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Թեմայի արդիականությունը

• Մարսողական տրակտի ֆունկցիոնալ
խանգարումների (ՄՏՖԽ) խումբը
բնութագրվում է տրակտի տարբեր
հատվածների ֆունկցիայի խանգարումով՝
առանց անատոմիական, բիոքիմիական
կամ մետաբոլիկ ախտահարումների
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Տարածվածությունը

• Մարսողական տրակտի տարբեր
ֆունկցիոնալ խանգարումների տոկոսը
ընդհանուր պոպուլյացիայում հասնում է
20-40%-ի
– Բարձր տարածում ունեն նաև երեխաների և
դեռահասների շրջանում՝ մինչև 20-29%

• Գաստրոէնտերոլոգիական կլինիկա դիմած
պացիենտների գրեթե 35%-ը կազմել են
ֆունկցիոնալ մարսողական
խանգարումներով հիվանդները
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Բնական ընթացքը

• ՄՏՖԽ չեն ազդում կյանքի տևողության վրա և չունեն վտանգավոր
բարդություններ, սակայն խիստ նվազեցնում են կյանքի որակը

• Ախտորոշման մոտեցումները տարբեր են, պացիենտը չի համոզվում, 
որ չունի լուրջ օրգանական խնդիր

• Չկա բարձր արդյունավետ բուժում, և գանգատները դժվարությամբ են
թեթևանում, հաճախ կրկնվում են

• Ասոցիացվում են հոգեկան խանգարումների հետ՝ դեպրեսիայի, 
տագնապային խանգարման և սոմատիզացիայի

• Սոմատիկ պաթոլոգիաներով զբաղվող բժիշկները չեն ախտորոշում
հոգեկան կոմորբիդ վիճակները, և պացիենտը չի ուղղորդվում
համապատասխան մասնագիտական խորհրդատվության

• Արդյունքում հիվանդը չի ստանում խնդրի լիարժեք լուծում՝ մեկ բժշկի
դիմելով, կրկնակի այցելություններ է կատարում տարբեր
մասնագետների մոտ, կրկնակի հետազոտվում, ինչը մեծ բեռ է
առաջադրում առողջապահական համակարգի վրա
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Ֆունկցիոնալ դիսպեպսիա (ՖԴ)
• Գանգատներիամբողջություն է, որոնք վերագրվում են

ստամոքսի և 12-մատնյաաղու խանգարումներին: 

• Տարածվածությունը 11%-57% 

• Ըստ IV հռոմեական չափանիշների՝ ՖԴ ախտորոշվում է
նշված հատվածների օրգանական հիվանդությունների
բացակայությանպայմաններում, եթե գանգատները ծագել են
առնվազն 6 ամիսառաջ և առկա են առնվազն վերջին 3 
ամիսների ընթացքում

• Դիսպեպսիայի օրգանականպատճառների լիարժեք
բացառումը հնարավոր է լայնածավալ հետազոտություններ
կիրառելով, որոնցիցամենակարևորը մարսողականտրակտի
վերին հատվածների էնդոսկոպիան է
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Ֆունկցիոնալ դիսպեպսիա
• Գանգատները.

– 1 – էպիգաստրալ ցավ
– 2 – էպիգաստրալ այրոց
– 3 – պոստպրանդիալ ծանրություն
– 4 – վաղ լիացման զգացում

• Ֆունկցոնալ դիսպեպսիայի տեսակները
– Էպիգաստրալ ցավի համախտանիշ – ԷՑՀ, EPS (1, 2)
– Պոստպրանդիալ դիստրեսի համախտանիշ – ՊԴՀ, 

PDS (3, 4)
– Օվերլապ – երկու խմբի գանգատների համակցում
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Դիսպեպսիայի ախտորոշիչ
մոտեցում

• Օրգանական և ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայի գանգատները
նմանատիպ են, պացիենտների մեծ մասի մոտառկա է ՖԴ

• Օրգանական պատճառներից են՝
– խոցային հիվանդությունը

– ատրոֆիկ գաստրիտը. Ըստ 2017 թ. Կիոտոյի կոնսենսուսի
• Կոռեայի կասկադով կարող է վերածվել ստամոքսի ադենոկարցինոմայի. 

