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 Ներ կա յաց վող աշ խա տան քում քն նարկ վում է ան թրո պո գեն կեր պով փո փոխ ված ար տա-

քին մի ջա վայ րի ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը կեն դա նի մա տե րի այի է վո լյու ցի այի 

վրա։ Շա րադր վա ծը չի հա վակ նում բա ցար ձակ ճշ մար տու թյան դե րին և կրում է հի պո թե տիկ 

բնույթ, սա կայն դրա հիմ քում ըն կած են վաղ ա պա ցուց ված տե սու թյուն ներ և պատ ճառ-հետ-

ևան քային կա պեր։ 

Աշ խա տան քում ցույց է տր ված, որ մեր օ րե րում դիտ վող ար տա քին մի ջա վայ րի ֆի զի-

կա կան գոր ծոն նե րի ան թրո պո գեն կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րը պետք է բե րեն է վո լյու ցի ոն 

գոր ծըն թա ցի այն պի սի ա րա գաց ման, ո րը, ի վեր ջո, կբե րի տե սա կային բազ մա զա նու թյան 

նվազ ման և կեն սա բա նա կան ռեգ րե սի։ Սպաս վող ռեգ րե սի ո րո շա կի փու լում հնա րա վոր է 

կեն սո լոր տի գի տա կից կոմ պո նեն տի ան հե տա ցում։ Եվ սկ սած այդ պա հից կեն դա նի նյու թի 

է վո լյու ցի ան կր կին կըն թա նա պրոգ րե սի ո ւղ ղու թյամբ, ին չը կր կին կբե րի գի տա կի ցու թյան 

ծագ մա նը։ Ներ կա աշ խա տան քում ա ռաջ քաշ ված են թադ րու թյուն նե րն ըն կած են մա տե րի այի 

պար բե րա կան զար գաց ման և բար դաց ման վե րա բե րյալ առ կա պատ կե րա ցում նե րի հու նի և 

տրա մա բա նու թյան մեջ։ Կեն դա նի նյու թը հան դի սա նա լով նյու թա կան աշ խար հի կազ մա վոր-

ման բարձ րա գույն ձև, են թարկ վում է բո լոր այն օ րի նա չա փու թյուն նե րին, ո րոնք հա տուկ են 

մա տե րի այի է վո լյու ցի ային ը նդ հան րա պես։ 

Մա տե րի այի գի տա կից ձևի ի հայտ գա լը հան դի սա նում է կեն դա նի նյու թի է վո լյու ցի այի 

կրի տի կա կան կետ։ Կեն դա նի մա տե րի այի զար գաց ման պար բե րա կա նու թյու նը, ա մե նայն հա-

վա նա կա նու թյամբ, գտն վում է մա տե րի այի զար գաց ման պար բե րա կա նու թյան սահ ման նե-

րում։ Մա տե րի այի է վո լյու ցի այի մեկ փու լում, պայ թյու նից-պայ թյուն, տի ե զեր քի լո կալ շր ջան-

նե րում կա րող են ըն թա նալ կեն դա նի նյու թի զար գաց ման բազ մա թիվ ցիկ լեր։

 Արծ րու նի Գ.Գ.
Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վ. պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ԳՀԿ-ի կեն սա քի մի ա կան և 
կեն սա ֆի զի կա կան մե թոդ նե րի լա բո րա տո րի ա, Հա յաս տան, Եր ևան
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