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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Ամբողջ աշխարհում մի շարք գիտնականների ուշադրության կենտրոնում են 

աուտիզմի սպեկտրի խանգարումները՝ կապված համեմատաբար կարճ 

ժամանակահատվածում (մի քանի տասնամյակ) դրանց տարածվածության ակնհայտ 

ավելացմամբ, և դրանով պայմանավորված ծանր հետևանքների առաջացման հետ: 

Ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների 

Աուտիզմի Սպեկտրի Խանգարումը նյարդազարգացման խանգարում է, որը կարող է 

առաջացնել սոցիալական, հաղորդակցման և վարքային նշանակալի 

մարտահրավերներ: 

1943 թ.-ին ավստրո-ամերիկացի հոգեբույժ Լեո Կանները առաջին անգամ 

նկարագրեց աուտիզմը որպես այլոց հետ նորմալ, կենսաբանորեն բնորոշ, հուզական 

կապ ստեղծելու բնածին անկարողություն: 

Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումը սահմանվում է ախտորոշիչ 

չափորոշիչներով, որոնք ներառում են երեք ոլորտներ՝ բանավոր և ոչ խոսակցական 

հաղորդակցման դեֆիցիտներ, խանգարված սոցիալական փոխազդեցություն և 

կրկնվող վարքի, հետաքրքրությունների կամ գործողությունների սահմանափակ, 

կարծրատիպային օրինաչափությունների առկայություն, որոնք կարող են 

պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում: 

Առողջապահական Համաշխարhային Կազմակերպության տվյալներով 

աշխարհում 160 երեխաներից մեկն ունի աուտիզմի սպեկտրի խանգարում: Այս 

գնահատումը ներկայացնում է միջին ցուցանիշ, և հաղորդված տարածվածությունը 

էապես տարբերվում է ուսումնասիրությունների արդյունքում: Որոշ 

ուսումնասիրություններ, այնուամենայնիվ, հաղորդել են տվյալներ, որոնք 

էականորեն ավելի բարձր են: Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների 

տարածվածությունը ցածր և միջին եկամուտ ունեցող շատ երկրներում առայժմ 

ուսումնասիրված չէ: Անցած 50 տարիների ընթացքում կատարված 

համաճարակաբանական ուսումնասիրությունների տվյալներով ուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումների տարածվածությունն աշխարհում աճում է: Այս ակնհայտ աճի 

համար կան շատ հնարավոր բացատրություններ, ներառյալ բարելավված 
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տեղեկացվածությունը, ախտորոշիչ չափորոշիչների ընդլայնումը, ավելի լավ 

ախտորոշիչ գործիքները և այլն:  

ԱՄՆ-ի Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների 

տվյալներով 54 երեխաներից մեկի մոտ ախտորոշվում է աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարում: Տղաների մոտ աուտիզմի հետ կապված սպեկտրալ խանգարման 

դեպքերը 4 անգամ ավելի շատ են հանդիպում, քան աղջիկների մոտ։ Ըստ այդ 

կենտրոնի՝ 2012 թվականին ԱՄՆ-ում 8 տարեկան երեխաների գրեթե 1,5% -ը ուներ 

աուտիզմի սպեկտրի խանգարում1:  

Ասիայում, Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում իրականացված մի շարք 

ուսումնասիրությունների տվյալներով աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների միջին 

տարածվածությունը 1%-ից մինչև 2% է:  

Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումները շատ հաճախ հուզական և ֆինանսական 

զգալի բեռ են դառնում այս խնդիրներն ունեցող մարդկանց և նրանց ընտանիքների 

համար: 

Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումները կարող են զգալիորեն սահմանափակել 

անհատի ամենօրյա գործունեություն ծավալելու և հասարակության լիարժեք անդամ 

դառնալու կարողությունները: Այդ խանգարումները հաճախ բացասաբար են 

անդրադառնում մարդու կրթական և սոցիալական նվաճումների, ինչպես նաև 

զբաղվածության հնարավորությունների վրա: Աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումներով ապրող որոշ անհատներ ունակ են ինքնուրույն ապրել, մյուսներն 

