31,33], հե նա շար ժիչ հա մա կար գի 

վնաս վածք նե րի դեպ քում՝ օս տեոբ լաստ նե րի, ֆիբ րոբ-

լաստ նե րի և խոնդ րիոցիտ նե րի [26,27], պանկ րեատիտ-

նե րի և են թաս տա մոք սային գեղ ձի վնաս ման ժա մա նակ՝ 

β-բ ջիջ նե րի [11]։ Հարկ է նշել, որ տա րի քին զու գըն թաց, 

հատ կա պես ծե րու նա կան տա րի քում, ցո ղու նային բջիջ-

նե րի մի տո տիկ (մի տո զային) ակ տի վու թյու նը և տրանս-

ֆոր մա ցիան ճնշ վում են [17]։

 Հաս տատ ված է, որ նույ նիսկ ֆի զիոլո գիական ռե-

գե նե րա ցիան վե րա կանգն վող այն պի սի օր գան նե րում, 

ինչ պի սին աղես տա մոք սային հա մա կար գի էպի թելն է, 

հիմ նա կա նում իրա կա նաց վում է տե ղային ցո ղու նային 

բջիջ նե րի մաս նակ ցու թյամբ [19,36]։ Հե տաքր քիր է, որ 

ոսկ րա ծու ծային ծա գում ու նե ցող հե մա տո գեն (ա րյու նա-

ծին) ցո ղու նային բջիջ նե րը ի վի ճա կի են հաղ թա հա րել 

արյու նաու ղե ղային պատ նե շը, գտ նել վնաս ված օջա-

խը, են թարկ վել խոու մին գի և խթա նել նեյ րո գե նե զը 

[34,35]։ Այս հե տա զո տու թյու նը հեր քում է կենտ րո նա-

կան նյար դային հյուս ված քի նյար դաբ ջիջ նե րի կա յուն, 

ան վե րա կանգ նե լի լի նե լու դրույ թը և այլ հե տա զո տող-

նե րի տվյալ նե րով ֆե տալ ու ղե ղի բջիջ նե րի սուս պեն-

զիայի, ցո ղու նային բջիջ նե րի կուլ տու րայի նե րար կու մը 

կամ պտ ղի ու ղե ղի մի հատ վա ծի փոխ պատ վաս տու մը 

նպաս տում են գլ խու ղե ղի մե ռու կային հյուս ված քի վե-

րա կանգն մա նը [2,29,35]։ Հա ման ման տվյալ ներ են 

ստաց վել նաև ցո ղու նային բջիջ նե րի մի ջո ցով դե մի լի նի-

զա ցիայով ու ղեկց վող ող նու ղե ղային հի վան դու թյուն նե-

րի [40] և ող նու ղե ղի վնաս վածք նե րի դեպ քե րում [37,38]։ 

Այս պի սով, թեև շր ջա նառ վող և տե ղայ նաց ված ցո-

ղու նային բջիջ նե րը կազ մում են տվյալ օր գա նի բջիջ նե-

րի չն չին մա սը, այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք տար բեր վնաս-

վածք նե րի և ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րի դեպ քում 

ռե պա րա տիվ գոր ծըն թաց նե րի ապա հով ման կար ևոր 

գոր ծոն են։
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Настоящий обзор посвящен вкладу стволовых клеток в про-
цессы репаративной регенерации органов и тканей зрелых 
организмов, в том числе и человека. 

Опираясь, в частности, на литературные данные послед-
них лет, делается попытка выявить роль стволовых клеток в 

восстановленных процессах различных органов, обосновать 
механизмы трансформации циркулирующих гематогенных, 
резидентных и камбиальных клеток в гистогенезе.

Целью настоящей статьи является обобщение существу-
ющих представлений об участии стволовых клеток в регене-
рации и привлечение внимания медиков и исследователей к 
этой актуальной теме.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ И ПРОЦЕССЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В ЗРЕЛОМ ОРГАНИЗМЕ,
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Енгибарян А.А., Матевосян Р.Ш., Тусузьян А.Т., Красников Н.Ф.
ЕГМУ, Кафедра медицинской биологии

 Р Е З Ю М Е

 S U m m A r Y

Keywords։ reparative regeneration, stem cells, hemopoiesis
The present review is devoted to the contribution of stem cells 

to the process of reparative regeneration of a mature organism, 
organs and tissues, including a human.

Particularly, based on the data of the latest literature we try to 
reveal the role of stem cells in the recovery process of different 

organs, substantiate the mechanisms of transformation of circu-
lating, hematogenic, resident and combined cells in histogenesis. 

The present paper aims at summarizing the existing ideas on 
the participation of stem cells in regeneration and drawing the at-
tention of medical doctors and researchers to this contemporary 
topic.

STEm CEllS AND rEpArATIvE rEgENErATION prOCESSES IN A mATUrE OrgANISm,
lITErArY rEvIEW
Yengibaryan A.A., Matevosyan R.Sh., Tusuzyan A.T., Krasnikov N.F.
YSMU, Department of Medical Biology
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В современных условиях проблема обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой стано-

вится все более актуальной. Это вызвано не только де-

фицитом питьевой воды, но и интенсивным химическим 

и микробным загрязнением источников питьевого водо-

снабжения.

Качество питьевой воды определяется многими 

факторами: природой водоис точ ника, региональными 

особенностями грунтовых пород и минералов, эффек-

тивностью обеззараживания, степенью антропогенной 

нагрузки и др. Здоровье населения находится в прямой 

зависимости от состава природных вод в источниках, 

из которых осуществляется регулярное водоснабжение 

данной территории. В литературе имеются сведения о 

связи минерального состава воды с такими заболева-

ниями, как ишемическая болезнь сердца, гипертониче-

ская болезнь, болезни печени и мочевыводящих путей, 

онкопатология [11,12,14].

Содержание фтора в природных и питьевых водах 

составляет особую проблему. Из жизненно необходи-

мых для человека микроэлементов только для фтора 

водный путь поступления является основным [3]. Фтор 

широко распространен в земной коре. Концентрация 

фтора, как и других минеральных веществ, повышается 

в водоис точ никах с севера на юг, а также по мере уве-

личения глубины залегания вод. Кроме естественного 

содержания солей фтора в почве, обогащение ее фто-

ром происходит в результате внесения минеральных 

удобрений. Фтор также попадает в почву с осадками из 

атмосферы, куда они попадают с фторсодержащими 

выбросами производств.

Билогическая роль фтора в организме определя-

ется его способностью регулировать процессы, связан-

ные с кальцификацией тканей, за счет его свойства 

эффективно замещать ион гидроксила в структуре ги-

дроксиапатита и некоторых ферментативных системах. 

При нормальном содержании фтора в организме он 

обеспечивает образование (минерализацию) костной 

ткани, дентина и эмали зубов. Установлено, что осо-

бую значимость фтор имеет в период формирования 

тканей зубов. Поступление фтора в организм в этот 

период обеспечивает определенную резистентность 

к кариесу на многие годы [9]. Несомненно, возникно-

вение кариеса зуба обусловлено не только гипофто-

розом. Установлены многие экзогенные и эндогенные 

факторы, оказывающие влияние на возникновение и 

развитие этого заболевания, но среди них роль гипо-

фтороза неоспорима [3]. Существуют косвенные указа-

ния на связь гипофтороза с тонзилопатиями, рахитом, 

неполноценностью иммунного статуса и нарушениями 

обмена кальция [2]. 

Фтор обладает очень узким диапазоном физиоло-

гических доз: в 20% случаев при употреблении воды с 

содержанием фтора 1,5 мг/л могут наблюдаться лег-

кие формы флюороза, а более высокие концентрации 

вызывают флюороз скелета [13]. Заболеваемость насе-

ления кариесом повышается при использовании воды 

с содержанием фтора менее 0,5 мг/л. Нормирование 

фторидов в питьевой воде осуществляется по санитар-

но-токсикологическому признаку, т.е. по возможности 

развития флюороза в зависимости от климатического 

пояса. В питьевой воде холодных и умеренных климати-

ческих зон содержание фтора нормируется на уровне 

1,2-1,5 мг/л, а в жарких регионах – 0,7 мг/л. Установ-

лено, что около 75% алиментарного фтора поступает в 

организм с питьевой водой. Безопасный уровень али-

ментарного поступления фтора для взрослого здоро-

вого человека составляет 1,5-4,0 мг/сут. или должен 

соответствовать 0,05 мг на 1 кг массы тела [8]. Из пи-

щевых продуктов наиболее богаты фтором рыба и чай, 

которые активно концентрируют этот элемент.

Согласно данным литературы, распространенность 

кариеса временных зубов у детей 6-7 лет в различных 

регионах рес пуб лики Армении (РА) составляет в сред-

нем 87%, постоянных зубов у 12-летних детей - 90%. 

Распространенность кариеса зубов у взрослых дости-

гает 100%, а интенсивность варьирует от среднего до 

высокого уровня [10]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей ра-

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ФТОРИДОВ  
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ИСТОЧНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОПИТЬЕВОГО  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  РА
Котанян А.О.
ЕГМУ, кафедра гигиены и экологии
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боты явлется изучение солевого состава (в частности 

содержания фторидов) питьевых вод РА с учетом кли-

матических зон и оценка их возможного влияния на 

здоровье населения.

Материал и методы. В работе использованы ре-

зультаты наблюдений 4-х региональных лабораторий 

ЗАО “Армводоканал”. Обобщены данные анализов 

проб воды 73-х поверхностных (11%) и подземных ис-

точ ников хозяйственно-питьевого водоснабжения за 

период 2008-2011гг. Средние концентрации фторидов 

рассчитаны за трехлетний период наблюдений. 

Статистическая обработка материала осуществле-

на по про грам ме Excel. 

Результаты исследования. Формирование хи-

мического состава природных вод на территории 

республики прежде всего связано с физико-геогра-

фическими условиями, литологическим составом во-

довмещающих пород, геоструктурными особенностями 

региона. Армения расположена в южной части Закав-

казья и занимает небольшую площадь в 29,8 тыс. км2. 

Неравномерность ландшафта республики (населенные 

пункты расположены от 400 м до 2250 м н.у.м.) и слож-

ная ее структура (наличие горных цепей, образованные 

между ними высокогорные плато, котловины и доли-

ны) оказывают сильное влияние на трансформацию 

солнечной радиации и циркуляцию воздушных масс. В 

сложных рельефных условиях приток солнечной энер-

гии является лишь общим фоном, на котором форми-

руются отличающиеся друг от друга климатические 

районы со среднегодовой температурой от 1,9°С до 

14,3°С. С позиции взаимодействия с организмом и на 

основании принятых классификаций климатов, мы вы-

делили на территории Армении 7 климатических зон, в 

зависимости от поверхностного покрова и высоты над 

уровнем моря: сухая субтропическая зона; умеренно 

теплая лесная зона; сухая континентальная, полупу-

стынная зона; сухая степная зона; влажная горно-ле-

сная, горно-степная зона; влажная горно-степная зона; 

холодная высокогорная зона [1].

 Климатические факторы существенно влияют на 

миграцию компонентов воды; растворимость различ-

ных минеральных соединений зависит от температуры 

и давления воздуха. Ветрами осуществляется перенос 

компонентов, содержащихся в атмосфере, в новые 

районы с последующим их поступлением в природные 

воды. Рельеф местности сказывается на разбавлении 

вод атмосферными осадками, при этом регионы горно-

складчатых областей характеризуются условиями сла-

бого, а платформные районы–сильного разбавления 

атмосферными осадками. 

Oбогащение воды фтором зависит в основном от 

его содержания в почве и подстилающих породах, с 

которыми вода соприкасается. Нами выявлены досто-

верные прямые корреляционные связи между содер-

жанием фтора и общей минерализацией, значениями 

кальция и магния питьевых вод. Коэффициенты корре-

ляции равны соответственно 0,3, 0,35 и 0,56. Известно, 

что миграционная способность фторидов лимитируется 

ионами кальция, которые образуют с фторидами труд-

норастворимое соединение СаF2 [4].

Содержание фторидов в изученных водах РА ко-

леблется в пределах 0,00-1,07 мг/л, средняя концен-

трация фторидов составляет 0,23 ± 0,012, SD = 0,19. 

Концентрация фторидов ниже 0,3 мг/л, что считается 

очень низким [12], отмечена в воде 65,5% изученных 

источников, то есть в целом можно говорить о дефи-

ците фтора в питьевых водах РА. Наиболее низкие 

концентрации фтора отмечены в питьевых водах таких 

городов и населенных пунктов, как Дилижан, Иджеван, 

Берд, Ноемберян, Степанаван, Спитак, Артик, Талин, 

Ашоцк, Капан, Мегри, Агарак, Апаран. Если учитывать 

уровень минимального необходимого количества фто-

ра (1,5 мг за сутки) для человека, то в условиях РА, при 

среднем содержании фтора в питьевых водах 0,2 мг/л, 

человек с водой получает фтора примерно в 2 и более 

раза меньше минимальной суточной дозы. 

В наших исследованиях мы попытались дать гиги-

еническую характеристику химических показателей, 

в частности содержания фторидов в питьевых водах 

РА с учетом климатических зон, так как в различных 

климатических условиях изменяются объемы потребле-

ния воды и поступление фторидов в организм (табл. 1). 

Наличие ста тис тической связи между среднегодовой 

температурой климатических зон и хи мическим соста-

вом питьевых вод оценены с помощью коэффицентов 

ран го вой корреляции Спирмена. Проведенный анализ 

не выявил статистически значимые кор ре ляционные 

связи между уровнями содержания фторидов и средне-

годовой температурой. Как видно из табл. 1, наиболее 

низкое содержание фтора (< 0,2 мг/л) регистрируется 

в питьевых водах населенных пунктов, расположенных 

в холодной высокогорной, сухой степной, умеренно 

теплой лесной и сухой субтропической зонах (Ашоцк, 

Талин, Артик, Иджеван, Капан, Дилижан, Мегри и т.д.). 

В источниках питьевых вод этих регионов показатели 

содержания фторидов статистически значимо разли-
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чаются от показателей остальных регионов. Как вид-

но из табл. 1, большей вариабельностью по содержа-

нию фторидов от личаются питьевые воды населенных 

пунктов, расположенных во влажной горно-степной и 

сухой континентальной, полупустынной зонах. В неко-

торых населенных пунктах этих климатических зон (Ма-

сис, Абовян) содержание фторидов в питьевых водах 

достигает оптимальных значений (0,7-0,93).

При нормировании фтора необходимо всегда при-

нимать во внимание чрезвычайно узкую зону его ток-

сического действия, что, в свою очередь, заставляет 

учитывать количество потребляемой питьевой воды, 

которое зависит от климатических условий. При нор-

мальной физической нагрузке в благоприятных клима-

тических условиях организму человека требуется око-

ло 3 л воды в сутки [5]. Учитывая вышеизложенное, мы 

рассчитали, что в различных климатических зонах РА 

при соответствующих уровнях содержания фторидов, 

человек с водой получает в среднем от 16 до 38% су-

точной дозы фтора (табл. 1). Однако, в зависимости от 

температуры окружающей среды изменяется уровень 

водопотребления: при температуре 15°С и ниже водо-

потребление уменьшается, а при температуре 25-30°С 

и больше – увеличивается [6]. При физической работе 

средней тяжести в умеренном климате организму че-

ловека требуется около 4л воды, при той же работе в 

жарком климате – 5 л воды в сутки [7]. Исходя из этого, 

можно предположить, что в условиях РА в регионах с 

холодными и умеренными климатическими условиями 

уровень поступления фторидов в организм с водой мо-

жет быть еще меньше (особенно в холодной высокогор-

ной и сухой степной зонах, в источниках питьевых вод 

которых концентрация фторидов особенно низкая). В 

то время как в теплых и жарких климатических услови-

ях уровень поступления фторидов в организм с водой, 

особенно в летний период года, значительно увеличи-

вается (до 60% суточной нормы), хотя и не достигает 

необходимого уровня.

Таким образом, можно заключить, что содержание 

фтора в во де подземных и поверхностных источников 

хозяйственно-питьевого во до снаб же ния большинства 

городов и сел РА ниже гигиенических норм. С другой 

стороны, на небольшой территории Армении сформи-

ровались резко отличающиеся друг от друга климати-

ческие условия, в зависимости от которых меняются 

объемы потребления воды и, следовательно, поступле-

ние фторидов в организм. В различных регионах респу-

блики распространенность кариеса среди населения 

достигает высоких показателей. Следовательно, воз-

никает необходимость устранения недостатка фтора у 

населения, в связи с чем разработаны соответствую-

щие методы (фторирование воды, обогащение поварен-

ной соли и др). 

При установлении национальных стандартов для 

фтористых соединений особенно важно учитывать кли-

матические условия, объемы потребления воды и по-

ступления в организм фторидов из других источников 

(например, через пищу, воздух).

Таблица 1
Содержание фторидов в воде поверхностных и подземных ис точ ников хозяйственнопитьевого 

водоснабжения в различных климатических зонах РА за период с 2008 по 2011 г.г.

N
Климатическая

зона

Среднегодовая
Температура, °С*

М ± SD

Фтор, мг/л
m ± SD

Поступление фторидов в 
организм, % от суточной нормы

1 Холодная высокогорная 
2,2
n =1

0,14 ± 0,06
n =19

16

2 Сухая степная 
7,0 ± 0,95

n =3
0,15± 0,11

n =20
17

3
Влажная горно-лес-ная, 
горно-степная 

6,8 ± 1,4
n =5

0,218 ± 0,08 
n =47

25

4 Умеренно теплая лесная 
10,9 ± 1,6

n =5
0,15 ± 0,09

n =52
17

5 Влажная горно-степная 
4,9 ± 0,33

n =8
0,327± 0,18

n =87
38

6 Сухая субтропическая 
12,5 ± 2,4

n =2
0,175± 0,16

n =18
20

7
Сухая континентальная, 
полупустынная 

11,3±1,3
n =9

0,305 ± 0,2
n =65

35

* средняя температура атмосферного воздуха тех населенных пунктов, в источниках питьевых вод которых определено содер

жание фторидов
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 Л И Т Е РАТ У РА

Այս աշ խա տու թյան նպա տակն է ու սում նա սի րել Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ջրաղ բյուր նե րի աղային (մաս նա-
վո րա պես ֆտո րիդ նե րի պա րու նա կու թյու նը) կազ մը` հաշ վի 
առ նե լով կլի մա յա կան գո տի նե րը։ Հե տա զո տու թյան ար դյուն-
քում պարզ վել է, որ ՀՀ քա ղաք նե րի և գյու ղե րի խմե լու ջրի 
ստո րերկ րյա և մա կեր ևու թային ջրաղ բյուր նե րի մեծ մա սում 
ֆտո րիդ նե րի պա րու նա կու թյու նը ցածր է հի գիենիկ նոր մե-
րից։ Հե տա զոտ ված ջրաղ բյուր նե րում ֆտո րիդ նե րի պա րու-
նա կու թյու նը տա տան վում է 0,00–1,07 մգ/լ, մի ջին խտու թյու-
նը 0,23±0,012 է, SD=0,19։ Հե տա զոտ ված ջրաղ բյուր նե րի  

65,5%-ի ֆտո րիդ նե րի պա րու նա կու թյու նը ցածր է 0,3 մգ/լ -ի ց, 
որը հաս տատ ված է որ պես շատ ցածր մա կար դակ։ Մյուս կող-
մից, հան րա պե տու թյան տա րած քում ձևա վոր վել են իրա րից 
խիստ տար բեր վող կլի մա յա կան պայ ման ներ, որոն ցով էլ պայ-
մա նա վոր ված` փո փոխ վում են ջրօգ տա գործ ման ծա վալ նե րը 
և հետ ևա բար ֆտո րիդ նե րի ներ մու ծու մը օր գա նիզմ։ Նշ ված 
հան գա մանք նե րը ան պայ ման պետք է հաշ վի առ նել խմե լու 
ջրի, կե րակ րի աղի և այլ մի ջոց նե րի ֆտո րային միացու թյուն-
նե րով հարս տաց ման ազ գային ստան դարտ նե րը որո շե լու և 
հաս տա տե լու դեպ քում։

հհ Խմե Լու ջՐԻ Աղ բյուՐ նե Րում ֆտո ՐԻդ նե ՐԻ ՊԱ Րու նԱ կու ԹյԱն 
հԻ գԻենԻկ բնու ԹԱ գԻ Րը 
Քո թա նյան Ա.Հ.
ԵՊԲՀ, հի գիենայի և էկո լո գիայի ամ բիոն 

 Ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U m m A r Y

The aim of current work was the study of mineral content (par-
ticularly content of fluorides) of drinking water of Republic of Ar-
menia (RA), taking into consideration climatic zones. In the result 
of investigation has been established that the content of fluorine 
in underground and superficial sources of domestic drinking wa-
ter supply is below to hygienic norms. 

The content of fluorides in investigated waters is hesitated 
at the limits of 0.00-1.07mg/l, and the average concentration of 
fluorides constitutes 0.23±0.012, SD=0.19.

Concentration of fluorides is below to 0.3mg/l, which is con-
sidered very low and it is noticed in the water of 65.5% of inves-
tigating sources. 

At another side, at the small territory of Armenia are formatted 
sharply varying from each other climatic conditions, depending 
on which are changed the volumes of water utilization and conse-
quently the input of fluorides into organism. These circumstances 
is important to take into consideration in course of establishment 
of national norms of fluorine compounds.

hYgIENIC ChArACTErISTIC Of CONTENT Of flUOrIDES IN ThE DrINKINg WATEr Of SOUrC
ES Of DOmESTIC DrINKINg WATEr SUpplY Of rEpUBlIC Of ArmENIA
Kotanyan A.O.
YSMU, Department of Hygiene and Ecology
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 բա նա լի բա ռեր` դե ռա հաս ներ, վե րար տադ րո ղա կան 

առող ջու թյուն, սե ռա կան դաս տիարա կու թյուն, ռիս կային 

վար քա գիծ, ան ցան կա լի հղիու թյուն, սե ռա վա րակ ներ:

 Հետ խորհր դային տա րի նե րի սո ցիալ-տն տե սա կան և 

քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րը, ու նե նա լով դրա կան 

մեծ ազ դե ցու թյուն, միաժա մա նակ ու նե ցան մի շարք բա-

ցա սա կան հետ ևանք ներ: Արագ տեմ պե րով կյան քի բո լոր 

ոլորտ նե րի ազա տա կա նա ցու մը, առևտ րա կա նա ցու մը, 

ավան դույթ նե րի, ազ գային սո վո րույթ նե րի և ար ժեք նե րի 

փո փո խու թյու նը, ավան դա կան ըն տա նիք նե րի ու կա պե-

րի թու լա ցու մը նպաս տե ցին բար քե րի և իդեալ նե րի փո-

փոխ մա նը:

 Դե ռա հաս նե րի շր ջա նում աճում է ան կա նոն սե-

ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի քա նա կը: Դրանք ու ղեկց-

վում են մի շարք բա ցա սա կան հետ ևանք նե րով` վաղ, 

ան ցան կա լի հղիու թյուն նե րով, հղիու թյան ան ցան կա լի 

ընդ հա տում նե րով, սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց-

վող հի վան դու թյուն նե րով [16,17]: Դրա նում մեծ դեր են 

կա տա րում դե ռա հաս նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան ցածր 

մա կար դա կը, ոչ ճիշտ, հա ճախ խե ղա թյուր ված տե ղե կու-

թյուն նե րը, սե ռա կան ոչ ճիշտ դաս տիարա կու թյու նը: 

Ներ կա յումս գի տա կան աշ խար հի ու շադ րու թյան 

կենտ րո նում դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան առող-

ջու թյանն առնչ վող խն դիր ներն են: Երե խա նե րը յու րա-

քան չյուր հա սա րա կու թյան ապա գան են: Նրանց առող-

ջու թյու նը ազ գի բա րե կե ցու թյան և բար գա վաճ ման հիմքն 

է: Առող ջա կան վի ճա կը, սկ սած պրե նա տալ (նա խածնն-

դյան) շր ջա նից մինչև դե ռա հա սու թյուն, հա սա րա կու թյան 

տն տե սա կան և սո ցիալա կան զար գաց ման կար ևո րա-

գույն գրա վա կանն է: Պայ մա նա վոր ված ժո ղովր դագ րա-

կան ցու ցա նիշ նե րի բա ցա սա կան տե ղա շար ժով` մե ծա ցել 

է հե տաքրք րու թյու նը երե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի վե-

րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան հան դեպ, քա նի որ հենց 

դե ռա հաս նե րով է պայ մա նա վոր ված մո տա կա սե րունդ նե-

րի առող ջու թյան որա կի բա րե լավ ման խն դի րը [8, 12]: 

Սո ցիալ-տն տե սա կան փո փո խու թյուն նե րը վե րա փո-

խում են բա զային սո ցիալա կան կողմ նո րո շիչ նե րը, որն էլ, 

ան կաս կած, հան գեց նում է դաս տիարա կու թյան գոր ծըն-

թա ցի խն դիր նե րի, ուղ ղու թյուն նե րի և ձևի վե րա նայ ման 

և վե րագ նա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյան: Այս գերխն-

դիր նե րում խիստ ար դիական է դառ նում մարդ կային հա-

րա բե րու թյուն նե րում դե ռա հա սի ճիշտ վար քագ ծի ձևա-

վո րու մը, և սե ռա կան դաս տիարա կու թյու նը հենց այն 

կողմ նո րո շիչն է, որ պի տի կար գա վո րի կր թու թյան այս 

ոլոր տը [1,3,4]: 

Սե ռա կան դաս տիարա կու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 

վե րա բե րյալ կան եր կու հա կա սա կան կար ծիք ներ. կողմ-

նա կից նե րը նշում են, որ հա սա րա կու թյան մեջ ներգ րավ-

վե լու հա մար երե խան պետք է ժա մա նա կին ստա նա 

սե ռա կան ճիշտ դաս տիարա կու թյուն, իսկ հա կա ռա կորդ-

նե րը պն դում են, որ դա նպաս տում է ոչ բա րո յա կան 

ապ րե լա կեր պին: Ընդ հա նուր առ մամբ սե ռա կան դաս-

տիարա կու թյու նը և դրան ժա մա նա կա կից մո տե ցում 

ցու ցա բե րե լը խիստ ար դիական է. որոշ ու սու ցիչ նե րի և 

ծնող նե րի̀  սե ռա կան կր թու թյան հան դեպ ոչ բա րյա ցա-

կամ վե րա բեր մուն քը հան գեց նում է վաղ, ան ցան կա լի 

հղիու թյուն նե րի, հղիու թյան ընդ հա տում նե րի, սե ռա կան 

ոտնձ գու թյուն նե րի, ըն տա նի քի ոչ ճիշտ պլա նա վոր ման, 

պու բեր տան տու թյան տա րի քի նվազ ման:

 Դե ռա հա սի վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան վի-

ճա կը կա րե լի է դի տել որ պես խիստ զգա յուն, յու րօ րի նակ 

ին դի կա տոր ար տա քին և ներ քին մի ջա վայ րե րի փո փոխ-

վող գոր ծոն նե րի նկատ մամբ: Այս փաս տը տար բեր աշ-

խա տու թյուն նե րում շատ գիտ նա կան ներ են ար ձա նագ-

րել: Դա` որ պես սո ցիալ-տն տե սա կան ան բա րեն պաստ 

վի ճա կի հետ ևանք, ան ցու մային շր ջա նում դիտ վեց աշ-

խար հի շատ երկր նե րում, և ար ձա նագր վեց դե ռա հաս-

նե րի վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան վա տա ցում: 

Դե ռա հաս նե րի առող ջու թյան բա ցա սա կան մի տում 

գրանց վեց նաև Հա յաս տա նում [2,11]: 

Դպ րո ցա հա սակ և դե ռա հաս տա րիքն ու րույն տեղ 

ու նի մար դու առող ջու թյան կեն սա կան ցիկ լում: Մի կող-

մից այդ տա րի քի ան ձանց շր ջա նում առ կա են հի վան դու-

թյուն ներ և կամ վի ճակ ներ, որոնց դեպ քում ան հրա ժեշտ 

է ան մի ջա կան բու ժում, մյուս կող մից̀  հենց դե ռա հա սու-

թյան շր ջա նում ձևա վոր վում է այն կեն սա կեր պը, որին 

մար դը հետ ևում է մինչև կյան քի վեր ջը, և հենց այս պատ-

ճա ռով ճիշտ է սե ռակր թու թյու նը սկ սել դե ռա հա սու թյան 

տա րի քից: 

Ըստ ԱՀԿ -ի տվյալ նե րի̀  չա փա հաս նե րի շր ջա նում 

վա ղա ժամ մա հա ցու թյան 70% -ը պայ մա նա վոր ված է 

դե ռա հա սու թյան տա րի քում ձեռք բե րած վար քագ ծով: 

դե ռԱ հԱս նե ՐԻ սե ռԱ կԱն դԱս տԻԱՐԱ կուԹյԱն ԱռԱնՁ նԱ հԱտ
կուԹյուն նե ՐԻ ու վԱՐ քԱգ ԾԱյԻն ռԻս կե ՐԻ ու սում նԱ սԻ
ՐուԹյԱն հԱՐ ցԻ Առն ՉուԹյԱմբ մո տե ցում նե Րը
  Սարգ սյան Գ.Ռ., Հայ րա պե տյան Ա.Կ.
ԵՊԲՀ, սո ցիալա կան հի գիենայի և առող ջա պա հու թյան կազ մա կերպ ման ամ բիոն

ՀՏԴ: 614.2:613.88-053.7+614.1:312
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Երի տա սարդ նե րի կող մից ծխա խո տի օգ տա գոր ծու մը 

և անա ռողջ սնն դային սո վո րույթ նե րը ֆի զի կա կան ակ-

տի վու թյան բա ցա կա յու թյան հետ մեկ տեղ մե ծա հա սակ 

տա րի քում քրո նի կա կան ոչ տա րա փո խիկ հի վան դու-

թյուն նե րի զար գաց ման ռիս կի պատ ճառ են [15]: Սո ցիալ-

տն տե սա կան փո փո խու թյուն նե րը խիստ ան դրա դար ձան 

մարդ կանց ապ րե լա կեր պին, որի պատ ճա ռով գրանց վե-

ցին ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի բա ցա սա կան տե-
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Ծնելիություն Մահացություն Բնական աճ

ն կ. 1. Ծնունդ նե րի, մա հե րի և բնա կան աճի հա րա բե րա կան 
ցու ցա նիշ նե րը 1000 բնակ չու թյան հաշ վով, Հա յաս տան, 1990
2008թթ.

Գ լո բալ առու մով 1990-2001թթ. ժա մա նա կա հատ-

վա ծում բնակ չու թյան 1000 շն չին ընկ նող բնա կան աճը 

կր ճատ վել է 6,5 ան գամ, իսկ ծնե լիու թյան գոր ծա կի ցը 

ավե լի քան 2 ան գամ: 2001-2008թթ. ժա մա նա կա հատ-

վա ծում գրանց վել է չն չին աճ (նկ. 1): 

Վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան կար ևոր ցու ցիչ-

նե րից է ան պտ ղու թյու նը: Անպտ ղու թյան ցու ցա նիշ նե րը 

ճշ տե լու հա մար Հա յաս տա նում 4 նպա տա կային հե տա-

զո տու թյուն է ար վել: Վեր ջին հե տա զո տու թյու նը կա տար-

վել է 2008-2009 -ի ն. ան պտ ղու թյան ցու ցա նի շը 16,8% է: 

Ար ձա նագր ված փաս տը վկա յում է, որ հա մա ձայն ԱՀԿ -ի 

գնա հատ ման ցու ցա նիշ նե րի̀  Հա յաս տա նը վե րար տադ-

րու թյան տե սան կյու նից վտան գա վոր գո տում է: Մեր ազ-

գաբ նակ չու թյան 9% -ը միասե ռա կան է, 5,4% -ը՝ չբեր, իսկ 

11,4% -ը տա ռա պում է երկ րոր դային ան պտ ղու թյու նից, 

այ սինքն՝ բնակ չու թյան գրե թե 26% -ի վե րար տադ րո ղա-

կա նու թյունն այ սօր ան հու սա լի վի ճա կում է: Վի ճա կագ-

րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն̀  ազ գաբ նակ չու թյան բո լոր 

խմ բե րից առող ջու թյան վա տաց ման ամե նա մեծ հա կում 

ու նի դե ռա հա սու թյան տա րի քը, իսկ իգա կան սե ռա կան 

օր գան նե րի մի շարք հի վան դու թյուն ներ սկս վում են դե-

ռա հա սու թյան տա րի քից և բա ցա սա բար են ան դրա դառ-

նում ապա գա հղիու թյա նը, ծնն դա բե րու թյան և սերն դի 

առող ջու թյա նը, հետ ևա բար բնակ չու թյան աճի տեմ պե-

րին [18,19]: Դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան առող-

ջու թյան խան գա րում նե րը կան խար գե լե լու հա մար մեր 

կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 

պար զել ենք, որ ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել դե ռա հաս-

նե րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան առանձ նա հատ կու-

թյուն նե րի և վար քագ ծային ռիս կե րի բազ մա կող մա նի 

գի տա կան հե տա զո տու թյուն: Սո ցիալ-տն տե սա կան և 

քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րին դե ռա հաս նե րի սո-

ցիալա կան և հո գե բա նա կան ան հար մար վո ղա կա նու-

թյու նը, գեն դե ռային իմա ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը 

վաղ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ռիս կային սե-

ռա կան վար քագ ծի դրս ևոր ման պատ ճառ են դառ նում: 

Սե ռա կան զու գըն կեր նե րի հա ճա խա կի փո փո խու թյու նը, 

առանց հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի սե ռա կան հա րա բե րու-

թյու նը սե ռա վա րակ նե րի և փոքր կոն քի օր գան նե րի բոր-

բո քային հի վան դու թյուն նե րի, ան ցան կա լի հղիու թյուն-

նե րի պատ ճառ են դառ նում, որ հա ճախ ավարտ վում է 

աբոր տով կամ վաղ մայ րու թյամբ: Հետ ևա բար վե րար-

տադ րո ղա կան հա մա կար գի բազ մա թիվ օր գա նա կան և 

ֆունկ ցիոնալ հի վան դու թյուն ներ սկս վում են հենց դե ռա-

հա սու թյան տա րի քում և բա ցա սա բար են ան դրա դառ-

նում ապա գա հղիու թյուն նե րի ըն թաց քին, սերն դի առող-

ջու թյան, հայ րու թյան հնա րա վո րու թյա նը: 
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ն կ. 2. Կա նանց չբե րու թյան ցու ցա նի շի մա կար դա կի մի տում նե
րը 19902010թթ. 

Վե րը ներ կա յաց ված գծա պատ կե րում հս տակ եր-

ևում է (նկ. 2), որ Հա յաս տա նում 2005 -ից աճում է կա-

նանց չբե րու թյան ցու ցա նի շը, իսկ այ սօր վա դե ռա հա սը 

մեր ազ գի պո տեն ցիալ վե րար տադ րողն է, վաղ վա հայրն 

ու մայ րը, հետ ևա բար այս փաս տը նույն պես հա վաս տում 

է առա ջադր ված խնդ րի ար դիակա նու թյու նը և ան հրա-

ժեշ տու թյու նը: Այս պես̀  հա մա ձայն գի տա կան գրա կա-

նու թյան տվյալ նե րի̀  վաղ սե ռա կան ակ տի վու թյու նը 

դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի շր ջա նում նպաս տում է գի նե կո-

լո գիական հի վան դա ցու թյան աճին: Սե մաշ կոյի ան վան 

ինս տի տու տի հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում բա-

ցա հայտ վել է, որ դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի 40-50% -ը սե-

ռա կան կյան քը սկ սում են 15,5±2,4 տա րե կա նում: Ան-

կաս կած, նրանք լրաց նում են սե ռա կան ճա նա պար հով 

փո խանց վող բոր բո քային հի վան դու թյուն նե րի ռիս կային 
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խում բը, և վե րը նշ վա ծը հա վաս տում է, որ հենց ռիս-

կային վար քա գիծն է հան գեց նում վե րար տադ րո ղա կան 

հա մա կար գի ախ տա բա նա կան խան գա րում նե րի հա վա-

նա կա նու թյան մե ծաց մա նը [5,6,7,9,10,13,14]: Մեր կող-

մից կա տար վել են ման րա մասն հե տա զո տու թյուն ներ մի 

շարք հան րակր թա կան և գի շե րօ թիկ դպ րոց նե րում, և 

գրանց վել է սե ռա կան հար ցե րի իմա ցու թյան ցածր մա-

կար դակ: Հան րակր թա կան դպ րոց նե րում չի դա սա վանդ-

վում սե ռակր թու թյուն առար կան, երե խա նե րը սե ռա կան 

հար ցե րի վե րա բե րյալ տե ղե կա նում են ցան կա ցած պա-

տա հա կան աղ բյու րից, մինչ դեռ աշ խար հի շատ զար գա-

ցած պե տու թյուն նե րում վա ղուց դպ րո ցա կան ծրագ րե-

րում ընդ գրկ ված է սե ռակր թու թյու նը̀  որ պես պար տա դիր 

առար կա: Ճիշտ է, հայը իր ապ րե լա կեր պով տար բեր վում 

է վե րոն շյալ շատ ազ գու թյուն նե րից, սա կայն սե ռա կան 

հե ղա փո խու թյու նը սա րե րի հետ ևում չէ, և դե ռա հաս նե-

րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան առանձ նա հատ կու-

թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան և վար քագ ծային ռիս կե-

րի գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն կա: Մեր կար ծի քով 

վար քագ ծային ռիս կե րի նվա զե ցու մը, որը հնա րա վոր է 

ճիշտ և ժա մա նա կին սե ռա կան դաս տիարա կու թյան մի-

ջո ցով, կն պաս տի դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան 

խան գա րում նե րի նվա զեց մա նը: Դե ռա հաս նե րի սե ռա-

կան դաս տիարա կու թյան հար ցը̀ որ պես վե րար տադ րո-

ղա կան առող ջու թյան խան գա րում նե րի կան խար գե լող 

գոր ծոն, քաջ հայտ նի է և բա վա կա նին ու սում նա սիր ված 

է աշ խար հում: Ցա վոք, ՀՀ -ու մ տար բեր սո ցիալա կան 

խմ բե րի դե ռա հաս նե րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րին ու վար քագ ծային ռիս կե-

րի նվա զեց ման ու ղի նե րին̀  որ պես բժշ կա-սո ցիալա կան 

հիմ նախնդ րի, դեռևս չեն տր վել գի տա կան լու ծում ներ, և 

ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել հիմ նախնդ րի բնույ թը, առա-

ջաց ման պատ ճառ նե րը և լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րը 

բա ցա հայ տող հա տուկ խո րաց ված հե տա զո տու թյուն ներ: 

Ել նե լով հա մաշ խար հային վի ճա կագ րա կան փաս տերց, 

ինչ պես նաև մեր երկ րի սո ցալ-տն տե սա կան իրա վի ճա-

կից̀  կա րե լի է վս տահ են թադ րել, որ այն ավե լի քան ար-

դիական է: Վե րոն շյալ խն դի րը ան մի ջա կա նո րեն դիպ չում 

է մեր հան րա պե տու թյան ազ գաբ նակ չու թյան ամե նա-

խո ցե լի խա վե րին: Առա ջադր ված հար ցի շուրջ հա մաշ-

խար հային գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք-

նե րը հե տաքր քիր են որ պես բա զային տվյալ ներ, չնա յած 

դրանց մի մա սը կի րա ռե լի չէ հայ երե խայի դեպ քում, 

քա նի որ ազ գային յու րա քան չյուր մշա կույթ ցան կա ցած 

հար ցում ու նի իր առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Սա կայն 

այս հե տա զո տու թյուն նե րը հե տաքր քիր են այն քա նով, 

որ քն նարկ վող հար ցի շուրջ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 

ստա նա լու հա մե մա տա կան բա զայի հնա րա վո րու թյուն: 

Մեր կող մից դե ռա հաս նե րի սե ռա կան դաս տիարա-

կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և վար քագ ծային 

ռիս կե րի հե տա զո տու թյունն ու նի հետ ևյալ նպա տա կը̀  

դե ռա հա սու թյան տա րի քի երե խա նե րի վե րար տադ

րո ղա կան առող ջու թյան պահ պա նում, սե ռա վա րակ 

հի վան դու թյուն նե րի կան խար գե լում սե ռա կան դաս

տիարա կու թյան և վար քագ ծային ռիս կե րի նվա զեց

ման ճա նա պար հով: 

Ն պա տա կին հաս նե լու հա մար առա ջադր վել են հետ-

ևյալ խն դիր նե րը՝

 � մ շա կել դե ռա հաս նե րի սե ռա կան դաս տիարա-

կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա-

սի րու թյան տե ղե կատ վա կան հար ցա թեր թիկ, 

 � ո րո շել դե ռա հաս նե րի վար քագ ծային առանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը և նրանց սե ռա կան խն դիր նե-

րի իմա ցու թյան աս տի ճա նը,

 � բա ցա հայ տել և գնա հա տել սե ռա վա րակ նե րի 

տա րած վա ծու թյու նը, վաղ հղիու թյուն նե րը և 

հղիու թյան ընդ հա տում նե րը ու սում նա սիր վող 

խմ բի շր ջա նում,

 � մ շա կել կր թա կան ծրագ րեր ռիս կային վար քագ-

ծի նվա զեց ման ուղ ղու թյամբ,

 � գնա հա տել մշակ ված ծրագ րե րի ար դյու նա վե-

տու թյու նը:

 Հե տա զո տու թյան օբյեկտ են 13-18 տա րե կան աղ-

ջիկ նե րը և 14-18 տա րե կան տղա նե րը, որոնք ընդ գրկ ված 

են տար բեր սո ցիալա կան խմ բե րից̀  ըն տա նիք ներ (385 

դե ռա հաս) և ինս տի տու ցիոնա լի զաց ված խմ բեր (հա մա-

տա րած):

 Հե տա զո տու թյան նյու թը բժշ կա կան քար տերն են, 

բուժպ րո ֆի լակ տիկ հիմ նարկ նե րի փաս տաթղ թե րը, 

հար ցա թեր թիկ նե րի մի ջո ցով հա վաք ված տե ղե կատ վու-

թյու նը: Սո ցիոլո գիական հար ցումն ան ցկաց վե լու է մեր 

կող մից հա տուկ մշակ ված «Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան 

դաս տիարա կու թյան առնձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում-

նա սի րու թյուն» տե ղե կատ վա կան հար ցա թեր թի կի մի-

ջո ցով։ Հար ցա թեր թի կը բաղ կա ցած է մի խումբ հիմ նա-

կան հար ցե րից և են թա հար ցե րից, որոնք խմ բա վոր ված 

են ըստ քար տային տվյալ նե րի՝ տա րի քի, սե ռի, հաս ցեի, 

սպա սար կող բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա ճա-

խում նե րի, սե ռա կան կյան քի սկզ բի, վաղ հղիու թյան, 

ընդ հատ ված հղիու թյան, սե ռա վա րակ նե րի և այլն:

 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց նե լու հա մար կի րառ-

վե լու են փոր ձա րա րա կան, հա մա ճա րա կա բա նա կան, 

սո ցիոլո գիական հարց ման վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու-

թյան մե թոդ ներ: Հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վե լու են 

միամո մենտ լայ նա կի կտր ված քով (survey), հաշ վարկ ված 

է սխա լի 0,05 հա վա նա կա նու թյուն, գնա հատ ման 5% 

ճշգր տու թյուն:
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 գ Ր Ա կ Ա ն ո ւ Թ յ ո ւ ն

Сегодня репродуктивное здоровье подростков находится 
в центре научных исследований. В связи с социально-эконо-
мическими изменениями в нашей стране пересматриваются 
базовые социальные ориентиры, что безусловно приводит к 
необходимости изменения задач, направлений и форм вос-
питательного процесса. Среди этих проблем актуальными 
становятся вопросы социальной интеграции подростков, 
формирования правильного поведения и вопрос полового их 
воспитания - это тот ориентир, который должен регулировать 
эту часть воспитания.

Состояние репродуктивного здоровья подростка считает-
ся специфическим чувствительным индикатором в изменении 
социально-экономических, внутренних и внешних факторов 
страны. Этот факт зарегистрирован многими исследователя-
ми во время переходных периодов в разных странах.

Такие негативные тенденции зарегистрированы и в Арме-
нии. В итоге наших исследований следует, что для профилак-
тики нарушений репродуктивного здоровья подростков нужны 

многосторонние исследования особенностей их полового об-
разования и повенденческих рисков.

Социально-психологическая дезадаптация подростков 
становится причиной ранних половых отношений, рискован-
ного полового поведения, которые в итоге отражаются на со-
стоянии их репродуктивного здоровья. Частая смена половых 
партнеров, секс без предохранения (презерватива) неизбеж-
но приводят к воспалительным заболеваниям половых орга-
нов и органов малого таза, нежелательной беременности, 
которая заканчивается часто абортом или ранним материн-
ством. По нашему мнению, снижение поведенческих рисков, 
что возможно при правильном и своевременном половом вос-
питании, понизит уровень репродуктивных нарушений. 

Исследование особенностей полового воспитания и пове-
денческих рисков направлено на сохранение репродуктив-
ного здоровья подростков, профилактику половых инфекций 
путем воспитания и снижения поведенческих рисков.

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ У ПОДРОСТКОВ
Саргсян Г.Р., Айрапетян А.К. 
ЕГМУ, Кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения

 Р Е З Ю М Е
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 S U m m A r Y

Today scientific researchers are focused on the problems 
concerning the adolescents’ reproductive health. 

Social-economic changes are transforming the basic social 
guidelines, which undoubtedly cause necessity in reviewing and 
re-evaluating problems, directions and forms of the education 
process. Among these superior problems the formation of correct 
behavior for human relationship becomes very actual, and sexual 
education is the guideline that will regulate this part of education. 
Adolescents’ reproductive health condition can be viewed as a 
highly sensitive, specific indicator of changing factors in external 
and internal environment. This fact is recorded by many scien-
tists in their works, and adolescents’ reproductive health deterio-
ration was observed in many countries in the transition period as 
a result of poor social-economic conditions. Adolescents’ health 
negative tendency was registered in Armenia as well. 

Based on the results of our research, we find that it is neces-
sary to carry out a comprehensive scientific research concerning 
the adolescents’ sexual education characteristics and behavioral 
risks, in order to prevent adolescents’ reproductive health disor-

ders. Social and psychological non-adaptation of adolescents to 
social-economic and political changes, the lack of gender knowl-
edge cause early sexual relations and risky sexual behavior. Fre-
quent change of sexual partners, sexual relationship without con-
traceptives cause sexual and small pelvic inflammatory diseases, 
unwanted pregnancies, which often end with abortion or early 
maternity. Consequently, many organic and functional diseases 
of the reproductive system begin in adolescent age and affect 
negatively on the process of future pregnancies, generation’s 
health and on the possibility of paternity. 

In our opinion, behavioral risk reduction, which is possible 
through accurate and timely sexual education, will decrease ado-
lescents’ reproductive disorders.

Our research on the characteristics of adolescents’ sexual 
education and behavioral risks has the following purpose: main-
tenance of adolescents’ reproductive health, prevention of sexual 
diseases through sexual education and reduction of behavioral 
risks.

OUr ApprOAChES TO ThE STUDY Of ADOlESCENTS SEXUAl EDUCATION fEATUrES AND  
BEhAvIOrAl rISKS
Sargsyan G.R., Hayrapetyan A.K.
YSMU, Department of Social Hygiene and Healthcare Organization
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 բա նա լի բա ռեր՝ խն կա ծա ղիկ, դե ղա բու սա կան հումք, 

եթե րա յու ղային հումք, ման րա դի տա կային վեր լու ծու

թյուն:

 Թե մայի ար դիակա նու թյու նը

Հայ րե նա կան հում քային պա շար նե րի հան դեպ աճող 

հե տաքրք րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված` ներ կա յումս 

մեծ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում Հա յաս տա նի բնա կան 

հում քի աղ բյուր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը: 

Հայ րե նա կան ֆլո րան, որը հա րուստ է բու սա կան 

և հան քային ծագ ման հում քի ամե նա տար բեր տե սակ-

նե րով, պա հան ջում է լուրջ և հան գա ման լից հե տա զո-

տու թյուն: Խոս քը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է հայ-

րե նա կան բու սա կան հում քե րի ստան դար տա վոր ման 

խն դիր նե րին, որոնք ամե նայն լր ջու թյամբ դր ված են 

դե ղա բույ սե րի և դե ղա հում քե րի մշակ մամբ, մթեր մամբ 

և ֆար մա կոգ նոս տիկ վեր լու ծու թյամբ զբաղ վող կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի առջև:

 Բու սա կան ծագ ման հում քե րի և դրանց պատ րաս-

տուկ նե րի ան վտան գու թյան ու որա կի հսկ ման մե թո դա-

բա նու թյան հար ցե րի քն նարկ ման շնոր հիվ ԱՀԿ–ի կող մից 

մշակ վել են դե ղա բույ սե րի մշակ ման և մթեր ման ու ղե-

ցույց ներ (GACP), որոնք ապա հո վում են բու սա կան ծագ-

ման դե ղա հում քե րի և դե ղե րի ստաց ման կա յուն տեխ նո-

լո գիական գոր ծըն թա ցը հա մաշ խար հային մա կար դա կով 

[10]: Յու րա քան չյուր երկ րա մա սի, տե ղան քի կամ շր ջա նի 

բու սա կան ծագ ման դե ղա հումք պետք է հա մա պա տաս-

խա նի որա կի հսկ ման պե տա կան, միջ պե տա կան ստան-

դարտ նե րին, որոնք կկար գա վո րեն տվյալ պե տու թյան, 

երկ րի դե ղա բու սա կան հում քե րի որա կի չա փա նիշ նե րը:

 Ներ կա յումս դե ղա պատ րաս տուկ նե րի հա մաշ խար-

հային ար տադ րան քի 30% -ի ստաց ման սկզբ նաղ բյուր 

են ծա ռա յում բույ սե րը, և հա մաշ խար հային շու կա յում 

յու րա քան չյուր 3-րդ դե ղա պատ րաս տու կը բու սա կան ծա-

գում ու նի: Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը̀ այ սօր ու-

շադ րու թյան են ար ժա նա նում հայ րե նա կան ֆլո րայի որոշ 

դե ղա բու սա կան հում քեր, որոնք պա րու նա կե լով կեն սա-

բա նո րեն ակ տիվ նյու թե րի տար բեր խմ բեր̀ պա հան ջում 

են հա մա կող մա նի ֆար մա կոգ նոս տիկ վեր լու ծու թյուն̀  

հայ րե նա կան ար տադ րու թյան բու սա կան դե ղե րի ստեղծ-

ման նպա տա կով [8]:

 Մաս նա վո րա պես հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց-

նում հայ րե նա կան ֆլո րայի եթե րա յու ղային որոշ բու սա-

տե սակ ներ, դրանց թվում` շրթ նա ծաղ կազ գի նե րի ըն տա-

նի քին պատ կա նող խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նը (Origanum 

vulgare L.): 

Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ բազ մա թիվ աշ խա-

տանք նե րը վե րա բե րում են տար բեր գո տիակա նու թյան 

մեջ հան դի պող խն կա ծա ղիկ սո վո րա կան բու սա տե սա-

կի ֆար մա կոգ նոս տիկ ու սում նա սի րու թյա նը: Առա վել 

ու շագ րավ են այն աշ խա տանք նե րը, որոնք ան դրա դառ-

նում են տար բեր երկր նե րում աճող խն կա ծա ղիկ նե րի 

խո տից ան ջատ ված եթե րա յու ղե րի որա կա կան կազ մի 

հե տա զոտ մա նը:

 Մի ջազ գային գի տագ րա կան աղ բյուր նե րի վեր լու-

ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ըստ ֆե նո լային միացու-

թյուն նե րի պա րու նա կու թյան՝ խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նը 

առա ջաց նում է 4 քե մո ռաս, որոն ցից մե կում նկատ վում է 

թի մո լի, երկ րոր դում`  կար վակ րո լի բարձր պա րու նա կու-

թյուն, եր րոր դում` թի մո լի չա փա վոր պա րու նա կու թյուն, 

չոր րոր դում` նույ նիսկ ֆե նոլ նե րի ցածր պա րու նա կու թյուն 

[9]:

 Գի տա կան աշ խա տանք նե րը փաս տում են խն կա ծա-

ղիկ սո վո րա կան բու սա տե սա կի հա կաօք սի դիչ հատ կու-

թյուն նե րի մա սին, որը Հա յաս տա նի ֆլո րա յում լայ նո րեն 

տա րած ված խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նի հում քի (herba 

Origani vulgare L.) ֆար մա կոգ նոս տիկ ու սում նա սի րու-

թյան նա խադ րյալ դար ձավ:

 նյութ և մե թոդ

 Հե տա զո տու թյան նմուշ ներ են ծա ռայել 2011թ. հու-

լիս -օ գոս տոս ամիս նե րին Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե-

րից (Դի լի ջան, Իջ ևան, Լո ռի, Սևան) մթեր ված խն կա ծա-

ղիկ սո վո րա կա նի (Herba Origani) խո տը (նկ. 1): 

Մ թեր ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վել է ԱՀԿ -ի 

GASP հա մա պա տաս խան հրա հանգ նե րի հա մա ձայն 

[10]: Հե տա զո տու թյան մե թոդ է ծա ռայել ապ րան քա գի-

տա կան վեր լու ծու թյան մաս կազ մող ման րա դի տա կային 

վեր լու ծու թյու նը̀  հա մա ձայն XI ՊՖ -ի, որն իրա կա նաց վել 

է լու սային եռօ կու լյար «Micros» մակ նի շի ման րա դի տա-

կով (10×10, 10×40) [7]: Միաժա մա նակ կա տար վել է փո-

շիաց ված (Հ րազ դա նից մթեր ված) հում քի ման րա դի տա-

հԱ յԱս տԱ նԻ տԱՐ բեՐ ՇՐ ջԱն նե ՐԻց մԹեՐ վԱԾ Խն կԱ ԾԱ ղԻկ  
սո վո ՐԱ կԱ նԻ (OrIgANUm vUlgArE l.) հում քԻ մԱն ՐԱ դԻ տԱ
կԱյԻն վեՐ Լու Ծու Թյու նը 
Մող րո վյան Ա.Վ., Չի չո յան Ն.Բ., Դու մա նյան Կ.Հ.
ԵՊԲՀ,  Ֆար մա կոգ նո զիայի ամ բիոն

ՀՏԴ: 615.31
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կային վեր լու ծու թյուն [8]:

 Հա մե մա տա կան նմուշ ներ են ծա ռայել դե ղատ նից 

ձեռք բեր ված «Ան թա ռամ» կոո պե րա տի վի ար տադ րու-

թյան խն կա ծաղ կի խո տը և օտա րա ծին̀  ֆրան սիական 

«Pharmaflore» կազ մա կեր պու թյան «Origan wilde 

marjolein, wilder majority» «խն կա ծա ղիկ սո վո րա կան 

վայ րի» խո տը: 

Ար դյունք ներ և քն նար կում

Ինչ պես ցույց են տա լիս պա շա րա բա նա կան ու սում-

նա սի րու թյան ար դյունք նե րը, խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նի 

արեալ նե րը ձգ վում են Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րով, 

որ տեղ գե րակշ ռում են հան քային տար րե րով հա րուստ ու 

գրե թե չե զոք բնույ թի հո ղե րը (նկ.1): Առա վե լա պես հան-

դի պում է քար քա րոտ լեռ նային, չոր մար գա գետ նային, 

նոսր փշա տեր ևային ան տառ նե րում, թփուտ նե րում: Ըստ 

Թախ թա ջյա նի̀  խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նը (Origanum 

vulgare L.) լայ նո րեն տա րած ված է Լո ռիում, Արա գա ծում, 

Դի լի ջա նում, Իջ ևա նում, Սևա նում, Հրազ դա նում, Ապա-

րա նում, Եր ևա նում, Գե ղար դում, Մեղ րիում: Նկա րագր-

ված է նաև Մի ջերկ րա կան ծո վի շր ջա կայ քում, Իրա նում, 

Չի նաս տա նում, Ճա պո նիայում, Կա նա դա յում, Հե ռա վոր 

Ար ևել քում [12]: 

Մեղրի

Երևան

Գեղարդ

Հրազդան
Արագած

Ապարան

Լոռի
Իջևան

Դիլիջան
Սևան

նկ. 1 Հայաստանում աճող խնկածաղիկ սովորականի (Origa
num vulgare L.) տարածման արեալները

Ժո ղո վուր դը խն կա ծաղ կին տա լիս է մի շարք ան-

վա նում ներ̀ մա կե րան, կա տա վան, մա րեմ, մար զան գոշ,  

թորթ,  թոր թիկ, սևա ծա ղիկ , օ րի կա նոն, սահ թար,  լեռ-

նազ վարթ, մայ րա բույս, խն կա ման, մեղ վա սեր , ո գե գույն, 

անու շա հոտ, զե նի թային և այլն [2,4]:

Ըստ հում քա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և 

գրա կա նա գի տա կան աղ բյուր նե րի՝ խն կա ծա ղիկ սո վո րա-

կա նին հա տուկ են ոչ միայն քի միական բա ղադ րու թյան 

պո լի մոր ֆիզ մը, այլև ձևա բա նաա նա տո միական հատ կա-

նիշ նե րի բնո րոշ փո փո խու թյուն նե րը, որոնք վե րագր վում 

են կլի մա յա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյա նը [13]: 

Այ սօր յու րա քան չյուր դե ղա բու սա կան հում քի ու դե-

ղա պատ րաս տու կի որա կի հսկ ման և ստան դար տա վոր-

ման մեջ գլ խա վոր դեր է կա տա րում ման րա դի տա կային 

վեր լու ծու թյու նը: Հատ կա պես կար ևոր վում է ձևա բա-

նա կան տար բեր խմ բե րին պատ կա նող դե ղա բու սա կան 

հում քե րի անա տո միական կա ռուց ված քի տար բե րա կիչ 

հատ կա նիշ նե րի վեր լու ծու թյու նը:

 Ման րա դի տա կային վեր լու ծու թյունն ամ բողջ ծա վա-

լով (ֆար մա կո պեական հոդ վա ծի հա մա ձայն), հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս ոչ դե ղա տու տե սակ նե րից տար բե րել 

դե ղա տու նե րը, հա վաս տիորեն գնա հա տել կտ րատ ված, 

փո շիաց ված հում քե րի անա տո միական տար բե րա կիչ 

հատ կա նիշ նե րը, բա ցա հայ տել թույ լատ րե լի խառ նուրդ-

նե րի հյուս վա ծա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Պա տա հա կան չէ, որ ապ րան քա գի տա կան բնույ թի 

հե տա զո տու թյուն նե րում կար ևո րու թյուն տր վեց ման րա-

դի տա կային վեր լու ծու թյա նը̀ ար տադ րող բույ սի և հում-

քի տե սա կը նախ նա կան ստան դար տա վոր ման են թար-

կե լու նպա տա կով: 

դի լի ջա նից մթեր ված խն կա ծաղ կի տեր ևի ման րա

պատ րաս տու կի վեր լու ծու թյուն

Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե րից մթեր ված խն-

կա ծաղ կի հում քի ման րա դի տա կային վեր լու ծու թյան 

ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ Դի լի ջա նից մթեր ված 

խն կա ծաղ կի տեր ևա մաշ կի (է պի դեր մի սի) կու տի կու լան 

գորտ նու կա վոր է: Տե սա դաշ տում եր ևում են եր կայ նա կի 

ձգ ված կոմ բի նաց ված՝ շե ղան կյու նաձև, ուղ ղան կյու նաձև 

բջիջ ներ, ին չը բնո րոշ է խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նին: Լավ 

նկա տե լի են շրթ նա ծաղ կա վոր նե րին բնո րոշ վար դակ 

առա ջաց նող 8 բջ ջից բաղ կա ցած եթե րա յու ղային կլոր 

գեղ ձիկ նե րը: Տե սա նե լի են դիացիտ տի պի սա կա վա թիվ 

հեր ձանցք ներ, որոնք շր ջա պատ ված են հեր ձանց քային 

ճեղ քին ուղ ղա հա յաց դա սա վոր ված 2 բջիջ նե րով: Ման-

րա պատ րաս տու կի եզ րե րին լավ եր ևում են մե ծա քա նակ 

պարզ̀  միաբ ջիջ, երկբ ջիջ, 4-5 բջ ջա նի մա զիկ ներ: Էպի-

դեր մի սի բջիջ նե րի եր կայն քով ձգ վում են նաև ծն կաձև 

պարզ մա զիկ ներ, ինչ պես նաև սա կա վա թիվ գլ խի կա վոր 

մա զիկ ներ՝ ձվաձև, միաբ ջիջ գլ խի կով և ոտի կով: Ման րա-

պատ րաս տու կի ստո րին մա կե րե սին հս տակ եր ևում են 

հաս տա ցած բջ ջա պա տե րով, եր կայ նա կի ձգ ված էպի դեր-

մի սի բջիջ նե րը: Նկա տե լի են մի քա նի շար քով դա սա վոր-

ված պտ կաձև ելուն նե րը և գորտ նու կա վոր մա կե րե սով 

պարզ ծն կաձև մա զիկ նե րը: Միջ նա մա սում եր ևում են մե-

կա կան պարզ գլ խի կա վոր մա զիկ ներ (նկ.2, 3):

Իջ ևա նից մթեր ված խն կա ծաղ կի տեր ևի մա կե րե
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սային ման րա պատ րաս տու կի վեր լու ծու թյուն

Վե րին էպի դեր մի սի ման րա պատ րաս տու կի վրա 

նկա տե լի է ան հա վա սա րա չափ կու տի կու լան, որը, ի 

տար բե րու թյուն Դի լի ջա նի հում քի, եզ րե րում ու նի կոշտ 

գորտ նու կա վոր, իրա րից հե ռու դա սա վոր ված բա վա կան 

մեծ ելուն ներ: Լավ ար տա հայտ ված են եթե րա յու ղային 

գեղ ձիկ նե րը: Էպի դեր մի սի բջիջ նե րը նման են Դի լի ջա նի 

խն կա ծաղ կի հում քի էպի դեր մի սի բջիջ նե րին, որոնց բջ-

ջա պա տե րը ոլո րուն են և հաս տա ցած: Վե րին էպի դեր մի-

սի վրա լավ նկատ վում են պարզ, բազ մաբ ջիջ, միաշարք 

մա զիկ նե րը: Նրանց մեջ կան հս տակ եր ևա ցող կո նաձև 

պարզ մա զիկ ներ̀ բութ կամ սրա ծայր: Գլ խի կա վոր մա-

զիկ նե րը հա մե մա տա բար քիչ են: 

Ար տա քին էպի դեր մի սի բջիջ նե րը հիմ նա կա նում ուղ-

ղան կյու նաձև են կամ շե ղան կյու նաձև, իսկ բջ ջա պա տե-

րը̀ խիստ գա լա րուն և տեղ-տեղ հաս տա ցած: Լավ նկա-

տե լի են եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը և դիացիտ տի պի 

հեր ձանցք նե րը:

 Թույլ ար տա հայտ ված են Իջ ևա նի խն կա ծաղ կի պտ-

կաձև, կարճ ելուն նե րը և գորտ նու կա վոր մա կե րե սով 

պարզ մա զիկ նե րը, որոնք 1-5 բջ ջա նի են: Տե սա դաշ տում 

եր ևում են ծն կաձև պարզ մա զիկ ներ, որոնց ամ րաց ման 

հիմ քե րը, ի տար բե րու թյուն նա խորդ ման րա պատ րաս-

տու կի, այդ քան էլ ար տա հայտ ված չեն: Ակն հայտ են գլ-

խի կա վոր մա զիկ նե րը՝ լայն միաբ ջիջ գլ խի կով (նկ. 4, 5)

Լոռ վա մար զից մթեր ված խն կա ծաղ կի տեր ևի ման

րա պատ րաս տու կի վեր լու ծու թյու նը

Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այս հում քը 

մի շարք հատ կա նիշ նե րով նման է նա խորդ շր ջան նե րից 

մթեր ված հում քին: Սրանց տեր ևի ման րա պատ րաս տու-

կի ար տա քին մա կե րե սի կու տի կու լան հիմ քում հարթ է, 

իսկ եզ րե րում` կնճ ռոտ: Էպի դեր մի սի բջիջ նե րը շե ղան կյու-

նաձև են, հազ վա դեպ` ուղ ղան կյու նաձև (միջ նա մա սում 

բջիջ նե րի եր կա րու թյու նը մոտ 3 ան գամ գե րա զան ցում 

է լայ նու թյու նը): Ջղե րի վրա լավ նկա տե լի են մե ծա քա-

նակ 1, 2, նույ նիսկ 5 բջ ջա նի կո նաձև, սրա ծայր, պարզ, 

ճյու ղա վոր ված մա զիկ ներ և իրենց ամ րաց ման տե ղին 

ուղ ղա հա յաց աճող պարզ մա զիկ ներ: Բո լոր պարզ մա-

զիկ նե րի ամ րաց ման հիմ քե րը լավ ար տա հայտ ված են: 

Տեր ևի եզ րե րում հան դի պում են խր ձե րով դա սա վոր ված 

ծն կաձև մա զիկ ներ:

նկ. 2 Էպիդերմիսի կոմբինացված բջիջներ՝ տեսանելի 
հաստացած բջջապատերով (վերևից), խոշ.՝ ×40

նկ. 3 Պատնեշար դասավորված միաբջիջ և բազմաբջիջ  
պարզ մազիկներ (ներքևից), խոշ.՝ ×40

նկ. 4 Գալարուն բջջապատերով կոպտագորտնուկավոր 
կուտիկուլան և բազմանկյունաձև բջիջները (վերևից), խոշ.՝ ×40

նկ. 5 Շրթնաձև պարենքիմի մեջ տեղակայված գլխիկավոր 
մազիկները (ներքևից), խոշ.՝ ×40
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 Տե սա դաշ տում նկա տե լի են գլ խի կա վոր մա զիկ ներ, 

որոնք խոր տե ղա կայ ված են վե րին էպի դեր մի սի հաստ 

պա տե րով բջիջ նե րի մեջ: էպի դեր մի սում լավ եր ևում են 

եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը: Էպի դեր մի սի ստո րին մա-

կե րե սին տե սա նե լի են խմ բա վոր ված պարզ, բազ մաբ ջիջ 

(4-5 բջ ջա նի) մա զիկ ներ (եզ րե րում ավե լի ար տա հայտ-

ված են, քան կենտ րո նա կան մա սում) և մե խա նի կա կան 

հյուս ված քի տար րեր̀ անո թա թե լային խր ձիկ ներ:

Ման րա պատ րաս տու կի եզ րե րում եր բեմն նկատ-

վում են ծն կաձև մա զիկ ներ, որոնք ավե լի շատ են ջղե րի 

եր կա րու թյամբ: Միաբ ջիջ մեծ գլ խի կով և ոտի կով մա զիկ-

նե րը տե ղա կայ ված են տեր ևա թի թե ղի ողջ մա կե րե սով: 

Հս տակ նկա տե լի են դիացիտ տի պի հեր ձանցք նե րը և 

եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը (նկ. 6, 7):

ս ևա նից մթեր ված խն կա ծաղ կի տեր ևի ման րա պատ

րաս տու կի վեր լու ծու թյու նը

Ս ևա նից մթեր ված խն կա ծաղ կի հում քի ման րա-

պատ րաս տու կում լավ ար տա հայտ ված է գորտ նու կա-

վոր մա կե րե սով կու տի կու լան, որի բջիջ ներն ու նեն հաս-

տա ցած գա լա րուն պա տեր: Առ կա են միաբ ջիջ, երկբ ջիջ, 

եռաբ ջիջ պարզ բա րա կա պատ մա զիկ ներ: Եզ րե րում հա-

ճախ հան դի պում են պտ կաձև ելուն նե րի տես քով միաբ-

ջիջ ու բազ մաբ ջիջ պարզ մա զիկ ներ: Գլ խի կա վոր մա զիկ-

նե րը սա կա վա թիվ են: Եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը լավ 

ար տա հայտ ված են: 

 Ման րա պատ րաս տու կի ստո րին մա կե րե սին նկատ-

վում են պատ նե շար դա սա վո րու թյամբ պարզ՝ երկբ ջիջ և 

եռաբ ջիջ մա զիկ ներ: Տեղ-տեղ լավ եր ևում են գլ խի կա վոր 

մա զիկ նե րը, եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը (հատ կա պես 

քլո րալ հիդ րա տի լու ծույ թով մա նր ապատ րաս տու կում) 

(նկ.8, 9, 10):

հ րազ դա նից մթեր ված խն կա ծաղ կի տեր ևի (փո շիաց

ված) ման րա պատ րաս տու կի վեր լու ծու թյու նը 

Տեր ևի փո շու ման րա պատ րաս տու կի վրա հս տակ 

նկա տե լի է էպի դեր մի սը, որի բջիջ նե րը բազ ման կյու նաձև 

են (շե ղան կյու նաձև, եր բեմն̀  ուղ ղան կյու նաձև): Ման-

րա դի տա կային լու սան կար ման ժա մա նակ (մեծ խո շո-

րաց մամբ̀ 10×40) ջղե րի շր ջա նում նկատ վեց եր կայ նա կի 

նկ. 6 Սրակոնաձև ուղղահայաց և անկյամբ թեքված պարզ 
մազիկներ (վերևից), խոշ.՝ ×40

նկ. 7 Ճառագայթաձև վարդակ առաջացրած գեղձիկը և 
լայնացած հիմքով մազիկը (ներքևից), խոշ.՝ ×40

նկ. 8 Էպիդերմիսի պտկաձև ելուններ 
(վերևից), խոշ.՝ ×40

նկ. 9 Դիացիտ հեր
ձանցք ներ (միջին 
մասում), խոշ.՝ ×40

նկ. 10 8 բջջանի գեղձիկներ, գլխիկավոր մազիկներ, 
հերձանցքներ, խոշ.՝ ×40
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ձգ ված կո լեն քի մը, խիտ դա սա վոր ված բջիջ նե րից բաղ-

կա ցած սյու նաձև հյուս ված քը և ավե լի խոր տե ղա կայ-

ված սպուն գաձև պա րեն քի մը: Մե զո ֆի լում լավ նկա տե լի 

են եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը: Մեծ խո շո րաց մամբ լավ 

նկատ վում են օղա կաձև և պա րու րաձև անոթ նե րը, մե-

ծա քա նակ դիացիտ տի պի հեր ձանցք նե րը: Փո շիաց ված 

հում քի ման րա պատ րաս տու կին շատ բնո րոշ են էպի-

դեր մի սի նկա տե լիորեն հաս տա ցած բջ ջա պա տե րը, պտ-

կաձև ելուն նե րը, եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը, պարզ և 

գլ խի կա վոր մա զիկ նե րի կու տա կում նե րը, բազ մա ծայր 

պարզ, ծն կաձև մա զիկ նե րը (նկ. 11, 12, 13):

 հա մե մա տա կան նմուշ նե րի ման րա դի տա կային վեր

լու ծու թյուն 

Հա մե մա տա կան նմուշ նե րից ման րա դի տա կային 

վեր լու ծու թյան են թարկ վե ցին դե ղատ նից ձեռք բեր ված 

«Ան թա ռամ» կոո պե րա տի վի ար տադ րու թյան խն կա-

ծաղ կի խո տը, որի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ անա-

տո միական տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը հս տակ 

ար տա հայտ ված չէին, նույ նիսկ ման րա դի տա կի գերհ նա-

րա վո րու թյուն նե րի դեպ քում: Հյուս վա ծա բա նա կան աղա-

վաղ ված պատ կե րը փաս տում էր հում քի անո րա կու թյան 

մա սին: Ըստ եր ևույ թին, հում քը մշակ վել, չո րաց վել և 

պահ պան վել էր ոչ ճիշտ պայ ման նե րում, որն էլ նպաս-

տել էր բոր բո սասն կե րի առա ջաց մա նը: Ման րա դի տա-

կային վեր լու ծու թյան շնոր հիվ մեր կող մից խո տան վեց 

դե ղատ նից ձեռք բեր ված «Ան թա ռամ» կոո պե րա տի վի 

ար տադ րու թյան խն կա ծա ղիկ սո վո րա կա նի հում քը, որը 

վկա յում է ստան դար տա վոր ման գոր ծըն թա ցում ման րա-

դի տա կային վեր լու ծու թյան կար ևո րու թյան և ան հրա ժեշ-

տու թյան մա սին: 

Մեկ այլ հա մե մա տա կան նմու շի̀  օտա րա ծին ֆրան-

սիական «Pharmaflore» կազ մա կեր պու թյան «Origan wil-

de marjolein, wilder majority» «խն կա ծա ղիկ սո վո րա կան 

վայ րի» խո տի ման րա դի տա կային վեր լու ծու թյան ար-

դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ նշ ված հում քի ման րա պատ-

րաս տուկն իր անա տո միական տար բե րա կիչ հատ կա նիշ-

նե րով շատ նման է Դի լի ջա նից, Լո ռու մար զից մթեր ված 

խն կա ծաղ կի հում քի ման րա պատ րաս տու կին: 

Ի տար բե րու թյուն վեր ջին նե րիս, հա մե մա տա կան 

այս նմու շի ման րա պատ րաս տու կը բնո րոշ վում է էպի դեր-

մի սի հաս տա ցած բջ ջա պա տե րով, դիացիտ տի պի մե ծա-

քա նակ հեր ձանցք նե րով: Պարզ գլ խի կա վոր մա զիկ նե րը 

սա կա վա թիվ են, իսկ պարզ բազ մաբ ջիջ կո նաձև մա զիկ-

նե րը̀  բազ մա քա նակ: Առա վել ակ նա ռու են մե ծա քա նակ 

եթե րա յու ղային գեղ ձիկ նե րը:

 Ման րա դի տա կային հե տա զո տու թյան ար դյունք-

նե րը փաս տում են բու սա կան հյուս վածք նե րի վրա կլի-

մա յա կան գոր ծոն նե րի ակն հայտ ազ դե ցու թյան մա սին: 

Այս պես, օրի նակ̀  ի տար բե րու թյուն Իջ ևա նի, Դի լի ջա նի 

և Լո ռու կլի մա յա կան գո տիակա նու թյան, Հրազ դա նի 

չոր կլի մայի պայ ման նե րում բու սա կան հյուս վածք նե րը 

ձեռք են բե րում հար մա րո ղա կա նու թյուն̀  մե ծա քա նակ 

հեր ձանցք ներ, նշա նա կա լիորեն հաս տա ցած կու տի կու-

լա և բազ մա թիվ մա զիկ ներ, որոնք նման պայ ման նե րում 

ապա հո վում են բու սա կան օր գա նիզ մի բնա կա նոն կեն-

նկ. 11 Ջղերի երկայնքով դասավորված պարզ միաբջիջ և 
բազմաբջիջ մազիկներ (փոշի), խոշ.՝ ×40

նկ. 12 Ճյուղավորված պարզ մազիկ (փոշի), խոշ.՝ ×40

նկ. 13 Գլխիկավոր մազիկների, գեղձիկների առաջադրած 
խումբը (փոշի), խոշ.՝ ×40
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սա գոր ծու նեու թյու նը [նկ. 1, 13]: 

Ամ փո փե լով կա տա րած ու սում նա սի րու թյու նը̀  կա-

րե լի է նշել, որ ան կախ որա կա կան ցու ցա նիշ նե րից, 

ման րա դի տա կային ցու ցա նիշ նե րը կա րող են լիար ժեք 

բնու թագ րող, տար բե րա կիչ ու ինք նա տիպ լի նել տվյալ 

տե սա կի և, առ հա սա րակ, ցան կա ցած դե ղա բու սա կան 

հում քի հա մար: 

Այս պի սով, նախ նա կան ստան դար տա վոր ման գոր-

ծըն թա ցում ման րա դի տա կային վեր լու ծու թյան մե թո դի 

կի րառ մամբ կա րե լի է հաս տա տել ցան կա ցած դե ղա բու-

սա կան հում քի իս կու թյու նը և որա կը̀ հայ րե նա կան ար-

տադ րու թյան բու սա կան դե ղե րի որա կի բարձ րաց ման և 

ազ գաբ նակ չու թյա նը բարձ րո րակ դե ղա բու սա կան հում-

քով ապա հով ման նպա տա կով:
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Ключевые слова: душица обыкновенная, лекарственное ра
стительное сырье, эфирномасличное сырье, микроскопиче
ский анализ

На сегодняшний день задача стандартизации отечествен-
ного сырья со всей серьезностью поставлена перед органи-
зациями, занимающимися заготовкой и обеспечением лекар-
ственного растительного сырья.

С целью предварительной стандартизации, с нашей сторо-
ны был проведен микроскопический анализ лекарственного 
сырья душицы обыкновенной, собранного из разных регионов 
Армении.

Обнаруженная в ходе анализа разная частота встречае-
мых анатомических признаков приписывается к влияниям 
разных климатических условий на данный вид сырья.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (OrIgANUm vUlgArE l.), 
СОБРАННОЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ АРМЕНИИ
Могровян А.В., Чичоян Н.Б., Думанян К.Г.
ЕГМУ, Кафедра фармакогнозии

 Р Е З Ю М Е

 S U m m A r Y

Keywords: Oregano ordinary, raw material, volatile oil, micro
scopic analysis

Nowadays the problem of standardization of native raw ma-
terial is of vital importance for the organizations dealing with 
procurement and supply of raw material and pharmacognostic 
analysis. From this point we have fulfilled microscopic analysis of 

raw material gathered from different regions of Armenia for the 
initial standardization.

As a result of the analysis, we have found out that different 
frequency of discovered anatomical features is connected with 
the influence of climatic conditions on this kind of raw material.

mICrOSCOpIC ANAlYSIS Of OrEgANO OrDINArY (OrIgANUm vUlgArE) gAThErED frOm 
DIffErENT rEgIONS Of ArmENIA
Moghrovyan A.V., Chichoyan N.B., Dumanyan K.H.
YSMU, Department of Pharmacognosy
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 բա նա լի բա ռեր՝ մեր չեն դայ զինգ դե ղա տա նը, դե ղա գոր

ծա կան շու կա, դե ղա տան հա ճա խորդ, դե ղա գոր ծա կան 

ոլոր տի աշ խա տա կից ներ:

Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման 

ներ կա փու լում զգա լիորեն աճել է մր ցակ ցու թյու նը դե-

ղա գոր ծա կան շու կա յում: Մր ցակ ցու թյան սրաց ման 

պատ ճա ռը ման րա ծախ դե ղա գոր ծա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի թվի աճն է: Նշա նա կա լիորեն ըն դար ձակ-

վել է առա ջարկ վող դե ղե րի, ինչ պես նաև հար դե ղա-

գոր ծա կան ապ րանք նե րի (կեն սակ տիվ հա վե լում ներ, 

հի վան դի խնամ քի առար կա ներ, դի մա հար դար ման 

մի ջոց ներ և այլն) տե սա կա նին: Քա նի որ դե ղատ ներն 

այ սօր գրե թե չեն տար բեր վում յու րա հա տուկ տե սա կա-

նիով և գնային քա ղա քա կա նու թյամբ, գո յատ ևե լու հա-

մար առա ջա ցել է նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման ան-

հրա ժեշ տու թյուն [1,2]: 

Վեր ջին տա րի նե րին ման րա ծախ շու կա ներ խու ժեց 

և իր պատ վա վոր տե ղը զբա ղեց րեց գե ղե ցիկ, միև նույն 

ժա մա նակ ոչ բո լո րին հաս կա նա լի մի բառ՝ «մեր չեն դայ-

զինգ»: Մեր չեն դայ զինգն առա ջաց նում է ամե նա տար բեր 

ար ձա գանք ներ` ան տար բեր չթող նե լով որ ևէ մե կին: Նրա 

կա նոն նե րին ու օրենք նե րին հետ ևե լու դեպ քում առևտ-

րի սրա հում ստեղծ վում են այն պի սի պայ ման ներ, որոնց 

շնոր հիվ հա ճա խորդն իրեն զգում է ազատ, հար մա րա-

վետ և հեշ տու թյամբ է գնում կա տա րում: Բա ցի այդ, լավ 

իրա կա նաց ված մեր չեն դայ զին գը ապ րան քի մա սին հա-

ճա խորդ նե րին տա լիս է հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյուն` 

դրա նով իսկ ամ բող ջու թյամբ կա տա րե լով վա ճա ռո ղի 

ֆունկ ցիան [3]:

Առա ջին ան գամ մեր չեն դայ զին գը որ պես մի մյանց 

հետ կապ չու նե ցող տար րե րի կոմպ լեքս` ի հայտ է եկել 

1930-1955 թթ. ԱՄՆ -ո ւմ՝ մե ծա գույն ճգ նա ժա մի շր ջա-

նում: Այս շր ջանն առանձ նա նում էր այն պի սի մի ջոց նե-

րի որոն մամբ, որոնք ֆիր մա նե րին կհասց նեին նոր մա-

կար դա կի և, իհար կե, ու նակ կդարձ նեին դի մա նա լու 

շու կա յա կան մր ցակ ցու թյա նը: Մեր չեն դայ զին գը սկ սեց 

դան դաղ տեմ պե րով զար գա նալ որ պես ապ րան քի առա-

ջըն թա ցի եղա նակ, և այս պես շա րու նակ վեց մինչև ան-

ցած դա րի 60 -ա կան թվա կան նե րը, երբ վա ճա ռո ղի շու-

կան սա հուն կեր պով վե րա փոխ վեց սպա ռո ղի շու կայի: 

Աճեց մր ցակ ցու թյու նը վա ճա ռող նե րի միջև. ապ րան քի 

մեծ մա սը չէր գտ նում իր գնոր դին: Մեր չեն դայ զին գը 

դար ձավ պա հանջ ված և սկ սեց զար գա նալ արագ տեմ-

պե րով` վե րած վե լով գի տու թյան: Մի քա նի տա րի ան ց 

մեր չեն դայ զին գը ներ խու ժեց նաև դե ղատ ներ, որոնք 

սկ սե ցին օգ տա գոր ծել այս տեխ նո լո գիան` զգա լով նրա 

առա վե լու թյուն նե րը. կո կի կու թյու նը դա րա կա շա րե րում, 

գե ղե ցիկ ձևա վո րու մը, վար կա նի շի բարձ րա ցու մը [4] :

Մեր չեն դայ զին գը դե ղա տա նը մար կե տին գի ուղ-

ղու թյուն է, որը նպաս տում է դե ղա տան ապ րան քաշր-

ջա նա ռու թյան մե ծաց մա նը`  վերջ նա կան սպա ռող նե րի 

ու շադ րու թյու նը բևե ռե լով որո շա կի խմ բի կամ մակ նի շի 

դե ղե րի վրա ̀ ա ռանց դե ղա տան ան ձնա կազ մի հա տուկ 

մաս նակ ցու թյան: Նրա գրա գետ օգ տա գոր ծու մը կա րող 

է լրա ցու ցիչ առա վե լու թյուն տալ յու րա քան չյուր դե ղա-

տա նը և նպաս տել GPP -ի (Good Pharmacy Practice) 

պատ շաճ դե ղատ նային գոր ծու նեու թյան սկզ բունք նե րի 

ար մա տա վոր մա նը [5]: 

Ռու սաս տա նում դե ղատ նային գոր ծը սկս վել է 

1620թ.՝ դե ղա վա ճառ քի հրա մա նի հաս տա տու մից և 

դե ղա վա ճառ ման պա լա տի ստեղ ծու մից հե տո: 1701թ. 

Պետրոս I-ի հրա մա նով թույ լատր վեց մայ րա քա ղա քում 

բա ցել առա ջին 8 «ա զատ» դե ղատ նե րը: Կա րե լի է ասել՝ 

հենց այդ ժա մա նակ առաջ եկավ դե ղա տան ին տե րիեր-

դի զայ նը [6]: Ռու սաս տա նում 90 -ա կան թվա կան նե րի 

վեր ջում, երբ ման րա ծախ շու կան սկ սեց ակ տի վո րեն 

յու րաց նել մեր չեն դայ զին գը՝ շա հույ թը մե ծաց նե լու նպա-

տա կով, դե ղա տու նը դար ձավ ամե նաընդ լայն ված ուղ-

ղու թյուն նե րից մե կը: Սա կայն այդ ժա մա նակ նե րում ոչ 

բո լորն էին գի տակ ցում, որ մա տա կա րար նե րի օգ նու-

թյամբ առան ձին ապ րան քա նի շե րի առաջ տա նու մը մեր-

չեն դայ զին գի միայն մի մասն է, և մեր չեն դայ զին գը դե-

ղա տա նը ոչ ամ բող ջու թյամբ է իրա կա նաց վում: Հայտ նի 

է, որ վա ճա ռաս րա հը հնա րա վո րու թյուն ու նի դառ նա լու 

հա ճա խոր դի կյան քի մի մա սը, առա ջաց նե լու զգաց մուն-

քային ռեակ ցիա և ստեղ ծե լու դրա կան տրա մադր վա-

ծու թյուն: Իսկ եթե դե ղա տունն ըն կալ վում է միայն որ-

պես ակ տիվ և պաս սիվ պա հան ջարկ նե րի հան դիպ ման 

վայր, այս դեպ քում գործ նա կա նո րեն դժ վար և ան հնար 

է գրա վել չե զոք հա ճա խորդ նե րին: Տե ղի է ու նե նում դե-

ղա տան պատ կե րի վե րա փո խում. այն ար դեն «բ ժիշկ» 

հհ դե ղԱտ նե ՐԻ ԱՇ ԽԱ տԱ կԻց նե ՐԻ ՇՐ ջԱ նում 
մեՐ Չեն դԱյ զԻն գԻ ԻմԱ ցուԹյԱն եվ դՐԱ կԻ ՐԱռ մԱն 
ու սում նԱ սԻ Րու մը
Բեգ լա րյան Մ.Հ., Նա զա րյան Լ.Գ.
ԵՊԲՀ, դե ղա գոր ծու թյան կա ռա վար ման ամ բիոն

ՀՏԴ: 615.12+ 614.27 
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չէ , որին այ ցե լում են վատ զգա ցո ղու թյան դեպ քում, այլ 

ամե նօ րյա խորհր դա տու է, որն օգ նում է միշտ պահ պա-

նել տես քը, առող ջու թյու նը և առա ջար կում է ամե նօ րյա 

խնամ քի մի ջոց ներ [7]:

Մեզ հա մար մատ չե լի գրա կա նու թյան տվյալ նե րի 

ու սում նա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս տե-

ղե կա նա լու, թե մեր չեն դայ զին գի կի րա ռու մը երբ է սկս-

վել հայ կա կան դե ղա գոր ծա կան շու կա յում:

Առա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, որ մեր չեն դայ-

զինգն ար դյու նա վետ է ար տադ րող ֆիր մա նե րի հա-

մար, քա նի որ օգ նում է արագ իրաց նել ապ րան քը և 

ամ րապն դել նրա իմի ջը շու կա յում: Բայց դա այդ քան էլ 

այդ պես չէ: Դե ղա տա նը մեր չեն դայ զինգն օգ նում է արագ 

իրաց նել ապ րան քը, բա րե լա վում է ծա ռա յու թյան որա-

կը՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով դե ղա տան իմի ջի բա րե լավ-

մա նը: Գրա գետ մեր չեն դայ զին գը հա ճա խոր դին հնա-

րա վո րու թյուն է տա լիս արագ ընտ րել ապ րան քը, հեշտ 

կողմ նո րոշ վել որո շա կի ապ րան քի գն ման ժա մա նակ, 

ինչ պես նաև ծա նո թա նալ նոր ապ րանք նե րին: Հե տա զո-

տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա ճա խորդ նե րի 66% -

ը որո շում է կա յաց նում հենց առևտ րի սրա հում և միայն 

հա ճա խորդ նե րի 25-33%-ն է օգտ վում այն ապ րանք նե-

րի ցու ցա կից, որոնք նրանք ցան կա նում են գնել: Ապ-

րան քի ցու ցադ րու մը և նրա մա սին տե ղե կատ վու թյու նը 

հա ճախ զգա լի ազ դե ցու թյուն են թող նում գն ման մա սին 

որո շում կա յաց նե լու վրա: Դե ղա տան վա րի չի հա մար 

շատ կար ևոր է պո տեն ցիալ սպա ռո ղի` «գ նել ապ րան-

քը» են թա գի տակ ցա կան ցան կու թյու նը հնա րա վո րինս 

արագ վե րա ծել «ապ րան քի գի տակց ված գն ման»: Գի-

տա կա նո րեն ապա ցուց ված է, որ գնե լու ցան կու թյու նը 

գտն վում է մար դու են թա գի տակ ցա կա նում, և ապ րան-

քի գո վազ դը դր դում է սպա ռո ղին իրա կա նաց նե լու այդ 

ցան կու թյու նը՝ ստեղ ծե լով ապ րան քի կամ դե ղի որո շա-

կի իմիջ: Ֆի զի կա կան բնու թագ րե րը, ապ րան քի որա կը 

և օգ տա կա րու թյու նը գտն վում են սպա ռո ղի գի տակ ցու-

թյու նում՝ թաքն ված վի ճա կում: Շատ կար ևոր է դե ղա-

տա նը ապ րան քի գրա գետ դա սա վո րու թյու նը, որ պես զի 

պո տեն ցիալ սպա ռո ղը հեշտ կա րո ղա նա այն գտ նել [8]:

Երբ սրահն սպա ռո ղին առա ջար կում է հա րյու րա-

վոր և հա զա րա վոր ապ րանք ներ, ապ րան քի գտն վե լու 

վայ րը հա մար վում է կար ևոր, իսկ եր բեմն նաև որո շիչ 

գոր ծոն՝ սպա ռո ղի ընտ րու թյան հա մար [7]: 

Մեր չեն դայ զին գի հիմ նա կան կար գա խոս նե րից 

մեկն է. «Ա մեն ինչ պետք է լի նի տե սա նե լի, մատ չե լի, 

գրա վիչ և հար մար գնոր դի հա մար»:

Ու սում նա սի րե լով ար տա սահ ման ցի գիտ նա կան-

նե րի` մեր չեն դայ զին գին նվիր ված աշ խա տանք նե րը և 

հաշ վի առ նե լով հա մաշ խար հային փոր ձը՝ ան հրա ժեշ-

տու թյուն առա ջա ցավ հե տա զո տե լու մեր չեն դայ զին գի 

կի րառ ման աս տի ճա նը ՀՀ դե ղա գոր ծա կան շու կա յում: 

Մեր կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյու նը նպա տակ 

ու ներ պար զե լու, թե դե ղա գոր ծա կան ոլոր տի աշ խա-

տա կից նե րը որ քա նով են ծա նոթ մեր չեն դայ զին գին, կի-

րա ռում են արդյոք այն և ինչ պես են գնա հա տում դրա 

ար դյու նա վե տու թյունն իրենց դե ղա տա նը:

Հար ցումն ան ց է կաց վել կա մա յա կան կար գով 

ընտր ված մայ րա քա ղա քի դե ղատ նե րի 179 և Ար տա-

շատ քա ղա քի դե ղատ նե րի 21 աշ խա տա կից նե րի շր ջա-

նում՝ հար ցում -ան կե տա վոր ման եղա նա կով:

Հարց մա նը մաս նակ ցել են դե ղատ նե րի` տար բեր 

տա րի քային խմ բե րի պատ կա նող 200 աշ խա տա կից, 

որոն ցից 23% -ը՝ արա կան, իսկ 77% -ը՝ իգա կան սե ռի: 

Պարզ վեց, որ հարց վող նե րի 52,5% -ը դե ղա գետ ներ են, 

39% -ը՝ դե ղա գործ ներ, իսկ 8,5% -ը՝ այլ մաս նա գի տու-

թյուն ու նե ցող ան ձիք: Ըստ տա րի քի աշ խա տա կից նե րը 

բաշխ վում են հետ ևյալ կերպ (նկ.1).
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նկ. 1. Աշ խա տա կից նե րի բաշխ վա ծու թյունն՝ ըստ տա րի քի

«Լ սե՞լ եք արդյոք մեր չեն դայ զին գի մա սին» հար ցին 

դե ղա տան աշ խա տա կից նե րի պա տաս խան ներն ու նեն 

հետ ևյալ տո կո սային հա րա բե րու թյու նը. «այո»՝ 72%, 

«ոչ»՝ 28%: 

Այդ հար ցին դրա կան պա տաս խան տված 144 աշ-

խա տա կից նե րի 64,58% -ը մեր չեն դայ զին գի կա նոն նե րը 

կի րա ռում է իրենց դե ղա տա նը, 22,22% -ը՝ մաս նա կի է 

կի րա ռում, իսկ 13,2% -ը՝ ընդ հան րա պես չի կի րա ռում: 

Բա ցա սա կան պա տաս խան տված աշ խա տա կից նե րի 

73,21% -ը մեր չեն դայ զին գը չի կի րա ռում դե ղա տա նը, 

21,43% -ը՝ մաս նա կի է կի րա ռում, իսկ աշ խա տա կից նե րի 

5,36% -ը, ծա նոթ չլի նե լով «մեր չեն դայ զինգ» հաս կա ցու-

թյա նը, այ նու ա մե նայ նիվ կի րա ռում է այն՝ աշ խա տան-

քային փոր ձի և մաս նա գի տա կան հմ տու թյան շնոր հիվ:

Որ պես զի պար զենք, թե հարց ման մաս նա կից նե-

րը ինչ քա նով են ծա նոթ մեր չեն դայ զին գին, հար ցա թեր-

թի կում ընդ գրկ ված էր նաև այս պի սի մի հար ցադ րում. 

«Ի՞նչ է Ձեզ ասում «մեր չեն դայ զին գը դե ղա տա նը» ար-

տա հայ տու թյու նը» (նկ. 2 ):



75ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ԱՊՐԻԼ 2012

31%

9,50%

2,50%

2%

7%

6,50%

4,50%

4%

29%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

դեղատանը դեղերի ճիշտ դասավորություն 

առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի ցուցադրում 

գովազդային նյութերի տեղադրում դեղատանը

գովազդային նյութերի տեղադրում դեղատանը 

վաճառքի խթանում 

– դեղատանը դեղերի ճիշտ դասավորություն
–առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի գովազդ 

– դեղատանը դեղերի ճիշտ դասավորություն
–առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի գովազդ 
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բոլորը 

չգիտեմ 

նկ. 2. Դե ղա գոր ծա կան ոլոր տի աշ խա տա կից նե րի կող մից 
մեր չեն դայ զին գի ըն կա լու մը

Հարց ման շր ջա նակ նե րում մենք պար զե ցինք նաև, 

թե մեր հարց վող ներն իրենց դե ղա տա նը ին չը նպա-

տա կա հար մար կգտ նեին են թար կել մեր չեն դայ զին գի: 

Ար դյունք նե րը շատ տար բեր էին. գե րակշ ռող պա տաս-

խան նե րից էին OTC (Over the counter - առանց դե ղա-

տոմ սի բաց թողն վող) և սե զո նային դե ղե րը, վի տա մին-

նե րը, հար դե ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րը: 

Այն հար ցին, թե «Ինչ պե՞ս կի րա կա նաց նեիք մեր չեն-

դայ զին գը ձեր դե ղա տա նը», պա տաս խա նող նե րը հար-

ցա թեր թի կում նշ ված կա նոն նե րից ընտ րել էին հետ ևյալ-

նե րը.

 �  դե ղե րը դա սա վո րել դեմ քով դե պի սպա ռո-

ղը-24%, 

 � մեծ վա ճառք ու նե ցող դե ղե րը դնել ցու ցա փեղ-

կե րի ամե նա տե սա նե լի հատ ված նե րում-6%, 

 � ապ րան քի գի նը տե սա նե լի դարձ նել սպա ռո-

ղին-14,5%,

 �  կի րա ռել գո վազ դային նոր նյու թեր-3%,

 �  դե ղե րը դա սա վո րել երե սով դե պի սպա ռո ղը, 

մեծ վա ճառք ու նե ցող դե ղե րը դնել ցու ցա փեղ-

կե րի ամե նա տե սա նե լի հատ ված նե րում - 9%,

 �  դե ղե րը դա սա վո րել երե սով դե պի սպա ռո ղը, 

կի րա ռել գո վազ դային նոր նյու թեր-7%,

 �  դե ղե րը պետք է դա սա վո րել երե սով դե պի սպա-

ռո ղը, ապ րան քի գի նը տե սա նե լի դարձ նել սպա-

ռո ղին-17%,

 �  բո լոր նշ ված նե րը-19.5%: 

Հար ցա թեր թի կի ամ փո փիչ հար ցին պա տաս խա նե-

լով՝ յու րա քան չյուր աշ խա տա կից պետք է գնա հա տեր 

(ա ռա վե լա գույ նը՝ 5 միավոր) մեր չեն դայ զին գի ար դյու-

նա վե տու թյունն իրենց դե ղա տա նը (նկ.3):
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նկ. 3. Դե ղա տան աշ խա տա կից նե րի կող մից մեր չեն դայ զին գի 
գնա հա տումն իրենց աշ խա տա վայ րում 

Այս պի սով, հե տա զո տու թյան շնոր հիվ պարզ վեց, որ 

մեր չեն դայ զին գը ՀՀ դե ղա գոր ծա կան շու կա յում կա րիք 

ու նի պատ շաճ մա կար դա կով կի րառ ման: Պո տեն ցիալ 

հա ճա խոր դի գնում կա տա րե լու որոշ ման վրա կա րե լի 

է ազ դել ան մի ջա պես դե ղա տա նը, որով հետև գնոր դը 

կա րող է կա տա րել ոչ միայն պլա նա վոր ված, այլև իմ-

պուլ սիվ գնում: Քա նի որ ակն հայտ է մեր չեն դայ զին գի 

ազ դե ցու թյու նը ման րա ծախ դե ղա գոր ծա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նեու-

թյան վրա, ապա ան հրա ժեշտ է, որ «Մեր չեն դայ զինգ» 

թե մայի վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե րը յու րաց նեն ոչ միայն 

դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը, այլև շր ջա-

նա վարտ նե րը (դե ղա գործ նե րը և դե ղա գետ նե րը)՝ որա-

կա վոր ման բարձ րաց ման դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ:

1. Викулова С. Биоэквивалентность и дженерики: созданы друг для друга. 

Ремедиум, №12, 1999, с. 30 

2. Дремова Н.Б. Исследование тенденций потребления лекарственных 

средств за рубежом. “Фармация”, №4 / 1992, с. 49-53
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7. Специфика мерчендайзинга в аптеках., www.merchandisings.ru

8. Мерчендайзинг, он и в аптеке мерчендайзинг. 27. 02. 2009 http://www.re-

tailexperts.ru

 գ Ր Ա կ Ա ն ո ւ Թ յ ո ւ ն



76 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ԱՊՐԻԼ 2012

Ключевые слова: мерчeндайзинг в аптеке, фармацевтиче
ский рынок, покупатель аптеки, сотрудники фармацевтиче
ской сферы 

В последние годы в розничную торговлю ворвалось и за-
няло почетное место красивое и не всем понятное слово 
“мерчендайзинг”. В результате соблюдения законов и правил 
мерчендайзинга, в торговой точке создаются условия, при 
которых покупатели чувствуют себя свободно, комфортно и 
легко настраиваются на покупку.

Изучая работы зарубежных ученых, посвященные мерчен-
дайзингу, возникла необходимость в исследовании степени 
его применения на фармацевтическом рынке РА. Был про-
веден опрос сотрудников 200 аптек Армении (метод опросa 

- анкетирование). Цель исследования - выяснить насколько 
сотрудникам фармацевтической сферы известно о мерчен-
дайзинге, для каких лекарств они находят целесообразным 
его применение и как они оценивают результаты применения 
мерчендайзинга.

Таким образом, в результате исследования выяснилось, 
что мерчендайзинг должен представляться на фармацевти-
ческом рынке РА на подобающем уровне, потому что на реше-
ние потенциального клиента можно повлиять непосредствено 
в аптеке. Так как воздействие мерчендайзинга на финансово-
хозяйственную деятельность очевидно, то необxодимо, чтобы 
тему “Мерчендайзинг” изучали не только студенты фарма-
цевтического факультета, но и его выпускники (фармацевты 
и провизоры) на курсах повышения квалификации.

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ И ИЗУЧЕНИЕ НАВЫКОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ АПТЕК РА
Бегларян М.Г., Назарян Л.Г.
ЕГМУ, Кафедра управления фармации

 Р Е З Ю М Е

 S U m m A r Y

Keywords: merchandising in pharmacy, pharmaceutical market, 
a pharmacy customer, pharmaceutical employees

An ear-pleasing and yet not fully understood word “merchan-
dising” has recently invaded the vocabulary of retail shops and 
occupied its honorary place. As a result of ccomplying with the 
principles and rules of merchandising, conditions are created in 
a sale outlet that render customers comfortable and at their ease 
while doing shopping.

Studying what the international community of scientists say 
about the issue in question has led to a need for exploring Arme-
nia’s own pharmaceutical field. A survey was conducted among 
staff members of 200 pharmacies. The research was aimed at 

revealing the awareness level of the word “merchandising’’ in 
employees, as well as finding out whether there are particular 
medicines, concerning which the pharmacists use this term, if 
ever, and how they evaluate the effectiveness of that use.

Research findings suggest that the term “merchandising’’ 
with all its implications needs to be further introduced in the phar-
maceutical market of the RA as it has a potential of influencing 
the customer decision making right on the spot. All things con-
sidered, the study proposes that learning about merchandising 
be part of the curriculum for both university and post-graduate 
students with major in the field of pharmacy.

mErChANDISINg AND EXAmINATION Of ITS ApplICATION AmONg phArmACY 
EmplOYEES Of rA
Beglaryan M.H., Nazaryan L.G.
YSMU, Department of Pharmaceutical Management
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 բա նա լի բա ռեր՝ ատե նա խո սու թյուն, հայ ցորդ, վի ճա

կագ րու թյուն, հա վաս տիու թյուն:

 Հան րա հայտ է, որ գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե-

րի պատ րաստ ման հա մա կար գում ատե նա խո սու թյու նը 

կա տա րում է որա կա վոր ման տար բե րա կիչ դեր՝ բա ցա-

հայ տե լով ատե նա խո սի գի տա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 

մա կար դա կը, կոնկ րետ գի տա կան խն դիր ներ լու ծե լու 

նրա կա րո ղու թյու նը, հետ ևա պես և գի տա կան որա-

կա վոր ման աս տի ճա նը: Քա նի որ ատե նա խո սու թյուն 

պաշտ պա նե լու շար ժա ռիթ նե րը շատ են՝ սկ սած գի տու-

թյա նը ծա ռայե լու ազ նիվ ձգ տու մից մինչև փա ռա մո լու-

թյա նը հա գուրդ տա լու և մաս նա գի տա կան առաջ խա-

ղաց ման ու պաշ տո նի տի րա նա լու նկր տու մը, ուս տի ըստ 

կա նո նա կար գի բժշ կա կան հա մալ սա րա նում մի շարք 

այլ հանձ նա ժո ղով նե րի հետ միասին գոր ծում է ատե նա-

խո սու թյուն նե րի փաս տաթղ թե րի, առաջ նային նյու թե րի 

և մե թոդ նե րի ստուգ ման հանձ նա ժո ղով՝ կազմ ված բժշ-

կա գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րը ներ կա յաց նող 

տա սը ճա նաչ ված գիտ նա կան նե րից:

 Սույն հրա պա րակ ման մեջ փորձ է ար վում վեր լու-

ծե լու 2006թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 2011թ. հոկ տեմ բերն 

ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում ԵՊԲՀ -ո ւմ նշ ված հանձ-

նա ժո ղո վի իրա վա սու թյան սահ ման նե րում փոր ձաքն-

նու թյան են թարկ ված ատե նա խո սու թյուն նե րի քա նա-

կա կան և որա կա կան ար դյունք նե րը,  հայ ցորդ նե րի և 

նրանց գի տա կան ղե կա վար նե րի կամ խորհր դա տու նե-

րի ու շադ րու թյու նը սևե ռե լու այն թե րու թյուն նե րի վրա, 

որոնք բա ցա հայտ վել են փոր ձաքն նու թյուն նե րի ըն թաց-

քում: Հոդ վա ծի խն դիր նե րից է գնա հա տել հանձ նա ժո-

ղո վի աշ խա տան քը, առանց որի այն կդառ նա ինք նան-

պա տակ:

Ա ղյու սակ 1-ո ւմ բեր ված տվյալ նե րը հա վաս տում են, 

որ 2006-2011թթ. թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն-

նե րի քա նա կը մի ջին հաշ վով ութ ան գամ գե րա զան ցում 

է դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն նե րի քա նա կին: Սա 

այլ երկր նե րում թեկ նա ծո ւա կան և դոկ տո րա կան ատե-

նա խո սու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան և ՀՀ գի տա-

կան աս տի ճա նաշ նորհ ման կա նո նա կար գի պա հան ջի 

առում նե րով հա մադ րե լի ցու ցա նիշ է, ըստ որի՝ դոկ-

տո րա կան ատե նա խո սու թյու նը գի տա կան որա կա վոր-

ված աշ խա տանք է, որը կա րող է գնա հատ վել «իբրև 

էա կան նվա ճում գի տու թյան տվյալ բնա գա վա ռում...»: 

Հինգ տա րի նե րի ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 

է տա լիս, որ գի տու թյան ութ թեկ նա ծու նե րից մեկն է 

պաշտ պա նում դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն: Այլ 

է թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն նե րի հայ ցորդ-

նե րի և աս պի րանտ նե րի թվա կազ մի հա րա բե րակ ցու-

թյան պատ կե րը: Թեկ նա ծո ւա կան պաշտ պա նու թյան 

142 հա վակ նորդ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 

հ ՐԱ ՊԱ ՐԱ կԱյԻն ՊԱՇտ ՊԱ նու ԹյԱն նեՐ կԱ յԱց վԱԾ Ատե նԱ
Խո սու Թյուն նե ՐԻ դԻ տԱՐկ մԱն ԱՐ դյունք նե Րը` ըստ ԱռԱջ
նԱյԻն ՓԱս տԱԹղ Թե ՐԻ, նյու ԹԻ եվ մե Թոդ նե ՐԻ ստուգ մԱն 
հԱնՁ նԱ ժո ղո վԻ տվյԱԼ նե ՐԻ
Ենգիբարյան Ա.Ա., Քոչարյան Ս.Պ., Գալստյան Ս.Գ.
ԵՊԲՀ, Առաջնային փաստաթղթերի, նյութի և մեթոդների ստուգման հանձնաժողով

ՀՏԴ: 61(071.1):378.2 + 614.1:312

Ա ղյու սակ 1
20062011թթ. առաջ նային նյու թի և մե թոդ նե րի ստուգ ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից փոր ձաքն նու թյան են թարկ ված ատե նա խո

սու թյուն նե րը

ժա մա նա կահատ վա
ծը ըստ տա րի նե րի

Աս պի րանտ հայ ցորդ դոկ տո րանտ
Ա ռա ջին 
հայ տով 

մերժ ված

կրկ նա կի փոր ձաքն
նու թյան են թարկ ված

2006-2007 4 34 3 6 2

2007-2008 3 29 1 11 2

2008-2009 6 23 1 4 1

2009-2010 2 16 6 6 6

2010-2011 4 21 5 7 5

ըն դա մե նը 19 123 16 34 16

% 15,44 84,6 10,1 21,5 10,1
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84,6% -ը, կազ մում են հայ ցորդ նե րը և միայն 15,4% -ը՝ 

աս պի րանտ նե րը: Ընդ որում՝ հայ ցորդ նե րի կե սից ավե-

լին ամ բիոն նե րի ավագ լա բո րանտ ներն են, մնա ցա ծը՝ 

ասիս տենտ նե րը: Աս պի րան տու րայի բաժ նից ստա ցած 

տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ աս պի րանտ նե րի թի վը ըստ տա-

րի նե րի ներ կա յաց ված է աղյու սակ 2-ու մ: 

Աս պի րանտ նե րի նշ ված թվա կազ մում նե րառ վել 

են նաև հե ռա կայող և ար տերկ րից ըն դուն ված աս պի-

րանտ նե րը: Բեր ված տվյալ նե րը վկա յում են, որ վեր ջին 

5 տա րի նե րին աս պի րան տու րա ըն դուն ված 41 հո գուց 

այ սօր վա դրու թյամբ հրա պա րա կային պաշտ պա նու-

թյան են ներ կա յա ցել 19 -ը (46,3%): Հա վա նա բար վեր-

ջին 3 տա րի նե րին ըն դուն ված նե րը դեռևս չեն մո տե ցել 

վերջ նա կան փու լին: Այս պի սով, մեր հա մալ սա րա նի 

գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ ման 

հիմ նա կան ճա նա պար հը (84,6%) հայ ցոր դու թյան ինս-

տի տուտն է: Ի դեպ, առաջ նային նյու թի փոր ձաքն նու-

թյու նը հաս տա տում է, որ աս պի րանտ նե րի ներ կա յաց-

րած աշ խա տանք ներն ավե լի որա կյալ են, զերծ կո պիտ 

սխալ նե րից ու վրի պում նե րից, քան հայ ցորդ նե րի նը: 

Հա վա նա բար դա պայ մա նա վոր ված է աս պի րանտ նե րի 

որա կա կան ավե լի բարձր հատ կա նիշ նե րով և նրանց ղե-

կա վար նե րին գի տա կան մա սի, աս պի րան տու րայի բաժ-

նի կող մից պար տադր վող առա վել մեծ ու շադ րու թյամբ:

2006-2011թթ. ժա մա նա կաշր ջա նում, ըստ տա րի-

նե րի, հայ ցորդ նե րի թվա քա նա կը ցու ցա բե րում է նվազ-

ման, իսկ դոկ տո րանտ նե րի նը՝ աճ ման մի տում (նկ. 1, 2):
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նկ. 1. Թեկ նա ծո ա կան գի տա կան աս տի ճա նի հայ ցորդ նե րի թի
վը ըստ տա րի նե րի

Ա ռա ջին դի մում-հայ տով մերժ ված նե րի թի վը վեր-

ջին 5 տա րի նե րին 21.5% է, կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյան 

են թարկ ված նե րի նը՝ 10,1%: Քիչ թիվ չի կազ մել նաև 

այն հայ ցորդ նե րի մեր ժու մը, որոնք մինչև դի մում-հայ տի 

ձևա կեր պու մը նախ նա կան դի տարկ ման են ներ կա յաց-

րել ատե նա խո սու թյուն նե րը և դրանց վե րա բե րող նյու-

թե րը:
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նկ. 2. Դոկ տո րանտ նե րի թի վը ըստ տա րի նե րի

 հանձ նա ժո ղո վի փոր ձա գետ նե րի կող մից բա ցա հայտ

ված առա վել հա ճախ հան դի պող թե րու թյուն նե րը

1.   Թե մայի ար դիակա նու թյան և նո րույթ նե րի վե-

րա բե րյալ վե րահս կո ղու թյու նը ուղ ղա կի իմաս տով դուրս 

է առաջ նային նյու թի և մե թոդ նե րի ստուգ ման հանձ նա-

ժո ղո վի իրա վա սու թյուն նե րից: Սա կայն մեր հանձ նա ժո-

ղո վի, ինչ պես նաև գի տա կոոր դի նա ցիոն խորհր դի որոշ 

ան դամ ներ՝ որ պես մեծ փորձ և ու նա կու թյուն ներ ու նե-

ցող գիտ նա կան ներ, եր բեմն ներ քին ընդ վզու մով, բայց և 

համ բե րա տար հան դու րժո ղա կա նու թյամբ են ըն դու նում 

որոշ թե մա նե րի «գի տա կան» ձևա կեր պում ներն ու նրան-

ցում առ կա «գի տա կան նո րույթ նե րը»: Եթե ընդ հա նուր 

ցու ցա կով ներ կա յաց վեն վեր ջին տա րի նե րին հաս տատ-

ված թե մա նե րի «ձ ևա կեր պում նե րը», պարզ կդառ նա, 

որ թե մայի ար դիակա նու թյան տակ ոմանք պատ կե րաց-

նում են ոչ թե «գի տու թյան մեջ այն պի սի իրա վի ճա կի 

առ կա յու թյու նը, որն ավե լի հա ճախ ծա գում է նոր փաս-

տեր բա ցա հայ տե լիս՝ ակն հայ տո րեն չտե ղա վոր վե լով 

նախ կին գի տա կան պատ կե րա ցում նե րի շր ջա նակ նե-

րում», ինչ պես որ պա հանջ վում է բարձ րա գույն որա կա-

վոր ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից, այլ հայտ նի փաս տե-

րի կո տո րա կումն ու տե ղայ նա ցու մը Հա յաս տա նում: 

Պա տա հա կան չէ, որ որ պես ատե նա խո սա կան աշ խա-

տան քի հան գու ցային պահ` նախ կին ԽՍՀՄ -ո ւմ կային 

գլ խա մա սային, առա ջա տար գի տա կան կենտ րոն ներ, 

Ա ղյու սակ 2

Աս պի րանտ նե րի թի վը ըստ տա րի նե րի (սեպ տեմ բե րից սեպ տեմ բեր)

20062007 20072008 20082009 20092010 20102011 ըն դա մե նը

11 6 9 10 5 41
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օրի նակ՝ Մոսկ վայի ֆար մա կո լո գիայի, նոր մալ ֆի զիոլո-

գիայի, մար դու անա տո միայի և այլ գի տա հե տա զո տա-

կան ինս տի տուտ ներ, որոնք ել նե լով գի տու թյան տվյալ 

բնա գա վա ռի զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րից՝ մշա կում 

և մյուս հան րա պե տու թյուն նե րի գի տա կան հիմ նարկ-

նե րին էին ներ կա յաց նում գի տա կան ար դիակա նու թյուն 

ու նե ցող թե մա ներ, նո րույթ նե րի բաժ նում էլ անընդ հատ 

չէին կրկ նում «...ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա նում, Եր ևա-

նում...ցույց է տր վել այ սինչ մե թո դի կամ դե ղա նյու թի 

ար դյու նա վե տու թյու նը»: Հարկ է, որ մաս նա գի տա կան 

փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղով նե րը և այն գի տա կան 

ղե կա վար նե րը, որոնք տա րե կան մի քա նի հայ ցորդ նե րի 

ղե կա վա րու թյուն են ստանձ նում, ավե լի մե ծաց նեն պա-

հանջ կո տու թյու նը թե մայի ար դիակա նու թյան և գի տա-

կան նո րույթ նե րի ձևա կեր պում նե րի նկատ մամբ:

2.  Վի ճա կագ րա կան մշակ ման թե րու թյուն ներն ու 

կո պիտ խե ղա թյու րում նե րը հայ ցորդ նե րի ատե նա խո-

սու թյուն նե րում ամե նից հա ճախ հան դի պող սխալ նե րից 

են, որոնք հան գեց նում են ոչ հա վաս տի եզ րա հան գում-

նե րի: Հայտ նի է, որ վի ճա կագ րու թյու նը մա թե մա տի կա-

կան վեր լու ծու թյուն է, որը թույլ է տա լիս «ա նո րոշ իրա-

վի ճակ նե րում ըն դու նել ճիշտ որո շում ներ»: Սա կայն քիչ 

չեն այն մերժ ված ատե նա խո սու թյուն նե րը, որոն ցում՝ 

ա) բա վա րար է ընտ րան քի ծա վա լը՝ հա վաս տիու թյու նը 

որո շե լու հա մար,

բ) բա ցա կա յում են հե տա զո տու թյան մեջ հի վանդ նե րի 

ընդ գրկ ման կամ բա ցառ ման, ստու գիչ խմ բի ընտ-

րան քի, պա տա հա կան բաշխ ման մե թո դի հիմ նա վո-

րում նե րը,

գ) վի ճա կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի փո խա րեն ներ կա-

յաց ված է միայն տո կո սային հա րա բե րու թյուն նե րի 

հա մե մա տա կան հա մադր ման եղա նա կը,

դ) եզ րա կա ցու թյուն նե րը չու նեն վի ճա կագ րո րեն հա-

վաս տի հիմ նա վո րում ներ, 

ե) ստյու դեն տի մե թո դը կի րառ վել է առանց ցուց ման և 

հիմ նա վոր ման, մաս նա վո րա պես հա մե մատ վող խմ-

բե րում ցու ցա նի շի բնա կա նոն բաշ խու մը և հիմ նա-

կան տա րա մի տում նե րի հա վա սա րու թյու նը չի պահ-

պան վել:

 Հան դի պել են այն պի սի ար տա ռոց դեպ քեր, երբ 

ատե նա խո սու թյան մեջ նշ վել է. «x բա ժան մուն քի մահ-

ճա կալ օրե րի թի վը ... կազ մել է 85, իսկ y հի վան դա նո-

ցի նը՝ 67»: Որ պես մի ջին թվա բա նա կան ներ կա յաց վել է 

M=120±11, մի այլ օրի նա կում՝ M=1.7±7.2: Հա մե մա տե լով 2 

խմ բե րի ցու ցա նիշ նե րը՝ 6.7±0.7 և 5.9±0.3, ներ կա յաց վում 

է P<0.01: Կա րե լի է կար ծել, որ սրանք իրա պես վրի պակ-

ներ են, բայց հայ ցորդ նե րը պն դում էին, որ դրանք ճիշտ 

են, քա նի որ կա տար վել են մաս նա գետ նե րի կող մից: 

Ի դեպ, հայ ցորդ նե րի մեծ մա սը վի ճա կագ րա կան 

կր թու թյան ու գի տե լիք նե րի խո րաց ման կա րիք ու նի:

3.  Հե տա զո տու թյան նյու թի վե րա բե րյալ վեր ջին 

տա րի նե րին հայ ցորդ նե րի մի մա սը ներ կա յաց նում է 

փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի գն ման տե ղե կանք այս 

կամ այն ան հատ ձեռ նե րե ցից, որի հա վաս տիու թյու նը 

կաս կա ծե լի է: Այն հայ ցորդ նե րը, որոնց հե տա զո տու թյան 

այս կամ այն մաս նա բա ժի նը կա տար վել է ար տերկ րում 

և մեր հանձ նա ժո ղո վի կող մից դժ վար է ստու գել, պետք է 

ներ կա յաց նեն հա մա պա տաս խան գի տա կան կենտ րո նի 

կամ լա բո րա տո րիայի ղե կա վա րի ստո րագ րու թյամբ և 

կնի քով վա վե րաց ված ակտ այն մա սին, որ հե տա զո տու-

թյու նը նշ ված ծա վա լով և հայ ցոր դի մաս նակ ցու թյամբ 

կա տար վել է տվյալ կենտ րո նոմ կամ լա բո րա տո րիայում:

4. Գ րա կա նու թյան սկզբ նաղ բյուր նե րի մշակ ման, 

քար տա դա րան նե րի կազմ ման փո խա րեն եր բեմն հանձ-

նա ժո ղով է ներ կա յաց վում ատենախո սու թյան գրա-

կա նու թյան ցան կը, որն անըն դու նե լի է: Նշա նա կում է` 

հայ ցոր դը չի հաս կա ցել գրա կան հղում նե րի կամ մեջ բե-

րում նե րի մե թո դա բա նու թյու նը և նպա տա կը: Եղել են 

դեպ քեր, երբ գրա կա նու թյան ցան կում նշ ված է 197 հե-

ղի նակ, սա կայն ատե նա խո սու թյան մեջ հաշվ վել է 105 

հե ղի նակ: Սա վկա յում է հայ ցոր դի, մեղմ ասած, ան բա-

րեխղ ճու թյան, ին չու չէ` այլ հե ղի նակ նե րի գրա կա նու-

թյան ցան կի ար տագր ման մա սին: Եր բեմն էլ հղում ներ 

ար վում են ան ցյալ դա րի առա ջին կե սե րին հրա տա րակ-

ված գի տա կան աշ խա տանք նե րից, որոնք ար դեն կորց-

րել են իրենց ար դիակա նու թյու նը:

5. Կ լի նի կա փոր ձա րա րա կան բնույ թի ատե նա խո-

սու թյուն նե րում եղել են դեպ քեր, երբ փոր ձաքն նու թյան 

են ներ կա յաց վել նույն ամ բիոնի նա խորդ հայ ցոր դի կող-

մից ներ կա յաց ված մոր ֆո լո գիական պատ րաս տուկ-

ներն ու հյուս վա ծա բա նա կան հե տա զոտ ման նյու թե րը: 

Հաս կա նա լի է, որ դրանք չեն ըն դուն վել մեր հանձ նա-

ժո ղո վի կող մից, ավե լին, «բռ նագ րավ վել» են` դրանց 

հե տա գա ան հար կի գոր ծակ ցու թյու նը կա սեց նե լու 

նպա տա կով: Եղել են դեպ քեր, երբ հայ ցոր դը հյուս վա-

ծա բա նա կան պատ րաս տու կում լու սային ման րա դի տա-

կի տակ չի կա րո ղա ցել գտ նել լու սան կար ված բջ ջային 

պո պու լյա ցիան կամ իմու նոն շի չով նշ ված բջի ջը: Մեր 

կար ծի քով հայ ցորդն ան կախ իր մաս նա գի տու թյան 

բնույ թից, ան կախ այն բա նից, թե այս կամ այն ֆրագ-

մեն տը ում կող մից է ար վել, պար տա վոր է տե ղյակ լի նել 

իր ատե նա խո սու թյան մեջ նշ ված հյուս վա ծա բա նա կան, 

կեն սա քի միական, իմու նա բա նա կան և տա րաբ նույթ այլ 

հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րին: 
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6. Ա տե նա խո սու թյուն նե րի ձևա վոր ման կար գը 

սահ ման ված է ԲՈՀ -ի տե ղե կագ րե րում և պար տա դիր է 

հայ ցոր դի հա մար: Սա կայն ատե նա խո սու թյան ծա վալն 

ապա հո վե լու մի տու մով հա ճախ այն չի պահ պան վում: 

Հան դի պում են կի սա դա տարկ էջեր, աղյու սակ նե րի, 

սխե մա նե րի (գ ծա պատ կեր նե րի) և գրա ֆիկ նե րի ան հար-

կի կրկ նու թյուն ներ, հա մա ցան ցից վերց ված նկար ներ և 

սխե մա ներ, հյուս վա ծա բա նա կան ման րա դի տա կային 

խո շոր պլա նով ար ված մեծ թվով նկար ներ՝ առանց 

հա մա պա տաս խան բա ցատ րու թյուն նե րի և մեկ նա բա-

նում նե րի: Հա ճախ գրա կա նու թյան տե սու թյան ծա վա լը 

1,5-2 ան գամ գե րա զան ցում է «Սե փա կան հե տա զո տու-

թյուն նե րի ար դյունք նե րը» գլ խի ծա վա լը:

 հետ ևու թյուն ներ

Ա ռաջ նային նյու թի, մե թոդ նե րի և փաս տաթղ թե րի 

ստուգ ման հանձ նա ժո ղո վի հն գա մյա աշ խա տան քի այս 

հա մա ռոտ վեր լու ծու թյու նը հա մո զում է, որ դեռևս կան 

որո շա կի թե րու թյուն ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն-

նե րի ծրագ րա վոր ման, կազ մա կերպ ման և գի տա կան 

վեր լու ծու թյան բնա գա վա ռում: «Բ ժիշկ նե րը սո վո րում 

են նաև բժշ կա կան սխալ նե րի վրա» հայտ նի դրույ թը 

ձևա փո խե լով՝ կա րե լի է ասել, որ գի տու թյան տա ճար 

մուտք գոր ծող հե տա զո տող ներն էլ «կա րող են սո վո րել 

այլ հե տա զո տող նե րի սխալ նե րի վրա»: Սա նշա նա կում է, 

որ հայ ցորդ նե րը պետք է առաջ նորդ վեն ատե նա խո սու-

թյուն նե րի մի ջո ցով գի տա կան ար ժեք նե րի ստեղծ ման, 

իրա կան եր ևույթ նե րի ու փաս տե րի նկա րագ րու թյան, 

բա ցատ րու թյան, կան խա տես ման ու ընդ հան րաց ման 

սկզ բունք նե րով, դրա նով իսկ բժշ կա գի տու թյան զար-

գաց մա նը նպաս տե լու մի տու մով: «Սո վո րի՛ր, որ սո վո-

րեց նես» դրույ թը վե րա բե րում է և՛ գի տա կան ղե կա-

վար նե րին, և՛ հայ ցորդ նե րին, որոնք հա մալ րում են մեր 

պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան ձնա կազ մը:

Ключевые слова: диссертация, соискатель, статистика, до
стоверность

В данной публикации предпринята попытка проанализи-
ровать количественные и качественные результаты, подвер-
женных экспертизе диссертаций за период с октября 2006 
года по октябрь 2011 года, в рамках компетенции указанной 
Комиссии ЕГМУ и привлечь внимание научных руководителей 
или консультантов к тем недостаткам, которые были обнару-
жены в ходе экспертизы.

Этот краткий анализ пятилетней работы по проверке пер-
вичного материала, методов и документов приводит к убе-

ждению в том, что всё еще существуют некоторые пробелы в 
сфере планирования научных исследований, их организации 
и научного анализа.

Это означает, что соискатели должны быть нацелены с по-
мощью диссертаций на создание научных ценностей, должны 
руководствоваться описанием реальных явлений и фактов, 
объяснением, прогнозированием и обобщением, тем самым 
способствуя развитию медицинской науки. Тезис «Учись, 
чтобы учить» относится и к научным руководителям, и к со-
искателям, которые пополняют наш профессорско-препода-
вательский состав.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ, 
ПО ДАННЫМ ПРОВЕРКИ ПЕРВИЧНОГО МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ
Енгибарян А.А., Кочарян С.П., Галстян С.Г.
ЕГМУ, Комиссия по проверке документов, первичного материала и методов 

 Р Е З Ю М Е

 S U m m A r Y

Keywords: thesis, applicant, statistics, reliability
This publication aims at analyzing the quantitative and qualita-

tive results of theses subjected to the examination at the period 
from October 2006 to October 2011, within the competence of 
this Commission of YSMU, and attracting the attention of the su-
pervisors or consultants to the deficiencies that were discovered 
during the examination.

This brief analysis of a five-year work verifying the primary 
documents, materials and methods by the expert commission, 

results in the conviction that there are still some gaps in the re-
search planning, its organizing and scientific analysis.

This means that applicants’ target should be the creation of 
scientific values   through theses. They should be guided by the 
description of real events and facts, explanation, prediction, and 
generalization, thus contributing to the development of medical 
science. The thesis of “Learn yourself to teach” applies to super-
visors as well as to applicants who replenish our professorial and 
teaching staff.

ThE rESUlTS Of ThE EXpErT COmmITTEE rEvIEW Of DISSErTATIONS SUBmITTED TO ThE 
pUBlIC DEfENSE, ACCOrDINg TO ThE INSpECTION Of ThE prImArY mATErIAl AND mEThODS
Yengibaryan A.A., Kocharyan S.P., Galstyan S.G.
YSMU, Commission on Examination of Documents, Primary Materials and Methods
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 բա նա լի բա ռեր` բժշ կա կան կր թու թյուն, որակ, Բո լո նի

այի գոր ծըն թաց

 բո լո նի այի գոր ծըն թա ցը և բժշ կա կան կր թու թյու նը

 Հայտ նի է, որ բնակ չու թյա նը մա տուց վող առող ջա-

պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը, ար դյու նա վե տու-

թյու նը և մատ չե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես 

բու ժաշ խա տող նե րի քա նա կով, մաս նա գի տա կան պատ-

րաստ վա ծու թյան մա կար դա կով, այն պես էլ բժիշկ նե րով 

հա գեց վա ծու թյամբ: Ներ կա յումս, չնա յած Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում բժիշկ նե րի քա նակն ավե լի քան 

բա վա րար է, այ նո ւա մե նայ նիվ մայ րա քա ղա քից և մեծ 

քա ղաք նե րից դուրս բժիշկ նե րի պա կաս է ար ձա նագր-

վում [54]: Դրա հետ մեկ տեղ, առա ջադր վող առ կա պա-

հանջ նե րին հա մա հունչ, բժշ կա կան կր թու թյան բո լոր 

փու լե րում ար ձա նագր վում է բու ժանձ նա կազ մի պատ-

րաստ վա ծու թյան մա կար դա կի փո փոխ ման ան հրա ժեշ-

տու թյուն:

1999թ. Իտա լի այի Բո լո նի ա քա ղա քում ստո րագր-

վեց Բո լո նի այի հռ չա կա գի րը, որի նպա տակն է ստեղ-

ծել Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թու թյան տա րածք 

(Ե ԲԿՏ) (European Higher Education Area): Հռ չա կագ րից 

բխող գոր ծըն թա ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի ուղ ղու թյուն նե-

րը հետ ևյալն են` 

 � դյու րըն թեռ նե լի և հա մադ րե լի աս տի ճան նե րի 

հա մա կար գի ներդ րում, 

 � ե րեք աս տի ճան նե րի (բա կա լավ րի ատ, մա գիստ-

րա տու րա, դոկ տո րան տու րա) վրա հիմն ված 

հա մա կար գի ներդ րում, 

 � կ րե դիտ նե րի հա մա կար գի հիմ նում՝ կրե դիտ նե-

րի փո խանց ման և կու տակ ման Եվ րո պա կան 

հա մա կար գի տես քով (European Credit Transfer 

System - ECTS), 

 � ու սա նող նե րի, գի տա ման կա վար ժա կան և վար-

չա կան կազ մի շար ժու նու թյան աջակ ցում, 

 � ո րա կի ապա հով ման ոլոր տում եվ րո պա կան հա-

մա գոր ծակ ցու թյան աջակ ցում: 

2004թ. Հա յաս տա նը լրաց րեց Բո լո նի այի հռ չա կա-

գի րը ստո րագ րած երկր նե րի շար քը: Միև նույն ժա մա-

նակ այն պատ կա նում է այն սա կա վա թիվ` 7 երկր նե րի 

թվին, որ տեղ եր կաս տի ճան հա մա կար գը ներդր վել է 

նաև բարձ րա գույն բժշ կա կան կր թու թյան ոլոր տում: 

Սա նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

բժշ կա կան կր թու թյան ամ բողջ հա մա կար գը պետք 

է են թարկ վեր այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի, որոնք 

կապահո վե ին նրա` եվ րո պա կան կր թու թյան պա հանջ-

նե րին հա մա հունչ լի նե լը: Այդ պատ ճա ռով բա րե փո-

խում ներն ան հրա ժեշտ էին բժշ կա կան կր թու թյան բո լոր` 

ու սա նող նե րի ընտ րու թյան, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 

կազ մա կերպ ման, ու սում նա կան պլա նի ձևա վոր ման, 

դա սըն թաց նե րի ձևի և դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի, տե-

սա կան գի տե լիք նե րի և գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի 

դա սա վանդ ման և գնա հատ ման, աշ խա տան քային շու-

կայի եւ գի տե լիք նե րի պար բե րա կան ատես տա վոր ման 

ոլորտ նե րում: Այս բա րե փո խում նե րը պետք է նե րա ռե-

ին նաև մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե րի, ու սում նա-

կան պլան նե րի և ծրագ րե րի վե րա նա յում, գի տե լիք նե րի 

գնա հատ ման նոր հա մա կար գի մշա կում և կրե դի տային 

հա մա կար գի ներդ րում:

2005 -ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ըն-

դուն վեց Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի-

տա կան կր թու թյան մա սին օրեն քը, հա մա ձայն որի` 

բարձ րա գույն կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան 

քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րից մե կը եվ րո պա-

կան և օտա րերկ րյա այլ պե տու թյուն նե րում Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 

կր թու թյան որա կա վոր ման աս տի ճան նե րի հա մե մա-

տե լի ու թյու նը, դիպ լոմ նե րի և դրանց ներ դիր նե րի ճա-

նա չե լի ու թյունն ապա հո վելն էր: Պե տա կան քա ղա քա կա-

նու թյան խն դիր նե րից էին նաև ան ցու մը բարձ րա գույն 

կր թու թյան որա կա վոր ման եր կաս տի ճան հա մա կար գի, 

գի տե լիք նե րի ստուգ ման և որա կի գնա հատ ման, ու-

սուց ման կազ մա կերպ ման նոր ձևե րի, նե րա ռյալ՝ կրե դի-

տային հա մա կար գի ներդ րու մը: 

Ըստ այդ օրեն քի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում սահ ման վում է բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան 

կր թու թյան եր կաս տի ճան որա կա վոր ման հա մա կարգ՝ 

բա կա լավ րի և մա գիստ րո սի որա կա վո րում նե րով: Բժշ-

բժՇ կԱ կԱն կՐ ԹուԹյԱն ոՐԱ կԻ ԱՊԱ հով մԱն հԻմ նԱ հԱՐ ցե Րը 
եվ Րո ՊԱյում եվ հԱյԱս տԱ նում՝ բո Լո նԻ ԱյԻ գոՐ Ծըն ԹԱ ցԻ 
հԱ մԱ տեքս տում
Դումանյան Դ.Հ.1, Ավետիսյան Ս.Ա.2, Ավետիսյան Լ.Ռ.3, Մարկոսյան Ա.Մ.4
1 ԵՊԲՀ ռեկտոր
2 ԵՊԲՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
3 ԵՊԲՀ ուսումնական որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի ղեկավար
4 ԵՊԲՀ առողջապահության կազմակերպման և բժշկական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ

ՀՏԴ: 61 (071.1):378
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կա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի կր թա կան ծրագ րե րի 

ուս ման տևո ղու թյու նը բա կա լավ րի որա կա վոր ման աս-

տի ճան ստա նա լու հա մար՝ առն վազն 5 տա րի, մա գիստ-

րո սի որա կա վոր ման աս տի ճան ստա նա լու հա մար՝ 

առն վազն 1 և մինչև 4 տա րի [55]: 

Պետք է նշել, որ ի սկզ բա նե բժշ կա կան կր թու թյու նը 

և Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցը դժ վա րու թյամբ էին հա մադր-

վում, որը պայ մա նա վոր ված էր բժշ կա կան կր թու թյան 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Եվ րո պա կան բժշ կա կան ասո ցի ացի այի (European 

Medical Association) նա խա ձեռ նու թյամբ 2005-2006թթ. 

իրա կա նաց ված «Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի իրա գոր ծու մը 

բժշ կա կան կր թու թյան մեջ» նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում 

եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում հե տա զոտ վել է Բո-

լո նի այի գոր ծըն թա ցի ներդ րու մը բժշ կա կան կր թու թյան 

ոլոր տում [8]: Հե տա զոտ վել և գնա հատ վել է նաև բա կա-

լավ րի ատի, մա գիստ րա տու րայի ու դոկ տո րան տու րայի 

ներդ րումն այս երկր նե րում: Հա մա ձայն բժշ կա կան ու-

սում նա կան ծրագ րում եր կաս տի ճան հա մա կար գի իրա-

գործ ման վե րա բե րյալ հար ցում նե րի տվյալ նե րի` Բո լո նի-

այի ծրագ րի ներդ րու մը` 

 � Ավստ րի այում, Գեր մա նի այում, Ֆին լան դի այում 

և Իս պա նի այում դեռևս քն նարկ վում է,

 �  Մեծ Բրի տա նի ան, Հու նաս տա նը, Հուն գա րի ան, 

Իտա լի ան, Պոր տու գա լի ան, Շվե դի ան, Լատ վի-

ան, Չե խի ան, Էս տո նի ան և Նոր վե գի ան դեռ չեն 

ըն դու նել երեք տա րի տևո ղու թյամբ կր թու թյան 

առա ջին աս տի ճա նը,

 �  Բել գի ան և Նի դեր լանդ նե րը սկզ բուն քո րեն հա-

մա ձայն վել են, սա կայն դեռ չեն ըն դու նել կր թու-

թյան երեք տա րի տևո ղու թյամբ բա կա լավ րի 

ծրա գի րը,

 �  Ֆին լան դի ան որո շել է չի րա գոր ծել բա կա լավ-

րի/ մա գիստ րո սի ծրագ րե րը, սա կայն պլա նա վո-

րում է վե րա նայել այս որո շու մը, 

 � ո րոշ երկր ներ մի ան շա նակ հրա ժար վել են Բո-

լո նի այի մո դե լից (Հուն գա րի ա, Իտա լի ա և այլն),

 �  մի շարք երկր ներ որո շել են ներդ նել Բո լո նի այի 

մո դե լը (Բել գի ա, Նի դեր լանդ ներ), սա կայն մա-

գիստ րա տու րայի ծրագ րի տևո ղու թյու նը սահ-

մա նել են 3-4 տա րի (180-240 կրե դիտ),

 �  կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ երկր նե րի մե ծա-

մաս նու թյու նը կար ծես գե րա դա սում է 5-6 տա-

րի տևո ղու թյամբ ին տեգ րաց ված ծրագ րե րի 
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իրա կա նա ցու մը, որից հե տո շնորհ վում է «Բժշ-

կու թյան մա գիստ րոս» կամ «Գի տու թյուն նե րի 

մա գիստ րոս» կո չու մը («Master of medical stud-

ies» կամ «Master of Sciences»):

 Բո լո նի այի հռ չա կա գի րը ստո րագ րած երկր նե րի 

ըն դու նած տար բեր որո շում նե րի պատ ճառ նե րը բազ-

մա զան են, որոն ցից հիմ նա կա նը բժշ կա կան կր թու թյան 

որա կի ապա հո վու մը և աշ խա տան քային շու կա յում բա-

կա լավ րի կոչ մա նը հա մա պա տաս խան աշ խա տա տե ղե-

րի բա ցա կա յու թյունն է:

 Հե տա զո տու թյան մեջ նշ վում է, որ քն նար կում նե րի 

ըն թաց քում առա ջակ վել են եր կաս տի ճան հա մա կար գի 

մի շարք մո դել ներ, որոնք կր թու թյան գոր ծըն թա ցում 

ներգ րա վում են կր թու թյան և առող ջա պա հու թյան նա-

խա րա րու թյուն նե րը: Օրի նակ` Գեր մա նի այում մշակ վել 

և առա ջարկ վել է ստորև բեր ված մո դե լը, որը են թա կա է 

հե տա գա քն նար կում նե րի (նկ. 1).

 Հե տա զո տող ներն եզ րա կաց րել են, որ բա կա լավր/ 

մա գիստ րո սի ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը բժշ կա կան կր-

թու թյան ոլոր տում, ինչ պես նա խա տես ված է Բո լո նիայի 

գոր ծըն թա ցում (180 կրե դիտ` 3 տա րի բա կա լավ րի կոչ-

ման հա մար, 120 կրե դիտ` 2 տա րի հա ջոր դող մա գիստ-

րո սի կոչ ման հա մար), պետք է ավե լի խոր և ճկու նո րեն 

քն նարկ վի և ներ կա յումս դժ վար իրա գոր ծե լի է: Հե տա-

զո տու թյան մեջ նշ վում է նաև, որ Բո լո նիայի գոր ծըն-

թա ցի ազ դե ցու թյու նը շար ժու նու թյան վրա հնա րա վոր 

է այն դրա կան ար դյուն քը չու նե նա բժշ կա կան կր թու-

թյան ոլոր տում, ինչ բարձ րա գույն կր թու թյան այլ ոլորտ-

նե րում: Հետ ևա բար բժշ կա կան կր թա կան հիմ նա կան 

ծրագ րի (medical core curriculum) մի ջո ցով ան հրա ժեշտ 

է ման րա մասն մո նի թո րինգ ան ցկաց նել բժշ կա կան կր-

թու թյան ճկու նու թյուն ապա հո վե լու հա մար:

Ս լո վա կիայի Հան րա պե տու թյու նը Բո լո նիայի հռ-

չա կա գիրն ըն դու նել է 1999 -ի ն: Այդ ժա մա նա կից ի վեր 

Կո մե նիուս հա մալ սա րա նը, Բժշ կա կան կր թու թյան հա-

մաշ խար հային ֆե դե րա ցիայի ստան դարտ նե րին հա մա-

պա տաս խան, իրա գոր ծել է մի շարք բա րե փո խում ներ 

[6]: Հե տա զո տող նե րը նշում են, որ ու սուց ման գոր ծըն-

թա ցում կա տար վել են բազ մա թիվ փո փո խու թյուն ներ, 

այդ թվում` կրե դի տային հա մա կար գի ներդ րում, բազ-

մա թիվ ընտ րո վի առար կա նե րի առ կա յու թյուն, մի ջա-

ռար կա յա կան կր թու թյան հնա րա վո րու թյուն, ու սա նող-

նե րի և դա սա խոս նե րի շար ժու նու թյուն, կր թա կան նոր` 

եռաս տի ճան (բա կա լավ րիատ (ԲԱ), մա գիստ րա տու րա 

(ՄԱ), հետ դիպ լո մային ու սու ցում (PhD): Մինչ այդ փո-

փո խու թյուն նե րը, կրե դիտ նե րը տվյալ հա մալ սա րա նում 

(սահ ման ված) չէին, հնա րա վոր չէր դրանք հա մե մա տել 

այլ հա մալ սա րան նե րի կրե դիտ նե րի հետ, որը տար բեր 

ֆա կուլ տետ նե րում, տար բեր բու հե րում և ար տա սահ-

մա նում սահ մա նա փա կում էր ու սու ցու մը շա րու նա կե լու 

հնա րա վո րու թյու նը: Չնա յած ծրագ րե րի միատե սա կու-

թյա նը` շար ժու նու թյու նը դժ վա րա նում էր նաև դա սա-

ցու ցակ նե րի և տար բեր մո տե ցում նե րի միջև եղած մեծ 

տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռով (այ սինքն` տար բե րու-

թյուն ներն առ կա էին ոչ թե ծրագ րե րում, այլ կր թա կան 

հա մա կար գում): Հոդ վա ծում հե ղի նակ նե րը նշում են 

նաև ու սու ցու մը բա կա լավ րիատի և մա գիստ րա տու-

րայի տրո հե լու շուրջ առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րի մա-

սին: Ըստ նրանց` այս խնդ րին լու ծում չի տր վի, քա նի 

դեռ չկա պրակ տի կայի հա մար հա մար ժեք ծրա գիր, և 

քա նի դեռ բա կա լավ րի հա մար չկա իրա կան աշ խա տա-

շու կա (սո ցիոլո գիայի բնա գա վառ, առող ջա պա հու թյան 

հա մա կարգ, բնա կան գի տու թյուն նե րի հե տա զո տա-

կան կենտ րոն ներ և այլն): Հե ղի նակ նե րը նշում են, որ 

մա գիստ րա տու րան նույն պես ան հաս կա նա լի է բժիշ կի 

կոչ ման առ կա յու թյան դեպ քում: Նրանք կար ևո րում են 

առաջարկվող համակարգում ու սուց ման ըն թաց քում 

ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը հա մալ սա րա նի գի տա-

հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին (ո րը կօգ նի նրանց 

գի տա կան աշ խա տանք ներ գրե լու հմ տու թյուն նե րի 

ձեռք բեր մա նը): Հե ղի նակ նե րը նշում են նաև, որ ֆի նան-

սա կան ռե սուրս նե րի պա կա սը նույն պես խո չըն դո տում 

է ըն թա ցիկ ռե ֆորմ նե րի ան հրա ժեշտ ար դյունք նե րի 

ձեռք բեր մա նը:

Մ. Պալց ևը և այլոք [45] «Ռու սաս տա նի բարձ րա-

գույն բժշ կա կան դպ րոցն ու Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցը» 

աշ խա տու թյան մեջ դի տար կում են Բո լո նիայի գոր-

ծըն թա ցը և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան բարձ րա գույն 

բժշ կա կան դպ րո ցի բա րե փո խում նե րի հե ռան կար նե-

րը: Նրանց հա յացք նե րը ու սու ցու մը բա կա լավ րիատի 

և մա գիստ րա տու րայի տրո հե լու շուրջ սկզ բուն քո րեն 

տար բեր վում են եվ րո պա կան երկր նե րում իշ խող հա-

յացք նե րից: Նրանց կար ծի քով բժշ կու թյան մեջ բա կա-

լավր ուղ ղա կի չի կա րող լի նել, քա նի որ նույ նիսկ նշա-

նա կա լի ու նա կու թյուն նե րով օժտ ված մար դը չի կա րող 

երեք տար վա ըն թաց քում ստա նալ թե կուզ միջ նա կարգ 

բժշ կա կան կր թու թյուն, որը կբա վա կա նաց նի մաս նա գի-

տա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա կաց նե լու հա մար, իսկ 

բժշ կա կան գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ խոսք ան գամ 

լի նել չի կա րող: Այ սինքն` ներ քին աշ խա տա շու կա յում 

բա կա լավ րը չի կա րող պա հանջ ված լի նել որ պես մաս-

նա գետ` պրակ տիկ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լող առող-

ջա պա հու թյան բու ժա կան-պ րո ֆի լակ տիկ հաս տա տու-

թյուն նե րում աշ խա տե լու հա մար: Ըստ հե ղի նակ նե րի` 

բժշ կա գի տու թյան մա գիստ րոս նե րը առող ջա պա հու-

թյան կազ մա կեր պիչ ներն ու գլ խա վոր բժիշկ ներն են, 

որոնք մա գիստ րա տու րա յում պետք է ան ցնեն հա տուկ 

դա սըն թաց ներ և դառ նան բժշ կա կան վի ճա կագ րու-
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թյան, առող ջա պա հու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-

վար ման մաս նա գետ ներ, և ոչ թե ինչ պես ներ կա յումս 

է ար վում, այդ պաշ տոն նե րը զբա ղեց նեն այն պի սի կլի-

նի ցիստ բժիշկ ներ, ով քեր տե ղյակ չեն ֆի նան սա կան և 

տն տե սա կան խն դիր նե րից: Նույն ձևով առանց կլի նի-

կա կան պրակ տի կայի նաև բժշ կա կան բու հե րի հա մար 

կա րե լի է պատ րաս տել դա սա խոս ներ` մի շարք ոչ կլի-

նի կա կան առար կա նե րի գծով: Իսկ կլի նի կա կան ուղղ-

վա ծու թյան մաս նա գետ դառ նա լու հա մար ան հրա ժեշտ 

է ավար տել օր դի նա տու րան և ստա նալ հա մա պա տաս-

խան վկա յա կան:

Մ. Պատ րի սիոն և այլք [29], 2007թ. ան ցկաց րած 

«Բո լո նիայի եր կաս տի ճան հա մա կար գի ներդ րու մը բժշ-

կա կան կր թու թյան մեջ» հարց ման ար դյունք նե րից ել-

նե լով, նշում են, որ Բո լո նիայի հռ չա կագ րով առա ջարկ-

վող կր թու թյան եր կաս տի ճան հա մա կար գը առա ջին 

հա յաց քից կար ծես չի հա մա պատս խա նում Եվ րո պայի 

ներ կայիս բժշ կա կան կր թու թյան փոր ձին: Ըստ նրանց` 

բարձ րա գույն կր թու թյան ներ դաշ նա կու մը Եվ րո պա յում 

կա րող է օգ տա կար լի նել բժշ կա կան կր թու թյան հա մար, 

սա կայն Բո լո նիայի առա ջարկ վող եր կաս տի ճան հա մա-

կար գը տա րա ձայ նու թյուն ներ է առա ջաց նում: Հե ղի-

նակ նե րը նշում են, որ ամ բողջ Եվ րո պա յում նկատ վում է 

Բո լո նիայի հռ չա կագ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 

պա կաս ինչ պես կր թա կան, այն պես էլ քա ղա քա կան մա-

կար դակ նե րում, որը են թադ րում է, թե ան հրա ժեշտ է 

եր կաս տի ճան հա մա կար գի մա սին բո լոր կար ծիք նե րը 

քն նար կել մինչև այն ըն դու նե լու մա սին որո շում կա յաց-

նե լը: Օրի նակ` Եվ րո պա յում բժշ կա կան կր թու թյան ասո-

ցիացիայի (AMEE – Association for Medical Education in 

Europe) տա րե կան կոն ֆե րանս նե րի ըն թաց քում (AMEE 

Annual Conferences) քն նարկ վել է, թե որ քա նով են մաս-

նա կից երկր նե րը հա մա ձայն Բո լո նիայի հռ չա կագ րի` եր-

կաս տի ճան (բա կա լավ րիատ-մա գիստ րա տու րա) հա մա-

կար գի ներդր մա նը (ո րը նաև ան վա նում են բժշ կա կան 

կր թու թյան բու հա կան փուլ): Բո լո նիայի հռ չա կա գի րը 

ստո րագ րած երկր նե րում ներ կա յաց վեց բժշ կա կան կր-

թու թյան մեջ եր կաս տի ճան հա մա կար գի ներդր ման վի-

ճա կը պար զե լու մա սին 2007թ. կա տար ված հարց ման 

ար դյունք նե րը: Հար ցա շա րը տա րած վել էր հռ չա կա գի րը 

ստո րագ րած բո լոր 46 երկր նե րում: Բո լոր երկր նե րից 

ստաց ված պա տաս խան նե րի հի ման վրա հե ղի նակ նե-

րը եզ րա կաց րին հետ ևյա լը. հռ չա կա գի րը ստո րագ րած 

19 եր կիր (46,3%) չեն ըն դու նե լու բժշ կա կան կր թու թյան 

եր կաս տի ճան հա մա կար գը, 7 երկր նե րում պա հանջ վում 

է, որ բո լոր բժշ կա կան բու հերն ըն դու նեն եր կաս տի ճան 

հա մա կար գը (17,1%), 4 եր կիր այս որո շու մը թող նում է 

բու հե րի հայե ցո ղու թյա նը (9,8%), և մնա ցած 11 երկր նե-

րը դեռևս որո շում չեն կա յաց րել (26,8 %): 

Աղ. 1-ո ւմ ներ կա յաց ված են եր կաս տի ճան հա մա-

կարգն ըն դու նած երկր նե րում օգ տա գործ վող ցիկ լե րի 

տևո ղու թյուն ներն ու որա կա վո րում նե րի բնու թագ րե րը: 

Ինչ պես եր ևում է, ամե նա տա րած վա ծը 3+3 մո դելն է: 

Վե րոն շյալ հարց ման ար դյունք նե րը ցույց են տվել, 

որ եվ րո պա կան երկր նե րում բժշ կա կան կր թու թյան մեջ 

խառ նաշ փոթ է առա ջա ցել գոր ծած վող տեր մի նա բա նու-

թյան շուրջ: Հե ղի նակ նե րը նկա տել են, որ շատ երկր ներ 

բժշ կա կան կր թու թյան բա ժա նու մը բա կա լավ րիատի և 

մա գիստ րա տու րայի դի տում են որ պես քայլ դե պի ետ, 

որ պես հիմ նա րար և կլի նի կա կան բժշ կու թյան բա ժա-

նում: Միև նույն ժա մա նակ նրանք նշում են, որ ամ բող-

ջո վին ուղ ղա հա յաց ին տեգր ված ու սում նա կան ծրագ րի 

իրա կա նա ցու մը հնա րա վոր է նաև եր կաս տի ճան հա մա-

կար գի դեպ քում: 

Հե տա զո տող նե րը եզ րա կաց նում են, որ ներ կա յումս 

բժշ կա կան կր թու թյան մեջ բա կա լավ րի ատ/մա գիստ-

րա տու րա հա մա կար գի ներդ րու մը վի ճար կե լի խն դիր է 

հետ ևյալ պատ ճառ նե րով.

Աղյուսակ 1.
Եր կաս տի ճան հա մա կար գը ըն դու նած երկր նե րում ցիկ լե րի տևո ղու թյու նը, աս տի ճան նե րը և դիպ լոմ նե րի բնույ թը

եր կիր
Ա ռա ջին աս տի ճան երկ րորդ աս տի ճան

տա րի ներ ո րա կա վո րում բ նույթ տա րի ներ ո րա կա վո րում բ նույթ

 Բելգիա 3 բա կա լավ րի աս տի ճան ա կա դե մի ական 4  մա գիստ րո սի աս տի ճան մաս նա գի տա կան

Դա նի ա 3 բժշ կու թյան բա կա լավր ա կա դե մի ական 3
բժշ կու թյան մա գիստ րոս կամ 
թեկ նա ծու

ա կա դե մի ական և 
մաս նա գի տա կան

Նի դեր լանդ ներ 3
բժշ կա կան գի տու թյուն-
նե րի բա կա լավր

ա կա դե մի ական 3
բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի 
մա գիստ րոս

ա կա դե մի ական և 
մաս նա գի տա կան

Պոր տու գա լի ա 3
բժշ կա կան գի տու թյուն-
նե րի լի ցեն տի ատ

ա կա դե մի ական 3 բժշ կու թյան մա գիստ րոս մաս նա գի տա կան

Հա յաս տան 5 բա կա լավր ա կա դե մի ական 2
մա գիստ րոս` հիմ նա կան ոլոր-
տի նշու մով

ա կա դե մի ական և 
մաս նա գի տա կան

Իս լան դի ա 3-4
գի տու թյուն նե րի բա կա-
լավր

ա կա դե մի ական 2-3 բժշ կու թյան թեկ նա ծու ա կա դե մի ական 

Շ վեյ ցա րի ա 3 բժշ կու թյան բա կա լավր ա կա դե մի ական 1-2
բժշ կու թյան մա գիստ րոս և 
բժշ կու թյան ֆե դե րալ դիպ լոմ

ա կա դե մի ական և 
մաս նա գի տա կան
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1.  Բարձ րա գույն բժշ կա կան կր թու թյան ավան դա կան 

հա մա կար գը բաղ կա ցած է առա ջին 2-3 տա րի նե րին 

դա սա վանդ վող հիմ նա րար և հե տա գա 3-4 տա րի-

նե րին դա սա վանդ վող կլի նի կա կան առար կա նե րից: 

Եվ րո պա կան բժշ կա կան ֆա կուլ տետ նե րից շա տե րը 

բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում բա-

րե փո խել են կր թա կան ծրագ րե րը դե պի ու սուց ման 

գոր ծըն թա ցում կլի նի կա կան առար կա նե րի վաղ ին-

տեգ րում: Բա կա լավ րի ատ/մա գիստ րա տու րա հա-

մա կար գի ներդ րու մը նո րից կհան գեց նի բա զային 

և կլի նի կա կան առար կա նե րի բա ժան ման: Վեր ջինս 

իր հեր թին բա ցա սա բար կազ դի բժշ կա կան կր թու-

թյան որա կի վրա: Այդ խնդ րի հնա րա վոր լու ծում 

կա րող է լի նել այն պի սի բա կա լավ րի ատի կուր սը, 

որը բաղ կա ցած կլի նի թե՛ բա զային և թե՛ կլի նի կա-

կան առար կա նե րից (նկ. 2): 

2. Ե թե բա կա լավ րի աս տի ճա նը են թադ րում է ելք դե-

պի աշ խա տա շու կա, ապա հս տակ չէ` ինչ աշ խա-

տան քի հա մար է բա կա լավ րը պատ րաստ վում: Չկա 

որ ևէ մաս նա գի տա կան որա կա վո րում, որը կհա մա-

պա տաս խա նի բժշ կու թյան բա կա լավ րին: Բա կա-

լավ րի ատից մի ակ ու ղին տա նում է դե պի մա գիս-

տրա տու րա: 

3. Բժշ կա կան կր թու թյան ըն թաց քում որոշ առար կա-

ներ դա սա վանդ վում են ավե լի քան երեք տա րի: 

Բա կա լավ րի ատ/մա գիստ րա տու րա հա մա կար գի 

ներդ րու մը կհան գեց նի այդ առար կա նե րի ար հես-

տա կան բա ժան ման` դրա նով իսկ սահ մա նա փա կե-

լով շար ժու նու թյու նը: 

Այս ամե նի հետ մեկ տեղ հե տա զո տող նե րը խոս տո-

վա նում են, որ բու հա կան կր թա կան ծրագ րի տա րան ջա-

տու մը բա կա լավ րի ատի և մա գիստ րա տու րայի կա րող 

է ու սա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել մա գիստ-

րա տու րա ըն դուն վե լու հա րա կից մաս նա գի տու թյամբ, 

հնա րա վոր է նույ նիսկ այլ երկ րում (չ նա յած առող ջա պա-

հու թյան ոլոր տում դա դժ վար իրա գոր ծե լի է): Նրանք 

նշում են նաև, որ տեր մի նա բա նու թյան մեջ պետք է լի նի 

ներ դաշ նա կե ցում: Այ սինքն` բո լոր երկր նե րը բա կա լավ-

րի ատում և մա գիստ րա տու րա յում պետք է կի րա ռեն 

նմա նա տիպ տեր մին ներ, կրե դիտ նե րի միև նույն քա նակ 

և նույ նան ման ծրագ րեր:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան ակ տի 2003թ. ապ րի-

լի 4-ի լրաց մամբ Բել գի այի ֆլա ման դա կան հա մայն-

քում բժշ կա կան կր թու թյու նը 2004-2005 ու սում նա կան 

տար վա նից իրա կա նաց վում է եր կաս տի ճան հա մա կար-

գով` բա կա լավ րի ատ և մա գիստ րա տու րա [39]: Ըստ 

այդմ, բժշ կա կան կր թու թյան ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը 

7 տա րի է: Առա ջին 3 տա րի նե րը տե սա կան են, և այն 

ավար տե լուց հե տո շնորհ վում է բա կա լավ րի աս տի ճան. 

