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1.1. Ներածություն (արդիականությունը, գիտ. թեմայի նորույթը) 

 Մակերիկամների դիսֆունկցիոնալ աշխատանքի և դրա հետևանքով առաջացած 

սիմպտոմոկոմպլեքսի մասին տեղեկությունները գրականության մեջ քիչ են 

հանդիպում։ Մի քանի աղբյուրներում կարելի է հանդիպել ոչ համակարգված տվյալներ 

այս համախտանիշի մասին։ Իսկ իրականում պրակտիկ բժշկի ամենօրյա 

աշխատանքում հանդիպում են շատ հիվանդներ, որոնց մոտ ի հայտ եկած կլինիկական 

սիմպտոմները հնարավոր է լինում բացատրել միայն այս՝ քիչ ուսումնասիրված 

համախտանիշով։ Որոշակի սիմպտոմոկոմպլեքսի առկայության դեպքում, ստուգելով 

մակերիկամների հորմոնների մակարդակը արյան մեջ, հաճախ ստացվում են շեղված 

տվյալներ, որոնք, սակայն, նորմային շատ մոտ են, ինչն էլ ստիպում է բժիշկներին 

հաճախ անտեսել ստացված լաբորատոր տվյալները։ 

 Սակայն դեռ մոտ 100 տարի առաջ, երբ Թոմաս Ադիսոնը նկարագրեց մակերիկամային 

անբավարարությունը, գիտնականները արդեն սկսեցին խոսել, որ թերևս կա 

հիվանդության ավելի մեղմ տեսակը, որը բերում է հետևյալ ախտանիշների՝ ընդհանուր, 

թուլություն, քնկոտություն, ցածր զարկերակային ճնշում և ստամոքսի գրգռվածություն  

[4]։ Ադիսոնի հիվանդության փոքր տեսակը սկիզբ է առել Ֆրանսիայում, որտեղ 

Էդուարդ Բոյները հնարեց «Ադիսոնիզմ» անվանումը։ Հետո հիպոադրենիան հասավ 

ԱՄՆ և այնտեղ ներդրվեց Սաժոյի կողմից։  Նա տալիս էր ֆունկցիոնալ հիպոադրենիայի 

սիմպտոմները՝ ասթենիա, սառի և տաքի նկատմամբ բարձր զգայունություն, 

հիպոտենզիա, սրտի թույլ աշխատանք և պուլս, անոռեքսիա, անեմիա, դանդաղած 

մետաբոլիզմ, փորկապություն և փսիխասթենիա։  

 1919թ.-ի մեծ գրիպի պանդեմիայի ընթացքում որոշ հեղինակներ տպավորված էին այն 

հանգամանքով, որ գրիպի «ամենագրոհիչ և ամենակայուն» սիմպտոմները ( թուլություն, 

ուժերի կորուստ և ցածր զարկերակային ճնշում) Ադիսոնի հիվանդության գլխավոր 

սիմպտոմներն են, և սրանք, ըստ Սաժոյի, հիպոադրենիայի հետևանքով է։  

 Հետո 1955թ.ին  Tintera-ն հրապարակեց « Հիպոադրենոկորտիկալ վիճակ և նրա 

վարումը» աշխատանքը, որում հստակ նկարագրված է հիպոադրենոկորտիցիզմի 

կլինիկական նշանները, դիագնոստիկան, տրված է բուժական խորհուրդներ[3]: 

 Սրանից հետո մոտ 50 տարի կոնցոպտը կարծես մոռացության էր մատնված և ահա 21-

րդ դարի սկզբներից Dr. James L. Wilson-ը , հետազոտելով նախորդ 100 տարիների 

ընթացքում կուտակած գիտելիքները, նորից վեր է հանել հիպոադրենոկորտիցիզմ 
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ուսմունքը, այն վերանվանելով մակերիկամների հոգնածության համախտանիշ։  Նա 

նշել է համախտանիշի պատճառները, նկարագրել սիմպտոմատիկան և փորձել է տալ 

բուժական մոտեցումներ[2]: 

