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ՀԱՅԱԶԳԻ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ԱՆՊՏՂՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿիրաԿոՍյան Կ.Է1,2., քոչարյան տ.Շ2., ուՌումյան Ս.Ս2.
1 Մոսկվայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ

2 «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող ոչ բարենպաստ դեմոգրաֆիկ իրավիճակը 
մասնագետներին ստիպում է վերլուծել ծնելիության վրա ազդող այն գործոնները, որոնց մեջ 
զգալի տեղ են զբաղեցնում անպտուղ ամուսնությունները:

Հայաստանում անպտուղ զույգերի քանակը կազմում է 17-18%: Գերիշխում է կնոջ 
անպտղությունը: Կնոջ վերարտադրողական առողջության պահպանության խնդիրը 
պահանջում է ոչ միայն կլինիկական ասպեկտների վերլուծություն, այլև` լայնամասշտաբ 
համաճարակաբանական հետազոտություն: Արական անպտղությունը կազմում է 21,6 %: 

Տվյալ հետազոտության նպատակ է` Հայաստանի Հանրապետությունում կնոջ մոտ 
անպտղության տարածվածության և կառուցվածքի ուսումնասիրությունը:

Տվյալների հավաքագրման ժամանակ օգտագործվել են վիճակագրական հաշվետվության 
նյութերը, 2005-2009 թթ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարա-
րության N 6 ձևը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2005-2009 թթ. ընթացքում անցկացված հետահայաց 
համաճարակաբանական ուսումնասիրությունն ի հայտ բերեց կանանց մոտ անպտղության 
հաճախականության կրկնակի աճ: Կանանց մոտ անպտղության տեսակարար կշիռը, 2009 թ. 
ընդհանուր հիվանդածության մեջ, կազմում է 33%, իսկ ընդհանուր անպտղության դեպքում` 79%:

Ազգությամբ հայ 471 անպտուղ ամուսնական զույգերի համալիր ուսումնասիրության 
արդյունքում որոշվել է անպտուղ ամուսնության կառուցվածքը: Անպտղության գործոնների 
կառուցվածքում գերիշխում է էնդոկրին ձևը (38,9%): 

Այլ ազգությունների մոտ գերիշխող` փող-որովայնամզային գործոնը և էնդոմետրիոզի 
առկայությունը, մեզ մոտ կազմել են 18,6% և 15,0% համապատասխանաբար: Համեմատության 
համար, ռուս հետազոտողների տվյալներով ՌԴ տարածքում անպտղության էնդոկրին 
ձևի հանդիպման հաճախականությունը գտնվում է 18-26,9%-ի սահմաններում, անպտուղ 
ամուսնության կառուցվածքում զբաղեցնելով 2-րդ և 3-րդ տարակարգային տեղը:

Հայ կանանց մոտ անպտղության էնդոկրին ձևի 1-ին տարակարգային տեղը թելադրում 
է էնդոկրին խանգարումների կառուցվածքի առավել մանրամասն ուսումնասիրության 
անհրաժեշտություն: Տվյալ պնդման օգտին են խոսում հայ կանանց վերարտադրողական 
առողջության հիպոտիրեոիդ վիճակների դերի բազմաթիվ ուսումնասիրությունները, հաշվի 
առնելով տվյալ տարածաշրջանին հատուկ` յոդի անբավարարությունը:

Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև հայկական ազգության մոտ հիպերանդրոգեն 
վիճակների զարգացումը պայմանավորող գենետիկ դեֆեկտների դերի մանրամասն 
ուսումնասիրությունը, քանի որ, տվյալ տարածաշրջանում հանդիպող էնդոկրինոպաթիաների 
մեծամասնությունը ուղեկցվում են հիպերանդրոգենիայի կլինիկական և/կամ բիոքիմիական 
մարկերներով: Կովկասյան ազգությունների մոտ առկա են որոշակի տվյալներ` մակերիկամների 
կեղևի բնածին դիսֆունկցիայի վիրիլ ձևի զարգացումը կոդավորող CYP21, CA2, CYP21P 
գեների մուտացիաների առավել բարձր հաճախականության մասին:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, կլինիկական, լաբորատոր, ինչպես նաև հիմնվելով 
գենետիկ հետազոտությունների հիման վրա, հայ կանանց մոտ էնդոկրին խանգարումների 
կառուցվածքի որոշումը, տվյալ փուլում, հանդիսանում է վերարտադրության զարգացման 
առաջնահերթ ուղղություններից մեկը:


