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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  4-6 էջ 
 
1.1. Ներածություն (արդիականությունը, գիտ. թեմայի նորույթը) 
 

ՀՀ-ում ինչպես և ողջ աշխարհում մեծանում են գյուղատնտեսության տարբեր 
բնագավառներում կիրառվող թունաքիմիկատների ծավալները և տեսականին: Համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2011-
2013թթ-ի ընթացքում, 2001-2003թթ-ի համեմատությամբ երեք անգամ ավելի շատ 
թունաքիմիկատներ են ներկրվել հանրապետություն (http://www.armstat.am/am): Սակայն 
Հայաստանում պատշաճ ձևով չեն վերահսկվում թունաքիմիկատների սպառումը և կիրառումը, 
ինչի մասին է վկայում նաև գյուղաբնակ կանանց կրծքի կաթում առ այսօր հայտնաբերվող 
կայուն քլորօրգանական թունաքիմիկատները (գամմա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան՝ լինդան, 
տրիքլորմեթիլդիմեթան՝ ԴԴՏ, որոնց հայտնաբերման հաճախականության և քանակների 
նվազման միտում դեռևս չի նկատվում (Tadevosyan N.S., 2012): Վերը նշվածն է ապացուցում նաև 
այն որ այսօր գյուղաբնակչության կողմից օգտագործվող թունաքիմիկատների մոտ 13%-ը 
արգելված է կամ ընդգրկված չի 2007թ-ին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 
հաստատված <<ՀՀ-ում կիրառման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական 
և կենսաբանական միջոցների ցուցակում>> (Թադևոսյան Ա. Է. 2007): ԴԴՏ-ի և դրա 
մետաբոլիտների մնացորդների կառուցվածքը վկայում է շրջակա միջավայրի վերը նշված 
թունաքիմիկատներով շարունակական աղտոտման մասին: Գենետիկ հետազոտության 
մեթոդները վկայում են ակտիվ մուտագենների միջավայրի վրա ունեցած բարձր 
ծանրաբեռնվածության մասին, ինչն անուղղակիորեն խոսում է թունաքիմիկատներով 
ծանրաբերնվածության մասին(Тадевосян Н.С., 2012):  Վերը թվարկվածը առավել արդիական է 
դարձնում բարձրացված հարցերի ուսումնասիրությունը: Ավելին. նույնիսկ բույսերի 
պաշտպանության քիմիական միջոցների (կարբամատներ,  քլորֆենօքսիքացախաթթվի 
ածանցյալներ, ֆոսֆորօրգանական տարբեր միացություններ և դրանց քայքայման արդյունքում 
առաջացած ածանցյալներ) կանոնակարգված և նորմավորված օգտագործման պայմաններում 
գրանցվում է հիվանդացության որոշակի աճ: Այսպես օրինակ Եվրոպայում գրանցված և 
թույլատրված 276 քիմիական ակտիվ միացություններից  81-ի օկտագործումը այս կամ այն 
առողջական խնդրի պատճառ է դառնում: Համաձայն ԱՄՆ-ի Միջավայրի պահպանության 
գործակալության (EPA) դասակարգման 51 թունաքիմիկատներ համարվում են հաստատված 
ուռուցքածին (Damalas Ch.A 2011): Այսօր առավել շատ խոսվում է թունաքիմիկատների 
մուտագեն և էստրոգենանման ազդեցության մասին: Այս երկու առանձնահատկություններով է 
պայմանավորված թունաքիմիկատների ազդեցությունը ուռուցքաբանական հիվանդացության և 
վերարտադրողական առողջության շեղումների կառուցվածքի և մակարդակների վրա: Հայտնի 
է, որ թունաքիմիկատների ազդեցությունն արտահայտվում է կետային մուտացիաների և 
սոմատիկ ու սեռական բջիջներում քրոմոսոմային աբերացիաների մեծացումով, որոնք բերում 
են նորագոյացությունների առաջացման: (Мудрый В.И. 2008, Ижевский П.В., 2008):  