 Թեմայի մասին խոսել է նաև Dr. Michael Lam-ը, ով նշել է, որ համախտանիշը 

առաջանում է 1 ուժգին, կամ հաճախակի կրկնվող, բայց ոչ շատ ուժեղ սթրեսների 

արդյունքում, երբ մակերիկամները սկսում են աշխատել վթարային ռեժիմով, ինչի 

արդյունքում տուժում է նրանց աշխատանքը, որն իր անդրադարձն է ունենում ամբողջ 

օրգանիզմի գործունեության վրա՝ բերելով հետևյալ ախտանիշների ի հայտ գալուն՝ 

ընդհանուր թուլություն, շուտ հոգնածություն, ամենօրյա աշխատանքը կատարելու 

համար մեծ ջանքերի կիրառում, քաշ հավաքելու հակում և այն կորցնելու 

անընդունակություն, իջած սեռական հակում, գլխապտույտ, հիշողության վատացում, 

զարթնելիս սուրճի կարիք օրը սկսելու համար, հակում քաղցրի, աղի նկատմամբ, 

անկանոն դաշտանային ցիկլ, թեթև դեպրեսիա, նյարդային լարվածություն, սրտխփոց և 

այլն։ Նա տալիս է մի քանի կլինիկական փուլեր, նկարագրում ամեն փուլին բնորոշ 

հիմնական սիմպտոմոկոմպլեքսը, տալիս է ախտորոշման կրիտերիաներ, նշելով, որ 

կարելի է հետազոտել թքում կորտիզոլի և DHEA-S-ի մակարդակը, իսկ եթե սրանք 

անհասանելի են, կատարել վերը նշված հերմոնների հետազոտությունը մեզում կամ 

արյան մեջ, նշելով, որ որևէ մեթոդ լիարժեք չէ, և 100%  չի ժխտում կամ հաստատում 

դիագնոզը[1]։ 

 Հաշվի առնելով, որ մակերիկամների դիսֆունկցիոնալ աշխատանքի մասին 

գրականության աղբյուրները քիչ են և ոչ համակարգված, համարում ենք անհրաժեշտ և 

արդիական վերլուծել նման հիվանդներին, փորձել ավելի խորը հայացք նետել նրանց 

մակերիկամների աշխատանքի անգամ չնչին շեղումներին, համեմատել ստացված 

տվյալները արդի գրականության այլ աղբյուրներում հրապարակված տվյաների հետ և  

նկարագրել։ 

 Թեմայի նորույթն այն է, որ առաջին անգամ փորձ է կատարվում համակարված կարգով 

նկարագրել մակերիկամի թեթևակի դիսֆունկցիոնալ աշխատանքի հետևանքով ի հայտ 

եկող կլինիկական նշանները, դրանց տոկոսային հարաբերակցությունը,  և փորձ է 

արվում մակերիկամների դիսֆունկցիան կապել այլ էնդոկրին գեղձերի աշխատանքի 

խաթարման հետ։ 

 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(յուրաքանչյուրի համար լրիվ մատենագիտական հղումներով) 
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ա) Ինչպես նշվեց, մակերիկամների դիսֆունկցիոնալ աշխատանքի մասին 

