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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Մեկ տար վա ձգ տում, եր կու… Եվ դա տավճ ռի պես ծան րա նում 
է այդ սար սա փե լի ախ տո րո շու մը՝ ան պտ ղու թյուն: Այն ժա մա նա կի 
ըն թաց քում քայ քա յում է նոր կյանք լույս աշ խարհ բե րե լու ան հագ 
ցան կու թյուն ու նե ցող զույ գի փո խա դարձ զգաց մունք նե րը: Շատ 
հա ճախ, մինչ կի նը դի մում է տար բեր բժիշկ նե րի, են թարկ վում բա-
զում հե տա զո տու թյուն նե րի՝ փնտ րե լով ան պտ ղու թյան պատ ճա ռը, 
տղա մար դը հան գիստ է և ան գամ չի էլ են թադ րում, որ խն դի րը կա-
րող է թաքն ված լի նել իր մեջ: Հա մա ձայն վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի՝ թե´ կա նանց և թե´ տղա մարդ կանց մոտ գրե թե հա վա սար 
չա փով դի տարկ վում է ան պտ ղու թյուն: Շոկ և խոր հու սա հա տու-
թյուն է ապ րում տղա մար դը՝ ի մա նա լով սե փա կան ան պտ ղու թյան 
մա սին: Ու ժեղ սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի են թա գի տակ ցու թյան մեջ 
առ նա կա նու թյան գա ղա փա րը նույ նաց վում է սե ռա կան ֆուկ ցի այի 
հետ, հետ ևա բար ե րե խա ու նե նա լու ան կա րո ղու թյու նը ի րա կան 
ող բեր գու թյուն և դա ժան հար ված է տղա մարդ կային ի նք նա սի րու-
թյա նը:

 Սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված է ան հրա ժեշտ և ար դի ա կան 
տե ղե կատ վու թյուն տղա մար դու ան պտ ղու թյան վե րա բե րյալ: Լու-
սա բան վում են տղա մար դու ան պտ ղու թյան ժա մա նա կա կից սահ-
մա նու մը, դա սա կար գու մը, տե սակ նե րը, կլի նի կա կան-լա բո րա տոր 

և գոր ծի քային ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը, կեն սա կեր պի և 
ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, 
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բնա ծին և ձեռք բե րո վի հի վան դու թյուն նե րը, կոն սեր վա տիվ և վի-
րա հա տա կան բուժ ման ցու ցումն երն ու օ ժան դակ վե րար տադ րո-
ղա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, ի նչ պես նաև հնա րա վո րինս մատ չե լի ու 
պարզ բա ցատր վում են տղա մար դու նոր մալ վե րար տադ րո ղա կան 
ֆունկ ցի ան և բեղմն ա վոր ման ֆի զի ո լո գի ա կան հի մունք նե րը:

Օգ տա գոր ծի´ր  
քո հնա րա վո րու թյու նը,  
ե ղի΄ր տե ղե կաց ված և ան խո ցե լի…
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ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ  
ԱՆՊՏ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ 
 ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան (Ա-
ՀԿ) սահ ման ման հա մա ձայն ան պտ ղու թյուն է կոչ վում մեկ տա րի 
և ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռանց հա կա բեղմն ա վո րիչ մի-
ջոց նե րի օգ տա գործ ման սե ռա կան ակ տիվ զույ գի մոտ կնոջ հղի ու-
թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

Սե ռա կան ակ տիվ զույ գե րի մո տա վո րա պես 15 տո կո սը չեն հաս-
նում հղի ու թյան մեկ տար վա ըն թաց քում, ին չի կա պակ ցու թյամբ 
դի մում են մաս նա գե տի օգ նու թյա նը: Ո ւթ զույ գից մե կը խն դիր ներ 
է ու նե նում ա ռա ջին ե րե խայի բեղմն ա վոր-
ման ժա մա նակ, ի սկ վեց զույ գից մե կը՝ ե րկ-
րորդ և հա ջորդ ե րե խա նե րի բեղմն ա-
վոր ման ժա մա նակ: Ա նպ տուղ զույ գե րի 
կե սի մոտ ան պտ ղու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է «տ ղա մար դու գոր ծո նով», 
ո րն ար տա հայտ վում է սերմն ա հե ղու կի 
ցու ցա նիշ նե րի շե ղումն ե րով: Տղա մար-
դու պտ ղա բե րու թյու նը կա րող է ը նկճ վել 
հետ ևյալ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ՝

 y մի զա սե ռա կան օր գան նե րի բնա ծին 
կամ ձեռք բե րո վի ա րատ ներ,
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 y  մի զա սե ռա կան հա մա կար գի ին ֆեկ ցի ա ներ,

 y  փոշ տում ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում (օ րի նակ՝ վա րի կո ցե-
լե ի հետ ևան քով),

 y  չա րո րակ ու ռուցք ներ, 

 y էն դոկ րին խան գա րումն եր,

 y  գե նե տիկ շե ղումն եր, 

 y ի մու նո լո գի ա կան գոր ծոն ներ, 

 y ան հայտ ծագ ման 

Անպտ ղու թյան տե սակ նե րը 

Ա ռաջ նային ան պտ ղու թյուն. ե րբ զույ գի մոտ եր բեք հղի ու թյուն 
չի ե ղել: 

Երկ րոր դային ան պտ ղու թյուն. զույ գի մոտ նախ կի նում ար ձա-
նագր վել է հղի ու թյուն:

 Դա սա կար գում

yy y Սեկ րե տոր ան պտ ղու թյուն. Խախտ ված է սեր մի ար տադ րու-
թյու նը և/ կամ պահ պա նու մը: 

 y  Էքսկ րե տոր ան պտ ղու թյուն. Պայ մա նա վոր ված է սերմն ա-
տար ու ղի նե րով սեր մի տե ղա փոխ ման խան գա րում-
նե րով (օ բստ րուկ տիվ ան պտ ղու թյուն): 
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 y  Ի մու նո լո գի ա կան ան պտ ղու թյուն. Զույ գի վե րար տադ րո ղա-
կան հատ կու թյան խան գա րումն է՝ պայ մա նա վոր ված տղա-
մար դու սե ռա կան բջիջ նե րի` սպեր մա տո զոիդ նե րի ախ տա-
հար մամբ հա կաս պեր մալ հա կա մար մին նե րով (ի մու նոգ լո-
բու լին ներ` սպի տա կուց ներ, ո րոնք կա րող են ար տադր վել 
մար դու ի մու նային հա մա կար գի կող մից): 

 y  Անպտ ղու թյուն, ե րբ սե ռա կան գեղ ձե րի սեկ րե տոր ան բա վա-
րա րու թյու նը զու գակց վում է օ բստ րուկ տիվ, ի մու նո լո գի ա կան 
կամ բոր բո քային հի վան դու թյուն նե րով:

 y   Հա րա բե րա կան ան պտ ղու թյուն, ե րբ զույ գի մոտ հե տա զո-
տու թյուն նե րի ար դյուն քում ան պտ ղու թյան որ ևէ պատ ճառ չի 
հայտ նա բեր վում և զույ գը հղի ու թյուն չի ար ձա նագ րում, սա-
կայն նրան ցից յու րա քան չյու րը կա րող է գրան ցել հղի ու թյուն 
այլ զու գըն կե րոջ հետ:
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Տ ՂԱ ՄԱՐ ԴՈՒ  
ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ  
ՖՈՒՆԿ ՑԻ ԱՆ,  ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

Տ ղա մար դու վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցի ային մաս նակ ցում են 
հետ ևյալ օր գան նե րը՝ ա մոր ձի ներ, մա կա մոր ձի ներ, սերմն ա ծո րան-
ներ, սերմն աբշ տեր, շա գա նա կա գեղձ և առ նան դամ։

Ա մոր ձի նե րը զույգ ձվաձև օր գան ներ են, տե ղա կայ ված են փոշ-
տում: Այս տեղ ար տադր վում են ա րա կան սե ռա կան բջիջ նե րը` 
սպեր մա տո զոիդ նե րը, ի նչ պես նաև տես տոս տե րո նի 95 տո կո սը 
(հիմն ա կան ա րա կան սե ռա կան հոր մո նը` «ար քա նե րի հոր մոն և 
հոր մոն նե րի ար քա»): Սպեր մա տո զոիդ նե րի հե տա գա զար գա ցու-
մը կա տար վում է մա կա մոր ձի նե րում, ո րոնք ա մոր ձի նե րի հե տին 
եզ րին կիպ հա րող զույգ գլա նաձև օր գան ներ են: Մա կա մոր ձի նե-

Միզապարկ

Սերմնաբ�շտ

Էակ�լյատոր
ծորան

Հետանցք

Մակամորձի

Ամորձի

Փոշտ

Առնանդամ

Միզ�կ

Շագանակագեղձ

Սերմնածորան

Կ�պերյան
գեղձ
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րը կազմ ված են բազ մա թիվ խո ղո վակ նե րից, ո րոնք հա մա պա-
տաս խա նա բար աջ և ձախ կող մե րում մի ա նա լով կազ մում են աջ 
և ձախ սերմն ա ծո րան նե րը: Սերմն ա ծո րան նե րով սերմն աբ ջիջ ներն 
ու ղղ վում են դե պի սերմն աբշ տեր, ո րոնք տե ղա կայ ված են շա գա-
նա կա գեղ ձի հե տին մա կե րե սին և ծա ռա յում են որ պես սպեր մա-
տո զոիդ նե րի « պա հես տա րան»: Սերմն ա ծո րան նե րի վեր ջին հատ-
ված նե րը և սերմն աբշ տե րի ծո րան նե րը մի ա նա լով ա ռա ջաց նում են 
սերմն ա ցայտ (է յա կու լյա տոր) ծո րան, ո րը շա գա նա կա գեղ ձի մի ջով 
բաց վում է դե պի մի զուկ (այն նույն խո ղո վակն է, ո րով տղա մար դը 
մի զում է): Օր գազ մի (սե ռա կան բա վա րար վա ծու թյուն, հեշ տանք) 
ժա մա նակ մի զա պար կի մկան նե րը կծկ վում են, ին չի շնոր հիվ մի-
զա պար կից մե զը դե պի մի զուկ չի իջ նում: Է յա կու լյա ցի այի (օր գազ-
մի վերջ նա փուլ) ժա մա նակ սերմն ա հե ղու կը մի զու կով դուրս է ցայ-
տում առ նան դա մից: Պետք չէ մտա ծել, որ սերմ նա հե ղու կը (ս պեր-
մա, է յա կու լյատ) սոսկ « շե րե փուկ նե րի հա վա քա ծու» է, ի րա կա նում 
սպեր մա տո զոիդ նե րը կազ մում են է յա կու լյա տի ծա վա լի մի այն 10-
13 տո կո սը: Մնա ցած հիմ նա կան մա սը կազ մում է մա կա մոր ձի նե-
րում, սերմ նաբշ տե րում և շա գա նա կա գեղ ձում ար տադր վող հե ղու-
կը: Սերմ նա հե ղու կի բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում է ա վե լի քան 30 
կոմ պո նենտ:

Ս պեր մա տո զոիդ նե րը կազմ ված են գլ խի կից, մարմն ից և պո չի-
կից։ 

Գլխիկ

Մարմին

Պոչ
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Գլ խի կում առ կա կո րի զը պա րու նա կում է գե նե տիկ ին ֆոր մա-
ցի ա կրող ԴՆԹ (դե զոք սի րի բո նուկ լե ի նաթ թու), ո րի մի ա ձու լու մը 
կնոջ ձվաբջ ջի ԴՆԹ-ի հետ սկիզբ է տա լիս նոր կյան քի։ Սպեր մա-
տո զոի դի մար մի նը պա րու նա կում է մի տո քոնդ րի ում, ո րն է ներ գի ա 
է հա ղոր դում պո չի կին։ Պո չի կի օգ նու թյամբ սպեր մա տո զոի դը կա-
տա րում է ա ռաջ և հետ շար ժումն եր։

Ս պեր մա տո գե նե զի (ս պեր մա տո զոիդ նե րի հա սու նաց ման պրո-
ցե սը) մեկ ցիկ լը տևում է 74 օ ր։ Ե րբ սերմն աբ ջի ջը հա սու նա նում է 
և շարժ վում է ա ռաջ, նա պահ վում է սերմն ա տար խո ղո վա կիկ նե րի 
վե րին հատ վա ծում։ Հա սու նա ցած սպեր մա տո զոիդ նե րը ան ցնում 
են մա կա մոր ձու S-ա ձև խո ղո վա կիկ, որ տեղ ան ցկաց նում են 3 շա-
բաթ։ Մա կա մոր ձու հե ղու կը, ո րում շարժ վում են սպեր մա տո զոիդ-
նե րը, պա րու նա կում է ֆրուկ տո զա, ին չը նաև սնունդ է հան դի սա-
նում սպեր մա տո զոիդ նե րի հա մար։

 Բեղմն ա վո րում

 Սե ռա կան ակ տի վեր ջին է տա պում տե ղի է ու նե նում է յա կու լյա-
ցի ա, ին չի ժա մա նակ մի զու կից ար տա քին մի ջա վայր է դուրս 
գա լիս սերմն ա հե ղու կը (է յա կու լյատ), ո րը պա րու նա-
կում է հա սուն սպեր մա տո զոիդ ներ:
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Դրանց ու ղին դե պի ձվաբ ջիջ նման վում է «դժ վար ճա նա պար-
հոր դու թյան»։ Սո վո րա բար սերմն ա հե ղու կը պա րու նա կում է 100-
300 մլն սպեր մա տո զոիդ, սա կայն նրանց ըն դա մե նը 15 տո կոսն է 
ի վի ճա կի բեղմն ա վո րե լու ձվաբ ջի ջը։ Օր գազ մից հե տո կեն սու նակ 
են մնում մո տա վո րա պես 400,000 սպեր մա տո զոիդ ներ, ո րոնք 
շա րու նա կում են « ճա նա պար հոր դու թյու նը»։ Կնոջ հեշ տո ցի և է յա-
կու լյա տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի պատ ճա ռով ի վեր ջո կեն-
դա նի են մնում ըն դա մե նը 40 սպեր մա տո զոիդ, ո րոնք կա րող են 
մո տե նալ ձվաբջ ջին։ Ե րբ կնոջ մոտ տե ղի է ու նե նում օ վու լյա ցի ա 
(ձ վա զա տում), ձվաբջ ջի թա ղան թը բա րա կում է, ին չը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս սպեր մա տո զոի դին ներ թա փան ցե լու նրա մեջ։ Այն 
սպեր մա տո զոի դը, ո րին հա ջող վել է ան ցնել ար գան դի վզի կի լոր-
ձա թա ղան թը, պետք է կեն սու նակ մնա ևս 4 և ա վե լի օր, որ պես զի 
հաս նի կնոջ ֆալ լո պյան փո ղե րին (ար գան դա փո ղեր), որ տեղ տե ղի 
է ու նե նում ձ վաբջ ջի և սպեր մա տո զոի դի «եր կար սպաս ված» հան-
դի պու մը։ Յու րա քան չյուր ա միս ձվաբ ջի ջը ի վի ճա կի է բեղմն ա վոր-
վե լու ըն դա մե նը 12 ժամ։ Ի վեր ջո, մեկ սե ռա կան հա րա բե րու թյան 
ժա մա նակ լա վա գույն դեպ քում ձվաբջ ջի մեջ է ներ թա փան ցում մեկ 
սպեր մա տո զոիդ։
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Տ ՂԱ ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ  
ԱՆ ՊՏ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

Տ ղա մարդ կանց մոտ ան պտ ղու թյան դեպ քե րի 90 տո կո սից ա վե-
լին պայ մա նա վոր ված է սպեր մա տո զոիդ նե րի քիչ քա նա կով, սեր մի 
վատ ո րա կով, կամ և մե կով, և մյու սով մի ա ժա մա նակ: Ա նպտ ղու-
թյան մնա ցած դեպ քե րը կապ ված են մի շարք այլ գոր ծոն նե րի հետ, 
նե րա ռյալ ա նա տո մի ա կան խն դիր նե րը, հոր մո նալ դիս բա լան սը և 
գե նե տիկ դե ֆեկտ նե րը:

 Սեր մի ա նո մա լի ա ներ

 Սեր մի ա նո մա լի ա նե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել մի 
շարք գոր ծոն նե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ բնա ծին ա րատ ներ, այլ հի-
վան դու թյուն ներ, քի մի ա կան ազ դե ցու թյուն և կեն սա կեր պի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներ: Դեպ քե րի մեծ մա սի պա րա գա յում սեր մի 
ա նո մա լի ա նե րի պատ ճառ նե րը հայտ նի չեն: 
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Սեր մի ա նո մա լի ա նե րի դա սա կար գում 

 y  Օ լի գոս պեր մի ա՝ սեր մում սպեր մա տո զոիդ նե րի ա նո մալ 
ցածր կոն ցենտ րա ցի ա: Սպեր մա տո զոիդ նե րի նվա զա գույն 
քա նա կը պետք է կազ մի 15 մի լի ոն/մլ: 

 y Աս թե նո զոոս պեր մի ա՝ վատ շար ժու նա կու թյամբ սերմ, շար-
ժուն սպեր մա տո զոիդ նե րի ցածր քա նա կու թյամբ: Սպեր-
մա տո զոիդ նե րի շար ժու նա կու թյու նը դրանց ա ռա ջըն թաց 
ու ղ ղա ձիգ շար ժումն եր կա տա րե լու ու նա կու թյունն է: Ե րբ 
շար ժումն ե րը դան դա ղած են, կամ ու ղիղ գծով չեն, ա պա դժ-
վա րա ցած է սպեր մա տո զոիդ նե րի ա ռա ջըն թա ցը կնոջ օր գա-
նիզ մում: Ակ տիվ շար ժու նակ սպեր մա տո զոիդ նե րի նվա զա-
գույն քա նա կու թյու նը 32 տո կոս է:

yy yՏե րա տո զոոս պեր մի ա՝ սեր մի մոր ֆո լո գի այի (ս պեր մա տո-
զոիդ նե րի ձևի և կա ռուց ված քի) խախ տում: Սեր մում նոր մալ 
ձևի սպեր մա տո զոիդ նե րի նվա զա գույն քա նա կը 4 տո կոս է: 
Ա նո մալ ձևով և կա ռուց ված քով սպեր մա տո զոիդ նե րը ու նակ 

չեն բեղմն ա վոր ման: Սպեր մա տո զոիդ նե րի կա տա րյալ ձևի 
ցու ցիչ ներ են օ վա լաձև գլ խի կը և եր կար պո չի կը: 

Նորմալ ձևեր Ոչ նորմալ ձևեր
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 y  Ա զոոս պեր մի ա՝ օ լի գոս պեր մի այի կրի տի կա կան դեպքն է, 
ե րբ սպեր մա տո զոիդ նե րի քա նա կը ցածր է 1 մի լի ոն/մլ-ից: 
Եր կար խո ղո վակ նե րում, ո րոն ցով ան ցնում են սպեր մա տո-
զոիդ նե րը, ցան կա ցած մաս նա կի խցան ված հատ ված կա րող 
է հան գեց նել դրանց քա նա կի քչաց ման: Սպեր մա տո զոիդ նե-
րի քա նա կը տա տան վում է լայն սահ ման նե րում և ժա մա նա-
կա վոր ցածր ցու ցա նիշ նե րը մի ան շա նակ չեն: 

 Սեր մի մեկ հե տա զո տու թյամբ սեր մի ցածր ո րա կը չի կա րող 
ըն դուն վել որ պես վերջ նա կան ար դյունք: Ա ռն վազն եր կու հե
տա զո տու թյուն նե րով շե ղում եր հայտ նա բե րե լու պա րա գա յում 
ցուց ված են ան դրո լո գի ա կան (ու րո լո գի ա կան) խո րաց ված հե
տա զո տու թյուն ներ:

 Կա ռուց ված քային ա նո մա լի ա ներ

 Ցան կա ցած կա ռուց ված քային ա նո մա լի ա, որ վնա սում կամ 
խցա նում է ա մոր ձի նե րը, մա կա մոր ձի նե րը, սերմն ա ծո րան նե րը 
կամ ռեպ րո դուկ տիվ մյուս օր գան նե րը, կա րող է ազ դել տղա մար-
դու պտ ղա բե րու թյան վրա:

Կ րիպ տոր խիզմ  
(ա մոր ձու ի ջեց ման խան գա րում)

Կ րիպ տոր խիզ մը տղա մար դու ան պտ ղու թյան բնա ծին պատ-
ճառ նե րից է: Որ պես կա նոն հի վան դու թյու նը հայտ նա բեր վում է նո-
րա ծին հա սա կում: Կրիպ տոր խիզ մի դեպ քում ա մոր ձին ո րո վայ-
նից չի իջ նում փոշտ: Այս խն դի րը հան գեց նում է սեր մի ար-
տադր ման խան գար ման: Հատ կա պես կար ևոր վում է 
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նո րած նային և վաղ ման կա կան հա սա կում ծնող նե րի կող մից ե րե-
խայի ճիշտ զն նու մը` փոշ տում եր կու ա մոր ձի նե րի առ կա յու թյու նը 
պար զե լու հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է դի մել նեղ մաս նա գե տի և հի վան-
դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում ո րո շել բու ժա կան տակ տի կան: 
Կար ևոր է այն փաս տը, որ ու շա ցած դեպ քե րում, նույ նիսկ վի րա-
հա տա կան բու ժու մից հե տո, չի բա րե լավ վում սեր մի ո րա կը:

 Հի պոս պա դի ա

 Նույն պես բնա ծին ա րատ է, ո րի դեպ քում մի զու կի բաց ված քը 
տե ղա կայ ված է առ նան դա մի ստո րին հատ վա ծում: Հի պոս պա դի-
այի պա րա գա յում ցուց ված է վի րա հա տա կան բու ժում:

 Սերմն ա տար խո ղո վակ նե րի խցա նում 

Ո րոշ մար դիկ ծն վում են սերմն ա տար խո ղո վակ նե րի խցա նու-
մով, մա կա մոր ձու կամ մի զու ղի նե րի այլ խն դիր նե րով: Բո լոր այդ 
խն դիր նե րը վեր ջի վեր ջո ազ դում են տղա մար դու ֆեր տի լու թյան 
վրա: Է յա կու լյա տում սպեր մա տո զոիդ նե րի քիչ քա նա կու թյու նը կա-
րող է կապ ված լի նել սերմն ա տար խո ղո վակ նե րում կա ռուց ված-
քային ա նո մա լի ա նե րի հետ:

 Ռետ րոգ րադ (հե տա դարձ) է յա կու լյա ցի ա

 Ռետ րոգ րադ է յա կու լյա ցի ա տե ղի է ու նե նում, ե րբ օր գազ մի ժա-
մա նակ մի զա պար կի վզի կի մկան նե րը պատ շաճ չեն կծկ վում և 

սեր մը ու ղղ վում է ոչ թե ա ռաջ՝ դե պի մի զուկ, այլ դե պի մի-
զա պարկ: Սեր մի ո րա կը այս դեպ քում հա ճախ տու-
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ժում է: Ռետ րոգ րադ է յա կու լյա ցի ա կա րող է ա ռա ջա նալ հետ ևյալ 
պատ ճառ նե րից՝

 y  մի զա պար կի վզի կի շր ջա նում կամ շա գա նա կա գեղ ձի վրա 
կա տար ված վի րա հա տու թյուն ներ, 

 y  որ պես շա քա րային դի ա բե տի կամ ցր ված սկ լե րո զի հետ-
ևանք, 

 y  ող նու ղե ղի վնաս վածք կամ վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն,

 y   դե ղո րայք, օ րի նակ՝ ալ ֆա ադ րե նո պա շա րիչ ներ, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են շա գա նա կա գեղ ձի գե րա ճի դեպ քում, 
տրանկ վի լի զա տոր ներ, ո րոշ հա կապ սի խո տիկ պրե պա րատ-
ներ, զար կե րա կային գերճնշ ման ժա մա նակ կի րառ վող ո րոշ 
դե ղեր և այլն,

 y   ծե րու նա կան տա րիք:

 Է րեկ տիլ դիս ֆունկ ցի ա 

Է րեկ ցի ան առ նան դա մի ձգ ման պրո ցեսն է: Է րեկ տիլ դիս ֆունկ-
ցի այի ժա մա նակ առ նան դա մը ան բա վա րար է ձգ վում, ի նչն ան-
հնար է դարձ նում սե ռա կան ակ տի ի րա կա նա ցու մը: Այս հի վան-
դու թյու նը բազ մա պատ ճա ռային է և կա րող է զու գակց ված լի նել այլ 
պա թո լո գի ա նե րով: Հիմ նա կան ռիս կի գոր ծոն ներն են սիրտ-ա նո-
թային հի վան դու թյուն նե րը, ճար պա կա լու մը, ծխե լը և հոր մո նալ շե-
ղում նե րը: Բու ժու մը հիմ նա կա նում դե ղո րայ քային է: Բուժ ման գոր-
ծըն թա ցում կա րող են ներգ րավ վել նաև հո գե բան, հո գե թե րապևտ 
և սեք սո լոգ:
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 Հոր մո նալ ան բա վա րա րու թյուն

 Հի պո գո նա դիզ մը ա րա կան հիմն ա կան հոր մո նի՝ տես տոս տե-
րո նի ան բա վա րա րու թյան ը նդ հա նուր ան վա նումն է: Ցան կա ցած 
պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած տես տոս տե րո նի ցածր մա կար դա կը կա-
րող է հան գեց նել սեր մի ար տադ րու թյան խան գար ման: Հի պո գո-
նա դիզ մը հազ վա դեպ է հան դի պում և հա ճախ բնա ծին է: Այն հիմ-
նա կա նում գե նե տի կա կան հի վան դու թյուն նե րի հետ ևանք է: Հի-
պո գո նա դիզմ կա րող է ա ռա ջա նալ նաև մեծ տա րի քում գլ խու ղե ղի 
ու ռուց քային հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ, ի նչ պես նաև որ պես 
ճա ռա գայ թային բուժ ման հետ ևանք:

 Գե նե տիկ հի վան դու թյուն ներ 

Ո րոշ ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն ներ կա րող են ազ դել տղա-
մար դու պտ ղա բե րու թյան վրա: Օ րի նակ՝

 y  մու կո վիս ցի դոզ, ո րի ժա մա նակ փո փոխ ված են կամ բա ցա-
կա յում են սերմն ա տար ծո րան նե րը, 

 y  ե րի կամն ե րի պո լի կիս տոզ. հա մե մա տա բար հա ճախ հան-
դի պող գե նե տիկ հի վան դու թյուն է, ո րը պատ ճառ է դառ նում 
ե րի կամն ե րում և այլ օր գան նե րում կիս տա նե րի ա ռա ջաց ման 
և կա րող է հան գեց նել ան պտ ղու թյան, ե թե կիս տա ներ են 
ձևա վոր վում սե ռա կան ու ղի նե րում,

 y կ լայն ֆել տե րի սինդ րոմ. X և Y քրո մո սոմն ե րի պո լի սո մի ա 
(շա տա ցում), հա ճախ ներ կա յաց վում է եր կու X և մեկ Y քրո-

մո սոմն ե րով (նոր ման՝ մեկ X և մեկ Y): Հան գեց նում է 
տես տոս տե րո նի ցածր մա կար դա կի և սերմն ա ծո-
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րան նե րի ա նո մա լի ա նե րի, չնա յած որ ֆի զի կա կան այլ ֆունկ-
ցի ա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նոր մայի մեջ են:

 y Կար թա գե նե րի հա մախ տա նիշ. հազ վա դեպ հան դի պող հի-
վան դու թյուն է, ո րն ա ռա ջաց նում է սպեր մա տո զոիդ նե րի 
շար ժու նու թյան խան գար ման, ի նչ պես նաև շն չա ռա կան հա-
մա կար գի ծանր ին ֆեկ ցի ա նե րի և ներ քին օր գան նե րի հա կա-
դիր (հայե լային) դա սա վո րու թյան:

 Վա րի կո ցե լե

 Սերմն ա լա րի ող կույ զան ման ե րա կային ցան ցի ե րակ նե րի լայ-
նա ցումն է: Այն հան դի պում է մի ջի նը տղա մարդ կանց 15 տո կո սի 
մոտ և ան պտուղ տղա մարդ կանց 40 տո կո սի շր ջա նում, չնա յած 
պարզ չէ, թե որ քա նով է այս դե ֆեկտն ազ դում պտ ղա բե րու թյանվ-
րա: Վա րի կո ցե լե ի դեպ քում կա րող է բարձ րա նալ ա մոր ձու ջեր մու-
թյու նը, ին չը կա րող է հան գեց նել սեր մի ար տադ րու թյան, շար ժու-
նա կու թյան և ձևի խան գա րումն ե րի: Ա մե րի կյան Ու րո լո գի ա կան 
ա սո ցի ա ցի այի Տղա մար դու ան պտ ղու թյան լա վա գույն պրակ տի-
կայի Քա ղա քա կան կո մի տեն խոր հուրդ է տա լիս բու ժում ա ռա-
ջար կել տղա մարդ զու գըն կե-
րո ջը, ե րբ բո լոր ներ քո հի շյալ 
դրույթ նե րը առ կա են` 

 y  շո շափ վող վա րի կո ցե լե, 

 y  զույ գը ու նի ան պտ ղու-
թյուն, 

 y  կ նոջ նոր մալ պտ ղա բե-
րու թյուն, 

Առնանդամ

Սերմնալարի
երակների
վարիկոզ
լայնացմ

Ամորձի
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 y  սերմն ա հե ղու կի մեկ կամ ա վե լի ոչ նոր մալ պա րա մետ րեր 
կամ սեր մի ֆունկ ցի ո նալ տես տի ան բա վա րար ար դյունք ներ:

Տ ղա մար դուն, ո րն ու նի շո շափ վող վա րի կո ցե լե և սերմ նա հե-
ղու կի հե տա զո տու թյուն նե րի ոչ նոր մալ պա տաս խան ներ, սա կայն 
ա ռայժմ չի պատ րաստ վում բեղմ նա վո րել, նույն պես պետք է ա ռա-
ջարկ վի բու ժել վա րի կո ցե լեն: 

 Տա րիք

 Ծե րա ցու մը կա րող է բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ սպեր մա-
տո զոիդ նե րի ո րա կի և շար ժու նու թյան (ա րա գու թյան և ո ւղ ղա ձիգ 
շարժ վե լու ու նա կու թյան) վրա: Տա րի քի հետ սեր մի գե նե տի կա կան 
ո րակ նե րը նույն պես նվա զում են:

 Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող  
(վե նե րա կան) հի վան դու թյուն ներ

Խ լա մի դի ո զի և գո նո րե այի կրկ նա կի վա րակ նե րը հիմն ա կան 
վե նե րա կան այն հի վան դու թյուն ներն են, ո րոնք կապ ված են տղա-
մար դու ան պտ ղու թյան հետ: Նմա նա տիպ ին ֆեկ ցի ա նե րը կա րող 
են հան գեց նել սպի ա կան փո փո խու թյուն նե րի և սեր մի տրանս պոր-
տի՝ տե ղա փո խու թյան խան գար ման: Մար դու պա պի լո մա վի րու սով 
վա րակ վե լը (հան դի սա նում է սրա ծայր կոն դի լո մա նե րի պատ ճառ) 
նույն պես կա րող է վա տաց նել սպեր մա տո զոիդ նե րի ֆունկ ցի ան:
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 Կեն սա կեր պի գոր ծոն ներ

