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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ

ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆ ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ
ՍԻՆԴՐՈՄԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան (ԵԲՀԱ), որը գործում է 2013թ. դեկտեմբերից, 2014թ. դեկ
տեմբերի 19-ին անցկացրեց իր երկրորդ տարեկան գիտաժողովը, որին մասնակցեցին առաջնային բուժօգ
նության օղակի, տարբեր բժշկական կենտրոնների 200-ից ավելի բժիշկներ Հայաստանի մայրաքաղաքից և
մարզերից, ինչպես նաև բժշկական բուհերի բժիշկ-գիտնականներ և նեղ մասնագիտացում ստացող ուսա
նողներ։ Եթե կառույցի հիմնադրման կապակցությամբ գումարված 1-ին համաժողովը նվիրված էր վերար
տադրողական առողջության ու ուրոլոգիայի հրատապ խնդիրներին, ապա 2-րդը կրում էր «Մետաբոլիկ
սինդրոմ. XXI դարի հիմնախնդիր» խորագիրը։

Ե

ԲՀԱ-ի նախագահ, ուրոլոգ Գևորգ Գրիգո
րյանի խոսքով՝ մետաբոլիկ սինդրոմը (ՄՍ)
լուրջ և ծանր խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի,
այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Ներկայումս
առողջ ապրելակերպն ունի տարածվելու միտում, սա
կայն մեր փողոցներում քայլող մարդկանց մեջ ավե
լի շատ են ավելորդ քաշ ունեցող, քան սպորտային
կազմվածք ունեցող մարդիկ։ Գևորգ Գրիգորյանը
նշեց, որ հիշյալ թեմատիկ համաժողովի անցկացու
մով ասոցիացիան փորձում է զգուշացնել ժողովրդին,
և, ինչու ոչ, առողջապահական համակարգում աշ
խատողներին այն խնդիրների, հնարավոր ռիսկերի
և բարդությունների մասին, որոնք կապված են այդ
ծանր պաթոլոգիայի՝ մետաբոլիկ սինդրոմի հետ, ինչ
պես նաև առաջարկել լուծում
ն եր։
Նա պարզաբանեց, որ այդ հիվանդույթունն արտա
հայտվում է գլխավոր՝ ճարպակալման, շաքարային
դիաբետի կամ ինսուլինակայունության, էրեկտիլ
դիսֆունկցիայի և զարկերակային գերճնշման, ինչ
պես նաև այլ ախտանիշներով, և այդ պատճառով է,
որ բազմապրոֆիլ, մուլտիդիսցիպլինար համաժողով
է կազմակերպվել։ Ըստ այդմ՝ զեկուցում
ն երով հան
դես են եկել բոլոր այն ոլորտների մասնագետները,
որոնք առնչվում են մետաբոլիկ սինդրոմի, դրա պատ
ճառ կամ հետևանք հանդիսացող հիվանդությունների
ախտորոշմանը և բուժմանը։
Անդրադառնալով ՄՍ-ի կանխարգելման և Հայաստա
նում այդ ասպարեզի արտասահմանյան լավագույն
փորձը կիրառելու հնարավորության մասին հարցին՝
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ԵԲՀԱ-ի նախագահը նշեց. «Արտասահմանում բժշկի
մոտ գնալու հաճախականությունն անհամեմատ ավե
լի բարձր է։ Շատ երկրներում գործում է պարտադիր
ապահովագրական բժշկության համակարգը, որի շր
ջանակում մարդիկ պարտադիր հետազոտություն են
անցնում և, ժամանակին իմանալով իրենց հիվանդու
թյան մասին և ունենալով բավարար միջոցներ, կարո
ղանում են բուժել այն։ Իսկ Հայաստանում, բացի այն,
որ ազգաբնակչության եկամուտները ցածր են, դեռևս
չունենք պարտադիր ապահովագրական բժշկություն,
և ամենակարևորը, համապատասխան մենթալիտետ,
որ կարողանանք ժամանակին դիմել բժշկի և ստանալ
համապատասխան խորհուրդներ և բուժում»։
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի
համահիմ
ն ադիր-փոխնախագահ, ուրոլոգ Սարգիս
Աբով յանը ՄՍ-ի տարածման հիմ
ն ական պատճառնե
րի թվում մատնանշեց էկոլոգիական անբարենպաստ
պայմանները, ոչ լիարժեք սննդակարգը, անկա
նոն սնվելը, նստակյաց ապրելակերպը։ «Այդ ամենը
հանգեցնում է ճարպակալման, սրտանոթային հա
մակարգի, սեռական և վերարտադրողական առող
ջության խնդիրների՝ արդյունքում ազդելով անձի
աշխատունակության, ազգաբնակչության և ամբողջ
երկրի տնտեսական մակարդակի վրա»,- շեշտեց ԵԲ
ՀԱ-ի փոխնախագահը՝ հավելելով, որ «Մետաբոլիկ
սինդրոմ. XXI դարի հիմ
ն ախնդիր» համաժողովի
նպատակներից են այդ համախտանիշի վերաբերյալ
հնարավորինս համակողմանի տեղեկատվություն
տրամադրելը: Նա կարևորեց նաև այն հանգաման
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քը, որ համաժողովի մասնակից բժիշկներն ստացած
գիտական տեղեկատվությունը կկիրառեն իրենց աշ
խատանքում և հիվանդներին կուղղորդեն ավելի նեղ
մասնագիտական բուժում ստանալու։
Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողնե
րի միության գործադիր տնօրեն Սամվել Զաքարյանը
«Մետաբոլիկ սինդրոմ. XXI դարի հիմ
ն ախնդիր» գի
տաժողովի բացմանը հանդես եկավ ելույթով, ինչպես
նաև լրագրողների հետ զրույցում խոսեց միության և
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի
համագործակցության մասին:
Նրա գնահատմամբ՝ բժիշկների նոր սերունդը մաս
նագիտորեն բավականին լավ է պատրաստված, տի
րապետում է օտար լեզուների, ծանոթ է միջազգային
փորձին։ Սամվել Զաքարյանի խոսքով՝ ԴԱՆ միությու
նը միշտ պատրաստ է բազմակողմանիորեն աջակ
ցել նրանց՝ գործունեությունը հատկապես գիտական
ուղղությամբ ավելի ընդլայնելու համար: Մասնավո
րապես, միության կողմից հրատարակվող «Ֆար
մա» հանդեսի 10-րդ համարը նվիրված է լինելու երի
տասարդ բժիշկների աշխատանքներին: Համարում
տեղ են գտնելու Երիտասարդ բժիշկների հայկական
ասոցիացիայի անդամ
ն երի գիտական հոդվածները,
ինչպես նաև հոդվածներ` Երիտասարդ բժիշկների
հայկական ասոցիացիայի երկրորդ համաժողովի զե
կուցում
ն երի հիման վրա:
Գ
 իտաժողովի բացմանը ասոցիացիայի նախագահ
Գևորգ Գրիգորյանը, ներկայացնելով ԵԲՀԱ-ի գոր
ծունեությունը, նշեց, որ թեև կառույցը հիմ
ն ադրվել է
2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, սակայն նախա
ձեռնող խումբն իր աշխատանքները ծավալում է ար
դեն չորս տարի։ Ասոցիացիան կազմակարպել է երեք
գիտական համաժողով, իրականացրել «Օգնության
ձեռք» նախագիծը, որի շրջանակում ծերանոցների և
մանկատների բնակիչներին անվճար բուժզննման և
բուժօգնության ծառայություններ են մատուցվել։ Ծրա
գիր է իրականացվել նաև Արցախյան ազատամարտի
տարիներին անհայտ կորածների ընտանիքների հա
մար։ Նա հավաստեց, որ ասոցիացիան շարունակելու
է գիտաժողով
ն երի կազմակերպման և բուժօգնության
ծրագրերը։
Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության
վարչության պոլիկլինիկաների համակարգող Անա
հիտ Չարխիֆալաքյանն էլ վստահություն հայտնեց,
որ նմանատիպ համաժողով
ն երն իրենց նպաստավոր
ազդեցությունն են ունենում բժիշկների գիտելիքների
հարստացման, փորձի փոխանմակման գործում, ինչն,
ի վերջո, ծառայում է մեր ժողովրդին, առողջության
պահպանմանը և բարելավմանը։
«Մետաբոլիկ սինդրոմ. XXI դարի հիմ
ն ախնդիր» գի
տական համաժողովում առաջինը զեկուցումով ելույթ
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ունեցավ «Դա Վինչի» բժշկական կենտրոնի էնդոկ
րինոլոգ-դիետոլոգ Հասմիկ Աբով յանը, ով ներկայաց
րեց ՄՍ-ի հիմ
ն ական ասպեկտները։ Ըստ զեկուցման,
դա երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի հետ սերտ
կապակցված, կլինիկական, հորմոնալ և նյութափո
խանակության խանգարում
ն երի համակցություն է,
որոնք սիրտ-անոթային հիվանդությունների զարգաց
ման ռիսկի գործոններ են։ Աբով յանի ներկայացրած
տվյալներով՝ ՄՍ-ը սերտ կապակցված է ճարպակալ
ման աբդոմինալ տիպի հետ։ Նա խոսեց ՄՍ-ի դեպ
քում լիպիդային փոխանակության խախտում
ն երի
դիետիկ միջոցներով շտկման հիմ
ն ական սկզբունքնե
րի մասին։
Ս.Մ. Բերեզինի անվ. Կենսաբանական համակար
գերի միջազգային ինստիտուտի բժշկա-ախտորոշիչ
կենտրոնի երեևանյան մասնաճյուղի բժիշկ Դիանա
Սահակյանի զեկուցման թեման էր «Բարձր դաշտե
րի մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ)
հնարավորությունները մետաբոլիկ սինդրոմի դիֆե
րենցիալ ախտորոշման մեջ»։ Նա ներկայացրեց այդ
գործընթացում տարբեր օրգանների ՄՌՏ-ի արդյունք
ների կիրառության օրինակներ, վիսցերալ և աբդոմի
նալ ճարպակալման վիճակագրական վերլուծության
և ծավալների չափման կարևորությունը ՄՍ-ի ախտո
րոշման և բուժման ընթացքին հետևելու գործում։
«Prom-Test Laboratories» ընկերության բժշկական
ներկայացուցիչ Աննա Շագրիկյանը ներկայացրեց
«Մետաբոլիկ սինդրոմ. առաջնային սկրինինգային
հայտնաբերում» զեկուցումը, որով գիտաժողովի
մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեց լաբորա
տորիայում ՄՍ-ի ախտորոշման չափանիշների վրա,
որոնք կիրառվում են՝ հիմք ընդունելով Սրտաբաննե
րի համառուսաստանյան գիտական ընկերության հիմ
նական և լրացուցիչ չափանիշները, մասնավորապես,
աթերոսկլերոզի և սիրտ-անոթային հիվանդություննե
րի ռիսկերի հայտնաբերման առումով։
«Ինսուլինակայունության դերը նյութափոխանակու
թյան սինդ
րո
մի ձևա
վոր
ման մեջ և նրա շտկ
ման ու
ղիները» զեկուցումով Հայ-ամերիկյան առողջության
կենտրոնի բժիշկ-էնդոկրինոլոգ Գրետտա Մուրադյանը
ներկայացրեց Framingham Heart Study-ի վիճակագրա
կան տվյալները, որոնց համաձայն՝ ՄՍ-ի առկայության
դեպքում տղամարդկանց մոտ սրտանոթային հիվան
դությունների զարգացման ռիսկն աճում է 2.5 անգամ,
կա
նանց մոտ՝ 15.8, իսկ երկ
րորդ տի
պի շա
քա
րային
դիաբետի զարգացման ռիսկը՝ տղամարդկանց մոտ՝
4.8 անգամ, իսկ կանանց մոտ՝ 5.7 անգամ։ Ինսուլինա
կայունության (ԻԿ) գնահատման մեթոդները ներկա
յացնելուց հետո Գ.Մուրադյանը նշեց, որ ԻԿ-ի շտկման
ուղիներից են քաշի նվազեցումը, ֆիզիկական ակտի
վության ավելացումը, ճիշտ սննդակարգը և ԻԿ-ի մա
կարդակի նվազմանը նպաստող դեղամիջոցները։
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«Թերապևտիկ պրակտիկայում մետաբոլիկ սինդրո
մի և լյարդի ստեատոզի հիմ
ն ախնդիրը» լուսաբանեց
«Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոն»-ի բժիշկ-թերապևտ, գաստ
րոէնտերոլոգ, Ընտանեկան բժշկության ակադե
միական համայնքի քարտուղար Աննա Մարտիրոսյա
նը, ով պարզաբանեց ՄՍ-ի դեպքում կերակրափողի,
լյարդի, լեղուղու և հաստ աղիքի հիվանդությունների
զարգացման վիճակագրությունը, ինչպես նաև լյարդի
ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդության, ստեատո
զի, ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատիտի էթիոլոգիան,
դրանց ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մե
թոդոլոգիաները։
Հ
 աջորդ երկու զեկուզում
ն երը վերաբերում էին սր
տանոթային համակարգի վրա ՄՍ-ի ազդեցությանը։
«Սուր կորոնար համախտանիշը նյութափոխանա
կային համախտանիշի դեպքում» թեմային անդրա
դարձավ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշ
կական համալսարանի թերապիայի թիվ 1 ամբիոնի
և «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի Սրտաբանա
կան ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի սրտա
բան Հարություն Հովհաննիսյանը։ Նա ներկայացրեց
Սրտաբանների ամերիկյան ասոցիացիայի կողմից
ՄՍ-ի ռիսկի գործոնների չափանիշները, սուր կորո
նար համախտանիշները, ՄՍ ունեցող հիվանդների
մոտ դրանց, միոկարդի ինֆարկտի և աթերոսկլերոզի
բուժման միջազգայնորեն ընդունված ուղեցույցները և
դրանց կիրառման արդյունքները որոշ երկրներում։
«Մետաբոլիկ սինդրոմը և սիրտ-անոթային հիվանդու
թյունները» զեկուցումով «Նատալի Ֆարմ Մալաթիա»
ԲԿ-ի սրտաբան Աննա Տեր-Մարգարյանը անդրադար
ձավ այն հանգամանքին, որ «ՄՍ-ի հայեցակարգի
ստեղծման հիմ
ն ական գաղափարն է բարձր սրտա
նոթային ռիսկ ունեցող հիվանդների պոպուլ յացիայի
առանձնացումը, ում հետ ապրելակերպի մոդիֆիկա
ցիա և համարժեք դեղամիջ ոցների կիրառումը նե
րառող կանխարգելիչ միջոցառում
ն երի անցկացումը
կարող է նշանակալիորեն ազդել սիրտ-անոթային հա
մակարգի կանխատեսվող բնութագրերի վրա»։ Նա
ևս հղում կատարեց Framingham Heart Study-ին` նշե
լով, որ զարկերակային հիպերթենզիայի (գերճնշում)
և ցանկացած սիրտ-անոթային պաթոլոգիայի զար
գացման հավանականությունը մարմ
