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ê³ÑÙ³ÝáõÙ

ÞÇ·»É³Ý»ñáí Ñ³ñáõóí³Í í³ñ³Ï³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, փոխանցման ֆեկալ-
օրալ մեխանիզմով, ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ 
ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³Ûáí և Ñ³ëï ³Õու
¹Çëï³É Ñ³ïí³ÍÇ լորձաթաղանթի
³Ëï³Ñ³ñուÙով



ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ

 ÐÇåáÏñ³ïÁ ³é³ç³ñÏ»É ¿ ¦ ¸Ç½»Ýï»ñÇ³¦ 
ï»ñÙÇÝÁ áñáí³ÛÝÇ ó³í»ñáí ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ ÉáõÍÇ  
¹»åùáõÙ

 ²íÇó»Ý³Ý ³é³çÇÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñ»É 
¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ

 è³½Ù³Ï³Ý µÅÇßÏ ¶ñÇ·áñևÁ ³Ýç³ï»É ¿ 
Ñ³ñáõóÇãÁ

 Ö³åáÝ³óÇ Ù³Ýñ»³µ³Ý ÞÇ·³Ý ÝÏ³ñ³·ñ»É ¿ 
Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý և Ù³Ýñ»³µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ



ä³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (1)

ÀÝï³ÝÇù՝ Enterobacteriaceae
ò»Õ՝ Shigella
4 ï»ë³Ï`
 Shigella dysenteriae (10 ßճ³ï»ë³Ï )

- ¶ñÇ·áñև-ÞÇ·ի
- Þïáõտó»ñ-ÞÙÇտցի
- È³ñç-ê³ùëի

 Shigella flexneri (6 ßճ³ï»ë³Ï )
- Newcastle (6-ñ¹)

 Shigella sonnei
 Shigella boydii (15 ßճ³ï»ë³Ï )



ä³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (2)
 ՑáõåÇÏÝ»ñ` Ïլáñ³վուն Í³Ûñ»ñáí
 â³փ»ñÁ`1.0-3.0 x 0.3-0.6 ÙÏÙ
 ¶ñ³Ù - µ³ó³ë³Ï³Ý
 êåáñ և å³ïÇճ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ
 ²Ýß³ñÅ »Ý 
 ²ñï³¹ñáõÙ »Ý ¿Ýï»ñá-, óÇïá-, Ý»ÛñáïáùëÇÝ
 ²ճáõÙ »Ý äÉáëÏÇñևÇ և ÈևÇÝÇ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ 

íñ³ 
 àãÝã³ÝáõÙ  »Ý 60° С - áõÙ 30 ñáå»Çó, 100° С-

áõÙ ·ñ»Ã»` ³ÝÙÇç³å»ë 
 Î³ÛáõÝ »Ý ãáñ³óÙ³Ý և ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇճ³ÝÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ
 ¼·³ÛáõÝ »Ý ³Ëï³Ñ³ÝÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ



Shigella (Ý»ñÏí³Í Áëï ¶ñ³ÙÇ)



Shigella 



ä³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (3)

Շիգելաների տոքսինների ազդեցությունը` 

- էնդոտոքսին` ինտոքսիկացիա
- էնտերոտոքսին` ջրի և աղերի սեկրեցիայի
ուժեղացում դեպի աղու լուսանցք
- ցիտոտոքսին` աղու էպիթելայիյին բջիջների
ախտահարում
- նեյրոտոքսին (¶ñÇ·áñև-ÞÇ·)



Պ³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (4)
Sh.dysenteriae Sh.flexneri Sh.sonnei Sh.boydii

Þճ³ï»ë³ÏÝ»ñ 10 6 - 15

È³Ïïá½³ 
ù³Ûù³ÛáõÙ ¿

- - + -

Ø³ÝÇï ù³Ûù³ÛáõÙ 
¿  

- + + +

²Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝ > > > >

M.I.D. 101 102 107-8 -

Î³ÛáõÝáõÃÛáõÝ < < < <

öáË³ÝóÙ³Ý áõÕÇ Ï»Ýó³Õ-
կոնտակտ³ÛÇÝ

çñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹³ÛÇÝ -



Ð³Ù³ճ³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ (1)

 ²ÝÃñáåáÝá½ ³ÕÇù³ÛÇÝ í³ñ³Ï
 öáË³ÝóÙ³Ý Ù»խ³ÝÇ½ÙÁ՝ ý»Ï³É-ûñ³É

 ì³ñ³ÏÇ ³ÕµÛáõñ »Ý`

- ëáõñ շիգելոզով ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ
- քñáÝÇÏ շիգելոզով ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ

- µ³Ïï»ñÇ³ÏÇñÝ»ñը
 ê»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ` ³ßáõÝ-³Ù³é 

 ÆÙáõÝÇï»ïÁ ïÇåոսպեցիֆիÏ` 1 ï³ñáõó áã
³í»Éի



öáË³ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ
Food                 Drinking        Person                         

water           to person

Endogenous       Contaminated       Faecal
pathogens          with faeces     contamination

Not cooked                                  Contact, 
thoroughly                                 fingers put in 

mouth



î³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ
Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ (êáÉá¹áíÝÇÏáí, 

äáÏñáíëÏÇ)` 
Ñ³ñáõóãÇ ·»ñ³ÏßéáÕ ÓևÁ áñáßíáõÙ ¿ ïíÛ³É 

ï³ñ³ÍùáõÙ ÷áË³ÝóÙ³Ý ·»ñ³ÏßéáÕ áõÕÇÝ»ñáí

 Sh.dysenteriae – ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñ (²ýñÇÏ³, 
Ð³ñ³í-²ñևÉյ³Ý ²ëÇ³, È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³)

 Sh.flexneri – (½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÁ, áñï»Õ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ï 
áõÕÇÝ)

 Sh.sonnei – ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñ (Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ 
ÏáÝï³ÙÇÝ³óÇ³)  

 Sh.boydii – ÐÝ¹Ï³Ï³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç





²Ëï³Í³·áõÙÁ (1)

 Մուտքի դուռ է հանդիսանում բերանի
խոռոչը

 ØÇ Ù³ëÁ ոչնչաÝáõÙ ¿ ÉÇ½áóÇÙÇ և
ստամոքսի HCl-Ç ³½¹»óáõÃÛ³Ý ներքո,
³Ýç³ï»Éáí ¿Ý¹áïáùëÇÝ

 Բ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñáõÙ µ³½Ù³ÝáõÙ են, 
³Ýç³ï»Éáí ¿Ýï»ñáïáùëÇÝ, áñÁ Ï³åíáõÙ 
¿  é»ó»åïáñÝ»ñÇ Ñ»ï և µ»ñáõÙ ¿ ÉáõÍÇ

 Ð³ëï ³ÕáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ßÇ·»É³Ý»ñÇ 
½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ÇÝí³½Ç³



²Ëï³Í³·áõÙÁ (2)

- շÇ·»É³Ý ÏÉ³ÝíáõÙ ¿ ¿åÇÃ»ÉÇ M-µççÇ
ÏáÕÙÇó

- M-µççÇó ï»Õ³փáËíáõÙ ¿ Ù³Ïñáý³·
- սÏëíáõÙ ¿ Ù³Ïñáý³·Ç ³åáåïá½

ն³Ë³µáñµáù³ÛÇÝ óÇïáÏÇÝÝ»ñի (IL-1, 
IL-6, TNF-α) արտադրությամբ

- ք»Ùáï³ùëÇëÇ ³ÏïÇí³óáõÙ ⇒
ÏáÉáÝáóÇïÝ»ñÇ ¿åÇÃ»ÉÇ µáñµáùáõÙ ⇒
³Õու å³ïÇ ë»ñÙÝ³óñáõÙ ßÇ·»É³Ý»ñáí

- ցÇïáïáùëÇÝÁ ÁÝÏճáõÙ ¿ ëåÇï³ÏáõóÇ 
ëÇÝÃ»½Á µççáõÙ



²Ëï³Í³·áõÙÁ (3)

ÞÇ·»É³Ý»ñի և տոքսինների քայքայում

⇒ բիոգեն ամինների ակտիվացում
⇒ աղու պատի միկրոշրջանառական

խանգարում
⇒ բորբոքային պրոցեսի ուժեղացում
⇒ աղիքային ֆունկցիայի խանգարում

(մոտորիկա, սեկրեցիա, ներծծում)



Կոլիտիկ համախտանիշի
ախտածագումը

1. Աղու իներվացիայի խանգարում, 
լորձաաթաղանթի բորբոքում` կտրուկ
սպաստիկ ցավեր որովայնում

2. Աղու տարբեր հատվածների անկանոն
կծկումներ` աղքատիկ կղանք` 
բորբոքային էքսուդատով (լորձ, արյուն)

3. ՈՒղիղ և սիգմայաձև աղու մկանների
ջղակծկումներ` կեղծ կանչեր և նքոցներ



M-µçÇçÝ»ñ



ÞÇ·»É³ÛÇ Ý»ñÃ³փ³ÝóáõÙÁ 
¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ (1)



ÞÇ·»É³ÛÇ Ý»ñÃ³փ³ÝóáõÙÁ 
¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ (2)



êáõñ µáñµáùáõÙ

Shigella

1.

2.

IL-1 
IL-6 
TNF-α

3.
4.

IL-8

5.

M-cell



²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³

Ð³ëï ³ÕÇùÇ ¹Çëï³É Ñ³ïí³ÍÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙÁª

 ëáõñ Ï³ï³é³É µáñµáùáõÙ

 ýÇµñÇÝá½-Ý»ÏñáïÇÏ

 Ëáó»ñÇ ³é³ç³óáõÙ

 Ëáó»ñÇ É³í³óáõÙ



Ð³ëï ³ÕÇùÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ 
µáñµáùáõÙ և Ý»Ïñá½ 



Ð³ëï ³ÕÇùÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ 
³ÝáÃÝ»ñÇ É³ÛÝ³óáõÙ



ÈáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µáñµáùáõÙ և
ËáóáïáõÙ



¸³ë³Ï³ñ·áõÙ

Àëï ÁÝÃ³óùÇ Àëï
ï³ñµ»ñ³ÏÇ

Àëï 
Í³ÝñáõÃÛ³Ý 

• êáõñ

- Ó·Ó·íáÕ (3ß-3³միս)
- çÝçí³Í

• ՔñáÝÇÏ³Ï³Ý

- ³Ëï³¹³ñÓվáÕ

- ³ÝÁÝ¹Ñ³ï

• ÎáÉÇï³ÛÇÝ

• ¶³ëïñá-
¿Ýï»ñáÏáÉÇï³ÛÇÝ 

• ¶³ëïñá-
¿Ýï»ñÇï³ÛÇÝ
(Sonne)

• Â»Ãև
• ØÇçÇÝ
Í³ÝñáõÃÛ³Ý

• Ì³Ýñ



ÎÉÇÝÇÏ³
 ÆÝÏáõµ³óÇáÝ ßñç³ÝÁ` 2-5 ûñ

 ÎÉÇÝÇÏ³Ý Ï³Ëí³Í ¿ Ñ³ñáõóãÇ ï»ë³ÏÇó, 
ÑÇí³Ý¹Ç ï³ñÇùÇó, áõÕ»ÏóáÕ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó

 Ì³Ýñ »Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ ¶ñÇ·áñև-ÞÇ·Ç և
üÉ»ùëÝ»ñÇ ¹Ç½»Ýï»ñÇ³Ý

 ԲáÛ¹Ç ¹Ç½»Ýï»ñÇ³Ý ÝÙ³Ý ¿ ¼áÝÝ»ÛÇ 
¹Ç½»Ýï»ñÇ³յիÝ, ÇëÏ ÜÛáõÏ³ëտÉÁ` üÉ»ùëÝ»ñÇÝ

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ï. 

üÉ»ùëÝ»ñÇ ëáõñ ¹Ç½¿Ýï»ñÇ³ (flexneri 2a), ÏáÉÇï³ÛÇÝ 
ï³ñµ»ñ³Ï, ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý



ÎáÉÇï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï (1)

²Ù»Ý³Ñ³ճ³Ë դրսևորում (90%)` 
ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ և ¹Çëï³É Ñ»ÙáÏáÉÇïÇ
առաջացմամբ

 ÆÝïáùëÇÏ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß`

- ëáõñ ëÏÇ½µ

- ý»µñÇÉ ç»ñÙáõÃÛáõÝ 1-3 ûñ

- ÃáõÉáõÃÛáõÝ,  ·ÉË³ó³í, ·ÉË³åïáõÛï

- ³Ýáé»ùëÇ³



ÎáÉÇï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï (2)

 ¸Çëï³É Ñ»ÙáÏáÉÇïÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß`

1. ÏÍÏ³Ýù³ÛÇÝ ó³í»ñ Ó³Ë ½ëï³ÛÇÝ
ßñç³ÝáõÙ

2. ÝùáóÝ»ñ և Ï»ÕÍ Ï³Ýã»ñ
3. Ñ³ճ³Ë³ÏÇ ³Õù³ïÇÏ ÏÕ³Ýù, 

ÉáñÓáí և ³ñÛáõÝáí (é»Ïï³É Ãùáó)
4. ëÇ·Ù³Û³Óև ³ÕÇÝ ÇÝýÇÉïñ³óí³Í, 

ó³íáï
5. Ñ»ï³ÝóùÇ áã ÉñÇí փ³ÏáõÙ (անուսի հորանջում)









¶³ëïñá¿Ýï»ñÇï³ÛÇÝ  ï³ñµ»ñ³Ï

 ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³
 ëñïË³éÝáó, փëËáõÙ
 ï³ñ³ÍáõÝ ó³í»ñ áñáí³ÛÝáõÙ
 ³é³ï çñÇկ ÏÕ³Ýù
 çñ³½ñÏÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ (I-II ³ëïÇճ³Ý)

¶³ëïñá¿Ýï»ñáÏáÉÇï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï
ÜáõÛÝ Ýß³ÝÝ»ñը, սակայն
ÏÕ³ÝùÁ 2-3-ñ¹ ûñí³ÝÇó ոչ ³é³ï`
ÉáñÓáí և ³ñÛáõÝáí



¶ñÇ·áñÇ»í-ÞÇ·Ç ¹Ç½»Ýï»ñÇ³ÛÇ 
ÏÉÇÝÇÏ³

 ÀÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³é³í»É Í³Ýñ (Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ 15 ³Ý·³Ù 
µ³ñÓñ ¿, ù³Ý ËáÉ»ñ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï)

 ê³ñëáõé, ç»ñÙáõÃÛáõÝ ÙÇÝãև 40°C
 ÎÕ³ÝùÁ ³é³ï, çñ³ÛÇÝ ’’Ùë³çñÇ’’ Óևáí

⇒ աղքատիկ`   ÉáñÓáí և ³ñÛáõÝáí
 î»Ý»½ÙÝ»ñ, áñáí³ÛÝ³å³ïÇ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ÏÍÏáõÙÝ»ñ
 àõÕÇÕ ³Õáõ ³ñï³ÝÏáõÙ, ³ÕÇÝ»ñÇ å³ñ»½
 Բ³½Ù³ù³Ý³Ï փëËáõÙÝ»ñ, II-IV ³ëïÇճ³ÝÇ çñ³½ñÏáõÙ
 òÝóáõÙÝ»ñ, ÏáÉ³åë, ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

(ընդհուպ` մինչևÏáÙ³)
 ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ïáùëÇÏ ßáÏ, ë»åëÇë
 Ð»ÙáÉÇïÇÏá-áõé»ÙÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß (2-ñ¹ ß³µ³Ãí³ÝÇó)



È³µáñ³ïáñ ³ËïáñáßáõÙ

 ÎÕ³ÝùÇ µ³Ïï»ñÇ³µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ (ó³Ýùë` 22-80%)

 ÎÕ³ÝùÇ ÏáåñáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 
(35-50   և ³í»É Ý»ÛïñáýÇÉ É»ÛÏáóÇïÝ»ñ
ï»ë³¹³ßïáõÙ, ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñ)

 Þճ³µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ
- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ (ELISA)

- ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ»Ù³·ÉáõïÇÝ³óÇ³
(մինիմալ` 1:200)

- ÇÙáõÝáýÉáõáñ»ëó»Ýïային



ÞÇ·»É³Ý»ñÇ ³ճÁ ë»É»ÏïÇí
ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ (1)



ÞÇ·»É³Ý»ñÇ ³ճÁ ë»É»ÏïÇí
ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ (2)



¶áñÍÇù³ÛÇÝ ³ËïáñáßáõÙ 

è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³`
åñáÏïáëÇ·ÙáÇ¹Çï

 Ï³ï³é³É

 Ï³ï³é³É-Ñ»Ùáé³·ÇÏ

 ¿ñá½Çí

 Ëáó³ÛÇÝ



è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ÛÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
üÉ»ùëÝ»ñÇ ¹Ç½»Ýï»ñÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï

äñáÏïáëÇ·ÙáÇ¹Çï Â»Ãև
%

ØÇçÇÝ 

%
Ì³Ýñ

%

Ï³ï³é³É

Ï³ï³é³É-
Ñ»Ùáé³·ÇÏ

¿ñá½Çí

Ëáó³ÛÇÝ

100
-

-
-

8
42

39
11

-
9

44
47



è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ (1)



è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ (2)



Բ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ

²ÕÇù³ÛÇÝ ²ñï³ÕÇù³ÛÇÝ

 àõÕÇÕ ³Õáõ 

³ñï³ÝÏáõÙ

 ²ÕÇùÇ Ã³փ³Í³ÏáõÙ

 îáùëÇÏ Ù»·³ÏáÉáÝ

 Բ³Ïï»ñ»ÙÇ³

 Մեզենտերիալ
անոթների թրոմբոզ
 Ð»ÙáÉÇïÇÏ-áõé»ÙÇÏ
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß

 ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ í³ñ³Ï 
(Ãáù³µáñµ)



àõÕÇÕ ³Õáõ ³ñï³ÝÏáõÙ



îáùëÇÏ Ù»·³ÏáÉáÝ



ԲáõÅáõÙ

 êÝÝ¹³Ï³ñ·

ë»Õ³Ý N 4 Áëï ä»í½Ý»ñÇ

 ¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ

 ²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ



¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ (1)

Â»Ãև Óև
ÜÇïñáýáõñ³ÝÝ»ñ       

- Furazolidone

- Ercefuryl

4-ûùëÇËÇÝáÉáÝÝ»ñ

- Intetrix



¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ (2)

ØÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Óև
êáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ

Sulfamethoxazole-trimethoprim

üïáñËÇÝáÉáÝÝ»ñ

- Ciprofloxacin

- Ofloxacin

- Norfloxacin



¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ (3)

Ì³Ýñ Óև
üïáñËÇÝáÉáÝÝ»ñ

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ

- ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñ (Gentamicin)
- ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ (Ceftriaxone, Cefazolin)



²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ (1)

 è»ÑÇ¹ñ³ï³óÇáÝ µáõÅáõÙ

- Օրալ (Regidron, ORS, Oralit, 
Citroglucosolane)
- ä³ñ¿Ýï»ñ³É (Ringer, Ringer-Lactat, 
Quartasol, Acesol, Trisol, Disol)



²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ (2)

 Էնտերոսորբենտներ
- Smecta
- Enterocat
- Enterosorb
- Polysorb

 Ø³ñëáÕ³Ï³Ý ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ
Creon
Festal
Mezim-forte
Pansinorm-forte



²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ (3)

 êå³½ÙáÉÇïÇÏÝ»ñ
- Drotaverine (no-spa)
- Mebeverine (Duspatalin)
- Papaverine

 Վիտամիններ (բալանսավորված)
- Complevit
- Decamevit
- Vitrum



²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 4

 ÆÙáõÝáÏ³ñ·³íáñáÕ µáõÅáõÙ

- Methyluracyl

- Pentoxil

 äñáµÇáïÇÏÝ»ñ, ¾áõµÇáïÇÏÝ»ñ
Enterol

Hilac-forte 

Linex

Lactobacterin

Bificol



²ÙփáփáõÙ

 ¸Ç½»Ýï»ñÇ³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÏÕ³ÝùáõÙ 
³ñÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ïճ³é

 ԲáõÅÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 
µ»ñ»É µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ù³Ñí³Ý

 ԲÝáñáß ¿ åñáÏïáëÇ·ÙáÇ¹ÇïÇ ³é³ç³óáõÙ 

 Î³ñáÕ ¿ ³ÝóÝ»É ËñáÝÇÏ ÓևÇ

 ԲáõÅíáõÙ ¿ Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É 
¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñáí 



ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՏԻՖ

ԵՊԲՀ
ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոն

2016



´ÝáñáßáõÙÁ

Սáõñ անթրոպոնոզ աղիքային í³ñ³Ï ¿: 

ԸÝÃ³ÝáõÙ ¿ ï»Ý¹áí, ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí, 

µ³Ïï»ñ»ÙÇ³Ûáí, ÉÛ³ñ¹Ç ¨ ÷³ÛÍ³ÕÇ Ù»Í³óÙ³Ùµ, µ³ñ³Ï 

³ÕÇÝ»ñÇ ³íß³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ: 



ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ

§îÇý¦ ï»ñÙÇÝÁ (ÍáõË, Ùßáõß) Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹»é¨ë 
ÐÇåáÏñ³ïÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó ¨ ÙÇÝã 19-ñ¹ ¹³ñÁ 
³ÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ ó³ÝÏ³ó³Í ï»Ý¹³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý 
ÙÃ³·ÝáõÙáí Ï³Ù Ïáñëïáí:

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ ³é³çÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ïí»É »Ý 
´ñ»ï³ÝáÝ (1813) ¨ Þ³ñÉ ÈáõÇÝ (1829):

àñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ïÇýÇ ¹³ë³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ïí»É ¿ 
éáõë Ù»Í Ã»ñ³å¨ï ê.ä. ´áïÏÇÝÁ: 



ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ ( 1 )

Ð³ñáõóÇãÁ ³é³çÇÝÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É »Ý î. 
´ñáíÇãÁ 1874 Ã.-ÇÝ Îñ³ÏáíáõÙ ¨ Ü. êáÏáÉáíÁ 1876 Ã.-
ÇÝ ê³ÝÏï-ä»ï»ñµáõñ·áõÙ` ä»»ñÛ³Ý µÍ»ñÁ 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë:

¾µ»ñïÁ 1880 Ã.-ÇÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¿ Ñ³ñáõóÇãÁ 
÷³ÛÍ³ÕáõÙ ¨ ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ:

Ø³ùáõñ ÏáõÉïáõñ³Ý ³é³çÇÝÁ ³Ýç³ï»É ¿ ¶. Ð³ýÏÇÝ 
1881 Ã.-ÇÝ:



ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ ( 2 )

Ð³ñáõóÇãÁ` Salmonella typhi
ÀÝï³ÝÇùÁ` Enterobacteriacae
ò»ÕÁ` Salmonella 
¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý ß³ñÅáõÝ, Ùïñ³Ï³íáñ óáõåÇÏ ¿
êåáñ ¨ å³ïÇ× ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ
Ð³Ï³·»ÝÝ»ñ`

– ëáÙ³ïÇÏ ç»ñÙ³Ï³ÛáõÝ O Ñ³Ï³·»Ý
– Ùïñ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙ³½·³ÛáõÝ H Ñ³Ï³·»Ý

²Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿`
– ¿Ý¹áïáùëÇÝáí
– ³·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍáÝÝ»ñáí ( ÑÇ³ÉáõñáÝÇ¹³½³, 

ýÇµñÇÝáÉÇ½ÇÝ, É»óÇïÇÝ³½³, Ñ»ÙáÉÇ½ÇÝ, 
Ï³ï³É³½³ )



ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ ( 3 )

Î³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ`

– ÑáÕáõÙ ¨ çñáõÙ` 1-5 ³ÙÇë

– ³ñï³Ãáñ³ÝùÝ»ñáõÙ` ÙÇÝãև 25 ûñ

– ³Õïáïí³Í ëåÇï³Ï»Õ»ÝÇ íñ³` ÙÇÝãև 14 ûñ

– ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ íñ³` ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇó ÙÇÝã¨ ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³Ã, 
Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ÃÇ ¨ ³Õ³ó³Í ÙëÇ Ù»ç

– 500 ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 1 Å³Ù

– 1000 ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ áãÝã³ÝáõÙ ¿ ³ÏÝÃ³ñÃáñ»Ý

– ë³éáõÛóÇ Ù»ç å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 60 ûñ

– ß³ï ½·³ÛáõÝ ¿ Ñ³Ï³սեպտիկ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` ÉÇ½áÉ, 
ùÉáñ³ÙÇÝ, ý»ÝáÉ, ëáõÉ»Ù³ (ù³Ûù³ÛíáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ñáå»áõÙ)

Ð³ñáõóÇãÁ Ï³ñáÕ ¿ Ó¨³÷áËí»É L-Ó¨»ñÇ 



Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ ( 1 )

ì³ñ³ÏÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñ`

1. ËñáÝÇÏ³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³ÏÇñÝ»ñ (ï³ñÇÝ»ñ ¨
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ)

2. ³ïÇåÇÏ ¨ Ã»Ã¨ Ó¨»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, Ñ³ïÏ³å»ë 
ëÝÝ¹ի Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý վայրերում ¨
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ïáÕ

3. Ñ³½í³¹»å` ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ÷áõÉáõÙ ·ïÝíáÕ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñ

ì³ñ³ÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ`

1. ý»Ï³É-ûñ³É



Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ ( 2 )

öáË³ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ`

1. Ï»Ýó³Õ-կոնտակտային
2. çñ³ÛÇÝ

3. ëÝÝ¹³ÛÇÝ

4. áã å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ ¿ ×³Ýճերի ·áñÍáÝÁ

ê»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ`

• ³Ù³é-³ßÝ³Ý³ÛÇÝ

´³Ïï»ñÇ³ÏñáõÃÛáõÝ`

• ëáõñ` ÙÇÝã¨ 3 ³ÙÇë

• ËñáÝÇÏ³Ï³Ý` 3 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ, ÁÝ¹Ñáõå՝ óÙ³Ñ



²Ëï³Í³·áõÙ ( 1 )

²Ëï³Í³·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ëË»Ù³Ý`

1. Ñ³ñáõóÇãÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ëñ³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ ïñ³Ïï 
(í³ñ³ÏÇã ¹á½³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 ÙÉÝ-1 ÙÉñ¹ Ù³Ýñ¿)

2. ներÃ³÷³ÝóáõÙ ëáÉÇï³ñ ýáÉÇÏáõÉÝ»ñ (ä»»ñÛ³Ý µÍ»ñ) 
¨ ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ` ÉÇÙý³¹»ÝÇï, áñÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÇÝÏáõµ³óÇáÝ ßñç³ÝÇÝ

3. µ³Ïï»ñ»ÙÇ³ (ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ դրսևորում)



²Ëï³Í³·áõÙ ( 2 )

4. ïáùëÇÝ»ÙÇ³, ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³

Ա½¹»óáõÃÛáõÝ

– Ý»Ûñáïñáå (status typhosus)

– ëÇÙå³ÃÇÏ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ ¨ í»·»ï³ïÇí 
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ íñ³` Ëáó»ñÇ ³é³ç³óáõÙ

– ÙÇáÏ³ñ¹Ç`  ïáùëÇÏ ÙÇáÏ³ñ¹Çï

– áëÏñ³ÍáõÍÇ` É»ÛÏáå»ÝÇ³

– ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ³íß³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³

– ինֆեկցիոն-ïáùëÇÏ ßáÏ



²Ëï³Í³·áõÙ ( 3 )

5. Ñ³ñáõóÇãÇ å³ñ»ÝËÇÙ³ïá½ դիսեմինացիա

6. Ñ³ñáõóÇãÇ ³ñï³½³ïáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó 

(²ñïÛáõëÇ ý»ÝáÙ»ÝÇ ³é³ç³óáõÙ)

7. Ñ»ïí³ñ³Ï³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ÇÙáõÝÇï»ïÇ 
³é³ç³óáõÙ (15-20 ï³ñÇ ï¨áÕությամբ)



²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³

I. àõÕ»Õ³ÝÙ³Ý áõé×»óáõÙ` ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 1-ÇÝ ß³µ³Ã

II. Ü»Ïñá½Ç ßñç³Ý` ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ß³µ³Ã

III. Êáó»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ßñç³Ý` 2-ñ¹ ß³µ³Ãվա í»ñç ¨
³ÙµáÕç 3-ñ¹ ß³µ³ÃÁ

IV. Ø³ùáõñ Ëáó»ñÇ ßñç³Ý` ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 4-ñ¹ ß³µ³Ã

V. Êáó»ñÇ É³í³óÙ³Ý ßñç³Ý (¿åÇÃ»Éիզ³ցում), 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 5 - 6-ñ¹ ß³µ³Ã



àõÕ»Õ³ÝÙ³Ý áõé×»óáõÙ



Êáó»ñ ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³



¸³ë³Ï³ñ·áõÙ

1. îÇåÇÏ Ó¨ (Ã»Ã¨, ÙÇçÇÝ Í³Ýñ ¨ Í³Ýñ)

2. ²ïÇåÇÏ Ó¨

³µáñïÇí, 

çÝçí³Í

3.  øáÕ³ñÏí³Í Ó¨»ñ (åÝ¨ÙáïÇý, ÏáÉáïÇý, 
ËáÉ³Ý·ÇáïÇý, Ù»ÝÇÝ·áïÇý, ¿Ýó»ý³ÉáïÇý, 
Ý»ýñáïÇý, áñáí³ÛÝ³ïÇý³ÛÇÝ ë»åëÇë)



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 1 ) 
տÇåÇÏ Ó¨

Հիվանդության շրջաններն են`

ինկուբացիոն`      7-21 օր (ÙÇçÇÝը` 14-15)

սկզբնական`        մինչև 1 շաբաթ

ծաղկման`           2-3 շաբաթ

ախտանիշների հետզարգացման`  1 շաբաթ

ապաքինման`      2-4 շաբաթ



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 2 ) 

êÏÇ½µÁ` ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý, 

Ñ³Ù³é ·ÉË³ó³í»ñ,

³ÝùÝáõÃÛուն, 

ç»ñÙության ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý µ³ñÓñ³óուÙ:

î»Ý¹Á` febris continua

Աé³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ïáñ³·Í»ñÝ »Ý` 
ìáõÝ¹»ñÉÇËÇ, 
´áïÏÇÝÇ,
ÎÇÉ¹Ûáõß¨ëÏáõ:



ìáõÝ¹»ñÉÇËÇ Ïáñ³·ÇÍ

37ºC

38ºC

39ºC

40ºC

41ºC

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
ûñ»ñß³µ³ÃÝ»ñûñ»ñ



´áïÏÇÝÇ Ïáñ³·ÇÍ

37ºC

38ºC

39ºC

40ºC

41ºC

ûñ»ñ



ÎÇÉ¹Ûáõß¨ëÏáõ Ïáñ³·ÇÍ

37ºC

38ºC

39ºC

40ºC

41ºC

1 2 3 4 5 6 7 8
ûñ»ñ



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 3 )
ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·

• ÃáõÉáõÃÛáõÝ

• ·ÉË³ó³í

• ³å³ÃÇ³ 

• ³¹ÇÝ³ÙÇ³ 

• ¹»åñ»ëÇ³

• §Ñ³Ý¹³ñï¦ ½³é³Ýó³Ýù

• status typhosus

• Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ (í³ñ³Ï³ÛÇÝ ÷ëÇËá½) 