Գ րե թե յու րա քան-
չյուր ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան լար-
վա ծու թյուն կա րող է 
ժա մա նա կա վո րա պես 
նվա զեց նել սպեր մա-
տո զոիդ նե րի քա նա-
կը: Ապ րե լա կեր պի 
հետ կապ ված գոր-
ծոն նե րի թվում ե ն՝

yyyԱ մոր ձու գեր տա քա ցում: Գեր տա քա ցու մը, որ պես հետ ևանք 
մարմն ի բարձր ջե մաս տի ճա նի, շո գե բաղ նի քի կամ տաք 
վան նայի, կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես նվա զեց նել սպեր-
մա տո զոիդ նե րի քա նա կը:

 y   Տոք սի կո մա նի ա և նար կո մա նի ա: Ցան կա ցած թմ րա նյու թի, 
այդ թվում կո կաի նի կամ մա րի խու ա նայի (կա նեփ) օգ տա-
գոր ծու մը կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես նվա զեց նել սեր մի 
քա նա կը և ո րա կը: Ա նա բո լիկ ստե րոիդ նե րի օգ տա գոր ծու մը 
(հիմն ա կա նում լայն տա րած ված է բո դի բիլ դեր նե րի շր ջա նում) 
հան գեց նում է ա մոր ձի նե րի փոք րաց ման և սեր մի ար տադ-
րու թյան ը նկճ ման: Ալ կո հո լի չա րա շա հու մը նույն պես ազ դում 
է տղա մար դու պտ ղա բե րու թյան վրա:

 y  Ծ խել: Ծխա խո տա մո լու թյու նը վա տաց նում է սեր մի ո րա կա-
կան հատ կա նիշ նե րը:

 y   Ճար պա կա լում: Մարմն ի ա վե լորդ քա շը բա ցա-
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սա բար է ազ դում հոր մո նալ ֆո նի վրա՝ ան դրա դառ նա լով 
տղա մար դու պտ ղա բե րու թյան վրա:

 y   Հե ծա նիվ: Եր կա րատև հե ծա նիվ վա րե լը կա րող է վա տաց նել 
է րեկ տիլ ֆունկ ցի ան: Հե ծա նի վի նս տա տե ղի՝ մար դու սե ռա-
կան հա մա կար գի վրա ճն շու մը կա րող է հան գեց նել ա րյու-
նա տար այն ա նոթ նե րի և նյար դե րի վնաս ման, ո րոնք ա պա-
հո վում են է րեկ տիլ ֆունկ ցի ան: Նս տա տե ղի վրա ճիշտ բարձ-
րու թյամբ և ճիշտ ան կյու նով ամ րաց վող բար ձիկ նե րի օգ տա-
գոր ծու մը կա րող է նվա զեց նել վե րո հի շյալ ռիս կը:

 y   Հո գե հու զա կան սթ րես: Սթ րե սը բա ցա սա բար է ան դրա-
դառ նում սեր մի ար տադ րու թյան հա մար պա տաս խա նա տու 
մի շարք հոր մոն նե րի վրա, սա կայն ա պա ցուց ված չէ, որ սթ-
րե սը մեծ դեր է խա ղում ան պտ ղու թյան զար գաց ման մեջ:

 y  Շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ: Ո րոշ տոք սին- 
 նե րի և քի մի ա կան նյու թե րի (օ րի նակ՝ հեր բի ցիդ ների կամ 
պես տի ցիդ նե րի, ո րոնք կի րառ վում են գյու ղատն տե սու թյան 
մեջ) եր կա րատև ազ դե ցու թյու նը կա րող է նվա զեց նել սպեր-
մա տո զոիդ նե րի քա նա կը, խախ տել ա մոր ձի նե րի ֆունկ ցի ան 
կամ ազ դել հոր մոն նե րի ար տադ րու թյան վրա: Այն պի սի ծանր 
մե տաղ նե րի խրո նիկ ազ դե ցու թյու նը, ի նչ պի սին են կա պա րը 
և կադ մի ու մը, նույն պես կա րող է ան դրա դառ նալ սեր մի ո րա-
կի վրա: Ը նդ հա նուր առ մամբ տվյալ քի մի ա կան նյու թե րը ազ-
դում են այն տղա մարդ կանց վրա, ո րոնք ու նեն դրանց հետ 
եր կա րատև պրո ֆե սի ո նալ շփում: 

 y  Ա ռող ջա կան վի ճակ: Այս խմ բի գոր ծոն նե-
րից են ծանր վնաս վածք նե րը, վի րա հա տու թյուն-
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նե րը, շա քա րային դի ա բե տը, ՄԻ ԱՎ վա րա կը, վա հա նաձև 
գեղ ձի հի վան դու թյուն նե րը, Կու շին գի սինդ րո մը, սր տամ կա-
նի ին ֆարկ տը, լյար դային կամ ե րի կա մային ան բա վա րա րու-
թյու նը, խրո նիկ սա կա վա րյու նու թյու նը: Ո րոշ դե ղա մի ջոց ներ 
նույն պես կա րող են ար գե լա կել սեր մի ար տադ րու թյու նը:

 y   Մի զու ղի նե րի և սե ռա կան օր գան նե րի ին ֆեկ ցի ա ներ: Պտ-
ղա բե րու թյան վրա ազ դող ին ֆեկ ցի ա նե րից են պրոս տա տի-
տը (շա գա նա կա գեղ ձի բոր բո քում), օր խի տը (ա մոր ձու բոր բո-
քում), հե մո ռա գիկ վաս կու լի տը, ու րեթ րի տը (մի զու կա բորբ): 
Նույ նիսկ ան տի բի ո տիկ նե րով հա ջո ղակ բու ժու մից հե տո, 
ա մոր ձի նե րում կա րող են մնալ սպի ներ, ո րոնք դժ վա րաց նում 
են սեր մի տրանս պոր տը՝ տե ղա շար ժը:

 y   Քաղց կեղ և դրա բու ժում: Քաղց կե ղի բու ժու մը քի մի ո թե րա-
պի այով կամ ճա ռա գայթ մամբ կա րող է հան գեց նել սեր մի 
ո րա կի ու քա նա կի նվազ ման և ան պտ ղու թյան: Որ քան ճա-
ռա գայթ վող զո նան մոտ է ռեպ րո դուկ տիվ գո տի նե րին, այն-
քան մեծ է ան պտ ղու թյան ա ռա ջաց ման ռիս կը: 
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ԱՆՊՏ ՂՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ

Բ ժիշկ նե րը խոր հուրդ են տա լիս թե´ տղա մար դուն և թե´ իր 
զու գըն կե րու հուն հե տա զոտ վել ան պտ ղու թյան կա պակ ցու թյամբ, 
ե թե մեկ տար վա ռե գու լյար, ա ռանց հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի օգ-
տա գործ ման սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րից հե տո հղի ու թյուն չի 
զար գա նում: Այդ հե տա զո տու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել 
ա վե լի վաղ, ե թե կնոջ տա րի քը բարձր է 35-ից և/ կամ ե րբ զու գըն-
կեր նե րից ցան կա ցա ծի մոտ կան ան պտ ղու թյան ռիս կի գոր ծոն-
ներ: Պտ ղա բե րու թյան հետ խն դիր ներ չու նե ցող զույ գե րի մե ծա-
մաս նու թյան մոտ ար ձա նագր վում է հղի ու թյուն ա ռա ջին 6 ա մս վա 
ըն թաց քում:

 Հի վան դու թյան պատ մու թյուն

Բ ժիշ կը պետք է հի վանդ տղա մար դուց տե ղե կա նա ցան կա ցած 
բժշ կա կան կամ սե ռա կան գոր ծո նի առ կա յու թյան մա սին, ո րը կա-
րող է ազ դել պտ ղա բե րու թյան վրա: Դրանք են`

 y   սե ռա կան ակ տի հա ճա խա կա նու թյու նը և ժամ կետ նե րը, 

 y  անպտ ղու թյան տևո ղու թյու նը և նախ կի նում գրանց ված բեղմ-
նա վո րումն ե րի փաս տը,

y   ման կա կան հա սա կում տա րած հի վան դու թյուն նե րը և 
տղա մար դու զար գաց ման ցան կա ցած որ ևէ շե ղում,
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 y  ցան կա ցած ու ղեկ ցող հի վան դու թյուն (օ րի նակ՝ շա քա րային 
դի ա բետ, շն չա ռա կան ին ֆեկ ցի ա ներ, սր տա նո թային հա մա-
կար գի հի վան դու թյուն ներ, քաղց կեղ, նախ կի նում կա տար-
ված վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն ներ),

 y   սե ռա կան կյան քը, այդ թվում ցան կա ցած ին ֆոր մա ցի ա նախ-
կի նում տա րած կամ առ կա սե ռա կան ին ֆեկ ցի ա նե րի մա սին,

 y   ցան կա ցած տոք սին նե րի, քի մի ա կան նյու թե րի, թու նա քի մի-
կատ նե րի, ռա դի ա ցի այի ազ դե ցու թյուն, 

 y  ին ֆոր մա ցի ա ցան կա ցած դե ղո րայ քի օգ տա գործ ման վե րա-
բե րյալ և հնա րա վոր ա լեր գի այի առ կա յու թյան մա սին, 

 y  ին ֆոր մա ցի ա ալ կո հո լի, ծխա խո տի, ա նա բո լիկ ստե րոիդ նե-
րի, թմ րա նյու թե րի (մա րի խու ա նայի) օգ տա գործ ման մա սին, 

 y ին ֆոր մա ցի ա ըն տա նի քում ան պտ ղու թյան այլ դեպ քե րի առ-
կա յու թյան մա սին:

Բժշ կա կան զն նում

 Ու րո լո գը պետք է կա տա րի հի վան դի ախ տո րո շիչ զն նում: Փոշ-
տի և հատ կա պես ա մոր ձի նե րի հե տա զո տու մը մեծ նշա նա կու-
թյուն ու նի տղա մար դու ան պտ ղու թյան ցան կա ցած ձևի դեպ քում: 
Այս հե տա զո տու թյամբ հնա րա վոր է հայտ նա բե րել վա րի կո ցե լեն, 
ա մոր ձու բա ցա կա յու թյու նը, ո րը կա րող է վկայել կրիպ տոր խիզ մի 
առ կա յու թյան մա սին, սերմն ա ծո րան նե րի բա ցա կա յու թյու նը, կիս-
տա նե րի կամ այլ ֆի զի կա կան շե ղումն ե րի առ կա յու թյու նը: Ա մոր ձի-
նե րի փոքր չա փե րը և հա մե մա տա բար փա փուկ կոն սիս տեն-
ցի ան վկա յում են սեր մի ո րա կի հա վա նա կան շե ղումն ե-
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րի մա սին: Նոր մալ ա մոր ձի նե րի և սեր մում սպեր մա տո զոիդ նե րի 
ցածր քա նա կի զու գակ ցու թյու նը հու շում է սերմն ա ծո րան նե րում 
հա վա նա կան խցան ման մա սին: Հե տա զոտ վում է նաև շա գա նա-
կա գեղ ձը՝ դրա նում փո փո խու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հայտ նա-
բե րե լու նպա տա կով: Ստուգ վում է առ նան դա մի վրա գորտ նուկ նե-
րի, մի զու կից ար տադ րու թյան առ կա յու թյու նը և մի զու կի ար տա քին 
բաց ված քի տե ղա կա յու մը (հի պոս պա դի այի բա ցառ ման հա մար):

Է յա կու լյա ցի այից հե տո մե զի քն նու թյուն 

Է յա կու լյա ցի այից հե տո մե զի քն նու թյու նը կա տար վում է սպեր-
մա տո զոիդ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով: Այս հե տա զո տու-
թյամբ հաս տատ վում կամ հերք վում է ռետ րոգ րադ է յա կու լյա ցի այի 
առ կա յու թյու նը:

 Սեր մի քն նու թյուն  
(ս պեր մոգ րամ մա)

Տ ղա մար դու պտ ղա բե րու թյան գնա հատ ման հիմ նա կան հե տա-
զո տու թյու նը սպեր մոգ րամ ման է: Այս հե տա զո տու թյու նը նե րա ռում 
է հետ ևյալ է տապ նե րը՝

 y Տ ղա մար դը պետք է ձեռն պահ մնա է յա կու լյա ցի այից հե տա-
զո տու թյա նը նա խոր դող մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում, քա նի 
որ յու րա քան չյուր հա ջորդ է յա կու լյա ցի ան կա րող է սեր մի 
քա նա կը նվա զեց նել մեկ եր րոր դով: Ճիշտ նմու շի ստաց ման 
հա մար բժիշկ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը խոր հուրդ է տա լիս 

մինչև հե տա զո տու թյու նը է յա կու լյա ցի այից ձեռն պահ 
մնալ 2 օր, բայց ոչ ա վե լի, քան 5 օր:
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 y  Տ ղա մար դը հա վա քում է սեր մի նմու շը մա քուր սր վա կի մեջ, 
մաս տուր բա ցի այի (ձեռ նա շար ժու թյուն) մի ջո ցով տա նը կամ 
բուժ հաս տա տու թյան հա մա պա տաս խան սե նյա կում: Կար-
ևոր վում է նմու շի ճիշտ վերց նե լը, քա նի որ ա ռա վել մեծ քա-
նա կու թյամբ սպեր մա տո զոիդ ներ պա րու նակ վում են է յա կու-
լյա տի սկզբ նա կան չա փա բա ժին նե րում: Հա տուկ պահ պա-
նակ նե րի մի ջո ցով կա րե լի է հա վա քել սեր մը սե ռա կան ակ տի 
ժա մա նակ: Սո վո րա կան պահ պա նակ նե րով դա կա տա րել 
հնա րա վոր չէ, քա նի որ դրանք հա ճախ պա րու նա կում են 
նյու թեր, ո րոնք սպա նում են սպեր մա տո զոիդ նե րը:

 y Ն մու շը պետք է պահ պան վի մարմն ի ջեր մաս տի ճա նին հա-
վա սար ջեր մու թյան պայ ման նե րում և ա րագ տե ղա փոխ վի 
հե տա զո տու թյան: Ե րբ հե տա զո տու թյու նը կա տար վում է է յա-
կու լյա ցի այից 2 ժամ ան ց, կամ սեր մը չի պահ պան վում ան-
հրա ժեշտ ջեր մային պայ ման նե րում, սպեր մա տո զոիդ նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը կորց նում է շար ժու նա կու թյու նը 
կամ մա հա նում:
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Ս պեր մոգ րամ մայի նոր մալ  
ցու ցա նիշ ներն ե ն

Պա րա մետ րե րը
Նոր մայի ստո

րին  
սահ մա նը

Սեր մի ծա վա լը (մլ) 1,5

Ս պեր մա տո զոիդ նե րի ը նդ հա նուր  
քա նա կը (106/է յա կու լյա տում)

39

Ս պեր մա տո զոիդ նե րի խտու թյու նը  
(106/մլ)

15

Ընդ հա նուր շար ժու նա կու թյու նը  
(ո ւղ ղորդ ված շար ժու նակ ներ +  
չուղ ղորդ ված շար ժու նակ ներ)

40 տո կոս

Ուղ ղորդ ված շար ժու նակ նե րը 32 տո կոս

Կեն սու նա կու թյու նը (կեն դա նի  
սպեր մա տո զոիդ նե րի քա նա կը)

58 տո կոս

Մոր ֆո լո գի ան (ս պեր մա տո զոիդ նե րի նոր մալ 
ձևե րը)

4 տո կոս

Այլ սահ մա նային ցու ցա նիշ ներ

Սեր մի pH ≥ 7.2 

Լեյ կո ցիտ ներ (106/մլ) ≤1.0

Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք ո րոշ վում են 
ը ստ բժշ կա կան ցու ցում նե րի` MAR test, ի մու նո լո գի ա կան 
տես տեր, սեր մում ցին կի, ֆրուկ տո զայի քա նա կու թյուն նե րը և 

այլն:
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 Ա րյան քն նու թյուն

Պտ ղա բե րու թյան վրա ազ դող մի շարք գոր ծոն նե րի հայտ նա-
բեր ման նպա տա կով կա տար վում է ա րյան քն նու թյուն:

 y   Հոր մո նալ ֆոն: Ստուգ վում են ի նչ պես ա րա կան սե ռա կան 
հոր մո նի՝ տես տոս տե րո նի, այն պես էլ հի պո ֆի զի կող մից 
ար տադր վող հոր մոն նե րի (ֆ լի կու լոխ թա նիչ հոր մոն՝ ՖՍՀ և 
լյու տե ի նի զաց նող հոր մոն՝ ԼՀ) մա կար դակ նե րը: Տվյալ հե-
տա զո տու թյուն նե րը կա տար վում են, ե րբ սեր մի քն նու թյամբ 
առ կա են շե ղումն եր (հատ կա պես, ե թե սպեր մա տո զոիդ նե րի 
կոն ցենտ րա ցի ան ցածր է 10 մի լի ոն/մլ-ից) կամ ե թե կան հոր-
մո նալ խան գար ման այլ նշան ներ: 

 y Ին ֆեկ ցի ա ներ: Ա րյան քն նու թյամբ կա րե լի է հայտ նա բե րել 
պտ ղա բե րու թյան վրա ազ դող ին ֆեկ ցի ա նե րը, ի նչ պի սին են 
օ րի նակ՝ ՄԻ ԱՎ վա րա կը, հե պա տիտ նե րը, խլա մի դի ո զը և 
այլն: 

Ուլտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյուն  
(Ո ւՁՀ) և դոպ լեր 

Ուլտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյուն կա տար վում է ա մոր ձի նե րի 
չա փե րի հս տակ ո րոշ ման նպա տա կով, ի նչ պես նաև կիս տա նե րի, 
ու ռուցք նե րի, ա րյան ոչ նոր մալ մա տա կա րար ման կամ վա րի կո ցե-
լե ի հայտ նա բեր ման նպա տա կով:
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Գե նե տիկ տես տա վո րում

 Գե նե տիկ տես տա վո րում կա րող է կա տար վել այն տղա մարդ-
կանց, ո րոնք ու նեն սեր մի ո րա կի խիստ ար տա հայտ ված շե ղում ներ 
ա ռանց սերմ նա ծո րան նե րի օ բստ րուկ ցի այի (խ ցան ման) նշան նե-
րի: Այս հե տա զո տու թյու նը օգ նում է հայտ նա բե րել քրո մո սո մային 
դե ֆեկտ նե րը կամ գե նե տի կա կան հի վան դու թյուն նե րը:
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Տ ՂԱ ՄԱՐ ԴՈՒ ԱՆ ՊՏ ՂՈՒ ԹՅԱՆ  
ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄՆԵ ՐԸ

Տ ղա մար դու ան պտ ղու թյան հե տա զոտ ման և հե տա գա բուժ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է դի մել նեղ մաս նա գե տի` ու րո լո գի կամ ան-
դրո լո գի: Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում պատ ճառ նե րի հայտ-
նա բե րու մից հե տո բուժ ման գոր ծըն թա ցին կա րող են մի ա նալ նաև 
այլ բժիշկ մաս նա գետ ներ` էն դոկ րի նո լոգ, գե նե տիկ, նյար դա բան և 
ու րիշ ներ:

 Մի զա սե ռա կան հա մա կար գի բոր բո քային հի վան դու թյուն նե րը 
հա մար վում են ան պտ ղու թյան պո տեն ցի ալ բու ժե լի պատ ճառ նե-
րից և հա մա պա տաս խան բու ժու մը մե ծա մա սամբ հա ջո ղու թյամբ է 
պսակ վում: Դե ղո րայ քային թե րա պի ան կա րող է կի րառ վել հի պո գո-
նա դիզ մի բուժ ման նպա տա կով, ի նչ պես նաև ցան կա ցած այլ հոր-
մո նալ շե ղում նե րի ժա մա նակ: Վա րի կո ցե լե ի բու ժու մը մի մի այն 
վի րա հա տա կան է: Վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն 
է կա տար վում նաև սերմ նա տար ու ղի նե րում 

խցան ման 
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(օ բստ րուկ ցի ա) վե րաց ման նպա տա կով (միկ րո վի րա բու ժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ): Սերմ նա հե ղու կում սպեր մա տո-
զոիդ նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում, կա րե լի է փոր ձել դրանք 
հայտ նա բե րել ան մի ջա պես ա մոր ձու կամ մա կա մոր ձու հյուս ված-
քում (վի րա հա տա կան մե թո դով): Ե րբ ա րա կան ան պտ ղու թյու նը չի 
են թարկ վում դե ղո րայ քային և վի րա հա տա կան բուժ ման, կա տար-
վում է ար հես տա կան բեղմ նա վո րում:

 

Ար հես տա կան սերմն ա վո րում 
(նե րար գան դային ին սե մի նա ցի ա) 

Ար հես տա կան սերմ նա վոր ման սկզ բուն քը կա յա նում է ան մի ջա-
պես ար գան դի խո ռոչ լվաց ված սեր մի նե րարկ ման մեջ: Հիմ նա-
կան ցու ցու մը ար գան դի վզի կի լոր ձում սպեր մա տո զոիդ նե րի մահն 
է: Այդ դեպ քում հղի ու թյու նը հնա րա վոր է, ե թե սպեր մա տո զոիդ-
նե րը շր ջան ցում են ար գան դի վզի կը: Այլ ցու ցում նե րից ե ն՝ սեր մի 
ան բա վա րար ցու ցա նիշ նե րը, ի մու նային խան գա րում նե րը և զար-
գաց ման ա րատ նե րը, ո րոնց դեպ քում խան գար ված է սպեր մա-
տո զոիդ նե րի տրանս պոր տը: Հա ջող ըն թացք է ա կն կալ վում, ե րբ 
է յա կու լյա տում պա րու նակ վում է 5-40 մլն սպեր մա տո զոիդ: Այս մե-
թո դի է ֆեկ տի վու թյու նը շատ հա րա բե րա կան է և կախ ված է կնոջ 
վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցի այից: Ա րա կան ան պտ ղու թյան պա-
րա գա յում բուժ ման մեկ ցիկ լից հե տո հղի ու թյան հա վա նա կա նու-
թյու նը 8-16 տո կոս է կազ մում:
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 Ար տա մարմն ային բեղմն ա վո րում և  
սպեր մա տո զոիդ նե րի միկ րո նե րար կում 
ձվաբջ ջի ցի տոպ լազ մա

Ար տա մարմ նային բեղմ նա վո րու մը ար հես տա կան սերմ նա վո-
րու մից տեխ նի կա պես ա վե լի բարդ գոր ծո ղու թյուն է: Այն թույլ է տա-
լիս խու սա փել կա նա ցի սե ռա կան օր գան նե րով սպեր մա տո զոիդ-
նե րի տրանս պոր տի ցան կա ցած խան գա րու մից: Ար տա մարմ նային 
բեղմ նա վոր ման ժա մա նակ կա տար վում է ձվա զատ ման խթա նում, 
այ նու հետև մինչ ձվա զա տու մը սո նոգ րա ֆիկ հս կո ղու թյամբ ձվա-
րան նե րից վերց վում են ձվաբ ջիջ ներ, ո րոնք սպեր մա տո զոիդ ներ 
պա րու նա կող հա տուկ թա սիկ նե րում բեղմ նա վոր վում են: Այս մե թո-
դը հատ կա պես ար դյու նա վետ է, ե րբ շար ժու նակ սպեր մա տո զոիդ-
նե րի քա նա կը կտ րուկ նվա զած է: Ժա մա նա կի ըն թաց քում ար հես-
տա կան բեղմ նա վո րու մը հա մալր վել է սկզ բուն քո րեն նոր գոր ծո-
ղու թյամբ՝ ձվաբջ ջի ցի տոպ լազ մա սպեր մա տո զոիդ նե րի միկ րո-
նե րար կու մով: Այդ ժա մա նակ վա նից ի վեր ար հես տա կան 
բեղմ նա վոր ման հա մար հա րյու րա վոր սպեր մա-

