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Հոգեկան և վարքային
խանգարումների կլինիկան
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ВНУТРЕННОЙ СИГНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ
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ПАРКИНСОНИЗМОМ
А.В. Авагян, А.Г.  Мкртчян
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SIGNALING DEFICIT IN
PATHOGENESIS OF SPEECH
AND VOICE DISORDERS  IN
PATIENTS WITH PARKINSON'S
DISEASE
A.V. Avagyan, H.H. Mkrtchyan
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Հարգելի գործընկերներ,
Լույս է տեսել Հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի հերթական

համարը: Ուրախությամբ պետք է նշեմ մեր հոգեբան գործընկերների մեծ
գիտական ակտիվությունը, ինչն իր արտացոլումն է գտել տպագրված
աշխատանքներում: Ի սկզբանե ձևակերպված խնդիրը՝ Հայկական հոգեբուժական
ասոցիացիայի պաշտոնական պարբերականը պետք է լինի Հայաստանի հոգեկան
առողջության բոլոր մասնագետների ամսագիրը, գործնականում լուծված է: 

Հետևողական աշխատանք է տարվում ընթերցողների շրջանակն
ընդլայնելու ուղղությամբ, բացի խմբագրական խորհրդի արտասահմանյան
անդամներից, այս համարն արդեն առաքվելու է նաև Համաշխարհային
հոգեբուժական ասոցիացիայի անդամ Արևելյան Եվրոպայի երկրների բոլոր
ասոցիացիաներին: Իսկ Հայաստանում կաշխատենք այն հասցնել հոգեկան
առողջության ոլորտում աշխատող մեր բոլոր գործընկերներին:

ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված «Հայաստանի
Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-
2019 թվականների ռազմավարությունը և ռազմավարության կատարումն
ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» որոշման
իրականացման գործընթացն այս տարվանից նախապատրաստական փուլից
անցնում է գործնականի: Սրան զուգահեռ ընթանում է նաև ՀՀ կառավարության
Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական
սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի
իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագրին հավանություն
տալու մասին որոշումը: Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան հնարավորինս
աջակցում և առավելագույնս ներգրավված է իրականացվող ծրագրերում:
Արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա համարներում:

Արմեն Սողոյան
Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի նախագահ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ

ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2015;6(1) 

ОСОБЕННОСТИ  АГРЕССИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  
МАТЕРЕЙ  ПАЦИЕНТОВ  С  ЗАВИСИМОСТЬЮ  ОТ  
ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ

Т.С. Устинова 1, А.Ю. Егоров 1,2,3

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, РФ
2 Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, РФ

3 Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, 
Санкт-Петербург, РФ

Հանգուցային բառեր. 
համակախվածություն,
ագրեսիվ վարք,
հոգեակտիվ նյութերից
կախվածություն,
հոգեբանական
պաշտպանություն

Ключевые слова:
созависимость, 
агрессивное поведение, 
зависимость от 
психоактивных веществ,
психологические защиты 

Keywords:
codependency, 
aggressive behavior, 
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psychological defenses

       Для изучения особенностей агрессивного поведения матерей химически
зависимых пациентов было проведено исследование 60 женщин, 30 из которых были
матерями химически зависимых, а 30 – матерями социально адаптированных детей.
Для выявления степени выраженности созависимости был использован тест Фишера.
Для определения уровня агрессии и особенностей ее выражения были использованы
методики «Тест руки» и адаптация опросника Басса-Дарки «Виды агрессии», были
исследованы уровень нервно-психического напряжения (опросник УНПН) и система
психологических защит (методика ИЖС). Статистически значимых различий в
выраженности созависимости у матерей двух групп выявлено не было. Оказалось,
что для матерей химически зависимых пациентов характерен более высокий уровень
агрессии по сравнению с матерями социально адаптированных детей, склонность к
эмоциональной агрессии, чувство страха перед агрессией, склонность к контролю и
подчинению. Выявлены высокий уровень нервно-психического напряжения,
тревожности и социальной тревожности. В системе психологических защит матерей
химически зависимых пациентов выявлены низкий уровень отрицания и
интеллектуализации и высокий уровень регрессии и замещения.

AGGRESSIVE  BEHAVIOR  CHARACTERISTICS  IN  MOTHERS  OF  DRUG
ADDICTS

T.S. Ustinova 1, A.Y. Egorov 1,2,3

1 St. Petersburg State University, Medical Faculty, St. Petersburg, RF
2 I.I. Mechnikov Nord-West State Medical University, St. Petersburg, RF
3I.M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy
of Sciences, St. Petersburg, RF

       A study of the aggressive behavior of codependent mothers was conducted on 30
mothers of addicts and 30 mothers of socially adapted children. Fisher codependency test
was used to identify the severity of codependency. "Hand test" and the adaptation of the
Buss-Durkey questionnaire were used to determine the level of aggression and the ways
of its expression. Level of mental stress was studied by Nemchin Mental Stress
questionnaire and the system of psychological defenses was studied by Life Style Index
questionnarie. Statistically significant differences in the level of co-dependence in the two
groups of mothers have not been observed. It was found that higher levels of aggression,
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tendency to emotional aggression, fear of the aggression, the tendency to control and subjugation are
characteristics for addict mothers. A high levels of mental stress, anxiety and social anxiety were
revealed in the experimental group. The psychological defenses system of addict mothers had a low
level of denial and intellectualization and a high level of regression and substitution.

ԱԳՐԵՍԻՎ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՈԳԵԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Տ.Ս. Ուստինովա1, Ա.Յու. Եգորով1,2,3

1 Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
2 Ի.Ի. Մեչնիկովի անվան Հյուսիս-Արևմտյան պետական բժշկական համալսարան, 
Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ
3 Ի.Մ. Սեչենովի անվան էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ

      Հոգեակտիվ նյութերից կախվածությամբ պացիենտների մայրերի ագրեսիվ վարքագծի
առանձնահատկությունների ուսումնասիրման նպատակով հետազոտել ենք 60 կանանց, որոնցից
30-ը՝ քիմիական նյութերից կախվածությամբ, իսկ 30-ը՝ սոցիալապես հարմարված երեխաների
մայրեր էին:
      Համակախվածության աստիճանի բացահայտման նպատակով կիրառել ենք ֆիշերի թեստը:
Ագրեսիայի մակարդակը և նրա առանձնահատկությունները որոշելու համար օգտագործել ենք
«Ձեռքի թեստ» մեթոդիկան և Բասս-Դարքիի «Ագրեսիայի տեսակները» ադապտացված
հարցաշարը: Ուսումնասիրվել են նաև նյարդահոգեկան լարվածության մակարդակը (ՆՀԼՄ
հարցաշար) և հոգեբանական պաշտպանվածության համակարգը (Life Style Index, Կյանքի ոճի
ցուցանիշ):
      Վիճակագրորեն նշանակալի տարբերություններ համակախվածության ծանրության մեջ երկու
խմբերի մայրերի մոտ չեն հայտնաբերվել:
      Պարզվել է, որ քիմիական կախվածությամբ հիվանդների մայրերը ունեն ագրեսիայի ավելի
բարձր մակարդակ սոցիալապես հարմարված երեխաների մայրերի համեմատ, ինչպես նաև
էմոցիոնալ ագրեսիայի հակում, ագրեսիայի հանդեպ վախ, վերահսկելու և ենթարկվելու հակում:
      Բացահայտվել է նյարդահոգեկան լարվածության, տագնապի և սոցիալական
տագնապայնության բարձր մակարդակ: Հոգեբանական պաշտպանության համակարգում
քիմիական կախվածությամբ հիվանդների մայրերի շրջանում հայտնաբերվել է ժխտման և
ինտելեկտուալիզացիայի ցածր մակարդակ և ռեգրեսիայի ու փոխարինման բարձր մակարդակ:
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      В семьях химически зависимых людей возни -
кают особого типа внутрисемейные отношения, в
последние десятилетия описываемые понятием
«созависимость». В литературе отсутствует обще -
при нятое определение этого понятия, ведутся
спо ры, является ли созависимость заболеванием
или нет и какова ее нозологическая принад леж -
ность, а также о расширенной и узкой трактовке
данного феномена, гендерных аспектах явления
[1-10]. 
      Сегодня общепризнано, что созависимые
близ кие аддиктов обладают нарушениями, выра -
жен ными зачастую более сильно, нежели у самих
зависимых. Созависимость – это дисфункция,
требующая коррекции для достижения как
минимум двух целей. Первая направлена на
повышение качества жизни созависимых лиц,
восстановление их системы отношений. Вторая
связана с их зависимыми родственниками, пос -
кольку оздоровление внутрисемейных отношений
благотворно сказывается на поведении аддиктов,
которые могут получить стимул и поддержку для
вступления в реабилитационную программу. 
      Несмотря на достаточно большое количество
психологической и психиатрической литературы
по данной проблеме, некоторые вопросы остают -
ся открытыми. Так сравнительно мало исследо ва -
ний посвящено особенностям агрессивного пове -
де ния у созависмых лиц. Известно, что для соза -
ви симой матери характерно амбивалентное отно -
ше ние к своему химически зависимому ребенку:
силь ное чувство любви и привязанности соче тает -
ся с сильным чувством гнева, который, как прави -
ло, она не умеет выражать. Сдерживая гнев на
протяжении некоторого времени, на фоне тревоги
и астении матери химически зависимых остро
реа гируют на обстоятельства жизни и поступки
дру гих людей, в частности, аддиктов, что часто
при водит к бурному выражению гнева в виде од -
ной из форм агрессивного поведения. Подобное
поведение матери предоставляет химически
зависимому оправдание для срыва [11].
      Динамика агрессивного поведения созави си -
мых частично может быть описана в терминах
«Дра  ма тического треугольника Карпмана». Буду -
чи вовлеченным в такое патологическое взаимо -
дейст  вие с химически зависимым, его близкий
про  хо дит ряд последовательных стадий: «Спаса -
тель», «Жертва» и «Преследователь», причем пе -
ре ход из одной стадии в другую сопровож дается
бур ной аффективной реакцией [Цит. по 2]. Это
свя зано с тем, что ребенок созависимого роди -

теля выступает в качестве средства для поддер -
жа ния самооценки, и большую роль при постро е -
нии детско-родительских отношений играет соот -
вет ствие или несоответствие ребенка образу
«идеаль ного ребенка». Если «реальный ребенок»
по различным параметрам отличается от «и де аль -
 ного ребенка», то родитель испыты вает такие чув -
ст  ва, как досада, обида, разочаро вание, гнев [12].
      Вместе с тем, в работах по агрессивному
поведению созависимых имеются определенные
противоречия. Так в сравнительном исследовании
химически зависимых, созависимых и условно
здоровых при помощи опросника Басса-Перре у
созависимых лиц наряду с высоким уровнем
враждебности, который проявлялся в пережива -
нии чувства несправедливости и ущемленности,
неудовлетворенности желаний, была обнаружена
низкая готовность к агрессивному поведению,
инструментальной агрессии, направленной на
отстаивание своих интересов [13]. Созависимые
достоверно реже по сравнению с представи -
тельями контрольной выборки сообщали о
чувстве гнева. Авторы исследования обозначают
эту особенность как меньшую подверженность
чувству гнева. На наш взгляд, одним из возмож -
ных альтернативных объяснений этого явления
может быть описанная в литературе избиратель -
ная алекситимия близких аддиктов, которая
проявляется в неспособности распознать некото -
рые чувства, относящиеся к социально неприем -
лемым, в том числе, чувство гнева [2; 11].

      Целью данного исследования явилось
изучение особенностей агрессивного поведения
матерей химически зависимых пациентов. 

      Материал и методы
      В исследовании приняли участие 60 матерей
в возрасте от 49 до 65 лет. Экспериментальную
груп пу составили 30 женщин (средний возраст
55,0±3,9) года), у которых дети страдают химичес -
кой зависимостью. Часть этих женщин посещала
груп пы самопомощи Нар-Анон или Ал-Анон (Ано -
ним  ные родственники наркоманов или Аноним -
ные родственники алкоголиков), остальные посе -
ща  ли психотерапевтические группы реабилита -
цион  ных центров Санкт-Петербургского госу дар -
ст вен ного бюджетного учреждения здраво охра не -
ния Межрайонный наркологический дис пан сер
№1. Контрольную группу составили 30 матерей
со циально-адаптированных детей, не имевших
приз наков химической зависимости. Средний воз -
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раст контрольной группы составил 54,7±5,4 года.
      В исследовании были использованы следую -
щие методики: анкета для сбора социально-демо -
гра фических характеристик, тест для опре де ле -
ния созависимости Фишера, опросник Уро вень
нервно-психического напряжения (УНПН), опрос -
ник «Виды агрессии» Л.Г. Почебут, проек тив ный
«Тест руки» и Индекс Жизненного Стиля (ИЖС). 
      Анкета для сбора социально-демогра фи чес -
ких характеристик была создана специально для
данного исследования и содержала ряд вопросов,
выясняющих возраст, семейное положение и
образование респондентов, а также вопросы о
количестве детей в семье и их возрасте. В анкеты
экспериментальной группы были включены также
вопросы о поле ребенка, виде ПАВ, стаже его
употребления, а также наличии/отсутствии ремиссии.
Тест Д. Фишера в адаптации В. Москаленко
направлен на выявление созависимости [2]. Текст
опросника содержит 16 утверждений, на которые
респондент отвечает по 6-балльной шкале: 

1 – Совершенно не согласна, 
2 – Умеренно не согласна, 
3 – Слегка не согласна, 
4 – Слегка согласна, 
5 – Умеренно согласна, 
6 – Полностью согласна. 

      Обработка результатов осуществляется путем
суммирования баллов по каждому утверждению.
Интерпретация результатов осуществляется в
соответствии с критериями: норма, умеренно
выраженная созависимость, сильно выраженная
созависимость. 
      Опросник УНПН был разработан Т.А. Нем чи -
ным и представляет собой перечень приз наков
нервно-психического напряжения, состав лен ный
по данным клинического наблюдения и включаю -
щий в себя 30 основных характеристик этого сос -
то яния, разделенные на три степени выражен нос -
ти [14]. Применяется в психоло гичес ких исследо -
ва ниях с целью выявления «фона», на котором
протекает деятельность. 
      Опросник «Виды агрессии» является адап та -
цией Опросника уровня агрессивности Басса-Дар -
ки. Опросник содержит 40 вопросов и пять диаг -
нос ти ческих шкал: вербальная агрессия, физи -
чес кая, предметная, эмоциональная, самоагрес -
сия [15].
      Опросник ИЖС предназначен для диагностики
механизмов психологической защиты «Я» и
включает 97 утверждений, требующих ответа по
типу «верно – неверно». Измеряются восемь

видов защитных механизмов: вытеснение, отри -
ца ние, замещение, компенсация, реактивное
обра зо вание, проекция, интеллектуализация
(рационализация) и регрессия. Каждому из этих
защитных механизмов соответствуют от 10 до 14
утверждений, описывающих личностные реакции
человека, возникающие в различных ситуациях.
На основе ответов строится профиль защитной
структуры испытуемого. Методика ИЖС признана
наиболее удачным диагностическим средством,
позволяющим диагностировать всю систему МПЗ
(механизмы психологической защиты), выявить
как ведущие, основные механизмы, так и оценить
степень напряженности каждого [16].
      «Тест руки» представляет собой проективную
методику, разработанную Э. Вагнером, 3. Пиот -
ровским и Б. Бриклин в адаптации Т. Курбатовой
и О. Муляр [17]. Стимульный материал методики
представляет собой десять карточек, на девяти из
которых изображены кисти рук, а десятая пуста и
предназначена для стимулирования свободного
ответа. Испытуемому последовательно предла -
гают ся карточки и задается вопрос о том, что
делает изображенная рука. Предполагается, что
ответы испытуемого на предъявляемые ему
неоднозначные стимулы отражают существенные
и относительно устойчивые свойства его лич -
ности, в том числе склонность к открытому
агрессивному поведению. 
      Статистическая обработка эмпирических
данных проводилась в программе SPSS 17 с
использованием U-критерия Манна-Уитни, Н-
критерия Краскалла-Уоллеса и Р-критерия
Спирмена при корреляционном анализе. 

      Результаты исследования
      Социально-демографические характеристики
матерей экспериментальной и контрольных групп
в целом существенно не отличались. Достовер -
ные различия заключались в том, что у матерей
контрольной группы было больше детей (два и
более): 63% против 37%, P<0,05. 
      Среди химически зависимых детей матерей
экспериментальной группы 21 юноша и 9 девушек
в возрасте 24-35 лет, средний возраст 28,9 лет.
Среди химически зависимых 12 имели алкоголь -
ную зависимость, 13 – героиновую и 5 – зависи -
мость от психостимуляторов. На момент исследо -
вания девять находятся в ремиссии.
      Выявленные в ходе исследования различия в
степени выраженности созависимости не дости -
гают уровня статистической значимости, но в
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группе матерей химически зависимых этот показа -
тель выше на уровне статистической тенденции
(P=0,074). Следует отметить, что некоторые
анкеты матерей химически зависимых выявили
очень низкий уровень созависимости. Как прави -
ло, это были анкеты женщин, давно участвующих
в программе по работе с созависимостью.
      Был проведен дополнительный анализ эмпи -
ри ческих данных в экспериментальной группе:
группа была разделена на три подгруппы на осно -
вании суммы баллов, полученных по методике
Фишера на выявление созависимости. В первую
подгруппу вошли испытуемые, набравшие до 44
баллов включительно (6 человек), во вторую –
набравшие более 56 баллов включительно (6
человек), в третью подгруппу вошли испытуемые,
набравшие промежуточное количество баллов (3
человека). Между тремя подгруппами были полу -
чены статистически значимые различия в системе
психологических защит по показателям «Подав -
ление», «Компенсация» и «Проекция» (рисунок 1).
Более всего «Подавление» и «Проекция» выраже -
ны в группе с высокой степенью созависимости, а
«Компенсация» – в группе со средней степенью
созависимости. Менее всего указанные защиты

выражены в группе с низкой степенью созави -
симости.
      Результаты методики ИЖС показали
значимые различия в системе психологических
защит матерей химически зависимых и матерей
социально адаптированных детей (рисунок 2). У
созависимых матерей по сравнению с матерями
социально адаптированных детей оказались
более выражены замещение и регрессия, и менее
– отрицание и интеллектуализация. В прочих
защитах (подавление, компенсация, проекция,
реактивное образование) статистически досто -
вер ных различий между группами выявлено не
было.

      Уровень нервно-психического напряжения
матерей химически зависимых оказался значимо
выше (37,5 против 22,5; Р<0,001), чем уровень
нервно-психического напряжения матерей
социаль  но адаптированных детей.
      По результатам анализа методики Л.Г.
Почебут «Виды агрессии» были выявлены ста тис -
ти чески значимые различия по двум показателям:
эмоциональная агрессия и общая агрессия, кото -
рые оказались более выражены у матерей хими -
чес ки зависимых (Таблица 1).
      Такие показатели как «Директивность» и
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Показатель Экспериментальная группа Контрольная группа Р<
Общая агрессия 36,0 25,0 0,001

Эмоциональная агрессия 37,7 23,3 0,014

Физическая агрессия 28,9 32,1 0,47

Вербальная агрессия 32,1 28,9 0,471

Предметная агрессия 33,9 27,1 0,119

Самоагрессия 32,0 29,0 0,479

Таблица 1
Виды агрессии у матерей экспериментальной и контрольной группы

Рис. 1.Различия в психологических защитах матерей с
разной степенью созависимости по тесту Фи-
шера. 
По оси абсцисс – типы психологических защит.
Три гистограммы – группы с 1) выраженной, 2)
умеренной и 3) слабой выраженностью созави-
симости. По оси ординат – выраженность соза-
висимости в баллах.

Рис. 2.Значимые различия в системе психологических
защит в экспериментальной и контрольной
группе (Р<0,05). 1 – отрицание; 2 – регрессия; 3
– замещение; 4 – интеллектуализация.
По оси ординат – степень выраженности психо-
логических защит (в рангах).
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«Склонности к открытому проявлению агрессии»,
«Напряженность», «Страх» были существенно
выше в экспериментальной группе. Показатели
«Безличные тенденции» и «Демонстративность»
оказались существенно менее выражены в группе
матерей химически зависимых. Статистически
значимых различий по прочим показателям
методики выявлено не было (Таблица 2). На
уровне тенденции показатель «Аффектация» был
ниже в экспериментальной группе, а показатель
«Описание» – выше.
      Корреляционный анализ продемонстрировал
отрицательные связи показателя методики «Тест
руки» «Страх» и показателей «Физическая агрес -
сия» и «Предметная агрессия» методики «Ви ды
агрессии» (Рисунок 3А). Чем сильнее у матери
химически зависимого выражено чувство страха
пе ред агрессией, тем менее она выражает ее при
по мощи физической силы либо в смещен ной,
пред метной форме. В контрольной группе по доб -
ные связи выявлены не были. Кроме того в группе

матерей химически зависимых обна ру жены по ло -
жи тельные связи между выражен ностью вер баль -
ной агрессии и агрессивными тен ден  циями, а так -
же готовностью к открытому выра же нию агрессии,
и отрицательная связь меж ду вер бальной агрес -
сией и коммуни катив ностью (Рис. 3Б).
      Иные связи вербальной агрессии обнаружены
в контрольной группе (Рис. 4А). Там отмечались
положительные корреляции вербальной агрессии
с директивными тенденциями и готовностью к
открытому агрессивному поведению и отрица -
тель ная связь с аффектацией. Интересные связи
были обнаружены в контрольной группе между
пока за телем эмоциональной агрессии и «Зависи -
мостью» и регрессией (Рисунок 4Б). В этой группе
эмоциональная агрессия положительно коррели -
ро вала с зависимостью и регрессией. Это свиде -
тельствует о том, что чем более выражена психо -
логическая защита регрессия, или чем сильнее
отношения с окружающими воспринимаются как
неравные, зависимые, тем более сильна склон -
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Таблица 2
Результаты проективной методики «Тест руки» у матерей экспериментальной и 

контрольной группы

Показатель Экспериментальная группа Контрольная группа Р<

Директивность 35,9 25,1 0,016

Склонность к открытому про-
явлению агрессии 35,1 25,9 0,042

Напряженность 37,4 23,6 0,002

Страх 37,6 23,5 0,001

Безличные тенденции 22,7 38,3 0,001

Демонстративность 25,1 35,9 0,016

Агрессивные тенденции 32,9 28,1 0,230

Аффектация 26,4 34,6 0,068

Коммуникативность 31,2 29,8 0,745

Зависимость 32,9 28,1 0,271

Калечность 28,7 31,3 0,393

Описание 34,6 26,4 0,067

Рисунок 3. Корреляционные связи в группе матерей химически зависимых. 
А – связи показателя «Страх» и показателей «Физическая агрессия» и «Предметная агрессия»; 
Б – связи показателя «Вербальная агрессия».
Сплошные линии – прямые связи, пунктирные – обратные. Толстые линии – сильные связи (Р критерий
Спирмена >0,5), тонкие – слабые (Р критерий Спирмена от 0,3 до 0,5).
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ность выражать агрессию завуалировано, путем
эмоционального отчуждения и пассивно-агрес -
сивного поведения.

      Обсуждение результатов
      Отсутствие статистически значимых различий
по результатам теста Фишера, с одной стороны,
может быть объяснено недостаточным объемом
выборки. С другой стороны, можно предположить,
что тест можно использовать для наблюдения
динамики выраженности созависимости у конк -
рет ного индивида, поскольку матери химически
зави симых, посещавшие группу для созависимых
в течение продолжительного времени и работаю -
щие со своим поведением и отношениями, пока -
зали более низкие баллы по созависимости.
Одна ко это предположение требует дальнейшего
изучения и статистического анализа. Содержа -
щиеся в тесте утверждения о поведении и отно -
ше ниях испытуемого позволяют не только дать
информацию исследователю о степени выражен -
ности созависимости, но и выделить проблем ные
зоны самого созависимого, предоставить мате -
риал для обсуждения и психокоррекционной
работы. 
      Данные методики «Уровень нервно-психи чес -
ко го напряжения» свидетельствуют о том, что ма -
те ри химически зависимых находятся в ситуации,
ко торая вызывает у них повышенное нервно-пси -
хи ческое напряжение, требует вовле че ния боль -
ше го количества ресурсов психики и организма в
целом для адаптации к ней. Как неоднократно от -
ме чалось в литературе, форми ро вание созави си -
мости у матери может рассмат риваться как адап -
тационная реакция психики на наркотизацию или
алкоголизацию ребенка, одна ко при продол жи -
тель ном взаимодействии с аддик том созависи -
мость может укрепляться и оказы вать негативное
влияние как на самого созависи мо го, так и на хи -
ми чески зависимого близкого [2, 4, 18].
      Во взаимоотношениях матери и зависимого
ребенка неизбежно возникают конфликтные си -

туа  ции. Они могут иметь под собой реальные ос -
но вания, связанные с патологическим поведе -
нием ребенка, а, с другой стороны, могут быть
обус  ловлены нереалистичными ожиданиями ма -
те ри [18, 19]. Подобные ожидания приводят к
повы шенному контролю над поведением зависи -
мого. Эта особенность поведения матерей хими -
чес  ки зависимых была выявлена и в данном ис -
сле довании. Показатель директивности, су щест -
вен но более выраженный у матерей хими чески
зави симых, отражает стремление к руковод ству и
конт ролю. Построение таких отношений пред по -
ла гает отсутствие равенства партнеров по отно -
ше ниям, ответственность за происходящее пол -
ностью находится в руках контролирующего, а, как
известно для выздоровления аддикта необходи -
мо, чтобы он стал ответственным за свое поведе -
ние и ощутил последствия своих поступков [2, 8].
      Показатель «Напряженность», также выра -
жен ный у матерей химически зависимых, тесно
коррелирует с показателями по шкалам «Тревож -
ности» в опросниках Айзенка, Кеттелла, MMPI, и
отражает низкий порог возникновения пережи -
вания эмоционального дискомфорта, связанное с
ожиданием грозящей опасности, легкостью воз -
ник новения психического напряжения в широком
диапазоне ситуаций [20]. Тревожность как харак -
терная черта близких химически зависимых также
описана в литературе [2, 21]. 
      Выявленные различия по показателю «Без -
лич ные тенденции» свидетельствуют о высокой
чувствительности в межличностных отношениях,
тревожности, ранимости, наблюдаемых у матерей
химически зависимых, в связи с чем они могут
воспринимать изначально нейтральные стимулы
как угрожающие и пугающие. Общая тревожность
и социальная тревожность могут вносить опре -
делен ную динамику в отношения с окружающими,
в том числе и с детьми. 
      Для матерей химически зависимых характер -
но выраженное переживание чувства страха
перед агрессией (высокий балл по шкале
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Рисунок 4. Корреляционные связи в контрольной группе. А – Связи показателя «Вербальная агрессия»; 
Б – связи показателя «Эмоциональная агрессия». Обозначения те же, что на Рис. 3.
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«Страх»). С одной стороны, регулярно находясь в
ситуации взаимодействия с нетрезвым, потен -
циально опасным аддиктом, женщины испытыва -
ют вполне обоснованные опасения за свое психо -
логическое, материальное, физическое благо -
полу чие. С другой стороны, матери химически
зависимых нередко боятся своих собственных
агрессивных импульсов, утраты контроля над
своим поведением. В сочетании с высокой
социаль ной тревожностью страх перед своим
гневом может быть обусловлен страхом социаль -
ного неодобрения. Страх оказывает сдерживаю -
щее влияние на открытое выражение физической
и предметной, смещенной агрессии.
      Данные методики Л.Г. Почебут подтверждают
предположение о том, что матери химически зави -
си мых более матерей социально адаптиро ван ных
де тей склонны к агрессивному поведению. Выра -
жен ная особенность в способе осуществ ления аг -
рес сивного поведения – это склонность к эмоцио -
наль ной агрессии, то есть эмоциональ ному от -
стра нению, отчуждению, чувству подозри тель нос -
ти, неприязни, враждебности. Соотнесе ние полу -
чен ной особенности с данными методики «Тест
Ру ки» позволяет сделать предположение о том,
что страх ответной агрессии либо социаль ного не -
одоб рения, внутренние запреты на чувство гнева
мешают его выражению, открытому отстаива нию
своих границ. С другой стороны, подобное сдер -
жи ва ние чувств может привести либо к их ирра -
диа ции на смежные ситуации и неадекватным,
неконструктивным вспышкам гнева, либо к пере -
нап равлению агрессии на себя, возникновению
психосоматического заболевания. 
      Вербальная агрессия матерей химически
зави  си мых характеризуется больше как наказы -
ваю щая, повреждающая, имеющая намерением
при чине ние ущерба, в то время как вербальная
аг рес сия матерей контрольной группы более свя -
за на руководством, доминированием, управ ле -
нием, коман дованием. Выраженность вербаль ной
аг рес  сии в контрольной группе коррелирует с де -
фицитом эмоционально теплых связей, близ ко го
общения, а в экспериментальной – с дефици том
эмоционально нейтрального, делового обще ния. 
      В ходе исследования были выявлены специ -
фические особенности системы психологических
защит матерей химически зависимых. Интересно,
что степень выраженности отрицания в среднем
ни же, чем у матерей социально адаптированных
де тей. Вероятно, это связано с тем, что матери хи -
ми чески зависимых детей на протяжении неко то -

ро го времени посещали психотерапев ти ческие
груп пы, на которых проделывалась работа по пре -
о долению анозогнозии в отношении созави симос -
ти и химической зависимости ребенка. Как извест -
но, в основе феномена анозогнозии лежит психо -
ло ги ческая защита «отрицание» [1, 2, 18, 22].
Мож но предположить, что преодоление анозог но -
з ии снижает использование отрицания как психо -
ло гической защиты и в других сферах отношений. 
      Аналогичные предположения можно сделать
и в отношении сниженного показателя интеллек -
туа лизации. Поскольку на группах нараба тывает -
ся навык обсуждения чувств, проходящие психо -
кор рекцию матери реже обращаются к логическим
построениям вместо переживания неприятных
чувств, а также меньше используют псевдора зум -
ные объяснения своего и чужого неблаговидного
поведения. Система психологических защит
матерей химически зависимых имеет свои
особенности в связи со степенью выраженности
соза висимости. Чем более выражена созави -
симость, тем чаще используются такие защиты,
как подавление, компенсация и проекция. Такая
закономерность не выявлена в норме.
      Более сильно выраженными (по сравнению с
контрольной группой) психологическими защита -
ми являются замещение и регрессия. Согласно Ф.
Александеру [Цит. по 23], сопутствующими меха -
низ му замещения психосоматическими заболева -
ниями являются ревматоидный артрит, гипер -
тиреоз и гипертоническая болезнь, которые были
выявлены у семи матерей химически зависимых,
и не были выявлены в контрольной группе. 
      Особенности агрессивного поведения созави -
симых, выявленные в данном исследовании,
могут стать одной из мишеней коррекционной
работы с ними. Матери химически зависимых
имеют, с одной стороны, высокий уровень общей
агрессии, а, с другой стороны, сталкиваются со
сложностями ее выражения в связи со страхом
перед ответной реакцией. Наиболее характерный
способ для них – это эмоциональное дистан ци ро -
ва ние, трансляция враждебности и подозритель -
ность. Из психологических защит чаще всего
используются замещение и регрессия на фоне
повышенного уровня нервно-психического напря -
жения и тревоги.

      Выводы
1.  У матерей химически зависимых пациентов

были выявлены более высокие по сравне -
нию с нормой уровень агрессии и склон ность
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к открытому агрессивному поведе нию.
2.  У созависимых были выявлены особеннос -

ти агрессивного поведения: склонность к
от крытому выражению агрессии; сдержи -
ва  ние агрессии в связи со страхом ответ -
ной агрессии или социального неодобре -
ния; склонность к пассивному выражению
аг рессии посредством эмоционального от -
чуж  дения и враждебности; вербальная аг -
рес сия связана с намерением причинить
вред, в отличии от вербальной агрессии
ма терей социально адаптированных де -
тей, направленной на руководство и
контроль. 

3.  У матерей химически зависимых был обна -
ру  жен повышенный уровень нервно-психи -
ческого напряжения, высокий уровень
общей и социальной тревожности. 

4.  В качестве психологической защиты мате -
ри химически зависимых наиболее активно
используют замещение и регрессию. У них
меньше, чем в контрольной группе, выра -
же ны такие защиты как отрицание и
интеллектуализация. Чем более выражена
созависмость у матери химически зависи -
мого, тем более напряжены такие защиты,
как подавление, компенсация и проекция. 

5.  Полученные данные позволят повысить ка -
чество коррекционной работы с близ ки ми
род ственниками химически зависимых, что
по ложительно повлияет на качество сис те мы
реабилитационных мероприятий, на це лен -
ных на коррекцию зависимого пове де ния.
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Կ.Ս. Գրիգորյան  

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, ՀՀ

      Հոդվածում ներկայացված են արյան քաղցկեղ ունեցող երեխաների վախերի և
տագնապայնության հոգեբանական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև մահվան
վախի և մահվան մասին պատկերացումների ձևավորման առանձնահատկությունների
փորձարարական ուսումնասիրության արդյունքները: Իրականացվել է համեմատական
հետազոտություն, որին մասնակցել են արյան քաղցկեղով (լեյկոզ) հիվանդ և լուրջ
սոմատիկ հիվանդություն չունեցող նախադպրոցական տարիքի 40 երեխա:
Հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ արյան քաղցկեղ
ունեցող երեխաների վախերը քանակապես ավելի շատ են և նրանց մոտ առկա է
տագնապայնության ավելի բարձր մակարդակ, քան նրանց առողջ հասակակիցների
մոտ: Ինչպես նաև քաղցկեղով հիվանդ երեխաների մոտ շատ են նախորդ տարիքային
փուլերից մնացած և կայունացած դեստրուկտիվ վախերը:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  СТРАХОВ  И  ТРЕВОЖНОСТИ  У
ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  С  ЛЕЙКЕМИЕЙ

К.С. Григорян 
Ереванский государственный университет, Ереван, РА

       В статье представлены результаты экспериментального исследования
психологических особенностей страхов и тревожности у детей больных раком крови,
а также особенности возникновения страха смерти и представлений о смерти. Мы
провели сравнительное исследование, в котором участвовали 40 детей дошкольного
возраста, 20 из которых страдали лейкозом и у 20 из них отсутствовали какие-либо
серьезные соматические заболевания. Результаты исследования дают основание
полагать, что у детей, больных раком крови, количество страхов больше и уровень
тревожности выше, чем у их здоровых сверстников. А также у детей больных раком
много деструктивных страхов, которые остались и укоренились от предыдущих
возрастных стадий.

PSYCHOLOGICAL  CHARACTERISTICS  OF  FEARS  AND  ANXIETY  OF
PRESCHOOL  CHILDREN  WITH  LEUKEMIA

K.S. Grigoryan
Yerevan State University, Yerevan, RA
       The article highlights some psychological characteristics of fears and anxiety of
preschool children with leukemia, as well as the fear of death and children’s perceptions
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of death. Twenty preschool children with leukemia and 20 children without any serious
somatic disorder were involved in our comparative research. The results of the investigation
have shown that children with leukemia have more fears and higher level of anxiety, than
their healthy peers. Also children with leukemia have a lot of deep-rooted destructive fears
remaining from earlier ages.

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կարինե Ստյոպայի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
Հասցե. ք. Երևան 0025, Ալեք Մանուկյան 1 
Հեռ. +374 (93) 48 86 98
E-mail: karinegrigoryans@gmail.com

     Ներածություն
     Բժշկության մեջ տեղի ունեցող առաջընթացը և
ձեռքբերումները թույլ են տալիս երկարացնել
քաղց կեղով հիվանդ երեխաների կյանքի տևողու -
թյունը: Սակայն կյանքին վտանգ սպառնացող
հիվան դությունը, ինտենսիվ բուժումը, սթրեսային
իրավիճակները մեծաթիվ հոգեբանական խնդիր -
ներ են առաջացնում քաղցկեղով հիվանդ երեխա -
նե րի մոտ [1, 2]: Հայաստանում երեխաների մոտ
քաղցկեղի տեսակներից առավել հաճախ հանդի -
պում է արյան քաղցկեղը` լեյկեմիան [3]:
     Հոգեբանության մեջ մեծաթիվ հետազոտու -
թյուն ների արդյունքները վկայում են, որ երեխայի
հո գեկան զարգացմանն առնչվող առավել տարած -
ված խնդիրներից մեկը վախերն ու տագնապայ նու -
թյունն են (Ա. Զախարով, Ի. Դուբրովինա, Վ. Գար -
բու զով, Գ. Էյդեմիլլեր և այլք) [4, 5]: Ուստի շատ ար -
դիա կան է դրանց ուսումնասիրությունը քաղց կեղով
հի վանդ երեխաների մոտ: Վերջիններիս մոտ վա -
խե րի առկայությունը չի կարելի անուշադ րու թյան
մատ նել, քանի որ չբացահայտված և հոգեբա նա -
կան շտկման չենթարկված վախերը կարող են ան -
ձի զարգացման գործընթացում խնդիր ների պատ -
ճառ հանդիսանալ, անբարե նպաստ հոգեսոմատիկ
ազդեցություն ունենալ հիվան դության բուժման
ընթացքում, ինչպես նաև խնդիրներ առաջացնել
ծնող-երեխա փոխհարաբե րություններում [6, 7]:
     Հետազոտության արդիականությունը պայմա -
նա վորվում է նաև վերջինիս կիրառական նշանա -
կու թյամբ պալիատիվ խնամքի ոլորտում, որի
նպատակն է բարելավել ծանր և անբուժելի հիվան -
դություններով տառապող հիվանդների և նրանց
ընտանիքի անդամների կյանքի որակը՝ ցուցաբե -
րելով բժշկական, հոգեբանական, սոցիա լական և
հոգևոր աջակցություն [8, 9]:

     Հետազոտության նպատակն ու վարկածը
     Հետազոտության նպատակն արյան քաղցկեղ
ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների

վախերի և տագնապայնության հոգեբանական
առանձնահատկությունների, ինչպես նաև մահվան
վախի և մահվան մասին պատկերացումների
ձևավորման առանձնահատկությունների ուսում -
նա սիրությունն է: Մեր կողմից իրականացված
հետազոտության հիմքում ընկած է այն հիմնական
վարկածը, ըստ որի արյան քաղցկեղ ունեցող երե -
խաների մոտ առաջանում են տարիքային վախերի
քանակական և որակական փոփոխություններ,
որոնք կապված են հիվանդության կլինիկական
դրսևորումների հետ: 
     Մենք ենթադրում ենք, որ՝

արյան քաղցկեղ ունեցող երեխաների•
վախերը քանակապես ավելի շատ են և
նրանց մոտ առկա է տագնապայնության
ավելի բարձր մակարդակ, քան նրանց
առողջ հասակակիցների մոտ.
հիվանդությունը, որպես զարգացման•
անբարենպաստ գործոն, հանգեցնում է
նախորդ տարիքային փուլերի վախերի
պահպանմանը և կայունացմանը:

     Մեթոդներ ու մեթոդիկաներ
     Մեթոդների ընտրության ժամանակ հաշվի ենք
առել դրանց հուսալիությունը և վալիդությունը
հետազոտության խնդիրներին: Կիրառված գրեթե
բոլոր մեթոդիկաները պրոյեկտիվ են, ինչը թույլ է
տալիս խուսափել երեխայի կողմից պաշտպա -
նության տարաբնույթ ձևերի հետ բախումից և
ստա նալ առավել հուսալի տվյալներ: Կիրառել ենք.

1. Ոչ համակարգային դիտում:
2. Թեստավորում:

     Հետազոտության մասնակիցների տագնապայ -
նության մակարդակի գնահատման նպատակով
կիրառել ենք «Ընտրիր համապատասխան դեմքը»
պրոյեկտիվ մեթոդիկան (Պ. Տեմպլ, Մ. Դորկի, Վ.
Ամեն): 
     Երեխաների մոտ առկա վախերի բացահայտ -
ման նպատակով կիրառել ենք Ա. Զախարովի և Մ.
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Պանֆիլովայի «Վախերը տնակներում» մեթոդի -
կան, որի կիրառության ընթացքում երեխային
խնդրում ենք թղթի վրա նկարել սև և կարմիր
տնակներ, որոնցից առաջինում ապրում են
վախեց նող, իսկ երկրորդում` չվախեցնող վախերը:
Թվարկվող վախերի քանակը 29 է, որոնք
բաժանվում են հետևյալ խմբերի. 

1.  բժշկական վախեր, 
2.  ֆիզիկական վնաս հասցնելու հետ կապված

վախեր, 
3.  մահվան վախ, 
4.  վախ կենդանիներից, հրեշներից և հեքիա -

թային կերպարներից, 
5.  վախ մթությունից և սարսափ երազներից, 
6.  սոցիալական վախեր, 
7.  տարածական վախեր:

     Վախերի բացահայտման նպատակով կիրառել
ենք նաև Ա. Զախարովի «Իմ վախերը» պրոյեկտիվ
մեթոդիկան, որի նպատակը դոմինանտող, առավել
ինտենսիվ վախի բացահայտումն է: 
     Կիրառել ենք նաև տվյալների մաթեմատի կա -
կան և վիճակագրական վերլուծության մեթոդներ
(ֆիշերի (f) կրիտերիա):
     Հետազոտական աշխատանքն իրականացրել
ենք Երևանի պրոֆ. Ռ. Յոլյանի անվ. արյունա բա -
նական կենտրոնի մանկական օնկոհեմատոլո գիա -
կան բաժանմունքում: Հետազոտությանը մասնակ -
ցել են նախադպրոցական տարիքի արյան քաղց -
կեղով հիվանդ 20 երեխա (փորձարարական
խումբ), ինչպես նաև լուրջ սոմատիկ հիվանդություն
չունեցող նախադպրոցական տարիքի 20 երեխա
(վերահսկիչ խումբ):

     Արդյունքները
     Ոչ համակարգային դիտման արդյունքում
կարե լի է տալ հետազոտական խմբերի հետևյալ
բնու թա գրությունը: Քաղցկեղով հիվանդ երեխա նե -
րի համար ընդհանուր է ֆիզիկական և հուզա կան

թուլությունը: Երեխաներից մի քանիսի մոտ առկա
էր արտաքին գրգռիչների նկատմամբ զգայունա -
կության բարձրացում` հոգեկան հիպերսենզիտի -
վություն: Փորձարարական խմբի երեխաների մեծ
մասը դյուրագրգիռ են, նրանց մոտ դիտվում է
տրամադրության կտրուկ տատանումներ, տրա -
մադ րությունը հիմնականում ցածր է: Խոսքը
ցածրաձայն է, միմիկան՝ աղքատիկ: Քաղցկեղով
հիվանդ փոքրիկ երեխաները իրենց տարիքին ոչ
հատուկ ուշադրություն են դրսևորում հիվան դու -
թյան նկատմամբ: Սովորական մանկական հետա -
քրքրու թյունները արտամղվում են իրենց հիվան -
դության մասին մտքերով և խոսակցություններով:
Նրանք հասկանում և կիրառում են բժշկական
տերմի նաբանությունը, գիտեն բուժման նպատա -
կով կիրառվող միջամտությունների անվանում -
ները, դրանց հնարավոր կողմնակի ազդեցու թյուն -
ները: Ի տարբերություն փորձարարական խմբի`
վերահսկիչ խմբի երեխաների մոտ գերակշռում են
ակտիվ շարժողական խաղերը, նկարելու հետ
կապված առաջադրանքներ կատարելիս ավելի
շատ է շփումը հասակակից երեխաների հետ:
Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ մեր հետա -
զո տությանը մասնակցող քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների մոտ դիտվում էր անբավարար շփում
հասակակիցների հետ, շփման նկատմամբ հետա -
քրքրության և նախաձեռնողականության բացա -
կայություն, ոչ բավարար շարժողական և խաղային
ակտիվություն, ինչը, ինչպես փաստում են վախերի
և տագնապայնության ուսումնասիրությամբ զբաղ -
վող շատ գիտնականներ (Ա. Զախարով, Ն. Վոլո -
գո դինա և այլք), հանգեցնում է երեխայի մոտ
անհանգստության և վախերի առաջացմանը [4, 5]: 
     Այժմ անդրադառնանք թեստավորման ար -
դյուն քում ստացված տվյալներին: Մեթոդիկաների
կիրա ռու թյան արդյունքում ստացված տվյալները
ենթարկ վել են քանակական և որակական վերլու -
ծու թյան: Ստորև գծապատկերի տեսքով ներկա -

Նկար 1.
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յաց  վում են հետազոտական խմբերում տագնա -
պայ նու թյան մակարդակների տոկոսային հարաբե -
րու  թյուն ները (նկար 1):
     Ինչպես երևում է գծապատկերից, փորձարա -
րա կան խմբում տագնապայնության բարձր մա -
կար   դակ ունեն երեխաների 40%, միջին մակար -
դակ` 35% և ցածր մակարդակ` 25%: Վերահսկիչ
խմբում տագ  նա պայնության բարձր մակարդակ
ունեն երեխա  ների 10%, միջին մակարդակ` 45% և
ցածր մակար դակ` 45%:
     Ստացված տվյալների վիճակագրական նշա -
նա կալիության գնահատման համար օգտագործել
ենք ֆիշերի կրիտերիան (f) (աղյուսակ 1):
     ֆիշերի կրիտերիաների կրիտիկական ցուցա -
նիշ ները ունեն հստակ արժեքներ՝ f=1,64 երբ
p≤0,05 և f=2,28 երբ p≤0,01 (նկար 2):
     Տվյալների մաթեմատիկական և վիճակագրա -
կան վերլուծության արդյունքում ստացել ենք, որ
տագնապայնության բարձր մակարդակի fէմպիրի կը

հավասար է 2,3: Այս ցուցանիշը գտնվում է
նշանակալիության դաշտում (f>2,28), ինչը ապա -
ցուցում է, որ գոյություն ունի վիճակագրորեն
հավաս տի տարբերություն 2 հետազոտական
խմբերի միջև: Հետևաբար կարելի է պնդել, որ
արյան քաղցկեղ ունեցող երեխաների տագնա պայ -
նության մակարդակը ավելի բարձր է, քան նրանց
առողջ հասակակիցներինը: 
     Անդրադառնանք նաև հետազոտական խմբե -
րում վախերի տոկոսային հարաբերություններին՝
տվյալներն առանձին ներկայացնելով վախերի
բոլոր խմբերի համար (նկար 3):
     Գծապատկերից հստակ երևում է, որ քաղց կե -
ղով հիվանդ երեխաների մոտ բժշկական վախերը
առավել արտահայտված են: Փորձարարական

խմբի բոլոր երեխաները, առանց բացառության,
վախենում են հիվանդանալուց, վարակվելուց: Սա
կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ
հիվան դության բուժման, մասնավորապես` քիմիո -
թե րապիայի կիրառության ընթացքում երեխաների
դիմադրողականությունը թուլանում է: Տարբեր
հիվանդություններից խուսափելու նպատակով
երեխաները դիմակ են կրում, ինչը խստորեն
վերահսկվում է ծնողների և բուժաշխատողների
կողմից: Բացի այդ, երեխաների ներկայությամբ
հաճախակի են խոսակցությունները վարակներից
խուսափելու անհրաժեշտության մասին: Որպես
արդյունք, երեխայի մոտ առաջանում է վախ
վարակվելուց և հիվանդանալուց: 
     Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների մոտ
գերիշխող վախերի հիերարխիայի վերին մասում է
գտնվում նաև ցավից վախը, որ սերտորեն փոխ -
կապակցված է բուժաշխատողներից վախի հետ,
քանի որ ցավի «պատճառը» բուժաշխատողներն
են: Արյունից և ներարկումներից վախերը ևս
առավել արտահայտված են քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների մոտ: 
     Հետազոտական խմբերում վախերի տոկո -
սային հարաբերությունների տարբերության վիճա -
կագրական նշանակալիությունը գնահատել ենք
ֆիշերի (f) կրիտերիայի միջոցով: Աղյուսակից
երևում է, որ հիվանդանալուց և ցավից վախի պա -
րագայում (f) կրիտերիան բավականին բարձր է:
Այն գտնվում է նշանակալիության դաշտում
(f>2,28), ինչը ապացուցում է, որ գոյություն ունի
վիճա կագրորեն հավաստի տարբերություն 2
հետազոտական խմբերի միջև (աղյուսակ 2):
     Վախերի հաջորդ խմբի մեջ մտնում են ծնող նե -
րի և սեփական մահվան վախերը, որոնք ավագ

Տագնապայնության
մակարդակ Փորձարարական խումբ Վերահսկիչ խումբ (f) կրիտերիա

Ցածր 25% 45% f=1,34

Միջին 35% 45% f=0,65

Բարձր 40% 10% f=2,3

Նկար 2.

Աղյուսակ 1
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նա խադպրոցական տարիքում գերիշխող տարի -
քա յին վախերն են: Հետաքրքրական է այն փաստը,
որ այս վախերը առկա են փորձարարական խմբի
բո լոր երեխաների՝ այդ թվում նաև կրտսեր նախա -
դպրո   ցական տարիքի երեխաների մոտ: Վե րա -
հսկիչ խմբի կրտսեր նախադպրոցական տարի քի
երեխաների մոտ այս վախերը բացակայում են
(աղյուսակ 3):
     Փորձարարական խմբում այս վախերի առավել
բարձր արտահայտվածությունը և ավելի վաղ
տարիքային փուլում ի հայտ գալը մենք հետևյալ
կերպ ենք բացատրում: Քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների մոտ ժամանակի ընթացքում տեղի է
ունենում իրենց հիվանդության կապի գիտակցում
մահվան հետ: Բնականաբար, որքան մեծ է երե -
խան, այնքան իրական է ապրվում հիվանդության
լրջությունը, մահվան հնարավորությունը և վախ է
առաջանում դրա հետ կապված: Մենք կարծում
ենք, որ մեծաթիվ այցելությունները հիվանդանոց,
տևական ծանր բուժումը, որն ուղեկցվում է ոչ
միայն ցավոտ և տհաճ բուժական միջամտու թյուն -
ներով, այլ նաև արտաքին տեսքի փոփոխությամբ
(կտրուկ գիրացում կամ քաշի կտրուկ անկում,
մազաթափություն), մեծ քանակությամբ դեղորայքի
ընդունումը, ծնողների ճնշվածությունը բացասա -
կան հուզական մթնոլորտ են ստեղծում և հանգեց -
նում են տարիքային մահվան վախի ուժգնացմանը

և ավելի վաղ տարիքային փուլում մահվան վախի
առաջացմանը:
     Սոցիալական վախերի հետ կապված հետազո -
տա կան խմբերի արդյունքներում էական տարբե -
րու թյուն դիտվում է միայն պատժվելուց վախի
պարագայում՝ փորձարարական խմբում 80%,
վերահսկիչ խմբում 50% (f=2,03): Մենք ենթադրում
ենք, որ սա պայմանավորված է այն հանգա ման -
քով, որ երեխաները հիվանդության բուժման նպա -
տա կով իրականացվող բուժական միջամտու թյուն -
ները ոչ գիտակցաբար ընկալում են որպես պա -
տիժ, քանի որ դրանք իրենց ցավ են պատճառում: 
     Վախերի հաջորդ խումբը ֆիզիկական վնաս
հասցնելու հետ կապված վախերն են (վախ
տրանսպորտից, բնական աղետներից, հրդեհից,
պատերազմից, անսպասելի ձայներից): Տրանս -
պոր  տից վախը, որը բնութագրական չէ այս տարի -
քային խմբի համար (բնորոշ է 2 տարեկան երեխա -
ներին), այնուամենայնիվ, որոշ չափով արտա -
հայտ ված է փորձարարական խմբում (35%), իսկ
վերահսիչ խմբում՝ 5% (f=2,5): Սա թույլ է տալիս
եզրակացնել, որ տրանսպորտից վախը զարգաց -
ման բարենպաստ պայմանների առկայության
շնորհիվ ապրվել է վերահսկիչ խմբի երեխաների
կողմից և բացակայում է ավագ նախադպրոցական
տարիքում: Իսկ փորձարարական խմբում զարգաց -
ման ոչ բարենպաստ պայմանների, մասնավորա -
պես` կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդության
առկայության պատճառով, այս վախը կայունացել
է և շարունակում է առկա լինել նաև ավագ
նախադպրոցական տարիքում: Ուստի տրանսպոր -
տից վախը այս երեխաների մոտ կարելի է դիտար -
կել որպես նախորդ տարիքային փուլից մնացած
դեստրուկտիվ վախ, ինչը խանգարում է երեխայի
նորմալ զարգացմանը: Անսպասելի ձայներից
վախը (փորձարարական խմբում 80%, իսկ
վերահսկիչ խմբում 35% (f=2,9)), ինչը բնորոշ է
կրտսեր նախադպրոցական տարիքին, նույնպես չի
ապրվել փորձարարական խմբի երեխաների մեծ
մասի կողմից և շարունակում է պահպանվել նաև
ավագ նախադպրոցական տարիքում: 

Վախեր Փորձարարական խումբ Վերահսկիչ խումբ (f) կրիտերիա

Հիվանդանալուց,
վարակվելուց 100% 55% f=4,6

Բժիշկներից 80% 70% f=0,7

Արյունից 90% 65% f=2,0

Ներարկումներից 90% 75% f=1,3

Ցավից 100% 65% f=4,0

Նկար 3.

Աղյուսակ 2
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     Հետազոտական խմբերի միջև տարբերություն
է դիտվում նաև մթությունից վախի պարագայում
(փորձարարական խմբում 90%, վերահսկիչ խմբում
50%): Մթությունից վախը կրտսեր նախադպրո ցա -
կան տարիքում դոմինանտող վախերի տրիադայի
մեջ է մտնում և դրա առկայությունը կրտսեր
նախադպրո ցական տարիքում կարելի է դիտարկել
որպես տարիքային առանձնահատկություն: Այս
տարիքային վախը զարգացման բարենպաստ
պայմանների առկայության դեպքում ժամանակի
ընթացքում պետք է անհետանա և բացակայի
ավագ նախադպրոցական տարիքում [3]: Սակայն
փորձարարական խմբում այս վախը շարունակում
է առկա լինել նաև ավագ նախադպրոցական
տարիքի երեխաների մոտ: Հետևաբար, մթությու -
նից վախը փորձարարական խմբի ավագ նախա -
դպրո ցական տարիքի երեխաների համար տարի -
քային առանձնահատկություն չէ և դեստրուկտիվ
բնույթ է կրում: 
     «Իմ վախերը» պրոյեկտիվ մեթոդիկայի միջո -
ցով ստացված արդյունքները թույլ են տալիս եզրա -
կա ցնել, որ փորձարարական խմբի երեխաների
մոտ հիմնականում դոմինանտում են բժշկական
օբյեկտներից վախերը (ասեղներ, ներարկիչներ,
կաթետր), ինչը ենթադրում է բժշական վախերի
առկայություն: Սա հաստատում է նախորդ մեթո դի -
կայի միջոցով ստացված տվյալները: Վերահսկիչ
խմբի երեխաների մեծ մասի մոտ արտահայտված
է կենդանիներից վախը:

     Արդյունքների քննարկում
     Այսպիսով, հետազոտության արդյունքում
ստաց  ված տվյալները ապացուցում են առա ջա դր -
ված վարկածը: Այդ մասին են վկայում փորձարա -
րական խմբում տագնապայնության մակարդակի
և վախերի տոկոսային հարաբերությունների ավելի
բարձր ցուցանիշները և (f) կրիտերիաների նշանա -
կալիության դաշտում գտնվելը:
     Տագնապայնության բարձր մակարդակը և մեծ
քանակությամբ վախերի առկայությունը արյան
քաղց կեղով հիվանդ երեխաների մոտ կարելի է
բացատրել կյանքին վտանգ սպառնացող սոմա -
տիկ հիվանդության առկայությամբ, սթրեսային
իրավիճակներով, ինտենսիվ բուժմամբ, որն

ուղեկցվում է մեծ քանակությամբ դեղորայքի
ընդուն մամբ և ցավ պատճառող բուժական
միջամտու թյուններով: Բացի այդ, հիվանդության
հնարավոր բացասական կանխատեսումներին
տեղյակ ծնողների տագնապը փոխանցվում է
երեխաներին, որոնք սպունգի նման ներծծում են
ծնողների տագնապը և վախերը: 

     Եզրակացություններ
     Հիմնվելով ստացված արդյունքների վրա՝
արվել են հետևյալ եզրակացությունները.

1. Արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների վա -
խե րը քանակապես ավելի շատ են, քան
նրանց առողջ հասակակիցներինը: Ընդ
որում՝ փորձարարական խմբում առավել
արտա հայտված են բժշկական վախերը:

2. Հետազոտության արդյունքում բացահայտել
ենք վիճակագրորեն հավաստի տարբե րու -
թյուն 2 հետազոտական խմբերի տագնա -
պայ նության մակարդակների ցուցանիշ նե -
րի միջև: Այն է՝ քաղցկեղով հիվանդ երեխա -
ների տագնապայնության մակարդակը
ավե լի բարձր է, քան նրանց առողջ հասա -
կակիցների մոտ: 

3. Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների մոտ առ -
կա են նախորդ տարիքային փուլերից մնա -
ցած և կայունացած դեստրուկտիվ վախեր:
Զարգացման ոչ բարենպաստ պայմանների,
մասնավորապես` կյանքին վտանգ սպառ -
նա ցող հիվանդության առկայության պատ -
ճառով, որոշ տարիքային վախեր (մթու թյու -
նից, տրանսպորտից, անսպասելի ձայնե -
րից) կայունացել են և շարունակում են առ -
կա լինել նաև ավագ նախադպրոցական
տարիքում: 

4. Սեփական մահվան և ծնողների մահվան
վա խերը առավել արտահայտված են փոր -
ձարարական խմբում և դիտվում են ավելի
վաղ տարիքային փուլում: Մենք ենթադրում
ենք, որ մեծաթիվ այցելությունները հիվան -
դանոց և տևական ծանր բուժումը հանգեց -
նում են տարիքային մահվան վախի
ուժգնաց մանը և ավելի վաղ տարիքային
փու լում մահվան վախի առաջացմանը:

Վախեր Փորձարարական խումբ Վերահսկիչ խումբ (f) կրիտերիա

Մահվան վախ 100% 65% f=3,9

Ծնողների մահվան վախ 100% 70% f=3,6

Աղյուսակ 3
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ

ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2015;6(1) 

Հանգուցային բառեր.
ուղեղային կաթված,
հույզերի ճանաչում,
հուզական խանգարումներ, 
ծառի պրոյեկտիվ նկար

Ключевые слова:
инсульт, 
распознание эмоций, 
эмоциональные 
расстройства, 
проективное рисование
дерева

Keywords:
stroke, 
emotions perception, 
emotional disorders, 
tree projective drawing

      Նպատակը: Ուսումնասիրել ուղեղային կաթվածի ազդեցությունը հույզերի վրա
(հույզերի ընկալումը, դեֆիցիտը, հուզական խանգարումներ): Այս նպատակը
լուսաբանելու համար ներկայացված է կլինիկական դեպք:
      Մեթոդները: Չուղղորդված (ոչ կառուցվածքային) զրույց, Դիմային հույզերի
ճանաչման թեստ (ԴՀՃԹ) և Ծառի պրոյեկտիվ նկարի (ԾՊՆ) մեթոդիկա, որ մշակվել
և կատարելագործվում է համահեղինակ Լիդիա ֆերնանդեսի կողմից:
      Արդյունքները: ԴՀՃԹ-ը ցույց է տալիս, որ առկա է դիմային հույզերի ճանաչման
ամբողջական դեֆիցիտ, նաև արհամարհանքի, զզվանքի և զայրույթի ճանաչման
դեֆիցիտ: ԾՊՆ-ցույց է տալիս բացասական հույզերի գերակշռում՝ զայրույթ, վախ,
տխրություն:
      Եզրակացություն: Քննարկում և կլինիկական հեռանկար է առաջարկվում:

РАЗПОЗНАНИЕ  ЭМОЦИЙ  И  ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ  РАССТРОЙСТВА  
ПОСЛЕ  ИНСУЛЬТА
Л. Фернандес, С. Жакоб, О. Перки, Л. Мнацаканян
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, 
Ереван, РА

       Целью исследования является изучение влияния инсульта на эмоции (познание,
дефицит, эмоциональные расстройства). Для иллюстрации цели исследования
представлен клинический случай. Исследование проведено методом
неструктурированной беседы, применены тест распознания эмоций по лицу (ТРЭЛ)
и проективное рисование дерева (ПРД). Результаты показывают: 1) общий дефицит
распознания эмоций по лицу, дефицит детекции эмоций презрения, отвращения и
гнева (ТПЭЛ), 2) доминантность негативных эмоций: гнев, страх, грусть (ПРД). 
Вывод: нами предлагаются обсуждения и клинические перспективы.

EMOTIONS  PERCEPTION  AND  EMOTIONAL  DISORDERS  
AFTER  STROKE
L. Fernandez, C. Jacob, A. Perquis, L. Mnatsakanyan
Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Yerevan, RA

       Purpose: this research aims to study the impact of stroke on emotions (perception,
deficit, emotional disorders). The clinical case is presented to illustrate this objective.
       Instruments: unstructured interview, emotions and facial perception test (TREF) and
tree projective drawing (TPD) are used.
       Results: the results show: 1) an overall deficit of facial emotion perception; a deficit
in the detection of emotions for contempt, disgust and anger (TREF). 2) a predominance
of negative emotions : anger, fear, sadness (TPD).
       Conclusion: discussions and clinical perspective are proposed.

ՀՈՒՅԶԵՐԻ  ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ  ԵՎ  ՀՈՒԶԱԿԱՆ
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     Ներածություն
     ֆրանսիայում ուղեղային կաթվածները՝ սրտա -
յին կաթվածների հետ միասին, համարվում են
մահացության հիմնական պատճառ: Ուղեղային
կաթվածով դեպքերի 80% ուղեղի իշեմիկ կաթված -
ներ են, իսկ 20%՝ հեմորագիկ կաթվածներ, որոնք
երակային արատներից, որևէ շոկից, կամ արյան
մակարդման առանձնահատկությունների անոմա -
լիա նե րից առաջացող՝ քնային կամ ողնաշարային
զարկերակների ուղղակի վնասվածքի հետևանք են
[2, 7]: Ախտանիշները տարբեր են՝ կախված
տուժած երակային տարածքից: Ռիսկի գործոնները
բազմաթիվ են. զարկերակային բարձր ճնշում,
շաքարախտ, խոլեստերին, ծխախոտ և այլն:
     Ուղեղային կաթվածները հրատապ բժշկական
խնդիր են, որտեղ ախտորոշիչ և թերապևտիկ
աշխատանքները պետք է կատարվեն փոխհամա -
ձայ նեցված կերպով: Դրական և էթիոլոգիական
ախտորոշման արագությունից է կախված աշխա -
տան քի օպտիմիզացիան և կանխատեսման
բարելավումը [6]: 

     Ուղեղային կաթվածը և հույզերի ճանաչումը
     Հուզական ինֆորմացիայի մեկնաբանությունը
էական հանգամանք է առօրյա սոցիալական փոխ -
հա րաբերությունների համար: Հույզերի հայտնաբե -
րումը (դետեկցիան), ուրիշի հոգեվիճակների և
մտադրու թյունների վերագրման  (ատրիբուցիայի)
ունա կությունները և էմպաթիայի ունակությունը
(դիմա ցինի հուզական ապրումները կիսելու իմաս -
տով) ներառվում են հուզական ճանաչման մեջ [11]:
Վերջինս կառուցվում է հիմնական ժեստերի
ամբող ջության, մարմնի դիրքի, դեմքի և ձայնի
արտա հայտությունների ճանաչման վրա [18]:
     Որոշ վնասվածքներ, ինչպիսին ուղեղային
կաթ վածն է, կարող են հանգեցնել դեմքերի
միջոցով հու յ զե րի ճանաչման կորստի (դեֆիցիտի):
Այս տիպի դեֆիցիտն ուղեկցվում է հոգեբանական-
վարքային փոփոխություններով (սոցիալական

դեզին վեստիցիա, սոցիալական կոդերի բացա -
սական մեկնաբանություններ, անհամապատաս -
խան հուզական հակազդումներ, վարքի խանգա -
րում ներ՝ դյուրաբորբոքություն, ագրեսիվություն,
հուզական լաբիլություն կամ աֆեկտիվ անտար -
բերություն: Դրա պատճառով կարող են առաջանալ
նաև հիշողության, խոսքի և կատարողական
ֆունկ ցիաների խանգարումներ [19]: Ուղեղային
վնաս վածքները կարող են տեղի ունենալ հանկար -
ծակիորեն կամ աստիճանաբար: Ուղեղային
կաթվածի դեպքում դրանք ի հայտ են գալիս մի
քանի ժամում:
     Ուղեղային վնասվածքներով ընտրանքի հետ
հուզական մոտեցմամբ կատարված հետազո տու -
թյունները փոքրաթիվ են: V. Du Boullay et al. ցույց
տվեցին, որ ուղեղային կաթվածով պացիենտների
մոտ առկա է բացասական հույզերի դրսևորում -
ների նվազում [4]: Վերջիններիս մոտ լսողական և
տեսողական գործառույթները ավելի դանդաղ են
իրականանում, քան վերահսկիչ խմբի մասնակից -
ների մոտ: Նրանք ավելի շատ դժվարություն ունեն
ճանաչելու հույզերը՝ կոգնիտիվ ֆունկցիաների
համընդ հանուր անկման կամ ուշադրության դեֆի -
ցիտի պատճառով: Ենթադրվում է, որ դիտարկված
դժվարությունները որոշ հույզերի խանգարումների
արդյունք են: Հույզերի ճանաչման արդյունքները
փոփոխվում են՝ կախված դեֆիցիտի աստիճանից:
     Ծառի նկարը, հույզերը և հուզական խանգա -
րում ները
     Ծառի նկարի, ուղեղային կաթվածի և հույզերի
կամ հուզական խանգարումների մասին աշխա -
տանք ները հազվագյուտ են [5, 6]: Դրանք թույլ են
տվել հայտնաբերել մի խումբ հատկանիշներ,
որոնք հատուկ են հիմնական հույզերին՝ ուրա -
խություն, տխրություն, վախ, զայրույթ, զզվանք,
զար մանք, և հուզական խանգարումներին (հուզա -
կան արգելակում, ճնշվածություն, հուզական
վերահսկո ղություն, հոգեբանական և հուզական
զարգացման հապաղում, հուզական լիցքաթափում
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և անկայունություն, հույզերի շփոթություն): Այդ
հատ կա նիշները օգտակար հուզական ինդիկա -
տոր ներ են, որոնք թույլ են տալիս հոգեբանին
հասկանալ խոսքի և հուզական արտահայման
դժվարություններ ունեցող անձանց հուզական
ապրումները [16]:
     Կլինիկական դեպք N1. պրն. Բ., 52 տարեկան,
միջին ուղեղային ձախ զարկերակի իշեմիկ
կաթված: 
     Հոսպիտալացման պատճառը. պրն. Բ-ն երկու
օր է, ինչ հոսպիտալացվել է նյարդաանոթային
բաժանմունքում միջին ուղեղային ձախ զարկերակի
իշեմիկ կաթվածից հետո, որը դրսևորվել է դեմքի
ձախ մասի կաթվածահարությամբ, վերին աջ
վերջույթի թմրածությամբ, խոսելու դժվարությամբ
և տեսողության խանգարումներով: Արագ հոսպի -
տա լացման և ուղեղի կաթվածքից առաջ եկած
ախտանիշների հետ թրոմբոլիզի միջոցով (առաջին
ժամերի ընթացքում) աշխատանքի շնորհիվ
անոթային վնասվածքների հետևանքները թուլացել
և անցել են:  Պրն. Բ-ի մոտ որևէ բարդացում չկա: 
     Ընթացակարգը, գնահատումը և արդյունք -
ները. պրն. Բ-ի կողմից լրացվել և հաստատվել է
հետա զոտությանը մասնակցելու մասին տեղե կաց -
ված համաձայնության թերթիկը: Առաջարկված

մեթո դիկաները (զրույց, դիմային հույզերի ճանաչ -
ման թեստ (ԴՀՃԹ) [8] և ծառի նկարը [5]) անց -
կաց վել են բժշկական խորհրդատվությունների
հետ զուգահեռ:
     Հոսպիտալացումից մի քանի օր հետո անցկաց -
ված զրույցի ժամանակ պրն. Բ-ն ի հայտ է բերում
կոնկրետ մտածողության վրա կենտրոնացած
խոսք՝ առանց աֆեկտիվ և հուզական ասպեկտ -
ների: Պրն. Բ-ն հիմնականում կենտրոնանում է
հետևյալ կետերի վրա.

ուղեղային կաթվածի ախտանիշների նկա -•
րագրություն («առավոտյան ձեռքս փշա -
քաղ վում էր, ապա նույնը եղավ դեմքիս
վրա, աջ կողմում լարվածություն կար»),
ուղեղային կաթվածի մասին տեղեկատ -•
վության որոնում («մինչև բժշկի գնալը ես
համացանցում նայեցի ախտանիշները, և
այնտեղ նշված էր, որ դրանք ուղեղային
կաթվածի ախտանիշներ են»),
դեդրամատիզացիա և ռացիոնալիզացիա•
(«մտածեցի, որ ես դրա տակից դուրս կգամ
և ահա… ինչ-որ է, կարող էր ավելի վատ
լինել»):

     ԴՀՃԹ-ը ցույց է տալիս, որ պրն. Բ-ն դրսևորում է.
դիմային հույզերի ճանաչման համընդ հա -•
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Չուղղորդված զրույց Դիմային հույզերի ճանաչման թեստ
(ԴՀՃԹ) Ծառի նկարը

Չուղղորդված զրույցի հրահանգը.
«Կարո՞ղ եք ինձ պատմել՝ որոնք
էին այն առողջական խնդիրները,
որոնց համար հոսպիտալացվել
եք, և ինչպե՞ս Դուք հակազդեցիք
այդ փաստին»:

Թույլ է տալիս գնահատել անձի ունակու -
թյունը՝ ճանաչելու վեց ունիվերսալ հույզե -
րը (տխրություն, զայրույթ, ար հա մար -
հանք, վախ, ուրախություն, զզվանք),
որոնք ներկայացված են արտահայտման
ինը տարբեր ինտենսիվություններով՝ 20%-
ից մինչև 100%: Վեց տարբեր տարիքային
խմբերի (20-60 տարեկան) երեք տարբեր
կանանց և երեք տարբեր տղամարդկանց
դեմքերի 54 գունավոր լուսանկարներ են
ցուցադրվել համակարգչով (դիապոզի տի -
վի ձևով)՝ առավելագույնը 10 վրկ. տևողու -
թյամբ, բայց պատասխանի ժամանակը չի
սահմանափակվել: Յուրաքանչյուր հույզ
ներկայացված է ինը լուսանկարներով և
չորս տարբեր դեմքերով: Այսպիսով, դա
թույլ է տալիս անհատական և խմբային
մակարդակում հաշվել և վերլուծել.
- ճանաչման միավորները յուրաքանչյուր
հույզի համար, այսինքն՝ դետեկցիայի
շեմերը, որոնք համապատասխանում են
ինտենսիվությանը, ինչից ելնելով էլ անձը
ճշգրիտ կերպով հայտնաբերում է հույզը: 
Միավորը կոչվում է դեֆիցիտար, եթե այն
կրկնակի ստանդարտ շեղման վրա է՝
վերահսկիչ խմբի միջինի նկատմամբ:

Ծառի նկարը կիրառելու ընտրությունը
(ըստ հրահանգի՝ պրոյեկտիվ նկար)
հիմնավորվում է երկու հանգա ման -
քով.
-առաջարկել բավարար չափով ստան -
դարտիզացված աշխատանք, որ թույլ
կտա իրավիճակի վերարտադրումը
(կրկնումը)՝ հիմնված պարզորեն
նույնաց վող նյութի վրա,
- թույլ տալ հույզերին կամ հուզական
խանգարումներին դրսևորվել՝ շնոր -
հիվ հրահանգի արդյունքում ստեղծ -
ված իրավիճակի:

Հրահանգներ.
1.«Նկարեք ծառ, որը չլինի եղև նի»
տրված A4 ֆորմատի թղթի վրա:
Երբ նկարն արդեն ավարտված է,
հարց. 
2.Ենթադրենք, որ այս ծառն արտա -
հայտում է ինչ-որ հույզ, ի՞նչ հույզ դա
կարող է լինել (նշել 6 հույզ):
3.Այս ծառը ինչ-որ բանի տպա վո րու -
թյուն թողնո՞ւմ է Ձեզ վրա (հաշվի
առնել արդեն նշված հույզը):

Աղյուսակ 1 
Գնահատման մեթոդիկաները
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նուր դեֆիցիտ՝ 53,7% (վերահսկիչ խմբի
(ՎԽ) 71,6%-ի դիմաց): Ամենից շատը ճա -
նաչ  ված հույզերն են. ուրախությունը՝ 100%
(ներառ յալ ՎԽ), տխրությունը՝ 64,7% (ՎԽ
66,7%-ի դիմաց) և վախը՝ 66,6% (ՎԽ
88,3%-ի դիմաց): Ավելի քիչ ճանաչված հույ -
զերն են զզվանքը՝ (4,4% (ՎԽ 66,6%-ի դի -
մաց), զայրույթը՝ 44,4% (ՎԽ 77,7%-ի դի -
մաց): Արհամարհանքը չի ճանաչվել պրն.
Բ-ի կողմից՝ 0% (ՎԽ 59,2%-ի դիմաց),
դեֆիցիտ հույզերի հայտնաբերման (դե -•
տեկ  ցիայի) մակարդակում: Նա դժվա -
րություններ ունի հայտնաբերելու զզվանքը՝
70% (ՎԽ 50%-ի դիմաց) և զայրույթը՝ 85%
(ՎԽ 39,1%-ի դիմաց): Պրն. Բ-ի վախի
դետեկցիայի շեմը 50% է՝ ՎԽ 36,6%-ի
դիմաց: Նա չի հայտնաբերում արհամար -
հան քը, ինչպիսին էլ լինի դեմքի արտահայ -
տու թյան ինտենսիվությունը՝ 0% (ՎԽ
57,5%-ի դիմաց):

     Ծառի նկարը. Պրն. Բ-ն շագանակագույն ֆլո -
մաս  տերով արագորեն նկարում է «մեռած ծառ, որն
այլևս ոչինչ չունի», ինչը խորհրդանշում է «տխրու -
թյու նը»: Հույզերի մեծամասնությունը, որ պատկեր -
ված է ծառի նկարի գծերի միջոցով, բացա սական
հույ զեր են՝ զայրույթ (և ագրեսի վու թյուն), վախ (ար -

գե լակումով, խուճապի կամ տագ նա պի զգացումով)
և տխրություն (թախծով, հիաս թա փությամբ և
վհատությամբ): 
     Ծառի նկարի գծերի միջոցով երևացող հուզա -
կան խանգարումները մատնանշում են հույզերի
վերահսկողություն (հուզական լիցքի արգելա փա -
կում): Պրն. Բ-ն ցանկանում է խուսափել հուզական
պոռթկումից:

Հոգեկան և վարքային խանգարումների կլինիկան l Клиника психических и поведенческих расстройств l Clinic for mental and behavioral disorders

Բացասական հույզեր Դրական հույզեր Հուզական և աֆեկտիվ
խանգարումներ

ԶԱՅՐՈՒՅԹ
Սրածայր գծերով արմատներ •
Բնի և ճյուղերի ուրվագծերը կտրտված,•
հատ վածավորված գծերով
Բարձրացող ճյուղեր •
Ծառը՝ էջի կենտրոնում •
Ծառը կանգնած է սրածայր գծերի վրա •
Ճյուղերը սեղմված և սուր գծերով են•

ՎԱԽ
Մեկ գծով նկարված ճյուղեր (ճյուղերի•
ծայրերը) 
Արմատները՝ երկու գծով•
Վատ կատարված ուղղումները բնի և•
արմատ ների հատվածում 
Բնի հիմքը, որն իր կառուցվածքով նման է•
արմատի
Բունը կամ ծառը թեթևակիորեն հակված են•
դեպի ձախ 
Բունը սահմանագծող գծերը կտրատված են•
Բնի վրա՝ աջ կողմում մեկուսացված ճյուղ•

ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բունը և ճյուղերը՝ մեկ և երկու գծերով•
(ճյուղերի ծայրերը)
Բնի մեջ սրված գծեր •
Քամու առաջ բաց, տխուր ճյուղեր•

ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆ
Իրարից անջատ գծեր •
Բարձրացող և իջնող•
կորացած ճյուղեր

Փակ ճյուղեր•
Ծառի բունը՝ թեքված դեպի•
ձախ
Բունը սահմանագծող•
կտրատ ված գծերը 

Աղյուսակ 1 
Գնահատման մեթոդիկաները

Նկար 1. Պրն. Բ-ի ծառի նկարը
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     Քննարկում
     Պրն. Բ-ն ունի դժվարություններ` ճանաչելու
որոշ բացասական հույզեր (արհամարհանք,
զզվանք և զայրույթ)՝ ըստ ԴՀՃԹ-ի: Այս արդյունք -
ները համընկնում են տեսական աշխատանքներում
առկա արդյունքների հետ, որոնք ցույց են տալիս,
որ ուղեղային կաթվածի ժամանակ հույզերի ճա -
նաչ ման դեֆիցիտը բերում է որոշ հույզերի խան -
գա րումների, հատկապես` բացասական հույզերի
[5]: Ուղեղի կաթված ունեցող պացիենտների մոտ
ամենաշատը խանգարված հույզերն են զզվանքը,
վախը, զայրույթը [14, 20]: Կազմակերպվող
բուժում  ները թույլ են տալիս պացիենտներին
ուղեղային ճկունության շնորհիվ լրացնել որոշ
դեֆիցիտներ և հարմարվել: Հույզերի ճանաչման
սպոնտան իրա վի ճակները թույլ են տալիս կոմպեն -
սացնել որոշ հույզերի ճանաչման շեղումները (սա
անկասկած պրն. Բ-ի դեպքն է. տխրության, վախի
բացասա կան հույզերի և ուրախության դրական
հույզի ճանաչում) [4]: Ծառի նկարը («մեռած ծառ»)
թույլ են տալիս պարզել բացասական հույզերը
(զայրույթ և ագրեսիվություն, վախ, տագնապ,
արգելակում, տխրություն, հիասթափություն և
վհատություն)՝ ցույց տալով, որ պրն. Բ-ի հոգեկան
գործառ նու թյունը նշանավորվում է խանգարում -
ներով, որոնք ի հայտ են բերում դեպրեսիվ-
տագնապային անկա յու նություն, աֆեկտիվ խան -
գա րումներ (աֆեկ տիվ անկում, անտարբերություն),
վարքի խանգարում ներ (հատկապես ագրեսի -
վություն և դյուրաբորբո քու թյուն), որոնք ուղեղային
կաթվածի հետևանք են [3]: Pinoit J.M. et al. [17]
նշում են, որ դեպքերի 30-50%-ի մոտ կարող է
դիտվել հետկաթ վածային դեպրեսիա սկսած
առաջին օրերից: Ըստ Aben I. et al [1] և Frénisy M.C.
et al. [7]՝ անձի գծերը, վարքա յին և աֆեկտիվ
խանգարումները ռիսկի կարևոր գործոններ են
հետկաթվածային դեպրե սիայի դրսևորման մեջ:

     Եզրակացություն
     Արդյունքները ցույց են տալիս, որ կա դիմային
հույզերի ճանաչման համընդհանուր դեֆիցիտ,
ինչպես նաև դեֆիցիտ հույզերի հայտնաբերման
մակարդակում: Ըստ որոշ հեղինակների՝ այս
հուզական դեֆիցիտը կապված է դեպրեսիայի,
ուղեղային կաթվածի հաճախակի բարդացումների
և որոշ հիվանդություններ ունեցող անձանց մոտ՝
ալեքսիթիմիայի հետ [1, 7, 12, 17]: Ալեքսիթիմիան
կարող է զարգանալ մարմնական լուրջ հիվանդու -
թյունից ի հայտ եկած տագնապի կամ նշանակալի
ֆիզիկական կամ հոգեբանական տրավմայի
պատճառով (երկրորդային ալեքսիթիմիա) [10]: Այս

իմաստով այլ սանդղակների կիրառությունը
ցանկալի կլիներ (օրինակ, Մոնգոմերի և Ասբերգի
դեպրեսիայի գնահատման սանդղակը (MADRS)
[15], ալեքսիթիմիայի սանդղակը (Տորոնտոյի
ալեքսիթիմիայի սանդղակը (TAS-20) [13]): Այս
սանդղակները թույլ կտային ավելի լավ քննարկել
ԴՀՃԹ-ի քանակական գնահատման և ծառի
նկարի միջոցով ստացված որակական գնահատ -
ման միջև կապը: Դրանք թույլ կտային նաև հաշվի
առնել հոգեկան բարձր ակտիվությամբ ուղեկցվող
հուզական խանգարումների և ալեքսիթիմիայի
ազդեցությունը կյանքի որակի կամ բուժման վրա:
Լրացուցիչ զրույցների իրականացումը հնարա վո -
րություն կտար նաև տեղեկատվություն ձեռք բերել
ուղեղային կաթվածի անհատական, ընտանեկան և
սոցիալական հետևանքների մասին [9]: Օգտակար
կլիներ նաև պարբերաբար դիտարկել ուղեղային
կաթված տարած պացիենտների ապրումները,
փորձը և ինքն իր մասին պատմած բովանդա կու -
թյունը: Կլինիկական հոգեբանները հետաքրքրվում
են ուղեղային կաթվածի հետևանքների սոմատիկ,
վարքային և հոգեկան դրսևորումներով՝ չանտե սե -
լով դրա հիվանդագին ասպեկտը: Ուստի հետկաթ -
վա ծային հիմնական դժվարությունները ավելի
հասկա նալի կլինեին առաջարկված հնարավորու -
թյուն ների լույսի տակ, և կնախատեսվեր այնպիսի
կանխարգելում, որ հաշվի կառներ տարբեր կլինի -
կական ախտանիշների խառը դրսևորումները:
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Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2015;6(1) 

ԵՐԱԶԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Մ.Ա. Առաքելյան   

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, ՀՀ

      Հոդվածում ներկայացվում են երազատեսության մի քանի գործառույթները,
որոնք դասակարգվել են՝ հիմնվելով հոգեթերապևտիկ աշխատանքում բազմաթիվ
երազների վերլուծության վրա: Ներկայացվում է գործառույթների բնութագիրը և
օրինակներ:

ФУНКЦИИ  СНОВИДЕНИЙ

М.А. Аракелян 
Ереванский государственный университет, Ереван, РА

       В статье рассматриваются некоторые функции сновидений. Распределение
этих  функций основывается на анализе снов в ходе терапевтической работы.
Приведены примеры и характеристика снов.

FUNCTIONS  OF  DREAMS

M.A. Arakelyan
Yerevan State University, Yerevan, RA

       In this article we have discussed the functions of dreams. The classification of the
functions is based on analysis of dreams in therapy process. Also, the characteristics
of dreams functions are described and some examples are given.
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     Երազների, երազատեսության շուրջ մարդ -
կանց հետաքրքրությունը եղել է դեռևս Հին
աշխար հում, և այդ ժամանակներից արդեն պահ -
պանվել են երազահաններ, որտեղ մեկնաբանված
են երազ ները, նշանները (սիմվոլները), իսկ մեկնա -
բա նել կարող էին միայն ընտրված մարդիկ,
օրինակ, քրմերը [1]: Սակայն գիտական հետա զո -
տության առարկա հոգեբանական տեսանկյունից
երազները դարձել են միայն 20-րդ դարի սկզբին՝ ի
դեմս Զիգմունդ ֆրոյդի՝ «Երազների մեկնաբա -
նություն» մենագրության: Ներկայումս երազները
վերլուծվում են տարբեր՝ անալիտիկ, հոգեվերլու ծա -
կան, գեշ տալտ, տրանսպերսոնալ և այլ ուղղու -
թյուն նե րում՝ իրենց հստակ մեթոդաբանությամբ և
սկզբունք ներով: 
     Սույն հոդվածում անդրադարձ է արված երա -
զա տեսության գործառույթներին հոգեթերապևտիկ
աշխատանքների համատեքստում: 
     Կարլ Գուստավ Յունգը երազների ամենաընդ -
հանուր գործառույթը համարում էր փոխհատու -
ցումը (компенсация), որի նշանակությունն է՝ վերա -
կանգնել հոգեկան հավասարակշռությունը: Երազի
բովանդակությունը կարող է լրացնել այն, ինչը
պակասում է անձին գիտակցական կյանքում, կամ
զգուշացնել իրական և բուն հոգեկան վտանգների
մասին: Կարող են տեղի ունենալ դժբախտ պա տա -
հարներ, անձը կարող է հիվանդանալ և նույնիսկ
մահվան ելքով, եթե հաշվի չառնի նախազգու -
շացումները: Սա միստիցիզմ չէ, ըստ Կարլ Յունգի,
այլ մեր խնդիրների երկար անգիտակցական
պատմություն անցնելու փաստ, որի ընթացքում
կուտակվում են հոգու վտանգները (perils of the
soul): Պարզ է, որ այսպիսի երազներն էլ ունեն
կանխատեսման նշանակություն: Շատ կարևոր է
հասկանալ երազի նշանային լեզուն, քանի որ միշտ
չէ, որ այն մեզ պաշտպանում է վտանգներից, այն
կարող է երկիմաստ լինել և մեզ իսկական աղետի
առաջ կանգնեցնել: Պետք չէ մոռանալ, որ
երազները սերում են հոգեկանի այն շերտերից,
որտեղ բնության օրենքները գերակա են, որտեղ
համատեղված են ինչպես վեհն ու գեղեցիկը,
այնպես էլ դաժանությունն ու կործանումը: Հատուկ
նշանակություն ունեն կրկնվող երազները: Եթե
ավելի հաճախ մարդիկ հակված են ուշադրութուն
չդարձնել երազներին, ապա այս դեպքում չեն
կարո ղանում խուսափել դրանից և փորձում են
հասկանալ իմաստը: Կրկնվող երազները կարող են
արդյունք լինել որևէ տրավմայի կամ չլուծված
խնդրի, հուշել ապագայում որևէ կարևոր իրադար -
ձության մասին և այլն [3]:
     Փոխհատուցումը, կանխատեսումը, ինչպես

նաև ֆրոյդյան տերմինաբանությամբ՝ ցանկու թյուն -
ների իրականացման գործառույթը դասական են,
հենքային: Առկա օրինակներին հավելել ենք
նորերը՝ ելնելով մեր դիտարկումներից: Մեր կողմից
առանձնացվել են՝ 1) ախտորոշիչ, 2) իմաստային,
3) զարգացման գործառույթները: Ինչպես դասա -
կան համարվող, այնպես էլ մեր կողմից առանձ -
նացված գործառույթները ևս բխում են հոգեկան
աշխարհի գործունեության սկզբունքներից: Եթե
ախտանշանները, համախտանիշները մեզ հնարա -
վո րություն են տալիս դասակարգելու, ախտորո -
շելու հիվանդությունները (նոզոլոգիան), ապա
նույնը բնորոշ է երազներին՝ ախտորոշելու այն,
ինչը անձի համար ընթացիկ խնդիր է, հուզական
խանգարում կամ կոմպլեքս: Նույնն է զարգացման
և իմաստային սկզբունքի պարագայում: Չկա
այնպիսի մի հոգեբանական ուղղություն, որտեղ
մարդը չդիտարկվի որպես զարգացող, պրոցեսուալ
էակ, ում ներաշխարհը անընդհատ շարժման մեջ է
և խանգարումներն էլ առաջանում են այդ բնա -
կանոն ընթացքի ընդհատումների պատճառով:
Մարդը հակված է իմաստներ գտնելու, նշանա -
կություն տալու իր վարքին, նպատակներին, կյան -
քին: Երազի բովանդակությունը սիմվոլիկ կերպով
ուղղորդում է նաև մարդու համար իմաստային
լուծումների, եզրակացություների:
     Ինչպես գիտենք, երազները բազմաբովանդակ
են. տարբեր ժամանակներում, տարբեր տեսան -
կյուն ներից վերլուծելիս միշտ կարող է գտնվել անձի
աճի, զարգացման, ներքին ու արտաքին խնդիր նե -
րի հասկացման համար մեծ ռեսուրսներ: Ինչպիսի
թերապևտիկ ուղղության էլ որ հարենք, այնուամե -
նայնիվ, «այստեղ և հիմա» սկզբունքը կարևոր պայ -
ման ենք համարում երազներին անդրա դառնալիս:
Այսինքն, պետք է կենտրոնանալ երազի և այցելուի
խնդրի, դրա կարևորության շուրջ, այլապես
հնարավոր է գնալ այլ կարևոր խնդիր ների ետևից,
բաց թողնելով ակտուալ ու առաջնային նշանակու -
թյունները, որոնք մատնա նշում է երազը: Ավելաց -
ված գործառույթները օգնում են ավելի լայն տեսնել
երազների գործու նեու թյան սկզբունքները: Այն
օգտագործել՝ հաս կանալու այցելուի խնդիրը, հաս -
տա տելու սեփական վարկածները, կոնցեպ տուալ
սխեմաները: Երբեմն մենք կարող ենք այցելուի
հետ ընկղմվել խնդիր նե րի մեջ, երազի բովան դա -
կությունը տեսնել խնդիր նե րի ներքո այն դեպքում,
երբ երազը, խտացնելով անցյալի փորձը, հուշում է
իմաստային լուծումներ, անձի զարգացման
ուղիներ և այլն:
     Պետք է նշենք, որ հենց թերապևտիկ աշխա -
տան քում վերլուծելով երազները` հնարավորություն
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ենք ունեցել տեսնելու այդ օրինաչափությունները:
Այցելուները հիմնականում ունեցել են հուզական,
անձնային ոլորտի խնդիրներ, դեպրեսիվ խանգա -
րում ներ: Հետաքրքրական կլինի տեսնել, թե
արդյո՞ք նաև նևրոզների, սահմանային հոգեվիճակ -
ների, անձնային խանգարումների և հոգեկան
խնդիրների դեպքում ևս նկատելի են մեր կողմից
առանձնացված գործառույթները:
     Ստորև կարճ նկարագրվում են գործառույթ -
ները (ներառված են նաև հիմնականները), իսկ
օրինակները բերվել են կրճատումնե րով՝ դրվա -
գային և սեղմ, հիմնական շեշտադրումը կատա -
րելով ոչ թե հոգեբանական խնդրի պատճառների
վրա, այլ այն ձևի, թե ինչպես է երազատեսության
մեջ դա դրսևորվել: Ելնելով նպատակից` չենք
անդրադարձել նշանների առանձին մեկնաբա նու -
թյանը, նաև փորձել ենք բերել առավել տիպական
օրինակները, քանի որ հաճախ կարող ենք տեսնել
մի քանի գործառույթներ նաև մեկ երազում: Նյութը
հրապարակելու համար ձեռք է բերվել այցելուների
թույլտվությունը:

     Փոխհատուցման գործառույթ
     Փոխհատուցման գործառույթը արտահայտում
է ձգտումը հոգեկան ամբողջականությանն ու
հավասարակշռությանը, որի շնորհիվ ամենահա -
ճախ հանդիպող ու կարևորություն ունեցող գործա -
ռույթն է: Երազի բովանդակությունը կարող է
փոխհատուցել անձնային թերությունները, կամ երբ
գիտակցական կյանքում անձը առաջնորդվում է ոչ
համարժեք (անհամապատասխան) պատկե րա -
ցում ներով իր մասին, երազները իրենց ուղեր ձով
հավասարակշռության են բերում անձի հոգեվի -
ճակը [3]: Եթե շատ ընդհանուր դիտարկենք, ապա
ստորև նշված յուրաքանչյուր գործառույթ կատա -
րում է փոխհատուցման դեր: 
     Վարքային ուժեղ վերահսկողություն ունեցող
անձը, ում «իդեալական ես»-ը հեռու է իր «իրական
ես»-ից այնքան, որ ոչ համարժեք է վարքը, ար -
դյուն  քում տեսնում է հետևյալ տիպիկ փոխհա տու -
ցող երազները, որոնք սկսում են կրկնվող բնույթ
կրել: Նա քայլում է ինչ-որ ճանապարհով, որը
թվում է լայն, բայց երբ ուշադիր է նայում ոտքի
տակ, ճանապարհը նեղանում է: Հետո հասկանում
է, որ ինքը լեռան վրա է, քայլում է երկայնքով, իսկ
ներքևում անդունդ է: Այդ անդունդը գլխապտույտ
է առաջացնում ու իրեն թվում է, թե ընկնում է: 
     Պարզ է, որ ոչ համարժեք պատկերացումները
հանգեցնում են ներքին անբավարարվածության,
ինքն իրենից չարդարացված սպասելիքների,
շփման մեջ խնդիրների և այլն: Նման ինքնաըն կալ -

ման շեղման արդյունքում հոգեկանը ձգտում է
հավա սարակշռության, որն էլ իրագործվում է երա -
զի միջոցով՝ փոխհատուցելով անդունդի և ներքև
իջնելու զգացողութուններով ու խորհրդանշան -
ներով:
     Մեկ օրինակ ևս. երիտասարդը, ում մոտ
գերնշա նակություն ունի մտածական գործառույթը,
ռացիոնալությունը, տեսնում է հետևյալ երազը: Նա
բարձրանում է սար, շատ գեղեցիկ ու փարթամ
բուսականությամբ և մտնում է ինչ-որ քարան ձա -
վանման մի վայր, կարծես թանգարան: Ներսում
տեսնում է տարբեր ու մեծ քանակի կավե
կիսանդրի ներ, կավաջուր, որը օգտագործվում է
այդ կիսանդրիները պատրաստելու համար: Շրջում
է այդ տարածքով և դուրս գալուց առաջ դռան մոտ
սկսում է քանդակել մարդու մարմնի ոտքերը,
սեռական օրգանները, որովայնը՝ հասնելով մինչև
վզի հատված: 
     Գիտակցական միակողմանիությունը բերում է
այլ կարևոր հոգեբանական առումով կենսական
ոլորտների բացթողման: Տվյալ դեպքում ֆիզիոլո -
գիա կան պահանջմունքները, հուզական ապրում -
ները, որոնք չապրման դեպքում հակված են փտե -
լու և հուզական խանգարումներ առաջացնելու՝
անտեսված են, դուրս են գիտակցական աշխար -
հից: Երազի բովանդակությունը խորհրդանիշների
լեզվով հասկացնում է այդ միակողմանիությունը և
հուշում լրացնելու կարևորությունը: Այլ խնդիր է, թե
ինչից է առաջացել նման միակողմանիություն:
Այսպիսի երազները էկլեկտիկ են, նկատում ենք և′
փոխհատուցման, և′ զարգացնող, և′ ախտորոշիչ
գործառույթների միասնություն:

     Կանխատեսման գործառույթ
     Մարդիկ հակված են կանխատեսման
(антиципация) գործառույթներին տալ առավելա -
պես միստիկ, ապագան կանխատեսելու նշանա կու -
թյուն՝ հաճախ շրջանցելով այն ընդգրկուն ինֆոր -
մա ցիան, որը ներառում է երազը [2]: Այսինքն,
հոգեկան աշխարհը իր պրոցեսուալ վիճակում կա -
րող է ստեղծված իրավիճակից ելքերի հնարավոր
տարբերակներ ունենալ, հիմք ընդունելով, թե անձը
ինչ որոշումներ է կայացնում, վարքի ներկա ինչ
կողմնորոշիչներ ունի:
     Հասուն տարիքի անձը, ում հարաբերություն -
ները հարազատների հետ կոնֆլիկտային են,
որոշում է կայացնում խնդիրները հարթելու համար,
սակայն, ի վնաս իր հոգեկան առողջության: Որոշ
ժամանակ առաջ նա երազում տեսնում է երեք
կանանց վիճաբանություն, որտեղ մեկը պարտա -
դրում է մյուսին ինչ-որ բան, որը մյուսը չի ցան -
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կանում: Այնուհետև երևում է մի անծանոթ կնոջ
պատկեր՝ հասկացող դեմքով ու խաղա ղու թյուն
բերող, որից հետո միավորվում են այդ երեք
կանայք ու դառնում մեկ: Նրա առաջ տեսարան է
բացվում՝ կանաչ, լուսավոր, ու ընդառաջ է վազում
մի մեծ առյուծ: Երազատեսը վախենում է ու փախ -
չում հետ ուղղությամբ մինչև առյուծը (առյուծ ները)
կորչում է, իսկ ինքը հայտնվում է բարձրա հասակ
խոտերի մեջ, որտեղ և կորում է:
     Երազատեսը անտեսում է այդ բովանդակու -
թյու նը, որը հուշում է հնարավոր ռեգրեսի մասին,
այն դեպքում, եթե նա չդիմի իր ներքին ուժին,
չպարտադրի իրեն իր իսկ որոշումը: Արդյունքում
նա պարփակվում ու մեկուսանում է վախերի մեջ,
ընդհանրապես խուսափում մարդկանցից, զգում
ինքն իրեն կորցրած:
     
     Ցանկությունների իրականացման գործառույթ
     Զիգմունդ ֆրոյդը երազատեսության հիմնա -
կան գործառույթ էր համարում չգիտակցված ցան -
կու թյուն ների իրականացումը: Նման կերպ անգի -
տակ ցականը ձգտում է գիտակցությանը հասցնել
արտամղված, ցենզուրայի միջոցով ճնշված ցան -
կու թյուն ները [2]:
     Երիտասարդ աղջիկը հակառակ սեռի հետ
շփման դժվարություններ ունի՝ կապված կանացի
ինքնագնահատականի, նաև մարմնի ակնհայտ
յուրա հատկությունների հետ, որոնց նա հակված է
տեսնել տգեղ ու վանող: Հոգեկան վիճակը անկա -
յուն է դառնում ամուսնացած տղամարդու նկատ -
մամբ իր ունեցած զգացմունքներից և գլուխ բարձ -
րացրած տագնապներից: Նա տեսնում է հետևյալ
երազը: Ինչ-որ սենյակներ են, որոնց ներսը
թափթփված է. նա դռները բացել-փակելուց հետո
գնում է իր տուն, դուռը բացում է ամուսնացած այդ
տղամարդը: Նա մտնում է տուն ու այնպիսի տպա -
վո րություն է, որ դա իր ընտանիքն է և իր ամուսի -
նը: Հասկանալի է, որ նրա անգիտակցական ցան -
կու թյունն է լինել կնոջ փոխարեն, միևնույն ժամա -
նակ որոշ սենյակներ կարգի բերելու կարիք ունեն,
այսինքն, ինքնավերաբերմունքի փոփոխման,
ինքնագնահատականի բարձրացման տեսքով և
այլն:

     Ախտորոշիչ գործառույթ
     Նախ նշենք, որ երազը կարող է հուշել ֆիզիոլո -
գիական լուրջ, հաճախ կյանքին վտանգ սպառնող
հիվանդութունների մասին: Սակայն մենք կանդ րա -
դառնանք հոգեբանական կողմին: Անձի ինքնա -
գիտակցության, գիտակցության խորքային փոփո -
խությունները ևս դրսևորվում են երազում և կարող

են հուշել անձի ընթացիկ հոգեվիճակի, դժվարու -
թյունների մասին: Գիտենք, որ դեռահասության
տարիքին բնորոշ են «ես»-ի վերակառուցման, ինք -
նո րոշման խնդիրները: Այդ փնտրտուքները տվյալ
դեպքում արտահայտվում են հագուստը փոխելու
մեջ՝ ինքնաներկայացման և ինքնաճանաչման
փոր ձերում: 16 տարեկան աղջնակի երազը նկարա -
գրում է այդ «ես»-ի փոփոխությունները, ինքնագի -
տակ ցության վիճակը: Նա անծանոթ ինչ-որ տե -
ղում է, որտեղ միայնակ է, հատակով մեկ դրված է
հայելի, և շուրջը կիսախավար է: Նա արագ-արագ
հերթով փոխում է հագուստները և նայում իրեն
հայելու մեջ՝ պարզելու, թե որ հագուստը իրեն
ավելի կհամապատասխանի: Բավականին հեռու
տարածության մեջ խմբված մարդիկ են և կարծես
սպասում են իրեն: 
     Եվս մեկ օրինակ. խոսքը գնում է մի կնոջ
մասին, ով արդեն ունի ոչ ավանդական սեռական
կողմնորոշում: Տարիներ առաջ նա տեսնում է նույն
սեռի հետ սեռական հարաբերության տեսարան -
ներով լի երազ: Դա նրան անհանգստացնում է, սա -
կայն, որևէ լրջություն չի տալիս այդ դրվագներին,
քանի որ շատ այլ խնդիրներ էին անհանգստաց -
նում: Բավականին ժամանակ անց սկսում է վարքի
փոփոխություն տեղի ունենալ կնոջ մոտ, որը
ուղեկց վում է ծանր հոգեկան ապրումներով, և, ի
վերջո, նա համակերպվում է իր կողմնորոշման
փաստի հետ: Պետք է նշենք, որ կարող էր նաև
վարքի փոփոխություն տեղի չունենալ, եթե ճգնա -
ժա մային այդ շրջանում համապատասխան հոգե -
բա նական աջակցության դիմեր: 
     Մոտ 25 տարեկան անձը պատրաստվում է
ամուս նանալ, սակայն, որոշ անվստահության
պատ ճառով դիմել է հոգեբանի: Երազում տեսնում
է, որ հղի է և արդեն ծննդաբերում է: Սակայն
հետաքրքիր ձևով նա տեսնում է իր արգանդը և
ջուրը ներսում, որը չափազանց պղտոր է, կեղտոտ
ու կոյուղաջրի է նմանվում: Երեխան ճչում է ու ընկ -
նում մութ ու աղբոտ տարածք, որտեղ գրեթե մարդ
չկա, իսկ ովքեր կան, անտարբեր են երեխայի
նկատմամբ:
     Աշխատանքի ընթացքում հասկանալի դար -
ձավ, որ նա չի ցանկանում ամուսնանալ հենց այդ
տղամարդու հետ, որ դրան նպաստել է պարզապես
մտերմությունը և կապվածությունը, իսկ ամուսնա -
նալ նրա հետ չի ցանկանում և պատրաստ չէ: Այս
երազը ինֆորմացիոն տեսանկյունից նաև կարևոր
փաստ հանդիսացավ խորացնելու այցելուի հետ
տարվող աշխատանքները:
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     Իմաստային գործառույթ
     Որոշ երազներ կարևոր նշանակություն են
ունենում մեր պատկերացումները խորացնելու, մեր
արժեհամակարգի, սեփական փորձը վերաիմաս -
տավորելու և հոգեկան նոր ռեսուրսներ գտնելու և
վերականգնվելու իմաստով: Այդպիսի երազները
դիպուկ հուշում են այն, ինչի շուրջ պետք է մտածել.
գործնականում հաճախակի չեն հանդիպում: 
     Երազատեսը երիտասարդ աղջիկ է, ով ունի
փակուղու մեջ լինելու կայուն զգացողություն, չի
կարողանում ազատվել անցյալի հիշողություն նե -
րից, մեկուսացել է շրջապատից և այլն: Նա ունեցել
է շատ դժվարություններ և ինքնուրույն է հաղթա -
հարել խնդիրները, ծանր ապրումները չի կիսել
որևէ մեկի հետ: Զուրկ է եղել ծնողներից, սակայն
հոգատար մարդիկ եղել են իր շրջապատում:
Երազ ներում հիմնականում մթության մեջ է և ինչ-
որ տեղ է գնում նեղ կածանով: Երազներից մեկը
շատ է տպավորվել նրա մոտ: Նա նեղ կածանով
գնում է ինչ-որ տեղ, որը պարզվում է, որ բանտ է:
Որոշ ժամանակ այնտեղ մնալուց ու տարբեր
մարդկանց հետ խոսելուց, անցուդարձից հետո
հասկանում է, որ բավականին երկար ժամանակ է
անցել, և ինքը ծերացել է: Դուրս է գալիս բանտից,
քանի որ իր ժամանակը լրացել էր: Ճանապարհին
ցանկապատներ են ու վրան խիտ ծածկով
փշալարեր: Երազում ինչ-որ մեկը ասում է՝ դրանք
«ծաղկած փշալարեր» են: Երազատեսը պատմեց,
որ դպրոցական տարիքում կարդացել է Գուրգեն
Մահարու «Ծաղկած փշալարեր» վիպակը, որը շատ
ծանր տպավորություն է թողել իր վրա, սակայն նա
իր համար կարևոր հետևություններ է արել այդ
ինքնակենսագրական նյութից: Իր այս միտքը
դրդեց անդրադառնալու իր ծանր փորձառությանը
այլ՝ ռեսուրսային տեսանկյունից: Այսինքն, ոչ թե
դժբախտ լինելու և իր ապագան անցյալի իրադար -
ձություններով որոշելու, այլ ինքնաճանաչման խո -
րաց ման, արժեքների վերագնահատման, մարդ -
կանց հետ հարաբերությունների վերանայման
տեսանկյունից:  

     Անձի աճի, զարգացման գործառույթ
     Իր խորքային մակարդակում զարգացման
գործա ռույթը կապված է արքետիպերի արթնաց -
ման հետ: Այդ ռեսուրսներն ու էներգիան կարող են
մեծ խթան հանդիսանալ անձի անձնային ու
մասնագիտական աճի համար: Երիտասարդը
հետհայաց պատմում է իր համար մի ժամանակ
չափազանց տպավորիչ երազի մասին, որը նա
հիշում է տարիներ շարունակ: Նա իր համար
ծանոթ ճանապարհով գնում է, մի պահ նայում է
երկնքին ու տեսնում, որ ծիածանի տակ է կանգ -
նած: Հիացած ու ապշահար նայում է այդ գույներին
ու անցնում տակով: Ինքն իր վրա երկար ժամանակ
զգում է այդ անբացատրելի ներքին զգացողու -
թյունը, որը պայմանավորում է իր անձնային
փոփոխությունները, ինքնավստահությունը, ներ -
քին ուղի ու կապ ունենալու կայուն զգացումը:
Այսպի սի երազները հոգեկան մեծ ռեսուրս են
հանդիսանում: 
     Կրկին նշենք, որ յուրաքանչյուր գործառույթ
այս կամ այն չափով ներառում է մյուսները ևս, և
անհրաժեշտ է վերլուծել երազները տարբեր կողմե -
րից՝ ժամանակի ընթացքում շերտ առ շերտ յուրաց -
նելով այն: Երազի բովանդակությունը ամենամոտն
է կանգնած մարդուն՝ իր խորքային դժվարություն -
ներին, ապրումներին, կյանքի ու զարգացման
ուղղուն: Այն չի բեկում ինֆորմացիան մեր մասին,
ինչը հնարավոր է երրորդ անձի դեպքում: Երազ նե -
րին անդրադառնալու ճիշտ մշակույթի ձևավորումը
հոգեհիգիենայի կարևոր մաս է:
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ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ  ՑԱՎՈՎ  ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ  ԲՈՒԺՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Ս.Հ. Հարությունյան  

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Երևան, ՀՀ

      Հոդվածում ընդգծվում է հաղթահարման ստրատեգիաների դերը քրոնիկական
ցավի հաղթահարման գործում: Առանձնացվում են քրոնիկական ցավով պացիենտների
բուժման արդյունավետության հիմնական սկզբունքները, որոնք նպաստում են բուժման
մոտիվացիայի բարձրացմանը: Ինչպես նաև ներկայացվում է հաղթահարման
ստրատեգիաների ընտրության դերը քրոնիկական ցավով պացիենտների շրջանում:

РОЛЬ  КОПИНГ  СТРАТЕГИЙ  ПРИ  ЛЕЧЕНИИ  ПАЦИЕНТОВ  С
ХРОНИЧЕСКОЙ  БОЛЬЮ

С.Г. Арутюнян 
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, 
Ереван, РА

       В статье подчеркивается значительная роль копинг стратегий при хронической
боли. Для повышения эффективности лечения пациентов с хронической болью
выделяются те основные принципы, которые повышают мотивацию лечения.
Представляется роль выбора копинг стратегий в лечении пациентов с хронической
болью.

