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1. ԹԵՄԱՅԻԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1.1. Ներածություն 

Ճարպակալումը ըստ ԱՀԿ-ի սահմանվում է որպես օրգանիզմում ճարպային 

հյուսվածքիկուտակում, որը սպառնում է առողջությանը։ Այն համարվում է  

հարաճողառողջապահական խնդիր։ Այսպես, ճարպակալումով տառապող 

հիվանդների թիվը սկսած 1980թ ից գրեթե կրկնապատկվել է։ 2014թ ին ավելի քան  

1,9 միլիարդ մարդ ունեցել է քաշի ավելցուկ, որոնցից 600 միլիոնը՝ճարպակալում։ 

Ընդ որում 41միլիոնը 5տարեկանից ցածր տարիքում։ 

Մինչ վերջերս համարվում էր, որ ճարպակալումն ունի դրական ազդեցություն 

ոսկրային փոխանակության վրա։Սա հիմնականում բացատրվում է ոսկրերի վրա 

մարմնի մեծ քաշով պայմանավորված՝ մեխանիկական ծանրաբեռնվածության 

մեծացումով, ինչն ունի խթանող ազդեցություն ոսկրի հանքային խտության(ՈԽՀ) 

վրա։ [1;2]: Բացի սրանից, ճարպային հյուսվածքը հանդիսանում է 

էստրոգեններիաղբյուր,որոնք ունեն խթանող ազդեցություն 

օստեոբլաստներիվրա[3;4] ։ 

Ճարպակալումնուղեկցվում է պանկրեատիկհորմոնների՝ինսուլինի և ամիլինի 

բարձր մակարդակով, որոնք ոսկրի վրա ունեն անաբոլիկ ազդեցություն։[5;6] 

Սակայն վերջին տարիներին ավելանում են այն հետազոտությունների թիվը, որոնք 

փաստում են, որճարպակալումը և նրան ուղեկցող մետաբոլիկ ու հորմոնալ 

փոփոխությունները ունեն նաև բացասական ազդեցություն ոսկրային 

փոխանակության վրա։ 

Այսպես, հայտնի է, որ ադիպոցիտները և օստեոբլաստները ծագում են 

միևնույնմեզենքիմալ ցողունային բջիջներից, և նրանցից օստեոբլաստների և 

ադիպոցիտների տարբերակումը գտնվում է դինամիկ մրցակցային 

հավասարակշռության մեջ։[7;8] 

Ճարպային հյուսվածքը հանդիսանում է բորբոքային միջնորդանյութերի մեծ 

պահեստ, ինչպիսիք են ՈՒՆԳ, Ինտերլեյկինները, որոնցից ոսկրային 

ռեզորբցիանառավել խթանելու հատկությամբ են օժտված ԻԼ-1, ԻԼ-6:[9;10] 
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Հայտնիէ նաև, որ ճարպակալումը կարող է ուղեկցվելինսուլինառեզիստեն-

տականությամբ։ Վերջինս հանգեցնում է ոսկրի ամրության նվազեցման։[11] 

Որոշ հետազոտություններում ցույց է տրված նաև, որ ճարպակալումը ասոցացվում 

է Վիտամին D-ի անբավարարության հետ։[12] 

Բացի վերոնշյալից, ճարպային հյուսվածքը արտադրում է ադիպոնեկտիններ, որոնք 

Կարող են ազդեցություն ունենալ ոսկրի հանքային փոխանակության վրա։Լեպտինը 

սպիտակ ճարպային հյուսվածքի կողմից արտադրվող հիմնականադիպոկինն է, որը 

իրականացնում է ճարպային հյուսվածքի և գլխուղեղի միջև կապը՝ ապահովելով 

էներգետիկ հոմեոստազը և մարմնի նորմալ զանգվածը։[13]Ճարպակալումը, 

հիմնականում, ուղեկցվում է պլազմայումլեպտինիբարձր մակարդակով։ 

Որոշ հետազոտություններում  hայտնաբերվել էպլազմայումլեպտինի և ՈՀԽ միջև 

բացասական կապտղամարդկանցշրջանում։[14] 

Այլ հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվել է, որ  լեպտինի մակարդակը 

բացասական համեմատական է ՈՀԽ-ի հետ տղամարդկանց և պրեմենոպաուզալ 

կանանց շրջանում, և դրական համեմատական կապի մեջ է պոստմենոպաուզալ 

կանանց շրջանում։ Սա հեղինակներին թույլ է տալիս ենթադրել, որ լեպտինը կարող 

է ընկճել ոսկրի կազմավորումը երիտասարդ տարիքում՝ ոսկրային զանգվածի 

կուտակման շրջանում։[15;16] 

Ադիպոնեկտինըևս մեկ ադիպոկին է, որն արտադրվում է ճարպային հյուսվածքի 

կողմից և ի տարբերություն լեպտինի, բացասական հարաբերական կապի մեջ է 

ճարպային հյուսվածքի հետ, և ճարպակալումով անձանց մոտ գրանցվում է 

ադիպոնեկտինի ցածր մակարդակ։ Ադիպոնեկտինի ազդեցությունը ոսկրային 

հոմեոստազի վրա հակասական է։ Նրա ռեցեպտորները հայտնաբերվել են ինչպես 

օստեոբլաստների, այնպես էլ օստեոկլաստների վրա։[17] 

Կատարված հետազոտություններից մեկում նկարագրվում 

էադիպոնեկտինիմիտոգեն էֆեկտը օստեոբլաստների բջջային կուլտուրայի վրա և 

ընկճող ազդեցությունը օստեոկլաստների բջջային կուլտուրայի վրա, ինչպես 

նաևադիպոնեկտինիKnockoutգենով մկների մոտ նկարագրվել էոսկրի հանքային 

բարձր խտություն։[18]Միևնույն ժամանակ 59 հետազոտություն ընդգրկող 
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մետաանալիզում  նկարագրվում է սեռից և մենոպաուզալստատուսից անկախ 

ադիպոնեկտինի մակարդակի և ՈՀԽ-իմիջև արտահայտված բացասական կապ։[19] 

 

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(յուրաքանչյուրիհամարլրիվմատենագիտականհղումներով) 

ա)Wu N, Wang QP, Li H, Wu XP, Sun ZQ, Luo XH. Relationshipsbetweenserumadiponectin, 

leptinconcentrationsandbonemineraldensity, andbonebiochemicalmarkersinChinesewomen. 

ClinChimActa. 2010 May 2;411(9-10):771-5. 

Հետազոտության նպատակն է եղել հայտնաբերել կապ շիճուկումադիպոնեկտինի և 

լեպտնի մակարդակների և ՈՀԽ ու ոսկրային փոխանակության մարկերներիմիջև։ 

Հետազոտվել են Չինացի առողջ 336 պոստմենոպաուզալ 41-81 տարեկան և 265 20-49 

տարեկան պրեմենոպաուզալ կանայք։ Որոշվել են ՈՀԽ, շիճուկումադիպոնեկտինը և 

լեպտինը, ինսուլինի, պարատ հորմոնի, վիտամին D3-ի, հիմնային ֆոսֆատազայի և 

տիպ 1 կոլագենի N ծայրային թելոպեպտիդի(NTx) մակարդակները, էստրադիոլը և 

տեստոստերոնը։ 

Հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել է, որ ադիպոնեկտինը կարող է լինել 

ՈՀԽ-ի անկախ գործոն և նրա մակարդակը դրական կորելյացիայի մեջ է ոսկրային 

փոխանակության մարկերների հետ, միայն պոստմենոպաուզալ կանանց 

շրջանում։Հետազոտությունը ընթացքում երկու խմբերի կանանց շրջանում 

նշանակալի կապ լեպտինի մակարդակի և ոսկրային փոխանակության 

բիոմարկերների միջև չի հայտնաբերվել։ 

Հետազոտություննիրականացվել է ճարպակալում չունեցող անձանց շրջանում, ինչը 

հնարավորություն չի ընձեռնում գնահատելու լեպտինի բարձր մակարդակի և 

ինսուլինառեզիստենտականության ազդեցությունը ոսկրային փոխանակության վրա, 

ինչպես նաև ադիպոնեկտինի ոսկրային փոխանակության հետ ունեցած կապը 

հայտնաբերվել է պոստմենոպաուզալ տարիքի կանանց շրջանում, երբ ոսկրային 

համակարգիվրամեծ բացասական ազդեցություն ունի էստրոգեններիհամեմատաբար 

ցածր, ոչ ռեպրոդուկտիվ մակարդակը։ 
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բ)G. A. King, S. E. Deemer, D. L. Thompson  Relationship Between Leptin, Adiponectin, 

Bone Mineral Density, and Measures of Adiposity among Pre-Menopausal Hispanic and 

Caucasian Women. Endocr Res. 2010; 35(3): 106–117. 
Հետազոտման նպատակն է եղել պարզել պոստմենոպաուզալ միջին տարիքի 

լատինոամերիկացի և սպիտակամորթ կանանց շրջանում կապը ադիպոնեկտինի, 

լեպտինի և ՈՀԽ ու մարմնակազմության միջև։ Այդ նպատակով հետազոտվել են 67 

լատինոամերիկացի և 36 սպիտակամորթ պրեմենոպաուզալ շրջանի 35-50տ  

կ ան այ ք ։  Ո ր ո շ վ ե լ  ե ն  լ ե պտի ն ի  ադ ի պո ն ե կ տի ն ի  մ ակ ար դ ակ ն ե ր ը  

շ ի ճ ո ւ կ ո ւ մ , Ո Հ Խ-ն  ո ղ ջ  մ ար մ ն ի  դ ե ն ս ի տո մ ե տր ի այ ի  (DEXA), իսկ 

մարմնակազմությունը՝ հիդրոդենսիտոմետրիայի միջոցով։Գնահատվել են 

անթրոպոմետրիկ տվյալները(քաշ,հասակ,ՄՔԻ): Հետազոտության արդյունքում 

հայտնաբերվել է, որ համեմատած սպիտակամորթ կանանց հետ, լատինոամերիկացի 

կանանց շրջանում նշանակալիորեն բարձր են լեպտինի մակարդակը, ՈՀԽ-ն, 

ճարպային զանգվածի պարունակությունը և ցածր է ադիպոնեկտինի 

պարունակությունը։ Երկու խմբերում էլ կապ լեպտինի մակարդակի և ՈՀԽ միջև չի 

հայտնաբերվել։ Ադիպոնեկտինի մակարդակի և ՈՀԽ-ն միջև նշանակալի 

բացասական կապ նկարագրվել է միայն սպիտակամորթ կանանց շրջանում։ 

Հետազոտությունը իրականացվել է միայն կանանց շրջանում, չի գնահատվել 

կալցիումական հոմեոստազը, չի որոշվել վիտամին D-ի պարունակությունը և 

ոսկրային փոխանակության բիոմարկերները։ Հետազոտությունը իրականացվել է 

ըստ ՄՔԻ անհամասեռ խմբում։ 

գ )Christian L. Roth, Clinton Elfers,  Mario Kratz,  Andrew N. Hoofnagle Vitamin D Deficiency in 

Obese Children and Its Relationship to Insulin Resistance and AdipokinesJ Obes. 2011; 2011: 495101 

Հետազոտության նպատակն է եղել բացահայտել կապը վիտամին 

Dանբավարարության,ինսուլինառեզիստենտականության և ադիպոկինների 

մակարդակների միջև։ Այդ նպատակով հետազոտվել են 125ճարպակալում ունեցող և  

31 առանց ճարպակալման 6-16 տարեկան երեխաներ ։ Որոշվել են ինսուլինի 

նկատմամբ ռեզիստենտականությունը(HOMA-IR) և ինսուլինի նկատմամբ 

զգայունությունը(QUICKI), վիտամին D-ի, ռեզիստինի և ադիպոնեկտինի 
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մակարդակները, գլիկոլիզացված հեմոգլոբինը։ Գնահատվել են անթրոպոմետրիկ 

տվյալները (քաշ, հասակ, ՄՔԻ)։ 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել է, որ վիտամին D-ի անբավարա-

րությունը հավասարապես տարածված է ինչպես ճարպակալում ունեցող այնպես էլ 

ոչ ճարպակալված երեխաների մոտ, և վիտամին D-ի ցածր մակարդակը ասոցացվում 

է ցածր ինսուլինային զգայունության և ցածր ադիպոնեկտինի մակարդակի հետ։ 

Հետազոտության արդյունքում կապ վիտամին D-ի անբավարարության հետ և 

ռեզիստինի մակարդակի հետ չի հայտնաբերվել։ 

Հետազոտության ընթացքում չենգ ն ահ ատվ ե լ  կ ալ ց ի ո ւ մ ակ ան  

հ ո մ ե ո ս տազ ը ,ո ս կ ր այ ի ն  փո խան ակ ո ւ թ յ ան  բ ի ո մ ար կ ե ր ն ե ր ը , 

ինչպես նաև չի որոշվել լեպտինի մակարդակը, որը ինչպես հայտի է բարձր է լինում 

ճարպակալման ժամանակ և ունի ազդեցություն ինսուլինառեզիստենտականության 

վրա։  

 

 

 
Թեմայի գիտական նորույթը 

Կգնահատվի ճարպակալմանը ուղեկցող հորմոնալ փոփոխությունների 

ազդեցությունը ոսկրային փոխանակության վրա երիտասարդ անձանց շրջանում։ 
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12) [M. Pereira-Santos, P. R. F. Costa, A. M. O. Assis, C. A. S. T. Santos, D. B. Santos Obesity and vitamin D 
deficiency: a systematic review and meta-analysis Obesity Reviews Volume 16, Issue 4, pages 341–
349, April 2015] 

13) Y Zhouand L Rui Leptin signaling and leptin resistance Front Med. 2013 Jun; 7(2): 207–222. 
14) C M. Morberg, I Tetens, E Black, S Toubro, Thorkild I. A. Soerensen, O Pedersen, and A  Astrup  

Leptin and Bone Mineral Density: A Cross-Sectional Study in Obese and Nonobese Men  J Clin Endocrinol 
Metab. 2003 Dec;88(12):5795-800. 

15) Chanprasertyothin S, Piaseu N, Chailurkit L, Rajatanavin R, Ongphiphadhanakul B. Association of 
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9. 
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Children and Its Relationship to Insulin Resistance and AdipokinesJ Obes. 2011; 2011: 495101 
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2. Հետազոտության նպատակը և խնդիրները 

Նպատակն է՝ գնահատել ճարպակալմանը ուղեկցող հորմոնային 

փոփոխությունների ազդեցությունը ոսկրային փոխանակության վրա երիտասարդ 

անձանց շրջանում։ 

 

Խնդիրները 

Ճարպակալում ունեցող երիտասարդների շրջանում 

1. Ուսումնասիրել ճարպակալմանը ուղեկցող հորմոնային փոփոխությունները  

 Գնահատել վահանագեղձի ֆունկցիոնալ ակտիվությունը(TSH, FT4), 

 Գնահատել ինսուլինառեզիստենտականությունը (ՕԳՏ,HOMA-IR), 

 Լեպտինի և Ադիպոնեկտինի մակարդակների որոշում, 

 Վիտամին D-ի մակարդակի որոշում։ 

 Օրեկան մեզում կորտիզոլի, ինչպես նաև կալցիումի և ֆոսֆորի 

որոշում։ 

2. Գնահատել ոսկրայինփոխանակությունը ՝որոշելով 

 Ոսկրային փոխանակության բիոմարկերները (օստեոկալցին,C-

ծայրային թելոպեպտիդ(CTx), Հիմանային Ֆոսֆատազա) 

 Ոսկրի հանքային խտությունը (DEXA) 

3. Հետազոտության մեջ լյարդի ֆունկցիոնալ և սպիտակուցի ներծծման 

խանգարումներով,ինչպես նաև հիպոգոնադիզմով հիվանդների ներգրավումը 

բացառելու նպատակով կորոշվեն 

 Լյարդային ֆերմենտները(ԱսԱՍ,ԱլԱՏ), լիպիդային պրոֆիլը, 

ընդհանուր սպիտակուցը՝ արյան մեջ։ 

 Ազատ Տեստոստերոնը՝տղամարդկանց և Էստրադիոլը կանանց 

շրջանում։ 

4. Օգտագործելով EQ-5D-3L Միջազգային ստանդարտացված հարցաթերթիկը 

գնահատել կյանքի որակը ճարպակալումով/հավելյալ քաշով պացիենտների 

շրջանում։ 
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3�ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Կլինիկա- լաբորատոր-վիճակագրային 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Նախատեսվում էհետազոտել առնվազն 400  22-35տճարպակալում ունեցող 