Ճարպալույծ թունաքիմիկատների մեծ մասը կուտակվում է ճարպային հյուսվածքում:  
Անցնելով արյան հուն վերջիններս վնասում են առավել զգայուն՝ ակտիվ տրոհվող և քիչ 
դիֆերենցված հյուսվածքները, որոնց բջիջներում տուժում են մոլեկուլյար և կենսաքիմիական 
պրոցեսները և որպես հետևանք՝ հյուսվածքների դիֆերենցացիան, պրոլիֆերացիան, բջիջների 
միգրացիան և այլն: Նմանատիպ պրոցեսներ են տեղի ունենում և՛ սոմատիկ (ինչի արդյունքում 
ձևավորվում են ուռուցքածին բջիջներ), և' սեռական բջիջներում (խախտվում է մեյոտիկ 
փոխակերպումը) (Bretveld RW, Thomas CMG, 2006, Никитин А.И., 2002): 

Հայաստանում, ինչպես և ողջ աշխարհում, վերջին տասնամյակի ընթացքում դիտվել է 
ուռուցքաբանական հիվանդացության մակարդակի աճ: Այսպես օրինակ, եթե, համաձայն 
պետական վիճակագրական տվյալների 2000թ.-ին նորագոյացությունների ընդհանուր թիվը 
100000 բնակչի հաշվով կազմել է 931 դեպք, ապա 2011–ին` 1598 դեպք: 

Ինչպես ցույց են տվել գիտական հետազոտությունները կրծքագեղձի քաղցկեղի բարձր 
հավանականությունը դրականորեն կապված է շիճուկում և այլ կենսաբանական հեղուկներում 
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որոշ կայուն քլորօրգանական թունաքիմիկատների (DDT, DDE) և պոլիքլորինացված 
բիֆենիլների բարձր պարունակության հետ (Romie I., Hernandes-Avila M., 2000, Snedeker S., 
2001): Սակայն այլ գիտական հետազոտությունների արդյունքները հերքում են օրգանիզմում 
առկա վերը նշված թունաքիմիկատների միջին խտությունների կապը կրծքագեղձի ուռուցքների 
հաճախականության բարձրացման հետ (Laden F., Hankinson SE., 2001): Ըստ գրականության  
տվյալների, հաստատված է մաշկի մելանոմաների, արյան ուռուցքների` լեյկեմիաների, ոչ-
Հոջկինյան լիմֆոմաների, թոքի քաղցկեղի, ոսկրերի սարկոմաների էթիոլոգիայում բույսերի 
պաշտպանության քիմիական միջոցների զգալի դերը (Meinert R., 2000): ԱՄՆ Կալիֆորնիա 
նահանգի գյուղատնտեսական գործունեությամբ առավել աչքի ընկնող տարածքներում 
անցկացված դեպք-ստուգիչ հետազոտությունը փաստում է թունաքիմիկատների զգալի դերը 
նաև շականակագեղձի քաղցկեղի ձևավորման գործում  (Myles Cockburn 2011): 

Հայաստանում տարիներ առաջ անցկացվել են հետազոտություններ ուղղված 
թունաքիմիկատների կիրառման և գյուղական բնակչության առողջության վրա դրանց 
ազդեցության ուսումնասիրմանը: ՀՀ Արարատյան դաշտավայրի քսանվեց գյուղերից 2336 
բնակիչներից կազմված պատահական ընտրանքում հարցման մեթոդով իրականացվել է 
լայնածավալ հետազոտություն: Որպես թունաքիմիկատների ազդեցության մակարդակի 
ինդիկատորներ ընդունվել են մի շարք ցուցանիշներ. մեկ սեզոնի ընթացքում կիրառված 
թունաքիմիկատների քանակը, բույսերի մշակմանը տրամադրած օրերի քանակը, մեկ տարվա 
ընթացքում թունաքիմիկատների հետ ունեցած շփման ընդհանուր տևողությունը և այլն: Առավել 
ինֆորմատիվ ցուցիչներ են դիտարկվել բույսերի մշակմանը տրամադրված օրերի քանակը և 
ընդհանուր տևողությունը: Հետազոտությունը հավաստի կապեր է հայտնաբերել 
թունաքիմիկատների օգտագործման ծավալների և տարբեր նոզոլոգիական վիճակների միջև 
(Թադևոսյան Ա. Է. 2007):  

ՀՀ-ում առ այսօր չեն իրականացվել հետազոտություններ ուղղված հատկապես 
ուռուցքաբանական հիվանդացության կառուցվածքի վրա մեր երկրում կիրառվող 
թունաքիմիկատների թողած ազդեցության ուսումնասիրմանը: 
 Վերը շարադրածը մեզ թույլ է տալիս պնդելու, որ ՀՀ-ում անհրաժեշտ է անցկացնել 
համակողմանի հետազոտություն՝ ուղղված ինչպես թունաքիմիկատների կիրառման 
հաճախականության, քանակների և աշխատանքային էքսպոզիցիայի այլ ցուցանիշների, 
այնպես էլ շրջակա միջավայրի թունաքիմիկատներով ծանրաբեռնվածության աստիճանի և 
ուռուցքաբանական հիվանդացության միջև առկա կապերի ուսումնասիրությանը: 
Հետազոտությունը թույլ կտա, ուռուցքաբանական ազդեցության առումով, բացահայտել այսօր 
շուկայում առկա առավել վտանգավոր թունաքիմիկատները, թունաքիմիկատների և դրանց 
ազդող նյութերի վտանգավոր քանակները և մշակել միջոցառումների համալիր՝ ուղղված 
բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցներով պայմանավորված ուռուցաբանական 
հիվանդացության մակարդակի նվազեցմանը: 
 
 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(յուրաքանչյուրի համար լրիվ մատենագիտական հղումներով) 

 
ա) Ա. Է. Թադևոսյան, Հայաստանի գյուղական բնակչության առողջության արդի 

հիմնախնդիրները կապված գյուղատնտեսության քիմիացման հետ և կանխարգելման ուղիները: 
<<Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում>> մասնագիտությամբ 
բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն: 
Երևան, 2007: 

 
Հեղինակը, նպատակ ունենալով մշակել գյուղատնտեսության մեջ թունաքիմիկատների 

լայնածավալ կիրառման պարագայում գյուղական բնակչության առողջության պահպանմանն 
ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումների համալիր, 2002-2007 թթ ընթացքում ՀՀ Արարատի և 
Արմավիրի մարզերում անցկացրել է հետազոտություն: Հետազոտության համար մշակված 
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հարցաթերթը բաղկացած է եղել 173 հարցերից, որոնք հնարավորություն են տվել 
բազմակողմանի ուսումնասիրել ինչպես օգտագործվող թունաքիմիկատների տեսակներն ու 
ծավալները այնպես էլ ազգաբնակչության շրջանում առկա առողջական խնդիրներն ու 
գանգատները:  

Հարցման են ենթարկվել վերը նշված մարզերի 26 բնակավայրերի 2336 բնակիչներ: 
Ընտրանքի 10%-ը ենթարկվել է նաև բժշկական քննության տարբեր մասնագետների կողմից:  

Հավաստի կապ է բացահայտվել ինչպես թունաքիմիկատների օգտագորման 
հաճախականության և ընդհանուր հիվանդացության, այնպես էլ առանձին ախտաբանական 
վիճակների միջև: Այսպես օրինակ մեկ սեզոնի ընթացքում թունաքիմիկատների 10 օրից ավել 
կիրառումը նշանակալի ռիսկի գործոն է հանդիսացել տղամարդկանց վերարտադրողական 
ֆունկցիայի խանգարումների համար: Հետզոտված ընտրանքի կանանց շրջանում առավել 
հաճախ են հանդիպել մեռելածնությունը (OR 3.08, 95% CI 1.10-8.62)  և ժամանակավրեպ 
ծնելիությունը (OR 3.51, 95% CI 1.56-7.88) ի տարբերություն նրանց, ովքեր բույսերի 
պաշտպանության միջոցները կիրառել էին չորս օրից ոչ ավել:  
 Հեղինակը ուսումնասիրել է նաև ուռւցքաբանական հիվանդացության կապը 
թունաքիմիկատների կիրառման հաճախության և ծավալների հետ: Արդյունքները ցույց են տվել, 
որ թունաքիմիկատների հետ առավել հաճախ շփվող անձանց խմբում չարորակ 
նորագոյացությունների հանդիպման հաճախականությունը բարձր է 77%-ով: Սակայն դեպքերի 
փոքր քանակի պատճառով արդյունքները հավաստի համարել չի կարելի (OR=1.77, CI 0.50-6.30): 
  Նշված աշխատանքը իրենից ներկայացնում է հատույթային հետազոտություն, որտեղ 
բացակայում է թունաքիմիկատներով շրջակա միջավայրի ծանրաբեռնվածության 
մակարդակների օբյեկտիվ գնահատումը: Հեղինակը նպատակ չի հետապնդել նաև 
ուսումնասիրել ուռուցքաբանական հիվանդացության կառուցվածքի վրա թունաքիմիկատների 
ազդեցությունը, թեև կարևորել է այս պաթոլոգիայի վրա բույսերի պաշտպանության քիմիական 
միջոցների ազդեցության առավել մանրամասն հետազոտման անհրաժեշտությունը: 
  

