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ՊՍԱԿԱՁԵՎ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սահակյան Ե.Ա.

Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի ներքին հիվանդությունների 
թիվ 2 ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Սրտի իշեմիկ հիվանդությունն աշխարհում համարվում է ընդհանուր հիվան-
դացության և մահացության առաջատար պատճառ: Սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ 
տառապող անձանց մոտ, ինչպես կլինիկական դրսևորումներն, այնպես էլ կյանքի 
որակը տարբեր է լինում` պայմանավորված սեռական հատկանիշներով: Ըստ 
գրականության տվյալների, նրանց կյանքի որակը տարբերվում է նաև վիրահատա-
կան միջամտություններից հետո: Սակայն, նման հետազոտությունների արդյունքները 
խիստ հակասական են, իսկ Հայաստանի բնակչության վերաբերյալ, առավել ևս` 
պսակաձև անոթների ենթամաշկային վիրաբուժական միջամտությունից հետո, 
գրեթե բացակայում են:

Տվյալ հետազոտությունում, հայ պացիենտների շրջանում, գնահատվել է կյանքի 
որակի գենդերային տարբերությունները` պսակաձև անոթների ենթամաշկային 
միջամտությունից երեք տարի անց: Հետազոտությունն ունի ռետրոսպեկտիվ  
դիտարկային դիզայն:  Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են բոլոր այն հիվանդները, 
որոնք, 2006-2008 թթ. «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնում, սրտի իշեմիկ 
հիվանդության պատճառով ենթարկվել են պսակաձև անոթների ենթամաշկային 
վիրաբուժական միջամտության: Կյանքի որակը գնահատվել է SF-12 հարցաշարով, 
որը հնարավորություն է տալիս գաղափար կազմել հիվանդների ֆիզիկական և 
հոգեբանական կարգավիճակի մասին: 

 444 վերլուծական հետազոտության մեջ ընդգրկված մասնակիցներից 385-ը 
(86.7 %) տղամարդիկ էին: Կանանց միջին տարիքը ավելի բարձր էր. նրանց մեծ 
մասը տառապում էին հիպերտոնիայով, ճարպակալությամբ, շաքարային դիաբետով:

Կյանքի որակի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կանանց միավորները հարցա-
թերթիկի բոլոր դոմեններում զիջում են տղամարդկանց միավորներին: Կանանց 
ֆիզիկական վիճակի ընդհանրացնող միավորները 37,0 ± 11,3 էին, իսկ հոգեբանա-
կան կարգավիճակի ընդհանրացնող միավորները 40,8±11,1` համապատաս-
խանաբար տղամարդկանց 43,8 ± 10,7 և 46,8 ± 10,6 –ի համեմատությամբ (р<0,001):

 Վերլուծության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ վիրաբուժական 
միջամտությունից երեք տարի անց, կանանց կյանքի որակը տղամարդկանց 
համեմատությամբ ավելի վատ է, ինչն արտահայտվում է թե´ ֆիզիկական և թե´ 
հոգեբանական բաղկացուցիչներում: Ենթադրվում է, որ այդ տարբերությունը 
պայմանավորված է ինչպես սեռին բնորոշ հատկանիշներով (օրինակ` հորմոնալ 
կարգավիճակ), այնպես էլ տղամարդկանց և կանանց մոտ տարբեր ձևով դրսևորվող 
գործոններով (ավելորդ քաշ, հիպերտոնիա, ծխելու սովորություն և այլն):

Ստացված տվյալները կարող են հաշվի առնվել կանանց և տղամարդկանց 
պսակաձև անոթների ենթամաշկային միջամտություն իրականացնելու անհրաժեշ-
տության գնահատման համար:




