
«Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն»  
(Սեքսոլոգիա) առարկայից 

Ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական հարցաշար 
 

1. Սեռական խանգարումների դասակարգումը 
2. Հորմոնների դերը սեռական ֆունկցիայի ապահովման մեջ 
3. Ջերմաստիճանային տեստ: բբի համախտանիշ 
4. Կոպուլյատիվ ցիկլի նեյրոհումորալ բաղադրիչի կլինիկական ֆիզիոլոգիան 
5. Ինտերսեքսուալ վիճակներ  
6. Սեռական խանգարումները վահանագեղձի ախտահարումների ժամանակ: Հիպոթիրեոզ: 

Թիրեոտոքսիկոզ 
7. Հիպոտալամո- հիպոֆիզար համակարգի դերը սեռական ֆունկցիայի ապահովման մեջ 
8. Սերմնահեղուկի հետազոտություն 
9. Սեռական ֆունկցիայի խանգարումը շաքարային դիաբետի ժամանակ 
10. Ստերոիդ հորմոնների ֆիզիոլոգիական դերը 
11. Սեռի տարբերակման խանգարումներ 
12. Պուբերտատ շրջանի տեմպի խանգարման համախտանիշները 
13. Նեյրոհումորալ բաղադրիչի խանգարման սեմիոտիկան տղամարդկանց մոտ 
14. Սեռական խանգարումների ֆունկցիոնալ ախտորոշման մեթոդները 
15. Ամուսնական հինգ գործոնների կոնցեպցիան 
16. Նեյրոհումորալ բաղադրիչի խանգարումների լաբորատոր ախտորոշման հիմնական 

մեթոդները 
17. Պրոլակտինոմա: Ակրոմեգալիա 
18. Հոգեկան բաղադիրչի խանգարումների ախտորոշման սկզբունքները 
19. Նեյրոհումորալ բաղադրիչի խանգարումների սեմիոտիկան կանանց մոտ 
20. Սեքսուալության փևավորման փուլերը 
21. Պսիխոսեքսուալ կողմնորոշման խանգարումների ախտորոշումը, բուժումը, պրոգնոզը և 

պրոֆիլակտիկան 
22. Նեյրոհումորալ բաղադրիչի պանգարումների դեղորայքային բուժումը 
23. Հոգեբանական տվյալների օգտագործումը սեքսուալ խանգարումների վերականգնման մեջ 
24. Պսիխոսեքսուալ վաղ զարգացում 
25. Հորմոնալ պրեպարատներով փոխարինող թերապիա 
26. Բուժ-ռեաբիլիտացիոն միջոցառումները հոգեկան բաղադրիչի խանգարման մեջ 
27. 3  Պսիխոսեքսուալ օրիենտացիայի խանգարումները ըստ օբեկտի, նրա տարիքի և սեռի 
28. Գոնադների ագենեզիա 
29. Պսիխոսեքսուալ զարգացման խանգարումներ 
30. Տղամարդկանց թվացյալ սեռական խանգարումներ 
31. Գոնադների մաքուր ագենեզիա 
32. Պսիխոսեքսուալ զարգացման տեմպի և ժամկետների խանգարումներ 
33. Սեքսուալ դիսֆունկցիաները պսիխոպաթիաների ժամանակ 
34. Շերշեվսկի տերների համախտանիշ 
35. Պսիխոսեքսուքալ զարգացման  ուշացումներ 
36. Սեքսուալ խանգարումները  շիզոֆրենիայի ժամանակ 
37. Ներարգանդային անօրխիզմ 
38. Սեռային ինքնագիտակցման խանգարում տրանսսեքսուալիզմ 
39. էրքեկցիոն բաղադրիչի խանգարումների ժամանակ օգտագոտծվող բուժական մեթոդները 
40. Գոնադների դիսգենեզիա 
41. Սեռադերային վարքագծի ստերեոտիպի խանգարումներ 
42. Սեռական խանգարումները էպիլեպսիայի ժամանակ 
43. Երկսեռ գոնադների համախտանիշ իրական հերմոֆրոդիտիզմ 



44. Պուբերտատ զարգացման արագացում 
45. Սեքսուալ խանգարումները    տղամարդկանց մոտ 
46. Ձվարանների դիսգենեզիայի համախտանիշ 
47. Պուբերտատ շրջանի զարգացման դանդաղում և դիսհարմոնիա 
48. Սեռական խանգառումները օլիգոֆրենիայի ժամանակ 
49. Գոնադների էնդոկրին պաթոլոգիայի  էմբրիոգենետիկ  ձևերը 
50. Տղամարդկանց սեռական դրսևորումների  ինվոլյուցիոն իջեցման և դեզինտեգրացիայի  

