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Սույն կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության, Վերարտադրո-
ղական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական 
ինստիտուտի (ՎԱՊՄԳՀԻ) և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ իրակա-
նաց վող «Սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հզորացում» ծրագրի 
շրջա նակներում: Ուղեցույցի մշակման և տպագրման աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՄԱԿ-ի 
Բնակ չության հիմնադրամի կողմից։ Ուղեցույցի համար հիմք են հանդիսացել Մեծ Բրիտանիայի 
Մանկաբարձ-գինեկոլոգների թագավորական քոլե ջի, Մանկաբարձ-գինեկոլոգների ամերիկյան քոլեջի, 
Ավստրալիայի Քվինսլենդ նահանգի առող ջա պահության բաժնի, Կոհրեյնի տվյալների բազայի, Առող-
ջապահության համաշխարհային կազմա կեր պության և ապացուցողական բարձր մակարդակ ունեցող 
այլ նյութեր:

Աշխատանքային խմբի անդամները չեն ունեցել որևէ կոմերցիոն շահագրգռվածություն կամ այլ 
շահերի բախում դեղագործական ընկերությունների կամ բուժպարագաներ արտադրող/վաճառող ըն-
կերությունների հետ։ Կլինիկական ուղեցույցի դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանացել 
Մանկաբարձ-գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների ասոցիացիայի, Մոր և մանկան առողջության պահ-
պանման գիտահետազոտական կենտրոնի և ԵՊԲՀ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 և 2 
ամբիոնների կողմից: Ուղեցույցը նախատեսված է բուժաշխատողների համար:

Աշ խա տան քային խմ բի ղե կա վար` 
Աբրահամյան Ռ.Ա. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, բ.գ.դ, պրոֆ.,  ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկաբարձ 

գինեկոլոգ, ՎԱՊՄԳՀԻ տնօրեն
Աշ խա տան քային խմ բի ան դամ ներ՝ 
Աբրահամյան Լ.Ռ. բ.գ.դ., ԵՊԲՀ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ  2 ամբիոնի պրոֆեսոր
Գրիգորյան Վ.Ֆ. բ.գ.թ., դոց., ՎԱՊՄԳՀԻ Ծննդաբերական բաժանմունքի վարիչ
Գյուլխասյան Վ.Մ. բ.գ.թ., դոց., ՎԱՊՄԳՀԻ Օպերատիվ գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ
Հարությունյան Ա.Գ. MD, MPH., Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Առողջապահական 

ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի ավագ գիտաշխատող

Աշխատանքային խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում ուղեցույցների մշակման աշխա-
տանք ներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական գնահատականը տրա-
մադրած գործընկերներին:

Կլինիկական ուղեցույցը ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված ուղղորդող փաստաթուղթ 
է, որն օգնում է կայացնել գիտականորեն հիմնավորված որոշումներ` տվյալ հիվանդության կամ 
կլինիկական վիճակի վարման վերաբերյալ:

Այնուամենայնիվ, որևէ կլինիկական ուղեցույց չի կարող ընդգրկել մասնավոր դեպքերի բոլոր 
հնարավոր տարբերակները: Ուղեցույցում ներառված ցուցումները դեպքի վարման կամ բուժման 
բացառիկ եղանակներ չեն պարտադրում: Դրանք պետք է գնահատվեն, հաշվի առնելով պացիենտի 
անհատական կարիքները, ինչպես նաև բուժհաստատության հնարավորությունները:

Երբ պացիենտի դեպքը դուրս է ուղեցույցի շրջանակներից, ուղեցույցն օգտագործող բուժաշխատողն 
ինքն է պատասխանատվություն ստանձնում վարման պլանի մշակման և նեղ մասնագետի օգնությանը 
դիմելու անհրաժեշտության մասին որոշում կայացնելու համար:

Ուղեցույցում արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և կարող են չհամընկնել ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին:
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԴՆԹ Դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթ թու

ՀՖՀ Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա մախ տա նիշ

ՊՁՀ Պո լի կիս տոզ ձվա րան նե րի հա մախ տա նիշ

ՍՎ Սո վո րու թային վի ժում

ՈՒՆԳ Ու ռուց քի նեկ րո զի ալ ֆա գոր ծոն

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պեր ցեն տիլ
(ցեն տիլ) 

Վի ճա կագ րու թյան մեջ օգ տա գործ վող չափ ման միա վոր, ո րը ցույց է տա-
լիս, թե տվյալ դի տարկ վող խմ բի հա մար դի տար կում նե րի քա նի տո կոսն 
է նրա նից ցածր: Օ րի նակ, 10-րդ պեր ցեն տի լը ցույց է տա լիս այն ար ժե քը 
(կամ ցու ցա նի շը), ո րից ցածր է ը նկ նում դի տար կում նե րի 10%-ը:
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Սովորութային վիժումների հնարավոր ռիսկի գործոններ

Անամնեզ, օբյեկտիվ քննություն, հոգեկան առողջության գնահատում

Առաջին եռամսյակի երեք և ավելի կամ երկրորդ եռամսյակի մեկ կամ ավելի 
հաջորդական վիժումներ

● Անամնեզում առկա 
է երակային կամ 
զարկերակային 
թրոմբոզ:

● Նախորդ 
հղիությունների 
բարդություններ:

Հակաֆոսֆո-
լի պիդային 

համախտանիշ

Ժառան գական 
թրոմբո ֆիլիաներ

● Առկա է բնածին 
անկանոնու-
թյունների կամ 
կարիո տիպային 
անկանոնու-
թյունների 
անամնեզ:

● Սաղմի մոտ սրտի 
աշխա տանք չի 
գրանցվել: 

● Առկա է արյու-
նակցա կան կապ 
զույգերի մեջ:

Գենետիկ 
գործոններ

Արդյո՞ք 
նախկինում 
կատարվել է 
արգանդի խոռոչի 
գործիքային 
միջամտություն:

Անատոմիական 
գործոններ

Արդյո՞ք 
դաշտանային 
ցիկլերը 
կանոնավոր են:

Արդյո՞ք առկա է 
գալակտորեա:

Արդյո՞ք առկա է 
հիրսուտիզմ:

Էնդոկրին 
գործոններ
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Առաջին եռամսյակի երեք և ավելի հաջորդական վիժումներ կամ երկրորդ 
եռամսյակի մեկ կամ ավելի հաջորդական վիժումներ ունեցող զույգերի 
հետազոտում և բուժում

Առաջին եռամսյակի երեք և ավելի կամ երկրորդ եռամսյակի մեկ կամ ավելի 
հաջորդական վիժումներ

● Սկրինինգ՝ 
հաջորդ հղիու-
թյունից առաջ:

● Հակաֆոս-
ֆոլի պիդային 
համախտանիշ, 
եթե առկա է՝

– արյունատար 
անոթների 
թրոմ բոզ կամ 
հղիության բար-
դություններ, և

– լաբորատոր 
դրական տվյալ-
ներ (երկու կամ 
ավելի դեպ քեր՝ 
իրարից առնվազն 
12 շաբաթ ընդմի-
ջումով):

Ցածր դեղաչափի 
ասպիրինով 
և  հեպարինով 
համակցված 
բուժում:

● Բեղմնա-
վորման 
արգասի քների 
ցիտոգե նետիկ 
հետազո-
տություն:

● Ծնողների 
կարիոտիպի 
քննություն:

Ուղղորդում 
կլինիկական 
գենետիկայի 
մասնագետի 
մոտ:

● Փոքր կոնքի 
օրգանների 
գերձայնային 
հետազո-
տություն:

● Հիստե րո սկո-
պիա, լապարո-
սկո պիա կամ 
փոքր կոնքի 
օր գանների 
գեր ձայ նային 
եռաչափ հե տա-
զո տություն: 

● Պարանո ցային 
անբավա րարու-
թյուն (տես 
Ուղեցույց # 5):

Արգանդի խոռոչի 
արատների և 
նշանակալի 
դեֆեկտների 
վիրաբուժական 
շտկում:

● Թիրոտրոպ 
հորմոնի 
մակարդակ: 

● Քաղցած վիճա-
կում արյան մեջ 
գլյուկոզայի/ 
գլի կո լիզացված 
հեմոգլոբինի 
(HbA1C) 
մակարդակ:

● Վահանաձև 
գեղձի պերօքսի-
դազի հա-
կամար  մինների 
սկրինինգ:

● Պրոլակտինի 
մակարդակ:

●	Շաքարային 
դիաբետի և 
վահանաձև 
գեղձի հիվանդու-
թյունների 
վերահսկում:

● Առկա հղիու-
թյանն անմի ջա-
պես նախոր դող 
երեք կամ ավելի 
հա ջոր  դական 
վի ժումների դեպ-
քում պրո գես  տո-
գենի էմ պի րիկ 
կիրառում:

● Ժառան գա-
կան թրոմբոֆի-
լիա ների սկրի-
նինգ երկրորդ 
եռամ սյա կի 
վիժում ունեցող 
կանանց  
շրջանում՝

– Լեյդենի V 
գոր ծոնի 
մուտացիա,

– II գործոնի 
(պրոթրոմբին) 
գենային 
մուտա ցիա,

– պրոտեին S:

Հեպարինային 
թերապիա 
երկրորդ 
եռամսյակի 
վիժումներ 
ունեցող կանանց 
դեպքում:

Հակաֆոսֆո-
լի պիդային 

համախտանիշ

Ժառան գական 
թրոմբո-

ֆիլիաներ
Գենետիկ 

գործոններ
Անատոմիական 

գործոններ
Էնդոկրին 
գործոններ

ՀԵ
ՏԱ

Զ
ՈՏ

ՈՒ
Մ

ԲՈ
ՒԺ

ՈՒ
Մ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Վի ժու մը սահ ման վում է որ պես հղի ու թյան ի նք նա բեր ը նդ հա տում մինչև պտ ղի կեն-
սու նա կու թյան հաս նե լը: Հետևա բար, այն ը նդ գր կում է հղի ու թյան բո լոր կո րուստ նե րը՝ 
բեղմ նա վո րու մից մինչև հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ կե տը: 
Սո վո րու թային վի ժում նե րը վե րար տադ րո ղա կան բժշ կու թյան մեջ ա մե նա ցա վա լի և 
բարդ հար ցե րից մեկն են, քա նի որ դրանց պատ ճա ռա գի տու թյու նը հա ճախ մնում է 
ան հայտ, ի սկ ախ տո րոշ ման և բուժ ման՝ ա պա ցույց նե րի վրա հիմն ված ռազ մա վա րու-
թյուն նե րը սա կա վա թիվ են: 
Կ լի նի կո րեն հաս տատ ված հղի ու թյան (փաս տագր ված գեր ձայ նային կամ հիս տո պա թո-
լո գիա կան քն նու թյամբ) կո րուստ հան դի պում է հղի ու թյուն նե րի մո տա վո րա պես 15-25%-
ի դեպ քում: Մինչև 10 շա բա թա կան ժամ կե տը հղի ու թյան ե զա կի (ս պո րա դիկ) կո րուստ-
նե րի մեծ մա սը պայ մա նա վոր ված է լի նում քրո մո սոմ նե րի պա տա հա կան քա նա կա կան 
շե ղում նե րով, մաս նա վո րա պես՝ տրի սո միայով, մո նո սո միայով և պո լիպ լոի դիայով: Ի 
հա կադ րու թյուն, հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուս տը հս տակ խան գա րում է, ո րը բնու-
թագր վում է ձա խող ված հա ջոր դա կան առնվազն եր կու կամ ա վե լի հղի ու թյամբ: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, ըն դուն ված է, որ ե զա կի վի ժու մից հե տո, որևէ ուղեկ ցող հի վան-
դու թյուն չու նե ցող կնո ջը ծա վա լուն քն նու թյան են թար կե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չկա, և 
փոր ձա գետ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ՍՎ գնա հա տումն ու բու ժու մը սկ սում է միայն եր-
կու կամ ե րեք ա նընդ մեջ վի ժում նե րից հե տո։ Այ դու հան դերձ, նման զույ գե րի մո տա վո-
րա պես 50%-ի մոտ ՍՎ պատ ճառն այդ պես էլ մնում է չբա ցատր ված։ Չբա ցատր ված 
ՍՎ ունե ցող կա նայք, այ նուա մե նայ նիվ, ունե նում են ա պա գա հղի ու թյան դրա կան ել քի 
բա վա կա նին մեծ հա վա նա կա նու թյուն՝ կեն դա նած նու թյան 50%-ից բարձր ցու ցա նի շով:
 Սույն ուղե ցույ ցի նպա տա կը ա ռա ջին ե ռամ սյա կի հա ջոր դա կան ե րեք և ա վե լի վի ժում-
ներ կամ ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի հա ջոր դա կան մեկ կամ ա վե լի վի ժում ներ ունե ցող զույ գե-
րի հե տա զոտ ման և բուժ ման հա մար ա ռա ջար կու թյուն ներ տրա մադ րելն է ։

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

 Գո յու թյուն ունեն սո վո րու թային վի ժում նե րի տար բեր սահ մա նում ներ, ի նչն ա վե լի է դժ-
վա րաց նում այդ երևույ թի ուսում նա սի րու թյու նը, ի նչ պես նաև հե տա զոտ ման և բուժ ման 
կա րիք ունե ցող զույ գե րի ը նտ րու թյու նը:  Տար բեր սահ մա նում նե րի օ րի նակ ներ են. 