գիտնականները սկսել են խոսել դեռևս մոտ 100 տարի առաջ, երբ Թոմաս Ադիսոնը 

նկարագրեց Ադիսոնի հիվանդությունը։ Նրանք հասկացան, որ բացի ակնհայտ և 

տերմինալ վիճակներից, պետք է լինեն նաև ֆունկցիոնալ շեղման վիճակներ 

մակերիկամների համար, որն էլ անվանեցին հիպոադրենիա, քանի որ սկզբում կարծում 

էին, որ այս հիվանդությունների պատճառը ադրենալինի արտադրության շեղումներն 

են։ Այն պահից, երբ ակնհայտ դարձավ, որ պատճառը մակերիկամի կեղևն է թե 

Ադիսոնի, թե ֆունկցիոնալ հիպոադրենիայի համար, մաերիկամների ֆունկցիոնալ 

շեղումները սկսեցին անվանել հիպոադրենոկորտիցիզմ, իսկ վիճակը՝ 

հիպոադրենոկորտիկալ վիճակ։ 20-րդ դարի կեսերին Tintera-ն հրապարակեց մի 

աշխատանք, որն անվանեց հիպադրենոկորտիկալ վիճակ և նրա վարումը։ Այստեղ նա 

վեր է լուծել շուրջ 200 հիվանդ, որոնք ունեին որոշակի սիմպտոմոկոմպլեքս , թվարկել 

նրանց մոտ առաջացող սիպտոմները և կապել այդ ախտանիշները մակերիկամների 

թույլ գործունեության հետ։ Այդ սիմպտոմներն են՝ ընդհանուր թուլություն, շուտ 

հոգնածություն, հիպոգլիկեմիկ վիճակներ, նյարդային լարվածություն և 

դյուրագրգիռություն, թեթև դեպրեսիաներ, գլխապտույտ, անքնություն, 

ուշաթափություն, գլխացավեր, սրտխփոց, հաճախասրտություն, աղի նկատմամբ 

հակում, նախադաշտանային լարվածություն, մեջքի ցավեր, կենտրոնանալու 

դժվարություն, վախեր և այլն։ Նա տվել է հիպոադրենոկորտիցիզմի էթիոլոգիական 

դասակարգում՝ կոնստիտուցիոնալ կամ առաջնային հիպոադրենոկորտիցիզմ, բնածին 

հիպոադրենոկորտիցիզմ, երկրորդային հիպոադրենոկորտիցիզմ, որն էլ իր հերթին 

բաժանվում է հիպոպիտուիտարիզմի և ձեռք բերովի հիպոադրենոկորտիցիզմի։  

Վերջինս կարող է զարգանալ այն մարդկանց մոտ, որոնք ենքարկվում են մեծ 

սթրեսների։ Որպես մակերիկամների ֆունկցիայի շեղվածության մարկեր նա 

ուսումնասիրում էր մեզում 17-կետոստերոիդների մակարդակը, որոնք հիվանդերի մեծ 

մասի մոտ ցածր էին; արյան մեջ լիմֆոցիտների, էոզինոֆիլների թիվը, գլյուկոզայի կորը 

և գլյուկոզայի տոլերանտության տեստը։ Սակայն ոչ միշտ էր, որ այս հիվանդների մոտ 

մեզում ցածր էր լինում 17-կետոստերոիդների մակարդակը, կարող էր լինել նաև 

ստորին 1/3-ի սահմաններում և միևնույնն է, նա համարում էր, որ հիվանդների մոտ 

առկա է խնդիրը։ Նշված աշխատանքը թերևս առաջին համակարգված և գեղեցիկ 

մշակված աշխատանքն է մակերիկամների դիսֆունկցիոնալ աշխատանքի՝  

հիպոադրենոկորտիցիզմի վերաբերյալ, որտեղ առաջին անգամ համակարգված ձևով 
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ներկայացված է այս համախտանիշի կլինիկան, սիմպտոմատիկան, բուժական 

մոտեցումները։ Սակայն այդ աշխատանքում ուշադրություն չի դարձվել արյան մեջ 

կորտիզոլի բարձր ցուցանիշների վրա և հիպերկորտիզոլեմիան չի գնահատվել 

նույնպես որպես մակերիկամային դիսֆունկցիայի սկսվող փուլ, այլ գնահատվել է 

մակերիկամների գործունեությունը միայն հյուծման փուլում։ 

 John W. Tintera, M.D. The Hypoadrenocortical State and Its Management. NEW YORK 

STATE JOURNAL OF MEDICINE, 1955, Vol.55, No. 13: 1-13. 