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 4 )

Մ³ßÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñ

• ËÇëï ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ, Ñ³ïÏ³å»ë ¹»մùÇ (plethora 
abdominalis)

• í³ñ¹³ó³Ý` 8-10-ñ¹ ûñÁ (աղքատիկ)

• üÇÉÇåáíÇãÇ ³Ëï³ÝÇß ( + )

ՇÝã³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·

• µñáÝËÇïÝ»ñ

• Ãáù³µáñµ»ñ (µÉÃ³Ï³ÛÇÝ ¨ µÉÃ³ÛÇÝ)

• 40% ¹»åù»ñáõÙ` ³Ý·ÇÝ³



ì³ñ¹³ó³Ý ( 1 )



ì³ñ¹³ó³Ý ( 2 )



ì³ñ¹³ó³Ý ( 3 )



ì³ñ¹³ó³Ý ( 4 )



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 5 )

Ստամոքս-³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·

• ïÇý³ÛÇÝ É»½áõ, §ýáõÉÇ·ÇÝá½¦

• ³µ¹áÙÇÝ³É ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ (ä³¹³ÉÏ³ÛÇ, ìá·ñ³ÉÇÏÇ,

·³ñ·áõÉ»Ù³Ý)

• Ñ»å³ïáëåÉ»ÝáÙ»·³ÉÇ³` 5-7-ñ¹ ¨ 4-5-ñ¹ ûñ»ñÇó

• մեթեորիզմ
• փորկապություն
• երբեմն` լուծ թթու հոտով, §ոլոռի ապուրի¦ տեսքով



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 6 )

êիրտ-անոթային Ñ³Ù³Ï³ñ·

• Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý µñ³¹ÇÏ³ñ¹Ç³

• åáõÉëÇ ¹ÇÏñáïÇ³ (Í³Ýñ ձև)

• ÑÇåáïáÝÇ³

• ëñï³ÙÏ³ÝÇ ¹ÇëïñáýÇ³

• ïáùëÇÏ ÙÇáÏ³ñ¹Çï



ÎÉÇÝÇÏ³ (7)

Միզասեռական Ñ³Ù³Ï³ñ·

- օլիգուրիա
- պրոտեինուրիա
- ցիլինդրուրիա
- միկրոհեմատուրիա
- բակտերուրիա

• Ù³ëïÇïÝ»ñ, ûñËÇïÝ»ñ, ¿åÇ¹Ç¹ÇÙÇïÝ»ñ, ¹ÇëÙ»Ýáé»³
• ÑÕÇÝ»ñÇ Ùáï` ³µáñïÝ»ñ, í³Õ³Å³Ù ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃáõÝ



ÎÉÇÝÇÏ³ ( 8 )

Ì³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ

• Ï³ñ×³ï¨ É»ÛÏáóÇïá½ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ 
(³é³çÇÝ 2-3 ûñ»ñÁ)

• É»ÛÏáå»ÝÇ³
• ³Ý¿á½ÇÝáýÇÉÇ³
• Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ÉÇÙýáóÇïá½



²ïÇåÇÏ Ó¨»ñ

²µáñïÇí ïÇý
Î³ñ×³ï¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ïÇåÇÏ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ 
ընդհատում ¨ ÑÇí³Ý¹Á ëÏëáõÙ ¿ ³å³ùÇÝí»É:

æÝçí³Í ïÇý
Î³ñ¹ÇÝ³É ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³½Çí »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í : 
ՀÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³×³-
ñ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ, µ³Ïï»ñÇ³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ß×³µ³-
Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 
µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ:



øáÕ³ñÏí³Í Ó¨»ñ

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý áã í³é 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ýáÝÇ íñ³ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý 
³é³ÝÓÇÝ ûñ·³ÝÇ Ï³Ù ûñ·³Ý- Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ:

´áÉáñ ùáÕ³ñÏí³Í Ó¨»ñÇó ³é³í»É Í³Ýñ ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ 
ÏáÉáïÇýÁ, ï³Éáí µ³ñÓñ Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹ áñáõÙ 
³ËïáñáßáõÙÁ Ñ³×³Ë Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ å³Ã³Ý³ïáÙÇáñ»Ý:



Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ïÇýÇ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ»ñÁ

• ëáõñ ëÏÇ½µ (60-80%)

• Ñ³×³Ë »Ý Ã»Ã¨ Ó¨»ñÁ

• ï»Ý¹Ç ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë Ïñ×³ïíáõÙ ¿ 
ÙÇÝã¨ 5-7 ûñ

• Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ÝáñÙ³É ¿ (50%)

• ß×³µ³Ý³Ï³Ý Ã»ëï»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ÉÇÝ»É 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ



ÚáõñÑ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ( 1 )

²Õáõ Ã³÷³Í³ÏáõÙ ( 0.5-3% )

• Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ` 2-ñ¹ ß³µ³Ãí³ í»ñç, 3-ñ¹ ß³µ³Ã ¨ 4-ñ¹ 
ß³µ³Ãվա ëÏÇ½µ

• ÑÝ³ñ³íáñ է ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝÃ³óùÇ ¹»åùáõÙ

• ó³íÁ ÃáõÛÉ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, Ñ³ïÏ³å»ë Í³Ýñ ձևի ¹»åùáõÙ

• ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ է ½ëï³Õáõ í»ñçÝ³ÛÇÝ Ñ³ïí³Íի 20-30 ëÙ

• Ñ³×³Ë 1 Ã³÷³Í³ÏáõÙ ¿, Ñ³½í³¹»å` µ³½Ù³ÏÇ

• Ýå³ëïáõÙ են ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ և ¹Ç»ï³ÛÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ, 
ÏïñáõÏ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ, ÏáåÇï ßáß³÷áõÙÁ

• ¹ÇïíáõÙ ¿ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ Ëáñ³óáõÙ

• Ù»տ»áñÇ½Ù, ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³, 

• É»ÛÏáóÇïá½` Ã³÷³Í³ÏáõÙÇó 4-6 Å³Ù ³Ýó



´³ñ³Ï ³Õáõ Ã³÷³Í³ÏáõÙ



Úáõñ³Ñ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ( 2 )
²ÕÇù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ ( 1-8% )

• Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ` 2-ñ¹ ß³µ³Ãí³ í»ñç, 3-ñ¹ ß³µ³Ã ¨ 4-ñ¹ ß³µ³Ãí³
ëÏÇ½µ

• Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ` 
- ³Õու å³ïÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ ¹»ëïñáõÏóÇ³ 
- Ñ»Ùáëï³½Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

Ù³Ï³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙ 
³ñÛ³Ý ýÇµñÇÝáÉÇïÇÏ ³կïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ

• ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É`
– ùáÕ³ñÏí³Í 
– ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ

Ý³¨`
– ùÃ³ÛÇÝ
– ÉÝ¹³ÛÇÝ
– ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ



Úáõñ³Ñ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ( 3 )

Ինֆեկցիոն-ïáùëÇÏ ßáÏ

• ժ³ÙÏ»ïÝ»ñ` 2-3-ñ¹ ß³µ³ÃÝ»ñ
• Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ` Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ µ³Ïï»ñÇóÇ¹ 

µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷»ñ
• ¹ÇïíáõÙ »Ý 

- Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ Ëáñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 
- Ãáù»ñÇ և áõÕ»ÕÇ ³Ûïáõó 
- ëáõñ Ù³Ï»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ

àã Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
Ãáù³µáñµ åÇ»ÉÇï
å³ñáïÇï ëïáÙ³ïÇï
Ù³ëïáÇ¹Çï ÃñáÙµáýÉ»µÇï
ûïÇï ýÉ»·ÙáÝ³Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ



êñ³óáõÙÝ»ñ
êñ³óáõÙÝ»ñ`

• Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ հ»ï½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ 
(¹»é¨ë չկարգավորված ç»ñÙության ¹»åùáõÙ)

• պայմանավորված »Ý í³ñ³Ï³ÛÇÝ åñáó»ëÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ùµ 
(¹»é¨ë ãÓ¨³íáñí³Í ÇÙáõÝÇï»ïÇ ¹»åùáõÙ)

• ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ³×áí

• Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É »½³ÏÇ ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ



è»óÇ¹ÇíÝ»ñ
è»óÇ¹ÇíÝ»ñ`
• ÇÑ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ÝáñÙ³É³óáõÙÇó Ñ»ïá
• կապված »Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ áã é³óÇáÝ³É ÏÇñ³éÙ³ն հետ

(Ï³ñ× Ïáõñë»ñ, áã µ³í³ñ³ñ ¹»Õ³ã³÷»ñ) և ոչ ÉÇ³ñÅ»ù ÇÙáõÝÇï»ï
• µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÉÇùի նման ÏÉÇÝÇÏո-

ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí
• Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É`

- í³Õ` ÝáñÙ³É ç»ñÙության 20-30-ñ¹ ûñÁ
- áõß` ÝáñÙ³É ç»ñÙության 30-35-ñ¹ ûñÁ

• ÉÇÝáõÙ »Ý »½³ÏÇ, ÏñÏÝ³ÏÇ Ï³Ù µ³½Ù³ÏÇ 
• áõÝ»Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³Ýß³ÝÝ»ñ` 

- սուբֆեբրիլիտետ ³å³ùÇÝÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ, 
- ãÏñ×³ïíáÕ ÉÛ³ñ¹ ¨ ÷³ÛÍ³Õ, 
- ³Ýáé»ùëÇ³, ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³         

• µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý µ³ñáñ³Ï ÁÝÃ³óùáí` Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 
µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý µ³ó³éíáõÙ



²ËïáñáßáõÙ
1. ´³Ïï»ñÇ³µ³Ý³Ï³Ý`

– Ñ»ÙáÏáõÉïáõñ³
– Ïáåñá-, áõñá-, µÇÉÇÏáõÉïáõñ³

2. Þ×³µ³Ý³Ï³Ý`
– ìÇ¹³ÉÇ é»³ÏóÇ³` Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ïÇïñÇ ³×áí

¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ 
– ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ»Ù³·ÉÛáõïÇÝ³óÇ³` 1:160 ³ËïáñáßÇã 

ïÇïրáí

3. ÆÙáõÝ³µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ` ԻՖԱ, ԿԱՌ և այլն

(í³Õ ³ËïáñáßáõÙ, 90-95% Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ)



´áõÅáõÙ (1)

1.    é»ÅÇÙ` աÝÏáÕÝ³ÛÇն
մինչև նորմալ ջերմաստիճանի 6-7-րդ օրը

2.    ¹Ç»ï³` ë»Õ³Ý N4 
մինչև նորմալ ջերմաստիճանի 7-8-րդ օրը

3.    µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ë³Ý³óÇ³

4.    պ³ï×³é³·Çï³Ï³Ý µáõÅáõÙ
մինչև նորմալ ջերմաստիճանի 10-րդ օրը

5.    աËï³Í³·áõÙն³ÛÇÝ µáõÅáõÙ



´áõÅáõÙ (2)

Պ³ï×³é³·Çï³Ï³Ý µáõÅáõÙ`  

É¨áÙÇó»ïÇÝ` Áëï é³óÇáÝ³É ëË»Ù³ÛÇ

դ»Õ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` 

ýïáñËÇÝáÉáÝÝ»ñ`

- óÇåñáýÉáùë³óÇÝ

- ûýÉáùë³óÇÝ, ÝáñýÉáùë³óÇÝ`
3-ñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ`

- ó»ýáï³ùëÇÙ
- ó»ýïñÇ³ùëáÝ



´áõÅáõÙ ( 3 )
²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ`

• Ã»Ã¨ ÁÝÃ³óù`

– ³é³ï ÑÕáõÏÝ»ñ` 2,5 - 3 ÉÇïñ ûñÁ
– ¿Ýï»ñáëáñµ»ÝïÝ»ñ, ëÝí»Éáõó 2 Å³Ù ³Ýó 

(¿Ýï»ñá¹»½ , åáÉÇý»å³Ý, ³ÍË³ÛÇÝ ëáñµ»ÝïÝ»ñ)

• ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý`

– Ý/»` 5% ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ ÉáõÍáõÛÃ, É³Ïï³ëáÉ, Ïí³ñï³ëáÉ, ³ó»ëáÉ
– 5-10% ³ÉµáõÙÇÝÇ ÉáõÍáõÛÃ

• Í³Ýñ`

– í»ñÁ Ýßí³ÍÇÝ ³í»É³óíáõÙ ¿ åñ»¹ÝÇ½áÉáÝ` Ï³ñ×³ï¨ Ïáõñëáí

ԲáÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ïñíáõÙ ¿ É»ÛÏáåá»½Ç ¨ é»å³ñ³ïÇí 
åñáó»ëÝ»ñÇ ËÃ³ÝÇãÝ»ñ` Ù»ÃÇÉáõñ³óÇÉ և å»ÝïûùëÇÉ



´áõÅáõÙ ( 4 )
²ÕÇù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ`

1. µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³Ý·Çëï, ë³éÁ áñáí³ÛÝÇ íñ³

2. 12 Å³Ù ã»Ý Ï»ñ³ÏñáõÙ, ï³ÉÇë »Ý ÙÇÝã¨ 600 ÙÉ 
ÑÛáõÃ»ñ ¨ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ, ³ÛÝáõÑ»ï¨`

ժ»É», ÏÇë»É, Ã»ñË³ß Óáõ, Ï³ñ³·, 

4-5 ûñ ³Ýó` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»Õ³Ý

3.  մակարդելիությունը կարգավորող միջոցներ` 

– 10% CaCl2
– 5% ³ÙÇÝáÏ³åñáÝ³ÃÃáõ
– ýÇµñÇÝá·»Ý
– ¹ÇóÇÝáÝ
– íÇÏ³ëáÉ



´áõÅáõÙ ( 5 )

²Õáõ Ã³÷³Í³ÏáõÙ`

– ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ íÇ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ

ÊñáÝÇÏ³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³ÏñáõÃÛ³Ý դեպքում խáñÑáõñ¹ ¿ 
ïñíáõÙ`

– »ñÏ³ñ³ï¨ ³ÙåÇóÇÉÇÝáÃ»ñ³åÇ³

– áõÕ»ÏóáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáõÅáõÙ



Դáõñë ·ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ

Ø³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,1-0,3%

¸áõñë ·ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿`

– ÉñÇí ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ùÇÝáõÙÇó Ñ»ïá
– ÏÕ³ÝùÇ ¨ Ù»½Ç 3 µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³µ³Ý³Ï³Ý 

Ñ»ï³½áïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó Ñ»ïá
– É»Õáõ 1 ³Ý·³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³µ³Ý³Ï³Ý 

Ñ»ï³½áïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó Ñ»ïá
– ÝáñÙ³É ç»ñÙÇ 21-ñ¹ ûñÁ (Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É µáõÅÙ³Ý 

¹»åùáõÙ)



ä³ñûïÇï³ÛÇÝ í³ñ³Ï

Parotitis epidemica

ºä´Ð
ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝ

2016



ê³ÑÙ³ÝáõÙ

êáõñ íÇñáõë³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý í³ñ³ÏÇã 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, µÝáñáßíáõÙ ¿ 

·ÉË³íáñ³å»ë Ãù³·»ÕÓ»ñÇ, ÇÝãå»ë

Ý³¨ ³ÛÉ ·»ÕÓ³ÛÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¨

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ:



ä³ïÙ³Ï³Ý 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ

V ¹³ñ Ù.Ã.³. ÐÇåáÏñ³ïÇ ÏáÕÙÇó
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ                  
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

1790 Ã. ûñËÇïÇ և ԿՆՀ-ի
ախտահարման ³é³çÇÝ 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

1934 Ã. íÇñáõëÇ ³Ýç³ïáõÙÁ

1946 թ.             վակցինայի ստացում

1972 թ.            ակտիվ իմունիզացիա



Ì³·áõÙÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Ð³ñáõóÇãÁª                           myxovirus parotitis

ÀÝï³ÝÇùª coronaviridae

Î³éáõóí³ÍùÁª èÜÂ

Ð³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª               Ï³ÛáõÝ ¿ ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ                                     
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
³ÝÏ³ÛáõÝª àõØ ×³ é³·³ÛÃÝ»ñÇ, µ³ñÓñ 
ç»ñÙ³ëïÇ ×³ÝÇ, ³Ëï³Ñ³ÝÇã
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

Ð³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ª                Ãáõù, ³ñÛáõÝ, Ù»½, áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏ,
ÏñÍùÇ Ï³Ã

îñáåÇ½Ùª                               ·»ÕÓ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù, ÎÜÐ 



Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ (1)

I. ì³ñ³ÏÇ ³ÕµÛáõñ 

 ÑÇí³Ý¹Ý»ñ (ÙÇÝã¨ 10-ñ¹ ûñÁ)

o ïÇåÇÏ Ó¨»ñ

o çÝçí³Í ¨ ÇÝ³å³ñ³Ýï Ó¨»ñ

 íÇñáõë³ÏÇñÝ»ñ

 é»ÏáÝí³É»ëó»ÝïÝ»ñ

II. öáË³ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ

 û¹³-Ï³ÃÇÉ³ÛÇÝ   

 Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß÷áõÙ

 Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ í³ñ³ÏáõÙ



Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ (2)

 ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝ` աÙ»Ýáõñ»ù

 աñ³Ï³Ý ë»éը` 1,5 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ

 15 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 
µéÝÏáõÙÝ»ñÇ Óևáíª Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í  
ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñáõÙ

 մ»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï Ñ³ճ³Ë 
ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ Í³Ýñ, µ³ր¹³ó³Í Óև»ñáí

 ÇÙáõÝÇï»ïը` կ³ÛáõÝ Ñ»ïÇÝý»ÏóÇáÝ

(ÏñÏÝÙ³Ý ¹»åù»ñÁª հազվադեպ) 



ÀÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ

ÀÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝ¹»ùëÁª 

70-80 %

3%

22%

35%

40%

ÐÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Ï³ÛÇÝ 
Ï³éáõóí³ÍùÁ

0-3 տ.
3-5 տ.

5-7 տ.

7-14 տ.



²Ëï³Í³·áõÙ

ØáõïùÇ ¹éÝ»ñ 
ì/ß ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃ 

²ñÛáõÝ

Âù³·»ÕÓ»ñ µ³½Ù³óáõÙ 

²ñÛáõÝ

ÂÇñ³Ë ûñ·³ÝÝ»ñ
(ÎÜÐ,ë»é³Ï³Ý ·»ÕÓ»ñ,
»ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ)

µ³½Ù³óáõÙ

ÆÙáõÝÇï»ïÇ Óև³íáñáõÙ

³é³çÝ³ÛÇÝ
íÇñáõë»ÙÇ³

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ
íÇñáõë»ÙÇ³

µáñµáù³ÛÇÝ 
փáփáËáõÃÛáõÝ-

Ý»ñ



¸³ë³Ï³ñ·áõÙ (1)

Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñ ºñ»Ë³Ý»ñ

Ø³ÝÇý»ëï³ÛÇÝ Óև»ñ

 ãµ³ñ¹³ó³Í

(ÙÇ³ÛÝ Ãù³·»ÕÓ»ñÁ)

 µ³ñ¹³ó³Í (å³ñûïÇï + 
³ÛÉ ·»ÕÓ»ñÇ Ï³Ù ÎÜÐ)

ÆÝ³å³ñ³Ýï

ØÝ³óáñ¹³ÛÇÝ »ñևáõÛÃÝ»ñ
³ÙáñÓÇÝ»ñÇ ³ïñáýÇ³

¹Ç³µ»ï

ËÉáõÃÛáõÝ

ÎÜÐ-Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙ

³ñÃñÇïÝ»ñ
³ÝåïÕáõÃÛáõÝ և ³ÛÉÝ

îÇåÇÏ Óև»ñ

·»ÕÓ³ÛÇÝ

ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ

Ë³éÁ

²ïÇåÇÏ Óև»ñ

çÝçí³Í

ÇÝ³å³ñ³Ýï

Բ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
ËÉáõÃÛáõÝ

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ í³ñ³Ï

ùñáÝÇÏ å³ÝÏñ»³ïÇï

ó»ñ»µñ³ëÃ»ÝÇ³

ëÇÝáíÇïÝ»ñ
³ÝåïÕáõÃÛáõÝ և ³ÛÉÝ



¸³ë³Ï³ñ·áõÙ (2) 

Àëï Í³ÝñáõÃÛ³Ýª

 Ã»Ãև Óև 23%

 ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý 52%

 Í³Ýñ Óև 20%

Ì³ÝñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß»ñª

 ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝ

 ·»ÕÓ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³ëïÇճ³Ý

 ÎÜÐ-Ç ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³ëïÇճ³Ý



ÎÉÇÝÇÏ³

 ÇÝÏáõµ³óÇáÝ ßñç³Ý                    11-21 
ûñ

 Ý³Ë³Ýß³Ý³ÛÇÝ ßñç³Ý               1-2 (4) 
ûñ

 Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³Ý                           6-9 ûñ