● գեր ձայ նային կամ հիս տո պա թո լո գիա կան հե տա զո տու թյամբ փաս տագր ված եր-
կու և ա վե լի հղի ու թյան հա ջոր դա կան կո րուստ,

● ե րեք և ա վե լի հղի ու թյան հա ջոր դա կան կո րուստ, ո րոնք պար տա դիր չէ, որ լի նեն 
նե րար գան դային։

 Սույն ուղե ցույ ցը սո վո րու թային վի ժու մը սահ մա նում է որ պես ե րեք և ա վե լի հա-
ջոր դա կան վի ժում ներ։

ՍՎ-ն կա րող է դա սա կարգ վել որ պես ա ռաջ նային և ե րկ րոր դային: Հղի ու թյան ա ռաջ-
նային սո վո րու թային կո րուս տը վե րա բե րում է այն կա նանց հղի ու թյան կորս տին, ով քեր 
ե րբևէ պտու ղը մինչև կեն սու նա կու թյուն չեն կրել։ Ի հա կադ րու թյուն, հղի ու թյան ե րկ-
րոր դային սո վո րու թային կո րուս տը վե րա բե րում է այն կա նանց հղի ու թյան կորս տին, 
ով քեր նախ կի նում ունե ցել են կեն դա նի ծնունդ: Հղի ու թյան բա րե հա ջող ա վար տի հա-
վա նա կա նու թյունն ա վե լի բարձր է ե րկ րոր դային սո վո րու թային վիժ ման դեպ քում: 
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Հ ղի ու թյան կո րուստ ունե ցած զույ գե րին մտա հո գում է եր կու հիմ նա կան խն դիր՝ պատ-
ճա ռը և կրկն վե լու հա վա նա կա նու թյու նը:
ՍՎ ը նդ հա նուր պատ ճա ռա գի տու թյու նը նե րա ռում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, ա նա-
տո միա կան, ի մու նո լո գիա կան, գե նե տի կա կան, էն դոկ րին, վա րա կային և թրոմ բո ֆի-
լային գոր ծոն նե րը: 

Ա ղյու սակ 1. ՍՎ ռիս կի գոր ծոն ներ

Գի տա կան հա վաս տի 
ա պացույց ներ

Գի տա կան վի ճե լի 
ա պացույց ներ

Կապ չկա

Հա մա ճա րա կա բա նա կան գոր ծոն ներ

Ծ նող նե րի տա րիք 
●	 Ա մե նա բարձրն է այն դեպ-

քե րում, ե րբ կնոջ տա րի քը 
≥35 է, ի սկ տղա մար դու 
տա րի քը ≥40 է:

 Վե րար տադ րո ղա կան ա նամ-
նեզ
●	 Հ ղի ու թյան 3 հա ջոր դա կան 

կո րուստ նե րից հե տո կազ-
մում է մոտ 40%:

 Ճար պա կա լում

Վար քա բա նա կան գոր-
ծոն ներ
Ծ խե լը և կո ֆեի նի օգ տա-
գոր ծում 
Ալ կո հո լի օգ տա գոր ծում 
Անզ գա յաց նող (ա նես թե-
տիկ) գա զեր

Տե սաէկ րան նե րի/ մո-
նի տոր նե րի օգ տա գոր-
ծում կամ դրանց հետ 
աշ խա տանք
 Ֆի զի կա կան վար-
ժանք ներ

Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա մախ տա նիշ

ՀՖՀ
●	 ՍՎ ա մե նա կարևոր բու ժե լի 

պատ ճառն է:

Գե նե տի կա կան գոր ծոն ներ

Ծ նող նե րի քրո մո սո մային 
պա թո լո գիա ներ
●	  Հա վա սա րակշռ ված փո խա-

դարձ տրանս լո կա ցիա
●	  Ռո բերտ սո նյան տրանս լո-

կա ցիա

Սաղ մի (է մբ րի ո նի) քրո մո սո-
մային ան կա նո նու թյուն ներ

Ա նա տո միա կան գոր ծոն ներ

Ար գան դի բնա ծին ա րատ
●	  Թամ բաձև ար գանդ՝ ե րկ-

րորդ ե ռամ սյա կի վի ժում
●	  Միջ նա պա տով ար գանդ՝ 

ա ռա ջին ե ռամ սյա կի վի ժում



9

Գի տա կան հա վաս տի 
ա պացույց ներ

Գի տա կան վի ճե լի 
ա պացույց ներ

Կապ չկա

Ար գան դի պա րա նո ցային 
ան բա վա րա րու թյուն
●	  Սո վո րու թային ե րկ րորդ 

ե ռամ սյա կի վիժ ման հաս-
տատ ված պատ ճառ

Ա շեր մա նի հա մախ տա նիշ/ 
նե րար գան դային կպում եր 
(սի նե խիա ներ) 
Ար գան դի մի ո մա 
Ար գան դի լորձա թա ղանթի 
պո լիպ ներ

Էն դոկ րին գոր ծոն ներ

Շա քա րային դիա բետ
●	  Հե մոգ լո բին A1C-ի բարձր 

մա կար դակ ա ռա ջին ե ռամ-
սյա կում

Լավ վե րահսկ վող շա-
քա րային դիա բետ

Պո լի կիս տոզ ձվա րան նե րի 
հա մախ տա նիշ (ՊՁՀ) 
●	 Ին սու լի նային ռե զիս տեն-

տա կա նու թյուն 
●	 Ա զատ ան դրո գեն նե րի 

բարձր ին դեքս

 Լյու տեի նաց նող հոր մո-
նի կամ տես տոս տե րո-
նի բարձր մա կար դա կը 
ա պա գա հղի ու թյան 
կորս տի մե ծա ցած ռիսկ 
չի կան խա տե սում:

Վա հա նաձև գեղ ձի հի-
վան դու թյուն ներ 
●	 Ա րյան մեջ վա հա նաձև 

գեղ ձի նկատ մամբ հա-
կա մար մին նե րի աճ 
(թի րե ո պե րօք սի դազ 
կամ թի րե ոգ լո բու լին)

●	  Հի պո թի րե ոզ
●  Հի պեր թի րե ոզ

Վա հա նաձև գեղ ձի 
բուժ ված դիս ֆունկ ցիա

Հի պերպ րո լակ տի նե միա
●	  Խախտ ված ֆո լի կու լո-

գե նեզ և ձվաբջ ջի հա-
սու նա ցում և/ կամ լյու-
տեի նային կարճ փուլ

Ի մու նային գոր ծոն ներ

Զույ գի մոտ լեյ կո ցի տային 
ան տի գեն նե րի ան հա մա-
տե ղե լի ու թյուն 
Ար գան դի փո փոխ ված 
բնա կան քիլ լեր (uNK) բջիջ-
ներ
 Ցի տո կին նե րի պո լի մոր-
ֆիզմ

Ծայ րա մա սային (պե-
րի ֆե րիկ) ա րյան փո-
փոխ ված բնա կան քիլ-
լեր (NK) բջիջ ներ
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Գի տա կան հա վաս տի 
ա պացույց ներ

Գի տա կան վի ճե լի 
ա պացույց ներ

Կապ չկա

Վա րա կիչ գոր ծոն ներ

● Ցան կա ցած սուր վա րակ, 
ո րը հան գեց նում է բակ տե-
րե միայի կամ վի րե միայի, 
կա րող է ա ռա ջաց նել ե զա կի 
(ս պո րա դիկ) վի ժում: 

● Ա ռա ջին ե ռամ սյա կում բակ-
տե րիալ վա գի նո զը ե րկ րորդ 
ե ռամ սյա կի սո վո րու թային 
վիժ ման ռիս կի գոր ծոն է:

ՍՎ հար ցում վա րա կի դե րը 
պարզ չէ: 
Ա ռա ջին ե ռամ սյա կի բակ-
տե րիալ վա գի նո զի և ա ռա-
ջին ե ռամ սյա կի վիժ ման 
միջև ա ռն չու թյան ա պա-
ցույց նե րը հա կա սա կան են:

Անհ րա ժեշտ է հրա-
ժար վել ըն թա ցիկ (ռու-
տի նային) TORCH հե-
տա զո տու թյու նից:

Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լային խան գա րումն եր

Երկ րորդ ե ռամ սյա կի վի ժում
●	  Լեյ դենV գոր ծո նի մու տա-

ցիա
● II գոր ծո նի (պ րոթ րոմ բին) 

գենային մու տա ցիա
● Պ րո տեին S-ի ան բա վա րա-

րու թյուն

●	 Պ րո տեին C-ի ան բա-
վա րա րու թյուն

●  Հա կաթ րոմ բին III-ի ան-
բա վա րա րու թյուն 

● Ակ տիվ պրո տեին C-ի 
ռե զիս տեն տա կա նու-
թյուն

Մե թի լեն տետ րա հիդ-
րոֆ լո րա տի մու տա ցիա

Ա րա կան գոր ծոն ներ

Ս պեր մա տո զոի դի ԴՆԹ-ի 
ֆրագ մեն տա ցիա

Ս պեր մա տո զոի դի 
ստան դարտ պա րա-
մետ րեր, նե րա ռյալ՝ 
սպեր մա տո զոի դի մոր-
ֆո լո գիա

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան գոր ծոն ներ

Կ նոջ տա րի քը և նա խորդ վի ժում նե րի թի վը հե տա գա վիժ ման ռիս կի եր կու ան կախ 
գոր ծոն ներ են: Կնոջ տա րի քի ա ճը ուղեկց վում է ձվաբ ջիջ նե րի թե՛ քա նա կի, թե՛ ո րա-
կի նվազ մամբ: Հա մա ձայն հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ հաս տատ ված հղի ու թյուն նե րի 
մեջ կնոջ տա րի քով պայ մա նա վոր ված վիժ ման ռիս կը կազ մում է. 12–19 տա րե կան նե-
րի մոտ՝ 13%, 20–24 տա րե կան նե րի մոտ՝ 11%, 25–29 տա րե կան նե րի մոտ՝ 12%, 30–34 
տա րե կան նե րի մոտ՝ 15%, 35–39 տա րե կան նե րի մոտ՝ 25%, 40–44 տա րե կան նե րի մոտ՝ 
51%, և ≥45 տա րե կան նե րի մոտ՝ 93%: Տղա մար դու տա րի քը նույն պես հա մար վում է 
վիժ ման ռիս կի գոր ծոն:  Վիժ ման ռիսկն ա մե նա բարձրն է այն դեպ քում, ե րբ կի նը ≥35 
տա րե կան է, ի սկ տղա մար դը՝ ≥40:
 Վե րար տադ րո ղա կան ա նամ նեզն ա պա գա հղի ու թյան ել քը կան խա տե սող ան կախ 
գոր ծոն է: Լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ հղի ու թյան յու րա քան-
չյուր հա ջոր դա կան կորս տից հե տո հե տա գա վիժ ման ռիս կը մե ծա նում է՝ հղի ու թյան 
ե րեք ա նընդ մեջ կորս տից հե տո հաս նե լով մո տա վո րա պես 40%-ի (Ա ղյու սակ 2): 
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Ա ղյու սակ 2. Վիժ ման ռիսկն ըստ ման կա բար ձա կան ա նամ նե զի

Հա ջոր դա կան հղի ու թյուն ներ Վիժ ման ռիսկ (%)

Ա ռա ջին հղի ու թյուն 5-13

1-ին վի ժու մից հե տո 14-21

2-րդ վի ժու մից հե տո 24-29

3-րդ վի ժու մից հե տո 31-45

Սո վո րա բար ՍՎ տե ղի է ունե նում հա ջոր դա կան հղի ու թյուն նե րի միև նույն ժամ կե տում: 
Նա խոր դող կեն դա նի ծնուն դը չի բա ցա ռում, որ սո վո րու թային վի ժում գրանց վի: Ե րեք 
սո վո րու թային ի նք նա բեր ը նդ հա տում ունե ցած կնոջ մոտ նոր մալ հղի ու թյան հա վա նա-
կա նու թյու նը 30 % է, չորս կորս տից հե տո՝ 25% և հինգ կորս տից հե տո՝ 5%: 
Վար քա բա նա կան ռիս կի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը հիմ-
նա կա նում հիմն վում են ոչ թե սո վո րու թային, այլ ե զա կի (ս պո րա դիկ) վի ժում ներ ունե-
ցող կա նանց հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: Չա փա քա նա կից կախ ված՝ զու-
գոր դու թյուն է նկատ վել մայ րե րի ծխե լու և կո ֆեի նի օգ տա գործ ման ու ի նք նա բեր վիժ-
ման մե ծա ցող ռիս կի միջև: Այ դու հան դերձ, ներ կա յում առ կա ա պա ցույց նե րը բա վա րար 
չեն այդ զու գոր դու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: Ալ կո հո լի մե ծա ծա վալ օգ տա գոր ծու մը 
տոք սիկ է սաղ մի և պտ ղի հա մար: Նույ նիսկ շա բա թա կան հինգ կամ ա վե լի չա փա բաժ-
նով սուր ճի օգ տա գոր ծու մը կա րող է մե ծաց նել սպո րա դիկ վիժ ման վտան գը: Տե սաէկ-
րան ներ օգ տա գոր ծե լը կամ դրանց հետ աշ խա տե լը, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան վար-
ժանք նե րը չեն ա վե լաց նում վիժ ման ռիս կը: Վի րա հա տա րան նե րի աշ խա տա կից նե րի 
վրա ան զգա յաց նող (ա նես թե տիկ) գա զե րի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը հա-
կա սա կան են: Վեր ջերս ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ճար-
պա կա լումն ա վե լաց նում է թե՛ սպո րա դիկ, թե՛ ՍՎ ռիս կը:

 Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա մախ տա նիշ

ՀՖՀ-ն ՍՎ ա մե նա կարևոր բու ժե լի պատ ճառն է: ՀՖՀ-ի դեպ քում դիտ վում են լա բո-
րա տոր շե ղում ներ՝ հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին ներ (գայ լախ տային հա կա մա-
կար դիչ, հա կա կար դի ո լի պի նային հա կա մար մին ներ և հա կա- β2 գլի կոպ րո տեին I հա-
կա մար մին ներ), և կլի նի կա կան դրսևո րում ներ՝ հղի ու թյան բա ցա սա կան ել քի կամ ե րա-
կային կամ զար կե րա կային թրոմ բոէմ բո լիզմ:
Հ ղի ու թյան բա ցա սա կան ել քե րը նե րա ռում ե ն՝ 

● ե րեք և ա վե լի հա ջոր դա կան վի ժում նե րը մինչև հղի ու թյան 10-րդ շա բա թը,
● ձևա բա նո րեն նոր մալ պտ ղի մեկ կամ ա վե լի կո րուս տը հղի ու թյան 10-րդ շա բա-

թից հե տո, 
● ըն կեր քի ախ տա բա նու թյան պատ ճա ռով մինչև հղի ու թյան 34-րդ շա բա թը մեկ 

կամ ա վե լի վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյուն: 
Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րը հղի ու թյան ըն թաց քում ա ռա ջաց նում են 
տրո ֆոբ լաս տի ֆունկ ցիայի և տար բե րակ ման ը նկ ճում, մոր և պտ ղի միջև կոմպ լե մեն-
տի հա մա կար գի ակ տի վա ցում, ին չը հան գեց նում է տե ղային բոր բո քային պա տաս խա-
նի և ար գան դաըն կեր քային ա րյու նա տար հա մա կար գի թրոմ բո զի: In vitro պայ ման նե-
րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ հա կա ֆոս ֆո լի պի դային 
հա կա մար մին նե րի ազ դե ցու թյու նը տրո ֆոբ լաս տի ֆունկ ցիայի և կոմպ լե մեն տի ակ տի-
վաց ման վրա կա րե լի է չե զո քաց նել հե պա րի նի օգ նու թյամբ:
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 Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին ներ առ կա են ՍՎ ունե ցող կա նանց 15%-ի մոտ: 
Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րի առ կա-
յու թյու նը ցածր ռիս կային ման կա բար ձա կան ա նամ նեզ ունե ցող կա նանց մոտ 2%-ից 
քիչ է: Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րով պայ մա նա վոր ված ՍՎ ունե ցող կա-
նանց մոտ ա ռանց դե ղո րայ քային մի ջամ տու թյան գրանց վել է կեն դա նած նու թյան բա-
վա կա նին ցածր ցու ցա նիշ՝ 10%:

 Գե նե տի կա կան գոր ծոն ներ

Ծ նող նե րի քրո մո սո մային պա թո լո գիա ներ

ՍՎ ունե ցող զույ գե րի մո տա վո րա պես 2–5%-ի դեպ քում զու գըն կեր նե րից մե կի մոտ առ-
կա են քրո մո սո մային հա վա սա րակշռ ված կա ռուց ված քային շե ղում ներ, ա մե նա հա ճա-
խը՝ հա վա սա րակշռ ված փո խա դարձ կամ ռո բերտ սո նյան տրանս լո կա ցիա ներ:
 Թեև հա վա սա րակշռ ված տրանս լո կա ցիայի կրող նե րը ֆե նո տի պային ա ռու մով սո վո-
րա բար նոր մալ են լի նում, սա կայն նրանց հղի ու թյուն նե րը են թա կա են վիժ ման ա վե լի 
մեծ ռիս կի և կա րող են հան գեց նել չհա վա սա րակշռ ված քրո մո սո մային պա թո լո գիայով 
պայ մա նա վոր ված բազ մա կի բնա ծին ա րատ նե րով և/ կամ մտա վոր հաշ ման դա մու թյամբ 
կեն դա նի ծնուն դի: Վիժ ման ռիս կի վրա ազ դում են փո փոխ ված քրո մո սո մային հատ-
ված նե րի չա փե րը և գե նե տի կա կան բո վան դա կու թյու նը: 

 Սաղ մի (է մբ րի ո նի) քրո մո սո մային ան կա նո նու թյուն ներ

ՍՎ ունե ցող զույ գե րի մոտ սաղ մի քրո մո սո մային ա րատ նե րը պա տաս խա նա տու են 
հե տա գա վի ժում նե րի 30–57%-ի հա մար: Կնոջ տա րի քի ա ճին զու գըն թաց մե ծա նում է 
սաղ մի քրո մո սո մային ա րատ նե րով պայ մա նա վոր ված վի ժում նե րի ռիս կը: Այ դու հան-
դերձ, կարևոր է նշել, որ վի ժում նե րի քա նա կին զու գըն թաց ա ճում է հղի ու թյան է ուպ-
լոի դային կորս տի ռիս կը:

Ա նա տո միա կան գոր ծոն ներ 

Ար գան դի բնա ծին ա րատ ներ

ՍՎ հա մար ար գան դի բնա ծին ա րատ նե րի նշա նա կու թյու նը ճշգր տո րեն դեռևս պարզ 
չէ, քա նի որ ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ ար գան դի ա րատ նե րի տա րած վա ծու թյու նը 
և վե րար տադ րու թյան վրա ունե ցած հետևանք նե րը հայտ նի չեն: Ա ռա ջին ե ռամ սյա կի 
վի ժում ներ ունե ցող կա նանց հա մե մա տու թյամբ, ար գան դի ա րատ նե րի տա րած վա ծու-
թյունն ա վե լի մեծ է ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ, բայց սա կա րող 
է կապ ված լի նել ար գան դի պա րա նո ցային ան բա վա րա րու թյան հետ, ին չը հա ճախ 
զու գակց վում է ար գան դի զար գաց ման ա րատ նե րի հետ ։Ըստ գրանց ված տվյալ նե րի, 
թամ բաձև ար գան դով կա նայք ա վե լի հակ ված են վի ժե լու ե րկ րորդ ե ռամ սյա կում, մինչ-
դեռ միջ նա պա տով ար գանդ ունե ցող կա նայք հակ ված են վի ժե լու ա ռա ջին ե ռամ սյա-
կում:
Հ ղի ու թյան կո րուս տը կա րող է կապ ված լի նել ար գան դի ան բա վա րար լայ նաց ման կամ 
ախ տա բա նա կան ի մպ լան տա ցիայի հետ՝ միջ նա պա տում ա նո թա վոր ման նվազ ման, 
հա վե լյալ բոր բո քում նե րի կամ ստե րոիդ հոր մոն նե րի նկատ մամբ զգա յու նու թյան նվազ-
ման հետևան քով: 
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Ար գան դի պա րա նո ցային ան բա վա րա րու թյուն

 Պա րա նո ցային ան բա վա րա րու թյու նը ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի ՍՎ հաս տատ ված պատ-
ճառ է, սա կայն ի րա կան հա ճա խա կա նու թյունն ան հայտ է, քա նի որ դրա ախ տո րո շու-
մը, ըստ է ու թյան, կլի նի կա կան է: Ներ կա յում չկա գո հա ցու ցիչ օբյեկ տիվ թեստ, ո րը 
թույլ կտար ոչ հղի վի ճա կում հայտ նա բե րել պա րա նո ցային ան բա վա րա րու թյուն ունե-
ցող կա նանց: Ախ տո րո շու մը սո վո րա բար հիմն վում է ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի ՍՎ պատ-
մու թյան վրա, ո րին նա խոր դում է պտ ղաջ րե րի ի նք նա բեր ար տա հոս քը կամ ար գան դի 
պա րա նո ցի ան ցավ լայ նա ցու մը: 

Էն դոկ րին գոր ծոն ներ

 Շա քա րային դիա բետ

 Շա քա րային դիա բետ ունե ցող կա նանց մոտ, ո րոնք ա ռա ջին կի սա մյա կում հե մոգ լո բին 
A1C-ի բարձր մա կար դակ ունեն, առ կա է վիժ ման և պտ ղի ա րա տի բարձր ռիսկ: Այ դու-
հան դերձ, լավ վե րահսկ վող շա քա րային դիա բե տը, ի նչ պես և վա հա նա գեղ ձի բուժ ված 
դիս ֆունկ ցիան, ՍՎ տե սան կյու նից ռիս կի գոր ծոն չի հան դի սա նում: Շա քա րային դիա-
բե տի և վա հա նաձև գեղ ձի դիս ֆունկ ցիայի տա րած վա ծու թյու նը ՍՎ ունե ցող կա նանց 
մոտ նույնն է, ի նչ գրանց ված է ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մոտ:

 Պո լի կիս տոզ ձվա րան նե րի հա մախ տա նիշ

 Հա մար վում է, որ պո լի կիս տոզ ձվա րան նե րի հա մախ տա նի շը (ՊՁՀ) մե ծաց նում է վիժ-
ման ռիս կը, սա կայն կոնկ րետ մե խա նիզ մը մնում է ան հայտ: Ձվա րա նի պո լի կիս տոզ 
կա ռուց ված քը,  լ յու տեի նաց նող հոր մո նի և տես տոս տե րո նի բարձր մա կար դա կը թեև 
հան դի սա նում են ՊՁՀ մար կեր ներ, այ նուա մե նայ նիվ օ վու լ յա տոր կա նանց շր ջա նում 
սպոն տան բեղմ նա վո րու մից հե տո հղի ու թյու նը կորց նե լու ռիս կի մե ծա ցում չեն կան խա-
տե սում։ՊՁՀ ունե ցող կա նանց մոտ վիժ ման ռիս կի մե ծա ցու մը վեր ջին շր ջա նում վե-
րագր վում է ին սու լի նային ռե զիս տեն տա կա նու թյա նը, հի պե րին սու լի նե միային և հի պե-
րանդ րո գե նե միային։ ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ ա զատ ան դրո գեն նե րի բարձր ին դեք-
սը հան դի սա նում է վի ժում կան խա տե սող գոր ծոն։

 Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյուն ներ

ՍՎ հար ցում վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյան դե րի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ունեն 
բազ մա թիվ ի րա րա մերժ զե կույց ներ, և ա պա ցույց նե րը դեռևս բա վա րար չեն։ Ո րոշ բժշ-
կա գի տա կան ամ փո փիչ հոդ ված ներ եզ րա կաց նում են, որ ա րյան մեջ վա հա նաձև գեղ-
ձի նկատ մամբ հա կա մար մին նե րի ա վե լա ցու մը (թի րե ո պե րօք սի դազ կամ թի րե ոգ լո բու-
լին), ըստ ա մե նայ նի, կապ ունի սո վո րու թային ի նք նա բեր վի ժում նե րի հետ, նույ նիսկ 
է ու թի րոիդ պա ցի ենտ նե րի մոտ, բայց մե խա նիզ մը դեռևս պարզ չէ։ Հի պեր թի րե ո զը 
(Գ րեյ վի հի վան դու թյուն) ա սո ցիաց վում է ի նք նա բեր վիժ ման, վա ղա ժամ ծնն դա բե րու-
թյան, նո րած նի ցածր քա շի և պե րի նա տալ մա հա ցու թյան հետ։ Հի պո թի րե ոզն ա սո-
ցիաց վում է ան պտ ղու թյան և ա ռա ջին ե ռամ սյա կի վի ժում նե րի հետ, ի նչ պես նաև պե-
րի նա տալ հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան հետ։

 Հի պերպ րո լակ տի նե միա

 Հի պերպ րո լակ տի նե միան հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուստ նե րի հետ ա ռնչ վում է հի-
պո թա լա մուս-հի պո ֆիզ-ձ վա րան ներ ա ռանց քում դիտ վող շե ղում նե րի մի ջո ցով, ին-
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չը հան գեց նում է խախտ ված ֆո լի կու լո գե նե զի և ձվաբ ջիջ նե րի հա սու նաց ման և/ կամ 
լյու տեի նային կարճ փու լի: Հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուստ ունե ցող պա ցի ենտ նե րի 
մոտ դո պա մի նի ա գո նիս տի մի ջո ցով պրո լակ տի նի քա նա կու թյան նոր մա լա ցու մը բա րե-
լա վում է հա ջոր դող հղի ու թյան ել քը:

Ի մու նային գոր ծոն ներ

 Զույ գե րի մոտ լեյ կո ցի տային ան տի գեն նե րի ան հա մա տե ղե լի ու թյան, մայ րա կան լեյ կո-
ցի տո տոք սիկ հա կա մար մին նե րի բա ցա կա յու թյան կամ մայ րա կան ար գե լա փա կող հա-
կա մար մին նե րի բա ցա կա յու թյան հի պո թե զը սա տա րող հս տակ ա պա ցույց ներ առ կա 
չեն: Հետևա բար, դրանք պետք չէ ըն թա ցիկ (ռու տի նային) կեր պով ա ռա ջար կել ՍՎ 
ունե ցող զույ գե րի քն նու թյան հա մար: 
Մե տա-ա նա լիզ նե րի վեր լու ծու թյան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն, առ կա տվյալ նե րը չեն 
հաս տա տում ցի տո կին նե րի պո լի մոր ֆիզ մի և ՍՎ միջև կա պը: Մինչև ցի տո կին նե րի քն-
նու թյունն ըն թա ցիկ (ռու տի նային) կեր պով կլի նի կա կան գոր ծե լա կար գե րի մաս դարձ-
նե լը, ան հրա ժեշտ է հա վե լյալ հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րել՝ ՍՎ հար ցում վեր ջին նե-
րիս դե րը գնա հա տե լու հա մար (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 2++):

Ին ֆեկ ցի ոն գոր ծոն ներ

 Բակ տե րե միայի կամ վի րե միայի հան գեց նող ցան կա ցած սուր վա րակ կա րող է ե զա-
կի (ս պո րա դիկ) վի ժում ա ռա ջաց նել: Ի նչևէ, ՍՎ դեպ քում վա րակ նե րի դե րը պարզ չէ: 
Որ պես զի հղի ու թյան սո վո րու թային կորս տի պատ ճա ռա գի տու թյան մեջ վա րա կիչ գոր-
ծո նը նկա տե լի լի նի, այն պետք է կա րո ղա նա պահ պան վել սե ռա կան ուղի նե րում և մնա 
չբա ցա հայտ ված, կամ պետք է կնոջն ան հանգս տաց նե լու հա մար ան բա վա րար ախ-
տա նիշ ներ դրսևո րի: Տոք սոպ լազ մո զը, կարմ րախ տը, ցի տո մե գա լո վի րու սը, հեր պե սը 
և լիս տե րի ո զային վա րակ նե րը չեն բա վա րա րում այս պայ ման նե րին, հետևա բար՝ ան-
հրա ժեշտ է հրա ժար վել ըն թա ցիկ (ռու տի նային) TORCH հե տա զո տու թյու նից (Ա պա ցույ-
ցի մա կար դակ 3):
Հ ղի ու թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կում բակ տե րիալ վա գի նո զի առ կա յու թյու նը բա ցա հայտ-
վել է որ պես ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի ՍՎ և վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան ռիս կի գոր ծոն, 
ի սկ ա ռա ջին ե ռամ սյա կի վիժ ման հետ ա ռն չու թյան ա պա ցույց ներն ի րա րա մերժ են: 
Ռան դո մաց ված հս կո ղու թյամբ հե տա զո տու թյան հա մա ձայն, ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի վաղ 
շր ջա նում ներ քին ըն դուն ման կլին դա մի ցի նով բակ տե րիալ վա գի նո զի բու ժու մը նշա նա-
կա լի ո րեն նվա զեց նում է ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի ՍՎ և վա ղա ժամ ծնունդ նե րի տա րած-
վա ծու թյունն ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ: Նախ կի նում սո վո րու թային ե րկ րորդ ե ռամ-
սյա կի վի ժում ունե ցած կա նանց մոտ հա կա բի ո տի կային թե րա պիայի դե րը գնա հա տե-
լու հա մար հրա պա րակ ված տվյալ ներ առ կա չեն: 

 Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիա ներ

 Թե՛ ժա ռան գա կան, թե՛ ձեռք բե րո վի թրոմ բո ֆի լիա նե րը, նե րա ռյալ՝ ակ տիվ պրո-
տեին C-ի ռե զիս տեն տա կա նու թյու նը (հիմ նա կա նում Լեյ դեն V գոր ծո նի մու տա ցիայի 
հետևան քով), պրո տեին ներ C-ի և S-ի և հա կաթ րոմ բին III-ի ան բա վա րա րու թյու նը, հի-
պեր հո մո ցիս տեի նե միան և պրոթ րոմ բի նի գե նային մու տա ցիան հա մա կար գային թրոմ-
բո զի հաս տատ ված պատ ճառ ներ են: Ի հա վե լումն, հա մար վում է, որ ժա ռան գա կան 
թրոմ բո ֆի լիա նե րը կա րող են ՍՎ և ուշ հղի ու թյան բար դու թյուն նե րի հնա րա վոր պատ-
ճառ հան դի սա նալ՝ որ պես հա վա նա կան մե խա նիզմ նշե լով ար գան դաըն կեր քային շր-
ջա նա ռու թյան թրոմ բո զը:
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Թ րոմ բո ֆի լիայի կա պը ուշ հղի ու թյան կորս տի հետ ա վե լի ուժեղ է, քան հղի ու թյան վաղ 
կորս տի հետ: Հա մա ձայն մե տա-վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րի՝ մա կարդ ման V գոր ծո նի 
(Լեյ դեն) մու տա ցիան ա ռնչ վում է սո վո րու թային ա ռա ջին ե ռամ սյա կի կորս տի, 22-րդ 
շա բա թից հե տո պտ ղի սո վո րու թային կորս տի և 19-րդ շա բա թից հե տո պտ ղի ոչ սո վո-
րու թային կորս տի հետ: Ակ տիվ պրո տեին C-ի ռե զիս տեն տա կա նու թյունն ա սո ցիաց վում 
է պտ ղի սո վո րու թային ա ռա ջին ե ռամ սյա կի կորս տի հետ: Պրոթ րոմ բի նի գե նային մու-
տա ցիան ա սո ցիաց վում է պտ ղի սո վո րու թային ա ռա ջին ե ռամ սյա կի կորս տի, մինչև 25-
րդ շա բա թը պտ ղի սո վո րու թային կորս տի և պտ ղի ոչ սո վո րու թային ուշ կորս տի հետ: 
Պրո տեին S-ի ան բա վա րա րու թյու նը ա սո ցիաց վում է պտ ղի սո վո րու թային կորս տի և 
22-րդ շա բա թից հե տո պտ ղի ոչ սո վո րու թային կորս տի հետ: Մե թի լեն տետ րա հիդ րոֆ-
լո րա տի մու տա ցիան և պրո տեին C-ի ու հա կաթ րոմ բի նի ան բա վա րա րու թյու նը չի ա սո-
ցիաց վում պտ ղի կորս տի հետ: Այ դու հան դերձ, քա նի որ պրո տեին C-ի և հա կաթ րոմ բին 
III-ի ան բա վա րա րու թյու նը հազ վա դեպ է պա տա հում, հե տա զո տու թյան մեջ ը նդ գրկ ված 
կա նանց թի վը չա փա զանց փոքր է ե ղել՝ հղի ու թյան ել քի ա ռու մով որևէ տար բե րու թյուն 
ցույց տա լու հա մար (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 2++):

Ա րա կան գոր ծոն ներ

Ս պեր մա տո զոի դի ստան դարտ բնու թագ րիչ նե րի  (օր.՝ սպեր մա տո զոի դի մոր ֆո լո գիա) 
օգ նու թյամբ հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուս տը կան խա տե սել հնա րա վոր չէ: Հղի ու-
թյան սո վո րու թային կո րուստ ունե ցող զույ գե րի մոտ հե տա զոտ վել են սպեր մա տո զոի-
դի ա նե ուպ լո դիան և ԴՆԹ-ի ֆրագ մեն տա ցիան: ԴՆԹ-ի ան կա նոն ֆրագ մեն տա ցիան 
կա րող է հան դի պել ծնող նե րի մեծ տա րի քի դեպ քում կամ կա րող է լի նել մի շարք փո-
փոխ ման են թա կա գոր ծոն նե րի, ի նչ պի սիք են էկ զո գեն ջեր մու թյու նը, թու նա քի մի կատ-
նե րի ազ դե ցու թյու նը, նաև վա րի կո ցե լե նե րի կամ սերմ նա հե ղու կում թթ ված նի ակ տիվ 
ձևե րի առ կա յու թյան ար դյունք: Ներ կա յում հղի ու թյան կորս տի և ար տա մարմ նային 
բեղմ նա վոր ման ցիկ լե րում սպեր մա տո զոի դի ԴՆԹ-ի ֆրագ մեն տա ցիայի միջև պատ-
ճա ռա հետևան քային կա պի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը հա կա սա կան են: 
Թեև ՍՎ ունե ցող զույ գե րի մոտ տղա մար դու սերմ նա հե ղու կում սե ռա կան քրո մո սո-
մի դի սո միայի ցու ցա նիշն ա վե լի բարձր է, հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուստ ունե ցող 
զույ գե րի բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի ցի տո գե նե տիկ հե տա զո տու թյու նը սե ռա կան 
քրո մո սո մի ա նե ուպ լո դիայի բարձր ցու ցա նիշ չի ար ձա նագ րում, ին չը նշա նա կում է, որ 
նման ցի տո գե նե տի կո րեն շեղ ված սերմ նա հե ղու կը կա րե լի է օգ տա գոր ծել բեղմ նա վոր-
ման հա մար: Հետևա բար, սերմ նա հե ղու կի պլոի դիայի (օր.՝ ֆլուո րես ցեն տային in situ 
հիբ րի դա ցու մը [FISH]) կամ ԴՆԹ ֆրագ մեն տա ցիայի ըն թա ցիկ (ռու տի նային) հե տա-
զո տու թյուն ան ցկաց նել խոր հուրդ չի տր վում:
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ՍՈՎՈՐՈՒԹԱՅԻՆ ՎԻԺՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՍՎ ունե ցող զույ գե րի նվա զա գույն ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյու նը բաղ կա ցած է ամ-
բող ջա կան բժշ կա կան, վի րա բու ժա կան, գե նե տի կա կան և ըն տա նե կան ա նամ նե զից, 
օբյեկ տիվ քն նու թյու նից, ի նչ պես նաև հո գե կան ա ռող ջու թյան գնա հա տու մից: 

Ա նամ նեզ

 Ա նամ նե զը պետք է նե րա ռի բո լոր նա խորդ հղի ու թյուն նե րի ժամ կետ նե րի և այլ բնու-
թագ րե րի նկա րագ րու թյու նը (օ ր.՝ ա նէմբ րի ո նալ հղի ու թյուն, կեն դա նի սաղմ): Հղի ու-
թյան ժամ կե տը կարևոր է, ո րով հետև ՍՎ-նե րը հա ջոր դա կան հղի ու թյուն նե րի ժա մա-
նակ սո վո րա բար տե ղի են ունե նում հղի ու թյան միև նույն ժամ կե տում, ի սկ ՍՎ ա մե նա-
տա րած ված պատ ճառ նե րը տար բեր վում են ըստ ե ռամ սյակ նե րի: Որ պես օ րի նակ, քրո-
մո սո մային և էն դոկ րին խան գա րում նե րի հետ կապ ված վի ժում նե րը հղի ու թյան ա վե լի 
վաղ շր ջա նում ար տա հայտ վե լու մի տում ունեն, քան ա նա տո միա կան և ի մու նո լո գիա-
կան խան գա րում նե րի հետևան քով տե ղի ունե ցող վի ժում նե րը:

 Հա տուկ ուշադ րու թյան ար ժա նի նկա տա ռում ներ 

● Արդյո՞ք նախ կի նում կա տար վել է ար գան դի խո ռո չի գոր ծի քային մի ջամ տու-
թյուն, ին չը կա րող էր նե րար գան դային կպում ներ ա ռա ջաց րած լի նել: 

● Արդյո՞ք դաշ տա նային ցիկ լե րը կա նո նա վոր են: Դաշ տա նային ցիկ լի խախ տում-
նե րը կա րող են լի նել էն դոկ րին դիս ֆունկ ցիայի ար դյունք: 

● Արդյո՞ք առ կա է գա լակ տո րե ա, ին չը նույն պես էն դոկ րին դիս ֆունկ ցիայի (հի-
պերպ րո լակ տի նե միա) նշան է: 

● Արդյո՞ք առ կա է բնա ծին ան կա նո նու թյուն նե րի կամ կա րի ո տի պային ան կա նո-
նու թյուն նե րի ա նամ նեզ, ո րոնք կա րող են ժա ռան գա կան լի նել: Ա րդյո՞ք ե րբևէ 
սաղ մի/պտ ղի մոտ գրանց վել է սր տի աշ խա տանք: Մինչև սաղ մի մոտ սր տի աշ-
խա տան քի գրան ցու մը տե ղի ունե ցած ՍՎ-ն նույն պես քրո մո սո մային փո փո խու-
թյուն նե րի նշան է: Ա րդյո՞ք ըն տա նի քի ա նամ նեզն ուժեղ գե նե տի կա կան ազ դե-
ցու թյան հետ հա մընկ նող հի վան դու թյան պատ կեր է ցույց տա լիս: Ա րդյո՞ք առ կա 
է ա րյու նակ ցա կան կապ զույ գե րի մեջ: 

● Արդյո՞ք են թարկ վել են զար գա ցող սաղ մի հա մար մա հա ցու է կո լո գիա կան տոք-
սին նե րի ազ դե ցու թյան: 

● Արդյո՞ք առ կա է ՀՖՀ են թադ րող ե րա կային կամ զար կե րա կային թրոմ բոզ։ 
● Ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ են առ կա նախ կին լա բո րա տոր, պա թո լո գիա կան և գոր ծի-

քային հե տա զո տու թյուն նե րից։ 

Օբյեկ տիվ քն նու թյուն 

Օբյեկ տիվ քն նու թյու նը պետք է նե րա ռի ը նդ հա նուր օբյեկ տիվ գնա հա տում՝ ուշադ րու-
թյուն դարձ նե լով էն դոկ րին գեղ ձե րի հի վան դու թյուն նե րի նշան նե րին (օր.՝ հիր սու տիզմ 
(մա զա կա լում), գա լակ տո րե ա) և փոքր կոն քի օր գան նե րի շե ղում նե րին (օր.՝ ար գան դի 
զար գաց ման ա րատ ներ, ար գան դի պա րա նո ցի պատռ վածք)։

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան գնա հա տում 

ՍՎ զույ գե րի հա մար մեծ սթ րե սի պատ ճառ ե ն։
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Ա ղյու սակ 4. ՍՎ ունե ցող զույ գե րի քն նու թյու նը և բու ժու մը

Գոր ծոն ներ Քն նու թյուն Բու ժում/ վա րում

Հա կա ֆոս ֆո լի-
պի դային  
հա մախ տա նիշ

● Սկ րի նինգ՝ հա ջորդ հղի ու թյու-
նից ա ռաջ.
–  սո վո րու թային ա ռա ջին 

ե ռամ սյա կի վի ժում ներ ունե-
ցող բո լոր կա նայք և ե րկ-
րորդ  ե ռամ սյա կի մեկ կամ 
ա վե լի ՍՎ ունե ցող բո լոր 
կա նայք:

● ՀՖՀ, ե թե 
– ա րյու նա տար ա նոթ նե րի 

թրոմ բոզ կամ հղի ու թյան 
բար դու թյուն ներ,և

– hա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա-
կա մար մին ներ

(եր կու կամ ա վե լի դեպ քեր՝ ի րա րից 
ա ռն վազն 12– շա բա թյա ը նդ մի ջու-
մով):

● Աս պի րի նի ցածր դե ղա չա փով 
և հե պա րի նով հա մակց ված 
բու ժում՝ հե տա գա վի ժու մը 
կան խե լու և կեն դա նած նու թյան 
ցու ցա նի շը բա րե լա վե լու հա-
մար.
–  Ցածր մո լե կու լ յար հե պա-

րի նը նույն քան ան վտանգ 
է, որ քան չֆ րակ ցի ո նաց-
ված հե պա րի նը: 

● Ո՛չ կոր տի կոս տե րոիդ նե րը, ո ՛չ 
նե րե րա կային ի մու նոգ լո բու լի-
նային թե րա պիան կեն դա նած-
նու թյան ցու ցա նի շը չեն բա րե-
լա վում:

Գե նե տիկ  
գոր ծոն ներ

● Բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի 
ցի տո գե նե տիկ հե տա զո տու-
թյուն.
– եր րորդ և հե տա գա հա ջոր-

դա կան բո լոր վի ժում նե րի 
հա մար:

● Ծ նող նե րի կա րի ո տի պի քն նու-
թյուն.
– ե թե բեղմ նա վոր ման ար գա-

սիք նե րի հե տա զո տու թյու նը 
ցույց է տա լիս քրո մո սո-
մային չհա վա սա րակշռ ված 
կա ռուց ված քային փո փո-
խու թյուն ներ կամ 

– առ կա է գե նե տիկ շե ղում նե-
րի ան ձնա կան կամ ըն տա-
նե կան ա նամ նեզ:

● Ուղ ղոր դում կլի նի կա կան գե-
նե տի կայի մաս նա գե տի մոտ՝ 
գե նե տի կա կան խորհր դատ վու-
թյան հա մար.
–  նա խաիմպ լան տային գե նե-

տի կա կան ախ տո րո շում,
– պ րե նա տալ ախ տո րոշ ման 

թեստ (ամ նի ո ցեն տեզ կամ 
քո րի ո նի (թավ կե նու) բի ոպ-
սիա), 

– գա մե տի դո նո րու թյուն, 
– որ դեգ րում:

Ար գան դի բնա-
ծին ա րատ ներ, 
ար գան դի խո ռո-
չի դե ֆեկտ ներ 
(Ա շեր մա նի հա-
մախ տա նիշ/ նե րար-
գան դային կպում-
ներ (սի նե խիա ներ), 
ար գան դի մի ո մա և 
ար գան դի պո լիպ-
ներ)

● Փոքր կոն քի օր գան նե րի գեր-
ձայ նային հե տա զո տու թյուն.
– ա ռա ջին ե ռամ սյա կի ՍՎ և 

ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի մեկ 
կամ ա վե լի ՍՎ ունե ցող բո-
լոր պա ցի ենտ նե րը:

●  Հիս տե րոս կո պիա, լա պա րոս կո-
պիա կամ փոքր կոն քի օր գան-
նե րի գեր ձայ նային ե ռա չափ 
հե տա զո տու թյուն.
– ար գան դի ա րատ նե րի կաս-

կա ծի դեպ քում:

● Անհ րա ժեշտ է դի տար կել ար-
գան դի խո ռո չի նշա նա կա լի 
դե ֆեկտ նե րի վի րա բու ժա կան 
շտ կու մը:

●  Նե րար գան դային միջ նա պա-
տի հատ ման ար դյու նա վե տու-
թյան վե րա բե րյալ բա վա րար 
ա պա ցույց ներ չկան: 

● Ար գան դի ա նա տո միա կան 
ա նուղ ղե լի պա թո լո գիա նե րի 
դեպ քում դի տար կել ար տա-
մարմ նային բեղմ նա վո րու մը՝ 
սաղ մի տե ղա փոխ մամբ փոխ-
նակ մոր մոտ: 
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Գոր ծոն ներ Քն նու թյուն Բու ժում/ վա րում

Պա րա նո ցային ան-
բա վա րա րու թյուն

Տես « Մայ րու թյուն» ուղե ցույ ց N 5 Տես « Մայ րու թյուն» ուղե ցույ ց N 5

Ժա ռան գա կան 
թրոմ բո ֆի լիա ներ

● Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիա նե-
րի սկ րի նինգ՝ նե րա ռյալ Լեյ դե նի 
V գոր ծո նի, II գոր ծո նի (պ րոթ-
րոմ բին) գե նային մու տա ցիայի և 
պրո տեին S-ի.
–  սո վո րու թային ե րկ րորդ ե ռամ-

սյա կի վի ժում ունե ցող կա-
նայք:

● Հ ղի ու թյան ըն թաց քում հե պա-
րի նային թե րա պիան կա րող է 
բա րե լա վել կեն դա նած նու թյան 
ցու ցա նի շը ե րկ րորդ  ե ռամ սյա-
կի ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ:

●  Սո վո րու թային ա ռա ջին ե ռամ-
սյա կի վի ժում ներ ունե ցող կա-
նանց մոտ հղի ու թյան ըն թաց-
քում հե պա րի նի ազ դե ցու թյան 
գնա հատ ման հա մար բա վա-
րար ա պա ցույց ներ չկան:

Ի մու նային  
գոր ծոն ներ

● Ներ կա յում ցու ցում ներ չկան. 
դեռևս հե տա զո տա կան փու լում 
է:

● Հե տա զո տա կան ուսում նա-
սի րու թյուն նե րից դուրս, ՍՎ 
ունե ցող կա նանց ի մու նային 
բու ժում ըն թա ցիկ (ռու տի նային) 
կեր պով պետք չէ ա ռա ջար կել:

Էն դոկ րին  
գոր ծոն ներ

● Թի րոտ րոպ հոր մո նի և ա րյան մեջ 
գլյու կո զայի/գ լի կո լի զաց ված հե-
մոգ լո բի նի (HbA1C) մա կար դա կի 
ո րո շում.
– ե թե առ կա են այդ հի վան դու-

թյուն նե րից որևէ մե կի կլի նի կա-
կան նշան նե րը կամ ե թե հայտ-
նի է, որ պա ցի ենտն ունի տվյալ 
հի վան դու թյու նը։

–  Միան շա նակ չէ, թե ա րդյո՞ք 
վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու-
թյան ա ռու մով ա նախ տա նիշ 
պա ցի ենտ նե րը պետք է ան ցնեն 
վա հա նա գեղ ձի դիս ֆունկ ցիայի 
ռու տի նային սկ րի նինգ: 

– Ո րոշ հե ղի նակ ներ խոր հուրդ են 
տա լիս հղի ու թյան սո վո րու թային 
կո րուստ ունե ցող բո լոր պա ցի-
ենտ նե րի մոտ ան ցկաց նել վա-
հա նաձև գեղ ձի պե րօք սի դա զի 
հա կա մար մին նե րի սկ րի նինգ։ 
Այլ հե ղի նակ ներ սկ րի նին գը 
խոր հուրդ են տա լիս միայն այն 
դեպ քում, ե րբ բո լոր մյուս պատ-
ճառ նե րը բա ցառ վել ե ն։

●  Լյու տեի նային փու լի խախ տում/էն-
դո մետ րու մի ֆուն ցի ո նալ վի ճակ.
– որևէ ստան դար տաց ված ախ-

տո րո շիչ մե թոդ առ կա չէ:
●  Հի պերպ րո լակ տի նե միա.

– պ րո լակ տի նի մա կար դա կի ո րո-
շում:

● Ա պա ցույց ներն ան բա վա րար 
են ՍՎ-ն կան խե լու նպա տա կով 
պրո գես տե րո նի, մար դու քո-
րի ո նային գո նա դոտ րո պի նի և 
մետ ֆոր մի նի հա վել ման ազ դե-
ցու թյու նը գնա հա տե լու հա մար: 

● Ներ կա հղի ու թյանն ան մի-
ջա պես նա խոր դող ե րեք կամ 
ա վե լի հա ջոր դա կան վի ժում ներ 
ունե ցած պա ցի ենտ նե րի դեպ-
քում պրո գես տո գե նի էմ պի րիկ 
կի րա ռու մը կա րող է ո րո շա կի 
պո տեն ցիալ օ գուտ բե րել:
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Գոր ծոն ներ Քն նու թյուն Բու ժում/ վա րում

Չ բա ցատր ված 
ՍՎ

● Միայն ա ջակ ցող թե րա պիա՝ 
վաղ հղի ու թյան գնա հատ ման 
հա տուկ բա ժան մուն քի պայ-
ման նե րում: 

● Էմ պի րիկ բուժ ման կի րա ռումն 
ան հրա ժեշտ չէ:

 Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին ներ

ՀՖՀ-ն ախ տո րո շե լու հա մար պար տա դիր է, որ կինն ա ռն վազն 12 շա բաթ ը նդ մի ջու մով 
եր կու դրա կան թեստ ունե նա՝ կա՛մ գայ լախ տային հա կա մա կար դի չի, կա՛մ հա կա կար-
դի ո լի պի նային հա կա մար մին նե րի IgG –ի և/ կամ IgM ի զո տի պի մի ջին կամ բարձր տիտ-
րի առ կա յու թյամբ (40 գ/լ-ից կամ մլ/լ-ից բարձր կամ 99-րդ պեր ցեն տի լից բարձր)։
 Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րու մը են թա կա է նշա նա կա լի 
միջ լա բո րա տոր տա տա նում նե րի: Սա հետևանք է ա ռան ձին կա նանց մոտ հա կա ֆոս-
ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րի տիտ րե րի ժա մա նա կա վոր տա տա նում նե րի, ին ֆեկ-
ցիա նե րի պատ ճա ռով ժա մա նա կա վոր դրա կան ար դյուն քի, նմուշ նե րի հա վա քագր ման 
և պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցի տար բե րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև լա բո րա տոր թես տե-
րի ստան դար տաց ման պա կա սի։ 

Առաջարկություններ

Ա ռա ջին ե ռամ սյա կի ՍՎ ունե ցող բո լոր կա նայք և ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի մեկ 
կամ ա վե լի ՍՎ ունե ցող բո լոր կա նայք պետք է մինչև հղի ու թյունն ան ցնեն հա
կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րի սկ րի նինգ։

D

 Կա րի ո տի պի քն նու թյուն

 Բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի կա րի ո տի պի ի մա ցու թյու նը թույլ է տա լիս ա պա գա 
հղի ու թյան ել քի վե րա բե րյալ տե ղե կաց ված կան խա տե սում կա տա րել։ Թե պետ պտ ղի 
քրո մո սո մային շե ղու մը ե զա կի (ս պո րա դիկ) վիժ ման ա մե նա տա րած ված պատ ճառն է, 
պտ ղի ա նե ուպ լո դիայի հետևան քով վիժ ման ռիս կը նվա զում է հղի ու թյան կո րուստ նե րի 
թվի ա ճին զու գըն թաց: Ե թե վի ժած հղի ու թյան կա րի ո տի պը շեղ ված է, ա պա հա ջորդ 
հղի ու թյան հա մար ա վե լի լավ կան խա տե սում կա րե լի է ա նել (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 
4)։
 Հարկ է նշել, որ կա րի ո տի պի հե տա զո տու թյուն նե րը թանկ են և կան խա տես ման տե-
սան կյու նից սահ մա նա փակ ար ժեք ունեն ու քիչ դեպ քե րում են շե ղում ներ բա ցա հայ-
տում: Հետևա բար հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուստ ունե ցող բո լոր զույ գե րի մոտ կա-
րի ո տի պի ռու տի նային քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լը ծախ սար դյու նա վետ չէ։ Հե տա զո-
տու թյուն նե րի նպա տա կը հա վա սա րակշռ ված փո խա դարձ կամ ռո բերտ սո նյան տրանս-
լո կա ցիա նե րի կամ մո զաի ցիզ մի բա ցա հայ տումն է, ո րը կա րող է չհա վա սա րակշռ ված 
ձևով ժա ռանգ ված լի նել պտ ղի կող մից։ Այ նուա մե նայ նիվ, ծնո ղա կան պե րի ֆե րիկ 
ա րյան նմուշ նե րի մեջ բա ցա հայտ ված քրո մո սո մային շե ղում նե րը պտ ղի կա րի ո տի պի 
ա նուղ ղա կի և սահ մա նա փակ ցու ցիչ ներ ե ն։ 
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Առաջարկություններ

Անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել եր րորդ և հա ջորդ ա նընդ մեջ վիժ ման (վի ժում նե
րի) բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի ցի տո գե նե տիկ հե տա զո տու թյուն։ D

ՍՎ ունե ցող զույ գե րի մոտ ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել զու գըն կեր նե րի 
ա րյան կա րի ո տի պի քն նու թյուն, ե թե բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի հե տա
զո տու թյու նը հայտ նա բե րել է քրո մո սո մային չհա վա սա րակշռ ված կա ռուց ված
քային փո փո խու թյուն ներ կամ ե թե առ կա է գե նե տի կա կան շե ղում նե րի ան
ձնա կան կամ ըն տա նե կան ա նամ նեզ:

D

Ա նա տո միա կան գոր ծոն ներ

 Ճա ռա գայ թային ախ տո րոշ ման տար բեր մե թոդ նե րի ախ տո րո շիչ ճշգր տու թյան հա մե-
մա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ գեր ձայ նային ե րկ չափ հե տա զո-
տու թյու նը և/ կամ հիս տե րո սալ պին գոգ րա ֆիան կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես նախ նա-
կան սկ րի նին գի մի ջոց։ Հիս տե րոս կո պիայի և լա պա րոս կո պիայի հա մակ ցու թյու նը և 
գեր ձայ նային ե ռա չափ հե տա զո տու թյու նը պետք է օգ տա գոր ծել վերջ նա կան ախ տո-
րոշ ման հա մար։ Մագ նի սա ռե զո նան սային տո մոգ րա ֆիայով հե տա զո տու թյան նպա-
տա կա հար մա րու թյու նը մնում է ա նո րոշ (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 3)։

 Առաջարկություններ

Ա ռա ջին ե ռամ սյա կի ՍՎ ունե ցող բո լոր կա նայք և ե րկ րորդ  ե ռամ սյա կի մեկ 
կամ ա վե լի ՍՎ ունե ցող բո լոր կա նայք պետք է ան ցնեն փոքր կոն քի օր գան
նե րի գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն՝ ար գան դի կա ռուց ված քային հնա րա վոր 
շե ղում նե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով:

√

Ար գան դի ա նա տո միա կան շե ղում նե րի կաս կա ծի պա րա գա յում ախ տո րո շու
մը հաս տա տե լու հա մար հնա րա վոր է հա վե լյալ քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն 
ա ռա ջա նա (հիս տե րոս կո պիա, լա պա րոս կո պիա կամ փոքր կոն քի օր գան նե րի 
գեր ձայ նային ե ռա չափ հե տա զո տու թյուն): 

√

Թ րոմ բո ֆի լիա ներ

 Ռետ րոս պեկ տիվ ուսում նա սի րու թյուն նե րի մե տա-վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
ուժեղ ա սո ցիա ցիա է առ կա ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի վիժ ման և ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի-
լիա նե րի՝ Լեյ դե նի V գոր ծո նի, II գոր ծո նի (պ րոթ րոմ բին) գե նային մու տա ցիայի և պրո-
տեին S-ի ան բա վա րա րու թյան միջև (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 2++)։ 

Առաջարկություններ

Սո վո րու թային ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի վի ժում ունե ցող կա նայք պետք է ան ցնեն 
ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիա նե րի հե տա զո տու թյուն՝ նե րա ռյալ Լեյ դե նի V գոր
ծո նի, II գոր ծո նի (պ րոթ րոմ բին) գե նային մու տա ցիա նե րի և պրո տեին Sի:

D

Ի մու նային գոր ծոն ներ

ՍՎ քն նու թյան ժա մա նակ ռու տի նային կար գով ի մու նա բա նա կան թես տեր (զույ գե-
րի մոտ լեյ կո ցի տային ան տի գեն նե րի ան հա մա տե ղե լի ու թյան, մայ րա կան լեյ կո ցի տո-
տոք սիկ հա կա մար մին նե րի բա ցա կա յու թյան կամ մայ րա կան ար գե լա փա կող հա կա-
մար մին նե րի բա ցա կա յու թյան, uNK բջիջ նե րի հե տա զո տու թյան, ցի տո կի նի թես տեր) 
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չպետք է ա ռա ջարկ վեն։ Մինչև կլի նի կա կան գոր ծե լա կար գե րում նե րա ռե լը, ան հրա-
ժեշտ է հա վե լյալ հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րել՝ ՍՎ ա ռու մով դրանց դե րը գնա հա տե-
լու հա մար։

Էն դոկ րին գոր ծոն ներ

 Գո յու թյուն ունի ը նդ հա նուր մո տե ցում առ այն, որ ՍՎ ունե ցող կա նանց էն դոկ րին 
խան գա րում նե րը (օր.՝ դիա բե տը, վա հա նաձև գեղ ձի դիս ֆունկ ցիան) ան հրա ժեշտ է 
հե տա զո տել և բու ժել: Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյան ա նամ նեզ կամ դրա կլի նի-
կա կան դրսևո րում ներն ունե ցող կա նանց մոտ պետք է գնա հա տել վա հա նաձև գեղ ձի 
ֆունկ ցիան։  Վա հա նաձև գեղ ձի ա մե րի կյան ա սո ցիա ցիան ա ռա ջար կում է հղի կա-
նանց մոտ գնա հա տել թի րե ոտ րոպ հոր մո նի մա կար դա կը հետևյալ դեպ քե րում.
● առ կա են վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյան ախ տա նիշ ներ,
● յո դային ան բա վա րա րու թյամբ հայտ նի բնա կա վայ րից է,
●  վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյան ան ձնա կան կամ ըն տա նե կան ա նամ նեզ, 
● առ կա են վա հա նաձև գեղ ձի պե րօք սի դա զի հա կա մար մին ներ,
● 1-ին տի պի շա քա րային դիա բետ,
●  վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան կամ վիժ ման ա նամ նեզ,
● գլ խի կամ պա րա նո ցի շր ջա նի ճա ռա գայ թա հար ման ա նամ նեզ, 
● ախ տա բա նա կան ճար պա կա լում, 
● անպտ ղու թյուն,
● 30-ից  բարձր տա րիք։ 
Ե թե թի րե ոտ րոպ հոր մո նի մա կար դա կը նոր մայի սահ մա նում է, ա պա ռու տի նային 
կար գով թի րօք սի նի (T4) հե տա զո տու թյուն կամ հա կա թի րե ոի դային հա կա մար մին նե-
րի սկ րի նինգ ա ռա ջար կե լու հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ չկան: Այ դու հան դերձ, 
սա խնդ րա հա րույց է, ե թե հաշ վի ե նք առ նում, որ թի րե ոտ րոպ հոր մո նի նոր մալ վե րին 
սահ մա նի վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն չկա։ Թեև ժա մա նա կին թի րե ոտ րոպ հոր մո-
նի 4.0–5.0 մՄՄ/լ (mIU/L) ար ժեք նե րը հա մար վում էին նոր մալ, ներ կա յումս ը նդ հա-
նուր հա մա ձայ նու թյուն է ձևա վոր վել, որ թի րե ոտ րոպ հոր մո նի 2.5 մՄՄ/լ-ից (mIU/L) 
բարձր ար ժեք նե րը նոր մայից դուրս են: Վա հա նաձև գեղ ձի սուբկ լի նի կա կան հի վան-
դու թյան ա ռն չու թյամբ ա նախ տա նիշ կա նանց սկ րի նին գը վի ճա հա րույց է։ Ներ կա յում 
խոր հուրդ չի տր վում հղիա նալ ցան կա ցող բո լոր կա նանց վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու-
թյան ա ռնչու թյամբ սկ րի նինգ ա նել, քա նի որ չկան տվյալ ներ, ո րոնք կհաս տա տեին, 
որ նման սկրի նին գի ցու ցու մը կու նե նար նշա նա կա լից ար դյունք։ Այ դու հան դերձ, ո րոշ 
հե ղի նակ ներ ա ռա ջար կում են ՍՎ կամ վա ղա ժամ ծնունդ ունե ցող պա ցի ենտ նե րի մոտ 
չա փել վա հա նաձև գեղ ձի պե րօք սի դա զի հա կա մար մին նե րը, ե րբ հնա րա վոր չէ վեր 
հա նել որևէ այլ պատ ճառ։
 Սո վո րու թային վիժ ման տե սան կյու նից, լավ վե րահսկ վող շա քա րային դիա բե տը ռիս կի 
գոր ծոն չէ։ Այ նուա մե նայ նիվ, չվե րահսկ վող շա քա րային դիա բետն ա ռնչ վում է հղի ու-
թյան կորս տի ռիս կի մե ծաց ման հետ։
Պ րո լակ տի նի քա նա կը սո վո րա բար չափ վում է, քա նի որ պրո լակ տի նի բարձր մա կար-
դակն ա սո ցիաց վում է ձվա զատ ման դիս ֆունկ ցիայի հետ։ Էն դո մետ րի ու մի ֆունկ ցի ո-
նալ վի ճա կի ո րոշ ման հա մար հիս տո լո գիա կան և բի ո քի միա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի օգ տա գոր ծումն ան վս տա հե լի է: Հետևա բար, էն դո մետ րի ու մի ֆունկ ցի-
ո նալ վի ճա կի ո րոշ ման հա մար էն դո մետ րի ու մի ռու տի նային բի ոպ սիան խոր հուրդ չի 
տր վում, թեև էն դո մետ րի ու մի վի ճա կի գնա հատ ման մո լե կու լային մար կեր նե րի վե րա բե-
րյալ շա րու նա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րը պետք է խրա խու սել:
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 Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա մախ տա նիշ

 Ռան դո մաց ված վե րահսկ վող հե տա զո տու թյուն նե րի մե տա-վեր լու ծու թյամբ ուսում նա-
սիր վել են հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա կա մար մին նե րի հետ ա ռնչ վող ՍՎ ունե ցող կա-
նանց մոտ հղի ու թյան ել քե րը բա րե լա վե լու տար բեր բու ժում ներ՝ նե րա ռյալ աս պի րի նով, 
ստե րոիդ նե րով, նե րե րա կային գլո բու լի նով և հե պա րի նով: Այս մե տա-վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տվել, որ աս պի րի նով և հե պա րի նով հա մակց ված բու ժու մը միակն է, որ հան-
գեց նում է ՀՖՀ ունե ցող կա նանց մոտ կեն դա նած նու թյան ցու ցա նի շի նշա նա կա լի ա ճի: 
Այս հա մակց ված բու ժու մը 54%-ով նվա զեց նում է վի ժում նե րի ցու ցա նի շը՝ (աս պի րի նի և 
հե պա րի նի հա մակ ցու մը հա մե մա տած միայն աս պի րի նի հետ) (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 
1+):
 Ցածր մո լե կու լ յար հե պա րի նը նույն քան ան վտանգ է, որ քան չֆ րակ ցի ո նաց ված հե պա-
րի նը, և հղի ու թյան ըն թաց քում պո տեն ցիալ ա ռա վե լու թյուն ներ ունի, քա նի որ ա վե լի 
քիչ հե պա րի նով դրդված թրոմ բո ցի տո պե նիա է ա ռա ջաց նում: 
ՀՖՀ-ի առ կա յու թյան դեպ քում աս պի րի նով և հե պա րի նով բուժ վող կա նայք բո լոր ե րեք 
ե ռամ սյակ նե րի ըն թաց քում դեռևս բար դու թյուն նե րի բարձր ռիս կի են են թա կա, նե րա-
ռյալ վի ժու մը, պրե էկ լամպ սիան, պտ ղի ա ճի դան դա ղու մը և վա ղա ժամ ծնուն դը: Այս 
փաս տը ա ռա վել խիստ ան տե նա տալ հս կո ղու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջաց նում 
(Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 2+): 

Առաջարկություններ

Բուժ ման այլ ե ղա նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ, ո ՛չ կոր տի կոս տե րոիդ նե րը, ո ՛չ 
նե րե րա կային ի մու նոգ լո բու լի նային թե րա պիան չեն բա րե լա վում ՀՖՀով պայ
մա նա վոր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց կեն դա նած նու թյան ցու ցա նի շը: Դրանց 
կի րա ռու մը կա րող է մայ րա կան և պտ ղային հի վան դա ցու թյան պատ ճառ հան
դի սա նալ: 

A

ՀՖՀ ունե ցող հղի կա նանց մոտ հե տա գա վի ժում նե րը կան խե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել բու ժում՝ կի րա ռե լով ցածր դե ղա չա փով աս պի
րին և հե պա րին:

B

 Գե նե տիկ գոր ծոն ներ

 Գե նե տի կա կան խորհր դատ վու թյան օգ նու թյամբ՝ չհա վա սա րակշռ ված քրո մո սո մային 
հա վա քա կազ մով զույ գե րին պար զա բան վում են ա պա գա հղի ու թյուն նե րի հա մար կան-
խա տես վող ռիս կե րը և ըն տա նի քի քրո մո սո մային հե տա զո տու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 
Ք րո մո սո մային պա թո լո գիա ունե ցող զույ գե րի հա մար վե րար տադ րո ղա կան տար-
բե րակ է կամ բնա կան հղի ու թյան դի մե լը՝ պրե նա տալ ախ տո րոշ ման թեստ ան ցնե լով 
կամ ա ռանց դրա, կամ գա մե տի դո նո րու թյու նը և որ դեգ րու մը:
Տ րանս լո կա ցիայի կրող նե րի հա մար որ պես բուժ ման տար բե րակ ա ռա ջարկ վում է նա-
խաիմպ լան տային գե նե տի կա կան ախ տո րո շու մը: Քա նի որ նա խաիմպ լան տային գե նե-
տի կա կան ախ տո րո շումն ան հրա ժեշտ է դարձ նում, որ զույ գը դի մի ար տա մարմ նային 
բեղմ նա վոր ման, ա պա հաս տատ ված պտ ղա բե րու թյամբ զույ գե րը պետք է տե ղե կաց-
ված լի նեն ֆի նան սա կան ծախ սե րի, ի նչ պես նաև ար տա մարմ նային բեղմ նա վոր ման/ 
նա խաիմպ լան տային գե նե տիկ ախ տո րոշ ման հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին:
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 Նա խաիմպ լան տային գե նե տիկ սկ րի նին գը, հա մակց ված ար տա մարմ նային բեղմ նա-
վոր ման հետ, որ պես բուժ ման տար բե րակ խրա խուս վել է ՍՎ ունե ցող կա նանց հա մար՝ 
այն հիմ նա վոր մամբ, որ գե նե տի կո րեն նոր մալ հա մար վող սաղ մե րի տե ղա փո խու մը 
կհան գեց նի կեն դա նի ծնուն դի: Այ նուա մե նայ նիվ, չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց 
մոտ, ո րոնք բեղմ նա վոր վում են բնա կան ճա նա պար հով, կեն դա նած նու թյան գոր ծա-
կի ցը նշա նա կա լի ո րեն ա վե լի բարձր է, քան ներ կա յում ա պա հով վում է նա խաիմպ-
լան տային գե նե տիկ սկ րի նին գի/ար տա մարմ նային բեղմ նա վոր ման դեպ քում (20–30%) 
(Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 2++):