այս ըն թաց քում դա սա վանդ վում են ընդ հա նուր գի տու-

թյուն ներ, ինչ պի սիք են քի մի ան, կեն սա ֆի զի կան, ֆի զի-

ոլո գի ան, անա տո մի ան և այլն: Բա կա լավ րի ծրա գիրն 

ավար տե լուց հե տո ու սա նող ներն իրա վունք ու նեն ըն-

դուն վե լու (բժշ կու թյան մա գիստ րա տու րա), որը տևում 

է 4 տա րի և բաղ կա ցած է տե սա կան և կլի նի կա կան 

մա սե րից: Մա գիստ րա տու րայի առա ջին եր կու տա րի նե-

րի ըն թաց քում ու սա նող նե րը սո վո րում են պա թո լո գի ա, 

ֆար մա կո լո գի ա և բժշ կա կան այլ առար կա ներ: Եր րորդ 

կուր սը ու սա նող ներն ան ցկաց նում են կլի նի կա նե րի 

տար բեր բա ժան մունք նե րում: Չոր րորդ տա րին նվի րում 

են այն ուղ ղու թյա նը, որն ու սա նողն ընտ րում է որ պես 

հե տա գա կա րի երա: Այս երկ րում կրե դի տային հա մա-

կար գը` հիմն ված ECTS հա մա կար գի վրա, ներդր վել է 

դեռևս 1991 -ի ց, դիպ լո մի հա վել վա ծի հետ մեկ տեղ (հա-

վել վա ծի ան գլե րեն տար բե րա կը, հա մա պա տաս խան 

մի ջազ գային ստան դարտ նե րի, ու սա նող նե րը կա րող են  

վերց նել ըստ ցան կու թյան): 

Դա նի այում բժշ կա կան կր թու թյան մի ջին տևո ղու-

թյու նը 7-7,5 տա րի է [40]: Առա ջին երեք տա րին ու սա-

նող նե րը սո վո րում են բա կա լավ րի ատի ծրագ րով, որն 

այ նու հետև շա րու նակ վում է մա գիստ րա տու րա յում` 

երեք տա րի տևո ղու թյամբ (3+3): Բա կա լավ րի ատի և 
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մա գիստ րա տու րայի ծրագ րե րը հա մակց ված են: Վե ցե-

րորդ տար վա ավար տին շնորհ վում է բժշ կա կան գի տու-

թյուն նե րի մա գիստ րո սի (Master of Science in Medicine) 

կո չում: Այ նու հետև բժիշկ նե րը պետք է ան ցնեն լրա ցու-

ցիչ մեկ տա րի տևո ղու թյամբ ին տեր նա տու րա, որը նե-

րա ռում է եր կու վե ցամ սյա վե րա պատ րաս տում ընդ հա-

նուր վի րա բու ժու թյան, ներ քին հի վան դու թյուն նե րի կամ 

ընդ հա նուր պրակ տի կայի ուղ ղու թյուն նե րով: Վեր ջինս 

ավար տե լուց հե տո բժիշկ նե րը ստա նում են ան ժամ կետ 

բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյան ար տո նա գիր: 

Բժշ կա կան կր թու թյան տևո ղու թյու նը Նի դեր լանդ-

նե րում վեց տա րի է [28]: Դա սա վան դու մը հիմ նա կա նում 

իրա կանց վում է նոր մե թոդ նե րով, ինչ պի սիք են ին տեգր-

ված ու սում նա կան ծրագ րե րը, պրոբ լե մի վրա հիմն ված 

ու սու ցու մը (problem-based learning), կոմ պե տեն ցի այի 

վրա հիմն ված ու սու ցու մը: Ավան դա կան ու սում նա կան 

ծրագ րե րը, երբ առար կա նե րը (օ րի նակ` ֆի զի ոլո գի ան, 

քի մի ան կամ պա թո լո գի ան) դա սա վանդ վում էին առան-

ձին, մեկ դա սա խո սի կող մից և ավարտ վում էին այդ 

առար կայի քն նու թյամբ, այլևս չեն կի րառ վում: Գրե թե 

բժշ կա կան բո լոր բու հե րում ներդր վել է բա կա լավ րի-

ատի և մա գիստ րա տու րայի հա մա կար գը՝ յու րա քան չյու-

րը երեք տա րի տևո ղու թյամբ (3+3): Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

այս եր կու ծրագ րե րի միջև բա ժա նու մը զուտ ձևա կան 

է, որով հետև բա կալավ րի ատի և մա գիստ րա տու րայի 

ըն թաց քում հնա րա վոր չէ փո խել ու սում նա կան հաս-

տա տու թյու նը: Վե ցա մյա ծրագ րի ավար տին շնորհ վում 

է բժշ կի որա կա վո րում, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

իրա գոր ծե լու բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյուն, սա կայն իրա-

վունք չի տա լիս ծա վա լել ան կախ նեղ մաս նա գի տա կան 

գոր ծու նե ու թյուն: Շր ջա նա վարտ նե րը 1-2 տա րի աշ խա-

տում են որ պես բժիշկ -օգ նա կան, այ նու հետև ու սու մը 

շա րու նա կում են մաս նա գի տա կան ծրագ րում:

 Պոր տու գա լի այի կր թա կան հա մա կար գում, Բո լո-

նի այի գոր ծըն թա ցով պայ մա նա վոր ված, նույն պես կա-

տար վել են մի շարք փո փո խու թյուն ներ [16]: Բա րե փո-

խում ներն ուղղ ված են այն պի սի կր թա կան հա մա կարգ 

ստա նա լու, որը մի այն գի տե լիք ներ փո խան ցե լու փո խա-

րեն կա պա հո վի կոմ պե տեն ցի անե րի ձեռք բե րում, ինչ-

պես նաև հա մե մա տե լի աս տի ճան ներ և Եվ րո պա յում 

հա մա հունչ որա կա վո րում նե րի ներդ րում: Ներդր վել է 

եռաս տի ճան կր թա կան հա մա կարգ՝ բա կա լավ րի ատ, 

մա գիստ րա տու րա և դոկ տո րան տու րա: Բա կա լավ րի-

ատի տևո ղու թյու նը 3-4 տա րի է, մա գիստ րա տու րայի նը՝ 

1-2 տա րի, իսկ դոկ տո րան տու րայի նը՝ 3 տա րի: Բժշ կա-

կան կր թու թյունն իրա գործ վում է «ին տեգր ված մա գիստ-

րա տու րայի» (հա մա տեղ աս տի ճան – joint degree) մի ջո-

ցով (BSc+MSc): Այս ին տեգր ված ծրագ րի տևո ղու թյու նը 

10-12 կիսամյակ է և հա մա պա տաս խա նում է 300-360 

ECTS կրե դի տի: Նոր հա մա կարգն առա վա լա պես տեղ 

է տա լիս գործ նա կան և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-

տանք նե րին:

Փ. Շիլ տե րը և այլք «Բժշ կա կան կր թու թյու նը բա կա-

լավ րի ատ-մա գիստ րա տու րա կա ռուց ված քում. շվեյ ցա-

րա կան մո դել» հոդ վա ծում քն նար կում են բարձ րա գույն 

բժշ կա կան կր թու թյան մեջ եր կաս տի ճան հա մա կար գի 

ներդր ման հետ կապ ված խն դիր նե րը [31]: Նրանք նշում 

են, որ Բժշ կա կան կր թու թյան հա մաշ խար հային ֆե դե-

րա ցի ան (WFME – World Federation for Medical Educa-

tion) և Եվ րո պայի բժշ կա կան կր թու թյան ասո ցի ացի ան 

(AMEE – Association of Medical Education in Europe) 

խոր հուրդ են տա լիս, որ բժշ կա կան կր թու թյան ոլոր տում 

գե րա դա սե լի է պահ պա նել ընդ հա նուր, եր կար, ին տեգ-

րաց ված, մեկ մա կար դա կի վրա կա ռուց ված հա մա կար-

գը, կամ, այլ կերպ ասած, կր թու թյան առա ջին աս տի-

ճա նը պետք է հա մա պա տաս խա նի ամ բողջ բժշ կա կան 

կր թու թյան ծրագ րի առա ջին հատ վա ծին՝ առանց մաս-

նա գի տա կան առար կա նե րի: 

Այս տեղ պետք է նշել, որ Եվ րա մի ու թյան No. 93/16/

EEC Art. 23 par.2 [11] դի րեկ տի վը Եվ րո պա յում բժշ կա-

կան աս տի ճան նե րի և որա կա վո րում նե րի ճա նաչ ման 

վե րա բե րյալ կար ծես թե հա կա սու թյան մեջ է հայտն վում 

Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի և իր հիմ նա կան ուղ ղու թյուն-

նե րի հետ (ECTS և եր կաս տի ճան հա մա կար գը): Դի րեկ-

տի վում նշ վում է, որ բժշ կա կան կր թու թյան ծրագ րե րը 

Եվ րա մի ու թյու նում պետք է կազ մեն 5500 ժամ կամ 

ու նե նան վե ցա մյա տևո ղու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով 

երկր նե րի մե ծա մաս նու թյու նում ին տեգր ված ու սում նա-

կան ծրագ րե րը պահ պան վել են, և կազ մում են 360-420 

ECTS կրե դիտ (6-7 տա րի)՝ բա կա լավ րի և մա գիստ րո սի 

կոմ բի նաց ված աս տի ճան նե րի հա մար: Բժիշկ աշ խա տե-

լու հա մար, հա մա ձայն ԵՄ դի րեկ տի վի, ան հրա ժեշտ է 

նաև լրա ցու ցիչ հետ բու հա կան մաս նա գի տա ցում: Այդ 

իսկ պատ ճա ռով ոչ մի եր կիր չի կա րող փո խել իր բժշ կա-

կան կր թու թյան ծրագ րի տևո ղու թյու նը և այն սահ մա-

նել 6 տա րուց պա կաս: 

Չ նա յած Շվեյ ցա րի ան Եվ րա մի ու թյան ան դամ չէ, սա-

կայն վեր ջի նիս հետ սեր տո րեն կապ ված է երկ կող մա նի 

բազ մա թիվ պայ մա նագ րե րով և նույն պես պատ կա նում 

է Բո լո նի այի հռ չա կա գի րը ստո րագ րած երկր նե րին: Սա-

կայն, ի տար բե րու թյուն հռ չա կա գի րը ստո րագ րած մյուս 

երկր նե րի, Շվեյ ցա րի այում առա ջարկ վել է բժշ կա կան 

կր թու թյան նոր մո դել, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

ան ցնե լու կր թու թյան եր կաս տի ճան հա մա կար գի՝ հաշ-

վի առ նե լով աշ խա տան քային շու կայի ապա հո վու մը բա-

կա լավր նե րի հա մար: Ըստ նոր մո դե լի` Շվեյ ցա րի այում 

բժշ կա կան կր թու թյու նը ընդ հա նուր առ մամբ դիտ վում է 

որ պես հինգ տար վա ին տեգր ված ծրա գիր (բա կա լավ րի 
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աս տի ճան`180 կրե դիտ, որին հա ջոր դում է մա գիստ րո սի 

աս տի ճա նը` 120 կրե դիտ), գու մա րած 10 ամիս կլի նի-

կա կան էլեկ տիվ ներ (60 կրե դիտ): Այս ծրա գի րը պար-

տա դիր է այն ու սա նող նե րի հա մար, ով քեր, վե ցե րորդ 

տար վա ավար տին հանձ նե լով պե տա կան քն նու թյուն 

(Staatsexamen)` հե տա գա յում աշ խա տե լու են որ պես 

բու ժող բժիշկ: Չնա յած ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյու-

նը ցան կա նում է բժիշկ դառ նալ, սա կայն շվեյ ցա րա կան 

մո դե լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ընտ րե լու նաև մաս-

նա գի տա կան այլ ուղ ղու թյուն ներ: Սկ սած բա կա լավ րի-

ատից` «բ ժիշ կի ու ղու» փո խա րեն ու սա նո ղը կա րող է 

ընտ րել այլ հիմ նա կան (major) առար կա ներ, ինչ պի սիք 

են կեն սաբժշ կա կան գի տու թյուն նե րը, հան րային առող-

ջու թյու նը և այլն: Ու սա նող նե րը հե տա գա յում կա րող են 

ընտ րել մա գիստ րա տու րայի ծրա գի րը՝ հա մա պա տաս-

խան իրենց ընտ րած հիմ նա կան առար կա նե րի: Բա կա-

լավ րի ատի ըն թաց քում ու սա նող նե րը կա րող են փո խել 

իրենց հիմ նա կան առար կա նե րը: Այս դեպ քում կար ևոր 

է բա կա լավ րի ատի վեր ջին տար վա ըն թաց քում ընտ րած 

հիմ նա կան առար կան /ուղ ղու թյու նը/: 

Ու սա նող նե րը կա րող են դուրս գալ բժշ կա կան հա-

մալ սա րա նից բա կա լավ րի աս տի ճա նը ստա նա լուն պես: 

Սա կայն նրանք չեն կա րող ինք նու րույն աշ խա տել որ պես 

բժիշկ: Բժշ կու թյան բա կա լավ րը կա րող է ու նե նալ մեկ 

այլ բա կա լավ րի աս տի ճան (օ րի նակ` տեղեկատվական 

տեխ նո լո գի անե րի կամ տն տե սա գի տու թյան ոլոր տում), 

որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս առող ջա պա հա կան 

ոլոր տում իրա գոր ծե լու նոր առա ջադ րանք ներ կամ ծա-

վա լե լու այլ գոր ծու նե ու թյուն՝ բժշ կա-տեխ նի կա կան 

մաս նա գի տու թյամբ: Նրանք ու նեն գի տա հե տա զո տա-

կան աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան գի տե լիք ներ և ու նա-

կու թյուն ներ և կա րող են աշ խա տել նաև նման ոլորտ-

նե րում: 

120 կրե դի տի չա փով մա գիստ րո սի աս տի ճա նով 

ու սա նո ղը շվեյ ցա րա կան մո դե լում ավար տում է բժշ կա-

կան կր թու թյու նը և մտ նում է աշ խա տան քային շու կա՝ 

առանց հի վանդ նե րի հետ աշ խա տե լու իրա վուն քի: Մա-

գիստ րո սի աս տի ճան ու նե ցող ու սա նո ղը պետք է ան ցնի 

նաև կլի նի կա կան էլեկ տիվ առար կա նե րի մեկ լրա ցու ցիչ 

տար վա կուրս, որը նա կա րող է անել նաև ավե լի ուշ, 

օրի նակ` դո կո տո րան տու րայից հե տո: Շվեյ ցա րա կան 

մո դե լը պատ կեր ված է նկար 3-ո ւմ: 

Բա րե փո խում նե րի շր ջա նակ նե րում Շվեյ ցա րի այում 

գոր ծում է կր թա կան աս տի ճան նե րի նոր հա մա կարգ: 

Պայ մա նա վոր ված ընտ րած ու ղի ով՝ ու սա նող նե րին կա-

րող են շնորհ վել հետ ևյալ աս տի ճան նե րը`

 � բժշ կու թյան բա կա լավր (180 կրե դիտ), 

 � ա տամ նա բու ժու թյան բա կա լավր (180 կրե դիտ),

 � բժշ կու թյան մա գիստ րոս (120 կրե դիտ), 

 � ա տամ նա բու ժու թյան մա գիստ րոս (120 կրե-

դիտ),

 �  գի տու թյան մա գիստ րոս բժշ կու թյան ոլոր տում 

(120 կրե դիտ) + մաս նա գի տաց ման ան վա նում: 

 

 

Բակալավր 
180 կրեդիտ 

Պարտադիր առարկաներ + հնարավոր հիմնական ուղղություն 
1-3-րդ տարի 

Հետազոտական դոկտորանտուրա 
2-3 տարի 

Կլինիկական էլեկտիվներ 
60 կրեդիտ (5 կամ 6-րդ տարի) 

Մագիստրատուրա «Բժշկի ուղի»  
120 կրեդիտ 

Պարտադիր առարկաներ + հիմնական 
առարկա 4+5 կամ 6-րդ տարի 

Մագիստրատուրա «Այլ ուղի»  
120 կրեդիտ 

Պարտադիր առարկաներ + հիմնական 
առարկա 4-5 տարի 

Պետական քննություն

 
 Լիցենզավորված բժիշկ 

Լիցենզավորված բժիշկ 

Հետագա ուսուցում 

նկ. 3. Եռաստիճան կրթական համակարգի շվեյցարական 
մոդել

Ամ փո փե լով հոդ վա ծը` հե ղի նակ նե րը նշում են, որ 

դեռևս շատ շուտ է գնա հա տել բա կա լավ րե րի պա հան-

ջար կը աշ խա տան քային շու կա յում և կան խա գու շա կել, 

թե ինչ պես կար ձա գան քեն ոչ բժշ կա կան ոլոր տի գոր ծա-

տու նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ըստ գո յու թյուն ու նե ցող հա-

մոզ մուն քի, բա կա լավ րը կա րող է աշ խա տել բժշ կու թյան 

հետ կապ ված տար բեր ոլորտ նե րում, կա տա րել կազ մա-

կերպ չա կան բնույ թի աշ խա տանք կամ հա մակ ցե լով այլ 

ոլոր տի բա կա լավ րի աս տի ճա նին` աշ խա տել, օրի նակ, 

որ պես բժշ կա կան լրագ րող և այլն: 

Եվ րո պայի բժիշկ -ու սա նող նե րի կազ մա կեր պու թյու-

նը (EMSA – European Medical Students’ Association) և 

Բժիշկ -ու սա նող նե րի ասո ցի ացի անե րի մի ջազ գային ֆե-

դե րա ցի ան (IFMSA – International Federation of Medical 

Students’ Association), Եվ րո պա յում և աշ խար հում լի-

նե լով բժիշկ -ու սա նող նե րի պաշ տո նա կան կազ մա կեր-

պու թյուն ներ և ճա նաչ ված լի նե լով Հա մաշ խար հային 

առող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից, բժիշկ 

-ու սա նող նե րի անու նից պաշ տո նա կան կար ծիք են 

հայտ նել բժշ կա կան կր թու թյան մեջ բա կա լավ րի ատի և 

մա գիստ րա տու րայի հա մա կար գի ներդր ման վե րա բե-

րյալ [18]: EMSA/IFMSA ան դամ նե րը Բո լո նի այի գոր ծըն-

թա ցին վե րա բե րող 6-րդ գի տա ժո ղո վի քն նար կում նե րի 

ար դյուն քում եզ րա կաց րին, որ բարձ րա գույն բժշ կա կան 

կր թու թյան ոլոր տում հնա րա վոր է ներդ նել բա կա լավ-

րի ատ/ մա գիստ րա տու րա հա մա կար գը: Սա կայն չա փա-

զանց կար ևոր է, որ բա կա լավ րի ատ/ մա գիստ րա տու րա 

հա մա կար գի ներդ նու մը ոչ մի բա ցա սա կան ազ դե ցու-

թյուն չու նե նա ու սում նա կան ծրագ րի վրա: Որ պես զի 
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բժշ կա կան կր թու թյու նը Եվ րո պա յում ներ դաշ նակ լի նի, 

պետք է հա մա ձայ նու թյան գալ հիմ նա կան ու սում նա կան 

նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ, որոնք ու սա նող նե րը պետք 

է իրա կա նաց րած լի նեն ավար տե լու պա հին: Այս ընդ հա-

նուր նպա տակ նե րը, որոնք հա մա հունչ կլի նեն հա մա-

պա տաս խան Եվ րո պա կան դի րեկ տիվ նե րին, կկազ մեն 

Եվ րո պա կան հիմ նա կան ու սում նա կան ծրա գի րը (Eu-

ropean Core Curriculum): Այ նո ւա մե նայ նիվ, տե ղա կան 

ակա դե մի ական ավան դույթ նե րը և գե րա կա յու թյուն նե-

րը պետք է խրա խուս վեն և հս տակ նկա րագր ված լի նեն 

ու սում նա կան ծրագ րում: Եվ րո պա կան հիմ նա կան ու-

սում նա կան ծրա գի րը պետք է պար տա դիր նա խա պայ-

ման լի նի, եթե բա կա լավ րի ատ/ մա գիստ րա տու րա կա-

ռուց ված քը ներդր վի բժշ կու թյան մեջ: 

Ըստ ու սա նող նե րի կար ծի քի՝ բա կա լավ րի ատ/ մա-

գիստ րա տու րա հա մա կար գը կա րող է հնա րա վո րու թյուն 

տալ ու սա նող նե րին ոչ բժշ կա կան բա կա լավ րի ատից կր-

թու թյու նը բժշ կու թյան մա գիստ րո սի ծրագ րում շա րու-

նա կե լու մի այն այն դեպ քում, եթե նրանք բժշ կու թյան 

մա գիստ րա տու րա ըն դուն վե լիս ու նե նան բժշ կու թյան 

բա կա լավ րի հիմ նա կան իրա վա սու թյուն ներ: Նրանք հա-

տուկ շեշ տադ րում են նաև այն, որ բժշ կա կան կր թու թյու-

նը պետք է լի նի շա րու նա կա կան, այ սինքն` բժշ կու թյան 

բա կա լավ րի ատը և մա գիստ րա տու րան պետք է ըն-

դու նել որ պես ամ բող ջու թյուն: Խոս վում է նաև այն մա-

սին, որ պետք է ստեղ ծել որա կի ապա հով ման ներ քին 

և ար տա քին մի ջոց ներ, և որ բժշ կու թյան մա գիստ րո սի 

աս տի ճա նը կա րող է իրա վունք տալ զբաղ վե լու ինք նու-

րույն բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյամբ՝ մի այն ել նե լով տվյալ 

երկ րի օրենսդ րու թյու նից:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է մի-

այն մեկ պե տա կան բարձ րա գույն բժշ կա կան կր թու թյան 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն՝ Եր ևա նի պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րա նը, որը բժշ կա կան կր թու թյան 

ոլոր տում իրա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի առաջ նոր-

դը և հիմ նա կան կա տա րողն է: 2006 -ից ԵՊԲՀ բո լոր 

ֆա կուլ տետ նե րում կր թու թյու նը դար ձել է եր կաս տի-

ճան՝ բա կա լավ րի ատի և մա գիստ րա տու րայի տես քով: 

Ընդ որում, ընդ հա նուր բժշ կու թյան ֆա կուլ տե տում բա-

կա լավ րի ատի տևո ղու թյու նը 5 տա րի է, ստո մա տո լո գի-

ական և դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում՝ 4 տա րի, 

մա գիստ րա տու րայի տևո ղու թյու նը բո լոր ֆա կուլ տետ-

նե րում 2 տա րի է: Բա կա լավ րի ատը ավար տե լիս, ըստ 

հա մա պա տաս խան ֆա կուլ տե տի, հա մա պա տաս խա-

նա բար շնորհ վում են բժշ կա գի տու թյան, ստո մա տո լո գի-

այի և դե ղա գի տու թյան բա կա լավ րի աս տի ճան ներ, իսկ 

մա գիստ րա տու րայի ավար տին՝ բժիշկ, բժիշկ-ս տո մա-

տո լոգ, բժշ կա գի տու թյան մա գիստ րոս և դե ղա գի տու-

թյան մա գիստ րոս աս տի ճան ներ: Այ սօր առա ջարկ վում է 

կի րա ռել բարձ րա գույն կր թու թյան հետ ևյալ մո դե լը, որը 

ներ կա յաց ված է նկար 4-ո ւմ և 5-ո ւմ: 

Բակալավրիատ
4 տարի

(բժշկագիտության բակալավր)

Մագիստրատուրա
2 տարի
(բժիշկ)

Սուբօրդինատուրա
1 տարի

(վիրաբուժություն, թերապիա, 
մանկաբուժություն)

Կլինօրդինատուրա
1-4 տարի

Ասպիրանատուրա
3 տարի

Մագիստրատուրա
2 տարի

(բժշկագիտության մագիստրոս)

Աշխատաշուկա
Հիգիենիստ, էպիդեմիոլոգ, 
հանրային առողջության 

մասնագետ

Աշխատաշուկա
ԿԼԻՆԻՑԻՍՏ

Աշխատաշուկա
ՏԵՍԱԿԱՆ 

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

ն կ. 4. Ընդ հա նուր բժշ կու թյան ֆա կուլ տե տի կր թու թյան  
փու լե րը

Բակալավրիատ
4 տարի

(ստոմատոլոգիայի բակալավր)

Մագիստրատուրա
1 տարի

Սուբօրդինատուրա
1 տարի

Կլինօրդինատուրա
1-3 տարի

Ասպիրանատուրա
3 տարի

Մագիստրատուրա
2 տարի

(բժշկագիտության 
մագիստրոս)

Աշխատաշուկա
Հիգիենիստ, էպիդեմիոլոգ, 
հանրային առողջության 

մասնագետ

Աշխատաշուկա
ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ

Աշխատաշուկա
ՏԵՍԱԿԱՆ 

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատաշուկա
ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ

ՕԳՆԱԿԱՆ

ն կ. 5. Ստո մա տո լո գի ական ֆա կուլ տե տի կր թու թյան փու լե րը

կր թու թյան որա կը

 Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն դրույթ նե-

րից մե կը կր թու թյան որա կի ապա հո վումն է, որին ուղղ-

ված են նաև գոր ծըն թա ցի բո լոր մյուս դրույթ նե րը: 

Ըստ ISO 9000:2000 մի ջազ գային չա փո րո շի չի՝ 

«ո րա կը» ար տադ րան քի կամ ծա ռա յու թյան հատ կա նիշ-

նե րի և բնու թագ րե րի մի աս նու թյուն է, որը բնո րո շում է 

դրա ու նա կու թյու նը՝ բա վա րա րե լու սահ ման ված կամ 

են թադ րյալ պա հանջ նե րը [19]: Այս բնո րո շու մը կի րա-

ռե լի է նաև մաս նա գետ ներ՝ մաս նա վո րա պես բժիշկ ներ  

պատ րաս տե լու դեպ քում: Ծա ռա յու թյուն նե րի մեծ մա-

սը, այդ թվում և բժշ կա կա նը, ու նեն ապ րան քի բնույթ, 

այ սինքն` դրանք կա րե լի վա ճա ռել և գնել: Հետ ևա բար 

դրա որա կը նույն պես ձևա վոր վում է երեք բա ղադ րի-

չից՝ ռե սուրս ներ, գոր ծըն թաց և ար դյունք: Կր թու թյան 

ոլոր տում որ պես ար դյունք կա րե լի է դի տել բու հի շր-

ջա նա վար տին՝ գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և ան-

ձնային բնու թագ րե րի որո շա կի ծա վա լով: Գոր ծըն թա ցը 

մաս նա գետ պատ րաս տե լու ու սում նա կան ըն թացքն է և 

առան ձին առար կա նե րի դա սա վանդ ման տեխ նո լո գի-

անե րը: Ռե սուրս նե րը կազ մա վոր վում են մարդ կայի նից 

(ու սա նող ներ, դա սա խոս ներ) և նյու թա կա նից (լ սա րան-

ներ, դա սա վանդ ման մի ջոց ներ, տե ղե կատ վա կան ապա-

հով վա ծու թյուն և այլն): 

Հա մա ձայն Եվ րո պա կան ստան դարտ նե րի՝ որա կի 

ներ քին ապա հով ման հա մա կար գե րը պետք է պա րու-

նա կեն հետ ևյալ յոթ հիմ նա կան կա ռու ցա մա սե րը [9]` 
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1. ո րա կի ապա հով ման ռազ մա վա րու թյուն/ քա ղա քա-

կա նու թյուն և դրա հետ կապ ված ըն թա ցա կար գեր 

և չա փո րո շիչ ներ,

2. ծ րագ րե րի և որա կա վո րում նե րի հաս տատ ման, 

պար բե րա կան վե րա նայ ման և մո նի թո րին գի հաս-

տատ ված մե խա նիզմ ներ, 

3. ու սա նող նե րի գնա հատ ման հետ ևո ղա կա նո րեն կի-

րառ վող և հրա պա րակ ված չա փա նիշ ներ, կա նո նա-

կար գեր և ըն թա ցա կար գեր, 

4. դա սա խո սի կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ ման թա-

փան ցիկ մե խա նիզմ ներ և չա փա նիշ ներ,

5. կր թա կան ծրագ րե րի պա հանջ նե րին հա մար ժեք ու-

սում նա կան և աջակ ցող այլ ռե սուրս ներ, 

6. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը ար դյու նա վետ կա ռա-

վա րե լու հա մար պատ շաճ տե ղե կատ վու թյան հա-

վա քում, վեր լու ծում և օգ տա գոր ծում,

7. ծ րագ րե րի և շնորհ վող որա կա վո րում նե րի վե րա բե-

րյալ մշ տա պես նո րաց վող, անա չառ և օբյեկ տիվ տե-

ղե կատ վու թյան պար բե րա բար հրա պա րա կում: 

Ն .Ա . Սե լեզնյո վան [47], վեր լու ծե լով Ռու սաս-

տա նի բու հե րում որա կի ապա հով ման գոր ծըն թա ցը, 

նշում է այդ գոր ծըն թա ցը խո չըն դո տող մի շարք պատ-

ճառ ներ, որոն ցից են` 

 � ա նընդ մեջ թե րի ֆի նան սա վո րու մը,

 � տն տե սա գի տա կան և շու կա յա կան ոչ կա յուն 

վի ճա կը,

 �  բու հի պրո ֆե սո րա-դա սա խո սա կան կազ մի ծե-

րա ցու մը և դան դաղ երի տա սար դա ցու մը,

 �  բարձ րա գույն կր թու թյան ետ մնա լը արևմ տյան 

դպ րոց նե րից,

 �  գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ծա վա-

լի փոք րա ցու մը, 

 � օ րենսդ րու թյան թե րա ցու մը բարձ րա գույն կր-

թու թյան որա կի բարձ րաց ման գոր ծըն թա ցում,

 �  բարձ րա գույն կր թու թյան որա կի մո նի թո րին գի 

և գնա հատ ման խն դիր նե րի ան հրա ժեշ տու թյան 

առ կա յու թյու նը՝ պե տա կան չա փո րո շիչ նե րի և 

բու հում հա մա պա տաս խան մշա կույ թի բա ցա-

կա յու թյան պատ ճա ռով,

 �  բու հե րի կա ռա վար ման և գոր ծու նե ու թյան ան-

հա մա պա տաս խա նու թյու նը մի ջազ գային չա փո-

րո շիչ նե րին:

 Հաշ վի առ նե լով մեր երկր նե րի բարձ րա գույն կր թու-

թյան հա մա կար գե րի նմա նու թյու նը՝ այս բո լոր խն դիր-

ներն առ կա են նաև Հա յաս տա նում: 

Ինչ պես ար դեն աս վեց, Բո լո նի այի հռ չա կագ րում 

յու րա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում կր թու թյան 

որա կի ապա հով մա նը: Վեր ջին տա րի նե րին մաս նա-

գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ որա կի ապա հով ման 

շր ջա նակ նե րում բու հի շր ջա նա վար տին ներ կա յաց-

վող պա հանջ նե րի շար քում հա ճախ հան դի պում է 

«կոմպետենցիաների» մո տեց ման (competence-based 

education) պա հան ջը: Յու. Տա տու րը [50] սահ մա նել է 

կոմ պետենցիան հետ ևյալ կերպ. «Կոմպետենցիան որո-

շա կի աս տի ճա նի կր թու թյուն ստա ցած մար դու հատ-

կա նիշ է, որն ար տա հայտ վում է նրա՝ կր թու թյան հի ման 

վրա ար դյու նա վետ, հա ջո ղակ գոր ծու նե ու թյուն ծա-

վա լե լու պատ րաստ վա ծու թյամբ (ու նա կու թյամբ): Այս 

մո տեց ման դեպ քում պետք է հս տակ նշ ված լի նեն ու-

սում նա ռու թյան նպա տակ նե րը և որա կա վոր ման բնու-

թագ րե րը, որոնք պետք է ու նե նա շր ջա նա վար տը»: 

Եվ րո պա կան «Կր թա կան կա ռույց նե րի հա մա ձայ նե-

ցում» (Tuning Educational Structures) [13] նա խագ ծի ար-

դյուն քում մշակ վել են կր թու թյան որա կի ապա հով ման 

և հա մա ձայ նեց ման մի շարք մո տե ցում ներ, որոն ցից են 

ու սում նա ռու թյան նպա տակ նե րի և կոմպետենցիաների 

հս տակ ձևա կեր պու մը: Այս դեպ քում հնա րա վոր է լու-

ծել հա մաեվ րո պա կան հետ ևյալ խն դի րը. ի՞նչ պետք է 

իմա նա և կա րո ղա նա անել շր ջա նա վար տը՝ ու սում նա-

կան ծրա գիր ստեղ ծե լու և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը 

իրա կա նաց նե լու գոր ծում (միև նույն ժա մա նակ պահ-

պա նե լով բու հի ինք նա վա րու թյու նը): Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի որա կը կա ռա վա րե լու հա-

մար ու սում նա ռու թյան ար դյունք նե րի չա փո րո շիչ նե րի 

որո շու մը և ար տա հայ տու մը մի աս նա կա նաց ված ձևով 

դեռևս բա վա րար չէ: Ար դյու նա վետ կա ռա վա րե լու հա-

մար հար կա վոր է լու ծել նաև ար դյունք նե րի քա նա-

կա կան չափ ման խն դի րը: Այդ խնդ րի լու ծու մը խիստ 

կար ևոր է նաև բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գը 

կազ մա կեր պե լու առու մով: 

Ճիշտ է, պե տու թյունն ինքն է ղե կա վա րում բարձ-

րա գույն կր թու թյան կազ մա կեր պու մը երկ րում, սա կայն 

շատ որո շում ներ կա յաց վում են բու հի մա կար դա կով: Ի 

վեր ջո բուհն է պա տաս խա նա տու որակ ապա հո վե լու 

հա մար:

 Մեկ այլ հե ղի նակ` Յու. Պո խոլ կո վան [46], նշում է 

բու հում կր թու թյան և մաս նա գետ նե րի պար տաստ ման 

որակն ապա հո վող հա մաշ խար հային երեք մո տե ցում.

1.  hամ բա վային մո տե ցում (репутационный), որը հիմն-

ված է կր թա կան ծրագ րե րի և բու հի որա կի գնա-

հատ ման փոր ձա գի տա կան մե խա նիզմ ներն օգ տա-

գոր ծե լու վրա, 

2. արդյունքային (результативный) մո տե ցում, որը հիմն-

ված է բու հի գոր ծու նե ու թյան քա նա կա կան ցու ցա-

նիշ նե րը չա փե լու վրա, 

3. ընդ հան րաց ված մո տե ցում, որը հիմն ված է «ո րա կի 

հա մընդ հա նուր կա ռա վար ման» (Total Quality Man-

agement) սկզ բունք նե րի Ստան դար տի զա ցի այի մի-
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ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (ISO) որա կի կա ռա-

վար ման հա մա կար գե րի հան դեպ պա հանջ նե րի վրա: 

Ներ կա յումս պատ մա կա նո րեն ձևա վոր վել է որա կի 

գնա հատ ման և վե րահսկ ման երեք մո դել՝ «անգ լի ական» 

մո դե լը, որի հիմ քում բու հի ներ քին ինք նագ նա հա տումն 

է, «ֆ րան սի ական» մո դե լը՝ հա սա րա կու թյան և պե տու-

թյան առջև բու հի ու նե ցած պա տաս խա նատ վու թյան 

տե սան կյու նից բու հի ար տա քին գնա հա տու մը և «ա մե-

րի կյան» մո դե լը՝ վե րոն շյալ եր կու մո դել նե րի հա մակ ցու-

մը, որը կոչ վում է հա վա տար մագ րում (акредитация): 

ԱՄՆ -ո ւմ հա վա տար մագ րու մը կր թու թյան որա կի 

վե րահսկ ման հա մա կարգ է, որը հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս հաշ վի առ նե լու մաս նա կից բո լոր կող մե րի հե-

տաքրք րու թյուն նե րը [1]: Այն մի ավո րում է վե րահսկ-

ման հա սա րա կա կան և պե տա կան ձևե րը: Հա վա տար-

մագր ման հիմ նա կան նպա տակ նե րից է կր թու թյան 

ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման սկզ բունք նե րի և 

չա փա նիշ նե րի մշակ ման հաշ վին բու հա կան կր թու թյան 

զար գա ցումն ու առա ջըն թա ցը, բու հի կամ առան ձին կր-

թա կան ծրագ րե րի նպա տակ նե րի ճիշտ ձևա կեր պու մը 

և դրան հաս նե լու պայ ման նե րի ապա հո վու մը: Հա վա-

տար մագ րու մը «մաս նա գի տաց ված» է, երբ գնա հատ-

վում են առան ձին կր թա կան ծրագ րերն ու բու հի գոր-

ծու նե ու թյու նը որո շա կի մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու 

ոլոր տում, և «ինս տի տու տային», երբ գնա հատ վում է 

ու սում նա կան հաս տա տու թյունն ամ բող ջա պես` որ պես 

հա սա րա կա կան ինս տի տուտ: 

Հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու-

թյու նը ինս տի տու տային հա վա տար մագր ման դեպ քում 

որոշ վում է չա փո րո շիչ նե րով (ցու ցա նիշ նե րով): Նախ կի-

նում կի րա ռում էին քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներ (պ րո ֆե-

սո րա-դա սա խո սա կան կազ մի քա նա կը, գրա դա րա նի 

ռե սուրս նե րը, լա բո րա տո րի անե րի սար քա վո րում նե րը, 

ֆի նանս նե րը և այլն), որոնք հնա րա վո րու թյուն էին տա-

լիս հա մե մա տե լու տար բեր հա մալ սա րան նե րի աշ խա-

տանք նե րը: Սա կայն հե տա գա յում քա նա կա կան չա փո րո-

շիչ նե րի փո խա րեն սկ սե ցին օգ տա գոր ծել չա փա նիշ ներ, 

որոն ցից են բու հի ամ բող ջա կա նու թյու նը, նպա տակ նե-

րը, պլա նա վո րումն ու ար դյու նա վե տու թյու նը, կա ռա-

վա րումն ու ադ մի նիստ րա ցի ան, կր թա կան ծրագ րե րը, 

կազ մը, գրա դա րան նե րը, հա մա կար գիչ ներն ու տե ղե-

կատ վու թյան այլ աղ բյուր նե րը, նյու թա կան ռե սուրս նե-

րը, տա րածք նե րը, ֆի նանս նե րը և այլն: 

Եվ րո պա յում դեռևս ներդր ված չէ կր թա կան հաս-

տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան ինստիտուտային 

գնա հատ ման հա մա կար գը (Ա ՄՆ -ի հա վա տար մագր-

ման հա մա կար գի նման): Այս պես` Մեծ Բրի տա նի այում 

ստեղծ ված է հա մալ սա րան նե րի և իրենց կր թա կան 

ծրագ րե րի հա վա տար մագր ման բազ մաս տի ճան հա մա-

կարգ, որը վե րահս կում է Որա կի ապա հով ման պե տա-

կան կազ մա կեր պու թյու նը (Quality Assurance Agency) 

[2]: Գեր մա նի այում գոր ծում է մի քա նի մաս նա գի տու-

թյուն նե րի՝ ճար տա րա գի տու թյան, ին ֆոր մա տի կայի, 

բնա կան գի տու թյուն նե րի և մա թե մա տի կայի ոլորտ նե-

րում կր թա կան ծրագ րե րի հա վա տար մագր ման գոր ծա-

կա լու թյու նը (ASIIN – Accreditaion Agency for Study Pro-

grams in Engineering, Informatics, Natural Sciences and 

Mathematics) [3]: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բարձ րա գույն 

կր թու թյան որա կի վե րահսկ ման և կա ռա վար ման գոր-

ծա ռույթ նե րը հիմ նա կա նում իրա կա նաց նում է Կր թու-

թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը: 2008 -ին ՀՀ 

Կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ մաս նա գի տա կան կր թու-

թյան հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի շր ջա նա կում 

հիմ նադր վել է «Մաս նա գի տա կան կր թու թյան որա կի 

ապա հով ման ազ գային կենտ րոն» (ՈԱԱԿ) [4]։ Կենտ րո-

նը ՀՀ մաս նա գի տա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե-

րում կազ մա կեր պում և իրա կա նաց նում է որա կի ապա-

հով ման և հա վա տար մագր ման գոր ծըն թաց ներ։ Այդ 

գոր ծըն թաց ներն ուղղ ված են մեր երկ րում պե տա կան 

կր թա կան և եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րին մաս նա գի-

տա կան կր թու թյան որա կի հա մա պա տաս խա նու թյան 

ապա հով մա նը, որա կի բա րե լավ մա նը և մի ջազ գային 

աս պա րե զում ՀՀ մաս նա գի տա կան կր թու թյան որա կի 

ճա նաչ մա նը։ 

Ընդ հան րա պես մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա-

վա տար մագր ման հիմ նա կան նպա տակն է հա վաս տել 

ՄՈւՀ -ե րին, ու սա նող նե րին, նրանց ծնող նե րին, գոր ծա-

տու նե րին և շա հագր գիռ հա սա րա կու թյա նը, որ մաս նա-

գի տա կան կր թու թյան որա կը ճա նա չե լի է պե տու թյան 

կող մից: Այս առու մով կար ևոր սկզ բունք է հա վա տագր-

ման մա սին որո շում կա յաց նող կա ռույ ցի ան կա խու թյու-

նը: 

Հա յաս տա նում մաս նա գի տա կան կր թու թյան որակն 

ապա հո վող հա մա կար գը նե րա ռում է գոր ծո ղու թյուն նե-

րի եր կու մա կար դակ.

1. « Քա ղա քա կան» մա կար դակ. կր թու թյան ոլոր տի 

շա հա կից նե րը մաս նակ ցում են հա վա տար մագր ման 

չա փա նիշ նե րի մշակ ման և պար բե րա բար վե րա նայ-

ման գոր ծըն թա ցին և այդ չա փա նիշ նե րը մեկ նա բա-

նե լու հե տա գա քն նար կում նե րին: Հա յաս տա նի դեպ-

քում այս քն նար կում նե րի հա մա կար գո ղը ՈԱԱԿ-ն է: 

2. «Ըն թա ցա կար գային» մա կար դակ. հա վա տար-

մագր ման յու րա քան չյուր գոր ծըն թա ցում պետք է 

երաշ խա վոր վի որա կի ապա հով ման կա ռույ ցի լի-

ակա տար ան կա խու թյու նը: 

ՀՀ -ո ւմ կր թու թյան որա կի ապա հո վու մը պար տա-

դիր գոր ծըն թաց է բո լոր ՄՈւՀ -ե րի հա մար և բաղ կա ցած 
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է եր կու հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից՝

 �  ՄՈւՀ -ե րի որա կի ներ քին ապա հո վում, որը 

ՄՈւՀ -ի պա տաս խա նատ վու թյունն է,

 �  ՄՈւՀ -ե րի որա կի ար տա քին ապա հո վում, որն 

իրա կա նաց վում է պե տու թյան կող մից լի ազոր-

ված որա կի ապա հով ման ան կախ կա ռույ ցի՝ 

ՈԱԱԿ -ի կող մից: 

ՀՀ -ո ւմ որա կի ար տա քին գնա հատ ման այս գոր ծըն-

թա ցի վրա է հիմն ված բու հի հա վա տար մագ րու մը [9]: 

Վ. Տրայն ևը և Ս. Մկրտ չյա նը 2007 -ին հա մա տեղ 

աշ խա տու թյան մեջ ամ փո փել են տար բեր բնու թագ րե-

րի ձևա վո րումն ու օգ տա գոր ծու մը կր թու թյան որա կի 

գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում [52]: Ըստ հե ղի նակ նե րի` 

կր թու թյան որա կի գնա հա տումն ան հրա ժեշտ է ու սում-

նա կան գոր ծըն թա ցի օբյեկ տիվ իրա վի ճա կը որո շե լու և 

դրա բա րե լավ ման ու ղի նե րը գտ նե լու հա մար: Կր թու-

թյան որա կը գնա հա տող հա մա կար գում հե ղի նակ նե րը 

կար ևո րում են որա կա կան և քա նա կա կան բնու թագ րե-

րը, որոնք խմ բա վո րում են հետ ևյալ կերպ։

1. Բ նու թագ րեր, որոնք բնո րո շում են բու հի ուղ ղու-

թյուն նե րի, մաս նա գի տու թյուն նե րի և կր թա կան 

ծրագ րե րի կա ռուց ված քը (ցան կը): Այս խմ բում են 

նաև այն բնու թագ րե րը, որոնք բնո րո շում են ու-

սա նող նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը (բաշխ վա ծու-

թյունն ըստ մաս նա գի տու թյուն նե րի, ըստ կր թա կան 

աս տի ճան նե րի՝ բա կա լավր, դիպ լո մա վոր ված մաս-

նա գետ, մա գիստ րոս), ինչ պես նաև ու սա նո ղա կան 

քա նա կա կազ մի շար ժու նու թյու նը (կո րուստ, մա-

գիստ րա տու րա յում, աս պի րան տու րա յում ու սու մը 

շա րու նա կող նե րի թիվ և այլն):

2. Բ նու թագ րեր, որոնք ար տա ցո լում են բարձ րա գույն 

կր թու թյամբ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման որա-

կին վե րա բե րող պե տա կան կր թա կան չա փո րո շիչ նե-

րի պա հանջ նե րի նոր մա տի վային մա կար դա կը:

3. Բ նու թագ րեր, որոնք բազ մա կող մա նի որեն բնու-

թագ րում են բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու-

թյան որակն ապա հո վող հա մա կար գը: Դրան ցից են`

 �  դի մորդ նե րի պատ րաստ ման որա կը (նա խա բու-

հա կան կր թու թյան և բու հի ըն դու նե լու թյան քն-

նու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա), 

 � պ րո ֆե սո րա-դա սա խո սա կան կազ մի պատ-

րաստ վա ծու թյան որա կը,

 � կր թա կան ծրագ րե րի և հա մա պա տաս խան ու-

սում նա մե թո դա կան գրա կա նու թյան բո վան դա-

կու թյան որա կը (չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա-

տաս խա նե լու տե սան կյու նից), 

 � օգ տա գործ վող կր թա կան տեխ նո լո գի անե րի 

որա կը,

 �  գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մա կար դա կը 

բու հում և կր թու թյան որա կի վրա դրանց ազ-

դե ցու թյու նը, 

 � բու հի ռե սուր սային ապա հո վու մը, նյու թա տեխ-

նի կա կան բա զայի առ կա յու թյու նը, ֆի նան սա-

կան ապա հո վու մը, 

 � բու հում կր թու թյան որա կի կա ռա վա րու մը: 

4. Բ նու թագ րեր, որոնք ցույց են տա լիս բու հի գոր-

ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը, այն է` բու հի շր ջա նա-

վարտ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան որա կը (պե տա-

կան ավար տա կան քն նու թյուն նե րի ար դյունք նե րի, 

հա տուկ հա մա լիր հե տա զո տու թյուն նե րի, շր ջա-

նա վարտ նե րի և գոր ծա տու նե րի հար ցում նե րի ար-

դյունք նե րի և բու հի շր ջա նա վարտ նե րի պա հան ջար-

կի վեր լու ծու թյան մի ջո ցով): 

Մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի մո նի-

թո րին գը են թադ րում է կր թու թյան առան ձին դրույթ նե-

րի՝ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման որա կի, ժա մա նա-

կա կից ու սում նա կան բա զայով ապա հով վա ծու թյան, 

դա սա վանդ ման մա կար դա կի, հա սա րա կու թյան կող մից 

բու հի շր ջա նա վարտ նե րի պա հան ջար կի, հա սա րա կու-

թյան մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րին կր թա-

կան հա մա կար գի հար մա րեց ման և այլ նի պար բե րա-

բար հետ ևում: 

Հե ղի նակ նե րը նշում են, որ բու հի կր թու թյան որա կի 

ամ բող ջա կան գնա հա տու մը ներ կա յումս և մոտ ապա-

գա յում գործ նա կա նո րեն ան հնար է. կի րառ վող բո լոր 

մո տե ցում ներն ու նեն իրենց սահ մա նա փա կում ներն ու 

թե րու թյուն նե րը, ուս տի կր թու թյան մեջ ան հրա ժեշտ է 

գնա հա տել ըն թա ցիկ, վերջ նա կան և հե ռա կա ար դյունք-

նե րը: Ներ կա յումս առա վել դյու րին է գնա հա տել կր թա-

կան գոր ծըն թա ցը և դրա ըն թա ցիկ ար դյուն քը՝ ել նե լով 

պե տա կան չա փո րո շիչ նե րին կր թա կան գոր ծըն թա ցի 

հա մա պա տաս խա նու թյան մա կար դա կից: 

Կր թու թյան որա կի ցու ցա նիշ նե րից մե կը ու սա նող-

նե րի գի տե լիք նե րի գնա հա տումն է: Հա մաշ խար հային 

պրակ տի կա յում բա վա կան լավ է մշակ ված օբյեկ տիվ 

գնա հատ ման հա մա կար գը՝ թես տա վո րու մը: Հան րո րեն 

ըն դուն ված է սո վո րո ղի պատ րաստ վա ծու թյան գնա-

հատ ման ավան դա կան փոր ձա գի տա կան մե թո դի 

նկատ մամբ այս մե թո դի առա վե լու թյու նը՝ օբյեկ տի վու-

թյու նը, արա գու թյու նը, տեխ նո լո գի ակա նու թյու նը, ողջ 

ու սում նա կան նյու թի նե րառ վա ծու թյու նը, ար դյունք նե-

րի վեր լու ծու թյան հա մար մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե-

րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը: 

Ու սա նող նե րի գնա հա տու մը տար բեր նպա տակ ներ 

ու նի` 

 � ո րո շել ու սա նո ղի հա մա պա տաս խա նու թյու-

նը սահ ման ված նվա զա գույն որա կա վոր ման 

նկատ մամբ,
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 �  տա րո րո շել այն ու սա նող նե րին, որոնք պատ-

րաստ են ան ցնե լու ու սում նա ռու թյան հա ջորդ 

մա կար դակ կամ պետք է կրկ նեն ծրա գի րը,

 �  թույ լատ րել ու սա նո ղին ինք նու րույն հետ ևե լու 

իր ու սուց մա նը,

 � տ րա մադ րել տե ղե կու թյուն ներ ու սա նող նե րի 

առա ջա դի մու թյան վե րա բե րյալ:

Բժշ կա կան կր թու թյան գոր ծըն թա ցում կի րառ վում 

են գի տե լիք նե րի գնա հատ ման տար բեր եղա նակ ներ, 

որոն ցից են, օրի նակ, պորտ ֆո լի ոնե րը, օբյեկ տիվ կազմ-

ված կլի նի կա կան քն նու թյուն նե րը (objective structured 

clinical examinations, OSCE), ձևա փո խած ակ նար կային 

հար ցե րը (modified essay questions, MEQ), բազ մընտ րան-

քային հար ցե րը (multiple choice questions, MCQ): Գնա-

հատ ման բո լոր մե թոդ ներն ու նեն առա վե լու թյուն ներ ու 

թե րու թյուն ներ: Գնա հատ ման տար բեր մե թոդ նե րի կի-

րա ռու մը և գի տե լիք նե րի բազ մա տե սակ գնա հա տու մը 

ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող է մա սամբ հա տու ցել այս 

կամ այն մե թո դի թե րու թյուն նե րը [10]: 

Լ. Շուր վիր թը և այլք [33] ամ փո փել են գրա վոր 

գնա հատ ման դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը: Ըստ 

գոր ծող կար ծի քի` բազ մընտ րան քային հար ցերն ամ-

բող ջա պես չեն կա րող գնա հա տել ու սա նո ղի` բժշ կա կան 

խն դիր ներ լու ծե լու ու նա կու թյու նը: Այս են թադ րու թյան 

հիմ քում այն տրա մա բա նու թյունն է, որ բազ մընտ րան-

քային թես տի դեպ քում ու սա նո ղը պետք է ճա նա չի մի-

այն ճիշտ պա տաս խա նը, մինչ դեռ բաց հար ցե րում նա 

ինք նու րույն պետք է կազ մի պա տաս խա նը: Այ նո ւա մե-

նայ նիվ, հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ կար-

ևոր է ոչ այն քան հար ցե րի ձևա չա փը, որ քան բո վան դա-

կու թյու նը: Դա ամեն ևին չի նշա նա կում, որ ձևա չա փերն 

ան փո փոխ են, քա նի որ որոշ գի տե լիք ներ հնա րա վոր չէ 

ստու գել մի այն բազ մընտ րան քային հար ցե րով: 

Թես տե րի տե սակ նե րի առա վե լու թյուն ներն ու թե-

րու թյուն նե րը գնա հա տե լու նպա տա կով հե ղի նակ ներն 

առանձ նաց նում են 5 չա փա նիշ՝ հու սա լի ու թյուն, վա վե-

րա կա նու թյուն, կր թա կան ազ դե ցու թյուն, ծախս -ար դյու-

նա վե տու թյուն և ըն դու նե լի ու թյուն: 

 � Հու սա լի ու թյու նը հար ցի մի ջո ցով որոշ ված ար-

դյուն քի ճշգր տու թյունն է: 

 � Վա վե րա կա նու թյու նը ցույց է տա լիս, թե որ քա-

նով է հար ցի տե սա կը հար մար տվյալ գի տե լիք-

նե րը ստու գե լու հա մար: 

 � Կր թա կան ազ դե ցու թյու նը կար ևոր է այն առու-

մով, որ ու սա նող նե րը հակ ված են կենտ րո նա-

նա լու այն բա ժին նե րը սո վո րե լու վրա, որոնք 

նե րառ ված են լի նե լու քն նա կան հար ցե րում: 

Դա սա խոս ներն իրենց հեր թին, եթե ստիպ ված 

լի նեն օգ տա գոր ծե լու հար ցե րի որո շա կի տե-

սակ, ապա հար ցե րը կկազ մեն այն թե մա նե րով, 

որոնք ավե լի հար մար են տվյալ ձևա չա փին, և 

որոշ թե մա ներ հնա րա վոր է դուրս մնան հար-

ցա շա րից: Այդ պատ ճա ռով խոր հուրդ է տր վում 

կի րա ռել հար ցե րի տար բեր տե սակ ներ: 

 � Ծախս -ար դյու նա վե տու թյու նը և ըն դու նե լի ու-

թյու նը կար ևոր են, քա նի որ առա ջի նի դեպ քում 

պետք է ան պայ ման հաշ վի առ նել քն նու թյուն-

նե րի ար ժե քը, իսկ երկ րոր դի դեպ քում նույ նիսկ 

ամե նա լավ քն նու թյան տե սա կը չի գոր ծի, եթե 

այն չըն դուն վի դա սա խոս նե րի և ու սա նող նե րի 

կող մից: 

Հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց նում են, որ պետք է ճիշտ 

ընտ րել քն նու թյան ըն թաց քում կի րառ վող թես տե րի տե-

սակ նե րի հաշ վեկ շի ռը գնա հատ վող նյու թին հա մա պա-

տաս խան և կի րա ռել թես տե րի տար բեր տե սակ ներ: 

Բազ մա թիվ դա սա խոս ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, թես-

տա վոր մա նը վե րա բե րում են ըն դա մե նը որ պես նո րաձ-

ևու թյան տարր՝ թե րագ նա հա տե լով մե թո դի հնա րա վո-

րու թյուն նե րը և դե րը կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց ման գոր ծում: Ինչ պես կար ծում են Յու. Նեյ մա-

նը և Վ. Խլեբ նի կո վը [44], դա պայ մա նա վոր ված է դա-

սա խոս նե րի թե րի տե ղե կաց վա ծու թյամբ: Բու հե րի դա-

սա խոս նե րը հիմ նա կա նում ծա նոթ չեն թես տա վոր ման 

հի մունք նե րին, որի պատ ճա ռով, ու սում նա կան գոր ծըն-

թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման փո խա րեն, 

թես տե րը դա սա խոս նե րի հա մար մի այն ավե լորդ աշ-

խա տանք են դառ նում: 

ԵՊԲՀ -ո ւմ թես տա վո րու մը կի րառ վում է 2003 -ից 

[24]: Թես տա վո րու մը սկզ բում ու նե ցել է ձևա կան բնույթ, 

սա կայն 2006 -ի ց, ըստ հա մալ սա րա նի հա մա պա տաս-

խան կար գի, բո լոր առար կա յա կան քն նու թյուն նե րը, 

մի ջան կյալ հար ցում նե րը և պե տա կան ավար տա կան 

քն նու թյան առա ջին փու լը ան ցկաց վում են գրա վոր թես-

տե րով: 

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում ինչ պես զար գա ցած, 

այն պես էլ զար գա ցող երկր նե րում զգա լի բարձ րա ցել 

է ու շադ րու թյու նը բժշ կա կան դպ րոց նե րում ու սում նա

կան ծրագ րի պլա նա վոր ման և բժշ կա կան կր թու թյան 

մա տուց ման ձևե րի վե րա նայ ման հան դեպ: Ու սում նա-

կան ծրագ րի պլա նա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է այն-

պի սի իրա վա սու թյուն նե րի զար գաց մամբ, ինչ պի սիք են 

«պ րոբ լե մային ու սու ցու մը», «ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու-

ցու մը», «ին տեգր ված դա սա վան դու մը»: Նպա տակն այն 

է, որ ապա գա բժիշկ նե րը պատ րաստ լի նեն հա սա րա-

կու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու առու-

մով: 

Հա ճախ, երբ դա սա խոս նե րին առա ջարկ վում է 

«նորարական ու սում նա կան ծրա գիր» և որ պես այ լընտ-
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րան քային` «ա վան դա կան բժշ կա կան ուսումնական 

ծրագիր», նրանք հիմ նա կա նում ընտ րում են երկ րորդ 

տար բե րա կը: Ռ. Հար դե նը և այլք [14, 42] դա սա խոս-

նե րին առա ջար կել են բժշ կա կան կր թու թյան ու սում-

նա կան ծրագ րե րի ռազ մա վա րա կան մո տե ցում նե րի 

վե րա բե րյալ մի մո դել, որում ներ կա յաց ված են մի քա նի 

բա ղադ րիչ ներ` 

1. S--ու սա նո ղա կենտ րոն --------- դա սա խո սա կենտ րոն,

2. P--պ րոբ լե մային ու սու ցում ---------- ին ֆոր մա ցի այի 

կու տա կում,

3. I--ին տեգ րաց ված ու սու ցում ---------- ա ռար կայի վրա 

հիմն ված ու սու ցում,

4. C--հա սա րա կու թյան վրա հիմն ված ---------- հի վան-

դա նո ցի վրա հիմն ված,

5. E--է լեկ տիվ ներ ---------- ս տան դարտ ծրա գիր,

6. S--հա մա կարգ ված ---------- ա շա կեր տա կան կամ 

հար մար վող:

 Ձախ կող մում առա ջարկ վում են նո րա րա կան 

(SPICES), իսկ աջ կող մում՝ ավան դա կան մո տե ցում ներ: 

Հե ղի նակ ներն առա ջար կել են յու րա քան չյուր մո տե ցում 

քն նար կել առան ձին, քա նի որ այդ դեպ քում ավե լի հեշտ 

կլի նի պատ կե րաց նել ու սում նա կան ծրագ րի վե րա բե-

րյալ ամ բող ջա կան մո տե ցում նե րը: 

Ու սա նո ղա կենտ րոն մո տեց ման դեպ քում ու սա նող-

նե րը իրենք են պա տաս խա նա տու իրենց կր թու թյան 

հա մար, շեշ տը այս դեպ քում դր վում է ու սա նո ղի վրա և 

կար ևոր վում է, թե նրանք ինչ են սո վո րում: Դա սա խո-

սի վրա հիմն ված մո տեց ման դեպ քում շեշ տադր վում է 

դա սա խո սը. դա սերն իրա կա նաց վում են ֆոր մալ դա սա-

խո սու թյուն նե րի տես քով, ու սա նող նե րը չեն որո շում, թե 

ինչ սո վո րեն, ինչ հեր թա կա նու թյամբ և ինչ մե թոդ նե րով: 

Ու սու ցումն ավե լի շատ պա սիվ է, քան ակ տիվ:

 Հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում են̀  նո րա րա րա կան մո-

դե լը̀  որ պես ին տեգ րա ցի ոն, սահ մա նում են ին տեգ րա ցի-

ան̀  որ պես դա սա վանդ ման այն պի սի կերպ, երբ տար բեր 

դա սըն թաց նե րում կամ ամ բի ոն նե րում դա սա վանդ վող 

նյու թը փոխ կա պակց վում է կամ մի աս նա կա նաց վում: 

Ավան դա կան ու սուց ման դեպ քում առար կա նե րը, ինչ-

պի սիք են անա տո մի ան, ֆի զի ոլո գի ան, կեն սա քի մի ան, 

ախ տա բա նու թյու նը, վի րա բու ժու թյու նը, դա սա վանդ վում 

են առան ձին -ա ռան ձին, և ու սա նող նե րը վեր ջում պետք 

է կա րո ղա նան կա պակ ցել ստա ցած գի տե լիք նե րը և ու-

նե նալ գի տե լիք նե րի ընդ հա նուր պա շար: Ին տեգ րաց ված 

դա սա վանդ ման դեպ քում տար բեր առար կա նե րի կապն 

իրա կա նաց վում է դա սա խո սի կող մից, ինչ պես, օրի նակ, 

սիրտ -ա նո թային հա մա կար գը ու սում նա սի րե լու դեպ քում 

քն նարկ վում է այդ հա մա կար գի անա տո մի ան, ֆի զի ոլո-

գի ան, ռա դի ոլո գի ան, ախ տա բա նու թյու նը, թե րա պի ան, 

վի րա բու ժու թյու նը և այլն: 

Ին տեգ րա ցի ան կա րող է լի նել հո րի զո նա կան և 

ուղ ղա հա յաց: Հո րի զո նա կա նը զու գա հեռ առար կա նե րի 

ին տեգ րումն է, ինչ պի սիք են անա տո մի ան, ֆի զի ոլո գի-

ան, կեն սա քի մի ան կամ թե րա պի ան և վի րա բու ժու թյու-

նը: Այս պի սի ին տեգ րա ցի ան հիմ նա կա նում ար վում է 

օր գան-հա մա կար գե րի շուրջ: Ուղ ղա հա յաց ին տեգ րա-

ցի այի դեպ քում կլի նի կա կան առար կա նե րը սկ սում են 

դա սա վան դել առա ջին իսկ տա րի նե րից. այս դեպ քում, 

օրի նակ, սկ սած երկ րորդ տար վա նից, ու սա նող նե րին 

կա րե լի է բա ժա նել փոքր խմ բե րի և առա ջար կել քն-

նար կել քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րով հի վանդ նե րի 

պատ մու թյուն նե րը՝ կի րա ռե լով հիմ նա րար բժշ կա կան 

առար կա նե րից ար դեն ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը: Գործ-

նա կա նում ու սում նա կան ծրագ րում ավե լի օգ տա կար է 

ու նե նալ և՛ հոր զո նա կան, և՛ ուղ ղա հա յաց ին տեգ րա ցի-

այի տար րեր: Ին տեգ րա ցի ան հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս դի տար կե լու հի վան դի պրոբ լեմ ներն ամ բող ջա կան 

տե սան կյու նից, խթա նում է ու սա նող նե րի հե տաքրք-

րու թյու նը բժշ կա գի տու թյան նկատ մամբ, ինչ պես նաև 

փոխ կա պակց ված գի տե լիք նե րը դարձ նում է մնա յուն: 

Դ. Սեմյո նո վը [48], հոդ վա ծում խո սե լով ին տեգ րա-

ցի այի մա սին, որ պես մի ջոց նա խան շում է մի ջա ռար կա-

յա կան ին տեգ րա ցի ան, որը հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս դա սա վան դող նե րին և ու սա նող նե րին կի րա ռե լու 

յու րա քան չյուր առար կայի բո վան դա կու թյու նը` հա մա-

պա տաս խան դի տարկ վող եր ևույ թի կամ գոր ծըն թա-

ցի առար կա յա կան կեր պը կա ռու ցե լու հա մար, ինչ պես 

նաև կի րա ռե լու այն մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 

մի աս նա կան պատ կե րի մեջ: Ըստ հե ղի նա կի` մի ջա ռար-

կա յա կան ին տեգ րա ցի այի իրա կա նա ցու մը հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս հաս նե լու բարձ րա գույն բժշ կա կան 

կր թու թյան հա մա կար գի որա կա կան զար գաց ման, կա-

ռու ցե լու ու սում նա սիր վող եր ևույթ նե րի ամ բող ջա կան 

մո դել ներ և նպաս տում է ու սա նո ղի՝ ապա գա մաս նա գե-

տի ան ձի ամ բող ջա կան զար գաց մա նը: Մի ջա ռար կա յա-

կան ին տեգ րա ցի ան հե ղի նա կը դի տում է որ պես կր թու-

թյան որա կի բարձ րաց ման կար ևոր ռե սուրս նե րից մե կը: 

Ա. Ցեր կովս կին և այլք [53] առանձ նաց նում են մի-

ջա ռար կա յա կան հիմ քի վրա գի տա կան հաս կա ցու թյուն-

նե րի ձևա վոր ման ման կա վար ժա կան, ընդ հա նուր դի-

դակ տիկ և հո գե բա նա կան հետ ևյալ պայ ման նե րը։

1. Ա ռան ձին կր թա կան առար կա նե րի ու սում նա սի րու-

թյուն (հա մա ձայ նեց ված ժա մա նա կի ըն թաց քում), 

որի դեպ քում դրան ցից յու րա քան չյու րը հիմն վում 

է նա խոր դող հաս կա ցու թյուն նե րի բա զայի վրա և 

պատ րաս տում հա ջորդ առար կայի հաս կա ցու թյուն-

նե րի յու րաց մա նը:

2.  Հաս կա ցու թյուն նե րի զար գաց ման մեջ հա ջոր դա-

կա նու թյան և անընդ հա տու թյան ապա հով ման ան-
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հրա ժեշ տու թյուն: Հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնք ընդ-

հա նուր են մի շարք առար կա նե րի հա մար, պետք է 

անընդ հատ զար գա նան` մեկ առար կայից մյու սին 

ան ցնե լիս, հա մալր վեն նոր բո վան դա կու թյամբ, 

հարս տա նան նոր կա պե րով: 

3. Ընդ հա նուր գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րի մեկ նա-

բա նու թյան մի աս նա կա նու թյուն:

4.  Տար բեր առար կա ներ ու սում նա սի րե լիս միև նույն 

հաս կա ցու թյուն ներ կրկ նե լու բա ցա ռում:

5.  Հաս կա ցու թյուն նե րի նման կար գե րի բա ցա հայտ-

ման մի աս նա կան մո տեց ման իրա կա նա ցում:

Ռ. Հար դե նը [14] վեր լու ծու թյան մեջ նշում է ին-

տեգր ված ու սուց ման հան դեպ առար կայի վրա հիմն-

ված ու սուց ման հետ ևյալ առա վե լու թյուն նե րը.

 � ա ռար կայի նյու թի որոշ կար ևոր և հիմ նա րար 

մա սեր կա րող են ան տես վել ին տեգ րաց ված դա-

սա վանդ ման ըն թաց քում,

 � դա սա խոս ներն ավե լի լավ են դա սա վան դում 

մաս նա գի տա կան առար կան, քան փոխ կա-

պակց վա ծը՝ իրենց ոչ այն քան ծա նոթ բնա գա-

վա ռի հետ,

 � պա կաս ծախ սա տար է ժա մա նա կի առու մով, 

որն ան հրա ժեշտ է պլա նա վո րե լու և ծրա գիր 

ներդ նե լու հա մար: 

Այս պի սով, բժշ կա կան կր թու թյան ժա մա նա կա կից 

մի տում նե րը թե՛ արևմ տյան երկր նե րում, թե՛ Ռու սաս տա-

նում ուղղ ված են ու սում նա կան ծրագ րի բա րե փո խում-

նե րին՝ ի դեմս ին տեգր ված ծրագ րի: Այս ուղ ղու թյամբ 

ԵՊԲՀ -ո ւմ իրա կա նաց վել են ծրագ րային բազ մա թիվ 

փո փո խու թյուն ներ` պայ մա նա վոր ված բա կա լավ րի ատի 

և մա գիստ րա տու րայի ու սում նա կան ծրագ րե րի ներդր-

ման հետ: ԵՊԲՀ 2-րդ և 3-րդ ու սում նա կան տա րի նե րի 

առար կա յա կան ծրագ րերն ամ բող ջո վին են թարկ վել են 

հո րի զո նա կան ին տեգ րաց ման: Ու սում նա կան 2-րդ տա-

րում փոխ կա պակց վել (ին տեգր վել) են նոր մալ անա տո-

մի այի, նոր մալ ֆի զի ոլո գի այի, հյուս ված ա բա նու թյան 

և կեն սա քի մի այի առար կա յա կան ծրագ րե րը, իսկ 3-րդ 

կուր սում՝ ախ տա ֆի զի ոլո գի այի, ախ տա բա նա կան 

անա տո մի այի և ֆար մա կո լո գի այի ծրագ րե րը [23, 25]: 

Ա ռա ջարկ ված SPICES կր թա կան մո տեց ման մեջ Ռ. 

Հար դե նը [14] քն նար կում է նաև էլեկ տիվ առար կա նե րի 

գա ղա փա րը, դրանց առա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն-

նե րը: Սո վո րա բար բժշ կա կան կր թու թյան ստան դարտ 

ծրա գի րը նա խա տե սում է, որ բո լոր ու սա նող նե րը պետք 

է սո վո րեն նա խա պես որոշ ված առար կա նե րի ծրագ րե-

րով: Էլեկ տիվ ծրագ րե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 

ու սա նող նե րին ընտ րե լու որոշ առար կա ներ` ըստ ցան-

կու թյան և հե տաքրք րու թյուն նե րի: Ընդ որում, ու սում-

նա ռու թյան ըն թաց քում էլեկ տիվ ու սուց ման կազ մա-

կեր պու մը կա րող է լի նել կա՛մ առան ձին առար կա նե րի 

տես քով, կա՛մ որո շա կի ազատ ժա մա նա կա հատ վա ծի 

տես քով, որի ըն թաց քում ու սա նո ղը ինքն է որո շում իր 

գոր ծո ղու թյուն ներն ու ու սում նա սի րու թյան առար կան: 

Հե ղի նակ նե րը նշում են էլեկ տիվ առար կա նե րի մո տեց-

ման հետ ևյալ առա վե լու թյուն նե րը` 

 � է լեկ տիվ առար կա նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է 

դյու րի նաց նել բժշ կա կան կր թու թյան օրե ցօր 

ծա վալ վող ու սում նա կան ծրա գի րը, 

 � ու սա նող ներն ավե լի մեծ պա տաս խա նատ վու-

թյուն են կրում իրենց ու սում նա ռու թյան հա մար, 

 � է լեկ տիվ առար կա նե րը հնա րա վո րու թյուն են 

տա լիս ու սա նող նե րին ավե լի լավ կողմ նո րոշ-

վե լու ապա գա մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան 

հար ցում: 

SPICES կր թա կան մո դե լում հա մա կարգ ված մո-

տե ցու մը են թադ րում է, որ կլի նի կա կան ու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցը նա խա պես պլա նա վոր ված է (հա մա կարգ-

ված), և ու սա նող նե րը պետք է ձեռք բե րեն ծրագր ված 

կլի նի կա կան ու նա կու թյուն ներ, որո շա կի հմ տու թյուն ներ 

և կոմպետենցիաներ, որոնք պետք է գրանց վեն հա տուկ 

մա տյա նում: Աշա կեր տա կան մո տե ցու մը են թադ րում է, 

որ ու սա նող նե րը կց վում են մեկ բժշ կի, մաս նակ ցում են 

նրա ամե նօ րյա գոր ծու նե ու թյա նը, կա տա րում են նրա 

հանձ նա րա րու թյուն նե րը և սո վո րում են նրա նից: 

Հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց նում են, որ յու րա քան չյուր 

բուհ պետք է ինք նու րույն որո շի, թե SPICES կր թա կան 

մո դե լի որ մո տե ցումն է ավե լի նպա տա կա հար մար: 

«Նոր» կր թա կան ռազ մա վա րու թյուն նե րը կար ծես ավե-

լի առա վե լու թյուն ներ ու նեն, մինչ դեռ ավան դա կան մո-

տե ցում նե րը բժշ կու թյան ոլոր տում ինչ -որ չա փով ան-

տե սում են փո փո խու թյուն նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, եր կու 

մո տե ցում նե րի տար բեր բա ղադ րա մա սե րի կի րա ռու մը 

կա րող է հան գեց նել առա վել ար դյու նա վե տու թյան: 

Բարձ րա գույն կր թու թյան որա կի վրա ազ դող մյուս 

ցու ցի չը դա սա խո սա կան կազ մի որա կի ապա հո վումն 

է: ENQA ստան դար տը [27] ար դյու նա վետ իրա գոր ծե-

լու հա մար առա ջարկ վող ու ղե նիշ նե րը սահ մա նում են, 

որ դա սա խոս նե րը ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան հա-

մար մատ չե լի կար ևո րա գույն ռե սուրս են: Ուս տի խիստ 

կար ևոր է, որ դա սա խոս ներն ու նե նան դա սա վանդ վող 

առար կայի վե րա բե րյալ լի ար ժեք գի տե լիք ներ և խոր ըն-

կա լում, ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն և փորձ՝ դա սա վանդ-

ման տար բեր հա մա տեքս տե րում դրանք ու սա նող նե-

րին ար դյու նա վետ փո խան ցե լու հա մար, ինչ պես նաև 

դա սա վանդ ման որա կի վե րա բե րյալ հե տա դարձ կա պի 

ձեռք բեր ման կա րո ղու թյուն: 

Վ. Տրայն ևը և այլք «Բար ձա գույն կր թու թյան որա-

կի ապա հո վում և Բո լո նի այի գոր ծըն թաց. ար տա սահ-



95ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ԱՊՐԻԼ 2012

մա նյան և տե ղա կան փոր ձի ամ փո փում» հոդ վա ծում 

քն նար կել են դա սա խո սի կար գա վի ճա կի ազ դե ցու թյու-

նը բարձ րա գույն կր թու թյան որա կի բարձ րաց ման վրա 

[52]: Ըստ հե ղի նակ նե րի` կր թու թյան որա կի բարձ րաց-

ման գոր ծըն թա ցում հիմ նա կան դե րը դա սա խո սինն է: 

Ընդ որում, նրա կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից են 

որա կա վո րու մը, պրո ֆե սի ոնալ և ին տե լեկ տո ւալ մա-

կար դա կը, ստեղ ծա գոր ծա կան պո տեն ցի ալը, ակ տի-

վու թյու նը, առող ջա կան վի ճա կը: Այս ամե նը կար ևոր 

է աշ խա տան քին նվիր վա ծու թյան և ինք նաու սուց ման 

հա մար: Այս հատ կա նիշ նե րը վեր ջին տաս նա մյա կում 

նկա տե լի որեն նվա զել են, որը բա ցատր վում է կր թա-

կան ոլոր տում ներդ րում նե րի պա կա սով և դա սա խոս-

նե րի նյու թա կան և հո գե կան աջակ ցու թյան նվազ մամբ: 

Դա սա խոս նե րի աշ խա տա վար ձը արևմ տյան երկր նե-

րում մոտ 10-30 ան գամ ավե լի է, քան ԱՊՀ երկր նե րում: 

Ցածր աշ խա տա վար ձե րի պատ ճա ռով շատ տա ղան-

դա վոր դա սա խոս ներ ստիպ ված են եղել փո խել աշ խա-

տան քը, և նրանց փո խա րեն դա սա վանդ ման դաշտ են 

եկել պա կաս որա կա վո րում ու նե ցող կադ րեր: Այդ պատ-

ճա ռով դա սա խոս նե րի մոտ 25% -ը ու նի 5 տար վա նից 

պա կաս դա սա վանդ ման ստաժ, որը, ըստ հե տա զո տու-

թյան տվյալ նե րի, պայ մա նա վոր ված չէ կադ րե րի երի-

տա սար դաց ման քա ղա քա կա նու թյամբ: 

Դա սա խոս նե րի ին տե լեկ տո ւալ պո տեն ցի ալը հա-

րա բե րակց վում է նրանց գի տա կան գոր ծու նե ու թյա նը: 

Դա սա խոս նե րի գի տա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 

տվյալ նե րը բա վա կան հա կա սա կան են, և կար ծես դա-

սա խոս նե րի ըն դա մե նը 10%-ն է զբաղ վում հիմ նա րար 

հե տա զո տու թյուն նե րով: Հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց նում 

են, որ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի խո սել բարձ րա գույն 

կր թու թյան հե տա գա ար դի ակա նաց ման և որա կի բա րե-

լավ ման վե րա բե րյալ, ան հրա ժեշտ է կա տա րել իրա կան 

փո փո խու թյուն ներ բու հի դա սա խոս նե րի նյու թա կան և 

հո գե կան աջակ ցու թյան առու մով:

Կ. Շիթ սը և Տ. Շվեն քը 1990 թ. [35] սահ մա նել են 

դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաս տու մը` որ պես «ցան կա-

ցած պլա նա վոր ված մի ջո ցա ռում, որն ուղղ ված է բա րե-

լա վե լու ան հա տի գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը այն 

ոլորտ նե րում, որոնք ան հրա ժեշտ են դա սա խո սա կան 

գոր ծու նե ու թյան հա մար, օրի նակ` դա սա վանդ ման հմ-

տու թյուն ներ, ադ մի նիստ րա տիվ հմ տու թյուն ներ, հե տա-

զո տա կան հմ տու թյուն ներ, կլի նի կա կան հմ տու թյուն ներ 

և այլն»: 

Մ. Մակ լի նը և այլք [27] կար ծում են, որ դա սա խոս-

նե րի վե րա պատ րաս տու մը ճո խու թյուն չէ, այլ պար տա-

դիր է բո լոր բժշ կա կան բու հե րի հա մար: Այն պետք է 

լի նի հա մա կարգ ված, նե րա ռի պլա նա վո րում, իրա գոր-

ծում և գնա հա տում, ինչ պես նաև պետք է բա վա րա-

րի ան հա տի, առար կայի և բու հի պա հանջ նե րը: Բա ցի 

դրա նից, դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրա գի րը 

պետք է ուղղ ված լի նի դա սա խոս նե րի ինչ պես մաս նա-

գի տա կան (այ սինքն` բու հի շա հե րից ել նե լով), այն պես էլ 

ան ձնա կան (այ սինքն` ան հա տի օգ տին) զար գաց մա նը: 

Հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց նում են. դա սա խոս նե րի վե րա-

պատ րաս տու մը ծա ռա յում է վերջ նա կան նպա տա կին. 

բա րե լա վե լով բժշ կա կան կր թու թյու նը` բա րե լա վել նաև 

առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը՝ կր թե լով 

որա կյալ բժիշկ ներ: Ժո ղո վուր դը, կա ռա վա րու թյու նը և 

մաս նա գի տա կան կա ռույց ներն իրա վունք ու նեն պար բե-

րա բար պա հան ջե լու բու հի դա սա վանդ ման աու դիտ ներ՝ 

որ պես որա կի ապա հով ման մի մաս: Ընդ որում, արևմ-

տյան մի շարք երկր նե րում ար դեն իսկ քն նարկ վում է 

դա սա խոս նե րի ար տո նագր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Բուհն ին քը պետք է կար ևո րի դա սա խո սա կան 

կազ մի որա կը, և դա սա խոս նե րը պետք լի նեն բու հի ար-

ժե քա վոր ու նեց վածք ու պարգ ևատր վեն իրենց աշ խա-

տան քի հա մար, և այս դեպ քում դա սա խոս նե րի վե րա-

պատ րաս տու մը դի տարկ վում է որ պես ինս տի տու տային 

կար ևոր ներդ րում: 

Եր բեմն դա սա խոս նե րը չեն ըն դու նում վե րա պատ-

րաստ ման կար ևո րու թյու նը: Այդ դեպ քում ու սա նող նե րի 

և գոր ծըն կեր նե րի կող մից գնա հա տու մը կա րող է կի-

րառ վել որ պես վե րա պատ րաստ ման ծրա գիր սկ սե լու 

սկզբ նա կետ [17]:

2006թ. Մի ացյալ Թա գա վո րու թյու նում տպագր վել 

են այդ երկ րի բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում դա սա-

վանդ ման և ու սուց ման աջակց ման ազ գային մաս նա-

գի տա կան ստան դարտ նե րի շր ջա նակ նե րում որոշ ված 

հմ տու թյուն նե րի ցան կը: Ստորև ներ կա յաց ված է այդ 

ցան կի ստան դար տի երեք կե տե րի պա հանջ նե րը [12]։

ա. Գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րը`

1. ձ ևա վո րել և պլա նա վո րել ու սում նա կան ծրագ րե րը 

և/կամ ծա վա լել ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն,

2.  դա սա վան դել և/կամ աջակ ցել ու սա նող նե րի կր թու-

թյա նը,

3. գ նա հա տել և ապա հո վել սո վո րող նե րին հե տա դարձ 

կա պով,

4.  զար գաց նել ար դյու նա վետ ու սուց ման մի ջա վայր և 

ու սա նող նե րին աջակ ցու թյուն և ղե կա վա րում տրա-

մադ րել,

5.  գի տա կան աշ խա տանք ներն ու մաս նա գի տա կան 

գոր ծու նե ու թյու նը ին տեգ րել դա սա վանդ մա նը և ու-

սուց մա նը,

6. գ նա հա տել պրակ տի կան և իրա գոր ծել շա րու նա կա-

կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում:
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բ. Գի տե լիք նե րը` 

1. ա ռար կայի իմա ցու թյուն,

2.  դա սա վանդ ման և ու սուց ման հա մա պա տաս խան 

մե թոդ նե րի կի րա ռում,

3.  հա մա պա տաս խան կր թա կան տեխ նո լո գի անե րի 

օգ տա գոր ծում,

4.  դա սա վանդ ման ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման 

մե թոդ նե րի իմա ցու թյուն, 

5. ո րակն ապա հո վե լու հա մար մաս նա գի տա կան գոր-

ծու նե ու թյան բա րե լա վում:

գ. Մաս նա գի տա կան ար ժեք ներ`

1.  հար գանք սո վո րող նե րի հան դեպ,

2.  պար տա վո րու թյուն՝ դա սա վանդ ման ըն թաց քում 

կի րա ռե լու hե տա զո տու թյան և/կամ մաս նա գի տա-

կան փոր ձի ար դյունք նե րը,

3.  պար տա վո րու թյուն՝ զար գաց նե լու կր թա կան մի ջա-

վայր,

4.  պար տա վո րու թյուն՝ շա րու նա կա կան մաս նա գի տա-

կան զար գաց ման հա մար:

 Դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի ար-

դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի քա նի գոր-

ծոն նե րով, այդ թվում` ծրագ րի առաջ նային նպա տա կով: 

Օրի նակ` եթե հե տապնդ վում է առան ձին ու նա կու թյուն 

զար գաց նե լու նպա տակ, որ պի սին է դա սա խոս նե րի ծա-

նո թա ցու մը նոր տեխ նո լո գի անե րին, ապա մի քա նի դա-

սըն թա ցը լի ովին բա վա րար է: Սա կայն եթե ան հրա ժեշտ 

է ներդ նել ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցում, ապա ան հրա-

ժեշտ են եր կա րատև աշ խա տանք, ներդ րում ներ, խորհր-

դատ վու թյուն և հե տա դարձ կապ: Որոշ հե ղի նակ ներ 

աշ խա տու թյուն նե րում խո սում են դա սա խոս նե րի վե-

րա պատ րաստ ման և ու սա նող նե րի առա ջա դի մու թյան 

միջև առ կա կա պի մա սին [30]: 

Ի. Շտայ ներ տը և այլք [38] ան ցկաց րել են հե տա-

զո տու թյուն՝ պար զե լու այն գոր ծոն նե րը, որոնք խո չըն-

դո տում են դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման դա-

սըն թաց նե րին: Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում, որ պես 

այդ պի սի գոր ծոն ներ, առանձ նաց վել են բու հի կող մից 

ան բա վա րար աջակ ցու թյու նը, դա սա վանդ ման բա րե-

լավ ման մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ նվազ տե ղե կու թյու նը, 

այն տա րած ված կար ծի քը, թե դա սա խո սի գի տե լիք նե-

րը, ու նա կու թյուն նե րը դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 

կապ չու նեն դա սա վանդ ման ար վես տին տի րա պե տե լու 

հետ: Կլի նի կա նե րում աշ խա տող դա սա խոս նե րը որ պես 

խո չըն դոտ առաջ նա հերթ նշել են ժա մա նա կի ս ղու թյու-

նը և աշ խա տան քի մեծ ծա վա լը, վե րա պատ րաստ ման 

դա սըն թաց նե րի տե ղա կա յու մը կլի նի կա նե րից դուրս և 

դա սա վանդ ման հա մար առանձ նաց ված սուղ ֆի նան-

սա վո րու մը: 

ԵՊԲՀ -ո ւմ վեր ջին տաս նա մյա կում չի գոր ծում դա-

սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման և որա կա վոր ման 

բարձ րաց ման ինս տի տու տը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, բու հի 

դա սա խո սա կան կազ մի մոտ 10% -ը մեկ տար վա ըն-

թաց քում մաս նակ ցել է տար բեր բնույ թի վե րա պատ-

րաստ ման ծրագ րե րի՝ կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ-

կետ, ար տա սահ մա նյան կլի նի կա նե րում և բու հե րում, 

ինչ պես նաև տե ղում կազ մա կերպ վող թրեյ նինգ նե րին 

և վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րին, գի տա ժո ղով նե րին, 

որն իրա գործ վում է զուտ դա սա խոս նե րի նա խա ձեռ նու-

թյամբ [56]:

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ ԵՊԲՀ-ն անցել է 

կրթության որակի բարելավման բարդ և երկարատև 
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В статье обсуждаются реформы высшего медицинского 
образования в Армении в связи с подписанием Болонского 
соглашения и принятием Закона о высшем образовании в 
2005 году. Приводятся примеры европейских моделей выс-
шего медицинского образования по структуре бакалавриата 
и магистратуры, их положительные и отрицательные стороны, 
отношение европейских медицинских школ и студенческих 
структур к двухступенчатой системе медицинского образова-
ния, а также предложенная модель медицинского образова-

ния в Армении. 
Обеспечение качества образования, как одного из положе-

ний Болонского соглашения, обсуждаются и с европейской, 
и с американской, и с российской точек зрения. В статье 
детально исследуются различные компоненты, обуславлива-
ющие качество образования, такие, как учебная программа, 
система оценивания знаний студентов, квалификация препо-
давателей, аккредитация вуза и т.д. 
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proposed model of medical education in Armenia. 
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logna process are discussed. Various components constituting 
the quality of education are studied, such as curriculum, assess-
ment, faculty development, university accreditation, etc. 

QUAlITY ASSUrANCE Of mEDICAl EDUCATION IN EUrOpE AND rEpUBlIC Of ArmENIA IN ThE 
CONTEXT Of ThE BOlOgNA prOCESS
Dumanyan D.H.1, Avetisyan S.A.2, Avetisyan L.R.3, Markosyan A.M.4
1 YSMU, Rector 
2 YSMU, Vice-rector for educational affairs
3 YSMU, Head of Department of educational quality assessment and assurance 
4 YSMU, Assistant professor, department of healthcare organization and medical law



99ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ԱՊՐԻԼ 2012

բա նա լի բա ռեր` ու սա նո ղա կենտ րոն դա սա վան դում, 

կր թու թյան ար դիակա նա ցում, տե ղե կույթ, գի տե լի քի վե

րա ծում, ու սա նո ղի դե րա կա տա րում, գոր ծըն կե րու թյուն։

21-րդ դա րում ինչ պես հա սա րա կա կան կյան քի գրե-

թե բո լոր ոլորտ նե րում, այն պես էլ ու սում նա գի տա կան 

գոր ծու նեու թյան աս պա րե զում վե րաձ ևա կեր պում նե րի, 

կեն սու նակ գա ղա փար նե րի պա հանջ է առաջ եկել։

Հա մաշ խար հայ նաց ման ժա մա նա կա կից մի տում-

նե րի պայ ման նե րում բուռն ըն թա ցող տն տե սա կան-մ-

շա կու թային-քա ղա քա կան տե ղա շար ժե րը չեն կա րող 

շր ջան ցել կր թու թյան ոլոր տը, մաս նա վո րա պես կր թա-

կան հա մա կար գի շա րու նա կա կան կա տա րե լա գործ ման 

գոր ծըն թա ցը [1,3,4,13,14]։ Բարձ րա գույն և մաս նա գի-

տա կան կր թու թյան ար դիակա նա ցու մը պա հան ջում է 

նոր տե ղե կատ վու թյան արագ մշա կում և այն գի տե լի քի 

վե րա ծում։ Աս վա ծի հա մա տեքս տում չա փա զանց ար-

դիական է հա մալ սա րա նա կան կր թու թյան բա րե փո-

խու մը, որի առաջ նա հերթ խն դի րը ու սում նա կան հաս-

տա տու թյան` ու սա նո ղին սոսկ գի տե լիք փո խան ցո ղից 

գի տե լիք ձևա վո րող դառ նալն է։ 

Ար դի հա սա րա կու թյու նում գոր ծող մաս նա գե տի 

որա կա կան չա փա նիշ նե րը կա րե լի է խմ բա վո րել հետ-

ևյալ կերպ։

1. Շր ջա նա վար տը տե սա կան մաս նա գի տա կան գի տե-

լիք նե րից զատ պետք է ու նե նա հե տա զո տա կան և 

գործ նա կան որո շա կի հմ տու թյուն ներ։

2.  Մաս նա գե տը ըն դու նակ պի տի լի նի առա ջար կե լու 

նոր գա ղա փար ներ` դրանք հա մադ րե լով և զար-

գաց նե լով գոր ծըն կեր նե րի մտահ ղա ցում նե րի հետ, 

այ սինքն՝ ցու ցա բե րել թի մում աշ խա տե լու կա րո ղու-

թյուն։

3.  Նա պետք է ու նե նա վեր լու ծա կան, քն նա դա տա կան, 

ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյուն, ինչ պես նաև 

աշ խա տա շու կայի, հա սա րա կու թյան ներ կա յաց րած 

պա հանջ նե րին, առ կա մար տահ րա վեր նե րին արա-

գո րեն և նպա տա կա մետ ար ձա գան քե լու պատ րաս-

տա կա մու թյուն դրս ևո րի։ 

Ներ կա յումս փոխ վել են կր թու թյա նը ներ կա յաց-

վող պա հանջ նե րը, հետ ևա բար հարկ է փո խել և դա-

սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյու նը։ Բարձ րա գույն կր-

թու թյան աս պա րե զում վե րո բե րյալ զար գա ցում ներն 

ուղ ղա կի պա հան ջում են բժշ կա կան բարձ րա գույն կր-

թու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման մեջ հաղ-

թա հա րել գո յու թյուն ու նե ցող կարծ րա տի պե րը, փո խել 

մո տե ցում նե րը, տեխ նո լո գիանե րը, խն դիր նե րի լուծ ման 

մե թո դա բա նու թյու նը, հան րային և մարդ կային փոխ հա-

րա բե րու թյուն նե րի հա ղոր դակ ցա կան կա ռուց ված քը։ 

Նշ ված նե րը սերտ աղերս ներ ու նեն բարձ րա գույն կր թու-

թյան բա րե փո խում նե րի Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցի հետ, 

որի հայե ցա կար գի ելա կե տե րից մե կը դա սա վանդ ման 

ու սա նո ղա կենտ րոն մո տեց ման որ դեգ րումն է։ Ավե լաց-

նենք, որ կր թու թյան որա կի բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ 

կա տար վող մի ջո ցա ռում նե րի շր ջա նա կում, մաս նա վո-

րա պես Թյու նին գի մե թո դա բա նու թյան մեջ ու սա նո-

ղա կենտ րոն դա սա վանդ մա նը կար ևոր տեղ է տր ված 

[2,3,6,8,11]։ 

Ո րո՞նք են ու սա նո ղա կենտ րոն դա սա վանդ ման 

առա վե լու թյուն նե րը, և ի՞նչ գոր ծի քա կազմ պի տի ներդր-

վի այս տի պի դա սա վանդ ման մեջ։

 Նախ պար զենք, թե ինչ է նշա նա կում «ու սա նո ղա-

կենտ րոն դա սա վան դում»։ Ընդ հան րա կան բա նաձ ևը 

հետ ևյալն է. դա սա վանդ ման հայե ցա կար գում ու սա-

նո ղա կենտ րոն մո տե ցու մը են թադ րում է ու սա նող նե-

րի ակ տի վու թյու նը և ինք նու րույ նու թյու նը սո վո րե լու 

գոր ծըն թա ցում, որն առա վել ար դյու նա վետ է դարձ-

նում բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գի որա կյալ, 

մր ցու նակ, մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին ներ դաշ նակ 

մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման առա քե լու թյու նը։ Աս-

վա ծի անուղ ղա կի ապա ցույց է նաև այն, որ Բո լո նիայի 

գոր ծըն թա ցի նկա րագ րա կան եզ րա բա նու թյան մեջ հա-

ճա խա կի է մատ նանշ վում կր թու թյան իրա կա նաց ման 

բժՇ կԱ կԱն բԱՐՁ ՐԱ գույն կՐ Թու ԹյԱն բԱ կԱ ԼԱվ ՐԻԱտԻ Աս տԻ
ՃԱ նում ու սԱ նո ղԱ կենտ Րոն դԱ սԱ վԱնդ մԱն ոՐոՇ ու ղե նԻՇ
նե ՐԻ ՇուՐջ
Նա վա սար դյան Գ.Ա. 
ԵՊԲՀ, բժշ կա կեն սա բա նա կան ցիկ լային մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վ

ՀՏԴ: 61(071.1):61.001.5

 Մեր առջև կանգ նած նշա նա կա լի շատ խն դիր ներ չեն 

կա րող լուծ վել մտա ծո ղու թյան այն մա կար դա կում, 

որում դրանք ծն վել են։

Ալ բերտ Էյնշ տեյն
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շա հա կից նե րի՝ դա սա խոս -ու սա նող-գոր ծա տու եռյա կի 

փոխ կա պակց ված, հա վա սա րա զոր հա րա բե րու թյան 

իրո ղու թյու նը։ 

Ու սա նո ղա կենտ րոն դա սա վան դու մը են թադ րում 

է առա ջին հեր թին դա սա խո սի աշ խա տաո ճի, դա սա-

վանդ ման և նյու թի բո վան դա կու թյան վե րա նա յում՝ 

դա սըն թա ցի ծրագ րի, նպա տա կի, կր թա կան վերջ նար-

դյունք նե րի ձևա կերպ ման առում նե րով։ 

Ու սա նո ղա կենտ րոն դա սա վանդ ման ար ժե հա մա-

կար գի յու րա տի պու թյան առա վել կար ևոր դրույթ ներն են̀  

ա) ու սա նո ղը դառ նում է ու սում նա կան շար ժըն թա ցի 

ակ տիվ, լիիրավ մաս նա կից, դա սըն թա ցի գնա հա-

տող,

բ) նյու թի քն նարկ ման ըն թաց քում դա սա խո սի ուղ-

ղորդ մամբ և օգ նու թյամբ ու սա նո ղի կող մից քն-

նա դա տա կան-վեր լու ծո ղա կան մտա ծո ղու թյան 

ձեռք բե րում, խնդ րա հա րույց հար ցե րի հս տակ ձևա-

կեր պում, դրանց լուծ ման ու ղի նե րի փնտր տուք և 

բա ցա հայ տում,

գ) ու սա նող նե րը սո վո րում և գնա հատ վում են ոչ միայն 

ան հա տա կան մաս նակ ցու թյան, այլև թի մային աշ-

խա տան քում իրենց մաս նա բաժ նի հա մար, 

դ) դա սա խո սու թյու նը, սե մի նա րը մե նա խո սու թյու նից 

վեր է ած վում երկ խո սու թյան (ին չու չէ՝ նաև բազ մա-

խո սու թյան), 

ե) դա սա վանդ ման մե թոդ նե րում գե րակ շիռ են դառ-

նում ին տե րակ տիվ քն նար կում նե րը, իրադ րա կան 

խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, դե րային խա ղե-

րը, խնդ րի վրա կա ռուց ված թի մային ու սու ցա նու մը, 

բա նա վե ճը, հար ցադ րում կա տա րե լը, դա սա խո սի 

տված տե ղե կու թյու նը ուղ ղա կի ներ կա յաց նե լու փո-

խա րեն քն նա դա տա կան-վեր լու ծա կան մո տե ցում 

ցու ցա բե րե լը, նկար նե րի և տե սա հո լո վակ նե րի վեր-

լու ծու թյու նը, տե ղե կատ վու թյան ինք նու րույն որո-

նու մը, սո վո րո ղի հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կի 

ընդ լայ նու մը,

զ) ու սա նո ղի ընդ գր կու մը հե տա զո տա կան աշ խա տան-

քում, 

է) բժշ կա կան բարձ րա գույն կր թու թյան որա կա վոր-

ման էու թյու նը առա վել թա փան ցիկ դարձ նե լու 

և մաս նա գի տա կան ոլոր տի հետ ուղ ղա կի ու հե-

տա դարձ կապ ապա հո վե լու նպա տա կով թե մա-

տիկ և առար կա յա կան ու սուց ման ակա դե միական 

(« ճա նա պար հային») քար տե զում սո վո րող նե րին 

ակ տի վո րեն ներգ րա վու մը։ 

Վե րոն շյալ գոր ծի քա կազ մը, ի տար բե րու թյուն դա-

սա խո սա կենտ րոն դա սա վանդ ման, սո վո րե լու ամ բողջ 

ըն թաց քում ու սա նո ղին մղում է «կր թա կան ռազ մա դաշ-

տի» առա ջա վոր դիր քե րը` կար ևո րե լով, թե ինչ է անում 

և ինչ պես է իրեն դրս ևո րում ու սա նո ղը։ Այն մե ծա պես 

նպաս տում է բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա նա լու ճա-

նա պար հին սո վո րո ղի ինք նաար տա հայտ ման պա հանջ-

նե րի իրա կա նաց մա նը։ Դա սա վանդ ման այս եղա նա կը 

աներկ բայո րեն հա մալ սա րա նա կան կր թու թյան ոլոր-

տում այ սօր այն քան պա կա սող ստեղ ծա գոր ծա կան - 

կրեատիվ բա ղադ րի չի ներդր ման և ամ րապնդ ման հիմք 

կդառ նա, առանց որի 21-րդ դա րում ան հնար է պատ կե-

րաց նել իրա կան առա ջըն թաց որ ևէ աս պա րե զում, այդ 

թվում և բժշ կա գի տու թյան ու առող ջա պա հու թյան ոլոր-

տում։

Բժշ կա կան բարձ րա գույն կր թու թյու նը ու սա նո ղա-

կենտ րոն դարձ նե լու հիմ նա կան նպա տա կը դա սա վանդ-

ման կա ռու ցո ղա կան մո տեց ման որ դեգ րումն է, որի 

գլ խա վոր դե տեր մի նան տը պաս իվ-հայե ցո ղա կան յու րա-

ցու մից գի տե լի քը տվյալ մո դու լի և դա սըն թա ցի ել քային 

ար դյունք նե րում տե ղադ րե լու և այն կի րա ռե լու հմ տու-

թյունն է [3,8,9,10]։ 

Աս վա ծից բխում է ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցին 

ևս մեկ նոր մո տեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը. նկա տի 

ու նենք գի տե լի քի ճա նա չո ղա կան բնու թագ րում օգ տա-

գործ վող հայտ նի բայե րի վե րախմ բա վո րու մը, վե րա շեշ-

տա վո րու մը։ 

Այս պես՝

1. « Գի տե լիք» հաս կա ցու թյան բա յա կազ մում «ու սա-

նո ղին սո վո րեց նել, թվար կել, հի շել, ան վա նել» շար-

քից ան ցում «կար գա բա նել, գի տակ ցել, վեր հի շել, 

վե րար տադ րել, հա րա բե րակ ցել» եզ րա բա նու թյա նը։

2. « Հաս կա նալ» հաս կա ցու թյու նում` «դա սա կար գում 

- հա մա կար գում», «ն կա րագ րել- գի տակ ցել», «բա-

ցատ րել – հաս տա տել», «թ վար կել - դա տո ղու թյուն 

անել» զու գակ ցում նե րի ավե լի հա ճախ գոր ծար կում։

3.  «Ա նա լիզ» հաս կա ցու թյու նում «տար բե րա կել, գնա-

հա տել, հա մե մա տել, հար ցեր առաջ քա շել, քն նա դա-

տել, փաս տար կել» բայերն առա վել ար ժե քա վոր են 

դառ նում։

4. « Սին թեզ» հաս կա ցու թյու նում առա վել գոր ծող են 

դառ նում «կար գա վո րել, բա նաձ ևել, պլա նա վո րել, 

նա խա պատ րաս տել, զար գաց նել, հի վան դու թյու նը 

մո դե լա վո րել» բայ- եզ րե րը։ 

Ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցու մը մեկ այլ առանձ նա-

հատ կու թյուն էլ է են թադ րում, այն է՝ խմ բում սո վո րե լու 

ըն թաց քում թի մով աշ խա տե լու հմ տու թյան ձեռք բե րում։ 

Jacques -ը [12] կար ևո րում է հետ ևյալ կա րո ղու թյուն նե-

րը, որոնք, մեր կար ծի քով, կն պաս տեն ապա գա բժշ կի 

մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյա նը։ Դրանք են.

1.  հա մա տեղ աշ խա տե լու ու նա կու թյուն, 

2. ո րո շում ներ կա յաց նե լիս տար բեր կար ծիք նե րի փո-

խա նա կում,
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3.  պա տաս խա նատ վու թյուն զգա ցում և առաջ նոր դե-

լու կամք,

4.  կա նոն նե րի այն պի սի մշա կում, որ դրանք հա մա-

պա տաս խա նեն մի ջա վայ րի (խմ բի) փո փոխ վող պա-

հանջ նե րին,

5.  մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րին լա վա գույնս 

տի րա պե տում և կի րա ռում։

 Վե րոն շյալ նե րը ճշգր տո րեն հիմ նա վո րում են ու սա-

նո ղա կենտ րոն դա սա վան դու մը բժշ կա կան բարձ րա գույն 

կր թու թյան որա կի բա րե փո խում նե րի առաջ նա հեր թու-

թյուն նե րի շար քում ընդ գր կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

Ան շուշտ, նշ ված հայե ցա կար գի իրա գործ ման մեջ 

շատ դժ վա րու թյուն ներ են առ կա։ Սա կայն, ինչ պես նշել 

ենք Բո լո նյան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող մեկ այլ հոդ-

վա ծում` «Ճա նա պար հը քայ լողն է հաղ թա հա րում»։ 

Շատ կար ևոր է այն բա նի գի տակ ցու մը, որ փոխ վել 

են կր թու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, հետ ևա-

բար, առանց քային է դար ձել դա սա խո սի՝ որ պես դա սըն-

թա ցը նոր պա հանջ նե րին հա մա հունչ կա տա րո ղի պատ-

րաստ վա ծու թյու նը (սա առան ձին քն նարկ ման նյութ է)։ 

Ինչ վե րա բե րում է դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 

դա սա խոս -ու սա նող շա հա կից նե րի «շա հե րի մեկ տեղ մա-

նը», մեջ բե րում անենք «Մի ջազ գային կր թու թյան ամե-

րի կյան խոր հուրդ ներ» մի ջազ գային կր թա կան կազ մա-

կեր պու թյան «Դա սըն թա ցի մշա կում և կա ռա վա րում» 

ծրագ րից [2], որում նշ վում է. «Կր թա կան հա մաշ խար-

հային տի րույ թում դա սա վանդ ման ու սա նո ղա կենտ րոն 

մե թոդ նե րին ան ցնե լու գոր ծըն թա ցում մշ տա պես առ կա 

են ան հա մա ձայ նու թյուն ներ ու սա նող նե րի և դա սա խոս-

նե րի կող մից։ Սա կայն պետք է ի նկա տի ու նե նալ, որ 

ու սա նող նե րը՝ որ պես նոր սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 

ավե լի արագ են հար մար վում նոր մի ջա վայ րին, քան դա-

սա խոս նե րը»։

 Դա սա վանդ ման եր կու մե թոդ նե րի հա մե մա տու մը 

ցույց է տա լիս, որ ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցու մը սո վո-

րո ղին դարձ նում է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ակ տիվ 

դե րա կա տար, նպաս տում է դա սա վանդ ման գոր ծուն 

մե խա նիզմ նե րի հա մադր մա նը, ին նո վա ցիոն մե թոդ նե-

րի ներդր մա նը, ու սա նո ղին օգ նում է զար գաց նե լու թի-

մային աշ խա տան քի և ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու-

թյան հմ տու թյուն ներ, ձեռք բե րե լու վեր լու ծո ղա կան, 

ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյուն։

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում կա ռա վար ման ավ-

տո րի տար հա մա կար գերն այ սօր նա հանջ են ապ րում` 

տե ղը զի ջե լով հու մա նիս տա կան – ժո ղովր դա վա րա կան 

մո տե ցում նե րին։ Դա սա խո սա կենտ րոն դա սա վանդ ման 

(մեր բու հում այն վա րի չա դե կա նա կենտ րոն մի տում է 

ցու ցա բե րում) մե թոդ նե րը շատ ընդ հա նուր եզ րեր ու նեն 

ավ տո րի տա րու թյան հետ։ Մեր կար ծի քով ժա մա նակն է 

ռեալ քայ լե րով ան ցնե լու ու սա նո ղա կենտ րոն-հու մա նիս -

տա կան մո տեց մա նը. սո վո րեց նե լով ու սա նող նե րին և 

սո վո րե լով նրան ցից՝ հաս տա տել այն դրու թը, որ ու սա-

նող լի  նե լը կեն սա կերպ է, որն իր հեր թին, ուղ ղոր դում է 

դե պի հա րատև կր թու թյուն։

 Ար դի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան` կր թա-

կան գոր ծըն թա ցի իրա կա նաց ման ճա նա պար հին մեր 

բու հում ար վել և ար վում են բազ մա թիվ քայ լեր։ Սա կայն 

դեռևս շատ են անե լիք նե րը, որոնք վե րա բե րում են ու-

սուց ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման բո լոր գոր ծա-

ռույթ նե րին՝ դա սըն թա ցի պլա նա վոր մա նը, ու սուց ման 

լսա րա նային և ար տալ սա րա նային թի րա խային կազ-

մա կերպ մա նը, ու սուց ման նոր ձևե րի, տեխ նի կա կան 

մի ջոց նե րի և բարձր տեխ նո լո գիանե րի ներդր մա նը։ Այս 

հա մա տեքս տում ու սա նող նե րի մո տի վա ցու մը, նրանց 

վե րահս կու մը, ու սա նո ղա կենտ րոն մե թո դա բա նու թյամբ 

առա ջադ րանք նե րի հանձ նա րա րու մը, իրա կա նա ցու մը 

և ներ կա յա ցու մը նոր ոճի շեշ տա վո րում են ստա նում։ 

Այս հիմ նա կան խն դիր նե րի իրա գոր ծումն, ան շուշտ, 

պա հան ջում է ֆի նան սա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան, 

կա մային որո շա կի գոր ծիք նե րի և մե խա նիզմ նե րի գոր-

ծուն ներդ րում ներ։ Սա կայն, ինչ պես ասում են, «դժ վա-

րու թյուն նե րով սեր մե րը կցա նես, ու րա խու թյան բեր քը 

կս տա նաս»։ Մեր դեպ քում այն կլի նի դա սա խոս -ու սա-

նող փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր որակ, բժշ կա կան 

կր թու թյան բո վան դա կային նոր դրս ևո րում ներ՝ նպաս-

տե լով ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, 

կր թու թյան ոլոր տի առող ջաց մա նը, տա րաբ նույթ մար-

տահ րա վեր նե րին դի մա կայե լու ու նակ բժիշկ-մաս նա-

գետ նե րի կա յաց մա նը։
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В 21-ом веке как во всех сферах общественной жизни, 
так и в области учебно -научной деятельности возникла не-
обходимость в переформулировках, в новых жизнеспособных 
идеях.

В рамках Болонского процесса в настоящее время широ-
кое признание получила Тюнинг-методология, в которой клю-
чевое положение занимает студент-центрированный подход 
обучения.

Сравнение преподаватель- и студент-центрированных 
(направленных) методов обучения показывает, что студент - 
ориентированный подход превращает студента в активного 
участника процесса, способствует внедрению активно дей-
ствующих механизмов и инновационных методов в процесс 
преподавания, обеспечивает организацию эффективной кол-
лективной (командной) работы, приобретение навыков, фор-
мирование аналитического, творческого мышления.

К ВОПРОСУ О СТУДЕНТ – ЦЕНТРИРОВАННОМ ПРЕПОДАВАНИИ В БАКАЛАВРИАТЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Навасардян Г.А.
ЕГМУ, Медико-биологическая цикловая методическая комиссия

 Р Е З Ю М Е

 S U m m A r Y

In the 21st century there is a great demand for renovations and 
vital ideas in the academic-scientific sphere like in almost all the 
spheres of social life.

In the frames of the Bologna Process tuning methodology is 
widely adopted today, which is of crucial importance for the stu-
dent-centered teaching approach.

The comparison of teacher-centered and student-centered 
methods shows that the latter gives the learner an active role in 
the academic process, promotes the combination of the teaching 
active mechanisms, implementation of innovating methods, helps 
the learner to develop team-work, effective communication skills 
as well as to obtain creative mentality.

SOmE ASpECTS Of STUDENT – CENTErED TEAChINg ON hIghEr mEDICAl BAChElOr DE
grEE EDUCATION
Navasardyan G.A.
YSMU, Head of Medical-Biological Cyclic Methodical Board
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Ի՞նչ նկա տի ու նենք՝ «կր թու թյան մեջ չա փում ներ 

կա տա րել» ասե լով։ 

Չա փում ասե լով հաս կա նում ենք ան հա տին պար

բե րա բար որո շա կի գնա հա տա կան ներ նշա նա կե լը, 

որոնց մի ջո ցով ար տա հայտ վում են ան հա տի ար ժա նիք

նե րը։

 Մենք հենց այդ պես էլ վար վում ենք, երբ ստու գում 

ենք աշա կերտ նե րին (թեստ ենք ան ցկաց նում սո վո րող-

նե րի հետ), և` այ նու հետև հայտ նում ար դյունք նե րի մա-

սին՝ նրանց նվա ճում նե րին թվային ար տա հայ տու թյուն 

տա լով։ Երբ մենք ու սա նո ղի նվա ճում ներն ար տա հայ-

տում ենք թվե րով, են թադր վում է, թե մենք որո շա կի 

«չա փում ներ» ենք կա տա րել, և այդ թի վը մեզ որո շա կի 

տե ղե կու թյուն է տա լիս սո վո րո ղի վի ճա կի մա սին։ Սրա-

նից ել նե լով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ թես տը կա րե լի 

է հա մա րել «չափ ման գոր ծիք»։ 

Թեստն ու սա նո ղի կա րո ղու թյուն նե րի չափ ման ըն-

թաց քում աշ խա տում է որ պես այն պի սի գոր ծիք, ինչ պի-

սին է քա նո նը՝ հե ռա վո րու թյու նը չա փե լիս, կամ ժա մա-

ցույ ցը՝ ժա մա նա կը հաշ վե լիս։ 

Թեստն ըստ որո շա կի նյու թի բծախնդ րո րեն ի մի 

բեր ված առա ջադ րանք նե րի մի ընտ րա նի է, որը նա

խա տես ված է բա վա րար աս տի ճա նի ճշգր տու թյամբ 

սո վո րո ղի որո շա կիորեն սահ ման  ված կա րո ղու թյուն նե

րի չափ ման հա մար և ու նի սո վո րող նե րի պա տաս խան

ներն արժ ևո րե լու հա մա պա տաս խան հրա հանգ ներ։

 Գի տե լիք նե րի ստու գումն ան հրա ժեշտ է ու սուց ման 

ցան կա ցած հա մա  կար գում և ու սում նա կան գոր ծըն թա-

ցի կազ մա կերպ ման յու րա քան չյուր փու լում։ Այն հան դի-

սա նում է սո վո րող նե րի և, ին չու չէ, նաև դա սա խոս նե րի 

ու սում նա կան գոր ծու նեու թյան կա ռա վար ման մի ջոց։ 

Որ պես զի ստուգ ման գոր ծա ռույթ նե րի հետ միասին 

իրա կա նաց վեն նաև ու սուց ման գոր ծա ռույթ նե րը (կա-

նո նա կարգ ման և կազ մա կերպ չա կան) ան հրա ժեշտ են 

որո շա կի պայ ման ներ։ Դրան ցից ամե նա կար ևո րը գի տե-

լիք նե րի ստուգ ման ան կողմ նա կա լու թյունն է։

 Գի տե լիք նե րի ստուգ ման ան կողմ նա կա լու թյու-

նը ստու գող խն դիր նե րի այն պի սի հար ցադ րումն է, 

որն ստեղ ծում է ճիշտ ու սխալ պա տաս խան նե րը մի-

մյան ցից միան շա նակ տար բե րե լու հնա րա վո րու թյուն։ 

Ընդ հա նուր հար ցե րը, օրի նակ՝ «Բջ ջի կա ռուց ված քը», 

«Ա րյուն», «Ա տո մի կա ռուց ված քը», «Լու ծույթ ներ» և 

նմա նա տիպ այլ հար ցեր ստուգ ման գոր ծա ռույթ չեն կա-

տա րում, որով հետև դրանց պա տաս խա նե լու հա մար 

պա հանջ վում է ճշգր տող, հու շող և լրա ցու ցիչ հար ցեր։ 

Ստուգ ման օբյեկ տի վու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է մշա-

կել գի տե լիք նե րի չա փիչ ներ՝ ու սուց ման նպա տակ նե-

րին ու խն դիր նե րին հա մա պա տաս խան, որոնք հս տակ 

որո շում են ըն կալ ման են թա կա գի տե  լիք նե րը, կա րո ղու-

թյուն նե րը և ու նա կու թյուն նե րը։

 Չա փո րո շիչ նե րի պա հանջ նե րի կա տա րումն ստուգ

վում է «չա փիչ նե րի»՝ ստու գող առա ջադ րանք նե րի հա

մա կար գի` թես տե րի օգ նու թյամբ։ 

Թես տե րը տար բեր վում են ըստ ու սուց ման նպա-

տակ նե րի։ Հայտ նի են կր թու թյան նպա տակ նե րի և 

դրանց հա մա պա տաս խան թես տե րի չորս տաք սո նո-

միական կա տե գո րիաներ. 

Թես տի առա ջին տե սակն ստու գում է փաս տե րի, 

հաս կա ցու թյուն նե րի, օրենք նե րի տե սու թյուն նե րի իմա-

ցու թյու նը, որոնք պա հան ջում են հի շել և վե րար տադ րել։ 

Սա հա մա պա տաս խա նում է չա փո րոշ չային առա ջին մա-

կար դա կին։ 

Երկ րորդ տե սա կի թես տերը ստու գում են իմաս-

տա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ` ստա ցած գի տե լիք նե րի 

հի ման վրա, ին չը հա մա պա տաս խա նում է հմ տու թյուն-

նե րի չա փո րոշ չային երկ րորդ մա կար դա կին։ 

Եր րորդ տե սա կի առա ջադ րանք ներն ստու գում են 

սո վո րածն ինք նու րույն կի րա ռե լու ու նա կու թյու նը, դժ-

վար խն դիր նե րի լու ծու մը։ Սա հա մա պա տաս խա նում է 

չա փո րոշ չային եր րորդ մա կար դա կին.

 Չոր րորդ մա կար դա կի առա ջադ րանք ներն ստու-

գում են նոր, ան ծա նոթ իրա վի ճակ նե րում խն դիր նե րի 

լու ծու մը, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը։

 Ման կա վար ժու թյու նում հա մե մա տա բար նոր մե-

թոդ նե րից մե կը՝ ստան դար տաց ված (միօրի նա կաց ված) 

ստու գու մը, մե ծաց նում է դա սա խո սի հնա րա վո րու թյուն-

նե րը սո վո րող նե րի գի տե լիք ներն ստու գե լիս։ Այդ պի սի 

ստու գու մը սո վո րող նե րից պա հան ջում է առա ջադր-

ված հար ցադ րում նե րի կարճ ու հս տակ պա տաս խան-

ներ։ Պա տաս խա նի հս տա կու թյունն ու հա կիր ճու թյու նը 

կարճ ժա մա նա կում թույլ է տա լիս դա սա խո սին ստու գել 

սո վո րո ղի պատ րաստ վա ծու թյան աս տի ճա նը։ Թե մայի 

յու րաց ման օպե րա տիվ ստու գումն ու սխալ նե րի ան հա-

պաղ ուղ ղու մը նպաս տում են ու սում նա սիր վող նյու թի 

 մԱն կԱ վԱՐ ժԱ կԱն ՉԱ Փում նե ՐԻ հԻմ նԱԽն դԻ Րը. 
Թես տը ոՐ Պես գնԱ հԱտ մԱն գոՐ ԾԻք
Ա վե տիսյան Ս.Ա., Սա հակյան Լ.Ա.
ԵՊԲՀ, ու սում նա կան ած խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 
ԵՊԲՀ, դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի քի միայի ամ բիոն
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ծա վա լի մե ծաց մա նը, հու սա լիու թյան բարձ րաց մանն 

ու յու րաց ման որա կի բա րե լավ մա նը։

 Ստան դար տաց ված ստուգ ման ներդ րու մը դա սա-

խո սին ըն ձե ռում է առա վել բարդ մե թո դա կան խն դիր-

ներ լու ծե լու, սո վո րող նե րի հո գե բա նու թյան մեջ խո րը 

ներ թա փան ցե լու, ծա գած դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճառ-

նե րը վեր լու ծե լու և դրանց վե րաց ման ու ղի ներ փնտ րե-

լու հնա րա վո րու թյուն։

 Բարձ րո րակ ստու գող առա ջադ րանք նե րի մշա-

կումն ստեղ ծա գոր ծա կան, խիստ աշ խա տա տար գոր-

ծըն թաց է, որը դա սա խո սից մեծ խո րա գի տա կու թյուն 

(է րու դի ցիա), փորձ և մե թո դի կայի իմա ցու թյուն է պա-

հան ջում։ Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ստան դար տաց-

ված ստուգ ման հա ջող ներդր մա նը նշա նա կա լից չա փով 

խան գա րում է մա կե րե սային մո տե ցումն ստու գող ծրագ-

րե րի մշակ մա նը։ 

Ցան կա ցած ցած րո րակ առա ջադ րանք կա րող է 

վար կա բե կել ստան դար տա վո րումն ու սուց ման ակ-

տի վաց ման հա մար օգ տա գոր ծե լու գա ղա փա րը։ 

Միօրի նա կաց ված ստու գումն այն գոր ծըն թացն է, 

որի դեպ քում բո լոր սո վո րող նե րի հա մար ստուգ ման 

հա վա սար ու օբյեկ տիվ պայ ման ներ են ապա հո վում։ 

Միօրի նա կաց ված ստուգ ման եղա նակ նե րի շար քին է 

դաս վում թես տա վո րու մը։ Գրա կա նու թյան մեջ թեստ 

բա ռը մեկ նա բան վում է որ պես կար ճա ժամ կետ, տեխ-

նի կա պես պար զո րոշ ստու գում, որն ան ց է կաց վում 

բո լոր սո վո րող նե րի հա մար հա վա սար պայ ման նե րում 

ու հանձ նա րա րու թյան տեսք ու նի։ Հանձ նա րա րու թյան 

լու ծու մը են թարկ վում է քա նա կա կան հաշ վառ ման։ 

Թես տը սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի մա կար դա կի ցու ցա-

նիշն է՝ տվյալ փոր ձարկ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում։ 

Պար տա դիր չէ, որ գի տե լիք նե րի յու րաց ման ստուգ-

ման թես տային ձևը կապ ված լի նի հա տուկ մի ջոց նե րի 

(կա ղա պար ներ՝ շաբ լոն ներ, վերս տու գիչ աղյու սակ ներ, 

վերս տու գող հա մա կար գիչ ներ և այլն) կի րառ ման հետ։ 

Սա կայն հատ կա պես մեծ քա նա կով սո վո րող նե րի 

գի տե լիք նե րի արագ ու հա մա պար փակ յու րաց ման 

ստու գումն է, որ թես տա վո րու մը միօրի նա կաց ված 

ստուգ ման առաջ նա բեմ է մղում։

 Թես տային ստուգ ման կի րա ռումն ապա հո վում է.

 � ու սում նա կան նյու թի զգա լի մա սի յու րաց ման աս-

տի ճա նի և մա կար դա կի ստու գում,

 �  գի տե լիք նե րի գնա հատ ման ան կողմ նա կա լու թյուն, 

 � ժա մա նա կի տն տե սում պա տաս խա նե լիս, 

 � թես տային աշ խա տանք նե րի ստուգ ման ջան քե րի ու 

ժա մա նա կի նվա զա գույն ծախ սեր, 

 � ս տուգ ման ար դյունք նե րի օպե րա տիվ վեր լու ծու-

թյուն, 

 � ա ռա ջա դի մու թյան քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի առ-

կա յու թյուն, ին չը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ար-

դյունք նե րի մա թե մա տի կա կան (վի ճա կագ րա կան) 

վեր լու ծու թյան հա մար,

 �  գի տե լիք նե րի ծա վա լի ու մա կար դա կի նկատ մամբ 

պա հանջ նե րի միաս նա   կա նա ցում,

 � գ նա հատ ման չա փա նի շի ու նոր մի հս տա կե ցում։

 Թես տե րը մի մյան ցից տար բեր վում են հիմ նա կա-

նում ըստ կա ռուց ված քի։ Առա վել մեծ կի րա ռու թյուն են 

գտել ընտր վող պա տաս խան նե րով թես տային առա

ջադ րանք նե րը։

 Հարկ է նշել, որ յու րա քան չյուր մո տե ցում իր առա-

վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն ներն ու նի։ Ընտ րո ղա կան 

մե թո դը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում.

 � ա վե լի շուտ ըն կա լե լու բո լոր տե սա կի եր ևույթ նե րի 

իմաս տը,

 � ավե լի լավ հաս կա նա լու դրանց ընդ հա նուր և տար-

բե րա կիչ որակ նե րը, 

 � ա վե լի հեշտ դա սա կար գե լու կոնկ րետ եր ևույթ նե րը՝ 

ըստ որո շա կի տե սակ նե րի։ 

Ին չի՞ հա մար են քն նա դա տում մեկ պա տաս խա նի 

ընտ րու թյամբ թես տային առա ջադ րանք նե րը։ 

Մեկ պա տաս խա նի ընտ րու թյամբ թես տային առա-

ջադ րանք նե րը առա վել քն նա դատ վող ձևե րից են։ 

Ավան դա կան մո տեց ման կողմ նա կից նե րը հաս տա տում 

են, որ գի տե լիք նե րի իրա կան ստու գու մը հնա րա վոր է 

սո վո րո ղի հետ ան մի ջա կան շփ ման ժա մա նակ, երբ տր-

վում է ճշգր տող հար ցեր, ինչն օգ նում է լավ պար զա բա-

նել գի տե լիք նե րի իրա կան խո րու թյու նը, ամ րու թյու նը և 

հիմ նա վո րու թյու նը։ 

Այս մե թո դի հիմ նա կան թե րու թյուն ներն են.

 1. Ճիշտ պա տաս խա նի պա տա հա կան ընտ րու թյան 

բա վա կա նին մեծ հա վա նա կա նու թյու նը։ Ըստ հա վա-

նա կա նու թյուն նե րի տե սու թյան՝ նյու թի բա ցար ձակ չի-

մա ցու թյան պայ ման նե րում յու րա քան չյուր հին գե րորդ 

(20%) սո վո րող կա րող է դրա կան գնա հատ վել։ Սա կայն, 

ըստ հայտ նի թես տա բան Ավա նե սո վի կա րե լի է շտ կել 

ճիշտ պա տաս խա նը կռա հե լու հնա րա վոր շտ կու մը [1]։ 

Ժա մա նա կի սահ մա նա փակ ման պայ ման նե րում 

թես տա վո րու մը չի մա ցող սո վո րող նե րին մնում է ճիշտ 

պա տաս խա նը կռա հե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Հատ-

կա պես այդ հնա րա վո րու թյունն էլ հա մար վում է պա-

տաս խա նի ընտ րու թյամբ ստուգ ման թես տային ձևի 

քն նա դատ նե րի գլ խա վոր փաս տար կը։ Բայց այս տեղ 

քն նա դատ նե րին սպաս վում է անակն կալ։ Առա վել հա-

վա նա կան պա տաս խան նե րի թի վը, որը հնա րա վոր է 

կռա հել ոչինչ չի մա նա լով, սո վո րա բար հան վում է հա վա-

քած մի վոր նե րի գու մա րից։ 

Օ րի նակ, եթե բո լոր առա ջադ րանք ներն ու նեն 4 
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պա տաս խան, որոն ցից մեկն է ճիշտ, իսկ մյուս երե քը 

սխալ են, ապա յու րա քան չյուր առա ջադ րան քում կռա հե-

լու հա վա նա կա նու թյու նը 25% է։ Ամ բողջ թես տի հա մար 

շտ կու մը որոշ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևով. 

Xci = Xi - wi / k -1 ,

որ տեղ Xci – քնն վո ղի շտկ ված թես տային միավորն է։ 

Որ տե ղից էլ ին դեք սի իմաստն է. (c ան գլե րե նից՝ correct-

ed, իսկ i քնն վո ղի հա մարն է), 

Xi – քնն վո ղի թես տային միավորն է առանց շտկ ման, 

Wi – սխալ պա տաս խան նե րի թիվն է,

k - առա ջադ րան քի պա տաս խան նե րի թիվն է։ 

Օ րի նակ, եթե թես տը կազն ված է 30 առա ջադ-

րան քից, որոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի 4 պա տաս խան, 

ապա 20 ճիշտ և 10 սխալ պա տաս խան նե րի դեպ քում 

կս տա նանք. 

Xci = 20 -10/4-1= ~ 17.

Ա ռա ջարկ ված բա նաձ ևի կա ռուց ված քից եր ևում է, 

որ ճիշտ պա տաս խան նե րի թվի մե ծաց ման հետ կռահ-

ման պատ ճա ռով հան ված միավոր նե րի թի վը կտ րուկ 

փոք րա նում է՝ 4 պա տաս խան նե րի պա րա գային։ Դրա-

նից էլ պետք է եզ րա կաց նել, որ լավ պատ րաստ ված սո-

վո րո ղին միավոր նե րի շտ կու մը կռա հե լու հա մար չպետք 

է ան հանգս տաց նի։

 Հա մա պա տաս խան հաշ վար կը կա տար վում է հա-

վա նա կա նու թյուն նե րի տե սու թյու նում հայտ նի Բեր նու-

լիի բա նաձ ևով.

=)(mPn
mnqmpm

nC −

որ տեղ n-ը թես տում հար ցե րի թիվն է, m–ը՝ ճիշտ պա-

տաս խան նե րի թի վը, q = 1– p, p–ն տար րա կան հա վա-

նա կա նու թյունն է,  m
nC -ն զու գոր դում նե րի թիվն է, որը 

կա րե լի է հաշ վել հետ ևյալ բա նաձ ևով. 
 

m)!m!(n
n!m

nC
−

=

 Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ ճա նա պարհ ներ. այս-

պես՝ ու սա նո ղը սո վո րում է ամ բողջ նյու թի 50% -ը, և այդ 

դեպ քում՝ ճիշտ պա տաս խան նե րի թվի հա վա նա կա նու-

թյու նը նույն պես 50% է (պայ մա նա կան հա վա նա կա նու-

թյուն)։ 

Վի ճա կը կա րե լի է բա րե լա վել՝ եր կու -ե րեք ճիշտ 

պա տաս խա նով թես տա յին հար ցեր առա ջադ րե լով։ Այդ-

պի սի թես տային հար ցե րի կազ մումն առանձ նա պես դժ-

վար չէ։ 

2. Ընտ րո ղա կան մե թո դի երկ րորդ թե րու թյու նը ոչ 

որա կյալ հար ցե րի ու պա տաս խան նե րի տար բե րակ-

նե րի առ կա յու թյունն է։ Չի կա րե լի թես տում ընդ գր կել 

ան հե թեթ հար ցեր ու ան միտ պա տաս խան ներ, որոնք 

խախ տում են հա մե մա տու թյան դա տո ղու թյունն ու դժ-

վա րաց նում տրա մա բա նա կան բա ցատ րու թյու նը։ Նման 

հար ցեր ընդ գր կե լիս կտ րուկ կար տա հայտ վի ընտ րո ղա-

կան եղա նա կով թես տա վոր ման հիմ նա կան թե րու թյու-

նը՝ ճիշտ պա տաս խա նի պա տա հա կան ընտ րու թյան 

հնա րա վո րու թյու նը։ Ան միտ պա տաս խան նե րը կա րո-

ղա նում են բա ցա ռել նույ նիսկ այն սո վո րող նե րը, ով քեր 

ու սում նա կան նյու թից գա ղա փար չու նեն։

 Կեղծ, ան հե թեթ պա տաս խան նե րի առ կա յու թյու-

նը, ինչ պես նաև՝ պա տաս խան նե րի միջև տրա մա-

բա նա կան կա պի բա ցա կա յու թյունն ընդ հան րա պես 

բա ցա ռում է գի տա կան վեր լու ծու թյան տար րերն ու 

ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը, զուտ մե խա-

նի կա կան դարձ նում ընտ րե լու գոր ծըն թա ցը, մտա ծո-

ղու թյան գոր ծըն թա ցը կազ մա լու ծում։

 Հար ցը, որ պես մտա ծո ղու թյան ձև, առա ջարկ վող 

խնդ րի պար տա դիր բա ղադ րիչն է։ Հար ցի բո վան դա-

կու թյամբ ու ներ կա յաց ման ձևով է պայ մա նա վոր ված 

պա տաս խա նի որոն ման ուղղ վա ծու թյու նը։ Ահա՛ թե ին-

չու միշտ էլ հա տուկ ու շադ րու թյան առար կա պետք է 

դառ նա հար ցի կա ռու ցու մը, հատ կա պես՝ ընտ րո ղա կան 

մե թոդն օգ տա գոր ծե լիս։ Խիստ ան հրա ժեշտ է բո լոր 

հար ցե րի հա մար ապա հո վել վս տա հու թյուն ներշն չող 

ձևա կեր պում ներ։ 

Եվ այս պես՝ բո լոր պա տաս խան նե րը պետք է ճշ

մար տան ման լի նեն։

3. Ընտ րո ղա կան մե թո դի եր րորդ թե րու թյու նը սո-

վո րո ղին անուղ ղա կի հու շելն է՝ չնա յած հու շե լու տարրն 

ու սուց ման գրե թե բո լոր ձևե րում է առ կա։ Ծրագ րա-

վոր ված ու սուց ման հա մա կար գում այդ եր ևույ թը նա-

խա տես վում է, և ընտր վող պա տաս խան նե րով մե թո դը 

հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում է միայն այն դեպ քում, երբ 

խնդ րի լուծ ման հա մար ողջ տե ղե կատ վու թյունն ընդ-

գրկ ված է հենց հար ցի մեջ, իսկ պա տաս խան նե րը ոչ մի 

լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն չեն պա րու նա կում։ Նման 

դեպ քե րում ընտ րու թյան հա մար տր վում են միայն այն-

պի սի իրադ րու թյուն ներ, որոնք առ կա են ու սում նա սիր-

վող թե մա յում և պետք է յու րաց վեն ու սա նող նե րի կող-

մից։ 

Վեր ջին 5-6 տար վա ըն թաց քում ՀՀ կր թա կան հա-

մա կար գում ան ցել են գի տե լիք նե րի ստուգ ման թես-

տային ձևին։ Նշ ված մե թո դը կի րառ վում է գի տե լիք նե րի 

և՛ ըն թա ցիկ, և՛ ամ փո փիչ ատես տա վոր ման նպա տա կով՝ 

ինչ պես դպ րոց նե րում, այն պես էլ՝ բու հե րում։ Այդ ձևին 

են ան ցնում նաև ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րի ան-

ցկա ցու մը։ Միօրի նա կա նաց ված ստուգ ման նպա տա կի 

իրա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է շատ մեծ թվով 

որա կյալ թես տային հար ցեր մշա կել։ Մշակ ված թես-

տերն ըստ մա կար դա կի պետք է հա մա պա տաս խա նեն 

սո վո րող նե րի ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րին, դրանց 

վե րար տադր մանն ու փաս տե րի մեկ նա բան մա նը։ Թես-



106 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ԱՊՐԻԼ 2012

տային հար ցե րի մեծ մա սը պետք է ու նե նան ստուգ ման 

բարձր մա կար դակ, և դրանց պա տաս խա նե լու հա մար 

պա հանջ վի փաս տե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու-

թյուն։ 

Այս պի սով, թես տե րի առա վե լու թյունն օբյեկ տի վու-

թյունն է (ան կողմ նա կա լու թյու նը), գի տե լիք նե րի ստուգ-

ման և գնա հատ ման ան կա խու թյու նը դա սա խո սից։ Սա-

կայն գի տու թյու նը թես տի նկատ մամբ առա ջադ րում է 

բարձր պա հանջ ներ՝ դի տար կե լով թես տը որ պես չա փիչ 

գոր ծիք։ Այդ տե սան կյու նից՝ թես տի մշա կու մը մաս նա-

գետ նե րի գործն է։ Հու սա լի և հա վաս տի թես տի ստեղ-

ծու մը հա տուկ գի տե լիք ներ և ժա մա նակ է պա հան ջում։ 

Ս տորև ներ կա յաց վում է բազ մա կի ընտ րու թյան 

հար ցե րի ու ղե ցույց ներ։ 

Կր կին ընդ գծենք, որ բազ մա կի ընտ րու թյան լավ 

հար ցեր պատ րաս տե լը դժ վար է։ Հար ցեր պատ րաս տե-

լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել բազ մա թիվ կա նոն ներ։-

Մենք քն նար կում ենք միայն պարզ(փակ) հար ցեր գրե-

լու ու ղե ցույց ներ։ Նման հար ցերն ու նեն միայն մեկ ճիշտ 

պա տաս խան։

 Տեր մի նա բաբ նու թյուն

 Խո րա գիր (rubrig) – այն սո վո րող նե րին տե ղե կաց նում 

է, թե նրանք ինչ պետք է կա տա րեն 

և ինչ ընդ գր կեն իրենց պա տաս-

խան նե րում։

 հիմք (Stern) – սահ մա նում է բո վան դա կու թյու նը, տրա-

մադ րում տվյալ ներ և որո շում առա-

ջադ րան քը։

 տար բե րակ ներ (այ լընտ րանք ներ) – այ լընտ րան քային 

պա տաս խան ներ, որն ցից պետք է 

ընտ րի ու սա նո ղը։

 բա նա լի – Ճիշտ պա տաս խա նը։

 դիստ րակ տոր ներ – սխալ այ լընտ րանք ներն են։ 

օ րի նակ ներ.

 Խո րա գիր. Յու րա քան չյուր հար ցի հա մար ընտ րեք ճիշտ 

պա տաս խա նը տր ված այ լընտ րանք նե րից։ Վան դա կում 

գրե՛ք ձեր ընտ րած պա տաս խա նի տա ռը (ա, բ, գ, դ)։

 Հիմք. Ո՞րն է Էս տո նիայի մայ րա քա ղա քը։

Տար բե րակ ներ. 

ա) Մինս կը

 բ) Ռի գան 

գ) Քի շինյո վը

դ) Տա լի նը 

 Դիստ րակ տոր ներ

Բա նա լի

Պա տաս խան`  դ

ու շադ րու թյուն. հիմ քը պետք է միան շա նակ սահ մա նի 

առա ջադ րան քը.

Ս տորև բեր ված գի տա կան օրի նակն ըն դու նե լի չէ, 

քա նի որ հիմ քը չա փա զանց կարճ է առա ջադ րանք կամ 

խն դիր սահ մա նե լու հա մար.

օ րի նակ 1. Ին տեր ֆա զը 

ա) մի տո զի փու լե րից մեկն է,

բ) բջ ջային ցիկ լի այն փուլն է, որի մի ջին շր ջա նում տե-

ղի է ու նե նում ԴՆԹ մո լե կու լի կրկ նապատ կում,

գ) բա ժան ման իլի կի ձևա վոր ման փուլն է,

դ) բջ ջային ցիկ լի այն փուլն է, որի մի ջին շր ջա նում տե-

ղի է ու նե նում ԴՆԹ մո լե կու լի կար ճա ցում։

Նշ ված խն դիրն ըն դու նե լի չէ` հիմ քը հս տա կո րեն չի 

սահ մա նում առա ջադ րան քը։ Այն կա րե լի է բա րե լա վել 

հետ ևյալ ձևով.

 Հետ ևյալ պն դում նե րից ո՞րն է ճիշտ ին տեր ֆա զի 

հա մար։ Նման հիմ քը հս տա կո րեն սահ մա նում է առա-

ջադ րան քը։ 

Ա ռա ջա դա րան քի հար ցե րը չպետք է քն նու թյան 

առ նեն խր թին փաս տեր կամ ման րա մաս ներ։ Բազ մա-

կի ընտ րու թյան յու րա քան չյուր հարց պետք է ու շադ րու-

թյուն դարձ նի կր թու թյան հա մա կար գի որ ևէ կար ևոր 

հաս կա ցու թյան։ 

օ րի նակ 2. Հետ ևյալ պն դում նե րից ո՞րն է ճիշտ Ջորջ 

Վա շինգ տո նի մա սին.

ա) նա ու ներ փայ տյա ատամ ներ,

բ) նա տվել է Գե տիս բուր գի հաս ցեն,

գ ) նա նա խագ ծել է Ազա տու թյան ար ձա նը,

դ) նա սպա նել է Անգ լիայի թա գա վոր Ջորջ եր րոր դին։ 

Ն ման առա ջադ րանքն ըն դու նե լի չէ, քա նի որ քն-

նու թյան է առ նում տրի վիալ փաստ` ճիշտ պա տաս խա նը 

«ա» -ն է։ 

Այ լընտ րանք նե րի կա ռու ցու մը. բա նա լին պետք է 

միան շա նակ ճիշտ լի նի, իսկ դիստ րակ տոր նե րը միան-

շա նակ սխալ լի նեն։ 

օ րի նակ 3. Եռան կյան կող մե րի եր կա րու թյու նը հա վա

սար է 3 սմ, 4 սմ և 5 սմ։ Ո՞րն է այդ եռան կյան բնու թա

գի րը.

ա) ուղ ղան կյուն է,

բ) հա վա սա րան կյուն է,

գ ) հա վա սա րաս րուն է,

դ) ան հա վա սա րա չափ է։

ըն դու նե լի չէ, նա խա տես ված բա նա լին` «ա»-ն է, նշ-

ված կող մե րով եռան կյու նը ուղ ղան կյուն է, սա կայն ճիշտ 

է նաև «դ» պա տաս խա նը, քա նի որ եռան կյան կող մերն 

ան հա վա սար են։ 

օ րի նակ 4. Ո՞ր բնա գա վա ռի հետ է կապ վում Ռե նե Դե

կար տի անու նը.

ա) ար վեստ,

բ) գի տու թյուն,

գ ) մա թե մա տի կա,
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դ) փի լի սո փա յու թյուն ։

ըն դու նե լի չէ, նա խա տես ված բա նա լին «դ»-ն է, Դե կար-

տը փի լի սո փա է, սա կայն ճիշտ են նաև «բ» և «գ» պա-

տաս խան նե րը։

 Դիստ րակ տոր նե րը պետք է միան շա նակ սխալ 

լի նեն, սա կայն շատ վատ պրակ տի կա է հա մար վում 

դիստ րակ տոր ներ հնա րե լը։ Չպետք է հնա րել, օրի նակ` 

քի միական տար րեր կամ տվյալ լեզ վում գո յու թյուն չու-

նե ցող բա ռեր։ 

օ րի նակ 5. Ո՞ր քի միական տար րը ոչ մի պայ մա նում չի 

փո խազ դում թթ ված նի հետ.

ա) ջրա ծի նը,

բ) դիարո նը,

գ) ազի դը,

դ) ֆտո րը ։

ըն դու նե լի չէ, «բ» և «գ» դիստ րակ տոր նե րում նշ-

ված քի միական տար րե րը գո յու թյուն չու նեն։

 Տար բե րակ նե րը պետք է լի նեն հա վա նա կան և հա-

մար ժեք, ճիշտ պա տաս խա նը գու շա կե լով գտ նե լու շան-

սե րը նվա զեց նե լու հա մար։ 

օ րի նակ 6. Շր ջա նի տրա մա գի ծը 12 սմ է։ Ին չի՞ է հա վա

սար շր ջա նի մա կե րե սը.

ա) 5 սմ2,

բ) 12 սմ2,

գ) 36 սմ2,

դ) 144 սմ2 ։

ըն դու նե լի չէ, «դ»-ն առանձ նա նում է, քա նի որ 

միայն դրա նում (չկա, «ա»-ն նույն պես բա ցառ վում է, քա-

նի որ 5-ը կապ ված չէ հիմ քում տված 12 -ի հետ։ Նման 

դեպ քում ճիշտ պա տաս խա նը գու շա կե լով գտ նե լու 

շան սը դար ձել է 50%։ Փոր ձենք բո լոր տար բե րակ նե րը 

դարձ նել հա վա նա կան և հա մար ժեք.

օ րի նակ 7. Շր ջա նի տրա մա գի ծը 8 սմ է։ Ին չի՞ է հա վա

սար շր ջա նի մա կե րե սը.

ա) 4 բ) 8 գ) 16 դ) 64   Պատ.` գ։

Այ լընտ րանք ներ կա ռու ցե լիս եր բեք որ պես տար բե-

րակ չի կա րե լի օգ տա գոր ծել «վե րոն շյալ նե րից բո լո րը» 

կամ «վե րոն շյալ նե րից ոչ մե կը»։ Բազ մա կի ընտ րու թյան 

հար ցերն ու նեն մեկ և միայն մեկ ճիշտ պա տաս խան, 

հետ ևա բար` «վե րոն շյալ նե րից բո լո րը» ըն դու նե լի տար-

բե րակ չէ։ 

օ րի նակ 8. Փռշ տո ցը 

ա) քթանցք նե րի մի ջով ու ժեղ և արագ ռեֆ լեք սային 

ար տաշն չումն է,

բ) պաշտ պա նա կան ռեֆ լեքս է,

գ) քթի խո ռո չից հե ռաց նում է գրգ ռող նյու թե րը,

դ) բո լոր պա տաս խան նե րը ճիշտ են։ 

ըն դու նե լի չէ, սխալ են և՛ խն դի րը, և՛ տար բե րակ-

նե րը։ 

Ա ռա ջադ րան քը հա մար վում է լա վը, եթե պա րու նա կում 

է տե սա նե լի խթա նող նյութ, օրի նակ` դիագ րամ կամ 

աղյու սակ։ 

օ րի նակ 9. Ստորև ներ կա յաց վում է բույ սի բջի ջը.

 x 

Ի՞նչ է իրե նից ներ կա յաց նում նշ ված x կա ռուց ված քը։ 

ա) բջ ջի պա տը,

բ) ցի տոպ լազ ման,

գ) մի ջու կը,

դ) վա կու ո լը։

Պա տաս խան` գ։

Պետք է խու սա փել ժխ տա կան ձևա կեր պում նե րից, 

քա նի որ քն նա կան լար ման տակ դրանք հեշ տու թյամբ 

մո լո րու թյան մեջ են գցում ու սա նող նե րին։ Եթե այ նո ա-

մե նայ նիվ օգ տա գործ վում է, ապա ան հրա ժեշտ է ընդ-

գծել ժխ տա կան բա ռը։ 

օ րի նակ 9. Հետ ևյալ հատ կու թյուն նե րից ո՞ րը բնո րոշ չէ 

հա լո գե նաջ րա ծին նե րի հա մար 

ա) օժտ ված են վե րա կանգ նիչ հատ կու թյուն նե րով,

բ) օժտ ված են օք սի դիչ հատ կու թյուն նե րով,

գ) ջրային լու ծույթ նե րը թթու ներ են,

դ) սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում գա զեր են։

Պա տաս խան` բ։

Հար ցը ներ կա յաց նե լիս պետք է խու սա փել տար-

բե րակ նե րում քե րա կա նա կան հու շող տար րեր կի րա ռե-

լուց։ Եթե հիմ քը պա րու նա կում է քե րա կա նա կան հու-

շող տար րեր, ապա սո վո րող նե րը կա րող են գտ նել ճիշտ 

պա տաս խա նը կամ բա ցա ռել սխալ պա տաս խան նե րը` 

առանց օգ տա գոր ծե լու այն հմ տու թյու նը, որը պետք էր 

չա փել։ 

օ րի նակ 10. Որո՞նք են x2+2x–3 ֆունկ ցիայի հիմ քե րը։ 

ա) +3,

բ) –3,

գ) +2 –3,

դ) –1 +3 ։

ըն դու նե լի չէ, քան զի «ֆունկ ցիայի հիմ քե րը» հոգ-

նա կի է, հետ ևա բար «ա» և «բ» տար բե րակ նե րը կա րե լի 

է բա ցա ռել` առանց որ ևէ մա թե մա տի կա կան գոր ծո ղու-

թյուն կա տա րե լու։

 Հար ցը ներ կա յաց նե լիս կե տադ րու թյու նը պետք է 

ճիշտ լի նի և՛ հիմ քում, և՛ տար բե րակ նե րում։ Եթե առար-

կան ու նի հա տուկ պայ մա նա կա նու թյուն ներ, ապա հար-

ցը կազ մե լիս պետք է դրանք պահ պա նել։ Օրի նակ քի-

միական նյու թե րի և միավոր նե րի ան վա նում նե րը` ըստ 

պայ մա նա կա նու թյան մե ծա տա ռով չեն գր վում, սա կայն 

մարդ կանց անուն նե րը գր վում են մե ծա տա ռով։ 
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օ րի նակ 11. Ստորև նշ ված նե րից ո՞ րը նյու թի ան վա նում չէ։ 

ա) գլյու կոզ,

բ) սպի տա կուց,

գ) քա մի,

դ) օս լա ։

ըն դու նե լի է։ 

օ րի նակ 12. Ո՞ր հայտ նի գիտ նա կա նի անու նով է կոչ-

վում էներ գիայի մա վո րը։ 

ա) Ջոու լի,

բ) Կել վի նի,

գ) Նյու տո նի,

դ) Վատ տի ։

ըն դու նե լի է։ 

Իսկ ի՞նչ կար ծի քի են իրենք, սո վո րող նե րը՝ ու սա նող նե-

րը։ Մենք կազ մել ենք հար ցա թեր թեր, որոնք և բա ժա նել 

ենք տար բեր կուր սե րի ու սա նող նե րի. 

Սի րե լի՛ ու սա նող, խնդ րում ենք ար տա հայ տել գի տե-

լիք նե րի ստուգ ման թես տային ձևի վե րա բե րյալ Ձեր 

վե րա բեր մուն քը՝ պա տաս խա նե լով հետ ևյալ հար ցե-

րին.

 Գի տե լիք նե րի ստուգ ման թես տային ձևը. 

1. Ապա հո վո՞ւմ է, արդյոք, գի տե լիք նե րի գնա հատ-

ման ան կողմ նա կա լու թյուն (այո կամ ոչ . ե թե ոչ, 

ապա ի՞նչն է պատ ճա ռը) -------------------------------------

2. Հեշ տաց նո՞ւմ է, թե՞ դժ վա րաց նում ու սա նո ղի գոր-

ծը (ը նդգ ծե՛ք)

3. Արդյոք Ձեզ բա վա րա րո՞ւմ է կազմ ված թես տե րի 

որակն ու մա կար դա կը ---------------------------------------

4. Ձեր առա ջարկ ներն ու դի տո ղու թյուն նե րը -----------

 Հարց ման են թարկ ված ու սա նող նե րի ավե լի քան 

82%-ը հա մա րում է, թե գի տե լիք նե րի գնա հատ ման թես-

տային ձևն ան կողմ նա կա լու թյուն է ապա հո վում, 15% -ը 

բա ցա սա կան պա տաս խան է տվել, իսկ 3% -ը չէր կողմ-

նո րոշ վել։ «Գի տե լիք նե րի գնա հատ ման թես տային ձևը 

հեշ տաց նո՞ւմ է, թե՞ դժ վա րաց նում է ու սա նո ղի աշ խա-

տան քը» հար ցին ու սա նող նե րի 15% -ը չի պա տաս խա-

նել, 6% -ը կար ծում է, թե դժ վա րաց րել է, իսկ մոտ 79% -ը՝ 

որ հեշ տաց նում է։

1 2 3

չ/պ Ոչ Այո

նկ. 1. Սո ցիոլո գիական հարց ման ար դյունք նե րը

 «Արդյոք Ձեզ բա վա րա րո՞ւմ է կազմ ված թես տե րի 

մա կար դա կը և որա կը» հար ցին ու սա նող նե րը տվել էին 

հե տաքր քիր և ու սա նե լի պա տաս խան ներ։ Բժշ կա կան 

հա մալ սա րա նում դա սա վանդ վող գրե թե բո լոր առար-

կա նե րից կա տար վում է ըն թա ցիկ և եզ րա փա կող թես-

տա վո րում։ Ու սա նող նե րի մեծ մա սը, տրա մա բա նո րեն, 

պա տաս խա նել էին. նա յած՝ ո՞ր առար կան։ Ընդ հա նուր 

պատ կերն այս պի սին է. 13% -ը չէր պա տաս խա նել, 52% 

-ի ն՝ չի բա վա րա րում, 35%-ը կար ծում է, թե առա ջարկ-

ված թես տե րի որա կը և մա կար դա կը բա վա րար է։

 Հարց ման ար դյունք ներն ամ փոփ ված են նկար 1-ում։ 

1. Аванесов В. “Композиция тестовых заданий”. 3 изд. М.։ Центр тестирования, 

2002. -240с.

2. Բ դո յան Ք.Հ., Սա հա կյան Լ.Ա. Աշա կեր տի առա ջա դի մու թյան մա կար դա կի 

գնա հատ մանձ ևերն ու ստուգ ման տե սակ նե րը// Ման կա վար ժու թյան և հո-

գե բա նու թյան հիմ նախն դիր ներ, 2009, 3 (6), էջ1-18

3. Official SQA Past papers 1999-2003 with answers, Standard Grade-General 

Gemistry - Scotland՛s leading educational publishers. 

4. Black և Wiliam, Engineering Council of South Africa.-1998.

5. Black et al, INTO teachers՛ union, Ireland.- 2003

 գ Ր Ա կ Ա ն ո ւ Թ յ ո ւ ն
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 S U m m A r Y

Pedagogical measurements can be considered as the practi-
cal educational activity aimed at reception of objective estima-
tions of level of current and total readiness of pupils and stu-
dents. Results of measurements without fail are exposed to an 
estimation on accuracy, efficiency and on adequacy to objects 
in view. 

The purpose of pedagogical measurements is a reception of 
numerical equivalents of display of an interesting sign. The basic 
subject of the pedagogical theory of measurements - working 
out of qualitative tests for measurement of level and structure of 
readiness of pupils and students, and also effective and quality 
indicators of educational and self-educational activity. 

It is possible to present the maintenance and structure of ped-
agogical measurements as follows։ 
– the theory of working out of tests and practice of a test estima-

tion of readiness of students and pupils; 
– a rating and monitoring of educational achievements;
– working out of the general indicators of efficiency and quality 

of educational activity.
The test direction is considered as priority, that speaks its 

doubtless advantages before other pedagogical methods. 
It is possible to allocate five basic advantages of the present 

tests։ 
– The high scientific validity, allowing to receive objective esti-

mations of level of readiness of examinees;
– Adaptability to manufacture of test methods; 
– Accuracy of measurements;
– Compatibility of test technology with other modern education-

al technologies.

prOBlEm Of pEDAgOgICAl mEASUrEmENTS։ ThE TEST AS ThE TOOl Of mEASUrEmENTS
Avetisyan S.A., Sahakyan L.A.
YSMU, Vice-rector for educational affairs
YSMU, Faculty of Pharmacy, Department of Chemistry

Педагогические измерения можно рассматривать как пра-
ктическую образовательную деятельность, нацеленную на по-
лучение объективных оценок уровня текущей и итоговой под-
готовленности учащихся и студентов. Результаты измерений 
в обязательном порядке подвергаются оценке на точность, 
эффективность и на адекватность поставленным целям. 

Цель педагогических измерений - это получение числен-
ных эквивалентов проявления интересующего признака. Ос-
новной предмет педагогической теории измерений - разра-
ботка качественных тестов для измерения уровня и структуры 
подготовленности учащихся и студентов, а также эффектив-
ных и качественных показателей образовательной и самоо-
бразовательной деятельности. 

Содержание и структуру педагогических измерений мож-
но представить следующим образом։ 
– теория разработки тестов и практика тестовой оценки под-

готовленности студентов и учащихся; 
– рейтинг и мониторинг учебных достижений;

– разработка общих показателей эффективности и качества 
образовательной деятельности.
Тестовое направление рассматривается как приоритет-

ное, что объясняется его несомненными преимуществами пе-
ред другими педагогическими методами. 

Можно выделить пять основных преимуществ настоящих 
тестов։
– высокая научная обоснованность, позволяющая получать 

объективированные оценки уровня подготовленности ис-
пытуемых;

– технологичность тестовых методов;
– точность измерений;
– наличие одинаковых, для всех пользователей, правил про-

ведения педагогического контроля и адекватной интер-
претации тестовых результатов;

– сочетаемость тестовой технологии с другими современны-
ми образовательными технологиями. 

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ։ ТЕСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЙ
Аветисян С.А., Саакян Л.А.
ЕГМУ, Проректор по учебной части
ЕГМУ, кафедра химии фарм. факультета
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