THE  ROLE  OF  COPING-STRATEGIES  IN  TREATMENT  OF  PATIENTS  
WITH  CHRONIC  PAIN

S.H. Harutyunyan
Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Yerevan, RA

       The article represents the noticeable role of coping-strategies in cases of chronic pain.
To improve the treatment effectively of patients with chronic pain the role of the main
principles which rise their care motivation are noted. The role of the choice of coping-
strategies in treatment of patients with chronic pain is represented.
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     Քրոնիկական ցավի (ՔՑ) մասին տեսական
պատկերացումները կարևոր են ցավի հասկաց -
ման, ախտորոշման, նաև բուժման համար:
Անշուշտ, ՔՑ-ի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոն -
ներ, որոնք առ այսօր արդիական են ուսումնասի -
րու թյան տեսանկյունից: Վերջերս այդ գործոնների
շարքում հատուկ ուշադրության են արժանացել
ցավի հաղթահարման ստրատեգիաները: 
     Կոգնիտիվ և վարքային միջոցների ամբող ջու -
թյունը, որն օգտագործում է ՔՑ-ով պացիենտը
ցավը հաղթահարելու, ինտենսիվությունը նվազեց -
նելու կամ հարմարվելու համար, ստացել է ցավի
հաղթահարման ստրատեգիա (coping strategies,
անգլ. to cope – հաղթահարել) անվանումը: Հաղթա -
հարման ստրատեգիաները հատկապես հատուկ
նշանակություն են ստացել ՔՑ-ի դեպքում [5, 8, 10]:
Այդպիսիք են, օրինակ՝ ցավի զգացողության
ժխտու մը, հույսը, աղոթքը, ուշադրության շեղումը
ցավից և այլն [1, 5]: Օգտագործվող հաղ թա հար -
ման ստրատեգիան փոխկապված է ցավի ինտեն -
սի վության, ընդհանուր ֆիզիկական ինքնազգացո -
ղու թյան, ակտիվության, աշխատունակության մա -
կար դակի, դիսթրեսի հետ: Հետևաբար, հոգեբա -
նա կան գործոնները կարող են որոշել մարդու
նախա տրամադրվածությունը ցավային համախ -
տա նիշի զարգացման նկատմամբ, էական ազդե -
ցություն ունենալ ցավի ապրման, ցավային վարքի
և ցավի հաղթահարման ստրատեգիայի ընտրու -
թյան վրա, առաջնային դեր կատարել էպիզոդիկ
ցավից քրոնիկական ցավի փոխակերպման, նաև
կյանքի որակի, բուժման և ելքի կանխորոշման վրա
[2, 3]: 
     Կա տեսակետ, որ ՔՑ-ի բուժման մեջ նույնիսկ
ժամանակակից մեթոդների և դեղորայքի օգտա -
գործ ման դեպքում պացիենտների մեծամաս նու -
թյունը չի ապաքինվում կամ նկատվում են ռեցի -
դիվ ներ [11]: Պացիենտի խնդիրը ոչ միայն ժամա -
նա կին դեղորայք ընդունելու մեջ է, այլ նաև ցավի
նկատ մամբ վերաբերմունքի և հակազդման միջոց -
ների (ցավային վարք, հաղթահարման ստրատե -
գիաներ) փոփոխությունը [12]: Հետևաբար, ՔՑ-ի
բուժման ընթացքում բժշկի աշխատանքի կարևոր
բաղադրիչներից մեկը` ազդեցություն ունենալ
պացիենտի ցավային վարքի, դիրքորոշումների,
հաղթահարման ստրատեգիաների վրա, որի
նպատակն է փոխակերպել քրոնիկական ցավի
հաղթահարման դեզադապտիվ ստրատեգիաներն
ադապտիվ ստրատեգիաների [4]: 
     ՔՑ-ի հաղթահարման ադապտիվ ստրատե -
գիա ները ապահովում են ադապտացիայի բարձր
մակարդակ, հիվանդության դրական դինամիկա,

ավելի արագ ապաքինում: Իսկ ՔՑ-ի հաղթահար -
ման դեզադապտիվ ստրատեգիաները, որպես
կանոն, ուղեկցվում են հիվանդության զարգաց -
մամբ, կյանքի որակի իջեցմամբ և հոգեկան
դեզադապտացիայով:
     Հետաքրքիր է հաղթահարման ստրատեգիա -
ների կապը պացիենտների տարիքի, սեռի, հիվան -
դության տևականության հետ: Հայտնի է, որ կա -
նայք ավելի հաճախ են օգտագործում հաղթահար -
ման ստրատեգիաներ, իսկ տարիքը և հիվանդու -
թյան տևականությունը չեն ազդում ՔՑ-ի հաղթա -
հար ման ստրատեգիայի վրա [6]:
     Հայտնի է, որ ՔՑ-ի կայունության պատճառ նե -
րից մեկը պացիենտի ցածր մոտիվացիան է բուժ -
ման նկատմամբ [7]: Ուստի բժիշկը կարող է
նպաստել պացիենտի բուժման արդյունավե տու -
թյա նը` կիրառելով որոշ սկզբունքներ, որոնք բարձ -
րաց նում են բուժման մոտիվացիան: Առանձնաց -
նում են բուժման մոտիվացիային նպաստող
հետևյալ սկզբունքները` 

1. էմպաթիկ լսում, 
2. ապրումակցման արտահայտում, 
3. հակասությունների բացահայտում, 
4. հակադրման հաղթահարում, 
5. ցավը վերահսկելու զգացողության ձևավո -

րում [4]: 
     Ադապտիվ ցավային վարքը բնութագրվում է ոչ
այնքան ցավից ազատվելու, այլ ցավը վերահսկելու
կողմնորոշմամբ [13]: Հավելենք, որ ի տարբե րու -
թյուն «ցավի հաղթահարում» մոդելին, վերջերս գի -
տա կան ուշադրության է արժանացել «ցավի ընդու -
նում» մոդելը, որի հոգեբանական կառուցվածքում
առանձնացնում են երկու ասպեկտ` ակտիվության
պահպանում և պատրաստվածություն ապրել քրո -
նի կական ցավի հետ: «Ցավի ընդունում» մոդելը
ընդունակ է թուլացնել ցավային ախտանիշները և
նպաստել ֆիզիկական ակտիվությանը [9]:
     Այսպիսով, ՔՑ-ով պացիենտները օգտագոր -
ծում են ցավը հաղթահարելու ադապտիվ (արդյու -
նա վետ) և ոչ ադապտիվ ստրատեգիաներ: Վերջի -
նիս դեպքում պացիենտները որպես ՔՑ-ից
փախուս տի միջոց ընտրում են հաղթահարման
պասիվ միջոցներ, որոնք առաջացնում են անաշ -
խա տունակություն, դեզադապտացիա և նվազեց -
նում բուժման արդյունավետությունը: Հաշվի առնե -
լով վերը նշվածը, բժշկի և/կամ հոգեբանի խնդիրն
է, խրախուսելով պացիենտին, ակտիվացնել նրա
ինքնարդյունավետության ռեսուրսները, որը հնա -
րավորություն կտա պացիենտին ապրել ակտիվ
կենսակերպով` չնայած ցավի առկայությանը:
Այստեղ ոչ պակաս կարևոր նշանակություն կարող
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է ունենալ պացիենտի ընկալումը, որ ինքն ընդու -
նակ է հաղթահարել, վերահսկել ցավը:
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      Նկատի ունենալով ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի
հաճախականության աճը երիտասարդների շրջանում ամբողջ աշխարհում, կրկնակի
ինքնասպանությունների արտասահմանյան հեղինակների հետազոտությունների
արդյունքները, ինչպես նաև մեր երկրում այս հիմնախնդրի սակավաթիվ
հետազոտությունները, փորձ է արվել ուսումնասիրել կրկնակի ինքնասպանության
երևույթը կլինիկական դեպքի նկարագրությամբ:
      Հոդվածում վերծանվում են տասնվեցամյա հայուհու կրկնակի ինքնասպանության
փորձի պառճառները, ով ընդունվել է հիվանդանոց դեղորայքային սուր թունավորման
ախտանշաններով՝ կոլխիցինով ինքնասպանության փորձ կատարելու արդյունքում:   
      Եզրակացվել է, որ հոգեբանական, սոցիալ-հոգեբանական, անձնային և սոցիալ-
տնտեսական գործոնների համակցված արդյունքը բերել է սուիցիդալ կոմպլեքսների
զարգացման, իսկ հետագայում՝ դեռահաս աղջկա դևիանտ սուիցիդալ վարքի և
ինքնասպանության փորձի: Հարկ է նշել, որ առաջին սուիցիդալ փորձից հետո
դեռահասը չի ստացել անհրաժեշտ մասնագիտացված օգնություն, ինքնուրույն չի
կարողացել ազատվել սուիցիդոգեն բարդույթներից և հաղթահարել այն գործոնները,
որոնք հետագայում դարձան սուիցիդալ փորձի պատճառներ:

ПОВТОРНАЯ СУИЦИДАЛЬНАЯ ПОПЫТКА ПУТЁМ САМООТРАВЛЕНИЯ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: ОБСЕРВАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

М.М. Арсенян1,2, С.Г. Сукиасян3

1 МЦ «Св. Григорий Просветитель», Детский психо-неврологический диспансер,
Ереван, РА
2 ЕГМУ, Университетская больница «Мурацан», клиника токсикологии, Ереван, РА
3 МРЦ «АРТМЕД», Центр психического здоровья «Стресс», Ереван, РА

       Учитывая значительный рост частоты суицидов и суицидальных попыток среди
молодёжи во всём мире, результаты зарубежных исследований повторных
суицидальных попыток, а также недостаток научных исследований суицидального
феномена и суицидальных попыток в нашей стране, была предпринята попытка
изучить феномен повторной суицидальной попытки описанием конкретного случая.
В статье рассматриваются причины повторной суицидальной попытки
шестнадцатилетней армянки госпитализированной с симптомами острого
лекарственного отравления в результете суицидальной попытки Колхицином.
       Был сделан вывод, что комбинированный эффект психологических, социально-
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психологических, личностных и социально-экономических факторов привёл к развитию
суицидальных комплексов, в дальнейшем формированию девиантного суицидального
поведения у девочки подростка и совершению суицидальной попытки. В случае повторной
суицидальной попытки следует учесть, что после первой суици дальной попытки девочка
подросток не получила необходимой специализированной помощи, не смогла самостоятельно
избавиться от суицидогенных комплексов и перебороть факторы ставшие причиной
суицидальной попытки.

TEENAGE  REPEATED  SUICIDE  ATTEMPT  WITH SELF-POISONING:
OBSERVATIONAL  CASE  REPORT  STUDY

M.M. Arsenyan1,2, S.G. Sukiasyan3

1 «St. Grigor Lusavorich» MC, Children's Psycho-Neurological Dispensary, Yerevan, RA
2 Toxicology Center, Yerevan State Medical University Hospital «Muratsan», Yerevan, RA 
3 «ARTMED» MRC, Departament of Mental Health «Stress», Yerevan, RA

       Taking into consideration dramatic increase in annual global suicide rates among young people,
findings of foreign research studies and lack of research on suicide phenomenon and repeated suicide
attempts in our country, an attempt was made to investigate the phenomenon of repeated suicide
attempt by observation of a particular case. This article reveals the causes of repeated suicide attempt
of 16 years old Armenian girl hospitalized with symptoms of acute poisoning by Colchicine.
       We came to a conclusion, that development of deviant-suicidal behavior and commitment of
repeated suicide attempt are resulted from combined effect of psychological, socio-psychological,
personal and socio-economic factors. The fact that the teenage girl did not receive an expert care after
first suicide attempt and was unable to get rid of suicidogenic complexes and overcome predisposing
causes of suicide attempt and stress situation caused by these factors without assistance is worth
mentioning.

Դիտարկումներ կլինիկայից l Наблюдения из практики l Observations of practice
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Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն, 
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     Այսօր ամբողջ աշխարհում հետազոտողների
ուշադրությունը կենտրոնացված է սուիցիդալ
վարքագծի և ռիսկի գործոնների ուսումնասիր մա -
նը, սուիցիդենտներին և նրանց հարազատներին
մատուցվող մասնագիտական օգնության արդյու -
նա վետության բարձրացմանը [35]: 
     Առողջապահական միջազգային կազմակեր -
պու թյունը սուիցիդը մեկնաբանում է որպես «գոր -

ծո ղություն մահվան ելքով, որը սկսվել է կան -
խամտածված և իրականացվել է մահացողի կող -
մից մահացու ելքի գիտակցմամբ և սպասումով,
որի միջոցով մահացածը իրականացրել է իր
կողմից ցանկալի փոփոխությունները», միևնույն
ժամանակ սուիցիդալ փորձը մեկնաբանվում է
որպես «գործո ղություն առանց մահվան ելքի, երբ
անհատը, իրավիճակը փոփոխելու նպատակով,
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կանխա մտած ված ոչ սովորական վարքագիծ է ցու -
ցա  բե րում, որի միջոցով առանց այլոց միջա մտու -
թյան կատա րում է ինքնավնասում կամ կանխա -
մտած  ված ընդունում է դեղորայք՝ նշանակումը
գերա զան ցող չափաբաժնով» [8, 15]:
     Ցավոք սրտի, շատ հաճախ «սուիցիդալ փորձի
ելքը կախված է սոսկ հանգամանքներից և դուրս է
փորձը կատարող անձի վերահսկողությունից» [26]:
     Գոյություն ունեն սուիցիդալ վարքագծի ձևա -
վոր  ման մի քանի տեսություններ. սոցիալ-մշակու -
թային կամ սոցիոլոգիական (որքան ամուր է անձի
կապը ընտանիքի, հասարակության հետ, այնքան
ավելի ցածր է սուիցիդի հավանականությունը և
հակառակը, սուիցիդների թիվը բարձր է «սոցիա -
լա կան անոմիաների», սոցիալ-տնտեսական ճգնա -
ժա մերի ժամանակ), հոգեախտաբանական (դի -
տար կում է սուիցիդը որպես սուր և քրոնիկ հոգե -
կան խանգարումների դրսևորում, ընդ որում
սուիցիդ ների 65-75% պայմանավորված է այսպես
կոչված դեռահասային կրիզներով, մնացած 5%՝
փսիխոզներով, 20-30%՝ անձի խանգարումներով,
սուիցիդալ ռիսկը չափազանց բարձր է դեպրեսիվ
խանգարումներով անձանց մոտ), կենսաբանական
(տեսության համաձայն սուիցիդը կրում է ժառան -
գա կան բնույթ), հոգեդինամիկ (սուիցիդն առաջա -
նում է դեպրեսիայի և մարդկանց նկատմամբ զայ -
րույ թի պատճառով, որը սուիցիդենտն ուղղում է
դեպի սեփական անձը) սոցիալ-հոգեբանական
(տե սությունը սուիցիդը կապում է կյանքի իմաստը
կորցնելու հետ) [1-5, 7, 9, 11, 27, 28, 34, 36]:
     Ա. Ամբրումովան և մի շարք այլ հետազոտող -
ներ սուիցիդալ վարքագիծը դիտարկում են որպես
անձի սոցիալ-հոգեբանական դեզադապտացիա
միկրոսոցիումի հետ կոնֆլիկտի պայմաններում
[18-20]: Համաձայն Ամբրումովայի կոնցեպցիայի՝
«սուիցիդն իրենից ներկայացնում է բազմաբնույթ
սոցիալական, հոգեբանական, հոգեախ տա բա -
նական գործոնների ազդեցության ինտեգրատիվ
արդյունք, իսկ նրա գենեզը պայմանավորվում է
նրանց հարաբերությամբ» [18, 25, 31]:
     Սուիցիդը դեռահասության տարի քում հաճախ
պայմանավորված է միջանձնային փոխ հարաբե -
րու թյունների կոնֆլիկտով, որի ժա մա նակ հակա -
ռա կորդին ուղղված ագրեսիան փո խարկ վում է
աուտոագրեսիայի՝ հանդեպ սեփական անձը՝
ձգտելով մեղքի զգացում առաջացնել նրա մոտ [12]:
     Մեր օրերում սուիցիդի և սուիցիդալ փորձերի
խնդիրն առավել քան հրատապ է: Առողջապա -
հության համաշխարհային կազմակերպության
տվյալ  նե րի համաձայն՝ տարեկան սուիցիդի հե -
տևան քով կյան քից հեռանում է մոտ 1 միլիոն մարդ:
Վերջին 45 տարիների ընթացքում ինքնա սպա -

նության ցու ցանիշն ամբողջ աշխարհում աճել է
60%-ով: Սար սա փելի է այն հանգամանքը, որ որոշ
երկրներում 10-24 տարիքային խմբում սուիցի դը
մահացության երկրորդ պատճառն է: Նախկի նում
սուիցիդն առա վելապես դրսևորվում էր տա րեց
տղա մարդկանց շրջա նում, մինչդեռ վերջերս երի -
տա սարդների շրջա նում սուիցիդների ցուցա նիշը
մեծացել է այն քանով, որ ներկայումս հենց նրանք
են համարվում ամենամեծ ռիսկի խումբ [24]:
     Ինչ վերաբերում է սուիցիդալ փորձերին,
անհրա ժեշտ է ընդգծել, որ նրանց թիվը 20 անգամ
գերա զանցում է ավարտուն սուիցիդի ցուցանիշը
[24]: Բացի այդ, որոշ հետազոտություններ հաստա -
տում են, որ սուիցիդալ փորձը հետագա ավարտուն
սուիցիդի միակ հավաստի կլինիկական ցուցանիշն
է [14, 17, 26]:
     Հոգեբանական աուտոպսիայի հետազոտու -
թյուն ների արդյունքները ցույց են տալիս, որ պա -
տա հականության սկզբունքով ընտրված ավար -
տուն սուիցիդների 21-44% նախկինում ունեցել է
սուիցիդալ փորձ [6]:
     Բրիտանացի գիտնականներն ուսումնասիրե -
լով ոչ ֆատալ ինքնավնասումների և ավարտուն
սուի ցի դի կապը վեր հանող 90 հետազոտու թյուն -
ներ (եվրոպական տարբեր երկրներից) եկել են այն
եզրահանգման, որ ինքնավնասումից մեկ տարի
անց ոչ ֆատալ ինքնավնասման կրկնման հավա -
նա կանությունը մոտ 15% է, ավարտուն սուիցիդի
հավանականությունը ինքնավնասումից 1 տարի
անց 0,5-2% սահմաններում է, իսկ 9 տարի անց
գերազանցում է 5% [10]: Այլ հետազոտություններ
հաստատում են, որ սուիցիդալ փորձը հանդի սա -
նում է ավարտուն սուիցիդի հիմնական ռիսկի գոր -
ծոններից մեկը [13]:
     Հաշվի առնելով տարեցտարի ամբողջ աշխար -
հում երիտասարդության շրջանում սուիցիդի և
սուի  ցի դալ փորձերի հաճախության նշանակալի
աճը, կրկնակի սուիցիդալ փորձերի վերաբերյալ
կա  տար  ված արտասահմանյան հետազոտություն -
նե րի արդյունքները, ինչպես նաև մեր երկրում
սուիցի դալ ֆենոմենի և կրկնակի սուիցիդալ փոր -
ձերի վերաբերյալ գիտական հետազոտությունների
պակասը, փորձ է արվել ուսումնասիրել կրկնակի
սուիցիդալ փորձի ֆենոմենը կոնկրետ դեպքի
նկարագրումով:
     
     Նպատակը
     Սույն հետազոտության նպատակն է կոլխի -
ցինով սուիցիդալ փորձ կատարելու հետևանքով
սուր ինքնաթունավորման երևույթներով հոսպի -
տալիզացված 16 տարեկան հայ աղջկա կրկնակի
սուիցիդալ փորձի պատճառների վերհանումը և
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ուսումնասիրումը:

     Մեթոդներ
     Կատարվել է օբսերվացիոն հետազոտություն
դեպ քի նկարագրական մեթոդով: Կիրառվել է կլի -
նի կա հոգեբանական հետազոտման մեթոդ (հոգե -
բույ ժի և հոգեբանի խորհրդատվություններ): Տագ -
նա պի և դեպրեսիայի արտահայտման աստի ճանը
որոշ վել է համաձայն Համիլտոնի տագնապի և
դեպ րեսիայի գնահատման սանդղակների (The
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A); The Hamilton
Dep ression Rating Scale (HAM-D)), իսկ սուիցիդի
ծան րության աստիճանը՝ Սուիցիդի ծանրության
աստի ճանի գնահատման կոլումբիական սանդ ղա -
կի (Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)):

     Արդյունքներ
     Հետազոտությունն իրականացվել է Երևանի
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի
Ինտենսիվ թերապիայի և թունաբանության կենտ -
րո նում, ուր շտապօգնության ծառայության մեքե -
նա յով ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր
16 տարեկան հայ աղջիկ՝ դեղորայքային սուր
թունավորման երևույթներով:
     Դեպքի ուսումնասիրությունից պարզվել է
հետևյա լը: Հոսպիտալիզացիայի նախորդ օրը
աղջի կը կանխամտածված խմել է կոլխիցինի 80
դեղա հաբ՝ կյանքին վերջ տալու նպատակով: Կյան -
քի անամնեզ. ապրում է «դեստրուկտիվ» ընտանի -
քում, մոր և հինգ քույր և եղբայրների հետ: Հայրը
մահացել է տարիներ առաջ սրտամկանի սուր
ինֆարկտից: Ընտանիքը սոցիալապես անապահով
է: Աղջիկը և նրա երկու ավագ եղբայրները տառա -
պում են պարբերական հիվանդությամբ, ստանում
դեղորայքային բուժում կոլխիցինով:
     Մինչև նկարագրվող դեպքը կենսուրախ, շփվող
աղջիկ էր, օգնում էր մորն ընտանիքի հոգսերը
թեթևաց նելու համար, հաճույքով սովորում էր հան -
րա կրթական դպրոցում, կանոնավոր ընդունում էր
նշանակված դեղորայքը, երազում էր մոդելավորող
դառնալու և ընտանիք կազմելու մասին, միևնույն
ժամանակ դյուրագրգիռ էր, համառ, զգացմուն քա -
յին, նվիրվող և ծանր էր տանում մոտ մարդկանց
կորուս տը և բաժանումը: Հանդիպում է 17 տարե -
կան պատանու, սիրահարվում: Իրեն շատ երջա -
նիկ էր զգում, սակայն այդ երջանկությունը տևեց
միայն երկու ամիս, մինչև իր սիրած տղայի մոր
կողմից նրանց կապի և աղջկա մոտ պարբերական
հիվանդության բացահայտումը: Վերջինս պահան -
ջել էր դադարեցնել հարաբերությունները՝ սպառ -
նա լով դիմել օրինապահ մարմիններին՝ ոստիկա -
նությանը: Լարված և կոնֆլիկտային իրավիճակ էր

ստեղծվել նաև աղջկա տանը, քանի որ նրա ընտա -
նիքը ևս դեմ էր նրանց հարաբե րություն ներին: Այդ
պահից ի վեր սկսվում են դեռատի աղջկա տառա -
պանքները, դառնում է դյուրագրգիռ, ագրեսիվ,
տագ նապային, խանգարվում է քունը, փախուստ -
ներ է գործում տանից՝ սիրած տղային հանդիպելու
համար: Սկսում է թերսնվել և անկանոն օգտագոր -
ծել դեղորայքը, որի հետևանքով վատանում է սո -
մատիկ վիճակը, էլ ավելի է խաթարվում հոգեկան
անդորրը: Ստեղծված իրավիճակից ելքը տեսնում
էր միայն «չլինելու», «կյանքից հեռանալու» մեջ:
     Առաջին սուիցիդալ փորձը կատարում է՝ կան -
խա մտածված խմելով կոլխիցինի 20 դեղահաբ և
սուր առարկայով կտրելով ձախ ձեռքի դաստակի
ափային մակերեսը: Շնորհիվ ժամանակին ցուցա -
բեր  ված բուժօգնության դեռահասի կյանքը
փրկվում է: 
     Այդ սուիցիդալ փորձից հետո հոգեբույժի կամ
հոգեբանի չեն դիմել, հսկողություն չի սահմանվել
և չի ստացել մասնագիտական օգնություն: Մինչ -
դեռ խորը հուսահատությունը և բարձր տագնա -
պայ նությունը, շարունակական սուիցիդալ մտքերը
և նրանց իրագործման պլանները չէին լքում
դեռատի աղջկան:
     Չստանալով մասնագիտական օգնություն և
չկարողանալով ինքնուրույն հաղթահարել առաջին
սուիցիդալ փորձի պատճառ դարձած խնդիրները՝
երկու ամիս անց դեռահասը կատարում է հաջորդ
սուիցիդալ փորձը՝ կանխամտածված խմելով կոլ -
խի ցինի մոտ 80 դեղահաբ և ծայրահեղ ծանր
վիճա կում տեղափոխվում ստացիոնար:
     Ստացիոնարում կատարված հետազոտություն -
ների արդյունքում պարզվել է, որ դեղորայքային
սուր ինտոքսիկացիայի հետևանքով առաջացել են
բազմաթիվ օրգան-համակարգերի ծանր ախտա -
բանական փոփոխություններ՝ ֆունկցիոնալ և
օրգա նական բնույթի: Զարգացել է ուղեղի այտուց,
հիվանդի մոտ դիտվել են մեծ ցնցումային նոպա -
ներ՝ ընդհուպ մինչև էպիլեպտիկ ստատւս: Ախտո -
րոշ վել են միոպաթիա, տոքսիկ էզոգաստրոդուո դե -
նո էնտերոկոլիտ, աֆտոզ ստոմատիտ, ինտերստի -
ցիալ թոքաբորբ, մազաթափություն: Լաբորատոր
հե տա  զո տությունները արձանագրել են էլեկտրո լի -
տային դիսբալանս` հիպոնատրիեմիա, հիպոկալիե -
միա, հիպոմագնիեմիա, ինչպես նաև` ռաբդո միո -
լիզ, ոսկրա ծուծի ապլազիա, պանցիտոպենիա,
ապ լաս  տիկ անեմիա: 15 օր շարունակ գտնվել է
ծանր վիճակում, որից հետո պացիենտը թունաբա -
նա կան կենտրոնում դեղորայքային բուժմանը
զուգընթաց ստացել է նաև մանկական հոգեբույժի
և հոգեբանի օգնություն:
     Համալիր բուժման ֆոնի վրա սոմատիկ վիճա -
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կում աստիճանաբար գրանցվել են դրական փոփո -
խություններ, հավասարակշռվել է նաև խախտված
հոգե կան անդորրը՝ կարգավորվել է տրամադ -
րությունը, կայունացել էմոցիոնալ լաբիլությունը,
մարել են տագնապներն ու ագրեսիան, նահանջել
են հուսահատությունն ու ընկճվածությունը: Աստի -
ճանաբար արթնացել է ապրելու, կյանքը նոր էջից
սկսելու ցանկությունը. խոստովանել է, որ զղջում է
կատարվածի համար:
     Պոստսուիցիդալ շրջանում աղջիկը ստացել է
համակցված դեղորայքային (ֆևարին) և փսիխո -
թերապևտիկ բուժում:
     Ըստ հիվանդի խոսքերի՝ սիրահարված էր,
սակայն իր հիվանդության (պարբերական հիվան -
դություն) պատճառով սիրած տղայի ընտանիքի
հետ առաջացել էր կոնֆլիկտ: Իսկ որոշ ժամանակ
անց պատահաբար բացահայտել էր սիրած տղայի
և իր զարմուհու միջև սիրային կապը և ցանկանում
էր վերջ տալ սեփական կյանքին՝ տղային տառա -
պանք պատճառելու նպատակով:
     Կլինիկահոգեբանական թեստավորումը տվել է
հետևյալ պատկերը. Համիլտոնի տագնապի գնա -
հատ ման սանդղակ (The Hamilton Anxiety Rating
Scale (HAM-A)) – 32 բալ – բարձր տագնա պայ -
նություն, Համիլտոնի դեպրեսիայի գնահատման
սանդղակ (The Hamilton Depression Rating Scale
(HAM-D)) – 35 բալ – ծանր դեպրեսիա, և Սուիցիդի
ծանրության աստիճանի գնահատման կոլում բիա -
կան սանդղակ (Columbia- Suicide Severity Rating
Scale (C-SSRS)) I մոդուլ (Սուիցիդալ մտքեր) – 5 բալ
– ակտուալ սուիցիդալ մտքեր իրագործման
կոնկրետ պլանով և մտադրությամբ, II մոդուլ
(Սուիցիդալ մտքերի ինտենսիվություն) – 20 բալ –
մաքսիմալ արտահայտված, III մոդուլ (Սուիցիդալ
վարքագիծ) – իրական սուիցիդալ փորձ, IV մոդուլ
– 5 բալ - իրա կան վտանգ/վնաս առողջությանը.
ծանր ֆիզի կական ախտահարումներ՝ հոսպիտալի -
զա ցիայի և ինտենսիվ թերապիայի ցուցումով:
     Ըստ անձի կառուցվածքի. ամալգամ տիպ՝
սենզիտիվ-լաբիլ խորը և նվիրվող, բաժանումը
ծանր տանող՝ հակված վրեժխնդրության,
աֆեկտիվ:
     Ելնելով վերը նշվածից, դեռահասի մոտ ախտո -
րոշ վել է. «Իրավիճակով պայմանավորված ինքնա -
սպա նության փորձ (անավարտ սուիցիդ) կոլխի ցի -
նի դեղահաբերով: Պարբերական հիվանդություն»:
     
     Քննարկում
     Ինչպես նշում է Ն.Ա. Բերդյաևը՝ «ինքնասպա -
նու  թյունը հոգեբանական երևույթ է և այն հասկա -
նա լու համար պետք է հասկանալ մարդու հոգեկան
վի  ճակը, որը վճռել է կյանքին վերջ տալ» [22]:

Սուիցիդ ալ վարքագիծը ձևավորվում է որոշակի
պայ մաններում (էմոցիոնալ լարվածության հանդեպ
ցածր տոլերանտություն, ոչ լիարժեք հոգեբանա -
կան պաշտպանություն, ոչ ադեկվատ ինքնագնա -
հա տական, ինտելեկտի յուրօրինակություն, կոմու -
նի կատիվ-կոնտակտային համակարգի անլիարժե -
քություն, կյանքի արժեքի կորուստ, որոնց համակ -
ցումը բերում է սուիցիդոգեն կոմպլեքսների ձևա -
վոր ման և հանգեցնում է հարմարվողականության
խանգարման), որոշակի դրդապատճառների
(անպատասխան սեր, դավաճանություն, կոնֆլիկտ
միկրոսոցիումի հետ, վիրավորանք, ստորացում,
սոմատիկ անբուժելի հիվանդության առկա յու -
թյուն), ինչպես նաև որոշակի անձնային առանձ նա -
հատկություններ (ցիկլոիդ, ամալգամ՝ սենզիտիվ և
էմոցիոնալ անկայուն տիպեր) ունեցող դեռա հաս -
ների մոտ [18, 21, 30, 32, 33]:
     Նկարագրված դեպքում աղջիկը բաժանվել է
իր սիրեցյալից, ինչի պատճառ են հանդիսացել իր
և տղայի ընտանիքներում ստեղծված չհանդուրժող
և կոնֆլիկտային իրավիճակները, իր քրոնիկ հի -
վան դությունը և դրա հետևանքների գիտակ ցումը,
սիրած տղայի դավաճանությունը: Այս ամենն առա -
ջացրել են դեռահասի մոտ բացասական ապրում -
ներ՝ հուսահատություն, ընկճվածություն, թախիծ,
տագ նապ, շփոթ վիճակ, ագրեսիա, վրեժխնդրու -
թյուն:
     Իր ուրույն դերն է խաղացել անձի ամալգամ
տիպի կառուցվածքը՝ սենզիտիվ-լաբիլ խորը և
նվիրվող, բաժանումը ծանր տանող՝ հակված
վրեժխնդրության, աֆեկտիվ:
     Սուիցիդի պայմանները՝ ֆրուստրացիայի հան -
դեպ տոլերանտության անկում, ստեղծված սթրե -
սային իրավիճակները ինքնուրույն հաղթահարելու
անկարողություն, հոգեբանական պաշտպանական
մե խանիզմներ՝ ոչ լիակատար, կյանքի իմաստի կո -
րուստ, ինչպես նաև «անոմալ-դեստրուկտիվ» ըն -
տանիք և ծանր սոմատիկ հիվանդության առկա -
յություն՝ պարբերական հիվանդության:
     Նշված գործոնների համակցումը հանգեցրել է
սոցիալ-հոգեբանական դեզադապտացիայի և
սուի ցիդալ փորձի իրականացմանը, որի գենեզը
պայ մանավորված է նրանց հարաբերությամբ, որ -
տեղ վճռորոշ դեր է խաղում միջ-, ներանձնային
կոնֆլիկտը [18, 23, 31]: Ստեղծված իրավիճակը
բերել է աղջկան հուսահատության, ընկճվա ծու -
թյան, թախիծի, տագնապի, շփոթվածության,
առա ջացրել սիրած տղայից և միգուցե նաև սե -
փական անձից վրեժխնդիր լինելու ցանկության:
Դժվար է միանշանակ պատասխան տալ այն հար -
ցին, թե ինչու է նման իրավիճակում հայտնված
դեռահասը խնդրի հավանական լուծումը տեսնում
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ինքնասպանության մեջ: Հնարավոր է փակուղու
առաջ կանգնած դեռահասը նման քայլով փորձում
է պարզապես վախեցնել կամ պատժել սիրած
տղային, հարազատներին: Չի բացառվում նաև, որ
նման վարքագծով դեռահաս աղջիկը փորձում էր
ցույց տալ, որ կյանքը կորցրել է իմաստը, իսկ մահը
ձեռք է բերել նշանակալի արժեք: Անկախ այն
հանգամանքից, որ հաճախ սուիցիդալ փորձի
վերջնական նպատակը չի համապատասխանում
իրական ցանկությանը, սուիցիդի հոգեբանական
իմաստին, աուտոդեստրուկտիվ վարքագծի ելքը
դուրս է սուիցիդենտի վերահսկողությունից [18-20]:
Դա ավելի շուտ, ինչպես նշում են որոշ հեղի նակ -
ներ, «օգնության ճիչ է», փորձ ազատվելու «անտա -
նելի հոգեկան տառապանքներից, բայց ամենևին
ոչ ֆիզիկական մահվան ցանկություն [29]:
     Ընտանիքի կողմից այս դեպքում չկար խնդրի
լրջության գիտակցում, հնարավոր է, որ ընտանիքն
անգամ տեղյակ չի եղել աղջկան տանջող բացա -
սա կան հույզերի մասին և, միգուցե, այդ պատ ճա -
ռով չի դիմել մասնագետի (հոգեբանի կամ հոգե -
բույ ժի) օգնությանը և դրանով իսկ չի կանխել ինք -
նա վնասման և ինքնասպանության փորձը: Մինչ -
դեռ դեռահասի և նրա մոր համար մասնագիտա -
կան խորհրդատվությունը՝ աուտոդեստրուկտիվ
վար քա գծի վաղ նշանների ճանաչումն ուսուցա -
նելը, կարող էր նպաստել ինքնավնասման և/կամ
սուի ցի դալ փորձի վաղ բացահայտմանն ու կան -
խար  գել մանը: Եվ արդյունքում առաջին ձախող ված
սուիցիդի փորձից հետո դեռահասը որոշ ժամանակ
անց կատարում է երկրորդ սուիցիդալ փորձը, քանի
որ չի տեսնում խնդրի այլ լուծման ձև: Հետևաբար
կարևոր ենք համարում առաջին սուիցիդալ փորձ
կատարած դեռահասի սոմատիկ վիճակի կայունա -
ցումից հետո անմիջապես և անպայմանորեն վեր -
ջի նիս նկատմամբ սահմանել հոգեբանահոգեբու -
ժա կան հսկողություն՝ իրակա նաց նելով անհրա -
ժեշտ թերապևտիկ և պրոֆիլակ տիկ միջոցառում -
ներ և խորհրդատվություններ՝ հետագա սուիցիդալ
փորձերը կամ սուիցիդը կանխելու և վարքը
կարգավորելու նպատակով: Դեպքի վերլու ծու -
թյունը հաստատում է նաև սուիցիդենտի ծնողների,
խնամակալների կամ մտերիմների համար մասնա -
գի տական օգնության կազմակերպման անհրաժեշ -
տությունը, հաշվի առնելով, որ զավակի սուիցիդալ
փորձը հոգեբա նական ծանր տրավմա է նրա
ծնողների և մտերիմների համար:
     Գործնականում առաջին սուիցիդալ փորձի
կանխարգելումը կարող է չափազանց բարդ լինել,
քանի որ երբեմն նույնիսկ ամենամտերիմ մարդիկ
տեղյակ չեն լինում դեռահասի հոգեկան ապրում -
ների և սուիցիդալ հակվածության մասին: Նույնը չի

կարելի ենթադրել կրկնակի  սուիցիդալ փորձի
դեպ քում: Առաջին սուիցիդալ փորձից հետո դեռա -
հասը արդեն իսկ պետք է ստանա մասնագի տա -
կան օգնություն՝ կրկնակի փորձը կանխելու նպա -
տա կով: Ձախողված սուիցիդից հետո շարունակ -
վող ակտիվ սուիցիդալ մտքերը և նախկին փորձը
դեռահասին դրդում են ևս մեկ սուիցիդի, մղում ծայ -
րա հեղ միջոցների. օրինակ՝ ընդունել չափազանց
մեծ քանակությամբ դեղորայք՝ 80 դեղահաբ, առա -
ջին սուիցիդալ փորձի 20 դեղահաբի փոխարեն:
     Եզրակացություն. Հոգեբանական (բաժանում
սիրեցյալից, սեփական անբուժելի հիվանդության
գիտակցում, կյանքի իմաստի կորուստ, ոչ լիարժեք
հոգեբանական պաշտպանողական մեխանիզմ -
ներ, ֆրուստրացիաների հանդեպ ցածր տոլերան -
տու թյուն), սոցիալ-հոգեբանական (կոնֆլիկտ միկ -
րո սոցիումի հետ, դեստրուկտիվ ընտանիք),
անձնային (անձի ամալգամ տիպի կառուցվածք),
սոցիալ-տնտեսական (սոցիալապես անապահով
ընտանիք) գործոնների համակցումը հանգեցրել է
սուիցիդոգեն կոմպլեքսների, հետագայում՝
դևիանտ-սուիցիդալ վարքագծի ձևավորմանը և
սուիցիդալ փորձերի իրականացմանը: Երկրորդ
սուիցիդալ փորձի պարագայում նշանակալի է այն
հանգամանքը, որ առաջին սուիցիդալ փորձից հե -
տո չի ստացել անհրաժեշտ մասնագիտական օգ -
նու  թյուն, չի կարողացել ինքնուրույն ձերբա զատ վել
սուիցիդոգեն կոմպլեքսներից և հաղթահարել սուի -
ցիդալ փորձի պատճառ դարձած գործոնները:
     Այս պարագայում չափազանց կարևոր է դեռա -
հա սի և նրա ընտանիքի անդամների համար կազ -
մա կե րպել հոգեբանահոգեբուժական օգնություն՝
ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու և դե -
ռա հասին սուիցիդոգեն կոմպլեքսներից ձերբազա -
տե լու, ապրելու ցանկությունը վերադարձնելու հա -
մար: Արդյունքում նոր սուիցիդալ փորձի կատար -
ման հավանականությունը կարող է նվազել: 
     Այնուամենայնիվ, հետագա հետա զոտություն -
ներ են անհրաժեշտ որոշելու համար, արդյոք
տվյալ արդյունքները կարելի է ընդհանրացել
Հայաս տանի դեռահաս բնակչության համար:
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հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց տրամադրվող «Զիպրեքսա»
հոգեմետ դեղամիջոցը, որն ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության
Առողջապահության նախարարության (ՀՀ ԱՆ) կողմից կենտրոնացված կարգով ձեռք
բերվող եւ համապատասխան հիվանդներին անվճար հատկացվող դեղերի ցանկում,
փոխարինվեց ջեներիկ դեղամիջոցով, որը նույնպես ՀՀ ԱՆ կենտրոնացված կարգով
ձեռքբերվող դեղամիջոցների ցանկում է: Դեղամիջոցը փոխարինելուց  հետո
բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել են իրենց բժիշկներին` նշելով, որ ի տարբերություն
«Զիպրեքսա» դեղամիջոցի, տրամադրվող ջեներիկ հոգեմետ դեղամիջոցը իրենց մոտ
առաջացնում է ընդհանուր թուլություն, հոգեկան վիճակի վատացում, անհանգստու -
թյուն, լարվածություն, աշխատունակության անկում, քնի խանգարումներ և դող:
      Սույն հետազոտությունը նպատակ է ունեցել ուսումնասիրելու ջեներիկ դեղամիջոցի
հավանական կողմնակի ազդեցությունները՝ համեմատելով այն «Զիպրեքսա»
դեղամիջոցի հետ:
      Հետազոտությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջա պա հու -
թյան նախարարության «Ավան» հոգեկան առողջության» կենտրոն ՓԲԸ դիսպանսեր
բաժանմունքում 2014թ. մարտ-մայիս ամիսներին: Որպես հետազոտական նյութ
ծառայել են ՀՀ ԱՆ «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ հաշվառված
հիվանդների ամբուլատոր քարտերի տվյալները: Երկրորդային տվյալների վերլուծու -
թյան վրա հիմնված ռետրոսպեկտիվ հետազոտությունը ցույց տվեց, որ օլանզապին
«Զիպրեքսա» դեղամիջոցի փոխարինումը օլանզապին ջեներիկ դեղա մի ջոցով բերում
է հատկապես երիտասարդ (մինչև 34 տարեկան) քաղաքացիների հաշմանդամության
և անաշխատունակության աճին: Առաջարկվում է «Զիպրեքսա» դեղամիջոցը անվճար
տրամադրել մի խումբ քաղաքացիների, մասնավորապես նրանց, ովքեր կյանքում
առաջին անգամ ստացել են F20-29 ախտորոշումը և ում տարիքը 18-34 տարեկան է:

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
ОЛАНЗАПИНА "ЗИПРЕКСА" И ОЛАНЗАПИНА ДЖЕНЕРИК

М.Д. Хуршудян
Центр психосоциального регулирования, Ереван, РА

       Данное исследование было основано на том факте, что после того как с 2013
года выдаваемый в рамках государственного заказа Министерства Здравоохранения
(МЗ) Армении препарат Оланзапин “Зипрекса” у граждан с проблемами психического
здоровья был заменен генерическим препаратом Оланзапин, многие граждане стали
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     Խնդրի ներկայացում
     Սույն հետազոտության անհրաժեշտությունը
բխում է նրանից, որ սկսած 2013թ., հոգեկան
առող ջության խնդիրներ ունեցող անձանց տրամա -
դրվող «Զիպրեքսա» հոգեմետ դեղամիջոցը, որն
ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից (ՀՀ

ԱՆ) կենտրոնացված կարգով ձեռքբերվող և
համապատասխան հիվանդներին անվճար հատ -
կացվող դեղերի ցանկում, փոխարինվեց ջեներիկ
դեղամիջոցով, որը նույնպես ՀՀ ԱՆ կենտրոնաց -
ված կարգով ձեռքբերվող դեղամիջոցների ցան -
կում է: Դեղամիջոցը փոխարինելուց հետո բազմա -
թիվ քաղաքացիներ դիմել են իրենց բժիշկներին,

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մարիետտա Դավթի ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն
Հասցե. 0040, ք. Երևան, Խանջյան փող., 35/18
Հեռ. +374 (99) 66 83 83
E-mail: marietta8383@gmail.com

обращаться к своим лечащим врачам с жалобами на ухудшение общего психического состояния,
возникновение общей слабости,  снижение настроения, нарушения сна, беспокойство,
напряженность и тремор конечностей. Целью данного исследования являлось изучение возможных
побочных эффектов генерического препарата путем сравнения данного препарата с аналогичным
препаратом “Зипрекса”.
       Исследование проводилось на базе диспансерного отделения Центра психического здоровья
“Аван”, при МЗ Республики Армения, в 2014г. В качестве материала для исследования были
исполь зованы медицинские записи в амбулаторных картах  380 пациентов диспансерного
отделения. 
       Результаты ретроспективного анализа вторичных данных показали, что замена препарата
Оланзапин “Зипрекса” на генерический препарат Оланзапин приводит к повышению
инвалидизации и потере трудоспособности у граждан молодого возраста (до 34 лет). 
       В связи с этим рекомендуется возобновить бесплатную выдачу препарата “Зипрекса” пациен -
там в возрасте от 18 до 34 лет с впервые диагностированным и утвержденным диагнозом F 20-29. 

THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF POSSIBLE SIDE EFFECTS OF OLANzAPINE
"zYPREXA" AND OLANzAPINE GENERIC

M.D. Khurshudyan
Center of Psychosocial Regulation, Yerevan, RA

       This study was initiated when after 2013 the Olanzapine "Zyprexa" drug issued under the state order
of Ministry of Health (MOH), Republic of Armenia to citizens with mental health problems has been
replaced by generic Olanzapine. After the replacement of drug many patients turn to their doctors with
complaints about the deterioration of general mental state, the emergence of general weakness,
depressed mood, sleep disturbance, anxiety, tension, and tremor of the limbs. The purpose of this study
was to investigate the possible side effects of the generic drug by comparing this drug with the analoge
"Zyprexa". 
       The study was conducted on the basis of Outpatient Department in "Avan" Mental Health Center
2014 March-May. The material for the study was the medical records of 380 patients. 
       The results of a retrospective analysis of secondary data showed that replacmeny of Olanzapine
"Zyprexa" by the generic Olanzapine leads to increased disability in young people (younger than 34
years). It is recommended to renew the free distribution of the drug "Zyprexa" for patients aged 18 to 34
years, who are first diagnosed with F20-29.

Օգնություն մասնագետին l Помощь специалисту l Assistance to specialist
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հիվանդների շահերը պաշտպանող հասարակա -
կան կազմակերպություններին և զանգվածային
տեղեկատվության միջոցներին` նշելով, որ ի տար -
բե  րություն «Զիպրեքսա» դեղամիջոցի տրամա -
դրվող ջեներիկ հոգեմետ դեղամիջոցը իրենց մոտ
առաջացնում է ընդհանուր թուլություն, հոգեկան
վիճակի վատացում, անհանգստություն, լարվածու -
թյուն, աշխատունակության անկում, քնի խանգա -
րումներ և դող: Ուսումնասիրելով արտադրողի
կողմից դեղամիջոցի վերաբերյալ տրամադրվող
տեղեկատվությունը՝ պարզ է դառնում, որ նշված
կողմնակի ազդեցություններից կլինիկական հետա -
զո տություններում հանդիպել է միայն դողը և
ընդհա նուր թուլությունը, այն էլ ոչ մեծ հաճախա կա -
նու թյամբ: Հայտնի է, որ ջեներիկ դեղն անցել է
լաբորատոր փորձաքննություն և ամբողջովին
համա պատասխանում է ՀՀ-ում ընդունված նորմա -
տիվային փաստաթղթերի պահանջներին: Հայտնի
է նաև, որ ջեներիկ 5 մգ և 10 մգ դեղը գրանցված է
ՀՀ-ում 2011 թվականի մարտի 14-ից, իսկ դեղի
գրանցման փորձաքննու թյան արդյունքում հաս -
տատ վել է դրա կենսահա մար ժեքությունը օրիգի -
նալ «Զիպրեքսա» դեղի հետ: Նախարարու թյունից
նաև հայտնել են, որ ջեներիկ դեղը գրանցված է
Լեհաստանում, Բուլղա րիայում, Հունգարիայում,
Մեծ Բրիտանիայում, Վիետնամում, Ղրղզստանում,
Լատվիայում, Լիտ վա յում, Էստոնիայում, Սլովա -
կիայում, Մոլդովայում, Չեխիայում, Տաջիկստանում:
     Սակայն տվյալ դեպքում մարդիկ իրենց վրա են
զգում դեղի կողմնակի ազդեցությունները:
Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց և
իրենց հարազատների և բժիշկների հետ նախնա -
կան զրույցից պարզ է դառնում, որ փոփոխված
դեղը՝ ջեներիկը, երբեմն ոչ միայն չունի թերա -
պևտիկ ազդեցություն, այլև որոշ դեպքերում ավելի
է խորացնում լարվածությունը և դողը: Այսպես,
օրինակ՝ «Հոգեկան առողջության վերականգնման
հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմա -
կեր պության նախագահ Կարինե Թուխիկյանի
խոսքերով՝ 100-ից ավելի մարդ բողոքում է ջեներիկ
դեղից: 
     Այսպիսով, հաշվի առնելով այն, որ գրակա նու -
թյան մեջ չի հանդիպում որևէ կլինիկական հետա -
զո տություն, որը հնարավորություն կտա համե մա -
տելու նույն ազդող նյութ՝ օլանզապին պարունակող
երկու տարբեր արտադրողների դեղամիջոցների
ազ դ եցության տարբերու թյուն նե րը, մենք նախա -
ձեռ նել ենք ռետրոսպեկտիվ դեպք՝ վերահսկիչ հե -
տա զոտություն, որը հիմնվել է բժիշկ-հոգեբույժ -
ների կողմից վարած հիվանդների ամբու լա տոր
քարտերում երեքուկես տարվա կտրված քով (2011
հունվար - 2014 ապրիլ ներառյալ) կատարված

գրառումների ուսումնասիրության վրա:

     Հետազոտության նպատակը և խնդիրները
     Տվյալ հետազոտության նպատակն է ուսումնա -
սի րել ջեներիկ դեղամիջոցի հավանական կողմ նա -
կի ազդեցությունները՝ համեմատելով այն «Զիպ -
րեք սա» դեղամիջոցի հետ:
     Հետազոտության խնդիրներն են՝

բացահայտել ջեներիկ դեղամիջոցի կողմ -•
նակի ազդեցությունների միասին հանդես
գալու հավանականությունը և հաճախա կա -
նությունը, 
գտնել հնարավոր կապը հիվանդի տարիքի•
(մինչև 35 տարեկան և 35 տարեկանից
բարձր) և ջեներիկ դեղամիջոցի կողմնակի
ազդեցությունների ի հայտ գալու միջև,
գտնել հնարավոր կապը հոսպիտալի -•
զացման հաճախականության և այդ
ընթաց քում ընդունվող դեղամիջոցի միջև:

     Հետազոտության նյութը և մեթոդները
     Հետազոտությունը կատարվել է Հայաստանի
Հանրապետության առողջապահության նախարա -
րության «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն»
ՓԲԸ դիսպանսեր բաժանմունքում 2014թ. մարտ-
մայիս ամիսներին: Որպես հետա զո տական նյութ
ծառայել են ՀՀ ԱՆ «Ավան» հոգեկան առողջության
կենտրոն» ՓԲԸ հաշվառ ված հիվանդների ամբու -
լա տոր քարտերի տվյալ ները: «Ավան» հոգեկան
առողջության կենտրոն» ՓԲԸ դիսպանսեր բաժան -
մունքը օլանզապինով ապահովում է ամբողջ
հանրապետությունը: 

     Հետազոտության նախագիծը
     Հետազոտությունը ռետրոսպեկտիվ է՝
հիմնված երկրորդային տվյալների վերլուծության
վրա: Հաշվի առնելով այն, որ «Զիպրեքսա» դեղա -
միջոցը հիվանդների մեծամասնության համար
փոխարինվել է ջեներիկ դեղամիջոցով 2013թ. և
դեպք-ստուգիչ վերլուծության համար անհրաժեշտ
էր դիտարկել հիվանդների ընդհանուր գանգատ -
ները երկու խմբերի համար (հիվանդներ, ովքեր
ստացել են միայն «Զիպրեքսա», և հիվանդներ,
ովքեր 2013թ սկսած «Զիպրեքսա»-ն փոխարինել են
ջեներիկով) հավասար ժամանակահատվածում՝
ժամանակային շրջանակը, որի ընթացքում գրան -
ցած դեպքերը ներառված են հետազոտության մեջ,
ընդգրկում է նախորդ երեքուկես տարին՝
01.01.2011թ. մինչ 05.05.2014թ.: Առանձնացված
դեպքերի հիման վրա կատարվել են դեպք-ստուգիչ
վերլուծություններ: 
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     Ընտրանքի չափը
     Ընտրանքը կազմել են բոլոր հիվանդները,
ովքեր առ 05.05.2014թ. ստանում են Օլանզապին
(ջենե րիկ կամ «Զիպրեքսա») դեղամիջոցը:
Այսպիսով ընտրանքը կազմեցին 380 հիվանդի
ամբուլատոր քարտերը, որից 300 առ 05.05.2014թ.
ստանում էին ջեներիկ, իսկ 80՝ «Զիպրեքսա»
դեղամիջոցը:
     Հետազոտության գործիքը և հետազո տու -
թյան ընթացքի նկարագրությունը
     Հետազոտության նպատակներն իրականաց -
նելու համար կազմվել է կարճ հարցաշար, որը
ներառել է հետևյալ հարցերը՝ 

1. Ամբուլատոր քարտի համար (ID) 
2. Հիվանդի ծննդյան տարեթիվը
3. Հիվանդի սեռը
4. Ստացվող դեղամիջոցի տեսակ առ 05.05.2014
5. Տվյալներ դեղամիջոցի փոփոխման վերա -

բերյալ 
6. Դեղամիջոցի փոփոխությունների թիվը
7. Դեղամիջոցի փոփոխության դեպքում նոր

դեղամիջոցի ստացման տևողությունը
8. Դիմում ջեներիկ դեղամիջոցը «Զիպրեքսա»

դեղամիջոցով փոխարինելու վերաբերյալ
9. Այլ դեղամիջոցներ, որոնք հիվանդը ստացել

է 2011-2012 թվականներին
10. Այլ դեղամիջոցներ, որոնք հիվանդը ստացել

է 2013-2014 թվականներին
11. Հիվանդի ընդհանուր գանգատները 2011-

2012 տարիներին
12. Հիվանդի ընդհանուր գանգատները 2013-

2014 տարիներին
13. Հոսպիտալացումների թիվը 2011-2012 թթ.
14. Հոսպիտալացումների թիվը 2013-2014 թթ. 

