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ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՄԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ՀովՀաննիՍյան Ս.գ, մուրադյան մ.ն., արՇամյան ա.Զ.
Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ընտանեկան բժշկության ամբիոն

Երևան, Հայաստան
Երևանի Լ.Հովհաննիսյանի անվ. սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ

Երևան, Հայաստան

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳ) հանդիսանում է առողջապահական կարևոր խնդիր 
և պայմանավորված է այս հիվանդության լայն տարածվածությամբ, ինչպես նաև` սիրտ-
անոթային հիվանդությունների ռիսկի բարձրացմամբ: Քանի որ ԶԳ համարվում է 
հաշմանդամության և ժամանակավոր անաշխատունակության առաջատար պատճառ-
ներից, ուստի կարևորվում է ուսումնասիրությունը: Ըստ ՀՀ Առողջապահության ազգային 
ինստիտւտի 2009 թ. տվյալների, ԶԳ տարածվածությունը ՀՀ-ում կազմում է 26 %: 
Վերջին տասնամյակում, ՀՀ գյուղական բնակչության շրջանում ԶԳ տարածվածությունը 
նվազ հետազոտված է:

Հետազոտության նպատակն է` գյուղական բնակչության շրջանում ցույց տալ ԶԳ-ն 
տարածվածության առանձնահատկությունները:

Հետազոտություններն անցկացվել են Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում (Սարու-
խան և Բջնի գյուղերի բժշկական ամբուլատորիաներում): Սարուխանի բժշկական 
ամբու լատորիան սպասարկում է Սարուխան, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք գյուղերի 
բնակչությանը: Հետազոտությունների ընտրանքը համապատասխանաբար կազմել են 
վերոնշյալ գյու ղերի 700 և 750 չափահաս մարդիկ: ԶԳ-ով տառապող հիվանդներին 
բաժանվել են հարցաթերթիկներ:

Սարուխանի բժշկական ամբուլատորիայում հետազոտվել են 356 մարդ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 44.5: ԶԳ հայտնաբերվել է 140 (39%) անձանց շրջանում: ԶԳ 
ամենաբարձր տարածվածությունը նկատվում է 46-55 տարիքային խմբում: Ըստ 
սեռային խմբերի, ԶԳ տարածվածությունը համապատասխանաբար կազմել է 59% և 
57%: Նկատվել է սիստոլիկ և դիաստոլիկ զարկերակային ճնշումների դրական կոռե-
լացիոն կապ` կախված տարիքից (սիստոլիկ զարկերակային ճնշման p=0.325, P=0.009, 
իսկ դիաստոլիկ զարկերակային ճնշման p=0.205, p=0.015): 

Բջնիի բժշկական ամբուլատորիայում հետազոտվել է 750 մարդ, որոնց միջին տարիքը 
կազմել է 43,05.: ԶԳ հայտնաբերվել է 142 (19%) անձանց շրջանում: Առկա է թույլ 
դրական կոռելացիոն կապ` սիստոլիկ և դիաստոլիկ զարկերակային ճնշումների ու 
տարիքի միջև: 56-65 տարիքային խմբում նկատվում է ԶԳ ամենաբարձր տարած-
վածությունը (48%): 

Արդյունքում, գյուղական ազգաբնակչության շրջանում ԶԳ-ը համարվում է լայն 
տարածված հիվանդություն: Նպատակահարմար ենք համարում կատարել նմանատիպ 
այլ հետազոտություններ` պարզելու ԶԳ-ն ռիսկի գործոնների տարածվածության առանձ-
նահատկությունները, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել ԶԳ կանխարգելման մոտե-
ցումենրի մշակման գործընթացում:


