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Introduction

Predictable results of success and survival rate for im-

plant placement in atrophic posterior maxilla are required 

to provide adequate solution to rich the higher indicators 

of quantity and quality of new formed bone in short time. 

A lot of prospective clinical and animal researches are 

directed to increase effectiveness of sinus lift technique 

well documented and currently in progress worldwide [1-

9]. Different types of bone substitutes are investigated 

and recommended, as well as various additional methods 

and solutions are required for implant success in posterior 

atrophic maxilla. Different bone graft materials and ap-

proaches are proposed, however investigations forced to 

increase their productivity continue to be extremely actual. 

On a number with autogenous bone, demineralized bone 

matrix, combined grafts etc., which have osteoinductive 

potencial, widely used nonorganic, synthetic even nonre-

sorbable materials which only possess osteoconductive 

properties. 

Making cortical perforations on the recipient bone 

surface before applying grafting materials is widely used 

by clinicians aimed at improving the consolidation and in-

tegration of the grafted material with initial bone.

In all regenerative processes blood presence is nec-

essary. The influence and healing contents of this “magic 

fluid” is much more known. Blood presence causes inflam-

matory-proliferation processes necessary for tissue regen-

eration, while releasing some substances (proteins, growth 

factors, mediators, etc.), stem cells etc. and creating con-

ditions for tissue growth.

Based on current researches, we also know in details 

the principal role of blood in bone formation, and some 

additional methods (PRP, FRP, RhGF, Stemm Cells etc.), 

which are proposed and approved by adepts. Besides, 

from the history of bone defects healing we know the con-

cept of “healing under blood clot”.

Providing blood presence from initial cortical bone in 

such a unique and important area for bone formation like 

sinus cavity, will allow us to raise productivity for all the 

types of bone graft substitutes [10-24]. 

Proposed new instrument incorporates a handpiece 

and allows making perforations under angle 90° i.e. in the 

inaccessible surface of sinus floor (Fig. 1, Fig. 2-b). 

Figure 1. Sinus floor perforator connected with the handpiece

Perforations, i.e. mini injuries in cortical sinus floor, 

change the morphology and may increase the conditions 

of bone formation, with earlier consolidation of graft mate-

rial with the initial sinus floor bone.

The aim of this study was testing of the proposed 

method and finding out possible advantages in one case 

preliminary animal study.

Material and methods

Before the main experimental case, anatomical fea-

tures of similar pig’s skulls have been investigated, and 

the work of this device was evaluated on cadaver samples 

(Fig. 2). According to documented data, pig’s sinus is a 

good experimental model. We also see that the maxillary 

sinus of this type of pigs is a convenient model to apply the 

proposed method for the current study.

 

Figure 2. Skull investigation: a) sectioned sinus cavity (sinus floor 
review from above); b) microperforations of cortical sinus floor

Seven month old female pig was sedated and anaes-

DEVELOPMENT OF BONE FORMATION ON PIG MODEL OF 
MAXILLARY SINUS AUGMENTATION
Harutyunyan H.A. 
Department for plastic and maxillofacial surgery, NIH after academician S. Avdalbekyan, Yerevan, Armenia
“Vita-Dent” Clinic, Vanadzor

UDC: 617.51/.52+616.216.1-089.84
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thetized intravenously, and local anesthesia was applied in 

a surgical field [25-29]. Buccal and zygomatic arch area 

was shaved for surgery and washed under aseptic con-

ditions, then extra-oral access to lateral wall of maxillary 

sinus (Fig. 3a) was prepared. The lateral window of sinus 

cavity was opened and the membrane was elevated with-

out any damages (Fig. 3b). By applying sinus floor perfora-

tor in the left side, several small injures were made on the 

cortical surface of the sinus floor as a recipient zone for 

bone grafting (Fig. 3c, and testing process Fig. 2b).

Autogenous bone graft as an effective, predictable 

and inexpensive material was applied in this case and har-

vested from ileac crest by corresponding drills (Fig. 3d,e) 

After filling two equal parts (near 1cm2) of bone graft in the 

left and right sinuses, the lateral wall defects were covered 

by pigs demineralized bone matrix formed as a membrane 

(however, the level of grafted bone was lower than the 

bone window), and the wound was sutured (Fig. 3f). 

Three months later after the surgery the animal was 

sacrificed, the skull was scanned and processed by CT 

Sirona Dental Systems GmbH (GALILEOS Viewer). 

For histological evaluation, bone biopsies were taken 

by 4 mm core trepan from the augmented area including 

the initial bone (Fig. 4). Harvested cylinder cores were sent 

to a histological laboratory. 

Figure 4. Cores biopsies for histology: a) right sinus block; b) left 
sinus block

Results

Radiological evaluation:

Three-dimensional computer tomography allows de-

scribing thoroughly the tissue conditions in different slices. 

Measuring is done by the densitometric function of 

Galaxix CT Grey Value (GV). The comparison of the graft-

ed bone between the left and right maxillary sinus floor 

demonstrates different value of bone mineral density (grey 

value GV) (Fig. 5) Although, variable data of density are 

demonstrated (≈1500-1700), basically after comparing 

the left and right sides, the difference of magnitudes be-

comes obvious (≈1500-1700\\1300-1500 GV). 

In the left side, on the border of sinus floor and grafted 

bone, more mineralized particles are more visible than sur-

rounded hard tissue and which are not present in the right 

augmented side. These differences are significant and im-

portant regarding the proposed approach for a high grade 

bone formation in the augmented area. In some slices (Fig. 

6c) the resorption of grafted bone is visible in medial parts 

Figure 3. Surgical steps: a) extra-oral access to lateral wall of sinus; b) opened sinus cavity and elevated membrane; c) preparation of 
microperforations; d, e) harvested autogenous bone graft from ileum; f) wound is sutured.
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of both sinuses, the same resorption is observed in an-

other multi-slice reviews.

According to computer tomography, the visible small-

er units of more mineralized tissues and high densitomet-

ric values in the left sinus confirm distinction between the 

left and right sinus floor area.

Histological assessments:

The cores removed from trephine were fixed in for-

malin solution and demineralized in salt acid by a stan-

dard technique. After the process of demineralization the 

cores were fixed in wax and micro-slices were performed 

(stained by hematoxilyn-eosin and Van-Giezon). 

In the top part of the grafted area of both sinuses ran-

domly located residual, not changed particles of grafted 

bone were present. 

On the left side the new formed matrix was occupied 

by the lamellar bone on the bottom of the grafted area, 

i.e. adjacent zone. Also, inflammatory response with more 

quantity of plasmatic cells was observed, and it was dis-

       Left (interest side)           Right (control side) 

      

      
Figure 5. GALAXIS CT images of the pig bilateral sinus augmented area. Measurements of grafted bone mineral density by grey value 
(GV): Left side: 1657-1735; Right side: 1331-1486
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covered that some spaces contained more of new formed 

collagen fibers, like an osteoid tissue surrounded by a soft 

connective tissue.

The collagen fibers and cellular background in the 

grafted area on the right side were less intensive and were 

in regular intervals, closer to the initial bone. There were 

also parts of a new formed bone combined with a soft tis-

sue. Remodeling processes of the surface of initial bone 

were appreciable. 

Basically, the distinction between the left and right si-

nuses was in the adjacent zone, where the lamellar bone 

with wide Haversian canals surrounded by osteoid tissue, 

and the trabecular bone with marrow in the left specimen 

were revealed. Affinity was seen only in the top parts of 

the grafted area of only right side, where both blocks con-

tained particles of a residual auto-graft included in a soft 

tissue. 

Histological findings also demonstrate the difference 

between the left and right sides, where full value of the 

structural organization of new formed bone was obvious 

in the left sinus. 

Discussion

Presented animal model as a testing study provides 

only preliminary basis for positive thinking about the stated 

hypothesis. The proposed approach provides particular 

decortisation of a bone surface of sinus floor under angle, 

in other planes, aimed to create an optimal condition for 

consolidation of an initial bone surface to a graft material, 

i.e. the condition for “fresh” autogenous blood invasion, 

inflammatory background, trophic, involving cells activity 

and proliferation, presence of fibrin and growth factors. 

According to histological evaluation, it is possible to 

assume that the proliferative processes proceeded inten-

sively as a consequence of an early plentiful blood supply, 

and vascularisation that occurred in the left side, had an 

effect on a new bone formation. 

Furthermore, this method requires developing piezo-

surgery unit for realizing the mentioned preparation in an-

other way.

In this case an autogenous bone was used, which had 

an osteo-inductive capacity. Also, further researches are 

required to assess this method with other types of bone 

graft materials, including more number of animals and 

clinical approving, as well as evaluation of possible ad-

vantages of this method for different surfaces of placed 

implants upon one stage sinus-lift procedure. 

In future, this studies need to involve other innova-

tive methods, such as a micro-computed tomography and 

image analysis systems for digital histomorphometry, un-

      

      
Figure 6. Coronal CT of the augmented sinus, measurement of mineral density of grafted bone (GV):  Left side a) 1607, c) 1694; right 
side b) 1475, d) 1503
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decalcified slices, etc. which provide authentic data for 

evidence-based scientific reports.

Conclusion

The presented preliminary case study allows making 

a decision about the expediency of continuing current re-

search to get sufficient bases to prove this method in the 

open sinus lift procedure. 

The described approach may reduce sinus augmen-

tation healing period and let us improve the quality of a 

new formed bone, hence increase the success and sur-

vival rate of implants placed in atrophic posterior maxilla.
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Аугментация дна гайморовой пазухи для создания опти-
мальных параметров альвеолярного гребня с целью уста-
новки имплантата является актуальным направлением сов-
ременной дентальной имплантологии. С целью апробации 
повышения эффективности костеобразования при открытой 
методике синус лифтинга была применена частичная декор-
тизация рецепиентной поверхности дна левой верхнечелюст-
ной пазухи свиньи, в качестве контроля на правой стороне 

был произведен синус лифтинг без применения данной ме-
тодики. Результаты оценивались с помощью измерения ден-
ситометрических данных компьютерной томографии, а также 
оценки гистологических срезов исследуемого участка обеих 
пазух на 3-ий постоперационный месяц. Согласно получен-
ным результатам, формирование костной ткани и качествен-
ные характеристики исследуемого левого синуса были выше 
по сравнению с правым контрольным участком.

МЕТОД СТИМУЛЯЦИИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ДНА ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ НА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СИНУС-ЛИФТИНГ МОДЕЛИ СВИНЬИ
Арутюнян А.А.
НИЗ им акад. С. Авдалбекяна, Кафедра пластической и челюстно-лицевой хирургии, Ереван, Армения., 
Клиника “Витадент” г. Ванадзор

 Р Е З ю М Е

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

Հայ մո րայն ծո ցի հա տա կի աուգ մեն տա ցիան (սի նուս-լիֆ-
տինգ) իրա կա նաց նե լու հա մար գո յու թյուն ու նի եր կու եղա-
նակ` բաց և փակ: Բաց եղա նա կով իրա կա նաց վող սի նուս-
լիֆ տին գի դեպ քում ծո ցի կողմ նային պա տի վրա բաց վում է 
ոսկ րային պա տու հան, այ նու հետև ծո ցը պա տող թա ղան թը 
բար ձաց վում է, և հա տա կի շր ջա նում տե ղադր վում է ոսկ րա գո-
յաց նող այս կամ այն նյու թը: Վեր ջի նիս ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով ծո ցի կոր տի կալ մա կե րե սը առա-
ջարկ վող սար քի կի րառ մամբ մշակ վել է` ըստ առա ջարկ վող 

եղա նա կի: Դե կոր տի զա ցիայի շնոր հիվ պայ ման ներ են ստեղծ-
վել առ կա ոսկ րի և կի րառ վող նյու թի կոն սո լի դա ցիայի հա մար: 
Ար դյունք նե րի գնա հա տու մը կա տար վել է երեք ամիս ան ց 
հյուս ված քա բա նա կան և հա մա կարգ չային շեր տագ րա կան 
եռա չափ (3D) հե տա զոտ ման մե թոդ նե րով: Ըստ ստաց ված 
տվյալ նե րի` ու սումն սիր վող (ձախ) հայ մո րյան ծո ցի հա տա կում 
գո յա ցած ոսկ րային զանգ վա ծը, հա մե մա տած աջ կող մի, ու ներ 
որա կա կան բարձր չա փա նիշ ներ:

ՀաՅ ՄՈ ՐՅաՆ ծՈ ցի Հա տա կի ՇՐ Ջա ՆՈւՄ ՈՍկ Րա գՈ Յաց ՄաՆ ԽԹաՆ ՄաՆ Եղա Նակ ԽՈԶի
ԷքՍ պԵՐ տի պԵՆ տաԼ Սի ՆՈւՍ-Լիֆ տիՆ գի ՄՈ ԴԵ Լի վՐա
Հա րու թյու նյան  Հ.Ա.
Ակ. Ս. Ավ դալ բե կյա նի ան վ. ԱԱԻ պլաս տիկ և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն
« Վի տա-Դենտ» կլի նի կա, ք. Վա նա ձոր
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Բա նա լի բա ռեր`  հիդ րո գել, սպե ղա նի, տրանս դեր մալ 

թե րապևվ տիկ հա մա կարգ, ռե զեր վու ա րային հա մա-

կարգ, պո լիէթի լենգ լի կոլ, ակ րի լաթ թու։

Օրե ցօր կա տա րե լա գործ վող նոր տեխ նո լո գիանե րի 

շնոր հիվ հզոր վե րելք ապ րեց հա մաշ խար հային գի տու-

թյու նը։ Քի միական, բնա գի տա կան, կեն սա բա նական 

գի տու թյուն նե րի զար գա ցու մը հիմք հան դի սա ցավ բժշ-

կա գի տու թյան ան նախա դեպ առա ջըն թա ցի հա մար։ Այդ 

առա ջըն թա ցը մեծ պա հանջ ներ դրեց նաև դե ղա գի տու-

թյան առջև` ստեղ ծել նոր դե ղեր, տա լով դրանք տեխ-

նո լո գիապես կա տա րե լա գործ ված, առա վել ար դյու նա-

վետ նոր դե ղաձ ևե րով։ Նոր դե ղաձ ևե րը պետք է լի նեն 

մր ցու նակ, հար մար օգ տա գործ ման հա մար, մատ չե լի, 

ապա հո վեն բուժ ման բարձր ար դյու նա վե տու թյուն։ Դե-

ղա գետ ներն իրենց ու շադ րու թյու նը սևե ռե ցին հատ կա-

պես ար տա քին օգ տա գործ ման դե ղաձ ևե րի կա տա րե-

լա գործ ման վրա։ 

Ար տա քին օգ տա գործ ման դե ղաձ ևե րից բա վա կան 

մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում սպե ղա նի նե-

րը, քա նի որ դրանք ար դյու նա վետ են, օգ տա գործե լու 

հա մար չեն պա հան ջում օժան դակ ան ձնա կազ մի օգ նու-

թյուն, հար մար են օգ տա գործ ման ցան կա ցած պայ ման-

նե րում (մինչև ան գամ դաշ տային, ռազ մա ճակա տային, 

էքստ րե մալ իրա վի ճակ նե րում)։ «Հատ կա պես կար ևոր է 

այդ պի սի պատրաս տուք նե րի առ կա յու թյու նը ռազ մա-

կան կոնֆ լիկտ նե րի, վթար նե րի, դժ բախտ պա տա հար-

նե րի, մաս սա յա կան ոչն չաց ման ակ տե րի ժա մա նակ ։ Այդ 

դեպ քե րում բու ժիչ վի րա կա պը հան դի սա նում է օգ նու-

թյան գրե թե միակ մի ջո ցը (Կու զին Ն.Ի ., Կոս տյու շե նոկ 

Բ.Մ. «Վեր քեր և վեր քային ին ֆեկ ցիաներ» 1990թ.)։

Ս պե ղա նի նե րը , որ պես ար դյու նա վետ դե ղաձ ևեր, 

հան դի պում են հա րուստ ավան դույթ ներ ու դա րե րի 

խոր քը գնա ցող պատ մու թյուն ու նե ցող գրե թե բո լոր 

ժո ղո վուրդ նե րի բժշ կա գի տա կան աշ խա տու թյուն նե-

րում և դե ղագ րու թյուն նե րում։ Ուս տի պա տա հա կան 

չէ , որ այ սօր օտար ու սում նա սի րող նե րի ու շադ րու թյան 

առարկան դար ձած միջ նա դա րյան և ոչ միայն միջ նա դա-

ւյան հայ բժշ կա կան մտ քի եզա կի աշ խա տու թյուն նե րում 

ևս հան դի պում են լուրջ ու սում նա սի րու թյուն ներ սպե ղա-

նի նե րի վե րա բե րյալ։ Դեռևս 12-րդ դա րում իր «Ջեր մանց 

մխի թա րու թյուն» աշ խա տու թյան մեջ խո ցե րի, ու ռուցք-

նե րի բուժ ման բազ մա թիվ սպե ղա նի ներ է առա ջար կել 

Մխի թար Հե րա ցին։ «Վերց րու հայ կա կան կավ, տրո րիր 

եզան լեզ վի հյու թում, ավե լաց րու սան տալ, կա նաչ հա-

մեմ, դիր ու ռուցք նե րին, իսկ այն ու ռուց քը , որն առա ջա-

ցել է հար վա ծից, հա ճախ պա տիր մո մով», խոր հուրդ է 

տա լիս մեծ բժշ կա պե տը [6]։ Հե րա ցու առա ջար կած սպե-

ղա նի նե րը յու րա հա տուկ են նրա նով , որ նրանց հա մար 

հա ճախ հիմք են հան դի սա նում ոչ թե տար բեր յու ղե րը , 

այլ գա րու ալյու րի հետ խաառն ված դե ղա բույ սե րի հյու-

թե րը, կ տա վա տի և այլ սեր մե րից ստաց ված լոր ձե րը 

[6]։ Քիչ ավե լի ուշ` 15-րդ դա րում գր ված Ամիր դով լաթ 

Ամա սիացու «Ան գի տաց ան պետ կամ բա ռա րան բժշ կա-

կան նյու թոց» աշ խա տու թյու նը դար ձավ հայոց բժշ կա-

կան դարա վոր մտ քի հան րա գի տա րան և ամ փո փա գիր։ 

Նրա 3378 նկա րագ րու թյուն նե րում ամ փոփ ված են բու-

սա կան, կեն դա նա կան և հան քային ծագ ման այն բո լոր 

հնա րավոր նյու թե րը , ո րոնք դա րեր շա րու նակ մեր բժշ-

կա պե տերն օգ տա գոր ծել են իրենց դեղագ րու թյուն նե-

րում և որոնց մեծ մա սը նա առա ջար կում է օգ տա գոր ծել 

որ պես սպե ղա նի նե րի բա ղադ րիչ ներ [5]։ Ասար Սե բաս-

տա ցու (16-րդ դար) և Բու նիաթ Սե բաստա ցու (17-րդ 

դար) դե ղագ րու թյուն նե րում մեծ տեղ էր հատ կաց վում 

հատ կա պես մոմա յու ղային հիմ քե րի վրա ստեղծ ված 

քսուք նե րին և սպե ղա նի նե րին (մահ լամ նե րին և յա խու-

նե րին)։ Սպե ղա նի նե րի հա մար հիմք էին ծա ռա յում կեն-

դա նա կան ճար պե րը (խո զի,  սա գի, բա դի, գայ լի, ար ջի, 

խ լուր դի), բու սա կան յու ղե րը (վար դի, ձի թապտ ղի, կտա-

վա տի), մա քուր ձե թը, տար բեր բույ սե րի հյու թե րը, պտ-

ղա մի սը, բու սա կան խե ժե րը, խուն կը։  Բազ մա զան էին 

նաև առա ջարկ վող սպե ղա նի նե րը ըստ նշա նակ ման` 

դրանք առա ջարկ վում էին ամե նա տար բեր ու ռուցք նե րի, 

խո ցե րի,  կոտր վածք նե րի, մաշ կային հի վան դու թյուն նե-

րի, հո դա ցա վե րի հա մար [2, 3]։

 Մինչև այ սօր էլ կի րառ վող սպե ղա նի նե րի մեջ առա-

ջա տար դեր ու նեն դեռևս Իբն Սի նայի (Ա վի ցեն նա) կող-

մից առա ջարկ ված կա պա րային հիմ քով սպեղա նի նե րը 

[5] , ո րոնք նա օգ տա գոր ծում էր այր վածք նե րի և տար-

բեր բնույ թի վերքե րի բուժ ման հա մար [4]։ Փաս տո րեն 

միջ նա դա րյան և դեռ ավե լի վաղ շր ջա նի բժիշկ նե րին 

լավ հայտ նի էին կա պա րի օք սի դի հատ կու թյուն նե րը։ 

Դե ղա նյու թը պատ րաս տե լիս կա պա րի օք սի դը փո խազ-

դե ցու թյան մեջ է մտ նում որ պես հիմք հան դես եկող յու-

ղե րի հետ, առա ջա նում է ճար պաթ թու նե րի կա պա րային 

աղ` կապա րի օճառ։ Առա ջա ցած կա պա րի օճա ռը չի 

խո նա վա նում, հեշտ միաձուլ վում է դե ղագ րու թյու նում 

Ս պԵ ղա Նի ՆԵ Րից ՄիՆչԵվ տՐաՆՍ ԴԵՐ ՄաԼ ԹԵ ՐապԵվ տիկ 
Հա Մա կաՐ գԵՐ
Թոփ չյան Հ.Վ., Ար շա կյան Ն.Ի.
ԵՊԲՀ, Դե ղե րի տեխ նո լո գիայի ամ բիոն
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առ կա խե ժե րի, մո մե րի, տար բեր դե ղա նյու թե րի և դե-

ղա բույ սերի հետ, կա յուն է պահ պան ման ըն թաց քում 

[8]։ Իբն Սի նայի մեկ այլ` «Անդ րո մա խի բժշ կա կան վի-

րա կապ» սպե ղա նին առանձ նա նում է իր օգ տա կա րու-

թյան դիապա զո նի մեծ ընդ գր կու մով` Իբն Սի նան գրում 

է, - «Այս զար մա նահ րաշ սպե ղա նին օգ տա կար է մարմ-

նի այն պի սի տե ղե րի հա մար, որ տե ղից պետք է դուրս 

ծծել որ ևէ հի վանդ հե ղուկ կամ նյութ (փուշ, ոս կոր, թա-

րա խային գո յա ցու թյուն), օգ նում է ջր գո ղու թյամբ, մկա-

նային լար վա ծու թյամբ, հո դա ցա վե րով տա ռա պող նե-

րին, լա վա գույն վեր քա մո քիչ է» [4]։

Շատ ար ժե քա վոր է նաև չի նա կան ժո ղովր դա կան 

բժշ կու թյան սպե ղա նի նե րի բա ժի նը` ն րանք ու նեն սպե-

ղա նի ներ «կյան քի բո լոր իրա վի ճակ նե րի հա մար»։

Ս պե ղա նի նե րը ար տա քին օգ տա գործ ման դե ղաձ-

ևեր են, որոնք մարմ նի ջեր մու թյան ազ դե ցու թյու նից 

փափ կում են և կպ չում մաշ կին։ Ըստ բժշ կա կան նշա-

նակ ման բա ժան վում են 3 խմ բի.

1. էպի դեր մալ (հիմ նա կա նում տեխ նի կա կան նշա-

նա կու թյան),

2. էն դեր մալ (մաշ կային նշա նա կու թյան),

3. դիադեր մալ  (ո րոնք ազ դում են խոր քային հյուս-

վածք նե րի վրա)։

Ս պե ղա նի նե րը նե րառ ված են հին ու նոր բո լոր ֆար-

մա կո պեանե րում։ Դեռևս 19-րդ դա րի ֆարմ կո պեանե-

րից գրե թե ան փո փոխ մեր օրե րի ֆար մա կոպեաներ են 

փո խանց վել կա պա րային պարզ և բարդ սպե ղա նի նե րը, 

կո լո դիու մը (ա ռա ջին հե ղուկ սպե ղա նին, որը ստաց վել է 

դեռևս 1848թ. Փա րի զում) [9]։

Ս պե ղա նի նե րի շու կայի զար գա ցու մը միտ ված է նո-

րա նոր, ոչ ավան դա կան ազ դող նյու թեր պա րու նա կող 

սպե ղա նի նե րի մշակ մա նը և ար դյու նա բե րու թյան մեջ 

դրանց ներդր մա նը։ Դրան ցից են ստե րոիդ հոր մոն նե-

րը, հա կա բիոտիկ նե րը, տե ղային ան զգա յաց նող նե րը, 

նյար դային հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան խթա նիչնե րը, 

հա կա հիս տա մի նային, հա կա ման րէային, ցա վազր կող, 

հա կա բոր բո քային նյու թե րը։ Օժան դակ նյու թեր են հան-

դի սա նում գլի ցե րի նը, քսի լի տը, սոր բի տը, պո լիէթի լենգ-

լի կո լը։ Որ պես կա յու նա ցու ցիչ ներ լայն կի րա ռում ու նեն 

պո լի վի նիլ սպիր տը, ցե լյու լո զայի ածան ցյալ նե րը, պո-

լի վի նիլ պի րո լի դո նը, ակ րի լաթթ վի և մե տակ րի լաթթ վի 

ածան ցյալ նե րը [9]։

Այս դե ղաձ ևի զար գաց ման հա մար կար ևոր է ոչ 

միայն նոր ազ դող նյու թերի օգ տա գոր ծու մը, այլև նրանց 

եր կա րատև բու ժիչ ազ դե ցու թյան ապա հո վու մը, դե ղա-

նյու թի ան ջատ ման արա գու թյան կար գա վո րու մը։

Ս պե ղա նի նե րի, որ պես ժա մա նա կա կից հե ռան-

կա րային դե ղաձ ևե րի տեխնո լո գիական զար գաց ման 

ար դյունք են հան դի սա նում «Մագ նի սա կան սպե ղա-

նինե րը», որոն ցում դե ղա նյու թե րի ազ դե ցու թյու նը զու-

գորդ ված է մշ տա կան մագ նիսա կան դաշ տե րի ազ դե-

ցու թյամբ ։ Ա պա ցուց ված է, որ այդ պի սի սպե ղա նի նե րը 

հատ կա պես ար դյու նա վետ են մկա նա բոր բի, նյար դա-

բոր բե րի բուժ ման ժամա նակ։

Ս պե ղա նի նե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիայի 

զար գա ցու մը բե րեց նա նոտեխ նո լո գիանե րի օգ նու-

թյամբ տրանս դեր մալ թե րապև տիկ հա մա կար գե րի 

ստեղծմա նը, մշակ մա նը և կա տա րե լա գործ մա նը։ Վեր-

ջին հաշ վով, ՏԹՀ -ե րը դրանք ազդող նյու թե րի կար գա-

վոր վող ձեր բա զատ մամբ սպե ղա նի ներ են, որոն ցում 

ազ դող նյու թը գտն վում է կի սա թա փանց պո լի մե րային 

թա ղան թով պար փակ ված դե պոռե զեր վու ար նե րում։

ՏԹՀ -ե րը ավե լի ու ավե լի լայն կի րա ռում են ստա-

նում բժշ կու թյան մեջ, քա նի որ նրանք.

1. հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում արագ և ան ցավ 

հի վանդ օր գա նին հասց նել ազ դող նյու թե րը,

2. ու նեն հա մե մա տա բար քիչ կողմ նա կի էֆեկտ-

ներ,

3. շր ջան ցում են աղես տա մոք սային հա մա կար գը 

և լյար դային ար գել քը, 

4. ապա հո վում են ազ դող նյու թի կար գա վոր ված և 

դե ղա չափ ված մուտք օր գա նիզմ, որի ար դյուն-

քում ազ դող նյու թը ժա մեր, մինչև ան գամ օրեր 

գտն վում է օր գա նիզ մում։

Ան ցան կա լի ազ դե ցու թյան դեպ քում սպե ղա նին կա-

րե լի է ան մի ջա պես հե ռաց նել մաշ կի վրայից` կան խե լով 

օր գա նիզ մի կող նից բա ցա սա կան ռեակ ցիան։

Դե ղո րայ քային հի վան դու թյան օրե ցօր հա ճա խաց-

ման պայ ման նե րում շատ կար ևոր առա վե լու թյուն է 

ՏԹՀ -ե րի կող մից լյար դային ար գել քի շր ջան ցու մը, հո-

դա ցա վե րի բուժ ման ժա մա նակ կար ևոր է աղես տա մոք-

սային հա մա կար գի շր ջան ցու մը, քա նի որ այդ դեպ քում 

օգ տա գործ վող դե ղե րի մեծ մա սը բա ցա սա բար է ազ-

դում ստա մոք սի և աղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա։ 

Ակն հայտ են ՏԹՀ -ե րի առա վե լու թյուն նե րը նաև ար-

տա քին օգ տա գործ ման այլ դե ղաձ ևե րի` հատ կա պես 

քսուք նե րի և նր բաք սուք նե րիի նկատ մամբ։ Քսուք նե րի 

և նր բաք սուք նե րի ազ դե ցու թյան ժա մա նա կը օր գա նիզ-

մի վրա կար ճատև է, դե ղաչա փա վո րու մը` խիստ մո-

տա վոր, պա րու նակ վող ակ տիվ նյու թե րի մաս նիկ նե րի 

չափ սե րը սահ մա նա փակ։ Մինչ դեռ ՏԹՀ -ե րի կի սա թա-

փանց պո լի մե րային թա ղանթը ապա հո վում է ակ տիվ 

նյու թե րի նա նոէ լե մենտ նե րի անընդ հատ և հա մա չափ 

ներ թա փան ցու մը մաշ կից օր գա նիզմ եր կար ժա մա նա կի 

ըն թաց քում։ ՏԹՀ -ե րի առա ջին ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կլո-

ֆե լին և նիտ րոգ լի ցե րին պա րու նա կող դե ղաձ ևերն էին։ 

Հա մոզ վե լով նրանց ար դյու նա վե տու թյան մեջ, տար բեր 

երկր նե րի գիտնա կան ներ սկ սե ցին մշա կել ՏԹՀ -ե րի նոր 
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սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, որոնք խիստ բազ մա զան են 

ըստ նշա նակ ման և ըստ բա ղադ րու թյան։

Օ րի նակ` Ավստ րա լիայի գիտ նա կան նե րը լուրջ հա-

ջո ղու թյուն ներ ու նեն պատվաս տա նյու թե րով ՏԹՀ -ե-

րի ստեղծ ման գոր ծում։ Գրի պի պատ վաս տա նյու թով 

նրանց ստեղ ծած ՏԹՀ-ն այ սօր ար դեն մեծ պա հան ջարկ 

ու նի աշ խար հում։ Իսկ տար բեր պատ վաս տա նյու թե-

րով մի քա նի ՏԹՀ -եր գտն վում են ար դեն փոր ձարկ ման 

փու լում։ Ոչ պա կաս հայտ նի ՏԹՀ հա կա բեղմ նա վո րիչ 

«Եվ րա» -ի ամե նաէական առա վե լությունն այն է, որ այն 

գրե թե չու նի հա կա ցու ցում ներ (հա կա ցուց ված է միայն 

թո քե րի էմ բո լիայի դեպ քում)։

Այս աս պա րե զի առա ջա տար ար տադ րող նե րից է 

«Biofarmitalia s.p.a.»-ն, որը մաս նա գի տա ցել է հատ կա-

պես կոս մե տո լո գիական ՏԹՀ -ե րի ստեղծ ման և ար-

տադ րու թյան գոր ծում։ Նրա «Տա փակ որո վայն» (պա-

րու նա կում է ծո վա կա ղամ բի և չի նա կան կա մե լիայի 

հյութ), «Հա կա ցե լյու լի տային» (պա րու նա կում է ֆու կուս, 

կո ֆեին, կար նի տին) ՏԹՀ -ե րը իրենց տե սա կի մեջ առա-

ջին ներն էին։

Ա ռա ջա տար ար տադ րող նե րից է նաև մա լա զիական 

«NonoPatch» ըն կե րությու նը։ Նրա մաս նա գետ նե րին հա-

ջող վել է 12 շեր տե րից բաղ կա ցած պո լի մե րային ռե զեր-

վու ար նե րում կու տա կել միայն բնա կան բա ղադ րիչ ներ 

պա րու նա կող դե ղա նյութեր` կյան քի բո լոր իրա վի ճակ-

նե րի հա մար։ Դրան ցից են «Ե րի տա սար դու թյան աղ-

բյուր», «Ձեր իմու նի տե տը», «Սր տի հա մար», «Լյար դի 

առող ջու թյուն», «Թո քե րի առող ջու թյուն», «KarmaPatch 

հա կասթ րես» ՏԹՀ -ե րը։ Սա կայն այս շու կա յում ար-

տադրան քի ամե նա մեծ ան վա նա ցանկ ու նեն չի նա կան 

ար տադ րող նե րը (ցա վազր կող, հա կա դիաբե տիկ, օր-

թո պե դիկ, հա կառև մա տիկ, հա կա բոր բո քային, երակ-

նե րի լայնաց ման հա մար, մաս տո պա տիայի բուժ ման 

հա մար, նի հա րեց նող և այլն)։ Իր տե սակի մեջ ան կրկ-

նե լի է «Օր գա նիզ մը մաք րե լու հա մար» սպե ղա նին, որը 

պատ րաստվել է չի նա կան ժո ղովր դա կան բժշ կու թյան 

բա ղադ րա տոմ սե րով։ Նրա կազ մի մեջ մտ նող ծա ռե րի 

հյու թե րով և հա տուկ մշակ ված փայ տա ծու խով դեռ հա-

րյու րամյակ ներ առաջ են չի նա ցի բժիշկ նե րը մաք րել օր-

գա նիզ մի շլակ նե րը։

Բա վա կա նին մեծ խումբ են կազ մում տար բեր ար-

տադ րող նե րի կող մից ար տադր ված հա կա հո դա ցա-

վային ՏԹՀ -ե րը։ Մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող նե րից է 

«Գ լու տա մին» ՏԹՀ-ն , ո րը, շնոր հիվ ազ դող նյու թե րի ար-

դյու նա վետ ընտ րու թյան (գ լյու կո զա մին, խոնդ րոի տին, 

ցե տիլ մի րիս տո լեատ), ար դյու նա վետ է հո դա ցա վե րի, 

ոսկ րա հո դային բոր բո քային պրո ցես նե րի բուժ ման հա-

մար։ Այս խմ բից մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում 

նաև Մե ֆա ըն կե րու թյան ար տադ րած «Օլ ֆեն-140» 

ՏԹՀ-ն։ Ի տար բե րու թյուն «Օլ ֆեն» -ի մյուս դե ղաձ ևե րի, 

այս ՏԹՀ -ից ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային ազ դող նյու-

թը (դիկ լո ֆե նա կը).

1. ան մի ջա պես հաս նում է հի վանդ հո դին,

2. շր ջան ցում է աղես տա մոք սային հա մա կար գը և 

լյար դը,

3. դե ղա նյու թի քա նա կը արյան մեջ տաս նյակ ան-

գամ ներ քիչ է, քան ներքին ըն դուն ման դեպ քում։

Այդ պատ ճա ռով էլ մյուս դե ղաձ ևե րով տր ված «Օլ-

ֆեն» -ը կա րե լի է ըն դու նել առա վե լա գույ նը 7-1 0 օր, իսկ 

ՏԹՀ-ն` 14 օր։ Նշ ված բազ մա թիվ առա վե լու թյուն նե րի 

հետ մեկ տեղ, ՏԹՀ -ե րը ու նեն որոշ թե րու թյուն ներ`

1. որ պես կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն, կա րող են 

առա ջաց նել ալեր գիկ ռեակ ցի աներ,

2. ցու ցա բե րում են արագ, բայց ոչ ան մի ջա կան 

ազ դե ցու թյուն,

3. կա րել է օգ տա գոր ծել միայն որո շա կի ֆի զի կա-

քի միական հատ կու թյուն ներով օժտ ված դե ղա-

նյու թեր։

Ներ կա յումս մեծ աշ խա տանք ներ են տար վում 

գիտ նա կան նե րի կող մից, որ պես զի ՏԹՀ -ի թա փան ցե-

լիու թյու նը դառ նա դար ձե լի, հսկ վող և կան խա տե սե լի` 

ապա հո վե լու հա մար բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը։

Դե ղաձ ևե րի նոր դա սի ̀ ուղ ղորդ ված ազ դե ցու թյամբ 

պլաս տիկ նյու թե րի հան դես գա լը խթան հան դի սա ցավ 

ՏԹՀ -ե րի ստեղծ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րից մե-

կի` կո լա գե նային սպուն գե րի և բժշ կա կան սոր բենտ-

նե րի հիմ քի վրա վեր քա մո քիչ ծածկույթ նե րի մշակ ման 

հա մար։ Այս մե թո դի գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ քում 

ըն կած է այն փաս տը, որ օգ տա գործ վող բնա կան պո-

լի մեր ներն ամ բող ջու թյամբ ներ են ծծ վում օր գա նիզմ` 

խթա նե լով վեր քի լա վա ցու մը։ Կո լա գե նային սպուն գե րը 

ըստ օգ տա գործման նպա տա կի պա րու նա կում են հա-

մա պա տաս խան ազ դե ցու թյամբ նյու թեր և բա ժան վում 

են 3 խմ բի` ար նե կանգ, վեր քա մո քիչ, հա կա ման րէային։

Բժշ կա կան սոր բենտ նե րից ամե նա շատ ու սում նա-

սիր ված նե րը հիդ րո գե լերն են, որոնք ցու ցա բե րում են 

բա ցա ռիկ հատ կու թյուն ներ. հե ռաց նե լով էք սու դա տը, 

նրանք պահ պա նում են վեր քի մա կե րե սի ան հրա ժեշտ 

խո նա վու թյու նը, ապա հո վում են գա զա փո խա նա կու-

թյու նը, պահ պա նում են կա յուն ջեր մաս տի ճան և pH, 

հա կավ նաս ված քային են [7]։ Հիդ րո գե լե րը կազմ ված 

են ար հես տա կա նո րեն սին թեզ ված պո լի մեր նե րից (կա-

ղա պար նե րից) և բնա կան մո լե կուլ նե րից։ Ամե նա տա-

րած ված կա ղա պա րա գո յաց նող ներ հան դի սա նում են 

պո լիակ րի լա մի դը, պո լի վի նիլ պի րո լիդո նը, կար բօք սի մե-

թիլ ցե լյու լո զան, օս լան, կա զեինը, ժե լա տի նը, պեկ տի նը։ 

ՈՒ սում նա սի րե լով հիդ րո գե լե րի ազդ ման մե խա նիզմ նե-

րը, ամե րի կյան մի շարք հե տազո տող ներ հայտ նա բե րել 
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 գ Ր ա կ ա Ն Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

են, որ հիդ րո գե լե րը դան դաղ քայ քայ վում են և միանա-

լով վեր քի հյուս վածք նե րին և ար տաբջ ջային մատ րիք-

սին, արա գաց նում հյուս ված քի վե րա կանգ նու մը տրա-

դի ցիոն բու ժա մե թոդ նե րի հետ հա մե մատ ավե լի քան 33 

տո կո սով։

Այ սօր դե ղե րի շու կա յում շր ջա նառ վող «Գե լեՊ րան», 

«Գե լեՊ րան Մի», «Ֆո լիդերմ», «Պ րո ցել» (Ռու սաս տան) 

[6], Սուպ րա սորբ Ջի (Ա վստ րիա), Կոմ ֆիլ Պու րի լոն 

Գել» (Դա նիա) [8] հիդ րո գե լե րը դար ձել են ան փո խա-

րի նե լի տրո ֆիկ խո ցե րի, դժ վար լա վա ցող վեր քե րի 

բուժ ման հա մար։ Հիդ րո գե լե րը հան դի սա նում են նաև 

բժշ կու թյան նո րա գույն ուղ ղու թյուն նե րից մե կի` in vivo 

հյուս վածք նե րի ստեղծ ման հիմ քը։ Դրանց հի ման վրա 

Ռու սաս տա նի Դ.Ի. Մեն դե լեևի ան վ. քի միատեխ նո լո-

գիական հա մալ սարա նում սին թեզ վել է ապա կեն ման 

մար մին, Շվե դիայի Գո թե բոր գյան հա մալ սա րանում` 

աճառային հյուս վածք , ա մե րի կյան մի շարք հա մալ սա-

րան նե րում` ար հես տական մաշկ, ար հես տա կան արյուն։

Չի նշա նա կում արդյոք այս ամե նը , որ բժշ կու թյու նը 

կանգ նած է հե ղա փո խական նո րա րա րու թյուն նե րի դա-

րաշր ջա նի շե մին , ո րոնք հիմ նո վին կփո խեն մեր պատ-

կե րա ցում նե րը հի վան դու թյուն նե րի և նրանց բուժ ման 

ճա նա պարհ նե րի վե րա բե րյալ։

Ключевые слова։ гидрогель, пластырь, трансдермальная те-
рапевтическая система (ТТС), резервуарная система, полиэ-
тиленгликоль, акриловая кислота.

Фармакология прогрессировала беспрецедентно благо-
даря изо дня в день развивающимся наукам, таким как хи-
мическая, естественная и биологическая. Ее целью являет-
ся создание эффективной формулировки новых лекарств, 
которые должны быть конкурентоспособными, удобными для 
использования и обеспечивающими высокую эффективность 
лечения. Фармацевты обратили свое внимание на улучшение 
лекарственных средств наружнего использования. Одним из 
них является пластырь, который подходит для использования 
в любых условиях. Пластырь широко использовался еще в 
средние века.

В соответствии с назначением, существуют множество ви-
дов пластырей. Они могут использоваться при опухолях, яз-
вах, переломах, заболеваниях кожи, ожогах и т.д. Велика за-

слуга Ибн Сины в исследовании пластырей. Пластыри широко 
используются также в китайской народной медицине.

Современные виды пластырей - магнитные пластыри, кото-
рые являются эффективными при лечении нервных и мышеч-
ных воспалениях. Развитие современных технологий привело 
к созданию новой трансдермальной терапевтической систе-
мы, в которой активное вещество находится в полупрозрач-
ном резервуаре, покрытом полимерной пленкой. Ведущими 
производителями являются “Биофарм” Италия и “NonoPatch” 
Малайзия. Наиболее перспективным является ТТС гидро-
гель, который проявляет эксклюзивные целебные свойства. 
Он состоит из искусственно синтезированных полимеров и 
природных молекул. Гидрогели также являются основой для 
создания тканей “in vivo”. Сегодня “Gelepran”, “Foliderm” ги-
дрогели, обращающиеся на рынке лекарственных средств, 
являются незаменимыми для лечения язв и тяжелых ран.

 ОТ ПЛАСТЫРЕЙ ДО ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Топчян А.В., Аршакян Н.Т.
ЕГМУ, Кафедра технолгии лекарств

 Р Е З ю М Е
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 S U M M A R Y

Keywords։ hydrogel, plaster, transdermal therapeutic system 
(TTS), reservoir system, polyethylene glycol, acrylic acid.

Pharmacology has progressed unprecedently due to the day 
by day development of the chemical, natural, and biological sci-
ences. Its objective is to create effective formulations of new 
medications, which must be competitive, convenient for use and 
ensure high efficiency of treatment. Pharmacists have drawn 
their attention to improving the external use of medicines. One 
of them is a plaster, which is suitable for using in any condition. 
Plasters have been widely used since middle ages.

According to the proposed appointment, there are varieties of 
plasters. They can be for tumors, ulcers, fractures, skin diseases, 
burns, etc. There is a great deal of Ibn Sina in researching plas-

ters. Plasters are also used widely in Chinese folk medicine. 
Modern types of plasters are magnetic plasters, which are 

effective for nervous and muscle inflammation treatment. The 
development of a modern technology brought to the creation of a 
new transdermal therapeutic system, in which the active material 
is in a semitransparent, polymer film coated reservoir. The lead-
ing producers are “BioPharm” Italy and “NonoPatch” Malaysia. 
The most perspective TTS is a hydrogel, which evinces exclusive 
healing properties. It consists of artificially synthesized polymers 
and natural molecules. Hydrogels are the basis of “in vivo” tis-
sue. Today “Gelepran”, “Foliderm” hydrogels circulating in the 
medicines market are irreplaceable for ulcers and heavy wounds 
treatment.

FROM PLASTERS TO TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEM
Topchyan H.V., Arshakyan N.I.
YSMU, Department of Drug Technology
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миокарда, искусственная вентиляция легких, предо-

твращение инфаркта миокарда.

Одной из причин высокой смертности сердечносо-

судистых заболеваний является внезапная смерть, ко-

торой часто могут предшествовать угрожающие жизни 

желудочковые аритмии. Длительная гиперактивность 

симпатоадреналовой системы, гиперкатехоламинемия 

приводят к повышению сердечной сократимости и по-

требности кислорода миокардом, развитию контрактур-

ных повреждений кардиомиоцитов, миоцитолизу [6, 11]. 

Вышеуказанные механизмы могут повышать аритмоген-

ность миокарда, способствуя развитию желудочковой 

аритмии, желудочковой тахикардии и фибрилляции. 

В физиологических условиях повторные и длитель-

ные стрессорные ситуации сопровождаются повыше-

нием уровня свободных жирных кислот (СЖК) в плазме 

крови, обладающих аритмогенным свойством [8]. 

С другой стороны, значимая роль придается эндо-

телиальной NO в структурной организации и регуляции 

функции сердечнососудистой системы и легких [15]. 

Впервые в эксперименте нами было выявлено, что 

при повреждении миокарда в условиях острого стресса 

при воздействии повышенных доз катехоламинов (КА) 

нарушение алвеолярного газообмена в легких и разви-

тие гипоксии может играть важную патогенетическую 

роль. Так как в наших экспериментах было показано, 

что наряду с повреждением миокарда при введении 

высоких доз адреналина развиваются кровоизлияния и 

отек легких, целесообразным было применить искусст-

венную вентиляцию легких (ИВЛ) для улучшения альве-

олярного газообмена. 

Целью данного исследования явилось изучение 

адреналин-индуцированных морфологических и биохи-

мических сдвигов в легких и миокарде, а также их кор-

рекция улучшением альвеолярного газообмена у крыс.

Материал и методы

Исследования были проведены на белых беспо-

родных крысах-самцах (150-200 г.), разделенных на 3 

группы: интактные контрольные животные (гр. 1, n=10), 

животные, которым в/в вводили кардиотоксичные дозы 

адреналина (0,09 мг/кг) (гр. 2, n=12) и крысы, которые 

до введения адреналина были подключены к ИВЛ (ча-

стота дыханий 30/мин, дыхательный объем 2,76 см3) 

(гр. 3, n=12). Вскрытие животных проводилось под нем-

буталовой анестезией (40 мг/кг, внутрибрюшинно). 

Микроциркуляция легких была изучена Са-АТФным 

методом [3]. 

Активность NO-синтазы в легких и миокарде изуча-

лась гистохимическим методом выявления NADPH-диа-

форазы [12].

Количественное определение КА (адреналин и но-

радреналин) в сердечной мышце и легких проводилось 

методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии [1].

В сыворотке крови количество СЖК изучалось ко-

лориметрическим методом [13]. 

Парциальное давление кислорода, углекислого 

газа, а также рН артериальной крови изучались микро-

методом Аструпа.

Статистическая обработка полученных данных 

проводилась по t-критерию Стьюдента.

Результаты

При вскрытии у животных второй группы были вы-

явлены кровоизлияния и отек легких, гиперемия мио-

карда.

Изучение микроциркуляторного русла легких жи-

вотных гр. 2 выявило наличие капилляров с неровными 

и прерывистыми контурами эндотелия в стенках аль-

веол и бронхиол (рис. 1а, 1б). У тех же животных был 

выявлен неровный ход и стаз капилляров, более слабая 

окраска эндотелиоцитов по сравнению с животными 

второй, а также третьей групп. 

Активность NO-синтазы после введения адрена-

лина уменьшилась как в легких, так и в миокарде. В 

тканях же подопытных животных группы 3 отмечалось 

восстановление активности фермента (рис. 2, 3). 

Количественные изменения катехоламинов имели 

следующее распределение: у животных второй группы 

количество адреналина в миокарде увеличилось почти 

тысячекратно (от 0,08 ± 0,01 до 78,4 ± 5,3 мкг/г ткани, 

p<0,001), а на фоне ИВЛ достоверным образом пони-

зилось в 5 раз (до 17,25 ± 1,2 мкг/г ткани, p<0,001). 

В легочной ткани количество адреналина после инъ-

НАРУШЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИ-
ТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА
Семерджян А.Б., Красников Н.Ф., Мисакян А.Э., Тусузян А.Т., Сусанян М.Г.
ЕГМУ, кафедра медицинской биологии

УДК: 616.127-092.9:612.215.3+577.174.5 
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екции повысилось почти в 100 раз, и при улучшении 

альвеолярного газообмена отметилось его значитель-

ное понижение в 5 раз (таб. 1). В миокарде отмечалось 

достоверное увеличение концентрации норадреналина 

почти в два раза, тогда как в легких не было выявлено 

резких изменений.

При анализе количественных изменений обоих ка-

техоламинов выявлено, что в миокарде животных груп-

пы 2 по сравнению с контролем отмечается их повыше-

ние примерно в 52 раза (от 1,56 до 81,8 мкг/г ткани), а 

в легких – в 9,4 раз (от 1,32 до 12,47 мкг/г ткани). При 

условиях гипервентиляции эти показатели понижаются 

соответственно в 4,3 и 3,6 раз. 

Изучение сдвигов СЖК плазмы крови показало их 

достоверное увеличение на 200 % (от 0,55 ± 0,06 до 1,5 

± 0,1 ммоль/л, p<0,001) при воздействии летальных доз 

адреналина, в то время, как при предварительном под-

ключении животных к аппарату ИВЛ количество СЖК 

понизилось в 2 раза (до 0,72 ± 0,03 ммоль/л, р<0,01), 

приближаясь к показателю контрольной группы.

Изменения показателей газового состава и pH ар-

териальной крови имели следующий характер: после 

введения адреналина парциальное давление кислорода 

снизилось в 4,7 раз, параллельно с повышением pCO2 в 

3,5 раз (таб. 2). На фоне ИВЛ оксигенация крови пре-

высила уровень нормы на 37,4 %, а парциальное дав-

ление углекислого газа снизилось в 2,8 раз (p<0,001).

      
Рис. 1. Окраска капилляров легочной ткани по методу Чилингаряна: а) при воздействии адреналина (ув. 10 ×40), 

б) в условиях ИВЛ (ув. 10 ×20)

      

Рис. 2. Активность NOS в легких крыс: а) гр. 1 (ув. 10 ×20), б) гр. 2 (ув. 10 ×20), в) гр. 3 (ув. 10 ×10)

      

Рис. 3. Активность NOS в миокарде крыс: а) гр. 1 (ув. 10 ×20), б) гр. 2 (ув. 10 ×20), в) гр. 3 (ув. 10 ×20)
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Обсуждение

До последнего времени неоднозначным остается 

вопрос патогенеза развития некоронарогенного повре-

ждения миокарда: гипоксия кардиомиоцитов или кате-

холамин-индуцированное повреждение легких.

В работе D. Sin и соавторов показано, что у 20 % 

учавствующих (40-60 лет) из 1861 (First National Health 

and Nutrition Examination Survey Epidemiologic Follow-up 

Study, USA) выявлены различные патологические из-

менения в легких (обструктивная болезнь, астма, пнев-

москлероз), у которых установлена прямая корреляци-

онная связь между пониженным показателем объема 

форсированного выдоха и сердeчнососудистой смер-

тностью [14]. 

В наших экспериментах впервые показано, что 

улучшение альвеолярного газообмена предотвраща-

ет адреналиновое повреждение миокарда у крыс, та-

ким образом предполагая новый механизм развития 

некоронарогенного инфаркта миокарда. В частности, 

показано, что токсичные дозы адреналина вызывают 

фибрилляцию желудочков и остановку сердца на 5-6 

минуте после введения катехоламина, тогда как на 

фоне гипервентиляции происходила коррекция гипок-

семии и гиперкапнии, а также измененного в сторону 

более кислотности pH крови [2]. 

В исследованиях Colantuono G. и соавторов выявле-

но, что гипероксия, вызванная ИВЛ, имеет кардиопро-

текторное действие при ишемии-реперфузии миокарда 

крыс, у которых не отмечались значительныe гемоди-

намические изменения, а также отклонения кровяного 

давления, pO2, pCO2 и pH [7]. Инетересным является 

довольно противоречивая интерпретация таких данных, 

т.к. авторы объясняют полученные результаты актива-

цией оксидационного стресса и генерацией свободных 

радикалов кислорода. 

Данные, полученные в наших экспериментах со-

гласуются с результатами исследований Rassler и со-

авторов, которые показывают развитие отека и крово-

излияний в легких после воздействия токсичных доз 

катехоламинов (гемодинамические нарушения, а также 

повышение синтеза воспалительных медиаторов il-2, il-

6, вызванные в основном норадреналином) [9, 10]. 

Повышенная концентрация СЖК в плазме крови 

при гиперкатехоламинемии может быть обусловлена 

развитием “метаболического кризиса”, так как оки-

сление жирных кислот требует более высоких затрат 

кислорода, чем глюкозы [8]. Показано, что сердечные 

аритмии могут быть вызваны высоким уровнем СЖК, 

так как они подавляют активность митохондрий в кар-

диомиоцитах. 

Понижение активности NOS как в легких, так и в 

миокарде при воздействии кардиотоксичных доз адре-

налина было выявлено не только в нашей работе, но 

и в исследованиях Aiguo и соавторов, которые изучили 

роль NO в развитии легочной гипертензии при нараста-

ющей гипоксии (8-28 ч.) у крыс и обнаружили понижен-

ное количество иРНК гена NO-синтазы в легких [5].

С другой стороны, в работе Шуматовой и Андре-

евой приводятся противоречивые данные, показываю-

щие повреждающее действие NO на легких в развитии 

Таблица 1

Количественные изменения катехоламинов в легких и миокарде

катехоламины (мкг/г ткани) Группа 1 Группа 2 Группа 3

Адреналин
легкие 0,102 ± 0,02 10,8 ± 0,09* 2,26 ± 0,14† 

миокард 0,08 ± 0,01 78,4 ± 5,3* 17,25 ± 1,2† 

Норадреналин
легкие 1,22 ± 0,09 1,67 ± 0,06* 1,2 ± 0,08§

миокард 1,48 ± 0,18 3,4 ± 0,2* 1,92 ± 0,31†

Примечание: * - р<0,001, достоверность разницы между группами 1 и 2; † - р<0,001, § - р<0,05 – достоверность разницы между 

группами 2 и 3.

Таблица 2

Показатели газового состава и pH артериальной крови

pH pO2, мм рт. ст. pCO2, мм рт. ст.

Группа 1 7,3 ± 0,02 62 ± 3,5 35 ± 3,4

Группа 2 6,95 ± 0,03 13,3 ± 2,1* 119 ± 7,2*

Группа 3 7,19 ± 0,02† 99,15 ± 5,7† 42 ± 4,1†

Примечание: * - p<0,01, достоверность разницы между группами 1 и 2; † - p<0,001, достоверность разницы между группами 

2 и 3.
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дистресс синдрома у крыс, сопровождающееся повы-

шением активности NADPH-диафоразы в альвеолярном 

эпителии и макрофагах [4].

Выводы

1. Летальные дозы КА приводят к отеку и кровоизли-

яниям в легких и миокарде, а также микроцирку-

ляторным нарушениям, сопутствующимися повыше-

нием уровня адреналина и норадреналина в этих 

тканях.

2. Понижение активности NOS в легких и миокарде 

при воздействии кардиотоксичных доз КА может 

обусловить развитие гемодинамических нарушений 

и легочную гипертензию. 

3. При гиперкатехоламинемии повышается концен-

трация СЖК плазмы крови, что может служить 

немаловажным фактором развития аритмий и оста-

новки сердца.

4. Первопричиной развития некроза миокарда яв-

ляется не прямое воздействие высоких доз КА на 

сердечную мышцу, а нарушение альвеолярного га-

зообмена.

5. Применение ИВЛ предупреждает адреналин-инду-

цированное повреждение миокарда и остановку 

сердца.
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 Բա նա լի բա ռեր՝ ադ րե նա լին, թո քե րի և սր տամ կա նի ախ տա-
հա րում, թո քե րի ար հես տա կան օդափոխու թյուն, սր տամ կա նի 
ին ֆարկ տի կան խար գե լում։ 

Ու սում նա սիր վել են ադ րե նա լի նի ազ դե ցու թյամբ առա ջաց-
ված առ նետ նե րի թո քե րի և սր տամ կա նի ձևա բա նա կան ու 
կեն սա քի միական տե ղա շար ժերն ու նրանց շտկ ման հնա րա-
վո րու թյու նը թո քե րի ար հես տա կան շն չա ռու թյան մի ջո ցով: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ ադ րե նա լի նի 
ազ դե ցու թյամբ առա ջաց ված սր տամ կա նի ախ տա հար ման 

առաջ նային պատ ճառ է հան դի սա նում թո քե րի ախ տա հա-
րումն ու ալ վեոլային գա զա փո խա նա կու թյան խան գա րու մը, 
որի հետ ևան քով զար գա նում է ընդ հա նուր թթ ված նա քաղց 
և կար դիոմիոցիտ նե րի վնա սում: Սա հաս տատ վում է նրա-
նով, որ նա խա պես ար հես տա կան շն չա ռու թյան ապա րա տին 
միաց ված առ նետ նե րի մոտ ադ րե նա լի նի նե րար կու մից չեն 
զար գա նում սր տամ կա նի ախ տա հար ման ախ տա բա նա կան 
տե ղա շար ժեր:

 ԹՈ քաՅիՆ գա Զա ՓՈ Խա Նա կՈւԹՅաՆ ԽաՆ գաՐ ՄաՆ ԴԵ Րը ՍՐ տաՄ կա Նի ՓՈՐ Ձա Րա Րա կաՆ աԽ-
տա ՀաՐ ՄաՆ աԽ տած ՆՈւԹՅաՆ գՈՐ ծըՆ Թա ցՈւՄ
 Սե մեր ջյան Ա.Բ., Կրասնիկով Ն.Ֆ., Միսակյան Ա.Է., Թուսուզյան Ա.Տ., Սուսանյան Մ.Գ.
ԵՊԲՀ, Բժշ կա կան կեն սա բա նու թյան ամ բիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: adrenaline, affection of lungs and myocardium, me-
chanical lung ventilation, prevention of myocardial infarction.

The present research was focused on studies of adrenaline-
induced morphological and biochemical alterations in rat lungs 
and myocardium and prevention of these changes by improve-
ment of alveolar gas exchange in rats. 

The results obtained allow concluding that adrenaline-induced 
myocardial injury is a result of primary pulmonary affection and 
suppression of alveolar gas exchange leading to generalized 
hypoxia and affection of cardiomyocytes. This is evidenced by 
prevention of myocardial injury in rats when preliminarily exposed 
to the mechanical lung ventilation prior to adrenaline injection.

AFFECTION OF LUNG VENTILATION IN PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INJURY
Semerjyan A.B., Krasnikov N.F., Misakyan A.E., Tusuzyan A.T., Susanyan M.G.
YSMU, Department of Medical Biology
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острое, подострое, хроническое отравление, отдален-

ные эффекты, предельно допустимая концентрация.

Диметилвинилэтинилкарбинол (карбинол) является 

непредельным одноатомным спиртом. Он применяется 

для производства оптических клеев, различных адгези-

вов и герметиков специального назначения, а также 

для синтеза фармацевтических препаратов. Карбинол 

получается из винилацетилена и ацетона в присутствии 

безводного едкого калия в среде бензола или полуола. 

Карбинол производится в промышленном масштабе.

Карбинол – это бесцветная жидкость с харак-

терным запахом, удельная масса которой составляет 

0,892, температура кипения - 145°С, упругость паров 

- 3,24 мм рт.ст., растворимость в воде - 0,072 г/л. Кар-

бинол является химически активным веществом, легко 

полимезируется.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) карби-

нола в воздухе рабочей зоны утверждена в 1970-е годы 

на уровне 0,05 мг/м3 по аналогии с амиловым спиртом. 

Наши исследования токсических свойств карбинола, 

а также анализ токсикометрических показателей его 

структурных аналогов показывают, что величина ПДК 

этого соединения не соответствует действительности, 

она занижена на 1-2 порядка.

Цель работы - изучение токсических свойств кар-

бинола, в том числе отдаленных эффектов, и научное 

обоснование его ПДК в воздухе рабочей зоны.

Материал и методы

Токсичность карбинола изучалась согласно Ме-

тодическим указаниям [1] в однократных (введение в 

желудок, ингаляция, нанесение на кожу и слизистые 

оболочки), подострых и хронических опытах. Аллерген-

ные свойства вещества изучали на морских свинках ме-

тодами внутрикожной сенсибилизации и аппликации на 

кожу [3]. Карбинол определяли по методу Ю.С. Кагана, 

В.В. Станкевича [3] при 30-кратном введении крысам 

1/5, 1/10, 1/20 и 1/50 ЛД50. Действие карбинола при 

хроническом воздействии изучали в двух сериях опытов, 

при одной контрольной группе по 20 белых крыс обоего 

пола, затравленных динамическим способом: по 4 часа 

в день, 5 дней в неделю в течение 4 месяцев. В I серии 

опытов животных затравляли карбинолом в концентра-

ции 36,5±2,9 мг/м3, во II серии - 5,0±0,7 мг/м3. Состоя-

ние животных в хроническом опыте оценивали по дина-

мике массы тела, суммационно-пороговому показателю 

(СПП), потреблению кислорода, работоспособности и 

массовым коэффициентам внутренних органов [3]. О 

функции печени судили по гексеналовой пробе, актив-

ности микросомальных ферментов, аланинаминотран-

сферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), по 

количеству глютатиона и SH-групп в сыворотке крови. 

Функцию почек оценивали по диурезу, удельной массе 

мочи, количеству хлоридов в моче, уровню креатинина 

в моче и крови. Определяли также количество эритро-

цитов, лейкоцитов, гемоглобина и уровень гематокрита 

в периферической крови [3].

Гонадотоксическое действие карбинола исследо-

вали на крысах-самцах в двух сериях опытов при кон-

центрациях 34,8±2,9 и 5,9±0,8 мг/м3 с экспозицией 

2,5 мес. Показателями гонадотоксического действия 

являлись длительность движения, концентрация и ос-

мотическая резистентность сперматозоидов, индекс 

сперматогенеза, количество семенных канальцев со 

слущенным эпителием и число нормальных спермато-

гоний в канальцах [4]. 

При изучении эмбриотоксического эффекта бере-

менных крыс затравляли карбинолом в течение всего 

периода беременности (21 день) при концентрациях 

29,8±1,9 и 6,25±0,8 мг/м3. Эмбриотоксическое дейст-

вие оценивали по числу желтых тел беременности в 

яичниках, числу живых плодов, резорбций и мест им-

плантаций, общей эмбриональной, доимплантационной 

и постимплантационной смертности плодов, а также по 

массе и длине эмбрионов и плацент, плодово-плацен-

тарному показателю [4]. 

Мутагенное действие карбинола исследовали на 

крысах-самцах в двух сериях опытов, при трех сроках 

экспозиции: I-ая серия - 42,1 мг/м3 (24 часа), 38,7±4,3 

мг/м3 (30 дней), 36,5 ±3,1 мг/м3 (4 мес.); II-ая серия, со-

отвественно, 8,4; 8,3±1,0 и 5,0±0,7 мг/м3. Оценку му-

тагенного действия проводили по уровню хромосомных 

аберраций в клетках костного мозга крыс [2] . 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ДИМЕТИЛВИНИЛЭТИНИЛ-
КАРБИНОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Петросян Ф.Р., Восканян Э.С., Восканян В.С., Налбандян Т.И.
ЗАО “Наирит”, АЭГУ

УДК: 613.632.4
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Результаты исследования 

При однократном введении карбинола в желудок 

среднесмертельная доза [ЛД50] для белых крыс ока-

залась на уровне 1250±174 мг/м3, для белых мышей 

- 460±95мг/м3. В ингаляционных опытах насыщающая 

концентрация карбинола (19540 мг/м3) не вызывала ги-

бель у крыс. Среднесмертельная концентрация (ЛК50) у 

мышей оказалась на уровне 6192±245 мг/м3. При нане-

сении карбинола на кожу 2/3 хвоста крыс среднесмер-

тельное время (ЛТ50) -312±65 мин. ЛД50 кожа (расчет-

ная) - 1659мг/кг. 

При нанесении на кожу спины и в конъюнктиваль-

ный мешок глаза кролика карбинол обладал слабо вы-

раженным раздражающим действием.

Однократный порог интегрального действия кар-

бинола по потреблению кислорода у крыс оказался 

на уровне 503 мг/м3, порог однократного гонадоток-

сического действия -250мг/м3 (по концентрации спер-

матозоидов у крыс), порог раздражающего действия 

у людей - 640 мг/м3, порог запаха у людей 286 мг/м3. 

Аллергенный эффект у карбинола не выявлен. Кумуля-

тивные свойства этого вещества слабо выражены. 

Хроническое отравление крыс карбинолом в кон-

центрации 36,5 мг/м3 вызывало снижение СПП (указы-

вающее на повышение возбудимости ЦНС) и количества 

потребляемого кислорода, увеличение продолжитель-

ности гексеналового сна и связанные с ней изменения 

активности микросомальных ферментов печени (указы-

вающие на снижение обезвреживающей функции пе-

чени). Количество SН-групп в сыворотке крови увели-

чивалось в начале и середине затравочного периода и 

нормализовалось к концу опыта, что можно связывать 

с компенсаторным возрастанием синтеза ферментов, 

ответственных за детоксикацию чужеродных веществ. 

Интенсификацией процессов обезвреживания можно 

объяснить также тенденцию к увеличению уровня оки-

сленного глютатиона. При микроскопическом исследо-

вании легких и печени выявлены микроциркуляторные 

нарушения, инфильтрация и пролиферация лимфоци-

тов и гистиоцитов, дистрофические изменения в гепа-

тоцитах.

В целом, выявленные нарушения в исследованных 

органах и системах организма животных при длитель-

ном воздействии карбинолом позволяют считать кон-

центрацию 36,5 мг/м3 пороговой в хроническом опыте.

При исследовании гонадотоксического действия 

карбинола в I серии опытов установлено статистически 

незначимое снижение длительности движения и осмо-

тической резистентности сперматозоидов, а также уве-

личение количества семенных канальцев со слущен-

ным эпителием.

Интоксикация беременных крыс карбинолом в 

концентрации 29,8 мг/м3 приводила к заметному уве-

личению количества резорбированных плодов, незна-

чительному повышению показателей эмбриональной 

смертности, уменьшению числа нормальных плодов, 

увеличению количества плодов с кровоизлияниями в 

грудной полости и отеком подкожной клетчатки. Масса 

и размеры плодов статистически достоверно увеличи-

вались, что можно объяснить развитием компенсатор-

но-приспособительной реакции организма в ответ на 

длительное воздействие токсиканта.

Цитогенетический анализ препаратов костного 

мозга животных показал, что карбинол в испытанных 

концентрациях и режимах интоксикации статистиче-

ски достоверных хромосомных аберраций не вызывает. 

Только при 4-месячном воздействии высокой концен-

трации карбинола отмечалось некоторое повышение 

уровня хромосомных повреждений, в основном, хрома-

тидного типа.

Обобщая данные по токсикометрии карбинола 

можно заключить, что по большинству показателей он 

относится к III классу веществ (умеренно токсичным и 

умеренно опасным). Карбинол обладает слабо выра-

женным раздражающим, кумулятивным, гонадотокси-

ческим и эмбриотоксическим эффектами. Мутагенным 

и аллергенным действием не обладает. Учитывая, что 

порог общетоксического действия (36,0 мг/м3 ) карбино-

ла во много раз ниже порогов запаха и раздражающе-

го действия, а пороги отдаленных эффектов находят-

ся на уровне порога хронического общетоксического 

действия и эти эффекты слабо выражены, сочли целе-

сообразным нормировать карбинол в воздухе рабочей 

зоны по общетоксическим показателям, в частности, по 

уровню порога хронического действия.

 Коэффициент запаса карбинола рассчитали по 

методу К.К.Содорова [5], при этом сумма баллов оказа-

лась 26 (Limac - 4 балла; Limch - 8; Zch - 8, коэффициент 

возможного ингаляционного отравления (КВИОас) - 2, 

коэффициент видового различия (КВР) - 4), а коэффи-

циент запаса - 12.

На основании изложенного ПДК карбинола для 

воздуха рабочей зоны рекомендована на уровне 3,0 мг/

м3 (класс опасности III), которая была утверждена Ми-

нистерством здравоохранения Республики Армения в 

январе 2012 г.
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 Л И Т Е РАТ У РА

 Դի մե թիլ վի նի լէ թի նիլ կար բի նո լը (կար բի նոլ) չհա գե ցած 
միատոմ սպիրտ է։ Օգ տա գործ վում է օպ տի կա կան սո սինձ նե-
րի, հա տուկ նշա նա կու թյան հեր մե տիկ նե րի և ադ հե զիվ նե րի 
ար տադ րու թյան, ինչ պես նաև դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-
նե րի սին թե զի հա մար։ Սուր փոր ձե րի պայ ման նե րում կար բի-
նո լի LD50 -ը սպի տակ առ նետ նե րի դեպ քում կազ մել է 1250մգ/
կգ, սպի տակ մկ նե րի դեպ քում` 460մգ/կգ։ Ին հա լա ցիոն փոր ձե-
րում կար բի նո լը առ նետ նե րի մահ չի առա ջաց րել, իսկ մկ նե րի 
դեպ քում LC50 -ը կազ մել է 6192մգ/մ3։ Կար բի նո լը ճա գար նե րի 
մաշ կի և աչ քի շաղ կա պե նու վրա թող նում է թույլ ար տա հայտ-
ված գրգ ռիչ ազ դե ցու թյուն։ Այդ նյու թը ալեր գեն հատ կու թյուն 
չու նի։ Են թա սուր փոր ձե րում LD50 -ի 1/5, 1/10, 1/20 և 1/50 չա-
փա բա ժին նե րը 30 -ա պա տիկ ստա մոքս ներ մու ծե լու դեպ քում 
կար բի նո լի կու մու լյա տիվ հատ կու թյուն նե րը թույլ են ար տա-
հայտ ված։

 Կար բի նո լի ին տեգ րալ ազ դե ցու թյան միան վագ շե մային 
կոն ցենտ րա ցիան առ նետ նե րի դեպ քում կազ մել է 503մգ/մ3, 
մարդ կանց դեպ քում գրգ ռիչ ազ դե ցու թյան շե մը /limit/ կազ մել է 
640մգ/մ3, հո տի շե մը̀  286մգ/մ3։ 

Առ նետ նե րի քրո նի կա կան (4 ամիս) թու նա վո րու մը (շա բա թը 
5 օր, օրա կան 4 ժամ) 36,5մգ/մ3 կոն ցենտ րա ցիայի պայ ման-
նե րում լյար դում և երի կամ նե րում առա ջաց րել է չա փա վոր 

ար տա հայտ ված ֆունկ ցիոնալ, կեն սա քի միական և մոր ֆո լո-
գիական փո փո խու թյուն ներ։ 

Ա րու առ նետ նե րի 3 ամիս տևո ղու թյան թու նա վոր ման դեպ-
քում հայտ նա բեր վել է թույլ ար տա հայտ ված գո նա դո տոք սիկ 
ազ դե ցու թյուն։ Կար բի նո լի էմբ րիոտոք սիկ ազ դե ցու թյու նը ու-
սում նա սիր վել է առ նետ նե րի հղիու թյան ողջ ըն թաց քում (21 օր) 
թու նա վոր ման փոր ձե րով, և 29,8մգ/մ3 կոն ցեն տա ցիայով թու-
նա վո րե լու դեպ քում հայտ նա բեր վել է մա հա ցած պտուղ նե րի 
քա նա կի զգա լի ավե լա ցում, սաղմ նային մա հա ցու թյան ան նշան 
մե ծա ցում, պտուղ նե րի զանգ վա ծի և չա փե րի վի ճա կագ րո րեն 
հա վաս տի ավե լա ցում` սերմ նաբ ջիջ նե րի շարժ ման տևո ղու-
թյամբ և օս մո տիկ դի մադ րո ղա կա նու թյան վի ճա կագ րո րեն ոչ 
հա վաս տի նվազ մամբ։ Կար բի նո լի մու տա գեն հատ կու թյուն-
ներն ու սում նա սիր վել են արու առ նետ նե րի վրա կա տար ված 
30 օր 24 ժամ և 120 օր 24 ժամ տևո ղու թյամբ փոր ձե րով։ Այդ 
նյու թում մու տա գեն հատ կու թյուն չի դի տարկ վել։

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տվել հիմ նա վո րե լու կար բի նո լի̀  աշ խա տան քային գո տու օդում 
3,0մգ/մ3 –ի մա կար դա կի ՍԹԿ-ն (վ տան գա վո րու թյան 3-րդ 
դաս), որը 2012 թվա կա նի հուն վա րին հաս տատ վել է ՀՀ առող-
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից։

Դի ՄԵ ԹիԼ վի Նի ԼԷ Թի ՆիԼ կաՐ Բի ՆՈ Լի Հի գիԵՆիկ ՆՈՐ Մա վՈ ՐՈւ Մը  աՇ Խա տաՆ քաՅիՆ 
գՈ տՈւ ՕԴՈւՄ
Պետ րո սյան Ֆ.Ռ., Ոս կա նյան է.Ս ., Ոս կա նյան Վ.Ս., Նալ բան դյան Տ.Ի .
«Նաիրիտ» ՓԲԸ

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Dimethylvinylethynylcarbinol (carbinol) is an unsaturated mon-
oatomic alcohol. It is used for the production of optical cements, 
sealants and adhesives for special purposes, as well as for the 
synthesis of pharmaceutical preparations. During the acute ex-
periments, carbinol of LD50 makes 1.250 mg/kg for albino rats, 
and 460 mg/kg for white mice. In the experiments with inhalation, 
carbinol does not result in death of rats. LC50 makes 6,192 mg/
m3 for mice. Carbinol has a weak stimulating effect on the skin 
and conjunctiva of rabbits. Carbinol has no allergenic quality. The 
cumulative qualities of carbinol are weak in case of introduction 
of LD50 1/5, 1/10, 1/20, 1/50 doses into the stomach 30 times 
during the sub-acute experiments. 

 One-time threshold concentration limit of carbinol integral 
effect on rats made about 503 mg/m3, the irritating influence 
threshold limit for people made 640 mg/m3, and the smell thresh-
old made 286 mg/m3. 

The chronic poisoning of rats (4 months/ 5 days per week, 
daily 4 hours) with 36.5 mg/m3 concentration caused moderately 

expressed functional, biochemical and morphological changes in 
the liver and kidney.

 There was a weakly expressed gonadotoxic effect in case 
of 3-month poisoning of male rats. The embryotoxic influence of 
carbinol on rats was studied during the whole duration of preg-
nancy (21 days) by means of poisoning tests. Considerable in-
crease of the quantity of dead fetuses, minor increase of embry-
onic deaths, statistically reliable increase of the mass and size 
of fetuses in view of statistically unreliable decrease of osmotic 
opposition and sperm cells movement duration was discovered 
in case of poisoning with the concentration of 29.8 mg/m3. The 
mutagenic effect of carbinol on male rats was studied in the ex-
periments with the duration of 24 hours, 30 days and 120 days. 
No mutagenic effect of this substance was discovered. 

The results of the researches allowed substantiating 3 classes 
of danger of 3.0 mg/m3 – level of carbinol in the ACL (admissible 
concentration limit) working area air, which was approved by the 
RA Ministry of Health in January, 2012.

DIMETHYLVINYLETHYNYLCARBINOL HYGIENIC NORMALIZATION IN THE WORKING AREA AIR
Petrosyan F.R., Voskanyan E.S., Voskanyan V.S., Nalbandyan T.I.
“Nairit” CJSC
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Систематическое использование агрохимикатов не-

избежно приводит к накоплению их в почве, загрязнению 

окружающей среды. Транслокация в растения из почвы 

является одним из путей появления нежелательных ве-

ществ, что несет в себе потенциальную опасность для 

потребителей продуктов питания. Однако, для удовлетво-

рения возрастающих потребностей того же насeления в 

сельскохозяйственной продукции, необходимо стабиль-

ное получение урожаев, что возможно, в основном, при 

внесении минеральных удобрений, в частности, азотных. 

По результатам многочисленных опытов разных авторов 

[1-4, 6] в среднем 20-30% внесенного азота теряется в 

виде газообразных соединений и оказывается в возду-

хе, загрязняя его. Избыточное накопление подвижных 

форм азота в корнеобитаемом слое почвы способствует 

появления нитратов в сельскохозяйственной продукции.

При низкой культуре земледелия, высоком уровне стоя-

нии грунтовых вод, а в Армении еще и бесконтрольом ис-

пользовании минеральных удобрений, неизбежно также 

загрязнение почвы. Для сохранения и полного усвоения 

азота, особое значение в мире получило применение 

химических средств, влияющих на превращение азота в 

почве: ингибиторов нитрификации (ИН) – препаратов се-

лективного действия, затормаживающих процессы ни-

трификации на определенной стадии и препятствующих 

накоплению в почве окисленных форм азота. Основная 

характеристика ИН – снижение потерь азота, уменьше-

ние содержания нитратов в сельскохозяйственной про-

дукции и в объектах окружающей среды, включение в 

сложные естественные процессы и влияние на биоло-

гическое равновесие природных систем, в частности, на 

азотный обмен почвы. 

Нами были изучены ИН последнего поколения –

производные пятичленных гетероциклических соедине-

ний с двумя и тремя гетероатомами азота (пиразолы и 

триазолы соответственно) с токсикологических и гиги-

енических позиций, с целью нормирования их в объек-

тах окружающей среды, пищепродуктах растительного 

происхождения [5]. В моделе было изучено также по-

ведение ингибиторов нитрификации в организме тепло-

кровных с целью выяснения возможной их кумуляции в 

организме.

Модели играют важную роль для выяснения про-

цессов токсикокинетики вредных веществ в организме 

и сопоставления концентраций ксенобиотиков с соот-

ветствующими токсическими эффектами, полученными 

при токсикологических исследования [7]. Для построе-

ния математического аналога процесса прохождения 

веществ через столь сложную систему, какой является 

животный организм, последний должен быть мыслен-

но упрощен, расчленен на более простые части. Для 

описания динамики концентраций ингибиторов нитри-

фикации (ИН) в организме была избрана одночастевая 

модель токсикокинетики, где в качестве единствен-

ной части избрана плазма крови, однако модель была 

усложнена тем, что был избран внесосудистый путь вве-

дения ксенобиотиков (per os), т.е. учитывался процесс 

всасывания (абсорбция). Эта модель наиболее проста 

и наряду с обычными упрощениями предусмотривает 

еще одно – организм единое целое и уменьшение кон-

центрации препаратов в крови описывается с помощью 

одной константы скорости – константы элиминации. 

Несомненно, подобное упрощение модели сказывается 

на точности, так как пренебрегается многосторонними 

процессами обмена между частями организма. Однако, 

эта неточность в деталях компенсируется простотой 

расчетов, экспрессностью, которые приводят к объек-

тивным результатам. 

При внесосудистом поступлении препарата в орга-

низм, его концентрация в крови при всасывании возра-

стает и, пройдя через максимум, наблюдается ее паде-

ние. Таким образом, в нашем случае задача сводилась 

к математическому описанию процессов изменения 

содержания вещества в крови при постепенном вса-

сывании его известного количества (Д) и одновремен-

ного выделения. Итоговый закон – окончательный вид 

искомой функции, описывающей поведение вещества в 

однофазной биологической системе при условии экспо-

ненциального поступления в систему известной дозы 

вещества и последующего удаления его по аналогично-

му закону – описывается уровнeнием :

 

ПОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНГИБИТОРОВ НИТРИФИКАЦИИ В  
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Погосян С.Б., Петросян М.С.
ЕГМУ, НИЦ, лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии
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Как видно из уровнения, решение его сводится к 

определению двух констант: константы абсорбции (k) и 

константы элиминации (н), что возможно многочислен-

ными методами кинетических расчетов, базирующихся 

на определении времени полунасыщения (полуабсор-

бции) и полувыведения (полуэлиминации) из экспери-

ментальных данных по поступлению и выведению веще-

ства, представленных в виде графиков в координатах 

“концентрация – время” или “lg концентрация –время” 

или же иным расчетным методам, заключающимся в 

подборе концентраций на графике в точках t, 2t, 3t, 

удовлетворяющих определенным условиям.

В предварительном эксперименте были выявлены 

оптимальные экспозиции отбора проб биологического 

материала (кровь, печень, почки, сердце, легкие, се-

лезенка, мозг, моча, кал) с учетом проведенных ранее 

токсикологических исследований, а затем был постав-

лен основной эксперимент на половозрелых крысах. 

Исследованию подверглись ингибиторы нитрификации; 

1-карбамоил-3(5)-метилпиразол (КМП), N-гидроксиме-

тил-3(5)-метилпиразол (ГММП), 4-амино-триазол (АТГ) и 

2-хлор-6-(трихлорметил)-пиридин (нитрапирин–НП). Ис-

следования проводились с использованием трех доз для 

каждого ИН (1/2, 1/5, 1,10 от DL50). В каждой из экспо-

зиций для каждой дозы отдельного ИН исследовался 

усредненный биоматериал группы животных из 6 осо-

бей. На основании полученных данных были построены 

графики зависимости “концентрация-время” и опреде-

лены время полунасыщения (полуабсорбции) и полувы-

ведения (полуэлиминации), а затем и соответствующие 

константы k, н, которые для ряда НП<ГММП<КМП<АТГ 

составляют соответственно: k – 0,09, 0,41, 0,87, 1,73, н 

- 0,03, 0,05, 0,08, 0,22. Для ряда АТГ<КМП<ГММП<НП 

время полуабсорбции (полунасыщения, полувсасыва-

ния) составляяет соответственно 0,4, 0,8, 1,7, 7,8, часа, 

а полуэлиминации (полувыведения) составляет 3,22; 9,2; 

12,7; 22 часа.

Выявленные константы позволили математически 

описать процессы изменения содержания КМП, ГММП, 

АТГ, НП в крови при постепенном всасывании их извест-

ных доз и одновременном выделении, построить кривые 

процессов абсорбции и элиминации, а также суммарно-

го процесса, вид и форма которых не зависит от дозы, 

являясь функцией свойств указанных ИН (рисунок 1). 

Графическим и расчетным методами определено вре-

мя достижения максимального содержания веществ в 

крови (организме), составляющее соответственно 1,36, 

3,02, 5,84, 18,33 часа для ряда АТГ<КМП<ГММП<НП, 

не зависящее от дозы. Расчитаны величины наиболь-

шего подъема содержания веществ в крови (организме) 

в зависимости от дозы вводимой per os, что напрямую 

коррелирует с наблюдаемой клиникой острой интокси-

кации. 
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Рис. 1 Кривые суммарного процесса абсорбции и элимина-

ции КМП, ГММП, АТГ, НП

Определено расчетное время выведения значимых 

количеств препаратов из органов и крови с момента 

введения, которое составляет 4,5, 12,5, 20,0, 33,3 часа 

соответственно для ряда АТГ<КМП<ГММП<НП, что сов-

падает с результатами эксперимента, однако незначи-

тельные количества препаратов могут определяться в 

крови соотвтственно для того же ряда на 10-11, 5, 4-5 

сутки, что вероятно объясняется наличием более стой-

ких связанных форм препарата с субстратами организ-

ма (белками, липидами, углеводами).

Установленное в токсикологическом эксперименте 

отсутствие кумулятивных свойств изучаемых ИН, было 

подтверждено константами элиминации препаратов, 

кинетическими кривыми, свидетельствующими о невоз-

можности накопления ИН в органах и системах орга-

низма подопытных животных. Ряд токсикокинетических 

параметров (площадь под токсикокинетической кривой, 

общий клиренс и др.) позволяют при сопоставлении рас-

четных и экспериментальных данных, судить о величинах 

биодоступности и биоконцентрации при пероральном 

поступлении определенных доз соединений в организм. 

Выявлена прямая связь между дозой препарата, 

вводимой экспериментальным животным, и расчетным 

временем биологического действия. При этом время 

биологического действия возрастает для определенных 

доз в ряду АТГ<КМП<ГММП<НП, что коррелирует с про-

цессом элиминации препаратов.

Таким образом, проведение токсикокинетических 

исследований позволили дать более точную количествен-

ную характеристику токсического действия некоторых 

ИН пиразолового, триазолового и пиридинового рядов на 

организм теплокровных животных, что было учтено при 

внедрении ИН в практику указывая на их потенциальную 

и реальную опасность для здоровья населения.
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Բ նակ չու թյան աճող կա րիք նե րը հո գա լու և գյու ղատն տե սա-
կան ար տադ րան քի ստաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է կա յուն 
բեր քի ապա հո վում, որը հնա րա վոր է հատ կա պես ազո տա-
կան պա րար տա նյու թեր հող ներ մու ծու մով, ին չը ան խու սա փե-
լիորեն բե րում է նրանց կու տակ մա նը հո ղում, մշա կա բույ սե-
րում։ Քի միական տար բեր նյու թե րի ներ մուծ ման հետ ևան քով 
նիտ րա տաց ման ար դյուն քում պա րար տա նյու թե րից 20-30% 
ազո տի գա զային միացու թյուն նե րի ձևով դե պի օդ է ան ցնե-
լում և ան ձր ևաջ րե րի հետ լվաց վե լով, հայտն վում տար բեր 
ջրամ բար նե րում։ Շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման վտան-
գը ավե լա նում է գյու ղատն տե սա վար ման ցածր կուլ տու րայի 
պայ ման նե րում, երբ չեն պահ պան վում պա րար տա նյու թե րի 
հող ներ մուծ ման ժամ կետ նե րը և չա փա բա ժին նե րը։ Նշ ված 
եր ևույթ նե րը կան խար գե լե լու հա մար կի րառ վում են նիտ րա-
տաց ման ար գե լա կիչ նե րը (ՆԱ), որոնք ու նեն ընտ րո ղա կա-
նու թյուն, ար գե լա կում են նիտ րա տա ցու մը որո շա կի փու լում, 
խո չըն դո տում հո ղում ազո տի օք սի դային ձևե րի կու տա կու մը։ 
Սա կայն, ՆԱ-նե րը, որ պես քսե նո բիոտիկ ներ ևս լիակա տար 
ան վտանգ չեն կա րող լի նել, եթե ան ցնեն մար դու օր գա նիզմ։

 Տա քա րյուն կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում վնա սա կար նյու-
թե րի թու նա բա նա-կի նե տիկ եր ևույթ նե րի պար զա բան ման, 

թու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հետ 
քսե նո բիոտիկ նե րի չա փա քա նակ նե րի հա մադր ման հա մար, 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը իրա կա նաց վել են մո դե լում։ Վեր ջի-
նիս միակ բա ղադ րիչ է հան դի սա ցել արյան պլազ ման։ Մո դե լը 
բար դաց վել է նրա նով, որ ընտր վել է քսե նո բիոտիկ նե րի օր գա-
նիզմ ներ մուծ ման ոչ անո թային՝ per os ու ղին, այ սինքն հաշ վի 
է առն վել ներծծ ման պրո ցե սը ևս։

 Փոր ձա րա րա կան ճա նա պար հով հայտ նա բեր վել է ու ղիղ 
կապ փոր ձա կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ ներ մուծ վող ՆԱ-րի չա-
փա քա նակ նե րի և կեն սա բա նա կան ազ դե ցու թյան հաշ վար-
կային ժա մա նա կի միջև։ Ընդ որում, կեն սա բա նա կան ազ դե-
ցու թյան ժա մա նա կը աճում է АТГ< КМП< ГММП <MП շար քում, 
որը կո րե լաց վում է ու սում նա սիր վող նյու թե րի էլի մի նաց ման 
եր ևույթ նե րի հետ։ Իրա կա նաց ված թու նա բա նա-կի նե տիկ հե-
տա զո տու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տվել ձևա կեր պել 
պի րա զո լային և տրիազո լային ՆԱ-նե րի տա քա րյուն կեն դա-
նի նե րի վրա թու նա բա նա կան ազ դե ցու թյան բնու թա գի րը, 
որը հի գիենիկ կա նո նա կար գե րի հետ մեկ տեղ հաշ վի է առն վել 
նրանց գյու ղատն տե սու թյան մեջ գործ նա կան կի րառ ման , ազ-
գաբ նակ չու թյան հնա րա վոր և իրա կան վտան գի գնա հատ ման 
ժա մա նակ։

Նիտ Րա տաց ՄաՆ ՈՐՈՇ աՐ գԵ Լա կիչ ՆԵ Րի վաՐ քը տա քա ՐՅՈւՆ կԵՆ Դա Նի ՆԵ Րի 
ՕՐ գա ՆիԶ ՄՈւՄ
 Պո ղո սյան Ս.Բ., Պետ րո սյան Մ.Ս.
ԵՊԲՀ, Գի տա կան կենտ րո նի Շր ջա կա մի ջա վայ րի հի գիենայի և թու նա բա նու թյան լա բո րա տո րիա
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 S U M M A R Y

The nitrogen motile form excessive accumulation in the root 
layer of the soil contributes tonitrates appearance in the agricul-
ture manufacturing. Under the conditions of low temperature of 
cultivation, the ground water high level, out of control use of the 
mineral fortifiers the soil pollution is becoming inevitable. Use of 
the chemicals influencing onto the nitrogen conversion, the nitri-
fication inhibitors (NI), became of the crucial importance for nitro-
gen saving and its complete utilization. The NI are preparations 
of the selective action inhibiting the nitrification processes at the 
definite stage and hardling the nitrogen oxidative forms accumu-
lation. They reduce the nitrogen loss and the nitrates content in 
the agriculture manufacturing and the objects of environment be-
ing involved into the complex natural processes and influencing 
onto the biological equilibrium of natural systems.

The NI, derivatives of the pentagonal heterocyclic compounds 
with two and three atoms of nitrogen (pirazoles and triazoles, cor-
respondingly) were studied from the toxicological and hygienic 
positions aiming their norming in the environmental objects, food 
of the natural origin. The NI toxicokinetics was studied purpos-
ing their possible accumulation in the warm-blooded animals.The 
toxicokinetics unipart model was selected for the NI concentra-

tions description in organism, were the blood plasma serves as a 
part. However, the model was complicated by the extra-vascular 
way of introduction of NI (per os), i.e. the absorption process was 
considered as well. The preparations concentration decrease in 
the blood is described with the help of the elimination constant. 
Dependence curves were plotted on the base of data odtained, 
as well as absorbtion time and elimination half-life revaled. Using 
graphical and calculation methods the time required for obtaining 
maximum content of substance in the organism was determined 
to make 1,36, 3,02, 5,84, 18,33 hours for ATG<KMP<GMMP<NP, 
correspondingly, irrespective of the dose level. Depending on the 
dose administered per os values of observed elevation in content 
of substance in the organism are calculated, thus, directly cor-
relating with the clinical picture of acute intoxication. 

Thus, toxicological and kinetic studies allowed to provide 
more exact quantitative characteristics of toxic action exeried by 
ceratin nitrification inhibitors in the organism of warm-blooded 
animals; this latter was considered at their implementation into 
practice, indicating the potential and real hazard for the human 
health.

FATE OF CERTAIN NITRIFICATION INHIBITORS IN THE ORGANISM OF WARM-BLOODED ANIMAL
Poghosyan S.B., Petrosyan M.S.
YSMU, SRC, The environmental hygiene and toxicology laboratory
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 Բա նա լի բա ռեր` ԼՕՌ  հի վան դու թյուն ներ, տա րած վա-

ծու թյուն, երե խա ներ, ու սա նող ներ, նա խա զո րա կո չային 

և զո րա կո չային տա րի քի պա տա նի ներ։

 Հի վան դա ցու թյան, ախ տա բա նու թյան տար բեր ձևե-

րի տա րած վա ծու թյան ցու ցա նիշ ներն առա վել կար ևոր 

են բնակ չու թյան առող ջու թյու նը բնու թագ րե լիս և պայ-

մա նա վո րում են տար բեր տի պի բու ժա կան-կան խար գե-

լիչ մի ջո ցա ռում ներ ան ցկաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

ԼՕՌ օր գան նե րի առանձ նա հա տուկ անա տո միական 

տե ղա կա յումը և կեն սա բա նա կան պաշտ պա նիչ դերն 

օր գա նիզ մում հա ճախ  նա խա տրա մադ րում են դրան-

ցում բոր բո քային պրո ցես նե րի առա ջաց մա նը։

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րի 

վեր լու ծու թյու նը փաս տում է, որ ԼՕՌ օր գան նե րի ախ-

տա բա նու թյան կա ռուց ված քում առա ջա տար տեղ են 

զբա ղեց նում վե րին շն չա ռա կան ու ղի նե րի հի վան դու-

թյուն նե րը, որոնք, ըստ տար բեր մաս նա գետ նե րի, դիտ-

վում են քա ղա քային բնակ չու թյան 25-50% -ի շր ջա նում 

[11]։ Ռու սաս տա նի ազ գային կոն գրե սի՝ շն չա ռա կան օր-

գան նե րի հի վան դու թյուն նե րին վե րա բե րող նյու թե րում 

տեղ գտած վեր ջին հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո-

տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ շն չա ռա կան օր գան նե րի հի-

վան դու թյուն ներն ամե նա տա րած վածն են ներ կայիս 

հա սա րա կու թյան մեջ։ 

Հայտ նի է, որ վե րին շն չու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը 

այն հիմ նա կան ֆի զիոլո գիական պատ նե շը և ֆիլտրն 

է, որը շն չա ռա կան օր գան նե րը և ամ բողջ օր գա նիզ-

մը պաշտ պա նում է շր ջա կա մի ջա վայ րի բազ մա թիվ 

գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն նե րից։ Վե րին շն չու ղի նե րի 

հի վան դու թյուն նե րից առա վել տա րած ված են քթի և 

հարք թային ծո ցե րի հի վան   դու թյուն նե րը [41]։ Բա վա-

կան է նշել, որ Ամե րի կյան ազ գային բյու րոյի (United 

States National Health Interview Survey) տվյալ նե րի հա-

մա ձայն՝ ռի նո սի նու սիտ նե րով տա  ռա  պում է ամե րի կա-

ցի նե րի 14,7% -ը. այդ երկ րի յու րա քան չյուր 8-րդ բնա-

կիչ (1994թ.) հի վանդ է կամ նախ կի նում հի վան դա ցել է 

սի նու սի տով [62]։ Գեր մա  նիայում վեր ջին տաս նա մյա կի 

ըն թաց քում դր վում է սուր և/կամ քրո նի կա կան սի նու-

սի տի 7-10մլն. ախ տո րո շում [55]։ Կա նա դա յում ռի նո սի-

նու սի տի տա րած վա ծու թյու նը հաս նում է 135 -ի` 1000 

բնակ չի հաշ վար կով։ Ռու սաս տա նում նշ ված ախ տա բա-

նութ յամբ տա ռա պող հի վանդ  նե րի տե սա կա րար կշի ռը 

կազ մում է ԼՕՌ-բա ժան մունք ներ հոս պի տա լաց  ված հի-

վանդ  նե   րի 30-50% [34, 52, 73] և ամ բու լա տոր հի վանդ-

նե րի 15-16% -ը [10], ընդ որում, նշ ված ցու ցա նի շը յու-

րա քան չյուր տա րի աճում է 1,5-2% -ով [23, 51, 52, 56]։ 

Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

ար դյունք նե րը վկա յում են, որ դիտ վում է նշ ված ախ տա-

բա նու թյան տե սա կա րար կշ ռի ավե լաց ման կա յուն մի-

տում (ԼՕՌ օր գան նե րի ախ տա բա նու թյան ընդ հա նուր 

կա ռուց ված քում մինչև 30-35%)։

 Հաս տատ ված է, որ դեպ քե րի մո տա վո րա պես 0,5-

2% -ո մ վե րին շն չու ղի նե րի հի վան դու թյուն նե րը բար դա-

նում են հարք թային ծո ցե րի թա րա խային բոր բոք մամբ 

[51, 56]։ Մի ջին հաշ վար կով մե ծա հա սակ բնակ չու թյան 

5-15% -ը, իսկ երե խա նե րի 5% -ը տա ռա պում է ռի նո սի-

նու սի տի այս կամ այն տե սա կով [31, 34, 35, 45]։ Վերծ-

նո տային սի նուսիտի մաս նա բա ժի նը հարք թային ծո ցե-

րի ախ տա հար ման ընդ հա նուր թվա քա նա կում 56-73 % 

է, այ սինքն` գե րակ շիռ մա սը, ընդ որում, նվազ ման մի-

տում չի նկատ վում։

Չ նա յած հարք թային ծո ցե րի բոր բոք ման պատ-

ճա ռաախ տած նա կան մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու-

թյան հա ջո ղու թյուն նե րին և գործ նա կան բժշ կու թյան 

մեջ բուժ ման նո րա գույն եղա նակ նե րի ներդր մա նը՝ սուր 

սի նու սի տը հա ճա խա կի է ան ցում կա տա րում քրո նի կա-

կան ձևին և ռե ցի դի վում [4, 16, 17, 71]։ 

Սի նու սիտ նե րի թա րա խային-պո լի պոզ և պո լի պոզ 

ձևե րի տա րած վա ծու թյու նը 20-30 % է [22, 74], իսկ պո-

լի պոզ ռի նո սի նու սիտ նե րի դեպ քում դի մե լիու թյան ցու-

ցա նի շը հաս նում է մինչև 5,8 -ի` 10000 մար դու հաշ վար-

կով [38]։ 

Վերծ նո տային, ճա կա տային և մա ղոսկ րային ծո-

ցե րի հի վան դու թյուն նե րի քրո նի կա կան էք սու դա տիվ 

ձևե րը հազ վա դեպ են մե կու սաց վա ծ ըն թա նում։ Ավե լի 

հա ճախ դիտ վում է ճա կա տային և մա ղոսկ րային ծո ցե-

րի, վերծ նո տային և մա ղոսկ րային ծո ցե րի զու գակց ված 

ախ տա հա րում [10]։ 

Այս պի սով, քթի և հարք թային ծո ցե րի լոր ձա թա-

ղան թի բոր բո քային և դիստ րո ֆիկ հի վան դու թյուն նե րի 

կան խար գե լու մը և բու ժու մը քիթ կո կոր դա կան ջա բա նու-

քիԹ կՈ կՈՐ Դա կաՆ Ջա Բա Նա կաՆ ՀիՄ Նա կաՆ Հի վաՆ ԴՈւԹՅՈւՆ-
ՆԵ Րի  տա Րած վա ծՈւԹՅՈւ Նը Եվ կա ռՈւց ված քը Ժա Մա Նա կա կից 
պաՅ ՄաՆ ՆԵ ՐՈւՄ (գ Րա կա ՆՈւԹՅաՆ տԵ ՍՈւԹՅՈւՆ)
Սարգ սյան Ս.Ա .
ԵՊԲՀ, ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի ամ բիոն

ՀՏԴ. 616.21-036.22+614.1:312
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թյան կար ևոր խն դիր նե րից մեկն է [22, 23, 36]։

 Քիթ կո կոր դա կան ջա բա նութ յան մեջ շա րու նա կում է 

ար դիական մնալ քրո նի կա կան նշի կա բոր բի (տոն զի լիտ) 

կլի նի կայի, ախ տո րոշ ման և բուժ  ման հիմ նախն դի րը, որը 

բա ցատր վում է վեր ջի նիս բարձր տա րած վա ծու թյամբ և 

այլ օր գան-հա մա կար գե րի հետ կապ վա ծու թյամբ։ Այս 

ախ տա բա նու թյունն ավե լի հա ճախ հան դի պում է երի-

տա սարդ, հետ ևա բար ման կած նա կան, զո րա կո չային և 

առա վել աշ խա տու նակ տա րի քի ան հատ նե րի շր ջա նում։ 

XX դա րի հե տա զո տո ղնե րի տվյալ նե րով քրո նիկ նշի-

կա բորբ է հայտ նա բեր վում մե ծա հա սակ բնակ չու թյան 

4-15,8% -ի շր ջա նում։ 

Ք րո նի կա կան նշի կա բորբն էա կան տեղ է զբա ղեց-

նում նաև ԼՕՌ-բա ժան մունք ներ հոս պի տա լաց ված 

հի վանդ նե րի ընդ հա նուր կա ռուց ված քում, սա կայն մե-

ծա հա սակ նե րի (5-15%) և երե խա  նե րի (15-30%) շր ջա-

նում հի վան դու թյան տա րած վա ծու թյան ցու ցա նիշ նե րը 

զգա լիորեն տար բեր են [20]։ Քրո նի կա կան նշի կա բորբ 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան առող ջա պա հու թյան առաջ-

նա կարգ խն դիր նե րից մեկն է, քա նի որ հա ճա խա կի հի-

վան դա ցող երե խա նե րի շր ջա նում (յու րա քան չյուր 4-րդ 

երե խան) այն 43 % է [45]։ 

Ըստ բժշ կա կան քն նու թյուն նե րի ար դյունք նե րի՝ 

երե խա նե րի շր ջա նում ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի կա-

ռուց ված քում առա ջա տար տեղ են զբա ղեց նում քմային 

և ըմ պա նա յին նշիկ նե րի ախ տա բա նու թյու նը (63,7-

274‰), քրո նի կա կան նշի կա բոր բը (100-295‰) [9, 13, 

15, 30, 49]։ Ըստ դի մե լիու թյան տվյալ նե րի՝ առա ջին 

կար գային տե ղը նույն պես պատ կա նում է ըմ պա նի ախ-

տա բա նու թյա նը (36,6‰), իսկ երկ րոր դը` քթի ախ տա-

բա նու թյա նը (16,3-16,7‰) [3, 44]։

 ԼՕՌ օր գան նե րի ախ տա բա նու թյան ընդ հա նուր և 

առան ձին նո զո լո գիական ձևե րի տա րած վա ծու թյունն 

ան կաս կած պայ մա նա վոր ված է հե տա զոտ ված երե խա-

նե րի տա րի քային կազ մով։ Մի շարք հե տա զո տող նե րի 

տվյալ նե րով վե րին շն չա ռա կան ու ղի նե րի և ական ջի 

քրո նի կա կան ախ տա բա նու թյամբ ախ տա հար վա ծու-

թյան ցու ցա նիշն աճում է երե խայի տա րի քին զու գըն-

թաց։ Այս պես՝ դի մե լիու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 

երե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի շր ջա նում վե րին շն չու ղի-

նե րի ախ տա բա նու թյան տա րած վա ծու թյու նը հա մա-

պա տաս խա նա  բար 26,5‰ և 35,4 ‰ է, իսկ ական ջի 

քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի նը` 3,8‰ և 6,7‰ [3, 

13, 30, 45, 46]։ Այլ հե տա զո տող նե րի տվյալ նե րով տա-

րի քին զու գըն թաց դիտ վում է քմային և ըմ պա նային 

նշիկ նե րի գե րա ճի տա րած վա ծու թյան նվա զում, սա կայն 

ավե լա նում է հարք թային ծո ցե րի քրո նի կա կան ախ տա-

հա րում նե րով և քրո նի կա կան նշի կա բոր բով տա ռա պող 

հի վանդ նե րի թի վը [13, 45]։ Օրի նակ՝ եթե մինչև 4 տա-

րե կան հա սա կը քրո նի կա կան նշի կա բոր բը հան դի պում 

է հե տա զոտ ված 1000 երե խա նե րից 190 –ի շր ջա նում, 

ապա 10-14 տա րե կան հա սա կում վեր ջի նիս հա ճա խա-

կա  նու թյու նը հաս նում է 280-295‰։

 Ժա մա նա կա կից քիթ կո կոր դա կան ջա բա նու թյան 

մեջ թե՛ բժշ կա կան և թե՛ սո ցիալա կան առու մով շա-

րու նա կում է ար դիական մնալ նաև ծան րալ սութ յան 

հիմ նախն դի րը, որը լր ջո րեն դժ վա րաց նում է այդ ախ-

տա բա նու թյամբ տա ռա պող մար դու հար մա րու մը հա-

սա րա կու թյան մեջ։ Ծան րալ սու թյու նը, որը պայ մա նա-

վոր ված է ձայ նըն կա լող ապա րա տի ախ տա հար մամբ, 

բա վա կա նին հա ճախ է հան դի պում և մեծ տե սա կա րար 

կշիռ ու նի ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի ընդ հա նուր կա ռուց-

ված քում [12, 24, 27, 59]։ 

Երկ րագն դի բնակ չու թյան մո տա վո րա պես 6% -ը 

(278 մլն.) տա ռա պում է խլու թյամբ կամ լսո ղու թյան հետ 

կապ ված խն դիր ներ ու նի։ ԱՀԿ -ի (Ա ռող ջա պա հու թյան 

հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն) վի ճա կագ րա-

կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ սո ցիալա կան պատ ճառ նե-

րով լսո ղու թյան կո րուստ ու նե ցող բնա կիչ նե րի թվա-

քա նա կը 2002թ. կազ մել 0,8-21 % է՝ պայ մա նա վոր ված 

տա րա ծաշր ջա նով։ 

Ներ կա յումս լսո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող հի-

վանդ նե րի ընդ հա նուր թի վը Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու-

նում գե րա զան ցում է 13 մլն.-ը, որից ավե լի քան 1 մլն.-ը 

երե խա ներ և դե ռա հաս ներ են [12, 18, 26, 58]. մի ջին-

հաշ վար կով լսո ղու թյան խան գա րում է հայտ նա բեր վում 

երե խա նե րի 0,24-0,44% -ի շր ջա նում [24, 45, 46]։ 

Աու դիոլոգ նե րի Ամե րի կյան ակա դե միայի տվյալ նե-

րով յու րա  քան չյուր տա րի աշ խար հում ծն վում է 40 դԲ-ը 

գե րա զան ցող լսո ղու թյան կո րուստ ու նե ցող 665 հա զա-

րից ավե լի երե խա։ Այդ քա նա կը տա րի քին զու գըն թաց 

ավե լա նա լով` 9 տա րե կա      նին մոտ կրկ նա պատկ վում է 

[26]։

 Հա մաշ խար հային վի ճա կագ րու թյու նը վկա յում է, որ 

տն տե սա պես զար գա ցած երկր նե րում 1000 նո րա ծին-

նե րից 1-2 -ը ծն վում է ար տա հայտ ված ծան րալ սու թյամբ 

և մե կը՝ խլու թյամբ [18, 68, 70, 72]։  Բա ցի դրա նից, կյան-

քի առա ջին երեք տա րի նե րին լսո ղու թյու նը կորց նում են 

ևս 2-3 երե խա։ Ըստ Ա. Դեյ վի սի տվյալ նե րի՝ լսո ղու թյան 

խան գա րում ու նե ցող ան ձանց թի վը կրկ նա պատկ վում է 

առա ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում, ընդ որում, լսո ղու-

թյու նը վա տա նում է 20 դբ -ով [66]։ 

Ֆ.Ի. Բես սի և հա մա հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րի հա-

մա ձայն՝ ԱՄՆ -ի Թեն նե սի նա հան գի 1218 դպ րո ցա կան-

նե րին հե տա զո տե լիս ն վա զա գույն նյար դազ գա յա կան 

ծան րալ սու թյուն (լ սո ղու թյան շե մը 15-25 դԲ) է հայտ նա-

բեր վել հե տա զոտ վող նե րի 5,4% -ի շր ջա նում։ Ծան րալ սու-

թյան բո լոր ձևե րի տա րած վա ծու թյու նը եղել է 11,3% [63]։
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Պ.Ե. Բրուկ հաու սե րի և հա մա հե ղի նակ նե րի տվյալ-

նե րով միակող մա նի ծան րա լսու թյամբ տա ռա պող 

երե խա նե րի թիվն աճում է բնակ չու թյան շր ջա նում՝ 

կազ մե լով 13։1000 (հաշ վի է առն վել 25 դԲ -ից ավե լի 

լսո ղու թյան կո րուս տը)։ Մաս նա գետ ներն ու շադ րու թյուն 

են հրա վի րում այն հան գա ման քին, որ լսո ղու թյան կորս-

տի չհայտ նա բեր ված պատ ճա ռա գի տու թյան դեպ քում, 

հի վանդ նե րի որոշ մա սի դեպ քում մի քա նի տա րի ան ց 

լսո ղու թյան աս տի ճա նա կան կո րուստ է դիտ վում նաև 

մյուս ական ջում [64]։ 

ԱՀԿ -ի կան խա տե սում նե րով 2020 -ին երկ րագն դի 

բնակ չու թյան ավե լի քան 30% -ը ու նե նա լու է լսո ղու թյան 

խան գա րում [24, 65, 69]։

Նշ ված ախ տա բա նու թյան պատ ճա ռա գի տու թյան 

ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ լսո ղու թյան 

կորս տի հիմ նա կան պատ ճա ռը երե խա նե րի շր ջա նում 

էք սու դա տիվ մի ջին ական ջա բոր բը [59] և քրո նի կա կան 

թա րա խային մի ջին ական ջա բորբն են։ Այդ են հաս տա-

տում Մ.Ե. Զա գո րյանս կա յայի և հա մա հե ղի նակ նե րի 

կող մից երե խա նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված լսո ղու թյան 

խան գար ման հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի վի-

ճա կագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ՌԴ բո լոր տա րա-

ծաշր ջան նե րում։ Մաս նա գետ նե րը նշում են, որ վեր ջին 

տա րի նե րին դիտ վում է ծան րալ սու թյան հա ղորդ չա կան 

և խա ռը ձևե րով տա ռա պող երե խա նե րի թվի աճ, որը 

բա ցատր վում է մի կող մից մի ջին ական ջի հի վան դու-

թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես էք սու դա տիվ մի ջին օտի տի 

(ա կան ջա բորբ) ախ տո րոշ ման բա րե լավ մամբ (ժա մա նա-

կա կից սար քա վո րում նե րով տա րա ծաշր ջա նային սուր-

դո լո գիական կա բի նետ նե րի հա գեց վա ծու թյան ավե լաց-

ման շնոր հիվ), մյուս կող մից` նշ ված հի վան դու թյուն նե րի 

ոչ ժա մա նա կին և ոչ ռա ցիոնալ բուժ մամբ, որն էլ ժա մա-

նա կի ըն թաց քում հան գեց նում է կա յուն հա ղորդ չա կան 

ծան րալ սու թյան զար գաց մա նը [26]։ 

Այս պես՝ ՌԴ -ի սուր դո լո գիական կա բի նետ նե րի 

տվյալ նե րով 2001 -ին երե խա նե րի 17,9% -ի շր ջա նում 

հաս տատ վել է լսո ղու թյան կո րուստ ժա մա նա կին չախ-

տո րոշ ված կամ սխալ բուժ ված էք սու դա տիվ մի ջին 

ական ջա բոր բի հետ ևան քով, 2004 -ին այդ թիվն աճել է 

մինչև 34,8%, իսկ 2005 -ի ն` 38,7%։ 2004 -ի տվյալ նե րով 

քրո նի կա կան թա րա խային մի ջին ական ջա բոր բը ծան-

րալ սու թյան պատ ճառ է դար ձել 29,3% դեպ քե րում [25, 

26, 27]։ 

Ն մա նա տիպ տվյալ ներ են ար ձա նագր վել նաև Մեծ 

Բրի տա նիայում։ Ե. Դոո ե կի տվյալ նե րով լսո ղու թյան 

նվազ ման հիմ նա կան պատ ճա ռը դպ րո ցա կան նե րի շր-

ջա նում էք սու դա տիվ մի ջին ական ջա բորբն է [67]։

 Հե տաքր քիր են Մ.Ե. Զա գո րյանս կա յայի և հա մա հե-

ղի նակ նե րի մեկ այլ ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը։ 

Հե տա զո տե լով 11-17 տա րե կան 200 դպ րո ցա կա ննե րի՝ 

ն րանք ծան րալ սու թյուն են հայտ նա բե րել 22 երե խայի 

դեպ քում (11%)։ Նրան ցից 10 -ի դեպ քում ծան րալ սու-

թյու նը կրել է հա ղորդ չա կան բնույթ, իսկ որ պես պատ-

ճա ռա կան գոր ծոն հաս տատ վել են եվս տա խի տը, էք սու-

դա տիվ մի ջին ական ջա բոր բը և 1 դեպ քում` ադ հե զիվ 

օտի տը։ Երե խա նե րից 12 –ի շր ջա նում ծան րալ սու թյու նը 

կրել է նյար դազ գա յա կան բնույթ։ Հարկ է նշել, որ այս 

խմ բի երե խա նե րի կե սը կա նո նա վոր կեր պով երաժշ-

տու թյուն է լսել ական ջա կալ նե րով, ընդ որում, 2-ը մետ-

րո յում, այ սինքն` աղմ կոտ մի ջա վա յում և վիբ րա ցիայի 

պայ ման նե րում, ինչն, ան կաս կած, կոր ծա նա րար ազ դե-

ցու թյուն է թո ղել լսո ղա կան վեր լու ծի չի վրա։ Ու շագ րավ 

է նաև, որ 12 երե խա նե րից միայն մեկն է տե ղյակ եղել 

իր ծան րալ սու թյան մա սին [26]։

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րի վեր-

լու ծու թյան հի ման վրա հաս տատ վել է, որ քրո նի կա կան 

ական ջա բոր բե րով տա ռա պում է բնակ չու թյան 1,5-4% -

ը, իսկ, ըստ որոշ տվյալ նե րի, այն կար գային երկ րորդ-եր-

րորդ տե ղում է վե րին շն չու ղի նե րի և ական ջի քրո նի կա-

կան հի վան դու թյուն նե րի կա ռուց ված քում` մե ծա հա սակ 

բնակ չու թյան շր ջա նում դեպ քե րի 18-23% հա ճա խա կա-

նու թյամբ [45]։ 

Ա ռան ձին դեպ քե րում նյար դազ գա յա կան ծան րալ-

սու թյու նը (կոխ լեոպա թիա) ու ղեկց վում է հա վա սա րակշ-

ռու թյան խան գար մամբ և գլ խապ տույ տով [2]։ Հե տա զո-

տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ գլ խապ տույ տի 

տես քով վես տի բու լյար դիս ֆունկ ցիա և ատաք սիա ու-

նե ցող հի վանդ նե րը կազ մում են բնակ չու թյան 0,14% -ը, 

իսկ ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի կա ռուց ված քում՝ մինչև 

10% -ը։ Վես տի բու լյար ապա րա տի դիս ֆունկ ցիան առա-

վե լա պես հայտ նա բեր վում է 30-50 տա րե կան աշ խա-

տու նակ ան ձանց շր ջա նում։ Ական ջա նյար դա բա նա կան 

պրո ֆի լի ամ բու լա տոր հի վանդ նե րի շր ջա նում նման հի-

վանդ նե րի տե սա կա րար կշի ռը կազ մում է մինչև 40% 

[2], իսկ քիթ կո կոր դա կան ջա բա նա կան կա բի նետ նե րում 

և բա ժան մունք նե րում բժշ կա սո ցիալա կան փոր ձաքն-

նու թյուն ան ցնող հի վանդ նե րի մինչև 20% -ը ։

 Ցածր չէ նաև ԼՕՌ օր գան նե րի բնա ծին, այդ թվում` 

ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու-

թյու նը։ Բնա ծին խլու թյան և ծան րալ սու թյան կա ռուց-

ված քում զգա լի տեղ են զբա ղեց նում լսո ղու թյան ժա-

ռան գա կան խան գա րում նե րը, որոնք կան խար գել ման 

մե թոդ նե րի յու րա հատ կու թյան պատ ճա ռով պա հան ջում 

են հա տուկ մո տե ցում։ 

ԼՕՌ օր գան նե րի հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում 

ժա ռան գա կան գոր ծո նի և արյան գե նե տիկ ցու ցիչ նե րի 

(մար կեր նե րի) փոխ կա պակց վա ծու թյուն է հայտ նա բեր-

վել օտոսկ լե րո զի, քրո նի կա կան մի ջին ական ջա բոր բի, 



29ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012

խլու թյան, միկ րօ տիայի, ար տա քին լսո ղա կան ան ցու ղու 

ատ րե զիայի, ատ րո ֆիկ ռի նի տի (ք թա բոր բի), քրո նի կա-

կան նշի կա բոր բի և այլ ախ տա բա նու թյուն նե րի նկատ-

մամբ [21, 29, 40, 42, 43, 47]։

 Հաս տատ ված է, որ ԼՕՌ օր գան նե րի զար գաց ման 

բնա ծին արատ նե րով երե խա նե րի ծնուն դը որոշ տա րա-

ծաշր ջան նե րում բա վա կա նին լայն տա րա ծում ու նե ցող 

ախ տա բա նու թյուն է։ Ու սում նա սի րու թյուն նե րը փաս-

տում են, որ ԼՕՌ օր գան նե րի բնա ծին և ժա ռան գա կան 

հի վան դու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը տար բեր 

է ոչ միայն տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում, այլև նույն 

տա րա ծաշր ջա նի տար բեր վայ րե րում։ Նման տար բե րու-

թյուն նե րը բա ցատր վում են տվյալ շր ջա նին բնո րոշ այս 

կամ այն գոր ծոն նե րի առ կա յու թյամբ (ի նբ րի դինգ, էն դո-

գամ և արյու նակ ցա կան ամուս նու թյուն ներ)։ Արյու նակ-

ցա կան և էն դո գամ ամուս նու թյուն նե րը մե ծաց նում են 

ախ տա բա նա կան ռե ցե սիվ գե նի հո մո զի գո տաց ման հա-

վա նա կա նու թյու նը։ 

Վ.Մ. Պա նա խիանն ու սում նա սի րել է ԼՕՌ օր գան-

նե րի բնա ծին և ժա ռան գա կան ախ տա բա նու թյան տա-

րած վա ծու թյու նը, հա ճա խա կա նու թյու նը և կա ռուց ված-

քը Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյու նում։ Պարզ վել է, որ 

ԼՕՌ ախ տա բա նու թյան կա ռուց ված քում առա վել մեծ 

տե սա կա րար կշիռ ու նեն խլու թյան (47,5%) և ծան րալ-

սու թյան (41,5%) բնա ծին և ժա ռան գա կան ձևե րը։ Տա-

րած վա ծու թյամբ երկ րորդ տե ղում է քթի և հա րա կից 

ծո ցե րի ախ տա բա նու թյու նը (6,5%), ապա հա ջոր դում 

են ըմ պա նի ախ տա հա րում նե րը (3,1%)։ Նվա զա գույն 

տե սա կա րար կշիռ ու նեն կո կոր դի բնա ծին ան կա նո-

նու թյուն նե րը (0,026%)։ Ախ տա հար ման մե կու սաց ված 

ձևե րի տա րած վա ծու թյու նը (70,4%), զու գակց ված ձևե-

րի հետ հա մե մա տած, զգա լիորեն բարձր է (29,6%) [47]։

 Հա սա րա կու թյան առանձ նա հա տուկ խումբ են ու-

սա նող նե րը, որոնց առող ջու թյան պահ պան ման խն դի րը 

բա ցի բժշ կա կա նից, նաև սո ցիալա կան է։ Բու հե րի ու-

սա նող նե րի առա վե լա գույն մա սը է 16-25 տա րի քային 

խմ բում է։ Այդ տա րի քում երի տա սարդ ներն ու նեն առող-

ջու թյան որո շա կի կար գա վի ճակ, որն ար դեն ձևա վոր վել 

է նա խորդ` հատ կա պես դպ րո ցում ու սա նե լու տա րի նե րի 

ըն թաց քում։ 

Ա վե լի քան 10 հա զար բարձր դա սա րան ցի նե րի 

հա մա լիր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա 

հաս տատ վել է, որ քա ղա քի և գյու ղե րի տար բեր տի պի 

դպ րոց նե րում սո վո րող դե ռա հաս նե րի շր ջա նում ԼՕՌ 

օր գան նե րի հի վան դու թյուն նե րը  խիստ տա րած ված են. 

ԼՕՌ ախ տա բա նու թյուն է հայտ նա բեր վել 47-71% դե-

ռա հաս նե րի շր ջա նում [39]։ Նման առող ջա կան մա կար-

դա կով նրանք շա րու նա կում են կր թու թյու նը դպ րո ցից 

հե տո։ Ըստ բժշ կա կան փաս տաթղ թե րի՝ առողջ կա րող 

էր հա մար վել բուհ ըն դուն վող նե րի միայն 40% –ը [14]։ 

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ու սա նե լու 

տա րի նե րին ու սա նող նե րի առող ջա կան վի ճա կի ցու-

ցա նիշ նե րը շա րու նա կում են նվա զել, իսկ քրո նի կա կան 

հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյունն աճում է։ Ար-

դյուն քում բուհն ավա տե լիս առողջ կա րող է հա մար վել 

շր ջա նա վարտ նե րի ըն դա մե նը 20% -ը։ Բարձ րա գույն և 

մի ջին ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ու սա նող նե-

րի ավե լի քան 60% -ը տա ռա պում է քրո նի կա կան հի-

վան դու թյուն նե րով, որոն ցից առա ջին տե ղում են շն չա-

ռա կան և նյար դային հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րը 

[5]։

XX դա րի 20 -ա կան թվա կան նե րին, ու սա նող նե-

րի առող ջա կան վի ճա կի գնա հատ ման տվյալ նե րի հա-

մա ձայն, առա վել մեծ տա րա ծում ու նեին այն պի սի հի-

վան դու թյու ններ, ինչ պի սիք են թո քե րի տու բեր կուլյո զը 

(մինչև 18%), սր տի ռև մա տիկ հի վան դու թյուն նե րը 

(30%), սա կա վա րյու նու թյու նը (10-65%), նև րաս թե նիան 

(10-28%), մա լա րիան [8]։

 Ներ կայիս ու սա նող նե րի շր ջա նում իրենց տա րած-

վա ծու թյամբ առա վե լա գույն տե սա կա րար կշիռ ու նեն 

նյար դային հա մա կար գի ֆունկ ցիոնալ խան գա րում նե րը, 

ատամ նա փու տը, ԼՕՌ օր գան նե րի քրո նի կա կան բոր բո-

քային հի վան դու թյուն նե րը, զար կե րա կային գերճն շու մը, 

մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րը [6]։ 

Մի խումբ գիտ նա կան ներ, ու սում նա սի րե լով ԼՕՌ 

հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյու նը Բե լա ռու սի 

պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի 

շր ջա նում, նշում են, որ այն շատ տա րած ված է [54] և 

ուս ման տա րի նե րի ըն թաց քում աճում է 5% -ո վ։ I կուր սի 

ու սա նող նե րի շր ջա նում ԼՕՌ օր գան նե րի ախ տա հար-

ման տա րած վա ծու թյու նը կազ մել է 52% (աղ ջիկ նե րի շր-

ջա նում` 56%, տղա նե րի շր ջա նում` 30%), իսկ IV-V կուր-

սե ցի նե րի շր ջա նում` 57% (աղ ջիկ նե րի շր ջա նում` 61%, 

տղա նե րի շր ջա նում` 48%)։ Ընդ որում, աղ ջիկ նե րի հետ 

հա մե մա տած, ԼՕՌ ախ տա բա նու թյան ավե լի ար տա-

հայտ ված աճ է դիտ վել տղա նե րի շր ջա նում (աղ ջիկ նե-

րի շր ջա նում` 5% -ո վ, տղա նե րի շր ջա նում` 18% -ո վ) [28]։ 

ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյունն աճել է 

նաև նա խորդ տա րի նե րի հետ հա մե մա տած։ Այս պես՝ 

1988-1993 թվա կան նե րի հետ հա մե մա տած [50]՝ I կուր-

սի ու սա նող նե րի շր ջա նում հի վան դա ցու թյունն աճել է 

գրե թե 36% -ո վ, իսկ IV-V կուր սե ցի նե րի շր ջա նում` 18% -

ո վ, փո փոխ վել է ԼՕՌ ախ տա բա նու թյան կա ռուց ված քը. 

զգա լիորեն աճել է քրո նի կա կան ռի նի տի տա րած վա ծու-

թյու նը [28, 54]։ Մաս նա գետ ներն ար ձա նագ րում են նաև 

ԼՕՌ ախ տա բա նու թյան ար տա հայտ ված բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյունն ու սա նող նե րի, հատ կա պես առա ջին 

կուր սե ցի նե րի կյան քի որա կի վրա։
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 Մեր հան րա պե տու թյու նում ու սա նող նե րի առող ջա-

կան վի ճա կի հա մա լիր հե տա զո տու թյուն է կա տար վել 

Ն.Զ. Խա չի կյա նի (2009) կող մից։ Ստաց ված ար դյունք նե-

րի հա մա ձայն՝ չոր րորդ տե ղում են շն չա ռա կան օր գան-

նե րի (ք թի միջ նա պա տի ծռում ներ` առանց շն չա ռու թյան 

խան գար ման և շն չա ռու թյան խան գա րու մով, պո լիպ, 

քրո նի կա կան նշի կա բորբ, քրո նի կա կան ֆա րին գիտ  (ըմ-

պա նա բորբ), քրո նի կա կան լա րին գիտ (կո կոր դա բորբ), 

քրո նի կա կան ռի նիտ, հայ մո րիտ և բրոն խային ասթ մա 

ախ տո րո շում նե րով) հի վան դու թյուն նե րը։ Ական ջի և 

պտ կաձև ելու նի հի վան դու թյուն նե րի (տար բեր աս տի-

ճա նի լսո ղու թյան խան գա րում ներ, ական ջա բորբ և լսո-

ղա կան նյար դի բոր բո քում) տարծ վա ծու թյու նը բարձր չի 

եղել. այն կազ մել է 0,3±0,1% [1]։ 

Ան ցած դա րաշր ջա նի 90 -ա կան թվա կան նե րին գի-

տա կան հան դես նե րում տեղ գտած դպ րո ցա կան նե րի 

առող ջա կան վի ճա կի վա տաց ման վե րա բե րյալ հա ղոր-

դագ րու թյուն ներն ուղ ղա կիորեն կապ ված են նաև զո-

րա կո չային տա րի քի երի տա սարդ նե րի առող ջու թյան 

հետ [60, 61]։ Ինչ պես ար դեն նշ վել է, նա խա զո րա կո-

չային և զո րա կո չային տա րի քի պա տա նի նե րի առող ջա-

կան վի ճա կի ան բա վա րար մա կար դա կի մա սին են վկա-

յում բազ մա թիվ գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ [19, 

33, 37, 53]։ 

Հա մա ձայն Ռ.Դ. Պաշ կովս կու հե տա զո տու թյան 

ար դյունք նե րի (2005)՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում 

1997-2001 թվա կան նե րին 16-17 տա րե կան տղա նե-

րի ընդ հա նուր հի վան դա ցու թյան աճի զու գակց մամբ 

38% -ով ավե լա ցել է այն պա տա նի նե րի քա նա կը, որոնք 

առող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով ճա նաչ վել են զին վո-

րա կան ծա ռա յու թյան հա մար ժա մա նա կա վո րա պես ոչ 

պի տա նի (այ սինքն` բուժ ման կամ հե տա զոտ ման կա րիք 

ու նե ցող), սահ մա նա փակ պի տա նի կամ ոչ պի տա նի։ 

Նրա տվյալ նե րով 2001-2003 թվա կան նե րին 15-17 տա-

րե կան դե ռա հաս նե րի ընդ հա նուր հի վան դա ցու   թյունն 

աճել է 12% -ո վ, ընդ որում, 2003 -ին հի վան դա ցու թյան 

կա ռուց ված քում առա ջին տե ղում են շն չա ռա կան օր-

գան նե րի հի վան դու թյուն նե րը (49,6%), երկ րորդ տե ղում 

են մար սո ղա կան հա մա կար գի (7,5%), իսկ եր րորդ տե-

ղում` աչ քի և հա վե լյալ ապա րա տի հի վան դու թյուն նե րը 

(5,3%) [48]։

Մ .Ի. Բա գան դո վի՝ 10 տար վա (1993-2003թթ.) վի-

ճա կագ րու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ զին վո րա կան 

ծա ռա յու թյան հա մար ոչ պի տա նի ճա նաչ ված զի նա-

կո չիկ նե րի թվա քա նա կում մեծ խումբ են կազ մել ԼՕՌ 

հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող պա տա նի նե րը, որոնց 

մի ջին տա րե կան ցու ցա նի շը հա վա սար վել է 14,6% -ի։ 

Նա ընդ գծում է, որ ար դի պայ ման նե րում գործ նա կա-

նո րեն չեն իրա կա նաց վում զո րա կո չային հա մա կազ մի 

առող ջա կան վի ճա կի սո ցիալ-հի գիենիկ և կլի նի կա կան 

հա մա լիր հե տա զո տու թյուն ներ։ Զին վո րա կան ծա ռա-

յու թյան հա մար պա տա նի նե րի նա խա պատ րաստ-

մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են ար դյու նա-

վետ լի նել, եթե դրան ցում նե րառ ված լի նեն այն պի սի 

դրույթ ներ, ինչ պի սիք են հի վանդ երի տա սարդ նե րի ժա-

մա նա կին հայտ նա բե րու մը, ճիշտ ախ տո րո շում նե րի 

հաս տա տու մը, ճիշտ, որա կյալ և ար դյու նա վետ բուժ-

ման կազ մա կեր պու մը, ինչ պես նաև հի վան դու թյուն նե-

րի կան խար գե լու մը [7]։ 

Ըստ Ս.Ա. Ստե պո վի չի տվյալ նե րի՝ 1999-2003թթ. 

Իվա նովս կի շր ջա նում 15-17 տա րե կան պա տա նի նե-

րի շր ջա նում հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյունն 

աճել է 1,2 ան գամ (ին չը հա մա պա տաս խա նում է Ռու-

սաս տա նի Դաշ նու թյու նում հի վան դու թյուն նե րի տա-

րած վա ծու թյան ցու ցա նի շին)։ Աճի առա վել բարձր տեմ-

պեր ու նե ցող հի վան դու թյուն նե րի շար քում նե րառ ված 

են նաև ական ջի և պտ կաձև ելու նի հի վան դու թյուն նե-

րը՝ 1,4 ան գամ։ Վեր ջին նե րիս առաջ նային հի վան դա ցու-

թյունն աճել է 1,7 ան գամ [57]։

 Հա մա ձայն Վ.Ի. Կրա սիլ նի կո վի տվյալ նե րի (2005)՝ 

բա րո յա հո գե բա նա կան տրա մադ րու թյան ան կու մով և 

սո ցիալա կան կա տակ լիզմ նե րով ար տա հայտ վող սո-

ցիալ-տն տե սա կան ճգ նա ժա մի կա նո նա վո րու մից հե տո 

2000 -ից ար դեն նկատ վեց զո րա կո չային տա րի քի ան-

ձանց առող ջու թյան առան ձին ցու ցա նիշ նե րի բարձ րա-

ցում։ 2000թ. հետ հա մե մա տած՝ 2001 -ին առաջ նային 

հի վան դա ցու թյան մա կար դա կը նվա զել է 14% -ո վ։ 2003 

-ին զի նա կո չիկ նե րի շր ջա նում ն վա զել է վա րա կիչ և պա-

րա զի տար հի վան դու թյուն նե րի, ական ջի և պտ կաձև 

ելու նի, նյար դային հա մա կար գի, շն չա ռա կան օր գան նե-

րի, վնաս վածք նե րի և թու նա վո րում նե րի տա րած վա ծու-

թյու նը [32]։ 

Ամ փո փե լով՝ պետք է եզ րա կաց նել, որ աճող սերն-

դի առող ջա կան վի ճա կը եր րորդ հա զա րա մյա կի շե մին 

մտա հո գու թյուն և տագ նապ է հա րու ցում բժիշկ նե րի և 

ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի շր ջա նում։ Ինչ-

պես նա խի նում, այն պես էլ ներ կա յումս ԼՕՌ օր գան նե րի 

սուր և քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րը զգա լի տե սա-

կա րար կշիռ ու նեն հի վան դա ցու թյան ընդ հա նուր կա-

ռուց ված քում։
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Показатели заболеваемости, распространенности различ-
ных форм патологий являются наиболее важными для харак-
теристики здоровья населения и определяют потребность в 
различных видах лечебно-профилактической помощи. Осо-
бое анатомическое положение и биологическая защитная 
роль ЛОР-органов в организме предрасполагают к частому 
возникновению в них патологических процессов.

Результаты аналитического исследования научной лите-

ратуры свидетельствуют։ как в прошлом, так и в настоящем, 
острые и хронические заболевания ЛОР-органов имеют зна-
чительный удельный вес в общей структуре заболеваемости. 
Наибольшую тревогу вызывают отрицательные тенденции в 
состоянии здоровья детско-подростковой популяции, которые 
определяют качество будущих поколений, дальнейшее соци-
ально-экономичское развитие страны и ее обороноспособ-
ность.

 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Саркисян С.А.
ЕГМУ, кафедра ЛОР-болезней

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

Rates of morbidity, prevalence of various forms of pathology 
are the most important for the population’s health status char-
acteristics, and they define the necessity in various therapeutic-
preventive measures. Special anatomical position and biological 
protective role of ENT-organs in body predispose to frequently 
originating pathological processes in them.

The results of the analytical review of scientific literature indi-

cate the following։ both in past and at present, acute and chronic 
diseases of ENT-organs have considerable specific weight in the 
general structure of morbidity. The greatest concern is evoked by 
negative tendencies in health of the growing generation, which 
defines the future of the nation, further social-economic develop-
ment of the country and its defense capacity. 

THE PREVALENCE AND STRUCTURE OF THE MAIN ENT-DISEASES UNDER PRESENT DAY CONDI-
TIONS (LITERATURE REVIEW)
Sargsyan S.A.
YSMU, Department of ENT Diseases
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Ключевые слова: бронхолегочные заболевания, брон-

хиальная астма, хронические обструктивные болезни 

легких, вирусы, вирус Эпштейна-Барр.

В настоящее время описано около 200 вирусов, 

способных вызывать заболевания дыхательных путей. 

Наиболее значимыми являются: риновирусы, синтици-

альный вирус, коронавирус, аденовирусы, вирусы грип-

па и парагриппа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. На течение аллер-

гических заболеваний дыхательных путей могут влиять 

и вирусы герпеса [9].

До 80% всех обострений астмы имеют вирусную 

этиологию. Не менее важна роль вирусов и обострений 

хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ). 

Вирусная инфекция приводит к наиболее серьезному 

и длительному обострению болезни, а также с большей 

вероятностью приводит к госпитализации [10]. В струк-

туре инфекционных обострений ХОБЛ вирусы занима-

ют 30-56%.

Вирусы увеличивают гиперреактивность дыхатель-

ных путей – как чувствительность, так и мощность отве-

та бронхов на различные раздражители. В дополнение 

к этому подключаются иммунные механизмы: вирусы 

способны усиливать реакции гиперчувствительности 

как замедленного, так и немедленного типа в ответ на 

аллергенную стимуляцию: к некоторым вирусам обна-

ружены специфические противовирусные IgE (аллер-

гические антитела) [11]. Имеют значение и нарушения 

нейрорегуляторных механизмов: повышение активно-

сти парасимпатической нервной системы (что повыша-

ет гиперотвечаемость дыхательных путей) [12]. Нема-

ловажным фактором является повреждение эпителия 

дыхательных путей [13].

Известно, что продуктивный тип взаимодействия 

вируса с клеткой может приводить к длительной пер-

систенции вируса, в то время как интегративный тип 

обуславливает латентное течение заболевания и виру-

соносительство. Особенностью данного типа взаимо-

действия является и то, что под действием ряда фи-

зических и химических факторов репродукция вируса 

может повторяться, и этот процесс может иметь дли-

тельное, а иногда пожизненное течение [14].

Один из важных компонентов патогенного воздей-

ствия вирусов – ухудшение мукоцилиарного клиренса и 

облегчение повреждения бактерий в нижних отделах 

дыхательных путей, а также подавление фагоцитар-

ной активности альвеолярных макрофагов с блокадой 

внутриклеточных бактерицидных процессов [15]. В ре-

зультате этого создаются условия для присоединения 

бактериальной инфекции и формирования вирусно-

бактериальных ассоциаций [13, 16]. Микст инфекция 

приводит к более тяжелому течению обострений и из-

менению клинической картины заболевания [6,17]. 

Вирусы также действуют на цилиндрический мер-

цательный эпителий, вследствие чего облегчается 

доступ патологических агентов (антигенов) и макро-

молекул к подслизистому слою. Поврежденные клетки 

эпителия высвобождают медиаторы воспаления, воз-

действующие на субэпителиальные чувствительные 

рецепторы и нервные окончания, приводя к активации 

нервно-рефлекторных механизмов. Кроме того, они 

приводят к снижению функциональной активности мер-

цательного эпителия с последующей атрофией ресни-

чек и “параличом” цилиарного аппарата.

После контакта с вирусным агентом развивается 

ранняя астматическая реакция [18, 19, 20], результа-

том которой является IgE-опосредованная деграну-

ляция тучных клеток [21], выброс хемотаксического 

фактора эозинофилов и нейтрофилов, гистамина, лей-

котриенов и фактора активации тромбоцитов, облада-

ющих бронхосуживающим свойством [18, 20]. Кроме 

того, высвобождается простогландин ПГД2, вызываю-

щий констрикцию дыхательных путей. ПГД2 потенциру-

ет также бронхоконстрикторную реакцию на гистамин 

и холинергические агонисты у больных с бронхиальной 

астмой.

Природа атопии при бронхиальной астме, как и 

большинства хронических заболеваний, комплексна и 

включает взаимодействие генетических внешнесредо-

вых факторов [22]. Среди прочих факторов широко из-

учается участие различных инфекций в формировании 

и течении атопических заболеваний [7, 23, 24]. Более 

того, есть работы, в которых показано, что не только 

острые респираторные, но и длительно персистирую-

щие вирусные инфекции могут влиять на развитие ато-

пии [25, 26].

РОЛЬ ГЕРПЕСВИРУСОВ В РАЗВИТИИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Симонян Л.Г.
ЕГМУ, кафедрa терапии №3

УДК: 616-091,576.858
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В последнее время все больше сторонников на-

ходит концепция аутореактивности как одного из па-

тогенетических механизмов развития атопических 

заболеваний. Выделяя атопическую (внешнюю) и неа-

топическую (внутренюю) формы бронхиальной астмы 

[27], второй вариант рассматривают как иммунную фор-

му заболевания. Для нее характерны отрицательные 

кожные пробы со всеми известными экзоаллергенами, 

отсутствие аллергии в анамнезе. При этом предполага-

ется, что формирование аутоиммунных реакций может 

инициироваться инфекциями, и в частности, вирусами 

за счет феномена мимикрии, при которой инфекция 

модифицирует собственные антигены хозяина, делая 

их иммуногенными, а дефектная функция иммунорегу-

ляторных клеток способствует неконтролируемому син-

тезу аутоантител [28].

В последние годы в генезе как инфекционной, так 

и соматической патологии все большее значение прио-

бретают герпесвирусы. Внимание, которое вирусологи 

и клиницисты проявляют к герпесвирусным заболева-

ниям человека, связано с их значительной эпидемиоло-

гической ролью и социальной значимостью в современ-

ном мире. Они занимают одно из ведущих мест в связи 

с широким распространением, многообразием клини-

ческих проявлений, различными путями передачи [29, 

30]. По данным многочисленных исследований, вирус 

Эпштейна-Барр (ВЭБ) является одним из самых распро-

страненных из группы герпесвирусов [31, 30, 32, 33]. 

ВЭБ обладает определенной тропностью, избиратель-

ностью взаимодействия с клетками, что обуславливает 

заражение определенных типов клеток. Основными 

клетками мишенями для ВЭБ являются В-лимфоциты, 

однако он может поражать эпителий ротоглотки, прото-

ков слюнных желез, шейки матки, желудочно-кишечно-

го тракта, эндотелий сосудов и иммуннокомпетентные 

клетки – Т-лимфоциты (CD3), естественные киллерные 

клетки (NK-клетки CD16), нейтрофилы, макрофаги. В-

лимфоциты имеют специфический рецептор для ВЭБ 

– CD21. Инфицированные вирусом В-клетки приобре-

тают способность к неограниченной пролиферации 

(иммортализация) и синтезируют большое количество 

гетерофильных антител. Как и все герпесвирусы, ВЭБ 

оказывает мощное иммуносупрессивное действие [31, 

34], вызывает нарушение иммунного ответа по клеточ-

ному и гуморальному типам. ВЭБ обладает способно-

стью к пожизненной персистенции в организме чело-

века, что связано с индукцией иммунодефицитного 

состояния и интеграцией ДНК вируса в геном клеток 

[30, 35]. ВЭБ паразитирует в клетках иммунной систе-

мы (В-лимфоцитах), лишая их возможности выполнять 

предназначенные функции [31].

У детей, страдающих рецидивирующим обструктив-

ным бронхитом и рецидивирующим крупом, с высокой 

частотой выявляется персистирующая герпетическая 

инфекция, преимущественно в виде ассоциации виру-

сов. Преобладающим у таких больных являются герпе-

свирусы, вирус Эпштейна-Барр и вирус герпеса челове-

ка 6 типа [36, 37].

Одним из основных факторов в развитии обостре-

ния ХОБЛ являются бактериальные и вирусные агенты. 

Вирусные инфекции провоцируют обострения в 30% 

случаев [23, 38, 39]. Вирусологические исследования 

показывают, что бронхиальную обструкцию способны 

вызывать различные вирусы.

Для ХОБЛ характерно хроническое бактериаль-

ное и неспецифическое воспаление, сопровождаемое 

гиперплазией бокаловидных клеток, гипертрофией и 

гиперплазией желез подслизистого слоя с гиперсе-

крецией слизи [40]. Длительно текущий воспалитель-

ный процесс неизбежно приводит к реструктуризации 

стенки бронхов с увеличением объема коллагена при 

сниженном количестве гладкомышечных клеток брон-

хов. Верхние дыхательные пути служат воротами для 

инфекции, и первым механизмом защиты является му-

коцилиарная система, обеспечивающая удаление на-

ружу возбудителей, проникающих в дыхательные пути. 

У пациентов с ХОБЛ этот механизм защиты является 

несостоятельным вследствие повреждения мерцатель-

ного эпителия и нарушения его функции. Это приводит 

к тому, что инфекционные агенты беспрепятственно 

преодолевают этот барьер и за счет своих адгезивных 

свойств фиксируются на слизистой оболочке, где начи-

нается колонизация и развивается воспаление [41]. На 

этом этапе срабатывают местные иммунные факторы. 

Однако, у больных с ХОБЛ уже присутствуют респира-

торные инфекции не только в стадии обострения, но 

и в стадии ремиссии. Имеются сведения, что у боль-

шинства пациентов с данной патологией встречаются 

вирусные и микоплазменные ассоциации. Приблизи-

тельно в 50% случаев вирусные агенты обнаружива-

ются в дистальных отделах респираторного тракта. 

Основная сложность воспалительного процесса при 

ХОБЛ заключается в многокомпонентности вирусных и 

бактериальных ассоциаций, поддерживающих одновре-

менно разные стадии воспаления: острую и хрониче-

скую. Вирусы вызывают деструкцию клеток и ресничек, 

нарушение активности мерцательного эпителия, сни-

жение реологических свойств слизи, резкое снижение 
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мукоцилиарного клиренса, что способствует проникно-

вению процесса в более глубокие слои слизистой обо-

лочки респираторного тракта. Основной путь развития 

гиперреактивности бронхов при вирусной инфекции 

заключается в резком дисбалансе, с преобладанием 

липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой 

кислоты, приводящего к образованию большого количе-

ства лейкотриенов. К тому же, практически все вирусы 

способствуют снижению β и активации α адренергиче-

ской стимуляции. Иммуносупрессия, вызванная виру-

сами, способствует активации бактериальной флоры 

[41]. Формируется замкнутый самоподдерживающийся 

воспалительный процесс, способствующий прогресси-

рованию уже существующих вентиляционно-перфузи-

онных нарушений.

Поскольку обострения бронхолегочных заболева-

ний могут иметь неинфекционное или инфекционное 

вирусное происхождение, а персистенция вируса Эп-

штейна-Барр в организме приводит к иммунному срыву, 

выраженному синтезу провоспалительных цитокинов, 

являющихся ключевыми в формировании хронического 

системного воспаления [12], есть основания думать о 

необходимости изучения роли вируса Эпштейна-Барр в 

развитии бронхолегочных патологий.
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Բ րոն խային ասթ մայի սրա ցում նե րի մինչև 80%-ն ու նեն 
վի րու սային էթիոլո գիա: Վի րու սային վա րա կը  հան գեց նում է 
ա ռա վել  լուրջև  եր կա րա ժամ կետ հի վան դու թյան սրա ցում նե-
րի, ինչ պես նաև կա րող է  հան գեց նել  հոս պի տա լաց ման: Թո-
քե րի քրո նի կա կան օբստ րուկ տիվ հի վան դու թյուն նե րի ս րաց-
ման մեջ վի րուս նե րը զբա ղեց նում են 30-56% -ը: Քա նի որ 
բրոն խա թո քային հի վան դու թյուն նե րի սրա ցում նե րը կա րող են 

ու նե նալ ոչ  վա րա կիչ  կամ  վա րա կիչ վի րու սային ծա գում, իսկ 
Էպշ տեյն-Բարր վի րու սի պեր սիս տեն ցիան հան գեց նում է իմու-
նային հա մա կար գի ընկճ մա նը, մինչ բոր բո քային ցի տո կին նե-
րի ար տա հայտ ված սին թե զի, որոնք  ա ռանց քային  են ք րո նի-
կա կան  հա մա կար գային  բոր բոք ման ձևա վոր ման մեջ, ուս տի  
անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել Էպշ տեյն-Բարր վի րու սի դե րը 
բրոն խա թո քային հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծում:

 ՀԵՐ պԵՍ-վի ՐՈւՍ ՆԵ Րի  ԴԵ Րը Բ ՐՈՆ Խա ԹՈ քաՅիՆ  Հի վաՆ ԴՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ Րի  ԶաՐ գաց ՄաՆ  ՄԵՋ 
(գՐակաՆՈւԹՅաՆ տԵՍՈւԹՅՈւՆ) 
  Սի մո նյան Լ.Հ.
ԵՊԲՀ, Թերապիայի թիվ 3 ամբիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Up to 80% of all asthma exacerbations have a viral etiology. 
Viral infection not only leads to the most serious and long-term 
aggravation of the disease, but also can cause hospitalization. 
The structure of infectious exacerbations of chronic obstructive 
lung disease viruses occupies 30-56%. Since the exacerbation 
of bronchopulmonary disease may have a viral origin, and the 

persistence of Epstein-Barr virus in the body leads to immune 
disruption and expressed synthesis of pro-inflammatory cy-
tokines that have the main role in formation of chronic systemic 
inflammation, there is a reason to study the role of Epstein-Barr 
virus in the development of bronchopulmonary disorders.

THE ROLE OF HERPESVIRUSES IN THE DEVELOPMENT OF BRONCHOPULMONARY DISEASES 
(LITERATURE REVIEW)
Simonyan L.H. 
YSMU, Department of Therapy No.3
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Introduction

Familial Mediterranean fever (FMF) is characterized 

by recurrent fever, peritonitis, apleuritis, pericarditis, skin 

lesions, arthritis and often is complicated with systemic 

amyloidosis [6]. Renal involvement is known as the main 

complication in FMF, mostly presents with nephrotic syn-

drome and chronic renal failure [3, 5]. The cardiac and 

lung affections are known as relatively rare complications 

in FMF, often without clinical manifestations, or manifested 

after renal transplantation [4, 7].

The purpose of the present study is to characterize 

the morphological features of cardiac lesions in patients 

with FMF dead from complications, and to evaluate thana-

togenetic peculiarities of disease with cardiac involvement. 

Material and Methods

We have investigated morphologically the autopsy 

material from 68 patients aged 15-65 years and dead 

from complications of FMF without renal transplantation. 

The retrospective investigation of clinical and instrumental 

data of those patients was done. The pathological changes 

in all organ-systems were evaluated macro- and micro-

scopically in cadaver dissection. Fragments from organs 

were taken for histological investigation by hematoxylin 

and eosin, methyl violet, Congo red (Sigma Aldrich, Ger-

many). 

Discussion of the Results 

Cardiac affections clinical-morphologically manifest-

ed in FMF were evaluated (Tab. 1).

Clinically manifested cardiac lesions without morpho-

logical manifestations in 2 cases were discovered as a 

heart defect and accompanied with FMF ischemic heart 

disease. Morphologically manifested cardiac lesions with-

out clinical manifestations as a cardiopathic amyloidosis 

with amyloid angiopathie in 9 cases were observed. Both 

clinically and morphologically manifested cardiac lesions 

were observed in 11 cases. 

Table 1
Clinical and Morphological Manifestations of Cardiac 

Lesions in FMF

Cardiac lesions in FMF
Amount of 
autopsy 
cases

Clinically manifested only 2
Morphologically manifested only 9
Clinically and morphologically manifested 11
Absence of clinical and morphological mani-
festations 

46

Altogether 68

Cardiac amyloidosis in investigated cases clinically 

was diagnosed as an acute or chronic ischemic heart 

disease, cardiomyopathy, valvular defects, degenerative 

changes and mixomatosis of heart valves. Cardiac amyloi-

dosis macroscopically was manifested with cardiomegaly, 

thickening of the heart valves, intraventricular septa and 

left ventricular wall (Fig. 1). In 2 cases in myocardium the 

zones of infarction were found accompanied with diffuse 

microfocal cardiosclerosis. In this cases atherosclerosis of 

coronary arteries were found.

Figure 1. Cardiomegaly due to cardiopathic amyloidosis in famil-

ial Mediterranean fever

Besides, we had observed reactive changes and amy-

loidosis in myocardium in FMF, and vascular affections of 

inflammatory genesis. Coronary vasculitis was the one of 

the causes of acute ischemia and infarction of myocar-

MORPHOGENESIS OF MYOCARDIAL INFARCTION IN CARDIOPATHIC 
FORM OF THE FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER
Hambardzumyan S.V. 
YSMU, Department of Pathological Anatomy

UDC: 616.1-056.7-091
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dium in FMF. The literature data indicates on coexistence 

of vasculitis with FMF [1, 2].

Amyloid deposits in the endocardium, the stroma of 

the myocardium, as well as in vascular walls of all types 

are mmicroscopically determined (Fig. 2). 

Figure 2. Delicate amyloid deposits of the myocardium stroma 

surrounding the cardiomyocytes, methyl violet, ×200.

According to the cadaver dissection material inves-

tigation data, progressive left ventricular heart failure 

prevailed in thanatogenesis leading to death in 2 cases. 

These cases, clinically diagnosed as an acute myocardial 

infarction and morphologically large amyloid masses of 

the myocardium stroma with amyloid angiopathy, were ob-

served (Fig. 3 a, b). The zone of infarction was not found 

macro- and microscopically. So called “pseudo infarc-

tions” are clinically characteristic for cardiopathic amyloi-

dosis in FMF, connected with formation of large areas of 

amyloid in myocardium (Fig. 4 a, b). 

Especially large amyloid deposits in small arterial and 

venous vessels partially in myocardium and epicardium 

were detected. In a few vessels of larger caliber amyloid 

deposition was determined in the adventitia and periad-

ventitial tissue. Amyloidosis is more expressed in arteriolar 

walls, with narrowing or completely closing vascular lu-

mina. In the stroma of myocardium amyloid masses dis-

place the muscle tissue of the heart, leading to atrophy 

      
Figure 3a,b. Amyloid deposits in the myocardium vascular walls with thickening of the wall and closing of lumina, Congo red, ×200

       

Figure 4a. Amyloid masses surrounding the vessel and in the stroma of the myocardium, manifested with “pseudoinfarctions”, Congo 

red, x200; b. Amyloid masses in the myocardium stroma, Congo red, ×200

a

a b

b
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of cardiomyocytes. Different groups of muscle fibers were 

hypertrophied. In some areas dystrophic changes of car-

diomyocytes were found. 

Conclusions

The investigation data observes that cardiac amy-

loidosis as a dominated morphological manifestation in 

FMF can lead to heart failure and death, which sometimes 

develops before renal failure and uremia. Amyloidosis of 

heart valves leads to their deformity, and clinical-morpho-

logical picture of heart defect can be seen. The large amy-

loid areas of myocardium leading to the heart insufficiency 

clinically were manifested with pseudoinfarctions. 

Summary

Our investigation data shows, that myocardium infarc-

tion can develop in background of cardiac lesions in FMF, 

in which amyloid angiopathie and coronary vasculitis are 

main predisposing pathogenic factors.
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 R E F E R E N C E S

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 Բա նա լի բա ռեր` ըն տա նե կան մի ջերկ րա ծո վյան տենդ, կար-
դիոպա թիկ ամի լոի դոզ, սր տամ կա նի ին ֆարկտ։ 

ար դիակա նու թյու նը։ Ըն տա նե կան մի ջերկ րա ծո վյան տեն-
դի (Ը ՄՏ)՝ սր տի և թո քե րի հա մե մա տա բար քիչ հան դի պող 
ախ տա հա րում նե րի և դրանց զու գակց մամբ զար գա ցող սր-
տամ կա նի ին ֆարկ տի ձևա ծագ ման ու սում նա սի րու թյու նը 
ար դիական է։

 Նյութն ու մե թոդ նե րը։ Կա տար վել է ԸՄՏ ախ տո րոշ մամբ 
68 աու տոպ սիոն դեպ քե րի կլի նի կաձ ևա բա նա կան վեր լու ծու-
թյուն։ 

ար դյունք նե րը։ Պարզ վել է, որ ԸՄՏ -ով պայ մա նա վոր ված 
կար դիոպա թիկ ամի լոի դո զը՝ որ պես գե րակշ ռող ախ տա հա-
րում, հան գեց նում է սր տային ան բա վա րա րու թյան և մահ վան։ 
Մակ րոս կո պիկ հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վել է կար-
դիոմե գա լիա։ ԸՄՏ -ով պայ մա նա վոր ված սր տային ախ տա հա-
րում նե րը ձևա բա նո րեն ար տա հայտ վել են անոթ նե րի պա տե-
րում և սր տամ կա նի հեն քում ամի լոի դի առ կա յու թյամբ։ 

Փա կան նե րի փեղ կե րի ամի լոի դո զը հան գեց նում է դրանց 
ձևա խախտ ման և փա կա նային արա տի կլի նի կաձ ևա բա նա-

կան պատ կեր է ստեղ ծում։ Ըն դար ձակ ամի լոի դային դաշ տե րը 
սր տամ կա նում, որ հան գեց նում են սր տային ան բա վա րա րու-
թյան, ըստ կլի նի կա կան և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի 
տվյալ նե րի, եր բեմն կլի նի կո րեն ախ տո րոշ վում են որ պես սր-
տամ կա նի ին ֆարկտ։ 

Եզ րա հան գում։ ԸՄՏ -ով պայ մա նա վոր ված սր տային ախ-
տա հա րում նե րը դրս ևոր վում են ամի լոի դային ան գիոպա-
թիանե րով, հատ կա պես ար տե րիոլ նե րի ախ տա հա րում նե րով, 
որն ու ղեկց վում է դրանց լու սանցք նե րի նե ղաց մամբ կամ 
խցան մամբ։ Միաժա մա նակ ԸՄՏ -ով պայ մա նա վոր ված սր-
տային ախ տա հա րում նե րի զու գակց մամբ վրա կա րող է զար-
գա նալ սր տամ կա նի ին ֆարկտ։

Սր տամ կա նի ին ֆարկ տի զար գաց ման հա մար կար ևոր պա-
թո գե նե տիկ գոր ծոն ներ են խո շոր տրա մա չա փի զար կե րակ նե-
րի պա տե րում ամի լոի դային դե պո զիտ նե րով բար դա ցած աթե-
րոսկ լե րո տիկ փո փո խու թյուն նե րը։ Նշ ված դեպ քե րում հա ճախ 
մահ վան պատ ճառ է դառ նում սր տային ան բա վա րա րու թյու նը։

Սր տային ան բա վա րա րու թյու նը կա րող է վե րած վել երի կա-
մային ան բա վա րա րու թյան և ու րե միայի (մի զա րյու նու թյան)։

ՍՐ տաՄ կա Նի իՆ ֆաՐկ տի ՁԵ վա ծա գՈւ Մը ըՆ տա ՆԵ կաՆ Մի ՋԵՐկ Րա ծՈվՅաՆ տԵՆ Դի  
կաՐ ԴիՈպա Թիկ ՁԵ վի ԴԵպ քՈւՄ
Համ բար ձու մյան Ս.Վ. 
ԵՊԲՀ, ախ տա բա նա կան անա տո միայի ամ բիոն
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Введение. Актуально изучение относительно редких про-
явлений семейной средиземноморской лихорадки (ССЛ) – по-
ражение сердца и легких, и патогенез инфаркта миокарда на 
фоне сердечных поражений. 

Материал и методы. Проведен клинико-морфологический 
анализ 68 секционных наблюдений умерших с диагнозом 
ССЛ. 

Результаты. Было выявлено, что кардиопатический ами-
лоидоз при ССЛ, как доминирующее поражение, приводит к 
сердечной недостаточности и смерти. Макроскопически вы-
явлена кардиомегалия. Морфологическим проявлением сер-
дечных поражений при ССЛ был амилоидоз стенок сосудов и 
стромы миокарда. Амилоидоз клапанных створок приводит к 
их деформации и создает клиникоморфологическую картину 

клапанных пороков. Широкие амилоидные поля в миокарде, 
приводящие к сердечной недостаточности по данным клини-
ческих и инструментальных исследований, создают картину 
ложного инфаркта. 

Заключение. Сердечные поражения связанные с ССЛ 
проявляются амилоидными ангиопатиями с поражениями ар-
териол с сужением или обструкцией их просветов. На фоне 
сердечных поражений ССЛ развивается инфаркт миокарда. 
Важными патогенетическими факторами развития инфаркта 
миокарда являются также атеросклеротические изменения 
сосудов, осложненных амилоидными депозитами в их стен-
ках. В таких случаях причиной смерти является сердечная 
недостаточность.

Сердечная недостаточность может развиваться до почеч-
ной недостаточности и уремии.

МОРФОГЕНЕЗ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ КАРДИОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СЕМЕЙНОЙ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКИ
Амбарцумян С.В.
ЕГМУ, Кафедра патологической анатомии

 Р Е З ю М Е
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Актаульность

Последнее десятилетия характеризуется тенден-

цией к росту заболеваемости среди детского населения 

и летальности, как в России, так и во всем мире. 

Так, по данным ВОЗ, уровень смертности детей до 

1 года в РФ в 2-4 раза выше (4-17 на 1000 населения), 

чем в других эко но мически развитых странах (Гельфанд 

Б.Р., Белоцерковский Б.З., Гельфанд Е.Б. и соавт., 2000; 

Баранов А.А., Щеплягина JI.A., 2000; Рябых И.И., 2002; 

Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Ильин А.Г., 2006; Медве-

дева Т.Я. 2008; Caylan R., Yilmaz G., Sucu N. et al.. 2005; 

Farha Т., Thomson A.H., 2005). Смертность от пневмонии 

у детей по данным МЗ РФ в 2001 году составила 116 

на 100000 (Рябых И.И., 2002). Вместе с тем в послед-

ние годы всё чаще стали регистрироваться пневмонии с 

край не тяжелым и “молниеносным” течением и, несмо-

тря на про водимую современную анти бак териальную хи-

миотерапию, продолжает сохраняться вы со кий процент 

летальности (Строганов В.П., 2000; Страчунский JI.C., 

Жаркова Л.П., 2001; Страчунский JI.C., 2002; Строганов 

В.П., 2003; Таточенко В.К., 2003).

Шаталова Е.Ю. (2007) изучила эпидемиологиче-

ские особенности смертности от ост рых лейкозов у 

детей Челябинской обл. за 20-летний период с 1982 

- 2002 гг. Ею была ус тановлена достоверная разница в 

смертельных исходах по полу (р=0,001) с преоб ла да ни-

ем мальчиков.

Исследования Яценко С.В., посвященные диагно-

стике, клинике, комплексному ле че нию первичных и 

вторичных опухолям спинного мозга у детей, показали, 

что преоб ла да ние вторичных опухолей преимуществен-

но злокачественных, по сравнению с пер вич ны ми, при 

этом опухоли встречается чаще у мальчиков.

Материал и методы исследования

Нами бы ли изу че ны истории бо лез ней больных разных 

полов детей (всего 5998 случаев), об сле дованных и ле-

чен  ных по причине соматической патологии в детской 

уни верситетской кли ни ке за 2003-2008 гг. За все годы 

ис сле дования смерть констатирована всего у 568 па-

циентов. На ми при  ме  ня лись: со  циаль но-ги ги е  ни чес кий, 

клиничес кий и другие ме то ды; были оп ре де ле ны удель  ный 

вес яв ле ния, час тота рас прос транения явления в соответ-

ству ю щей среде, дос товерность раз ницы от но си  тель ных 

вели чин (Гланц С., 1998).

Результаты исследования

В табл. 1 и на рис. 1 представлены данные леталь-

ности среди детей разных полов с учетом нозологий.

0,41
0,62

0,47 0,54

0,91 0,97

1,32

1,97

0,26 0,35

2,49

3,09

2,81
2,98

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

мальчики девочки

Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения
Внутриутробные инфекции Врожденные отклонения
Сепсис Сочетанные заболевания
Другие заболевания

Рис. 1. Частота летальности среди детей разных полов по 
отдельным нозологиям по данным университетской детской 
клиники за 2003-2008 гг. (на 100 больных)

Анализ показывает, что по сравнению с группой 

“мальчики” интенсивный по ка за тель ле таль  ности с од-

ной стороны по всем изученным нозологиям у девочек 

достоверных отличий не имеет, все выявленные коле-

бания имеют ха  рак тер тен денции роста, с другой, в це-

лом, у девочек данный показатель дос то вер  но нараста-

ет. Подобное явление пока зы ва ет, что по сравнению с 

мальчиками по  казатель летальности у де во чек от со ма-

ти ческих за бо леваний в целом дос то вер но превышает, 

а по отдельным нозологиям имеет тенденцию рос та, что 

по-ви ди мо му связано с индивидуальными особенностя-

ми их организма.

Анализ структуры летальности (рис. 2) по причине 

детской соматической пато ло гии у разных полов с уче-

том нозологий показывает, что:

 � у мальчиков по значимости удельного веса пер-

вые три места занимают со че тан ные за  бо ле ва ния 

(28,7%), врож денные от кло нения (ано малии раз ви-

ПОЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕТАЛЬ-
НОСТИ ПО ПРИЧИНЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ ДЕ-
ТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Симонян К.Г.
ЕГМУ, кафедра педиатрии № 1

УДК: 616-053.2(479.25):616-036.6-02+614.1:312.24
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тия), де фек  ты и хро  мо сом ные на ру ше  ния (15,2%) и 

внутриутробные инфекции (10,5%), а их суммарное 

значение составляет 54,4%;

 � у девочек приблизительная такая же картина, что и у 

мальчиков - со че тан ные за  бо ле ва ния (29,4%), врож-

денные от кло нения (ано малии раз ви тия), дефек ты и 

хро  мо сом ные на ру ше  ния (18,8%) и внутриутробные 

инфекции (9,2%), а их сум мар ное значение - 57,4%.

4,7 5,9
5,4 5,1

10,5 9,2

15,2 18,8

3
3,3

28,7
29,4

32,4 28,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

мальчики девочки

Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения
Внутриутробные инфекции Врожденные отклонения
Сепсис Сочетанные заболевания
Другие заболевания

Рис. 2. Структура летальности среди детей разных полов по 
нозологиям по данным университетской детской клиники за 
2003-2008 гг. (%)

 

Обобщая, можно сделать следующие выводы:

 � интенсивный показатель летальности по причи-

не детской соматической па то ло гии у девочек по 

сравнению с мальчиками по всем нозологиям име-

ет явную тен денцию рос та, а в целом достоверно 

нарастает;

 � структура летальности как среди мальчиков, так и у 

девочек имеет почти оди наковый характер, особых 

колебаний или отклонений не отмечаются, по зна-

че нию удельного веса первые три места занимают 

со че тан ные за  бо ле ва ния, врож ден ные от кло нения 

(ано малии раз ви тия), де фек  ты и хро  мо сом ные на ру-

ше  ния и внут ри утробные инфекции.

Следует особо остановиться на группу “другие за-

болевания”. Удельный вес дан ной группы у мальчиков 

и девочек соответственно сос тав ля ет 32,4 и 28,3%, что 

указывает на ее важное значение. Однако, с одной сто-

роны нельзя не учесть, что она собирательная группа и 

складывается из множества различных нозологий, каж-

дая из которых отдельно взятая существенного влияния 

не оказывает на фор ми ро ва ние летальности. С другой 

сто роны изучение как структуры, так и уровня этой 

группы может стать основой разработки мероприятий 

по профилактике и лечению этих заболеваний.

Таблица 1
Летальность среди детей разных полов по нозологиям по данным университетской 

детской клинической больницы за 2003-2008 гг. (%)

Нозологии

Пол больных
мальчики девочки

число 
случаев

P±m
число 

случаев
P±m

Количество больных раздельно по полу (∆) 3411 2587
Болезни органов дыхания 14 0,41±0,11 16 0,62±0,15
Болезни органов пищеварения 16 0,47±0,12 14 0,54±0,14
Внутриутробные инфекции 31 0,91±0,16 25 0,97±0,19
Врожденные отклонения (аномалии развития), дефекты 
и хромосомные нарушения

45 1,32±0,20 51 1,97±0,27

Сепсис 9 0,26±0,09 9 0,35±0,12
Сочетанные заболевания 85 2,49±0,27 80 3,09±0,34
Другие заболевания 96 2,81±0,28 77 2,98±0,33
Всего 296 8,7±0,48 272 10,5±0,60*

Примечание * - отличие с группой “мальчики” в своей строке достоверно
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 Л И Т Е РАТ У РА

 Հե ղի նա կի կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ընդ հա նուր առ մամբ, տղա նե րի խմ բի հետ հա-
մե մա տած, աղ ջիկ նե րի մոտ դիտ վում է մա հա բե րու թյան աճ։ 
Առան ձին նո զո լո գիանե րի տե սա կե տից աղ ջիկ նե րի շր ջա նում 
ար ձա նա գր վող աճն ու նի միտ ման բնույթ։

 Մա հա բե րու թյան կա ռուց ված քը տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի 
մոտ նույ նա տիպ է, առա ջին երեք տե ղե րը զբա ղեց նում են զու-
գակց վող հի վան դու թյուն նե րը, բնա ծին արատ ներն ու նե րար-
գան դային վա րակ նե րը։

 Ե ՐԵ Խա ՆԵ Րի ՇՐ Ջա ՆՈւՄ ՍՈ Մա տիկ պա ԹՈ ԼՈ գիաՅի պատ ճա ռՈվ Մա Հա ԲԵ ՐՈւԹՅաՆ ՆՈ ԶՈ ԼՈ-
գիակաՆ կա ռՈւց ված քը ՀաՅաՍ տա Նի ՀաՆ Րա պԵ տՈւԹՅՈւ ՆՈւՄ 
 Սի մո նյան Կ.Հ. 
ԵՊԲՀ, ման կա բու ժու թյան №1 ամ բիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

The investigations carried out by the author show that in gen-
eral the mortality rates rise in the group of girls as compared to 
that of the boys. In certain nosologies this rise in girls has some 
tendency. 

The structure of mortality in the groups of girls and boys is of 
the same type: combined diseases, inborn defects, intrauterine 
inflammations occupy the first 3 places.

NOSOLOGICAL STRUCTURE OF MORTALITY DUE TO SOMATIC PATHOLOGY AMONG CHILDREN 
IN RA
Simonyan K.H. 
YSMU, Department of Pediatrics No.1
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Болезни сердечно-сосудистой системы занима-

ют ведущее место в структуре общей заболеваемости 

и инвалидности населения. К одной из наиболее рас-

пространенных из них относится ишемическая болезнь 

сердца (ИБС). Многими исследователями установлено, 

что у 33-80% больных ИБС наблюдаются такие эмоци-

ональные нарушения, как тревога, подавленность, фик-

сация на своих болезненных ощущениях и переживани-

ях [2,3]. Это объясняется тем, что основной психической 

сферой, которая участвует в психических процессах 

при соматических заболеваниях является аффективная 

сфера. Наиболее часто у человека при возникновении 

заболевания проявляется чувство тревоги, неопреде-

ленной опасности, чувство страха. Больной не понима-

ет ряда своих ощущений, очень часто не способен оце-

нивать свои жалобы и симптомы, свои знания о болезни. 

Тревога обычно возникает с первыми предвестниками 

заболевания причем чем неопределеннее эти призна-

ки, тем скорее возникает тревога. Опасение: “С моим 

телом может что-то произойти” – типично. Что-то может 

произойти в жизни человека, вдруг он не сможет рабо-

тать, вдруг утратит материальное благосостояние, вдруг 

он станит обузой для своей семьи и т.д. Реагируя на 

события жизни, любой человек время от времени ис-

пытывает тревогу. В известных пределах она является 

нормальной, так как служит сигналом к необходимости 

понимания источника дискомфорта, обдумыванию ситу-

ации и действию, посредством которого возможно вос-

становление нарушенного равновесия [2]. 

Известно, что у больных c ишемической болезнью 

сердца (ИБС) резко меняется привычный жизненный 

стереотип. Тревога, как правило, сопровождается 

склонностью к фиксации своего внимания на событи-

ях внутреннего мира, уходу в себя. Это, естественно, 

сопровождается обдумыванием вопросов, связанных с 

болезнью, что означает включение когнитивного уровня 

заболевания. В состоянии тревоги у больных, как пра-

вило, наблюдаются трудности вербализации оттенков 

своих переживаний и снижение способности к логиче-

скому мышлению. Больные живут с постоянным тревож-

ным опасением повторного приступа, они анализируют 

любые изменения сердечной деятельности, реагируя на 

малейшие неприятные ощущения в области сердца, ос-

новной жизненной целью становится здоровье [1]. 

Цель исследования, Выявление уровня личностной и 

ситуационной тревожности у больных с ИБС, и разли-

чия их проявлений у мужчин и женщин. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 

Институте кардиологии МЗ РА, нами было исследова-

но 40 пациентов с ИБС: 20 мужчин и 20 женщин. Ис-

следовании проводилось с помощью опросника “Шкала 

реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 

Спилбергера - Ханина” (ШРЛТ). ШРЛТ позволяет диф-

ференцированно измерять тревожность и как личност-

ное свойство и как состояние. Ситуативная тревожность 

(СТ) возникает как реакция человека на различные, 

чаще всего социально-психологические стрессоры. 

Личностная тревожность (ЛТ), как черта, свойство, ди-

спозиция дает представление об индивидуальных раз-

личиях в подверженности действия различных стрессо-

ров. Величина личностной тревожности характеризует 

прошлый опыт индивида, т.е. насколько часто ему прихо-

дилось испытывать ситуативную тревожность [5].

Анализ результатов. На основе данных, полученных с 

помощью опросника ШРЛТ были выделены следующие 

группы испытуемых.

1. По показателям шкалы СТ:

1.1 с высокой СТ - 42,5% испытуемых; 

1.2 со средней СТ – 38,75% испытуемых; 

1.3 с низкой СТ – 18,75% испытуемых. 

При этом в группе 1.1, т.е. среди испытуемых с вы-

сокой СТ процентное соотношение мужчин и женщин 

представлено следующим образом: мужчины составля-

ют 55,8% от общего числа испытуемых с высокой СТ, 

женщины – 44,2% от общего числа испытуемых с вы-

сокой СТ.

В группе 1.2 мужчины составляют 45,16% от об-

щего числа испытуемых со средней СТ, а женщины – 

54,83% от общего числа испытуемых со средней СТ. В 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНЬю СЕРДЦА
Азатян Н.Г.
ЕГМУ, Кафедра медицинской психологии

УДК: 61:159.9:616.127-005.4
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группе 1.3 мужчины составляют 46,6% от общего числа 

испытуемых с низкой СТ, женщины – 53,3% от общего 

числа испытуемых с низкой СТ. 

2. По показателям шкалы ЛТ: 

2.1 с высокой ЛТ - 31,25% испытуемых;

2.2 со средней ЛТ – 47,5% испытуемых;

2.3 с низкой ЛТ – 21,25% испытуемых. 

При этом в группе 2.1, т. е. среди испытуемых с вы-

сокой ЛТ процентное соотношение мужчин и женщин 

представлено следующим образом. Мужчины состав-

ляют 44% от общего числа испытуемых с высокой ЛТ, 

женщины - 56% от общего числа испытуемых с высокой 

ЛТ. В группе 2.2 мужчины составляют 52,6% от общего 

числа испытуемых со средней ЛТ, а женщины – 47,4% от 

общего числа испытуемых со средней ЛТ. В группе 2.3 

мужчины составляют 53% от общего числа испытуемых 

с низкой ЛТ, женщины – 47% от общего числа испытуе-

мых с низкой ЛТ. 

Процентное распределение испытуемых с различ-

ными показателями СТ и ЛТ в группах мужчин и жен-

щин представлена следующим образом. 

Мужчины
СТ ЛТ

высокий уровень 47,5% 27,5%
средний уровень 35% 50%
низкий уровень 17,5% 22,5%

Женщины
СТ ЛТ

высокий уровень 37,5% 35%
средний уровень 42,5% 45%
низкий уровень 20% 20%

Как видно из полученных данных у мужчин более 

выражены показатели по шкале СТ при средней выра-

женность показателей по шкале ЛТ. У женщин наблю-

дается практически незначительное различие в выра-

женности высоких показателей по СТ и ЛТ. 

Примечательно, что у женщин по сравнению с 

мужчинами более выражены высокие показатели по 

шкале ЛТ. И учитывая тот факт, что величина личност-

ной тревожности характеризует прошлый опыт индиви-

да, т.е. насколько часто ему приходилось испытывать 

ситуативную тревожность, можно предположить, что 

женская половина данной категории больных более 

подвержена влиянию стрессогенных факторов, в то 

же время относительно низкие показатели по шкале 

СТ свидетельствуют о более безболезненной перено-

симости этих ситуаций. В данном случае госпитализа-

цию уже можно принять как стресогенный фактор. И 

относительно низкий уровень ситуативной тревожно-

сти можно связать с тем, что они обладают высокой, по 

сравнению с мужчинами, степенью адаптивности. Вы-

раженные показатели высокого уровеня ситуативной 

тревожности у мужчин можно объяснить переживани-

ем факта заболевания и госпитализации. Повышение 

уровня тревоги является значимым фактором в форми-

ровании отношения к болезни и во многом влияет на 

исход и течение заболевания.

Нарушение психической адаптации в стрессовой 

ситуации проявляется как диффузная тревога, перехо-

дящая рамки реакции на конкретные раздражители [4]. 

Это состояние проявляется резким возрастанием 

готовности к тревожным реакциям, которые начинают 

возникать на малейшие раздражители. Как следствие, 

появляются другие эмоции тревожного ряда: эмоцио-

нальное напряжение, внутреннее беспокойство, страхи 

с деструктивным содержанием. 

В ходе беседы проведенной с обследованными было 

выявлено, что не только наличие заболевания вызывало 

тревогу, но и опасения связанные с изменением усто-

явшегося уклада жизни, а также роли мужчины и жен-

щины в современном социуме. При этом мужчины были 

более обеспокоены проблемами, связанными с возмож-

ностью продолжения привычного ритма работы, а жен-

щины – проблемами семьи. Женщин больше беспокоят 

взаимоотношения в семье, бытовые проблемы. Наверно 

это обусловлено тем, что армянская женщина несет 

в семье в основном функции “хранительницы очага”. 

Обеспокоенность проблемой продолжения привычного 

ритма работы у мужчин, возможно связана с тем, что 

основой главенствующего положения мужчины в тра-

диционной армянской семье является его роль “эконо-

мической основы” семьи, то есть обеспечение семьи 

материальными благами. Примечательно, что мужчины 

указывали на экономические причины возникновения 

у них ишемической болезни сердца, данный подход 

можно обобщить следующим высказыванием “матери-

альные проблемы довели меня до инфаркта”, при этом 

под материальными проблемами подразумевается не 

обеспокоенность отсутствием денег, а трудности их до-

бывания. У женщин же экономический фактор стоит 

на втором месте после семейного, данный подход мож-

но охарактеризовать высказыванием “у детей столько 

проблем, это довело меня до инфаркта”. 

Помимо всего выше сказанного в структуре вы-

сокой тревожности у пациентов с ИБС независимо 
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от пола преобладают усталость, расстройства сна, 

вялость, пассивность, быстрая утомляемость, просле-

живается проекция страхов не на текущее положение 

дел, а в перспективу, общая озабоченность будущим на 

фоне повышенной эмоциональной чувствительности.

Заключение. Произведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что несмотря на выявленный достаточно 

высокий уровень тревоги, при своевременной и целе-

направленной коррекции можно снизить выявленные 

изменения, что позволит улучшить не только качество 

жизни пациента, но и течение заболевания.
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 Л И Т Е РАТ У РА

Բա նա լի բա ռեր` տագ նապ, սր տի իշե միկ հի վան դու թյուն, անձ։
 Գիտ նա կան նե րի մեծ մա սը հա վաս տում է, որ սր տի իշե միկ 

հի վան դու թյամբ տա ռա պող հի վանդ նե րի 33-80% -ի շր ջա նում 
դի տարկ վում են այն պի սի հու զա կան խան գա րում ներ, ինչ պի-
սիք են տագ նա պը, ընկճ վա ծու թյու նը, ապ րում նե րի և հի վան-
դա գին զգա յու թյուն նե րի վի ճակ նե րի սևե ռու մը։ 

Հե տա զո տու թյան նպա տակն է սր տի իշե միկ հի վան դու-
թյամբ տա ռա պող հի վանդ նե րի շր ջա նում պարզել իրա վի-
ճա կային և ան ձնային տագ նա պի մակարդակը, ինչ պես նաև 

կա նանց ու տղա մարդ կանց շր ջա նում դրանց դրս ևոր ման 
տար բե րու թյու նը։ 

Եզ րա կա ցու թյուն։ չնա յած այն հան գա ման քին, որ բա ցա-
հայտ վել է տագ նա պի բա վա կա նին բարձր մակարդակ, այ նու-
ա մե նայ նիվ այն կա րե լի է շտ կել և պա կա սեց նել վա ղա ժամ ու 
նպա տա կաուղղ ված հո գեշտ կող մի ջո ցով, որը հնա րա վո րու-
թյուն կտա լա վաց նե լու ոչ միայն հի վան դի կյան քի որա կը, այլև 
հի վան դու թյան ըն թաց քը։

 տագ Նա պի ՄակաՐԴակի ՀԵ տա ԶՈ տՈւ ԹՅՈւ Նը ՍՐ տի իՇԵ Միկ Հի վաՆ ԴՈւ ԹՅաՄԲ տա ռա պՈղ  
Հի վաՆԴ ՆԵ Րի ՇՐ Ջա ՆՈւՄ 
Ա զա տյան Ն.Գ .
ԵՊԲՀ, բժշ կա կան հո գե բա նու թյան ամ բիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: anxiety, coronary heart disease, personality.
According to a number of researches, 33-80% of patients 

with coronary heart disease have emotional abnormalities such 
as anxiety, despondency, fixation on own painful feelings and ex-
periences. 

Research objective. To identify the rate of personal and situ-

ational anxiety among patients with coronary heart disease and 
the difference of display among men and women.

Conclusion. Despited the high level of anxiety in case of time-
ly and targeted correction it is possible to reduce the identified 
changes which will enable to improve not only the quality of life 
of the patient but also the disease. 

RESEARCH INTO THE ANXIETY RATE AMONG PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
Azatyan N.G.
YSMU, Department of Medical Psychology
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реагирования.

Каждый пациент является, прежде всего, лично-

стью, которая имеет свое собственное представление 

о медицине, о самом себе, о своей болезни и о степе-

ни ее серьезности. Врач может совершенно правильно 

поставить диагноз, используя самые современные воз-

можности, правильно назначить лечение, но только от 

больного зависит его выполнение. В ряде исследований 

было установлено, что восприятие пациентом ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС) во многом определяет 

различные аспекты последующей реабилитации [1]. При 

этом уверенность в излечимости и контролируемости 

заболевания ассоциируется с благоприятным течением 

восстановительного периода, соблюдением врачебных 

рекомендаций и быстрым возвращением трудоспособ-

ности. Напротив, восприятие заболевания как некон-

тролируемого и угрожающего жизни связано с после-

дующей физической, профессиональной и социальной 

дезадаптацией, а также с высокой частотой повторных 

госпитализаций. В условиях заболевания внутренняя 

картина болезни (ВКБ) является главным регулятором 

поведения, она может быть адекватной объективной 

картине болезни или существенно отличаться от нее, 

может быть инертной и подвижной, а при коррекции 

– устойчивой и податливой [3]. Внутренняя картина 

болезни – это совокупность представлений пациента 

о болезни, которые существенным образом влияют на 

медицинские, профессиональные, семейные и иные по-

следствия соматического страдания [4].

Понятие внутренней картины болезни (ВКБ) ввел 

Р.А. Лурия в 1944 г., которую противопоставлял ее 

“внешней картине болезни”, доступной для беспри-

страстного исследования врача. Р.А. Лурия опреде-

лял ВКБ, как всю совокупность ощущений и пережи-

ваний пациента в связи с заболеванием и лечением. 

В настоящее время ВКБ понимается как “комплекс вто-

ричных, психологических по своей природе, симптомов 

заболевания”, отражающий субъективный смысл болез-

ни для пациента [2]. 

В структуре ВКБ выделяют следующие уровни:

1. чувственный – ощущения и состояния в связи с 

болезнью; 

2. эмоциональный – переживания и эмоциональ-

ные состояния в связи с болезнью и лечением, 

эмоциональная реакция на болезнь и ее по-

следствия;

3. интеллектуальный – представления пациента 

о причинах, сущности, опасности заболевании, 

о его влиянии на различные сферы жизнедея-

тельности, лечение и его эффективность и т.д.; 

4. мотивационный – изменение мотивационной 

структуры (иерархии ведущих мотивов) в связи 

заболеванием; характер изменений в поведе-

нии и образе жизни вследствие болезни.

Сказанное делает изучение ВКБ весьма актуаль-

ным, особенно в аспекте разработки дифференциро-

ванных подходов к коррекции отношения больного к 

собственному заболеванию. 

Цель исследования. Нашего исследования было опре-

делить тип отношения к болезни у пациентов с ИБС, и 

различия их проявлений у мужчин и женщин.

Материалы и методы. Исследования проводились в 

Институте кардиологии МЗ РА, нами было исследовано 

40 пациентов с ИБС: 20 мужчин и 20 женщин. Выяв-

ление представлений пациента о своем заболевание 

пациентов проводилось с использованием Личностного 

опросника Бехтеревского института (ЛОБИ), который 

разработан с целью диагностики типов отношения к бо-

лезни и других связанных с нею личностных отношений 

у больных хроническими соматическими заболевания-

ми. С помощью ЛОБИ могут быть диагностированы сле-

дующие типы отношений [3].

Гармоничный тип (Г) – характеризуется трезвой 

оценкой своего состояния без склонности преувели-

чивать его тяжесть, но и без недооценки тяжести бо-

лезни, стремлением во всем содействовать успеху ле-

чения; часто у больных с данным типом реагирования 

наблюдается тенденция обременять близкое окружения 

тяготами ухода за собой. Тревожный тип (Т) – харак-

теризуется беспокойством и мнительностью в отноше-

нии неблагоприятного течения болезни, возможностью 

осложнений, неэффективности и опасности лечения. 

Больным с данным типом реагирования на соматиче-

ское заболевание постоянно находятся в поиске новых 

способов лечения, методов терапии, интересуются объ-

ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ С ИБС
Азатян Н.Г.
ЕГМУ, Кафедра медицинской психологии

УДК: 61:159.9:616.127-005.4



48 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012

ективными данными о болезни. Ипохондрический тип 

реагирования (И) – характеризуется сосредоточением 

больного на субъективные, болезненные и неприятные 

ощущения, стремлением постоянно рассказывать о них 

окружающим. У больных с данным типом реагирования 

не исключено преувеличение своих страданий. Мелан-

холический тип (М) – данный тип психического реаги-

рования на соматическое заболевание характеризуется 

следующими критериями: удрученность болезнью, неве-

рие в выздоровление, в эффективность лечения, даже 

при благоприятных объективных данных. Нередко этот 

тип реагирования обусловлен имеющейся у пациента 

негативной информацией о возможности излечения от 

недуга. У больных с апатическим типом (А) реагирова-

ния наблюдается полное безразличие к своей судьбе, к 

исходу болезни, к результатам лечения, утрата интереса 

ко всему, что ранее волновало, пассивное подчинение к 

процедурам и лечению. Больные с неврастеническим 

типом (Н) реагирования характеризуются вспышка-

ми раздражения, особенно при болях, при неприятных 

ощущениях, при этом срывая раздражение на первого 

попавшегося человека. Наблюдается непереносимость 

болевых ощущений, нетерпеливость. Неврастенический 

тип реагирования является наиболее распространен-

ным и неспецифическим ответом организма и личности 

на заболевание. Его основой является раздражитель-

ность, которая захватывает как физические явления 

(яркий свет, громкие звуки, резкие запахи), так и отно-

шение окружающих. Обсессивно-фобический (О) 

тип реагирования характеризуется тревожной мнитель-

ностью, касаемо опасений не реальных, а маловероят-

ных осложнений болезни, неудач лечения, а также воз-

можных, но малообоснованных неудач в жизни, работе, 

семейной ситуации в связи с болезнью. Сенситивный 

тип (С) реагирования на соматическое заболевание ха-

рактеризуется чрезмерной озабоченностью возможным 

неблагоприятным впечатлением, которое могут произ-

вести на окружающих сведения о своей болезни. Суще-

ственным у больных с таким типом реагирования явля-

ется не собственные болезненные ощущения, а реакция 

на информацию о болезни со стороны окружающих. 

Характерен извиняющийся стиль поведения, робость, 

застенчивость. Эгоцентрический тип (Я) реагирова-

ния на соматическое заболевание иногда обозначают 

как истерический, поскольку основным мотивом пове-

дения человека становится привлечение к собственной 

персоне внимания окружающих. “Бегство в болезнь” 

нередко используется для упреков, шантажа окружаю-

щих, эмоции носят гротескный характер. Анозогнози-

ческий тип (З) реагирования характеризуется отрица-

нием факта болезни, возможных последствий, отказом 

от лечения. Эргопатический тип (Р) реагирования на 

соматическое заболевание характеризуется “уходом 

из болезни в работу”. Больные с данным типом реаги-

рования стараются, во что бы то ни стало, продолжать 

работу, несмотря на нередко тяжелое заболевание. По-

рой болезнь расценивается как вызов, и больные ста-

раются не поддаваться болезни, активно перебарывают 

себя, преодолевают недомогание и боли. Их позиция 

заключена в том, что нет такого заболевания, которое 

нельзя было бы преодолеть своими силами, при этом 

часто многие такие больные являются противниками 

лекарств. Больные с паранойяльным типом (П) реаги-

рования на соматическое заболевание крайне подозри-

тельны к лекарствам и лечебным процедурам, уверены 

в том, что болезнь является результатом чьего-то злого 

умысла и т.д.. Эйфорический тип (Ф) реагирования на 

соматическое заболевание характеризуется необосно-

ванно повышенным настроением, пренебрежительным 

и легкомысленным отношением к болезни и лечению.

Анализ результатов. Необходимо учесть, что у 

каждого испытуемого возможно одновременное прояв-

ление нескольких типов реагирования на соматическое 

заболевание. В результате исследования больных диаг-

ностированы следующие типы отношения к болезни:

В группе обследуемых нами мужчин с ИБС гармо-

ничный тип реагирования представлен 37,5% от общего 

числа испытуемых в мужской группе. А в группе испы-

туемых женщин данный тип реагирования составляет 

55% от общего числа испытуемых в женской группе. 

Как видно из приведенных результатов, в женской груп-

пе испытуемых с гармоничным типом реагирования на 

болезнь оказалось больше, чем в мужской. Возможно, 

это объясняется тем, что почти у всех этих женщин на 

первый план выступала мысль о том, что с их болезнью 

близкие им люди обрели новую дополнительную заботу. 

Гармоничный тип реагирования составил 29,6% от об-

щего числа испытуемых в обеих группах. 

Среди наших испытуемых в мужской группе вы-

явлены 42,5% испытуемых с данным типом реагирова-

ния (от общего числа испытуемых в мужской группе). У 

женщин же показатель тревожного типа реагирования 

на соматическое заболевание ниже и составляет 35% 

(от общего числа испытуемых в группе). Тревожный тип 

психического реагирования на заболевание базирует-

ся на появляющейся в связи с заболеванием измене-

ния обыденного течения жизни. У мужчин эта тревога 

проявляется опасением, что болезнь может надолго 
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изменить привычный стереотип жизни, что вследствие 

данной болезни человек может утратить былую работо-

способность и физическую силу. Тревожный тип реаги-

рования составил 24,8% от общего числа испытуемых в 

обеих группах.

В группе испытуемых нами мужчин с ИБС ипохон-

дрический тип реагирования составляет 32,5% (от об-

щего числа испытуемых в мужской группе). Испытуемые 

с данным типом реагирования склонны к эгоцентризму, 

к детализации своего самочувствия при описании его 

врачом или иным слушателем. Среди испытуемых нами 

женщин данный тип реагирования на соматическое за-

болевание не был выявлен, возможно это объясняется 

тем, что армянские женщины в отличии от мужчин не 

склонны сосредотачиваться только на своих болезнен-

ных ощущениях, а наоборот, где-то даже игнорируют на-

личие у себя серьезного заболевания, не говоря уже о 

простых недугах. 

Ипохондрический тип реагирования на соматиче-

ское заболевание составил 10,4% от общего числа ис-

пытуемых.

В группе обследуемых нами мужчин с ИБС, данный 

тип реагирования представлен 17,5% (от общего числа 

испытуемых в мужской группе). У женщин также мелан-

холический тип реагирования составил 17,5% от обще-

го числа обследуемых в женской группе. Присутствие в 

равной степени данного типа реагирования на сомати-

ческое заболевание в обеих группах, можно объяснить 

характером данного заболевания, течением, так как в 

обыденном понимании любое заболевание сердечно-

сосудистой системы несет за собой серьезную жизнен-

ную опасность. Ведь сердце является одним из важней-

ших органов нашего организма, и частота смертельных 

случаев у субъективно здоровых людей от сердечного 

недуга намного выше. 

Меланхолический тип реагирования в обеих груп-

пах составил 11,2% от общего числа испытуемых.

В группе обследуемых нами мужчин апатический 

тип реагирования не был выявлен. А в группе женщин 

данный тип реагирования представлен 7,5% от общего 

числа испытуемых в женской группе.

Апатический тип реагирования в обеих группах со-

ставил 2,4% от общего числа испытуемых в обеих груп-

пах.

В группе обследуемых нами мужчин с ИБС невра-

стенический тип реагирования представлен 47,5% (от 

общего числа испытуемых в мужской группе). У женщин 

данный тип реагирования составляет 12,5% (от общего 

числа обследуемых в женской группе). Более высокий 

показатель данного типа реагирования у мужчин, воз-

можно, объясняется чувством нетерпеливости, желани-

ем поскорее покинуть лечебное заведение, вернуться к 

привычному для них образу жизни, а возможно также, 

что данный тип реагирования может сочетаться с ано-

зогнозическим, и является реакцией больного на отри-

цания наличия у него серьезного заболевания.

Неврастенический тип реагирования в обеих груп-

пах составил 19,2% от общего числа испытуемых. 

В группе обследуемых нами мужчин с ИБС данный 

тип реагирования представлен 22,5% (от общего числа 

обследуемых в мужской группе). У женщин обсессивно-

фобический тип реагирования составляет 30% (от об-

щего числа обследуемых в женской группе). Как видно 

данный тип реагирования преобладает в женской груп-

пе, это может быть связанно со свойственным, у армян-

ских женщин, чувством волнения за воображаемые опа-

сности, чувством тревоги и беспокойства за родных и 

близких. При обсессивно-фобическом реагировании на 

болезнь доминирующими становятся навязчивые мысли, 

опасения, и все это часто приводит к тому, что больные 

защищаясь от своего чувства тревоги и беспокойства 

становятся суеверными, придавая особое значение ме-

лочам.

Обсессивно-фобический тип реагирования в обеих 

группах составил 16,8% от общего числа испытуемых.

У обследуемых нами мужчин данный тип реагиро-

вания на соматическое заболевание представлен 7,5% 

(от общего числа испытуемых в мужской группе). В жен-

ской группе сенситивный тип реагирования составляет 

17,5% (от общего числа обследуемых пациентов в жен-

ской группе). Как мужчины, так и женщины с данным 

типом реагирования на соматическое заболевание, не-

редко в ущерб своему здоровью не обращаются за по-

мощью в лечебные учереждения. Так как при наличии у 

них серьезного заболевания они могут стать обузой для 

близких и родных. 

Сенситивный тип реагирования в обеих группах со-

ставил 8% от общего числа испытуемых. 

В группе обследуемых нами мужчин с ИБС эго-

центрический тип реагирования представлен 12,5% 

(от общего числа обследуемых в мужской группе), а у 

женщин данный тип реагирования составляет 7,5% (от 

общего числа обследуемых в женской группе). Среди 

наших испытуемых наибольшее количество испытуемых 

с эгоцентрическим типом реагирования на соматиче-

ское заболевание составляют мужчины, возможно, это 

можно объяснить тем, что среди армянских мужчин чув-

ство требовательности, как к себе, так и к членам семьи 
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играет ведущую роль. Нередко это чувство при наличии 

серьезного заболевания может перейти в требование 

постоянного внимания к себе и к своим болезненным 

переживаниям со стороны близких и родных. 

Эгоцентрический тип реагирования в обеих груп-

пах составляет 6,45% от общего числа всех испытуе-

мых.

В группе обследуемых нами мужчин с ИБС данный 

тип реагирования составляет 25% (от общего числа 

обследуемых в мужской группе), у женщин анозогнози-

ческий тип реагирования представлен 35% (от общего 

числа обследуемых в женской группе). Как видно из вы-

шеуказанных результатов у женщин данный тип реаги-

рования встречается чаще, чем у мужчин. Это можно 

объяснить тем, что армянские женщины нередко отри-

цают наличие у себя тяжелого заболевания, так как не 

хотят беспокоить родных, а иногда надеются, что само 

собой все обойдется.

Анозогнозический тип реагирования в обеих груп-

пах составляет 19,2% от общего числа испытуемых.

У обследуемых нами мужчин с ИБС больные с эр-

гопатическим типом реагирования представлены 30% 

(от общего числа обследуемых в мужской группе), а в 

группе обследуемых женщин данный тип реагирования 

на соматическое заболевание составил 42,5 (от общего 

числа обследуемых в женской группе). Преобладание 

данного типа реагирования на соматическое заболева-

ние у женщин с ИБС объясняется самой характеристи-

кой эргопатического типа.

Эргопатический тип реагирования на соматиче-

ское заболевание в обеих группах составляет 27,2% от 

общего числа всех испытуемых.

В нашем исследовании мы не выявили больных с 

паранойяльным и эйфорическим типами реагирования 

на соматическое состояние. Вероятно, это связанно со 

спецификой соматического заболевания и не харак-

терности данных типов реагирования для ишемических 

больных.

Заключение. Психологическое сопровождение 

кардиологических больных занимает важное место в 

процессе социально-психологической реабилитации. 

Социальная значимость рассматриваемой проблемы 

связана также с тем, что данное заболевание все чаще 

развивается у лиц молодого возраста, приводя их к ча-

стичной, а иногда и полной утрате трудоспособности. 

Психологическая работа с данным контингентом 

больных, требует комплексного подхода. Формы рабо-

ты могут носить как индивидуальный, так и групповой 

характер. В нашем случае она должна быть направлена 

на изменение неадекватных реакций на болезнь, а так-

же предотвращение или минимизацию социальных ог-

раничений, вызванных заболеванием. Важной задачей 

является создание у больных реалистических устано-

вок на лечение, восстановление внутрисемейных и бо-

лее широких социальных связей. Психокоррекционная 

работа также должна быть направлена на личностный 

рост пациентов, на развитие их самопознания и форми-

рование конструктивных способов поведения. Большая 

роль в процессе выздоровления принадлежит самому 

человеку, его стремлению преодолеть болезнь. Через 

отношение к болезни и соответствующую организацию 

жизнедеятельности, можно “привлечь” болеющего че-

ловека к преодолению болезни и улучшению качества 

его жизни.
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Բա նա լի բա ռեր` հի վան դու թյան ներ քին պատ կեր, պա տաս-
խա նի տի պեր։ 

Հի վան դը ան ձ է, որը սե փա կան պատ կե րա ցում ու նի իր Ես-
ի, բժշ կու թյան, իր հի վան դու թյան և դրա լր ջու թյան մա սին։ 
Որոշ հե տա զո տու թյուն նե րում նշ ված է, որ հի վան դի սր տի 
իշե միկ հի վան դու թյան ըն կա լու մը սահ մա նում է հե տա գա վե-
րա կանգ ման տար բեր ուղ ղու թյուն ներ։ Հի վան դու թյան ներ քին 
պատ կե րը հի վան դու թյան վար քի կար գա վոր ման գլ խա վոր 
ուժն է։

 Հե տա զո տու թյան նպա տակն է սր տի իշե միկ հի վան դու-
թյամբ տա ռա պող հի վանդ նե րի շր ջա նում որո շել հի վան դու-

թյան հան դեպ վե րա բեր մուն քի տի պե րը, ինչ պես նաև դրանց 
դրս ևոր ման տար բե րու թյու նը կա նանց և տղա մարդ կանց շր-
ջա նում։ 

Եզ րա կա ցու թյուն։ Սր տի իշե միկ հի վան դու թյամբ տա ռա-
պող հի վանդ նե րի շր ջա նում հո գե բա նա կան աջակ ցու թյու-
նը սո ցիալ-հո գե բա նա կան վե րա կանգ ման գոր ծըն թա ցում 
կարևոր տեղ է զբա ղեց նում։ Հիմ նա կան խն դիրն է հի վանդ նե-
րի շր ջա նում իրա տե սա կան չա փա նիշ ներ ձևա վո րել բուժ ման, 
ըն տա նե կան և հա սա րա կա կան կա պե րի վե րա կանգն ման 
նկատ մամբ։

 Հի վաՆ ԴՈւ ԹՅաՆ ՀաՆ ԴԵպ վԵ Րա ԲԵՐ ՄՈւՆ քը ՍՐ տի իՇԵ Միկ Հի վաՆ ԴՈւ ԹՅաՄԲ տա ռա պՈղ 
Հի վաՆԴ ՆԵ Րի ՇՐ Ջա ՆՈւՄ 
Ա զա տյան Ն.Գ .
ԵՊԲՀ, բժշ կա կան հո գե բա նու թյան ամ բիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: inner picture of disease, reaction types.
Each patient first of all is a personality who has his/her own 

imagination of medicine, him/herself, own disease and its seri-
ousness. According to a number of researches, the perception 
of coronary heart disease by the patient significantly determine 
various aspects of the ensuing rehabilitation. The inner picture of 
the disease is the main control of the behavior. 

Research objective. Identification of types of attitudes to-
wards the disease among patients with coronary heart disease 
and different manifestations among men and women.

Conclusion. Psychological support among heart patients 
plays a big role in the process of social and psychological reha-
bilitation. It is an important task to create realistic settings among 
patients towards healing, the restoration of family relations and 
other social ones.

TYPES OF ATTITUDES TOWARDS THE DISEASE AMONG PATIENTS WITH CORONARY 
HEART DISEASE
Azatyan N.G.
YSMU, Department of Medical Psychology
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 Բա նա լի բա ռեր` աղի քային վա րակ ներ, սուր գաստ րոէն-

տե րիտ, սալ մո նե լոզ, շի գե լոզ, ռո տա վի րուս։

  Սուր աղի քային ին ֆեկ ցիանե րը (ՍԱԻ) հան դի սա-

նում են հա մաշ խար հային առող ջա պա հու թյան կար-

ևո րա գույն խն դիր նե րից մե կը։ Ըստ ԱՀԿ -ի տվյալ նե րի 

տա րե կան գրանց վում է դիարեային հի վան դու թյուն նե րի 

մոտ2 մլրդ. դեպք, որից 1,5-4 մլն-ն ավարտ վում է մա հով 

[4,7,12]։ Սա վկա յում է աղի քային վա րակ նե րի կար ևո րա-

գույն դե րի մա սին մար դու ին ֆեկ ցիոն պա թո լո գիայում, 

որոն քի րենց տա րած վա ծու թյամբ զի ջում են միայն սուր 

շն չա կան վա րակ նե րին [11]։ Հի վան դա ցած նե րի 60-70% 

-ը կազ մում են մինչև 14 տա րե կան երե խա նե րը [13]։ 

Անհրա ժեշտ է նշել, որ աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի պատ-

ճա ռա գի տու թյու նը չա փա զանց բազ մա զան է և կա րող 

է պայ մա նա վոր ված լի նել ինչ պես պար զա գույն նե րով և 

բակ տե րիանե րով, այն պես էլ վի րուս նե րով [1]։ Ներ կա-

յումս, հատ կա պես զար գա ցող երկր նե րում, աղի քային 

վա րակ նե րի մեջ սալ մո նե լո զի և շի գե լո զի դեռևս զգա լի 

գե րա կա յու թյա նը զու գըն թաց, ընդ հա նուր հի վան դա ցու-

թյան կա ռուց ված քում հետզ հե տե աճում է վի րու սային 

ծագ ման աղի քային վա րակ նե րի դե րը [1,6]։ Անհ րա ժեշտ 

է նշել, որ վի րու սային դիարեանե րը կա րող են հա րուց-

վել այն պի սի վի րուս նե րով, ինչ պի սիք են ռո տա վի րու սը, 

նո րո վի րուս նե րը, ադե նո վի րու սը, աստ րո վի րու սը և այլն 

[2,7]։ Ռո տա վի րու սային գաստ րոէն տե րիտ նե րը կազ մում 

են վի րու սային ծագ ման աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի կե-

սից ավե լին։ ԱՄՆ -ում տա րե կան գրանց վում է ռո տա վի-

րու սային գաստ րոէն տե րի տի մոտ 3,5 մլն դեպք, որոն ցից 

125 -ը ավարտ վում է մա հա ցու ել քով։ Ընդ որում, վեր ջին 

տա րի նե րին դիտ վում է այդ ցու ցա նիշ նե րի աճ, հատ կա-

պես զար գա ցող երկր նե րում [8,9]։ Վե րը նշ վա ծը մե ծաց-

նում է վի րու սային ծագ ման դիարեանե րի և հատ կա պես 

ռո տա վի րու սային գաստ րոէն տե րիտ նե րի դե րը ոչ միայն 

առող ջա պա հու թյան, այլ նաև տն տե սու թյան բնա գա-

վա ռում։ Այս պես օրի նակ, միայն ԱՄՆ -ո մ այս հի վան դու-

թյուն նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը կազ մել են տա րե կան 

1.5 մլրդ դո լար [10]։ Ըստ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 

պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան ռո տա վի րու սային վա-

րա կով հի վան դա ցու թյու նը 2010թ. կազ մել է 72 դեպք 

100000 բնակ չու թյա նը, ընդ որում հի վան դա ցու թյու նը 

երե խա նե րի շր ջա նում հա սել է մինչև 1000 դեպք 100000 

բնակ չու թյա նը։ Միայն Մոսկ վա յում 2010թ. տն տե սա կան 

վնա սը կազ մել է 88 մլն ռուբ լի [5]։ Վեր ջին տա րի նե րին 

գրա կա նու թյան մեջ ավե լա նում են տե ղե կու թյուն ներն 

այն մա սին, որ վի րու սային գաստ րոէն տե րիտ նե րը հան-

դի սա նում են ոչ միայն ման կա բու ժա կան խն դիր, այլ բա-

վա կան հա ճախ հան դի պում են նաև մե ծա հա սակ հի-

վանդ նե րի մոտ [9]։ Մեր հան րա պե տու թյու նում ըստ Ն.Մ. 

Գյու լա զյա նի և հա մա հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րի 1990-

2004թթ. ըն թաց քում ՍԱԻ -ի պատ ճա ռա գի տա կան կա-

ռուց ված քում գե րակշ ռել են ան հայտ ծագ ման աղի քային 

ին ֆեկ ցիանե րը (57.0%), շի գելյո զը կազ մել է ՍԱԻ -ի 23% -ը 

[3]։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երբ ևի ցե չեն ար-

վել կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն ներ վի րու սային ծագ-

ման աղի քային վա րակ նե րի վե րա բե րյալ, չի հե տա զոտ-

վել դրանց պատ ճա ռա գի տա կան կա ռուց ված քը, սա կայն 

հաշ վի առ նե լով ան հայտ ծագ ման աղի քային վա րակ նե-

րի գե րա կա յու թյու նը ընդ հա նուր հի վան դա ցու թյան մեջ, 

հաս կա նա լի է դառ նում վի րու սային գաստ րոէն տե րիտ նե-

րի հետզ հե տե աճող դե րը այդ պա թո լո գիայում։ 

Այս պի սով, ինչ պես ամ բողջ աշ խար հում, այն պես էլ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում աղի քային ին ֆեկ-

ցիանե րը շա րու նա կում են մնալ բնակ չու թյան հի վան դա-

ցու թյան կար ևո րա գույն պատ ճառ նե րից մե կը։

աշ խա տան քի նպա տա կը։ Վեր լու ծել սուր աղի-

քային ին ֆեկ ցիանե րի պատ ճա ռա գի տա կան կա ռուց-

ված քը և դրան ցում վի րու սային ծագ ման աղի քային ին-

ֆեկ ցիանե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը վեր ջին 5 տա րում 

ՍԱԻ նախ նա կան ախ տո րոշ մամբ ԻԿՀ «Նորք» ըն դուն-

ված հի վանդ նե րի շր ջա նում։

 Նյու թը և մե թոդ նե րը։ Հե տա զոտ վել են 2005-

2010թթ. «Սուր աղի քային ին ֆեկ ցիա» ախ տո րոշ մամբ 

ԻԿՀ «Նորք» ըն դուն ված հի վանդ նե րը։ Սուր աղի քային 

ին ֆեկ ցիանե րի պատ ճա ռա գի տա կան վեր լու ծու թյու նը 

կա տար վել է հիմն վե լո վինչ պես կղան քի բակ տե րիաբա-

նա կան, այն պես էլ իմու նո ֆեր մեն տային անա լի զի տվյալ-

նե րի վրա (RIDA QUICK Germany տեստ հա մա կար գի 

կի րառ մամբ)։ Հի վանդ նե րի մեծ մա սը դի մել է հի վան դու-

թյան 1-3-րդ օրե րին, ըն թաց քը եղել է մի ջին ծան րու թյան։

ար դյունք նե րը։ ՍԱԻ պատ ճա ռա գի տա կան կա-

ռուց ված քի վեր լու ծու թյու նը թույլտ վեց հա վաս տել այն 

փաս տը, որ ան հայտ ծագ ման աղի քային ին ֆեկ ցիանե-

րը շա րու նա կում են գե րակշ ռել (45,1%) ընդ հա նուր աղի-

 ՍՈւՐ աղի քաՅիՆ իՆ ֆԵկ ցիաՆԵ Րի պատ ճա ռա գի տա կաՆ 
կա ռՈւց ված քը  Հա ՅաՍ տա Նի ՀաՆ Րա պԵ տՈւ ԹՅՈւ ՆՈւՄ
Հով հան նի սյան Ա.Հ. 
ԵՊԲՀ, ին ֆեկ ցիոն հի վան դու թյուն նե րի ամ բիոն
«Նորք» ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան հի վան դա նոց

ՀՏԴ. 616.34-022.7-036.11:616.98.1(479.25)



53ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012

քային ին ֆեկ ցիանե րի մեջ։ Սա կայն հա մե մա տած 1990-

2004թթ. տվյալ նե րի հետ, վեր ջին տա րի նե րին դիտ վել 

է դրանց քա նա կի աս տի ճա նա կան նվա զում, որը պայ-

մա նա վոր ված է ինչ պես լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման կա-

տա րե լա գործ մամբ, այն պես էլ նոր հա րու ցիչ նե րի հայտ-

նա բեր ման մե թոդ նե րի ներդր մամբ։ Սուր աղի քային 

ին ֆեկ ցիանե րի պատ ճառ նե րի մեջ երկ րորդ տե ղը զբա-

ղեց նում են պայ մա նա կան պա թո գեն միկ րոօր գա նիզմ-

նե րով հա րուց ված աղի քային ին ֆեկ ցիանե րը (24.0%)։ 

Սալ մո նե լո զային (15.5%) և շի գե լո զային (14.3%) աղի-

քային ին ֆեկ ցիանե րը հան դի պում են գրե թե նույն հա-

ճա խա կա նու թյամբ։ Բակ տե րիալ ծագ ման աղի քային 

ին ֆեկ ցիանե րի կա ռուց ված քում շի գե լա նե րից գե րակշ-

ռել է Sh. sonnei-ն` կազ մե լով բո լոր հայտ նա բեր ված շի-

գե լա նե րի 57.4% -ը [ն կար 1ա], իսկ սալ մո նե լա նե րից`Sal. 

typhimurium -ը (30.3%) և Sal. arizona (23.1%)։ Հե տաքր-

քիր է նշել, որ 30.7% դեպ քե րում ան ջատ վել են չտար-

բե րակ ված սալ մո նե լա ներ, որն, ամե նայն հա վա նա կա-

նու թյամբ, հա կա բիոտիկ նե րի ան կա նոն ըն դուն ման 

հետ ևանք է [ն կար1բ]։
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Sh. Sonnei Չտարբ. Այլ շիգել.
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Նկ.1 . բ Սալ մո նե լո զի պատ ճա ռա գի տա կան կա ռուց ված քը

 

Հա մե մա տած 1990-2004թթ. տվյալ նե րի հետ, ՀՀ-

ում զգա լիորեն նվա զել է տիֆ-պա րա տի ֆային հի վան-

դու թյուն նե րի դե րը սուր աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի 

կա ռուց ված քում, ին չը , ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 

պայ մա նա վոր ված է կա տար ված սա նի տա րա հի գիենիկ 

աշ խա տան քով։ 

Որ քան էլ որ հա կա սա կան է, սա կայն մեր երկ րու-

մըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ռո տա վի րու սային վա-

րա կով հի վան դա ցու թյու նը և մա հա ցու թյու նը զգա լիորեն 

ցածր է հա մե մա տած այլ զար գա ցող երկր նե րի հա մե մա-

տու թյամբ։ Ըստ վեր ջին 3 տա րի նե րի հե տա զո տու թյուն-

նե րի, ռո տա վի րու սային գաստ րոէն տե րի տով պայ մա նա-

վոր ված է սուր աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի 1,4% -ը [ն կար 

2], որն ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ բա ցատր վում է 

ախ տո րոշ ման և դեպ քե րի գրանց ման ան լիար ժե քու-

թյամբ։ Միայն 2009թ. հու նի սից մինչև 2010թ. մայիսն 

ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում գրանց վել է ռո տա վի-

րու սային ին ֆեկ ցիայի 229 դեպք, որի 53,7% -ը բա ժին է 

ըն կել գար նան ամիս նե րին, ին չը վկա յում է հս տակ սե զո-

նայ նու թյան առ կա յու թյան մա սին։
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Սալմոնելոզ Շիգելոզ Ռոտավիրուսային 
ինֆեկցիա

Նկ. 2  Սուր աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի պատ ճա ռա գի տա կան 

կա ռուց ված քը 2005-2010թթ.

Եզ րա կա ցու թյուն։ Այս պի սով, սուր աղի քային ին-

ֆեկ ցիանե րի կա ռուց ված քում բակ տե րիալ ծագ ման աղի-

քային վա րակ նե րը շա րու նա կում են մնալ առանց քային 

խն դիր։ Ի տար բե րու թյուն 1990-2004թթ, ներ կա յումս մե-

ծա ցել է Sh. sonnei -ի, Sal. typhimurium -ի և Sal. arizona -ի 

դե րը, ին չը հա վա նա բար կապ ված է աղի քային ին ֆեկ-

ցիանե րի տա րած ման սնն դային ու ղու գե րակշռ ման հետ։ 

Սա կայն դիտ վում է նաև վի րու սային, հատ կա պես ռո-

տա վի րու սային ծագ ման աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի աս-

տի ճա նա կան, բայց հետ ևո ղա կան աճ։ Հետ ևա բար, ընդ-

լայ նե լով վի րու սային ծագ ման աղի քային ին ֆեկ ցիանե րի 

ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րի կի րա ռու թյու նը, կար ծում ենք, 

զգա լիորեն կն վա զի չպար զա բան ված աղի քային ին ֆեկ-

ցիանե րի թիվն ընդ հա նուր հի վան դա ցու թյան մեջ, ին չը 

դրա կա նո րեն կազ դի հի վանդ նե րի վար ման և բուժ ման 

ռազ մա վա րու թյան վրա։
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) продолжают оставать-
ся чрезвычайно серьезной и актуальной проблемой во всем 
мире. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистритруется 
около 2млрд. случаев диарейных заболеваний, из коих 1,5-2 
млн. имеют летальный исход. Этиология ОКИ чрезвычайно 
разнообразна и может быть связана с простейшими, бактери-
ями, вирусами и т.д., при этом, в последние годы во всем мире 
регистрируется значительный подъем заболеваемости ОКИ 
вирусной, в том числе – ротавирусной этиологии. Учитывая 
тот факт, что в структуре ОКИ ведущим являются кишечные 
инфекции неуточненной этиологии, становится очевидным 
ведущая роль вирусных гастроэнтеритов в этой патологии. До 
настоящего времени в республике не были проведены иссле-
дования по структуре и клиническому течению кишечных ви-
русных инфекций, поэтому цель нашей работы։ анализ этио-
логической структуры ОКИ в республике Армения по данным 
ИКБ “Нор к” в период 2005-2010 гг.

Анализ этиологической структуры кишечных инфекций по-

казал превалирование ОКИ неуточненной этиологии (45,1%), 
условно-патогенная микрофлора составила 24,0%, сальмо-
неллезная и шигеллезная инфекции выявлены почти с оди-
наковой частотой (15,5% и 14,3%, соответственно). Среди ши-
гелл чаще были выделены S.typhimurium (30,3%) и S.arizona 
(23,1%). По данным последних 3 лет 1,4% острых гастроэнте-
ритов был обусловлен ротавирусной инфекцией (РИ). Только в 
период с июня 2009 г. по май 2010г. было зарегистрировано 
229 случаев РИ, из коих 53,7% выпало на весенние месяцы, 
что свидетельствует о наличии сезонности данной патологии.

Таким образом, ОКИ бактериальной этиологии продол-
жают оставаться серьезной проблемой в структуре инфек-
ционной патологии. В настоящее время ОКИ неуточненной 
этиологии занимают главенствующее место в данной патоло-
гии. Остается повышенным удельный вес сальмонеллезной и 
шигеллезной инфекции, в тоже время наблюдается постепен-
ное, но последовательное повышение случаев вирусной и, в 
частности, РИ. Следовательно, широкое внедрение методов 
диагностики ОКИ вирусной этиологии положительно отразит-
ся на стратегии ведения и лечения больных.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫX КИШЕЧНЫX ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Оганесян А.У.
ЕГМУ, кафедра инфекционныx болезней
Инфекционная клиническая больница “Нор к”

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: intestinal infections, acute gastroenteritis, salmonel-
losis, shigellosis, rotavirus.

Acute intestinal infections (AII) are one of the serious prob-
lems of health, which are actual for all the countries of the world. 
Every year about 2 billion cases of diarrhea are recorded by 
WHO from which nearly 1, 5-2 million result in death. It should 
be emphasized that the etiology of acute intestinal infections ex-
tremely variable and can be associated with the protozoa, bac-
teria, viruses, etc., while in recent years there is a significant 
raise of gastroenteritis of viral particularly rotaviral origin. Clinical 
researches in intestinal infections of viral etiology was not con-
ducted in Armenia, but taking into account the fact that in the 
structure of AII the leading are the AII of unknown etiology, it be-
comes apparent the role of viral gastroenteritis in this pathology.

The purpose of this work is to analyze the etiological structure 
of acute intestinal infections on the basis of the Infectious Clini-
cal Hospital “Nork” in the period from 2005 to 2010.

The analysis of the etiological structure of acute intestinal in-
fections showed domination of AII of unknown etiology (45.1%) in 
the whole structure of AII. 24% of cases of AII were caused by 

facultative pathogenic microflora. Salmonellosis and shigellosis 
were revealed nearly with the identical rate 15.5% and 14.3% 
respectively. From all Shigella Sh. sonnei was isolated in 57.4% 
cases, from Salmonella – S. typhimurium 30.3% and S. arizona 
23.1%. According to the records of last 3 years 1.4% of severe 
gastroenteritis was caused by rotaviral infection (RI). Only in the 
period from June 2009 to May 2010 there were 229 cases of RI, 
from which of 53.7% occurred during the spring months, which 
indicates the seasonality of this infection.

Thus, the bacterial etiology of acute intestinal infections re-
mains an important problem in the structure of general disease 
incident. In the present period, the AII of unknown etiology domi-
nate in this pathology. The specific proportions of salmonellosis 
and shigellosis remain increased as well as a gradual but steady 
increase in cases of virus and particularly rotaviral infection is 
observed. Therefore, by improving of the clinical and laboratorial 
methods of diagnosis of AII of viral etiology, the general number 
of AII of unknown etiology will significantly decrease. It will have 
a positively impact on the strategy of management and treatment 
of patients. 

ETIOLOGICAL STRUCTURE OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN REPUBLIC OF ARMENIA
Hovhannisyan A.H.
YSMU, Department of Infectious Diseases
“Nork” Infectious Clinical Hospital
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Բա նա լի բա ռեր՝ զար կե րա կային գերճն շում (ԶԳ), ռիս կի 

գոր ծոն նե րի (ՌԳ), տա րիք, ծխա խոտ, ալ կո հոլ, մարմ նի 

քա շի գոր ծա կից (ՄՔԳ), կե րակ րի աղ: 

աշ խա տան քի նպա տա կը: Բջ նիի ԲԱ -ի կող մից 

սպա սարկ վող գյու ղա կան ազ գաբ նակ չու թյան շր ջա-

նում ու սում նա սի րել Բջ նի գյու ղի 18 տա րե կա նից բարձր 

բնակ չու թյան շր ջա նում զար կե րա կային գերճն շում (ԶԳ) 

կա պը ռիս կի գոր ծոն նե րի (ՌԳ) հետ։ 

Նյու թը և մե թոդ նե րը: Հե տա զո տու թյան նյու թը 

2009թ. իրա կա նաց ված Բջ նի հա մայն քի 18 տա րե կա-

նից բարձր 750 բնա կիչ նե րի (ո ղջ ազ գաբ նակ չու թյան 

50% –ից ավե լին) զար կե րա կային ճնշ ման (ԶՃ) և դրա 

ռիս կի գոր ծոն նե րի տա րած վա ծու թյան սք րի նին գային 

հե տա զո տու թյան տվյալ ներն են, ԶԳ ու նե ցող 142 հե-

տա զոտ ված նե րի (տ ղա մար դիկ՝ 50, կա նայք՝ 92) տվյալ-

նե րը։ ԶՃ -ի չա փում ներն իրա կա նաց վել են Գերճնշ ման 

եվ րո պա կան միու թյան և Սր տա բան նե րի եվ րո պա կան 

միու թյան 2003թ. ու ղե ցույց նե րի մե թո դա բա նու թյամբ: 

Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն նե րը կա տար վել 

են 95% -ա նոց հա վաս տիու թյան մի ջա կայ քե րում (ՀՄ): 

Հա մե մատ վող հատ կա նիշ նե րի կա պե րի ու սում նա սի-

րու թյունն իրա կա նաց վել է Սփիր մե նի կո րե լա ցիոն գոր-

ծակ ցի հաշ վարկ ման մե թո դով:

արդյունք նե րը և վեր լու ծությու նը։ Բջ նիի ԲԱ 

ՊՓԲԸ -ո ւմ կա տար ված ԶԳ ու նե ցող հի վանդ նե րի հե-

տա զո տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 

ընտ րան քի մի ջին տա րի քը և ստան դարտ շե ղու մը (ՍՇ) 

կազ մել է 44±17 տա րե կան: ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. ար ժեք նե-

րը տղա մարդ կանց շր ջա նում կազ մել են 154±15 մմ ս.ս., 

իսկ կա նանց շր ջա նում ՝ 160±22 մմ ս.ս.: ՍԶՃ -ի և տա-

րի քի միջև առ կա է կո րե լա ցիոն ու ղիղ (դ րա կան) կապ 

(R=0,197, p=0,009) (ն կար 1): 

ԴԶՃ ≥90 մմ ս.ս. ար ժեք նե րը տղա մարդ կանց շր ջա-

նում կազ մել են 93±9 մմ ս.ս., իսկ կա նանց շր ջա նում ՝ 

95±10 մմ ս.ս.: ԴԶՃ -ի և տա րի քի միջև առ կա է կո րե լա-

ցիոն ու ղիղ (դ րա կան) կապ (R=0,168, p=0,046):

ծ խա խո տի օգ տա գործ ման տա րած վա ծու թյան 

վե րա բե րյալ կան բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ։ 

Փաստ ված է, որ ՍԱՀ -ից մա հա ցու թյու նը ծխող նե րի շր-

ջա նում 2-3 ան գամ մեծ է չծ խող նե րի հա մե մա տու թյամբ: 

Չնա յած ծխա խո տի oգ տա գործ ման և ԶԳ տա րած վա-

ծու թյան միջև կո րե լա ցիոն կա պը ոչ միշտ է հայտ նա բեր-

վել, սա կայն բազ մա թիվ աշ խա տանք նե րում ապա ցուց-

ված է, որ ծխա խո տի oգ տա գոր ծու մը ԶԳ առ կա յու թյան 

դեպ քում սիր տ-ա նո թային բար դու թյուն նե րի զար գաց-

մա նը նպաս տող ռիս կի գոր ծոն է: 

Եվ չնա յած առաջ նային ԶԳ -ի և ծխա խո տի օգ տա-

գործ ման միջև ուղ ղա կի կա պի վե րա բե րյալ հա մո զիչ 

փաս տարկ ներ չկան, այ նո ւա մե նայ նիվ շատ մաս նա գետ-

ներ [7, 11] պն դում են, որ ծխող մար դիկ ավե լի հա ճախ 

են տա ռա պում ԶԳ չա րո րակ ձևից, որը բա ցի բարձր 

ԶՃ–ից, բնու թագր վում է նաև աչ քի ցան ցա թա ղան թի 

ախ տա հար մամբ (հե մո ռա գիանե րի առ կա յու թյամբ, տե-

սո ղա կան նյար դի պտ կի կի այ տու ցով)։

Հայտ նի է նաև, որ ըն դա մե նը մեկ գլա նակ ծխե լուց 

ԶաՐ կԵ Րա կաՅիՆ գԵՐճՆ ՇՈւ Մը Եվ ՀիՄ Նա կաՆ ռիՍ կի 
գՈՐ ծՈՆ ՆԵ Րը
Մու րա դյան Ն.Ա., Հով հան նի սյան Ս.Գ.
ԵՊԲՀ, ըն տա նե կան բժշ կու թյան ամ բիոն
Սր տա բա նու թյան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ
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հե տո ավե լի քան 15 րո պե նե րի ըն թաց քում դի տարկ-

վում է արյան ճնշ ման բարձ րա ցում և սր տի զար կե րի 

հա ճա խա ցում [6]: 

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ 

ծխող է տղա մարդ կանց 52% -ը , կա նանց՝ 2% -ը, որոնք 

էլ ծխում են օրա կան 5 գլա նա կից քիչ: Տղա մարդ կանց 

24% -ը, իսկ կա նանց 4% -ը նախ կի նում ծխել են, սա կայն 

այժմ թո ղել են ծխե լը:

« Խի-քա ռա կու սի» վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ 

ՍԶՃ -ի և ԴԶՃ -ի ցու ցա նիշ նե րը ծխող նե րի և չծ խող նե րի 

միջև չեն տար բեր վում (p>0,05 ) (նկար 2,3): 

Տ ղա մար դիկ ավե լի շատ են ծխա խոտ օգ տա գոր-

ծում, քան կա նայք. Չի նաս տա նում այն գե րա զան ցում է 

60% -ը, իսկ Հնդ կաս տա նում՝ 40% -ը [13]: 

Ո րոշ փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով կա նանց շր ջա-

նում 2-3% ծխա խո տի օգ տա գոր ծու մը ոչ թե այդ քան է, 

այլ իրա կան տա րած վա ծու թյու նը 15-18% -ի սահ ման նե-

րում է, իսկ քա ղա քային շր ջան նե րում նույ նիսկ հաս նում 

է 25% -ի սահ մա նագ ծին [12]:

Ծ խա խո տի օգ տա գործ ման եր ևույ թը շատ հա ճախ 

դի տարկ վում է ՍԱՀ -ի այլ ՌԳ -ի հետ զու գակց ված: 

ալ կո հո լի օգ տա գործ ման, ԶՃ -ի աս տի ճա նի և ԶԳ -

ի տա րած վա ծու թյան մա սին կան գի տա կան փաս տեր, 

որոնք ապա ցու ցում են ալ կո հո լի չա րա շահ ման և ԶՃ -ի 

բարձ րաց ման դրա կան ու ղիղ կա պը [4, 8], իսկ ԶԳ -ով 

հի վանդ նե րի շր ջա նում ՝ ու ղե ղի արյան շր ջա նա ռու թյան 

սուր խան գա րում (ՈՒԱՇՍԽ) և այլ բար դու թյուն ներ 

առա ջա նա լու կո րե լա ցիոն կա պը [9]:

 Մյուս կող մից ձեռք են բեր վել գի տա կա նո րեն ապա-

ցուց ված տվյալ ներ ՍԻՀ -ի դեպ քում ալ կո հո լի չա փա վոր 

օգ տա գործ ման պաշտ պա նիչ դե րի վե րա բե րյալ [5]: 

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ալ կո-

հոլ օգ տա գոր ծել է տղա մարդ կանց 68% -ը, կա նանց՝ 4% 

-ը, որոն ցից 2% -ը տա րին մի քա նի ան գամ, 2% -ը ամի սը 

մի քա նի ան գամ, իսկ տղա մարդ կանց 2,0% -ը՝ ամեն օր, 

16,0% -ը՝ շա բա թա կան մի քա նի ան գամ: Այս պի սով, ալ-

կո հո լի չա րա շահ ման տա րած վա ծու թյու նը Բջ նի գյու ղի 

չա փա հաս բնակ չու թյան շր ջա նում 18,0% է, սա կայն այս 

ցու ցա նիշ նե րը չեն ազ դում ՍԶՃ -ի և ԴԶՃ -ի ցու ցա նիշ նե-

րի վրա (p>0,05 ) (ն կար 4, 5): 

Ըստ NHANES -ի (National Health And Nutrition Ex-

amination Survey) հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի՝ 

Զգ -ի և ճար պա կալ ման միջև ու ղիղ հա մե մա տա կան 

կա պը բազ միցս ապա ցուց վել է: Ֆրե մին գե մյան հետ զո-

տու թյուն նե րը, որին մաս նակ ցել են ավե լի քան 15մլն. 

մարդ, ցույց է տվել, որ մարմ նի ավել ցու կային քա շով մի-

ջին տա րի քի մարդ կանց շր ջա նում ԶԳ առա ջա նա լու հա-

վա նա կա նու թյու նը 50% –ով ավե լի է, քան նրանց դեպ-
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քում, ով քեր մարմ նի ավել ցու կային քաշ չու նեն: Մարմ նի 

քա շը աճե լուն զու գըն թաց՝ բարձ րա նում է սիս տո լիկ 

զար կե րա կային ճն շու մը (ՍԶՃ) և դիաս տո լիկ զար կե րա-

կային ճն շու մը (ԴԶՃ): Ամեն ավել ցու կային 4,5 կգ քաշ 

ու ղեկց վում է 4,4 մմ ս.ս. ՍԶՃ -ի և 4,2 մմ ս.ս. ԴԶՃ -ի 

բարձ րաց մամբ: Մարմ նի քա շի գոր ծակ ցի (Մքգ) մե-

ծա նա լուն զու գըն թաց ԶԳ զար գաց ման հա րա բե րա կան 

ռիս կը մե ծա նում է 2,1 ան գամ տղա մարդ կանց, և 1,9 

ան գամ կա նանց շր ջա նում [3]:

ԶԳ ու նե ցող մարդ կանց գե րակշ ռող մե ծա մաս նու-

թյունն ու նի ավել ցու կային քաշ, իսկ ԶԳ առա վել հա-

ճախ դիտ վում է գեր մարդ կանց շր ջա նում [10]: 

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ավել-

ցու կային քա շի, գի րու թյան և ԶՃ -ի տա րած վա ծու թյուն-

նե րի փո խա դարձ կա պի վե րա բե րյալ ցույց տվեց, որ 

տղա մարդ կանց 78% -ը, իսկ կա նանց 62%-ն ու նի ՄՔԳ 

≥ 25կգ/մ2 ցու ցա նիշ ներ: Միջ սե ռային տար բե րու թյու նը 

հա վաս տի է 16 %-ով (p=0,05): Տղա մարդ կանց շր ջա նում 

ավե լի շատ է հան դի պում ավել ցու կային քա շը, քան կա-

նանց շր ջա նում, հա մա պա տաս խա նա բար 36%-ով և 

26% -ով (x2=4,27, p>0,05):

Տ ղա մարդ կանց շր ջա նում տա րի քի և ՄՔԳ -ի միջև 

նկատ վում է դրա կան կո րե լա ցիոն կապ, ՄՔԳ-ն տա րի-

քին զու գըն թաց մե ծա նում է (r=0,36, p=0,01) (ն կար 6): 

r = 0.36
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Կա նանց շր ջա նում տա րի քի և ՄՔԳ -ի միջև նկատ-

վում է կո րե լա ցիոն բա ցա սա կան կապ, ՄՔԳ տա րի քին 

զու գըն թաց փոք րա նում է (r=–0,25, p=0,02) (ն կար 7): 

r = -0.25
p = 0.02
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Նկար 7. BMI և տարիքի կապը կանանց մոտ
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Տղա մարդ կանց ՄՔԳ-ն կապ ված չէ ՍԶՃ -ի (r=0,05, 

p=0,75) և ԴԶՃ -ի (r=-0,05, p=0,73) ցու ցա նիշ նե րի հետ 

(ն կար 8): 

 Կա նանց ՄՔԳ-ն կապ ված չէ ԴԶՃ -ի (r=0,19, 

p=0,061) ցու ցա նիշ նե րի հետ, սա կայն ՄՔԳ -ի և ՍԶՃ -ի 

միջև նկատ վում է կո րե լա ցիոն դրա կան կապ (r=0,23, 

p=0,03) (ն կար 9) : 

 կե րակ րի աղի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ կա-

տար ված հե տա զո տու թյուն նե րից մե կի ըն թաց քում 

պարզ վեց, որ կե րակ րի աղի նկատ մամբ հա մային զգա-

ցո ղու թյան շեմ քը ԶԳ –ով հի վանդ նե րի դեպ քում ավե-

լի մեծ է, քան առողջ մարդ կանց դեպ քում։ ԶԳ –ով հի-

վանդ նե րի շր ջա նում, որոնք կե րակ րի աղի նկատ մամբ 

հա մային զգա ցո ղու թյան բարձր շեմք ու նեն, առ կա է 

ծխե լու մեծ հա ճա խա կա նու թյուն։ Այս հի վանդ նե րի 

դեպ քում հա ճախ են առա ջա նում շն չա ռա կան (ռես պի-

րա տոր) գան գատ ներ և փո փո խու թյուն ներ (ար տա քին 

շն չա ռա կան ֆունկ ցիայի, բարձր է թո քե րի քրո նի կա կան 

օբստ րուկ տիվ հի վան դու թյան հա ճա խա կա նու թյունն ու 

ծան րու թյան աս տի ճա նը) [2]։ Ըստ այդ մաս նա գետ նե րի՝ 

ԶԳ -ի և թո քե րի քրո նի կա կան օբստ րուկ տիվ հի վան դու-

թյան կան խար գե լիչ հա մա պար փակ մի ջո ցա ռում նե րի 

շար քում ան հրա ժեշտ է ու ժե ղաց նել ծխա խո տից հրա-

ժար վե լուն և կե րակ րի աղի օգ տա գոր ծու մը սահ մա նա-

փա կե լուն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը՝ կե րակ րի աղի օգ-

տա գոր ծու մը նվա զեց նե լով մինչև 5 գ րամ /օ րը:

ԶԳ ու նե ցող հե տա զոտ վող նե րին ուղղ ված մեր այն 

հար ցին, թե ըստ իրենց, ինչ քան կե րակ րի աղ են օգ տա-

գոր ծում, պա տաս խան նե րը եղել են հետ ևյա լը. կե րակ-

րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծում են տղա մարդ կանց 

16%-ը, իսկ կա նանց 9%–ը։ Կե րակ րի աղի չա փա վոր քա-

նակ օգ տա գոր ծում են տղա մարդ կանց 38% –ը, կա նանց 

35% –ը, իսկ կե րակ րի աղի քիչ քա նակ հա մա պա տաս-

խա նա բար՝ 46% –ը և 56% –ը: Սա կայն մեր այն հար ցին, 

թե ապխ տած կամ ծխեց րած ձուկ օգ տա գոր ծում են, թե  

ոչ, ԶԳ ու նե ցող տղա մարդ կանց 50% -ը, իսկ կա նանց 

51% -ը պա տաս խա նել են, որ օգ տա գոր ծում են կա նո-

նա վոր կամ հա ճախ: Ապխ տած կամ ծխեց րած մսե ղեն 

(բաս տուր մա, սու ջուխ և այլն) կա նո նա վոր կամ հա ճախ 

օգ տա գոր ծել են տղա մարդ կանց 62% -ը, կա նանց 61% -

ը, մա րի նաց ված կամ թթ վեց րած բան ջա րե ղեն օգ տա-

գոր ծել են հա մա պա տաս խա նա բար 60% -ը և 65% -ը, 

իսկ կե րակ րի աղով հա րուստ այլ սնն դամ թերք (ա ղա-

ջուր դրած պա նիր և այլն) օգ տա գոր ծել են հա մա պա-

տաս խա նա բար 72% -ը և 69% -ը: Կե րա կու րի մեջ լրա-

ցու ցիչ աղ գցել են ԶԳ ու նե ցող տղա մարդ կանց 50%-ը, 

իսկ կա նանց 39% -ը: 

Այս պի սով, ըստ մեր հե տա զո տու թյուն նե րի՝ կե րակ-
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րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծում են տղա մարդ կանց 

64% -ը (ը ստ հարց ված նե րի՝16% -ը) և կա նանց 64% -ը (ը-

ստ հարց ված նե րի՝ 9%–ը)։ Կե րակ րի աղի չա փա վոր քա-

նակ օգ տա գոր ծում են տղա մարդ կանց 26% –ը, կա նանց 

28%–ը, իսկ կե րակ րի աղի քիչ քա նակ հա մա պա տաս-

խա նա բար՝ 10% –ը և 8% –ը:

 Կե րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծող կա նանց 

մի ջին ՍԶՃ =176 մմ ս.ս.։ Տղա մարդ կանց շր ջա նում կե-

րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծե լու և ՍԶՃ≥140 մմ 

ս.ս. և ԴԶՃ≥90 մմ ս.ս. ար ժեք նե րի միջև կո րե լա ցիոն 

ու ղիղ (դ րա կան) կապ չի հայտ նա բեր վել։ Կա նանց շր-

ջա նում կե րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծե լու և 

ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. ար ժեք նե րի միջև առ կա է կո րե լա ցիոն 

ու ղիղ (դ րա կան) կապ (p=0,001): Բա ցի դրա նից, վե րը 

նշ ված կա նանց շր ջա նում ՍԶՃ -ի 19 մմ–ով ավե լի մեծ 

է, քան կե րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծող տղա-

մարդ կանց շր ջա նում (D ԶՃ=19, p=0,001) (ն կար 10):

Եզ րա կա ցու թյուն

1. Բջ նի հա մայն քի 18 տա րե կա նից բարձր 750 բնա-

կիչ նե րի (ո ղջ ազ գաբ նակ չու թյան 50% –ից ավե լին) 

ԶԳ ու նե ցող 142 (տ ղա մար դիկ՝ 50, կա նայք՝ 92) 

հե տա զոտ ված տղա մարդ կանց և կա նանց ՍԶՃ -ի 

(R=0.197, p=0,009), ԴԶՃ -ի (R = 0,168, p = 0,046) և 

տա րի քի միջև առ կա է կո րե լա ցիոն ու ղիղ (դ րա կան) 

կապ:

2. Ծ խա խոտ են օգ տա գոր ծում տղա մարդ կանց 52% -ը, 

կա նանց՝ 2% -ը, որոնք էլ ծխում են օրա կան 5 գլա-

նա կից քիչ: ՍԶՃ -ի և ԴԶՃ -ի ցու ցա նիշ նե րը ծխող նե-

րի և չծ խող նե րի միջև չեն տար բեր վում (p > 0,05 )։

3. Ալ կո հոլ օգ տա գոր ծել է տղա մարդ կանց 68% -ը, կա-

նանց՝ 4% -ը: Ալ կո հո լի չա րա շահ ման տա րած վա ծու-

թյու նը 18,0% է (միայն տղա մար դիկ), սա կայն այս 

ցու ցա նիշ նե րը չեն ազ դում ՍԶՃ -ի և ԴԶՃ -ի ցու ցա-

նիշ նե րի վրա (p > 0,05 )։ 

4. Տ ղա մարդ կանց 78% -ը, իսկ կա նանց 62% -ը ու նի 

ՄՔԳ ≥ 25կգ/մ2 ցու ցա նիշ ներ: Միջ սե ռային տար բե-

րու թյու նը հա վաս տի է 16 % (p=0,05):

5. Տ ղա մարդ կանց շր ջա նում ավե լի շատ է հան դի պում 

ավել ցու կային քաշ, քան կա նանց շր ջա նում, հա մա-

պա տաս խա նա բար 36% և 26% (x2=4,27, p>0,05): 

6. Տ ղա մարդ կանց շր ջա նում տա րի քի և ՄՔԳ -ի միջև 

նկատ վում է կո րե լա ցիոն դրա կան կապ, ՄՔԳ-ն տա-

րի քին զու գըն թաց մե ծա նում է (r=0,36, p=0,01):

7.  Կա նանց շր ջա նում տա րի քի և ՄՔԳ -ի միջև նկատ-

վում է կո րե լա ցիոն բա ցա սա կան կապ, ՄՔԳ-ն տա-

րի քի հետ փոք րա նում է (r=–0,25, p=0,02):

8. Տ ղա մարդ կանց ՄՔԳ կապ ված չէ ՍԶՃ (r=0,05, 

p=0,75), և ԴԶՃ (r=-0,05, p=0,73), ցու ցա նիշ նե րի 

հետ :

9.  Կա նանց ՄՔԳ-ն կապ ված չէ ԴԶՃ -ի (r=0,19, 

p=0,061) ցու ցա նիշ նե րի հետ, սա կայն ՄՔԳ -ի և 

ՍԶՃ -ի միջև նկատ վում է կո րե լա ցիոն դրա կան կապ 

(r=0,23, p=0,03):

10.  Կե րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծում են տղա-

մարդ կանց 64% -ը (ը ստ հարց ված նե րի՝16% -ը) և 

կա նանց 64% -ը (ը ստ հարց ված նե րի՝ 9% –ը)։ Կե-

րակ րի աղի չա փա վոր քա նակ օգ տա գոր ծում են 

տղա մարդ կանց 26% –ը, կա նանց 28%–ը, իսկ կե-

րակ րի աղի քիչ քա նակ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 

10% –ը և 8% –ը:

11.  Կա նանց շր ջա նում կե րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ-

տա գոր ծե լու և ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. ար ժեք նե րի միջև 

առ կա է կո րե լա ցիոն ու ղիղ (դ րա կան) կապ: Կե րակ-

րի աղի մեծ քա նակ օգ տա գոր ծող կա նանց մի ջին 

ՍԶՃ-ն հա վա սար է 176 մմ ս.ս. (p=0.001): Տղա-

մարդ կանց շր ջա նում կե րակ րի աղի մեծ քա նակ օգ-

տա գոր ծե լու և ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. և ԴԶՃ ≥90 մմ ս.ս. 

ար ժեք նե րի միջև կո րե լա ցիոն ու ղիղ (դ րա կան) կապ 

չի հայտ նա բեր վել։

140
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Ն կար 10. Կերակրի աղի օգտագործման տարածվածությունը և ԶՃ կապը կանանց և տղամարդկանց մոտ
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В статье приводятся данные о взаимосвязи между возра-
стом, курением, употреблением алкоголя, поваренной соли, 
избыточной массой тела, ожирением и артериальной гипер-
тензией среди сельского населения села Бжни Котайкского 
региона РА.
Наши исследования показали следующее:
1. В селе Бжни, насчитывавшем 750 человек, у 142 жителей 

(50 мужчин, 92 женщин) старше 18 лет (свыше 50% насе-
ления) была артериальная гипертензия (АГ). Была выявле-
на прямая (положительная) корреляционная связь между 
систолическим артериальным давлением САД (R = 0.197, 
p=0.009), диастолическим артериальным давлением ДАД 
(R = 0.168, p = 0.046) и возрастом;

2. Сигареты употребляют 52% мужчин. Среди женского на-
селения курящие составляют 2%, которые в день курят 
меньше 5 сигарет. Показатели САД и ДАД между курящи-
ми и некурящими не отличаются (p > 0.05 ); 

3. 68% мужчин и 4% женщин использовали алкоголь. Зло-
употребление алкоголя среди мужчин состaвило 18.0%. 
Эти показатели не повлияли на САД и ДАД (p > 0.05 ); 

4. 78% мужчин и 62% женщин имели индекс массы тела 
(ИМТ) ≥ 25кг/м2. Половое различие между группами стати-
стически значимо и состовляет 16% (p=0,05);

5. Избыточный вес у мужчин (36%) наблюдается чаще, чем у 
женщин (26%): (x2=4,27, p>0,05);

6. У мужчин наблюдается положительная корреляционная 
связь между возрастом и ИМТ. ИМТ с возрастом увеличи-
вается (r=0,36, p=0,01); 

7. У женщин наблюдается отрицательная корреляционная 
связь между возрастом и ИМТ.ИМТ с возрастом уменьша-
ется (r=–0,25, p=0,02);

8. У мужчин ИМТ не связан с показателями САД (r=0,05, 
p=0,75) и ДАД (r=-0,05, p=0,73;

9. У женщин ИМТ не связан с показателями ДАД (r=0,19, 
p=0,061), но между ИМТ и САД наблюдается положитель-
ная корреляционная связь (r=0,23, p=0,03); 

10. Большое количество поваренной соли употребляли 64% 
мужчин (16% по мнению больных) и 64% женщин (9% по 
мнению больных). Умеренное количество поваренной соли 
употребляли 26% мужчин и 28% женщин, а небольшое ко-
личество поваренной соли употребляли 10% мужчин и 8% 
женщин;

11. У женщин существует корреляционная прямая (положи-
тельная) связь (p = 0.001) между употреблением большо-
го количествa поваренной соли и САД ≥ 140 мм.рт.ст. У 
женщин, употребляющих большое количество поваренной 
соли, САД=176 мм.рт.ст. У мужчин прямая (положительная) 
корреляционная связь между употреблением большого ко-
личества поваренной соли, САД ≥ 140 мм.рт.ст и ДАД ≥ 90 
мм.рт.ст не выявляется.
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 S U M M A R Y

The current article presents data regarding the interconnec-
tion between age, smoking, consumption of alcohol and common 
salt, overweight, obesity and arterial hypertension among the ru-
ral population of Bjni village in Kotayk region of the Republic of 
Armenia.
Our investigation has shown the following:
1. In the village of Bjni with the population of 750 people there 

were found 142 people (50 men and 92 women) over 18 
years old (over 50% of population), who experienced arterial 
hypertension (AH). A direct (positive) correlation was identi-
fied between age, systolic blood pressure SBP (R = 0.197, 
P = 0.009) and diastolic blood pressure DBP (R = 0.168, P 
= 0.046);

2. Cigarettes are used by 52% of men and 2% of women, who 
smoke less than 5 cigarettes daily. The rate of SBP and DBP 
between smokers and nonsmokers is the same (P > 0.05);

3. 68% of men and 4% of women used alcohol. The alcohol 
abuse among the men constituted 18.0%. These rates did not 
affect the SBP and DBP (P > 0.05); 4.78% of men and 62% of 
women had body mass index (BMI) ≥ 25kg/m2. Sex difference 
between statistically significant groups was 16%, (P = 0.05);

4. Overweight is noted among men (36%) more frequently than 
among women (26%): (x2 = 4.27, p > 0.05);

5. There is a positive correlation between age and BMI among 
men. The Body Mass Index increases with age (R = 0.36, P 
= 0.01);

6. There is a negative correlation between age and BMI among 
women. The Body Mass Index decreases with age (R = -0.25, 
P = 0.02);

7. The BMI is not associated with the rates of SBP (R = 0.05, P = 
0.75) and DBP (R = -0.05, P = 0.73) among the men;

8. The BMI is not associated with the rates of DBP (R = 0.19, P = 
0.061) among the women, however there is a positive correla-
tion between BMI and SBP (R = 0.23, P = 0.03);

9. A large amount of common salt was used by 64% of men 
(16% according to patients) and 64% of women (9% accord-
ing to patients). A moderate amount of common salt was used 
by 26% of men and 28% of women, and a small amount of 
common salt was used by 10% of men and 8% of women;

10. There is a direct (positive) correlation (P = 0.001) and SBP ≥ 
140 mmHg among the women, who use a large amount of 
common salt during the BP measure. The SBP = 176 mmHg 
among the women who use a large amount of common salt; 

11. There wasn’t identified any direct (positive) correlation among 
the men who used a large amount of common salt during the 
BP measure; SBP ≥ 140 mmHg and DBP ≥ 90 mmHg.

ARTERIAL HYPERTENSION AND PRINCIPAL RISK FACTORS
Muradyan N. A. , Hovhannisyan S. G
YSMU, Department of Family Medicine
Research and Development Institute of Cardiology
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темпоральная фасция, ретракционные карманы.

Введение

До настоящего времени проблема лечения больных 

хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) остается 

актуальной. Воспалительные заболевания среднего уха 

составляют от 30% до 50% от всей отиатрической па-

тологии [1].

Несмотря на значительные успехи, достигнутые 

в реконструктивно-восстановительной хирургии сред-

него уха, проблема хирургического восстановления 

целостности барабанной перепонки - мирингопласти-

ки - по-прежнему остается актуальной. От ее эффек-

тивности зависит как функциональный результат, так и 

прекращение инфицирования барабанной полости при 

хронических воспалительных заболеваниях среднего 

уха [2].

По данным, приводимым в литературе, у 20-30% 

оперированных больных отмечаются частые обостре-

ния воспалительного процесса в среднем ухе, что об-

уславливает значительные экономические затраты, а 

в некоторых случаях приводит к психоэмоциональным 

расстройствам больного, тем самым обуславливая со-

циальную значимость данной проблемы [3].

В послеоперационном периоде нередко имеют 

место осложнения: западение или латерализация 

трансплантата, его отторжение, рецидивы дефекта ба-

рабанной перепонки и хронического воспаления сред-

него уха, что негативно отражается на результатах 

лечения и реабилитации больных [3]. В связи с этим, 

для повышения эффективности лечения разработка и 

внедрение новых методов мирингопластики являются 

актуальной проблемой современной отохирургии.

В настоящее время существует много методов 

мирингопластики, но наибольшее число отохирургов 

предпочитают методы мирингопластики по Ugo Fish [4] 

и Sheehy [5] и их модификации.

При хроническом секреторном среднем отите 

происходит атрофия барабанной перепонки в задних 

отделах, что может привести к спаечному процессу, 

к ателектазу и инвагинации барабанной перепонки в 

барабанную полость с последующим образованием хо-

лестеатомы.

Материал и методы

С 2007 года на базе РМЦ “Армения” в отделении 

Центра микрохирургии уха и реабилитации слуха ЛОР 

клиники были прооперированы 146 больных, из них 96 

имели хронический гнойный мезотимпанит в стадии ре-

миссии, 50 - секреторный средний отит. Основной кон-

тингент составили пациенты от 15 до 57 лет, из них 62 

женщины и 84 мужчины. 

Всем больным проводилось общее оториноларин-

гологическое обследование. Диагноз заболевания 

устанавливался на основании жалоб больных, анамне-

за, отоскопии, отомикроскопии, камертанальных проб и 

тональной пороговой и импендансной аудиометрии при 

ХССО. Определялась проходимость евстахиевых труб, 

проводилась рентгенография сосцевидных отростков 

по Шуллеру и Майеру и, по необходимости, КТ иссле-

дование.

Метод, предложенный нами, рекомендован при 

перфорациях в задних квадрантах барабанной пере-

понки и при ретракционных карманах III-IV стадии (по 

M. Tos) [6]. Сущность метода заключается в фиксации 

темпоральной фасции через окно, сделанное на руко-

ятке молоточка.

Сама операция включает в себя 4 этапа: 

I этап – эндоуральным разрезом по Hermann произ-

водится отсепаровка тимпанально-меатального лоскута 

с фиброзным кольцом, и вскрывается барабанная по-

лость;

II этап – серповидным ножом производится отсепа-

ровка барабанной перепонки от рукоятки молоточка в 

средней трети, в результате чего образуется окно дли-

ной до 2 мм между костью рукоятки молоточка и спаян-

ной барабанной перепонкой;

III этап – на верхнем полюсе подготовленной и 

высушенной темпоральной фасции делаются два про-

дольных разреза на расстоянии 2 мм друг от друга и 

глубиной до 4 мм. В результате этого образуются три 

отдельных лоскута - верхний, нижний и средний;

IV этап – подготовленная таким образом фасция 

подводится к рукоятке молоточка, и острой иглой сред-

МЕТОД УКЛАДЫВАНИЯ ТИМПАНАЛЬНОЙ ФАСЦИИ ПРИ ПЕРФО-
РАЦИЯХ В ЗАДНИХ КВАДРАНТАХ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
Пхрикян Т.М., Миракян Г.А.
ЕГМУ, Кафедра ЛОР болезни, ЛОР клиника РМЦ “Армения”
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ний лоскут (2мм x 4мм) проводится через окно рукоят-

ки молоточка в передние отделы барабанной полости 

- под барабанную перепонку- до соприкосновения с его 

основанием. После этого верхний и средний лоскуты 

укладываются уже под рукоятку молоточка и также 

проводятся в передние отделы барабанной полости, 

затем все три лоскута фиксируются гемостатическими 

губками (gel foam).

Результаты и обсуждение

По этой методике нами прооперировано 12 боль-

ных, из них у десяти диагноз хронический гнойный ме-

зотимпанит (ХГСО) в стадии ремисии, у двух - хрони-

ческий секреторный средний отит (ХССО). У больных 

с ХГСС определялась большая перфорация в задних 

отделах барабанной перепонки, доходящая до рукоят-

ки молоточка, понижение слуха кондуктивного типа, со 

средней потерей слуха в зоне речевых частот 30-35 дБ. 

У больных с ХССО наблюдалaсь выраженная ретракция 

барабанной перепонки в задних отделах с фиксации 

наковальне-стременного сочленения, у них также было 

понижение слуха кондуктивного характера - 45-50дБ в 

зоне речевых частот. Следует отметить, что больным с 

ХГСО операции проводились под местной анестезией 

(Sol. Lidocaini), а у больных с ХССО операция проводи-

лась с широкой аттико-антротомией, под общим обез-

боливанием. Послеоперационный период у всех паци-

ентов протекал гладко, без осложнений. У шести из них 

гемостатические губки были удалены на 7-8 день после 

операции, и уже на этот период наблюдалась хорошая 

васкуляризация и нормальное натянутое состояние 

неотимпанальной мембраны, у остальных гемостатиче-

ские губки были удалены на 12-14 день после опера-

ции. У всех оперированных неотимпанальная мембрана 

была розового цвета, хорошо натянутая, передние отде-

лы барабанной перепонки были бледно-розового цвета, 

главным образом за счет инъецирования сосудов как 

реакции на оперативное вмешательство.

На второй месяц после операции практически все 

пациенты отмечали значительное улучшение слуха.

В отдаленный период (через год) у 8 больных при 

отомикроскопии барабанная перепонка была серовато-

го цвета, хорошо натянутая, слуховая функция - в пре-

делах возрастной нормы.

Выводы

На основании полученных данных мы пришли к вы-

водам, что применение этой методики обеспечивает: 

1. надежную, хорошую фиксацию неотимпаналь-

ной мембраны;

2. раннюю васкуляризацию неотимпанальной 

мембраны;

3. отсутствие западения или отторжения.

Таким образом, предложенный нами метод вполне 

оправдывает себя на ограниченном количестве боль-

ных и требует дальнейшего исследования и долгосроч-

ной клинической апробации на большом количестве 

больных.
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 Բա նա լի բա ռեր` խրո նի կա կան մե զո տիմ պա նիտ, քրո-
նիկական սեկ րե տոր մի ջին օտիտ, մի րին գոպ լաս տի կա, քուն-
քային փա կեղ, ռետ րակ ցիոն գր պա նիկ։

 Սույն աշ խա տան քում ներ կա յաց վում է վի րա հա տա կան 
նոր մե թոդ, որով վե րա կանգն վում է թմբ կա թա ղան թի հե տին 
հատ ված նե րում տե ղա կայ ված թա փա ծա կու մը: Վի րա հա տու-
թյու նը կա տար վում է նե րա կան ջային կտր ված քով և նե րա ռում 
է իր մեջ 4 փուլ: Այս մե թո դով «Ար մե նիա» ՀԲԿ լսո ղու թյան վե-

րա կանգն ման և ական ջի միկ րո վի րա բու ժու թյան կենտ րո նում 
վի րա հատ վել են 12 հի վանդ, որոն ցից 10 -ը քրո նիկական թա-
րա խային մե զո տիմ պա նիտ ռե մի սիայի շր ջա նում և 2-ը` քրո-
նիկական սեկ րե տոր մի ջին օտիտ ախ տո րոշ մամբ: Հետ վի րա-
հա տա կան ար դյունք նե րը (1,5 տա րի ան ց) եղել են բա վա րար: 
Բո լոր վի րա հատ ված հի վանդ նե րի մոտ դիտ վել է լսո ղու թյան 
նշա նա կա լի լա վա ցում:

 քՈւՆ քաՅիՆ Փա կԵ ղի տԵ ղաԴՐ ՄաՆ ՄԵ ԹՈ Դը ԹՄԲ կա Թա ղաՆ Թի ՀԵ տիՆ Բա ԺիՆ ՆԵ Րի Թա Փա-
ծակ ՄաՆ ԴԵպ քՈւՄ 
Փխ րի կյան Տ.Մ., Մի րա քյան Գ.Ա 
ԵՊԲՀ, ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի ամ բիոն
«Ար մե նիա» ՀԲԿ ԼՕՌ կլի նի կա

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

The issue of the article is the new method of grafting tempo-
ralis fascia in case of tympanic membrane perforation on the 
posterior quadrant. The operation consists of 4 stages. By this 
method in Otolaryngology clinic of “Armenia” MC 12 patients 
were operated, 10 of which suffered from chronic purulent otitis 

media at the stage of remission, and 2 patients suffered from 
chronic secretory otitis media. The postoperative results (1,5 
years ago) were satisfactory. All operated patients noted increase 
of hearing.

THE METHOD OF GRAFTING TEMPORALIS FASCIA IN CASE OF TYMPANIC MEMBRANE PERFORA-
TION ON POSTERIOR QUADRANT
Pkhrikyan T.M., Mirakyan G.A.
YSMU, Department of ENT Diseases
Otolaryngology Clinic of “Armenia” Medical Center
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Врачи всегда занимались изучением заживления 
ран. Оно включает множество сложных, одновременно 
протекающих процессов и условно делится на три пере-
крывающиеся фазы: фазу воспаления, фазу образова-
ния грануляционной ткани и фазу ремоделирования. По 
всей вероятности, именно перекрыванием фаз обуслов-
лено то, что большая часть исследований посвящается 
модификации этих фаз с надеждой добиться строгого 
контроля над всем процессом. При этом, в течение де-
сятилетий к образованию рубцов относились как к дан-
ности. Это касалось как внешних рубцов, так и рубцов, 
возникающих при реконструктивных операциях трахеи 
и гортани, которые сопровождались стенозами указан-
ных органов. Пациентам говорили, что с образованием 
рубцов вряд ли что-то можно сделать. И если наружные 
раны и внешний вид рубцов имеют лишь эстетическое 
значение для пациента, то рубцовые очаги гортани и 
трахеи приводят к их стенозу и резкому нарушению их 
функции.

Целью гистологического исследования рубцо-
вых очагов со стенозами гортани и трахеи было опре-
деление потенциальной эффективности препаратов, 
используемых нами при профилактике и реабилитации 
рубцовых стенозов исследуемых органов. У 30 паци-
ентов, перенесших пластическую операцию, а также с 
травматическими стенозами путем пункционной биоп-
сии были исследованы очаги рубцевания и стеноза до и 
после лечения. Лечение проводилось препаратами: лон-
гидаза, нуклеинат натрия и α–токоферол. Подходящими 
для исследования были сочтены рубцы, которые были 
еще на эритематозной и активной стадии заживления, 
гипертрофические и келоидные рубцы. Рубцы, признан-
ные находящимися в состоянии покоя и зрелыми (пло-
ские, отсутствие эритемы), в исследование не включали.

Результаты исследования. При гистологическом 
исследовании биоптатов больных до и после лечения 
выявлялись очаги, которые были на стадии заживле-
ния. При этом, обнаруживалась соединительная ткань 
богатая клетками и тонкостенными сосудами. Между 
сосудами - много недифференцированных лимфоци-
топодобных клеток соединительной ткани, лейкоцитов, 
плазматических клеток и лаброцитов (рис. 1). В отдель-
ных наблюдениях выявлялись дифференцированные 
клеточные элементы, окнистые структуры, а также сосу-

ды. В дальнейшем число гематогенных элементов умень-
шается, а фибробластов – увеличивается (рис. 2). В связи 
с синтезом фибробластами коллагена и эластана в меж-
клеточных пространствах образуются коллагеновые и 
эластические волокна. Синтез фибробластами гликоза-
миногликанов служит образованию основного вещества 
соединительной ткани. В наших наблюдениях до лечения 
количество коллагеновых волокон увеличивается, они 
группируются в пучки и, как правило, превращаются в 
очаги гиалиноза (рис. 3). Одновременно уменьшается ко-
личество сосудов. Описанная гистологическая картина 
завершается образованием грубоволокнистой рубцовой 
ткани (рис. 4). 

Следует отметить, что новообразование соедини-
тельной ткани происходит не только при ее поврежде-
нии, но и при неполной регенерации других тканей. При 
этом, созревание грануляционной ткани может иметь те 
или иные отклонения. Воспаление, развивающееся в гра-
нуляционной ткани, приводит к задержке ее созревания, 
а чрезмерная синтетическая активность фибробластов 
– к избыточному образованию коллагеновых волокон с 
последующим резко выраженным их гиалинозом. В таких 
случаях возникает рубцовая ткань в виде опухолевидно-
го образования со всеми вытекающими последствиями, 
приводящими к функциональным нарушениям тех или 
иных органов.

Через 1-2 месяца после лечения вышеуказанными 
препаратами наблюдалось значительное изменение в со-
отношении клеточных и волокнистых структур. В очагах 
склероза и гиалиноза были обнаружены большое коли-
чество фибробластов, гистиоцитов, плазматических и 
тучных клеток, а также новообразованные сосуды (рис. 
5, 6). Параллельно с изменением строения рубцового 
участка после лечения определенным изменениям под-
верглись также эпителий трахеи и гортани. Многорядный 
мерцательный эпителий трахеи и гортани регенерировал 
таким же образом, как и многослойный плоский орогове-
вающий. Дефект слизистой оболочки восстановился за 
счет пролиферации клеток, выстилающих выводные про-
токи желез. Недифференцированные уплощенные клет-
ки эпителия сначала покрыли дефект тонким слоем, за-
тем клетки приняли форму, соответственную клеточным 
структурам соответствующей эпителиальной выстилки 
трахеи и гортани.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУБЦОВЫХ ОЧАГОВ СО 
СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Манукян С.П., Азнаурян А.В.
Медицинский центр “Армения”, Отделение ЛОР болезней
ЕГМУ, кафедра гистологии

УДК: 616.22/.23-007.271-08-003.9:611-018 
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Таким образом гистологическое исследование оча-
гов рубцового стеноза трахеи и гортани различного ге-
неза до и после лечения препаратами, стимулирующими 
пролиферацию клеток и сосудов (лонгидаза, нуклеинат 
натрия, а также антиоксидант α-токоферол), свидетель-
ствует об улучшении состояния очагов рубцового стено-
за и уменьшении эритемы с улучшением эластичности. 

Гистологическое исследование очагов стеноза после 
лечения (30-60 дней) выявило уменьшение склеротиче-
ского коллагена. Было отмечено также увеличение ко-
личества тучных клеток в клеточном матриксе рубца, что 
способствовало ускорению процесса ремоделирования 
ткани трахеи и гортани.

Рис. 1 Очаг заживления. Клетки соединительной ткани (плаз-
моциты, фибробласты, тучные клетки). Окраска: гематокси-
лин-эозин. Ув. x 400.

Рис. 2 Коллагеновые волокна, фибробласты, гистиоциты, со-
суды. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. x 400

Рис. 3 Гиалиноз соединительной ткани в очаге заживления. 
Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. x 400

Рис. 4 Грубоволокнистая рубцовая ткань. Окраска по Ван-
Гизону. Ув. x 400

Рис. 5 Скопление фибробластов, тучных клеток, плазмоцитов в 
очаге заживления раны. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. x 400

Рис. 6 Новообразование сосудов и эластических волокон в 
соединительной ткани. Ув. x 200
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Կոկորդի և շնչափողի տարբեր ծագման նեղացումների 
սպիացած օջախների հյուսվածքաբանական հետազոտու-
թյունը բուժումից առաջ և հետո, բջիջների և անոթների 
պրոլիֆերացիան խթանող պատրաստուկների միջոցով` 
լոնգիդազա, նատրիումի նուկլեինատ, հակաօքսիդանտ α–
տոկոֆերոլ, փաստում են նեղացումների սպիացած օջախ-
ների վիճակի լավացում, կարմրամաշկության քչացում առաձ-

գականության լավացումով: Բուժումից հետո (30-60) օր 
նեղացման օջախների հյուսվածքաբանական հետազոտու-
թյունը մշտապես ցույց տվեց կարծրացող կոլագենի քչացում, 
ճարպային բջիջների ավելացում սպիի բջջային մատրիքսում, 
ինչը նպաստում էր շնչափողի և կոկորդի հյուսվածքի 
ռեմոդելավորման արագացմանը:

կՈկՈՐԴի Եվ ՇՆչաՓՈղի ՆԵղացՈւՄՆԵՐի Սպիացած ՕՋաԽՆԵՐի ՀՅՈւՍվածքաԲաՆակաՆ 
ԲՆՈւԹագիՐը ԲՈւԺՈւՄից առաՋ Եվ ՀԵտՈ
Մանուկյան Ս.Պ., Ազնաուրյան Ա.Վ. 
«Արմենիա» ԲԿ, ԼՕՌ հիվանդությունների բաժանմունք
ԵՊԲՀ, հյուսվածաբանության ամբիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

The histological investigation of cicatricle stenosis of trachea 
and larynx of different genesis before and after the treatment by 
means of preparations stimulating the cells and vessels prolif-
eration (longidase, sodium nucleinate, as well as α-tocopherole 
(as antioxidant) testify the cicatricle stenosis foci improvement 
and reduction of erythema with increasing elasticity. Histologi-

cal study of the stenosis foci after the treatment (30-60 days) 
constantly revealed the sclerotic collagen attention, as well as 
the increase of the mast cells number in the structure cellular 
matrix, contributing to the tracheal and laryngeal tissues remod-
eling activation.

HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TRACHEA AND LARYNX CICATRICLE STENOTIC 
FOCIE BEFORE AND AFTER THE TREATMENT
Manukyan S.P., Aznauryan A.V.
MC “Armenia”, Department of ENT diseases
YSMU, Department of Histology
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Ключевые слова: заболевания, передаваемые поло-

вым путем, генитальные инфекции, гормоны, половые 

стероиды, иммунитет.

Актуальность темы

В настоящее время частота генитальных инфекций 

в акушерстве и гинекологии не имеет явной тенденции 

к снижению. Во многих странах мира отмечен рост ин-

фекций, передаваемых половым путем (ИППП), которые 

прочно занимают ведущее место в структуре акушер-

ско–гинекологической заболеваемости [3,4,13]. 

Существенным фактором, оказывающим влия-

ние на характер течения инфекционного процесса, 

обусловленного ИППП, является уровень женских по-

ловых гормонов, как эндогенного, так и экзогенного 

происхождения [16, 17]. Изменения гормонального го-

меостаза существенно влияют на степень активации 

иммунной системы при инфицировании [1 ,23].

Половые стероиды обладают не только системным 

воздействием на иммунологическую реактивность, но и 

оказывают значительное влияние на состояние местно-

го иммунитета, а именно - защитного иммунитета сли-

зистых половых путей [20]. Эпителиальные клетки по-

ловых путей, функционирование которых находится под 

регуляторным воздействием половых гормонов, обеспе-

чивают первую линию обороны при вирусном инфици-

ровании [14]. 

Таким образом, при отсутствии прямой связи меж-

ду патологически измененной концентрацией гормонов 

и наличием генитального инфицирования, существуют 

опосредованные пути их взаимодействия - посредством 

гормональной регуляции местного и общего иммуните-

та.

Целью нашего исследования явилось определение 

частоты и характера изменений гормонального статуса 

организма женщин с урогенитальными инфекциями.

Материал и методы

Для достижения поставленной цели нами были об-

следованы 150 женщин с диагностированным моно- и 

микст-инфицированием такими ИППП, как хламиди-

оз (Chlamydia trachomatis), трихомониаз (Trichomonas 

vaginalis), уреаплазмоз (Ureaplasma spp.), микоплаз-

моз (Mycoplasma genitalium), гонорея (Neisseria 

gonorrhoeae), кандидоз (Candida albicans), гарднереллез 

(Gardnerella vaginalis). 

Определены уровни тиреотропного гормона (ТТГ), 

свободного тироксина (Т4), антител к тиреоглобулину, 

уровень пролактина (ПРЛ), дегидроэпиандростерон-

сульфата (DHEA-S), тестостерона, фолликулостимули-

рующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона 

(ЛГ), прогестерона, кортизола, 17-гидроксипрогестеро-

на, эстрадиола (Е2).

Определение концентраций гормонов проводили с 

учетом фаз менструального цикла на основании метода 

иммуноферментного анализа (ELISA). Наличие ИППП 

диагностировали при помощи метода полимерной цеп-

ной реакции (ПЦР) в реальном времени. Исследования 

проводили в лабораториях “Diagen Plus”, “Dialab” и 

“EcoSense” г. Еревана. 

Результаты и обсуждение

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, 

функциональное состояние щитовидной железы, опре-

деляемое нами на основании изучения уровней ТТГ, Т4 

и антител к тиреоглобулину, у подавляющего большин-

ства женщин с ИППП соотвествовало норме. Концен-

трации указанных показателей находились в диапазоне 

нормы у 88,6% женщин для ТТГ, 88,7% - для Т4 и 86,4% 

- для антител к тиреоглобулину. 

Что касается пролактина, то здесь наблюдалась 

иная картина. Среди женщин, у которых был определен 

уровень указанного гормона (133), только у 54,9% паци-

енток его концентрация находилась в пределах нормы. 

У 38,3% больных была диагностирована гиперпролакти-

немия, а у 6,8% - гипопролактинемия. 

Андрогенная активность изучалась на основании 

определения концентраций стероидных соединений 

- DHEA-S и тестостерона. Установлено, что уровень 

DHEA-S был повышен практически у половины женщин 

(50,9%); в то же время, концентрация тестостерона со-

ответствовала норме у всех обследованных пациенток.

Концентрация гипофизарных гонадотропинов (ФСГ 

и ЛГ) соответствовала норме у подавляющего числа 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗ-
МА У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Бегларян Г.А., Акопджанян Л.М.
Медицинский центр “Шенгавит”
Центр планирования семьи и сексуального здоровья

УДК: 618.13-002
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Таблица 1

Результаты обследования уровня гормонов среди всего контингента 

Го
рм

он
ы

Количественные и 

процентные данные

Всего 

обследовано

Не 

обследовано

В пределах

нормы

Выше 

нормы

Ниже 

нормы

Т
Т

Г

Количество больных 131 19 116 8 7

% от всех больных (n=150) 87,3 12,7 77,3 5,3 4,7

% от обследованных больных 
(n=131)

- - 88,6 6,1 5,3

Т
4

Количество больных 124 26 110 5 9

% от всех больных (n=150) 82,7 17,3 73,33 3,33 6

% от обследованных больных 
(n=124)

- - 88,7 4,0 7,3

А
нт

ит
е
ла

 
к 

ти
ре

о-
гл

об
ул

ин
у Количество больных 125 25 108 17 -

% от всех больных (n=150) 83,3 16,7 72 11,3 -

% от обследованных больных 
(n=125)

- - 86,4 13,6 -

П
ро

-
ла

кт
ин

Количество больных 133 17 73 51 9

% от всех больных (n=150) 88,7 11,3 48,7 34 6

% от обследованных больных 
(n=133)

- - 54,9 38,3 6,8

D
H

E
A

-S

Количество больных 106 44 52 54 -

% от всех больных (n=150) 70,7 29,3 34,7 36 -

% от обследованных больных 
(n=106)

- - 49,1 50,9 -

Т
е
ст

о-
ст

е
ро

н Количество больных 101 49 101 - -

% от всех больных (n=150) 67,3 32,7 67,3 - -

% от обследованных больных 
(n=101) - - 100 - -

Ф
С

Г

Количество больных 129 21 120 9 -

% от всех больных (n=150) 86 14 80 6 -

% от обследованных больных 
(n=129) - - 93,0 7,0 -

Л
Г

Количество больных 129 21 92 23 14

% от всех больных (n=150) 86 14 61,3 15,3 9,3

% от обследованных больных 
(n=129) - - 71,3 17,8 10,9

П
ро

ге
-

ст
е
ро

н Количество больных 118 32 50 68 -

% от всех больных (n=150) 78,7 21,3 33,33 - 45,33

% от обследованных больных 
(n=118) - - 42,4 - 57,6

К
ор

ти
-

зо
л

Количество больных 122 28 112 8 2

% от всех больных (n=150) 81,3 18,7 74,7 5,3 1,3

% от обследованных больных 
(n=122) - - 91,8 6,6 1,6

1
7

-г
ид

ро
к-

си
-п

ро
ге

-
ст

е
ро

н 

Количество больных 133 17 93 31 9

% от всех больных (n=150) 88,7 11,3 62 20,7 6

% от обследованных больных 
(n=133) - - 69,9 23,3 6,8

Э
ст

ра
-

ди
ол

 Количество больных 118 32 70 23 25

% от всех больных (n=150) 78,7 21,3 46,7 15,3 16,7

% от обследованных больных 
(n=118) - - 59,3 19,5 21,2
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больных (93,0% и 71,3% соответственно). 

У 57,6% женщин, т.е. больше чем в половине наблю-

дений, уровень прогестерона был ниже нормативных 

границ (Таблица 1).

Кортизол - глюкокортикоидный гормон, в 91,8% на-

блюдений не претерпевал значительных изменений.

При изучении характера изменений концентрации 

17-гидроксипрогестерона, сопутствующего некласси-

ческим формам врожденной гиперплазии коры надпо-

чечников, установлено, что почти у каждой четвертой 

женщины (23,3%) его уровень превышал нормативные 

границы. 

Уровень наиболее активного из женских половых 

гормонов - эстрадиола, примерно в равном соотноше-

нии случаев (19,5% и 21,2% соответственно) изменялся 

в сторону повышения или понижения. 

Таким образом, рассмотрение концентраций ука-

занных гормонов у всего контингента обследованных 

женщин, страдающих заболеваниями, передающимися 

половым путем (ЗППП), позволило установить опреде-

ленные закономерности. 

Полученные нами данные о частоте повышения 

концентрации пролактина у женщин с генитальными ин-

фекциями (38,3%) могут служить подтверждением мне-

нию о том, что иммунная система является одной из ос-

новных мишеней действия пролактина. Практически на 

всех иммунокомпетентных клетках имеются рецепторы 

к пролактину, относящиеся к суперсемейству цитоки-

новых рецепторов. Накоплено достаточное количество 

данных, свидетельствующих об иммуностимулирующих 

и иммунопротективных эффектах пролактина [2]. 

Пролактин играет важную роль в модуляции иммун-

ного ответа. Последний имеет иммуностимулирующий 

эффект, усиливает пролиферативный ответ на антиге-

ны и митогены, увеличивает выработку иммуноглобули-

нов, цитокинов и аутоантител [19, 22]. 

Представленные литературные данные и результа-

ты собственных исследований позволяют нам присоеди-

ниться к точке зрения о защитном эффекте пролактина 

при наличии инфекции [9].

В то же время концентрация прогестерона у жен-

щин с ИППП была снижена, практически, в каждом вто-

ром случае. 

В указанном контексте следует отметить, что согла-

сно данным Mitreski А. и Radeka G. (2002) уровни про-

лактина, прогестерона и эстрадиола в сыворотке были 

снижены у пациентов с инфекциями нижних половых 

путей.

Полученные нами данные согласуются с более 

поздними работами других исследователей, которыми 

было установлено, что высокие концентрации пролак-

тина при наличии инфекций были ассоциированы со 

снижением уровня прогестерона [9]. 

Прогестерон угнетает индукцию хемокиновых 

рецепторов на Т- клетках и ингибирует продукцию хе-

мокинов [5, 6]. Этим в определенной степени можно 

объяснить тот факт, что прогестерон повышает чувстви-

тельность к ИППП. 

Как уже было сказано, важным биологическим 

фактором женского репродуктивного тракта является 

уровень женских половых гормонов - эстрогена и про-

гестерона, которые определяют и регулируют восприим-

чивость и иммунный ответ на ИППП [16, 17].

Экспериментально установлено, что эстрадиол по-

вышает устойчивость к ИППП, в частности, к хламидий-

ному инфицированию [8].

Влияние эстрогенов на макрофаги и другие анти-

генпрезентирующие клетки выражено незначительно, 

но в то же время отмечается повышение фагоцитарной 

активности и ингибирование макрофагального интер-

лейкина (ИЛ-1). В высоких концентрациях эстрогены 

блокируют развитие Т-клеток в вилочковой железе, 

обеспечивают угнетение Т-цитотоксиков и активацию 

Т-хелперов, под воздействием которых активируется 

созревание В-клеток и, следовательно, увеличивается 

продукция антител в ответ на антигенную стимуляцию. 

Низкие дозы эстрогенов обеспечивают иммуномодули-

рующее действие, т.е. способствуют восстановлению 

дисиммунных нарушений, развивающихся на фоне де-

фицита эстрогенов [7, 12]. 

В рассматриваемом вопросе нам не представилось 

возможным придти к определенным выводам. Измене-

ние уровней эстрадиола суммарно отмечено у 40,7% 

пациенток. Однако повышение и снижение концентра-

ций данного гормона отмечены практически в равном 

количестве наблюдений (19,5% и 21,2% соответственно).

Что касается действия андрогенов на иммунную 

систему, то на тимоцитах выявлены также андрогенные 

рецепторы. Под воздействием дегидроэпиандростерона 

и андростендиона отмечено преобладание иммуносу-

прессивных глюкокортикоидоподобных эффектов. Хотя 

тестостерон не взаимодействует с глюкокортикоидными 

рецепторами, упомянутые выше андрогены взаимодей-

ствуют с ними благодаря высокой степени гомологич-

ности между различными стероидами и их рецепторами 

[10, 18].

Таким образом, роль стероидных гормонов в регу-

ляции иммунного ответа на генитальные инфекции и 
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снижении частоты ИППП окончательно не определена, 

и необходимы дальнейшие иссследования в данных на-

правлениях [11, 15, 16, 17]. 

Как показали результаты наших исследований, ге-

нитальные инфекции часто сопряжены с изменениями 

гормонального статуса организма, что, при проведении 

лечения ИППП, обосновывает целесообразность опре-

деления уровней основных стероидных гормонов и, в 

случае выявления нарушений, включения коррегирую-

щих препаратов в комплекс антибактериальной тера-

пии.
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 Հե տա զոտ ված 150 կա նանց շր ջա նում ախ տո րոշ վել են 
սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող մո նո- և միքստ- վա-
րակ վա ծու թյան այն պի սի վա րակ ներ, ինչ պի սիք են խլա մի-
դիոզը (Clamydia trachomatis), տրի խո մո նիազը (Trichomonas 
vaginalis), ու րեապ լազ մո զը (Ureaplasma spp.), մի կոպ լազ մո զը 
(Mycoplasma genitalium), գո նո ռեան (Neisseria gonorrhoeae), 
կան դի դո զը (Candida albicans), գարդ նե րե լո զը (Gardnerella 
vaginalis)։

Որոշ վել են թի րեոտ րոպ հոր մո նի (ԹՏՀ), ազատ թի րոք սի-
նի (Թ4), թի րեոգ լո բու լի նի հան դեպ հա կա մար մին նե րի, պրո-
լակ տի նի (Պ), դե հիդ րոէ պիանդ րոս տե րոն-սուլ ֆա տի (DHEA-S), 
տես տոս տե րո նի, ֆո լի կու լոխ թա նիչ հոր մո նի (ՖԽՀ), լյու տեինի-
զաց նող հոր մո նի (ԼՀ), պրո գոս տե րո նի, կոր տի զո լի,17-հիդ րօք-
սիպ րո գես տե րո նի, էստ րա դիոլի (Է 2) մա կար դակ նե րը։

ԹՏՀ -ի, Թ4 -ի և թի րեգ լո բու լի նի հան դեպ հա կա մար մին նե րի 
մա կար դա կը սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ-
նե րով կա կանց ճն շող մե ծա մաս նու թյան շր ջա նում հա մա պա-
տաս խա նում էին բնա կա նո նին (նոր մային)։ Կա նանց 54,9%-ի 
շր ջա նում պրո լակ տի նի խտաս տի ճա նը եղել է բնա կա նո նի 
(նոր մայի) սահ ման նե րում։ 38,4%-ի շր ջա նում ախ տո րոշ վել է 
հի պերպ րո լակ տի նե միա, իսկ 6,8% -ի շր ջա նում` հի պոպ րո լակ-
տի նե միա։

DHEA-S -ի մա կար դա կը գործ նա կա նո րեն բարձր էր կա-
նանց կե սի շր ջա նում` 50,9%։ Միև նույն ժա մա նակ, տես տոս-

տե րո նի խտաս տի ճա նը հե տա զոտ ված բո լոր հի վանդ նե րի 
շր ջա նում հա մա պա տաս խա նում էր բնա կա նո նին (նոր մային)։ 
Հի պո ֆի զային գո նա դոտ րո պին ներ ՖԽՀ -ի և ԼՀ -ի խտաս տի-
ճա նը հա մա պա տաս խա նում էր բնա կա նո նին հի վանդ նե րի 
ճն շող մե ծա մաս նու թյան շր ջա նում (93,0% և 71,3% հա մա պա-
տաս խա նա բար)։ 57,6% կա նանց շր ջա նում պրո գես տե րո նի մա-
կար դա կը ցածր էր չա փա նի շային սահ ման նե րից։ Կոր տի զո լը 
91,8% դի տար կում նե րում չի են թարկ վել նշա նա կա լի փո փո խու-
թյուն նե րի։ 17-հիդ րօք սիպ րո գես տե րո նի մա կար դա կը գրե թե 
յու րա քան չյուր չոր րորդ կնոջ շր ջա նում (22,3%) գե րա զան ցել է 
ափա նի շային սահ ման նե րը։ Էստ րա դիոլի մա կար դակ նե րը մո-
տա վո րա պես հա վա սար հա րա բե րու թյամբ բարձ րա նում կամ 
նվա զում էին (19,5% և 21,2% հա մա պա տաս խա նա բար)։ 

Այս պի սով` ՍՃՓՀ -ից տա ռա պող հե տա զոտ ված բո լոր կա-
նանց նշ ված հոր մոն նե րի խտաս տի ճան նե րի դի տար կու մը 
հաս տա տեց որո շա կի օրի նա չա փու թյուն ներ։ Ինչ պես ցույց 
տվե ցին մեր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, գե նի տալ 
վա րակ նե րը հա ճախ ու ղեկց վում են օր գա նիզ մի հոր մո նային 
կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն նե րով, որը հիմ նա վո րում է 
ՍՃՓՀ -ի բուժ ման ժա մա նակ հիմ նա կան ստե րոիդ հոր մոն նե րի 
որոշ ման նպա տա կա հար մար վա ծու թյու նը և դրանց խան գա-
րում նե րի շտկ ման նե րա ռու մը հա կա բակ տե րիային բուժ ման 
հա մա լի րում։

 գԵ Նի տաԼ վա Րակ ՆԵ ՐՈվ կա ՆաՆց ՕՐ գա ՆիԶ Մի ՀՈՐ ՄՈ ՆաՅիՆ կաՐ գա վի ճա կի 
ՓՈ ՓՈ ԽՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ Րի ԲՆՈւՅ Թը
Բեգ լա րյան Գ .Ա ., Հա կոբ ջա նյան Լ.Մ.
«Շեն գա վի թ» բժշ կա կան կենտ րոն 
Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման և սե ռա կան առող ջու թյան կենտ րոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Mono-and mixed infections with such STIs, like clamidios 
(Chlamydia trachomatis), trichomoniasis (Trichomonas vaginalis), 
ureaplasma (Ureaplasma spp.), mycoplasmosis (Mycoplasma 
genitalium), gonorrhea (Nesseria gonorrhoeae), candidosis (Can-
dida albicans), gardnerella (Gardnerella vaginalis) are diagnosed 
among 150 examined women. 

The levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine 
(FT4), antithyroglobulin antibodies, proclactin, dehydroepiandros-
terone sulfate (DHEA-S), testosterone, follicle-stimulating hor-
mone (FSH), luteinizing hormone (LH), progesterone, hydrocor-
tisone, 17-Hydroxyprogesterone, estradiol (E2) are determined.

The levels of TSH, FT4 and antithyroglobulin antibodies in the 
overwhelming majority of women with STD corresponded to the 
norms. The concentration of prolactin in 54.9 % of patients was 
within the norm. Hyperprolactinemia was diagnosed in 38% of 
patients, and hypoprolactinemia - in 6.8%. The level of DHEA-S 
was rise almost in half of the women - 50.9%. At the same time 
the concentration of testosterone corresponded to the norm in all 

the examined patients. The concentration of hypophyseal gon-
adotropin FSH and LH in the overwhelming majority of women 
corresponded to the norm (93.0% and 71.3%, respectively). The 
level of progesterone in 57.6% of women was lower the nor-
mative boundaries. Hydrocortisone in the 91.8% of observations 
didn’t undergo significant changes. The level of 17-Hydroxypro-
gesterone nearly in every four women (23.3%) exceeded the 
normative boundaries. The levels of estradiol approximately in 
equal proportions have been increased and decreased (19.5% 
and 21.2%, respectively).

Thus, the examination of the concentrations of marked hor-
mones among the all examined women, suffering from STD, 
allows seeing definite patterns. According to the results of our 
examinations, the genital infections are often related to the 
changes of hormonal status of organisms, which proves the ex-
pediency during the treatment of STIs, determination of levels of 
main steroid hormones and inclusion of correction of violations in 
the complex of antibacterial therapy.

CHARACTER OF CHANGES OF HORMONAL STATUS IN THE ORGANISMS OF WOMEN WITH 
GENITAL INFECTIONS
Beglaryan G.A., Hakobjanyan L.M.
“Shengavit” Medical Center
Center of Family Planning and Sexual Health
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Ключевые слова: бисексуальность, гомосексуаль-

ность, сексуальная ориентация. 

Бисексуальность (лат. bi – дву(х), sexus – пол) 

– влечение и сексуальные контакты с партнерами 

своего и противоположного пола. Бисексуальность 

представляет собой довольно сложный феномен. Со-

гласно одной позиции (А. Кинзи), бисексуальность 

представляет собой некий компромисс между гомосек-

суализмом и гетеросексуализмом. С другой точки зре-

ния, бисексуальная ориентация – это более высокая, 

чем умеренная степень и гомосексуальности, и гетеро-

сексуальности. Такое мнение подтверждается типами 

и частотой сексуальных фантазий представителей всех 

трех сексуальных ориентаций. 

Доказано, что у гомосексуалов больше фантазий о 

представителях своего же пола, чем о представителях 

противоположного, а у гетеросексуалов – наоборот. Од-

нако у бисексуалов возникает столько же сексуальных 

фантазий о представителях своего пола, сколько у го-

мосексуалов, и столько же фантазий о представителях 

противоположного пола, сколько у гетеросексуалов. 

Другими словами, у бисексуалов наблюдается более 

высокий уровень общего эротического интереса [1].

Мастерс и Джонсон отмечают три основных фак-

тора, которые могут привести к бисексуальности [6]: 

 � сексуальное экспериментирование, широко 

распространенное между близкими подругами; 

то же относится и к мужчинам или к одному 

мужчине-гомосексуалисту, поддерживающему 

редкие, но близкие контакты с женщинами; 

 � в групповом сексе, особенно, если мужчины 

выступают организаторами смешанных групп, 

женщины зачастую получают большее удовлет-

ворение от контактов с представительницами 

своего пола;

 � принятие бисексуальной философии, исходя 

из своих убеждений и религиозных взглядов. 

Известно распределение гомосексуализма по шка-

ле А. Кинзи, которая состоит из семи групп (от 0 до 

6): нулевая группа характеризует абсолютно гетеро-

сексуальных, а шестая – абсолютно гомосексуальных 

лиц. Промежуточные группы являются переходными, с 

постепенным нарастанием (от 0 до 6) гомосексуально-

сти. Представителей этих промежуточных групп можно 

определить как бисексуальных (таб. 1). 

Шкала сексуальной ориентации

(По А. Кинзи, 1953)

0 Исключительно гетеросексуал

1 Гетеросексуал, крайне редко гомосексуал

2 Гетеросексуал, иногда гомосексуал

3 Одинокого часто гетеро- и гомосексуал 
(бисексуал)

4 Гомосексуал, иногда гетеросексуал

5 Гомосексуал, крайне редко гетеросексуал

6 Исключительно гомосексуал

Гетеросексуальные люди помещаются на отметке 

ноль, гомосексуалы и лесбиянки – на отметке шесть, 

с другого конца шкалы, а все, кто находятся между 

ними, от одного до пяти, являются бисексуалами. Люди, 

которые попадают на цифры один или два по шкале, 

главным образом имеют гетеросексуальные личные 

отношения и желания, но также их немного привлека-

ют и лица одного с ними пола, с которыми у них есть 

небольшой сексуальный опыт. Тех, кто находятся на 

цифре три по шкале, примерно одинаково привлекают 

и мужчины, и женщины. А те, чья цифра четыре или 

пять, выбирают, в основном, партнеров одного с ними 

пола, но не являются полностью гомосексуалами или 

лесбиянками, поскольку у них есть некоторые гетеро-

сексуальные тенденции и опыт таких отношений. 

Бисексуалность часто имеет место в переходном 

возрасте, когда подросток еще не определил своих 

эротических предпочтении и экспериментирует в обоих 

направлениях, хотя уже в это время гомо- и гетеросек-

суальные переживания и связи имеют для него разный 

личностный смысл. Иногда гетеро- и гомосексуальное 

поведение чередуется, причем за этим стоят качест-

венно разные сценарии. А вот ситуативная бисексуаль-

ность наблюдается в условиях вынужденной половой 

сегрегации (тюрьма, армия, концентрационные лагеря, 

закрытые военные училища и т. д.), когда гомосексу-

альная активность служит как бы временной заменой 

гетеросексуальных связей. Простого определения би-

сексуальности не существует, бисексуальные люди 

представляют собой весьма разнообразную группу. Не-

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БИСЕКСУАЛЬНОСТИ
Акопян С.В., Шахраманян В.А., Маргарян А.Г.
ЕГМУ, Кафедра сексопатологии

УДК: 615. 355 + 616.69 - 008.14
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которые из них склонны к моногамным – длительным 

отношениям, у других же может быть более одного пар-

тнера одновременно в разных сочетаниях. Существует 

несколько теорий о различных моделях бисексуального 

поведения [5]. 

Теория Зигмунда Фрейда (врожденная бисексу-

альность  или предрасположенность  к бисексуально-

сти) – термин, введенный Зигмундом Фрейдом и бази-

ровавшийся на работе его коллеги Вильгельма Флисса.

Основываясь на данных биологии, физиологии, 

анатомии, эмбриологии и других наук, Флисс показал, 

что бисексуальность является универсальным челове-

ческим феноменом, обусловливающим ряд существен-

ных параметров психической деятельности и поведе-

ния людей. 

Термин “бисексуальность” использовался в разра-

батывавшейся Фрейдом теории, согласно которой все 

люди рождаются бисексуальными, и лишь в дальней-

шем в процессе психологического развития становятся 

моносексуальными, при этом бисексуальность прио-

бретает латентный характер.

В 1920 году Фрейд опубликовал работу “Три очер-

ка по теории сексуальности”, в которой анализировал 

понятие инверсии (гомосексуальности), изучая вопрос, 

является ли она врожденной, то есть вопрос о биоло-

гической предрасположенности к гомосексуальности 

или бисексуальности. Выводы, которые Фрейд делает в 

этой работе, основаны на концепции о том, что на ран-

них этапах развития зародыш человека проходит через 

этап гермафродитизма.

Современные научные данные подтверждают, что 

на ранней эмбриональной стадии зародыш обладает 

зачатками одновременно как мужских половых органов 

(вольфовы протоки, которым назначено затем тран-

сформироваться в придаток яичка, семявыносящий 

проток и семенные пузырьки), так и женских половых 

органов (мюллеровы протоки – предшественники маточ-

ных труб, матки и верхней трети влагалища).

Основываясь на концепции гермафродизма в эм-

бриональном развитии, Фрейд утверждает, что “пра-

вильный вывод из этого давно известного анатоми-

ческого факта заключается в том, что врожденной 

является предрасположенность к бисексуальности, 

которая в процессе развития заменяется моносексу-

альностью”.

Этот вывод приводит Фрейда к более общей тео-

рии, согласно которой возможно влечение к обоим по-

лам, но более нормальным для представителей обоих 

полов является влечение лишь к одному. Он объясняет 

инверсию, проявляющуюся в гомосексуальном поведе-

нии, как результат травмирующих эпизодов в детстве 

или ситуации, которая препятствует нормальному раз-

витию влечения к противоположному полу.

Широко известна точка зрения Фрейда о том, что 

человек является “полиморфно развращенным”, то есть 

источником эротических переживаний может быть лю-

бой объект, особенно в раннем возрасте.

В настоящее время, употребляя термин “врожден-

ная бисексуальность”, имеют в виду обычно не работы 

Фрейда, а более поздние исследования Альфреда Кин-

си. В этом смысле понятие врожденной бисексуально-

сти предполагает, что каждый человек в функциональ-

ном смысле является бисексуальным в определенной 

степени, однако может при этом не проявлять бисексу-

ального поведения [4].

Выделяют 5 разных категорий бисексуалов 

(Гейджон):

 � молодежь, экспериментирующая с целью выя-

вить свои сексуальные предпочтения;

 � люди, находящиеся на пути от гомосексуаль-

ной к гетеросексуальной ориентации, или на-

оборот;

 � проститутки (независимо от пола), встречающи-

еся с представителем своего пола за деньги;

 � люди, реагирующие на сексуальную стимуля-

цию независимо от ее источника;

 � люди, явно склонные к половой активности с 

представителями как своего, так и противопо-

ложного пола. 

Проблема бисексуальности даже сложнее, чем 

проблема гомосексуальности. Во-первых, формирова-

ние бисексуальной самоидентификации очень трудно. 

Бисексуалы вызывают отторжение и среди гетеросек-

суалов и среди гомосексуалов. Некоторые гомосексу-

алы становятся таковыми, пройдя стадию бисексуаль-

ности. 

Очень интересно сравнение реакции гетеросексу-

альных мужчин и женщин, узнавших о бисексуальной 

ориентации своих жен и мужей. Как правило, гетеро-

сексуальные женщины расстаются со своими бисек-

суальными мужьями. Они испытывают отвращение и 

стыд. В то же время мужчины-гетеросексуалы, даже 

ревнивые, склонны прощать женам (или сожительни-

цам) их периодические гомосексуальные связи [3].

На сегодняшний день мировая медицинская обще-

ственность впервые признала гомосексуальность непа-
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тологическим явлением в 1974 г. Действующая ныне 

МКБ-10 не содержит такой психической патологии, 

такого “сексуального извращения”, как гомосексуа-

лизм или бисексуализм. Следовательно, неверно утвер-

ждать, что би(гомо)сексуальная ориентация сама по 

себе является половым извращением, т. е. парафилией. 

К патологии относится только невроз – эгодисто-

ническое состояние по поводу своей сексуальной 

ориентации, развивающийся в результате фрустрации 

из-за того, что естественная би(гомо)сексуальная ори-

ентация человека входит в противоречие с социальны-

ми требованиями. Таким образом, без учета сакраль-

ных воззрений, исходя из МКБ-10, би(гомо)сексуальные 

взаимодействия партнеров не являются противоестест-

венными, их нельзя рассматривать как “половое извра-

щения” [2].
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 Л И Т Е РАТ У РА

Բի սեք սո ա լու թյու նը մարդ կու թյա նը հայտ նի է հնա գույն 
ժա մա նակ նե րից եւ միշտ եղել է զա նա զան հա կա սա կան քն-
նար կում նե րի ու բա նա վե ճե րի առար կա: Սույն հոդ վա ծում 
ներ կա յաց ված են բի սեք սո ւա լու թյան ժա մա նա կա կից տե սու-
թյուն նե րը, ման րա մասն ն կա րագր վա ծ են  պատ ճառ ներ ն ու մե-
խա նիզմ նե րը:

 Ներ կա յումս՝ սկ սած 1974 թվա կա նից, բի սեք սո ւա լու թյու նը 
հա մար վում է մար դու սեք սու ալ օրիեն տա ցիայի տա րա տե սակ-
նե րից մե կը, չի դի տարկ վում իբրև պա թո լո գիական երևույթ: 
Հա մաշ խար հային առող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյու նը 

(ICD-10) բի սեք սու ա լու թյու նը չի  հա մա րում որ պես «սե ռա կան 
այ լա սեր վա ծու թյան»:

 Ա ռող ջա պա հու թյան  հա մաշ խար հային  կազ մա կեր պու թյան 
ICD-10 -ի ցան կում միայն էգո-դիս տո նիկ տար բե րակն է դիտ-
վում իբրև օրիեն տա ցիայի խան գա րում: Ego -Է գո-դիս տո նիկ 
(բի)հո մո սեք սո ա լու թյու նը նևո րոզ է, որն առա ջա նու մ է ներ քին 
լար վա ծու թյան հետ ևան քով հե տևան քով՝ որ պես սո ցիալա կան 
հա յացն քե րի հա կա մար տու թյան դրս ևո րում: Հե տևա բար, ըստ 
ICD-10 -ի՝ (բի) հո մո սեք սո ա լու թյու նը բնա կան վի ճակ է և չպետք 
է դի տարկ վի որ պես սե ռա կան «այ լա սեր վա ծու թյան»։

ԲիՍԵքՍՈւաԼՈւԹՅաՆ ԺաՄաՆակակից ՀաՅԵցակաՐգԵՐը
Հակոբյան Ս.Վ., Շահրամանյան Վ.Ա., Մարգարյան Ա.Գ.
ԵՊԲՀ, Սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Bisexuality is known from ancient times and is always been 
an issue of contradictory discussions and debates. In the article 
contemporary theories, reasons and mechanisms of bisexuality 
are described in detail. 

Currently since 1974 bisexuality has been considered as a 
normal, natural and, finally, not pathological phenomenon by the 
world medicine community. ICD-10 doesn’t consider bisexualism 
as “sexual perversion” thus, it means bisexuality is not sexual 

perversion (paraphilia).The World Health Organization lists ego-
dystonic sexual orientation in the ICD-10. Ego-dystonic (bi)homo-
sexuality is a phenomenon, which is a result of frustration caused 
by the conflict between natural at an individual (bi)homosexual 
orientation and social norms. Therefore, according to ICD-10, (bi)
homosexuality is not unnatural and should not be considered as 
a “sexual perversion”.

MODERN ASPECTS OF BISEXUALITY
Hakobyan S.V., Shahramanyan V.A., Margaryan A.G.
YSMU, Department of Sexopathology
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Субарахноидальное кровоизлияние (САК), в боль-

шинстве случаев характеризующееся разрывом внутри-

черепной аневризмы с последующим накоплением кро-

ви в подпаутинном пространстве, является ургентной 

неврологической патологией с высокой частотой за-

болеваемости и летальности [9]. САК составляет около 

5% всех инсультов. Около 12% больных умирают на до-

госпитальном этапе, еще 20% больных умирают после 

поступления в стационар. Из 2/3 выживших больных 

1/3 остается перманентно нетрудоспособной, в основ-

ном из-за неврологического дефицита, когнитивных 

нарушений и депрессии [3]. Отличительной особенно-

стью аневризматического САК (аСАК) является трудо-

способный возраст; пик заболеваемости приходится на 

40-60 лет [9]. 

Симптомы САК возникают внезапно, в 30% случа-

ев ночью. Характерным симптомом является внезап-

ная, необычайно интенсивная, в большинстве случаев 

диффузная головная боль, классически описываемая 

больными как “самая сильная головная боль”; в одной 

трети случаев локализована на стороне аневризмы. У 

20% больных наблюдается “предостерегающая” голов-

ная боль. АСАК может возникнуть в любое время, чаще 

возникает при физическом напряжении или стрессе. 

Головная боль может сопровождаться дополнитель-

ными симптомами, такими как тошнота и/или рвота, 

менингеальные знаки (ригидность затылочных мышц), 

кратковременная потеря сознания или очаговый не-

врологический дефицит (включая парезы ЧМН) [1]. В 

большинстве случаев интракраниальные аневризмы 

остаются асимптомными до их разрыва. Некоторые 

неразорвавшиеся аневризмы могут быть симптоматиче-

скими, проявляясь головной болью (которая может быть 

интенсивной и сравнимой с головной болью при САК), 

потерей остроты зрения, краниальными невропатия-

ми (особенно поражением глазодвигательного нерва), 

поражениями пирамидных путей, лицевой болью; эти 

симптомы являются результатом масс-эффекта анев-

ризмы. 

Предпочтительным методом ранней диагностики 

САК является неконтрастная КТ головного мозга, воз-

можно также применение МРТ в режиме FLAIR. Веро-

ятность обнаружения кровоизлияния пропорциональна 

клинической стадии и времени от кровоизлияния. В 

первые 12 часов после кровоизлияния чувствитель-

ность КТ составляет 98-100%, снижаясь до 93% к 24 

часам и до 57-85% на 6 день после кровоизлияния. Так 

как диагностическая чувствительность КТ головного 

мозга не обладает 100% специфичностью, при отри-

цательных результатах первичного КТ всем больным 

с подозрением на САК необходимо проведение люм-

бальной пункции. КТ-ангиография (КТА) быстрая до-

ступная менее инвазивная альтернатива ангиографии 

с чувствительностью почти равной ангиографии для 

больших аневризм. Чувствительность и специфичность 

КТА для выявления аневризмы зависят от локализации 

и размеров аневризмы, опыта радиолога, интерпрета-

ции снимков. Для аневризмы размером 5 мм КТА име-

ет чувствительность 95-100%, для аневризм с разме-

ром менее 5 мм - 64-83% [1]. Извилистость сосудов 

снижает специфичность КТА, приводя к ошибочным 

истолкованиям интракраниальных аневризм. Это чаще 

наблюдается в области бифуркации средней мозговой 

артерии, передней соединительной артерии и задней 

нижней мозжечковой артерии. КТА также может при-

меняться как дополнение к ангиографии. КТА лучше 

выявляет кальцификацию аневризматической стенки, 

внутрипросветочный тромбоз аневризмы, соотноше-

ние аневризмы к паренхиматозному кровоизлиянию и 

соотношение аневризмы к костным структурам. Кроме 

того, доказана эффективность КТА для определения 

тяжелого вазоспазма. Необходимо отметить, что КТА 

имеет преимущества: быстрое получение результатов 

и широкая доступность метода, что делает ее удобной 

для критически тяжелых больных. Недостатками КТА 

являются: необходимость введения йодированного кон-

траста, вероятность костного артефакта, влияющего 

на качество снимка, и невозможность исследования 

дистальных сосудов с небольшим диаметром. Артефак-

ты от металлов ограничивают применение КТА у боль-

ных с ранее клиппированными или эмболизированными 

аневризмами. Представляется, что в будущем КТА в 

КОГНИТИВНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСХОД ПОСЛЕ СПОНТАН-
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большей степени дополнит или в определенных случаях 

заменит ангиографию при ведении больных САК. 

В настоящее время селективная церебральная 

ангиография является стандартом в диагностике це-

ребральных аневризм при САК [1]. В 20-25% случа-

ев церебральная ангиография, выполняемая с целью 

диагностики аневризматического САК, не выявляет 

источник кровоизлияния. Повторная ангиография че-

рез 1 неделю выявляет источник кровоизлияния (анев-

ризму) еще в 1-2% случаев. Более того, ангиография 

произведенная во время эндоваскулярной эмболизации 

(coiling) или после хирургического клиппирования об-

ычно целесообразна для оценки адекватности аневриз-

матического восстановления и выявления меньших по 

размеру вторичных аневризм, которые могут быть про-

пущены на КТА или МРА.

Осложнения: 1) повторный разрыв аневризмы (10-

30% случаев), особенно в первые 3 недели после САК; 

2) церебральная ишемия или инфаркт вследствие вазо-

спазма (до 30% случаев), обычно на 4-14-й день после 

САК, что, кстати, является основной причиной поздних 

осложнений и летальности; 3) сообщающаяся гидро-

цефалия; 4) гипонатриемия, вызванная избыточной 

секрецией АДГ; 5) отек мозга; 6) судорожные припад-

ки; 7) прочие осложнения: тромбофлебит с возможной 

тромбоэмболией легочной артерии, перфоративная 

стресс-индуцированная дуоденальная язва, изменения 

на ЭКГ, заставляющие предположить инфаркт миокар-

да или ишемию, сердечная аритмия.

Цель лечения – как можно более быстрое устра-

нение источника кровоизлияния, что достигается, как 

правило, с помощью нейрохирургического вмешатель-

ства (открытая операция – клиппирование аневризмы 

или эндоваскулярная эмболизация – окутывание анев-

ризмы). Летальность в течение первых 30 дней доходит 

до 50%, что в значительной степени приписывается 

последствиям исходного и повторного кровотечений. 

Достижения в нейрохирургии и интенсивной терапии, 

включая принципы раннего хирургического вмеша-

тельства и агрессивной противоишемической терапии 

вазоспазма привели к улучшению показателей выжива-

емости за последние годы со снижением летальности 

приблизительно от 50% до 33% [3]. Несмотря на этот 

прогресс, многие больные после перенесенного САК 

становятся нетрудоспособными или имеют персистиру-

ющие очаговые симптомы, часто выявляется устойчи-

вый когнитивный дефицит, что несомненно приводит к 

снижению качества жизни больного. 

К важнейшим прогнозирующим факторам в остром 

периоде САК относят неврологический статус при по-

ступлении, возраст больного, размеры аневризмы (боль-

шие аневризмы), повторные кровоизлияния, инфаркт 

мозга вследствие вазоспазма, и глобальный отек моз-

га. Такие осложнения, как лихорадка, гипергликемия 

и анемия также связаны с плохим исходом. В противо-

положность фокальному неврологическому дефициту 

вследствие ишемического инсульта, выжившие после 

САК нетрудоспособны прежде всего из-за когнитив-

ного дефицита. Больные, перенесшие САК, нередко 

имеют нарушения памяти, и внимания, эмоциональные 

и личностные расстройства, что зачастую оказывается 

более обременительным для больных и их родственни-

ков, чем двигательные нарушения, наблюдаемые после 

кровоизлияния.

У больных с аСАК чаще выявляются нарушения в 

таких когнитивных областях как память, исполнитель-

ные функции и речь. Зрительная и вербальная память 

преимущественно опосредованы средней височной 

долей, включая гиппокамп. Вербальная память являет-

ся одной из наиболее часто нарушаемой когнитивной 

сферы у больных с аСАК с распространенностью от 

14-61%. Показана корреляция между инфарктами ле-

вого полушария и расстройством вербальной памяти. 

Расстройства зрительной памяти также встречаются 

часто (14-46%). Улучшение зрительной и вербальной 

памяти с течением времени показано многими иссле-

дованиями, однако результаты противоречивы [9]. 

Исполнительные функции преимущественно опос-

редованы лобными долями и включают такие высшие 

когнитивные способности, как планирование, тормо-

жение, решение задач, внимание и принятие решений. 

Большинство исследователей оценивают не отдельные 

аспекты, а рассматривают исполнительные функции 

как единый комплекс. Частота исполнительной дисфун-

кции у больных с аСАК колеблется 3-76% [6]. Интере-

сно, что нарушения исполнительной функции, оценива-

емые самими больными не коррелируют с результатами 

объективных когнитивных тестов. По данным Ravnik J. et 

al, 2006 у больных перенесших аСАК объективно чаще 

выявлялся дефицит внимания, тогда как сами больные 

выполняли тесты на внимание лучше других тестов ког-

нитивных функций [7]. Эти несовпадения также опи-

саны при исследовании других когнитивных функций, 

таких как память, и могут приписываться к неверному 

истолкованию больными их когнитивных нарушений. 

Расстройства исполнительной функции (торможение, 

планирование и т.д.) взаимосвязано с поражениями 

левой префронтальной доли, включая левую верхнюю 
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и среднюю лобные извилины и левый передний семио-

вальный центр. Расстройства в поведенческой сфере 

исполнительной функции (например, снижение повсед-

невной активности, раздражительность, повышенная 

активность) тем временем взаимосвязаны с поражени-

ями в левом вентральном стриатуме [9]. 

Речевая функция наиболее широкая категория, 

включающая понимание и экспрессию имеющей смысл 

письменной и устной информации. Распространен-

ность речевых нарушений у больных с аСАК варьирует 

от 0-76%. Возраст, низкий уровень образования, тяже-

лое неврологическое состояние при поступлении, раз-

рыв аневризмы в передней циркуляции и толстый слой 

субарахноидальной крови в передней межполушарной 

и сильвиевой бороздах являются значимыми прогности-

ческими факторами для нарушений когнитивных фун-

кций после аСАК [9]. 

Нейропсихологические шкалы разработаны с це-

лью оценки отдельных сфер когнитивной функции, од-

нако в реальном мире когнитивные сферы не работают 

раздельно, взаимодействуя вместе, оказывают влияние 

на поведение. Функциональный исход включает оцен-

ку самостоятельной повседневной активности, инстру-

ментальной повседневной активности и возможности 

возвращения к прежней занятости. Самостоятельная 

повседневная активность включает питание, уход за 

поверхностью тела, одевание, купание, личная гигие-

на и пользование туалетом. Нарушения повседневной 

активности менее распространены по сравнению с 

некоторыми когнитивными расстройствами, составляя 

по данным разных исследований 4-12% среди больных 

с аСАК [5, 6]. Инструментальная повседневная актив-

ность - более комплексное понятие и состоит из управ-

ления финансами, покупками, ведения домашнего хо-

зяйства. Нарушения инструментальной повседневной 

активности встречаются чаще, составляя 44-93%. На 

частоту нарушений повседневной активности влияет 

неврологический статус при поступлении, так как ис-

следования включают больных с разнообразным не-

врологическим исходом. Известно, что тесты, исполь-

зуемые для оценки повседневной активности, имеют 

завышенное значение. Так, в исследовании Kim DH et 

al, 2005 оценивающем повседневную активность с по-

мощью индекса Бартел более чем 95% больных имели 

возможный высокий результат [2]. По данным Mayer SA 

et al, 2002 расстройства зрительной памяти, зритель-

но-пространственной функции и психомоторного фун-

кционирования являются значимыми прогнозирующими 

факторами для дисфункции повседневной активности 

на третий месяц после аСАК, тем самым подчеркивая 

взаимосвязь между когнитивной сферой и функцио-

нальным исходом [4]. 

Одной из важнейших компонентов функциониро-

вания в реальном мире является способность больного 

к возвращению прежней занятости. По данным многих 

исследований до 40% больных, работающих до аСАК, 

неспособны вернуться к своей прежней работе [10]. По 

данным некоторых исследований наблюдались менее 

благоприятные результаты, показывающие, что только 

6-17% больных возвращаются к своей прежней заня-

тости. Некоторые больные из-за когнитивных наруше-

ний и быстрой утомляемости возвращаются к работе со 

сниженной трудоспособностью. 

Качество жизни тесно связано с удовлетворенно-

стью жизнью и часто подразделяется на некоторые 

параметры, такие как, социальное, физическое и ум-

ственное. Для оценки качества жизни часто применя-

ются шкалы “Влияние болезни на качество жизни” или 

“Краткая форма-36 для оценки качества жизни”, оба 

строго полагаются на самооценку. У больных с аСАК 

чаще нарушаются эмоциональное, социальное и физи-

ческое составляющие качества жизни. По данным не-

которых исследований показано улучшение в показате-

лях качества жизни в течение 18 месяцев после аСАК, 

наиболее заметного в составляющих физического фун-

кционирования, также в социальном и эмоциональном 

функционировании. Интересно, что некоторые состав-

ляющие качества жизни со временем ухудшаются, на-

пример управление домашним хозяйством, манера еды, 

повседневная активность показано, что ухудшаются в 

течение первых 18 месяцев после аСАК. Аналогично 

активности повседневной деятельности, значимыми 

прогностическими факторами качества жизни явля-

ются зрительная память, зрительно-пространственная 

и психомоторная функции. Вербальная память, речь и 

исполнительная функция не имеют отношения к каче-

ству жизни, указывая на то, что нарушения в данных 

аспектах когнитивной деятельности имеют небольшое 

влияние на функциональный исход. Тревога, депрес-

сия, усталость, неврозы также связаны со сниженным 

качеством жизни после аСАК [11]. Тяжесть аСАК при 

поступлении, оцениваемая по шкале Хант-Хесса также 

может прогнозировать качество жизни после аСАК. 

В одном исследовании больные с разрывом аневриз-

мы средней мозговой артерии имели низкое качество 

жизни, особенно при локализации аневризмы в левом 

полушарии. Когнитивный и функциональный исход так-

же опосредован настроением, тревогой, сном, устало-
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стью, и методом нейрохирургического вмешательства 

(клиппирование или эмболизация). Одной из наиболее 

исследованных аспектов исхода после аСАК является 

депрессия. Частота депрессии среди больных аСАК 

колеблется 5-50%. В отличие от когнитивных функций, 

которые улучшаются со временем (таких как вербаль-

ная память, исполнительные функции), депрессия оста-

ется стойкой в течение 18 месяцев после аСАК [9]. 

Тревога является другим распространенным по-

следствием аСАК, встречающаяся у 27-54% больных 

[5]. Аналогично депрессии, частота тревоги также не 

снижается в течение 18 месяцев после аСАК. Един-

ственное возможное объяснение распространенности 

тревоги связано с уверением больного в хроническую 

природу своего заболевания и в необходимости дина-

мического контроля своего состояния.

Усталость является часто встречаемой жалобой у 

больных с аСАК. По данным Noble AJ et al, 2008 свыше 

31% больных описывают чувство усталости в повсед-

невной жизни, предъявляя жалобы на усталость зна-

чительно чаще по сравнению с контрольной группой 

[5]. Многие больные после перенесенного аСАК также 

испытывают выраженные нарушения сна – инсомния 

или дневная сонливость (37-45% больных) [5], несколь-

ко реже встречаются повторные пробуждения ночью, 

трудности засыпания, в том числе после пробуждения. 

Нарушения сна и усталость имеют тенденцию к перси-

стированию, приводя к значительному снижению каче-

ства жизни больного после аСАК. 

В последние годы является спорным взаимоотно-

шение исхода и метода хирургического вмешательства 

(эндоваскулярной эмболизации или микрохирургиче-

ского клиппирования). По данным рандомизированного 

клинического исследования ISAT клинический исход 

оцениваемый по модифицированной шкале Рэнкина 

лучше среди эмболизированных больных, чем среди 

клиппированных больных [8]. Большинство исследова-

ний показывают, что клиппированные и эмболизирован-

ные больные не отличаются по вербальной памяти, зри-

тельной памяти, зрительно-пространственной функции, 

вниманием, исполнительным функциям, психомоторной 

функции, речи, возврата к работе, качеству жизни, 

депрессии, тревоги и нарушениям сна. Тем не менее, 

несколько исследований показывают, что клиппирован-

ные пациенты более депрессивны и тесты исполнитель-

ной функции, зрительной памяти и вербальной памяти 

выполняют хуже по отношению к эмболизированным 

больным. Показано, что клиппированные больные име-

ют когнитивный дефицит в более ранние сроки, тогда 

как у эмболизированных больных когнитивный дефицит 

чаще выявляется в долгосрочном периоде. Таким обра-

зом, методы хирургического лечения аневризм (клиппи-

рование или эмболизация) имеют различные последст-

вия на когнитивный исход, завися от времени начала 

лечения. 

Таким образом, прогнозирование долгосрочного 

исхода САК даже в специализированном нейрососуди-

стом отделении – задача нелегкая, однако это необхо-

димо для определения тактики терапии, выбора методов 

лечения. Понимание процесса восстановления высших 

мозговых функций, безусловно, имеет теоретический и 

практический интерес. Практическая значимость боль-

ше связана с возможностью долгосрочного прогнози-

рования и своевременного привлечения соответству-

ющих реабилитационных мероприятий. Когнитивная и 

физическая реабилитация необходимы для максималь-

ного восстановления пострадавших больных.
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Սու բա րախ նոի դալ արյու նա զե ղու մը (ՍԱԱ) ան հե տաձ գե-
լի նյար դա բա նա կան ախ տա բա նու թյուն է՝ հի վան դա ցու թյան 
և մա հա ցու թյան բարձր հա ճա խա կա նու թյամբ. այն բո լոր 
ին սուլտ նե րի 5%-ն է: 85% դեպ քե րում ՍԱԱ-ն առա ջա նում է 
ան ևրիզ մայի պատռ ման հետ ևան քով: Անև րիզ մա տիկ ՍԱԱ -ի 
տար բե րա կիչ առանձ նա հատ կու թյու նը հի վանդ նե րի աշ խա-
տու նակ տա րիքն է (մի ջի նը 40-60 տա րե կան): Անև րիզ մա տիկ 
սու բա րախ նոի դալ արյու նա զեղ ման սուր փու լի բու ժու մը գրա-
կա նու թյան մեջ լավ ու սում նա սիր ված է, այ նո ւա մե նայ նիվ քիչ 
տվյալ ներ կան եր կա րա ժամ կետ ար դյունք նե րի, հատ կա պես 
կոգ նի տիվ և ֆունկ ցիոնալ ել քե րի վե րա բե րյալ: 

ՍԱԱ -ից հե տո հի վանդ նե րի 1/3 -ը դառ նում է անաշ խա-
տու նակ կամ ու նե նում է մշ տա կան օջա խային ախ տա նիշ-
ներ, հա ճախ հայտ նա բեր վում է կա յուն կոգ նի տիվ դե ֆի ցիտ 
(հի շո ղու թյան և ու շադ րու թյան, զգա յա կան և ան ձնա կան 
խան գա րում ներ), որն հան գեց նում է հի վան դի կյան քի որա-
կի նվազ մա նը: Այս կոգ նի տիվ խան գա րում ներն ազ դում են 
հի վանդ նե րի առօ րյա ֆունկ ցիանե րի վրա՝ նե րա ռե լով գոր ծի-
քային և ոչ գոր ծի քային գոր ծու նեու թյու նը, հի վանդ նե րի՝ նախ-
կին գոր ծու նեու թյա նը վե րա դառ նա լը և, իհար կե, կյան քի որա-

կը: Կոգ նի տիվ և ֆունկ ցիոնալ խան գա րում նե րը հե տա գա յում 
ար տա հայտ վում են դեպ րե սիայով, ան հանգս տու թյամբ, դյուր-
հոգ նե լիու թյամբ և քնի խան գա րում նե րով:

 ՍԱԱ -ից հե տո հե ռա կա ար դյունք նե րի կան խա տե սու մը 
նույ նիսկ մաս նա գի տաց ված բա ժան մուն քում դժ վար խն դիր 
է, այնո ւա մե նայ նիվ դա ան հրա ժեշտ է ՍԱԱ -ով հի վանդ նե րի 
ճիշտ բուժ ման հա մար: Կոգ նի տիվ և ֆունկ ցիոնալ խան գա-
րում ներ առա ջաց նող ու ղե ղի հյուս ված քի փո փո խու թյուն նե-
րին վե րա բե րող շատ հար ցեր դեռևս անո րոշ են՝ նե րա ռյալ 
գլ խու ղե ղի դի ֆուզ վնաս ման դե րը և երկ րոր դային բար դու-
թյուն նե րը, ինչ պի սին են վա զոս պազ մը և ներ գան գային բարձր 
ճն շու մը: Ուս տի ան հրա ժեշտ է առա վել խորն ու սում նա սի րել 
նշ ված հիմ նախն դի րը՝ բուժ ման հե ռա կա շր ջա նում ան ևրիզ-
մա տիկ ՍԱԱ -ի` կոգ նի տիվ և առօ րյա ֆունկ ցիանե րի վրա ազ-
դե ցու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: 

Այս պի սով՝ բարձ րա գույն կեղ ևային ֆունկ ցիանե րի վե րա-
կանգն ման գոր ծըն թա ցի ու սում նա սի րու թյու նը տե սա կան և 
գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նի, որը հատ կա պես կար ևոր է 
բուժ ման ըն թաց քում հա մա պա տաս խան վե րա կանգ նո ղա կան 
մի ջո ցա ռում նե րը ժա մա նա կին կի րա ռե լու հա մար:

Ս պՈՆ տաՆ աՆԵվՐիԶ Մա տիկ ՍՈւ Բա ՐաԽ ՆՈի ԴաԼ աՐՅՈւ Նա ԶԵ ղՈւ Մից ՀԵ տՈ կՈգ Նի տիվ Եվ 
ֆՈւՆկ ցիՈՆաԼ ԵԼ քը (գՐակաՆՈւԹՅաՆ ակՆաՐկ)
Գաբ րիելյան Ի.Մ., Ման վե լյան  Հ.Մ.
ԵՊԲՀ, նյար դա բա նու թյան ամ բիոն

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Subarachnoid hemorrhage (SAH) is an urgent neurological 
condition with substantial morbidity and mortality, accounting for 
5% of all strokes. 85% of SAH cases are caused by the rupture 
of a cerebral aneurism. A distinct feature of aneurysmal SAH is 
relatively young age of onset (between 40 and 60 years) and 
many survivors have major responsibilities with respect to work 
and family. The acute treatment of aneurysmal SAH is well docu-
mented but less is known about the long-term effects of aneurys-
mal SAH on cognition and everyday functioning and, thus, many 
questions remain about the chronic effects of aneurysmal SAH 
on cognitive and functional outcome. One third of patients suf-
fered of SAH are disabled or have persistent focal neurological 
deficit, often develop permanent cognitive impairment (memory 
and concentration’s insufficiency, emotional and personality 
changes), with subsequent reduce in the quality of life. Further, 
both deficits in cognition and everyday functioning are com-

pounded by depression, anxiety, fatigue and sleep disturbances.
Prediction of a long-term outcome after SAH even in special-

ized department is a difficult problem, although it is necessary for 
effective management of patients with SAH. Data on underlying 
mechanisms of anatomical and functional changes of the brain 
after SAH is still not complete. The role of diffuse brain damage 
and subsequent vasospasm and secondary ischemia is yet to be 
unveiled. Another issue is prospective longitudinal study of long-
term evaluation of both cognition deficit and quality of everyday 
living in patients with SAH.

Thus made the SAH one of the most complicated medical 
conditions with long-term, often life-long neurological and cogni-
tive deficit. Any study, contributing to the increase of treatment 
efficacy or understanding it all contributing factors, is prominently 
important.

COGNITIVE AND FUNCTIONAL OUTCOMES AFTER SPONTANEOUS SUBARACHNOID HEMOR-
RHAGE OF ANEURYSMAL ORIGIN (LITERATURE REVIEW)
Gabrielyan I.M., Manvelyan H.M.
YSMU, Department of Neurology
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 Բա նա լի բա ռեր. ստա տի կա կան ֆի զի կա կան ծան-

րա բեռն վա ծու թյուն, Ռուֆյեի թեստ, սր տի քրո նոտ րոպ 

ֆունկ ցիա, արյան ճն շում։

20-րդ դա րի վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 

կտ րուկ փոխ վել են կյան քի, աշ խա տան քի և հանգս-

տի պայ ման նե րը, ինչն էլ բե րել է մարդ կանց մե ծա-

մաս նու թյան շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան նվազ մա նը։ 

Ուս տի ար դիական են դար ձել նյար դա հու զա կան լար-

վա ծու թյամբ, հի պո դի նա միայով ու ղեկց վող միօրի նակ 

աշ խա տան քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան դեմ պայ քա րի 

խն դիր նե րը։ Օր գա նիզ մի մկա նային հա մա կարգն էներ-

գիական և նյու թա փո խա նա կային պա շար նե րով ապա-

հո վող շար ժո ղա կան և գոր ծա ռա կան հա մա կար գե րի 

ան բա վա րար մարզ վա ծու թյան ար դյուն քում առաջ են 

գա լիս նա խան շան ներ, որոնց դեպ քում ան սպա սե լի հո-

գե հու զա կան ազ դե ցու թյուն նե րը հան գեց նում են ու ժեղ 

սթ րես-ռեակ ցիայի առա ջաց ման [2, 15]։ Այդ պատ ճա ռով 

էլ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան հա մար սպոր տային 

մար զում նե րի մի ջո ցով սե փա կան ֆի զի կա կան և մտա-

վոր ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցումն ան հրա ժեշ տու թյուն 

է դար ձել։ Ֆի զի կա կան մար զում նե րը խթան են հան դի-

սա նում կեն սա կան ակ տի վու թյան, մտա վոր հնա րա վո-

րու թյուն նե րի, լիար ժեք և ներ դաշ նակ կյան քի զար գաց-

ման հա մար։ Ֆիզ կուլ տու րան ուղղ ված է ֆի զի կա կան 

ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը և առող ջու թյան ամ-

րապնդ մա նը։ Վեր ջինս իրա կա նաց վում է ֆի զի կա կան 

վար ժու թյուն նե րի, հի գիենիկ գոր ծոն նե րի, աշ խա տան քի 

և հանգս տի ճիշտ կազ մա կերպ ման հա մա լիր ազ դե ցու-

թյան մի ջո ցով [4, 14]։ 

Կ լի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րը 

վկա յում են, որ դե ռա հաս նե րի և պա տա նի նե րի սիրտ -

ա նո թային հա մա կար գի և այլ գոր ծա ռա կան խան գա-

րում նե րի հիմ նա կան գոր ծոն նե րից մեկն ան բա վա րար 

շար ժո ղա կան ակ տի վու թյունն է [7, 10]։ Ու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցի պայ ման նե րում թեր- և սա կա վա շար ժու-

թյու նը նպաս տում են օր գա նիզ մի ֆի զիոլո գիական բո լոր 

հա մա կար գե րի գոր ծու նեու թյան փո փո խու թյան, հոր մոն-

նե րի ար տա զատ ման, մարմ նա կան և սե ռա կան զար-

գաց ման բնա կա նոն ըն թաց քի խախտ ման, հի վան դու-

թյուն նե րի թվի աճին և առող ջա կան ընդ հա նուր վի ճա կի 

վատ թա րաց մա նը [1, 3, 11]։ 

Սույն հե տա զո տու թյան նպա տա կան է եղել ու սում-

նա սի րել ու սա նող նե րի սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի 

փո փո խու թյուն նե րը ստա տի կա կան ֆի զի կա կան ծան-

րա բեռն վա ծու թյան պայ ման նե րում (Ռուֆյեի մո դի ֆի-

կաց ված թեստ` 30 կքա նիստ 40 վայր կյա նում)։

 Հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րը։ Հե տա զո տու թյուն-

նե րին մաս նակ ցել են ԵՊՀ կեն սա բա նու թյան ֆ ա կուլ տե-

տում սո վո րող 20-21 տա րե կան 30 աղ ջիկ։ Ու սա նող նե րի 

ֆի զի կա կան զար գաց ման և օր գա նիզ մի գոր ծա ռա կան 

վի ճա կի գնա հա տումն իրա կա նաց վել է ըստ մարմ նա չա-

փա կան (մարմ նի եր կա րու թյուն և քաշ), կար դիոհե մո դի-

նա մի կայի ցու ցա նիշ նե րի (սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու-

թյուն̀  ՍԿՀ, շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն̀  ՇՀ, սիս տո լային 

և դիաս տո լային զար կե րա կային ճն շում` ՍԶՃ, ԴԶՃ)։ 

Բո լոր ու սում նա սի րու թյուն ներն իրա կա նաց վել են քն-

նաշր ջան նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

քն նու թյուն նե րի և ստու գարք նե րի հանձն մամբ պայ մա-

նա վոր ված սթ րե սային գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան բա-

ցառ ման նպա տա կով։

 Կենտ րո նա կան հե մո դի նա մի կայի հիմ նա կան ցու-

ցա նիշ նե րը (սիս տո լային̀  ՍԶՃ և դիաս տո լային̀  ԴԶՃ 

զար կե րա կային ճն շում նե րը) և սր տի կծ կում նե րի հա ճա-

խու թյու նը (ՍԿՀ) չափ վել են «BALANCE» KH 8097 մակ-

նի շի էլեկտ րո նային ճն շա չա փով։ Հա տուկ բա նաձ ևե րով 

հաշ վարկ վել են̀  արյան սիս տո լային (ՍԾ) և րո պեական 

ծա վալ նե րը (Ա ՐԾ) ըստ Ստա րի բա նաձ ևի, անո թա զար-

կային և մի ջին դի նա մի կա կան ճն շում նե րը։ 

Շն չա ռա կան և սիրտ -ա նո թային հա մա կար գե րի 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը գնա հատ վել են ըստ Հիլ դեբ-

րան տի միջ հա մա կար գային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 

ցուց չի̀  Q=ՍկՀ/ՇՀ։ Բնա կա նոն պայ ման նե րում Q-ն կազ-

մում է 2.4-4.8 պ.մ.։ Տվյալ տի րույ թից շե ղում նե րը վկա յում 

են սիրտ -ա նո թային և շն չա ռա կան հա մա կար գե րի գոր-

ծու նեու թյան ան հա մա ձայ նեց վա ծու թյան մա սին։

 Ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան նկատ մամբ 

սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի հար մա րո ղա կա նու թյան 

աս տի ճա նը գնա հատ վել է հար մա րո ղա կա նու թյան ցուց-

չի (ՀՑ) մե ծու թյամբ և քրո նոի նոտ րոպ ցու ցի չով (ՔԻՑ)։ 

Ու սա նող նե րի օր գա նիզ մի գոր ծա ռա կան վի ճա կի 

Ու Սա ՆՈղ ՆԵ Րի կաՐ ԴիՈՀԵ ՄՈ Դի Նա Մի կաՅի 
ցՈւ ցա ՆիՇ ՆԵ Րի ՓՈ ՓՈ ԽՈւԹՅՈւՆ ՆԵ Րը Ս տա տի կա կաՆ 
ֆի Զի կա կաՆ ծաՆ Րա ԲԵռՆ վա ծՈւԹՅաՆ պաՅ ՄաՆ ՆԵ ՐՈւՄ
Մի նա սյան Ս.Մ., Գևոր գյան Է.Ս., Աբ րա հա մյան Հ.Տ., Ադա մյան Ծ.Ի. 
ԵՊՀ, մար դու և կեն դա նի նե րի ֆի զիոլո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ. 612.821.3
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մա կար դա կը (ԳՎՑ) գնա հատ վել է ըստ Ե.Ա. Պի րո գո վի։ 

Հա տուկ բա նաձ ևով հաշ վարկ վել է պա տաս խան 

ռեակ ցիայի որա կի ցու ցի չը (ՌՈՑ), որը սիրտ -ա նո թային 

հա մա կար գի գեր ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ քում սո վո-

րա բար գե րա զան ցում է 0.10-0.25 պ.մ.-ն։ 

Ու սա նող նե րի մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը գնա հա-

տե լու հա մար հաշ վարկ վել է դի մաց կու նու թյան ցու ցի չը 

(ԴՑ) ըստ Ա. Կվաա սի բա նաձ ևի։ 

Սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի վրա ՎՆՀ -ի ազ դե ցու-

թյան մա կար դա կի գնա հատ ման նպա տա կով որոշ վել է 

Կեր դոյի վե գե տա տիվ ցու ցի չը (ԿՎՑ)։ 

Հաշ վարկ վել է նաև արյան շր ջա նա ռու թյան կար գա-

վոր ման տե սա կը (Ա ՇԿՏ)։ 

Ռուֆյեի թես տի կա տար ման ժա մա նակ (30 կքա-

նիստ 40 վայր կյա նում) բո լոր ցու ցա նիշ նե րի գրան ցումն 

իրա կա նաց վել է եր կու փու լով` մինչև ծան րա բեռն վա ծու-

թյու նը (ֆի զիոլո գիական նոր մա) և ծան րա բեռն վա ծու-

թյու նից հե տո։

Ըստ ՍԿՀ -ի դի նա մի կայի 3 փորձ նա կան իրա վի ճակ-

նե րում հաշ վարկ վել է Ռուֆյե-Դիք սո նի աշ խա տու նա կու-

թյան ցու ցի չը (ՌԴՑ)։

Ս տաց ված տվյալ նե րը են թարկ վել են վի ճա կագ րա-

կան վեր լու ծու թյան «Statistica 60 for Windows C» ծրագ-

րի օգ նու թյամբ։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը և դրանց քն նար-

կու մը։ Ըստ Ռուֆյեի թես տի նկատ մամբ պա տաս խան 

ռեակ ցիայի բնույ թի բո լոր հե տա զոտ վող նե րը բա ժան վել 

են երեք խմ բի, որոն ցից յու րա քան չյու րում իրա կա նաց-

վել է գոր ծա ռա կան և կար դիոհե մո դի նա մի կայի մի շարք 

ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծու թյուն։ Առա ջին խմ բում ընդ գրկ-

ա ղյու սակ 

Ու սա նող նե րի կա ռուց ված քա գոր ծա ռա կան ցու ցա նիշ նե րը Ռուֆյեի թես տից ա ռաջ և հե տո 

ցու ցա նիշ ներ I խումբ II խումբ III խումբ
կվց 1
(պ.մ.) 2

-14,5±3,8
+15,0±2,4***

+5,4±1,0
+27,6±4,6***

+21,1±3,2
+38,6±6,1**

ՍկՀ 1
 (զ/ր) 2

66,0±1,16
83,1±4,01***

75,8±2,04
96,7±4,01***

95,4±1,09
118,2±4,11***

ՍԶճ 1
(մմ ս.ս.) 2

110,4±0,11
106,1±4,28

108,2±1,96
106,9±2,68

114,2±2,60
105,8±3,28*

ԴԶճ 1
(մմ ս.ս.) 2

75,2±1,98
70,4±4,32*

72,6±2,97
71,1±3,60

75,3±2,82
73,1±3,05

աճ 1
(մմ ս.ս.) 2

35,0±2,68
36,2±2,71

35,6±1,68
37,4±2,32

32,5±1,44
39,0±1,81***

ՄԴճ 1
(մմ ս.ս.) 2 

90,2±1,62
84,09±6,01

87,7±3,20
86,9±2,91

87,4±3,65
91,5±2,35

Սծ 1
(մլ) 2 

58,4±2,17
60,7±1,96

55,6±1,82
59,8±1,68*

58,9±2,52
60,7±2,01

աՐծ 1
(լ) 2

3,8±0,12
5,1±0,40***

4,6±0,17
5,4±0,34***

5,3±0,34
7,2±0,41***

քից 1
(պ.մ.) 2

79,6±1,01
86,3±1,96***

82,5±1,38
104,4±2,71***

108,1±1,56
123,9±2,94***

գվց 1
(պ.մ.) 2

0,628±0,01
0,563±0,02*

0,486±0,03
0,338±0,02***

0,389±0,04
0,252±0,03

Հց 1
(պ.մ.) 2

1,92±0,01
1,98±0,13

1,96±0,12
2,28±0,11*

2,45±0,19
2,66±0,12

Q 1
(պ.մ.) 2 

2,95±0,19
3,15±0,104

4,26±0,25
4,08±0,19

3,86±0,16
3,84±0,22

ՇՀ 1
(շ.շ./ր) 2

22,5±1,57
26,25±1,17*

18,5±1,086
24,0±0,681***

24,4±0,618
28,6±0,93***

աՇկտ 1
(պ.մ.) 2 

113,6±6,02
85,2±2,14*

95,1±3,68
73,4±3,21*

79,2±5,04
62,2±3,86*

Դց 1
(պ.մ.) 2 

19,9±1,02
23,5±0,96*

21,4±1,01
25,9±1,61*

29,10±2,60
29,9±1,96

ռՈց (պ.մ.) 0,06 0,11 0,30

Ծա նո թու թյուն` 1-նոր մա, 2-Ռուֆյեի թես տից ան մի ջա պես հե տո, *- p<0,05, **- p<0,01, ***-p<0,001
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վել են այն ու սա նող նե րը, որոնց ՌԴՑ -ը եղել է <4 պ.մ.-ից 

(աշ խա տու նա կու թյան լավ ցու ցա նիշ)։ Երկ րորդ խում բը 

կազմ վել է աշ խա տու նա կու թյան մի ջին մա կար դակ ու նե-

ցող աղ ջիկ նե րից (5<ՌԴՑ<9 պ.մ.)։ Եր րորդ խմ բի մեջ մտել 

են աշ խա տու նա կու թյան բա վա րար մա կար դակ ու նե ցող 

ու սա նող ներ (10<ՌԴՑ<14 պ.մ.)։ ՌԴՑ -ի լավ մա կար դա կը 

բնո րոշ է եղել հե տա զոտ վող նե րի 8,7% -ի ն, մի ջին̀  52,2% -

ի ն, իսկ բա վա րար մա կար դակ̀  39,1% -ին (նկ.1)։ Ընդ որում 

առա ջին խմ բի աղ ջիկ նե րին բնո րոշ է եղել ամե նա ցածր 

հա սա կա-քա շային ցու ցի չը։

9%

52%

39,10%

լավ միջին բավարար

Ն կար 1. Հե տա զոտ վող նե րի բաշ խումն ըստ ՌԴՑ -ի

 Ռուֆյեի թես տի կա տար ման ժա մա նակ ծան րա-

բեռն վա ծու թյան նկատ մամբ օր գա նիզ մի պա տաս խանն 

իրա կա նա նում է շարժ ման մեջ մկա նային մեծ խմ բե րի 

ներգ րավ մամբ։ Հայտ նի է, որ չա փա վոր ված ֆի զի կա կան 

ծան րա բեռն վա ծու թյուն ներն առա ջաց նում են գոր ծա ռա-

կան վի ճա կի փո փո խու թյուն ներ, որոնք պայ մա նա վոր-

ված են օր գա նիզ մի ակ տի վաց մամբ։ Նման ակ տի վաց-

ման ար տա հայ տում նե րից են արյան մա տա կա րար ման 

մե ծա ցու մը և սր տի գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խան 

վե րա կա ռու ցում նե րը։ Ինչ պես եր ևում է աղյու սա կում 

ներ կա յաց ված տվյալ նե րից Ռուֆյեի թես տի կա տա րումն 

ու ղեկց վում  է ՍԾ -ի, ԱՐԾ -ի, ՍԿՀ -ի, ՇՀ -ի ար ժեք նե րի մե-

ծաց մամբ։ Առա ջին խմ բի աղ ջիկ նե րի սր տի քրո նոտ րոպ 

ֆունկ ցիայի մե ծա ցումն ար տա հայտ վել է ՍԿՀ -ի հա վաս-

տի աճով 24,5% -ով (p<0,001), երկ րորդ և եր րորդ խմ բե րի 

հե տա զոտ վող նե րի ՍԿՀ -ի փո փո խու թյուն նե րը կազ մել են 

27,5% (p<0,001) և 23,8% (p<0,001) հա մա պա տաս խա նա-

բար։ Հա ման ման փո փո խու թյուն ներ դիտ վել են նաև ՇՀ 

-ի ցու ցա նիշ նե րում։ Այն հե տա զոտ ված խմ բե րում մե ծա-

ցել է 16,7% -ով (p<0,05), 29,7% -ով (p<0,001) և 17,2% -ով 

(p<0,01) հա մա պա տաս խա նա բար (նկ.2)։

ՍԿՀ -ի աճ մինչև 137,7±10,2 զ/ր 2 րո պե տևո ղու-

թյամբ ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո 

դիտ վել է նաև Յ .Ա. Շու լա գի նի և հա մա հեղ. հե տա զո տու-

թյուն նե րում [13]։

 Հայտ նի է, որ Ռուֆյեի թես տում ան մի ջա կան մաս-

նակ ցու թյուն ու նե ցող կմախ քային մկան նե րը պա րու-

նա կում են օք սի դաց նող հա մա կար գե րի բարձր ակ-

տի վու թյամբ օժտ ված մեծ քա նա կու թյամբ օդա կյաց 

մկա նա թե լեր, որոնք ուշ են հոգ նում և լավ հար մար վում 

ոչ մեծ հզո րու թյամբ ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու-

թյուն նե րին [6]։ 

Ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո մեր 

կող մից դիտ վող ՍԿՀ -ի և ՇՀ -ի մե ծա ցումն ամե նայն հա-

վա նա կա նու թյամբ ուղղ ված է ֆի զի կա կան ծան րա բեռն-

վա ծու թյան ազ դե ցու թյամբ օր գա նիզ մում և կմախ քային 

մկան նե րում օք սի դա վե րա կանգն ման գոր ծըն թաց նե րի 

ակ տի վաց ման հետ ևան քով խախտ ված թթ ված նային 

հա վա սա րակշ ռու թյան վե րա կանգն մա նը։ Դիտ ված փո-

փո խու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են վե գե տա տիվ 

կար գա վոր ման հա վա սա րակշ ռու թյան տե ղա շար ժով դե-

պի սիմ պա թիկ ազ դե ցու թյուն նե րի կող մը [9]։ Վե գե տա-

տիվ հա վա սա րակշ ռու թյան այդ պի սի փո փո խու թյունն 

ար տասր տային ազ դե ցու թյուն նե րում հան դի սա նում է 

սր տի ռիթ մի դան դաղ -ա լի քային բաղ կա ցու ցիչ նե րի ու ժե-

ղաց ման պատ ճառ։

Ս.Գ. Ու դել նո վի կար ծի քով սր տի աշ խա տան քի 

արագ վե րա կա ռուց ման մե խա նիզ մում գոր ծու նեու-

թյան նոր ռի ժի մի ան ցման գոր ծըն թա ցում մեծ դեր ու-

նի պա րա սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կար գի լար վա-

ծու թյան նվա զու մը, որն էլ առաջ է բե րում ՍԿՀ -ի զգա լի 

փո փո խու թյուն ներ [12]։ Սպոր տային գոր ծու նեու թյան 

ֆի զիոլո գիայում այդ պի սի շր ջա նը կոչ վում է «ներգ րավ-

ման շր ջան»։ Սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի վե գե տա տիվ 

կար գա վոր ման ելա կե տային տի պի վեր լու ծու թյու նը ցույց 

է տվել, որ առա ջին խմ բի աղ ջիկ նե րին բնո րոշ է ՎՆՀ -ի 

պա րա սիմ պա թիկ կոն տու րի բարձր ակ տի վու թյուն։ Հան-

գիստ վի ճա կում նրանց մոտ դիտ վել է ար տա հայտ ված 

բրա դի կար դիա և սր տի ռիթ մի բարձր դիս պեր սիա։ 

ՌԴՑ-ի բա վա րար մա կար դակ ու նե ցող հե տա զոտ վող նե-

րին բնո րոշ է եղել սր տի ռիթ մի տա խի կար դիայի տի պը։

 Հե տա զոտ վող նե րի առա ջին խմ բում մեր կող մից 

դիտ վող փո փո խու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են 

Է.Վ. Զեմ ցովս կու տվյալ նե րին, որի հա մա ձայն «ս պոր-

տային լավ վի ճա կին» հա մա պա տաս խա նում է թա փա-

ռող նյար դի բարձր ակ տի վու թյուն [5]։

 Ռուֆյեի թես տի կա տա րումն ու ղեկց վել է նաև ԱՐԾ 

-ի հա վաս տի մե ծաց մամբ, որը հե տա զոտ վող խմ բե-

րի աղ ջիկ նե րի մոտ կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 

31,0% (p<0,001), 17,4% (p<0,05), 35,9% (p<0,001)։ ԱՐԾ -ի 

աճը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է սր տի քրո նոտ-

րոպ ֆունկ ցիայի մե ծաց մամբ, քա նի որ ԱՍԾ -ը հե տա-

զոտ վող նե րի բո լոր խմ բե րում ան նշան է փոխ վել (նկ.2)։ 

ԱՐԾ -ի մեր կող մից դիտ վող մե ծա ցումն ի հա շիվ 
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ՍԿՀ -ի հան դի սա նում է արյան շր ջա նա ռու թյան կենտ րո-

նա կան ապա հով ման ոչ ար դյու նա վետ ու ղի։ Սր տի ռիթ-

մի լավ ար տա հայտ ված քրո նոտ րոպ ռեակ ցիան ինոտ րո-

պի թույլ ար տա հայտ ման պայ ման նե րում ար տա ցո լում է 

սր տամ կա նի ան բա վա րար հզո րու թյան և ֆի զի կա կան 

ծան րա բեռն վա ծու թյա նը բարձր «ֆի զիոլո գիական գնով» 

հար մար վե լու մա սին։ Պետք է նշել, որ դե ռա հաս նե րի 

ԱՐԾ -ի մե ծա ցու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 

քրո նոտ րոպ ռեակ ցիայով, ընդ որում հենց ՍԿՀ -ի աճը 

վկա յում է կի րառ ված ծան րա բեռն վա ծու թյան հաղ թա-

հար ման մա սին [8]։ 

ՍԾ -ի հաշ վին ԱՐԾ -ի մե ծա ցու մը հան դի սա նում 

է մկա նային աշ խա տան քին սր տի հար մար ման առա-

վել լիար ժեք և տն տե սող ձև ու բնո րոշ է պար բե րա բար 

սպոր տով զբաղ վող մար զիկ նե րին։

 Ռուֆյեի թես տի նկատ մամբ սիրտ -ա նո թային հա մա-

կար գի պա տաս խան ռեակ ցիան ար տա հայտ վել է նաև 

զար կե րա կային ճնշ ման բո լոր ու սում նա սիր ված ցու ցա-
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Ն կար 2. I, II և III խմ բե րի ու սա նող նե րի ՍԿՀ -ի, ԱՐԾ -ի, ՍԾ -ի, ՇՀ -ի, ՔԻՑ -ի և ԱՇԿՏ -ի փո փո խու թյուն նե րը Ռուֆյեի թես տի կա-
տար ման պայ ման նե րում
*- p<0,05, **- p<0,01, ***-p<0,001

 - ծան րա բեռն վա ծու թյու նից առաջ,   - ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո
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նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րով։ Ինչ պես ՍԶՃ -ը, այն պես էլ 

ԴԶՃ -ը ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո նվա զել են, սա-

կայն ՍԶՃ -ի փո փո խու թյուն նե րը կրել են ավե լի ար տա-

հայտ ված բնույթ (նկ.3, աղ.)։ Ինչ վե րա բեր վում է ԱՃ -ի ն, 

ապա առա ջին խմ բի աղ ջիկ նե րի մոտ այն պահ պան վել 

է հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն մա կար դա կում, այն դեպ-

քում, երբ երկ րորդ և եր րորդ խմ բե րում ԱՃ-ն մե ծա ցել 

է 5,3% -ով և 20,5% (p<0,001) հա մա պա տաս խա նա բար։ 

Վեր ջինս վկա յում է  ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյա-

նը հար մար ման գոր ծըն թա ցում եր րորդ խմ բի ու սա նո-

ղե րի սր տի բարձր գոր ծա ռա կան լար վա ծու թյան մա սին 

(աշ խա տու նա կու թյան բա վա րար մա կար դակ)։ 

Հայտ նի է, որ արյան ճնշ ման մա կար դա կը պայ մա-

նա վոր ված է ինչ պես սր տի քրո նոի նոտ րոպ ֆունկ ցիայով, 

այն պես էլ անոթ նե րի ծայ րա մա սային դի մադ րո ղա կա նու-

թյամբ։ Դրա հետ կապ ված հաշ վարկ վել է ԱՇԿՏ -ի գոր-

ծա կի ցը։ Պարզ վել է, որ առա ջին խմ բի ու սա նող նե րին 

բնո րոշ է եղել արյան շր ջա նա ռու թյան կար գա վոր ման 

անո թային տի պը, երկ րոր դին̀  սիրտ -ա նո թային, իսկ եր-

րոր դին̀  սր տային։ Ռուֆյեի թես տից հե տո բո լոր ու սա նող-

նե րին բնո րոշ է եղել արյան շր ջա նա ռու թյան կար գա վոր-

ման սր տային տի պը (նկ.3)։ Վեր ջի նիս մա սին է վկա յում 

նաև ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան պայ ման նե-

րում ու սա նող նե րի ՔԻՑ -ի փո փո խու թյան դի նա մի կան։

 Հե տա զոտ վող նե րի բո լոր խմ բե րում ու սում նա սիր-

ված ցու ցա նիշ նե րի դիտ վող փո փո խու թյուն նե րը թույլ են 

տա լիս են թադ րել, որ այն ու սա նող նե րը, որոնց մոտ ֆի-

զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյունն առա ջաց նում է ավե-

լի քիչ ար տա հայտ ված ֆի զիոլո գիական փո փո խու թյուն-

ներ, բնու թագր վում են գոր ծա ռա կան պա հուստ նե րի 

բարձր մա կար դա կով, որոնք նրանց հնա րա վո րու թյուն 

են տա լիս հեշ տու թյամբ հար մար վել ու սում նա կան գոր-

ծու նեու թյա նը։ 
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Ն կար 3. I, II և III խմ բե րի ու սա նող նե րի հե մո դի նա մի կայի 
ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րի դի նա մի կան Ռուֆյեի 
թես տի կա տար ման պայ ման նե րում
*- p<0,05, **- p<0,01, ***-p<0,001

 - ծան րա բեռն վա ծու թյու նից առաջ, 

 - ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո

Տ վյալ են թադ րու թյան օգ տին է վկա յում նաև մեր 

կող մից բո լոր հե տա զոտ վող խմ բե րում հաշ վար կած ՀՑ 

-ի փո փոխ ման դի նա մի կան։ Առա ջին խմ բի աղ ջիկ նե րի 

մոտ, ինչ պես բնա կա նոն պայ ման նե րում, այն պես էլ ֆի-

զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո ՀՑ -ը գտն վել 

է բնա կա նոն հար մա րո ղա կան փո փո խու թյուն նե րի մա-

կար դա կում (ՀՑ<2.1)։ Տվյալ հե տա զոտ վող նե րը բնո րոշ-

վել են վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գի սիմ պա թիկ 

և պա րա սիմ պա թիկ բա ժին նե րի հա վա սա րակշռ ված 

ակ տի վու թյամբ, հար մար ման ցածր «ֆի զիոլո գիական 

գնով», ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դա տել նրանց 

կա ռուց ված քա գոր ծա ռա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե-

րին տվյալ հզո րու թյան ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու-

թյան հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին։ Մյուս խմ բե րում 

ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյունն առաջ է բե րել 

սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի հար մա րո ղա կան հնա-

րա վո րու թյուն նե րի լար վա ծու թյուն (ՀՑ>2,1)։ Վեր ջինս ու-

ղեկց վել է սիմ պա թիկ ազ դե ցու թյուն նե րի ու ժե ղաց մամբ, 

սր տի ռիթ  մի վե գե տա տիվ կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե-

րի կենտ րո նաց մամբ, օր գա նիզ մի պա հուս տային հնա-

րա վո րու թյուն նե րի գեր ծախ սով, ին չը կա րող է հան գեց-

նել գոր ծա ռա կան հա մա կար գե րի գեր լար վա ծու թյան և 

հար մա րո ղա կան մե խա նիզմ նե րի խզ ման։ Դրա օգ տին 

է վկա յում նաև մեր կող մից հաշ վարկ ված ԴՑ -ի փո փո-

խու թյան դի նա մի կան, որը ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա-

ծու թյու նից հե տո մե ծա ցել է հա մա պա տաս խա նա բար 

18,0% -ով (p<0,05), 21,0% -ով (p<0,05) և 0,5% -ո վ, ին չը 

վկա յում է հե տա զոտ վող նե րի բո լոր խմ բե րում գոր ծա-

ռա կան հա մա կար գե րի ան բա վա րար մարզ վա ծու թյան 

մա սին։ Նշ ված են թադ րու թյան մա սին են վկա յում նաև 

ՌՈՑ -ը և ԳՎՑ -ը, որոնց փո փո խու թյուն ներն ապա ցու-

ցում են, որ Ռուֆյեի թես տը հան դի սա նում է գեր ծան րա-

բեռն վա ծու թյուն հատ կա պես եր րորդ խմ բի ու սա նող նե րի 

հա մար (նկ.4)։ 

Այս պի սով, ըստ ստաց ված Ռուֆյե-Դիք սո նի գոր ծակ-

ցի, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ լավ աշ խա տու նա կու թյան 

մա կար դակ ու նե ցող ու սա նող նե րը բնու թագր վում են 

ավե լի լավ հար մա րո ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով մի-

ջին և բա վա րար աշ խա տու նա կու թյան մա կար դակ ու նե-

ցող իրենց հա սա կա կից նե րի հա մե մա տու թյամբ։ Թեստ-

ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան քով 

ու սա նող նե րի տար բեր խմ բե րում դիտ վող կար դիոհե-

մո դի նա մի կայի և հար մա րո ղա կան փո փո խու թյուն նե րի 

ան հա մա չա փու թյու նը վկա յում է սա կա վա շար ժու թյան 

պայ ման նե րում չա փա վոր ված ֆի զի կա կան ծան րա բեռն-

վա ծու թյուն նե րի նկատ մամբ տար բե րակ ված մո տեց ման 

ան հրա ժեշ տու թյան մա սին̀  որ պես առող ջու թյան վի ճա-

կի պահ պան ման ոչ դե ղո րայ քային մի ջոց։ Միաժա մա նակ 

մեր հե տա զո տու թյուն նե րում դիտ ված տե ղա շար ժե րը 
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վկա յում են ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ֆիզ-

կուլ տու րայի դա սա ժա մե րի ավե լաց ման ան հրա ժեշ տու-

թյան մա սին, քա նի որ մարզ ված մարդն ավե լի հեշտ է 

հար մար վում փո փոխ վող պայ ման նե րին և ֆի զի կա կան 

ծան րա բեռն վա ծու թյու նը նրա մոտ առա ջաց նում է քիչ 

ար տա հայտ ված գոր ծա ռա կան տե ղա շար ժեր։
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Ն կար 4. I, II և III խմ բե րում ԳՎՑ -ի, ՀՑ -ի և ԴՑ -ի փո փո խու-
թյուն նե րը Ռուֆյեի թես տի կի րառ ման պայ ման նե րում 
*- p<0,05, **- p<0,01, ***-p<0,001

 - ծան րա բեռն վա ծու թյու նից առաջ, 
 - ծան րա բեռն վա ծու թյու նից հե տո
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Ключевые слова։ статическая физическая нагрузка, тест 
Руфье, хронотропная функция сердца, кровяное давление. 

Исследовались сдвиги показателей сердечно-сосудистой 
системы студентов при статической физической нагрузке 
(модифицированный тест Руфье։ 30 приседаний за 40 се-
кунд). При выполнении теста Руфье наблюдались։ повышение 
частоты сердечных сокращений, систолического и минутно-
го объемов крови, а также частоты дыхательных движений. 
Наблюдаемый нами рост минутного объема крови обуслов-
лен повышением хронотропной функции сердца, посколь-
ку систолический объем крови во всех группах испытуемых 
повышался незначительно. Ответная реакция на тест Руфье 
сопровождалась также уменьшением всех исследованных по-

казателей артериального давления. После теста Руфье для 
всех испытуемых был характерен сердечный тип регуляции 
кровообращения. Исследование по индексу Руфье - Диксона 
свидетельствует, что студенты с хорошим уровнем работоспо-
собности характеризуются более высокими адаптационными 
возможностями, чем студенты со средним и удовлетворитель-
ным уровнем работоспособности. Различная степень выра-
женности сдвигов кардиогемодинамических показателей и 
адаптационных возможностей, наблюдаемая под влиянием 
тест-нагрузки в разных группах студентов, свидетельствует о 
необходимости дифференцированного подхода к использо-
ванию теста Руфье как немедикаментозного метода реабили-
тации в условиях гиподинамии. 

 ИЗМЕНЕНИЕ КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ СТАТИЧЕСКОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Минасян С.М., Геворкян Э.С., Абраамян Э.Т., Адамян Ц.И.
ЕГУ, Кафедра физиологии человека и животных

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords։ static exercise, the test of Rufe, chronotropic cardiac 
function, blood pressure.

Changes of students cardio-vascular system indicators were 
investigated after static physical exercises (modified test of Ru-
fye։ 30 squats for 40 sec.). Increase in the heart rate and re-
spiratory movements frequency, as well as in the systolic and 
minute volumes of blood was observed after the test of Rufye. 
The observed increase of minute volume of blood was caused 
by the increase of chronotropic cardiac function as the systolic 
blood volume in all groups of the examinees has been increased 
slightly. The response to the test of Rufye was accompanied also 

by the decrease in all investigated parameters of blood pressure. 
After the test, all examinees were characterized by the type of 
cardiac type of blood circulation regulation. Research on Rufe-
Dixon index suggests that students with a good level of efficiency 
have higher adaptive capacity than students with an average 
and satisfactory level of performance. The different degree of 
changes of cardiohemodynamic parameters and adaptive capac-
ity, which is observed as a result of the test in different groups of 
students, demonstrates the need for a differentiated approach of 
the test of Rufye as a non-drug method of rehabilitation under the 
conditions of physical inactivity.

CHANGES OF STUDENTS CARDIOHEMODYNAMIC PARAMETERS DURING STATIC PHYSICAL 
TENSION
Minasyan S.M., Gevorgyan E.S., Abrahamyan H.T., Adamyan Ts.I. 
YSU, Department of Physiology of humans and animals



88 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012

Հա մաշ խար հային ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան 

ավե լի քան 100 ոլորտ նե րում լայն կի րա ռու թյուն են 

գտել մա կեր ևույ թակ տիվ նյու թե րը (ՄԱՆ)։ Դրանց տա-

րե կան ար տադ րու թյու նը մեկ շն չի հաշ վար կով 2-3կգ 

է։ Շնոր հիվ լվա ցող, թր ջող, դիս պեր սաց նող և ար-

ժե քա վոր այլ հատ կու թյուն նե րի` մա կեր ևույ թակ տիվ 

նյու թե րը (ՄԱՆ) օգ տա գործ վում են լվա ցող-մաք րող 

մի ջոց նե րի, կոս մե տի կայի, դե ղա գոր ծու թյան, լա տեքս-

նե րի, կաու չու կի, պո լի մեր նե րի, բույ սե րի պաշտ պա նու-

թյան քի միական մի ջոց նե րի, տեքս տի լի, կաշ վի, թղ թի, 

շի նա րա րա կան նյու թե րի, կո ռո զիայի ար գե լա կիչ նե-

րի ար տադ րու թյան, նավ թար դյու նա բե րու թյան մեջ և 

այլն։ ՄԱՆ -ե րը հո ղում ներ մուծ վում են հիմ նա կա նում 

մաքր ված ար տադ րա կան և տն տե սա կան կեն ցա ղային 

կեղ տաջ րե րով, ագ րո քի մի կատ նե րի կի րառ մամբ, կեղ-

տաջ րե րի նստ վածք նե րը պա րար տա նյու թե րի ձևով ան-

ցնե լով, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան տա րածք նե րը 

ոռո գե լու հա մար մա կե րե սային ջրերն օգ տա գոր ծե լով։ 

ՄԱՆ -ե րի օգ տա գործ ման մեկ այլ կար ևոր բնա գա վառ 

էլ պայ մա նա վոր ված է դրանց` փր փուր, էմուլ սիա, միկ-

րոէ մուլ սիա առա ջաց նե լու և քայ քայե լու հատ կու թյամբ։ 

Դրանք կի րա ռու թյուն են գտել հե ղուկ և օր գա նա կան 

դիս պերս հա մա կար գե րի հետ կա ռուց ված քա-կազ մա-

կան կար գա վոր ման, կա յու նու թյան հաս նե լու նպա տա-

կով։ Օգ տա գործ վում են այն մի ցե լյա րային հա մա կար-

գե րը, որոնք ՄԱՆ -եր են առա ջաց նում ինչ պես հե ղուկ, 

այն պես էլ այլ մի ջա վայ րում, որ տեղ գլ խա վոր դե րը ոչ 

թե մա կեր ևու թային կամ ադ սորբ ցիոն ակ տի վու թյանն 

է, այլ ծա վա լային հատ կու թյուն նե րի նը, որոնք ար տա-

հայտ վում են մա ծու ցի կու թյան անո մա լիանե րով, ընդ-

հուպ մինչև պինդ օճա ռի բյու րե ղա ցում կամ նավ թային 

հիմ քով քսա նյու թե րի կարծ րա ցում։ 

Դեռևս լիար ժեք ու սում նա սիր ված, գի տա կա նո-

րեն հիմ նա վոր ված և հաս տատ ված չեն շր ջա կա մի ջա-

վայ րի օբյեկտ նե րում ՄԱՆ -ե րի թույ լատ րե լի կոն ցենտ-

րա ցիանե րը ան թրո պո գեն աղ տոտ ման ար դի փու լում։ 

Խնդ րի հրա տա պու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ագ րո-

քի մի կատ նե րի բա ղադ րու թյան մեջ դրանց ան խու սա-

փե լի առ կա յու թյամբ, հետ ևա բար և ոռոգ ման ջրե րում, 

ինչ պես նաև որ պես պա րար տա նյութ օգ տա գործ վող 

կեղ տաջ րե րի նստ վածք նե րում։ Բնա պահ պա նու թյան և 

հի գիենիկ տե սան կյու նից ու շադ րության են ար ժա նի այն 

հատ կու թյուն նե րը, որոնք շր ջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտ-

նե րում կա րող են ազ դել քի միական նյու թե րի հատ կու-

թյուն նե րի վրա, փո փո խել հո ղի և ջրամ բար նե րի ինք նա-

մաքր ման հնա րա վո րու թյու նը, որը կա րող է բար դաց նել 

հա մա ճա րա կա բա նա կան իրադ րու թյու նը հատ կա պես 

ամ ռա նը։

Ու սում նա սիր ված աղ բյուր նե րի հա մա ձայն [1-9]` 

նյու թի բա ղադ րու թյան մեջ եղած ՄԱՆ -ե րը կա րող են 

նաև քի միական այլ միացու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ 

մտ նել սնն դային շղ թա նե րի մեջ` այդ պի սով ու ժե ղաց-

նե լով թու նա վոր ազ դե ցու թյու նը և դրա նով իսկ ան բա-

րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մար դու առող ջու թյան 

վրա։ 

ՄԱՆ -ե րը բա ժան վում են շր ջա կա մի ջա վայ րում 

արագ քայ քայ վող և կա յուն տե սակ նե րի, որոնք կեն-

դա նի օր գա նիզմ նե րում կա րող են կու տակ վել ան թույ-

լատ րե լի քա նակ նե րով։ Շր ջա կա մի ջա վայ րում ՄԱՆ -ե րի 

բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րից է մա կեր ևու թային 

ակ տի վու թյան նվա զե ցու մը։ Օրի նակ՝ օվ կիանո սում 

մա կեր ևու թային լար վա ծու թյան ան կու մը ջրի միավոր 

զանգ վա ծում հան գեց նում է ած խաթ թու գա զի և թթ-

ված նի ցու ցա նի շի նվա զեց մա նը։ Միայն որոշ ՄԱՆ -եր 

են ան վտանգ, որոնց քայ քայ ման ար գա սի քը ած խաջ-

րերն են։ Հա մա րյա բո լոր ՄԱՆ -ե րը հո ղի, ավա զի, կա վի 

մաս նիկ նե րի վրա ու նեն դրա կան ադ սորբ ցիա և նոր մալ 

պայ ման նե րում ան ջա տում են ծանր մե տաղ նե րի իոն-

ներ, որոնք պահ վում են մաս նիկ նե րի կող մից` մե ծաց նե-

լով մե տաղ նե րի` օր գա նիզմ թա փան ցե լու հա վա նա կա-

նու թյունն ու վտան գը [1]։

Ինչ պես հայտ նի է, մար դու կեն սա գոր ծու նեու թյան 

ըն թաց քում ՄԱՆ -ե րը առա վե լա գույն կամ նվա զա գույն 

կոն ցենտ րա ցիանե րով ներ մուծ վում են կեղ տաջ րե րի և 

վեր ջին հաշ վով ջրամ բար նե րի մեջ։ Կեղ տաջ րե րը ՄԱՆ -

ե րից մաք րե լուն մեծ նշա նա կու թյուն է տր վում, քա նի որ 

վեր ջին նե րիս դան դաղ քայ քայ ման պատ ճա ռով վնա սա-

կար ար գա սիք նե րի ազ դե ցու թյու նը բնու թյան, կեն դա նի 

օր գա նիզմ նե րի հա մար ան կան խա տե սե լի է, և բույ սե-

րի չո րա նա լուն զու գըն թաց` սկս վում է դրանց փտու մը 

ջրում, վեր ջինս աղ քա տա նում է թթ ված նով, որն էլ իր 

հեր թին վատ թա րաց նում է ջրային պլանկ տո նի կեն սա-

գոր ծու նեու թյան պայ ման նե րը [2]։

Շատ ՄԱՆ -եր հս կա յա կան բա ցա սա կան ազ դե-

ցու թյուն ու նեն ջրային էկո հա մա կար գի և որա կի վրա։ 

Հայտն վե լով ջրային հոս քե րում կամ ջրամբար նե րում` 

ՇՐ Ջա կա Մի Ջա վաՅ ՐՈւՄ Մա կԵ ՐԵ վՈւՅ Թակ տիվ ՆՅՈւ ԹԵ Րի Հատ-
կՈւԹՅՈւՆ ՆԵ Րի Ու ՍՈւՄ Նա Սի ՐՈւ Մը Եվ Հի գիԵՆիկ գՆա Հա տՈւ Մը
Պո ղո սյան Ս.Բ., Տեր-Զա քա րյան Ս.Հ.
ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, շր ջա կա մի ջա վայ րի հի գիենայի և թու նա բա նու թյան լա բո րա տո րիա
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ՄԱՆ -ե րը ծան րակ շիռ ազ դե ցու թյուն են դրս ևո րում 

դրանց ֆի զի կա-կեն սա բա նա կան վի ճա կի վրա` այն տեղ 

եր կար մնա լու և շատ դան դաղ քայ քայ վե լու հետ ևան-

քով վա տաց նե լով թթ ված նային ռե ժի մը, զգայո րոշ ման 

ցու ցա նիշ նե րը։ Դրանք ջրին հա ղոր դում են կա յուն հո-

տեր և կողմ նա կի հա մեր, որոնք պայ մա նա վոր ված են 

այլ նյու թե րի առ կա յու թյամբ։ Այս պես՝ 0,4-3,0 մգ/դմ3 

ՄԱՆ պա րու նա կե լիս ջու րը դառ նում է դառ նա համ, իսկ 

0,2-2,0 մգ/դմ3 -ի դեպ քում օճա ռա նավ թա համ։ 1 մգ/դմ3 

ծա վա լով տար բեր ՄԱՆ -ե րի թթ ված նի կեն սա բա նա կան 

ծախ սը (БПК) տա տան վում է 0-1,6 մգ/դմ3 –ի սահ ման նե-

րում։ Կեն սա քի միական թթ վեց ման ար դյուն քում առա-

ջա նում են մի ջան կյալ տար բեր ար գա սիք ներ՝ սպիր տեր, 

ալ դե հիդ ներ, օր գա նա կան թթու ներ և այլն։ Բեն զոլային 

օղակ պա րու նա կող ՄԱՆ -ե րի քայ քայ ման ար դյուն քում 

առա ջա նում են ֆե նոլ ներ [3]։

Հի գիենիկ տե սա կե տից ՄԱՆ -ե րի բա ցա սա կան 

հատ կու թյու նը դրանց ու ժեղ փրփ րա գո յա ցումն է։ Կան 

ու սում նա սի րու թյուն ներ հիդ րո բիոնտ նե րի վրա ՄԱՆ -ե-

րի բաց սա կան ազ դե ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ [4]։ Ար-

ձա նագր վել է, որ 5-15 մգ/դմ3 -ի ազ դե ցու թյամբ ձկ նե րը 

կորց նում են լոր ձային ծած կույ թը, իսկ ավե լի մեծ չա փա-

քա նակ նե րի դեպ քում խռիկ նե րից նկատ վում է արյու նա-

հո սու թյուն։ Ապա ցուց ված է, որ ՄԱՆ -ե րի քրո նի կա կան 

ազ դե ցու թյան դեպ քում օր գա նիզմ նե րում կու տակ վե լու 

հետ ևան քով 0,8-4,0 մգ/դմ3 -ը թու նա վոր է միկ րոօր գա-

նիզմ նե րի, 0,5-6,0 մգ/դմ3 -ը՝ ջրի մուռ նե րի, 0,01-0,9 մգ/

դմ3 -ը անող նա շա րա վոր նե րի հա մար։

Ջրում ՄԱՆ -ե րի ան նշան պա րու նա կու թյան դեպ-

քում ան գամ դրանց հա կա դիր լից քա վոր ված իոն նե րի 

սորբ ցիայի ար դյուն քում հա ճախ նկատ վում է խառ-

նուրդ նե րի կոա գու լյա ցիա (կպ չում) և սե դի մեն տա-

ցիա (նս տե ցում), որը պայ մա նա վոր ված է մաս նիկ նե րի 

էլեկտ րա կի նե տիկ պո տեն ցիալի նվազ մամբ կամ բա ցա-

կա յու թյամբ։

Կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, որոնք վկա յում են 

ՄԱՆ -ե րի` քաղց կե ղա ծին նյու թե րը քայ քայե լու, ամո-

նաց նե լու և նիտ րա տաց նե լու ըն թաց քի մա սին։ ՄԱՆ -ե-

րի հիդ րո լի զի ժա մա նակ առա ջա նում է ֆոս ֆատ նե րի 

հա մա լիր, որն առա ջաց նում է ջրամ բար նե րի էվտ րո-

ֆա ցում։ Բնա կան ջրե րի ֆոս ֆո րի պա րու նա կու թյան 

20-40% -ը ապա հո վում են ՄԱՆ -ե րը։ Վեր ջին ներս կա-

րող են նպաս տել ջրի հա մա ճա րա կա բա նա կան վտան գի 

մե ծաց մա նը, ինչ պես նաև կեն սա բա նա կան մեծ ակ տի-

վու թյուն ու նե ցող նյու թեր կու տակ վե լու հետ ևան քով քի-

միական աղ տոտ մա նը [5]։ 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ՄԱՆ -ե րի ազ դե ցու թյան 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ դրանք 

ու նակ են ու ժե ղաց նե լու այլ աղ տո տիչ նե րի ազ դե ցու-

թյու նը, ինչ պես նաև ամ րաց ված մա կեր ևույ թից լվա-

նա լու և իրենց հետ տա նե լու աղ տո տիչ նե րը` այս պի սով 

շր ջա կա մի ջա վայ րում խախ տե լով դրանց հաշ վեկ շի ռը 

ու ար գե լա կե լու բնա կան վե րամ շակ ման ըն թաց քը [6,7]։

Շր ջա կա մի ջա վայ րում շր ջա նառ վե լիս ՄԱՆ -ե րի 

հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ 

հետ խորհր դային տա րած քում աշ խա տանք ներ են իրա-

կա նաց վել Ուկ րաի նա յում [8]։ Ոռոգ ման և շր ջա կա մի ջա-

վայ րի հա մա լիր ան թրո պո գեն աղ տոտ վա ծու թյան պայ-

ման նե րում ու սում նա սիր վել են անիոնային ՄԱՆ -ե րի 

ազ դե ցու թյու նը եր կու տե սակ հո ղե րի՝ ճմա մոխ րան ման 

և սևա հո ղե րի վրա, այ նու հետև հիմ նա վոր վել են ՄԱՆ 

-ե րով ծան րա-բեռն վա ծու թյուն նե րը, որոնք հա մա պա-

տաս խա նա բար կազ մել են 12կգ/ հա և 17կգ/ հա։ Հո ղե րի 

տար բեր տե սակ նե րի նկատ մամբ անիոնային ՄԱՆ -ե րի 

թույ լատ րե լի ծան րա բեռն վա ծու թյան հիմ նա վոր ման 

ըն թաց քում պարզ վել է, որ ճմա մոխ րան ման հո ղի դեպ-

քում վնա սա կա րու թյան ջրա միգ րա ցիոն ցու ցա նի շը, 

որի մե ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հո ղե րի սորբ ցիոն 

հատ կու թյուն նե րով, որո շիչ է եղել։ Կի րա ռե լով ճմա մոխ-

րան ման և սևա հո ղային գրունտ նե րի հա մար սահ ման-

ված թույ լատ րե լի ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րը, ինչ պես 

նաև այլ տե սա կի հո ղե րի հատ կու թյուն նե րը, հաշ վար-

կային ճա նա պար հով որոշ վել են անիոնային ՄԱՆ -ե րի 

մո տա վոր թույ լատ րե լի ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րը 

ավա զային, ավա զա կա վային և կա վային հո ղե րի վրա։

Ու սում նա սիր վել են ոռոգ ման մի քա նի խո շոր հա-

մա կար գեր, որոնց ընդ հա նուր անիոնային ՄԱՆ -ե րի 

ծան րա բեռն վա ծու թյու նը 7-8կգ/ հա մի ջա կայ քում է, այդ 

թվում կեղ տաջ րե րով ոռո գե լու դեպ քում՝ 5-6կգ/ հա, ագ-

րո-քի մի կատ ներ ներ մու ծե լու դեպ քում` 1-2կգ/ հա, թու-

նա քի մի կատ ներ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում` մոտ 1 կգ/ հա։ 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան աղ բյուր նե-

րի [9] ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ՄԱՆ -ե-

րը կա րող են առա ջաց նել իմու նի տե տի խան գա րում, 

ալեր գիա, ու ղե ղի, լյար դի, երի կամ նե րի, թո քե րի ախ-

տա հա րում։ Ձեռ քի մաշ կային ծած կույթ նե րը, շփ վե լով 

լվաց քի փո շի նե րի քի միական ակ տիվ լու ծույթ նե րի հետ, 

դառ նում են քի միական վտան գա վոր նյու թե րի` մար-

դու օր գա նիզմ ներ թա փան ցող հիմ նա կան ու ղի նե րը։ 

Ա-ՄԱՆ -ե րը ակ տիվ թա փան ցում են ձեռ քե րի նույ նիսկ 

չվ նաս ված մաշ կի մի ջո ցով և ֆոս ֆատ նե րի, էն զիմ նե-

րի, քլո րի ազ դե ցու թյամբ ին տեն սիվ ճար պազր կում են 

այն։ Մաշ կի նոր մալ ճար պայ նու թյու նը և խո նա վու թյու-

նը վե րա կանգն վում է ոչ շուտ, քան 3-4 ժամ հե տո, իսկ 

բազ մա կի օգ տա գործ ման դեպ քում, երբ կու տակ վում է 

վնա սա կար ազ դա կը, մաշ կի ճար պային ծած կույ թի ան-

բա վա րա րու թյուն է զգաց վում եր կու օր վա ըն թաց քում։ 

Ֆոս ֆա տային լվաց քի փո շի նե րը մի քա նի ան գամ գոր-
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ծա ծե լուց հե տո հա ճախ զար գա նում են մաշ կա բոր բեր 

(դեր մա տիտ ներ)։ Գոր ծի է դր վում ախ տա բա նա կան 

իմու նային ռեակ ցիանե րի շղ թան։ Ֆոս ֆա տային լվա ցող 

նյու թե րի ար տադ րու թյան ավե լա նա լուն զու գըն թաց` 

ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել ծնե լիու թյու նը նվա զե-

լու փաս տը։ Անվ նաս չեն նաև կեն ցա ղային ամա նե ղեն 

լվա նա լու հա մար նա խա տես ված ՄԱՆ -ե րը։ Ապա ցուց-

ված է, որ նույ նիսկ տաք ջրով տաս նա պա տիկ ողո ղու մը 

լվաց վող առար կան ամ բող ջու թյամբ չի մաք րում քի մի-

կատ նե րից։ Սին թե տիկ լվա ցող նյու թե րը օր գա նիզ մում 

հայտն վե լու մեկ այլ ճա նա պարհ է երե խա նե րի լո գան քի 

ըն դու նու մը, որը հա ճախ ու ղեկց վում է ջուր կուլ տա լով։ 

Ըստ ու սում նա սիր ված սկզբ նաղ բյուր նե րի` արև-

մուտ քի երկր նե րում տար բեր ար տադ րա տե սակ նե րում 

Ա-ՄԱՆ -ե րի թույ լատ րե լի չա փա քա նակ նե րը հաս տատ-

ված են 2-5% -ի սահ ման նե րում, իսկ այն տե սա կա նիում, 

որը վա ճառ վում է հետ խորհր դային երկր նե րում՝ 20-

30% -ի սահ ման նե րում։ Դա 10 ան գամ ավե լի է, քան 

եվ րո պա կան երկր նե րում։ Չնա յած նշ ված բա ցա սա կան 

հատ կու թյուն նե րին` ներ կա յումս ՄԱՆ -ե րի կի րառ ման 

բնա գա վառ նե րը շատ են, օրի նակ՝ 

 � վի րա բու ժու թյան մեջ` որ պես ար դյու նա վետ հա-

կա նե խիչ ներ, 

 � կա հույք, ամա նե ղեն, հա գուստ և այլ իրեր լվա-

նա լու, մաք րե լու, խնա մե լու և հար դա րե լու հա-

մար,

 � սին թե տիկ ման րա թե լե րի ստա տիկ էլեկտ րա-

կա նու թյու նը չե զո քաց նե լու հա մար,

 � կաշ վե ար տադ րան մուշ նե րը վնաս վածք նե րից 

և կպում նե րից պաշտ պա նե լու հա մար,

 � բու սա բու ծու թյան և գյու ղատն տե սու թյան մեջ` 

պայ մա նա վոր ված էմուլ սա գո յաց նող և մեմբ րա-

նային թա ղանթ նե րի մի ջով սնն դա րար բա ղադ-

րիչ ներ տե ղա փո խե լու հատ կու թյամբ, 

 � սնն դար դյու նա բե րու թյան մեջ որ պես էմուլ գա-

տոր ներ` հա մի որակ նե րը բա րե լա վե լու հա մար,

 � որ պես պլաս տի ֆի կաց նող ներ՝ պայ մա նա վոր-

ված ցե մեն տա վա զային խառ նուր դե րում և բե-

տո նի մեջ ջրա տա րո ղու թյու նը նվա զեց նե լու, 

կարծ րա ցած նյու թը ամ րաց նե լու, խտու թյան, 

ցր տա դի մաց կու նու թյան, ջրաան թա փանցե լիու-

թյան հատ կու թյամբ։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ -ո ւմ ՄԱՆ -

եր պա րու նա կող կեն ցա ղային մի ջոց նե րը բազ մա զան ու 

բազ մա թիվ են, ակն հայտ է, որ այս խնդ րիը չի շր ջան ցել 

նաև մեր հան րա պե տու թյու նը։ Մաս նա գի տա կան գրա-

կա նու թյան մեջ տվյալ հիմ նա հար ցին վե րա բե րող աշ խա-

տանք ներ ՀՀ -ո մ չեն իրա կա նաց վել։ Եր ևա նի պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ԳՀԿ -ի շր ջա կա մի ջա վայ րի 

հի գիենայի և թու նա բա նու թյան լա բո րա տո րիան եր կար 

տա րի ներ զբաղ վել և զբաղ վում է կեն ցա ղային ՄԱՆ -ե-

րի հի գիենիկ և թու նա բա նա կան հատ կություն նե րի ու-

սում նա սի րու թյամբ։ Վեր ջին տա րի նե րին հի գիենիկ-թու-

նա բա նա կան գնա հա տա կան են տր վել պո լի մե րային և 

սին թե տիկ ծա գում ու նե ցող ավե լի քան 50 անուն այլ 

ար տադ րա տե սակ նե րի, որոնց գլ խա վոր բա ղադ րիչ են 

ՄԱՆ -ե րը։ Սա կայն չեն իրա կա նաց վել հե տա զո տու թյուն-

ներ, որոն ցով կգ նա հատ վեր նշ ված նյու թե րի՝ գոր ծա-

ծու թյուն - կեղ տաջ րեր - շր ջա կա մի ջա վայր - հող-ջուր 

(ջ րամ բար) - սնն դամ թերք – մարդ շղ թա յում դրանց հատ-

կու թյուն նե րը, ազ դե ցու թյան հնա րա վոր հետ ևանք ներն 

ու վտանգ նե րը առող ջա պա հու թյան տե սա կե տից։ Ազ-

գաբ նակ չու թյան առող ջու թյու նը պահ պա նե լու և հնա-

րա վոր վնա սա կար ազ դե ցու թյուն նե րը կան խար գե լե լու 

նպա տա կով ըն թա ցիկ տա րում ՀՀ տա րած քում պլա-

նա վոր վել է իրա կա նաց նել աղ տո տող այլ գոր ծոն նե րի 

հետ հա րա բեր վե լիս ՄԱՆ -ե րի դե րի ու նշա նա կու թյան, 

շր ջա կա մի ջա վայ րում դրանց հատ կու թյուն նե րի և հնա-

րա վոր վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը պար զա բա նե լու 

նախ նա կան սկ րի նինգ։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 

հնա րա վո րու թյուն կտան գնա հա տե լու ՀՀ տա րած քում 

ար տադր վող և իրաց վող ՄԱՆ -եր պա րու նա կող սին թե-

տիկ ծագ մամբ ար տադ րա տե սակ նե րի գոր ծա ծու թյան, 

շր ջա կա մի ջա վայ րի տար բեր օբյեկտ նե րում զա նա զան 

ճա նա պարհ նե րով դրանց հայտն վե լու և կեն սա քայ քայ-

ման հնա րա վոր վնա սա կար ար գա սիք ներ կու տա կե լու 

հետ ևան քով ազ գաբ նակ չու թյան առող ջու թյան խա-

թար ման սպաս վե լիք նախ նա կան ռիս կե րը։

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը կի րա կա նաց վեն թու նա-

բա նա կան, սա նի տա րահի գիենիկ, վի ճա կագ րա կան և 

ըն դուն ված այլ մե թոդ նե րի կի րառ մամբ։ Շր ջա կա մի-

ջա վայ րի օբյեկտ նե րում ՄԱՆ -ե րի մնա ցոր դային քա-

նակ նե րը կամ դրանց կեն սա քայ քայ ման ար գա սիք-

նե րի հայտ նա բե րու մը կկա տար վի կո լո րի մետր ման, 

ֆո տո մետր ման, սպեկտ րոֆո տո մետր ման եղա նակ նե-

րով։ Թու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը կի րա կա-

նաց վեն առ նետ նե րի վրա։ Կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մի 

ֆունկ ցիոնալ վի ճա կը բնու թագ րե լու հա մար կկի րառ-

վեն ԿՆՀ -ի, լյար դի դե տօք սի կաց նող գոր ծու նեու թյան 

խա թար ման և այլ նի հայտ նա բեր ման կեն սա քի միական 

ըն դուն ված մե թոդ ներ, կու սում նա սիր վեն ՄԱՆ -ե րի մաշ-

կագրգ ռիչ, մաշ կա ռե զորբ տիվ և հնա րա վոր ալեր գիկ 

հատ կու թյուն նե րը։ Ար ձա նագր ված բո լոր ար դյունք նե րը 

կմ շակ վեն վա րիացիոն վի ճա կագ րու թյան ըն դուն ված 

մե թոդ նե րով։ Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը կհր-

պա րակ վեն գի տա կան մա մու լում, զե կուց մամբ կներ կա-

յաց վեն գի տա կան հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե-

րում։
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) нашли широкое 
применение более чем в 100 отраслях народного хозяйства. 
Большая часть производимых ПАВ используются в составе 
моющих средств, медицине, косметике, кожевенной, лако-
красочной, бумажной, пищевой промышленностях, строитель-
стве, сельском хозяйстве и т. д. Мировое производство ПАВ 
составляет 2-3 кг на душу населения в год. Примерно 50% 
производимых ПАВ используются для бытовой химии.

Основным источником поступления синтетических ПАВ 
в почву являются орошение очищенными сточными водами, 
применение пестицидов и других агрохимикатов, внесение 
в почву осадков сточных вод в качестве удобрений, а также 
использование поверхностных вод для орошения земледель-
ческих угодий. Сточные воды, содержащие продукты гидро-
лиза полифосфатных ПАВ, могут вызывать интенсивный рост 
растений, что приводит к загрязнению ранее чистых водое-
мов։ по мере отмирания растений начинается их гниение, а 
вода обедняется кислородом, что в свою очередь ухудшает 
условия существования других форм жизни. ПАВ также могут 
включатся совместно с другими химическими веществами в 
пищевые цепочки, потенцировать токсический еффект по-

следних и оказывать при этом неблагоприятное воздействие 
на здоровье населения.

По данным литературных источников ПАВ вызывают на-
рушение иммунитета, аллергию, поражение мозга, печени, 
почек, легких. Они могут накопливатся в организме и сохра-
нятся там до 4 суток.

В научной литературе нам не удалось обнаружить сведений 
о поведении ПАВ в окружающей среде в условиях современ-
ного антропогенного загрязнения РА. В течение последних 
лет в лаборатории гигиены окружающей среды и токсиколо-
гии был изучен с токсикологических и гигиенических пози-
ций целый ряд бытовых средств на основе ПАВ. Однако, по-
следние не были оценены в качестве стабильного источника 
загрязнения окружающей среды. В связи с этим лаборатория 
в текущем году спланировала проведение первичного скри-
нинга поведения ПАВ в цепочке։ человек – сточные воды – 
окружающая среда – почва – вода (водоем) – пища - человек. 
В результате исследований будут оценены возможные риски 
здоровью населения, в связи с широким использованием ПАВ 
в народном хозяйстве.

 ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАюЩЕЙ 
СРЕДЕ
Погосян С.Б, Тер-Закарян С.О.
ЕГМУ, ЦНИИЛ, лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

Superficially active substances (SAS) found their usage in 
more than 100 aspects of the world husbandray. The most por-
tions of the SAS are used in contents of the detergents, in the 
medical and the cosmetics, the leather, the wood-paper, the paint 
and the food industries, in the building and agriculture.

The world production of the SAS makes up 2-3 kg/person 
per year. Approximately 50% of the produced SAS is used for 
the household chemistry. The synthetic SAS main source for the 
soil is represented by the following։ irrigation with the purified, 
industrial and the household husbandry sewage water, use of 
the pesticides and agro-chemicals, the purification sediments 
introduction into the soil and use of the superficial water for the 
agricultural territories irrigation as well. The sewage water con-
taining polyphosphates of the SAS hydrolysis products and being 
introduced into the water basins may result in the plants inten-
sive growth and thereby in pollution of the formerly clean water 
basins. By the way of plants decomposition the process of their 

rottening begins, during which water fails oxygen, what in turn 
deteriorates the other living forms existence conditions. 

According to the literature data SAS evoke the immunity im-
pairment, allergy, the brain, the liver and the lungs affection. They 
also may be accumulated in the organism and be stored there 
up to 4 days.

In the relevant literature there are no any data about the SAS 
behavior in environment under the conditions of the anthropo-
genic pollution in the republic of Armenia. In this respect the 
primary screening of the SAS behavior in the human - sewage 
water – environment - soil - water (water basin) - vegetable food 
- human chain is planned to be conducted in the laboratory of hy-
giene of environment and toxicology. On the base of the research 
results analysis the possible risks for the population health state 
should be evaluated because of expanded use of the SAS in the 
National Economy husbandry.

SUPERFICIALLY ACTIVE SUBSTANCES BEHAVIOR INVESTIGATION IN THE ENVIRONMENT AND 
THEIR HYGIENIC EVALUATION
Poghosyan S.B., Ter-Zaqaryan S.H.
YSMU,CRC, Laboratory of Hygiene of environment and toxicology
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сердца, кардиомиоциты сино-атриального узла, атрио-

вентрикулярного узла

Синдром длительного сдавления (синонимы: краш-

синдром (КС), синдром травматического токсикоза, ре-

васкуляции и др.) является грозным, часто фатальным 

поражением. Чаще всего он наблюдается при стихий-

ных бедствиях (землетрясениях, обвалах и пр.), на про-

изводстве, в строительстве, в военное время [15]. 

Армянскими учеными выполнен ряд работ как кли-

нического, так и экспериментального характера. Они 

посвящены тактике хирургических вмешательств, би-

охимическим и иммунологическим показателям сыво-

ротки крови [12], состоянию агрегатных свойств клеток 

крови [11], патоморфологическим и ультраструктурным 

изменениям в различных органах [2-6, 18], уточнению 

патогенеза страдания, вопросам лекарственной кор-

рекции. 

В последние десятилетия все больше внимания 

уделяется изучению сердечно-сосудистой системы, а 

также изменениям, возникающим в элементах проводя-

щей системы на тканевом, клеточном и субклеточном 

уровнях у человека и животных при действии факто-

ров разной природы [13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25]. 

Морфологические аспекты влияния экспериментально 

вызванного КС на ритмогенные структуры оставались 

без внимания. Хотя в многочисленных физиологиче-

ских исследованиях, выполненных в России [7, 8, 10], 

а также в США [26], Италии [22], Японии [21], Мексике 

[24] и других странах, зарегистрированы существенные 

изменения биоэлектрической активности проводящей 

системы. 

Не описаны морфологические признаки реакции 

проводящих, сократительных кардиомиоцитов сино-ау-

рикулярной области на экспериментально вызванный 

КС. Недостаточно исследованo микроциркуляторное 

русло, а также компоненты интрамурального нервного 

сплетения и соединительной ткани, локализованные в 

зоне главного водителя ритма, в норме и в условиях воз-

действия на организм животного различных режимов 

экспериментального КС. Главное, совершенно не из-

учен характер взаимодействия между тканевыми эле-

ментами синусно-предсердной зоны в разных условиях 

существования организма. 

В тоже время принцип структурно-функциональ-

ного единства дает основание предполагать, что пе-

рестройка любой части пейсмекера должна сопро-

вождаться морфологическими изменениями всех 

компонентов, составляющих сино-аурикулярную об-

ласть. Актуальность проблемы и отсутствие подобных 

исследований определили цель нашего исследования. 

Целью исследования является изучение морфо-

функциональных проявлений экспериментально выз-

ванного КС в проводящей системе сердца в динамике 

до конца первой недели (ранняя и промежуточная ста-

дии) после декомпрессии. 

Материалы и методы исследования. Материалом 

исследования явились сердца 50 половозрелых белых 

крыс-самцов массой 130–150 г. КС создавали путем 

сдавления одной тазовой конечности на специальной 

установке [1] с экспозицией в течение 1 часа. Матери-

ал для исследования брали через 24 часа, 3 и 7 дней 

после декомпрессии. Для светооптического исследова-

ния кусочки фиксировали в 10% нейтральном форма-

лине и заливали в парафин. Срезы окрашивали гема-

токсилин-эозином, методами Ван-Гизона, Селье, кислой 

фосфатазой и толуидиновым синим. Для электронно - 

микроскопического исследования фрагменты органов 

толщиной не более 1мм фиксировали в 2% растворе 

глютарового альдегида на 0,2 М какодилатном буфе-

ре (рН 7,4) при температуре 4°С в течение 2 часов, 

после чего образцы промывали 0,15 М какодилатным 

буфером (рН 7,4) и подвергали постфиксации в 1% 

растворе четырехокиси осмия на 0,2 М какодилатном 

буфере (рН 7,4). Дегидратацию материала проводили 

в ацетонах возрастающей концентрации. Полутонкие и 

ультратонкие срезы готовили на ультратоме LKB (III тип, 

Швеция). Для изучения корригирующего влияния нукле-

ината натрия (стимулятора регенераторных процессов) 

в условиях экспериментального КС части подопытных 

животных в день нанесения травмы и в течение шести 

дней после декомпрессии внутрибрюшинно вводили 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ, ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАСТРУКТУР-
НАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
СЕРДЦА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КРАШ-СИНДРОМЕ
Минасян М.А. 
ЕГМУ, кафедра нормальной анатомии

УДК: 611.12-018:616-001.32
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раствор нуклеината натрия. Раствор готовили непо-

средственно перед инъекцией (ex tempore).Также в це-

лях фармакокоррекции был использован α-токоферол. 

Экспериментальным животным, начиная с первого дня 

после декомпрессии и в течениe 7 дней, внутримышеч-

но вводили по 10 мг/кг раствора α-токоферол-ацетата 

один раз в день. Исследовали 2 группы животных (в ка-

ждой группе по 10 особей) [9]. 

Результаты исследований. Гистологическое и ги-

стохимическое исследование миокарда крыс опытной 

группы выявили структурно-функциональные измене-

ния кардиомиоцитов проводящей системы, что свиде-

тельствует об ответной реакции миокарда эксперимен-

тальных животных на воздействие раздавливанием в 

течение часа. Через 24 часа после одночасового воз-

действия в синоаурикулярной области сердца обнару-

жено перераспределение водной фракции между тка-

невыми компонентами с набуханием сократительных и 

проводящих миоцитов за счет резкого падения объема 

соединительной ткани. Морфологические параметры 

относительных объемов тканевых компонентов синоа-

урикулярной области сердца выявили более заметное 

набухание проводящих миоцитов. Имеются локальные 

деструктивные внутриклеточные изменения проводя-

щих кардиомиоцитов центральной зоны синусно-пред-

сердного узла. Бы ли выяв ле ны мор фо функ цио наль-

ные из ме не ния как в сок ра ти тель ном ап па ра те, так и 

в стро ме ор га на, сви де тельст вую щие о реак ции серд-

ца по до пыт ных жи вот ных на од но ча со вое воз дейст вие. 

При этом по пе реч но-по ло са тая ис чер чен ность в кар-

дио мио ци тах в ос нов ном сох ра не на, хо тя встре чают ся 

от дель ные мы шеч ные во лок на, сар коп лаз ма ко то рых 

выг ля дит го мо ген ной. В проводящих кардиомиоцитах 

атриовентрикулярного узла выявляются признаки бел-

ковой дистрофии, что подтверждается потерей клет-

ками нормальной поперечной исчерченности и ее за-

меной, в основном, бледно-зернистыми образованиями 

(рис.1). Наиболее часто зернистость располaгается по 

соседству с ядром или околоядерной вакуолью. Ядра 

при этом несколько увеличены. Зернистость распро-

страняется по всей ширине мышечных волокон, и в свя-

зи с развивающимся отеком волокна становятся набух-

шими, расширенными.

На срезах, окрашенных методом Селье, выявля-

ются очаги “фуксинофильной дистрофии” миокар-

да (рис.2). Метод использован для выявления ранних 

морфофункциональных сдвигов со стороны миокарда. 

Через 24 часа после декомпрессии в кардиомиоцитах 

атриовентрикулярного узла местами выявляются гру-

бые изменения клеток. Отдельные мышечные волокна, 

где гомогенизация распространяется и на саркоплаз-

му, представлены в виде гиалиноподобных образова-

ний.

Рис. 1 Зернистость мышечных волокон. Окраска гематокси-

лин-эозином, ув. х 200

Рис. 2 Очаги фуксинофилии. Окраска методом Селье, 

ув. х 100

В таких участках фуксинофилия приобретает го-

могенный, а в отдельных мышечных волокнах – зерни-

стый характер. Подвергшиеся выше перечисленные из-

менения мышечных волокон слабо поглощают фуксин и 

при окраске методом Селье приобретают красно-оран-

жевый оттенок. 

Электронно-микроскопическое исследование при 

ранней (24 часа) стадии КС после одночасового раздав-

ливания обнаруживает картину вакуольной дистрофии 

в проводящих кардиомиоцитах предсердия: ядра прио-

бретают лопастную форму, хроматин занимает краевое 

расположение, митохондрии отечные, набухшие, с прос-

ветленным матриксом, деструктуризацией (уменьшени-

ем количества) крист, гомогенизацией (рис.3). 
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Рис. 3 Отек митохондрий, гомогенизация крист, краевое рас-
положение хроматина, ув. х 20000

При электронной микроскопии в некоторых клет-

ках выявляется разрушение сарколеммы и выход 

внутриклеточного содержимого в межклеточное ин-

терстициальное пространство. Наблюдается также де-

структуризация клеток проводящей системы, просвет-

ление цитоплазмы матрикса.

Вышеизложенное свидетельствует о расстрой-

ствах энергетического обмена, глубоких нарушениях 

структурной организации клеток проводящей системы, 

преимущественно синусного узла, в ранней стадии (24 

часа) экспериментального КС.

На 3 сут ки пос ле де комп рес сии места ми об на ру-

жи ва лись гру бые из ме не ния мио фиб рилл синусного 

узла, прояв ляю щие ся их го мо ге ни за цией и слия нием 

(рис.4). От дель ные мы шеч ные клетки узла, в ко то рых 

го мо ге ни за ция расп рост ра ня лась и на сар коп лаз му, 

представ ле ны в ви де гиа ли но по доб ных об ра зо ва ний.

Рис. 4 Го мо ге ни за ция и слия ние мио фиб рилл синусного 
узла, окраска гематоксилин-эозином, ув. х 200

В этих местах фук си но фи лия приоб ре тает го мо-

ген ный, а в от дель ных во лок нах – зер нистый или глыб-

ча тый ха рак тер, что сви де тельст вует уже о рас па де 

фук си но филь ных мио фиб рилл. Мы шеч ные во лок на, 

под верг шие ся ука зан ным из ме не ниям, срав ни тель но 

пло хо восп ри ни мают фук син и при ок рас ке по Селье 

выг ля дят оран же во-крас ны ми (рис. 5). 

Рис. 5 Проводящие кардиомиоциты, окраска по ме тоду 
Селье, ув. х 200

Рис. 6 Кардиомиоциты атриовентрикулярного узла, окраска 
гематоксилин-эозином, ув. х 200

В проводящих кардиомиоцитах атриовентрикуляр-

ного узла обнаруживаются признаки белковой дистро-

фии, подтверждающиеся потерей клетками нормальной 

поперечной исчерченности и ее заменой образования-

ми бледно-зернистого характера (рис. 6). 

Наиболее часто зернистость располагается по 

соседству с ядром или околоядерной вакуолью. Ядра 

при этом увеличены. Зернистость распространяется по 

всей ширине мышечных волокон атриовентрикулярного 

узла, и в связи с развивающимся отеком волокна ста-

новятся набухшими, расширенными. При элект рон но-

мик рос ко пи чес ком исс ле до ва нии мио кар да по до пыт ных 

жи вот ных на 3 сут ки пос ле 1-ча со во го сдав ли ва ния в 

кар дио мио ци тах синоатриального и атриовентрикуляр-

ного узлов об на ру жи вает ся кар ти на ва куоль ной дист ро-
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фии. Яд ра приоб ре тают неп ра виль ную фор му, а хро ма-

тин за ни мает мар ги наль ное по ло же ние. Ми то хонд рии 

на бух шие. От ме чает ся дест рук ция и го мо ге ни за ция их 

крист. Встре чают ся мие ли но вые фи гу ры как ре зуль тат 

дест рук тив ных из ме не ний ми то хонд рий. Мы шеч ные во-

лок на синоатриального и атриовентрикулярного узлов 

через 7 дней после декомпрессии в от дель ных участ-

ках раз ру ше ны, разъеди не ны, рас по ла гают ся от дель ны-

ми фраг мен та ми, нек ро ти зи ро ва ны. Через 7 дней после 

одночасового воздействия в синоаурикулярной области 

сердца отмечаются диффузные деструктивные вну-

триклеточные изменения проводящих кардиомиоцитов, 

особенно центральной зоны узла. Бы ли выяв ле ны мор-

фо функ цио наль ные из ме не ния как в сок ра ти тель ном 

ап па ра те, так и в стро ме ор га на. По пе реч но-по ло са тая 

ис чер чен ность в проводящих кар дио мио ци тах в ос нов-

ном не определяется, сар коп лаз ма мы шеч ных во локон 

выг ля дит го мо ген ной (рис. 7). В проводящих кардиомио-

цитах атриовентрикулярного узла выявляется белковая 

дистрофия. 

Рис. 7 Го мо генизация сар коп лаз мы мы шеч ных во локон проводя-
щих кар дио мио ци тов, окраска гематоксилин-эозином, ув. 200 х

Заключение. Краш-синдром в экспериментальном 

воспроизведении, развиваясь даже в легкой форме, ха-

рактеризуется значительной токсичностью и выражен-

ными проявлениями гистологической и ультраструктур-

ной патологии в клетках проводящей системы сердца 

с их персистированием, по крайней мере, до первой 

недели после декомпрессии, морфологическими при-

знаками повышения проницаемости гематотканевых 

барьеров, слабым развитием регенераторных процес-

сов. Гистологические, гистохимические и ультраструк-

турные изменения выявлялись в миокарде через 24 

часа, 3 дня и 7 дней после декомпрессии. Значитель-

ные изменения претерпевают митохондриальный ап-

парат, ядра, а в структурно-функциональных единицах 

сердечной мышечной ткани - миофибриллы. Изменения 

носят характер альтеративных и проявляются призна-

ками деструкции, иногда с переходом в некроз. Наибо-

лее выраженные изменения отмечались в синусном и 

атриовентрикулярном узлах и проявлялись дистрофией 

кардиомиоцитов, очаговым некробиозом, отеком стро-

мы. Введение экспериментальным животным в раннем 

периоде веществ, обладающих иммуномодулируюшими, 

антиоксидантными и стимулирующими регенераторные 

процессы свойствами, дает возможность в определен-

ной степени снизить тяжесть развития патологическо-

го процесса в кардиомиоцитах.
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Փոր ձա րա րա կան Crush-հա մախ տա նի շը, զար գա նա լով 
նույ նիսկ մեղմ ձևով, բնու թագր վում է սր տի հա ղորդ չա կան 
հա մա կար գի բջիջ նե րի հիս տո լո գիական և են թա կա ռուց ված-
քային պա թո լո գիայի ար տա հայտ ված դրս ևո րում նե րով և մեծ 
տոք սի կու թյամբ և դե կոմպ րես իայից հե տո մինչև առա ջին շա-
բաթ վա վեր ջը փո փո խու թյուն նե րի հաս տա տա կա մու թյամբ, 
հե մա տո հյուս ված քային պատ նե շի թա փան ցե լիու թյան բարձ-
րաց ման մոր ֆո լո գիական առանձ նա հատ կու թյուն նե րով և 
վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի թույլ զար գա ցու մով: 
Հիս տո լո գիական, հիս տո քի միական և են թա կա ռուց ված քային 
փո փո խու թյուն նե րը հայտ նա բեր վել են միոկար դում 24 ժա-
մից, 3-րդ և 7 օրե րին դե կոմպ րե սիայից հե տո: Զգա լի փո փո-
խու թյուն նե րի են են թարկ վել մի տո քոնդ րիում նե րը, կո րիզ նե-

րը, սր տամ կա նի կա ռուց ված քագոր ծառ նա կան միավոր նե րը՝ 
միոֆիբ րիլ նե րը: Փո փո խու թյուն նե րը կրում են դեստ րուկ ցիայի 
բնույթ, որոնք եր բեմն ան ցում են նեկ րո զի: Առա վել վառ ար-
տա հայտ ված փո փո խու թյուն ներ են նկատ վում սի նու սային և 
նա խա սիրտ-փո րո քային հան գույց նե րում և ար տա հայտ վում 
են կար դիոմիոցիտ նե րի դիստ րո ֆիայով, օջա խային նեկ րո-
բիոզով, ստ րո մայի այ տու ցով: Փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե-
րին վաղ շր ջա նում իմու նախ թա նիչ, հա կաօք սի դան տային և 
վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի խթա նող հատ կու թյուն-
ներ ու նե ցող նյու թե րի նե րար կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
նվա զեց նել կար դիոմիոցիտ նե րում ըն թա ցող պա թո լո գիական 
գոր ծըն թա ցի սրու թյու նը:

 ՍՐ տի Հա ղՈՐԴ չա կաՆ Հա Մա կաՐ գի ԲՋիՋ ՆԵ Րի ՀիՍ տՈ ԼՈ գիակաՆ, ՀիՍ տՈ քի ՄիակաՆ Եվ ԵՆ-
Թա կա ռՈւց ված քաՅիՆ ԲՆՈւ Թագ ՐԵ Րը ՓՈՐ Ձա Րա Րա կաՆ CRUSH-Հա ՄաԽ տա Նի Շի Ժա Մա Նակ
Մի նա սյան Մ.Ա. 
ԵՊԲՀ, նորմալ անա տո միայի ամ բիոն 

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ

 S U M M A R Y

Crush syndrome in an experimental condition, developing 
even in mild form, is characterized by a significant toxicity and 
severe manifestations of the histological and ultra-structural 
pathology in the cells of the heart conduction system and their 
persistence, at least until the first week after decompression, 
by the morphological features of the increase in permeability of 
blood-tissue barriers, by the lack of development of regenerative 
processes. Histological and ultra-structural changes were de-
tected in the myocardium 24 hours, 3 days and 7 days later 
after decompression. Morphological changes were detected in 
both contractile and in conducting cardiomyocytes. Significant 

changes occur in the mitochondrial apparatus, nucleus, and the 
structural and functional units of cardiac muscle - myofibrils. The 
changes are characterized by alterative and manifest signs of 
destruction, sometimes with the transition to necrosis. The most 
pronounced changes were observed in the sinus node and atrio-
ventricular node and manifest degeneration of cardiomyocytes, 
focal necrobiosis, edema of the stroma. Injection of substances 
with immunomodulating, antioxidant and stimulating properties of 
regenerative processes to the experimental animals in the early 
period makes it possible to reduce the severity of the pathological 
process in cardiomyocytes.

HISTOLOGICAL, HISTOCHEMICAL, AND ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE 
CONDUCTING SYSTEM CELLS OF THE HEART IN EXPERIMENTAL CRUSH SYNDROME
Minasyan M.A. 
YSMU, Department of Normal Anatomy
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Բա նա լի բա ռեր՝ Բո լո նիայի գոր ծըն թաց, հետ դիպ լո-

մային կր թու թյուն, շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու-

թյուն, ու սում նա կան ծրագ րեր, մո դուլ, կր թու թյան որակ։

Բժշ կա գի տու թյունն առանձ նա հա տուկ է նրա նով, 

որ նրա նվի րյալ նե րը պար տադր ված են ողջ կյան քում 

սո վո րե լու և ինք նակր թու թյամբ զբաղ վե լու, որ պես զի 

ետ չմ նան բնա գա վա ռի բա վա կա նին արագ զար գա ցող 

տեմ պե րից։ Իսկ վեր ջին տաս նա մյակ նե րում ան հրա ժեշ-

տու թյուն է դար ձել հմ տո րեն տի րա պե տել նաև բարձր 

տեխ նո լո գիանե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րին։ 

Ամե նա կա տա րյալ մե թոդ նե րով, առա վել ար դյու նա վետ 

տեխ նո լո գիանե րով ու դե ղա մի ջոց նե րով բու ժում ապա-

հո վե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ ու հմ-

տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու և դրանք գործ նա կա նում կի-

րա ռե լու հա մար բժիշ կը պար տա վոր է շա րու նա կա բար 

հետ ևել բժշ կա գի տու թյան նո րու թյուն նե րին։ 

Ա ռող ջա պա հու թյան ոլոր տում բարձր որա կա-

վո րում ու նե ցող բժիշկ նե րի և դե ղա գետ նե րի պատ-

րաստ ման հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

սահ ման ված են և Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան 

պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նում իրա կա նաց-

վում են հետ դիպ լո մային մաս նա գի տաց ման հետ ևյալ 

ձևե րը. ին տեր նա տու րա (սկ սած 1970 թվա կա նից), 

կլի նի կա կան օր դի նա տու րա (ար խի վային փաս տաթղ-

թե րում օր դի նա տու րայի վե րա բե րյալ գրա ռում ներ կան 

դեռևս 1945 թվա կա նից) և շա րու նա կա կան մաս նա գի-

տա կան կր թու թյուն։ 

Կար ևո րե լով բժշ կի բարձր որա կա վոր ման ապա-

հո վու մը, դեռևս 1958 թվա կա նին Եր ևա նի պե տա կան 

բժշ կա կան ինս տի տու տում բաց վեց բժիշկ նե րի վե րա-

պատ րաստ ման ֆա կուլ տե տը, որը հե տա գա յում` 1963 

թվա կա նին, մեծ ծա վալ ներ ստա նա լով` առանձ նա ցավ 

որ պես Եր ևա նի բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման պե-

տա կան ինս տի տուտ [8], իսկ ավե լի ուշ` 1992 թվա կա-

նին, վե րան վան վեց Ս.Ավ դալ բե կյա նի ան վան ազ գային 

առող ջա պա հու թյան ինս տի տուտ, որի կր թա կան ոլոր-

տում նե րառ ված էին կլի նի կա կան օր դի նա տու րան և 

բժիշկ նե րի ու մի ջին բու ժանձ նա կազ մի կա տա րե լա-

գործ ման դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը։

1994 թվա կա նի հու լի սի 19 -ին Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բժիշկ նե րի և 

պրո վի զոր նե րի հետ դիպ լո մային մաս նա գի տա կան կր-

թու թյան հա մա կար գի բա րե փոխ ման մա սին» թիվ 330 

որոշ ման [3], ինչ պես նաև 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե-

րի 14 -ին ըն դու նած «Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին» Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան թիվ ՀՕ-62-Ն օրեն քի հա մա ձայն [4] 

Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա-

կան հա մալ սա րանն իրա վունք ստա ցավ կազ մա կեր պել 

կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ, և 2004 թվա կա-

նից բու հում սկիզբ դր վեց բժիշկ նե րի ու դե ղա գետ նե րի 

մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գործ ման եր կու շա բաթ 

տևո ղու թյամբ դա սըն թաց նե րին։ Հե տա գա յում գոր ծո-

ղու թյան մեջ դր վե ցին ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա-

րա րի 16.07.2008 թվա կա նի թիվ 986 - Ա և 16.11.2009 

թվա կա նի թիվ 1776- Ա hրա ման նե րով հաս տատ ված 

բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման եր կամ սյա դա սըն թաց-

նե րի ծրագ րե րը, ուր ընդ գրկ ված էին 60 մաս նա գի տու-

թյուն ներ։ Նույն ծրագ րե րը 2009 թվա կա նի ապ րի լի 

15 -ի թիվ 61 հրա մա նով հաս տատ վե ցին նաև ԼՂՀ նա-

խա րա րի կող մից։ 

Այս պի սով, Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցին ին տեգր ված 

Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա-

կան հա մալ սա րա նը նույն պես սկ սեց զբաղ վել հա րատև 

բժշ կա կան կր թու թյան տա րա տե սակ նե րից մե կի` շա-

րու նա կա կան կր թու թյան իրա կա նաց մամբ[6]։ Իսկ Բո-

լո նիայի գոր ծըն թա ցում հա րատև կր թու թյու նը չա փա-

զանց կար ևոր վում է որ պես եվ րո պա կան բարձ րա գույն 

կր թու թյան էա կան տարր [7]։

 Սա կայն, գաղտ նիք չէ, որ ան հրա ժեշտ փոր ձի պա-

կա սի պայ ման նե րում խն դիր ներ էին առաջ գա լիս մաս-

նա գետ նե րի պատ րաստ ման, կր թու թյան որա կի բա րե-

լավ ման հար ցե րում։ Կա տա րե լա գործ ման կա րիք ու ներ 

ու սում նա կան, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան գի տե լիք-

նե րի ու հմ տու թյուն նե րի լիար ժեք յու րաց ման գոր ծըն-

թա ցը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 

2011թ. օգոս տո սի 18 -ի թիվ 1193-Ն որոշ ման հա մա-

ձայն բժշ կա կան կր թու թյան աս պա րե զում կա տա րած 

ար մա տա կան բա րե փո խում նե րը միտ ված են հենց այդ 

Ե ՐԵ վա Նի ՄԽի ԹաՐ ՀԵ Րա ցՈւ աՆ վաՆ պԵ տա կաՆ ԲԺՇ կա կաՆ 
Հա ՄաԼ Սա Րա ՆՈւՄ կաԶ Մա կԵՐպ վՈղ ՀԵտ Դիպ ԼՈ ՄաՅիՆ 
կՐ ԹՈւԹՅաՆ վԵ Րա կա ռՈւ ցՈւ Մը Եվ ԶաՐ գաց ՄաՆ Մի տՈւՄ ՆԵ Րը
Բի շա րյան Մ.Ս., Համ բար ձու մյան Ա.Ձ., Կա րա պե տյան Հ.Բ.
ԵՊԲՀ, հետ բու հա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան ֆա կուլ տետ

ՀՏԴ. 61(071.1)։378.2 
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խն դիր նե րի լուծ մա նը [5]։ Առաջ նորդ վե լով այն սկզ բուն-

քով, որ բժիշկ նե րի պատ րաստ ման եր կա րատև ու բարդ 

գոր ծըն թա ցը նա խընտ րե լի է կազ մա կեր պել կադ րային 

և կա ռուց ված քային ան հրա ժեշտ հնա րա վո րու թյուն նե-

րով, ինչ պես նաև կլի նի կա կան բա զա նե րի հա մա լի րով 

ապա հով ված մեկ ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում, 

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը որո շում կա յաց րեց ակա դե մի կոս 

Ս.Ավ դալ բե կյա նի ան վան Ազ գային առող ջա պա հու թյան 

ինս տի տու տի կր թա կան բա ղադ րի չը միավո րել Եր ևա-

նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա կան 

հա մալ սա րա նի կր թա կան հա մա կար գին։ Դրա ար դյուն-

քում ակն հայ տո րեն մե ծա ցել է հա մալ սա րա նի գի տա-

կան նե րու ժը։ Բնա կա նա բար, մեկ տեղ վել են նաև բա-

զային հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 

ԵՊԲՀ -ո մ գոր ծող մաս նա գի տա կան և շա րու նա-

կա կան կր թու թյան բաժ նի (1993 թվա կա նին հիմ նադր-

ված որ պես կլի նի կայի և հետ դիպ լո մային ու սուց ման 

բա ժին, հե տա գա յում վե րա կազ մա վոր ված ֆա կուլ տե-

տի, ապա` կր կին բաժ նի) հի ման վրա ստեղծ վեց հետ-

բու հա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տը։ 

Այն նե րա ռում է 28 ամ բիոն ներ և Եթե դրան հա վե լենք, 

որ հետ դիպ լո մային կր թու թյան կազ մա կերպ ման գոր-

ծում ընդ գրկ ված են նաև նա խա դիպ լո մային շուրջ 55 

ամ բիոն ներ, ապա պարզ կդառ նա, թե ինչ պի սի հզոր 

կա ռույց է ներգ րավ ված առող ջա պա հու թյան ոլոր տի 

հա մար բարձր որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ 

պատ րաս տե լու կար ևո րա գույն գոր ծում։ 

Ել նե լով բու հում կազ մա կերպ ված հետ դիպ լո մային 

կր թու թյան ներ կայիս դր ված քից, քայլ առ քայլ իրա-

գործ վում են մեր նկա տա ռում նե րը ոլոր տի հե տա գա 

զար գաց ման վե րա բե րյալ։ Ու սում նա սիր վել, քն նարկ վել 

և հաս տատ վել են ին տեր նա տու րայի, կլի նի կա կան օր-

դի նա տու րայի և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան կր-

թու թյան կա նո նա կար գե րը։ Հս տա կեց վել են` ու սուց ման 

նպա տա կը, կր թա կան կա նոն նե րը, մաս նա գի տա ցող-

նե րի ըն դու նե լու թյան կար գը, նրանց իրա վունք ներն ու 

պար տա կա նու թյուն նե րը և այլն։

 Բու հի 50 ամ բիոն նե րի մաս նակ ցու թյամբ կազմ վել 

և հաս տատ վել է կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րի 

2012 թվա կա նի թե մա տիկ պլա նը։ 

Ար դի բժշ կա կան մաս նա գի տու թյուն նե րում աշ խա-

տան քային գոր ծա ռույթ նե րի հաս տակ սահ մա նու մը 

պա հան ջում է նաև ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի հս տա-

կե ցում [1, 2]։ Առաջ նա հերթ հա մա րե լով առող ջա պա-

հու թյան բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 

գոր ծըն թա ցի բա րե փո խում նե րը, ձեռ նա մուխ ենք եղել 

կլի նի կա կան օր դի նա տու րայի և կա տա րե լա գործ ման 

դա սըն թաց նե րի պլան-ծ րագ րե րի վե րա նայ մանն ու 

միօրի նա կա նաց մա նը` հիմք ըն դու նե լով ԵՊԲՀ և ԱԱԻ 

նախ կի նում գոր ծող ծրագ րե րը։ 

Գի տակ ցե լով շա րու նա կա կան կր թու թյան կար ևո-

րու թյու նը, բու հում լուրջ բա րե փո խում ներ ենք սկ սել, 

որոնք միտ ված են խո րաց նել բժիշկ նե րի և մի ջին բու-

ժանձ նա կազ մի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը, նրանց 

ծա նո թաց նել բժշ կա գի տու թյան նոր նվա ճում նե րին, 

նպաս տել հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան բժշ կա կան 

սպա սարկ ման որա կի բա րե լավ մանն ու ան վտան գու-

թյան ապա հով մա նը, բժշ կա կան սխալ նե րի քա նա կի 

նվա զեց մա նը, ինչ պես նաեւ բժշ կա կան օգ նու թյուն ցու-

ցա բե րե լու ըն թաց քում ան հիմն ծախ սե րի կր ճատ մա նը։

 Կար ևո րե լով Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան 

հնա րա վո րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև մար զե րում նրանց 

սա կավ քա նա կը, թե մա տիկ պլա նի հա մա ձայն բժիշկ նե-

րի և դե ղա գետ նե րի կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե-

րի ծրագ րե րը կազմ վել են և հաս տատ վել 1-7 շա բաթ 

տևո ղու թյամբ` հնա րա վո րու թյուն տա լով կա տա րե լա-

գործ վո ղին 7 շա բա թյա ծրա գիրն ու սում նա սի րել կամ 

միան գա մից, կամ մաս-մաս` 5 տար վա ըն թաց քում։ 

Ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 

նպա տա կով կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րի 

ծրագ րե րը հա մա պա տաս խա նեց վել են մե ծա հա սակ նե-

րի կր թու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րին, ինչ պես նաև 

մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րին։ Դրանք ամ բիոն նե-

րի կող մից հիմ նա կա նում ներ կա յաց վել են մո դու լային 

կա ռուց ված քով` հս տա կեց նե լով ու սուց ման նպա տակ-

նե րը, մե թոդ նե րը և մի ջոց նե րը, թվար կե լով ու սուց ման 

են թա կա գործ նա կան նոր հմ տու թյուն նե րը։ Մեր կող մից 

հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել, որ պես զի թե մա տիկ 

ծրագ րում մշակ ված նյու թերն ու նե նան հս տակ ըն թա-

ցա կարգ և պարզ կա ռուց վածք, հետ ևեն ձևա չա փի պա-

հանջ նե րին, լի նեն հա կիրճ, գործ նա կան, կլի նի կա կան և 

ու սու ցո ղա կան։ Ան հա տա կան աշ խա տանք է տար վել 

յու րա քան չյուր ամ բիոնի պա տաս խա նա տու ան ձի հետ, 

որ պես զի նյու թի բո վան դա կու թյու նը լի նի ար դիական, 

նե րա ռի հղում ներ ստուգ ման են թա կա աղ բյուր նե րին, 

նյու թե րի մշակ ման հա մար օգ տա գործ ված հիմ նա կան 

հրա տա րա կում նե րը տպագր ված լի նեն վեր ջին տա րի-

նե րի ըն թաց քում։ 

Հանձ նա րար ված է, որ պես զի յու րա քան չյուր ամ-

բիոն ծրագ րի թե մա նե րի վե րա բե րյալ ու նե նա մշակ ված 

ու սում նա կան փա թեթ, որի առ կա յու թյունն ստուգ վում 

է հանձ նա ժո ղո վի կող մից` ամ բիոն ներ այ ցե լե լու ժա մա-

նակ։ 

Բա րե փո խում ներ են նա խա տես ված նաև շա րու-

նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան որա կի ապա հով ման 

գոր ծում։ Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րի մաս նա-

կից նե րի հա մար հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղծ վում 

օգտ վե լու հա մալ սա րա նի գրա դա րա նից և մի ջազ գային 
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բժշ կա կան կայ քե րից։ Ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի կող մից 

հաս տա կեց ված և վա վե րաց ված են կա տա րե լա գործ-

վող նե րի գի տե լիք նե րի ու հմ տու թյուն նե րի գնա հատ-

ման գոր ծիք նե րը, ձևերն ու մե թոդ նե րը, որոնք, հիմ նա-

կա նում, նա խօ րոք քն նարկ վում են ամ բիոնի նիս տում։ 

Ինչ պես ար դեն աս վեց, ԵՊԲՀ -ի վրա է դր ված նաև 

հան րա պե տու թյան առող ջա պա հա կան հիմ նարկ նե րում 

աշ խա տող մե ծա թիվ մի ջին բու ժանձ նա կազ մի կա տա-

րե լա գոր ծումն (1-5 շա բաթ տևո ղու թյամբ) ու մաս նա-

գի տա ցու մը (3-6 ամիս տևո ղու թյամբ)։ Դա սըն թաց ներն 

ան հրա ժեշտ մա կար դա կով իրա կա նաց նե լու գոր ծում 

ներգ րավ ված է ոչ միայն քույ րա կան գոր ծի կազ մա-

կերպ ման, այլև մյուս ամ բիոն նե րը, որոնք աշ խա տանքն 

իրա կա նաց նում են հաս տատ ված պլան-ծ րագ րե րի հա-

մա ձայն։ 

Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան ծրագ րե րի 

իրա կա նաց ման, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան հա մա-

գու մար նե րի ու խորհր դա ժո ղով նե րի կազ մա կերպ ման 

գոր ծում կար ևոր վում է նաև մաս նա գի տա կան բժշ կա-

կան ասո ցիացիանե րի դե րը, որոնց հետ սկ սել ենք սեր-

տո րեն հա մա գոր ծակ ցել։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեր աշ խա տան քում դեռևս առ կա 

են մի շարք խն դիր ներ։ Նշենք, որ դեռևս հս տա կեց ված 

չեն շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան կրե դիտ նե-

րի կու տա կային հա մա կար գին վե րա բե րող հար ցե րը, 

որոնք հրա տապ լուծ ման կա րիք ու նեն։ ՀՀ կր թու թյան 

և գի տու թյան նա խա րա րու թյան առա ջար կով հա րատև 

բժշ կա կան կր թու թյան ոլոր տի հե տա գա զար գաց մանն 

ուղղ ված մեր կող մից ներ կա յաց ված նկա տա ռում նե րի 

թվում ան դրա դար ձել ենք նաև այդ խնդ րին։ 

Հա րատև կր թու թյան վե րա բե րյալ նա խա րա րու-

թյան ներ կա ռազ մա վա րու թյու նը պա հան ջում է մշա կել 

շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան կազ մա կերպ-

ման նոր մո տե ցում ներ, որոնք կբե րեն բժշ կա-սո ցիալա-

կան ար դյու նա վե տու թյուն ապա հո վող ցու ցա նիշ նե րի 

լա վաց ման։

 Հա մոզ մունք ենք հայտ նում, որ ներ կա յումս մշակ-

վող «ՀՀ լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյան մա սին 

ազ գային զե կույ ցը» գոր ծո ղու թյան մեջ դր վե լուց հե տո 

առա վել նպաս տա վոր պայ ման ներ կս տեղծ վեն իրա կա-

նաց նե լու մեր նկա տա ռում նե րը` հա րատև բժշ կա կան 

կր թու թյան ոլոր տի հե տա գա զար գաց ման վե րա բե րյալ։ 

Հան րա պե տու թյան ան վա նի գիտ նա կան նե րով հա-

մալր ված ԵՊԲՀ -ի պրո ֆե սո րա-դա սա խո սա կան կազ մը 

ներ կա յումս լուրջ աշ խա տանք է տա նում հետ դիպ լո մային 

կր թու թյան ծրագ րե րը մի ջազ գային սկզբունք նե րին և 

մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-

նեց նե լու հա մար։ Բու հում իրա կա նաց վող գործ նա կան 

քայ լե րը նպա տա կաուղղ ված են ինչ պես բու հի դիպ լո մի 

մի ջազ գային ճա նաչ մա նը, այն պես էլ երկ րում բժշ կու-

թյու նը մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հասց նե լուն։

1. Ըն տա նե կան բժշ կու թյան միօրի նա կաց ված կր թա կան ծրա գիր, հաս տատ-
ված ՀՀ ԱՆ 21 -ը հու լի սի 2003թ. թիվ 613 հրա մա նով, Եր., 2003, 145 էջ

2.  Կա տա րո ղա կա նին միտ ված ու սու ցում, թարգմ Ա.Դա նիելյա նի, Եր., 2009, 
94 էջ։

3.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որո շու մը ‚Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում բժիշկ նե րի և պրո վի զոր նե րի հետ դիպ լո մային մաս-
նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի բա րե փոխ ման մա սի նե։ Ըն դուն վել է 
19.07.1994, թիվ 330։

4.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քը «Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին»։ Ըն դուն վել է 14.12.2004, թիվ ՀՕ-
62-Ն։

5.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի օգոս տո-

սի 18 -ի թիվ 1193-Ն որո շում «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու-
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Վեր լու ծա կան զե կույց։ ՀՀ ԿԳՆ-ԿԱԻ, Տե ղե կա գիր` Բարձ րա գույն կր թու թյուն։ 
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Для подготовки в сфере здравоохранения высококвали-
фицированных врачей и провизоров в Ереванском государ-
ственном медицинском университете имени Мхитара Гераци 
осуществляются установленные в Республике Армения виды 
последипломной специализации։ интернатура, клиническая 
ординатура и непрерывное специализированное образова-
ние. С августа 2011г. решением правительства Армении 
образовательная часть Национального института здравоох-
ранения им. академика С. Авдалбекяна была передана Ере-
ванскому государственному медицинскому университету им. 
М.Гераци, в результате чего объединились базовые возмож-
ности и усилился научный потенциал университета.

Данная статья посвящена реорганизации и тенденциям 
развития последипломного образования, организованного 

в Ереванском государственном медицинском университете 
имени Мхитара Гераци на современном этапе. 

Таким образом, были утверждены новые образовательные 
уставы, стали более конкретными цели учебы, порядок посту-
пления специалистов, их права и обязанности и т.д. 

Ведутся работы по улучшению качества образования. 
Осуществляются серьезные реформы по пересмотру и уни-
фикации учебных план-программ клинической ординатуры и 
непрерывного специализированного образования. Кафедры 
предоставляют их в виде модулей, с указанием целей, мето-
дов и средств обучения, подходов оценки знаний и навыков. 

Расширяется организационная деятельность недавно со-
зданного факультета послевузовского и непрерывного обра-
зования.

 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННОГО В ЕРЕВАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМЕНИ МХИТАРА ГЕРАЦИ
Бишарян М.С., Амбарцумян А.Дз., Карапетян А.Б.
ЕРМУ, факультет послевузовского и непрерывного образования

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

In order to produce highly-qualified doctors and pharmacists 
the following forms of specialization determined in the Republic 
of Armenia are organized at Yerevan State Medical University 
after Mkhitar Heratsi։ Internship, Residency and Continuing spe-
cialized education. 

Since August 2011, according to the RA Government Decree 
the educational part of the National Institute of Health after aca-
demician S. Avdalbekyan has been unified with the educational 
system of the Yerevan State Medical University after Mkhitar Her-
atsi, as a result of which the scientific potential of the University 
was increased, and the basic possibilities were unified.

The article is devoted to the reformation and development 
tendencies of the postgraduate education organized at Yerevan 
State Medical University after Mkhitar Heratsi in present condi-

tions.
Thereby, new educational charters were established, the aim 

of the studies, the admission procedure of specialists, their rights 
and rules, etc. were made more exact. 

Works for the improvement of the quality of education are in 
progress. Serious reforms are realised to revise and to make in a 
standard format the curriculums of clinical Residency and Con-
tinuing specialized educations. The departments those represent 
in the form of modules. The aims, the methods and the means of 
education, the valuation approaches of the skills are made more 
exact. 

The activity of organization of the new faculty of postgraduate 
and continuing education is being extended.

REFORMATION AND DEVELOPMENT TENDENCIES OF POSTGRADUATE EDUCATION ORGANIZED 
AT YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AFTER MKHITAR HERATSI
Bisharyan M.S., Hambardzumyan A.Dz., Karapetyan H.B.
YSMU, Faculty of Postgraduate and Continuing Education



101ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012

 Բա նա լի բա ռեր̀  առող ջու թյան առաջ նային պահ պա նում, 

բու ժօգ նու թյան որակ, շա րու նա կա կան կր թու թյուն:

 Նե րա ծու թյուն

Բու ժօգ նու թյան որա կի բա րե լավ ման կա ռուց ված-

քային բա ղադ րի չի հիմ քում ըն կած կար ևո րա գույն գոր-

ծոն նե րից է շա րու նա կա կան կր թու թյու նը և որա կա-

վոր ման բարձ րա ցու մը: Բու ժա կան և ու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցի հետ ան քակ տե լիորեն կապ ված այն պի սի 

ծրագ րեր, ինչ պի սիք են ատես տա վո րու մը, լի ցեն զա վո-

րու մը, որա կա վոր ման բարձ րա ցու մը, հա վա տար մագ րու-

մը, ուղղ ված են ինչ պես բու ժաշ խա տող նե րի, այն պես էլ 

բնակ չու թյան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը: Վե րը նշ ված 

ծրագ րե րը կա րե լի է վս տա հա բար դի տար կել որ պես 

բու ժօգ նու թյան որա կի ապա հով ման մի ջոց ներ: Ին չո՞ւ 

բժիշկ նե րի շա րու նա կա կան կր թու թյան և որա կա վոր ման 

բարձ րաց ման ծրագ րե րը եր բեմն դրա կան ար դյունք չեն 

ու նե նում: Ցա վոք, այն գի տե լիք նե րը, որոնք տր վում են, 

վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի ըն թաց քում ոչ միշտ են 

ծա ռա յում նպա տա կին: 

Բ ժիշկ ներն աշ խա տում են բարդ կազ մա կերպ չա կան 

կա ռույ ցում, որը նե րա ռում է բազ մա թիվ բա ղադ րիչ ներ, 

և պայ մա նա վոր ված այն բա նով, թե ինչ պես է աշ խա տում 

այդ կա ռույ ցը, որոշ վում է բժշ կի աշ խա տան քի ար դյու-

նա վե տու թյու նը: Նշա նա կում է միայն բժշ կի առան ձին ու-

նե ցած գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը բա վա րար չեն 

որա կյալ աշ խա տանք ապա հո վե լու հա մար: Ավան դա-

կան մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին պետք է գու մար-

վեն հա մա կար գի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ: Բու ժօգ նու-

թյան որա կի բա րե լավ ման հա մա կար գային գի տե լիք նե րի 

կի րառ ման մա սին ման րակր կիտ շա րադր ված է այս ոլոր-

տում հա րուստ փորձ ու նե ցող մաս նա գետ Պ.Բ. Բա տալ-

դե նի [5] աշ խա տու թյուն նե րում, ըստ որի̀  առող ջա պա հա-

կան հա մա կար գում կու տակ ված աշ խա տան քային փոր ձը 

հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եզ րա կա ցու թյուն անե լու այն 

մա սին, որ հնա րա վոր չէ հաս նել աշ խա տան քի կա տա րե-

լա գործ ման այս կամ այն սխա լը գոր ծող մե ղա վոր նե րի 

բա ցա հայտ մամբ միայն: 

Աշ խա տան քը որա կազր կող սխալ նե րի, թե րու թյուն-

նե րի մե ծա մաս նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե 

կոնկ րետ ինչ -որ մե կի մեղ քով, այլ հա մա կար գի թողտ-

վու թյամբ, որը չի կա րո ղա ցել ապա հո վագ րել իրեն այդ-

պի սի սխա լից [3]: Բժշ կա կան սխա լի յու րա քան չյուր 

կոնկ րետ դեպ քում ամե նից առաջ ան հրա ժեշտ է փոր ձել 

հաս կա նալ (և թերևս սխե մա տի կո րեն պատ կե րաց նել) 

այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը, որոնց 

ըն թաց քում թույլ է տր վել սխա լը: Սա օգ նում է որո շում 

կա յաց նե լիս, թե բու ժօգ նու թյան որ փու լում և ինչ պես 

ներ մու ծել շտ կիչ կամ կան խար գե լիչ փո փո խու թյու նը: 

Շատ ավե լի ճիշտ կլի ներ, եթե այդ հա ջոր դա կա նու թյու նը 

հնա րա վոր լի ներ փո փո խել այն պես, որ մարդ կային սխա-

լի հա վա նա կա նու թյու նը, եթե նույ նիսկ չվե րա նար, ապա 

գեթ նվա զեր [1,3,4]:

 Մեր առող ջա պա հա կան հա մա կար գում բու ժօգնու-

թյան որա կի ապա հով ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ալ գո րիթ-

մը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 

կերպ` թե րու թյան վեր հա նում մե ղա վոր(ներ )ի բա ցա հայ-

տում մե ղա վոր(ներ )ի պատ ժում: 

Եվ սո վո րա բար պա տի ժը կրում են ոչ թե իս կա կան 

մե ղա վոր նե րը, այլ տվյալ բուժ հաս տա տու թյու նը: Վեր-

լու ծե լով նմա նա տիպ իրա վի ճակ նե րը̀  բու ժօգ նու թյան 

որա կի ապա հով ման ոլոր տի մաս նա գետ Դ. Բեր վի կի 

[6] տե սու թյու նը ան վա նում են «վատ խն ձոր նե րի» տե-

սու թյուն, ըստ որի̀  խն ձոր նե րի որա կը կա րե լի է ապա-

հո վել̀  զամ բյու ղից վատ խն ձոր նե րը հե ռաց նե լով: Այս 

տե սու թյան կողմ նա կից նե րի կար ծի քով ան հրա ժեշտ է 

կա տա րե լա գոր ծել որա կի փոր ձաքն նա կան մե թոդ նե րը, 

որոնք կոչ ված են ապա հո վե լու բու ժօգ նու թյան որա կի 

ա ռՈղ ՋՈւԹՅաՆ առաՋ ՆաՅիՆ պաՀ պաՆ ՄաՆ Հա Մա կաՐ գՈւՄ 
ԲՈւԺՕգ ՆՈւԹՅաՆ ՈՐա կի ապա ՀՈվ ՄաՆ ՄԵ Խա ՆիԶՄ ՆԵ Րը: 
ԲԺիՇկ ՆԵ Րի Շա ՐՈւ Նա կա կաՆ կՐ ԹՈւԹՅաՆ Եվ ՈՐա կա վՈՐ ՄաՆ 
ԲաՐՁ Րաց ՄաՆ ծՐագ ՐԵ Րի աՐԴՅՈւ Նա վԵ տՈւԹՅաՆ 
վԵՐ ԼՈւ ծՈւԹՅՈւՆ
Դավ թյան Ժ.Յ.
ԵՊԲՀ, բու ժօգ նու թյան որա կի վե րահսկ ման բա ժին

ՀՏԴ. 61(071.1)։378.2 

Ամե նա մե ծ սխա լը գոր ծում է նա, ով չի անում ոչինչ` 
կար ծե լով, թե քիչ բան կա րող է անել: 

Է. Բյորկ
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գնա հատ ման և չափ ման առա վե լա գույն ճշ տու թյու նը, 

օպե րա տի վու թյու նը [6]: Սա կայն եթե որակն ապա հով-

վում է մե ղա վոր նե րի բա ցա հայտ մամբ, ապա մե ղա վոր-

նե րի հնա րա վոր թեկ նա ծու ներն ան ցնում են պաշտ պա-

նու թյան և սկ սում քո ղար կել գոր ծած սխալ նե րը, իսկ այս 

դեպ քում մարդ կային գոր ծու նեու թյու նը գնա հա տող ոչ մի 

հա մա կարգ, այդ թվում նաև բու ժօգ նու թյան որա կի գնա-

հատ ման հա մա կար գը ի զո րու չէ դի մա կայե լու այն ան-

ձանց վա խին և ներ քին դի մադ րու թյա նը, որոնք են թա կա 

են գնա հատ ման [8]: 

Ակն հայտ է, որ բու ժօգ նու թյան որա կը բարձ րաց-

նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ձեռք բե րել և ներդ նել նոր 

տեխ նո լո գիաներ, նոր տեխ նո լո գիանե րի շա հա գործ ման 

հրա ման տալ և ապա հո վել այդ տեխ նո լո գիանե րի ճշգ-

րիտ աշ խա տան քը: Թվում է, թե այս կերպ կա րե լի է աշ-

խա տան քի բարձր որակ ապա հո վել: Ավա՜ղ, պրակ տիկ 

աշ խա տանքն այլ բան է վկա յում. հրա ման նե րով չի որոշ-

վում ամեն ինչ: Հրա ման տա լուց հե տո պետք է պայ ման-

ներ ստեղ ծել այդ հրա մանն ի կա տար ածե լու հա մար, 

ինչ պես նաև բու ժաշ խա տո ղի մեջ ցան կու թյուն արթ նաց-

նե լու, խթան (մո տի վա ցիա) առա ջաց նե լու̀ այդ աշ խա-

տան քը կա տա րե լու հա մար [9]: 

Բու ժօգ նու թյան որա կի բա րե լավ ման և վե րահսկ-

ման մե թոդ նե րի կա տա րե լա գոր ծումն ինք նին չի կա րող 

հան գեց նել բու ժօգ նու թյան որա կի նշա նա կա լի լա վաց-

մա նը: Հար կա վոր է նշել, որ բու ժօգ նու թյան որա կի գնա-

հատ ման տվյալ ներն առա ջին հեր թին ներ գոր ծում են 

հա կա դարձ կա պի մե խա նիզ մով կամ տե ղե կու թյուն ներ 

են տա լիս̀  առող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման հա մա-

պա տաս խան որո շում ներ ըն դու նե լու հա մար [1]: Նախ և 

առաջ պետք է ևս մեկ ան գամ ընդ գծել, որ առող ջա պա-

հու թյու նը բա վա կա նին բարդ հա մա կարգ է, օր գա նիզմ` 

բաղ կա ցած մի շարք տար րե րից, որոն ցից յու րա քան չյու-

րը որո շա կի տեղ է գրա վում, ու նի ու րույն խն դիր ներն ու 

ֆունկ ցիանե րը, ինչ պես նաև հա կազ դե ցու թյան մեջ է 

հա մա կար գը կազ մող մյուս սուբյեկտ նե րի հետ [3,4,7,8]: 

Հետ ևա բար այս բո լոր տար րերն իրենց ազ դե ցու թյունն 

ու նեն բուժ ծա ռա յու թյան տար բեր չա փա նիշ նե րի̀  բնույ-

թի, ծա վա լի և որա կի վրա: 

Հայտ նի է, որ բու ժօգ նու թյան որա կի ապա հո վու-

մը բա վա կա նա չափ պայ մա նա վոր ված է նյու թա տեխ նի-

կա կան բա զայի հա գեց վա ծու թյամբ, նոր, առա ջըն թաց 

բժշ կա կան տեխ նո լո գիանե րի ներդր մամբ, բու ժաշ խա-

տող նե րի որա կա վոր ման բարձ րաց մամբ, այ սինքն̀  այն 

ամե նով, ին չից բաղ կա ցած է կա ռուց ված քը: Սա կայն 

պրակ տի կան վկա յում է այն մա սին, որ, չնա յած վեր ջին 

տա րի նե րին բուժ կան խար գե լիչ հաս տա տու թյուն նե րի 

տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյա նը, նոր սար քա վո րում-

նե րի ձեռք բեր մա նը, մա տուց ված բու ժօգ նու թյան որա-

կի պատ կե րը էա պես չի փոխ վել: Անց կաց րած հա տուկ 

հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ Ռու սաս տա նում 

չա փա զանց դան դաղ են ներդր վում նոր տեխ նո լո գիաներ, 

որոնց մի մասն էլ կի րառ վում է ոչ լիար ժեք կամ զգա լի շե-

ղում նե րով: Իսկ եթե հաշ վի առ նենք առող ջա պա հա կան 

հա մա կար գի ֆի նան սա վո րու մը, որի կտ րուկ լա վա ցում 

մո տա կա տա րի նե րին չի սպաս վում, ապա կա րե լի է են-

թադ րել, որ շեշ տը պետք է դր վի բու ժօգ նու թյան որա կի 

լա վաց ման այլ մե խա նիզմ նե րի վրա [3,4]: 

Հե տա զո տու թյան նպա տա կը: ԱԱՊ -ի բժիշկ նե րի 

կար ծիք նե րը ու սում նա սի րե լու ար դյուն քում ի հայտ բե-

րել այն խն դիր նե րը, որոնք ծա ռա նում են առող ջա պա հա-

կան հա մա կար գի աշ խա տող նե րի առջև̀ շա րու նա կա կան 

կր թու թյամբ պայ մա նա վոր ված: 

 Հե տա զոտ ման նյու թը և մե թոդ նե րը։ Սույն հե-

տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է երկ փուլ հար ցա թեր-

թի կային հարց ման մե թո դով` առող ջու թյան առաջ նային 

պահ պան ման հա մա կար գի̀  ինչ պես Եր ևան քա ղա քի, 

այն պես էլ ՀՀ բո լոր մար զե րի պո լիկ լի նի կա նե րում և ամ-

բու լա տո րիանե րում աշ խա տող 140 բժիշկ նե րի շր ջա նում 

(2010թ.), որոն ցից̀  36% (50) ըն տա նե կան բժիշկ, 33% (47) 

տե ղա մա սային թե րապևտ ներ, 31% (43)  տե ղա մա սային 

ման կա բույժ ներ:

 Հար ցա թեր թում բժիշկ նե րի կող մից պետք է նշ վեին 

այն գոր ծոն նե րը, որոնք խո չըն դո տում են շա րու նա կա-

կան կր թու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի 

և հմ տու թյուն նե րի ներդ րումն և կի րա ռու մը (աղ.):

արդյունք նե րի վեր լու ծություն և քն նար կում։ Այն 

հարց մա նը, թե որ գոր ծոն ներն են խո չըն դո տում Ձեր ու-

նե ցած գի տե լիք նե րը ներդ նե լու և կի րա ռե լու հա մար, 

ԱԱՊ -ի բժիշկ նե րի կող մից տր վել են հետ ևյալ պա տաս-

խան նե րը. 

Այս պի սով, 40%–ի շե մը գե րա զան ցել են հետ ևյալ 

պա տաս խան նե րը (տե՛ս աղ.)։

 Այս հարց ման ար դյունք նե րը ևս մեկ ան գամ հաս-

տա տում էին բու ժօգ նու թյան որա կի ապա հով ման կար-

ևոր սկզ բունք նե րից մե կը, այն է` բա վա րար չէ միայն ու նե-

նալ սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն, ան հրա ժեշտ է ու նե նալ 

ցան կու թյուն կամ, ինչ պես ֆի զիոլոգ ներն են ան վա նում, 

մո տի վա ցիա (խ թա նում)̀  ստա ցած գի տե լի քը կի րա ռե լու 

հա մար: 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ հար ցե րի պա տաս խան նե րի բարձր 

տո կո սը մտո րե լու տե ղիք է տա լիս և են թադ րում, որ առող-

ջա պա հա կան հա մա կար գում վար չա կան աշ խա տող ներն 

ու տնօ րեն նե րը ևս պետք է շա րու նա կա բար կրթ վեն, 

մաս նա գի տա նան և զին ված լի նեն առող ջա պա հու թյան 

կազ մա կերպ ման, բու ժօգ նու թյան որա կի բա րե լավ ման 

ժա մա նա կա կից գի տե լիք նե րով, որ պես զի կա րո ղա նան 

լիովին պատ կե րաց նել բու ժօգ նու թյան գոր ծըն թա ցը, ինչ-
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պես նաև առող ջա պա հա կան հա մա կար գին հա տուկ ար-

ժեք ներն ու ըմբռ նում նե րը̀  այդ պի սով դառ նա լով ար դյու-

նա վետ և ճկուն ղե կա վա րի դե րին առա վել պատ րաստ: 

Բու ժօգ նու թյան որա կի ապա հո վու մը հիանա լի մի ջոց է 

օգ տա կար հմ տու թյուն ներն ու գի տե լիք նե րը բու ժաշ խա-

տող նե րին փո խան ցե լու հա մար:

Ան շուշտ, ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև «Ան հա մա-

պա տաս խա նու թյուն կր թա կան ծրագ րե րի մա տու ցած 

նյու թե րին» հար ցի քն նար կու մը, քա նի որ  սա իր հեր թին 

կա րող է շա րու նա կա կան կր թու թյուն ստա ցող բուժ խաշ-

խա տող նե րի շր ջա նում «ներ քին» դի մադ րու թյան պատ-

ճառ դառ նալ: 

Բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի ժա մա նա կա կից 

փու լում առա վել կար ևոր վում է կրթ վո ղի դե րա կա տա-

րու թյու նը և կր թու թյան պատ վի րա տուն ոչ միայն պե-

տու թյունն է, այլև ին քը̀ կրթ վո ղը, ով դրա նով իսկ բա-

վա րա րում է իր կր թու թյուն ստա նա լու պա հանջ մուն քը, 

հետ ևա բար մեծ է կրթ վո ղի կար ծի քի հետ հաշ վի նս տե-

լու պա հան ջը [2]:

Բա վա կա նին հե տաքր քիր է Ռու սաս տա նում նույն 

հարց ման տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը մեր հարց ման 

տվյալ նե րի հետ (նկ. 1):

 Փաս տո րեն եր կու հարց ման ար դյունք նե րից էլ պարզ 

է դառ նում, որ ամե նա խո շոր խն դի րը մո տի վա ցիայի, 

հատ կա պես ֆի նան սա կան խթա նի բա ցա կա յու թյունն 

է: Զար գա ցած երկր նե րի առող ջա պա հա կան հա մա կար-

գում բու ժօգ նու թյան որա կը բա րե լա վե լու նպա տա կով 

ներդր ված և ստու գազնն ման են թա կա ցու ցա նիշ նե րի 

շեմ քի գե րա զան ցու մը են թադ րում է աշ խա տա վար ձի 

բարձ րա ցում: Ներ կա յումս կա տար վում են քայ լեր մեր 

առող ջա պա հա կան հա մա կար գի ԱԱՊ -ի օղա կում ևս 

ստեղ ծե լու կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լի, որա կի ու 

վար ձատ րու թյան միջև եղած այդ կա պը:

2010 -ից սկ սած` ձևա վոր վում է ԱԱՊ -ի հաս տա տու-

թյուն նե րի (բ ժիշկ նե րի) գոր ծող ֆի նան սա վոր ման փոխ-

հա տուց ման հա մա կար գը, որի գոր ծի քը առող ջու թյան 

առաջ նային պահ պան ման (ԱԱՊ) ծա ռա յու թյուն նե րի 

մա տուց ման հաշ վառ ման ձևն է (002 ձև): Այն լրաց վում 

է պե տու թյան կող մից երաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա-

կան օգ նու թյուն և սպա սար կում իրա կա նաց նող բո լոր 

բուժ հաս տա տու թյուն նե րում` ըն տա նե կան բժշ կի, թե-

րապև տի, ման կա բույ ժի կող մից: Այն ան հա տա կան հաշ-

վետ վու թյան ձև է, որը հիմք է դառ նում ԱԱՊ-ի բժիշկ նե րի 

գոր ծու նեու թյու նը գնա հա տե լու և դրա հի ման վրա բուժ-

հիմ նարկ նե րին փոխ հա տու ցե լու և բժիշկ նե րին վար ձատ-

րե լու հա մար: Ձևը կի րա ռե լի է բժշ կա կան օգ նու թյան և 

սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ծա վա լի և 

ծախ սե րի պլա նա վոր ման, բու ժօգ նու թյան ստան դարտ-

նե րի և ծախ սե րի հիմ նա վոր վա ծու թյան, բու ժօգ նու թյան 

որա կի գնա հատ ման և բա րե լավ ման մի ջո ցա ռում նե-

րի պլա նա վոր ման, ինչ պես նաև ներ քին կա ռա վար ման 

նպա տա կով վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն ներ կազ-

մե լու հա մար: Այս ձևի ներ մու ծումն առա ջին քայ լե րից է, 

որով փորձ է ար վում ստեղ ծե լու «աշ խա տան քի որակ և 

վար ձատ րու թյուն» կա պը, իհար կե, այս դեպ քում հիմք է 

դառ նում կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը, և ոչ թե կա-

տար ման որա կը և ար դյու նա վե տու թյու նը [7]: 

ա ղյու սակ

Գոր ծոն ներ, որոնք խո չըն դո տում են ստա ցած գի տե լիք նե րի ներդ րումն ու կի րա ռու մը

1. Նյու թա կան խրա խուս ման բա ցա կա յու թյուն: 68% 
2. Չ կա հնա րա վո րու թյուն կի րա ռե լու ստա ցած գի տե լի քը ու սու ցու մից ան մի ջա պես հե տո: 64% 
3. Աշ խա տա վայ րում հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյուն: 62%
4. Ղե կա վար նե րը չեն աջակ ցում նոր ստա ցած գի տե լիք նե րի ներդր ման գոր ծում: 41% 
5. Ժա մա նա կի պա կաս նոր ու նա կու թյուն նե րի ներդր ման հա մար: 40%
6. Անվս տա հու թյուն` ստա ցած գի տե լիք նե րը կի րա ռե լու հա մար: 22% 

7.
Կր թա կան ծրագ րե րը հետ են մնում մեր իրա կա նու թյու նից և չեն հա մա պա տաս խա նում 
ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին:

14%

8. Գի տե լիք նե րի ան բա վա րար մա կար դակ` գործ նա կա նում կի րա ռե լու հա մար: 12% 
9. Ան հա մա պա տաս խա նու թյուն կր թա կան ծրագ րե րի մա տու ցած նյու թե րին: 12% 

88

58

27

63

29

82

22

57

32

68
64 62

41 40

22

14 12 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ՌԴ ԱԱՊ բժիշկներ ՀՀ ԱԱՊ բժիշկներ

Ն կար 1. ՌԴ ԱԱՊ -ի բժիշկ նե րի և ՀՀ ԱԱՊ -ի բժիշկ նե րի հարց-
ման ար դյունք նե րի հա մե մա տու թյու նը:
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Եզ րա կա ցու թյուն ներ 

Այս հարց ման ար դյունք նե րը հաշ վի առ նե լով`  

կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ եզ րա հան գում նե րը։

 � Տր վող գի տե լի քը պետք է լի նի բժշ կի պա հան ջին հա-

մա պա տաս խան և ժա մա նա կին հա մըն թաց:

 � Անհ րա ժեշ տու թյուն կա կապ ստեղ ծե լու բժշ կի աշ-

խա տան քի որա կի և վար ձատ րու թյան միջև:

 � Ս տեղ ծել հնա րա վո րու թյուն և աջակ ցու թյուն ղե կա-

վար մարմ նի կող մից̀  աշ խա տան քում կի րա ռե լու 

ստա ցած գի տե լիք նե րը:

 �  Բա վա րար չէ միայն ու նե նալ սո վո րե լու հնա րա վո րու-

թյուն, հար կա վոր է նաև ցան կու թյուն կամ, ինչ պես 

ֆի զիոլոգ ներն են ան վա նում, մո տի վա ցիա (նյու թա-

կան և ոչ նյու թա կան), որով մա սամբ պայ մա նա վոր-

ված է նաև աշ խա տան քի բարձր որա կը:

 � Ու սում նա կան ծրագ րե րի մեջ նե րա ռել բու ժօգ նու-

թյան որա կի բա րե լավ ման մա սին գի տե լիք ներ, քա նի 

որ դրա նով ան ցում կկա տար վի առող ջա պա հա կան 

հա մա կար գի էքս տեն սիվ զար գա ցու մից դե պի ին-

տեն սի վը: Այդ գի տե լիք նե րը կար ևոր են հատ կա պես 

հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հա մար, որոնք 

ըն դու նում և ի կա տար են ածում որո շում ներ: 

Այս պի սով, ներ կա յումս նպա տա կա հար մար է առա-

վել մասշ տա բային դի տար կել բարձ րո րակ շա րու նա կա-

կան կր թու թյան և որա կա վոր ման բարձ րաց ման ծրագ-

րե րի ապա հով ման և կազ մա կերպ ման խն դի րը, որի 

նպա տա կը կլի նի ոչ միայն ուղ ղա կի կր թու թյան հար ցե-

րով զբաղ վե լը, այլև այն պի սի պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, 

որոնց դեպ քում բու ժանձ նա կազ մը շա հագրգռ ված կլի նի 

յու րաց նել և կի րա ռել նոր գի տե լի քը̀  ապա հո վե լով բու-

ժօգ նու թյան որա կի առա վե լա գույն մա կար դա կը:

1. Տո նա պե տյան Ա. «Ո րա կի ապա հով ման հիմ քերն առող ջա պա հու թյան ոլոր-
տում», Եր ̈ան; 2001 էջ 161-170

2. Քյա լյան Գ. Պ., Ավե տի սյան Լ. Ռ., Մար կո սյան Ա. Մ. «Ակա դե միական կրե-
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ԵՊԲՀ Թ.5 2010 էջ 60-64
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4. Щепин О. П., Стародубов В. И., Линденбратен А. Л., Галанова Г. И. Ме-
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5. Batalden P.B., Stoltz P.K. A Framework for the Continual Improvement of 
Healthcare: Building and Applying Professional Knowledge to Test, Changes in 
Quality Work. 1993, p. 424-452

6. Berwick D. M. Controlling Variation in Healthcare: а Consultation from Walter 
Shewhart//Med Care 29. 1991 p.1219

7. Boerma G. W. Profiles of General Practice in Europe. An International Study of 
Variation in the Tasks of General Practitioners. 2003, p. 15-43

8. Heath I., Rubinstein A., Stange K.C. Quality in Primary Healthcare: a 
Multidimensional Approach to Complexity. Caversham Group Practice, London; 
2009 2UP.

9. Leape, L. L. Error in Medicine Journal of the American Medical Association 272: 
1851-1857, December 21, 1994

 գ Ր ա կ ա Ն Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

Из ряда основных факторов, лежащих в основе улучшения 
качества медицинской помощи, выделяются непрерывное об-
разование и повышение квалификации кадров. Связанные с 
медицинским и образовательным процессом такие програм-
мы, как аттестация, лицензирование, повышение квалифи-
кации, аккредитация направлены на защиту интересов как 
медицинских работников, так и населения в целом. Вышеука-
занные программы можно рассматривать как средство повы-
шения качества медицинской помощи. К сожалению, знания, 
которые даются во время курсов переподготовки, не всегда 
служат своей цели.

На вопрос, какие факторы препятствуют внедрению и ис-
пользованию полученных знаний, попытались ответить 140 
врачей первичной медико-санитарной системы (семейных 
врачей - 36%, участковых терапевтов - 33%, участковых пе-
диатров-31%).

Таким образом, порог 40% превысили следующие ответы:
 � отсутствие материального стимулирования (мотивации) - 
68%,
 � отсутствие возможности применять свои знания сразу же 
после процесса обучения-64%,
 � отсутствие средств на рабочем месте - 62%,

 � отсутствие поддержки в деле применения полученных зна-
ний со стороны руководителей- 41%,
 � нехватка времени для внедрения новых навыков - 40%. 
С учетом этих результатов можно сделать следующие вы-

воды:
 � существует необходимость создания связи между качест-
вом работы врача и его оплатой; 
 � те, кто направляются на переподготовку, должны иметь со-
ответствующую базу знаний;
 � знания должны соответствовать профилю и времени;
 � необходимо иметь поддержку руководителей для примене-
ния полученных знаний в работе;
 � недостаточно только иметь возможность учиться, необхо-
димо также иметь желание или, как говорят физиологи, 
мотивацию (материальную и нематериальную), чем отчасти 
обусловлено и высокое качество работы;
 � необходимо включить в образовательные программы зна-
ния по повышению качества медицинской помощи, что 
позволит осуществить переход от экстенсивного развития 
здравоохранительной системы к его интенсивной форме. 
Эти знания особенно важны для руководителей учрежде-
ний, принимающих решения и выполняющих их.

 МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Давтян Ж.Я.
ЕГМУ, кафедра контроля качества медицинской помощи

 Р Е З ю М Е
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 S U M M A R Y

Continuous education and qualification are the structural com-
ponents and key factors of improving quality in primary health 
care. The continuous education is inseparably connected with 
such programs, as attestation, licensing, qualification, accredita-
tion directed to the health care providers, as well as protecting 
the interests of the population. The above mentioned programs 
can be viewed as means for improving the quality of care. Unfor-
tunately, the knowledge given during the training does not always 
serve its purpose. During this study in question what factors pre-
vent the introduction and use of your knowledge, 140 general 
practitioners (36% of family doctors, 33% of therapists, 31% of 
pediatricians) gave the following answers: 

 � Lack of motivation (material incentive) - 68%;
 � There is no opportunity to apply knowledge immediately after 
training - 64%;
 � Lack of resources in the workplace - 62%;
 � The managers do not support the process of investing new 
knowledge - 41%.

The following conclusions can be made, taking into account 
the above mentioned results:

 � There is the necessity of creating connection between the 
quality of a physician’s work and payment;
 � Those being retrained should have the appropriate base of 
knowledge;
 � New knowledge should be relevant and timely;
 � There should be the opportunity and support by the governing 
body for applying the knowledge at a work place;
 � It is not enough to have an opportunity to learn only. There 
should be willingness or motivation to learn - tangible or 
intangible as physiologists call it, which partly determines the 
high quality of work; 
 � Inclusion of medical knowledge in Curricula to improve the 
quality of healthcare. This will allow making transition from the 
extensive development of healthcare system to the intensive 
one. This knowledge is important, especially for the leaders 
of institutions, who make decisions and then implement them.

MECHANISMS FOR PRIMARY HEALTH CARE QUALITY ASSURANCE: ANALYSIS OF EFFECTIVE-
NESS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION AND QUALIFICATION ENHANCEMENT PRO-
GRAMS FOR PHYSICIANS
Davtyan Zh.Y.
YSMU, Department of Medical Care Quality Control
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 Բա նա լի բա ռեր` ֆի զիոլո գիա, մար դա սի րա կան կր թու-

թյուն, ու սուց ման այ լընտ րան քային մի ջոց ներ, լա բո րա-

տոր կեն դա նի ներ։

 Գաղտ նիք չէ, որ ֆի զիոլո գիան ապա գա բժիշկ նե րի 

հիմ նա րար առար կա նե րից մեկն է, այդ իսկ պատ ճա ռով 

ու սա նող նե րի ֆի զիոլո գիական մտա ծո ղու թյուն ձևա վո-

րե լու հա մար դրա դա սա վան դու մը պետք է իրա կա նաց-

վի ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան։ 

Այն են թադ րում է ինչ պես ֆի զիոլո գիայի առար կա յա կան 

ծրագ րե րում տվյալ մաս նա գի տու թյանն ան հրա ժեշտ 

թե մա նե րի նե րա ռում, դա սա վանդ ման ժա մա նա կա կից 

մե թոդ նե րի կի րա ռում, այն պես էլ տե սա կան ու գործ նա-

կան պա րապ մունք նե րի կազ մա կերպ ման ապա հով վա-

ծու թյուն ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան և ու սում նա-

կան մի ջոց նե րով։ 

ԵՊԲՀ -ի ֆի զիոլո գիայի ամ բիոնն իր առջև խն դիր 

է դրել ին տեգր վել և սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել եվ րո-

պա կան ու այլ երկր նե րի նմա նա տիպ ամ բիոն նե րի հետ։ 

Այս գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն դրույթ նե րից է ու սուց-

ման այ լընտ րան քային (ալ տեր նա տիվ) եղա նակ նե րի 

մշա կումն ու ներդ րու մը և այս պես կոչ ված «մար դա սի-

րա կան» կր թու թյան խթա նումն ու կի րա ռու մը ֆի զիոլո-

գիական կր թու թյան ոլոր տում։ 

Ինչ պես հայտ նի է, ֆի զիոլո գիայի լա բո րա տոր-

գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ հիմ նա կա-

նում իրա կա նաց վում են սուր փոր ձեր, որոնց ըն թաց քում 

տար բեր տե սա կի լա բո րա տոր կեն դա նի ներ (գոր տեր, 

ճա գար ներ, մկ ներ, ծո վա խո զուկ ներ) սատ կում են կամ 

խեղ վում։ Կան նաև փոր ձեր, որոնք ու սա նող նե րը հենց 

իրենց վրա են կա տա րում։ 

Մինչ մար դա սի րա կան կր թու թյան ար դյու նա վե-

տու թյան կամ դրա բա ցա սա կան կող մե րի քն նար կու մը 

հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել մի հան գա ման քի 

վրա, որ շատ հա ճախ ան տես վում է նման հար ցե րի քն-

նարկ ման ժա մա նակ։ Այդ հան գա ման քը ֆի զիոլո գիայի 

լա բո րա տոր-գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց-

քում ան ցկաց վող տար բեր փոր ձերն են, որոնք կա րե լի է 

բա ժա նե լել եր կու խմ բի։

1.  Փոր ձեր, որոնց ըն թաց քում ամ րապնդ վում են տե սա-

կան գի տե լիք նե րը, այլ կերպ ասած՝ «ցու ցադր վում» 

է ու սա նո ղին, որ ձեռք բեր ված գի տե լի քը «ճշմար-

տա ցի» է։ Նմա նա տիպ փոր ձեր ապա գա բժիշկն իր 

աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցում չի կի րա ռե լու, քա-

նի որ դրանք գործ նա կան նշա նա կու թյուն չու նեն։ 

Օրի նակ` գոր տի սր տի աշ խա տան քի դի տումն ու 

մե խա նոսր տագ րի ստա ցու մը, արյան շարժ ման դի-

տու մը գոր տի լեզ վում, նյար դե րի գրգ ռու մը տար բեր 

տե սա կի գրգ ռիչ նե րով և շատ այլ փոր ձեր։

2.  Փոր ձեր, որոնք ապա գա բժիշկ նե րի հա մար կի րա-

ռա կան-գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն և որոնք 

կի րառ վե լու են նրանց հե տա գա աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում։ Օրի նակ` արյան ձևա-

բա նա կան կազ մը որո շե լը, սր տի տրո փյուն նե րը լսե-

լը, արյան ճն շու մը չա փե լը և այլն։ Այս փոր ձերն ու-

սա նող նե րը կա տա րում են հենց իրենց վրա, և այդ 

դեպ քում լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի կա րիք չկա։

Դժ վար չէ նկա տել, որ պա րապ մունք նե րի ժա մա-

նակ կեն դա նի ներն օգ տա գործ վում են հատ կա պես այն 

փոր ձե րի հա մար, որոնք ոչ մի կի րա ռա կան նշա նա կու-

թյուն չու նեն ապա գա բժիշկ նե րի հա մար։ Դա նույն պես 

հիմք կա րող է լի նել մար դա սի րա կան կր թու թյան ներդր-

ման հա մար։ 

Ներ կա յումս եվ րո պա կան, ամե րի կյան և ար դեն 

ռու սա տա նյան բազ մա թիվ բարձ րա գույն ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն ներ ֆի զիոլո գիական (և ոչ միայն) ու-

սում նա կան փոր ձե րի ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են ոչ թե 

կեն դա նի ներ, այլ ու սուց ման այ լընտ րան քային եղա նակ-

ներ [1, 2, 4, 5, 14-16]։ Ի՞նչ են դրանք։ 

Ու սուց ման այ լընտ րան քային եղա նակ նե րը մար դա-

սի րա կան կր թու թյան մի ջոց ներն ու մո տե ցում ներն են, 

որոնք լա բո րա տոր-գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն-

թաց քում փո խա րի նում են կեն դա նի նե րին։ Դրան ցից են`

 �  տե սա ֆիլ մե րը,

 �  մո դել նե րը, ու սում նա կան մա նե կեն ներն ու նմա-

նա կիչ նե րը,

 �  հա մա կարգ չային անի մա ցիոն ծրագ րե րը, 

 � է թի կա կան եղա նակ նե րով ստաց ված կեն դա նի-

նե րի դիակ նե րը և հյուս վածք նե րը,

 �  հի վանդ կեն դա նի նե րի վրա կա տար վող կլի նի-

կա կան աշ խա տան քը, 

 � ու սա նող նե րի փոր ձար կու մը հենց իրենց վրա,

 � in vitro կա տար վող լա բո րա տոր հե տա զո տու-

թյուն նե րը,

 � բ նա կան պայ ման նե րում կա տար վող հե տա զո-

տու թյուն նե րը։ 

 ԲիՈԷ Թի կա կաՆ ՍկԶ ԲՈւՆք ՆԵ Րը ֆի ԶիՈԼՈ գիաՅի 
Դա Սա վաՆԴ ՄաՆ ըՆ Թաց քՈւՄ
Խու դա վեր դյան Դ.Ն., Համ բար ձու մյան Գ.Ռ.
ԵՊԲՀ, ֆի զիոլո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ. 612(072)։61(071.1)
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 Ներ կա յումս կան բազ մա թիվ տե սա ֆիլ մեր, հա-

մա կարգ չային անի մա ցիաներ և մո դել ներ, որոնք հա-

ջո ղու թյամբ փո խա րի նում են վե րո հի շյալ փոր ձե րին, 

իսկ ստաց վող ար դյունք նե րը չեն զի ջում կեն դա նի նե րի 

վրա կա տար ված փոր ձե րից ակն կալ վող ար դյունք նե-

րին [7, 8, 11, 16, 17]։ Դրա մա սին են վկա յում նմա նա-

տիպ այ լընտ րանք նե րի (ալ տեր նա տիվ նե րի) կի րառ ման 

սահ ման նե րի արա գո րեն ըն դար ձակ վող փաս տը և նոր 

այ լընտ րանք նե րի (ալ տեր նա տիվ նե րի) ստեղծ ման գոր-

ծըն թա ցը։ Նման փոր ձե րի փո խա րի նու մը այ լընտ րան-

քային եղա նակ նե րով, բա ցի նրա նից, որ դի տար ժան են 

ու հե տաքր քիր, ու նեն մեկ առա վե լու թյուն ևս. այ լընտ-

րանք նե րի կի րա ռու մը խնա յում է կեն դա նի նե րի վրա 

կա տար վող փոր ձե րի վրա ծախս վող ժա մա նա կը և հնա-

րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում դա սա խո սին առա վել հան գա-

մա նա լից քն նար կե լու ու սում նա սիր վող նյու թը։ 

Այժմ ար դեն չի քն նարկ վում այն հար ցը, թե ու սուց-

ման այ լընտ րան քային եղա նակ ներն ու նե՞ն արդյոք ու-

սու ցո ղա կան դեր ու նշա նա կու թյուն։ Այ լընտ րան քային 

մի ջոց ներն ար դեն իսկ լայ նո րեն կի րառ վում են տար բեր 

երկր նե րի բազ մա թիվ գի տակր թա կան հիմ նարկ նե րում։ 

Այժմ խն դի րը մար դա սի րա կան կր թու թյան ըն դար ձա-

կումն է, զար գաց ման, ինչ պես նաև այ լընտ րան քային 

նոր եղա նակ նե րի ու մե թոդ նե րի մշա կու մը։ 

Ինչ պես վկա յում են ար տերկ րի ու սում նա կան տար-

բեր հաս տա տու թյուն նե րում կա տար ված դի տար կում-

նե րը, այ լընտ րան քային եղա նակ նե րով ու սու ցան ված 

ու սա նող ներն իրենց գի տե լիք նե րով ու հմ տու թյուն նե-

րով չեն զի ջել, իսկ որոշ դեպ քե րում նույ նիսկ գե րա զան-

ցել են ավան դա կան մե թոդ նե րով ու սու ցան ված ու սա-

նող նե րին [6-9, 11, 17, 18]։ 

Ո՞րն է ար դյու նա վե տու թյան պատ ճա ռը։ Այ լընտ-

րան քային մե թոդ նե րի առա վե լու թյուն նե րից մեկն այն 

է, որ ու սա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն փոր ձերն 

ու դի տար կում նե րը կա տա րե լու անընդ հատ՝ թե՛ լսա րա-

նում, թե՛ տա նը, որը մեծ մա սամբ ան հնա րին է ան մի ջա-

պես կեն դա նի նե րի վրա կա տար վող փոր ձե րի դեպ քում։ 

Չպետք է մո ռա նալ նաև այն հան գա ման քը, որ կեն դա-

նի նե րի վրա կա տար վող փոր ձերն ու նեն տա րած քային, 

ժա մա նա կային ու տն տե սա կան սահ մա նա փա կում, 

որը դժ վա րաց նում է դրանց կա տա րու մը։ Վեր ջի վեր ջո, 

այ լընտ րան քային մե թոդ նե րով հնա րա վոր է ու սա նող-

նե րին ցու ցադ րել և նրանց հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել 

կա տա րե լու այն պի սի «վիր տու ալ» փոր ձեր, որոնք լսա-

րա նում ան հնար է կա տա րել կեն դա նի նե րի վրա։ Օրի-

նակ` ներ կա յումս կան շատ ար ժե քա վոր անի մա ցիոն 

ծրագ րեր, որոնց շնոր հիվ ու սա նող նե րը կա րող են բա-

ցա հայ տել հանգս տի կամ գոր ծո ղու թյան պո տեն ցիալ-

նե րի ձևա վոր ման գոր ծոն նե րը և ան հրա ժեշ տու թյան 

դեպ քում փո փո խե լով դրանք` տես նել վե րո հի շյալ պո-

տեն ցիալ նե րի փո փո խու թյուն նե րը։ Հնա րա վո րու թյուն 

կա դի տար կել սր տի դր դու նա կու թյան փո փո խու թյուն-

նե րը սր տի կծկ ման փու լե րին հա մա պա տաս խան կամ 

էլ ու սում նա սի րել ինք նա վար նյար դային հա մա կար գի 

տար բեր բա ժին նե րի ազ դե ցու թյու նը տար բեր օր գան նե-

րի աշ խա տան քի վրա։ Բնա կա նա բար վե րո հի շյալ փոր-

ձերն ան հնար է կա տա րել ու սում նա կան հաս տա տու-

թյուն նե րում գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, 

քա նի որ այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ են տեխ նի կա կան 

հզոր մի ջոց ներ և հմուտ մաս նա գետ ներ։ 

Ու սուց ման այ լընտ րան քային մի ջոց նե րի ներդ րումն 

ու կի րա ռու մը ամեն ևին չի նշա նա կում փոր ձե րի իս պառ 

վե րա ցում։ Այն զու գակց վում է ֆի զիոլո գիական այն պի-

սի փոր ձե րի կա տար մամբ, որոնք ու սա նող նե րը հենց 

իրենց վրա են կա տա րում, հատ կա պես այն փոր ձե րը, 

որոնք կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն ու նեն մաս նա գի-

տա կան գոր ծու նեու թյան մեջ։ Նմա նա տիպ փոր ձե րից 

են արյան ձևա բա նա կան կազ մի հե տա զո տու մը, հե մոգ-

լո բի նի քա նա կի և արյան խմ բային պատ կա նե լիու թյան 

որո շու մը, սր տի ու թո քե րի հե տա զոտ ման տեխ նի կան 

և այլ հե տա զո տու թյուն ներ։ Հաս կա նա լի է, որ այդ հե-

տա զո տու թյուն ներն ան ցկաց նե լու և ու սա նող նե րի հա-

մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րը ձևա վո րե լու հա մար 

կեն դա նի ներ ամեն ևին պետք չեն։ 

Մեկ կար ևոր հան գա մանք ևս, որը շատ հա ճախ 

ան տես վում է ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ղե-

կա վար նե րի կամ ան մի ջա պես դա սա խոս նե րի կող մից։ 

Չպետք է մո ռա նալ, որ ու սա նող ներն ու նեն «ընտ րու-

թյան իրա վունք», քա նի որ նրան ցից շա տե րը, բա րո յա-

կան և էթի կա կան նոր մե րից ել նե լով ուղ ղա կիորեն չեն 

ըն դու նում և չեն մաս նակ ցում կեն դա նի նե րի վրա կա-

տար վող դա ժան փոր ձե րին [1-5]։ Այս դեպ քում ու սում-

նա կան հաս տա տու թյան խն դիրն է ապա հո վել նրանց 

ու սու ցու մը այ լընտ րան քային մե թոդ նե րով։ Յու րա քան-

չյուր տա րի շփ վե լով նո րա նոր ու սա նող նե րի հետ` նկա-

տել ենք մի հան գա մանք. տա րեց տա րի ավե լա նում է այն 

ու սա նող նե րի թվա քա նա կը, որոնք կտ րա կա նա պես դեմ 

են կեն դա նի նե րի վրա կա տար վող փոր ձե րին, ու այս խն-

դի րը ավե լի մեծ չա փով է կանգ նում դա սա վան դող նե րի 

առջև։

 Մար դա բու ժու թյան փի լի սո փա յու թյան հիմք հան-

դի սա ցող Primum non nocere (Ա մե նից առաջ մի՛ վնա-

սիր) պա հանջն ար դիական է նաև ֆի զիոլո գիայի դա-

սա վանդ ման պրակ տի կա յում [9, 19]։ Իսկ ու սուց ման 

ժա մա նակ կեն դա նի նե րին բռ նի կեր պով կյան քից զր-

կե լը խարխ լում է վե րո հի շյալ դրույ թի հիմ քե րը, և ու սա-

նող նե րի շր ջա նում կա րող է ձևա վո րել կյան քի նկատ-

մամբ ոչ հար գա լից վե րա բեր մունք։ 
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Ֆի զիոլո գիայի ամ բիոնը չի կա րող ան մասն մնալ 

մար դա սի րա կան կր թու թյան ներդր ման գոր ծըն թա ցից։ 

Եթե ամ բիոնն իր առջև խն դիր է դրել ակ տիվ հա մա գոր-

ծակ ցել ար տերկ րի նմա նա տիպ ամ բիոն նե րի կամ ֆա-

կուլ տետ նե րի հետ, ապա մար դա սի րա կան կր թու թյան 

մեր ժու մը կա րող է լուրջ խո չըն դոտ դառ նալ, որով հետև 

մար դա սի րա կան կր թու թյան ճա նա պարհ ան ցած ամ-

բիոն նե րից ու ֆա կուլ տետ նե րից շա տերն ուղ ղա կիորեն 

հրա ժար վում են հա մա գոր ծակ ցել նմա նա տիպ կա ռույց-

նե րի հետ, որ տեղ ու սուց ման ժա մա նակ դեռևս փոր ձեր 

են կա տա րում առողջ կեն դա նի նե րի վրա։

 Ֆի զիոլո գիայի գործ նա կան պա րապ մուք նե րի ըն-

թաց քում մի քա նի անի մա ցիոն նյու թե րի փորձ նա կան 

կի րա ռու մը ոչ միայն մեծ հե տաքրք րու թյուն է առա ջաց-

րել ու սա նող նե րի շր ջա նում, այլև առա վել ըն կա լե լի և 

դի տար ժան է դարձ րել նյու թի մա տու ցու մը։ Նմա նա տիպ 

ծրագ րե րի հա ջո ղու թյան իմաստն այն է, որ հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս շատ պարզ և դի տար ժան մե խա նիզմ-

նե րով բա ցատ րե լու ֆի զիոլո գիական բարդ և բազ մա-

փուլ գոր ծըն թաց նե րը, որը բնա կա նա բար ան հնա րին է 

կեն դա նի նե րի վրա կա տար վող փոր ձե րի մի ջո ցով։ 

Հաշ վի առ նե լով ֆի զիոլո գիայի դա սա վանդ մա նը 

ներ կա յաց վող ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րը և մար դա-

սի րա կան կր թու թյան ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, 

ԵՊԲՀ ֆի զիոլո գիայի ամ բիոնը ողջ Անդր կով կա սում 

դար ձավ նման առա ջին ամ բիոնը, որը 2012 -ից կի րա-

ռե լու է ու սուց ման այ լընտ րան քային մե թոդ ներն ու մի-

ջոց նե րը` մաս նա կիորեն խու սա փե լով կեն դա նի նե րի 

վրա դր վող փոր ձե րից։ Այն իրա կա նու թյուն է դար ձել մի-

ջազ գային InterNICHE (International Network for Humane 

Education) կազ մա կեր պու թյան կող մից տրա մադր ված 

դրա մաշ նոր հային գու մար նե րի և ու սուց ման այ լընտ-

րան քային ծրագ րե րի շնոր հիվ։ Այս ծրա գի րը մի քա նի 

տար վա բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյունք է, որի կար ևոր 

նշա նա կու թյունն ան վի ճե լի է։ 

Ամ փո փե լով ցան կա նում ենք նշել.

1.  Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե-

րում ֆի զիոլո գիայի դա սա վան դումն այլևս ան հնա-

րին է առանց ժա մա նա կա կից տե սա ֆիլ մե րի, անի-

մա ցիանե րի կի րառ ման, որոնք վառ ներ կա յաց նում 

են այս կամ այն ֆի զիոլո գիայի գոր ծըն թա ցը կամ 

ֆունկ ցիան։

2.  Ֆի զիոլո գիայի լա բո րա տոր-գործ նա կան պա րապ-

մունք նե րի ժա մա նակ կեն դա նի նե րի փո խա րի նու մը 

ու սուց ման այ լընտ րան քային մի ջոց նե րով ոչ միայն 

տն տե սա պես է շա հա վետ, այլև առա վել պատ կե-

րա վոր է ներ կա յաց նում ու սում նա սիր վող նյու թը՝ 

միաժա մա նակ ու սա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն 

տա լով բազ մա թիվ ան գամ ներ կրկ նե լու այն։ 

3. Այ լընտ րան քային մի ջոց նե րը մեծ հնա րա վո րու թյուն 

են տա լիս ու սա նող նե րին ներ կա յաց նե լու նաև այն-

պի սի փոր ձեր, որոնք ան հնար է կա տա րել կեն դա-

նի նե րի վրա։ 

4. Ու սուց ման այ լընտ րան քային մե թոդ նե րի կի րա ռու-

մը բնա կա նա բար կն պաս տի ու սա նող նե րի բիոէ թի-

կա կան վար քի ու մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը։
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В начале 20 века, Альбертом Швейцером была выдвинута 
этическая концепция “уважения к жизни”, которая и являет-
ся основным предметом обсуждения данной статьи. 

Во время практических занятий по физиологии студенты 
изучают строение и функцию различных органов и систем, 
а так же функцию целого организма. При этом, практически 
невозможно получить четкое представление об имеющих 
место физиологичеких процессах, без предварительного те-
стирования научных гипотез в экспериментах на животных. 
Сотни животных умерщвляются ежемесячно только для того, 
чтобы дать студентам лучшее понимание изучаемого матери-
ала. Во время каждого эксперимента хорошо известные гипо-
тезы доказываются снова и снова посредством классических 
экспериментов, которые впервые были проведены довольно 
давно и не имеют никакой научно- экспериментальной цен-
ности. 

И вот, каждый семестр, преподавательскому коллективу 

кафедры физиологии ЕГМУ, приходится сталкивается со 
следующей дилеммой։ принести в жертву живое существо с 
целью наглядного обучения студентов, или отказаться предо-
ставлять студентам ценные знания по физиологии. 

В последнее время, были предложены такие альтерна-
тивные наглядные материалы, как анимационные фильмы, 
компьютерные модели, культуры тканей и т.д., что привнесло 
свой вклад в решение данной проблемы. Применение данных 
альтернативных учебных материалов позволяет осуществить 
процесс обучения с сохранением жизнедеятельности много-
численных животных. Кроме того, стала возможной демон-
страция таких экспериментов, которые практически трудно 
осуществить в условиях нашей кафедры; а так же прокрутить 
анимационные фильмы несколько раз в удобное для студен-
тов время. Таким образом, мы пытаемся взрастить поколение 
армянских студентов-медиков, имеющих чувство уважения к 
жизни живых существ.

 ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИОЛОГИИ
Худавердян Д.Н., Амбарцумян Г.Р.
ЕГМУ, кафедра физиологии

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

One of the key ethical concepts pertinent to this discussion is 
“respect for life”, a principle first proposed and discussed exten-
sively by Albert Schweitzer early in the 20th century.

During Physiology sessions students study structure and, 
most importantly, functions of different organs and systems as 
well as the whole living organism. It is impossible to get full un-
derstanding of physiological processes without testing scientific 
hypotheses in experiments done on living beings. Hundreds of 
animals are sacrificed monthly just to give students better under-
standing of studying material. During every experiment the well 
known hypothesis is proved again and again. These are classical 
experiments which were performed long time ago and do not 
have any research value. 

Here comes the dilemma, which we all, faculty members 

of Physiology department of Yerevan State Medical University 
(YSMU), have to face every semester։ should we harm a leaving 
being or should we refuse giving students valuable knowledge in 
Physiology? 

Luckily, different alternative methods have been suggested, 
such as animation movies, tissue cultures, computer models etc. 
that could be used while delivering Physiology sessions. The ap-
plication of alternative methods allows us promoting education 
in Physiology field, at the same time saving lives of numerous 
animals. Besides, we can show experiments which are practically 
impossible to do at our department, repeat the same animation 
of the experiment as many times as students wish and whenever 
they wish. Thus, we are trying to rise the generation of Armenian 
medical students with respect for life of living beings.

ETHICAL DILEMMAS ARISING WHILE TEACHING PHYSIOLOGY
Khudaverdyan D.N., Hambardzumyan G.R.
YSMU, Department of Physiology
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Ключевые слова: непрерывное медицинское образо-

вание, кредиты в медицинском образовании.

Непрерывное медицинское образование (НМО) 

– образовательный процесс, с по мо щью которого ме-

дицинские работники обновляют и улучшают свои 

профес сио наль ные знания и навыки. 

Цель НМО – повышение качества оказываемой 

пациентам медицинской помощи. Система НМО вклю-

чает: 1) комплекс образовательных мероприятий; 2) 

учреждения, которые их предоставляют; 3) механизмы, 

обеспечивающие своевременность и качество прохо-

ждения этого образования. 

Полученные медицинскими работниками знания 

учитываются в форме условных единиц – кредитов. 

НМО начинается после окончания медицинского вуза 

и получения права на профессиональную деятельность 

и продолжается в течение всей профес сио нальной ка-

рьеры медицинского работника. 

Следует отметить, что сегодня требование непре-

рывности медицинского обра зо ва ния обусловлено суще-

ственно изменившимися условиями в здравоохранении: 

резким увеличением объема медицинской информации 

и скоростью ее обновления (1 раз в 3–5 лет); появлени-

ем множества высокоактивных лекарственных средств 

и высоко тех но ло гич ных методов диагностики и лечения; 

увеличением доли хронических не ин  фек ци он ных забо-

леваний в структуре заболеваемости и смертности на-

селения (до 80%); удорожанием медицинской помощи, 

а также повышением информированности и за про сов 

самих паци ен тов. В этих условиях для обеспечения сов-

ременного, безопасного и эко но мически ра цио наль ного 

лечения пациентов врач должен непрерывно обнов-

лять и улуч шать свои зна ния и практические навыки, 

а качество и технологии образо ва ния должны отве-

чать изменившимся условиям. С этой целью в развитых 

странах го сударственные органы управ ления здравоох-

ранением и профессиональные медицин с кие об щества в 

последние 10 лет активно внедряют систему НМО в пра-

ктику здраво охранения.

Непрерывное профессиональное развитие 

(НПР) – синоним НМО.

Некоторые эксперты рассматривают НПР шире, 

чем НМО, подразумевая, что НПР включает процесс 

приобретения знаний и навыков не только в медици-

не, но и в других смежных с ней областях, например в 

управлении, экономике и социальной сфере.

Кредиты в НМО – это баллы или условные единицы 

изме ре ния значимости образовательного мероприятия. 

В большинстве стран за 1 кредит при нят 1 час, т.е. дли-

тельность образовательного мероприятия. Например, 

10 часов очных практических занятий приравниваются 

к 10 кредитам. Иногда при оценке значимости меро-

приятия учитываются не только его длительность, но и 

качество. Например, равные по длительности меропри-

ятия могут иметь разные кредиты: посещение нацио-

нальной конференции по специальности приравнено к 

5 кредитам (5 часов), а международной – к 7 кредитам 

(5 часов).

Ответственность за качество последипломного 

образования традиционно несут профессиональные 

медицинские ассоциации (палаты, общества), которые 

разра ба ты вают образовательные программы и квали-

фикационные требования, а также зачастую сами про-

водят образовательные мероприятия.

Последипломное медицинское образование за 

рубежом

В большинстве развитых стран врачи обязаны и 

имеют возможность непрерывно повышать свою квали-

фикацию как с помощью традиционных образователь-

ных техно ло гий (обучение в образовательном учрежде-

нии путем прохождения курса лекций и практических 

занятий), так и с помощью более современных образо-

вательных техно ло гий, например, путем самостоятель-

ного изучения специальных электронных образова-

тельных материалов (модулей) или на рабочих местах, 

используя системы поддержки принятия клинических 

решений.

Нами был изучен опыт реализации непрерывного 

медицинского образования в 22 евро пейских странах, 

США и Канаде [1, 2].

В большинстве этих стран НМО основано на креди-

тах, приравненных к 1 часу образова тель  ной активности, 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЗОР ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ягджян Г.В.
Ереванский государственный медицинский университет

УДК: 61 (071.1) : 378
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Таблица 1

Организация системы НМО в Великобритании, США, Канаде 

Показатель Великобритания США Канада

Срок действия 
лицензии

5 лет 5 лет 5 лет

Условие релицензи-
рования

Наличие НМО в соблюдении стандартов 
хорошей практики

Наличие НМО Наличие НМО

Наличие кредитов и 
их число за 5 лет

250 за 5 лет Различное для различных 
обществ по специальности. В 
среднем – 48 в год

400 (учитывают также 
значимость меропри-
ятия)

Организация, 
предоставля ю щая 
образователь  ные 
услуги по НМО

Образовательные учреждения и профес-
сиональные медицинские общества по 
специальностям. Тре бо вания к программам 
раз рабатыва ются Главным Советом по 
меди ци не (General Medical Council), работа 
которого осуществляется в соответствии 
с ак та ми Парла мен та; Совет регули ру ет 
кадровую по литику, выдает лицензии, ведет 
реестры врачей и разрабатывает программы 
для базового, специ аль  ного образова ния и 
НМО. Функции обучения по специаль нос-
ти Совет делегирует профессиональным 
обществам.

Стандарты устанавливают ся 
Советом по специальнос    ти, а 
образовательные мероприя-
тия предоставля ются как 
образовательны ми учрежде-
ниями, профессиональными 
ассоциа ция ми, так и ком мер-
ческими организациями. Все они 
должны получать аккре ди  тацию 
в Аккреди та ци он ном совете по 
НМО.

Профессиональные 
ассоциации по спе-
циальности, ко то ры ми 
разработаны электрон-
ные днев ники учета 
НМО.

Мотивация
к НМО

Проведение лицензирования и сертифика-
ции при наличии НМО

Требование наличия НМО про-
фессиональными ассо циациями, 
страховыми ком паниями и рабо-
то да телями и при прод ле нии 
лицензии

Выдача сертифика та 
после прохождения 
НМО, публикация 
информации на сайте 
общества и в регистрах

Таблица 2

Организация системы НМО в Европе

Название
страны

Требования Количество 
лет 

Количество 
кредитов

Санкции Контролирующий
орган

Австрия Гос. обязательное 3 50 Финансовые Медицинская палата

Бельгия Не обязательное 3 20 Финансовые Государтво

Болгария Не обязательное 3 50 нет Медицинская палата

Британия Проф. обязательное 5 50 Проф. ассо циации Проф. ассоциации

Венгрия Гос. обязательное 5 50 Проф.ассо циации Университет

Германия Гос. обязательное 5 50 Проф.ассо циации Проф. ассоциации

Голландия Не обязательное 2 40 нет Государство

Греция Гос. обязательное 5 20 нет Университет

Ирландия Гос. обязательное 5 50 Медицинская палата

Испания Не обязательное 5 нет Государство

Италия Проф. обязательное 3 50 нет Государство

Кипр Не обязательное 3 50 Сертификат Медицинская палата

Мальта Не обязательное Финансовые

Польша Гос. обязательное 5 50 нет Государство

Румыния 5 40

Словакия Гос. обязательное 5 50 Финансовые Государство

Словения Гос. обязательное 7 10 Проф. ассоциации

Финляндия Не обязательное 1 нет Медицинская палата

Франция Гос. обязательное 5 50 нет Государство

Чехословакия Гос. обязательное 5 нет Проф. ассоциации

Шведия Проф. обязательное 1 нет Государство

Швейцария Проф. обязательное 1 50 Финансовые Государство
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и не требует сдачи итогового экзамена. С целью мотива-

ции врачей к НМО используются следующие механизмы: 

получение НМО является условием релицензирования и 

карьерного роста; оно учитывается при заключении кон-

тракта и вы плате премии; число кредитов, набранное 

каждым врачом, публикуется в реестре ли цен зи ро ван-

ных врачей (т.е. эта информация является достоянием 

коллег, а в ряде слу ча ев – и пациентов). Финансируется 

НМО из самых различных источников и их соче та ний: 

сами ми медицинскими работниками, работодателями 

(лечебно-профилакти чес ки ми учреж де ни ями), фарма-

цевтическими компаниями, государством и страховыми 

ком па ниями. Более подробно для ряда стран структура 

НМО представлена в таблицах 1 и 2, а также в графи-

ках 1, 2.

Следует обратить внимание на то, что в США систе-

ма НМО имеет самую давнюю - бо  лее чем полувековую, 

историю. В этой стране во главе процесса НМО сто-

ит Амери кан  ская медицинская ассоциация (American 

Medical Association - АМА), которая разрабатывает тре-

бования к НМО, вы дает лицензии на право занятия ме-

дицинской деятельностью (с учетом по лу че ния кре ди тов 

НМО), ведет реестр врачей (в котором указывается чи-

сло набранных кре ди тов), предоставляет информацию 

об образовательных мероприятиях, предлагает типо вые 

пла ны прохождения НМО для различных специально-

стей. Мероприятия по НМО пре дос тав ляют самые раз-

личные организации (от образовательных академиче-

ских учреждений до коммерческих фирм). 

Но все эти организации (а их в США более 600) 

должны быть аккредитованы для осуществления обра-

зовательной активности с целью подтверждения со-

ответствия необ хо димым стандартам и возможности 

присвоения кредитов. Эту функцию выполняет Ак кре-

дитационный совет, созданный с участием вышеупо-

мянутой АМА. Набор тре бований, которые предъявляет 

Аккредитационный совет, включает: наличие адек ват-

ных клинических условий для проведения обучения; 

высокий профессионализм препо да вателей; четко 

декларированные цель и задачи обучения; программу 

обучения, соответствующую декларированной цели; ис-

пользование современных дистанционных тех нологий 

образования; доступность обучения по стоимости; на-

личие интернет-сайта для получения информации; ука-

зание на необходимые источники информации и др.

Сегодня в целях признания уровней и качества об-

разования практикующих спе циалис тов между страна-

ми Евросоюза и США разрабатываются единые согла-

сованные требования к непрерывному медицинскому 

образованию и кредитам. Например: Евро пей ский Со-

вет Медицинских Специальностей (European Union of 

Medical Specialties – UEMS) уже создал комиссию для 

аккредитации качества образовательных мероприятий; 

Европейская Комиссия по Аккредитации (European 

Accreditation Council for of Continuing Medical Education 

- EACCME) - по различным специальностям с введени-

ем единого европейского кредита. 

1 EACCMЕ кредит = 1 часу (длительность меропри-

ятия).

Требования к аккредитации конференций (резолю-

ция UEMS 2011/30) [4] и электронных ресурсов (резо-

люция UEMS 2011/20) [3] вступила в силу с 1 января 

2012 года. Американская Медицинская Ассоциация 

привлечена к этой работе, и имеется договоренность с 

2006 года о взаимопризнании кредитов, где 1 EACCMЕ 

= 1 AMA кредиту.

Сегодня, в связи с изменившимися внешними усло-

виями в здравоохранении, за ру бежом наблюдаются сле-
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дующие тенденции в системе повышения квалификации 

врачей:

 � непрерывность медицинского образования, т.е. по-

вышение квалификации происходит не периодиче-

ски, как например, 1 раз в 5 лет, а ежегодно, путем 

накопления определенного числа кредитов. Кредит 

– условная единица, равная в большинстве случаев 

1 часу образо вательной активности;

 � переход НМО из моральной обязанности медицин-

ских работников в законода тель но закрепленную 

норму, предусматривающую санкции за ее несо-

блюдение; это реализуется через такие механизмы, 

как лицензирование врачей, заключение контрак-

тов с работодателями с учетом ежегодного повы-

шения квалификации и др.;

 � усиление регулирующей роли государства в вопро-

се качества последипломного образования; это ре-

ализуется через усиление государственного контр-

оля над качеством и результатами труда врачей;

 � активное использование в образовании современ-

ных технологий: электронных информационных, те-

лекоммуникационных; 

 � проблемное обучение в малых группах, образова-

ние через специально разработанные электронные 

образовательные “модули”, обмен опытом с колле-

гами в специальных электронных “чатах”;

 � обучение непосредственно во время практической 

деятельности врачей путем внедрения клинических 

рекомендаций, электронных систем поддержки 

принятия кли ни ческих решений, клинических путей; 

 � качественное изменение содержания обра зо ва ния: 

увеличение часов на рацио наль ную фармакотера-

пию хронических неинфекционных заболеваний; 

обучение мето дам профилактики, предотвращения 

осложнений и реабилитации после этих заболева-

ний;

 � преподавание экономики здравоохранения, в том 

числе обучение методам принятия экономически 

эффективных решений; 

 � преподавание вопросов организации и управления 

здравоохранением, в том числе организации этап-

ности и преемственности в лечении пациентов;

 � обучение вопросам клинической эпидемиологии, 

медицинской информатики, навыкам работы в ме-

ждисциплинарных командах и эффективного взаи-

модействия с пациентами.

1. Continuing Medical Education and Professional Development in Europe 
(Development and Structure), Brussels, April, 2008

2. UEMS Yearbook, Special Edition, Brussels, 2009

3. Резолюция 2011/20 http://admin.uems.net/uploadedfiles/1486.pdf
4. Резолюция 2011/30 http://admin.uems.net/uploadedfiles/1497.pdf

 Л И Т Е РАТ У РА

 Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյու նը պրո ցես է, որը 
նպաս տում է  բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան զար գաց-
մա նը, թար մաց նում է նրանց գի տե լիք նե րը հի վանդ նե րի և 
բուժծա ռա յու թյան պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ: Այն նե րա ռում է 
 նոր գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, մո տե ցում նե րի շա րու նա-
կա կան ձեռք բե րում, ին չը նպաս տում է իրա զեկ, ճիշտ մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեու թյա նը: Այ սօր չկա  շա րու նա կա կան բժշ-
կա կան կր թու թյան և մաս նա գի տա կան զար գաց ման հս տակ 
 տա րան ջա տում, քա նի որ վեր ջին տաս նա մյա կում ՇԲԿ-ն, բա ցի 
դա սա կան կ լի նի կա կան բժշ կա կան առար կա նե րից, իր մեջ նե-
րա ռել է նաև կա ռա վար չա կան,  սո ցիալա կան, ան ձնա կան կա-
րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ:  

Շա րու նա  կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում տեր մի նը իր 
մեջ նե րա ռում է ոչ միայն  մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րի 
լայն շր ջա նակ, բարձր որա կի  բուժ ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու 
հա մար, այլ նաև հի վան դի խնամ քի  միջ դիս ցիպ լի նար են թա-

տեքս տում: 
Այ սօր աշ խար հում շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյու-

նից դե պի  շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում առ-
կա է մեծ շար ժում, ինչն իր մեջ նե րա ռում է  կա ռա վար չա կան, 
սո ցիալա կան ան ձնա կան կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ։ 
 Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը գործ նա կան 
ու սու ցում է, որը  շա րու նակ վում է աբողջ կյան քի ըն թաց քում: 
Չ նա յած որ մի ջազ գային հա մա կար գե րը տար բեր վում են մի-
մյան ցից առան ձին դե տալ նե րով,  այ նո ւա մե նայ նիվ ծա վալ նե րի 
և գոր ծըն թաց նե րի ընդ հան րու թյուն նե րը հ նա րա վո րու թյուն 
են տա լիս մաս նա գի տա կան զար գաց ման գոր ծու նեու թյան 
 մի ջազ գային ճա նաչ ման: Հա մա կար գե րի մեծ մա սը հիմն ված է 
ժա մային կ րե դի տային հա մա կար գի վրա: Այս հոդ վա ծում ներ-
կա յաց վում և հա մե մատ վում են ԱՄՆ, ԵՄ, Կա նա դայի շա րու-
նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան հա մա կար գե րը:

 Շա ՐՈւ Նա կա կաՆ ԲԺՇ կա կաՆ կՐ ԹՈւ ԹՅաՆ
ՀՅՈւ ՍիՍ-աՄԵ Րի կՅաՆ Եվ Եվ ՐՈ ՄիՈւ ԹՅաՆ ԵՐկՐ ՆԵ Րի Շա ՐՈւ Նա կա կաՆ 
կՐ ԹՈւ ԹՅաՆ Հա Մա կաՐ գԵ Րը
Յաղջյան Գ.Վ.
Երևանի պետական բժշկական համալսարան

 ա Մ Փ Ո Փ Ո ւ Մ
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 S U M M A R Y

Continuing Medical Education (CME) development is the pro-
cess by which health professionals keep updated to meet the 
needs of patients, the health services, and their own professional 
development. It includes the continuous acquisition of new knowl-
edge, skills, and attitudes to enable competent practice. There 
is no sharp division between continuing medical education and 
continuing professional development, as during the past decade 
continuing medical education has come to include managerial, 
social, and personal skills, topics beyond the traditional clinical 
medical subjects.

The term continuing professional development acknowledges 
not only the wide ranging competences needed to practice high 

quality medicine but also the multidisciplinary context of patient 
care.

Internationally there is a move from continuing medical educa-
tion (or clinical update) to continuing professional development, 
including medical, managerial, social, and personal skills. Con-
tinuing professional development is a process of lifelong learn-
ing in practice. Although the international systems vary in detail, 
there are many common features of content and process that 
allow international mutual recognition of activities in professional 
development. Most systems are based on an hours related cred-
its system. In this article we review and compare the system of 
CME in the USA, EU and Canada.

CONTINUING MEDICAL EDUCATION
REVIEW OF CME SYSTEMS IN THE EU COUNTRIES AND NORTH AMERICA
Yaghjyan G.V.
Yerevan State Medical University
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 Բա նա լի բա ռեր՝ բուհ, ու սում նա կան բա րե փո խում ներ, 

նո րա րա րու թյուն, ցու ցա նիշ ներ։

 Նե րա ծու թյուն

 Նո րա րա կան գոր ծու նեու թյու նը ցան կա ցած հա սա-

րա կու թյան գի տա տեխ նի կա կան և սո ցիալա կան առա-

ջըն թա ցի հիմ քում է։ Մեր երկ րում, հատ կա պես կր թու-

թյան ոլոր տում նո րա րա րու թյուն նե րը` որ պես գե րա կա 

ուղ ղու թյուն, ներդր վում են կա ռա վա րա կան մա կար-

դա կով, որն ար տա հայտ վում է նո րա րա րա կան զար-

գաց մանն ուղղ ված մի շարք որո շում ներ և օրենք ներ 

ըն դու նե լու փաս տե րով։ Այս պի սի որո շում նե րից է Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2011թ. կր թու թյան զար-

գաց ման 2011-2015 թվա կան նե րի պե տա կան ծրա գի-

րը հաս տա տե լու մա սին օրեն քը, որի ռազ մա վա րա կան 

մո տե ցում նե րում հա տուկ շեշտ վում է նո րա րա րու թյան 

կի րա ռու մը [1]։ 

Հա մաշ խար հային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նո րա-

րա րա կան գոր ծու նեու թյու նը սո ցիալ-տն տե սա կան վե-

րա փո խում նե րի, ճգ նա ժա մե րի հաղ թա հար ման, տն տե-

սա կան կա յու նու թյան կար ևոր և որո շիչ գոր ծոն է։ Այ սօր 

ՀՆԱ -ի աճի 70-85% -ը պայ մա նա վոր ված է նո րա րա րու-

թյուն նե րով։ Արևմ տյան երկր նե րում գի տա հե տա զո տա-

կան հա մալ սա րան նե րը տն տե սու թյան զար գաց ման մեջ 

զբա ղեց նում են առա ջա տար դիրք, որով հետև նրանց 

ինո վա ցիոն գոր ծու նեու թյու նից ստա ցած շա հույ թը մի 

քա նի ան գամ գե րա զան ցում է վճա րո վի կր թա կան ծա-

ռա յու թյուն նե րից ստա ցած շա հույ թը։ 

Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նում նո րա րա րու թյուն նե րի ներդր մա նը հա տուկ 

ու շադ րու թյուն է դարձ վում թե՛ կր թա կան և թե՛ առող-

ջա պա հա կան ոլորտ նե րում։ Մշակ վում են այս ոլորտ-

նե րի զար գաց մանն ուղղ ված նո րա րա կան նա խագ ծեր, 

ծրագ րեր, հատ կաց վում են ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան 

մի ջոց ներ։ Իսկ ի՞նչ են նշա նա կում նո րա րա րա կան կամ 

«ի նո վա ցիա» տեր մի նով բնու թագր վող ծրագ րե րը կամ 

այդ ծրագ րերն իրա կա նաց նող «ի նո վա ցիոն բու հ» հաս-

կա ցու թյուն նե րը։ 

Նո րա րա րու թյուն է ավե լի լավ կամ առա վել ար-

դյու նա վետ գոր ծըն թաց նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի, ապ-

րանք նե րի, տեխ նո լո գիանե րի կամ գա ղա փար նե րի 

ստեղ ծու մը, որոնք ըն դուն վում են շու կա նե րի, կա ռա-

վա րու թյուն նե րի և հա սա րա կու թյուն նե րի կող մից [2]։ Ի. 

Մի խե ևը և այլք նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյու նը սահ-

մա նում են որ պես նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե-

րի ստաց ման նպա տա կով նոր գի տե լիք նե րի ստեղ ծում 

և կի րա ռում [3]։ Հաս կա նա լի է, որ բու հում նման նո րա-

րա րա կան գոր ծու նեու թյան ամ րագ րու մը պետք է միտ-

ված լի նի կր թու թյան որա կի բարձ րաց մա նը։ 

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 միաս նու թյուն է, որը բնո րո շում է 

սահ ման ված կամ են թադ րյալ պա հանջ նե րը բա վա րա-

րե լու դրա ու նա կու թյու նը [4]։ Այս բնո րո շու մը կի րա ռե-

լի է նաև մաս նա գետ նե րի, մաս նա վո րա պես բժիշկ նե րի 

պատ րաստ ման դեպ քում։ Կր թու թյան ոլոր տում որա կը 

նույն պես ձևա վոր վում է երեք բա ղադ րի չից՝ մի ջոց նե-

րից, գոր ծըն թա ցից և ար դյուն քից։ Մի ջոց նե րը կազմ-

վում են մարդ կան ցից (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)։ Գործ-

ընթա ցը մաս նա գե տի պատ րաստ ման ու սում նա կան 

գոր ծըն թացն ու առան ձին առար կա նե րի դա սա վանդ-

ման տեխ նո լո գիաներն են։ Ար դյուն քը բու հի շր ջա նա-

վարտն է՝ գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և ան ձնային 

բնու թագ րե րի որո շա կի ծա վա լով։ 

Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում Եր ևա նի 

պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ներդր վել և 

իրա գործ վում են կր թա կան տար բեր բա րե փո խում ներ, 

որոնք, սա կայն, երբ ևէ չեն գնա հատ վել, և չի տր վել 

դրանց նո րա րա րա կան բնու թա գի րը։ Ուս տի այս աշ-

խա տան քի մի ջո ցով մենք ցան կա ցել ենք ու սում նա սի րել 

և նո րա րա րա կան ին տեգ րալ ցու ցա նի շի հաշ վարկ ման 

մի ջո ցով գնա հա տել Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա կան հա-

մալ սա րա նում իրա կա նաց վող բա րե փո խում նե րը։ 

Աշ խար հում գո յու թյուն չու նի բո լո րի կող մից ըն դուն-

ԲՈւ Հի ՆՈ Րա Րա Րա կաՆ ցՈւ ցա Նի Շը ՈՐ պԵՍ կՐ ԹՈւ ԹՅաՆ 
ՆՈ Րա Րա Րա կաՆ գՈՐ ծՈւ ՆԵՈւ ԹՅաՆ գՆա Հատ ՄաՆ գՈՐ ծիք։ 
ԵՐԵվա Նի պԵ տա կաՆ ԲԺՇ կա կաՆ Հա ՄաԼ Սա Րա Նի կՐ Թա կաՆ 
Հա Մա կաՐ գի Բա ՐԵ ՓՈ ԽՈւՄ ՆԵ Րի ՆՈ Րա Րա Րա կաՆ ԲՆՈւ Թա գի Րը
Մար կո սյան Ա.Մ.1, Ավե տի սյան Լ.Ռ.2 
1 ԵՊԲՀ, Առողջապահության կազմակերպման և բժշկական իրավունքի ամբիոն
2 ԵՊԲՀ, Ուս ման որա կի գնա հատ ման և ապա հով ման կենտ րոն
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ված և կի րառ վող, բու հի նո րա րա րա կան բնու թա գի րը 

գնա հա տող որ ևէ ընդ հա նուր ցու ցա նիշ։ Այս հար ցին 

վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում մեծ ու շադ-

րու թյուն են սկ սել դարձ նել Ռու սաս տա նի բու հե րը՝ գի-

տակ ցե լով բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում իրենց և 

արևմ տյան բու հե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող տար բե-

րու թյուն նե րը։ Բու հի նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան 

գնա հա տու մը կա րող է իրա կա նաց վել առ կա պե տա կան 

վի ճա կագ րա կան փաս տաթղ թե րի հի ման վրա, որոնց 

մի ջո ցով իրա կա նաց վում է, օրի նակ, բու հե րի պե տա կան 

հա վա տար մագ րու մը կամ մաս նա գի տու թյուն նե րի ռեյ-

տինգ նե րի որո շու մը։ Բու հե րը կա րող են հիմք վերց նել 

բու հում իրա կա նաց վող գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-

տանք նե րի ծա վալ նե րը, որա կը, գոր ծու նեու թյան տար-

բեր ուղ ղու թյուն նե րը և այլն։ 

Մի շարք մաս նա գետ նե րի և բու հե րի կող մից առա-

ջարկ վել են նո րա րա րա կան բու հի որա կա վոր ման տար-

բեր ցու ցա նիշ ներ, որոնց հաշ վարկ ման հիմ քում տար բեր 

մո տե ցում ներ և բա նաձ ևեր են։ Օրի նակ` Լ. Կոր տո վը 

առա ջար կել է բու հի նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան 

ար դյու նա վե տու թյան մո նի թո րին գի ցու ցա նիշ նե րի հա-

մա կար գային մո դել [5]։ Ըստ այդ մո դե լի` բո լոր ցու ցա-

նիշ նե րը բա ժան վում են երեք խմ բի՝ հաշ վառ ման (65 

ցու ցա նիշ), գնա հատ ման-վեր լու ծա կան (62 ցու ցա նիշ) 

և վար կան շային (21 ցու ցա նիշ)։ Հաշ վառ ման ցու ցա նիշ-

նե րը ներ կա յաց նում են առաջ նային վի ճա կագ րա կան 

հաշ վառ ման տվյալ նե րը բու հի տա րե կան տն տե սա կան 

գոր ծու նեու թյան ար դյուն քի հի ման վրա, գնա հատ-

ման-վեր լու ծա կան նե րը նոր մա վոր ված ցու ցա նիշ ներն 

են, որոնք հաշ վի են առ նում գոր ծու նեու թյան ծա վալ-

նե րի տար բե րու թյուն նե րը, վար կան շային նե րը առա վել 

կար ևոր գնա հատ ման-վեր լու ծա կան ցու ցա նիշ ներն են։ 

Առա ջարկ ված դա սա կարգ ման մեջ հիմ նա կան նո րա-

րա րա կան գոր ծըն թա ցին ուղղ վել են եր կու ցու ցա նիշ, 

որոնք բնու թագ րում են բու հում նո րա րա րա կան -ակ տիվ 

ստո րա բա ժա նում նե րի և նո րա րա րա կան փոքր կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը։ Այս ցու ցա նիշ նե րը 

գնա հատ վել են 5-միավո րա նոց սանդ ղա կով։ 

Մեկ այլ հե ղի նա կի՝ Օ. Լա տու խայի կող մից «Բու հի 

նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան հա մա լիր գնա հա տու-

մը, տե սա կան և մե թո դա կան դրույթ նե ր» ատե նա խո-

սու թյան մեջ առա ջարկ վում է բու հի ինո վա ցիոն գոր-

ծու նեու թյան գնա հատ ման մե թոդ, որի հիմ քում բու հի 

նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան դա սա կար գումն է։ 

Նրա կող մից առա ջարկ վող մե թո դա կան մո տե ցու մը 

միավո րում է չորս փուլ։ Առա ջին փու լում իրա կա նաց-

վում է նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան գնա հատ ման 

ցու ցա նիշ նե րի հա մա կար գում և խմ բա վո րում` ըստ 

երեք ուղ ղու թյուն նե րի՝ նո րա րա րա կան գոր ծու նեու-

թյան, նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյուն սո վո րեց նե լու և 

նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյու նը խթա նող կր թա կան 

գոր ծու նեու թյան։ Երկ րորդ փու լում իրա կա նաց վում 

է ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, եր-

րոր դում՝ ցու ցա նիշ նե րի գնա հա տում, իսկ չոր րոր դում՝ 

բու հի նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան ին տեգ րալ ցու-

ցա նի շի հաշ վար կում։ Նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյու-

նը գնա հատ վում է «բա ցար ձա կա պես ան բա վա րա ր», 

«ան բա վա րա ր», «բա վա րա ր», «լա վ», «շատ լա վ» սանդ-

ղա կով։ Ըստ գնա հա տա կա նի` հե ղի նակն առա ջար կում 

է բու հի նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան բա րե լավ ման 

ուղ ղու թյուն ներ [6]։ 

Ա. Նի կոլս կա յան «Բու հե րի նո րա րա րա կան ակ տի-

վու թյու նը. գնա հա տումն ու կի րա ռու մը մր ցու նա կու թյու-

նը որո շե լու դեպ քու մ» ատե նա խո սու թյան մեջ առա ջար-

կում է բու հի նո րա րա րա կան ակտ վիու թյան ցու ցա նի շը 

հաշ վար կե լու տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր ված մե թոդ, 

որը հաշ վի է առ նում բու հի գոր ծու նեու թյան տար բեր 

գոր ծոն ներ՝ կադ րային, գի տա կան, ֆի նան սա կան, ար-

տա քին (պե տա կան, տա րա ծաշր ջա նային) և այլն [7]։ 

Նո րա րա րա կան այս ցու ցա նի շը հաշ վար կե լու դեպ քում 

առա վե լա գույնս շեշ տադր վում է բու հի գի տա հե տա զո-

տա կան գոր ծու նեու թյու նը։ 

Բու հի նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյան գնա հատ-

ման վե րոն շյալ մե թոդ նե րը իրենց առա վե լու թյուն նե րով 

հան դերձ, հիմ նա կա նում վե րա բե րում են տեխ նի կա կան 

և ար դյու նա բե րա կան ուղ ղու թյուն ու նե ցող բու հե րին, 

քա նի որ այս ցու ցա նիշ նե րի հաշ վարկ նե րի դեպ քում 

միշտ հաշ վի է առն վում տր ված ար տադ րան քը, ար տո-

նագ րում նե րի թի վը, ար դյու նա բե րա կան և տն տե սա-

կան օգու տը և այլ գոր ծոն ներ։ Այդ պատ ճա ռով մեր 

հաշ վարկ նե րի հա մար մենք օգ տա գոր ծել ենք մեկ այլ 

մե թոդ, որն առա վել ընդ հա նուր գնա հա տա կան է տա-

լիս բու հի նո րա րա րա կան գոր ծու նեու թյա նը՝ առանց 

առանձ նաց նե լու բու հի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ վա-

ծու թյու նը։ Մե թո դը ներ կա յաց վում է ստորև։ 

 Նյու թը և մե թոդ նե րը

Վ. Տրայն ևի և այ լոց կող մից մշակ վել և առա ջարկ-

վել է կր թա կան գոր ծըն թա ցում բարձ րա գույն տեխ նո լո-

գիանե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի ներդր ման աս տի ճա-

նը գնա հա տող նո րա րա րա կան ին տեգ րալ ցու ցա նի շի 

մե թո դը [8]։ Ըստ այս մե թո դի` բու հի նո րա րա րա կան ին-

տեգ րալ ցու ցա նի շը որոշ վում է հետ ևյալ չորս հա մա լիր 

ցու ցա նիշ նե րի մի ջո ցով` 

1. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ժա մա նա կա կից 

տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րի և տեխ նո լո գիանե-

րի կի րառ ման ցու ցա նիշ (K1), 

2. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի որա կի ցու ցա նիշ (K2), 
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3. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում բարձր տեխ նո լո-

գիական տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման 

ցու ցա նիշ (K3),

4.  նո րա րա րու թյուն նե րի ներդր ման ծա վա լի ցու-

ցա նիշ (K4)։

K1 հա մա լիր ցու ցա նի շը հաշ վարկ վում է հետ ևյալ 

երեք գոր ծա կից նե րի մի ջո ցով.

K1.1. էլեկտ րո նային գրա դա րա նի առ կա յու թյուն և 

կի րա ռում։ Այն հա վա սար է 1-ի, եթե բու հում կա էլեկտ-

րո նային գրա դա րան, և 0-ի՝ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ-

քում։

K1.2. որա կյալ ու սում նա կան նյու թե րի մշակ ման 

միաս նա կան հա մա կար գի առ կա յու թյուն։ Ցու ցա նի շը 

գնա հատ վում է յու րա քան չյուր տա րի նո րաց ված կուր-

սե րի և ու սում նա կան նյու թե րի P կշ ռով (մո դեռ նի զա-

ցիա)` ել նե լով այն բա նից, որ այդ կշի ռը պետք է կազ մի 

առա վե լա գույ նը 50%, նվա զա գույ նը՝ 15%։

։

K1.3. ան հա տա կան պլա նա վոր ման հա մա կար գի 

առ կա յու թյուն։ Ցու ցա նի շը նա խա տե սում է բու հում յու-

րա քան չյուր ու սա նո ղի հա մար ու սում նա կան դա սըն թա-

ցի ժա մա նա կա ցույ ցի կազ մա վոր ման ավ տո մա տաց ված 

հա մա կար գի առ կա յու թյուն և գնա հատ վում է այն ու սա-

նող նե րի կշ ռով, որոնք ներգ րավ ված են ան հա տա կան 

պլա նա վոր ման մեջ։ 

Այս պի սով, K1 -ի հաշ վարկ ման բա նաձ ևը հետ ևյալն է.

։

K2 հա մա լիր ցու ցա նի շը հաշ վարկ վում է հետ ևյալ 

երեք գոր ծա կից նե րով.

K2.1. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի որա կի ապա-

հո վում բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի և դա սա խոս նե-

րի մի ջո ցով։ Ցու ցա նի շը գնա հատ վում է բու հի կող մից 

իրա կա նաց վող մաս նա գետ նե րի պատ րաստ մա նը (մեկ 

ուղ ղու թյան հա մար) ներգ րավ ված բարձ րա գույն որա-

կա վոր մամբ դա սա խոս նե րի քա նա կի հաշ վար կի մի ջո-

ցով (գի տու թյուն նե րի դոկ տոր նե րի, պրո ֆե սոր նե րի, գի-

տու թյուն նե րի թեկ նա ծու նե րի, դո ցենտ նե րի)։ Առան ձին 

գնա հատ վում է գի տու թյուն նե րի դոկ տոր նե րի (պ րո ֆե-

սոր նե րի) քա նա կը, որոնք մաս նակ ցում են առար կա նե-

րի դա սա վանդ մա նը (ցու ցա նիշ K2.1.1), և գի տու թյուն նե րի 

թեկ նա ծու նե րի (դո ցենտ նե րի) քա նա կը (ցու ցա նիշ K2.1.2)։ 

K2.1.1 ցու ցա նի շի առա վե լա գույն ար ժե քը 15 է, այ սինքն` 

15 գի տու թյուն նե րի դոկ տոր՝ մեկ մաս նա գի տու թյան 

հաշ վար կով, K2.1.2 ցու ցա նի շի առա վե լա գույն ար ժե քը 40 

է։ Ցու ցա նիշ նե րը հաշ վար կում են հետ ևյալ կերպ. 

, 

 ,

որ տեղ Nգդ-ն գի տու թյուն նե րի դոկ տոր նե րի (պ րո ֆե-

սոր նե րի) ընդ հա նուր թիվն է, որոնք մաս նակ ցում են 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցին, Nգթ-ն գի տու թյուն նե րի 

թեկ նա ծու նե րի (դո ցենտ նե րի) ընդ հա նուր թիվն է, որոնք 

մաս նակ ցում են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցին, S-ը բու-

հում իրա կա նաց վող մաս նա գի տու թյուն նե րի թիվն է։ 

K2.2. բնո րո շում է բու հում գոր ծող ու սա նող նե րի 

հետ աշ խա տող դա սա խո սա կան կազ մի որա կա վոր ման 

բարձ րաց ման հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան ար դյու նա-

վե տու թյու նը։ Ցու ցա նի շը բնո րոշ վում է տո կո սով ար-

տա հա յատ ված դա սա խոս նե րի այն մաս նա չա փով (M), 

որոնք յու րա քան չյուր տա րի ան ցնում են վե րա պատ-

րաստ ման կուրս։ Են թադր վում է, որ դա սա խո սա կան 

կազ մի առա վե լա գույն մա սը, որ յու րա քան չյուր տա րի 

վե րա պատ րաստ վում է, պետք է կազ մի 50%, իսկ նվա-

զա գույ նը՝ 10%.

։

K2.3 -ը ցույց է տա լիս որա կի կա ռա վար ման հա-

մա կար գի առ կա յու թյու նը։ Ցու ցա նի շը գնա հատ վում 

է բու հի որա կի կա ռա վար ման ISO 9001-2001 և կամ 

մի ջազ գային նոր մե րով ըն դուն ված ար տադ րան քի և 

ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի գնա հատ ման հա մա կար գե-

րի պա հանջ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի-

կա տի առ կա յու թյամբ։ K2.3 ցու ցա նի շը հա վա սար է 1-ի՝ 

հա մա պա տաս խան սեր տի ֆի կատ նե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում և 0-ի՝ դրանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում։ Այս-

պի սով, 

։

K3 հա մա լիր ցու ցա նի շը կազմ վում է երեք գոր ծա-

կից նե րից.

K3.1 -ը դա սա ցու ցա կով հաշ վա ռած լսա րա նային 

դա սըն թաց նե րի քա նակն է, որոնք ան ցկաց վում են 

բարձր տեխ նո լո գիանե րով լա բո րա տո րիանե րի, սար-

քա վո րում նե րի և տե ղե կատ վա կան-հա ղոր դակ ցա կան 

սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ մամբ։ Եթե շա բա թա-

կան դա սա ցու ցա կում նա խա տես ված է լսա րա նային 

պա րապ մունք նե րի T ակա դե միական ժամ, իսկ բարձր 

տեխ նո լո գիական սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ մամբ՝ t 

ակա դե միական ժամ, ապա K3.1 –ը հաշ վարկ վում է հետ-

ևյալ բա նաձ ևի մի ջո ցով.

։

K3.2-ն ար տա ցո լում է ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րի 

յու րաց ման օբյեկ տիվ գնա հատ ման (մո նի թո րին գի) ժա-
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մա նա կա կից հա մա կար գի առ կա յու թյունն ու գոր ծա ծու-

մը։ Այն հաշ վարկ վում է հետ ևյալ կերպ. 

։

K3.2.1 -ը որո շում է թես տա վոր ման հա մա կար գի կամ 

գնա հատ ման այլ օբյեկ տիվ մե թոդ նե րի առ կա յու թյու նը 

ոչ միայն մի ջան կյալ ատես տա վոր ման (քն նու թյուն նե րի) 

փու լում, այլև դրանք առաջ նոր դող մո դուլ նե րի, դի դակ-

տիկ միավոր նե րի, առան ձին դա սըն թաց նե րի նյու թե րի 

յու րաց ման փու լե րում։ Այս պի սի հա մա կար գի առ կա-

յու թյան դեպ քում K3.2.1=1, բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ 

K3.2.1=0։ 

K3.2.2 -ը օբյեկ տիվ մե թոդ նե րով (թես տա վոր մամբ և 

այլն) գնա հատ ման կշ ռի (n) և ու սում նա կան գոր ծըն թա-

ցում դր վող բո լոր N գնա հա տա կան նե րի հա րա բե րու-

թյունն է.

։

K3.3 -ը բու հում տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի առ-

կա յու թյան ցու ցա նիշն է, որը յու րա քան չյուր ու սա նո ղի 

հա մար ու նի էլեկտ րո նային գործ (դոսյե), որ տեղ ֆիքս-

վում են ու սա նո ղի բո լոր գնա հա տա կան նե րը, ու սում-

նա կան պրո ցե սի ան ցած փու լե րը, ձևա վոր վում են 

ակա դե միական տե ղե կանք նե րը և կր թու թյան մա սին 

փաս տաթղ թե րի հա վել ված նե րը։ Այս պի սի հա մա կար գի 

առ կա յու թյան դեպ քում K3.3=1, բա ցա կա յու թյան դեպ-

քում՝ K3.3=0։ Այս պի սով, 

 ։

K4 հա մա լիր ցու ցա նիշն ար տա ցո լում է նո րա րա րու-

թյուն նե րի (ի նո վա ցիանե րի) ներդն ման ծա վա լը և գնա-

հատ վում է վեր ջին 3 տար վա ըն թաց քում շր ջա նա վարտ-

նե րի մի ջին թվով, այ սինքն` յու րա քան չյուր տա րի տր վող 

կր թու թյան վկա յա կան նե րով, բա կա լավ րի D մա կար դա-

կի բեր ման ցու ցա նի շով, որ տեղ D-ն հաշ վարկ վում է այս-

պես.

բակ*K բեր + մաս նա գետ*K բեր + մա գիստ րոս*Kբեր + 

+ աս պի րանտ*K բեր + վեր_ պատ_2տ*K բեր +

+  վեր_ պատ_500ժ*K բեր + վեր_ պատ_72ժ*K բեր ։

 Բեր ման ցու ցա նի շը՝ Kբեր –ը, ընտր վում է ըստ կր թա-

կան գոր ծըն թա ցի նոր մա տի վային տևո ղու թյան` 

 բա կա լավր՝ 4 տա րի, Kբեր = 1,

 մաս նա գետ՝ 5 տա րի, Kբեր = 5 ÷ 4 = 1,25,

 մա գիստ րոս՝ 6 տա րի, Kբեր = 6 ÷ 4 = 1,5,

աս պի րանտ՝ 5+3 տա րի, Kբեր = 8 ÷ 4 = 2,

 վե րա պատ րաս տում՝ 2 տա րի, Kբեր = 2 ÷ 4 = 0,5,

 վե րա պատ րաս տում՝ 500 ակա դե միական ժամ 

(500/2000=0,25 տա րի),

Kբեր =0,25÷4=0,0625,

 վե րա պատ րաս տում՝ 72 ակա դե միական ժամ 

(72/2000=0,036 տա րի),

Kբեր =0,036÷4=0,009։

K4 -ը հաշ վարկ վում է` բու հի շր ջա նա վարտ նե րի D 

թի վը բա ժա նե լով բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի առա վե-

լա գույն Dmax թվին։ 

Ի վեր ջո հաշ վարկ վում է Ki ին տեգ րալ ցու ցա նի շը, 

որը բո լոր վե րոն շյալ ցու ցա նիշ նե րի կշ ռային գու մարն է.

։

Ին տեգ րալ ցու ցա նի շի ֆի զի կա կան բնույթն այն է, 

որ ցու ցա նիշն ար տա ցո լում է բու հի ցու ցա նիշ նե րի մո-

տեց ման աս տի ճա նը առա վե լա գույն ար ժեք նե րին։ Բու-

հի ին տեգ րալ ցու ցա նի շը հա վա սար է 1-ի, եթե այն տեղ 

բազ մա կող մա նիորեն և ամ բողջ ծա վա լով կի րառ վում են 

նո րա րա րու թյուն ներն ու բարձ րա գույն տեխ նո լո գիանե-

րը։ Եթե ցու ցա նի շի սահ մա նային ար ժե քը 0,5 է, ապա 

այն թույլ է տա լիս նո րա րա րա կան բու հերն առանձ նաց-

նել սո վո րա կան նե րից։ 

Ար դյունք նե րը 

Օգ տա գոր ծե լով նո րա րա րա կան ցու ցա նի շի հաշ-

վարկ ման բա նաձ ևը՝ մեր կող մից հաշ վարկ վե ցին բո լոր 

չորս հա մա լիր ցու ցա նիշ նե րը։ 

K1.1 ցու ցա նի շի հաշ վար կը կա տար վել է՝ ել նե լով 

հա մալ սա րա նում էլեկտ րո նային գրա դա րա նի առ կա-

յու թյու նից։ Նշենք, որ էլեկտ րո նային կամ թվայ նաց-

ված է կոչ վում այն պի սի գրա դա րա նը, որ տեղ հա վա-

քա ծու նե րը պահ վում են թվայ նաց ված տար բե րա կով 

(ի տար բե րու թյուն տպագր ված աշ խա տու թյուն նե րի), 

և նյու թե րը հա սա նե լի են հա մա կար գիչ նե րի մի ջո ցով։ 

2006 -ից ԵՊԲՀ-ն մաս նակ ցում է Առող ջա պա հու թյան 

հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան զար գա ցող երկր-

նե րի հա մար նա խա տես ված առող ջա պա հա կան հե տա-

զո տու թյուն նե րի ծրագ րին (HINARI Access to Research 

in Health Programme), որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

առ ցանց օգտ վե լու կեն սաբժշ կա կան և սո ցիալա կան 

գի տու թյուն նե րին վե րա բե րող հա մաշ խար հային գի-

տա կան գրա կա նու թյու նից, ամ սագ րե րից և գր քե րից։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս մի ջո ցը հնա րա վո րու թյուն չի տա-

լիս օգտ վե լու բժշ կա կան կր թու թյան ժա մա նա կա կից 

գրա կա նու թյան էլեկտ րո նային տար բե րակ նե րից, քա-

նի որ բժշ կա կան դա սագր քե րի միայն շատ քիչ մասն 

է թվայ նաց ված և հա սա նե լի սո վո րող նե րին և աշ խա-
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տող նե րին։ Բա ցի դրա նից, առ կա մի ջոց նե րը սո վո րող-

նե րին և դա սա խոս նե րին հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է գրա դա րա նում հա մա կարգ չային լսա րա-

նի և հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյան առ կա յու թյուն, 

որը ներ կա յումս բու հում չի գոր ծում ան հրա ժեշտ կար-

գով։ Այս պի սով, հա մալ սա րա նում առ կա մի ջոց նե րը չեն 

ապա հո վում էլեկտ րո նային գրա դա րա նի առ կա յու թյու-

նը, հետ ևա բար K1.1 -ը հա վա սար է 0-ի։ 

ԵՊԲՀ -ի բո լոր ամ բիոն նե րում 2006-2011թթ. վե րա-

նայ վել և նո րաց վել են բո լոր ու սում նա կան ծրագ րե րը, 

որոնք կազ մում են ու սում նա կան նյու թի մոտ 15% -ը [9-

15]։ Ուս տի` 

։

Չ նա յած վեր ջին տա րի նե րի բո լոր բա րե փո խում-

նե րին և նո րա րա րու թյուն նե րին` ԵՊԲՀ -ո ւմ և ընդ հան-

րա պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն 

կր թա կան հա մա կար գում հիմ նա կա նում բա ցա կա յում է 

ան հա տա կան ու սուց ման հա մա կար գը, որը թույլ կտար 

սո վո րո ղին ինք նու րույն ընտ րել ու սում նա կան ծրագ րով 

նա խա տես ված պար տա դիր առար կա նե րի հեր թա կա-

նու թյու նը և կի սա մյա կային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը։ 

Հետ ևա բար K1.3=0 -ի։ 

Տե ղադ րե լով վե րը հաշ վարկ ված K1.1, K1.2 և K1.3 ցու-

ցա նիշ նե րի ար ժեք նե րը՝ կս տա նանք K1 –ի ար ժե քը. 

K
1
 = 0,4 × 0 + 0,3 × 0 + 0,3 × 0 = 0։

K2 -ի ար ժե քը հաշ վար կե լու հա մար մեր կող մից հաշ-

վարկ վե ցին K2.1, K2.2 և K2.3 ցու ցա նիշ նե րի ար ժեք նե րը։ 
ԵՊԲՀ -ում 2010/2011 ու սում նա կան տա րում ու սում-

նա կան գոր ծըն թա ցում ընդ գրկ ված էին 173 պրո ֆե սոր 

և 321 դո ցենտ։ Բուհն իրա կա նաց նում էր կր թա կան 

ծրագ րեր մաս նա գի տա կան 3 ուղ ղու թյուն նե րով բա կա-

լավ րիատի ծրագ րե րում և մաս նա գի տա կան 4 ուղ ղու-

թյուն նե րով մա գիստ րա տու րայի ծրագ րե րում, այ սինքն` 

S-ը հա վա սար է 7-ի։ Այս թվե րը տե ղադ րե լով բա նաձ ևի 

մեջ՝ կս տա նանք K2.1 -ի ար ժե քը.

K
2.1.1 

= 173 ÷ 7 ÷ 15 = 1,64,
K

2.1.2 
= 321 ÷ 7 ÷ 40 = 1,14,

K
2.1 

= 0,5 × 1,64 + 0,5 × 1,14 = 0,82 + 0,57 = 1,39։
2006 -ից ԵՊԲՀ -ո ւմ 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-

ցում է ար տա սահ մա նյան կլի նի կա նե րում և բու հե րում 

տար բեր բնույ թի՝ կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ 

վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րին, ինչ պես նաև հան-

րա պե տու թյու նում 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 [16]։ Այս ցու ցա նիշ նե րը տե ղադ րե լով բա նաձ ևի 

մեջ՝ ստա նում ենք K2.2 –ի ար ժե քը. 

 :

 Ներ կա յումս ԵՊԲՀ -ո ւմ չկա որա կի կա ռա վար ման 

մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված հա վաս տա գիր ու նե ցող 

հա մա կարգ, այդ պատ ճա ռով K2.3 -ը հա վա սար է 0-ի։ Այս 

փաս տա ցի թվե րը հա մա պա տաս խան բա նաձ ևի մեջ 

տե ղադ րե լով՝ ստաց վում է K2 -ի ար ժե քը. 

K
2 
= 0,4 × K

2.1
 + 0,3 × K

2.2
 + 0,3 × K

2.3 
= 

= 0,4 × 1,39+0,3 × 0 + 0,3 × 0 = 0,556։

 Նո րա րա րա կան ցու ցա նի շի հաշ վար կի հա ջորդ 

քայ լը K3 -ի հաշ վարկն է։ ԵՊԲՀ -ո ւմ դա սըն թաց նե րը հիմ-

նա կա նում լսա րա նային են` առանց հա մա կար գիչ նե րի և 

տրե նա ժո րային սի մու լյա տո րային լա բո րա տո րիանե րի 

կի րառ ման։ Հետ ևա բար K3.1 -ը = 0-ի։ 

ԵՊԲՀ -ու մ 2006 -ից ներդր վել է գի տե լիք նե րի գնա-

հատ ման թես տային հա մա կար գը (թե՛ մի ջան կյալ, թե՛ 

վերջ նա կան քն նու թյուն նե րի ժա մա նակ) [9], հետ ևա բար 

K3.2.1 հա վա սար է 1-ի ։

 Քա նի որ գի տե լիք նե րը ԵՊԲՀ -ո ւմ գնա հատ վում են 

միայն մի ջան կյալ քն նու թյուն նե րի (հար ցում նե րի) և քն-

նու թյուն նե րի ար դյուն քում (և ոչ մի ու րիշ փու լում կամ 

դա սա վանդ ման ըն թաց քում), ուս տի K3.2.2 -ը հա վա սար է 

0-ի։ Հետ ևա բար` 

K
3.2

=0,5 × K
3.2.1

 + 0,5 × K
3.2.2 

= 0,5 × 1 + 0,5 × 0 = 0,5։

Սկ սած 2006 -ի ց` ԵՊԲՀ -ի յու րա քան չյուր ու սա նո ղի 

վե րա բե րյալ բո լոր տվյալ նե րը, նե րա ռյալ ուս ման առա-

ջա դի մու թյու նը, պահ պան վում են էլեկտ րո նային բա զա-

յում, որի հի ման վրա 2009թ. մշակ վեց ակա դե միական 

տե ղե կան քի մի ջազ գային նոր մե րով ըն դուն ված ձևը, 

որը սկ սած 2010 -ից տր վում է ու սա նող նե րին՝ այն ձևա-

վո րե լով բա զա յում տվյալ պա հին եղած տվյալ նե րից։ 

Հետ ևա բար K3.3=1 -ի։ 

Ե րեք տվյալ նե րի ար դյուն քում հաշ վարկ վում է K3 -ը .

K
3 
= 0,4 × K

3.1 
+ 0,3 × K

3.2 
+ 0,3 × K

3.3 
= 0,4 × 0 +

+ 0,3 × 0,5 + 0,3 × 1 = 0,15 + 0,3 = 0,45։ 

ԵՊԲՀ-ն ու նե նում է տա րե կան մոտ 600 շր ջա նա-

վարտ բա կա լավ րիատի ծրագ րում, 550 շր ջա նա վարտ 

մա գիստ րա տու րայի ծրագ րե րում և 200 շր ջա նա վարտ 

կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յում [17]։ Ըստ ՀՀ ազ գային 

վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 2011թ. հրա պա րա կած 

տվյալ նե րի՝ բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի առա վե լա գույն 
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թի վը հա վա սար է՝ Dmax=24000 [18]։ 

K
4 
= D ÷ 24000,

D = 600×1 + 550×1,5 + 200×0,5 = 600+825+100 = 1525։ 

Այս թվե րի ար դյուն քում հաշ վարկ վում է K4 -ը .

K
4 
= 1525 ÷ 24000 = 0,063։

 Բո լոր հա մա լիր ցու ցա նիշ նե րի (K1, K2, K3, K4) ար-

դյուն քում հաշ վարկ վել է վեր ջին Ki-ն՝ ին տեգ րալ ցու ցա-

նի շը. 

K
i 
= 0,25 × K

1 
+ 0,25 × K

2 
+ 0,25 × K

3 
+ 0,25 × K

4 
= 

= 0,25 × 0 + 0,25 × 0,556 + 0,25 × 0,45 + 0,25 × 0,063 = 

0,139 + 0,113 + 0,015 = 0,128։

 Կա տա րե լով վե րոն շյալ հաշ վարկ նե րը՝ կա րող ենք 

եզ րա կաց նել, որ, ըստ Մ. Տրայն ևի առա ջարկ վող բու հի 

նո րա րա րա կան աս տի ճա նը բնու թագ րող ցու ցա նի շի, 

վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում կա տա րած բա րե փո-

խում նե րի ար դյուն քում ԵՊԲՀ-ն չի դաս վում նո րա րա-

կան բու հե րի շար քին։

 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ և եզ րա հան գում ներ

 Բու հի նո րա րա րա կան մա կար դա կի հաշ վար կի վե-

րը առա ջարկ ված տար բե րա կը, առա վե լու թյուն նե րով 

հան դերձ, մեր կար ծի քով ամ բող ջա կան չէ, որով հետև, 

ըստ Տրայն ևի մե թո դի, բու հում կր թու թյան նո րա րա րա-

կան մա կար դա կը պայ մա նա վոր ված է միայն ու սա նող-

նե րի և որա կա վո րում ու նե ցող դա սա խոս նե րի  քա նա կի 

և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում կի րառ վող ժա մա նա-

կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի առ կա յու թյամբ ու կի-

րառ մամբ։ Մեր կար ծի քով կր թու թյան որա կի վրա մեծ 

ազ դե ցու թյուն է գոր ծում ոչ միայն մե թո դա պես վե րա-

պատ րաստ ված դա սա խոս նե րի քա նա կը, այլև վեր ջին-

նե րիս զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կը և գի տա հե տա զո-

տա կան աշ խա տանք նե րում նրանց ընդ գրկ վա ծու թյան 

աս տի ճա նը։ Ուս տի բու հի նո րա րա րա կան աս տի ճա նը 

բնու թագ րող ցու ցա նի շը և դրա հաշ վար կի հա մար առա-

ջարկ վող բա նաձևն ամ բող ջաց նե լու հա մար մեր կող մից 

առա ջարկ վում է Մ. Տրայն ևի կող մից առա ջարկ ված 

հաշ վար կային բա նաձ ևի մեջ ավե լաց նել ևս 2 գոր ծա-

կից՝ K5 և K6, որոնք կու նե նան հետ ևյալ բնու թագ րե րը։

K5 –ը բնու թագ րում է բու հում իրա կա նաց վող գի տա-

հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ծա վա լը և հաշ վարկ-

վում է K5.1, K5.2 և K5.3 գոր ծա կից նե րի մի ջո ցով, հետ ևյալ 

բա նաձ ևով`

K
5 
= 0,4 × K

5.1
+0,3 × K

5.2
 + 0,3 × K

5.3
, 

որ տեղ`

K5.1 -ը բնու թագ րում է բու հում իրա կա նաց վող գի-

տա կան աշ խա տանք նե րի տե սա կա րար կշի ռը և հաշ-

վարկ վում է` բու հում գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

հաս տատ ված թե մա նե րի քա նա կը բա ժա նե լով երկ րում 

իրա կա նաց վող գի տա կան աշ խա տանք նե րի թվին։ 

K5.2 -ը ար տա բյու ջե տային ֆի նան սա վո րում ու նե ցող 

գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի /գ րան տային ծրագ րե-

րի/ մաս նա բա ժինն է, որը հաշ վարկ վում է որ պես բու-

հում իրա կա նաց վող բո լոր հե տա զո տա կան թե մա նե րի 

մաս նա բա ժին։ 

K5.3 -ը այլ երկր նե րի բու հե րի կամ հե տա զո տա կան 

կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցային հե տա զո տա կան 

ծրագ րե րի տե սա կա րար կշիռն է բու հում իրա կա նաց-

վող բո լոր հե տա զո տա կան թե մա նե րում։ 

K6 գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս գի տա կան աշ խա-

տանք նե րում ընդ գրկ ված դա սա խոս նե րի քա նա կա կան 

գնա հա տա կա նը և հաշ վարկ վում է հե տա զո տա կան 

աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցող դա սա խոս նե րի P կշ-

ռով` ել նե լով այն բա նից, որ այդ կշի ռը պետք է կազ մի 

առա վե լա գույ նը 50%, նվա զա գույ նը՝ 15% (տո կոս ներն 

ընտր ված են՝ հաշ վի առ նե լով տե ղային և մի ջազ գային 

բու հե րի փոր ձը)։ Գոր ծա կի ցը հաշ վար կե լու հա մար 

առա ջարկ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևը. 

։

Այս պի սով, բու հի նո րա րա րա կան ցու ցա նի շը հաշ-

վար կե լու հա մար, ավե լաց նե լով վե րոն շյալ եր կու գոր-

ծա կից նե րը, ին տեգ րալ ցու ցա նի շը կա րե լի է հաշ վար կել 

հետ ևյալ բա նաձ ևով. 

K
i 
= 0,2×K

1 
+ 0,2×K

2 
+ 0,2×K

3 
+ 0,2×K

4
 + 0,1×K

5
 + 0,1×K

6 ։ 

Նո րա րա րա կան ցու ցա նի շի նոր ար ժե քը ստա նա լու 

հա մար ստորև հաշ վարկ վել են առա ջարկ վող գոր ծա-

կից նե րի ար ժեք նե րը։ 

ԵՊԲՀ -ո ւմ ներ կա յումս հաս տատ ված են 60 գի տա-

կան թե մա [19], իսկ Հա յաս տա նում գի տու թյուն նե րի պե-

տա կան կո մի տեի կող մից ֆի նան սա վոր վում են 700 գի-

տա հե տա զո տա կան թե մա [20]։ Հետ ևա բար՝ 

K
5.1

 = 60 ÷ 700 = 0.085։ 

Ըստ 2011թ. տվյալ նե րի` բու հում առևտ րա բյու ջե-

տային (գ րան տային) ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց-

վում է 7 թե մա [19]։ Այ սինքն` 

K
5.2  

= 7 ÷ 60 = 0,12։ 

Ըստ 2011թ. տվյալ նե րի` այլ երկր նե րի բու հե րի հետ 

հա մա տեղ ԵՊԲՀ -ու մ իրա կա նաց վում է եր կու հե տա զո-

տա կան աշ խա տանք, հետ ևա բար 
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K
5.3  

= 2 ÷ 60 = 0,03։

 Տե ղադ րե լով այս գոր ծա կից նե րի ար ժեք նե րը K5 –ի 

հաշ վարկ ման բա նաձ ևի մեջ` ստա նում ենք 

K
5 
= 0,4×0,085 + 0,3×0,12 + 0,3×0,03 =

= 0,485 + 0,036 + 0,009 = 0,53։ 

ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա-դա սա խո սա կան կազ մը, ըստ 

2010-2011թթ. տվյալ նե րի, մո տա վո րա պես 700 դա սա-

խոս է։ Ըստ 2011թ. գի տա կան հաշ վետ վու թյան` ԵՊԲՀ 

դա սա խոս նե րից գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-

րին մաս նակ ցում են 134 -ը [19], որը ԵՊԲՀ դա սա խոս-

նե րի 19%-ն է։ Տե ղադ րե լով այս տո կո սը բա նաձ ևի մեջ՝ 

կս տա նանք K6 -ի ար ժե քը. այն հա վա սար է 0,114 -ի ։

 Տե ղադ րե լով հա մա պա տաս խան գոր ծա կից նե րի 

ար ժեք նե րը նո րա րա րա կան ին տեգ րալ ցու ցա նի շի հաշ-

վարկ ման նոր առա ջարկ վող բա նաձ ևի մեջ՝ կս տա նանք` 

K
i
= 0,2×0 + 0,2×0,556 + 0,2×0,45 + 0,2×0,063 + 0,1×0,53 +

+ 0,1×0,114 = 0,13 + 0,11 + 0,013 + 0,053 + 0,0114 = 0,317։ 

Ըն դու նե լով ցու ցա նի շի նույն՝ 0,5 սահ մա նային 

ար ժե քը` տես նում ենք, որ նույ նիսկ բու հի ինո վա ցիոն 

գոր ծու նեու թյան բնու թագ րե րի ավե լաց ման դեպ քում 

ԵՊԲՀ-ն չի ան ցնում այս սահ մա նային ար ժե քը։ 

Ին տեգ րալ ցու ցա նի շի հաշ վար կի վեր լու ծու թյու նը 

թույլ է տա լիս հիմ նա վո րել ԵՊԲՀ -ու մ այն բա րե փո խում-

նե րի և նոր ծրագ րե րի իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու-

թյու նը, որոնք կն պաս տեն ԵՊԲՀ -ի նո րա րա րա կան գոր-

ծու նեու թյան բարձ րաց մա նը։ Դրանք են` 

1. բու հում էլեկտ րո նային գրա դա րա նի ստեղ ծու մը, 

2. ու սում նա կան ծրագ րե րի վե րա նա յումն ու նո րա ցու-

մը, 

3. ան հա տա կան ու սուց ման ծրագ րե րի հնա րա վո րու-

թյու նը մա գիստ րա տու րա յում և հետ դիպ լո մային ու-

սուց ման մեջ, 

4. դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե-

րի կազ մա կեր պումն ու որա կա վոր ման բարձ րաց-

ման հա մա կար գի ներդ րու մը, 

5. ո րա կի կա ռա վար ման հա մա կար գի հա վա տար մագ-

րու մը (վ կա յագ րում), 

6. գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի ու սուց ման հա մար 

հա մա պա տաս խան կենտ րո նի ստեղ ծու մը,

7.  գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նեու թյան խրա խուս-

ման մե թոդ նե րի և մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը։

 Զար գաց ման այս պի սի ուղ ղու թյու նը ակն հայ տո րեն 

կն պաս տի ԵՊԲՀ -ու մ կր թու թյան որա կի և հետևա բար 

երկ րում բուժս պա սարկ ման որա կի բա րե լավ մա նը։
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В свете современных тенденций по внедрению инноваций 
в области здравоохранения и образования в мире и в нашей 
стране, в статье обсуждаются понятия инновационного вуза и 
методы оценивания его инновационной деятельности. На ос-
нове предложенных различных инновационных показателей 
был выбран, модифицирован и рассчитан инновационный по-
казатель для оценивания деятельности Ереванского государ-
ственного медицинского университета, учитывая реформы по 
внедрению Болонского процесса. 

По подсчетам инновационного показателя, ЕГМУ не от-
носится к числу инновационных вузов. Анализ величины 

показателя и составляющих коэффициентов позволяет обо-
сновать направления реформ в ЕГМУ, в частности, создание 
электронной библиотеки, обновление учебных программ, 
возможность индивидуального планирования учебного про-
цесса в магистратуре и на постдипломном уровне, внедрение 
системы повышения квалификации преподавателей, серти-
фикация системы контроля качества образования, создание 
центра обучения практических навыков, подготовление мето-
дов и механизмов стимулирования научно-исследовательской 
деятельности. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВУЗА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА. ИННОВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ ЕГМУ
Маркосян А.М.1, Аветисян Л.Р.2
1 ЕГМУ, кафедра организации здравохранения и медицинского права
2 ЕГМУ, центр оценки и обеспечения качества образования

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

During the past few years there has been an increasing trend 
of implementation of innovations in healthcare and education 
worldwide and in Armenia. In this respect the concept of “Innova-
tive HEI” and assessment tools of HEI innovative activities are 
discussed. An indicator of innovation has been chosen, modified 
and calculated for the Yerevan State Medical University, consid-
ering the recent reforms related to the implementation of the Bo-
logna Process. 

 The value of calculated indicator showed that YSMU may not 
be considered as innovative. Based on the analysis of the fac-
tors, we could justify the directions of the YSMU reforms, such as 
establishment of an electronic library, curriculum development, 
possibility of individual planning of the curriculum in postgradu-
ate programs, establishment of faculty development programs, 
establishment of skills labs and simulation centers, support and 
advancement of the research activities.

HEI INDICATOR OF INNOVATION AS AN ASSESSMENT TOOL OF THE HEI INNOVATIVE ACTIVITY. 
EVALUATION OF THE INNOVATION LEVEL OF YSMU EDUCATION SYSTEM REFORMS
Markosyan A.M.1, Avetisyan L.R.2
1 YSMU, Department of healthcare organization and medical law
2 YSMU, Center of education quality assessment and assurance
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 Նե րա ծու թյուն 

Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նում 

վեր ջին տա րի նե րին բազ մա թիվ բա րե փո խում ներ են 

իրա կա նաց վել Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե-

րում։ 2012 -ից ԵՊԲՀ-ն սկ սել է պե տա կան հա վա տար-

մագր ման գոր ծըն թա ցը, որն իրա կա նաց վում է «Մաս-

նա գի տա կան կր թու թյան որա կի ապա հով ման ազ գային 

կենտ րո ն» հիմ նադ րա մի (ՈԱԱԿ) կող մից` ըստ «Ո րա կի 

ապա հով մա ն եվ րո պա կան ըն կե րակ ցու թյա ն» (ENQA) 

մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի և  չա փո րո շիչ նե րի [1]։ Հա-

վա տար մագր ված կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լու հա մար 

բու հե րը պետք է գնա հատ վեն սահ ման ված բո լոր չա-

փա նիշ նե րով։ Այս բա րե փո խում նե րը բա ցի ԵՊԲՀ -ից 

կա տար վե լեն նաև ՀՀ այլ պե տա կան բու հե րում, սա-

կայն նրանց միջև որ ևէ հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն 

դեռևս չի իրա կա նաց վել։ 

Հա վա տար մագր ման չա փա նիշ նե րի ընդ հա նուր 

սկզ բունք նե րից մե կը վե րա բե րում է հա սա րա կա կան 

պա տաս խա նատ վու թյա նը` ըստ որի բուհն իր տրա-

մադ րած կր թու թյան, իրա կա նաց րած հե տա զո տու թյան 

և օգ տա գոր ծած ռե սուրս նե րի հա մար հաշ վե տու է ինչ-

պես պե տու թյա նը, այն պես էլ հա սա րա կու թյա նը։ Չա-

փո րո շիչ նե րը սահ մա նում են, որ բու հը պետք է ու նե նա 

հաշ վետ վու թյան սահ ման ված կարգ, ապա հո վի ըն թա-

ցա կար գե րի և գոր ծըն թաց նե րի թա փան ցի կու թյու նը և 

հա սա նե լիու թյու նը հա սա րա կու թյա նը, բու հում պետք 

գոր ծեն հա սա րա կու թյան հետ կա պե րի ձևա վոր մա նը 

նպաս տող հե տա դարձ կա պի և հա սա րա կու թյա նը ար-

ժեք նե րի փո խանց ման կա յուն մե խա նիզմ ներ։ Այս ամե-

նի նպա տա կը բու հի հա սա րա կա կան վար կա նի շի բարձ-

րա ցումն է։

 Բու հի հա սա րա կա կան հա վա տար մագ րու մը հա-

սա րա կու թյան և մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի կող մի ց ու սում նա կան հաս տա տու թյան ճա նա չումն 

է։ Այն կար ևոր գոր ծոն է ինչ պես բու հի վար կա նի շի, 

այն պես էլ նրա գոր ծու նեու թյան ու պե տա կան հա վա-

տար մագր ման հա մար։  Բու հե րի դա սա կար գումն ըստ 

հա սա րա կա կան վար կա նի շի կա րե լի է կա տա րել ինչ-

պես մի ջազ գային, այն պես էլ տվյալ երկ րի բու հե րի հա-

մե մա տա կան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով։ Վար կա նի շային 

դա սա կար գու մը կա րող է գնա հա տել բու հի գոր ծու նեու-

թյունն ամ բող ջու թյամբ, ինչ պես նաև առան ձին կր թա-

կան ծրագ րե րը կամ գոր ծու նեու թյան այլ ոլորտ նե րը 

մաս նա վո րա պես։

 Նյու թը և մե թոդ նե րը 

Երկ րի ներ սում ԵՊԲՀ հա սա րա կա կան վար կա նի շը 

հաշ վար կե լու հա մար որ պես հա մե մա տա կան միավոր-

ներ (բու հեր) ընտր վել են Եր ևան քա ղա քինը պե տա կան 

(ոչ ար վես տի ու սպոր տի) բարձ րա գույն ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն ներ։ Դ րանք են Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նը  (Ե ՊՀ), Հա յաս տա նի պե տա կան ճար-

տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նը (ՀՊՃՀ), Եր ևա նի 

ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե տա կան 

հա մալ սա րա նը (Ե ՃՇՊՀ), Հա յաս տա նի պե տա կան տն-

տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նը (ՀՊՏՀ), Խ. Ա բո վյա-

նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 

հա մալ սա րա նը (ՀՊՄՀ), Եր ևա նի Վ. Բ րյու սո վի ան վան 

պե տա կան լեզ վա բա նա կան հա մալ սա րա նը (Ե ՊԼՀ), 

Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րային հա մալ սա րա նը 

(Հ ՊԱՀ), Հայ-ռու սա կան (ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նը 

(ՀՌՍՀ)։ 

Բու հի վար կա նի շային հաշ վար կի մեր կող մից օգ-

տա գործ ված մե թո դի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 

է նրա նով, որ այս մե թո դում հաշ վի են առն ված  բու հի 

հա վա տար մագր ման ժա մա նակ գնա հատ վող մի շարք 

գոր ծոն ներ՝ բու հի քա ղա քա կա նու թյու նը , ու սում նա-

կան մի ջա վայ րի հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րով 

ապա հով վա ծու թյու նը, բարձր որա կա վո րում ու նե ցող 

պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, ինչ պես նաև կր-

թու թյան որակն ու հա սա րա կա կան պա տաս խա նատ-

վու թյունն ապա հո վող հա մա կար գի առ կա յու թյու նը։ 

Այս առու մով Վ. Տրայն ևի և այ լոց կող մից բու հե րի հա-

սա րա կա կան վար կա նի շի  հաշ վարկ ման  հա մար մ շակ-

ված և առա ջարկ ված  հա տուկ  գոր ծա կից ներն ու ցու-

ցա նիշ ներն առա վե լա գույնս են հա մա պա տաս խա նում 

մեր նպա տակ նե րին։ Այս վար կա նի շային  ցու ցա նի շը 

 հաշ վարկ վում է հա տուկ եղա նա կով, որը բնու թագ-

րում է բու հի ժո ղովր դայ նու թյունն ու հե ղի նա կու թյու նը։ 

Ստորև բեր վում է Տրայն ևի կող մից բու հի վար կա նի շի 

հաշ վար կի առա ջարկ վող տար բե րա կը` ըստ հետ ևյալ 

հինգ հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րի։

 ԲՈւ Հի վաՐ կա Նի Շը ՈՐ պԵՍ կՐ ԹՈւ ԹՅաՆ Հա Սա Րա կա կաՆ 
գՆա Հատ ՄաՆ Մի ՋՈց ։ ԵՐ Եվա Նի պԵ տա կաՆ ԲԺՇ կա կաՆ 
Հա ՄաԼ Սա Րա Նի Հա Սա Րա կա կաՆ վաՐ կա Նի Շը ՀՀ ԲՈւ ՀԵ Րի ՇաՐ քՈւՄ
Մար կո սյան Ա.Մ.
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կազմակերպման և բժշկական իրավունքի ամբիոն

ՀՏԴ. 61 (071.1)։378 (479.25)
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1. K1 -ը գի տե լիք նե րի ստուգ ման ժա մա նակ կի րառ վող 

այն պի սի մե թոդ նե րի տո կո սային հա րա բե րու թյունն 

է, որոնց դեպ քում  կի րառ վում են հա մա կարգ չային 

և բարձր տեխ նո լո գիական լա բո րա տոր սար քա վո-

րում ներ։ Այս գոր ծա կի ցը հաշ վարկ վում է հետ ևյալ 

կերպ` պա տա հա կա նու թյան սկզ բուն քով ընտր վում 

են տվյալ բու հում սո վո րող 15-20 ու սա նող, որոնց 

առա ջարկ վում է պա տաս խա նել իրենց բու հում 

կի րառ վող գի տե լիք նե րի գնա հատ ման ձևին վե-

րա բե րող նա խօ րոք ձևա կերպ ված հար ցին. «Ձեր 

կար ծի քով ձեր բու հում գի տե լիք նե րի ստուգ ման 

(քն նու թյուն նե րի) քա նի՞ տո կոսն է իրա կա նաց վում 

հա մա կար գիչ նե րի կամ բարձր տեխ նո լո գիական 

լա բո րա տոր սար քա վո րում նե րի մի ջո ցո վ»։ Ստաց-

ված  պա տաս խան նե րի մի ջո ցով տր ված գնա հա տա-

կան նե րը գու մար վում, բա ժան վում են տվյալ բու հից 

հարց ված ու սա նող նե րի թվի վրա և ստաց վում է K1-ը՝ 

տվյալ բու հի հա մար։ Հե տա զոտ վող տա րա ծաշր ջա-

նի հա մար ըստ հարց ման ար դյունք նե րի որոշ վում 

են K1 -ի առա վե լա գույն և նվա զա գույն ար ժեք նե րը՝ 

K1min –ը և K1max -ը։ Այ նու հետև յու րա քան չյուր բու հի 

հա մար հաշ վարկ վում է վար կա նի շային առա ջին` R1 

ցու ցա նի շը հետ ևյալ բա նաձ ևով.

R
1
=(K

1
-K

1min
)÷(K

1max
-K

1min
):

2. K2 -ը բու հում իրա կա նաց վող հիմ նա կան կր թա կան 

ծրագ րե րի ապա հով վա ծու թյունն է բարձ րա գույն 

որա կա վոր մամբ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ-

մով, որը որոշ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևով.

K
2
=N

1
÷N

2
, 

որ տեղ N1 -ը բու հում գի տու թյուն նե րի դոկ տոր նե րի, պրո-

ֆե սոր նե րի, գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու նե րի և դո ցենտ-

նե րի, իսկ N2 -ը բու հում իրա կա նաց վող մաս նա գի տա-

կան ուղ ղու թյուն նե րի քա նակն է։

 Հե տա զոտ վող տա րա ծաշր ջա նի հա մար բո լոր բու-

հե րի K2  գոր ծա կից նե րի հաշ վարկ ման ար դյուն քում 

որոշ վում են դրա առա վե լա գույն և նվա զա գույն ար ժեք-

նե րը` K2min -ը ու K2max -ը, և յու րա քան չյուր բու հի հա մար 

հաշ վարկ վում է վար կա նի շային երկ րորդ` R2 ցու ցա նի շը 

հետ ևյալ բա նաձ ևով.

R
2
=(K

2
-K

2min
)÷(K

2max
-K

2min
):

3. K3 -ը  բու հում սո վո րող ու սա նող նե րի ընդ հա նուր 

թիվն է։ 

 Հե տա զոտ վող տա րա ծաշր ջա նի հա մար որոշ վում 

են K3min -ը  ,K3max -ը, և յու րա քան չյուր բու հի հա մար հաշ-

վարկ վում էվար կա նի շային եր րորդ` R3 ցու ցա նի շը հետ-

ևյալ բա նաձ ևով.

R
3
=(K

3
-K

3min
)÷(K

3max
-K

3min
):

4. K4 -ը բու հում որա կի կա ռա վար ման հա մա կար գի 

առ կա յու թյունն է (Ո ԿՀ)` ISO 9001-2001 պա հանջ նե-

րին հա մա պա տաս խան։ K4 -ը հա վա սար է 1,2 -ի, եթե 

բու հի ՈԿՀ-ն հա մա պա տաս խա նո րեն վա վե րաց ված 

է։ Եթե հա մալ սա րա նը չու նի հա մա պա տաս խան վա-

վե րա ցում, ապա K4 -ը ըն դու նում են հա վա սար 1-ի ։

5. K5 -ը բու հի ին տեր նե տային կայ քի առ կա յու թյունն է։ 

K5 -ը հա վա սար է 1-ի, եթե հա մալ սա րանն ու նի կայք, 

և 0-ի, եթե կայ քը բա ցա կա յում է։ 

Բու հի հա սա րա կա կան վար կա նի շի վերջ նա կան ար-

ժե քը՝ R-ը, որոշ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևով.

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
+0,3R

2
+0,2R

3
) × 100%, 

որ տեղ 0,5, 0,3 և 0,2 -ը  R1, R2 և R3 հա մար հե ղի նակ նե րի 

կող մից առա ջարկ վող կշիռ ներն են։

 Բու հի հա սա րա կա կան հա վա տար մագր ման վար-

կա նի շային սահ մանն սկս վում է R≥60% -ի ց։ 

Ար դյունք նե րը

 Հե տա զոտ վող 9 բու հե րի հա սա րա կա կան վար կա-

նիշ նե րի հաշ վար կի հա մար պա տա հա կա նու թյան սկզ-

բուն քով հար ցում է կա տար վել մեր կող մից ու սում նա-

սիր ված բու հե րի 152 ու սա նող նե րի շր ջա նում, ինչ պես 

նա և օգ տա գործ վել են բու հե րի պաշ տո նա կան կայ քե րի 

տվյալ նե րը [3-11]։ 

Ու սա նող նե րի շր ջա նում կա տա րած հարց ման ար-

դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ K1 -ի ար ժեք նե րը գտն վում 

են 0-50 մի ջա կայ քում՝ K1min=0, K1max=50։ 

Ել նե լով վե րոն շյալ  բո լոր բու հե րի պաշ տո նա կան 

կայ քե րում տե ղադր ված տե ղե կատ վու թյու նից և տվյալ-

նե րից՝ հաշ վարկ վել են հա սա րա կա կան վար կա նի շի 

գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ մյուս գոր ծա կից նե րի 

առա վե լա գույն և նվա զա գույն ար ժեք նե րը, ըստ որոնց՝ 

K2min=12.2, K2max=70,6, K3min=2145, K3max=14000,K4=1, 

K5=1։ Տե ղադ րե լով տվյալ նե րը հա մա պա տաս խան բա-

նաձ ևե րի մեջ`  հաշ վարկ վել են  հե տա զոտ վող առան ձին 

բու հե րի հա սա րա կա կան վար կա նիշ նե րի գ նա հատ ման 

հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր  ցու ցա նիշ նե րի ար ժեք նե րը 

(ա ղյու սակ ներ 1-9), որից հե տո ամ փոփ վել են բու հե րի 

վար կա նի շային միավոր նե րի հաշ վարկ նե րը ա ղյու սակ 

10 -ու մ։ 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ և առա ջար կու թյուն ներ 

Ամ փո փե լով վե րոն շյալ տվյալ նե րը՝ կա րող ենք եզ-

րա կաց նել, որ ՀՀ ոչ մի բուհ չի հա տում հե ղի նակ նե րի 

կող մից սահ մա նած հա սա րա կա կան հա վա տար մագր-

ման ռեյ տին գային սահ մա նը (R≥60% -ի ց)։

 Մենք փոր ձե ցինք վեր լու ծել բու հե րի հա սա րա կա-

կան հա վա տար մագ րու մը բնու թագ րող գոր ծոն նե րը և 
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ա ղյու սակ 1

Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 0,5 R

1
 = (0,5-0)÷(50-0) = 0,01

K
2
 = 494÷7 = 70,6 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (70,6-12,2)÷(70,6-12,2) = 58,4÷58,4 = 1

K
3
 = 5000 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (5000÷2145)÷(14000-2145) = 2855÷11855 = 0,24

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1 
+ 0,3R

2 
+ 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0,01 + 0,3×1 + 0,2×0,24)×100% = 

 = (0,005 + 0,3 + 0,05)×100% = 35,3%

ա ղյու սակ 2

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 2 R

1
 = (2-0)÷(50-0) = 0,04

K
2
 = 750÷55 = 13,6 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (13,6-12,2)÷( 70,6-12,2) = 1,4÷58,4 = 0,02

K
3
 = 13000 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (13000÷2145)÷(14000-2145) = 10855÷11855 = 0,9

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0,04 + 0,3×0,02 + 0,2×0,9)×100% =

= (0,02 + 0,06 + 0,18)*100% = 26,3%

ա ղյու սակ 3

Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 6 R

1
 = (6-0)÷(50-0) = 0,12

K
2
 = 744÷61 = 12,2 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (12,2-12,2)÷(70,6-12,2) = 0÷58,4 = 0

K
3
 = 10000 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (10000÷2145)÷(14000-2145) = 7855÷11855 = 0,66

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1 
+ 0,3R

2 
+ 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0,12 + 0,3×0 + 0,2×0,66)×100% = 

 = (0,06 + 0,13)×100% = 19%

ա ղյու սակ 4

Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե տա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 1,5 R

1
 = (1,5-0)÷(50-0) = 0,03

K
2
 = 464÷27 = 17,2 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (17,2-12,2)÷(70,6-12,2) = 4,98÷58,4 = 0,085

K
3
 = 4500 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (4500÷2145)÷(14000-2145) = 2355÷11855 = 0,2

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0,03 + 0,3×0,085 + 0,2×0,2)×100% =

= (0,015 + 0,025 + 0,04)*100% = 8%

ա ղյու սակ 5

Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 0 R

1
 = (0-0)÷(50-0) = 0

K
2
 = 220÷18 = 12,2 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (12,2-12,2)÷(70,6-12,2) = 0÷58,4 = 0

K
3
 = 7000 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (7000÷2145)÷(14000-2145) = 4855÷11855 = 0,4

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0 + 0,3×0 + 0,2×0,4)×100% =

= (0,08)*100% = 8%
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ա ղյու սակ 6

Խ . Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 0 R

1
 = (0-0)÷(50-0) = 0

K
2
 = 743÷50 = 14,9 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (14,9-12,2)÷(70,6-12,2) = 2,7÷58,4 = 0,046

K
3
 = 14000 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = ( 14000÷2145)÷(14000-2145) = 11855÷11855 = 1

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0 + 0,3×0,046 + 0,2×0,4)×100% =

= (0,014 + 0,08) ×100% = 9,4%

ա ղյու սակ 7

Եր ևա նի Վ. Բ րյու սո վի ան վան պե տա կան լեզ վա բա նա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շի հաշ վարկ

K
1
 = 0 R

1
 = (0-0)÷(50-0) = 0

K
2
 = 283÷19 = 14,9 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (14,9-12,2)÷(70,6-12,2) = 2,7÷58,4 = 0,046

K
3
 = 4000 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (4000÷2145)÷(14000-2145) = 1855÷11855 = 0,16

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0 + 0,3×0,046 + 0,2×0,16)×100% = 

= (0,014 + 0,032)*100% = 4,6%

ա ղյու սակ 8

Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րային հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 0 R

1
 = (0-0)÷(50-0) = 0

K
2
 = 664÷37 = 17,9 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (17,9-12,2)÷(70,6-12,2) = 5,7÷58,4 = 0,097

K
3
 = 10300 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (10300÷2145)÷(14000-2145) = 8155÷11855 = 0,69

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0 + 0,3×0,097 + 0,2×0,69)×100% = 

= (0,029 + 0,14)*100% = 16,9%

ա ղյու սակ 9

Հայ-ռու սա կան (ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան վար կա նի շային ցու ցա նի շը

K
1
 = 1 R

1
 = (1-0)÷(50-0) = 0,02

K
2
 = 341÷20 = 17,1 R

2
 = (K

2
-K

2min
)÷(K

2ma×
-K

2min
) = (17,1-12,2)÷(70,6-12,2) = 4,9÷58,4 = 0,08

K
3
 = 2145 R

3
 = (K

3
-K

3min
)÷(K

3ma×
-K

3min
) = (2145÷2145)÷(14000-2145) = 0÷11855 = 0

R = K
4
 × K

5
 × (0,5R

1
 + 0,3R

2
 + 0,2R

3
) × 100% = 1×1×(0,5×0,02 + 0,3×0,08 + 0,2×0)×100% = 

= (0,01 + 0,025)*100% = 3,5%

ա ղյու սակ 10

Բու հե րի հա սա րա կա կան հա վա տար մագր ման վար կա նի շային ցու ցա նիշ նե րը և գոր ծա կից նե րը

ԲՈւՀ
ԵՊԲՀ ԵՊՀ ՀՊՃՀ ԵՃՇՊՀ ՀՊՏՀ ՀՊՄՀ ԵՊԼՀ Հ ՊԱՀ ՀՌՍՀ

ցՈւ ցա ՆիՇ
K1 0,5 2 6 1,5 0 0 0 0 1
R1 0,01 0,04 0,12 0,03 0 0 0 0 0,02
K2 70,6 13,6 12,2 17,2 12,2 14,9 14,9 17,9 17,1
R2 1 0,02 0 0,085 0 0,046 0,046 0,097 0,08
K3 5000 13000 10000 4500 7000 14000 4000 10300 2145
R3 0,24 0,9 0,66 0,2 0,4 1 0,16 0,69 0
K4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 35,3% 26,3% 19% 8% 8% 9,4% 4,6% 16,9% 3,5%
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հա մա պա տաս խան վար կա նի շային ցու ցա նիշ նե րի ար-

ժեք նե րը, քա նի որ ստաց ված ար դյունք նե րը կա րող են 

որոշ ան հա մա ձայ նու թյան տե ղիք տալ։ Այն փաս տը, 

որ ընտր ված և ոչ մի պե տա կան բուհ չի բա վա րա րում 

հա սա րա կա կան հա վա տար մագր ման պա հան ջը, իրա-

կա նում ան սպա սե լի չէր, քա նի որ ընդ հա նուր առ մամբ 

ՀՀ բնակ չու թյու նը դժ գոհ է Հա յաս տա նում բարձ րա-

գույն կր թու թյան որա կից և հա մա րում է, որ այն զի ջում 

է Արևմ տյան բու հե րին [12]։ Հա սա րա կու թյան և կր թու-

թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից պար բե րա բար 

հա մե մա տա կան ներ են տար վում բարձ րա գույն կր թու-

թյան տար բեր բա ղադ րիչ նե րի միջև, ինչ պի սիք են, օրի-

նակ` դա սա վանդ ման ոճը, գնա հատ ման եղա նակ նե րը, 

հա մա կար գիչ նե րի, հա մա ցան ցի և նո րա գույն տեխ նո-

լո գիական սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ ման ծա վա-

լը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում և այլն։ Այս ամե նում 

կար ևոր է բու հե րի շա րու նա կա կան թե րի ֆի նան սա վո-

րու մը [13], որոնք ձգ տում են ապա հո վել նվա զա գույ նը՝ 

քաջ գի տակ ցե լով զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյունն ու 

ուղ ղու թյուն նե րը։ Ֆի նան սա վոր ման պա կա սը հա վա նա-

բար այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է, որն ազ դում է այս 

հոդ վա ծում ու սում նա սիր վող վար կա նի շային K1 գոր-

ծակ ցի ար ժե քի վրա, քա նի որ ՀՀ բու հե րը հիմ նա կա նում 

հնա րա վո րու թյուն չու նեն հիմ նե լու հա մա կարգ չային և 

նո րա գույն տեխ նո լո գիական սար քե րով հա գեց ված հա-

մա պա տաս խան ծա վալ նե րի կենտ րոն ներ։

K1 գոր ծակ ցի ար ժե քի բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ 

ԵՊԲՀ -ում ար դեն իսկ տար վում են որո շա կի աշ խա-

տանք ներ։ 2011-12 ու սում նա կան տա րում առա ջին 

կուր սի բո լոր առար կա յա կան քն նու թյուն նե րը ան ց են 

կաց վել հա մա կարգ չային լսա րան նե րում։ Հաշ վի առ նե-

լո վ ԵՊԲՀ -ո ւմ գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի տի րա պետ-

ման կար ևո րու թյու նը` ու սա նող նե րի հմ տու թյուն նե րի ու-

սուց ման, այն պես էլ գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ 

է ստեղ ծել հա մա պա տաս խան կենտ րոն, որ տեղ տեխ նո-

լո գիական սար քա վո րում նե րի մի ջո ցով ձեռք կբեր վեն, 

իսկ այ նու հետև կս տուգ վեն ու սա նող նե րի գործ նա կան 

հմ տու թյուն նե րը։ 

K2  գոր ծակ ցի ար ժե քը բարձ րաց նե լու հա մար հար-

կա վոր է ավե լաց նել բու հի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-

կան ան ձնա կազ մում գի տա կան կո չում ու նե ցող նե րի 

թի վը (բարձ րաց նել նրանց որա կա վո րու մը)։ Այդ նպա-

տա կով ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել և վեր լու ծել այն 

պատ ճառ նե րը, որոնք այ սօր խո չըն դո տում են դա սա-

խոս նե րին զբաղ վե լու գի տա կան գոր ծու նեու թյամբ և 

աշ խա տե լու գի տա կան թե զե րի վրա։ Ըստ մեր կող մից 

կա տար ված հար ցում նե րի` դա կա րող է բա ցատր վել 

ինչ պես ժա մա նա կի սղու թյան (ու սում նա կան  մեծ՝  տա-

րե կան 800 լսա րա նային ժամ բեռն վա ծու թյուն), այն պես 

էլ մո տի վա ցիայի, խրա խուս ման և ֆի նան սա վոր ման 

բա ցա կա յու թյան պատ ճառ նե րով։ Այս կա պակ ցու թյամբ 

2011-12 -ից ԵՊԲՀ -ում վե րա նայ վում են դա սա խո սա-

կան կազ մի ու սում նա կան բեռն վա ծու թյու նը և աշ խա-

տա վար ձե րը։

K2  գոր ծակ ցի ար ժե քը կախ ված է նաև բու հում իրա-

կա նաց վող մաս նա գի տա կան ուղ ղու թյուն նե րի թվից։ 

Մեր հաշ վարկ նե րում օգ տա գործ վել են բա կա լավ րիատի 

և մա գիստ րա տու րայի մաս նա գի տու թյուն նե րի գու մա-

րային թի վը, որի ար դյուն քում ԵՊԲՀ -ի հա մար այս գոր-

ծա կի ցը ստա ցել է ու սում նա սիր վող բու հե րի շար քում 

առա վե լա գույն ար ժե քը։ Այս «ա ռա վե լու թյու նը» պայ-

մա նա վոր ված է նրա նով, որ ԵՊԲՀ շր ջա նա վարտ նե րը 

նեղ մաս նա գի տա ցում ստա նում են մա գիստ րա տու րան 

ավար տե լուց հե տո` կլի նի կա կան օր դի նա տու րայի ըն-

թաց քում (թ վով 68 մաս նա գի տու թյուն), իսկ հաշ վարկ-

նե րում օգ տա գործ ված թի վը բա կա լավ րիատի և մա-

գիստ րա տու րայի 6 հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն են։ 

Մեր կող մից հե տա զոտ ված բու հե րի հա սա րա կա-

կան վար կա նի շային հա մա կար գի վեր լու ծու թյու նը ցույց 

է տա լիս, որ բու հի վար կա նի շը մե ծա պես կախ ված է 

նաև տվյալ բու հում սո վո րող ու սա նող նե րի թվից, որից 

ձևա վո րում է R3 վար կա նի շային ցու ցա նի շը։ Գու ցե բու-

հե րի այլ վար կա նիշ նե րի հաշ վարկ նե րի դեպ քում այս 

ցու ցա նի շը էա կան ազ դե ցու թյուն չգոր ծի, սա կայն, երբ 

խոս քը վե րա բե րում է հենց հա սա րա կա կան վար կա նի-

շին, հաս կա նա լի է դառ նում ու սա նող նե րի թվի ազ դե-

ցու թյան մեծ մաս նա բա ժի նը։ Հետ ևա բար, հաս կա նա լի 

է դառ նում նաև R3  ցու ցա նի շի ար ժե քը, որը պայ մա նա-

վոր ված է տվյալ բու հում սո վո րող ու սա նող նե րի ընդ-

հա նուր թվով (այդ թի վը առա վե լա գույ նը ՀՊՄՀ -ում է և 

նվա զա գույ նը՝ ՀՌՍՀ -ո ւմ)։

K4 գոր ծակ ցի առա վե լա գույն ար ժե քը ստա նա լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է բու հում ու նե նալ որա կի կա ռա-

վար ման հա մա կարգ՝ ISO 9001-2001 պա հանջ նե րին 

հա մա պա տաս խան։ ՀՀ բու հե րից ոչ մե կը չու նի ISO 

 սեր տի ֆի կա ցում։ Այս պի սի հա մա կար գի ներդր ման 

սկզբ նա կան քայլ է պե տա կան հա վա տար մագ րու մը, որն 

ար դեն սկ սել է իրա կա նաց վել ՀՀ երեք բու հե րում։ 

Ինչ վե րա բե րում է K5 գոր ծակ ցին, ապա մեր կար ծի-

քով այ սօր միայն ին տեր նե տային կայք ու նե նա լու փաս-

տը բա վա կան չէ. հար կա վոր է նաև հաշ վի առ նել այն 

տե ղե կատ վու թյու նը, որը հա սա րա կու թյու նը կամ ու սա-

նո ղը կա րող է ձեռք բե րել այն տե ղից։ Բու հի կայ քը հա-

սա րա կու թյան հետ կա պի հիմ նա կան մի ջո ցը  պետք է լի-

նի, որով բու հը հաշ վե տու է լի նե լու իր գոր ծու նեու թյան 

բո լոր ուղ ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, և ին չը հե տա դարձ 

կա պի հնա րա վո րու թյուն կտա հա սա րա կու թյա նը։ 

 Բա ցի վե րոն շյալ գոր ծոն նե րից, բու հի հա սա րա-
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կա կան վար կա նի շի վրա ազ դում են նաև մի շարք այլ 

գոր ծոն ներ, որոնք կա րե լի է և պետք է օգ տա գոր ծել 

հաշ վար կի մեջ՝ պատ կերն ավե լի իրա կան դարձ նե լու 

հա մար։ Օրի նակ` քա նի որ մեր կող մից ընտր ված վար-

կա նի շային հաշ վար կում մեծ դեր ու նի բու հի ու սա նող-

նե րի թի վը, որը կա րող է սահ մա նա փակ վել հենց բու հի 

կող մից՝ ուս ման որա կի ապա հով ման և աշ խա տա շու-

կայի պա հան ջար կի նկա տա ռում նե րից ել նե լով, ապա 

կա րե լի է որ պես ևս մեկ գոր ծա կից կի րա ռել բու հի դի-

մորդ նե րի թի վը, որը նույն պես կբ նու թագ րի բու հի պա-

հան ջար կը հա սա րա կու թյան կող մից։ Մեկ այլ ցու ցա նիշ 

է բու հում ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի թի վը, որը 

վկա յում է նաև բու հի մի ջազ գային վար կա նի շի մա սին։
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Одним из основных критериев аккредитации вуза является 
общественная ответственность, согласно которому вуз дол-
жен отчитываться как государству, так и общественности о 
предоставляемом образовании, проведенных исследованиях 
и использованных ресурсах, в вузе должен быть четкий ме-
ханизм связей с общественностью. Нами был рассчитан рей-
тинг ЕГМУ среди 9-и государственных вузов РА и проведен 
анализ полученных результатов, согласно которым ни один из 
этих вузов не доходит до установленной рейтинговой границы 

общественной аккредитации. Нами были выделены факторы 
и причины полученных результатов, среди которых можно от-
метить недостаточность финансовых ресурсов вузов, что за-
держивает создание компьютерных комнат для тестирования 
и технологических лабораторий для практических навыков, 
низкую мотивацию преподавателей на научную деятельность 
и повышение профессиональной квалификации, отсутствие 
системы управления качеством образования.

РЕЙТИНГ ВУЗА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СРЕДИ ВУЗОВ РА
Маркосян А.М.
ЕГМУ, кафедра организации здравохранения и медицинского права

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

One of the main criteria of the university accreditation is pub-
lic responsibility, which means that the university has to report 
to government, as well as to the public about the provided edu-
cation, research and resources. The university should have an 
established mechanism of public relations. Thus, we calculated 
the public rating of YSMU among 9 state universities in Armenia 
and analyzed the results, according to which no Armenian HEI 

reaches the stated level for public accreditation. We tried to un-
derstand the factors and reasons of these results and discussed 
some of them, such as lack of financial resources for the estab-
lishment of computer exam classes and labs for the development 
of practical skills, lack of faculty motivation to do researches, 
lack of an education quality control system.

THE UNIVERSITY RATING AS A TOOL FOR PUBLIC ASSESSMENT OF EDUCATION. PUBLIC RATING 
OF THE YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AMONG RA HEI
Markosyan A.M.
YSMU, Department of healthcare organization and medical law
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