Ատրոֆիա մետապլազիա դիսպլազիա նեոպլազիա

– ստամոքսի նորագոյացությունները

– H. pylori վարակը, եթե բուժումից հետո գանգատները վերանում են՝ ըստ 2017 
թ. Կիոտոյի կոնսենսուսի (նախկինում համարվում էր ՖԴ տեսակ)

• Բժշկի գլխավոր խնդիրը՝ բաց չթողնել վտանգավոր օրգանական
ախտահարումը, հիշելով, որ ֆունկցիոնալ դիսպեպսիան առավել
տարածված է, և չվատնելով ավելորդ ռեսուրսներ
– Որոշել օպտիմալ էնդոսկոպիայի ցուցումները 7



Դիսպեպսիայի ախտորոշիչ
մոտեցում

• Կլինիկական ուղեցույցերը կամ ալգորիթմերը, հաշվի են առնում
– տվյալ տարածաշրջանիպոպուլյացիայում դիսպեպսիայիառավել հաճախհանդիպող

պատճառների կառուցվածքը
– հետազոտությունների հասանելիությունն ու մատչելիությունը
– օրգանական դիսպեպսիայի համար հաստատվածպրեդիկտոր կամ կանխատեսող

անամնեստիկ,  կլինիկականև պարակլինիկականգործոնները

• Ալգորիթմեր մշակված են եվրոպական, ամերիկյան, ասիական
տարածաշրջանների և երկրների համար

• Նպատակը՝ օպտիմալացնել առողջապահական ռեսուրսների ծախսը, 
սահմանելով անհրաժեշտ նվազագույն հետազոտությունների ծավալը և
ցուցումները կոնկրետ գանգատների դեպքում

• Ցուցադրվել է դասական «տագնապի ցուցանիշների» ցածր
սպեցիֆիկությունն ու զգայունությունը
– 46000 պացիենտներ ընդգրկող 7 աշխատանքների համակարգային

վերլուծությունում՝ ~66%
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Դիսպեպսիայի ախտորոշման
միջազգային ուղեցույցեր

• Տարբեր երկրներում առաջարկված են տարբեր հետազոտման ուղեցույցներ
• Ամերիկյան. 

– 2005 թ.էնդոսկոպիայի ցուցումները՝ տագնապի նշաններ, կամ >55 տարեկանտարիքը
– 2017 թ. Էնդոսկոպիայի ցուցումը՝ >60 տարեկան կամ քաղցկեղի բարձր ռիսկ

(ԱՄՆ+Կանադա)

• Ճապոնիա, Կորեա, Չինաստան
– Էնդոսկոպիան ցուցվում է բոլոր դեպքերում, երբ կա դիսպեպսիա
– Տարիքային շեմ դրված չէ

• 2018 թ. ստամոքսի քաղցկեղի հիվանդելիությունը՝
– ԱՄՆ – 4,1, Հայաստան – 11,6, Ճապոնիա – 27,5

• 2018 թ. ստամոքսի քաղցկեղի մահացությունը՝
– ԱՄՆ – 1,7, Հայաստան – 10,8, Ճապոնիա – 9,5

• Հետևաբար, ստամոքսի տարածվածությունը ազդում է երկրի ուղեցույցերի
վրա

• Քաղցկեղի և նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերումը
արդյունավետ է մահացության նվազման համար
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Պսիխոմետրիկ գնահատում

• Հոգեբանական կարգավիճակի
փոփոխությունները հաճախ են զուգակցվում
ՍԱՈւ ֆունկցիոնալ ախտահարումների հետ

• Սոմատիկ բժշկի պրակտիկայում կիրառելի
են արագ ախտորոշման ստանդարտացված
հարցաշարեր (օր.՝ PHQ-SADS), վավերացված՝
տվյալ լեզվով, տվյալ բնակչության համար

• Հայալեզու նման հարցաշար չենք գտել
գրականությունում
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Հետազոտության նպատակը

• Հետազոտության նպատակն է` մշակել և
պրակտիկ բժշկի օգտագործման համար
առաջարկել Հայաստանում կիրառելի
ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայի ախտորոշման
օպտիմալ ալգորիթմ
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Հետազոտության խնդիրները -1

• Նկարագրել դիսպեպսիայի գանգատներով դիմող պացիենտների
դեմոգրաֆիական, կլինիկական /գանգատներ, անամնեզ, ֆիզիկալ
տվյալներ/ և լաբորատոր ու գործիքային հետազոտություններից
ստացվածտվյալների բնութագիրը

• Հետազոտել դիսպեպտիկ գանգատների օրգանական
պատճառների կառուցվածքը Հայաստանիպացիենտների
պոպուլյացիայում՝ այդ թվում հելիկոբակտերային վարակը որպես
օրգանական դիսպեպսիայիպատճառ

• Նկարագրել ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով հիվանդներիտոկոսը
դիսպեպտիկ գանգատ ներկայացնողպացիենտների շրջանում, 
նրանց բաշխումն ըստ ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայիտիպերի, 
կլինիկական բնութագիրը

• Բացահայտել դիսպեպսիայով դիմողպացիենտների մոտ
օրգանականախտահարումներիանկախպրեդիկտոր
հանդիսացող գործոնները՝ ավանդականտագնապի
ախտանիշներից զատ, և ցուցադրել դրանց կանխատեսող
ունակությունն ու կոռելյացիայիաստիճանը:
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Հետազոտության խնդիրները -2
• Վավերացնել PHQ-SADS հոգեչափիչ հարցաշարի հայալեզու

տարբերակը և այն առաջարկել տարբեր մասնագիտությունների
բժիշկների գործնական կիրառության համար՝ որպես սոմատիկ
հիվանդությունների (մասնավորապես՝ ՖԴ) հետ համակցվող
հոգեկան վիճակներիարագ և ճշգրիտ սկրինինգային գործիք:

• PHQ-SADS հոգեչափիչ վավերացված հարցաշարով սկրինինգ
կատարել դիսպեպսիայի գանգատով դիմած պացիենտների և
առողջ կամավորների շրջանում, և համեմատական բնութագիր
տալ՝ ֆունկցիոնալ, օրգանական դիսպեպսիայով հիվանդների և
առողջ անձանց մոտ դեպրեսիայի, տագնապայինխանգարման և
սոմատիզացիայի հաճախության վերաբերյալ:

• Հայտնաբերված կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային
առանձնահատկությունների և պրեդիկտորների հիման վրա
մշակել և ներկայացնել դիսպեպսիայի գանգատով Հայաստանում
բժշկին դիմող պացիենտների հետազոտման օպտիմալ ալգորիթմ:
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Գիտական նորույթը
• Առաջին անգամ նկարագրել ենք Հայաստանի պոպուլյացիայում

դիսպեպտիկ գանգատների պատճառ հանդիսացող հիմնական
հիվանդությունները և գնահատել օրգանական դիսպեպսիայի
պրեդիկտորներ՝ առաջնորդվելով նորագույն Կիոտոյի կոնսենսուսով:

• Նկարագրվել է Հայաստանի առողջ պոպուլյացիայում
հելիկոբակտերային վարակի տարածվածությունը, որն էլ
ապացուցողական հիմք է հանդիսացել՝ դիսպեպսիայով հիվանդների
ախտորոշման ընթացքում H. pylori վարակի հետազոտման առավել
ճշգրիտ թեստի ընտրություն առաջարկելու համար: 

• Հիմնվելով մեր երկրի էպիդեմիոլոգիական, և առողջապահական
համակարգի յուրահատկությունների վրա՝ մշակվել է դիսպեպսիայով
պացիենտների օպտիմալ ախտորոշիչ ալգորիթմ: 

• Առաջարկվել է վավերացված PHQ-SADS հայալեզու պսիխոմետրիկ
հարցաշարը, որի օգնությամբ գնահատվել են դեպրեսիայի, 
տագնապային խանգարման և սոմատիզացիայի տարածվածությունը
հիվանդների շրջանում՝ համեմատելով առողջ կամավորների հետ: 
Հարցաշարն առաջարկվում է որպես բժշկական տարբեր
մասնագիտությունների պրակտիկայում կիրառելի հոգեկան ուղեկցող
վիճակների սկրինինգի համար կիրառելի գործիք: 
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Ստացված տվյալների գործնական
նշանակությունը

• Դիսպեպսիայի ախտորոշիչ ալգորիթմի կիրառումը
կլինիկական պրակտիկայում առաջարկում է
մոտեցում, որն օգնում է լավագույնս տնօրինել
առողջապահական ռեսուրսները՝
– կրճատելով մեկ հիվանդի հետազոտման համար

պահանջվողառողջապահական համակարգի ինչպես
ֆինանսական, այնպես էլ ժամանակային ռեսուրսները

– բարձրացնելովայդ հետազոտման
արդյունավետությունը,

– միաժամանակ նվազեցնելովպացիենտի համարարվող
միջամտությունների և՛ արժեքը, և՛ հնարավոր
բարդությունները
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Ստացված տվյալների գործնական
նշանակությունը

• Հայալեզու վավերացված PHQ-SADS 
հարցաշարը առաջարկվում է բժիշկների
ամենալայն շրջանակների պրակտիկայում
կիրառելու համար: Այն հիվանդի կողմից
հեշտությամբ լրացվում է և քիչ ժամանակ է
պահանջում: Միևնույն ժամանակ
հարցաշարը հոգեկան խանգարումների
ախտորոշման բարձր ճշտությամբ է
օժտված, և լայնորեն կիրառելի գործիք է՝
սոմատիկ բժիշկների կողմից հոգեկան
կոմորբիդ վիճակների սկրինինգի համար
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Ստացված տվյալների գործնական
նշանակությունը

• Աշխատանքի
արդյունքների հիման վրա
կազմվել է մեթոդական
ուղեցույց՝ բժիշկ-
գաստրոէնտերոլոգների, 
թերապևտների, 
ընտանեկան բժիշկների
համար: Ուղեցույցը
հաստատվել է ԵՊԲՀ
գիտակոորդինացիոն
խորհրդի 2020 թ. հուլիսի
10 թ. 3 նիստում: Հանձնված
է տպագրության՝ 100 
օրինակով
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Հետազոտության դիզայնը
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Հոգեչափիչ հարցաշարի
թարգմանություն և վավերացում

• Համաձայն գրականությունում ընդունված
ընթացակարգի

• Կրկնակի և հետադարձ թարգմանություն
• «Երեսային» վավերության ստուգում՝ ոչ բժիշկ
կամավորների ֆոկուսայինխմբում

• Կրկնակի հետազոտություն
• «Կոնստրուկտային» վավերության ստուգում՝
փորձագետի եզրակացություն

• Արդյունքումառաջարկվեց PHQ-SADS 
հարցաշարի հայալեզու վավերացված
տարբերակը
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Դիսպեպսիայի պատճառների կառուցվածքը

Ֆունկցիոնալ 

դիսպեպսիա; 

63,3%

Էրոզիվ գաստրիտ 

+/- բուլբիտ; 15,8%

Ատրոֆիկ 

գաստրիտ; 7,5%

Խոցային 

հիվանդություն; 