համախտանիշ  
51. Նեվրոտիկ բնույթի սեքսուալ խանգարումներ 
52. Ոչ լրիվ մասկուլինիզացիայի համախտանիշ 
53. Սեռական խանգարումները  կանանց մոտ ուղեղային բնույթի աղտահարման ժամանակ  
54. Սեքսուալ վարքագծի դեզակտուալիզացիայի և ռեադապտացիայի համախտանիշ 
55. Տեստիկուլյառ ֆեմինիզացիայի համախտանիշ 
56. Հիպոթալամիկ հիպերսեքսուալության համախտանիշ 
57. Սեռական խանգարումները վիբրացիոն հիվանդության ժամանակ 
58. Բնածին ադրենոգենիտալ համախտանիշ ԲԱԳՀ համախտանիշով հիվանդների բուժումը 
59. Հիպերսեքսուալ լիպոդիստրոֆիայի համախտանիշ 
60. Սեքսուալ խանգարումների բուժումը տեղային բացասական ճնշմամաբ  
61. ԲԱԳՀ-ն կանանց գենետիկ գոնադային սեռով հիվանդների մոտ 
62. Հետծննդաբերական հիպոպիտուիտարիզմ շիխենի համախտանիշ 
63. էրեկցիոն բաղադրիչի խանգարումներ 
64. Բնածին ադրենոգենիտալ համախտանիշ ԲԱԳՀ –ն տղամարդկանց մոտ 
65. Հիպոպիտուիտարիզմ.պերսիստող լակտորեայի նամենորեայի համախտանիշ 
66. Պրիապիզմ ընդմիջվող գիշերային պրիապիզմ 
67. Հիպոֆիզի ֆունկցիայի խանգարումներ և սեռական խանգարումները 
68. Կանանց վաղ սեռական զարգացման համախտանիշ 
69. էակուլյատոր բաղադրիչի խանգարումների ժամանակ բուժական մեթոդները 
70. Հիպոֆիզար նանիզմ 
71. Կանանց սեռական զարգացման ուշացման սինդրոմ 
72. Էյակուլյատոր բաղադրիչի խանգարումները ուռոլոգիական և ողնուղեղային 

ախտահարումների ժամանակ 
73. 1Հիպոֆիզի ախտահարումները կապված հորմոնների գերարտադրության հետ 
74. Տղամարդկանց սեռական խանգարումները հիպոթալամուսի ախտահարումների ժամանակ: 

Կլամենի համախտանիշ 
75. Գենիտոսեգմենտր բաղադրիչի խանգարումները գինեկոլոգիական հիվանդությունների 

ժամանակ 
76. Տղամարդու սեռական գեղձերի ֆունկցիայի խանգարումներ 
77. Շտեյն-Լևենշտալի համախտանիշ 
78. Ընտանեկան սեռական դիսհարմոնիաներ դիսգամիաներ 
79. Հիպոգոնադիզմ: Կրիպտորխիզմ 
80. Սեռական խանգարումները կանանց մակերիկամների ֆունկցիայի խանգարման ժամանակ 
81. Գենիտոսեգմենտար բաղադրիչի սեմիոտիկայի խանգարումներ 
82. Վագինիզմ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան և բուժումը 
83. Իդիոպաթիկ հիրսուիտիզմ 
84. Ադիսոնի հիվանդություն: Կորտիկոէստրոմա 
85. Սեռական խանգարումները ձվարանների ֆունկցիայի խանգարումների ժամանակ 
86. Ամուսնական հինգ գործոնների կոնցեպցիան 
87. Վագինիզմ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան և բուժումը 
88. Սերմնահեղուկի հետազոտություն 
89. Ջերմաստիճանային տեստ: բբի համախտանիշ 
90. Վագինիզմ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան և բուժումը 
91. Նեյրոհումորալ բաղադրիչի խանգարման սիմեոտիկան կանանց մետ 



92. Սեքսուալության ձևավորման փուլերը 
93. Սեքսուալ խանգարումները շիզոֆրենիայի ժամանակ 
94. Պերսիստող լակտորեայի ամենորեայի համախտանիշ 
95. Պրիապիզմ էթիոլոգիա պաթոգենեզ կլինիկա բուժում 
96. Հիպոֆիզար նանաիզմ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