ունենում են ծանր հաշմանդամություն և պահանջում են ցմահ խնամք և 

աջակցություն: Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների հետ կապված տարեկան 

ընդհանուր ծախսերը Միացյալ Նահանգներում կազմում է մոտ 250 միլիարդ դոլար: 

Այդ խանգարումներով յուրաքանչյուր անհատի ծախսերն ամբողջ կյանքի ընթացքում  

գնահատվում են 1,5-ից 2,5 միլիոն դոլարի սահմաններում2: Այնուամենայնիվ, այդ 

ծախսերը, թերևս թերագնահատվում են և կանխատեսվում է, որ աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումներին պատկանող ընդհանուր ծախսերը մինչև 2025 թվականը կհասնեն 

ավելի քան 450 միլիարդ դոլարի3: 

Չնայած լայնածավալ հետազոտությունների, աուտիզմի սպեկտրի խանգարման 

էթոլոգիական գործոնների ամբողջ շարքը մնում է անբացատրելի: Այնուամենայնիվ, 

հսկայական առաջընթաց է գրանցվել ռիսկի գործոնների բացահայտման գործում: 
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Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների առաջացման մեջ հստակ դեր ունեն 

ժառանգական գործոնները4–6, սակայն ներգրավված են նաև շրջակա միջավայրի մի 

շարք գործոններ, որոնց կարելի է բաժանել պրե-, պերի- և նեոնատալ խմբերի7–10:  

ԱՍԽ ժառանգական էթիոլոգիային մեծապես աջակցում են երկվորյակների և 

ընտանեկան ուսումնասիրություններ ներկայացնող տվյալները: Միացյալ 

Նահանգներում և Եվրոպայում ժառանգականության ներկայիս գնահատումները 

տատանվում են 50%-ից 95%-ի միջակայքում5,11,12: Բացի այդ, ԱՍԽ ունեցող 

երեխաների քույրերի և եղբայրների շրջանում կրկնության ռիսկը տատանվում է 3%-

ից մինչև 18%5,13: Գենոմի սեքվենավորման տվյալները ցույց են տալիս, որ 

հարյուրավոր գեներ են կապված ԱՍԽ-ի հետ: Երկվորյակների և ընտանեկան վերջին 

ուսումնասիրությունները ենթադրում են, որ ժառանգականությունը ավելի փոքր դեր 

է խաղում, քան նախկինում էին կարծում՝ նշելով շրջակա միջավայրի գործոնների 

ավելի զգալի դերը11: Չնայած հազվագյուտ և de novo կառուցվածքային և 

հաջորդականության մուտացիաների ուսումնասիրությունների աճող 

ապացույցներին, ԱՍԽ դեպքերի մեծ մասի էթիոլոգիան մնում է անհասկանալի, ինչը 

ենթադրում է, որ խանգարման հիմքում ընկած են բարդ գենետիկական 

մեխանիզմներ: Գոյություն ունեն նաև ապացույցներ, որոնք ենթադրում են, որ առկա է 

բարդ կապ գենետիկական և շրջակա միջավայրի գործոնների միջև: Բազմաթիվ 

թեկնածու գեններ են հայտնաբերվել, որոնք ունեն միայն փոքր ազդեցություններ։ 

Շատ լոկուսներ անհատապես բացատրում են աուտիզմի դեպքերի ավելի քան 1% -ը։ 

ԱՍԽ-ով հիվանդ անհատների ընտանիքների (որոնցում մնացած անդամները առողջ 

են) մեծ թիվը կարող է պայմանավորված լինել սպոնտան առաջացող 

մուտացիաներով, ինչպիսիք 

են դելեցիաները, ինվերսիաները, կրկնօրինակների առաջացումները: 

Շրջակա միջավայրի ռիսկի գործոնների բացահայտումը հատկապես կարևոր է, 

քանի որ, ի տարբերություն գենետիկ ռիսկի գործոնների, դրանք կարող են 

կանխարգելվել: 

Անցած տասնամյակում հայտնաբերված շրջակա միջավայրի ռիսկի առավել 

նշանակալի հավանական պրենատալ գործոնները հետևյալն են՝ ծնողների տարիքը, 

հղիությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը, հղիության ընթացքում կնոջ 

իմունային կարգավիճակը (վարակներ, աուտոիմուն հիվանդություններ), դեղորայքի 
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օգտագործումը (մասնավորապես՝ հակադեպրեսանտներ, հակաասթմատիկ 

դեղորայք, հակաէպիլեպտիկներ), կնոջ նյութափոխանակության վիճակը (օր.՝ 

շաքարային դիաբետ, գերճնշում, հղիության ընթացքում ավելորդ քաշ և այլն), կնոջ 

սննդակարգային կարգավիճակը (օր.՝ ֆոլաթթվի, երկաթի ընդունում, վիտամին D-ի 

մակարդակը և այլն): 

 Ծնողների մեծ տարիքըհանդիսանում է աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների 

ռիսկի գործոն7: Ընդ որում՝ երեխայի մոտ սպեկտրալ խանգարումների ի հայտ գալու 

ռիսկն ավելի մեծ է, երբ երկու ծնողների տարիքը մեծ է  միաժամանակ: Հոր մեծ 

տարիքը որպես ռիսկի գործոն բացատրվում է գրականության մեջ de novo 

մուտացիաների առաջացմամբ, մինչդեռ մոր մեծ տարիքը կապված է քրոմոսոմային և 

գենոմային փոփոխությունների հետ:  

Ըստ մի շարք հետազոտությունների՝ հղիությունների միջև կարճ 

ժամանակահատվածը (<12 ամիսներ), ինչպես նաև երկար ժամանակահատվածը (>36 

ամիսներ), մեծացնում են աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների առաջացման 

ռիսկը14,15: Այս դեպքերում խանգարումների առաջացման մեխանիզմները կարող են 

բացատրվել մայրական սննդանյութերի հյուծմամբ, սթրեսով, բորբոքումով և այլն:  

Ըստ մի շարք հետազոտությունների հղիության ընթացքում վարակի 

պատճառով կնոջ հոսպիտալացումը կապված է աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումների առաջացման բարձր ռիսկի հետ16: Ընդ որում, ռիսկի բարձրացում 

նկարագրվել է ինչպես բակտերիալ, այնպես էլ վիրուսային վարակների դեպքում, 

ինչպիսիք են ցիտոմեգալովիրուսը, հերպես վիրուսը, կարմրախտը, կարմրուկը, 

խոզուկը և այլն: Համաճարակաբանական հետազոտությունների արդյունքները նման 

են կենդանական մոդելներին, որոնք ցույց են տալիս, որ մայրական իմուն 

համակարգի ակտիվացումը կարող է ժառանգների մոտ  հանգեցնել աուտիզմի 

սպեկտրի խանգարումների: Մայրական հակամարմինները, ի պատասխան 

վիրուսների կամ բակտերիաների, կարող են անցնել ընկերքի պատնեշը և խանգարել 

պտղի նյարդազարգացումը `խաչաձևորեն արձագանքելով պտղի ուղեղի 

հակածիններին մոլեկուլային միմիկրիայով: Ըստ մի շարք հետազոտությունների 

մայրական աուտոիմուն ռեակցիաները և իմունային միջնորդությամբ վիճակները 

կարող են նաև ազդել աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների ռիսկի վրա ՝ 
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հակամարմինների փոխանցման միջոցով և զարգացող նյարդային համակարգի վրա 

իմունային մարկերների ազդեցությամբ: 

Պատմականորեն նկարագրվում է աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների ռիսկի 

բարձրացում՝ տերատոգեն հատկություններով մի շարք դեղամիջոցների 

ազդեցության հետևանքով, մինչդեռ վերջերս տարբեր հետազոտություններով 

հաղորդվել է հակադեպրեսանտ, հակաասթմատիկ և հակաէպիլեպտիկ 

դեղամիջոցների պրենատալ օգտագործման կապը աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումների ռիսկի հետ17,18: Չնայած ֆարմակոլոգիական տարբեր ակտիվության, 

այս բոլոր դեղերը հնարավորություն ունեն թափանցել ընկերքի և արյուն-ուղեղային 

պատնեշի միջոցով: Դրանք կարող են նաև փոխանցվել երեխային կրծքով կերակրելու 

միջոցով:  

Հայտնի է, որ մայրական նախածննդյան սննդակարգը մեծապես ազդում է պտղի 

նյարդազարգացման վրա: ԱՄՆ-ում իրականացված մի շարք հետազոտություններ 

ցույց են տվել ֆոլաթթվի օրական ընդունմամբ պայմանավորված  աուտիզմի 

սպեկտրի խանգարումների ռիսկի նվազման էական միտում: Նախածննդյան 

մայրական վիտամին D-ի մակարդակը, ինչպես նաև երկաթի ընդունման կապը 

աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումների ռիսկի հետ լավ ուսումնասիրված չեն, 

չնայած կատարվել են մի շարք հետազոտություններ: 

Ըստ մի շարք հետազոտությունների շրջակա միջավայրի պերի- և նեոնատալ 

գործոնները, որոնք ազդեցություն ունեն աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների ռիսկի 

հետ հետևյալն են՝ հղիության փոքր ժամկետը կամ վաղաժամ ծնունդը, պտղի փոքր 

կամ մեծ քաշը19–21: Ըստ մի շարք հետազոտությունների վաղաժամ ծնունդը, պտղի 

փոքր քաշը, պտղի հիպօքսիան բերում են մի շարք առողջական խնդիրների՝ներառյալ 

զարգացման խանգարումների, ինտելեկտուալ խնդիրների, ուշադրության դեֆիցիտի, 

աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների և այլն: Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց 

են տալիս հավանական կապ ծննդաբերության ժամանակ օգտագործվող դեղորայքի և 

ԱՍԽ զարգացման միջև22–24: Անցյալ 30 տարիների ընթացքում էպիդուրալ 

անզգայացման և ծննդաբերությունը խթանող դեղամիջոցների օգտագործման էական 

աճ է գրանցվել: Չնայած գրականության հետևողական արդյունքների, առավել 

հիմնարար հետևությունների համար ավելի լայնածավալ հետազոտություններ են 

պետք իրականացնել:  
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Մեր ունեցած տվյալներով Հայաստանում մինչ այսօր չեն իրականացվել 

հետազոտություններ՝ հայտնաբերելու աուտիզմի սպեկտրի խանգարման ռիսկի 

գործոնները: 
 

 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ      
 
Hisle-Gorman E, Susi A, Stokes T, Gorman G, Erdie-Lalena C, Nylund CM. Prenatal, perinatal, 
and neonatal risk factors of autism spectrum disorder. Pediatr Res. 2018;84(2):190–8. 

Աշխատանքում հետազոտվել են աուտիզմի սպեկտրի համախտանիշի 20-ից ավել 

պրե-, պերի- և նեոնատալ ռիսկի գործոններ: Ռետրոսպեկտիվ դեպք-ստուգիչ 

մեթոդով ուսումնասիրվել են 8760 աուտիզմի սպեկտրի համախտանիշով երեխաներ 

և 1:3 հարաբերությամբ առողջ ստուգիչներ՝ համադրելի ըստ սեռի և տարիքի: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ աուտիզմի սպեկտրի 

համախտանիշը կապված է մայրական ավելորդ քաշի, գերճնշման, շաքարային 

դիաբետի, վարակների, երիտասարդ մայրական տարիքի, ծննդաբերության 

բարդությունների, նորածնային փոքր քաշի, նորածնի մոտ էպիլեպսիայի և այլ 

բարդությունների հետ: 

 
Maramara LA, He W, Ming X. Pre-and perinatal risk factors for autism spectrum disorder in a 
New Jersey cohort. J Child Neurol [Internet]. 2014 Dec 10 [cited 2020 Dec 21];29(12):1645–51.  

Այս լայնակի կտրվածքով հետազոտությունը գնահատել է աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումներ ունեցող երեխաների պրե- և պերինատալ ռիսկի գործոնները: 

Հետազոտվել են աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող մոտ 268 անհատ: Ըստ 

հետազոտության արդյունքների 7 պերինատալ ռիսկի գործոններ են առանձնացվել, 

որոնք կապված են աուտիզմի սպեկտրի խանգարման հետ, այդ թվում՝ մոր 35-ից 

բարձր տարիքը, նորածնի փոքր քաշը, բազմապտղությունը, վաղաժամ ծնունդը, 

ծննդաբերության ժամանակ արյունահոսությունը, երկարաձգված ծննդաբերությունը, 

թթվածնաքաղցը: Ըստ հեղինակի հղիության ընթացքում բազմակի ռիսկի 

գործոնները, կարծես, կապված են սերունդների մոտ աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումների ավելի մեծ ռիսկի հետ, աջակցելով այն վարկածին, որ շրջակա 

միջավայրի ազդեցությունը ժառանգական գործոնների հետ միասին նպաստում են 

աուտիզմի սպեկտրի խանգարման զարգացմանը: 
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Mamidala MP, Polinedi A, Praveen PK, Rajesh N, Vallamkonda OSR, Udani V, et al. 
Prenatal, perinatal and neonatal risk factors of Autism Spectrum Disorder: A comprehensive 
epidemiological assessment from India. Res Dev Disabil. 2013 Sep 1;34(9):3004–13.  

Հետազոտման մեջ ընդգրկվել են 942 երեխաներ, որոնցից 471 աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումով, իսկ մնացածը առողջ ստուգիչներ: Մոտավորապես 25 գործոններ են 

գնահատվել: Պրենատալ գործոնների շարքում հայտնաբերվել է, որ մայրական մեծ 

տարիքը, պտղի դիսթրեսը և հղիության ընթացքում վարակները կապված են 

աուտիզմի սպեկտրի խանգարման հետ:  

Ըստ հեղինակների պերինատալ և նեոնատալ ռիսկի գործոնների գնահատումը ցույց 

է տվել, որ աուտիզմի սպեկտրի խանգարման հետ կապված են ծննդաբերության 

բարդությունները, վաղաժամ ծննդաբերությունը, նորածնային դեղնուկը, նորածնի 

ասֆիքսիան և այլն: 

 
Gerges P, Hallit S, Soufia M. Factors associated with Autism Spectrum Disorder: a case-
control study in the Lebanese population Montivipera bornmuelleri venom effects View 
project Medication Safety In Lebanon View project Factors associated with Autism Spectrum 
Disorder: a case-control study in the Lebanese population Factors associated with Autism 
Spectrum Disorder: a case-control study in the Lebanese population. Public Heal [Internet]. 
2020 [cited 2020 Dec 21];17(1). 

Տվյալ հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել են աուտիզմի սպեկտրի խանգարման 

շրջակա միջավայրի մի շարք գործոններ: Հետազոտվել են 64 դեպքեր և սեռով ու 

տարիքով համադրելի 67 ստուգիչներ: 

Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների ժառանգականությունը, հղիության 

ընթացքում սթրեսը, վաղաժամ ծնունդը հանդիսանում են աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարման ռիսկի գործոններ: 

Ամփոփելով ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը, 

կարող ենք նշել, որ մենք հետազոտելու ենք աուտիզմի սպեկտրի խանգարման մինչ 

այժմ հայտնի բոլոր հավանական պրե-, պերի- և նեոնատալ ռիսկի գործոնները, 

ինչպես նաև մի շարք ժառանգական գործոններ: Հետազոտության ընթացքում 

համեմատելու ենք ռիսկի գործոնները տարբեր երկրներում՝ ընդհանրություններ 

գտնելու նպատակով: Փորձելու ենք բացահայտել ռիսկի գործոնների տեղային 

առանձնահատկությունները: 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ       
 

Նպատակը՝ գնահատել ժառանգական ռիսկի գործոնների և պրե-, պերի- և նեոնատալ 

գործոնների դերը աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների զարգացման մեջ:  

 

Աշխատանքի նպատակը իրականացնելու համար մեր առջև դրվում են հետևյալ 

խնդիրները՝  

1. Ուսումնասիրել ԱՍԽ հավանական պրենատալ գործոնները՝  

 ծնողների տարիքը առողջ և աուտիզմով երեխա ունենալու 

ժամանակ 

 առողջ և աուտիզմով երեխայով հղիությունների միջև ընկած 

ժամանակահատվածը,  

 հղիության ընթացքում կնոջ իմունային կարգավիճակը (վարակներ, 

աուտոիմուն հիվանդություններ),  

 հղիության ընթացքում դեղորայքի օգտագործումը 

(հակադեպրեսանտներ, հակաասթմատիկ դեղորայք, 

հակաէպիլեպտիկներ),  

 հղիության ընթացքում կնոջ նյութափոխանակության վիճակը 

(շաքարային դիաբետ, գերճնշում, հղիության ընթացքում ավելորդ քաշ),  

 հղիության ընթացքում կնոջ սննդակարգային կարգավիճակը 

(ֆոլաթթվի, երկաթի ընդունում, վիտամին D-ի մակարդակը)  

 հղիության ընթացքում կնոջ մոտ այլ հիվանդությունների 

առկայություն (սակավարյունություն, վահանագեղձի 

հիվանդություններ)  

2. Ուսումնասիրել ԱՍԽ հավանական պերի- և նեոնատալ գործոնները՝  

 հղիության փոքր ժամկետը կամ վաղաժամ ծնունդը,  

 պտղի փոքր կամ մեծ քաշը 

 պտղի մոտ թթվածնաքաղցը 

 ծննդաբերության ժամանակ օգտագործվող դեղորայքը (էպիդուրալ 

անզգայացման ցավազրկողներ, ծննդաբերությունը խթանող 

դեղամիջոցներ) 
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 ծննդաբերության ձևը (ֆիզիոլոգիական, կեսարյան հատմամբ 

ծննդալուծում, այլ միջամտություններ) 

3. Տալ  ԱՍԽ զարգացման մեջ պրե-, պերի- և նեոնատալ ռիսկի գործոնների 

գնահատականը:  

4. Ուսումնասիրել ԱՍԽ հավանական ժառանգական գործոնները:  
 
 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Դիտական (օբսերվացիոն) - լաբորատոր 

 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ        
 
4.1. Հարցաթերթիկներ և արյան նմուշներ (առնվազն 184):       

Պլանավորվում է հավաքել հարցաթերթիկներ Երևանի  «Իմ ուղին» 

ուսումնավերականգնողական ցերեկային կենտրոնում: Անհրաժեշտ 

հարցաթերթիկների քանակը հաշվարկվել է՝ ելնելով համամասնությունների երկու 

նմուշի համեմատության բանաձևից` ուսումնասիրվելու են առնվազն 92 դեպք, 92 

ստուգիչ: Հարցաթերթիկները լրացվելու են Երևանի «Իմ ուղին» 

ուսումնավերականգնողական ցերեկային կենտրոնում բուժվող աուտիզմի սպեկտրի 

խանգարումով երեխաների մայրերի  և նույն տարիքային խմբում գտնվող առողջ 

երեխաների մայրերի կողմից:  

Երեխաներից պահանջվում է վերցնել արյուն՝կատարելու գենետիկ հետազոտություն: 
 

 
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ. 

Ֆինանսական ծախսերը հիմնականում կատարվելու է նեյրոգիտության 

լաբորատորիայի ռեսուրսներով: 
 
4.2. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. 

Հետազոտական հարցերին պատասխանելու համար ընտրվել է դեպք-ստուգիչ 

հետազոտության տեսակը, քանի որ այն համաճարակաբանական 

ուսումնասիրություն իրականացնելու ծախսարդյունավետ միջոց է, որը հաշվի է 

առնում բազմաթիվ գործոններ և փորձարկում է բազմաթիվ վարկածներ: 

Հետազոտությունը կատարվելու է Երևանի «Իմ ուղին» ուսումնավերականգնողական 

ցերեկային կենտրոնում: Դեպքերը հանդիսանալու են աուտիզմի սպեկտրի 

համախտանիշով երեխաների մայրերը: Որպես ստուգիչ ընտրվելու են նույն 
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տարիքային խմբում գտնվող առողջ երեխաների մայրերը: Մասնակցելու գրավոր 

համաձայնություն տալուց հետո մայրերը հարցազրույց կանցնեն, որի ընթացքում 

հարցաթերթիկներ կլրացվեն:  

Այնուհետև երեխաներից կվերցվի արյուն: Բազմակի լիգացման վրա հիմնված ԴՆԹ 

ամպլիֆիկացման (MLPA) եղանակով կկատարվի մի շարք գեների հետազոտություն՝ 

թիրախավորելով 15q11-q13, 16p11 լոկուսում տեղակայված գեները և 22q13 լոկուսում՝ 

SHANK3 գենը25: 

Տվյալների մուտքագրումն իրականացվելու է տվյալների հավաքագրման 

գործընթացին զուգահեռ և շարունակվելու է տվյալների հավաքագրումն ավարտելուց 

հետո՝ օգտագործելով SPSS 17 վիճակագրական ծրագրային փաթեթը:  

Վերծանվելուց և մաքրման ընթացակարգերից հետո տվյալները տեղափոխվելու են 

STATA 12 վիճակագրական ծրագրային փաթեթ`վիճակագրական վերլուծության 

համար: 

Նկարագրական վիճակագրությունը (թվաբանական միջինը, ստանդարտ շեղումները, 

միջակայքերը և հաճախականությունները) դեպքերի և ստուգիչների համար 

կատարվելու է ՝ օգտագործելով chi2 test և t-test վիճակագրական մեթոդները: Կախյալ 

և յուրաքանչյուր անկախ փոփոխականի միջև փոխհարաբերությունները 

գնահատելու համար կատարվելու է պարզ լոգիստիկ ռեգրեսիոն վերլուծություն: 

Կատարվելու է բազմակի լոգիստիկ վերլուծություն ոչ միայն գնահատելու առանձին 

վերցրած յուրաքանչյուր փոփոխականի, այլև դրանց միասնական ազդեցությունը 

կախյալ փոփոխականի վրա։ 
 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

 
5.1. Աշխատանքը ԵՊԲՀ գիտական ուղղության շրջանակներում է և բազային 

ծրագրի մաս է:  

 
5.2 Ասպիրանտի մասնաբաժինը տվյալ աշխատանքում կազմում է 80%: 

Հարցաթերթիկների լրացումը, տվյալների բազայի ստեղծումը, տվյալների 

վերլուծությունը կատարվելու են ասպիրանտի կողմից: Արյան գենետիկ 

հետազոտությունը կատարվելու է ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատորիայում և 

Շենգավիթ ԲԿ-ի լաբորատորիայում: 
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6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, քննություններ Քանակ Ժամանակահատված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2020 
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2021 
3.  Որակավորման քննություններ  2020, 2022 

 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2020  
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2020 
3.  Ընթացիկ ատեստավորում (1) 2021 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2021 
5. Ընթացիկ ատեստավորում (2) 2022 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2022-2023 
7. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա Web of 

Science շտեմարանի Thomson Reuters կազմակերպության 
ազդեցության գործակից ունեցող ամսագրում գիտական հոդված  

2022-2023 

8. Աշխատանքի ձևակերպում 2022-2023 
9. Ամփոփիչ ատեստավորում 2023 
10. Զեկույցների ներկայացում 2021-2023 
11. Գործուղումներ 2021- 2023 
12. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2023_ մայիս 
13 Ատենախոսության պաշտպանություն 2023_ սեպտեմբեր 
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