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ԳրաԿանության աԿնարԿ 
ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ԲՆԱԾԻՆ ՀԻՊԵՐՊԼԱԶԻԱ

ԿիրաԿոՍյան Կ.Է.
Մոսկվայի շրջանի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 

Մոսկվա, Ռուսաստան 
«Շենգավիթ» ՓԲԸ բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

 
Հանձնված է` 15/02/ 2013թ., ընդունված է` 07/05/ 2013թ.

Մակերիկամներում անդրոգենների սինթեզի խախտման պատճառներից է` մակերիկամային 
կեղևի դիսֆունկցիան, որը բնորոշվում է «Մակերիկամային կեղևի բնածին հիպերպլազիա» 
տերմինով:

Հիվանդության 95 % դեպքերը պայմանավորված են 21-հիդրոքսիլազի պակասով 
(վիրիլային ձև): Կախված ֆերմենտի պակասի մակարդակից, տարբերում են վիրիլային 
ձևի երկու տիպ` բնածին (դասական) և ոչ դասական: Ոչ դասական ձևն առավել հաճախ 
հանդիպում է չբերության կլինիկայում և պահանջում է վերարտադրողական ֆունկցիայի 
խախտումներ առաջացնող, նման կլինիկա-լաբորատորային ցուցանիշներ ունեցող այլ 
հիվանդություններից տարբերակող մանրակրկիտ ախտորոշում: Տվյալ ձևի ախտորոշման 
ոսկե ստանդարտ է համարվում մոլեկուլյար-գենետիկ թեստավորումը: 

Ոչ դասական ձևի տարածվածությունը, տարբեր ժողովուրդների մոտ, լինում է տարբեր: 
Հետազոտված էթնիկ խմբերի մեջ ամենաբարձր տարածվածությունը (1/27) գրանցվել է 
աշկենազի-հրեաների մոտ: Հիպերանդրոգենիայով կանանց մոտ ոչ դասական ձևի տոկոսը 
կազմում է 1-3%, սակայն որոշ ժողովուրդների մոտ այն ավելի բարձր է: Որոշ հեղինակների 
աշխատանքներում, հիպերանդրոգենիայով կանանց մոտ ոչ դասական ձևի տոկոսը կազմում 
է 2.2-ից մինչև 10%: 

Հայազգի կանանց մոտ, մակերիկամային կեղևի բնածին հիպերպլազիայի ոչ դասական 
ձևի տարածվածությունը, ինչպես նաև հիպերանդրոգենիայի կառուցվածքում հիվանդության 
հանդիպման հաճախականությունը որոշելու համար, անց է կացվել CYP21A2 գենի երկու 
պոլիմորֆիզմների (Pro31Leu և Val282Leu) գենային տարբերակումը: CYP21A2 գենի Pro-
31Leu և Val282Leu երկու պոլիմորֆիզմների մուտացիաների հայտնաբերման նպատակով, 
մոլեկույլար-գենետիկ թեստավորում անցած կանաց մոտ մակերիկամի բնածին հիպերպլազիայի 
հետերոզիգոտ առկայության հաճախականությունը կազմում էր 5,2%: Երկու պոլիմորֆիզմների 
մուտացիաներ հայտնաբերվել են մակերիկամային հիպերանդրոգենիայի միայն կենսաքիմիական 
ախտանիշներով կանանց խմբում, 10.3 % հաճախականությամբ: Հիվանդության կլինիկական 
պատկերը, ինչպես նաև 17-ՕՊ-ի մակարդակի բարձրացման աստիճանը թույլ չեն տալիս 
տարբերակել հիպերանդրոգենիայով ուղեկցվող ոչ դասական 21-հիդրոքսիլազային անբավա-
րարության թաքնված ձևը` էնդոկրին խախատումների այլ ձևերից:

Ելնելով վերոգրյալից, մոլեկուլյար-գենետիկ թեստավորումը պետք է մտցնել մակե-
րիկամային հիպերանդրոգենիայի կենսաքիմիական ախտանշաններով հայ կանանց հետա-
զոտման ալգորիթմի մեջ, ինչը թույլ կտա ընտրել չբերության բուժման պաթոգենետիկորեն 
հիմնավորված մարտավարություն և կկանխի տվյալ հիվանդության կյանքին սպառնացող 
ձևերը, ինչպես նաև` կեղծ հերմոֆրոդիտիզմով երեխաների լույս աշխարհ գալուն: Անհրա-
ժեշտ է նաև նորածինների սկրինինգը՝ մակերիկամի բնածին հիպերպլազիայի ի հայտ բեր-
ման և վաղ բուժման համար: Հասունացման շրջանում գտնվող աղջիկների սկրինինգային 
հետազոտումը թույլ կտա առանձնացնել վերարտադրողական խախտումների զարգացման 
ռիսկային խումբը և, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառել շտկող թերապիա:


