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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 
ընկերությունների հետ։ Կլինիկական ուղեցույցի դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանա-
ցել Մանկաբարձ-գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների ասոցիացիայի, Մանկաբարձությունում և գինեկո-
լո գիայում ուլտրաձայնային ախտորոշման հայկական ասոցիացիայի, Մոր և մանկան առողջության 
պահպանման 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 

IQ Ին տե լեկ տի գոր ծա կից
MoM Մի ջին ցու ցա նի շի բազ մա պա տիկ
PAPP-A Հ ղի ու թյան հետ կապ ված պլազ մայի A սպի տա կուց 
ԱԶ Ար գան դային զար կե րակ
ԱՀԲ Ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյուն 
ԱՀԲՉ Ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չա փում 
Ա ՀԻ Ամ նի ո տիկ հե ղու կի ին դեքս 
ԱՈՒԳ Ա մե նա խո րը ուղ ղա հա յաց գր պան
ԲՀՎԴՀ Բա ցա կայող կամ հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոսք 
ԲՎԴՀ Բա ցա կայող վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոսք
ԲՖՊ Բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆիլ
ԳՇ Գլ խի շր ջա գիծ
ԳՏՓՊ Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտուղ 
ԴԻ Դի մադ րո ղա կա նու թյան ին դեքս 
ԵԾ Ե րա կային ծո րան 
ԻԲԹՔ Իռ լան դիայի բժշ կա կան թա գա վո րա կան քո լեջ 
ԻՆՍ Ին տեգր ված նա խածննդյան սկ րի նինգ 
ԾԴ Ծնն դա բե րու թյան դր դում 
ԿԺՎ Կար ճա ժամ կետ վա րիա բե լու թյուն
ԿՀ Կե սա րյան հա տում
ԿՄԳՀ Կա նա դայի ման կա բարձ նե րի և գի նե կո լոգ նե րի հա սա րա կու թյուն
ԿՏԳ Կար դի ո տո կոգ րա ֆիա 
ՀՎԴՀ Հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոսք 
ՀՖՀ Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա մախ տա նիշ
Մ ԳԱՔ Ման կա բարձ նե րի և գի նե կո լոգ նե րի ա մե րի կյան քո լեջ 
ՄԳԹՔ Ման կա բարձ նե րի և գի նե կո լոգ նե րի թա գա վո րա կան քո լեջ (Լոն դոն)
Մ ԶԻ Մարմ նի զանգ վա ծի ին դեքս
ՄԽՀ Մար դու խո րի ո նալ հո նա դոտ րո պին
ՄՈՒԶ Մի ջին ուղե ղային զար կե րակ 
Մ ՊԱՊ Մոր և պտ ղի ա ռող ջու թյան պահ պա նում
ՆԱՀ Նե րար գան դային ա ճի հա պա ղում 
ՈՇ Ո րո վայ նի շր ջա գիծ
ՊԵ Պոր տա լա րի ե րակ 
ՊԵՔ Պտ ղի են թադ րյալ քաշ 
ՊԶ Պոր տա լա րի զար կե րակ 
ՊԻ Պուլ սա ցիայի ին դեքս 
ՎԴ Վեր ջին դաշ տան
ՎԴՀ Վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոսք
ՑՊՀ Ցե րեբ րալ-պ լա ցեն տային հա րա բե րակ ցու թյուն

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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 Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտ ղի (ԳՏՓՊ) սկ րի նինգ 

3 և ավելի 
գործոն

3 և ավելի 
գործոն

1 գործոն
1 ռիսկի 
գործոն

Կանոնավոր

Անկանոն

Ցածր ռիսկի գործոններ 
● Մոր տարիք՝ > 35 

տարեկան
● Միապտուղ հղիություն 

արտամարմնային բեղմ-
նա վորման միջոցով 

● Անամնեզում՝ ծննդա-
բե րության բացա կա-
յություն 

 ՄԶԻ՝ <20 կամ 25 – 34.9
● Ծխախոտի օգտա գոր-

ծում (օրական մինչև 10 
սիգարետ)

● Մրգերի սահմանափակ 
օգ տագործում նախքան 
հղիությունը 

● Պրեէկլամպսիա անամ-
նեզում

● 6 ամսից պակաս ընդ-
մի ջում հղիություն ների 
միջև 

● 60 ամսից ավելի ընդ-
մի ջում հղիությունների 
միջև

Պտղի 
չա փերի 

գնահատում և 
ՊԶ դոպլերո-
մետրիա 3-րդ 
եռամսյակում

ԱԶ
 Դոպլերո-
մետրիա 
20-24 

շաբաթում

Վերագնա-
հատում 
18-22 
շաբաթական 
ժամկետում 
երկրորդ 
ռուտինային 
ԳՁՀ

Պտղի աղի-
ների էխոգե-
նություն 
(բարձր ռիսկ)

Վերագնա-
հատում 
երրորդ 
եռամսյակի 
ընթացքում

Նախաձեռնել 
պտղի չափերի 
պարբե րական 
գնահատում և 
ՊԶ դոպլերո-
մետրիա, եթե 
զարգանում են.

● հղիությամբ 
պայմանա-
վորված ծանր 
հիպեր տենզիա, 

● պրեէկ-
լամպսիա,

● նախա ծննդյան 
արյունա հո-
սություն

Բարձր ռիսկի գործոններ
● Մոր տարիք՝ >40 

տարեկան
● Ծխախոտի օգտա գոր-

ծում (11 սիգարետից 
ավելի)

● ԳՏՓՊ հոր մոտ 
● Ամենօրյա ինտենսիվ 

մարմնամարզություն 
● Անամնեզում՝ ԳՏՓՊ
● Անամնեզում՝ 

մեռելածնություն 
● ԳՏՓՊ մոր մոտ 
● Քրոնիկ հիպերտենզիա 
● Շաքարախտ անոթների 

ախտահարմամբ 
● Երիկամային 

անբավարարություն
● ՀՖՀ
● Ներկայիս հղիության 

ըն թացքում առատ 
ար գան դային արյունա-
հոսություն

● PAPP-A՝ <0.4 MoM

Պտղի 
չափերի 

պարբե րական 
գնահատում և 
ՊԶ դոպլերո-

մետրիա` 
սկսած  

26-28-րդ 
շաբաթից

Կանայք, որոնց պտղի աճի հսկողությունն արգանդի 
հատակի բարձրության չափման միջոցով հնարավոր չէ 
(օր.` խոշոր միոմայի առկայություն, ՄԶԻ՝ >35)

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
(առաջին եռամսյակ)
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Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտ ղի (ԳՏՓՊ) վա րում 

Բոլոր դեպքերում, ծննդալուծման ցուցում է հանդիսանում ախտաբանական ԿՏԳ-ն,  
որը պետք է հիմնված լինի վարիաբելության ցուցանիշների վրա (տե՛ս էջ 23):

Պտղի քաշի սոնոգրաֆիկ 
գնահատում

ՊԵՔ՝ < 10 ցենտիլ

● Պլանային այցեր 
● Դիտարկել անհատականացված ցենտիլի կորի կիրառումը 
● Պտղի անատոմիայի, պլացենտայի և ամնիոտիկ հեղուկի ծավալի գնահատում
● ՊԶ դոպլերոմետրիա

ՊԵՔ՝ > 10 ցենտիլ

Ռուտինային խնամք, հաջորդ 
գնահատումը 4 շաբաթ անց

Կլինիկական կասկած/
ռիսկի գործոններ

Նորմալ ՊԶ

● Կրկնել ԳՁՀ երկու 
շաբաթը մեկ 

● Բիոմետրիա, ԱԶ և 
ԱՀԻ-ի գնահատում 

Ծննդալուծում
Մոտ 37-րդ շաբ., սակայն 
40-րդ շաբա թից ոչ ուշ, 
պտղի բավարար աճի 
պարագայում։ 
ԿՀ-ով ծննդալուծման 
դեպքում խորհուրդ են 
տրվում ստերոիդներ:

Ուղարկել պլացենտան 
հիստոպաթոլոգիական 
հետազոտման: 
Ստուգել զարկերակային և 
երակային արյան pH-ը:

ՊԶ դոպլեր  
(Pl>95-րդ + ՊԵՔ)

● Կրկնել ԳՁՀ (ԱՀԻ) 
շաբաթը մեկ կամ 
ավելի հաճախ 

● Գնահատել ԱԶ, ՄՈՒԶ 
ըստ անհրաժեշտության

● Երկու շաբաթը մեկ բիո-
մետրիայի գնահատում

Հոսպիտալացնել, 
կրկնել ԳՁՀ շաբաթը 
երկու անգամ կամ, 
անհրա ժեշտության դեպ-
քում, ավելի հաճախ: 
Կատարել ԱԶ, ԱՀԻ գնա-
հա տում ներ (ՄՈՒԶ և ԵԾ 
հետա զոտու թյուն հնա-
րա վորության դեպքում):

Հոսպիտալացնել, 
կրկնել ԳՁՀ շաբաթը 
երկու անգամ կամ, 
անհրա ժեշտության դեպ-
քում, ավելի հաճախ: 
Կատարել ԱԶ, ԱՀԻ գնա-
հա տում ներ (ՄՈՒԶ և ԵԾ 
հետա զոտու թյուն հնա-
րա վորության դեպքում):

Ծննդալուծում
Մինչև 37-րդ շաբաթը 
պտղի անբավարար աճի 
պարագայում:
Խորհուրդ են տրվում 
ստերոիդ ներ մինչև 34 
շաբա թա կան ժամկետը: 
ԿՀ-ով ծննդալուծման 
պարագայում խոր հուրդ 
են տրվում ստերոիդներ:

Հետագա այցի 
պլանավորում 3-րդ ցենտիլի 
ՆԱՀ-ով և 34-րդ շաբաթից 
վաղ ծննդաբերած կանանց 

պարագայում:

Ծննդալուծում
34 շաբաթական 
հղիության ժամկետից 
ոչ ուշ:
Ստերոիդներ
MgSO4 մինչև 32 
շաբաթական հղիության 
ժամկետը:

Պլացենտայի հիստոլոգիայի ար-
դյունքների ուսումնա սիրում: 
Դիտարկել թրոմբոֆիլիայի սկրի նինգ, 
կանխարգելում ասպիրինի / ցածր 
մոլեկուլյար քաշով հեպարինի միջոցով:

Ծննդալուծում
30 շաբաթական հղիու-
թյան ժամ կե տից ոչ ուշ: 
Ստերոիդներ
MgSO4 մինչև 32 
շաբաթական հղիու թյան 
ժամ կե տը:

ՊԶ ԲՎԴՀ ՊԶ ՀՎԴՀ 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Պտ ղի բնա կա նոն ա ճը պայ մա նա վոր ված է նրա գե նե տի կո րեն կան խո րոշ ված ա ճի պո-
տեն ցիա լի և պտ ղի, պլա ցեն տայի և մոր ա ռող ջա կան վի ճա կի փոխ գոր ծակ ցու թյամբ: 
Միապ տուղ հղի ու թյան 
ժա մա նակ պտուղն ա ճում 
է մո տա վո րա պես 5 գ/օ րա-
կան հղի ու թյան 14-15-րդ 
շա բաթ նե րում, 10 գ/օ րա-
կան` սկ սած 20-րդ շա բա-
թից և 30-35 գ/օ րա կան` 
հղի ու թյան 32-34-րդ շա-
բաթ նե րում, ո րից հե տո 
ա ճի տեմ պը նվա զում է:
 Նե րար գան դային ա ճի 
հա պա ղու մը (ՆԱՀ) հղի-
ու թյան բար դու թյուն նե րից 
է, ո րը զու գակց վում է պե-
րի նա տալ մա հա ցու թյան և 
հի վան դա ցու թյան բարձր 
ռիս կի հետ (տես Ա ղյու սակ 1) և ո րով ուղեկց վում է հղի ու թյուն նե րի 3-10%-ը: Գես տա-
ցի ոն տա րի քի հա մար 10 պեր ցեն տի լից ցածր քաշ ունե ցող պտ ղի մա հա ցու թյան ռիս-
կը կազ մում է մո տա վո րա պես 1.5%` եր կու ան գամ գե րա զան ցե լով նոր մալ ա ճով պտ ղի 
մահ վան հա վա նա կա նու թյու նը: ՆԱՀ-ի առ կա յու թյամբ նո րա ծին ներն ա ռա վել շատ են 
հակ ված բազ մա թիվ բար դու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև բարձր է նո րած նային մա հա ցու-
թյան ռիս կը (տես Ա ղյու սակ 2): Է պի դե մի ո լո գիա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ա ճի հա պա ղու մով պտուղ նե րի մոտ մա նուկ հա սա կում կա րող է դրսևոր վել 
ճա նա չո ղա կան ըն դու նա կու թյան դան դա ղում, ի նչ պես նաև ի հայտ գալ տար բեր հի-
վան դու թյուն ներ հա սուն տա րի քում (օ րի նակ` գի րու թյուն, 2-րդ տի պի շա քա րային դիա-
բետ, սր տի ի շե միկ հի վան դու թյուն, ին սուլտ):
 Նե րար գան դային ա ճի հա պաղ ման տեր մի նա բա նու թյան, պատ ճա ռա գի տու թյան և 
ախ տո րո շիչ չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ կոն սեն սուս դեռևս չկա, ուս տի ՆԱՀ-ի օպ տի-
մալ վար ման և ծննդա լուծ ման ժամ կետ նե րի հետ կապ ված հար ցե րը դեռևս ա նո րոշ են: 
Լրա ցու ցիչ խն դիր է ի րե նից ներ կա յաց նում կազմ ված քով փոքր, սա կայն իր նե րու ժի 
չա փով ա ճող պտ ղի տար բե րա կու մը պա թո լո գիա կան վի ճա կի պատ ճա ռով ա ճի իր նե-
րու ժը չի րա գոր ծող պտ ղից:

 Ա ղյու սակ 2. ՆԱՀ-ով պայ մա նա վոր ված պե րի նա տալ և ման կա բու ժա կան բար դու թյուն ներ 

Նա խածննդյան Միջծննդա բե րա կան Նո րած նային Ման կա բու ժա կան

● Մե ռե լած նու-
թյուն

● Յաթ րո գեն 
ան հա սու-
թյուն

● Պտ ղի ան բա-
րեն պաստ վի-
ճակ (ըստ պտ ղի 
սր տի զար կե րի)

● Շն չա հեղ ձուկ 
(աս ֆիք սիա) 

● Հի պո թեր միա
● Հի պոգ լի կե միա
● Հի պո կալ ցե միա
● Պո լի ցի տե միա
● Սեպ սիս
● Կոա գու լո պա թիա

● Ման կա կան 
ինսուլտ

● Զար գաց ման 
ուշա ցում 

● Վար քային 
և հուզա կան 
խնդիր ներ

Աղյուսակ 1. Պերինատալ հիվանդացության և 
մահացության հավանականությունը ՆԱՀ պարագայում
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Նա խածննդյան Միջծննդա բե րա կան Նո րած նային Ման կա բու ժա կան

● Պլա ցեն տայի 
շեր տա զա-
տում

● Պտ ղի պե րի-
նա տալ ին-
սուլտ

● Շտապ կե սա-
րյան հա տում 

● Նո րած նային 
վե րա կեն դա-
նաց ման մի-
ջո ցա ռու մե րի 
կարիք 

● Պտ ղի պե րի նա-
տալ ին սուլտ

● Հե պա տո ցե լյու լար 
խան գա րում ներ

● Շն չա ռա կան դիսթ րես 
հա մախ տա նիշ, մե ռու-
կաց նող էն տե րո կո լիտ, 
ներ փո րո քային ա րյու-
նա զե ղում, հատ կա պես 
ՆԱՀ-ի առ կա յու թյամբ 
750գ-ից պա կաս քա-
շով վա ղա ժամ ծն ված 
նո րա ծին նե րի մոտ:

● Հի պօք սիկ-ի շե միկ էն-
ցե ֆա լո պա թիա

● Ցածր IQ մա կար-
դակ

● Կարճ հա սակ
● Թո քե րի քրո նիկ 

խան գա րում ներ 
● Ա պա գա սր տա-

նո թային հի վան-
դու թյուն և հի-
պեր տո նիա

●  Այլ հի վան դու-
թյուն նե րի բարձր 
ռիսկ

 Սույն ուղե ցույ ցի նպա տակն է կլի նի ցիստ նե րին տրա մադ րել գո յու թյուն ունե ցող լա-
վա գույն ա պա ցույց նե րի վրա հիմն ված ա ռա ջար կու թյուն ներ ԳՏՓՊ և ՆԱՀ առ կա յու-
թյամբ պտ ղի ուսում նա սիր ման և վար ման վե րա բե րյալ: Ու ղե ցույ ցը ներ կա յաց նում է 
ԳՏՓՊ ռիս կի գոր ծոն նե րը և ա ռա ջար կու թյուն ներ տրա մադ րում սկ րի նին գի, ախ տո-
րոշ ման, վար ման, այդ թվում` պտ ղի մո նի տո րին գի և ծննդա լուծ ման վե րա բե րյալ: 
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ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Պտ ղի ան կա նոն ա ճը սահ մա նող տեր մին ներն օգ տա գործ վում են ան հետևո ղա կա նո-
րեն, ին չը շփո թու թյան պատ ճառ է դառ նում: Ման կա բարձ նե րի նպա տակն է հս տա կո-
րեն բա ցա հայ տել ա ճի պա թո լո գիա կան դան դա ղու մով պտուղ նե րի են թա բազ մու թյու նը 
և նվա զա գույ նի հասց նել նոր մալ ըն թա ցող հղի ու թյուն նե րի սկ րի նին գի կեղծ-դ րա կան 
ար դյունք նե րով պայ մա նա վոր ված ռիս կե րը:

Չ նա յած ՆԱՀ և « գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտուղ» տեր մին նե րը հա ճախ 
օգ տա գործ վում են փո խա րի նա բար, սա կայն դրանք հո մա նիշ ներ չեն: ՆԱՀ-ը « գես տա-
ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտ ղի» պա թո լո գիա կան տար բե րակն է: Այս եր կու տեր-
մին նե րի միջև տար բե րու թյու նը դեռևս լուրջ խն դիր է ման կա բար ձու թյան ո լոր տում: 

● Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր ծն ված մա նուկ նե րի մոտ ՆԱՀ-ի առ կա յու թյու նը 
պար տա դիր չէ. 10-րդ պեր ցեն տի լից ցածր ծննդյան քաշ ունե ցող պտուղ նե րի մո-
տա վո րա պես 70 տո կո սը այլ չա փա նիշ նե րի ա ռու մով միան գա մայն նոր մալ են (օ րի-
նակ` ծնող ներն ունեն փոքր կազմ վածք և/ կամ պատ կա նում են այն պի սի էթ նի կա-
կան փոք րա մաս նու թյան, ո րին բնո րոշ է ա վե լի փոքր կազմ վածք, քան հա մե մատ-
վող ազ գաբ նակ չու թյա նը):

● Պար տա դիր չէ, որ ՆԱՀ-ի կար ճատև դրսևո րու մից հե տո ծն ված մա նուկ նե րը լի նեն 
գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր. գես տա ցիայի ուշ ժամ կետ նե րում ա ճի հա պա-
ղում դրսևո րող պտ ղի (ա սի մետ րիկ ՆԱՀ) քա շի նվա զու մը կա րող է լի նել ոչ այն քան 
նշա նա կա լի, որ պես զի պտու ղը դա սա կարգ վի որ պես ԳՏՓՊ: 

 Հաշ վի առ նե լով պտ ղի նե րար գան դային ան բա վա րար ա ճի հա մար կի րառ վող տեր մի-
նա բա նու թյան և սահ մա նում նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը̀  սույն ուղե ցույ ցի շր-
ջա նակ նե րում սահ ման վում են հետևյալ տեր մին նե րը.

 Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտուղ (ԳՏՓՊ) 
Սույն տեր մի նը կի րառ վում է ԳՁՀ մի ջո ցով հայտ նա բեր ված 10-րդ պեր ցեն տի լից ցածր 
են թադ րյալ քա շով պտ ղի բնու թագր ման հա մար և ա մենևին չի նշա նա կում, որ պտուղն 
ունի ա ճի պա թո լո գիկ շե ղում ներ, այլ կա րող է պար զա պես կի րառ վել նոր մայի ա մե նա-
ցածր մա կար դա կին հա մա պա տաս խա նող պտ ղի նկա րագր ման հա մար: 

Նե րար գան դային ա ճի հա պա ղում (ՆԱՀ)
 Սույն տեր մի նը վե րա բե րում է այն պտ ղին, ո րի են թադ րյալ քա շը գես տա ցի ոն տա րի քի 
հա մար ցածր է 10-րդ պեր ցեն տի լից և ո րի գե նե տիկ ա ճի պո տեն ցիա լը հնա րա վոր չէ 
ի րա գոր ծել որևէ ախտաբանության կամ նե րար գան դային որևէ ազ դե ցու թյամբ պայ-
մա նա վոր ված պլա ցեն տային ան բա վա րա րու թյան պատ ճա ռով: 
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 Գո յու թյուն ունեն ՆԱՀ-ի դրսևոր ման եր կու հիմ նա կան մո դել ներ` սի մետ րիկ և ա սի-
մետ րիկ.

Սի մետ րիկ Ա սի մետ րիկ

ՆԱՀ-ի դեպ քե րի 20-30% ՆԱՀ-ի դեպ քե րի 70-80% 

Որ պես կա նոն, տե ղի է ունե նում հղի ու թյան 
վաղ ժամ կետ նե րում:

Որ պես կա նոն, տե ղի է ունե նում 
հղի ու թյան ուշ ժամ կետ նե րում (3-րդ 
ե ռամ սյակ):

Գլ խի շր ջագ ծի, եր կա րու թյան և քա շի ցու-
ցա նիշ նե րը նվա զում են հա մա մաս նո րեն:

Ն վա զած քա շի, եր կա րու թյան և/ կամ 
ո րո վայ նի շր ջագ ծի հա մե մա տու թյամբ 
գլ խի շր ջա գիծն ա վե լի մոտ է նոր-
մային:

Են թադր վում է, որ սի մետ րիկ ՆԱՀ-ի պատ-
ճա ռը ներ քին (այ սինքն` գե նե տիկ) կամ 
ա ռա ջին ե ռամ սյա կում տե ղի ունե ցած որևէ 
ազ դե ցու թյունն է (օր.` ին ֆեկ ցիա), ո րը խո-
չըն դո տում է պտ ղի վաղ բջ ջային հի պերպ-
լա զիայի կա յաց մա նը` ա ռա ջաց նե լով ա ճի 
հա վա սա րա չափ դան դա ղում: 

Են թադր վում է, որ ա սի մետ րիկ 
ՆԱՀ-ն ա ռա ջա նում է ոչ բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի հետևան քով, ե րբ պտ ղի 
կեն սա կան օր գան նե րի (օր.` ուղեղ, 
սիրտ) սնուց ման հա մար դիտ վում է 
ա րյան վե րա բաշ խում ոչ կեն սա կան 
օր գան նե րի հաշ վին (օր.` լ յարդ, ե րի-
կամ ներ):
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ՆԱՀ-Ի ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Պատ ճառ ներ Մեկ նա բա նու թյուն ներ

Պտ ղի գե նե տի կա-
կան խան գա րում ներ 

Պա տաս խա նա տու են ՆԱՀ-ի դրսևոր ման 5-20%-ի հա մար: 
Գե նե տի կա կան խան գա րում նե րը նե րա ռում ե ն՝ ա նե ուպ լոի-
դիա (այդ թվում` տրիպ լոի դիա), միա կող մա նի դի սո միա, մեկ 
գե նի մու տա ցիա (օ րի նակ` IGF1, IGF2, IGF1R), մաս նա կի ջն-
ջում կամ կրկ նա պատ կում, օ ղա կաձև քրո մո սոմ, ախտա բա-
նական գե նո մային դրոշ մա վո րում: Սի մետ րիկ ՆԱՀ-ի հայտ-
նա բե րու մը մինչև 20 շա բա թա կան ժամ կե տը են թադ րում է 
ա նե ուպ լոի դիայի, ա ռա վել հա ճախ՝ տրի սո միա-18-ի առ կա-
յու թյուն: Ի հայտ են գա լիս Ռաս սել-Սիլ վե րի հա մախ տա նի-
շը, ո րը բնու թագր վում է ա ճի ա սի մետ րիկ խան գա րում նե րով 
(գլ խի չա փը նոր մալ է), և Սմիթ-Լեմ լի-Օ պիտ ցի հա մախ տա-
նի շը, ո րին բնո րոշ են գլ խի փոքր չափ և բազ մա թիվ ար տա-
գան գային ա նո մա լիա ներ:

Պտ ղի ին ֆեկ ցիա Պա տաս խա նա տու է ՆԱՀ-ի դեպ քե րի 5-10%-ի հա մար: 
Զար գա ցած ե րկր նե րում ՆԱՀ-ի ա մե նա տա րած ված ին ֆեկ-
ցի ոն գոր ծոն ներն են ցի տո մե գա լո վի րու սը և տոք սոպ լազ-
մո զը: Կարմ րախ տի, ջր ծա ղի կի, մա լա րիայի, սի ֆի լի սի և 
հա սա րակ հեր պե սի վի րուս նե րը և մա կա բույծ նե րը նույն պես 
կա րող են ՆԱՀ-ի զար գաց ման պատ ճառ լի նել: 

Պտ ղի կա ռուց ված-
քի ա նո մա լիա 

Բ նա ծին ա րատ նե րով պտուղ նե րը կա րող են ունե նալ ա ճի 
ան բա վա րա րու թյուն, ո րը հա ճախ զու գակց վում է ցի տո գե-
նե տիկ խան գա րում նե րի հետ: ՆԱՀ-ի հա ճա խա կա նու թյու նը 
կախ ված է ի նչ պես խան գա րում նե րի տե սա կից, այն պես էլ 
քա նա կից: 

Բազ մապ տուղ հղի-
ու թյուն 

Բազ մապ տուղ հղի ու թյան ըն թաց քում պտուղ նե րի ա ճն ան-
մի ջա կա նո րեն կապ ված է պտուղ նե րի քա նա կի հետ: Բազ-
մապ տուղ հղի ու թյու նից ծն ված ե րե խա նե րի ցածր քա շը բա-
ցատր վում է նրա նով, որ օր գա նիզմն ունակ չէ բա վա րա րե լու 
բազ մա կի պտուղ նե րի սնն դային կա րիք նե րը: Բար դու թյուն-
ներն ա ռա վել հա ճախ ի հայտ են գա լիս հենց բազ մապ տուղ 
հղի ու թյան ըն թաց քում (օր.` պրե էկ լամպ սիա, ֆե տո-ֆե տալ 
տրանս ֆու զիա): Պլա ցեն տայի և պոր տա լա րի հետ կապ ված 
ա նո մա լիա նե րը, ո րոնք զու գակց վում են պեր ֆու զիայի ան-
բա վա րա րու թյան հետ, նույն պես բազ մապ տուղ հղի ու թյան 
ըն թաց քում հա ճախ հան դի պող երևույթ ներ են (օր.` պոր տա-
լա րի թա ղան թային ամ րա ցում):
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Սահ մա նա փակ 
պլա ցեն տային մո-
զաի ցիզմ

Սահ մա նա փակ պլա ցեն տային մո զաի ցիզ մը (ՍՊՄ) պլա-
ցեն տայի, սա կայն ոչ պտ ղի քրո մո սո մային մո զաի ցիզմն 
է: Այն սո վո րա բար նե րա ռում է տրի սո միա և հիմ նա կա-
նում զու գակց վում է ՆԱՀ-ի հետ: ՍՊՄ-ն հայտ նա բեր վում է 
հետծննդյան շր ջա նում ի դի ո պա թիկ ՆԱՀ-ի դեպ քե րի մո տա-
վո րա պես 10%-ում և պլա ցեն տային ին ֆարկ տի ու դե ցի դուալ 
վաս կու լո պա թիայի հետ զու գակց վող ՆԱՀ-ի դեպ քե րի մեկ 
եր րոր դում:

Պ լա ցեն տայի ի շե-
միկ հի վան դու թյուն1 

Պ լա ցեն տայի ի շե միկ հի վան դու թյու նը կա րող է կլի նի կո րեն 
դրսևոր վել որ պես ՆԱՀ, պրե էկ լամպ սիա, պլա ցեն տայի շեր-
տա զա տում կամ նշ ված խան գա րում նե րի հա մակ ցու թյուն և 
հա ճախ կրում է կրկն վող բնույթ: 

Պոր տա լա րի և պլա-
ցեն տայի ա նո մա-
լիա ներ

Հ նա րա վոր է, որ ՆԱՀ-ի հետ զու գակց ված դրսևոր վեն 
պոր տա լա րի և պլա ցեն տայի կա ռուց ված քային ա նո մա լիա-
ներ, ո րոնք նե րա ռում ե ն՝ մեկ պոր տա լա րային զար կե րակ, 
պոր տա լա րի թա ղան թային ամ րա ցում, պոր տա լա րի եզ-
րային ամ րա ցում, պլա ցեն տայի ա նո մա լիա ներ (circumvallate 
placenta, bilobate placenta), պլա ցեն տային հե ման գի ո մա: 
Նույ նիսկ ե թե այս երևույթ նե րի և ՆԱՀ-ի միջև գո յու թյուն 
ունի որևէ փոխ կապ վա ծու թյուն, ա պա այն շատ թույլ է:
Պ լա ցեն տային մե զեն խի մալ դիսպ լա զիան հազ վա դեպ հան-
դի պող ան կա նո նու թյուն է, ո րը բնու թագր վում է պլա ցեն-
տո մե գա լիայով և ող կու զան ման բշ տիկ նե րով, ի նչ պես մաս-
նա կի բշ տի կային զանգ վա ծի ժա մա նակ: Է ուպ լոիդ պտու ղը 
գտն վում է նե րար գան դային ա ճի հա պաղ ման, պե րի նա տալ 
մահ վան և Բեք վիթ-Վի դե մա նի հա մախ տա նի շի զար գաց ման 
ռիս կի խմ բում:

Մոր գե նե տի կա կան 
գոր ծոն ներ 

Հա մա ձայն հա մա ճա րա կա բա նա կան ուսում նա սի րու թյուն-
նե րի` ա ճի խն դիր նե րով ծն ված կնոջ մոտ ե ռա պա տիկ մե-
ծա նում է ՆԱՀ-ի առ կա յու թյամբ ե րե խա ունե նա լու ռիս կը: 
Բա ցի այդ, ա ճի հա պա ղու մով ե րե խա ծննդա բե րած կնոջ 
մոտ բարձր է ՆԱՀ-ի կրկն ման ռիս կը, ը նդ ո րում՝ այդ ռիսկն 
ա ճում է ՆԱՀ-ով ուղեկց վող ծննդա բե րու թյուն նե րի թվի ա ճի 
հետ: 

1 Անգլալեզու գրականության մեջ «Պլացենտայի իշեմիկ հիվանդությունը» դա համախտանիշ է, որը 
ներառում է պրեէկլամպսիան, ներարգանդային աճի հապաղումը, և պլացենտայի շերտազատումը. Այս 
բարդությունների պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ կարող են հանդիսանալ արգանդ-պլացենտային 
իշեմիյան և պլացենտային անբավարարությունը որը սկսվում է պլացենտայի իմպլանտացիայի վաղ 
փուլում։
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Ա ռող ջա կան  
խն դիր ներ մոր մոտ

Մոր մոտ առ կա խն դիր նե րը, ո րոնք կա րող են զու գակց վել 
ար գան դային-պ լա ցեն տային-պտ ղային ա րյու նա հոս քի և/ կամ 
թթ ված նային սնուց ման նվազ մամբ, զու գակց վել կա րող են 
նաև ՆԱՀ-ի հետ: Այս խն դիր նե րը նե րա ռում են, սա կայն չեն 
սահ մա նա փակ վում հետևյալ խան գա րում նե րով.
● պ րե էկ լամպ սիա,
● պ լա ցեն տայի շեր տա զա տում,
● ք րո նիկ հի պեր տեն զիա, 
● ե րի կամ նե րի քրո նիկ հի վան դու թյուն,
●  շա քա րային դիա բետ մինչ հղի ու թյու նը,
●  հա մա կար գային կար միր գայ լախտ և հա կա ֆոս ֆո լի պի-

դային հա մախ տա նիշ, 
● սր տի ցիա նո տիկ ա րատ,
● ք րո նիկ թո քային հի վան դու թյուն,
●  ծանր քրո նիկ սա կա վա րյու նու թյուն,
●  ման գա ղաբջ ջային սա կա վա րյու նու թյուն, 
● ար գան դի զար գաց ման ա րատ ներ, 
● ալ կո հոլ, ծխա խոտ և/ կամ թմ րա նյու թեր, 
● կոն քի ճա ռա գայ թային թե րա պիա մինչ հղի ու թյու նը:

Տե րա տո գեն  
գոր ծոն ներ

Հա տուկ դիս մոր ֆիկ ախ տա նիշ նե րով ՆԱՀ կա րող է ա ռա-
ջա նալ տար բեր տե րա տո գեն նե րի ազ դե ցու թյան հետևան-
քով, այդ թվում` դե ղե րի, ի նչ պի սիք են վար ֆա րի նը, հա-
կացն ցու մային դե ղա մի ջոց նե րը (օր.` վալպ րոիկ թթու), հա-
կա նե ոպ լաս տիկ մի ջոց նե րը և ֆո լաթթ վի ան տա գո նիստ նե-
րը: Ալ կո հո լը նույն պես բա ցա սա բար է ազ դում պտ ղի ա ճի 
վրա: Ճա ռա գայթ ման թե րապև տիկ, սա կայն ոչ ախ տո րո շիչ 
դո զա նե րի հետևան քով պտ ղի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ ա ճի 
հա պա ղում:

Վե րար տադ րո ղա-
կան օ ժան դակ  
տեխ նո լո գիա ներ

Վե րար տադ րո ղա կան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո ցով 
միապ տուղ հղի ու թյան դեպ քում գես տա ցի ոն տա րի քի հա-
մար փոքր պտուղ նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը ա վե լի բարձր 
է, քան հղի ու թյան բնա կան բեղմ նա վոր ման դեպ քում:

Մոր ցածր քաշ մինչ 
հղի ու թյու նը, քա շի 
ա վե լաց ման ցածր 
ցու ցա նիշ հղի ու թյան 
ըն թաց քում, մա լաբ-
սորբ ցիա, թերս նում 

Մոր քա շը ծն վե լիս, քա շը մինչ հղի ու թյու նը և քա շի ա վե լա-
ցու մը հղի ու թյան ըն թաց քում կա րող են բա ցա սա բար ան-
դրա դառ նալ ՆԱՀ-ի ռիս կի զար գաց ման վրա, քա նի որ 
նշված գոր ծոն նե րը պա տաս խա նա տու են պտ ղի քա շի ձևա-
վոր ման մո տա վո րա պես 10%-ի հա մար: 
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Բ նա կու թյան վայ րի 
բարձր աշ խար հագ-
րա կան դիրք

Ծո վի մա կար դա կից բարձ րու թյան ա ճի և ծննդյան քա շի 
նվազ ման միջև ուղիղ կապ է հայտ նա բեր վել Կո լո րա դոյի 
Դեն վեր և Լիդ վիլ քա ղաք նե րում (բարձ րու թյու նը ծ/մ-ից 1600 
և 3100 մ, հա մա պա տաս խա նա բար), Տի բե թում (բարձ րու-
թյու նը ծ/մ-ից 3658 մ) և Պե րուում ան ցկաց ված ուսում նա սի-
րու թյուն նե րի ար դյուն քում: Պե րուի 15 շր ջան նե րից ստաց-
ված տվյալ նե րը ցույց են տվել, որ ծ/մ-ից ա վե լի քան 2000 մ 
բարձ րու թյան վրա յու րա քան չյուր լրա ցու ցիչ 500 մ-ի դի մաց 
ծննդյան քա շը պա կա սում է մի ջին հաշ վով 65 գ-ով: 

Կար ճա ժամ կետ ը նդ մի ջում հղի ու թյուն նե րի միջև

Մոր մեծ կամ փոքր տա րիք 

ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Ցածր ռիս կի գոր ծոն ներ Բարձր ռիս կի գոր ծոն ներ

● Մոր տա րիք՝ > 35 տա րե կան
● Միապ տուղ հղի ու թյուն ար տա մարմ-

նային բեղմ նա վոր ման մի ջո ցով 
● Ա նամ նե զում ծննդա բե րու թյան բա-

ցա կա յու թյուն
● Մ ԶԻ՝ < 20
● Մ ԶԻ՝ 25–34.9
● Ծ խա խո տի օգ տա գոր ծում  

(<10 սի գա րետ օ րա կան)
● Մր գե րի սահ մա նա փակ ըն դու նում 

նախ քան հղի ու թյու նը 
● Ա նամ նե զում՝ պրե էկ լամպ սիա 
● Ընդ մի ջում հղի ու թյուն նե րի միջև՝  

< 6 ա միս 
● Ընդ մի ջում հղի ու թյուն նե րի միջև՝  

> 60 ա միս

● Մոր տա րիք՝ > 40 տա րե կան
● Ծ խա խո տի օգ տա գոր ծում (>10 սի գա-

րետ օ րա կան)
● ԳՏՓՊ հոր մոտ 
● Ա մե նօ րյա ին տեն սիվ մարմ նա մար զու-

թյուն 
● Ա նամ նե զում՝ ԳՏՓՊ 
● Ա նամ նե զում՝ մե ռե լած նու թյուն 
● ԳՏՓՊ մոր մոտ 
● Ք րո նիկ հի պեր տեն զիա 
● Դիա բետ՝ ա նոթ նե րի ախ տա հար մամբ 
● Ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն
● Հա կա ֆոս ֆո լի պի դային հա մախ տա-

նիշ
● Ներ կայիս հղի ու թյան ըն թաց քում 

ա ռատ ար գան դային ա րյու նա հո սու-
թյուն

● PAPP-A <0.4 MoM
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ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՃԻ ՀԱՊԱՂՄԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳ ԵՎ 
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

 ՆԱՀ-ի սկ րի նին գը և ախ տո րո շու մը նե րա ռում են.
1. Գես տա ցի ոն տա րի քի ճշգ րիտ ո րո շում:
2. Յու րա քան չյուր նա խածննդյան այ ցի ժա մա նակ ո րո վայ նի շո շա փում պտ ղի չա փը 

ո րո շե լու հա մար:
3. Ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չա փում ներ:
4. ԳՏՓՊ կաս կա ծի դեպ քում` գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն:
5. ԳՏՓՊ կամ ՆԱՀ-ի ախ տո րոշ ման դեպ քում պտ ղի վի ճա կի գնա հա տում, նե րա ռյալ 

(կախ ված հղի ու թյան ժամ կե տից).
● բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆիլ, 
● դոպ լե րո մետ րիա,
● կար դի ո տո կոգ րա ֆիա: 

 Գես տա ցի ոն տա րի քի ո րո շում 

Ա ռա ջին ե ռամ սյա կում ան ցկաց վող գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը գես տա ցի ոն տա-
րի քի ո րոշ ման ա ռա վել ճշգ րիտ մե թոդ է: Ե թե ա ռա ջին ԳՁՀ-ն ան ց է կաց վել հղի ու-
թյան 13 և 24-րդ շա բաթ նե րի միջև, դաշ տա նային ցիկ լը կա նո նա վոր է և վեր ջին դաշ-
տա նի (ՎԴ) ժամ կե տը հայտ նի է, ի սկ ԳՁՀ-ի և ՎԴ-ի մի ջո ցով ո րոշ ված հղի ու թյան 
ժամ կե տի միջև տար բե րու թյու նը 10 օ րից պա կաս է, պետք է կի րա ռել ՎԴ-ով գնա հատ-
ման մե թո դը: Ե թե ՎԴ-ն ա նո րոշ է, կամ դաշ տանն ան կա նոն է, ծննդա բե րու թյան են-
թադ րյալ ժամ կե տը ո րոշ վում է ԳՁՀ մի ջո ցով: 
Հ ղի ու թյան 24-րդ շա բա թից սկ սած ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չա փում ներն ան ց 
են կաց վում յու րա քան չյուր այ ցի ժա մա նակ: Հղի ու թյան ժամ կե տի շա բաթ նե րի և ար-
գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չա փում նե րի միջև 3-ից բարձր ան հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը են թադ րում է պտ ղի ա ճի հնա րա վոր հա պա ղում:
 Սան տի մետ րե րով չափ ված ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյու նը (հ ղի ու թյան 24 և 38-րդ 
շա բաթ նե րի միջև) մո տա վո րա պես ո րո շում է հղի ու թյան ժամ կե տը և օգ տա գործ վում է 
պտ ղի ա ճի սկ րի նին գի հա մար՝ 10-րդ պեր ցին տի լից ցածր կամ բարձր: Ար գան դի հա-
տա կի բարձ րու թյան միան գա մյա չա փու մը հղի ու թյան ժամ կե տի 32-34 շա բա թա կան 
ժամ կե տում ունի պտ ղի ա ճի հա պա ղու մը հայտ նա բե րե լու մո տա վո րա պես 65-85% զգա-
յու նու թյուն և 96% սպե ցի ֆի կու թյուն: Մայ րա կան գի րու թյու նը և ար գան դի մի ո մա նե րը 
կա րող են ո րո շա կի ո րեն սահ մա նա փա կել ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չափ ման 
ճշգր տու թյու նը: Ե թե նման գոր ծոն նե րի հետևան քով ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան 
չափ ման ճշգր տու թյու նը դր վում է կաս կա ծի տակ, ա պա որ պես սկ րի նին գի ա ռա վել ար-
դյու նա վետ մի ջոց կա րող է ծա ռայել սո նոգ րա ֆիան: 

 ՆԱՀ-ի ռիս կի գնա հատ ման բի ո քի միա կան սկ րի նինգ 

Ա ռա ջին ե ռամ սյա կի սկ րի նին գը, ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի մայ րա կան շի ճու կի չորս ցու ցա-
նիշ նե րի սկ րի նին գը, կամ ին տեգր ված նա խածննդյան սկ րի նին գային թես տերն ա ռա-
ջարկ վում են միապ տուղ հղի ու թյան ժա մա նակ տրի սո միա-21-ի և պտ ղի կա ռուց ված-
քային ա րատ նե րի, օ րի նակ` նյար դային խո ղո վա կի բաց դե ֆեկ տի հայտ նա բեր ման 
հա մար: Այս հե տա զո տու թյուն նե րը պար զում են մայ րա կան ա րյան PAPP-A, ալ ֆա-ֆե-
տոպ րո տեին, դի մե րային ին հի բին-A, մար դու ա զատ կամ ը նդ հա նուր խո րի ո նալ հո նա-
դոտ րո պին (ՄԽՀ) հոր մոն նե րի մա կար դակ նե րը (ար տա հայտ ված գես տա ցիայի մի ջին 
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ար ժե քի բազ մա պա տի կով – MoM): Ար դյունք ներն օգ տա գործ վում են տրի սո միա-21-ի 
կամ կա ռուց ված քային ա նո մա լիայի ռիս կի գնա հատ ման հա մա տեքս տում, սա կայն ան-
հրա ժեշտ է նշել, որ վե րը նշ ված նյու թե րի MoM մա կար դակ նե րի է ա կան ան կա նո նու-
թյուն նե րը կա րող են լի նել վաղ պլա ցեն տային ան բա վա րա րու թյան մար կեր ներ: PAPP-
A-ի ցածր մա կար դա կը և մյուս ե րեք նյու թե րի (ալ ֆա-ֆե տոպ րո տեին, դի մե րային ին-
հի բին-A, ՄԽՀ) բարձր մա կար դակ նե րը զու գակց վում են ՆԱՀ-ի, պրե էկ լամպ սիայի և 
այլ ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րի հետ` տրի սո միա-21-ի կամ նյար դային խո ղո վա կի դե-
ֆեկտ նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում:
 ՆԱՀ-ի ռիս կը ցան կա ցած մեկ մար կե րի ան կա նո նու թյան պա րա գա յում չա փա զանց 
ցածր է, որ պես զի ա ռանց լրա ցու ցիչ ախ տո րո շիչ թես տե րի ան ցկաց ման հիմք ծա ռայի 
պտ ղի ին տեն սիվ հս կո ղու թյուն սահ մա նե լու հա մար: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում ալ ֆա-
ֆե տոպ րո տեի նի կամ ՄԽՀ-ի խիստ բարձր ար ժեք նե րը (> 10 MoM): ՆԱՀ-ի և դրա 
հետ զու գակց ված մե ռե լած նու թյան ռիս կը մե ծա նում է եր կու կամ ա վե լի հե տա զո տու-
թյուն նե րի ախտաբանական ար դյունք նե րի դեպ քում: 

Ին ֆեկ ցիայի առ կա յու թյուն 

Երբ մոր ա նամ նե զի կամ բժշ կա կան զնն ման կամ պտ ղի ԳՁՀ ար դյունք նե րի հի ման 
վրա կլի նի կո րեն կաս կած վում է ին ֆեկ ցիա, ան հրա ժեշտ է հե տա զո տել մոր շի ճու կը` 
սե րո կոն վեր սիայի հայտ նա բեր ման նպա տա կով: ՆԱՀ-ի հետ զու գակց վող ին ֆեկ ցիա-
նե րից են ցի տո մե գա լո վի րու սը, տոք սոպ լազ մո զը, կարմ րախ տը և ջր ծա ղի կը: Կլի նի կա-
կան ցու ցում նե րի դեպ քում կա րե լի է նաև ան ցկաց նել ամ նի ո տիկ հե ղու կի թեստ` սպե-
ցի ֆիկ ին ֆեկ ցիա նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով: Պտ ղի ին ֆեկ ցիայի առ կա յու թյան 
սո նոգ րա ֆիկ մար կեր նե րը, այդ թվում ուղե ղի և/ կամ լյար դի բարձր է խո գե նու թյունն ու 
կալ ցի նո զը, ի նչ պես նաև ջր գո ղու թյու նը, ունեն ցածր սպե ցի ֆի կու թյուն: Մա լա րիայի 
վա րա կը հղի ու թյան ըն թաց քում նույն պես կա րող է ա ռա ջաց նել ՆԱՀ: 

 Գեր ձայ նային ախ տո րո շում և գնա հա տում

● Ռու տի նային ե րկ րորդ սկ րի նին գային հե տա զո տու թյուն և կա ռուց ված քի գնա հա-
տում 18-22 շա բա թա կան ժամ կե տում: 

● Ա ճի հա պա ղու մով բո լոր պտուղ նե րը պետք է ան ցնեն զար գաց ման ա րատ նե րը բա-
ցա ռե լու ման րա մասն զն նում: 

● Պտ ղի ո րո վայ նի շր ջագ ծի և պտ ղի են թադ րյալ քա շի պար բե րա կան չա փում նե րը 
ար դյու նա վետ են պտ ղի ա ճի դան դա ղու մը բա ցա հայ տե լու հա մար: 

● Պտ ղի գլ խի շր ջագ ծի (ԳՇ) և ո րո վայ նի շր ջագ ծի (ՈՇ) պար բե րա բար չափ վող հա-
րա բե րակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև ամ նի ո տիկ հե ղու կի ին դեք սը ա ռա վել ար դյու նա-
վետ են պտ ղի ա ճի մո դե լը կազ մե լու հա մար: 

● Պտ ղի ՈՇ-ի նվա զող ա ճը բի պա րի ե տալ չա փի ա ճի պահ պան ման և սա կա վաջ րու-
թյան հետ մեկ տեղ հա մար վում է պտ ղի ա ճի դան դաղ ման ցու ցա նիշ: 

● ՆԱՀ-ի և պե րի նա տալ բա ցա սա կան ար դյունք նե րի կան խա տես ման հա մար գե րա-
դա սե լի են ՈՇ-ի և պտ ղի են թադ րյալ քա շի (ա ճի ա րա գու թյան) պար բե րա կան, այլ 
ոչ թե միան գա մյա չա փում նե րը: Սա կայն, միայն պտ ղի ա ճի տվյալ նե րի հի ման վրա 
ա ճի հա պաղ ման ախ տո րո շու մը կա րող է հան գեց նել մեծ թվով կեղծ-դ րա կան պա-
տաս խան նե րի (հատ կա պես, ե րբ սկա նա վո րում նե րի միջև ը նդ մի ջու մը լի նում է եր-
կու շա բա թից պա կաս):

Պտ ղաջ րե րի նոր մալ ծա վա լի և ար գան դի կամ պոր տա լա րի զար կե րակ նե րի դոպ լե րո-
մետ րիայի նոր մալ ար դյունք նե րի պա րա գա յում պտ ղի կա ռուց ված քային ա նո մա լիա նե-
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րը կա րող են կապ ված լի նել քրո մո սո մային թե րու թյուն նե րի հետ (դի տար կել կա րի ո տի-
պա վոր ման ան ցկաց ման հնա րա վո րու թյու նը): 
Ա ռանց ա կն հայտ պատ ճա ռի (օ րի նակ` ե րի կա մային ա գե նե զիա) ար ձա նագր ված սա-
կա վաջ րու թյու նը զու գակց վում է պե րի նա տալ մա հա ցու թյան բարձր հա ճա խա կա նու-
թյան հետ:
Պտ ղի ա ճի հա պաղ ման գնա հատ ման հա մար կի րառ վում են չորս բի ո մետ րիկ չա փում-
ներ՝ 1) բի պա րի ե տալ չափ, 2) գլ խի շր ջա գիծ, 3) ո րո վայ նի շր ջա գիծ և 4) ա զդ րոսկ րի 
եր կա րու թյուն: Հա մակ ցե լով բի ո մետ րիկ չա փում նե րը` կա րե լի է հաշ վար կել պտ ղի են-
թադ րյալ քա շը: Դեպ քե րի 95%-ում այս մե թո դով հաշ վարկ ված քա շի և ծննդյան քա շի 
տար բե րու թյու նը կազ մում է 20%, ի սկ դեպ քե րի մնա ցած 5%-ում տար բե րու թյու նը նույ-
նիսկ գե րա զան ցում է 20%-ը: Ե թե ԳՁՀ մի ջո ցով գնա հատ ված պտ ղի են թադ րյալ քա շը 
գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար ցածր է 10-րդ պեր ցեն տի լից, ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել 
այլ գնա հա տում ներ, օ րի նակ` ամ նի ո տիկ հե ղու կի քա նա կա կան գնա հա տում և պոր տա-
լա րի զար կե րա կի ա րյու նա հոս քի դոպ լե րո մետ րիա: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ ա ճի հա պա ղու մով պտուղ նե րի մոտ բարձր է կա ռուց ված քային և գե նե տի կա կան ան-
կա նո նու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը, խոր հուրդ է տր վում ան ցկաց նել նաև պտ ղի 
ա նա տո միայի գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն, ե թե այն դեռևս չի կա տար վել:
 ՆԱՀ-ի ախ տո րոշ ման պա հից 14 օր ան ց պետք է կա տա րել հե տա գա ա ճի ուսում նա-
սի րու թյուն ամ նի ո տիկ հե ղու կի քա նա կա կան ո րոշ ման և պոր տա լա րային զար կե րա կի 
դոպ լե րո մետ րիայի մի ջո ցով` հաշ վի առ նե լով ա ճի հա պաղ ման ա ռա ջըն թա ցի և բա-
ցա սա կան պե րի նա տալ ել քե րի միջև գո յու թյուն ունե ցող կա պը: Հե տա գա յում ան հրա-
ժեշտ է հետևո ղա կա նո րեն վե րահս կել պտ ղի ա ճը: Այս մո տե ցումն ար դյու նա վետ է, 
քա նի որ թույլ է տա լիս ուսում նա սի րել ա ճի հե տագ ծե րը, ին չը հե տա գա յում նպաս տում 
է ԳՏՓՊ-ի և ՆԱՀ-ի տար բե րակ մա նը: Խոր հուրդ է տր վում բի ո մետ րիկ գնա հա տում-
ներ կա տա րել ոչ ա վե լի հա ճախ, քան 2 շա բաթ ը նդ մի ջում նե րով՝ ԳՁՀ և պտ ղի ա ճի 
տեմ պի հետ կապ ված սխալ նե րից զերծ մնա լու նպա տա կով: Բա ցի այդ, միան գա մյա 
բի ո մետ րիկ գնա հա տու մը եր րորդ ե ռամ սյա կի ըն թաց քում չի բա րե լա վում պե րի նա տալ 
ել քե րը, հետևա բար՝ խոր հուրդ չի տր վում, բա ցա ռու թյամբ կլի նի կո րեն ցուց ված դեպ-
քե րի: 

Պ լա ցեն տայի գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն

Պ լա ցեն տայի հե տա զո տու մը հա մար վում է ՆԱՀ-ի գնա հատ ման վս տա հե լի մե թոդ, 
քա նի որ ՆԱՀ-ի պա րա գա յում պլա ցեն տա նե րի մեծ մա սը ծննդա լուծ ման պա հին ունե-
նում են փոքր չա փեր և խիստ տե սա նե լի ախ տա հա րում ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա-
նում են գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան պատ կեր նե րին: ԳՁՀ-ի մի ջո ցով փոքր կամ 
ախ տա հար ված պլա ցեն տայի հայտ նա բե րու մը խո սում է այն մա սին, որ ՆԱՀ-ի զար-
գաց ման պատ ճա ռը, մեծ հա վա նա կա նու թյամբ, պլա ցեն տային ան բա վա րա րու թյունն է, 
ուս տի հա մար վում է գնա հատ ման ա վե լի վս տա հե լի մի ջոց, քան ար գան դի զար կե րա կի 
դոպ լե րո մետ րիան (օր.` ցածր PAPP-A ունե ցող կա նանց մոտ): Պլա ցեն տայի մոր ֆո լո-
գիա կան գնա հա տու մը հղի ու թյան 19-23 շա բա թա կան ժամ կե տում (փոքր չա փի հաստ 
պլա ցեն տա` է խո գե նիկ կիս տոզ գո յա ցու թյուն նե րով կամ դոնդող ան ման տես քով, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է պլա ցեն տայի թա վիկ նե րի ա նո մալ ձևա վոր մամբ), ի նչ պես նաև ին-
տեգր ված նա խածննդյան սկ րի նին գի ա րյան թես տե րը և ար գան դի զար կե րա կի դոպ լե-
րո մետ րիան կա րող են ար դյու նա վե տո րեն կան խել ծայ րա հեղ վա ղա ժամ ծննդա բե րու-
թյան ռիս կը այն կա նանց մոտ, ով քեր դաս վել են բարձր ռիս կի խմ բում պլա ցեն տային 
բար դու թյուն նե րի պատ ճա ռով: Հղի ու թյան ա վե լի ուշ ժամ կե տում պլա ցեն տայի գեր ձայ-
նային գնա հա տու մը կա րող է կան խա տե սել ՆԱՀ-ը:
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 Ե ռա չափ (3D) գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն 

Ե ռա չափ գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը հա սա նե լի է դար ձել վեր ջին տաս նա մյա կում 
և այժմ գնա հատ վում է դրա ար դյու նա վե տու թյու նը` որ պես ՆԱՀ-ով բար դա ցած հղի-
ու թյուն նե րի գնա հատ ման մե թոդ: Ե ռա չափ գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը ՆԱՀ-ի 
կլի նի կա կան հե տա զոտ ման ա ռա վել խոս տում նա լից մե թոդ նե րից է, սա կայն, այս այն 
դեռևս լայ նո րեն չի կի րառ վում և պատ շաճ կեր պով չի գնա հատ վել լայ նա ծա վալ կամ 
վե րահսկ վող ուսում նա սի րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում:

 Առաջարկություններ

10-րդ պեր ցեն տի լից ցածր պտ ղի ՈՇ-ը կամ ՊԵՔ-ը կա րող են հա մար վել 
ԳՏՓՊ ախ տո րոշ ման ցու ցա նիշ ներ: A

Պտ ղի քա շի հա տուկ մշակ ված կորը կա րող է բա րե լա վել ԳՏՓՊ-ի և բա ցա-
սա կան պե րի նա տալ ել քե րի կան խա տես ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այն կա-
նանց մոտ, ով քեր պար բե րա բար ան ցնում են պտ ղի չա փե րի գնա հա տում ներ, 
պտ ղի քա շի ան հա տա կա նաց ված կորի կի րա ռու մը կա րող է բա րե լա վել նոր-
մալ պե րի նա տալ ել քե րի կան խա տես ման հնա րա վո րու թյուն նե րը:

C

Եր րորդ ե ռամ սյա կի ըն թաց քում պտ ղի ՈՇ-ի կամ ՊԵՔ-ի ռու տի նային չա փու-
մը չի նվա զեց նում ԳՏՓՊ-ի հա ճա խա կա նու թյու նը և չի բա րե լա վում պե րի նա-
տալ ել քե րը: Ո ւս տի, պտ ղի ռու տի նային բի ո մետ րիայի ան հրա ժեշ տու թյունն 
ար դա րաց ված չէ:

A

Ե թե պտ ղի ՈՇ-ը կամ ՊԵՔ-ը փոքր են 10-րդ ցեն տի լից, կամ գո յու թյուն ունի 
ա ճի դան դա ղած տեմ պի մա սին վկայող որևէ փաստ, ան հրա ժեշտ է կա տա րել 
պտ ղի չա փե րի պար բե րա կան գնա հա տում և պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե-
րո մետ րիա:

√

Դոպ լե րո մետ րիա

 Դոպ լե րո մետ րիայի, հատ կա պես պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի ար դյու-
նա վե տու թյու նը լայ նո րեն ուսում նա սիր վել է պտ ղի ա ճի հա պաղ ման դեպ քե րում: 
● Ա պա ցուց վել է, որ դոպ լե րո մետ րիայի ախ տա բա նա կան տվյալ նե րը զու գակց վում են 

ա ճի հա պաղ ման հետ:
● Հա մա կար գային վե րա նայ ման ար դյուն քում պարզ վել է, որ բարձր ռիս կի խմ բի 

պտուղ նե րի վե րահս կու մը պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի մի ջո ցով 
նվա զեց նում է պե րի նա տալ մա հա ցու թյու նը և հի վան դա ցու թյու նը: Պե րի նա տալ մա-
հա ցու թյան ռիս կը նվա զում է 29%-ով, ե թե պտ ղի ա ճի հա պաղ ման պա րա գա յում, 
բա ցի ստան դարտ նա խածննդյան թես տե րից, ան ց է կաց վում նաև պոր տա լա րի 
զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիա:

● Դոպ լե րո մետ րիկ հս կո ղու թյու նը նաև նվա զեց նում է նա խածննդյան հոս պի տա լա-
ցում նե րի և ծննդա բե րու թյուն նե րի ին դուկ ցիա նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը: 

● Պարզ վել է, որ գո յու թյուն ունի փոխ կապ վա ծու թյուն ա լիք նե րի ոչ նոր մալ ա րա գու-
թյան և պտ ղի հի պօք սե միայի և բա զալ թթ վայ նու թյան միջև:

● ՊԶ-ի բարձր դի մադ րո ղա կա նու թյան դեպքում ան հրա ժեշտ է կրկ նել գնա հա տու մը 
եր կու շա բաթ ան ց: 

● Պոր տա լա րի զար կե րա կի բա ցա կայող կամ հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ 
հոս քը զու գակց վում է պե րի նա տալ մա հա ցու թյան բարձր ռիս կի հետ: Բա ցա կայող 
կամ հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քի պա րա գա յում հղին հոս պի տա լաց-
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վում է և ան ցնում ԿՏԳ: Հե տա դարձ հոս քի առ կա յու թյան դեպ քում հիմ նա կա նում 
ան հրա ժեշտ է խթա նել ծննդա լու ծումն ա ռա ջի կա մի քա նի օր վա ըն թաց քում (դի-
տար կել ստե րոիդ նե րի ըն դուն ման հար ցը): Ո րոշ հե ղի նակ ներ խոր հուրդ են տա լիս 
հե տա զո տել ԵԾ ա րյան հոս քը ՊԶ ախ տա բա նա կան (ԲՎԴՀ կամ ՀՎԴՀ) տվյալ նե-
րի դեպ քում։

 Պոր տա լա րի զար կե րակ

 Պոր տա լա րի զար կե րա կի ա րյու նա հոս քի ա րա գու թյան դոպ լե րո մետ րիկ չա փու մը պտ-
ղի ա ճի հա պաղ ման գնա հատ ման ար դյու նա վետ մի ջոց է այն պա րա գա յում, ե րբ ա ճի 
հա պաղ ման պատ ճա ռը պլա ցեն տայի ֆունկ ցիայի խան գա րումն է, որ տե ղի է ունե ցել 
թա վիկ նե րի ա նոթ նե րի ո չն չաց ման ար դյուն քում: Ե րա կային ծո րա նի և մի ջին ուղե-
ղային զար կե րա կի և պտ ղի այլ ա նոթ նե րի դոպ լե րո մետ րիան նույն պես տե ղե կու թյուն-
ներ է տրա մադ րում պտ ղի հե մո դի նա միկ վի ճա կի մա սին, սա կայն դոպ լե րո մետ րիայի 
կլի նի կա կան պի տա նի ու թյու նը մինչ այժմ հաս տատ վել է միայն պոր տա լա րի զար կե րա-
կի պա րա գա յում: 
Նոր մալ դիաս տո լիկ հոս քը հազ վա դեպ է զու գակց վում պե րի նա տալ մա հա ցու թյան կամ 
հի վան դա ցու թյան զգա լի ո րեն բարձր հա ճա խա կա նու թյան հետ և հա մար վում է պտ ղի 
բար վոք կա ցու թյան հիմ նա վոր ա պա ցույց, հետևա բար նոր մալ դիաս տո լիկ հոս քի մա-
սին տվյալ նե րը թույլ են տա լիս հե տաձ գել ծննդա լու ծու մը այն դեպ քե րում, ե րբ մեծ է 
պտ ղի հե տա գա հա սու նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:
 Դոպ լե րո մետ րիայի ոչ նոր մալ ար դյուն քը սահ ման վում է որ պես 95 ցեն տի լից բարձր 
պուլ սա ցիայի ին դեքս կամ բա ցա կայող/ հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոսք: 
Երբ թա վիկ նե րի ա նո թային հա մա կար գի 30%-ը դա դա րում է գոր ծել, ա ճում է ՊԶ-ի դի-
մադ րո ղա կա նու թյու նը` հան գեց նե լով վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քի կր ճատ ման, ին չը 
չի կա րող հա մար վել ան ցան կա լի ել քե րի կան խա տես ման վս տա հե լի մի ջոց: Ե րբ ո չն-
չա նում է թա վիկ նե րի ա նոթ նե րի 60-70%-ը, ՊԶ-ի դիաս տո լիկ հոս քը վե րա նում է կամ 
շարժ վում հե տա դարձ ուղ ղու թյամբ, ին չը հան դի սա նում է պտ ղի հա մար բա ցա սա կան 
ել քի ցու ցա նիշ: Հե տա դարձ դիաս տո լիկ հոս քը զու գակց վում է ա վե լի ան բա րենպաստ 
նո րած նային ել քե րի հետ, քան բա ցա կայող դիաս տո լիկ հոս քը: 
ՆԱՀ-ի ախ տո րոշ ման հա մար ՊԶ-ի հոս քի ա րա գու թյան դոպ լե րային չա փում նե րը կա-
տար վում են շա բա թա կան կտր ված քով: Ե թե հա ջորդ դոպ լե րո մետ րիայի ար դյունք նե-
րը նոր մալ են, դոպ լե րո մետ րիան ան ց է կաց վում եր կու շա բա թը մեկ հա ճա խա կա նու-
թյամբ: Ե րկ շա բա թյա ը նդ մի ջու մը ող ջա միտ ժա մա նա կա հատ ված է 5-րդ պեր ցեն տի-
լից ցածր կամ դրան հա վա սար պտ ղի են թադ րյալ քա շի, պրոգ րե սիվ ա ճի, ամ նի ո տիկ 
հե ղու կի նոր մալ ծա վա լի, մոր մոտ պլա ցեն տային խան գա րում նե րի ռիս կի գոր ծոն նե րի 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում: 
Ե թե ՊԶ-ի դիաս տո լիկ հոս քը առ կա է, սա կայն ո րո շա կի ո րեն նվա զել է (պուլ սա ցիայի 
ցու ցա նի շը >95-րդ պեր ցեն տի լից), պետք է կա տա րել շա բա թա կան դոպ լե րո մետ րիա` 
բա ցա կայող կամ հե տա դարձ հոս քի ա ռա ջըն թա ցը վե րահս կե լու նպա տա կով: Բա ցա-
կայող կամ հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քի առ կա յու թյու նը ՊԶ-ում կա րող է 
լի նել պտ ղի սր տա նո թային և նյու թա փո խա նա կային հա մա կար գի վատ թա րաց ման ցու-
ցա նիշ: Նշ ված եր կու ան կա նո նու թյուն նե րից մե կի առ կա յու թյան դեպ քում քն նու թյան է 
ա ռն վում ծննդա լուծ ման հար ցը: Այն ո րոշ վում է` հաշ վի առ նե լով հղի ու թյան ժամ կե տը 
և ա մե նօ րյա ոչ սթ րե սային թես տի կամ բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆի լի գնա հատ ման նոր մալ 
ար դյունք նե րը: Գո յու թյուն ունի առ ցանց հաշ վիչ, ո րի օգ նու թյամբ կա րե լի է հաշ վար կել 
գես տա ցի ոն տա րի քի վրա հիմն ված նոր մե րը պոր տա լա րի զար կե րա կի 95-րդ պեր ցեն-
տի լից բարձր պուլ սա ցիայի ին դեք սի հա մար:
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Չ կան վս տա հե լի վկա յու թյուն ներ առ այն, որ միայն ՄՈՒԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ար-
դյունք նե րի հի ման վրա կա րե լի է կլի նի կա կան ո րո շում ներ ըն դու նել ծննդա լուծ ման 
ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ, սա կայն ՄՈՒԶ-ի դոպ լե րային ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու-
թյուն նե րը կա րող են ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ար դյունք նե րի հետ միա սին կի րառ վել 
հի պօք սիայի աս տի ճա նի ո րոշ ման և բա ցա սա կան նո րած նային ել քե րի կան խա տես-
ման հա մար:

 Ե րա կային ծո րան 

Ե րա կային ծո րա նի դոպ լե րո մետ րիան տե ղե կու թյուն ներ է տրա մադ րում պտ ղի հե մո դի-
նա միկ վի ճա կի մա սին, սա կայն չկան հա մո զիչ ա պա ցույց ներ առ այն, որ ստաց ված 
տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են հիմք հան դի սա նալ ծննդա լուծ ման վե րա բե րյալ կլի նի-
կա կան ո րո շում ներ ըն դու նե լու հա մար: Ե րա կային ա րյան շր ջա նա ռու թյան փո փո խու-
թյուն նե րը, այդ թվում` ե րա կային ծո րա նի հե տա դարձ հոս քը կամ պոր տա լա րի ե րա կի 
պուլ սա ցի ոն ա րյու նա հոս քը հիմ նա կա նում տե ղի են ունե նում ա վե լի ուշ, քան զար կե-
րա կային շր ջա նա ռու թյան փո փո խու թյուն նե րը: Պոր տա լա րի զար կե րա կի դի մադ րո ղա-
կա նու թյան ա ճի հետ խան գար վում է պտ ղի սր տի աշ խա տան քը և ե րա կային կենտ րո-
նա կան ճն շու մը մե ծա նում է, ին չի հետևան քով նվա զում է ե րա կային ծո րա նի և այլ խո-
շոր ե րակ նե րի դիաս տո լիկ հոս քը: Լայ նա ցած ե րա կային ծո րա նը փո խում է սնն դա րար 
նյու թե րով և թթ ված նով հա րուստ ա րյան հոս քը դե պի սիր տը, սա կայն միա ժա մա նակ 
խթա նում է սր տի խո ռո չի ճնշ ման ռետ րոգ րա դային փո խան ցու մը: Ե րա կային ծո րա նի 
դի մադ րո ղա կա նու թյան ին դեք սը մե ծա նում է` ի վեր ջո հան գեց նե լով ա լի քի կորս տի: 
Ե րա կային ծո րա նի բա ցա կայող կամ հե տա դարձ a-ա լի քը սր տա նո թային ան կա յու նու-
թյան ցու ցա նիշ է և կա րող է լի նել սպառ նա ցող ա ցի դե միայի և մահ վան նշան: Չնա յած 
7.20-ից ցածր պտ ղի pH-ի ը նդ հա նուր զգա յու նու թյունն ու սպե ցի ֆի կու թյու նը կազ մում 
են ըն դա մե նը 65% և 95% հա մա պա տաս խա նա բար, պետք է հաշ վի առ նել բա ցա կայող 
կամ հե տա դարձ ե րա կային ծո րա նի a-ա լի քի տևո ղու թյու նը, ո րն ազ դե ցու թյուն է թող-
նում ել քե րի վրա ան կախ գես տա ցի ոն տա րի քից: Դոպ լե րո մետ րիկ այս ան կա նո նու-
թյան պահ պան ման յու րա քան չյուր օր կրկ նա պատ կում է մե ռե լած նու թյան հնա րա վո րու-
թյու նը` ան հա վա նա կան դարձ նե լով պտ ղի կյան քի մեկ շա բա թից ա վել տևո ղու թյու նը: 

 Մի ջին ուղե ղային զար կե րակ 

Մի ջին ուղե ղային զար կե րա կի (ՄՈՒԶ) դոպ լե րո մետ րիան նույն պես տե ղե կու թյուն ներ է 
ա պա հո վում պտ ղի հե մո դի նա մի կայի մա սին: Ա ռանց բար դու թյուն նե րի ըն թա ցող հղի-
ու թյուն նե րի ժա մա նակ պտ ղի ուղեղն ունե նում է բարձր դի մադ րո ղա կա նու թյամբ ա րյան 
շր ջա նա ռու թյուն: Պրոգ րե սիվ հի պօք սիայի հետևան քով ա րյան հոսքն ա վե լա նում է, 
որ պես զի լրաց վի թթ ված նի պա կա սը («ու ղե ղը խնայե լու» է ֆեկտ): 
Չ կան հա վաս տի վկա յու թյուն ներ առ այն, որ միայն ՄՈՒԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ար-
դյունք նե րի հի ման վրա կա րե լի է կլի նի կա կան ո րո շում ներ ըն դու նել ծննդա լուծ ման 
ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ, սա կայն ՄՈՒԶ-ի դոպ լե րային ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու-
թյուն նե րը կա րող են ՊԶ դոպ լե րո մետ րիայի ար դյունք նե րի հետ միա սին կի րառ վել հի-
պօք սիայի աս տի ճա նի ո րոշ ման և նո րած նային բա ցա սա կան ել քե րի կան խա տես ման 
հա մար:

 Ցե րեբ րալ-պ լա ցեն տային հա րա բե րակ ցու թյուն

 Ցե րեբ րալ-պ լա ցեն տային դոպ լե րո մետ րիայի հա րա բե րակ ցու թյու նը (ՑՊՀ) ՄՈՒԶ-ի 
պուլ սա ցիայի ին դեքսն է (կամ դի մադ րո ղա կա նու թյան ին դեք սը) բա ժա նած պոր տա լա-
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րի զար կե րա կի պուլ սա ցիայի ին դեք սի ար ժե քին (կամ դի մադ րո ղա կա նու թյան ին դեք սի 
ար ժե քին): Ցածր ՑՊՀ-ն են թադ րում է, որ կա տար վել է պտ ղի ա րյան շր ջա նա ռու թյան 
վե րա բաշ խում («ու ղե ղը խնայե լու» է ֆեկտ), և հան դի սա նում է նո րած նային բա ցա սա-
կան ել քե րի ցու ցա նիշ: Բա ցա սա կան ել քերն ե ն՝ ներ փո րո քային ա րյու նա հո սու թյուն, 
պե րի վենտ րի կու լ յար լեյ կո մա լյա ցիա, հի պօք սիկ ի շե միկ էն ցե ֆա լո պա թիա, մե ռու կաց-
նող էն տե րո կո լիտ, բրոն խո թո քային դիսպ լա զիա, սեպ սիս և մահ:
ՑՊՀ-ն հա մար վել է նո րած նային բա ցա սա կան ել քի կան խա տես ման ա ռա վել ար դյու-
նա վետ մի ջոց 95 ցեն տի լից բարձր ՊԶ-ի պուլ սա ցիայի ին դեք սի պա րա գա յում: Այս 
դեպ քե րում ան կա նոն ՑՊՀ-ի բա ցա հայ տու մը թույլ է տա լիս բարձ րաց նել նո րած նային 
բա ցա սա կան ել քե րի կան խա տես ման մա կար դա կը մինչև ՊԶ-ի բա ցա կայող կամ 
հետա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քի պա րա գա յում կա տար վող կան խա տե սում-
ները: 
ՆԱՀ-ի պա րա գա յում բա ցա սա կան ել քե րի ռիս կը կան խա տե սե լու հա մար ար դյու նա-
վետ է հա մար վում ՑՊՀ հա մա տե ղու մը ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի հետ: Այ նուա մե նայ-
նիվ, այս հա րա բե րակ ցու թյան ռու տի նային կլի նի կա կան օգ տա գոր ծում խոր հուրդ չի 
տր վում, քա նի որ բա ցա սա կան ել քե րի կան խա տես ման հա մար ա ռա վե լա գույնս ար-
դյու նա վետ շե մային ՑՊՀ ար ժե քը, ան կա նոն ՑՊՀ-ի կար գա վոր ման կարևո րու թյու նը 
և ուշ գես տա ցի ոն տա րի քում ՆԱՀ-ով բար դա ցած հղի ու թյուն նե րի վար ման մեջ ՑՊՀ 
պո տեն ցիալ դե րը դեռևս լրա ցու ցիչ հե տա զոտ ման կա րիք ունեն: 

 Պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք նե րով ԳՏՓՊ 

Նա խածննդյան շր ջա նում հայտ նա բեր ված գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտուղ-
նե րի մո տա վո րա պես եր կու եր րոր դի մոտ ար ձա նագր վում են ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի 
նոր մալ ար դյունք ներ, ին չը սո վո րա կան երևույթ է 34 շա բա թա կան ժամ կե տից ուշ ախ-
տո րոշ ված ԳՏՓՊ պա րա գա յում: ՊԶ-ի դոպ լե րային նոր մալ ցու ցա նիշ նե րը բա ցա ռում 
են ֆե տո-պ լա ցեն տային ա նոթ նե րի պա թո լո գիան, սա կայն կա րող են զու գակց վել պլա-
ցեն տայի պա թո լո գիայի, օ րի նակ` ան կա նոն ար գան դա-պ լա ցեն տային պեր ֆու զիայի 
կամ սնն դա րար նյու թե րի փո խանց ման խան գա րում նե րի հետ: Այս նո րա ծին նե րի մա-
հա ցու թյան և հի վան դա ցու թյան հա ճա խա կա նու թյունն ա վե լի բարձր է, քան գես տա-
ցի ոն տա րի քին հա մա պա տաս խան չա փե րի նո րա ծին նե րի մոտ, սա կայն ա վե լի ցածր, 
քան ՊԶ-ի դոպ լե րային ան կա նոն ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում: 
ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք նե րով ԳՏՓՊ, ո րոնք գտն վում են հի վան-
դա ցու թյան բարձր ռիս կի խմ բում (ա ցի դոզ ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ, կե սա րյան հա-
տում պտ ղի դիսթ րե սի պա րա գա յում), նե րա ռում են հետևյալ են թախմ բե րը.
● մի ջին ուղե ղային զար կե րա կի (ՄՈՒԶ) դոպ լե րո մետ րիայի ախ տա բա նա կան ար-

դյունք ներ, 
● ՄՈՒԶ/ՊԶ դոպ լե րային ցու ցա նիշ նե րի ան կա նոն հա րա բե րակ ցու թյուն (ՑՊՀ),
● ԳՏՓՊ ախ տո րոշ ման պա հին ար գան դի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն 

ար դյունք ներ,
● ծայ րա հեղ ԳՏՓ` 3-րդ ցեն տի լից ցածր պտ ղի են թադ րյալ քա շով:
 Բարձր ռիս կի այս խմ բե րում խոր հուրդ է տր վում խթա նել ծննդա բե րու թյու նը 38 շա բա-
թա կան ժամ կե տում կամ ա վե լի վաղ̀  մոր կամ պտ ղի մոտ այլ խն դիր նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում: 
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Ար գան դի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի ախ տա բա նա կան ար դյունք ներ 

Այն հղի ու թյուն նե րը, ո րոնց ըն թաց քում ԳՏՓՊ ախ տո րոշ ման պա հին առ կա են ՊԶ-ի 
դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք ներ, ԱԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն մի ջին 
ցու ցա նիշ ներ կամ ԱԶ-ի ե րկ կող մա նի փո րակ ներ («notch» ախ տա նիշ), դաս վում են 
պլա ցեն տային ա րյան ան կա նոն մա տա կա րար ման, ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ պտ ղի 
ան բա րեն պաստ վի ճա կի բարձր ռիս կի են թախմ բին:
 Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար չա փա զանց փոքր պտուղ նե րի մոտ` 3-րդ ցեն տի լից 
ցածր են թադ րյալ քա շով, ՊԶ, ՄՈՒԶ, ՑՊՀ և ԱԶ դոպ լե րային ուսում նա սի րու թյուն նե-
րի նոր մալ ար դյունք նե րով, այ նուա մե նայ նիվ, մեծ է ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ սպառ-
նա ցող վի ճա կի զար գաց ման ռիս կը, ո րը կա րող է տե ղի ունե նալ կծ կանք նե րի ա ռա-
ջաց ման պա հից ո րոշ ժա մա նակ ան ց: Ո ւս տի, այս խն դիր նե րով ըն թա ցող հղի ու թյուն-
նե րը նույն պես կազ մում են բարձր ռիս կի են թա խումբ:

Առաջարկություններ

Ա պա ցուց վել է, որ բարձր ռիս կի խմ բի հղիների շր ջա նում ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ-
րիան նպաս տում է պե րի նա տալ հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան մա կար-
դա կի նվազ մա նը: Ա նհ րա ժեշտ է դի տար կել ՊԶ-ն որ պես ԳՏՓՊ հս կո ղու թյան 
ա ռաջ նային գոր ծիք:

A

Ե թե ՊԶ-ի ա րյան հոս քի դոպ լե րո մետ րիկ ցու ցա նիշ նե րը նոր մալ են, ող ջա միտ 
է հս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նել յու րա քան չյուր 14 օ րը մեկ: B

Ա վե լի հա ճա խա կի ռե ժի մով դոպ լե րո մետ րիկ հս կո ղու թյուն կա րող է ան ցկաց-
վել գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար չա փա զանց փոքր պտ ղի պա րա գա յում: B

ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն ար դյունք նե րով ԳՏՓՊ (ՆԱՀ)

ՊԶ-ի ա րյան հոս քի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում (ե րբ պուլ սա-
ցիայի կամ դի մադ րո ղա կա նու թյան ին դեք սի ստան դարտ շե ղու մը 2-ով բարձր է գես-
տա ցի ոն տա րի քի հա մար մի ջին ցու ցա նիշ նե րից), ծննդա լուծ ման ցուց ման բա ցա կա յու-
թյան պա րա գա յում, ան հրա ժեշտ է շա բա թը եր կու ան գամ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նել 
վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քով պտուղ նե րի և ա մե նօ րյա կտր ված քով` բա ցա կայող/ հե-
տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քով պտուղ նե րի վի ճա կի նկատ մամբ:

Առաջարկություններ

Վա ղա ժամ ԳՏՓՊ-ի պա րա գա յում մի ջին ուղե ղային զար կե րա կի (ՄՈՒԶ) 
դոպ լե րո մետ րիայի մի ջո ցով ա ցի դե միայի և բա ցա սա կան ել քե րի կան խա տես-
ման ճշգր տու թյու նը սահ մա նա փակ է և չի կա րող կի րառ վել որ պես ծննդա լուծ-
ման ժամ կե տի ո րոշ ման մե թոդ: 

B

ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք նե րով ժամ կե տային ԳՏՓՊ-ի պա-
րա գա յում ՄՈՒԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն ար դյուն քը (ՊԻ՝ <5-րդ ցեն-
տիլ) ա պա հո վում է ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ ա ցի դո զի զար գաց ման կան-
խա տես ման չա փա վոր ճշգր տու թյուն և կի րառ վում է ծննդա լուծ ման ժամ կե տը 
պլա նա վո րե լու հա մար:

C

Ե րա կային ծո րա նի դոպ լե րո մետ րիան ա պա հո վում է ա ցի դե միայի և բա ցա սա-
կան ել քե րի կան խա տես ման չա փա վոր ճշգր տու թյուն: C
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Ե րա կային ծո րա նի դոպ լե րո մետ րիան կի րառ վում է ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիկ 
ան կա նոն ցու ցա նիշ նե րով վա ղա ժամ ԳՏՓՊ-ի հս կո ղու թյան և ծննդա լուծ ման 
ժամ կե տի սահ ման ման հա մար:

C

Ոչ սթ րե սային թեստ և բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆիլ

Պտ ղի վի ճա կի մո նի տո րին գի ար դյու նա վետ մի ջոց ներ են հա մար վում ի նչ պես ոչ սթ-
րե սային թես տը, ո րի հետ միա սին ո րոշ վում է ամ նի ո տիկ հե ղու կի ծա վա լը, այն պես էլ 
բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆի լի (ԲՖՊ) գնա հա տու մը, կամ եր կու սը մեկ տեղ: 
ԲՖՊ-ի գնա հա տու մը հա րա բե րա կա նո րեն դյու րին է և հազ վա դեպ է պա տա հում, որ 
թես տի նոր մալ ար դյունք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում ար ձա-
նագր վեն պտ ղի մահ վան դեպ քեր: Ոչ սթ րե սային թես տի կի րառ ման դեպ քում ան հրա-
ժեշտ է նաև գնա հա տել ամ նի ո տիկ հե ղու կի ծա վա լը շա բա թա կան կտր ված քով: Ոչ սթ-
րե սային թես տե րը և ԲՖՊ-ի գնա հա տում ներն ան ց են կաց վում ա ռն վազն շա բա թը մեկ 
ան գամ: Ե թե ՆԱՀ-ը զու գակց վում է սա կա վաջ րու թյան, պրե էկ լամպ սիայի, պոր տա-
լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիկ ին դեք սի ա ճի և այլ պա թո լո գիկ հան գա մանք նե րի 
հետ, ան հրա ժեշտ է մե ծաց նել թես տա վոր ման հա ճա խա կան ու թյու նը (օր.` եր կու ԲՖՊ, 
եր կու ոչ սթ րե սային թեստ, կամ մեկ ոչ սթ րե սային թեստ և մեկ ԲՖՊ): Բա ցա կայող 
կամ հե տա դարձ դիաս տո լիկ հոս քի առ կա յու թյամբ պտուղ նե րի թես տա վո րումն ան ց է 
կաց վում ա մե նօ րյա ռե ժի մով, քա նի որ այս պտուղ նե րի վի ճա կը կա րող է վատ թա րա-
նալ ա րագ տեմ պե րով: 

Պտ ղի շար ժում նե րի մո նի տո րինգ

● Լայ նա ծա վալ ռան դո մի զաց ված հե տա զո տու թյան ար դյուն քում չհա ջող վեց ա պա-
ցու ցել պտ ղի շար ժում նե րի դիագ րամ նե րի կազմ ման ար դյու նա վե տու թյու նը: 

● Ն պա տա կա հար մար է հա մար վում ի րա կա նաց նել պտ ղի շար ժում նե րի ը նդ հա նուր 
ուսում նա սի րու թյուն: 

ԿՏԳ մո նի տո րինգ (ոչ սթ րե սային թեստ)

 Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ ոչ մի ան հա տա կան թեստ չի կա րող ա մե նայն ճշգր-
տու թյամբ կան խա տե սել պե րի նա տալ ել քե րը, պտ ղի վի ճա կի գնա հատ ման հա մար 
հա ճախ օգ տա գործ վում են մի շարք այլ մե խա նիզմ ներ: ԿՏԳ-ն ճա նաչ վել է որ պես 
պտ ղի ըն թա ցիկ վի ճա կի գնա հատ ման նա խածննդյան մո նի տո րին գի ա ռաջ նային մե-
թոդ: Չնա յած իր բարձր զգա յու նու թյա նը, ԿՏԳ-ի բա ցա սա կան ել քե րի կան խա տես-
ման կեղծ-դ րա կան պա տաս խան նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը կազ մում է 50%: Բա ցի 
այդ, բարձր ռիս կի հղի նե րի մոտ ԿՏԳ-ի կի րառ ման մե տաա նա լի զը չի ա պա ցու ցել 
դրա դրա կան ազ դե ցու թյու նը պե րի նա տալ մա հա ցու թյան մա կար դա կի նվազ ման վրա: 
Հայտ նի է ԿՏԳ-ի օգ տա կա րու թյու նը սուր հի պօք սիայի հայտ նա բեր ման հար ցում, սա-
կայն քրո նիկ հի պօք սիայի բա ցա հայտ ման հա մար ԿՏԳ-ի ար դյու նա վե տու թյու նը ցածր 
է: Այ նուա մե նայ նիվ, նոր մալ ար դյունք նե րով ԿՏԳ-ի դեպ քում բա րե հա ջող ծննդա լուծ-
ման և դրա կան պե րի նա տալ ել քե րի հա վա նա կա նու թյու նը զգա լի ո րեն ա վե լի բարձր է, 
քան թես տի ա նո մալ ար դյունք նե րի պա րա գա յում: Հա մա կարգ չայ նաց ված ԿՏԳ-ն հա-
մար վում է ա վե լի հու սա լի, օբյեկ տիվ և ճշգ րիտ: Հա մա կարգ չայ նաց ված ԿՏԳ վեր լու-
ծու թյամբ նվա զեց ված վա րիա բե լու թյու նը կա րող է ա վե լի սեր տո րեն փոխ կա պակց ված 
լի նել ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ զար գա ցող ա ցի դո զի և հի պօք սիայի հետ: 
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32 շա բա թից մեծ հղի ու թյան ժամ կետ նե րում՝ 
● ամ նի ո տիկ հե ղու կի ծա վա լի կամ դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նո նու թյուն նե րի դեպ քում 

ԿՏԳ-ն ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել շա բա թը եր կու ան գամ,
● ԿՏԳ-ի ան ցկա ցումն ա մե նօ րյա ռե ժի մով ան հրա ժեշտ է բա ցա կայող կամ հե տա-

դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոս քով ուղեկց վող հղի ու թյան դեպ քում,
● 32 շա բա թից փոքր գես տա ցի ոն տա րի քի դեպ քում ան հրա ժեշտ է քն նար կել ԿՏԳ 

մո նի տո րին գի ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը:
 Ոչ սթ րե սային թես տը (կար դի ո տո կոգ րա ֆիա) պտ ղի վի ճա կի մո նի տո րին գի պարզ 
և մատ չե լի կար ճա ժամ կետ մի ջոց է: Այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել պտ ղի բա րեն պաստ 
վի ճա կի հաս տատ ման հա մար, ե րբ պտ ղի կա յուն շն չա ռու թյան բա ցա կա յու թյան 
հետևան քով բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆի լի մա կար դա կը կազ մում է 6/8, կամ սո վո րեց նել 
հղի նե րին գնա հա տել պտ ղի գոր ծու նե ու թյու նը, կամ օ րը եր կու ան գամ ստա ցի ո նար 
պայ ման նե րում ան ցկաց նել պտ ղի ին տեն սիվ մո նի տո րինգ` ՆԱՀ-ով ըն թա ցող, 32 շա-
բա թից փոքր գես տա ցիայի եր կա րաձգ ման նպա տա կով: 32 շա բա թա կան ժամ կե տից 
հե տո ան ցկաց ված դոպ լե րո մետ րիայի ոչ նոր մալ ար դյունք նե րի հետ կապ ված խն դիր-
ներն ա ռա վե լա գույնս ար դյու նա վետ կա րե լի է լու ծել ծննդա լուծ ման մի ջո ցով: 

Առաջարկություններ

ԿՏԳ-ն չպետք է կի րառ վի որ պես ԳՏՓՊ-ի վի ճա կի հս կո ղու թյան միակ մի ջոց: A

Բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆիլ

 Բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆի լը պտ ղի մոտ աս ֆիք սիայի և/ կամ քրո նիկ հի պօք սիայի առ կա-
յու թյան ստուգ ման մե թոդ է: Այն հիմն ված է հինգ փո փո խա կան նե րի վրա` պտ ղի շն չա-
ռու թյուն, պտ ղի շար ժում, պտ ղի մկա նային տո նուս, պտ ղի սր տի զար կե րի հա ճա խա-
կա նու թյան ոչ սթ րե սային թես տա վո րում և ամ նի ո տիկ հե ղու կի ծա վա լի քա նա կա կան 
գնա հա տում: Այս փո փո խա կան նե րից յու րա քան չյու րի առ կա յու թյու նը գնա հատ վում է 
եր կու միա վո րով, ի սկ բա ցա կա յու թյու նը` 0 միա վո րով: Ա ռա ջին չորս փո փո խա կան նե-
րը պտ ղի ա ռող ջու թյան ան մի ջա կան գնա հա տա կան ներն են, ի սկ վեր ջի նը պտ ղի ե րկ-
րա րա ժամ կետ գնա հա տումն է: Մի ջին ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում քրո նիկ 
հի պօք սիայով պտ ղի մոտ կա րող է ամ նի ո տիկ հե ղու կի նոր մալ մա կար դա կից զար գա-
նալ խիստ ար տա հայտ ված սա կա վաջ րու թյուն, կազ մում է 23 օր: Ո ւս տի, բի ո ֆի զի կա-
կան պրո ֆիլն ունի բա ցա սա կան կան խա տես ման բարձր ար դյու նա վե տու թյուն հղի նե րի 
բարձր ռիս կի խմ բե րում, այն կա րող է հա մար վել պտ ղի վի ճա կի կար ճա ժամ կետ թեստ: 
Որ պես պտ ղի վի ճա կի ստուգ ման գոր ծիք` ԲՖՊ-ն հիմ նա կա նում կի րառ վել է ժամ կե-
տային հղի ու թյուն նե րի դեպ քում:

Առաջարկություններ

Բի ո ֆի զի կա կան պրո ֆի լը չպետք է կի րառ վի որ պես վա ղա ժամ ԳՏՓՊ-նե րի 
հս կո ղու թյան մե թոդ: A
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● Ա նամ նե զի ման րա մասն տվյալ ներ` ռիս կի գոր ծոն նե րի հայտ նա բեր ման հա մար: 
● Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում 

(օր.` օգ տա գոր ծել հա վա սա րակշռ ված սնն դա կարգ, հրա ժար վել ծխա խո տի, ալ կո-
հո լի և այլ նյու թե րի չա րա շա հու մից, դա դա րել աշ խա տել):

 ՆԱՀ-ը կան խե լու նպա տա կով մշակ վել են բազ մա թիվ մո տե ցում ներ, ուսում նա սիր վել 
են մի շարք սնն դայինև դի ե տիկ հա վե լում նե րի կի րառ ման ռազ մա վա րու թյուն ներ, չնա-
յած չի ա պա ցուց վել և ոչ մե կի ար դյու նա վե տու թյու նը:
Նշ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րը նե րա ռում են ան հա տա կա նաց ված սնն դային խորհր-
դատ վու թյուն, ձկան, ցածր յու ղայ նու թյամբ մսի, ձա վա րե ղե նի, մր գի, բան ջա րե ղե նի 
սպառ ման ծա վա լի ա վե լա ցում, ա ղի ցածր պա րու նա կու թյամբ սնն դա կար գի օգ տա-
գոր ծում, եր կա թի, ցին կի, կալ ցի ու մի, սպի տա կուց նե րի, մագ նե զի ու մի և վի տա մին D-ի 
ըն դու նում: Հետևա բար, սնն դային և դի ե տիկ հա վե լում նե րի կի րա ռու մը չի կան խում 
ՆԱՀ-ը, ուս տի խոր հուրդ չի տր վում: Նմա նա պես, չկան հետևո ղա կան վկա յու թյուն ներ 
առ այն, որ ստա ցի ո նար կամ ամ բու լա տոր ան կող նային ռե ժի մը կան խար գե լում է պտ-
ղի զար գաց ման հա պա ղու մը կամ նպաս տում է ԳՏՓՊ ծննդա բե րու թյուն նե րի հա ճա-
խա կա նու թյան նվազ մա նը: 
Ո րոշ փոր ձա գետ ներ պաշտ պա նում են այն գա ղա փա րը, որ ա նամ նե զում ԳՏՓՊ ունե-
ցող կա նանց պետք է նշա նա կել աս պի րին` պլա ցեն տային ան բա վա րա րու թյան կանխ-
ման նպա տա կով, սա կայն չկան բա վա րար քա նա կի վկա յու թյուն ներ ՆԱՀ-ի կան խար-
գել ման նպա տա կով նման թե րա պիայի ռու տի նային նշա նակ ման հա մար:
 ՆԱՀ-ի ռիս կի խմ բին դաս վող հղի ու թյուն նե րի վար ման հա մար ա ռա ջարկ վել են 
հետևյալ տար բե րակ նե րը, ո րոնց ար դյու նա վե տու թյու նը մինչ այժմ չի ա պա ցուց վել.
● աս պի րին,
● հոս պի տա լա ցում և ան կող նային ռե ժիմ, 
● բե տա-մի մե տիկ ներ և կալ ցի ու մի խո ղո վակ նե րի պա շա րիչ ներ, 
● պ լազ մայի ծա վա լի ը նդ լայ նիչ ներ (բարձր մոլեկուլյար քաշով լուծույթներ): 
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ԳՏՓՊ-ի վա րու մը ծննդա լուծ ման օպ տի մալ ժամ կե տը ո րո շելն է և զգու շա վոր կլի նի կա-
կան հա վա սա րակշ ռում է պա հան ջում ծննդա լուծ ման հե տաձգ ման հետևան քով մե ռե-
լած նու թյան ռիս կի և յաթ րո գեն վա ղա ժամ ծննդա բե րու թյան ար դյուն քում հի վան դա ցու-
թյան կամ նո րած նային մահ վան հան գեց նող ռիս կի միջև:
 Նե րար գան դային կյան քի տևո ղու թյան եր կա րաց ման հիմ նա կան նպա տակ ներն են. 
● խու սա փել մահ վան ել քե րից (24-26 շա բա թա կան), 
● ձգ տել պտ ղի գո յատև մա նը (26-28 շա բա թա կան), 
● ն վա զեց նել հի վան դա ցու թյու նը (28-30 շա բա թա կան), 
● ձգ տել պտ ղի հա սու նաց մա նը (>30 շա բա թա կան): 
Պե րի նա տալ ել քե րի կարևոր ո րո շիչ գոր ծոն ներն են ծննդա լուծ ման պա հին հղի ու թյան 
ժամ կե տը և նո րած նի քա շը: Գո յատև ման ա ռու մով հե ռան կա րային են 800 գրա մից 
ա վե լի քա շով և 29 շա բա թից բարձր գես տա ցի ոն տա րի քի նո րա ծին նե րը: Հետևա բար, 
ծննդա լուծ ման ժամ կե տի ո րոշ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ա ռաջ նորդ վել ՆԱՀ-ի աս տի-
ճա նով և ախ տո րոշ ման պա հին հղի ու թյան ժամ կե տով: Ծնն դա լուծ ման ժամ կե տի օպ-
տի մա լաց ման հա մար կարևոր դեր են կա տա րում պտ ղի ա ճի դի նա մի կայի, ամ նի ո տիկ 
հե ղու կի ծա վա լի, պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի, բի ո ֆի զի կա կան պրո-
ֆի լի և ԿՏԳ մո նի տո րին գի ար դյունք նե րը։

ՓԳՏՊ

ՓԳՏՊ-ի դեպ քե րում (10-րդ ցեն տի լից ցածր բի ո մետ րիա, ամ նի ո տիկ հե ղու կի նոր մալ 
ծա վալ և պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք ներ) ան հրա-
ժեշտ է հե տաձ գել ծննդա լու ծու մը մինչև գես տա ցիայի ա ռն վազն 37-րդ շա բա թը և նույ-
նիսկ մինչև 38-40-րդ շա բաթ նե րը: 

 ՆԱՀ

 ՆԱՀ-ի պա րա գա յում պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն ար-
դյունք ներն ա ռա վե լա գույնս մե ծաց նում են պե րի նա տալ հի վան դա ցու թյան և մա հա-
ցու թյան ռիս կը, և այս մե ծա ցած ռիս կը պահ պան վում է ան կախ ծննդա լուծ ման պա հին 
առ կա գես տա ցի ոն տա րի քից [Unterscheider et al, 2013]: Ո ւս տի, բար դա ցած ՆԱՀ-ի 
դեպ քե րում (10-րդ ցեն տի լից ցածր բի ո մետ րիա, ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն 
ար դյունք ներ, օ րի նակ` 95-րդ ցեն տի լից բարձր պուլ սա ցիայի ին դեքս, բա ցա կայող 
կամ հե տա դարձ վերջ նա կան դիաս տո լիկ հոսք) ան հրա ժեշտ է կան խար գե լել շն չա ռա-
կան դիսթ րե սը` ժա մա նա կին նշա նա կե լով նա խածննդյան կոր տի կոս տե րոիդ ներ 24+0 
և 34+0 շա բաթ նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Գո յու թյուն ունեն եր կա րա-
ժամ կետ վս տա հե լի տվյալ ներ և ա ճող թվով վկա յու թյուն ներ, ո րոնք հաս տա տում են, 
որ ստե րոիդ նե րի կի րա ռու մը, է լեկ տիվ կե սա րյան հա տու մից հե տո նո րած նային շն չա-
ռա կան խան գա րում նե րի կան խար գել ման նպա տա կով, ար դյու նա վետ է նույ նիսկ 36-
րդ շա բա թից ուշ գես տա ցի ոն տա րի քում: Հա մա ձայն այս բազ մա կենտ րոն ռան դո մի-
զաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի` նո րա ծին նե րի շն չա ռա կան խան գա րում նե-
րի հա ճա խա կա նու թյունն ա վե լի ցածր է նրանց մոտ, ով քեր ծննդա լու ծու մից 48 ժամ 
ա ռաջ ստա ցել են ստե րոիդ ներ, և այս փաս տը ար ձա նագր վել է 37 շա բա թա կան (11.4% 
5.2%-ի դի մաց), 38 շա բա թա կան (11.4% 5.2%-ի դի մաց) և 39 շա բա թա կան(1.5% 0.6%-
ի դի մաց) գես տա ցի ոն տա րիք նե րում: Հա մա ձայն հե ղի նակ նե րի եզ րա կա ցու թյան` նա-
խածննդյան ստե րոիդ նե րը ան հրա ժեշտ է կի րա ռել գես տա ցիայի 37-38 շա բա թա կան 
ժամ կետ նե րում է լեկ տիվ կե սա րյան հատ ման պա րա գա յում:
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 Պոր տա լա րի զար կե րա կի մե ծա ցած դի մադ րո ղա կա նու թյան դեպ քում ող ջա միտ է հա-
մար վում սո նոգ րա ֆիկ հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նել շա բա թա կան ը նդ մի ջում նե րով 
կամ ա վե լի հա ճախ:
Ծնն դա լուծ ման հար ցը դի տարկ վում է 37 շա բա թա կան ժամ կե տում և կա րող է ի րա կա-
նաց վել ծննդա բե րու թյան ին դուկ ցիա` սահ մա նե լով խիստ ԿՏԳ մո նի տո րինգ այն պա-
հից հե տո, ե րբ ա ռա ջա նում են կծ կանք նե րը և ծննդա բե րու թյու նը հա մար վում է սկս-
ված: 
Ա վե լի վաղ ծննդա լու ծու մը ցուց ված է պոր տա լա րի զար կե րա կի ԲՎԴՀ կամ ՀՎԴՀ 
առ կա յու թյան դեպ քում: Այս հղի նե րը ա պա հով վում են ա մե նօ րյա ԿՏԳ հս կո ղու թյամբ: 
Շատ դեպ քե րում հոս պի տա լա ցում է պա հանջ վում, չնա յած ո րոշ բա ժան մունք ներ հնա-
րա վո րու թյուն ունեն այս հղի նե րի ա մե նօ րյա ԿՏԳ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նել ամ բու-
լա տոր պայ ման նե րում: 
Կոր տի կոս տե րոիդ նե րի ըն դու նու մից հե տո ծննդա լու ծու մը պետք է տե ղի ունե նա 34-րդ 
շա բա թից ոչ ուշ` ԲՎԴՀ-ի պա րա գա յում և 30-րդ շա բա թից ոչ ուշ` ՀՎԴՀ-ի դեպ քում: 
Մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ ԲՀՎԴՀ-ի առ կա յու թյամբ պտուղ նե րը չեն կա րող դի-
մա նալ ծննդա բե րու թյա նը, ուս տի նա խա պատ վու թյու նը տր վում է է լեկ տիվ կե սա րյան 
հատ մա նը: 
Մագ նե զի ու մի սուլ ֆա տը, ո րն ի սկզ բա նե կի րառ վել է պրե էկ լամպ սիայով կա նանց մոտ 
ցնցումնե րի կան խար գել ման և բուժ ման հա մար, պտ ղի ար դյու նա վետ նեյ րո պաշտ պա-
նիչ մի ջոց է, ե թե նշա նակ վում է մինչև գես տա ցիայի 32-րդ շա բա թը և կի րառ վում է հա-
մա ձայն հա մա պա տաս խան ուղե ցույ ցի:

 Առաջարկություններ

ՄՈՒԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի ան կա նոն ար դյունք նե րի դեպ քում խոր հուրդ է 
տր վում խթա նել ծննդա լու ծու մը գես տա ցիայի 37-րդ շա բա թից ոչ ուշ: C

Ե թե գես տա ցիայի 32-րդ շա բա թից հե տո հայտ նա բեր ված ԳՏՓՊ-ի մոտ առ-
կա են ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք ներ, ծննդա բե րու թյան ժամ-
կե տը և ե ղա նա կը ո րոշ վում են` հաշ վի առ նե լով ա վագ ման կա բար ձի խոր-
հուրդ նե րը: Ծնն դա լու ծու մը խթան վում է 37 շա բա թա կան գես տա ցի ոն տա րի-
քում:

A

ՊԶ ԲՀՎԴՀ-ով ԳՏՓՊ-ի դեպ քում խոր հուրդ է տր վում կե սա րյան հա տում: √

ՊԶ-ի դոպ լե րո մետ րիայի նոր մալ ար դյունք նե րով կամ ՊԶ-ի ան կա նոն ՊԻ-ով, 
սա կայն վերջ նա կան դիաս տո լիկ ա րա գու թյուն նե րի առ կա յու թյամբ ԳՏՓՊ-ի 
դեպ քում խոր հուրդ է տր վում ի րա կա նաց նել ծննդա բե րու թյան ին դուկ ցիա, սա-
կայն մեծ է ար տա կարգ կե սա րյան հատ ման հա վա նա կա նու թյու նը, ուս տի ար-
գան դի կծ կանք նե րի ա ռա ջաց ման պա հից սկ սած` ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց-
նել պտ ղի սր տի զար կե րի հա ճա խու թյան ա նընդ մեջ մո նի տո րինգ:

B

Ինք նա բուխ ծննդա բե րու թյան ախ տա նիշ նե րով, ԳՏՓՊ-ով կա նանց խոր հուրդ 
է տր վում վաղ հոս պի տա լա ցում` պտ ղի սր տի զար կե րի հա ճա խու թյան շա րու-
նա կա կան մո նի տո րինգ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:

√
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 Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտ ղի ծննդա բե րու թյու նը կա րող է կրկն վել հա ջորդ 
հղի ու թյուն նե րի դեպ քում: 
Ար գան դային-պ լա ցեն տային ան բա վա րա րու թյու նը կա րող է տար բեր հղի ու թյուն նե րում 
դրսևոր վել տար բեր կերպ: Պլա ցեն տայի ֆունկ ցիայի խան գար ման հետևանք նե րից են` 
ա ճի հա պա ղու մը, վա ղա ժամ ծննդա բե րու թյու նը, պրե էկ լամպ սիան, պլա ցեն տայի շեր տա-
զա տու մը և մե ռե լած նու թյու նը: Ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ ԳՏՓՊ ծննդա բե րու թյան 
զու գակ ցու մը հա ջորդ հղի ու թյան մե ռե լած նու թյան հետ ա պա ցուց վել է Շվե դիայի ծննդյան 
ակ տե րի գրան ցա մա տյա նի տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում (Ա ղյու սակ 3): Հե տա-
գա յում Միա ցյալ Նա հանգ նե րում և Ա վստ րա լիա յում ան ցկաց ված նմա նա տիպ ուսում նա-
սի րու թյուն նե րը ար ձա նագ րել են նույն պի սի բա ցա հայ տում ներ: Մե ռե լած նու թյան ա մե նա-
բարձր ռիս կը հայտ նա բեր վել է այն կա նանց մոտ, ով քեր ունե ցել են վա ղա ծին ԳՏՓՊ: 
Մեկ այլ ուսում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա են թադր վել է, որ ԳՏՓՊ-ի (նույ-
նիսկ չա փա վոր աս տի ճա նի) ծննդա բե րու թյու նից հե տո նրա մոտ բարձր է ման կա կան հան-
կար ծա կի մահ վան հա մախ տա նի շի ռիս կը:

 ՆԱՀ կան խար գե լու մը հե տա գա հղի ու թյուն նե րում
 Հե տա գա հղի ու թյուն նե րում ան հրա ժեշտ է ուշադ րու թյուն դարձ նել ՆԱՀ-ի բո լոր այն պատ-
ճառ նե րի վրա, ո րոնք են թարկ վում են բուժ ման (օր.` հրա ժար վել ծխա խո տից և ալ կո հո լից, 
կա տա րել քի մի ոպ րո ֆի լակ տի կա և խու սա փել մո ծակ նե րի խայ թոց նե րից այն տե ղանք նե-
րում, որ տեղ տա րած ված է մա լա րիան, սնն դա րար նյու թե րի պա կա սի դեպ քում ըն դու նել 
սպի տա կուց նե րով և ած խաջ րե րով հարս տաց ված հա վե լում ներ): Հղի ու թյուն նե րի միջև չա-
փա զանց կարճ կամ եր կար ը նդ մի ջում նե րից խու սա փե լը նույն պես կա րող է օգ տա կար լի նել: 
Չ նա յած ո րոշ ռան դո մի զաց ված հե տա զո տու թյուն ներ պար զել են, որ հղի ու թյան ըն թաց-
քում աս պի րի նի փոքր չա փա բա ժին նե րի ըն դու նու մը նպաս տում է ՆԱՀ-ի կրկն ման ռիս-
կի նվազ մա նը բարձր ռիս կի խմ բի կա նանց մոտ (օր.` ա նամ նե զում ՆԱՀ-ի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում), ա վե լի ծա վա լուն ռան դո մի զաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը չեն հաս տա տել 
ռիս կի զգա լի նվազ ման փաս տը: Այ նուա մե նայ նիվ, աս պի րի նը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել 
այն դեպ քե րում, ե րբ ՆԱՀ-ը պայ մա նա վոր ված է պրե էկ լամպ սիայով, քա նի որ են թադր-
վում է, որ աս պի րի նը նվա զեց նում է պրե էկ լամպ սիայի զար գաց ման ռիս կը չա փա վո րից 
մինչև բարձր ռիս կի խմ բում ը նդ գրկ ված կա նանց մոտ: Նշ ված տե ղե կատ վու թյու նը ա վե լի 
ման րա մասն ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան բաժ նում: (Տես «Պ րե էկ լամպ սիա. Կան-
խար գե լում», « Հա կատ րոմ բո ցիտ մի ջոց ներ» բա ժի նը:)
 Դեռևս ա նո րոշ է, թե ա րդյոք հա կա մա կար դիչ նե րի, օ րի նակ՝ ոչ ֆրակ ցի ո նաց ված կամ 
ցածր մո լե կու լ յար քա շով հե պա րի նի օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նում է հղի ու թյան ուշ ժամ-
կետ նե րում պլա ցեն տայի ան բա վա րա րու թյամբ պայ մա նա վոր ված բար դու թյուն նե րի, օ րի-
նակ` ա ճի հա պաղ ման կրկն ման հա ճա խա կա նու թյու նը: 
Սնն դա կար գի փո փո խու թյուն նե րը և հա վե լում նե րի ըն դու նու մը, հա կա հի պեր տեն զիվ բու-
ժու մը, բե տա-մի մե տիկ նե րի կի րա ռու մը և ան կող նային ռե ժի մը չեն կան խար գե լում ՆԱՀ-ի 
զար գա ցու մը:

 Հե տա գա հղի ու թյուն նե րի վա րում
Հ ղի ու թյան վաղ ժամ կետ նե րում գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան ան ցկա ցու մը և պլա նային 
այ ցե րը կարևոր են հղի ու թյան ժամ կե տի ո րոշ ման հա մար: Պար բե րա կան ԳՁՀ-նե րի մի ջո-
ցով վե րահսկ վում է պտ ղի ա ճը: Այլ ա ռում նե րով ի րա կա նաց վում է ռու տի նային պրե նա տալ 
վա րում: Պտ ղի նոր մալ ա ճի պա րա գա յում նա խորդ հղի ու թյան ՆԱՀ-ը չի հա մար վում պտ ղի 
նա խածննդյան հա տուկ հս կո ղու թյան ցու ցում և չի պա հան ջում ոչ-սթ րե սային թես տի, բի ո-
ֆի զի կա կան պրո ֆի լի կամ պոր տա լա րի զար կե րա կի դոպ լե րո մետ րիայի ան ցկա ցում: 
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Ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չա փու մը, ո րը հայտ նի է նաև որ պես ար գան դի 
հա տա կի բարձ րու թյան չա փում սիմ ֆի զից (S-F), հղի ար գան դի հա տա կի վե րին հատ-
վա ծից մինչև ցայլ քոսկ րե րի (սիմ ֆի զի) վե րին հատ վա ծը սան տի մետ րե րով ար տա-
հայտ ված հե ռա վո րու թյունն է: Այն կի րառ վում է որ պես պտ ղի ա ճի ա նուղ ղա կի գնա-
հատ ման մե թոդ:

 Կարևոր փաս տեր

Հ ղի ու թյան 20 շա բա թից հե տո նոր մալ է հա մար վում գես տա ցիայի շա բաթ նե րին (+/-2 
սմ) հա վա սար ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյու նը: 
Ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան չա փում նե րը պետք է կա նո նա վոր կեր պով ի րա կա-
նաց վեն բո լոր այ ցե րի ժա մա նակ` 25-28 շա բա թա կա նից սկ սած:
 Չա փու մը կա տար վում է ոչ ա ռաձ գա կան չափ ման ժա պա վե նով` սկ սած փո փո խու թյան 
են թարկ վող հատ վա ծից (ար գան դի հա տակ), վեր ջաց րած ֆիքս ված հատ վա ծով (սիմ-
ֆիզ): Ժա պա վե նը պետք է պա հել հա կա ռակ կող մով` ար դյուն քի օբյեկ տի վու թյան բար-
ձաց ման նպա տա կով: 
20-րդ շա բա թից սկ սած` 2 սմ-ից ա վե լի ան հա մա պա տաս խա նու թյան պա րա գա յում 
պետք է դի մել հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի: 
Չափ ման նվա զած ար ժե քի պատ ճառ կա րող են լի նել.

● Պտ ղի ի ջե ցում դե պի կոնք, ո րը սո վո րա կան երևույթ է ծննդա բե րու թյու նից 2-4 
շա բաթ ա ռաջ: 

● Հ ղի ու թյան են թադ րյալ ժամ կե տի սխալ ո րո շում` հիմն ված վեր ջին դաշ տա նի 
ա ռա ջին օր վա վրա:

● Պ տուղն ա ռողջ է, սա կայն ֆի զի կա պես փոքր:
● Սա կա վաջ րու թյուն:
● Պտ ղի կոն քային ա ռա ջադ րու թյուն;
● Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար փոքր պտուղ:

 Չափ ման մե ծա ցած ար ժե քի պատ ճառ կա րող են լի նել.
● Բազ մապ տուղ հղի ու թյուն:
● Բեղմ նա վոր ման են թադ րյալ ժամ կե տի սխալ ո րո շում:
● Պ տուղն ա ռողջ է, սա կայն ֆի զի կա պես խո շոր է: 
● Գես տա ցի ոն շա քա րախ տի զար գա ցում, ո րի հետևան քով մե ծա նում են պտ ղի 

չա փե րը:
● Գերջ րու թյուն:
● Գես տա ցի ոն տա րի քի հա մար խո շոր պտուղ:
● Բշ տի կային զանգ ված:
● Հե տույ քային ա ռա ջադ րու թյուն:
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Պ րո ցե դու րայի նկա րագ րու թյուն

Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել կնոջ հար մա րա վե տու թյու նը, կի սա պառ կած դիր քը և հետևել, 
որ կնոջ մի զա պար կը դա տարկ լի նի: 
Եր կու ձեռ քե րով շո շա փել ո րո վայ նը` պտ ղի 
դիր քը ո րո շե լու հա մար:

 Ձեռ քով ամ րաց նել չափ ման ժա պա վե նը ար-
գան դի հա տա կի վե րին հատ վա ծում.

● Չափ ման ժա պա վե նը պետք է լի նի ոչ 
ա ռաձ գա կան: 

● Ժա պա վե նը պետք է պա հել հա կա ռակ 
կող մով` ար դյուն քի օբյեկ տի վու թյան 
բար ձաց ման նպա տա կով: 

Կա տա րել չա փում մինչև ցայ լոսկ րը.
● Չա փու մը ան հրա ժեշտ է կա տա րել ար-

գան դի եր կայ նա կան ա ռանց քի ուղ ղու-
թյամբ: 

Գ րան ցել ար գան դի հա տա կի բարձ րու թյան 
ար ժե քը.

● Հա մե մա տել նա խորդ չա փում նե րի և գես տա ցի ոն ժամ կետ նե րի հետ: 
● Ե թե գես տա ցի ոն տա րի քի և չափ ման ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը դուրս է 

թույ լատ րե լի սխա լի սահ ման նե րից, ան հրա ժեշտ է խնդ րել մեկ այլ բու ժաշ խա-
տո ղի կրկ նել չա փու մը:

Սխալ
Սխալ

Ճիշտ

Ճիշտ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ՆԱՀ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԳԹՔ “Green-
top” ուղեցույց (No. 
31)

Մ ԳԱՔ / SMFM 
պրակ տիկ 
տեղե կա գիր 
(No. 134)

ԿՄԳՀ 
կլինիկական 
պրակտիկ 
ուղեցույց (No. 295)

ԻԲԹՔ կլինիկա կան 
պրակ տիկ ուղեցույց 
(No. 29)

Եր կիր Միա ցյալ Թա գա վո-
րու թյուն

Միա ցյալ 
Նահանգ ներ

Կա նա դա Իռ լան դիա

Հ րա տա րա կու-
թյան ա միս, տա-
րե թիվ

Փետր վար, 2013թ. Մայիս, 2013թ. Օ գոս տոս, 2013թ. Մարտ, 2014թ.

Ան վա նում Գես տա ցի ոն տա-
րի քի հա մար փոքր 
պտ ղի հե տա զո տում 
և վա րում 

Պտ ղի ա ճի հա-
պա ղում 

Նե րար գան դային 
ա ճի հա պա ղում. 
սկ րի նինգ, ախ տո րո-
շում և վա րում

Պտ ղի ա ճի հա պա-
ղում. բա ցա հայ տում, 
ախ տո րո շում և վա րում

Է ջեր 34 12 8 26

Հ ղում եր 197 142 55 48

Ո րա կի գնա հա-
տում և ա ռա-
ջար կու թյուն նե րի 
դա սա կար գում 

Այո:
 Հա մա կար գը հս-
տակ նշ ված չէ: 

Կան խար գե լիչ 
ծա ռա յու թյուն-
նե րի Ա ՄՆ աշ-
խա տան քային 
խումբ: 

Կան խար գե լիչ 
ա ռող ջա պա հու թյան 
Կա նա դայի աշ խա-
տան քային խումբ: 

Ոչ (հաշ վի առ նե լով 
ՌՎՀ` ՊԱԴ-ի վար-
ման վե րա բե րյալ վկա-
յու թյուն նե րի ան բա վա-
րար քա նա կը):

Սահ մա նում եր ԳՏՓՊ ՊԵՔ/ Ո Շ՝ 
<10-րդ ցեն տիլ:
 Ծանր ԳՏՓՊ 
ՊԵՔ/ ՈՇ <3-րդ 
ցեն տիլ: 
Ա ճի պա թո լո գիկ 
հա պա ղում: 

ՆԱՀ. ՊԵՔ՝ 
<10-րդ ցեն տիլ:
ԳՏՓ, ծննդյան 
քաշ՝ <10-րդ 
ցեն տիլ:

ԳՏՓ. ՊԵՔ՝ <10-րդ 
ցեն տիլ ՆԱՀ: ՊԵՔ՝ 
<10-րդ ցեն տիլ (պա-
թո լո գիկ):

ՆԱՀ.ՊԵՔ՝ <10-րդ 
ցեն տիլ ԳՏՓ, ֆի զի-
ո լո գիա կան ՆԱՀ. 
պա թո լո գիկ (ան կա նոն 
ՊԶ, ա ճի սահ մա նա-
փակ ա ռա ջըն թաց, 
ՊԵՔ՝ <3-րդ ցեն տիլ):

Կեն սու նա կու-
թյուն

24 շա բաթ և ՊԵՔ՝ 
>500 գրամ:

Նշ ված չէ: >24 շա բա թա կան և 
ՊԵՔ՝ >500 գրամ:

>24 շա բա թա կան և 
ՊԵՔ՝ >500 գրամ:

Հայտնա բերում Շո շափ ման ճշգր-
տու թյան սահ մա նա-
փա կում եր: 
Ար գան դի հա տա-
կի բարձ րու թյան 
պար բե րա կան ան-
հա տա կա նաց ված 
չա փում 24 շա բա-
թա կան ժամ ե տից 
հե տո:

ԱՀԲ 65-85% 
զգա յու նու թյուն, 
96% սպե ցի ֆի-
կու թյուն:
ԳՁՀ-ն հա մար-
վում է ա վե լի ար-
դյու նա վետ սկ-
րի նին գի մի ջոց 
(մոր գի րու թյուն, 
բազ մապ տուղ 
հղի ու թյուն, ֆիբ-
րոիդ ներ):

ԱՀԲ չափ ման ցածր 
զգա յու նու թյուն և 
սպե ցի ֆի կու թյուն: 
Ա ՀԲ չափ ման սահ-
մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն ներ, 
սա կայն հնա րա վոր 
է միայն ֆի զի կա կան 
զնն ման ան ցկա ցում:

ԱՀԲ չափ ման սահ-
մա նա փակ հնա րա վո-
րու թյուն ներ, սա կայն 
հնա րա վոր է միայն 
ֆի զի կա կան զնն ման 
ան ցկա ցում: Պտ ղի 
չա փե րի կլի նի կա կան 
գնա հա տում ա մեն այ-
ցի ժա մա նակ: 
ԳՁՀ-ն հա մար վում է 
ա վե լի ար դյու նա վետ 
սկ րի նին գի մի ջոց (մոր 
գի րու թյուն, ֆիբ րոիդ-
ներ):
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ՄԳԹՔ “Green-
top” ուղեցույց (No. 
31)

Մ ԳԱՔ / SMFM 
պրակ տիկ 
տեղե կա գիր 
(No. 134)

ԿՄԳՀ 
կլինիկական 
պրակտիկ 
ուղեցույց (No. 295)

ԻԲԹՔ կլինիկա կան 
պրակ տիկ ուղեցույց 
(No. 29)

Սկ րի նինգ ՌԳ գնա հա տում: 
Ա ռա ջին/երկ րորդ 
ե ռամ սյա կի սկ րի-
նինգ: ՌԳ-նե րի 
առ կա յու թյան դեպ-
քում` պար բե րա կան 
բի ո մետ րիա և ՊԶ, 
ե րե քից ա վե լի ՌԳ-
նե րի դեպ քում` ԱԶ 
դոպ լե րո մետ րիա 
20-24 շա բաթ նե-
րում:
PAPP-A<0.415 MoM.
Պտ ղի ա ղի նե րի 
է խո գե նու թյուն:

ՌԳ գնա հա տում: 
Բժշ կա կան/ ման-
կա բար ձա կան 
ա նամ ե զի վե-
րա նա յում: 
ԱՀԲ չա փում յու-
րա քան չյուր այ ցի 
ժա մա նակ 24-38 
շա բաթ նե րում:
3սմ-ից ա վե լի 
ան հա մա պա-
տաս խա նու թյու-
նը մտա հո գիչ է: 

Պ լա նային այ ցեր: 
ՌԳ գնա հա տում: 
Ա ռա ջին/ ե րկ րորդ 
ե ռամ սյա կի սկ րի-
նինգ;
ՌԳ-նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում` ԱԶ 
դոպ լե րո մետ րիայի 
ան ցկա ցում 19-23 
շա բա թա կան ժամ-
կե տում:
3սմ-ից ա վե լի ան հա-
մա պա տաս խա նու-
թյու նը մտա հո գիչ է:

Պ լա նային այ ցեր: ՌԳ 
գնա հա տում: Բժշ կա-
կան/ ման կա բար ձա-
կան ա նամ ե զի վե րա-
նա յում:
ՌԳ-նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում` պար-
բե րա կան բի ո մետ րիա 
և ՊԶ ա մեն 2-4 շա բա-
թը մեկ; Պտ ղի չա փե-
րի կլի նի կա կան գնա-
հա տում ա մեն այ ցի 
ժա մա նակ. խն դիր նե-
րի դեպ քում` բի ո մետ-
րիայի ան ցկա ցում:

Ան հա տա կա-
նաց ված մո տե-
ցում

Այո, կա րող է բա րե-
լա վել պե րի նա տալ 
ել քե րի կան խա տե-
սու մը:

Չի բա րե լա վում 
ել քե րը:

Նշ ված չէ: Այո, կա րող է բա րե լա-
վել պե րի նա տալ ել քե-
րի կան խա տե սու մը:

Վա րում Պտ ղի ա նա տո-
միայի զն նում: 
Ու ղեգ րում ՄՊԱՊ 
բա ժին: 
Պար բե րա կան բի-
ո մետ րիա ե րեք շա-
բա թը մեկ: 

Պտ ղի ա նա տո-
միայի զն նում: 
Պար բե րա կան 
բի ո մետ րիա 
ա մեն 3-4 շա բա-
թը մեկ:

Պտ ղի ա նա տո միայի 
զն նում: 
Պար բե րա կան բիո-
մետ րիա ա մեն 2 
շա բա թը մեկ:
Պ լա ցեն տայի ման-
րա մասն ԳՁՀ, ան-
կա նո նու թյան դեպ-
քում` խորհր դակ ցել 
ՄՊԱՊ մաս նա գե տի 
հետ:

Պտ ղի ա նա տո միայի 
զն նում, ան կա նո-
նու թյան դեպ քում` 
խորհր դակ ցել ՄՊԱՊ 
մաս նա գե տի հետ: 
Պար բե րա կան բի ո-
մետ րիա, Ա ՀԻ և ՊԶ 
ա մեն 2 շա բա թը մեկ:

Ամ ի ո ցեն տեզ Դի տար կել լրա-
ցու ցիչ թույլ մար-
կեր նե րի կամ 
կա ռուց ված քային 
ան կա նո նու թյուն նե-
րի պա րա գա յում:

Դի տար կել լրա-
ցու ցիչ թույլ 
մար կեր նե րի 
կամ կա ռուց ված-
քային ան կա-
նո նու թյուն նե րի 
պա րա գա յում:

Դի տար կել լրա-
ցու ցիչ թույլ մար-
կեր նե րի կամ 
կա ռուց ված քային 
ան կա նո նու թյուն նե րի 
պա րա գա յում:

Դի տար կել լրա ցու-
ցիչ թույլ մար կեր նե րի 
կամ կա ռուց ված քային 
ան կա նո նու թյուն նե րի 
պա րա գա յում:

TORCH Դի տար կել +/- մա-
լա րիա և սի ֆի լիս:

Նշ ված չէ: Դի տար կել: Դի տար կել:

Ար գան դի զար-
կե րա կի դոպ լե-
րո մետ րիա 

Այո (20-24 շա բա-
թա կան). կան խա-
տես ման մի ջին մա-
կար դակ:

Նշ ված չէ: Այո (19-23 շա բա թա-
կան):

Խոր հուրդ չի տր վում:

Պոր տա լա րի 
զար կե րա կի 
դոպ լե րո մետ րիա

Այո: Այո: Այո: Այո:
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Մի ջին ուղե-
ղային զար կե-
րակ

Սահ մա նա փակ 
ճշգր տու թյուն. խոր-
հուրդ չի տր վում 
կի րա ռել ծննդա լուծ-
ման ժամ ե տը սահ-
մա նե լու հա մար: 

Նշ ված չէ: Այո (ՊԶ-ի ան կա նո-
նու թյան պա րա գա-
յում):

Ըստ ցան կու թյան 
(ՊԶ-ի ան կա նո նու-
թյան պա րա գա յում). 
խոր հուրդ չի տր վում 
կի րա ռել ծննդա լուծ-
ման ժամ ե տը սահ-
մա նե լու հա մար:

Ե րա կային  
ծո րան

Այո (ՊԶ-ի ան կա-
նո նու թյան պա րա-
գա յում). կի րա ռել 
ծննդա լուծ ման ժամ-
կե տը սահ մա նե լու 
հա մար: 

Ել քե րի բա րե-
լավ ման վրա 
ազ դե ցու թյուն չի 
թող նում: 

Այո (ՊԶ-ի ան կա նո-
նու թյան պա րա գա-
յում):

Ոչ:

Պոր տա լա րի 
ե րակ

Այո: Նշ ված չէ: Դի տար կել: Նշ ված չէ:

ԿՏԳ Այո. ԿԺՎ (ոչ 
ա ռան ձին վերց-
ված): 

Այո: Այո. ԿԺՎ (ոչ ա ռան-
ձին վերց ված):

Այո. լա վա գույն տար-
բե րակ` ԿԺՎ:

Ամ ի ո տիկ հե-
ղուկ

Գ նա հա տել ԱՈՒԳ 
(ոչ ա ռան ձին վերց-
ված):

Այո: Այո: Այո:

Բի ո ֆի զի կա կան 
պրո ֆիլ 

Ոչ վա ղա ժամ 
ԳՏՓՊ-ի մոտ: 

Այո: Այո (շա բա թա կան 
ռե ժի մով):

Ոչ. ՊԱԴ սահ մա նա-
փա կում եր:

Ծնն դա լու ծում Կախ ված է է թի-
լո գիայից, պա ցի-
են տի նա խընտ-
րու թյու նից:
 Պա հան ջում է 
ան հա տա կա-
նաց ված,
 բազ մա դիս ցիպ-
լի նար մո տե ցում:

Ան հա տա կա նաց ված,
 բազ մա դիս ցիպ լի նար 
մո տե ցում:

Ծնն դա լուծ ման 
ժամ ետ

Դի տար կել 37-րդ 
շա բա թից հե տո:
ԲՀՎԴՀ ՊԶ`30-32 
շա բա թա կան ժամ-
կե տում, ա վե լի վաղ 
հայտ նա բեր ված 
ԵԾ և ՊԶ-ի ան կա-
նո նու թյան հի ման 
վրա: 
Ախ տա բա նա կան 
ՄՈՒԶ. 37 շա բա-
թում։ 
32 շա բա թա կան 
ժամ ե տից ուշ 
հայտ նա բեր ված 
ախ տա բա նա կան 
ՊԶ` 37 շա բա թում:

Մե կու սաց ված 
ՊԱԴ` 38+0 - 
39+6 շբ.ժամ ե-
տում:
 ՊԱԴ+ այլ ՌԳ 
(սա կա վաջ րու-
թյուն, ա նո մալ 
ՊԻ, մոր մոտ 
զու գակց վող հի-
վան դու թյուն ներ)` 
34+0 - 37+6 
շա բա թա կան 
ժամ ե տում:

Դի տար կել 37-րդ 
շա բա թից հե տո: Ան-
կա նոն ԿՏԳ (կախ-
ված պտ ղի կեն սու-
նա կու թյու նից):
 Մե կու սաց ված` 38-
40 շա բա թա կան 
ժամ ե տում:

ԳՏՓ. դի տար կել 
37-40 շա բա թա կան 
ժամ ե տում կամ ա վե-
լի ուշ:
ՊԶ ՊԻ >95-րդ ցեն-
տիլ`
37 շա բա թա կան ժամ-
կե տում:
ԲՎԴՀ` 34 շա բա թից 
ոչ ուշ: ՀՎԴՀ` 30 շա-
բա թից ոչ ուշ: 
Ան կա նոն ԿՏԳ (կախ-
ված պտ ղի կեն սու նա-
կու թյու նից):
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Ծնն դա լուծ ման 
ե ղա նակ

ԿՀ` ԲՀՎԴՀ պա-
րա գա յում:
Դ րա կան ՎԴՀ 
դեպ քում` ա ռա ջար-
կել ԾԴ և շա րու-
նա կա կան մո նի տո-
րինգ` կծ կանք նե րի 
ա ռա ջաց ման պա-
հից սկ սած: 

Միայն ՊԱԴ-ը 
ԿՀ-ի հա մար 
ցու ցում չի հան-
դի սա նում: 

Նշ ված չէ: Հա վա նա կան է ԿՀ, 
ե թե՝ ԲՀՎԴՀ կամ 
ՎԾ: 
Ա նո մալ ՊԶ. դի տար-
կել ԾԴ` ա պա հո վե լով 
շա րու նա կա կան մո նի-
տո րինգ` կծ կանք նե րի 
ա ռա ջաց ման պա հից 
սկ սած:

Ս տե րոիդ ներ 24+0 և 35+6 շա-
բաթ նե րի միջև 
ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում:

Մինչև 34-րդ շա-
բա թը:

Մինչև 34-րդ շա-
բա թը:

24+0 և 34+0 շա բաթ-
նե րի միջև ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծում, 
է լեկ տիվ ԿՀ-ի դեպ-
քում մինչև 38+0:

MgS04 Մինչև 30-րդ շա-
բա թը:

Մինչև 32-րդ շա-
բա թը:

Նշ ված չէ: Մինչև 32-րդ շա բա թը:

Պ լա ցեն տայի 
հիս տո լո գիա

Նշ ված չէ: Նշ ված չէ: Այո: Այո:

Կան խար գե լում Հ րա ժար վել ծխա-
խո տից: Ըն դու նել 
աս պի րին (մինչև 
16-րդ շա բա թը):
Սնն դա կար գի փո-
փո խու թյուն նե րի, 
պրո գես տե րո նի, 
կալ ցի ու մի հա վե-
լում ե րի ար դյու նա-
վե տու թյունն ա պա-
ցուց ված չէ:

Ոչ բա վա րար 
քա նա կով ա պա-
ցույց ներ աս պի-
րի նի, ան կող-
նային ռե ժի մի, 
սնն դային հա-
վե լում ե րի կի-
րառ ման ար դյու-
նա վե տու թյան 
վե րա բե րյալ: 

Հ րա ժար վել ծխա-
խո տից: Ըն դու նել 
աս պի րին (12-36-րդ 
շա բաթ ներ):

Հ րա ժար վել ծխա խո-
տից: Ըն դու նել աս-
պի րին (մինչև 16-րդ 
շա բա թը):

Կրկ նա կի դրսևո-
րում

Առն վազն եր կու ան-
գամ ա վե լի բարձր 
ռիսկ:

20% Նշ ված չէ: 25%

 Հետծննդյան 
վա րում 

Նշ ված չէ: Նշ ված չէ: Նշ ված չէ: Հետծննդային խորհր-
դատ վու թյուն ՆԱՀ-ի և 
34-րդ շա բա թից փոքր 
ժամ ե տում ՎԾ-ի 
դեպ քում: 
Պ լա ցեն տային հիս տո-
լո գիայի վե րա նա յում և 
հիմ քում ըն կած պատ-
ճառ նե րի բա ցա հայ-
տում (օր.` թրոմ բո ֆի-
լիայի թեստ):
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 Ին տեգր ված նա խածննդյան սկ րի նին գը նե րա ռում է գես տա ցի ոն տա րի քի գնա հա-
տում, պտ ղի օ ձի քային ին դեք սի ԳՁՀ չա փում և եր կու ա րյան թես տեր, ո րոնց մի ջո ցով 
կա րե լի է գնա հա տել Դաու նի հա մախ տա նի շով, տրի սո միա-13-ով կամ տրի սո միա-18-
ով ե րե խա ունե նա լու հա վա նա կա նու թյու նը: Այն նաև տրա մադ րում է նշ ված պա թո լո-
գիա նե րով ե րե խա ունե նա լու հա վա նա կա նու թյան թվային գնա հա տա կան, ի նչ պես, 
օ րի նակ, 1/2000 կամ 1/8 հա րա բե րու թյու նը:
 Բա ցի այդ, ի տար բե րու թյուն ա ռա ջին ե ռամ սյա կի սկ րի նին գի, ին տեգր ված նա-
խածննդյան սկ րի նին գը կա րող է բա ցա հայ տել նյար դային խո ղո վա կի բաց դե ֆեկ տի 
զար գաց ման մե ծա ցած ռիս կը: 
ԻՆՍ-ն նե րա ռում է եր կու ա ռան ձին ա րյան թես տեր: Ա ռա ջի նը չա փում է մոր ա րյան 
մեջ հղի ու թյան հետ կապ ված պլազ մայի A պրո տեի նի (PAPP-A) մա կար դա կը: Ե րկ րորդ 
թես տի մի ջո ցով չափ վում են ե րեք պրո տեին նե րի` ալ ֆա ֆե տո-պ րո տեի նի (AFP), չկո նյու գաց-
ված է ստ րի ո լի (uE3) և մար դու ա զատ խո րի ո գո նա դոտ րո պի նի (β-hCG) մա կար դակ նե-
րը: Դաու նի հա մախ տա նի շով ախ տո րոշ ված հղի ու թյուն նե րում PAPP-A, AFP և uE3 
մա կար դակ նե րը հա ճախ նոր մայից ցածր են, ի սկ ա զատ β-hCG-ը` ա վե լի բարձր: Այս 
ար դյունք նե րը, մոր տա րի քի, օ ձի քային ին դեք սի ԳՁՀ գնա հա տում նե րի հետ մեկ տեղ, 
օգ տա գործ վում են Դաու նի հա մախ տա նի շով ե րե խա ունե նա լու հա վա նա կա նու թյու նը 
գնա հա տե լու հա մար: 
ԳՁՀ-ն և ա րյան ա ռա ջին թեստն ի րա կա նաց վում են հղի ու թյան 11 շա բա թա կան, 2 
օ րա կան և 13 շա բա թա կան, 3 օ րա կան ժամ կետ նե րի միջև: Ե րկ րորդ ա րյան թես տը 
ան ց է կաց վում 15-21-րդ շա բաթ նե րի միջև: 
Սկ րի նին գի դրա կան պա տաս խա նի հա վա նա կա նու թյունն ա ճում է կնոջ տա րի քի հետ 
կապ ված, քա նի որ Դաու նի հա մախ տա նի շի հա ճա խա կա նու թյու նը մե ծա նում է կնոջ 
տա րի քի հետ: Ե թե թես տի ար դյունք նե րի հա մա ձայն Դաու նի հա մախ տա նի շով ե րե-
խա ունե նա լու հա վա նա կա նու թյու նը 1/200-ից բարձր է, ա պա ար դյուն քը հա մար վում է 
դրա կան: Թես տի պա տաս խա նը դրա կան է նաև այն դեպ քում, ե րբ տրի սո միա-18 կամ 
տրի սո միա-13-ով ե րե խա ունե նա լու հա վա նա կա նու թյու նը 1/100-ից բարձր է: 
Այս թեստն ան ցնող կա նանց մո տա վո րա պես 5%-ը ստա նում են սկ րի նին գի դրա կան 
պա տաս խան: Դրա կան պա տաս խան ստա ցած կա նանց մե ծա մաս նու թյան ե րե խա նե-
րի մոտ Դաու նի հա մախ տա նի շը չի դրսևոր վում: Այս երևույ թը հայտ նի է ի բրև կեղծ-դ-
րա կան պա տաս խան: Դաու նի հա մախ տա նի շով ախ տա հար վում են կա նանց միայն մի 
փոքր մա սի ե րե խա նե րը: Այս երևույ թը կոչ վում է հա վաս տի դրա կան պա տաս խան:
 Դաու նի հա մախ տա նի շով հղի ու թյուն նե րի մոտ 90%-ը ստա նում են թես տի դրա կան 
պա տաս խան: 1/200-ից ցածր Դաու նի հա մախ տա նի շով ե րե խա ունե նա լու հա վա նա կա-
նու թյու նը հա մար վում է սկ րի նին գի բա ցա սա կան պա տաս խան: Դաու նի հա մախ տա նի-
շով չախ տա հար ված հղի ու թյուն նե րի ա վե լի քան 99%-ը ստա նում է սկ րի նին գի բա ցա-
սա կան պա տաս խան: Սա կայն, Դաու նի հա մախ տա նի շով հղի ու թյուն նե րի մո տա վո րա-
պես 10%-ը նույն պես բա ցա սա կան պա տաս խան է ստա նում: Այս ար դյուն քը հայտ նի է 
որ պես կեղծ-բա ցա սա կան: Դաու նի հա մախ տա նի շով, տրի սո միա-18 կամ տրի սո միա-
13-ով ոչ բո լոր ախ տա հա րում ներն են բա ցա հայտ վում թես տի մի ջո ցով, ին չը նշա նա-
կում է, որ ար դյունք նե րի ճշգր տու թյան բա ցար ձակ ե րաշ խիք գո յու թյուն չու նի:
 Նա խածննդյան սկ րի նին գի թես տի դրա կան պա տաս խա նի դեպ քում պետք է ո րո շել` 
ա րդյոք կա ախ տո րո շիչ թես տի ան ցկաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն` Դաու նի հա մախ տա-
նի շը, տրի սո միա-18-ը, տրի սո միա-13-ը կամ այլ քրո մո սո մային ան կա նո նու թյուն նե րը 
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հաս տա տե լու հա մար: Այս ա նո մա լիա նե րի առ կա յու թյու նը հա վաս տի ո րեն ախ տո րո-
շե լու հա մար գես տա ցիայի 15.5-22-րդ շա բաթ նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցում 
ան ց է կաց վում ամ նի ո ցեն տեզ: Ի ՆՍ-ի ար դյունք նե րի կեղծ-դ րա կան պա տաս խան նե-
րի հա ճա խա կա նու թյունն ա վե լի ցածր է` հա մե մա տած ա ռա ջին ե ռամ սյա կի սկ րի նին գի 
հետ, ին չը նշա նա կում է, որ ա վե լի քիչ թվով կա նայք կանց նեն ամ նի ո ցեն տե զի ան-
հար կի պրո ցե դու րան: Ի ՆՍ-ը նե րա ռում է նաև նյար դային խո ղո վա կի բաց դե ֆեկ տի 
սկ րի նինգ` որ պես ե րկ րորդ ա րյան թես տի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Հիմ նա կան թե րու թյու նը 
կա յա նում է նրա նում, որ Ի ՆՍ-ի ար դյունք նե րը ձեռք են բեր վում հղի ու թյան ե րկ րորդ 
ե ռամ սյա կում` ուշաց նե լով հե տա գա թես տե րի ան ցկաց ման վե րա բե րյալ ո րո շու մը և, 
հետևա բար, ախ տո րո շու մը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. ԱՃԻ ԿՈՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ա պա ցույց նե րի մա կար դա կի 
դասակարգու 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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