
Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի պետական քննական հարցաշար 
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              Մանկաբարձություն 

 
1.Կանանց սեռական օրգանների անատոմիան և ֆիզիոլոգիան:  
2.Կնոջ կոնքը մանկաբարձական տեսանկյունից: Փոքր կոնքի չափերը: 
3.Բեղմնավորում և պտղաձվի զարգացում: Իմպլանտացիա, օրգանոգենեզ, պլացենտացիա, 
սաղմնաթերթիկների զարգացում: Ընկերքի կազմությունը և  ֆունկցիան: 
Պտղաթաղանթների, պորտալարի կազմությունը:  Հարպտղաջրեր, կազմությունը և 
ֆիզիոլոգիական նշանակությունը: 
4.Դաշտանային ցիկլ: Դաշտանային ցիկլի նյարդաէնդոկրին կարգավորումը:  
5.Ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները կնոջ օրգանիզմում հղիության ընթացքում: 
6.Հղիության վաղ և ուշ ժամկետների ախտորոշումը: Հետազոտման եղանակները: 
Ֆունկցիոնալ ախտորոշման մեթոդները մանկաբարձության մեջ: (ԿՏԳ, ԳՁՀ, դոպլեր-
հետազոտություն, ամնիոսկոպիա, հորմոնալ հետազոտություններ, ամնիոցենտեզ): 
7.Ծննդաբերություն: Առաջացման պատճառները: Ծննդաբերության նախանշանները: 
Ծննդաբերության կլինիկական ընթացքը: Ծննդաբերության վարումը: Ցավազրկում: 
8.Ծննդաբերության բիոմեխանիզմը ծոծրակային առաջադրության առաջային և հետին 
տեսակի դեպքում: Ծննդաբերական ուռուցք: Պտղի գլխի կոնֆիգուրացիա: 
9.Բնականոն ընկերքային շրջան, պլացենտայի անջատման նշանները, ֆիզիոլոգիական 
արյան կորուստ: 
10.Բնականոն հետծննդյան շրջան: Ընթացքը, վարումը: 
11.Պտղի կոնքային առաջադրություն: Դասակարգումը, ախտորոշումը: Հղիության և 
ծննդաբերության ընթացքը,վարումը: Ծննդաբերության բիոմեխանիզմը հետույքային 
առաջադրության ժամանակ: Ձեռքային օժանդակությունը: 
12.Բազմապտուղ հղիություն, ախտորոշումը: Հղիության և ծննդաբերության ընթացքի և 
վարման առանձնահատկությունները: 
13.Վաղ տոքսիկոզներ: Կլինիկական ընթացքը: Բուժումը: 
14.Պրեէկլամպսիա: Էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկական ընթացքը: Հղիության և ծննդաբերության 
վարումը: 
15.Էկլամպսիա:HELLP համախտանիշ 
16.Հղիության կրելախախտ՝ինքնաբեր վիժում, դասակարգումը, էթիոլոգիան, 
մանկաբարձական տակտիկան: 
17.Վաղաժամ ծննդաբերություն, Էթիոլոգիան, կլինիկական ընթացքի և  վարման 
առանձնահատկությունները,բուժումը: 
18.Հղիության առաջին կեսի արյունահոսություններ՝արտարգանդային հղիություն, 
բշտիկային զանգված: 
19.Հղության ախտաբանական երկարաձգում: Գերհասուն պտուղ: 
20.Ոսկրային կոնքի անոմալիաներ: 
21.Կլինիկական նեղ կոնք, խոշոր պտուղ: 
 



 
22.Մայրական տրավմատիզմ: Հղիության և ծննդաբերության առանձնահատկությունները 
արգանդի սպիի դեպքում: 
23.Առաջադիր պլացենտա, էթիոլոգիան, կլինիկան, բուժումը, կանխարգելումը: 
24.Նորմալ տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում: Էթիոլոգիան, կլինիկան, 
բուժումը: 
25.Վաղ հետծննդայն շրջանի արյունահոսություններ, պատճառները, ախտորոշումը, 
բուժումը: 
26.Ընկերքային շրջանի արյունահոսություններ պատճառները, ախտորոշումը, բուժումը: 
27.Պտղի անկանոն դրություններ(թեք, միջաձիգ): Պատճառները, ախտորոշումը, հղիության 
և ծննդաբերության վարումը:  
28.Պտղի ապախոնարհված առաջադրություններ: 
29.Հետծննդյան թարախասեպտիկ հիվանդություններ: Դասակարգումը, էթիոլոգիան: 
Հետծննդյան էնդոմետրիտ, պարամետրիտ, ադնեքսիտ, պելվիոպերիտոնիտ, 
մանկաբարձական պերիտոնիտ:  
30.Գեներալիզացված հետծննդյան թարախասեպտիկ ինֆեկցիա( սեպտիցեմիա, 
սեպտիկոպիեմիա, բակտերիալ  շոկ): 
31.Հետծննդյան լակտացիոն մաստիտ: Հետծննդյան թրոմբոֆլեբիտ: 
32.Կեսարյան հատում: Ցուցումները, պայմանները, վիրահատության մեթոդները: 
33.Ծննդաբերական գործունեության անոմալիաներ, կլինիկական ձևերը: 
34.Վիրահատական մանկաբարձություն `պլացենտայի ձեռքային անջատում, արգանդի 
խոռոչի ձեռքային ստուգում, արգանդի խոռոչի գործիքային ստուգում,  ցուցումները, 
տեխնիկան:Աքցանադրում:Պտղի վակում էքստրակցիա: 
35.Հարպտղային ջրերով էմբոլիա: ՏՆՄ համախտանիշ: 
36.Հեմոռագիկ շոկը մանկաբարձությունում: 
37.Էքստրագենիտալ ախտաբանություն և հղիություն(սիրտ-անոթային,երիկամային 
հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, վահանաձև գեղձի հիվանդություններ, 
սակավարյունություն): 
38.Վիրուսային ինֆեկցիաներ  և հղիություն (մանկական ինֆեկցիաներ, ցիտոմեգալովիրուս, 
հերպես): 
39.Ինֆեկցիաներ  և հղիություն (տոքսոպլազմոզ, խլամիդիոզ,սիֆիլիս,գոնոռեա): 
40.Պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում:Պլացենտար անբավարարություն: 
41.Ընտանիքի պլանավորում: Հակաբեղմնավորիչ ժամանակակից միջոցներ: 
42.Նորածնային դեղնուկներ և հիպոգլիկեմիա: 
43.Շնչառական խանգարումները նորածնային հասակում: 
44.Նորածինների ասֆիքսիա 
45.Նորածինների սեպսիս: 

 
 
 
 
 
 



Գինեկոլոգիա 
 

1.Հետազոտման մեթոդները գինեկոլոգիայում (ռենտգենաբանական , ուլտրաձայնային 
հետազոտությունները, ֆունկցիոնալ ախտորոշման թեստեր): 
2.Հետազոտման մեթոդները գինեկոլոգիայում (հիստերոսկոպիա, լապարոսկոպիա, 
կոլպոսկոպիա): 
3.Դիսֆունկցիոնալ արգանդային արյունահոսություններ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,    
բուժումը: 
4.Ամենոռեա (ձվարանային, արգանդային): 
5.Ամենոռեա (հիպոթալամիկ,հիպոֆիզային): 
6.Սեռական օրգանների ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ (վուլվիտ, 
կոլպիտ,բարտոլինիտ,ցերվիցիտ): 
7.Սեռական օրգանների ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ 
(էնդոմետրիտ,պարամետրիտ, սալպինգոօֆորիտ): 
8.Սեռական օրգանների ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ 
(պելվիոպերիտոնիտ,պերիտոնիտ,սեպսիս,բակտերիալ շոկ) 
9.Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (գոնորեա, տրիխոմոնիազ, 
խլամիդիոզ)  
10.Կանանց սեռական օրգանների  կանդիդոզ, բակտերիալ վագինոզ: 
11.Սեռական օրգանների վիրուսային հիվանդություններ (հերպես, ցիտոմեգալովիրուս, 
պապիլոմավիրուս): 
12.Իգական սեռական օրգանների տուբերկուլյոզ: Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը 
13.Հեշտոցի և արտաքին սեռական օրգանների նախաքաղցկեղային հիվանդություններ: 
14.Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդությունները: Էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, 
բուժումը: 
15.Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային հիվանդությունները:Էթիոլոգիան, կլինիկական 
ընթացքը,ախտորոշումը, բուժումը: 
16.Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ գործընթացներ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 
ախտորոշումը, բուժումը: 
17.Տրոֆոբլաստիկ հիվանդություն (խորիոնէպիթելիոմա) Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, 
18.Արգանդի միոմա: : Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 
19.Ձվարանների բարորակ ուռուցքներ(ուռուցքանման գոյացություններ, էպիթելային 
ուռուցքներ): 
20.Ձվարանների բարորակ ուռուցքներ(սեռական ձգանի հենքի ուռուցքներ,հերմինոգեն 
ուռուցքներ): 
21.Էնդոմետրիոզ:Պատճառագիտությունը:Դասակարգումը:Արգանդի մարմնի էնդոմետրիոզ՝ 
ադենոմիոզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում: 
22.Ձվարանների էնդոմետրիոզ, ռետրոցերվիկալ էնդոմետրիոզ,կլինիկա,ախտորոշում, բուժում: 
23.Անպտուղ ամուսնություն: Դասակարգում: Պատճառագիտություն: Էնդոկրին չբերություն: 
24.Անպտուղ ամուսնություն: Փողորովայնամզային չբերություն: Օժանդակ տեխնոլոգիաների 
օգտագործումը անպտղության բուժման մեջ: 
25.Սուր որովայնը գինեկոլոգիայում(արտարգանդային հղություն, ձվարանի ապոպլեքսիա): 
26.Սուր որովայնը գինեկոլոգիայում(ձվարանի ուռուցքի ոտիկի ոլորում, միոմատոզ հանգույցի 
նեկրոզ) 



27.Սուր որովայնը գինեկոլոգիայում (հավելումների թարախային պարկանման 
գոյացություններ, թափածակված պերիտոնիտ): 
28.Մանկական գինեկոլոգիա (սեռական հասունացման խանգարումներ): 
29.Մանկական գինեկոլոգիա (յուվենիլ արգանդային 
արյունահոսություններ,վուլվովագինիտներ): 
30.Մանկական գինեկոլոգիա (սեռական օրգանների զարգացման արատներ): 
31.Պոլիկիստոզ ձվարանների հիվանդություն: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 
ախտորոշումը, բուժումը: 
32.Ադրենոգենիտալ համախտանիշ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 
բուժումը: 
33.Շիխանի համախտանիշ: 
34.Ռեզիստենտ ձվարանների համախտանիշ: 
35.Ձվարանների հյուծման համախտանիշ: 
36.Կլիմակտերիկ համախտանիշ: Պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 
37.Հետկաստրացիոն համախտանիշ: 
38.Հիպերպրոլակտինեմիա: Կիարի-Ֆրոմելի համախտանիշ: 
39.Նախադաշտանային համախտանիշ: Պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը 
40.Ալգոդիսմենորեա: 
41.Սեռական օրգանների անկանոն դրություններ: 
42.Սեռական օրգանների զարգացման արատներ: 
43.Էնդոմետրիումի քաղցկեղ:Սարկոմա 
44.Արգանդի պարանոցի քաղցկեղ:  
45.Ձվարանների քաղցկեղ: 

 
 
Գրականություն 
 

1. «Գինեկոլոգիա», Աբրահամյան Ռ.Ա. 
2. «Մանկաբարձություն»,Աբրահամյան Ռ.Ա. 
3. «Акушерство», Айламазян Э.К. 
4. «Гинекология», Василевская Л.Н. 

 
 
 
Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1  
ամբիոնի վարիչ        պրոֆ. Գ.Ա. Բեգլարյան 
 
 
Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2  
ամբիոնի վարիչ        պրոֆ. Լ.Ռ. Աբրահամյան 
 
 
 