Առաջարկություններ

Ծ նող նե րի շեղ ված կա րի ո տի պի հայտ նա բեր ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է զույ
գին ուղ ղոր դել կլի նի կա կան գե նե տի կայի մաս նա գե տի մոտ: D

Չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց դեպ քում նա խաիմպ լան տային գե նե տիկ 
սկ րի նին գի և ար տա մարմ նային բեղմ նա վոր ման հա մակ ցու մը չի բարձ րաց
նում կեն դա նած նու թյան ցու ցա նի շը: C

Ա նա տո միա կան գոր ծոն ներ 

Ար գան դի բնա ծին ա րատ ներ

Հ ղի ու թյան ել քի վրա ար գան դի ա րատ նե րի վի րա բու ժա կան կո ռեկ ցիայի դրա կան ազ-
դե ցու թյու նը գնա հա տող հրա պա րակ ված ռան դո մաց ված հե տա զո տու թյուն ներ առ կա 
չեն: Ար գան դի բաց վի րա հա տու թյու նը եր բեք չի գնա հատ վել պրոս պեկ տիվ հե ռան կա-
րային: Հե տա զո տու թյուն նե րում այն ա սո ցիաց վում է հետ վի րա հա տա կան ան պտ ղու-
թյան հետ և հղի ու թյան ըն թաց քում ար գան դի սպիի պատռ ված քի լուրջ ռիսկ է պա-
րու նա կում: Ա վե լի քիչ հա վա նա կան է, որ այս բար դու թյուն նե րը ա ռա ջա նան ար գան դի 
միջ նա պա տի տրանս ցեր վի կալ հիս տե րոս կո պիկ ռե զեկ ցիայից հե տո: Մի շարք դեպ քե-
րի ուսում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը խոս տում նա լից են:

Առաջարկություններ

ՍՎ և նե րար գան դային միջ նա պատ ունե ցող կա նանց մոտ հե տա գա վի ժում
նե րը կան խե լու նպա տա կով նե րար գան դային միջ նա պա տի հատ ման ազ դե
ցու թյու նը գնա հա տե լու հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ առ կա չեն:

C

Ար գան դի խո ռո չի դե ֆեկտ ներ 

Ա շեր մա նի հա մախ տա նիշ/ նե րար գան դային կպում ներ (սի նե խիա ներ), ար գան դի մի ո-
մա և ար գան դի պո լիպ ներ ունե ցող հղի ու թյան կո րուստ նե րով պա ցի ենտ նե րի կլի նի կա-
կան վա րու մը նույն պես վի ճա հա րույց է: Չկան սպա ռիչ ա պա ցույց ներ, որ վի րա բու ժա-
կան մի ջամ տու թյու նը նվա զեց նում է հղի ու թյան կորս տի ռիս կը: Քա նի որ այս ո լոր տում 
կա ռան դո մաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի պա կաս, ի սկ դրանց ի րա կա նա ցու մը դժ վա-
րու թյուն նե րի հետ է կապ ված, ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թյունն այն է, որ ան հրա ժեշտ է 
դի տար կել ար գան դի խո ռո չի նշա նա կա լի դե ֆեկտ նե րի վի րա բու ժա կան շտ կու մը: Այն 
դեպ քում, ե րբ առ կա են ար գան դի ա նա տո միա կան ա նուղ ղե լի պա թո լո գիա ներ և հղի ու-
թյան սո վո րու թային կո րուստ, կլի նի կա կան ար ժեք կա րող է ունե նալ ար տա մարմ նային 
բեղմ նա վո րու մը՝ սաղ մի տե ղա փոխ մամբ պատ շաճ կեր պով ը նտր ված փոխ նակ մոր 
մոտ:



24

Ար գան դի պա րա նո ցային ան բա վա րա րու թյուն և ար գան դի պա րա նո ցի սերկ լյաժ

Ար գան դի պա րա նո ցի սերկ լյա ժը կապ ված է վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան 
պո տեն ցիալ վտանգ նե րի և ար գան դի կծ կում նե րը խթա նե լու ռիս կի հետ և, 
հետևա բար, պետք է դի տարկ վի միայն այն կա նանց հա մար, ով քեր, մեծ հա
վա նա կա նու թյամբ, կշա հեն դրա նից:

A

Երկ րորդ  ե ռամ սյա կի ՍՎ ա նամ նեզ և են թադ րյալ պա րա նո ցային ան բա վա
րա րու թյուն ունե ցող կա նանց, ո րոնց դեպ քում չի ի րա կա նաց վել ար գան դի 
պա րա նո ցի սերկ լյաժ, կա րե լի է ա ռա ջար կել ար գան դի պա րա նո ցի պար բե րա
կան գեր ձայ նային հս կո ղու թյուն:

B

Միապ տուղ հղի ու թյուն և ար գան դի պա րա նո ցին ա ռնչ վող գոր ծոն նե րով պայ
մա նա վոր ված ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի մեկ վիժ ման ա նամ նեզ ունե ցող կա նանց 
ան հրա ժեշտ է ա ռա ջար կել գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ ցուց ված ար գան
դի պա րա նո ցի սերկ լյաժ, ե թե մինչև հղի ու թյան 24րդ շա բա թը տրանս վա գի
նալ զն նու թյամբ հայտ նա բեր վել է ար գան դի պա րա նո ցի 25մմ կամ պա կաս 
եր կա րու թյուն: 

B

Էն դոկ րին գոր ծոն ներ

Պ րո գես տե րո նի կի րա ռու մը ե զա կի (ս պո րա դիկ) վի ժում ներ ունե ցող կա նանց դեպ քում 
ա նար դյու նա վետ է: Այ դու հան դերձ, ներ կա հղի ու թյանն ան մի ջա պես նա խոր դած ե րեք 
կամ ա վե լի հա ջոր դա կան վի ժում ներ ունե ցող պա ցի ենտ նե րի դեպ քում պրո գես տե րո նի 
էմ պի րիկ կի րա ռու մը կա րող է ո րո շա կի պո տեն ցիալ օ գուտ տալ:
 Լյու տեի նաց նող հոր մո նի հի պեր սեկ րե ցիան, ո րը ՊՁՀ-ի հա ճախ հան դի պող բնու թագ-
րե րից է, դի տարկ վում է որ պես հղի ու թյան վաղ կորս տի ռիս կի գոր ծոն: Ռան դո մաց-
ված վե րահսկ վող հե տա զո տու թյու նը ցույց է տվել, որ օ վու լ յա տոր կա նանց մոտ, ո րոնք 
ունեն ՍՎ և պո լի կիս տոզ ձվա րան ներ ու լ յու տեի նաց նող հոր մո նի հի պեր սեկ րե ցիա, 
մինչև հղի ու թյու նը լյու տեի նաց նող հոր մո նի հի պո ֆի զային ճն շու մը չի բա րե լա վում կեն-
դա նած նու թյան գոր ծա կի ցը։
ՊՁՀ ունե ցող կա նանց մոտ վիժ ման բարձր ռիս կը վե րագր վել է ին սու լի նային ռե զիս-
տեն տա կա նու թյա նը և հի պե րին սու լի նե միային։ Այ դու հան դերձ, ՊՁՀ և ան պտ ղու թյուն 
ունե ցող կա նանց մոտ մետ ֆոր մի նի՝ ին սու լի նի նկատ մամբ զգա յու նու թյու նը մե ծաց նող 
պրե պա րա տի 17 ռան դո մաց ված վե րահսկ վող հե տա զո տու թյուն նե րի մե տա-վեր լու ծու-
թյու նը ցույց է տվել, որ մետ ֆոր մի նը որևէ ազ դե ցու թյուն չու նի ե զա կի (ս պո րա դիկ) 
վիժ ման ռիս կի վրա, ե րբ կի րառ վում է մինչև հղի ու թյու նը (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 1++)։

Առաջարկություններ

ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ վի ժու մը կան խե լու նպա տա կով հղի ու թյան ըն թաց
քում պրո գես տե րո նի հա վել ման ազ դե ցու թյու նը գնա հա տե լու հա մար բա վա
րար ա պա ցույց ներ առ կա չեն:

B

ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ վի ժու մը կան խե լու նպա տա կով հղի ու թյան ըն թաց
քում մար դու խո րի ո նալ հո նա դոտ րո պի նի հա վել ման ազ դե ցու թյու նը գնա հա
տե լու հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ առ կա չեն:

B

ՍՎ և պո լի կիս տոզ ձվա րան նե րի հա մախ տա նիշ ունե ցող օ վու լ յա տոր կա նանց 
լյու տեի նաց նող հոր մո նի բարձր մա կար դակ նե րի ճն շու մը չի բա րե լա վում կեն
դա նած նու թյան ցու ցա նի շը:

A
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ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ վի ժու մը կան խե լու նպա տա կով հղի ու թյան ըն թաց
քում մետ ֆոր մի նի հա վել ման ազ դե ցու թյու նը գնա հա տե լու հա մար բա վա րար 
ա պա ցույց ներ առ կա չեն:

C

Ի մու նային գոր ծոն ներ

 Կոհ րեյ նի պար բե րա կան ակ նար կը ցույց է տվել, որ ի մու նա թե րա պիայի տար բեր ձևե րի 
օգ տա գոր ծու մը կա նանց մոտ հե տա գա վի ժու մը կան խե լու ա ռու մով որևէ նշա նա կա լի 
դրա կան ազ դե ցու թյուն, պլա ցե բոյի հա մե մա տու թյամբ, չի ունե նում: Ա վե լին, ի մու նա թե-
րա պիան թան կար ժեք է և պո տեն ցիալ լուրջ հա կա ռակ ազ դե ցու թյուն կա րող է ունե նալ՝ 
նե րա ռյալ տրանս ֆու զի ոն ռե ակ ցիան, ա նա ֆի լակ տիկ շո կը և հե պա տի տը։ Ի մու նա-
թե րա պիայի կի րա ռու թյուն պետք չէ ա ռա ջար կել չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց 
(Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 1++)։
ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ հղի ու թյան ել քի բա րե լավ ման նպա տա կով հա կա-Ո ՒՆԳ-ի 
(ու ռուց քի նեկ րո զի ալ ֆա գոր ծոն (TNF)) ազ դակ նե րի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ հրա-
պա րակ ված տվյալ ներ առ կա չեն։ Ա վե լին, հա կա-Ո ՒՆԳ-ի պրեպարատնե րը պո տեն-
ցիալ կեր պով կա րող են լուրջ հի վան դա ցու թյան հան գեց նել՝ նե րա ռյալ լիմ ֆո ման, գրա-
նու լե մա տոզ հի վան դու թյու նը, դե մի ե լի նաց նող հի վան դու թյու նը, կան գային սր տային 
ան բա վա րա րու թյու նը և հա մա կար գային կար միր գայ լախ տին հա ման ման ախ տա-
նիշ նե րը։ Բժշ կա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րից դուրս, ի մու նային բու ժում նե րը 
չպետք է ռու տի նային կեր պով ա ռա ջարկ վեն ՍՎ ունե ցող կա նանց։

Առաջարկություններ

Հայ րա կան բջիջ նե րի պատ վաս տու մը, եր րորդ ան ձի դո նո րային լեյ կո ցիտ նե
րը, տրո ֆոբ լաս տի թա ղանթ նե րը և նե րե րա կային ի մու նոգ լո բու լի նը նախ կի
նում չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցած կա նանց մոտ կեն դա նած նու թյան ցու ցա նի շը 
չեն բա րե լա վում:

A

 Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիա ներ

 Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիա ունե ցող կա նայք ե րա կային թրոմ բոէմ բո լիայի ա վե լի մեծ 
ռիսկ են կրում (տես « Մայ րու թյուն» ուղե ցույ ցի N 1)։
 Ռան դո մաց ված մի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց  են տվել է նօք սա պա րի նի 
ար դյու նա վե տու թյու նը հղի ու թյան 10-րդ շա բա թից հե տո ե զա կի ուշ վիժ ման ա նամ նեզ 
ունե ցող կա նանց մոտ, ով քեր ունեն Լեյ դե նի V գոր ծո նի, պրոթ րոմ բի նի գե նային մու-
տա ցիա կամ պրո տեին S-ի ան բա վա րա րու թյուն։ Է նօք սա պա րի նով բուժ վող կա նանց 
մոտ կեն դա նած նու թյան գոր ծա կի ցը 86% է ր՝ միայն ցածր չա փա բաժ նով աս պի րին ըն-
դու նող կա նանց խմ բում՝ 29%-ի հա մե մա տու թյամբ (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 1+)։

 Առաջարկություններ

Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիայով պայ մա նա վոր ված ա ռա ջին ե ռամ սյա կի ՍՎ 
ունե ցող կա նանց մոտ վի ժու մը կան խե լու նպա տա կով հղի ու թյան ըն թաց քում 
հե պա րի նի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյան հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ 
առ կա չեն:

C
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Ժա ռան գա կան թրոմ բո ֆի լիայով պայ մա նա վոր ված ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի վի
ժում ունե ցող կա նանց մոտ հղի ու թյան ըն թաց քում հե պա րի նային թե րա պիան 
կա րող է բա րե լա վել կեն դա նած նու թյան ցու ցա նի շը: 

A

Չ բա ցատր ված ՍՎ

Չ նա յած լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն նե րին՝ սո վո րու թային վիժ ման մի շարք դեպ-
քե րում պատ ճա ռը մնում է չբա ցատր ված։ Նման կա նանց կա րե լի է վս տա հեց նել, որ 
միայն ա ջակ ցող թե րա պիայի կի րառ մամբ ա պա գա հղի ու թյան հա ջող ել քի հա վա նա-
կա նու թյու նը մոտ 75% է: Այ դու հան դերձ, դրա հա վա նա կա նու թյու նը փոք րա նում է մոր 
տա րի քին և նախ կին վի ժում նե րի թվին զու գըն թաց։ Հղի ու թյան ել քի բա րե լավ ման մեջ 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան ար ժե քը ռան դո մաց ված վե րահսկ վող հե տա զո տու թյամբ 
չի ստուգ վել։ Հղի ու թյան ել քը բա րե լա վե լու նպա տա կով, չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցող 
կա նանց նշա նակ վում էր կա՛մ միայն աս պի րին, կա՛մ դրա հա մակ ցու թյու նը հե պա րի նի 
հետ։ Վեր ջերս ի րա կա նաց ված եր կու ռան դո մաց ված վե րահսկ վող հե տա զո տու թյուն-
ներ ցույց են տվել, որ չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ այս մի ջամ տու թյուն-
նե րից ոչ մե կը չի բա րե լա վում կեն դա նած նու թյան գոր ծա կի ցը։ Ի նչևէ, հարկ է նշել, որ 
եր կու հե տա զո տու թյուն նե րում էլ ը նդ գրկ ված են ե ղել նշա նա կա լի թվով կա նայք, ո րոնք 
նախ կի նում ըն դա մե նը եր կու վի ժում էին ունե ցել (հե տա զոտ ված խմ բե րի հա մա պա-
տաս խա նա բար 40%-ը և 57%-ը) (Ա պա ցույ ցի մա կար դակ 1+)։ 
Այս տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ չբա ցատր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ էմ պի րիկ 
բուժ ման կի րա ռումն ան հրա ժեշ տու թյուն չէ և դրան պետք չէ դի մել։

Առաջարկություններ

Չ բա ցատր ված ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ ա ռանց դե ղո րայ քային մի ջամ տու
թյան ա պա գա հղի ու թյան դրա կան ել քի բա վա կա նին բարձր հա վա նա կա նու
թյուն կա: Ա նհ րա ժեշտ է տրա մադ րել միայն ա ջակ ցող թե րա պիա:

B
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ՀԵՏԱԳԱ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Ա ռա ջին ե ռամ սյա կի ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ պտ ղի սր տային ակ տի վու թյան առ կա-
յու թյու նը կան խո րո շում է կեն դա նի պտ ղով ծնն դա լուծ ման բարձր հա վա նա կա նու թյուն, 
թեև հղի ու թյան կորս տի ցու ցա նի շը մնում է ը նդ հա նուր բնակ չու թյան ցու ցա նի շից 
բարձր։ Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ գրանց ված պտ ղի սր տային ակ տի վու թյու նից 
հե տո պտ ղի կորս տի ցու ցա նիշ ներն ուսում նա սի րող հե տա զո տու թյուն նե րի ամ փո փու մը 
ցույց է տա լիս, որ նման կո րուստ նե րի ցու ցա նի շը հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուստ 
ունե ցող կա նանց մոտ կազ մում է 5-22%, ան պտ ղու թյուն ունե ցող նե րի մոտ 7-15%-ի և 
հա մե մա տա կան խմ բի մոտ 3-6%-ի հա մե մա տու թյամբ։ 
Երկ րորդ ե ռամ սյա կում հղի ու թյան սո վո րու թային կո րուս տը նշա նա կա լի ո րեն ա ռնչ վում 
է ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի կորս տի և վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան ռիս կի հետ։ Ե րկ րորդ 
ե ռամ սյա կում հղի ու թյան կորս տից հե տո, ըստ հե տա զո տու թյուն նե րից մե կի, կա նանց 
39%-ը հա ջորդ հղի ու թյան ժա մա նակ վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյուն է ունե ցել, 5%-ը մե-
ռե լած նու թյուն և 6 %-ը՝ նե ո նա տալ մահ։
 Սո վո րու թային վիժ ման ա նամ նեզ ունե ցող կա նանց մոտ դիտ վում է պտ ղի ա ճի դան-
դաղ ման և վա ղա ժամ ծնունդ ունե նա լու ա վե լի բարձր ռիսկ, բայց ոչ հղի ու թյան հի-
պեր տեն զիայի կամ դիա բե տի։ Որ պես օ րի նակ, կո հոր տային մի հե տա զո տու թյամբ 
ՍՎ ունե ցող 2030 կա նայք հա մե մատ վել են վե րահսկ վող խմ բի ա վե լի քան 28,000 
կա նանց հետ: ՍՎ ունե ցող կա նանց մոտ բա ցա հայտ վել է վա ղա ժամ ծնունդ նե րի (8%՝ 
5.5%-ի հա մե մա տու թյամբ) և պե րի նա տալ մա հե րի (1.2%՝ 0.5%-ի հա մե մա տու թյամբ) 
ա վե լի մեծ տա րած վա ծու թյուն: Մեկ այլ հե տա զո տու թյամբ ՍՎ ունե ցող կա նանց շր ջա-
նում գրանց վել են պտ ղի ա ճի դան դաղ ման (13%՝ 2%-ի հա մե մա տու թյամբ) և կե սա րյան 
հատ մամբ ծնունդ նե րի (36%՝ 17%-ի հա մե մա տու թյամբ) ա վե լի բարձր ցու ցա նիշ ներ։
 Ման կա բար ձա կան նշ ված բար դու թյուն նե րի վա րու մը կախ ված է սո վո րու թային վիժ-
ման հիմ նա պատ ճա ռից, ե թե այն հայտ նի է ։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. ՀԱԿԱՖՈՍՖՈԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ)

ՀՖՀ-ն ախ տո րոշ վում է, ե թե առ կա են ա ռն վազն մեկ  կլի նի կա կան չա փա նիշ և մեկ լա-
բո րա տոր չա փա նիշ։

Կ լի նի կա կան չա փա նիշ ներ 

1. Ա րյու նա տար ա նոթ նե րի թրոմ բոզ 
2. Հղի ու թյան բար դու թյուն ներ 

ա. Հղի ու թյան 10-րդ շա բա թից հե տո ձևա բա նո րեն (մոր ֆո լո գիա պես) նոր մալ 
պտուղ նե րի մեկ կամ ա վե լի չբա ցատր ված կո րուստ:

բ. Մինչև հղի ու թյան 34-րդ շա բա թը  մեկ կամ ա վե լի վա ղա ժամ ծնունդ ներ՝ պրե էկ-
լամպ սիայի, էկ լամպ սիայի կամ  ըն կեր քային (պ լա ցեն տար) ան բա վա րա րու թյան 
այլ պատ ճա ռով։ 

գ. Մինչև հղի ու թյան 10-րդ շա բա թը հղի ու թյան ե րեք կամ ա վե լի չբա ցատր ված հա-
ջոր դա կան ը նդ հա տում ներ (մայ րա կան ա նա տո միա կան կամ հոր մո նալ և քրո մո-
սո մային շե ղում նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում)։ 

Լա բո րա տոր չա փա նիշ ներ 

1. Գայ լախ տային հա կա մա կար դի չի կրկ նա կի հայտ նա բե րում ա ռն վազն 12 շա բաթ վա 
ը նդ մի ջու մով, կամ

2. Հա կա կար դի ո լի պի նային հա կա մար մին նե րի IgG կամ IgM ի զո տի պի մի ջին կամ 
բարձր տիտ րի հայտ նա բեր ման (>40 գ/լ կամ մլ/լ կամ >99-րդ պեր ցեն տի լից) եր կու 
կամ ա վե լի դեպք՝ ա ռն վազն 12-շա բա թյա ը նդ մի ջու մով, կամ 

3. IgG և/ կամ IgM ի զո տի պի հա կա-β2 գլի կոպ րո տեին-I հա կա մարմ նի առ կա յու թյան 
(99-րդ պեր ցեն տի լից բարձր տիտ րով) եր կու կամ ա վե լի դեպք՝ ա ռն վազն 12- շա բա-
թյա ը նդ մի ջու մով։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ա պա ցույց նե րի մա կար դա կի դա սա կար-
գու մը

1++ Բարձր ո րա կի մե տա-ա նա լիզ ներ, 
ռան դո մաց ված հս կո ղու թյամբ հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մա կար գային վե րա նա յում ներ 
կամ ռան դո մաց ված հս կո ղու թյամբ հե տա զո-
տու թյուն ներ շե ղում նե րի շատ փոքր ռիս կով:

1+ Լավ ի րա կա նաց ված  մե տա-ա նա լիզ ներ, 
ռան դո մաց ված հս կո ղու թյամբ հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մա կար գային վե րա նա յում ներ 
կամ ռան դո մաց ված հս կո ղու թյամբ հե տա զո-
տու թյուն ներ շե ղում նե րի փոքր ռիս կով:

1- Մե տա-ա նա լիզ ներ, ռան դո մաց ված հս կո-
ղու թյամբ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա կար-
գային վե րա նա յում ներ կամ ռան դո մաց ված 
հս կո ղու թյամբ հե տա զո տու թյուն ներ շե ղում-
նե րի բարձր ռիս կով:

2++ Բարձր ո րա կի դեպք-ս տու գիչ, կամ կո-
հոր տային հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա կար-
գային վե րա նա յում ներ, կամ դեպք–ս տու գիչ, 
կամ կո հոր տային հե տա զո տու թյուն ներ հա-
կա սու թյուն նե րի և շե ղում նե րի նվա զա գույն 
ռիս կով, կամ հնա րա վո րու թյուն և բարձր հա-
վա նա կա նու թյուն, որ հա րա բե րու թյուն նե րը 
պատ ճա ռա հետևան քային են:

2+ Լավ ի րա կա նաց ված  դեպք-ս տու գիչ կամ 
կո հոր տային հե տա զո տու թյուն ներ հա կա սու-
թյուն նե րի և շե ղում նե րի փոքր ռիս կով, կամ 
հնա րա վո րու թյուն և չա փա վոր հա վա նա կա-
նու թյուն, որ հա րա բե րու թյուն նե րը պատ ճա-
ռա հետևան քային են:

2- Դեպք-ս տու գիչ, կամ կո հոր տային հե տա-
զո տու թյուն ներ հա կա սու թյուն նե րի և շե ղում-
նե րի բարձր ռիս կով, կամ հնա րա վո րու թյուն 
և է ա կան հա վա նա կա նու թյուն, որ հա րա բե-
րու թյուն նե րը պատ ճա ռա հետևան քային չեն:

3 Ոչ վեր լու ծա կան հե տա զո տու թյուն ներ, օ րի-
նակ՝ կլի նի կա կան դեպ քեր, դեպ քե րի շարք:

4 Փոր ձա գի տա կան կար ծիք ներ:

Առաջարկությունների վար կա նիշ նե րը

A Ա ռն վազն մեկ մե տա-ա նա լիզ, հա մա կար-
գային վե րա նա յում ներ կամ ռան դո մաց-
ված հս կո ղու թյամբ 1++ գնա հա տա կա նով 
հե տա զո տու թյուն, ո րն ուղ ղա կի ո րեն կի-
րա ռե լի է թի րա խային խմ բե րի հա մար:

 Կամ՝

 Ռան դո մաց ված հս կո ղու թյամբ հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մա կար գային վե րա-
նա յում ներ, կամ ա պա ցույց նե րի ամ բող-
ջու թյու նը, ո րոնք բաղ կա ցած են մե ծա-
մա սամբ 1+ վար կա նի շով ուսում նա սի-
րու թյուն նե րից և ուղ ղա կի ո րեն կի րա ռե լի 
են թի րա խային խմ բե րի հա մար, ի նչ պես 
նաև ցույց են տա լիս ը նդ հա նուր ար-
դյունք նե րի կա յու նու թյու նը: 

B Ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը նե-
րա ռում է 2++ վար կա նի շով ուսում նա-
սի րու թյուն ներ և ուղ ղա կի ո րեն կի րա ռե լի 
է թի րա խային խմ բե րի հա մար, ի նչ պես 
նաև ցույց է տա լիս ը նդ հա նուր ար դյունք-
նե րի կա յու նու թյու նը, կամ 1++ կամ 1+ 
վար կա նիշ ունե ցող հե տա զո տու թյուն նե-
րից ար տարկ ված ա պա ցույց ներ:

C Ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը նե-
րա ռում է 2+ վար կա նիշ ունե ցող ուսում-
նա սի րու թյուն ներ, ո րոնք ուղ ղա կի ո րեն 
կի րա ռե լի են թի րա խային խմ բե րի հա-
մար և ցույց են տա լիս ը նդ հա նուր ար-
դյունք նե րի կա յու նու թյու նը, կամ 2++ 
վար կա նիշ ունե ցող հե տա զո տու թյուն նե-
րից ար տարկ ված ա պա ցույց ներ:

D 3 կամ 4 վար կա նիշ ունե ցող ա պա ցույց-
ներ, կամ 2+ վար կա նիշ ունե ցող հե տա-
զո տու թյուն նե րից ար տարկ ված ա պա-
ցույց ներ:

√ Ա ռա ջարկ նե րը հիմն ված են ուղե ցույց ներ 
մշա կող խմ բի կլի նի կա կան փոր ձի վրա:

Աղ բյուր. Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG).
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