բ) Քանի որ այս համախտանիշի  մասին աշխատությունները շատ քիչ են, և շուրջ 

50 տարի գրեթե ոչ մի գիտնական չի խոսել հիպոադրենոկորտիցիզմի մասին, հաջորդ 

աշխատանքը, որն արժանի է ուշադրության հրապարակվել է նախորդից շուրջ 50 տարի 

հետո, 21-րդ դարի սկզբներին։ Դա Dr.Wilson-ի 21-րդ դարի սթրես սինդրոմ 

աշխատությունն է։ Հեղինակը ուսումնասիրել է նախորդ հարյուր տարիների   

ընթացքում կուտակված ինֆորմացիան հիպոադրենոկորտիցիզմի մասին և ուսմունքը 

վերանվանվել է մակերիկամների հոգնածություն, նշելով, որ այն առաջանում է, երբ 

մարդը ենթարկվում է մեկ ուժգին, կամ ոչ ուժգին, բայց հաճախակիկրկնվող սթրեսների, 

որի արդյունքում մեր մակերիկամները սկսում են աշխատել սթրեսային ռեժիմով, ըստ 

Սելյեի մտնելով ահազանգի փուլի մեջ, որի ընթացքում արդեն տուժած է լինում նրանց 

աշխատանքը, հետո, երբ սթրեսի ներգործությունը շարունակվում է, գալիս է հյուծման 

փուլը։  Եվ մակերիկամների լարված աշխատանքը այս ընթացքում օրգանիզմում 

առաջացնում է մի շարք ախտաբանական նշաններ։ Նա մանրակրկիտ կերպով թվարկել 

է այս համախտանիշի ժամանակ ի հայտ եկող կլինիկական նշանները, դրանք են՝ 

առավոտյան զարթնելու դժվարություն, մշտական հոգնածություն, որը չի անցնում 

քնելով, աղի նկատմամբ հակվածություն, էներգիայի պակաս, մեծ ջանքերի կիրառում 

ամենօրյա աշխատանքը կատարելու համար, իջած սեռական ցանկություն, ցածր 

տոլերանտություն սթրեսի նկատմամբ, նստած դիրքից վեր կենալիս գլխապտույտ, թեթև 

դեպրեսիա, ուժեղացած նախադաշտանային սինդրոմ, ցրված մտքեր, ցածր ՕԳԳ և 

այլն։Նա փորձել է տալ դիագնոստիկ կրիտերիաներ, նշելով, որ ոչ մի լաբորատոր 

հետազոտություն 100% -ով չի հաստատում կամ ժխտում սինդրոմը և կարևորություն է 

տվել թքում կորտիզոլի  և DHEA-S-ի մակարդակի ստուգմանը օրվա մեջ մի քանի 

անգամ, որոնք կարող են լինել նորմայից բարձր կամ ցածր օրվա տարբեր ժամերին, 

երբեմն էլ նորմալ։ Նշել է, որ եթե թքային թեստի հնարավորություն չկա, մյուս 

հետազոտություններից կարելի է կատարել արյան մեջ վերը նշված հորմոնների 
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ստուգումը և 24 ժամվա մեզում կորտիզոլի որոշումը, և եթե այս տվյալները վեր է 

լուծվում փորձառու մասնագետի կողմից, որը գիտի, թե ինչ է փնտրում, 

մակերիկամների ֆունկցիայի մասին պատկերացումը հնարավոր է։ Օրինակ, եթե 24 

ժամվա մեզում կորտիզոլի տվյալը նորմայի ստորին 1/3-ում է, կարելի է կասկածել 

հիպոադրենիա։ Բացի այդ նա առաջարկում է նաև բուժում, որն իր մեջ ընգրկում է 

առողջ ապրելակերպը՝ սննդակարգը, ֆիզիկական ակտիվությունը, հանգստի և 

աշխատանքի ռեժիմի կազմակերպումը, նաև սննդային հավելումներ, վիտամին, 

միկրոէլեմենտների տեսքով, ամինոթթուներ, էսենցիալ ճարպաթթուներ, մարսողական 

ֆորմենտներ։  Սակայն այս աշխատանքում տրված չէ ախտանիշների հստակ 

տոկոսային հարաբերակցություն և համեմատություն, զուգահեռ գնահատված չէ 

վահանաձև գեղձի ֆունկցիոնալ վիճակը և փորձ չի արված կապել այս երկու էնդոկրին 

գեղձերի դիսֆունկցիան միմյանց հետ։ 

 James L.Wilson, N.D., D.C., Ph.D. Adrenal Fatigue. The 21st Century Stress Syndrome. USA. 

2000. 
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Cushing’s Syndrome: A Systematic Review of the Literature. J Clin Endocrinol Metab, 

August 2014, 99(8): 2637-2645. 



 – 7 –

7. Monica N. Starkman, MD, MS. Neuropsychiatric Findings in Cushing Syndrome and 

Exogenous Glucocorticoid Administration. Endocrinol Metab Clin N Am 42 (2013) 477-

488. 

8. Nicole Uschold-Schmidt, Kewir D. Nyuyiki, Andrea M. Fuchsl, Inga D. Neumann, 

Srefan O. Reber. Chronic psychosocial stress results in sensitization of the HPA axis to 

acute heterotypic stressors despite a reduction of adrenal in vitro ACTH responsiveness. 

Psychoneuroendocrinology(2012) 37, 1676-1687.  

9. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М. , Креминская В.М. Дифференциальная 

Диагностика и Лечение Эндокринных Заболеваний. Москва ''Медицина'', 2002. 

10. Старкова Н.Т. Клиническая Эндокринология. Санкт-Петербург, 2002. 

11. Laurance Fardet, Irene Petersen, Irwin Nazareth. Risk of cardiovascular events in people 

prescribed glucocorticoids with iatrogenic Cushing’s syndrome: cohort study. BMJ 2012; 

345: 1-13. 

12. STEPHEN J. PINTAURO and JAMES G. BERGAN.  Effects of Ascorbic Acid on In Vitro 

Steroidogenesis in Guinea Pigs. THE JOURNAL OF NUTRITION. Aug. 6. 2014. 584-591. 

13. Hershel Raff, Susmeeta T. Sharma, and Lynnete K. Niemen. Physiological Basis for the 

Etiology, Diagnosis and Treatment of Adrenal Disorders: Cushing’s Syndrome, Adrenal 

Insufficiency, and Congenital Adrenal Hyperplasia. Compr Physiol 2014 April; 4 (2): 

739-769. 

14. Ursala Turpeinen, Ph.D., Esa Hamalainen, M.D.. Determination of cortisol in serum, 

saliva and urine. Best Practice & Research, Clinical Endocrinology & Metabolism 27 

(2013): 795-801. 

15. Monica De Leo, MD, Alessia Cozzolino, MD, Annamaria Colao, MD, PhD, Rosario 

Pivonelo, MD, PhD. Subclinical Cushing’s syndrome. Best Practice & Research, Clinical 

Endocrinology & Metabolism 26 (2012): 497-505. 

16. Lee F Starter, MD, PhD, John W. Kunstman, MD, Tobias Carling MD,PhD. Subclinical 

Cushing Syndrome: A Review. Surg Clin N Am 94 (2014): 657-668. 

17. Gregory S.Kelly, ND. Pantothenic Acid. Alternative Medicine Review . Volume 16, №3. 

(2011): 263-274. 

18. Ingerman Bjorkhem, Anders Kallner, and Karl-Eric Karlmar. Effects of ascorbic acid 

deficiency on adrenal mitochondrial hydroxylations in guinea pigs. Journal of Lipid 

Resrearch.Volume 19, 1978: 695-704. 



 – 8 –

19. Eduardo Pimeta, Martin Wolley, and Michael Stowasser. Adverse Cardiovascular 

Outcomes of Corticosteroid Excess. Endocrinology, November 2012, 153 (11): 5137-

3142. 

20. Joana Pezez-Tejada, Amaia Arregi, Eneritz Gomez- Lazaro, Oscar Vegas, Arantza 

Azpizoz, Larraitz Garmenda. Coping with Chronic Social Stress in Mice; Hypothalamic-

Pituitary- Adrenal / Sympathetic- Adrenal – Medularry Axis Activity, Behavioral 

Changes and Effects of Antalarmin Treatment: Implications for the Study of Stress- 

Related Psychopathologies. Neuroendocrinology 2013; 98: 73-88. 

21. Amy G. Varughese, Oksana Nimkevych, Gabriel I. Uwaifo. Hypercortisolism in Obesity- 

Associated Hypertension. Curr Hypertens Rep (2014) 16; 443: 1-10. 

22. Rebecca M. Reynolds. Glucocorticoid Excess and the Developmental Origins of Disease: 

Two Decades of Testing the Hypothesis-2012  Curt Richter Award Winner. 

Psychoneuroendocrinology (2013) 38: 1-11. 

23. J. Malmkvist, L.L. Jeppesen & R. Palme. Stress and Stereotypic Behavior in Mink 

(Mustela vision) : A focus on Adrenocortical activity. Stress, May 2011; 14(3): 312-323. 

24. Hershel Raff. Update on Late-night Salivary cortisol for the Diagnosis of Cushing’s 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
  
 Տվյալ հետազոտման նպատակն է հասկանալ, թե արդյոք մակերիկամների հորմոնների 

մակարդակի թեթևակի՝ սահմանային շեղումները կարող են պատասխանատու լինել  

կլինիկական ուշադրության արժանի սիմպտոմների առաջացման համար և, արդյոք 

նրանց դիսֆունկցիան կարող է կապ ունենալ և լինել առաջնային այլ էնդոկրին գեղձերի 

աշխատանքի խաթարման գործընթացում։ 

 Խնդիրներ՝ 

1. Հետազոտել մակերիկամի հորմոնների սահմանային շեղումների 

ժամանակ որոշակի կլինիկական սիմպտոմների առկայությունը 
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2. Պարզաբանել այդ սիմպտոմների առաջացման տոկոսային 

հարաբերությունը 

3. Զուգահեռ ուսումնասիրել այլ էնդոկրին գեղձերի` մասնավորապես 

վաանաձև գեղձի աշխատանքը, և  փոխկապակցել մակերիկամների և վահանաձև 

գեղձի դիսֆունկցիաները միմյանց հետ 

 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
ա.  կլինիկափորձարարական ։ 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 
Որպես հետազոտման նյութ նախատեսվում է հետազոտել մոտավորապես 120 

հիվանդներ, որոնք ունեն գրականության մեջ նկարագրվող մակերիկամների 

դիսֆունկցիայով հիվանդներին բնորոշ սիմպտոմոկոմպլեքս։ Նրանց մոտ կհետազոտվի 

մակերիկամների հորմոնների, մասնավորապես առավոտյան Cortisol-ի , DHEA-S-ի, նաև 

վահանաձև գեղձի հորմոնների՝ TSH-ի, T4-F-ի մակարդակը արյան մեջ։ Հիվանդներից 

կհավաքվի մանրակրկիտ անամնեզ, կգրանցվի նրանց բոլոր գանգատները, կլրացվի 

համապատասխան աղյուսակում, կհարցվի նրանց կյանքի մեծ և փոքր սթրեսների 

մասին, կուսումնասիրվի նրանց ապրելակերպը, աշխատանքի ռեժիմը, 

գերբեռնվածությունը, միաժամանակ, ինչպես նշվեց, կհետազոտվի այդ հիվանդների 

մոտ վերը նշված հորմոնների մակարդակը։ Հիվանդների մի մասի մոտ հորմոնները 

հետազոտվել են «Նորմեդ» ԲԿ-ի լաբորատորիայում Elecsys 2010 սարքով, 

էլեկտրոքեմոլյումինիսցենցիոն անալիզատրով, իսկ մյուս մասի մոտ «Աստղիկ» ԲԿ-ի 

լաբորատորիայում՝  Cobas E 411 սարքով, իմունոքիմիական էլեկտրոլյումինիսցենտային 

անալիզատորով։ Հետազոտությունից դուրս կմնան այն հիվանդները, որոնց մոտ, 

չնայած մակերիկամների հոգնածության համախտանիշին բնորոշ 

սիմպտոմոկոմպլեքսի առկայությանը, մակերիկամների հորմանների մակարդակի 

շեղում չի հայտնաբերվել, քանի որ նման դեպքերում դժվար կլինի վերագրելը տվյալ 

սիպտոմները մակերիկամների դիսֆունկցիոնալ աշխատանքի հետ։  Այդ հիվանդներից 

կընտրվեն նրանք, որոնց մոտ առկա է  մակերիկամների հորմոնների որևէ շեղում, 

անգամ սահմանին շատ մոտ, թե նորմայից բարձր, թե ցածր։ Հիվանդները բաժանվելու 

են 2 խմբի, առաջին խմբում առկա կլինի միայն մակերիկամների հորմոնների այս կամ 

այն շեղում, 2-րդ խմբում մակերիկամի հորմոնների բարձր կամ ցածր մակարդակ, 

զուգահեռաբար հիպոթիրեոզ։ Հորմոնների, մասնավորապես Cortisol-ի մակարդակը 
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որոշվում է հետևյալ կերպ՝ անալիզ հանձնելուց 2 օր առաջ հիվանդը սննդակարգից 

հանում է սուրճը, քաղցրը, հիվանդը չի զբաղվում ֆիզակական, սեռական 

ակտիվությամբ, սթրեսային իրավիճակ չի ունենում, որպեսզի հայտնաբերված 

հիպերորտիզոլեմիան չվերագրվի սուր սթրեսային հիպերկորտիզոլեմիային, այլ 

հաստատվի մակերիկամների խրոնիկ ակտիվացումը։ Այսպիսով ՝ հետազոտության մեջ 

ընդգրկման կրիտերիաներն են՝ 

-Մակերիկամների հոգնածության համախտանիշին բնորոշ սիմպտոմներից 

գոնե 3-ի առկայությունը 

-Մակերիկամների հորմոններից գոնե մեկի մակարդակի շեղումը նորմայից 

 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  
Աշխատանքը կատարվում է ինքնուրույն, անհատ նախաձեռնությամբ։ 
 
 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Է.Ե. Նազարեթյան, Ն.Բ. Բեգլարյան.ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԻՊՈԱԴՐԵՆՈԿՈՐՏԻՑԻԶՄԻ ԵՎ 
ՀԻՊԵՐԿՈՐՏԻՑԻԶՄԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐԻ  ժԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ. Տեսական և Կլինիկական Բժշկության Հարցեր, 2016 №2 (105): 62-68 
 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2014 -2018 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2014-2015 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2014-2017 
4.   
5. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2016-2019 
6.   
7.   
8. Աշխատանքի ձևակերպում,  2017-2018 
9. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2018 
10. Ատենախոսության պաշտպանություն 2019 
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