տո զոիդ նե րի օգ տա գործ-

33
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ման ան հրա ժեշ տու թյու նը վե րա ցել է, քան զի միկ րո մի ջամ տու թյան 
հա մար մեկ կեն սու նակ սպեր մա տո զոի դը բա վա րար է: Իր հեր թին 
այս մե թո դը ա րա գաց րեց ա զոոս պեր մի այով տղա մարդ կան ցից 
սպեր մա տո զոիդ նե րի ստաց ման հա մար նա խա տես ված վի րա-
բու ժա կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ի հայտ գա լը: Է յա կու լյա տի փո-
խա րեն սկ սե ցին օգ տա գոր ծել սերմ նա տար ու ղի նե րը: Ներ կա յումս 
ձվաբջ ջի ցի տոպ լազ մա միկ րո նե րարկ ման նպա տա կով սպեր մա-
տո զոիդ նե րը վերց վում են սերմ նա տար ծո րա նից, ա մոր ձուց կամ 
մա կա մոր ձուց: Այս մե թո դի թե րու թյու նը բնա կան ը նտ րու թյան վե-
րա ցումն է, որ գոր ծում է հա սա րակ բեղմ նա վոր ման ժա մա նակ, 
ին չի ար դյուն քում ան պտ ղու թյուն ա ռա ջաց նող գե նե տիկ խան գա-
րում նե րը կա րող են ժա ռանգ վել սե րունդ նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ 
այս նո րա գույն մե թոդ նե րը թույլ են տա լիս հա զա րա վոր զույ գե րի 
ու նե նալ ժա ռանգ ներ և զգալ ծնող լի նե լու բերկ րան քը:

 Սե ռա կան ակ տի վու թյան պլա նա վո րում

 y  «Պտ ղա բե րա կան պա տու հան»: Զույ գե րը կա րող են պլա-
նա վո րել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կնոջ պտ ղա բե րա-
կան պա տու հա նի ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ բարձ րաց նե լով 
բեղմն ա վոր ման շան սե րը: Այս պես կոչ ված «պտ ղա բե րա կան 
պա տու հա նը» տևում է 6 օր, սկս վում է օ վու լյա ցի այից 5 օր 
ա ռաջ և ա վարտ վում օ վու լյա ցի այի օ րը: Այն կա նանց մոտ, 
ո րոնց դաշ տա նային ցիկ լը տևում է 28 օր, օ վու լյա ցի ան սո-
վո րա բար տե ղի է ու նե նում 14-րդ օ րը (հաշ ված ցիկ լի ա ռա ջին 
օր վա նից), ին չը նշա նա կում է, որ կնոջ մոտ «պտ ղա բե րա կան 

պա տու հա նը» 9-ից 14-րդ օ րերն են: Բեղմն ա վոր ման 
նպա տա կով բժիշկ նե րը զույ գե րին խոր հուրդ են 



35

տա լիս այդ ըն թաց քում սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ 
ա մեն օր, կամ գո նե 2 օ րը մեկ ան գամ:

 y   Սե ռա կան ակ տի հա ճա խա կա նու թյուն: Փոր ձը ցույց է տա-
լիս, որ բեղմն ա վոր ման հա վա նա կա նու թյու նը ա ռա վել բարձր 
է, ե րբ սե ռա կան ա կտ տե ղի է ու նե նում ա մեն օր, կամ ա մեն 
ե րկ րորդ օ րը, հատ կա պես՝ «պտ ղա բե րա կան պա տու հա նի» 
ըն թաց քում: Կա նո նա վոր սե ռա կան կյան քի պա րա գա յում (ո-
րը են թադ րում է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն շա բա թա կան 2-3 
օր) բեղմն ա վոր ման հա վա նա կա նու թյու նը ա վե լի ցածր է: Այ-
նու ա մե նայ նիվ զույ գե րը ի րենք պետք է ո րո շում կա յաց նեն, 
որ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի տվյալ քա նա կը տե ղին է 
և ցան կա լի: Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ սե ռա կան հա րա-
բե րու թյու նից 5-10 օ րից ա վե լի ձեռն պահ մնա լը կա րող է բա-
ցա սա կա նո րեն ան դրա դառ նալ սեր մի ո րա կի վրա:

 y  Պտ ղա բե րու թյուն և սե զո նային փո փո խու թյուն ներ: Ո րոշ 
հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տվել, որ ձմ ռա նը սպեր մա տո-
զոիդ նե րի շար ժու նա կու թյու նը ա վե լի բարձր է, քան ամ ռա նը:

 y  Ս նունդ և վի տա մին ներ: Զու գըն կեր նե րից յու րա քան չյու րը 
պետք է պահ պա նի ա ռողջ սնն դա կարգ՝ հա րուստ թարմ մր-
գե րով և բան ջա րե ղե նով: Ա նհ րա ժեշտ է կեն դա նա կան ճար-
պե րը փո խա րի նել բու սա կան յու ղե րով (օ րի նակ՝ ձի թապտ ղի 
յու ղով): Ո րոշ կոնկ րետ սնն դա նյու թեր և վի տա մին ներ կա րող 
են դրա կա նո րեն ազ դել տղա մար դու պտ ղա բե րու թյան և սեր-
մի ո րա կի վրա՝ նե րա ռյալ հա կաօք սի դանտ վի տա մին նե րը 
(վիտ. C, E) և Լ-կար նի տին ու Լ-ա ցե տիլ կար նի տին սնն-
դային հա վե լումն ե րը: 
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 y  Պայ քար սթ րե սի դեմ: Սթ րե սը կա րող է ը նկ ճել այն հոր մոն-
նե րը, ո րոնք նպաս տում են սեր մի ո րա կի բարձ րաց մա նը: 
Դեռևս պարզ չէ, թե կա րող են ա րդյոք սթ րե սի նվա զեց ման 
մե թոդ նե րը բա րե լա վել պտ ղա բե րու թյու նը, սա կայն դրանք 
հս տակ կա րող են օգ նել զույ գե րին հաղ թա հա րե լու բուժ ման 
ըն թաց քի ծանր ի րա վի ճակ նե րը:
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Տ ՂԱ ՄԱՐ ԴՈՒ ՊՏ ՂԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ԼԱ ՎԱՑ ՄԱՆՆ ՈՒ ՂՂ ՎԱԾ  
ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

 y   Վե րահս կել ցան կա ցած խրո նի կա կան հի վան դու թյուն, ի նչ-
պի սին են, օ րի նակ, զար կե րա կային գերճն շումն ու շա քա-
րային դի ա բե տը: 

 y  Ա վե լորդ քաշ ու նե ցող տղա մար դիկ պետք է փոր ձեն նվա զեց-
նել ի րենց քա շը, քան զի ճար պա կա լու մը կա րող է ազ դել պտ-
ղա բե րու թյան վրա:

 y   Խու սա փել ծխա խո տի և ցան կա ցած տե սա կի թմ րա նյու թի 
օգ տա գոր ծու մից, ո րոնք կա րող են ազ դել սպեր մա տո զոիդ-
նե րի քա նա կի վրա կամ նվա զեց նել տղա մար դու սե ռա կան 
ակ տի վու թյու նը: 

 y  Ա մոր ձի նե րի գեր տա քա ցու մը կան խե լու նպա տա կով, տղա-
մար դիկ պետք է խու սա փեն տաք լո գանք նե րից, շո գե բաղ-
նիք նե րից: Հա մա պա տաս խա նա բար պետք չէ նոութ բու քը 
եր կար ժա մա նակ պա հել ծնկ նե րի վրա:

 y   Հանգս տի և քնի ճիշտ կազ մա կեր պում:

 y   Զերծ մնալ ցան կա ցած տի պի չպաշտ պան ված պա տա հա կան 
սե ռա կան կա պե րից:
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...Ժա մա նակն է դա դա րեք կյան քից  
սպա սել ա նակն կալ նվեր ներ, այլ պետք է  

ի նք ներդ ստեղ ծեք ձեր կյան քը 
 (Լ. Ն. Տոլս տոյ)
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