10,0%

H. pylori վարակ; 

5,0%

Նորագոյացությու

ն; 2,5%
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Դիսպեպսիայի ժամանակ էնդոսկոպիկախտահարումների
հաճախությունները՝ տարբերաշխարհամասերում (Ըստ Ford et 

al, 2010) և Հայաստանում՝ ըստ մեր տվյալների
Էնդոսկոպիկ
ախտահարումը

Հաճախությունը
ասիական և
արևմտյան
երկրներում
միասին, %

Հաճախություն
ը ասիական
երկրներում, %

Հաճախություն
ը արևմտյան
երկրներում, %

Հաճախությունը
Հայաստանում, 
%

Խոցային
հիվանդություն

8,0 11,0 6,0 10,0

Ստամոքսիխոց 3,2 - - 2,5
12-մ. աղու խոց 3,4 - - 7,5

Ստամոքսի/կերակ-
րափողի քաղցկեղ

0,35 0,2 0,3 2,5

Էրոզիվ էզոֆագիտ 13,4 2,7 25,0 16,7
Բարետի
կերակրափող

1,0 0,3 1,5 -

Էրոզիվ
գաստրիտ/բուլբիտ

- - - 15,8

Ատրոֆիկ գաստրիտ - - - 7,5
H. pylori վարակ - - - 5,0 21



H. pylori հակամարմինների սերոպոզիտիվ
անձանց տոկոսը Հայաստանի առողջ
պոպուլյացիայում՝ ընդհանուր և ըստ

տարիքային խմբերի
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Ո՞ր մեթոդն է նախընտրելի H. 
pylori վարակի համար

• Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
միջին և բարձր տարածվածությամբ
պոպուլյացիաներում սերոլոգիական
մեթոդները վստահելի չեն
– Կեղծ բացասական արդյունքի բարձր
հավանականություն

• Սերոլոգիական մեթոդը պետք է
տեղայնորեն վավերացված լինի

• Հետևաբար, Հայաստանում սերոլոգիական
հետազոտումը ամենաքիչ
ինֆորմատիվությունը կունենա
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ՖԴ և ՕԴտարիքային շեմը
• Մեր հետազոտությունում գտանք, որ այն շեմը, որից բարձր

տարիքի դեպքում օրգանական դիսպեպսիան հավաստիորեն
ավելի հաճախ է դիտվում, քան ֆունկցիոնալը, 40 տարեկանն է

• ՕԴ >40 տարեկանխմբում 45,9%
• ՕԴ <40 տարեկանխմբում 27,1%
• OR 2,3 (95% CI, 1,1-4,9), p=0,032
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Գանգատների քանակն՝ ըստ
դիսպեպսիայի տիպի
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Ուղեկցող հիվանդություններ և
հնարավոր ռիսկի գործոններ՝ ըստ

դիսպեպսիայի տեսակի
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Մարմնի քաշի դասակարգումը՝ ըստ ՄԶԻ խմբերի, 
ֆունկցիոնալ և օրգանական դիսպեպսիայի խմբերում
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Օրգանական դիսպեպսիայի
անկախ կանխատեսող

գործոնները՝ պրեդիկտորները.
Լոգիստիկ ռեգրեսիայի մոդել

28

lg (օրգանական դիսպեպսիայի
հավանականությունը) = -2.89 + 1,10 x (ՄԶԻ>25) + 
1,05 x (տարիք>40) + 1,39 x (ալկոհոլ) + 2,63 x 
(անեմիա) + 1,26 x (արական սեռ)



Լոգիստիկ ռեգրեսիայի մոդել. 
Օրգանական դիսպեպսիայի

անկախպրեդիկտրներ
Գործոնը Շանսերի

հարաբերությ
ունը (Odds 
ratio, OR)

95% վստահության
միջակայքը (95% 

confidence interval, 
CI)

p

Արական սեռ 3,6 1,2-11,1 0,026

Տարիքը բարձր 40
տարեկանից

2,9 1,1-7,7 0,037

Ավել քաշ կամ
ճարպակալում

3,0 1,1-7,8 0,030

Ալկոհոլի միջին - բարձր
քանակ

3,5 1,02-11,9 0,046

Անեմիա 13,9 1,7-27,2 0,006
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Հոգեկան խանգարումների բաշխումը ֆունկցիոնալ և
օրգանական դիսպեպսիայի հիվանդների և առողջ

կամավորների խմբերում
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Դեպրեսիա Տագնապային 
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Ֆունկցիոնալ 

դիսպեպսիա
Օրգանական 

դիսպեպսիա
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Դիսպեպտիկ գանգատներով
պացիենտների հետազոտման

ալգորիթմ
• Հիմնվելով հետազոտության արդյունքների վրա՝

խորհուրդ է տրվում դիսպեպտիկ գանգատներով
պացիենտների մոտ որպես հետազոտման առաջին
մեթոդ ընտրել գաստրոսկոպիան՝ բիոպսիայով: 

• Այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ կատարել ԷԳԴՍ, 
ուղղորդել պացիենտին հելիկոբակտերային վարակի
ոչ ինվազիվ ախտորոշման: 
– ախընտրելի է միզանյութով շնչական թեստը,
– եթե հասանելի չէ՝ կղանքումանտիգենի որոշումը
– միայն դրաանհասանելիության դեպքում՝ արյան մեջ

հակահելիկոբակտերային հակամարմինների որոշումը
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Դիսպեպտիկ գանգատներով
պացիենտների հետազոտման

ալգորիթմ
• Եթե պացիենտի մոտ հելիկոբակտերային վարակը

հայտնաբերելուց և բուժելուց հետո գանգատները
պահպանվում են, ապաառաջնային օղակի բժշկին
խորհուրդ է տրվում ուղղորդել պացիենտին
մասնագիտացված գաստրոէնտերոլոգիական
կլինիկա՝ ավելի լայնածավալ հետազոտման
նպատակով: 

• Եթե պացիենտի մոտ չի հայտնաբերվում վարակը, 
ապախորհուրդ է տրվում էմպիրիկ բուժում
պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներով կամ
պրոկինետիկներով, և բուժման
անարդյունավետության դեպքում՝ ուղղորդում
մասնագիտացված գաստրոէնտերոլոգիական
կլինիկա:
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Գաստրոսկոպիայի պարտադիր
ցուցումներ

• Տարիքը > 40 տարեկանից
– տղամարդկանց խմբում տարիքի ամեն ավելացող տարին

բարձրացնում է օրգանական դիսպեպսիայի ռիսկը մոտ 7%-ով, 
հետևապես նրանց մոտ բացի նշված խիստ տարիքային շեմից, 
պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում՝ հաշվի առնելով
նաև մյուս հնարավոր ռիսկի գործոնները

• Առաջին կարգի հարազատի մոտ մարսողական օրգանական
հիվանդություն
– առաջին հերթին՝ կերակրափողի կամ ստամոքսի չարորակ

գոյացություն
• Անեմիա
• Արյունահոսության նշաններ
• Նորմայիցավել քաշ կամ ճարպակալում /ՄԶԻ > 24,9 կգ/մ2 /
• Ալկոհոլի միջին կամ բարձր քանակների մշտական

օգտագործում:
– Հատկապես կանանց մոտ

• Տղամարդկանց մոտ՝ միայն մեկ գանգատիառկայություն, 
նույնիսկ 40-ից ցածր տարիքում
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Դիսպեպտիկ գանգատներով
պացիենտների հետազոտման

ալգորիթմ• Բոլոր այն հիվանդներին, ում մոտ ԷԳԴՍտվյալներով չի հայտնաբերվում
ստամոքսի կամ 12-մատնյա աղու օրգանական ախտահարում, այսինքն
ՖԴ հիվանդների մոտ, խորհուրդ է տրվում հետազոտությունների
հիմնական ծավալում ներառել նաև հայալեզու վավերացված Պացիենտի
առողջության հարցաշարի լրացումը

• Դրա օգնությամբ կարելի է այդ պացիենտների մոտ հայտնաբերել
հոգեկան զուգակցվող խանգարումների հայտնաբերման նպատակով, 
որոնց հաճախականությունը մենք ցուցադրեցինք հավաստիորեն ավելի
բարձր ՖԴ մեր հիվանդների պոպուլյացիայում՝ համեմատած օրգանական
դիսպեպսիայով հիվանդների և առողջ կամավորների հետ: 

• Այն դեպքերում, երբ հարցաշարով չափվող երեք պարամետրերից որևէ
մեկով ստացված միավորները վկայում են միջին, ծանր կամ շատ ծանր
աստիճանի ախտահարման մասին (դեպրեսիա, տագնապային
խանգարում կամ սոմատիզացիա), մենք խորհուրդ ենք տալիս նման
պացիենտին ուղղորդել մասնագիտացված հոգեբուժական
խորհրդատվության:
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Եզրակացություններ
• Դիսպեպսիայի գանգատներով պացիենտների մեծամասնությունը իգական սեռի

են, կեսից ավելին ունեն մարմնի ավել քաշ կամ ճարպակալում: 

• Որպես դիսպեպսիայի առավել հաճախ հանդիպող օրգանական պատճառներ
հայտնաբերեցինք հետևյալները՝ խոցային հիվանդություն, ատրոֆիկ գաստրիտ, 
էրոզիվ գաստրիտ, հելիկոբակտերային վարակ և նորագոյացություններ: Մեր
պոպուլյացիայում հայտնաբերեցինք նախաքաղցկեղային վիճակ հանդիսացող
ատրոֆիկ գաստրիտի նշանակալի տոկոս

• Հայաստանի առողջ պոպուլյացիայում H. pylori վարակի սերոպոզիտիվությունը
կազմում է 41,5%, և տարիքի մեծացման հետ զուգընթաց այդ տոկոսն աճում է. 18-25 
տարեկան խմբում՝ 13,6%, իսկ 65-ից բարձր տարիքային խմբում հասնում է 83,3%-ի:

• Պացիենտների մեծամասնության մոտ՝ 63,3% , դիսպեպսիան ֆունկցիոնալ է, 
այսինքն պայմանավորված չէ որևէ մեկ օրգանական պաթոլոգիայով:

• Հիվանդների մեր պոպուլյացիայում օրգանական դիսպեպսիայի անկախ
պրեդիկտոր էին հանդիսանում հետևյալ գործոնները՝ արական սեռ, մարմնի
հավելյալ քաշ կամ ճարպակալում, ալկոհոլի միջին կամ բարձր քանակների
օգտագործում, և 40-ից բարձր տարիքը:

• Ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով հիվանդների մոտ հավաստիորենավելի հաճախ են
հանդիպում այնպիսի հոգեկան խանգարումները, ինչպիսիք են դեպրեսիան և
տագնապային խանգարումը՝ համեմատած ինչպես առողջ կամավորների, այնպես
էլ օրգանական դիսպեպսիայով հիվանդների հետ: 35



Գործնականառաջարկներ
• Մեր կողմից վավերացված PHQ-SADS հոգեչափիչ

հայալեզու հարցաշարն առաջարկում ենք պրակտիկ
բժիշկների օգտագործմանը՝ ֆունկցիոնալ
դիսպեպսիայով պացիենտների մոտ հոգեկան
կոմորբիդ վիճակների արագ սկրինինգի և հետագա
հոգեբուժական խորհրդատվության ուղեգրման
ցուցումները որոշելու նպատակով:

• Ստացված տվյալների հիման վրա առաջարկել ենք
Հայաստանի պայմաններում դիսպեպտիկ
գանգատներով բժշկին դիմող պացիենտների համար
օպտիմալ ախտորոշիչ ալգորիթմ: Այն
հրատարակվելու է գիտամեթոդական ուղեցույցի
կազմում, որն առաջարկելու ենք թերապևտներին, 
ընտանեկան բժիշկներին և
գաստրոէնտերոլոգներին՝ գործնական կիրառության
համար:
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Շնորհակալություն ուշադրության
համար
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