ն ի ավելորդ քա
շով անձանց մոտ 50%-ով ավելի բարձր է, քան մարմ
ն ի
նորմալ քաշ ունեցողների մոտ։ Նա ներկայացրեց նաև
սրտի իշեմիկ հիվանդության կամ շաքարային դիաբե
տի ռիսկով անձանց նույնականացման մեթոդները,
ինչպես նաև այն սկզբունքային մոտեցում
ն երը, որոնք
թույլ են տալիս դրական ազդել հիվանդի կյանքի տևո
ղության կանխատեսման վրա։
Ս.Մ. Բերեզինի անվ. Կենսաբանական համակարգերի
միջազգային ինստիտուտի բժշկա-ախտորոշիչ կենտ
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րոնի երևանյան մասնաճյուղի և «Էլիտ Մեդ» ԲԿ-ի
նյարդաբան Անուշ Գրիգորյանը հանդես եկավ «Մե
տաբոլիկ համախտանիշի մանիֆեստացիան նյարդա
բանական հիվանդություններում» զեկուցումով։ Նա
վերհանեց այն հիմ
ն ական նյարդաբանական խան
գարում
ն երը, որոնք կարող են ուղեկցել ՄՍ-ին բնո
րոշ պաթոլոգիաները։ Դրանցից են զարկերակային
գերճնշման հետ կապված նյարդաբանակն խանգա
րում
ն երը, դիաբետիկ նեյրոպաթիան և դիաբետի հետ
կապված այլ խանգարում
ն երը, վահանձև գեղձի թեր
ֆունկցիայի հետ կապված խանգարում
ն երը, ֆիբրո
միալգիան, դեպրեսիաները։
Հ
 աջորդ չորս զեկուցում
ն երը վերաբերում էին սեռա
կան, վերարադրողական և պտղի առողջության վրա
ՄՍ-ի ազդեցություններին։
Թիվ 2 բուժմիավորման հիվանդանոցի սեքսոլոգ
Արա Չարչյանը հանդես եկավ «Նյութափոխանակու
թյան սինդրոմի ազդեցությունը սեռական ֆունկցիայի
վրա» զեկուցումով։ Նա նշեց, որ ինսուլինակայունու
թյուն և շաքարային դիաբետ ունեցող հիվանդների
մոտ տեստոստերոնի մակարդակը ցածր է, և ներկա
յացրեց տղամարդու օրգանիզմում դրա մետաբոլիզ
մի ուսում
ն ասիրմամբ ճարպակալումով հիվանդների
մոտ երկրորդային հիպոգոնադիզմի (թերսեռագեղ
ձություն) որոշման մի քանի ուղիները։ Նա գիտաժո
ղովի մասնակիցներին ծանոթացրեց Ատլանտայի
(ԱՄՆ) Վերարտադրողական բժշկության կլինիկայի՝
500 կամավորների շրջանում անցկացված հետազո
տության արդյունքներին, որոնց համաձայն՝ ավելորդ
քաշ ունեցող տղամարդկանց մոտ սերմ
ն ահեղուկի մի
ջին ծավալը, ծավալի միավորում սպերմատոզոիդնե
րի քանակը և դրանց շարժունակությունն էականորեն
ցածր էր, քան հետազոտության առողջ մասնակիցնե
րի մոտ։ Բացի այդ, սպերմատոզոիդների գենոմում
գիտնականները հայտնաբերել էին նշանակալի թվով
խախտում
ն եր, և եթե այդպիսի սպերմատազոիդները
թեկուզև կարողանան բեղմ
ն ավորել ձվաբջիջը, վիժե
լու և զարգացման արատներով երեխայի ծնվելու հա
վանականությունը միջինից մի քանի անգամ բարձր
կլինի։ Արա Չարչյանն անդրադարձավ նաև ՄՍ-ի դեպքում սեռական և վերարտադրողական ֆունկ
ցիայի վերականգնման ժամանակակից մեթոդներին։
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի
նախագահ, ուրոլոգ Գևորգ Գրիգորյանի զեկուցման
թեման էր «էրեկտիլ դիսֆունկցիայի ախտորոշման
և բուժման նոր մեթոդները նյութափոխանակության
սինդրոմի ժամանակ»։ Նա ներկայացրեց 2014թ. ան
ցկացված Massachusetts Male Aging Study հետազոտու
թյան արդյուքները, որոնք վկայում են, որ 40-70 տա
րեկան տղամարդկանց 48% տոկոսն ստացիոնար է
դիմում էրեկտիլ դիսֆունկցիայի (ԷԴ) խնդրով, նրան
ցից 9,6%-ի մոտ գրանցվել է ամբողջական ԷԴ, 25,2%www.pharma-mag.am
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-ի ախտորոշվել է չափավոր, իսկ 17,2%-ի մոտ նվազա
գույն ԷԴ։ Գ. Գրիգորյանը խոսեց այդ հիվանդության
ռիսկի գործոնների մասին, որոնցից հիմ
ն ականներն
են ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության բացակա
յությունը, գիրությունը, ծխելը, հիպերխոլեստերինե
միան, ՄՍ-ը։ ԷԴ-ի ախտորոշման համար կարևոր
են մանրամասն անամ
ն եզը, արյան կլինիկական և
կենսաքիմիական, հորմոնային և լիպիդային ամբող
ջական հետազոտությունները, ուրոֆլոումետրիան,
միզասեռական համակարգի ուլտրաձայնային հետա
զոտությունը, առնանդամի դոպլեր-հետազոտությու
նը, իսկ որպես բուժման մեթոդներ առաջարկվեցին
ապրելակերպի փոփոխությունը, դեղորայքային բու
ժումը, ներկավերնոզային ներարկում
ն երը, ֆիզիոթե
րապևտիկ մեթոդները և վիրահատական միջամտու
թյունը՝ ֆալոպրոթեզավորման միջոցով։
«Ժառանգական թրոմբոֆիլիայի և նյութափոխա
նակության համախտանիշի դերը նորածնի արատ
ների ձևավորման մեջ» թեման լուսաբանեց Վերար
տադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի,
մ
 անկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապե
տական ինստիտուտի, «Բժշկական գենետիկայի և
առողջության պահպանման կենտրոն»-ի մանկա
բարձ-գինեկոլոգ Պավել Սոցկին։ Նրա ներկայացրած
զեկուցման հիմքում 163 կանանց շրջանում անցկաց
ված հետազոտությունն էր, որի շրջանակում մասնա
կիցները ենթարկվել են կլինիկական-լաբորատոր,
հեմոսթազի համակարգի, գենետիկորեն պայմանա
վորված թրոմբոֆիլիաների, հակաֆոսֆոլիպիդային
հակամարմինների հետազոտությունների։ Դրանց
արդյունքում՝ հիմ
ն ական խմբի կանանց 90%-ի մոտ
հայտնաբերվել է թրոմբոֆիլիա, որոնցից 94,4%-ի մոտ՝
բազմագենային, իսկ հսկվող խմբի կանանց մոտ այդ
ցուցանիշները կազմել են, համապատասխանաբար,
20% և 10%։ Որպես եզրահանգում՝ նշվեց, որ նորածնի
զարգացման բնածին արատները բազմագործոնային
հիվանդություն են, որի ռիսկի լրացուցիչ գործոններ
են կանանց 35-ից ավելի տարիքը, ընտանեկան ման
կաբարձական և թրոմբոտիկ բարդացված անամ
ն ե
զը, ՄՍ-ը և արգանդի ուղեցող պաթոլոգիան։
Գիտաժողովի վերջին՝ «Մետաբոլիկ համախտա
նիշը գինեկոլոգի տեսանկյունից» զեկուցումը ներ
կայացրեց Հայկական հակածերացման բժշկական
ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտություն
ների թեկնածու, «Նատալի Ֆարմ Մալաթիա» ԲԿ-ի
կանանց կոնսուլտացիայի բաժնի վարիչ, մանկա
բարձ-գինեկոլոգ, գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ Իննա
Պերսոյանը։ Նրա դիտարկմամբ՝ գինեկոլոգիական
պաթոլոգիան, որը բնորոշում է ՄՍ-ը, ներառում է
էնդոմետրիումի հիպերպլազիա և քաղցկեղ, հիպե
րանդրոգենացման համախտանիշ, էնդոմետրիոզ,
կաթնագեղձերի դիսհորմոնալ հիվանդություններ,
հետկաստրացիոն համաշտանիշ և դաշտանադա
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դարային ՄՍ (ԴՄՍ). վերարտադրողական տարիքի
կանանց մոտ ՄՍ-ն անօվուլ յատոր անպտղության,
հղիության վաղ ընդհատման ամենահաճախ հան
դիպող պատճառներից է։ Խոսելով ԴՄՍ-ի մասին,
Ի.Պերսոյանը նշեց, որ դա ձվարանների տարիքային
անջատումից հետո առաջացող նյութափոխանակու
թյան խանգարում
ն երի համախումբ է, որոնցից հիմ
նականներն են աբդոմինալ ճարպակալումով ձևա
վորվող քաշի ավելացումը, ինսուլինակայունությունը
և դիսլիպիդեմիան։ ՄՍ-ի դեպքում կանանց վերար
տադրողականության վերականգնման համար կար
ևորվեց ֆունկցիոնալ խանգարում
ն երի փուլում վաղ
ախտորոշումը՝ մինչև բազմակիստոզ ձվարանների
ձևավորումը։ Այդ դեպքում մարմ
ն ի քաշի նվազե
ցումը դեղորայքային բուժման ֆոնին հանգեցնում է
վերարտադրողական ֆունկցիայի վերականգնման։
Քաշի նվազեցումն առաջնային նշանակություն ունի
ԴՄՍ-ի դեպքում, քանի որ այդպիսով կրճատվում է
ճարպակալմանն ուղեկցող ռիսկի գործոնների ազդե
ցությունը։
Համաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցավ նաև
«Բժշկի իրավական պաշտպանվածությունը» թե
մայով սեմինար, որը վարեց իրավաբանական գի
տությունների թեկնածու, դոցենտ, «Սիրունյան»
իրավաբանական գրասենյակի տնօրեն, Հայաստա
նի Հանրապետության փաստաբանների պալատի
անդամ Ալեքսանդր Սիրունյանը:
Խոսելով «Մետաբոլիկ սինդրոմ. XXI դարի հիմ
նախնդիր» գիտաժովի արդյունքներով իրականաց
ված աշխատանքների մասին՝ Երիտասարդ բժիշկ
ների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, ուրոլոգ
Գևորգ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ գիտաժողո
վից հետո ԵԲՀԱ են զանգահարել ասոցիացիայի
անդամ բժիշկների մեծ թվով պացիենտներ և պար
զապես ԶԼՄ-ների ընթերցողներ, ովքեր հարցնում
էին, թե ինչ վնասակար սովորություններից է պետք
զերծ մնալ մետաբոլիկ համախտանիշից խուսափե
լու համար։ Եղել են պացիենտներ, ովքեր, տեղեկա
նալով, որ ԵԲՀԱ-ոմ գործում է այդ համախտանիշով
և դրա պաթոլոգիական դրսևորում
ն երով զբաղվող
բժիշկ
նե
րի խումբ, դի
մել է ասո
ցիացիային, և այդ
խմբի բժիշկները թիմային աշխատանքի շնորհիվ
կարողեցել են բուժել ՄՍ-ով տառապողներին։ «Այն
պես որ, գիտաժողովն իր նպատակներին հասավ,
բժիշկներն իրենց հետաքրքրող հարցերի պատաս
խաններն ստացան, կարողացան փոխանցել իրենց
փորձը և մեզ՝ բոլորիս ինչ-որ բան սովորեցնել»,ընդգծեց ԵԲՀԱ-ի նախագահը։ Նրա խոսքով՝ ասո
ցիացիան շարունակելու է համակարգային մոտե
ցում ցուցաբերել ՄՍ-ի կանխարգելման և բուժման
ուղղությամբ՝ կազմակերպելով մասնագիտական
սեմինարներ և նույնիսկ՝ առողջ ապրելակերպին
ուղղված ֆլեշմոբեր։
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