երիտասարդ անձինք։ Հայտնաբերելու համար ճարպակալմանը ուղեկցող հորմոնալ 

փոփոխությունների ազդեցությունը ոսկրային փոխանակության վրա, կորոշվեն 

՝Լեպտինի, Ադիպոնեկտինի, Վիտամին D-ի մակարդակները, կգնահատվի 

ինսուլիանռեզիստենտականությունը (ՕԳՏ,HOMA-IR), ինչպես նաև ոսկրային 

փոխանակության բիոմարկերները(օստեոկալցին,C-ծայրային թելոպեպտիդ(CTx), 

Հիմանային Ֆոսֆատազա): Կգնահատվի ոսկրի հանքային խտությունը 

դենսիտոմետրիայի միջոցով (DEXA)։Օրեկան մեզում կորոշվեն կալցիումը և ֆոսֆորը 

։ 

Հայտնաբերելու համար հիպեր-,հիպոթիրեոզ, հիպեր-, հիպոկորտիցիզմ 

ունեցողներին կորոշվենTSH, FT4, օրեկան մեզում կորտիզոլը։ 

Խմբում բացառելու հիպոգոնադիզմ ունեցող անձանց ներգրավումը, կորոշվեն 

նաևէստրադիոլը՝ կանանցև ազատտեստոստերոնը՝ տղամարդկանց շրջանում։  

Բացառելու համար լյարդի ֆունկցիոնալ և սպիտակուցների ներծծման 

խանգարումները կորոշվեն լյարդային ֆերմենտները(ԱսԱՏ,ԱլԱՏ), լիպիդային 

պրոֆիլը, ընդհանուր սպիտակուցը արյան մեջ։ 

Հետազոտվող խմբից կբացառվեն նաև ՇԴ-ով հիվանդները, հորմոնալ 

թերապիա(գլյուկոկորտիկոստերոիդներ, օրալհակաբեղմնավորիչներ) ստացողները, 

վերջին 6 ամսվա ընթացքում մարմնի քաշի 5% կորցրած անձինք, ինչպես նաև այն 

կանայք՝ որոնց  լակտացիոն շրջանի ավարտից հետո չի լրացել 1 տարի , նրանք 

ովքեր վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել են կոտրվածքներև ստամոքս-

աղիքային հիվանդություններ ունեցող, և հիպո-,հպերկալցիուրիայովանձինք։ 

Ինչպես նաև նրանք ով վերջին 3 ամսվա ընթացքում ստացել են նիհարեցնող 

դեղորայք կամ սննդային հավելումներ։ 
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Կգնահատվեն անթրոպոմետրիկտվյալները՝քաշ, հասակ, ՄՔԻ, 

դաստակի,գոտկատեղի և կոնքի շրջագծերը։ 

Նախատեսվում է հետազոտվող խումբը տրոհել խմբերի՝ 

1) Ինսուլինառեզիստենտականությամբ խումբ 

2) Հիպոթիրեոզով խումբ 

3) Հիպերկորտիցիզմով խումբ 

4) «մաքուր» ճարպակալումով խումբ առանց ինսուլինառեզիստենտա-

կանության և հիպերկորտիցիզմի 

Վերոնշյալ բոլոր խմբերը կտրոհվեն ենթախմբերի, ըստ վիտամին D-ի մակարդակի 

 վիտամին D դրական ենթախումբ (վիտամին D նորմալ մակարդակ) 

 վիտամին D բացասական ենթախումբ (վիտամին D անբավարարություն) 

ստացված արդյունքները կհամեմատվեն վիտամին D դրականենթախմբերի միջև և 

վիտամին D բացասական ենթախմբերի միջև։ 

  

 

 

    

  

 

 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

 Պլանավորված ատենախոսությունը  կազմում  է  ԵՊԲՀ Էնդոկրինոլոգիայի 

ամբիոնի հաստատված գիտական թեմաների մաս  

 

Ինսուլինառեզի
ստենտականու
թյամբ խումբ 

Հիպոթիրեոզով 
խումբ  

«Մաքուր» 
ճարպակալ-
մամբ խումբ 

Հիպերկորտիցի
զմով խումբ 

վիտամի
ն D«-» 

վիտամ
ին D«+» 

 
խում

վիտամին 
D«+» 

 

վիտամին 
D«-» 

վիտամին
D«-» 

 

վիտամին 
D«-» 

 

վիտամի
ն D«-» 

 

վիտամին 
D«+» 
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6. ՆԱԽԱԳԾԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, 

ԳԻՏԱԿԱՆԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

1)L. V Navasardyan, R. L. Markosyan, A.A. Ghubatyan Imapact of Obesity on bone metabolism Sientific 

Medical Journal 2016;11:2 70-73p.p. 

2) L. V Navasardyan,A.A. Ghubatyan Puberty and bone mineral density Sientific Medical Journal 2016;11:2 83-

86 p.p. 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

1. Սկզբնաղբյուրներիվերլուծություն 2017 

2. Հետազոտությանմեթոդներիտիրապետում 2017 

3. Հետազոտություններինյութերիհավաքում 2017- 2019 

4. Գիտականհոդվածներիհրատարակում 2016-2020 

5. Աշխատանքիձևակերպում 2018-2020 

6. Աշխատանքինախնականփորձաքննություն 2020 սեպտեմբեր 

7. Ատենախոսությանպաշտպանություն 2020 Հոկտեմբեր 

 

 

Գիտական ղեկավար՝ ____________բ.գ.թ.,դոցենտ Լուսինե Վիուլի Նավասարդյան 

                           ստորագրություն 

 

Ասպիրանտ ՝____________________  Աննա ԱնատոլիիՂուբաթյան 

ստորագրություն 
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