
«Ուռուցքաբանություն» մասնագիտությամբ 
ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական հարցաշար 

1. Չարորակ ուռուցքների բուժման ընդհանուր սկզբունքնեը /Ճառագայթային բուժման 
ցուցումները/: 

2. Փափուկ հյուսվածքների ուռուցքներ /բարորակ, չարորակ/ 
3. Կրծքագեղձի քաղցկեղի հորմոնալ բուժումը 
4. Ուղիղ աղու քաղցկեղ /բուժման սկզբունքները/ 
5. Չարորակ ուռուցքների բուժման ընդհանուր սկզբունքները /կոմբինացված և կոմպլեքս 

բուժում/ 
6. Փափուկ հյուսվածքների չարորակ ուռուցքներ/ դասակարգում, բուժում/ 
7. Կրծքագեղձի քաղցկեղ /կլինիկա, վիրահատական բուժում/ 
8. Լյարդի քաղցկեղ /դասակարգում, կլինիկա, բուժում/ 
9. Չարորակ ուռուցքների բուժման ընդհանուր սկզբունքները /վիրաբուժական, 

ճառագայթային, դեղորայքային/ 
10. Մաշկի նախաքաղցկեղային հիվանդություններ /օբլիգատ, ֆակուլտատիվ 

նախաքաղցկեղ/ 
11. Կրծքագեղձի քաղցկեղ /դեղորայքային և ճառագայթային բուժում/ 
12. Լյարդի քաղցկեղ /էպիդեմիոլոգիա, հետազոտման մեթոդներ/ 
13. Չարորակ ուռուցքների դեղորայքային և հորմոնալ բուժում /ցուցումները/ 
14. Մաշկի քաղցկեղ /տափակբջջային, բազալբջջային/ 
15. Կրծքագեղձի քաղցկեղ /ախտորոշում, դասակարգում/ 
16. Լյարդի երկրորդային քաղցկեղ /բուժման սկզբունքները/ 
17. Հակաուռուցքային դեղորայքային բուժման բարդությունները 
18. Մաշկի քաղցկեղ /ախտորոշում, բուժում/ 
19. Կրծքագեղձի քաղցկեղ /հյուսվածաբանական կառուցվածքը, դասակարգումը/ 
20. Լյարդի քաղցկեղի դեղորայքային բուժման եղանակները 
21. Հակաուռուցքային դեղորայքային բուժում /ցուցումները/ 
22. Մաշկի քաղցկեղ /դասակարգում/ 
23. Կրծքագեղձի դիսհորմոնալ հիվանդություններ 
24. Լեղապարկի քաղցկեղ /դասակարգում, կլինիկա, բուժում/ 
25. Հակաուռուցքային դեղորայքային բուժման բարդությունները 
26. Մաշկի մելանոմա /մելանոմայի վտանգ ներկայացնող նևուսները/ 
27. Կրծքագեղձի բարորակ ուռուցքներ 
28. Ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ /էթիոպաթոգենեզ/ 
29. Հակաուռուցքային դեղորայքային բուժում /հակացուցումները/ 
30. Մաշկի մելանոմա /ախտորոշում, կլինիկա, բուժում/ 
31. Տարածուն և տեղային մասթոպատիաների բուժման սկզբունքները 
32. Ենթաստամոքսյաին գեղձի քաղցկեղ /դասակարգում/ 
33. Չարորակ ուռւոցքների վիրահատական բուժման առանձնահատկությունները 

/աբլաստիկա, անտիբլաստիկա/ 
34. Մաշկի մելանոմա /պիգմենտային նևուսների ակտիվացման նշանները/  
35. Կրծքագեղձի քաղցկեղ /կլինիկա/ 
36. Ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկի քաղցկեղ /դասակարգում, կլինիկա, բուժում/ 



37. Հակաուռուցքային դեղամիջոցների դասակարգումը 
38. Մաշկի մելանոմա /հիվանդության պրոգնոստիկ գործոնները/ 
39. Կերակրափողի քաղցկեղ /էթիոլոգիա, ախտորոշում, դասակարգում, կլինիկա/ 
40. Ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ  /բուժում/ 
41. Չարորակ ուռուցքների վիրահատական բուժման առանձնահատկությունները 
42. Քիթըմպանի չարորակ ուռուցքներ /հյուսվածքաբանական տեսակների և բուժման 

սկզբունքները/ 
43. Կերակրափողի քաղցկեղ /բուժում/ 
44. Ենթաստամոքսային գեղձի մարմնի և պոչի քաղցկեղ /դասակարգում, կլինիկա, 

բուժում/ 
45. Ամոքիչ վիրահատությունների ցուցումները: 
46. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, լեզվի քաղցկեղ /ախտորոշում, բուժում/ 
47. Ստամոքսի քաղցկեղ /օբլիգատ և ֆակուլտատիվ նախաքաղցկեղային 

հիվանդություններ/ 
48. Արգանդի վզիկի քաղցկեղ /տարածման ուղիները, բուժման եղանակները/ 
49. Արմատական վիրահատությունների կատարման ցուցումները և հակացուցումները 
50. Կոկորդի քաղցկեղ /ախտորոշում, բուժում/ 
51. Ստամոքսի քաղցկեղ /դասակարգում/ 
52. Արգանդի մարմնի քաղցկեղ /տարածման ուղիները, բուժման եղանակները/ 
53. Ուռուցքների ախտորոշման ընդհանուր սկզբունքները /ուռուցքային մարկերներ/ 
54. Ստորին շրթունքի քաղցկեղ /բուժման մեթոդները/ 
55. Ստամոքսի քաղցկեղ /հիվանդության կլինիկան, նշանները/ 
56. Միզապարկի քաղցկեղ, միզուկի քաղցկեղ /կլինիկա, բուժում/ 
57. Չարորակ ուռուցքների մետաստազավորման ուղիները 
58. Ստորին շրթունքի քաղցկեղի նպաստող գործոնները 
59. Ստամոքսի քաղցկեղ /կլինիկա, փոքր ախտանիշների սինդրոմ/ 
60. Ձվարանների քաղցկեղ /կլինիկա, ախտորոշում, բուժում/ 
61. Չարորակ և բարորակ ուռուցքների տարբերակիչ առանձնահատկությունները 
62. Ստորին շրթունքի քաղցկեղի զարգացման փուլերը, մետաստազավորման 

ճանապարհները 
63. Ստամոքսի քաղցկեղ /ախտորոշում, վաղ հայտնաբերում/ 
64. Նեֆրոբլաստոմա /կլինիկա, ախտորոշում, բուժում/ 
65. Չարորակ ուռուցքների մետաստազավորման ճանապարհները /ստամոքսի քաղցկեղի 

մետաստազավորման օրինաչափությունները/ 
66. Վահանաձև գեղձի քաղցկեղ /էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, հյուսվածաբանական 

տեսակները/ 
67. Ստամոքսի քաղցկեղ /վիրահատական բուժում/ 
68. Շագանակագեղձի ուռուցքներ /ախտորոշում, բուժում/ 
69. Ուռուցք հասկացողության ձևակերպումը: Ուռուցքային աճի տարբերությունը 

ռեգեներացիայից 
70. Վահանաձև գեղձի քաղցկեղ /վիրահատական, ճառագայթային և դեղորայքային 

բուժում/ 
71. Ստամոքսի քաղցկեղի վիրահատական եղանակները պայմանավորված ուռուցքի 

տեղակայումից 



72. Հեշտոցի քաղցկեղ /ախտորոշում, կլինիա, բուժում/ 
73. Նախաուռուցքային հիվանդություններ /օբլիգատ և ֆակուլտատիվ նախաքաղցկեղ/ 
74. Թոքի քաղցկեղ /դասակարգում/ 
75. Ստամոքսի քաղցկեղի մետաստազավորման ուղիները/ 
76. Ամորձինրի չարորակ ուռուցքներ /ախտորոշում, կլինիա, բուժում/ 
77. Ուռուցքների հետազոտման մորֆոլոգիական մեթոդները և առանձնահատկությունները 
78. Թոքի քաղցկեղ /էթիոլոգիա, ռիսկի գործոններ/ 
79. Հաստ աղու հետազոտման եղանակները 
80. Լիմֆոգրանուլեմատոզ /բուժում/ 
81. Ուռուցքածին գործոնները /քիմիական, ֆիզիկական/ 
82. Թոքի քաղցկեղ /կլինիկա և ախտորոշում/ 
83. Հաստ աղու քաղցկեղ /նպաստող գործոնները, նախաքաղցկեղային հիվանդություններ/ 
84. Լիմֆոգրանուլեմատոզը, լիմֆոսարկոման երեխանեևրի մոտ 
85. Ուռուցքածին գործոնները /կենսաբանական և այլն/ 
86. Թոքի կենտրոնական և պերիֆերիկ քաղցկեղ 
87. Հաստ աղու քաղցկեղ /հյուսվածաբանական կառուցվածքը, դասակարգումը/ 
88. Լիմֆոգրանուլեմատոզ /էթիոլոգիա, կլինիկա/ 
89. Ուռուցքների ախտորոշման ընդհանուր սկզբունքները 
90. Թոքի քաղցկեղի ժամանակ պարանեոպլաստիկ ախտանիշները 
91. Հաստ աղու աջ և ձախ կեսերի ախտահարման տարբերակիչ ախտանիշները 
92. Ոսկրածին ուռուցքներ /ախտորոշում/ 
93. Վաղ ախտորոշման բարելավման ուղիները (սկրինինգ) 
94. Թոքի քաղցկեղ /վիրահատական բուժում/ 
95. Հաստ աղու քաղցկեղ /բուժման ժամանակակից մոտեցումները/ 
96. Ոսկրածին ուռուցքներ /էթիոլոգիա, պաթոգենեզ/ 
97. Մանկական հասակում հանդիպող չարորակ ուռուցքների ախտորոշման 

առանձնահատկությունները: 
98. Թոքի քաղցկեղ /դեղորայքային և ճառագայթային բուժում/ 
99. Ուղիղ աղու քաղցկեղ /հետազոտման եղանակները, նախաքաղցկեղային 

հիվանդություններ/ 
100. Ոսկրային ուռուցքային հիվանդությունները երեխաների մոտ /կլինիկա, ախտորոշում, 

բուժում/ 
101. Չարորակ ուռուցքների դասկարգման սկզբունքները:  
102. Կրծքագեղձի քաղցկեղ /կլինիկա, դեղորայքային և ճառագայթային բուժման 

ցուցումները/ 
103. Ուղիղ աղու քաղցկեղ /հիվանդության փուլերը, կլինիկա/ 
104. Ոսկրածին ուռուցքներ /բուժման առանձնահատկությունները/ 

 

                  

 


