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 Ու սում նա սիր վել են բնա կան ֆո նը գե րա զան ցող է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տե րի (Է ՍԴ) (200 

կՎ/մ) կար ճա ժամ կետ (մեկ ժամ) և եր կա րա ժամ կետ (կո տո րա կային, 6 օր, օ րա կան 6 ժամ) 

ազ դե ցու թյուն նե րը առ նետ նե րի սպեր մա տո գե նե զի գոր ծըն թաց նե րի վրա։ Դաշ տի ազ դե ցու-

թյու նից ան մի ջա պես հե տո և հե տազ դե ցու թյան 4-րդ, 7-րդ և 14-րդ օ րե րին կա տար վել են 

սերմ նա րան նե րի հյուս վա ծա բա նա կան և ո ւլտ րա կա ռուց ված քային հե տա զո տու թյուն ներ և 

տես տոս թե րո նի, լյու տե ի նի զաց նող և ֆո լի կուլխ թա նիչ հոր մոն նե րի, պրո լակ տի նի ու կոր տի զո-

լի քա նա կա կան ո րո շում։ Հա մա ձայն ստաց ված ար դյունք նե րի, հե տա զոտ վող պա րա մետր նե-

րով Է ՍԴ-ի թե՛ մեկ ժա մյա, և թե՛ եր կա րատև ազ դե ցու թյուն նե րը բե րում են սպեր մա տո գե նե զի 

հոր մո նալ կար գա վոր ման և սերմ նա րան նե րի կա ռուց ված քային վի ճա կի փո փո խու թյուն նե րի։ 

Դաշ տի մեկ ժա մյա ազ դե ցու թյան ար դյուն քում սպեր մա տո գե նե զը ակ տի վա նում է, ի սկ եր կա-

րատև ազ դե ցու թյան ար դյուն քում` ճնշ վում։ Դաշ տի ազ դե ցու թյու նից հե տո ըն թա ցող վե րա-

կանգն ման գոր ծըն թաց նե րի բնույ թը կախ ված է է քս պո զի ցի այի տևո ղու թյու նից։ Դաշ տի մեկ-

ժա մյա ազ դե ցու թյու նից հե տո այն ու նի աս տի ճա նա կան, ի սկ եր կա րատ ևից հե տո` ա լի քաձև 

բնույթ։

  Սա հա կյան Գ.Վ., Ա րծ 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

Է ԼԵԿՏ ՐԱՍ ՏԱ ՏԻԿ ԴԱՇ ՏԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԱՌ ՆԵՏ ՆԵ ՐԻ ՍՊԵՐ-

ՄԱ ՏՈ ԳԵ ՆԵ ԶԻ ՀՈՐ ՄՈ ՆԱԼ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ ՍԵՐՄ ՆԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ 

ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԱ-ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ո ՆԱԼ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ՎՐԱ