բ) Myles Cockburn, Paul Mills, Xinbo Zhang, John Zadnick, Dan Goldberg, and Beate Ritz. 
Prostate Cancer and Ambient Pesticide Exposure in Agriculturally Intensive Areas in California. Am. J. 
Epidemiol. 2011;173(11):1280–1288. 

 

2005-2006 թթ ընթացքում ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Central Valley տարածաշրջանում 
հեղինակներն անցկացրել են դեպք-ստուգիչ հետազոտություն՝ պարզելու համար 
թունաքիմիկատների ազդեցության մակարդակը շագանակագեղձի ուռուցքով հիվանդացության 
վրա: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 60-74 տարեկան սպիտակամորթ 173 մարդ՝ որպես 
դեպք, և նույն տարածաշրջանից պատահականության սկզբունքով ընտրված 162 մարդ՝ որպես 
ստուգիչ: Օգտագործված թունաքիմիկատների մակարդակները վերցվել են քաղաքային և 
անհատական գրանցամատյաններից: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ որոշ թունաքիմիկատների հետ առավել 
ինտենսիվ աշխատանքային շփումը բերում է շագանակագեղձի քաղցկեղի հավանականության 
որոշակի աճի: Այս տեսանկյունից առավել վտանգավոր թունաքիմիկատների խմբում են 
հայտնվել Մեթիլ բրոմիդը  (OR=1.62, CI=1.02-2.59) և քլորօրգանական միացությունները 
(OR=1.64, CI=1.02-2.63): 

 

գ) Michael C. R. Alavanja, Mustafa Dosemeci, Claudine Samanic, Jay Lubin, Charles F. Lynch, 
Charles Knott, Joseph Barker, Jane A. Hoppin, Dale P. Sandler, Joseph Coble, Kent Thomas, and Aaron 
Blair. Pesticides and Lung Cancer Risk in the Agricultural Health Study Cohort. American Journal of 
Epidemiology. Vol. 160, No. 9 2004. pp 876-885 
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Հեղինակները ԱՄՆ Այովա և Հյուսիսային Կարոլինա տարածաշրջաններում անցկացված 
հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրել են  առավել տարածված 50թունաքիմիկատների 
կապը թոքի չարորակ նորագոյացությունների հետ: Պրոսպեկտիվ հետազոտության նյութ են 
հանդիսացել թունաքիմիկատների հետ աշխատող 89658 անձանց կողմից 1993-1997թթ 
ընթացքում լրացված հարցաթերթերը, որոնք ընդգրկել են հարցեր օգտագործված 
թունաքիմիկատների տեսակների, մշակման մեթոդների, անհատական պաշտպանության 
միջոցների և այլնի վերաբերյալ: 2001թ-ի ընթացքում առողջապահական հաշվետվություններից 
և մահերի գրանցման պետական ռեգիստրից առանձնացվել են հարցմանը մասնակցած այն 
անձիք, ովքեր ունեցել են թոքերի չարորակ նորագոյացություններ: 

Աշխատանքի արդյունքում արձանագրվել է երկու առավել շատ օկտագործվող 
հերբիցիդների՝ Մեթոլաքլորի և Պենդիմեթալինի (թունաքիմիկատների հետ քիչ շփում ունեցած 4 
խմբերում և առավել շատ շփում ունեցած 4 խմբերում (OR) = 1.0, 1.6, 1.2, 5.0; ptrend = 0.0002; and 
OR = 1.0, 1.6, 2.1, 4.4; ptrend = 0.003, համապատասխանաբար), ինչպես նաև իսեկտիցիդների՝ 
Քլորպիրիֆոսի և Դիազինոնի (OR = 1.0, 1.1, 1.7, 1.9; ptrend = 0.03; and OR = 1.0, 1.6, 2.7, 3.7; ptrend 
= 0.04, համապատասխանաբար) թոքի քաղցկեղի ձևավորման գործում որոշակի ազդեցություն: 

 

դ) L. Settimi, DSc, P. Comba, PhD, P. Carrieri, DSc, P. Boffetta, MD, C. Magnani, MD, B. 
Terracini, MD, A. Andrion, MD, S. Bosia , C. Ciapini, MD, M. De Santis, E. Desideri, MD, A. Fedi, MD, 
L. Luccoli, MD, P. Maiozzi , A. Masina, MD , P.L. Perazzo, MD , O. Axelson, MD,  Cancer risk among 
female agricultural workers: A multi-center case-control study American Journal of Industrial Medicine, 
Volume 36, Issue 1, 1999. Pages: 135-141 

Իտալիայի 5 գյուղական տարածքներում հեղինակների կողմից անցկացվել է դեպք-
ստուգիչ հետազոտություն, որում որպես դեպք ընդգրկվել են 1044 20-75 տարեկան այն կանայք, 
ովքեր այս կամ այն կերպ կապված են եղել գյուղատնտեսության հետ: 

Դեպք խմբում ստատիստիկորեն նշանակալի բարձր է ստացվել մաշկի մելանոմաների 
(OR 2.7, 95% CI 1.2-5.8) և արյան ուռուցքների (OR 2.7, 95% CI 1.2-6.1) հաճախականությունը: 
Որոշակիորեն բարձր է եղել նաև թոքի քաղցկեղի հավանականությունը: 

 
Վերջին երեք աշխատանքները, ինչպես և վերլուծված ատենախոսությունը փաստում են 

որոշ թունաքիմիկատների և ուռուցքաբանական հիվանդացության միջև առկա կապերը: 
Սակայն հետազոտությունները կատարվել են այլ աշխարհագրական վայրերում և չեն ընդգրկել 
թունաքիմիկատների այն տեսականին, որն այսօր կիրառվում է Հայաստանում: Այստեղ կարևոր 
է նշել նաև ազգային մտածելակերպի, աշխատանքային սովորությունների ու 
թունաքիմիկատների օգտագործման մեթոդների, կիրառվող տեխնիկական ինչպես նաև 
անհատական պաշտպանության միջոցների ու մշակվող կուլտուրաների տարբերությունները և 
կլիմայաաշխարհագրական առանձնահատկությունները:  

Գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քննարկվող խնդիրն արդիական է և 
Հայաստանի հանրապետությունում առկա է լրացուցիչ ուսումնասիրությունների 
անհրաժեշտություն:  

 

1.3. Օգտագործված գրականությոն ցանկ 

 
1. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, http://www.armstat.am/am, 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2001-2013թթ (ըստ 
արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի), մուտք 
գործած սեպտեմբեր 2014. 
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2. Tadevosyan N.S., Tadevosyan A.E. Dynamics of Organochlorine Compounds 
Identification in Rural Female Population of Armenia and Related Health Issues. The 
New Armenian Medical Journal, 2012, vol.6, No. 3, pp. 67-74. 

 
3. Ա. Է. Թադևոսյան, Հայաստանի գյուղական բնակչության առողջության արդի 

հիմնախնդիրները կապված գյուղատնտեսության քիմիացման հետ և 
կանխարգելման ուղիները: <<Հանրային առողջություն և առողջապահության 
կազմակերպում>> մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների դկտորի 
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն: Երևան, 2007 

 
4. Тадевосян Н.С., Мурадян С.А., Тадевосян А.Э., Хачатрян Б.Г., Джанджапанян А.Н., 

Парсаданян Г.Г., Погосян С.Б., Геворкян Н.Б., Гулоян А.А. Мониторинг 
загрязнения окружающей среды в Армении и некоторые вопросы репродуктивного 
здоровья и цитогенетического статуса организма. Москва, Гиг. и сан., 2012, №5, c. 
48-51. 

 
5. Damalas Ch.A.,Eleftherohorinos I.G.  Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk 

Assessment Indicators.Int. J. Environ. Res. Public Health.2011;8: 1402-1419 
6. Мудрый В.И. Влияние химического загрязнения почвы на здоровье населения. 

Гигиена и санитария, 2008, №4, с. 32-37.) 
 

7. Ижевский П.В.  Профилактика отдаленных последствий мутагенного воздействия 
на организм работающих. Гигиена и санитария, 2008, №2, с. 63-65. 

 
8. Bretveld RW, Thomas CMG, Scheepers PTJ, Zielhuis GA and Roeleveld N. Pesticide 

exposure: the hormonal function of the female reproductive system disrupted? 
Reproductive Biology and Endocrinology 2006, 4:30 doi:10.1186/1477-7827-4-30 

 
9. Никитин А.И. Гормоноподобные ксенобиотики и репродуктивная система. 

Проблемы репродукции 2002 
 

10. Romieu I., Hernandes-Avila M.. American Journal of Epidemiology. 2000; 152(4):363-
370 

 
11. Snedeker S. M. Environmental Health Perspectives. 2001; 109 (Suppl 1) : 35-47 

 
12. Laden F, Hankinson SE., Wolff MS., et al., Plasma organochlorine levels and the risk of 

breast cancer: an extended follow-up in the nurces’ health study. Int.J. Cancer: 91, 568–
574 (2001) 

 
13. Meinert R., Schüz J., Kaletsch U., Kaatsch P., and Michaelis J. Leukemia and Non-

Hodgkin's Lymphoma in Childhood and Exposure to Pesticides: Results of a Register-
based Case-Control Study in Germany Am. J. Epidemiol. (2000) 151 (7): 639-646 

 
14. Myles Cockburn, Paul Mills, Xinbo Zhang, John Zadnick, Dan Goldberg, and Beate Ritz. 

Prostate Cancer and Ambient Pesticide Exposure in Agriculturally Intensive Areas in 
California. Am. J. Epidemiol. 2011;173(11):1280–1288. 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 1-էջ 
 
Հետազոտության նպատակը. Նվազեցնել բույսերի պաշտպանության ժամանակակից 

միջոցների կիրառմամբ պայմանավորված ուռուցքաբանական հիվանդացության մակարդակը՝ 
ՀՀ գյուղական շրջաններում կիրառվող թունաքիմիկատների ծավալների և ուռուցքաբանական 
հիվանդացության ցուցանիշների վերլուծության և դրանց կապակցվածության հետազոտման 
արդյունքում գիտականորեն հիմնավորված միջոցառումների շնորհիվ:  

 
Վերը նշված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝ 
- մշակել և տեղայնացնել հետազոտության համար անհրաժեշտ գործիքակազմը 

(հարցաթերթեր, տվյալների բազա և այլն), 
- ուսումնասիրել ՀՀ գյուղական ազգաբնակչության ուռուցքաբանական հիվանդացության 

կառուցվածքը և տարածվածությունը, 
- ուսումնասիրել ՀՀ-ում թունաքիմիկատների շուկան (առավել հաճախ վաճառվող 

թունաքիմիկատները ըստ տարածաշրջանների, վաճառքի միջին գները և այլն), 
- գնահատել թունաքիմիկատների մնացորդային մակարդակները կենսաբանական 

(ներվիրահատական նմուշառված ճարպային կամ այլ) հյուսվածքներում, 
- գնահատել շրջակա միջավայրի թունաքիմիկատներով աղտոտվածության մակարդակը 

գենետիկական զգայուն տեստ-համակարգերի միջոցով, 
- գնահատել թունաքիմիկատների հնարավոր բացասական ազդեցությունը առողջական 

վիճակի վրա, 
- մշակել կանխարգելիչ միջոցառումների համալիր՝ ուղղված գյուղական 

ազգաբնակչության կողմից թունաքիմիկատների օգտագործմամբ պայմանավորված 
ուռուցքաբանական հիվանդացության մակարդակի իջեցմանը: 

 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
Դեպք-ստուգիչ կառուցվածքով հետազոտություն 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 
Հետազոտության նյութը՝ 

1. Արարատի և Արմավիրի մարզերի 2011-2014թթ ընթացքում հաստատված բոլոր 
ուռուցքային ախտորոշմամբ հիվանդների բժշկական 4000-4500 փաստաթուղթ (Ձև N030-
6/Ու): 

2. Արարատի և Արավիրի մարզերի վերը նշված բազայից որպես դեպք առանձնացված 
բոլոր  գյուղաբնակների և որպես ստուգիչ խումբ ընտրված բնակիչների կողմից լրացված 
հարցաթերթեր: 

3. Դեպք և ստուգիչ խմբերի ներսում պատահականության սկզբունքով կազմավորված 30-40 
դիտարկմամբ միջավայրի օբյեկտների՝ հողի և փոշու նմուշներ:  

4. Դեպք և ստուգիչ խմբերի ներսում պատահականության սկզբունքով կազմավորված 30-40 
դիտարկմամբ ճարպային հյուսվածքի նմուշներ: 

5. Հաշվետվություններ (ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած 
նյութեր): 

 
Հետազոտության մեթոդները՝  
 

Հետազոտության խնդիրները լուծելու նպատակով պլանավորվում է անցկացնել դեպք-
ստուգիչ հետազոտություններ: ՈՒռուցքաբանական հիվանդացության ուսումնասիրման 
նպատակով տվյալների բազա են մուտքագրվելու Արարատի և Արմավիրի մարզերի 2011-
2014թթ ընթացքում հաստատված ուռուցքային ախտորոշմամբ բոլոր 4000-4500 հիվանդների 
բժշկական փաստաթղթերը (Ձև N030-6/Ու):  
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Հետազոտության մեջ ընդգրկվելու են հատկապես ՀՀ երկու մարզերի՝ Արմավիր և 
Արարատ, գյուղական բնակչությունը, քանի որ այս տարածաշրջանում է կենտրոնացած ՀՀ 
ազգաբնակչության շուրջ 35%-ը և բացի այդ կլիմայական առանձնահատկությունները առավել 
նպաստավոր են գյուղամթերքների աճեցման համար և բավականին բարձր մակարդակի վրա է 
գտնվում թունաքիմիկատների օգտագործումը: 

Տվյալների բազայից որպես դեպք խումբ ընտրվելու և հարցաթերթիկային հարցման են 
ենթարկվելու վերը նշված մարզերի հարցման պահին ողջ մնացած բոլոր գյուղաբնակները: 
Դեպք խմբին ընտրվելու է համապատասխան ստուգիչ խումբ հետևյալ չափորոշիչներով՝ սեռ, 
տարիք, մոտակա բնակության վայր, այդ վայրում բնակվելու տևողություն: 

Խմբի ներսում պատահականության սկզբուքով կազմավորվելու է 30-40 դիտարկմամբ 
նոր խումբ, որի շրջանակներում գնահատվելու է միջավայրի օբյեկտների թունաքիմիկատներով 
ծանրաբեռնվածությունը գենետիկ թեստավորման (Էյմսի թեստ, մերիստիմատիկ բջիջների, 
ծլունակության ուսումնասիրում) և որոշ թունաքիմիկատների մնացորդային մակարդակները՝ 
բիոսուբստրատների քիմիական անալիտիկ հետազոտության մեթոդներով: 

Առաջնային տվյալների պահպանումն ու մշակումը իրականացվելու է անհատական 
համակարգիչներով՝ ստանդարտ և հատուկ համակարգչային վիճակագրական ծրագրերի 
փաթեթների կիրառմամբ (Access, Excel, SPSS, EpiInfo, Biostat  և այլն): Կիրառվելու է նաև 
քարտեզագրման մեթոդաբանությունը (ArcGIS), ինչը մի կողմից ուռուցքաբանական 
հիվանդացության տարածվածությունն ու կառուցվածքը, իսկ մյուս կողմից 
թունաքիմիկատներով շրջակա միջավայրի աղտոտման մակարդակները առավել համադրելի և 
համեմատելի կդարձնի:  
 

1. Արարատի և Արմավիրի մարզերի բոլոր հաստատված ուռուցքային ախտորոշմամբ  
4000-4500 հիվանդների բժշկական փաստաթղթերի (Ձև N030-6/Ու) մուտքագրում և 
ուսումնասիրում 

2. Արարատի և Արմավիրի մարզերի ուռուցքային ախտորոշմամբ բոլոր գյուղաբնակների և 
ստուգիչ խմբի շրջանակներում սոցոլոգիական հարցման անցկացում 

3. Առողջական վիճակի վրա ՀՀ տարածքում օգտագործվող թունաքիմիկատների 
ազդեցության գնահատում անուղղակի ցուցանիշների (թունաքիմիկատների հետ 
աշխատանքի տևողությունը, տեսակը, կիրառման ձևը և այլն) միջոցով  

4. Դեպք և ստուգիչ խմբերից պատահականության սկզբունքով ընտրված բնակիչներին 
պատկանող տարածքներից հողի և փոշու 30-40 ական նմուշների գենետիկ 
թեստավորում (Էյմսի թեստ, մերիստիմատիկ բջիջների ուսումնասիրում, ծլունակության 
ուսումնասիրում) 

5. Դեպք և ստուգիչ խմբերից պատահականության սկզբունքով ընտրված բնակիչներից 
ներվիրահատական նմուշառված ճարպաային կամ այլ հյուսվածքի քիմիական 
հետազոտում գազաքրոմատոգրաֆային մեթոդով 

6. Վիճակագրական մշակման և մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդներ 
7. Ուռուցքաբանական հիվանդացության և օգտագործվող թունաքիմիկատներով շրջակա 

միջավայրի աղտոտման մակարդակների քարտեզագրում (ArcGIS): 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 1-էջ 
 
 Աշխատանքը կատարվում է <<Թունաքիմիկատների ազդեցությունը գյուղական 
բնակչության օնկոհիվանդացության ու վերարտադրողական առողջության վրա և ռիսկերի 
նվազեցմանն ուղղված ռազմավարության մշակում>> վերնագրով ԵՊԲՀ-ում 
գիտահետազոտական աշխատանքային խմբի կողմից պայմանագրային (թեմատիկ) 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում (03.03.2013, 13-3D235): Ծրագրում 
ընդգրկված են ԵՊԲՀ Հանրային առողջության և առողջապահության, Հիգիենայի և էկոլոգիայի 
ամբիոնների, գիտահետազոտական լաբորատորիայի աշխատակիցները, ինչպես նաև 
արտասահմանյան փորձագետ:  
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 Ծրագրի շրջանակներում իմ կողմից իրականացվում է գործիքակազմի մշակումը, 
հարցումների անցկացումը, նմուշների հավաքումը, մասնակցություն միջավայրի օբյեկտների 
գենետիկ թեստավորմանը, տվյալների մուտքագրումը, արդյունքների մշակումը և 
վերլուծությունը: 
 
 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 

1. Хачатрян Б. Г., Тадевосян А.Э., Тадевосян Н.С., Айрапетян А.А., Гукасян А.Г., Роль 
высших растений как биоиндикаторов в оценке мутагенного фона окружающей 
среды, Ботаническая наука в современном мире, материалы международной 
юбилейной конференции, 5-9 окт. 2015, Ереван, стр. 239-246 

2. A. A. Hayrapetyan. Development of methodology and tools to assess the pesticides’ 
impact on rural population healt. Scientific conference “actual issues in the study of 
social hygienic and medical problems of the health at the present stage”, Almaty, 
Вестник КАЗНМУ,  N 3(3)-2014, pp 151-154. 

3. A. A. Hayrapetyan. Исследование влияния пестицидов на онкозаболеваемость 
сельского населения. Международная научно-практичекая конференция 
<<Общественное здравоохранение: традиции востока, технологии запада>>. 
Научное сообщение. Москва, 28.10.2014 

4. A. Matevosyan, A. Tadevosyan, A. Hayrapetyan. Prevalence and pattern of cancer in 
rural population of Armenia, Materials of the final conference within the Tempus 
project “Masters programs in public health and social services”, pg. 120, 22-27 sep 2013, 
Chisinau. 

 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2012 հունվար – 2016 
փետրվար 

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2013 հուլիս- 2013 
դեկտեմբեր 

3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2014 հունվար- 2016 
ապրիլ 

4. Հետազոտության նյութերի մուտքագրում և մշակում 2014 մայիս – 2016 մայիս 
5. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2014-2017 
6. Աշխատանքի ձևակերպում,  2015-2017 
7. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2017 սեպտեմբեր 
8. Ատենախոսության պաշտպանություն 2017 

 
Գիտական ղեկավար՝  ____________________ 

 ստորագրություն 
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