     Հիվանդների ընդհանուր գանգատների մեջ
ներառվել են հիմնականում այն գանգատները,
որոնք հիվանդները կամ իրենց հարազատներն ու
բժիշկները ներկայացրել են բանավոր, որպես
ջեներիկ դեղամիջոցի կողմնակի ազդեցության
հետևանք, մասնավորապես՝ հոգեկան վիճակի
վատացում, ընդհանուր թուլություն, անհանգստու -
թյուն, լարվածություն, աշխատունակության
անկում, դող, քնի խանգարումներ:
     Հարցաշարը կազմելիս խորհրդակցել ենք ՀՀ
ԱՆ «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն»
ՓԲԸ մի շարք մասնագետ-հոգեբույժների հետ: 
     Հարցաշարը բաժանվել է ՀՀ ԱՆ «Ավան» հոգե -
կան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ դիսպանսեր
բաժնի 10 տեղամասային հոգեբույժների, և
հարցա շարի կառուցվածքի և լրացման կարգի
վերաբերյալ հետազոտական թիմից մանրամասն
ցուցումներ և տեղեկատվություն ստանալուց հետո՝

երկու շաբաթվա ընթացքում մասնագետ-
հոգեբույժները հավաքագրել են անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը՝ յուրաքանչյուրն իրենց
տեղամասի հիվանդների ամբուլատոր քարտերից
դուրս գրելով հարցա շարով առաջադրված
հարցերը:
     Տվյալների գրանցումը և վերլուծությունը
     Հարցաշարերը լրացնելուց հետո տվյալները
մուտքագրվել են համակարգիչ հետազոտողի
կողմից՝ օգտագործելով SPSS 16.0 վիճակագրա -
կան վերլուծական ծրագիրը՝ նախատեսված
Windows XP համար: Այնուհետև կատարվել է
մուտքագրված տվյալների կրկնակի ստուգում: 
     Ծրագրի օգնությամբ կիրառվել են նկարագրո -
ղական վիճակագրական թեստեր, կորելացիոն
վերլուծություններ սահմանված տարբեր խմբերի
միջև, խաչաձև համեմատություններ, ինչպես նաև
ռեգրեսիոն վերլուծություն: 
     Հետազոտության բարոյագիտական
տեսության խնդիրների հասցեագրումը
     Հետազոտությունը հիմնված է երկրորդային
տվյալների վերլուծության վրա, և հիվանդների
ամբուլատոր քարտերի տվյալներն օգտագործելու
համար ստացվել է կլինիկայի ղեկավարի բանավոր
համաձայնությունը: Հիվանդների տվյալները
մուտքագրվել են համակարգիչ անանուն կարգով՝
ստանալով համապատասխան կոդավորում:

     Հետազոտության արդյունքները
     Այսպիսով, հետազոտության մասնակիցների
9,8% 16-24 տարեկան էին,  35,4%՝ 24-34 տարե -
կան, 28,9%՝ 35-44 տարեկան, 14,4%՝ 45-54 տարե -
կան, 8,6%՝ 55-64 տարեկան և վերջապես միայն
2,9%՝ 65 և ավելի, իրենցից 67,1% տղամարդ էին,
իսկ 32,9%` կին: Մասնակիցների 85,1% հետազո -
տու թյան երեքուկես ամյա ժամանակա հատ վա ծում
գոնե մեկ անգամ փոխել են իրենց դեղա մի ջոցը
(«Զիպրեքսա» դեղամիջոցը ջեներիկ դեղամի ջո -
ցով), իսկ անփոփոխ «Զիպրեքսա» դեղամիջոց
ստացել է մասնակիցների ընդամենը 14,9 % : Բոլոր
այն հիվանդներից, ովքեր փոխել են դեղամիջոցը,
81,2% փոփոխել է այն մեկ անգամ, 17,8%` երկու
անգամ և 1%` 3 անգամ:
     Հետագա վերլուծության ընթացքում համե -
մատ վել են երկու խմբեր` ներկայում «Զիպրեքսա»
կամ ջեներիկ ստացող հիվանդների խմբեր:
Այսպիսով, ներկայում ջեներիկ ստացող հիվանդ -
ները ստանում են այն առանց ընդհա տում ների
23,3%` 1-6 ամիս, 59,5%՝ 6-12 ամիս և 17,2%՝ մեկ
տարուց ավելի:
     Հետազոտվողների այն խումբը, որը ներկայում
ստանում է «Զիպրեքսա» դեղամիջոցը, հոգեկան
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վիճա կի վատացումը 2011-2012 տարիների ընթաց -
քում ունեցել է հետևյալ պատկերը՝ 15,6% նշել են
հո գեկան վիճակի վատացում, 78% հոգեկան վի -
ճակի վատացում չեն նշել և 6,4% վերաբերյալ
տվյալ ները հայտնի չեն: Ջեներիկ դեղամիջոցով
բուժ վող հիվանդների 13,0% նշել են հոգեկան վի -
ճա կի վատացում, 75,8% հոգեկան վիճակի վա տա -
ցում չեն նշել և 11,2% վերաբերյալ տվյալնե րը հայտ -
նի չեն: Հարկավոր է նշել, որ այս երկու խմբե րում
տվյալների համասեռ բաշխվածության պատ ճառն
այն է, որ 2011-2012թթ. բոլոր հիվանդները ստա -
նում էին մեկ դեղամիջոց, այն է՝ «Զիպրեքսա», և
այստեղ երկու խմբերի («Զիպրեքսա», ջեներիկ)
առանձ նացումը կատարվել է արհեստականորեն՝
հե տազոտության արդյունքների վիճակագրակա ն
վերլուծության նպատակով: Գրեթե նույն պատ  կերը
կարելի է նկատել 2011-2012թթ. գրանց ված նաև
մյուս ախտանշանների վերաբերյալ: Այսպես,
օրինակ, 2011-2012 տարիների ընթացքում «Զիպ -
րեքսա» դեղամիջոցը ստացող հիվանդների 26%
գանգատվում էին ընդհանուր թուլությունից, 70,0%
ընդհանուր թուլություն չեն նշել և 4,0% վերա բեր յալ
տվյալները հայտնի չեն: Ջեներիկ դեղա մի ջո ցով
բուժվող հիվանդների 20,6% նշել են ընդհա նուր
թուլություն, 72,0% թուլություն չեն նշել և 7,4%
վերաբերյալ տվյալները հայտնի չեն: «Զիպրեքսա»
խմբի ներկայացուցիչների 12,8% գանգատ վում էին
դողից, 80,1% դող չեն նշել և 7,1% վերաբերյալ
տվյալները հայտնի չեն: Ջեներիկ դեղամի ջոցով
բուժվող հիվանդների 14,0% գան գատ վել են դողից,
78,7% դող չեն նշել և 7,3% վերա բեր յալ տվյալները
հայտնի չեն: Այդ նույն ժամանա կա հատվածում
հետազոտության մեջ ընդգրկված ների և ներկա յում
«Զիպրեքսա» ստացողների 17,2% մեկ անգամ և
2,3% 2 անգամ հոսպիտա լի զացվել է հոգեկան
խան գարման սրման պատճա ռով: Իսկ ջեներիկ
խմբից այդ նույն տարիներին մեկ անգամ հոսպի -
տա լացվել է 16,0%, իսկ 2 անգամ՝ 6%: Ընդ որում
ներկայիս «Զիպրեքսա» խմբում հոսպիտալա ցում -
ների 53,4% կազմել են մինչև 34 տարեկան
հիվանդ ները, իսկ ջեներիկ խմբում նույն տարիքի
հիվանդները կազմել են 56,0% :
     Առավել հետաքրքրական են այս նույն ցուցա -
նիշ ները 2013-2014թթ. համար, քանի որ հենց այս
ժամանակահատվածում հիվանդների մեծա մաս -
նությունը դեղամիջոցի փոփոխման հետևանքով
անցել է ներկայումս տարանջատված «Զիպրեքսա»
կամ ջեներիկ խումբ:
     Այսպիսով, 2013-2014 տարիների ընթացքում
«Զիպրեքսա» դեղամիջոցը ստացող հիվանդների
16,0% նշել են հոգեկան վիճակի վատացում, 76,0%
հոգեկան վիճակի վատացում չեն նշել և 8,0% վե -

րա բերյալ տվյալները հայտնի չեն: Ջեներիկ դեղա -
մի ջոցով բուժվող հիվանդների 63,0% նշել են հոգե -
կան վիճակի վատացում, 28,0% հոգեկան վիճակի
վատացում չեն նշել և 9,0% վերաբերյալ տվյալները
հայտնի չեն: «Զիպրեքսա» խմբի հիվանդների
34,0% գանգատվել են ընդհանուր թուլությունից,
62,5% ընդհանուր թուլություն չեն նշել և 3,4% վերա -
բեր յալ տվյալները հայտնի չեն: Ջեներիկ դեղա մի -
ջո ցով բուժվող հիվանդների 38,8% նշել են ընդհա -
նուր թուլություն, 60,4% թուլություն չեն նշել և 0,8%
վերաբերյալ տվյալները հայտնի չեն: «Զիպրեքսա»
խմբի ներկայացուցիչ ների 21,7% գանգատվել են
դողից, 76,5% դող չեն նշել և 1,8% վերաբերյալ
տվյալ ները հայտնի չեն: Ջեներիկ դեղամիջոցով
բուժվող հիվանդների 69,8% գանգատվել են դո -
ղից, 15,2% դող չեն նշել և 15,0% վերաբերյալ տվյալ -
նե րը հայտնի չեն: 2013-2014թթ. «Զիպրեքսա»
ստա ցողների 16,7%՝ մեկ անգամ, իսկ 4,8%՝ 2 ան -
գամ հոսպիտալացվել է հոգեկան խանգարման
սրման պատճառով: Իսկ ջեներիկ խմբից այդ նույն
ժամա նակահատվածում մեկ անգամ հոսպիտա -
լաց վել է 43,5%, 2 անգամ՝ 21,3%, 3 և ավել անգամ -
ներ՝ 12,7%: «Զիպրեքսա» խմբում մեկ անգամ հոս -
պի տալացվողների 70,0% կազմել են մինչև 34 տա -
րե կան հիվանդները, իսկ ջեներիկ խմբում մեկ
անգամ հոսպիտալացված նույն տարի քային խմբի
հիվանդ ները կազմել են 64,7% «Զիպ րեքսա»
դեղամիջոցով բուժվող հիվանդների նույն
տարիքային խմբից երկու անգամ հոսպիտա լացվել
է 60,0%, իսկ նույն տարիքային խմբում ջեներիկ
ստացողների մեջ՝ 66,7%: Ի տարբերություն «Զիպ -
րեքսա» դեղա մի ջոցով բուժվող հիվանդների խմբի՝
ջեներիկ դեղամիջոցը ստացողների խմբում կան
հիվանդ ներ, ովքեր հոսպիտալիզացվել են 3 և
ավելի անգամներ, և դրանց մեջ 16-34 տարեկան -
ների խումբը կազմեց 40%:

     Հետազոտության արդյունքների քննարկում
     Այսպիսով, հետազոտության տվյալներից
պարզ է դառնում, որ 2011-2012թթ., երբ հիվանդ նե -
րը ստացել են բուժում միայն «Զիպրեքսա» դեղա -
մի ջոցով, հոգեկան վիճակի կայունության, այլ
նշան ների առկայության, ինչպես նաև հոսպիտա -
լա  ցումների թվի տեսանկյունից ներկայումս
առանձ   նացված «Զիպրեքսա» ջեներիկ խմբերում
պատկերը բավականին համասեռ է: Սակայն
սկսած 2013 թվականից մենք ունենք պատկերի
հստակ փոփոխություն: Այսպիսով, ջեներիկ խմբում
«Զիպրեքսա» խմբի համեմատ մոտ 4 անգամ ավելի
հաճախ է նշվում հոգեկան վիճակի վատացումը և
մոտ 3 անգամ ավելի հաճախ է նշվում դողը, բարձր
են նաև ընդհանուր թուլության ցուցանիշները, ինչը
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հստակ խոսում է նրա մասին, որ ջեներիկ դեղամի -
ջո ցը զիջում է իր բուժիչ հատկություններով «Զիպ -
րեք սա» դեղամիջոցին: Դրա վառ ապացույցն է
նաև այն, որ 2013-2014թթ. ջեներիկ դեղամիջոցը
ստա ցող հիվանդները մոտ 3 անգամ ավելի հա -
ճախ են հոսպիտալացվել իրենց հոգեկան վիճա կի
սրման պատճառով գոնե մեկ անգամ, իսկ երկու
ան գամ հոսպիտալիզացվողները եղել են 4,5 ան -
գամ ավելի շատ, քան «Զիպրեքսա» դեղամի ջոցով
բուժ վողների խմբում: Բացի այդ, ջեներիկ խմբի
մոտ 13,0% հոսպիտալիզացվել է 3 և ավելի անգամ -
ներ: «Զիպրեքսա» խմբում բացակայում են 2 ան -
գա մից ավելի հոսպիտալիզացվողները: Այսպիսի
խոսուն ցուցանիշների ներքո հարկավոր է նշել
նաև, որ կրկնակի և ավելի հոսպիտալացում ների
առյուծի բաժինն ընկնում է մինչև 34 տարե կան
հիվանդների խմբի վրա:

     Հետազոտության սահմանափակումները
     Հետազոտության հստակ սահմանափակում նե -
րից է հետազոտության նախագիծը, այսինքն՝
տվյալ ների ուսումնասիրման ռետրոսպեկտիվ
բնույ   թը: Հետազոտության տվյալների հավաքա -
գրման ժամանակ հիմք են հանդիսացել բժշկական
գրառումները, որտեղ կարող են հանդիպել
անճշտու  թյուններ հիվանդի վիճակի նկարագրու -
թյան, զուգակցվող դեղորայքային նշանակումների
գրանց ման և այլ տվյալների մեջ: Այստեղ պահ -
պան  վում է նաև հիվանդի կամ հիվանդի հարա -
զատի կողմից գանգատների ներկայացման մեջ
հնա րավոր սուբյեկտիվիզմի հավանականու թյու նը:
Բացի այդ, պահպանվում է նաև մասնակից հոգե -
բույժ մասնագետների կողմից հարցաշարի ոչ ճիշտ
լրացման կամ իրենց կողմից հարցերի կամ հիվան -
դի վիճակի ոչ օբյեկտիվ գնահատման հավանակա -
նու թյունը: Մասնակից բժիշկներին հայտնի էր հե -
տա զոտության նպատակը, որի պատ ճառով հետա -
զո տության արդյունքների վրա կարող էր ազդել
նաև իրենց սուբյեկտիվ վերաբեր մուն քը ջեներիկ
կամ «Զիպրեքսա» դեղամիջոց ներին, դրանց կլինի -
կա կան արդյունավետությանը և այս կամ այն հի -
վան դի մոտ այդ դեղամիջոց ներից որևէ մեկի կի -
րառ ման նպատակահար մարության և արդյունավե -
տու թյան վերաբերյալ: Ոչ նշանակալի կերպով
պահ պանվում է նաև մուտքա գրողի և վերլուծողի
սխալի հավանականությունը:

     Եզրակացություններ և առաջարկություններ
     Հետազոտության տվյալները թույլ են տալիս

եզրակացնել, որ օլանզապին «Զիպրեքսա» դեղա -
մի ջոցի փոխարինումը օլանզապին ջեներիկ դեղա -
մի ջոցով տնտեսում է Հայաստանի Հանրապե տու -
թյան այդ դեղամիջոցի կենտրոնացված կարգով
ձեռքբերման համար բյուջեից հատկացվող
գումար   ները, տեղափոխելով, սակայն, ծախսերի
մեծ բեռը լրացուցիչ հոսպիտալացումների և
երիտա  սարդ (մինչև 34 տարեկան) վերարտադրո -
ղա կա նության և աշխատունակության տեսանկյու -
նից կյանքի ամենաարդյունավետ փուլում գտնվող
երիտասարդների հաշմանդամության, անաշխա -
տունակության ծախսերի դաշտ: 
     Ելնելով վերոնշյալից՝ առաջարկում ենք հետա -
գայում տրամադրել «Զիպրեքսա» դեղամիջոցը
միայն այն հիվանդներին, ովքեր համապատաս -
խանում են հետևյալ չափորոշիչների համադրու -
թյան դեպքում՝

Հիվանդներ, ովքեր կյանքում առաջին•
անգամ ստացել են F20-29 ախտորոշումը:
Հիվանդներ, ում տարիքը 18-34 տարեկան•
է:
Հիվանդներ, ովքեր հիվանդության պատ -•
մու թյան մեջ չունեն էնդոկրին խանգա րում -
ներ:
Հիվանդներ, ովքեր գրավոր ցանկություն•
են հայտնել բուժվել «Զիպրեքսա» դեղա մի -
ջոցի օգնությամբ:
Հիվանդներ, ովքեր նախկինում որևէ այլ•
հո գեմետ դեղամիջոցով բուժում չեն ստա -
ցել:
Հիվանդներ, ովքեր չունեն հոգեկան խան -•
գարման հետ կապված հաշմանդամության
կարգ:

     Մյուս բոլոր հիվանդներին տրամադրել ջեներիկ
դեղամիջոցը նախկինում գործող կարգով:

     Գրականություն
1. Identification and management of adverse effects

of antipsychotics in a tertiary care teaching
hospital. Lucca JM1. Madhan R1. Parthasarathi
G1. Ram D2. Pub-Med online journal. 2014

2. Olanzapine-induced restless leg syndrome: A case
report and review of literature.  Basu A. Kundu S.
Khurana H.. Indian J Pharmacol. 2014
Jul;46(4):450-2

3. "Schizophrenia Research". 2011 Journal Citation
Reports. Web of Science (Science ed.). Thomson
Reuters. 2012.
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       В данной статье рассматриваются теоретические основы феномена стигмы,
раскрываются исторические аспекты теории стигматизации. Основная часть работы
посвящена раскрытию явления стигмы. В нее входят дефиниции стигмы, а также ее
классификация, компоненты, порочный круг стигматизации, гипотезы и данные
разных исследований по этой проблеме. Наряду со стигматизирующим воздействием
обсуждается также проявление стигмы у людей с психиатрическим диагнозом.
Особое внимание обращается на дестигматизацию посредством разных служб.
Ударение ставится на психологические компоненты данного феномена, обосновывая
это тем, что воздействие стигмы начинается с осознанием себя, как  психически
нездорового и последующей поведенческой реакцией на это.

ՍՏԻԳՄԱՅԻ ՖԵՆՈՄԵՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԳԵԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎՐԱ

Ա.Լ. Հայկազունի
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ

       Տվյալ հոդվածում դիտարկվում են ստիգմայի ֆենոմենի տեսական հիմքերը,
բացահայտվում են ստիգմատիզացիայի տեսության պատմական ասպեկտները:
Աշխատանքի հիմնական մասը նվիրված է ստիգմայի երևույթի բացահայտմանը:Դրա
մեջ են մտնում ստիգմայի սահմանումները, ինչպես նաև դասակարգումները,
բաղադրիչները, ստիգմատիզացիայի արատավոր շրջանը, տեսակետներ և տվյալ
խնդրին առնչվող տարբեր հետազոտությունների տվյալներ: Ստիգմատիզացիոն
ազդեցության հետ մեկտեղ քննարկվում են նաև ստիգմայի դրսևորումները
հոգեբուժական ախտորոշում ունեցող մարդկանց մոտ: Հատուկ ուշադրություն է
դարձվում տարբեր ծառայությունների միջոցով իրականացվող դեստիգմա տի -
զացիային: Շեշտը դրվում է տվյալ երևույթի հոգեբանական բաղադրիչների վրա,
հիմնավորելով դա նրանով, որ ստիգմայի ազդեցությունը սկսվում է մարդու ինքն իրեն
հոգեպես անառողջ գիտակցելով և հետագա վարքային հակազդումով:

PHENOMENON OF STIGMA, AND ITS INFLUENCE ON PEOPLE WITH
MENTAL DISEASES

A.L. Haykazuni
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, Yerevan, RA
       
       This article discusses the theoretical basis of stigma as a phenomenon and reveals
historical aspects of the theory of stigmatization. Most of the work is devoted to the
disclosure the phenomenon of stigma. It includes definitions of stigma and its classification,
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       Говоря о проблемах психической сферы, о внутрен -
ней картине болезни, о реа би  литации психически боль -
ных, а также об интеграции их в общество, нельзя не
кос  нуться темы дискриминационного и стерео тип но го
по ведения социальной среды по отношению к психи -
чес  ки больным, которое имеет негативный характер,
проя в  ля ю щийся во всех сферах жизни больного. Имен -
но это воздействие и называют одним об щим термином
– стигматизация. Суть данного феномена не будет до
кон  ца проил люс т рирована, если не добавить, что при
этом человек с психическим рас стройст вом воспри ни -
мает ся людьми в соответствии своим убеждениям,
пред  ставлениям и ус тановкам касательно психической
бо лезни, которые, следует отметить, несмотря на их
масштаб ность среди социума, всё же носят субъек тив -
ный характер, что, в свою оче редь, свидетельствует о
ве роят ной ошибочности данных суждений. Значи тель -
ное влияние данного феномена демонстрируется сни -
же  нием качества жизни людей с психиатрическим
диагнозом.
       Особая заинтересованность в исследовании проб -
лем стигмы обусловлена ее деструктивным характером
не только на индивидов с психическими расстройст ва -
ми и их семьи, но и на социальную среду в целом и в
отдель ности, так как никто не застрахован от недугов
пси х ической сферы. Но, несмотря на то, что характер
воздействия данного феномена необычайно велик и
опасен, всё же есть способы ее преодоления путём
психо образовательных и психотерапевтических прог -
рамм.

       Актуальность данной проблемы связанна с недос -
та точной изученностью фе но мена стигмы с разных
точек зрения, а также разрастающимся негативным
влиянием.
       Слово «стигма» от греческого στίγμα, переводится
как «клеймо», «пятно», «знак», «ярлык». В древности
стигма понималась как метка или клеймо на теле
рабов, преступников, как знак бесчестия. Термин приду -
ма ли греки, для описания телесных знаков, которые
свиде тельствовали о плохом или необычном мораль -
ном статусе какого-либо индивида. Соответ ственно,
человека, запятнавшего себя позором, старались
обходить стороной в публичных местах. В дальнейшем
термин «стигма» подвергся изменениям: во времена
христианства сыпь на коже рассматривалась как Божья
милость. В  наше время данный термин используют для
обозначения постыдного статуса индивида [1]. 
       В русле социальных наук впервые концепцию
стигмы рассмотрел Ирвинг Гофман в своей работе под
названием «Стигма: заметки об управлении испорчен -
ной иден тичностью» (1963 г.), где отметил, что «…тер -
мин «стиг ма» будет использоваться для обозначения
ка чест ва, выдающего какое-то постыдное свойство
инди ви да, причем характер этого качества опре деляет -
ся не самим качеством, а отношениями по поводу
него». Там же автор отмечает, что «…стигма – это осо -
бый тип отно шения между качеством и стереотипом»
[1]. Асмус Финзен в своей книге «Психоз и стигма»
рассматривает стигму как вторую болезнь после
психозов, отмечая, что «психиатрия, если только она

components, the vicious circle of stigma, hypotheses, and data from different studies on
this issue. Alongside with the stigmatizing influence the manifestation of stigma over people
with psychiatric diagnosis is also discussed in the article. Particular attention is given to
destigmatization carried out through different services. Emphasis is put on the
psychological components of this phenomenon, justifying it by the fact that the stigma
influences on a person when the person realizes himself as mentally unhealthy and
therefore subsequent behavioral response to it.
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стремится успешно ле чить больных, должна разоб -
раться со стигмати за цией своих пациентов» [6]. Финзен
так же утверждает, что не воз можно успешно лечить
шизо френию, если не при ни мать во внимание послед -
ствия отношения окру жаю щих. Принимая данное
утверж дение как осно ву, в эту же формулу можно вло -
жить не только шизо фре нию. Наря ду с авторами науч -
ного направления, нельзя не отме тить художественный
подход к фено мену стигмы, ярко продемонстри рован -
ный рус ским поэтом М.Ю. Лермонтовым в произве -
дении «Герой нашего времени», где он пишет: «Все
читали на моем лице признаки дурных ϲʙᴏйств, кᴏᴛᴏᴩых
не было; но их предполагали – и они родились» [3].
Здесь отражён не только сам феномен, но и текущие
последствия.
       Несмотря на множество утверждений о том, что
стиг ма в первую очередь вина неинформированного
общества, есть и прочие исследования, проводимые в
научно-исследовательском психоневрологическом инс -
ти туте им. В.М. Бехтерева, показывающие, что внача -
ле влияние стигмы у больного ощущается не от воз -
дейст вия общества, а из-за его осознания того, что ему
необходимо обратиться к психиатру, притом стигмати -
зи рующая реакция на собственную болезнь усили вает -
ся при установлении диагноза [2]. Конечно, это также
мо жет рассматриваться как некая разновид ность стиг -
ма тизации и свидетельствует об опреде лён ной сово -
куп  ности убеждений и идей, которые "воспиты ва лись"
у человека в течении некоторого времени. Это говорит
о том, что пусковой механизм приводится в действие
из-за отношения общества. То есть сначала должно
быть некое отношение или идеи о таком отно шении,
только на этом слое идей начинает развиваться такое
явление как самостигматизация. Из этого следует, что
паттерны поведения у человека с психическим забо ле -
ванием, в рамках стигматизирующих явлений,
начинают развиваться гораздо раньше, чем предпола -
галось, и они же создают предпосылки поэтапного
развития того, что можно назвать восприимчивостью к
негативным воздействиям со стороны общества. С того
момента, как больной ощущает чувство собственной
ущербности, он начинает ожидать от людей того же.

Соответственно, не слишком удивляясь оценке
общества, в “когнитивном” смысле этого слова, все же
свое отражение она имеет на эмоциональном фоне
индивида.
       Согласно Гофману, существует три различных типа
стиг мы. Это телесные уродства, то есть физические
ано малии. Другой тип стигмы – недостатки индиви -
дуаль  ного характера, которые не соответствуют
мораль ным (и не только) нормам социума. И, наконец,
последним типом стигмы является родовая стигма
расы, национальности и т.д. Она передаётся из поколе -
ния в поколение, оказывая влияние на всех членов
семьи. Гофман отмечает, что во всех этих типах можно
заметить одинаковые черты: «индивид, который мог бы
лег ко участвовать в обычном социальном взаимо дейст -
вии, обладает некой особенностью, которая навязчиво
при влекает к себе внимание и отвращает от него собе -
сед ников, тем самым перекрывая путь и другим качест -
вам этого индивида» [1]. Следует отме тить, что под
влия нием ряда факторов, таких как воз раст, уровень
интеллекта, образованность, здоровье, профессия,
развивается стигматизирующее воздейст вие. 
       Для выявления уровня стигмы в обществе было
про ведено множество исследований в разных странах.
Нап ример, в работе под редакцией В.С. Ястребова
«Стиг ма в психиатрии» описываются распростра нён -
ные мнения в обществе о психически больных и пси -
хиат рии. Методом факторного анализа были выде лены
наи более важные факторы. Первым и наиболее важ -
ным фактором оказался «контроль и отвержение» по
отно  шению к людям с психопатологией; следующий
фактор – «негативное отношение к психиатрии», то есть
к психиатрам и лечению в психиатрических учреж де -
ниях. Третий фактор – «агрессивное неприятие людей
с психиатрическим диагнозом». И, наконец, последний
(четвертый) фактор – «небиологические представления
о психическом заболевании». Этот фактор включает в
себя ошибочные суждения о природе и характере пси -
хи ческих заболеваний, рассматривающих их как «приз -
нак таланта», «слабость характера», «наказание за ра -
нее совершённое» и т.д. Авторы исследования подчер -
ки вают также, что «на потребность человека в стиг ма -
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Рисунок 1.
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ти зации психически больных и на способ, кото рым он
ее осуществляет, сильно влияют его собствен ные пси -
хо логические проблемы» [5]. Поведе ние и действия
пси хически больного человека не может не меняться
под влиянием вышеизложенных факторов. Поми мо
того, что сама психическая патология в опреде лённой
сте пени меняет личность, воздействие стигмы уси ли -
вает эту «трансформацию» в силу своего специ фичного
характера.
       В 1970-х годах, всемирная организация здраво -
охра нения провела крупное коллективное междуна род -
ное исследование шизофрении. Исследо вание пока за -
ло, что во всех девяти странах (США, Великобритания,
Индия, Колумбия, Нигерия, Дания, Чехословакия,
СССР, Китай), где оно проводилось, заболеваемость
ши зофренией не выявляла большой разницы между
стра нами, и что ход и исход болезни был более благо -
по лучен в развивающихся, чем в развитых странах [7].
Другие исследования, проведенные в тех же стра нах,
подтвердили эти выводы. Они исследовали часто ту
стрессовых событий для пациентов и выразитель ность
эмоций членов семьи. Есть предположение, что при -
чиной отличия между странами в плане благо получ ного
течения болезни являются различные формы и уровни
стигматизации в странах третьего мира. 
       Таким образом, чтобы хорошо изучить воздействие
стигмы на психически больного индивида, вначале
попробуем проанализировать её компоненты и понять
характер и особенности ее влияния на личность.
       Одним из составляющих феномена стигмы яв ляют -
ся стереотипы. Согласно Липпману «стереотип - это
принятый в исторической общности образец восприя -
тия, фильтрации, интерпретации информации при рас -
поз навании и узнавании окружающего мира, основан -
ный на предшествующем социальном опыте» [4]. Из
этой дефиниции вытекает, что стереотип не имеет
объек тивной основы, так как происходит из прош лого
опыта. Более того, не имея объективный харак тер, дан -
ное явление формирует необъективные представления
о чём-либо, что в свою очередь ведёт к опре  делённым
действиям. Стоит также обратить вни ма ние ещё на
одно негативное последствие стерео типа: стереотип
имеет ограничительную функцию на обе действующие
стороны, то есть в данном случае на индивида, на
которого направленно стигматизирующее воз действие
и на человека, осуществляющего стиг ма тизацию. А
самое разрушительное влияние стерео ти пов то, что
ими формируется общественная реаль ность.
       Второй компонент стигмы – дискриминация. Дис -
кри минация определяется как несправедливое дейст -
вие по отношению к индивиду, чьи права и обяза тельст -
ва неоправданно различаются по определённому приз -

наку. Здесь тоже имеет место эффект ограни чен ности,
толь ко в случае дискриминации ограничения уже рас -
прост раняются на лиц с психиатрическим диагнозом.
       Следующая составляющая стигмы – предубеж де -
ния и предрассудки. Они также носят в себе иррацио -
наль ный характер. Предубеждение ставит препятствия
адек ватному, логичному, основанному на фактах вос -
прия тию реальности. Впоследствии информация иска -
жается, и в итоге это влияет на «вынесение вердикта».
       Из вышеизложенного следует, что из совокупности
стереотипов, дискриминации и предубеждений соз даёт -
ся феномен стигмы, в структуре которого можно вы де -
лить те же компоненты: стереотипы, дискри минация и
предубеждения. Исходя из этого можно предположить
– из чего «строится» концепция стигмы, это же и она
«воспроизводит».
       Какое же воздействие будут иметь вышеупо мя ну -
тые явления на личность человека с психическим
расст ройством? И, соответственно, каково будет пове -
дение и дальнейшие действия данного индивида? К
чему оно приведёт? Будет ли препятствовать лечению
или благополучному исходу болезни? И, наконец, как
будет проявляться этот механизм воздействия?
       В отчете глобальной программы всемирной
психиатрической ассоциации представлен порочный
круг стигматизации для человека, который подвержен
влиянию стигмы, для семьи этого человека и для служб
охраны психического здоровья. В качестве  просмотра
динамики психического заболевания мы рассмотрим
круг стигматизации для индивида (рис. 2).

       Мы нашли уместным предложить следующую
класси фикацию стигмы относительно психических
забо леваний, которая рассматривается у многих
авторов. Это внешняя и внутренняя стигма или же
общественная стигма и самостигматизация. Внешняя
стигма (общественная стигма) направлена на личность

Рисунок 2.
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извне и может проявляться следующим образом: страх,
насилие, моральное унижение, избегание контактов,
игнорирование. Внутренняя (самостигматизация) стиг -
ма проявляется, когда индивид сам, используя свои же
личностные ресурсы, воспроизводит стигматизи ру -
ющее воздействие, только при этом, безусловно,
наблю дается уже иная картина: неспособность строить
новые и сохранять имеющиеся отношения, ощущение
собственной неполноценности и ущербности, потеря
контроля над какой-либо ситуацией. В какой-то степени
эту классификацию можно рассматривать и как поэтап -
ный механизм воздействия стигмы на человека. То
есть, стигматизация неизбежно ведёт к самостигма ти -
за ции: это своего рода реакция больного на собствен -
ную болезнь, и процесс изоляции со своими наихуд -
шими последствиями неизбежен при этом явлении.
       Естественно, нужно учитывать все психологиче с -
кие проявления, которые наблюдаются у стигматизиро -
ван ных больных: беспокойство, тревога, подавленное
настроение, чувство вины, чувство стыда, построение
негативных прогнозов, раздражительность, навязчивые
мысли, снижение производительности труда, изоляция.
В общем, все симптомы, наблюдаемые при стигма ти -
за ции, можно разделить на три спектра: когнитивный,
поведенческий и физиологический. Говоря о после д -
нем, не стоит исключать также психосоматические
признаки данного феномена. Какова же будет картина
психической болезни, если к её изначальному состоя -
нию прибавить и вышеперечисленные симптомы
стигматизации? 
       Сталкиваясь с такой проблемой, службы охраны
психического здоровья не могут оставаться в стороне,
наблюдая за тем, как её решают только социальные
службы или средства массовой информации. Конечно,
работа с социумом ставит свои точки перед проблемой
именуемой как стигма, но на наш взгляд большая часть
решения данной проблемы находится именно в самом
индивиде с психиатрическим диагнозом, в его восприя -
тии и реакции на конкретную ситуацию. Здесь также
имеются ввиду  такие качества индивида, как например
чувство вины, чувство стыда, подавленность, чувство
тревоги и страха связанные с его осознанием себя как
психически нездорового. На наш взгляд, психологи -
ческая работа, направленная на вышеперечисленные
явления, значительно уменьшит и даже создаст некий
"иммунитет" против стигматизирующего воздействия.
       Исследуя проблему стигмы, невольно касаешься

некой драмы, которая представляется необратимой и
становиться достоянием широких слоев обществен -
ности, сокрушая все хорошее, что было построено до
этого, и не позволяет достичь новых высот. К сожа -
лению, бороться с этой проблемой не так-то просто. По
сути, эта задача сводится к изменению мышления
общественности, мышления, которое зарождалось в
семье с такими же взглядами, которое формировалось
годами и которое подкреплялось предрассудками. Оно
настолько укоренилось, что ставит под угрозу жизнь
больного, не говоря уже об эффективности лечения.
Гонимые, непринятые, оставленные и забытые, сами
они начинают отчуждаться от себя, становясь жертвой
жестокой печати. Мысли о выше упомянутом застав -
ляют нас искать способы немедленной ликвидации
данной проблемы. Казалось бы, что можно пред при -
нять после такого сокрушительного воздействия и при
таких последствиях? Все-таки масштабное обнов ление
мышления не из легких задач. Но, несмотря на это - из
выполнимых и из возможных. При устранении стигмати -
зи рующего воздействия на лиц с психическим диагно -
зом, важную роль играют психиатрические, психологи -
чес кие, социальные службы, а также средства
массовой информации и культуральные осо бен ности.
Комплексным воздействием всех вышеупо мя нутых
факторов можно достичь значимых результатов.
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Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2015;6(1) 

ԶԳԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԴԵՖԻՑԻՏԸ
ՊԱՐԿԻՆՍՈՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՄՈՏ ԽՈՍՔԻ ԵՎ ՁԱՅՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՊԱԹՈԳԵՆԵԶՈՒՄ

Ա.Վ. Ավագյան, Հ.Հ. Մկրտչյան    
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ

      Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Պարկինսոնի հիվանդությամբ (ՊՀ)
տառապող անձանց ավելի քան 80%-ի մոտ ի հայտ են գալիս խոսքի և ձայնի
խանգարումներ, ներառյալ ըմպանային, շնչառական և արտաբերական ֆունկցիաները:
ՊՀ տառապող գրեթե բոլոր հիվանդների մոտ դրսևորվում են խոսքի և ձայնի
խանգարումներ, բայց միայն քչերն են ստանում հատուկ բուժում: Հոդվածում
ներկայացված է ՊՀ ժամանակ նկատվող դիզարթրիայի պաթոֆիզիոլոգիան: Շատ
կարևոր է հայտնաբերել այն մեխանիզմները, որոնք ընկած են ձայնի և խոսքի
խանգարումների հիմքում: Քիչ թվով հետազոտություններ են կենտրոնացած եղել ՊՀ
ժամանակ խոսքի վերականգնման հիմնահարցի վրա: Ներկայացված աշխատանքը
ընդգծում է զգայական և ներքին ազդանշանային դեֆիցիտի դերը ՊՀ ժամանակ
նկատվող խոսքի խանգարումների պաթոգենեզում:

ДЕФИЦИТ СЕНСОРНОЙ И ВНУТРЕННОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В
ПАТОГЕНЕЗЕ ГОЛОСОВЫХ И РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ПАРКИНСОНИЗМОМ

А.В. Авагян, А.Г.  Мкртчян
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, 
Ереван, РА

       Исследования подтвердили, что у более чем 80% лиц с болезнью Паркинсона
(БП) наблюдаются нарушения речи и голоса, включая нарушения гортанной,
дыхательной и артикуляционной функции. Почти у всех пациентов с БП наблюдается
манифестация речевых и голосовых нарушений, но только небольшая часть получает
специальную терапию. В статье представлены основные аспекты патофизиологии
дизартрии у пациентов с БП. Выявление механизмов, которые инициируют
нарушение голосовых и речевых расстройств у больных с БП является
необходимостью. Небольшое количество исследований были сосредоточены на
речевой терапии у пациентов с БП. Представленная работа подчеркивает роль
сенсорного и внутренного сигнального дефицита в патогенезе речевых нарушений  у
больных с БП. 
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SENSORY AND INTERNAL SIGNALING DEFICIT IN PATHOGENESIS OF SPEECH
AND VOICE DISORDERS  IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

A.V. Avagyan, H.H. Mkrtchyan
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, Yerevan, RA

       Studies have confirmed that more than  80% of people with Parkinson’s disease (PD) have
speech and voice disorders including disorders of laryngeal, respiratory and articulatory
function. Almost all patients with PD manifest speech and voice impairment but only a small
proportion receives speech therapy. The article presents main aspects of dysarthria
pathophysiology in patients with PD. The identification of mechanisms that initiate voice and
speech disorders in patients with PD is essential. Few studies have been focused on speech
therapy in patients with PD. The presented work emphasizes the role of sensory and internal
signaling deficit in pathogenesis of speech impairment in patients with PD.
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Հասմիկ Համլետի ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀՊՄՀ  լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի
հայցորդ

     Պարկինսոնի հիվանդության պաթոգենեզի
հիմ քում ընկած է արտաբրգային համակարգի ախ -
տա հարումը՝ պայմանավորված բազմաթիվ էթիոլո -
գիական գործոններով [5, 8, 23]: Այդ գործոններից
են՝ ծերացումը, ժառանգական նախատրա մա -
դրվա ծությունը, արտաքին միջավայրի գործոնների
(պեստիցիդներ, հերբիցիդներ, ծանր մետաղների
աղեր) ազդեցությունը: Առավել արտահայտված են
լինում փոփոխությունները սև նյութի առաջային
հատվածում, որտեղ տեղի է ունենում նեյրոնների
60-80%-ի քայքայում [20, 31, 32]: Այս գոտում
հայտնաբերվում է արտահայտված դեպիգմեն տա -
ցիա` պայմանավորված մելանին պարունակող
բջիջ ների կորստով [2, 25, 26]: Պահպանված
նեյրոն ներում հայտնաբերվում են նեյրոդեգեներա -
ցիային բնորոշ Լևիի մարմնիկներ, ինչպես նաև
«դժգույն մարմնիկներ», որոնք ի հայտ են գալիս
քայքայված մելանինի փոխարեն: Հիվանդության
պաթոգենեզում առկա է նաև աստրոցիտների
քայքայում և միկրոգլիայի ակտիվացում: Վերջինս
ավելի է ակտիվացնում նեյրոդեգեներացիան [9, 15,
28]:
     Տեսաթմբի և ստրիոպալիդար համակարգի
միջև գոյություն ունեցող կապերի շնորհիվ ձևավոր -
վում են ռեֆլեկտոր աղեղներ, որոնցով պայմանա -
վոր ված են բազմաթիվ ստերեոտիպային և ավտո -

մա տացված շարժումներ: Նորմայում արտա -
բրգային համակարգը ուղարկում է ազդակներ
դեպի ծայրամասային մոտոնեյրոնները՝ ապահո -
վելով միոստատիկան և մկաններում կամային
շարժումներ կատարելու նախապատրաստ վա ծու -
թյունը: Այս համակարգային կապերով են պայ մա -
նավորված մարմնի անհրաժեշտ դիրքի պահ պա -
նումը, ագոնիստ և անտագոնիստ մկանների
տոնուսի փոխադարձ կարգավորումը, ինչպես նաև
կամային շարժումների սահունությունը և համա -
չափությունը [47]: Հիվանդության կլինիկական
դրսևորումների բնույթը կախված է ստրիո պա -
լիդար համակարգի ախտահարման տեղակայու -
մից (ստրիատում կամ պալիդում): Եթե ստրիա -
տումի արգելակիչ ազդեցությունը չափազանց
արտահայտված է, ի հայտ է գալիս շարժումների
սակավություն, ամիմիա: Ստրիատումի հիպոֆունկ -
ցիայի դեպքում ի հայտ են գալիս բնորոշ  հիպեր -
կինեզներ [46]: Պալիդումը կամ դժգույն գունդը
ունի արգելակիչ ազդեցություն ստրիատումի վրա:
Պարկինսոնի հիվանդության պաթոգենեզում
առկա է նաև պալիդումի արգելակիչ ազդեցության
թուլացում՝ արգելակման արգելակում [14, 28, 36]:
     Ուղեղում գործում են մի քանի դոֆամինային
համակարգեր: Այդ համակարգերից մեկը սկսվում
է սև նյութի նեյրոններից, որոնց աքսոնները,
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անցնելով գլխուղեղի ոտիկներով, ներքին պատի -
ճով և դժգույն գնդով, հասնում են բծավոր մարմ -
նին կամ ստրիատումին: Նշված աքսոնների տեր -
մինալ հատվածները պարունակում են մեծ քանա -
կու թյամբ դոֆամին և դոֆամինային ածան ցյալներ
[43, 45]: Այս վայրէջ նիգրոստրիար դոֆամիներգիկ
ուղու դեգեներացիան հանդիսանում է Պարկին -
սոնի հիվանդության հիմնական պատճառներից
մեկը: Պարկինսոնիզմի բոլոր ձևերի դեպքում
հիմնական պաթոգենետիկ գործոնը սև նյութում և
զոլավոր մարմնում դոֆամինի քանակի կտրուկ
նվազումն է և, հետևաբար, գլխուղեղում դոֆա -
միներ գիկ հաղորդչական ուղիների գործառույթի
խանգարումը [16, 37, 44]:
     Մի շարք հետազոտություններում, որոնք անց
են կացվել Պարկինսոնի հիվանդությամբ տառա -
պող անձանց մոտ, նկարագրվել են ըմպանային,
շնչառական և արտաբերական ֆունկցիայի խան -
գարումներ [3]: Խոսքի և ձայնի այս խանգարում -
ների հիմքում ընկած նյարդաբանական մեխա -
նիզմ ները վերջնականապես պարզված չեն [22]:
Ավանդաբար այս խանգարումները վերագրվել են
հիվանդության ժամանակ նկատվող շարժողական
խանգարումներին, ինչպիսիք են կարկամությունը,
բրադիկինեզիան, հիպոկինեզիան և դողը: Պար -
կին սոնիզմով հիվանդ անձանց մոտ բրադիկի -
նեզիայի/հիպոկինեզիայի առաջացման հիմքում
ընկած մեխանիզմը ունի որոշակի դեր և ներառում
է ոչ համարժեք մկանային լարվածությունը [1]:
Մկանային ակտիվության նվազումը կամ դեֆի ցի -
տը, որը բնորոշ է բրադիկինեզիային, պայմանա -
վորված է հիմային հանգույցներում կինեստետիկ
հետադարձ կապի և շարժողական պատասխանի
ոչ համարժեք միաձուլումով, որն անհրաժեշտ պայ -
ման է հանդիսանում պատասխան շարժողական
ազդակի համապատասխան և տարբերակված
մեծության ընտրության համար [4]: Նման վար -
կածը հիմնավորվել է նաև բջջային ակտիվության
ուսումնասիրություններով, որոնք ցույց են տվել
նեյրոնների ակտիվության բարձրացում՝ շարժում -
ների ծավալը մեծացնելու դեպքում [7]: Բացի
բրադկինեզիայի մեխանիզմից, զգայական ազդակ -
ների ոչ նորմալ մշակումը [18] և շարժողական
պատասխան տալու անկարողությունը (ներքին
ազդանշանային դեֆիցիտ) [13] կարևոր դեր են
խաղում խոսքի և ձայնի խանգարումների
առաջացման մեջ:
     Խոսքը ընկալելու տեսանկյունից պարկին սո -
նիզ մով հիվանդ անձանց մոտ ձայնը բնորոշվում է
մոնոտոնությամբ, ցածր և անփոփոխ ձայնի հնչե -
ղությամբ, խռպոտությամբ, կոպտությամբ, շեշտա -
դրության խանգարումով: Խոսքը հիվանդների մոտ

ազատ չէ, տատանողական է և բնորոշվում է կարճ
և արագ դարձվածքների կիրառումով: Այս խան գա -
րումները ունեն ընդհանուր բնորոշում՝ հիպոկի -
նետիկ դիզարթրիա: Որպես օրենք, սկզբում ի
հայտ են գալիս ձայնի խանգարումներ, որից հետո
սկսում են զարգանալ խոսքի խանգա րումները [34]: 
     Պարկինսոնի հիվանդությամբ տառապող
անձանց մոտ գրանցվել է նաև ձայնի ակուստիկ
նկարագիրը, որը ցույց է տվել ձայնային ճնշման
մակարդակի (ՁՃՄ) նվազում [17]. Առավել ուշ
կատարված հետազոտություններում ֆոքսը և
Ռամինգը համեմատեցին 29 հիվանդներ առողջ
անձանց հետ (ստուգիչ խումբ) և հայտնաբերեցին,
որ տարբեր խոսքային առաջադրանքներ կատա -
րե լիս ՁՃՄ-ն 2-4 դեցիբելով ավելի ցածր է պարկին -
սոնիզմով հիվանդ անձանց մոտ՝ համեմատած
ստուգիչ խմբի անձանց հետ: 2-4 դեցիբել փոփո -
խու թյունը համարժեք է ձայնի բարձրության
ընկալման 40% նվազման [10]: Ավելին, Հոն և
համահեղինակները (1999) ցույց տվեցին, որ
ձայնի հնչեղության նվազման հետ մեկտեղ,
պարկինսոնիզմով հիվանդների մոտ նկատվում է
ձայնի ինտենսիվության առավել արագ նվազում,
քան ստուգիչ խմբի անձանց մոտ: 
     Ձայնի հաճախությանը վերաբերող տվյալ ները,
որոնք հարաբերակցվում են հնչեղության հետ,
ցույց տվեցին, որ պարկինսոնիզմով հիվանդ ան -
ձանց մոտ հաճախությունը ավելի ցածր է [11]: Այս
տվյալները համապատասխանում են պարկինսո -
նիզմով հիվանդ անձանց մոտ նկատվող մոնոտո -
նության հետ [34]: Ուսումնասիրվել են արտաբեր -
ման հետ հարաբերակցության մեջ գտնվող ակուս -
տիկ գործոններ, ինչպիսիք են ձայնի լարման և
թուլացման ժամանակահատվածը, ձայնավորների
արտաբերման ժամանակը [35] և սպիրան տի զա -
ցիան, որը իրենից ներկայացնում է տատանո ղա -
կան, ապերիոդիկ աղմուկ [42]:
     ֆիզիոլոգիական հետազոտությունները (վի -
դեո լարինգոստրոբոսկոպիկ և էլեկտրոգլո տո գրա -
ֆիկ հետազոտություններ) ցուց են տվել, որ
պարկինսոնիզմով հիվանդ անձանց մոտ նկատ -
վում է ձայնի դող, ձայնային ծալքի ոչ բավարար
փակում, ինչպես նաև դրանց տատանման
դանդաղում, ասիմետրիա և ամպլիտուդի նվազում
[27]: 
     Պարկինսոնիզմով հիվանդ անձանց մոտ
շնչառական հետազոտությունները ցույց տվեցին,
որ առկա է թոքերի կենսական տարողության,
ձայնային առաջադրանքների ժամանակ արտա -
մղվող օդի ծավալի, ձայնավորներ/բաղա ձայններ
արտասանելիս բերանի խոռոչում օդի ճնշման,
կրծքավանդակի շարժումների և խոսքային



շնչառության ժամանակ շնչառական մկանների
ակտիվության նվազում [38]:
     Էլեկտրոմիոգրաֆիկ հետազոտությունները
(ԷՄԳ) ցույց տվեցին, որ պարկինսոնիզմով հիվանդ
անձանց մոտ առկա է ըմպանային մկանների
նյարդային գրգռահաղորդչականության նվազում,
կամ ըմպանային մկանների բարձր ակտիվություն
[12], ինչպես նաև ըմպանային և շնչառական
մկանների թույլ ռեցիպրոկային արգելակում [40].
Դիմածնոտային շարժումների կինեմատիկ և
էլեկտրոմիոգրաֆիկ ուսումնասիրությունները ցույց
տվեցին, որ պարկինսոնիզմով հիվանդների մոտ
առկա է ստորին ծնոտի շարժումների քանակի և
արագության նվազում, տոնիկ հանգստի և ֆո նա -
յին նյարդամկանային ակտիվության բարձրացում,
ագոնիստ ու անտագոնիստ մկանախմբերի միջև
ռեցիպրոկության նվազում [41]: 
     Այսպիսով, հետազոտությունները ցույց են
տալիս, որ պարկինսոնիզմով հիվանդ անձանց
մոտ առկա է խոսքի շարժումների ամպլիտուդի
նվազում՝ պայմանավորված դեպի խոսքի կազմա -
կերպման ծայրամասային բաժիններ նյարդային
ազդակների անբավարար փոխանցումով և ոչ
նորմալ զգայաշարժական ստրոբավորմամբ:
Պարկին սոնիզմի դեպքում մկանային կարկա մու -
թյունը չի հանդիսանում խոսքի շարժումների խան -
գարման հիմնական պատճառ: Առաջադրանքներ
կատարելիս խոսքի խանգարումների ծանրությունը
կարող է նշանակալիորեն փոխվել արտաքին
ազդանշանների ներկայության կամ բացակա -
յության պայմաններում [17, 33]: Այս փաստը
խոսում է այն մասին, որ խոսքի խանգարումների
նյարդապաթոլոգիական խանգարումները պար -
կին սոնիզմի դեպքում հավանաբար ներառում են
բարձրագույն շարժողական դիսֆունկցիա և
զգայական ազդակների մշակման խանգարումներ:
Կարծիք կա, որ, ի տարբերություն վերջույթների
շարժողական խանգարումների, որոնք ի հայտ են
գալիս պարկինսոնիզմի դեպքում, խոսքի խանգա -
րումները պայմանավորված են ոչ դոֆամիներգիկ
կամ հատուկ դոֆամիներգիկ մեխանիզմներով: Այս
մեխանիզմները նպաստում են ներքին ազդա նշա -
նային համակարգի և շարժողական պարա մետ -
րերի զգայաշարժական մշակման խանգարմանը,
որոնք էլ նպաստում են խոսքի շարժումների և
դրանց ծավալի կարգավորման խանգարմանը
[40]: Որոշ հետազոտողներ նշել են պարկինսո նիզ -
մով հիվանդների մոտ օրոֆասցիալ համակարգում
զգայաշարժական, լսողական, ձայնի և խոսքի
ընկալ ման ու մշակման խանգարումների առկա -
յության մասին [39]: Այս խանգարումները որոշիչ
դեր ունեն և հանդիսանում են էթիոլոգիական

գործոն պարկինսոնիզմով հիվանդ անձանց մոտ
խոսքի խանգարումների գործընթացում: Վերջույթ -
նե րից և խոսքի մոտոր համակարգի ուսումնասի -
րություն ներից ստացվող վարքային տվյալները
ներառում են կինեսթեզիայի առաջադրանքներում
գոյություն ունեցող սխալներ [6], օրոֆասցիալ
ընկալման դժվարացում, այդ թվում նաև ստորին
ծնոտի ընկալման խանգարում, լեզվի, լնդերի և
ատամների տեղակայման զգայական խանգարում -
ներ: Խնդիրներ են ի հայտ գալիս նորմալ
շարժումների պրոպրիոցեպտիվ ընկալման հետ
կապված, ինչպես նաև աֆերենտ ինֆորմացիայի
մշակման հետ կապված, որն արտահայտվում է ոչ
նորմալ ռեֆլեքսներով և պրոպրիոցեպտիվ
ազդակների նկատմամբ կամային շարժողական
պատասխանների խանգարումով: 
     Այսպիսով, պարկինսոնիզմի դեպքում հիպո -
կինետիկ դիզարթրիայի մի ասպեկտն ընդգրկում է
խոսքի շարժումների համար անհրաժեշտ զգայա -
կան ազդակները կազմակերպող մի շարք գործոն -
ների համալիր դեֆիցիտ: Պարկինսոնիզմով
տառապող անձանց մոտ նկարագրվել է խոսքի
հնչեղության կարգավորման խանգարում, որի
արդյուն քում հիվանդները ի վիճակի չեն հետա -
դարձ կապի կամ ֆոնային աղմուկի պայմաններում
բարձրացնել կամ իջեցնել ձայնի հնչեղությունը:
Երբ հիվանդներին տրվել են հստակ և ուժեղ
ազդանշաններ՝ ուժեղացնել կամ բարձրացնել
ձայնը, հիվանդները ի վիճակի են եղել կարգա -
վորել ձայնի բարձրությունը: Նման տվյալներ են
ստացվել նաև համակարգչային օնլայն կամ
աուտոֆոնիկ գնահատման միջոցով, սակայն նման
խանգարումը շտկվում էր, եթե հիվանդին կրկին
տրվում էր արտաքին ուժեղ ազդանշան: Այս խան -
գարումը շատ նման է պարկինսոնիզմի ժամա նակ
նկատվող ձեռագրի միկրոգրաֆիկ փոփոխու -
թյանը, որը նկատվում է, երբ հիվանդներին առա -
ջար կում են գրել մաքուր թղթի վրա: Սակայն
բավա կան է թղթի վրա դնել կետանշաններ և
խնդրել հիվանդներին տառերը գրել կետերը միաց -
նելով (արտաքին ազդանշան), կամ պարզապես
գրել մեծ տառերով (մեկ այլ արտաքին ազդանշան),
ապա հիվանդների ձեռագիրը նշանակալիորեն և
արագ փոխվում է, սակայն շատ կարճ ժամանա -
կով, միայն ազդանշանի ժամանակ և անմիջապես
դրանից հետո [24]:
     Ամփոփելով, կարելի է ասել, որ ընկալման,
ակուստիկ և ֆիզիոլոգիական տվյալները ցույց են
տվել, որ պարկինսոնիզմով հիվանդ անձանց մոտ
առկա է խոսքի տարբեր ասպեկտների խանգա -
րում: Խոսքի ընկալման հիմնական առանձնահատ -
կությունը՝ ցածր, մոնոտոն, խռպոտ ձայնն է և ոչ
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ճիշտ արտաբերումը: Ակուստիկ հետազոտություն -
ների արդյունքները համանման են խոսքի
ընկալման հետ կապված տվյալներին: Դրանց
ժամանակ գրանցվել էր նվազած ԶՃՄ, ԶՃՄ-ի
տիրույթի նվազում, ինչպես նաև հաճախության
նվազում: Արտաբերական մկանների ֆիզիոլոգիա -
կան հետազոտությունները ցույց տվեցին շարժում -
ների արագության և ամպլիտուդի նվազում:
Գրանցվել է ձայնային ծալքերի ոչ լրիվ փակում և
նվազած ԷՄԳ ակտիվություն: Ի հավելումն նշվածի,
հիվանդների մոտ կատարված զգայական ոլորտի
հետազոտությունը ցույց տվեց արտահայտված
զգայաշարժական դեֆիցիտ, որը ներառում էր
սխալներ կինեսթեզիայի առաջադրանքների
կատար ման ժամանակ օրոֆասցիալ ընկալման
խանգարումներ [12, 38]: 
     Ստացված հետազոտական տվյալները կարող
են հիմք հանդիսանալ պարկինսոնիզմով հիվանդ -
ների մոտ դիզարթրիայի նվազեցման նոր  ռազմա -
վա րության ստեղծման և կիրառման համար: Բազ -
մա թիվ հետազոտությունների արդյունքները վկա -
յում են այն մասին, որ Պարկինսոնի հիվանդության
դեպքում խոսքի խանգարումների համար
պատասխանատու է ոչ միայն դոֆամինային
համա կարգի ախտահարումը: Վերականգնո ղա -
կան միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն նախ
և առաջ ներքին ազդանշանային դեֆիցիտի
վերաց մանը՝ մանավանդ հիպոկինետիկ դիզարթ -
րիայի դեպքում: ֆիզիկական վարժություններ և
ներգործման այլ ֆիզիկական մեթոդներ կարող են
զգալիորեն նվազեցնել ներքին ազդանշանային
դեֆիցիտը: Նման դեֆիցիտի վերացման ֆիզի կա -
կան մեթոդների կիրառումը՝ խոսքի ռեաբիլիտա -
ցիայի այլ մեթոդների հետ զուգակցված, հնարավո -
րու թյուն կտա մեծացնել վերականգնողական
միջոցառումների արդյունավետությունը:
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