 ³å³ùÇÝÙ³Ý ßñç³Ý                     3-4 

ß³µ³Ã



Âù³·»ÕÓ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 
³Ëï³ÝÇß»ñ

Պ³ñûïÇï, ëáõµÙ³Ý¹ÇµáõÉÇï, ëáõµÉÇÝ·íÇï

 ·»ÕÓÇ Ù»Í³óáõÙ

 ó³íáïáõÃÛáõÝ

ØáõñëáÝÇ ³Ëï³ÝÇß

üÇÉ³ïáíÇ ³Ëï³ÝÇß»ñ

ÑÇåáë³ÉÇí³óÇ³

ó³íª Í³Ù»ÉÇë



ØáõñëáÝÇ ³Ëï³ÝÇß



Հ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓÇ 
Ù»Í³óáõÙ



Հ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙª ³Ûïáõóáí



ºñÏÏáÕÙ³ÝÇ å³ñûïÇïª 

³Ûïáõóáí

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý                 ³éáÕç³óáõÙÇó 

ÁÝÃ³óùáõÙ                       Ñ»ïá



ԵÝÃ³ÍÝáï³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ



¶»ÕÓ³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 
³ÛÉ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ó¨»ñ

 ûñËÇï,åñáëï³ïÇï,ûûýáñÇï

 Ù³ëïÇï

 å³ÝÏñ»³ïÇï

 ÃÇñ»áÇ¹Çï

 ¹³ÏñÇá³¹»ÝÇï

 µ³ñïáÉÇÝÇï

 ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇÏ åáõñåáõñ³

 ÙÇáÏ³ñ¹Çï, å»ñÇÏ³ñ¹Çï

 óÇëïÇï,áõñ»ïñÇï,Ý»ýñÇï

 É³ñÇ·Çï

 µñáÝËÇï

Ð³½í³¹»å ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Óև»ñ



²ç³ÏáÕÙÛ³Ý 
å³ñûïÇï³ÛÇÝ ûñËÇï



ºñÏÏáÕÙ³ÝÇ 
å³ñûïÇï³ÛÇÝ ûñËÇï



ÎñÍù³·»ÕÓÇ բորբոքում



Ենթաստամոքսային գեղձի
ախտահարում

 Ինտոքսիկացիա

 Գոտևորող ցավեր

 Սրտխառնոց,փսխում

 Անոռեքսիա

 Անկայուն կղանք

 Արյան մեջ` ամիլազայի

 Մեզում` դիաստազայի քանակական աճ

 Լեյկոպենիա,լիմֆոցիտոզ



ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ

1. Ø»ÝÇÝ·Çï

2. Ø»ÝÇÝ·á¿Ýó»ý³ÉÇï,¿Ýó»ý³ÉáÙÇ»ÉÇï

 ·ÉË³ó³í

 ç»ñÙ³ëïÇճ³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ

 Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ փëËáõÙ

 Ù»ÝÇÝ·»³É ³Ëï³ÝÇß»ñ

 ÉÇùíáñÇ փáփáËáõÃÛáõÝÝ»ñ

3. äáÉÇé³¹ÇÏáõÉáÝևñÇï

 ÃáõÛÉ å³ñ»½Ý»ñ

 ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß

 ½·³óáÕáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙ

 ԳÇ»Ý-Բ³ñ»Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß



Տարբերակիչ ախտորոշում

àÕÝáõÕ»Õ
³ÛÇÝ 
Ñ»ÕáõÏ

¶áõÛÝ òÇïá½ êåÇï Þ³ù³ñ

ÜáñÙ³ աÝ·áõÛÝ 
Ã³փ³ÝóÇÏ

4-12
ÉÇÙý/մկլ

0,16 -
0,33·/É

0,45-0,6·/É

ä³ñûïÇï
³ÛÇÝ 
Ù»ÝÇÝ·Çï

աÝ·áõÛÝ,

Ã³փ³ÝóÇÏ

1000 և
ավելի
ÉÇÙý/մկլ

0,49 –

0,6 ·/É

0,5·/É

Բ³Ïï»ñÇ
³ÛÇÝ 
Ù»ÝÇÝ·Çï

պÕïáñ 

Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ

մինչև
10000
Ý»Ûïñáýիլ

0,66-1,0·/É 0,2-0,4·/É



²ËïáñáßáõÙ

 ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý

 Ñ³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý

 É³µáñ³ïáñ
• Ñ»Ùá·ñ³ÙÙ³

• íÇñáõë³µ³Ý³Ï³Ý

• ß×³µ³Ý³Ï³Ý

• ՊՇՌ



´áõÅÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ

I. ´»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ÑÇ·Ç»Ý³

II. ¸Ç»ï³

III. ²ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ

IV. ¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙª



âµ³ñ¹³ó³Í Ó¨»ñÇ µáõÅáõÙ

 ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ (ï»Ý¹Ç ßñç³ÝáõÙ)

 ¹Ç»ï³ (Ñ»ÕáõÏ, ÏÇë³Ñ»ÕáõÏ ëÝáõÝ¹)

 ï»Õ³ÛÇÝª ãáñ, ï³ù íÇñ³Ï³å

 íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ 

 ³Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ 



ä³ñûïÇï³ÛÇÝ ûñËÇïÇ
µáõÅáõÙ

 ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ

 կախակալ

 ï»Õ³ÛÇÝª  ë³éÁ ³é³çÇÝ 3-4 ûñÁ

 Ï³ñ×³ï¨ ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³

 àêÐ ÙÇçáóÝ»ñ

 Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñª Áëï óáõóÙ³Ý



ä³ñûïÇï³ÛÇÝ Ù»ÝÇÝ·ÇïÇ
µáõÅáõÙ

 ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ

 ¹»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³

 ¹»½ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³

 ÑáñÙáÝներ

 Ñ³Ï³íÇñáõë³ÛÇÝ

 Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñª   Áëï óáõóÙ³Ý

 ³Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ µáõÅáõÙ



Պանկրեատիտի բուժում

 անկողնային ռեժիմ

 դիետա(սեղան 5)

 դեզինտոքսիկացիա

 սպազմոլիտիկներ

 մարսողական ֆերմենտներ

 պրոթեազների ինհիբիտորներ

 ցավազրկողներ



Î³ÝË³ñ·»ÉáõÙ

I. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ í³Õ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¨
Ù»Ïáõë³óáõÙ ÙÇÝã¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
10-ñ¹ ûñÁ

 ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ÏáÝï³Ïï³íáñÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ (Ï³ñ³ÝïÇÝª 21ûñ )

II      Ð³ïáõÏ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ
 å³ïí³ëïáõÙ



²ÏïÇí Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ

ÎÇñ³éíáõÙ »Ýª

- ԿՊՊ մոնովակցինա
- ԿԿԽ եռավակցինա
(կարմրուկ,կարմրախտ, խոզուկ)

ä³ïí³ëïáõÙª 12 ամսականում

è»í³ÏóÇÝ³óÇ³ª 5-6 տարեկանում



Ջ Ր Ծ Ա Ղ Ի Կ

ԵՊԲՀ
ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոն

2016



æñÍ³ÕÇÏÁ ëáõñ í³ñ³ÏÇã անթրոպոնոզ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ï»Ý¹áí, Ù³ßÏÇ áõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ µßïÇÏ³íáñ ó³Ý³íáñÙ³Ùµ:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ



Ð³ñáõóÇãÁ Varicella zoster (VZV)

ÀÝï³ÝÇùÁ Herpesviridae

Î³éáõóí³ÍùÁ ունի երկթել ԴՆԹ, որը ³ñ·»É³Ïíում է
¸ÜÂ-ÇÝÑÇµÇïոñÝ»ñáí` ³óÇÏÉáíÇñ, íÇ¹³ñ³µÇÝ
/ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ/

ԱÝÏ³ÛáõÝ ¿ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ,
½·³ÛáõÝ ¿ ՈՒՄ ճ³é³·³ÛÃÝ»ñÇ,

Կ³ÛáõÝ ¿ ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇճ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

îñáåÇ½Ù` Ù³ßÏÇ և ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ¿åÇÃ»É, ԿՆՀ

Հ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ արյան և µßïÇÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç

ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ



ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÁ` çñÍ³ÕÇÏáí 

·áïáñáÕ áñùÇÝáí ÑÇí³Ý¹ը
öáË³ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ`            û¹³-Ï³ÃÇÉ³ÛÇÝ, 

ïñ³ÝëåÉ³ó»Ýï³ñ

ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ

ÀÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

ê»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ³ßáõÝ-ÓÙ»é 

ÆÙáõÝÇï»ï Ï³ÛáõÝ ¿, 

Ñ³½í³¹»å` ÏñÏÝ³ÏÇ

²é³í»É ÁÝÏ³ÉáõÝ³Ï »Ý  3 - 7 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÁ

ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱ



ÇÝÏáõµ³óÇáÝ 
ßñç³Ý

åñá¹ñáÙ³É
ßñç³Ý

ó³Ý³íáñÙ³Ý 
ßñç³Ý

é»ÏáÝí³É»ëó»ÝóÇ³ÛÇ 
ßñç³Ý

³é³í»É í³ñ³ÏÇã 
ßñç³ÝÁ

ÐÇí³Ý¹Á í³ñ³ÏÇã ¿ ëÏë³Í ÇÝÏáõµ³óÇáÝ ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 2 ûñí³ÝÇó, ÙÇÝãև
í»ñçÇÝ ó³Ý³ÛÇÝ ¿É»Ù»ÝïÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ 5-ñ¹ ûñÁ

ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱ



100%

96 %

0 6 ³ÙÇë 7 ï³ñÇ

ï³ñÇùÁ

ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱ



ØáõïùÇ ¹áõé` í»ñÇÝ ßÝãáõÕÇÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ 

ռ»åÉÇÏ³óÇ³
³íß³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñ

վÇñ»ÙÇ³       աñÛáõÝ

Ù³ßÏ և ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñ      

ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù /áõÕ»Õ և áõÕ»ÕÇÏ/ 

Ý»ñùÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñ /Ãáù»ñ, ÉÛ³ñ¹, փ³ÛÍ³Õ,
»ñÇÏ³ÙÝ»ñ, å³ÝÏñ»³ë  և ³ÛÉÝ/

ìÆðàôê  ÜºÚîð²ÈÆ¼²òÜàÔ  ՎԻՐՈՒՍԻ

 

ՊԵՐՍԻՍՏԵՆՑԻԱ
Ð²Î²Ø²ðØÆÜÜºð        

 

ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐՈՒՄ

 

/ լատենցիա/ 

ìÆðàôêÆ ¾ÈÆØÆÜ²òÆ² 

äԱԹՈԳԵՆԵԶ



 ¿åÇÃ»ÉÇ³É µçÇçÝ»ñÇ í³ÏáõáÉÇ½³óÇ³, µ³ÉáÝ³ÛÇÝ ¹ÇëïñáýÇ³

 ßճ³ÛÇÝ ¿ùëáõ¹³ïÇ Ïáõï³ÏáõÙ

 Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï»ÕևÝ»ñÇ ·áÛ³óáõÙ µßïÇÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ

ՊԱԹՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ



1. Áëï ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇ
ïÇåÇÏ
³ïÇåÇÏ /éáõ¹ÇÙ»Ýï³ñ, µáõÉÛá½, Ñ»Ùáé³·ÇÏ,

·³Ý·ñ»Ýá½, íÇëó»ñ³É

2. Áëï Í³ÝñáõÃÛ³Ý ³ëïÇճ³ÝÇ
Ã»Ãև
ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý
Í³Ýñ

3. Áëï ÁÝÃ³óùÇ
Ñ³ñÃ
µ³ñ¹³ó³Í

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ í³ñ³ÏÇ ·áõÙ³ñում
ËñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëñ³óáõÙ

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ



 ÆÝÏáõµ³óÇáÝ ßñç³Ý`  11- 21 ûñ, միջինը՝ 14 ûñ

 Պրոդրոմալ շրջան՝ 0-1 օր
 Ցանավորման շրջան՝ 3 օր և ավել
 Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջաբն՝ 1-2 շաբաթ

ԿԼԻՆԻԿԱ



 äñá¹ñáÙ³É շրջան՝

ëáõµý»µñÇÉ ç»ñÙáõÃÛáõÝ,

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ,

ախորժակի անկում և այլն,

եñµ»ÙÝ` åñá¹ñáÙ³É ó³Ý / ùáõÃ»ß³Ýման,

Ï³ñÙñáõÏ³Ýման /

ԿԼԻՆԻԿԱ



 Ցանավորման շրջան

- ջ»ñÙáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ ó³ÝÇÝ /ÙÇÝãև 380 - 400C
/”Ññáó³ÝÙ³Ý ó³Ý³íáñáõÙ”/

- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇճ³ÏÇ í³ï³óáõÙ  /ùÝի Ë³Ý·³ñáõÙ, ³ËáñÅ³Ïի կուուստ
և այլն/

ò³Ýը
- ãáõÝÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 
- Ï³ñáÕ ¿ ëÏëí»É ¹»ÙùÇó, ·ÉËÇó, Ù³ñÙÝÇó Ï³Ù í»ñçáõÛÃÝ»ñó
- ափ»ñÇÝ և Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇÝ ` Ñ³½í³¹»å
- ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý`  µÇÍ – Ñ³Ý·áõÛóիկ - µßïÇÏ – Ï»Õև
- բնույթը`   կեղծ պոլիմորֆ
- բÝáñáß ¿ ùáñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
- Ï³ñáÕ է դիտվել էնանթեմա

ԿԼԻՆԻԿԱ



 մÇ³Ëáéáã վեզիկուլա ¿

 չփոփոխված մաշկի ֆոնի վրա

 շուրջը հիպերեմիայի երիզ

 պարունակությունը թափանցիկ

 ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ¹»ÙùÇÝ, Çñ³ÝÇÝ, ·ÉËÇ   Ù³½³Í³ÍÏ Ù³ëáõÙ, 
í»ñçáõÛÃÝ»ñÇÝ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ` ³փ»ñÇ և Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇ/

ՑԱՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ



ՋՐԾԱՂԻԿ



ՋՐԾԱՂԻԿ



ԳԱՆԳՐԵՆՈԶ ՋՐԾԱՂԻԿ



ԳԱՆԳՐԵՆՈԶ ՋՐԾԱՂԻԿ



ԳԱՆԳՐԵՆՈԶ ՋՐԾԱՂԻԿ



ՋՐԾԱՂԻԿ



 Ռուդիմենտար՝ բնութագրվում է
ռոզեոլոզ-պապուլյոզ ցանով, 
հատուկենտ վեզիկուլաների առկայությամբ,
նորմալ ջերմությամբ

 Հեմոռագիկ բնութագրվում է
վեզիկուլայի պարունակությունը՝ հեմոռագիկ,
հնարավոր են արյունազեղումներ,
ելքը՝ հաճախ անբարենպաստ

ԱՏԻՊԻԿ ՁևԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱ



ԱՏԻՊԻԿ ՁևԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱ

 Գանգրենոզ բնութագրվում է
վեզիկուլաների շուրջը բորբոքմամբ
հետագայում` խոցոտմամբ
հիվանդությունը ձգձգվում է՝ հաճախ
ընդունելով սեպտիկ բնույթ

 Գեներալիզացված /վիսցերալ/՝ բնութագրվում է
տենդով, ծանր ինտոքսիկացիայով
ներքին օրգանների ախտահարումով
շատ ծանր ընթացքով
հաճախ՝ մահացու վախճանով



Պտղի վարակումը`
 Աé³çÇÝ »é³ÙëÛ³Ï`  µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñÇ ³é³ç³óուÙ

 Աí»ÉÇ áõß` Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ³ճÇ ¹³Ý¹³ÕáõÙ, ËÉáõÃÛáõÝ, 
ÙÇÏñûýï³ÉÙ, ËáñÇáé»ïÇÝÇï, Ï³ï³é³Ïï³,
ó»ñ»µñáÏáñïÇÏ³É ³ïñáýÇ³ և այլն

 Ծննդաբերությունից առաջ` 
մինչև 10 օր`      ծանր ընթացքով
10 օրից ավելի`   թեթև ընթացքով

ԲՆԱԾԻՆ ՋՐԾԱՂԻԿ



ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՋՐԾԱՂԻԿ

 Երկարատև պրոդրոմալ շրջան`

արտահայտված ինտոքսիկացիայով և տենդով

 Ցանն առաջանում է ավելի ուշ /2-3-րդ օրից/

ընթացքը` տևական, ուղեկցվում է տենդով

 Ցանն առատ է, կեղևները` կոպիտ, ուշ են ընկնում

 Թոքաբորբերը /ջրծաղիկային/` հաճախ



êå»óÇýÇÏ

 Ù»ÝÇÝ·Çï
 Ù»ÝÇÝ·á¿Ýó»ý³ÉÇï
 ó»ñ»µ»ÉÉÇï
 Թոքաբորբ

àã ëå»óÇýÇÏ

 É³ñÇÝ·Çï

 êïñ»åïá¹»ñÙÇ³

 êïáÙ³ïÇï

 ÎáÝÛáõÏïÇíÇï և այլն

ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



 Կլինիկական ախտանիշներ՝ բնորոշ
- վեզիկուլյոզ ցան
- կեղծ պոլիմորֆիզմ, 
- ցանի հրոցանման բնույթ
- կեղևակալում

 էպիդեմիոլոգիական տվյալներ

 Լաբորատոր հետազոտություն

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ



 Արյան ընդհանուր քննություն՝ լեյկոպենիա,  
հարաբերական լիմֆոցիտոզ

 Վիրուսի անջատում - տևում է 2-3 շաբաթ

 Էլեկտրոնային մանրադիտում

 Իմունոֆլուրեսցենցիա

 Շճաբանական եղանակ - IgM և IgG VZV

 ՊՇՌ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ



 ԱÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ ï»Ý¹³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ

 Մ³ßÏÇ և ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ÑÇ·Ç»Ý³ 

 Սնունդ` կալորիական, վիտամիններով հարուստ
 Երկրորդային բակտերիալ վարակի կանխում
 Վեզիկուլաները մշակում

բրիլիանտ կանաչի 1 %-ոց
կալիումի պերմանգանատի 1– 2 %-ոց լուծույթով

 Դեզինտոքսիկացիա
 Հակահիստամինային միջոցներ
 Ջերմիջեցնողներ

ԲՈՒԺՈՒՄ



Հ³Ï³íÇñáõë³ÛÇÝ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ`

³óÇÏÉáíÇñ, /½áíÇñ³ùë, Ñ»ñå»íÇñ, íÇñáÉ»ùë/,

í³Éïñ»ùë, ý³ÙóÇÏÉáíÇñ

- ï»Õ³ÛÇÝ 

- ¿Ýï»ñ³É 

- å³ñ»Ýï»ñ³É

ԷԹԻՈՏՐՈՊ ԲՈՒԺՈՒՄ



Ոã Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
- ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù»Ïáõë³óáõÙ 

ÙÇÝãև í»ñçÇÝ ó³Ý³ÛÇÝ 
¿É»Ù»ÝïÇ 5-ñ¹ ûñÁ

- ÏáÝï³Ïï³íáñÝ»ñÇ 
Ï³ñ³ÝïÇÝ 21 ûñ

Յáõñ³Ñ³ïáõÏ

VZV í³ÏóÇÝ³

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ



ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ՈՐՔԻՆ

 Սուր սկիզբ ինտոքսիկացիայով,ջերմության բարձրացումով

 Ցանին նախորդող ցավային համախտանիշ

 Խմբավորված, միաձուլվող մանր բշտիկային ցանավորում

 Ցանավորումը` նյարդային ցողունների ուղղությամբ
/եռորյակ և միջկողային նյարդերի ուղղությամբ/

 Ցավը ուղեկցում է ցանին և կարող է պահպանվել ամիսներ, 
տարիներ (պոստհերպետիկ նևրալգիա)



ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ՈՐՔԻՆ



ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ՈՐՔԻՆ



ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ՈՐՔԻՆ



ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ՈՐՔԻՆ



ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ՈՐՔԻՆ



Ցան»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙÁ

ԵՊԲՀ
ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝ

2016



ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ցանը արտաքին ծածկույթների ախտաբանական
փոփոխությունների ընդհանուր անվանումն է, որը
ներառում է փոփոխություններ

- մաշկում /էկզանթեմա/ 

- լորձաթաղանթներում /էնանթեմա/



ԷԿԶԱՆԹԵՄԱ
/ձևաբանական տարրեր/

Առաջնային Երկրորդային

- բիծ /մակուլա/                                - դիսքրոմիա
- հանգույցիկ /պապուլա/                  /պիգմենտացիա/
- թմբիկ /տուբերկուլում/                  - թեփ
- հանգույց /նոդուս/                          - կեղև
- եղնջացան /ուրտիկա/                    - էրոզիա
- բշտիկ /վեզիկուլա/                         - քերծվածք
- բուշտ /բուլա/                                  - խոց
- թարախաբշտիկ /պուստուլա/        - սպի
- հեմոռագիաներ



ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

• Առաջացման ժամկետներ /հիվանդոևթյան օրը/

• Ցանի ինտենսիվությունը /տարրերի քանակը/

• Բնորոշ տեղակայումը

• Հաջորդականությունը /միաժամանակյա, փուլային,                            
կրկնացանավորում և այլն/

• Տարրերի բնույթը

• Հետագա փոխակերպումը և անհետացման ժամկետները

• Մաշկային ֆոնը

• Ցանին ուղեկցող սուբյեկտիվ զգացողությունը



Մակուլո-պապուլյոզ ցան

• Վարդացան

• Մանր կետավոր ցան

• Մակուլոզ /երբեմն մակուլոպապուլյոզ/

• Էրիթեմա



Վարդացան

Վարակային Ոչ վարակային

- որովայնային տիֆ - միջատի խայթոց

- պարատիֆեր

- բծավոր տիֆ

- Բրիլի հիվանդություն

- հանկարծակի էկզանթեմա

- երկրորդային սիֆիլիս



Որովայնային տիֆ և պարատիֆեր

• Ցանը` 70-80% դեպքերում

• Առաջանում է 7-10-րդ օրը

• Տարրերը աղքատիկ են, հստակ ուրվագծված

• Տեղակայում` որովայնի կողմնային մակերեսներին

• Պահպանվում է 2-4 օր

• Հետքեր չեն մնում

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /տենդ,
ինտոքսիկացիա, հեպատոսպլենոմեգալիա և այլն/ 



Վարդացան



Վարդացան



Բծավոր տիֆ, Բրիլի հիվանդություն

• Ցանը` 80-95% դեպքերում

• Առաջանում է 4-5-րդ օրը

• Տարրերը առատ են, տափակ, միշտ ուղեկցվում են
պետեխիաներով, ուրվագծված չեն

• Տեղակայում` իրանի կողմնային և ծալիչ մակերեսներին

• Պահպանվում է 3-4 օր

• Հետքեր չեն մնում

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /տենդ, 
գերգրգռվածություն, գլխացավ, ինտոքսիկացիա, Ռոզենբերգի
էնանթեմա և այլն/ 



Հանկարծակի էկզանթեմա

• Հարուցվում է HHV-6-ով

• Հանդիպում է միայն վաղ մանկական տարիքում

• Առաջանում է 3-4-րդ օրերին` 3-օրյա բարձր ջերմության
կտրուկ իջեցումից հետո

• Տարրերը առատ չեն, 2-5 մմ տրամագծով, բաց վարդագույն, 
երբեմն` միաձուլվող

• Պահպանվում է 2-3 օր

• Հետքեր չեն մնում



Roseolla Infantum



Երկրորդային սիֆիլիս

• Առաջնային սիֆիլոմայից` 40-50 օր անց

• Տարրերը կարմրավուն են

• Տեղակայում` իրանի կողմնային, կրծքին, որովայնին, 
մազածածկ մասերին, ափերին ու ներբաններին

• Պահպանվում են մինչև 3 շաբաթ

• Ուղեկցվում են բավարար ինքնազգացողությամբ և մարմնի
նոմալ ջերմաստիճանով



ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ëÇýÇÉÇë` 
éá½»áÉÛá½-å³åáõÉÛá½ ó³Ý



Մանր կետավոր ցան

Վարակային

• Քութեշ

• Պսևդոտուբերկուլյոզ

Ոչ վարակային
Որոշ դեղանյութերի և քիմ. նյութերի օգտագործումից
/քացախ, կերոսին, ծծմբային քսուկներ և այլն/



Քութեշ

• Ցանը` հիմնական ախտանիշ է

• Առաջանում է 1-2-րդ օրը

• Տարրերը առատ են, տեղակայված հիպերեմիկ ֆոնի վրա

• Տեղակայում` ողջ մարմնին, հագեցած ծալիչ մակերեսներին
/Պաստիայի ախտանիշ/, բացառությամբ քիթ-շրթունքային
/Ֆիլատովի/ եռանկյան

• Պահպանվում են 3-4 օր

• Ավարտվում է թեփոտմամբ` մարմնի վրա թեփուկավոր, 
վերջույթների դիստալ հատվածում` թիթեղավոր

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /տոնզիլիտ, 
ռեգիոնար լիմֆադենիտ, մորենման լեզու, բոցավառվող բկանցք և այլն/ 



øáõÃ»ß



øáõÃ»ß
Ù³ÝñÏ»ï³íáñ ó³Ý



øáõÃ»ß 
ó³ÝÁ ³½¹ñÇ íñ³



øáõÃ»ß 
ëåÇï³Ï ¹»ñÙá·ñ³ýÇ½Ù



øáõÃ»ß
Ã»÷áïáõÙ



Պսևդոտուբերկուլյոզ

• Առաջանում է 3-4-րդ օրը

• Տարրերը առատ են, տեղակայված հիպերեմիկ ֆոնի վրա

• Տեղակայում` վերջույթներին /’’գուլպայի’’, ‘’ձեռնոցների’’ և
‘’գլխանոցի ախտանիշներ’’/

• Պահպանվում է 3-4 օր

• Ավարտվում է թեփոտմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /երկարատև
տենդ, ինտոքսիկացիա, հեպատոլիենալ համախտանիշ, որովանի
ցավեր և այլն/



Բծավոր ցան

Վարակային

• Կարմրուկ

• Կարմրախտ

• Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ

• Լեպտոսպիրոզ

• Էնտերովիրուսային վարակ

• Սոդոկու

Ոչ վարակային
• Դեղորայքային դերմատիտ
• Վարդագույն որքին



Կարմրուկ
• Ցանը` հիմնական ախտանիշ է

• Առաջանում է 3-4-րդ օրը

• Տարրերը խոշոր մակուլյոզ կամ մակուլո-պապուլյոզ բնույթի
են միաձուլման հակումով

• Ունի արտահայտված փուլայնություն /1-ին օրը դեմքին ու
պարանոցին, 2-րդ օրը իրանին, 3-րդ օրը վերջույթներին/

• Տեղակայում` ամբողջ մարմնին

• Պահպանվում են 3-5 օր

• Ավարտվում է պիգմենտացիայով /7-10օր/

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /տենդ, 
կատարալ ախտանիշներ, Կոպլիկ-Բելսկու բծեր և այլն/



Î³ñÙñáõÏ



Î³ñÙñáõÏ



Î³ñÙñáõÏ 
ó³ÝÇ 2-ñ¹ ûñÁ



ÎáåÉÇÏÇ µÍ»ñ ¨ ó³Ý



Կարմրախտ

• Ցանը` հիմնական ախտանիշ է

• Առաջանում է 1-ին օրը

• Տարրերը մանր բծավոր են և չեն միաձուլվում

• Տեղակայում` ավելի հաճախ տարածիչ մակերեսներին

• Պահպանվում են 2-3 օր

• Ընթացքը թեթև է կամ միջին ծանրության

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /հետին
պարանոցային լիմֆադենիտ, արյան մեջ պլազմատիկ բջիջներ և այլն/



Î³ñÙñ³Ëï 
ó³ÝÇ ³é³çÇÝ ûñÁ



Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ

• Ցանը` հանդիպում է 30-35% /հատկապես պենիցիլինային
խմբի հակաբիոտիկների օգտագործումից/

• Առաջանում է 7-10-րդ օրը

• Տարրերը չունեն որոշակի օրինաչափություն /ձև, 
տեղակայում և անհետացում/

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/տենդ, տոնզիլիտ, հեպատոսպլենոմեգալիա, 
լիմֆադենոպաթիա, ատիպիկ մոնոնուկլեարներ/



Էնտերովիրուսային վարակ

• Առաջանում է 1-ին օրերին

• Տեղակայում` մարմնի վերին հատվածներում

• Պահպանվում են 3-4 օր և անհետանում

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/տենդ, միալգիա, շճային մենինգիտ և այլն/



Էրիթեմա

• Կարմիր քամի

• Էրիզիպելոիդ



ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ¿ñÇÃ»Ù³ 
ó³ÝÁ ¹»ÙùÇ íñ³



ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ¿ñÇÃ»Ù³
ó³ÝÁ Çñ³ÝÇ íñ³



Կարմիր քամի էրիթեմատոզ ձև

• Առաջանում է 1-ին օրվանից

• Էրիթեմայի սահմանները ընդգծված են, լեզվակների, աղեղների ձևով

• Հիմքն ինֆիլտրացված է, մաշկից մի փոքր բարձրացած, ցավոտ, 
տեղային այտուցով և ջերմությամբ

• Տեղակայում` հիմնականում դեմքին և ստորին վերջույթներին

• Պահպանվում են 3-5 օր

• Ավարտվում է պիգմենտացիայով

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա /տենդ դողով, 
սարսուռով և այլն/



Էրիզիպելոիդ

• Առաջանում է 1-ին օրերին

• Էրիթեման կանոնավոր օվալ կամ կլոր թիթեղների
ձևով է, անցավ

• Տեղակայում` մուտքի դռներում

• Դինամիկայում չափերը կարող են մեծանալ, 
երբեմն` բշտիկներ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/միջֆալանգային հոդերի բորբոքում և այլն/



Բշտիկային ցան

Վարակային Ոչ վարակային
- հասարակ հերպես - միջատի խայթոց
- ջրծաղիկ - հերպեսանման դերմատիտ
- գոտևորող որքին - քրտնխաշ
- բնական ծաղիկ - Ստիվեն-Ջոնսոնի համախ.
- կապիկների ծաղիկ - բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա
- բշտիկային ռիկետսիոզ - Լայելի համախտանիշ
- էնտերովիրուսային /Կոքսակի/ - դեղորայքային ախտահարում



Կապիկների ծաղիկ



Հասարակ հերպես

• Առաջանում է 1-ին օրվանից

• Բշտիկները խմբավորված են, ինֆիլտրացված մաշկի վրա

• Նախորդում է լարվածությունը, մրմռոցը և քորը

• Տեղակայում` հաճախ մաշկի և լորձաթաղանթի սահմանագծում
/շրթունք, քթանցք/

• Բշտիկը վեր է ածվում կեղևիկի

• Պահպանվում են մինչև 7 օր

• Ավարտվում է առանց սպիացման



Ø³ßÏÇ Ñ³ë³ñ³Ï Ñ»ñå»ë.
·áï»áñùÇÝ³ÝÙ³Ý (1), ³Ëï³¹³ñÓáÕ (2)

1.

2.



Ø³ßÏÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï Ñ»ñå»ë



Ջրծաղիկ

• Առաջանում է 1-2-րդ օրերին ջերմային հրոցներով

• Ցանը պոլիմորֆ բնույթի է /մակուլա-պապուլա-
վեզիկուլա-կեղևիկ/

• Բշտիկները ցրված են, միախոռոչ, հիմքն
ինֆիլտրացված չէ

• Տեղակայում` ամբողջ մարմնի մակերեսին, 
լորձաթաղանթներին, բացառությամբ ափերի ու
ներբանների

• Պահպանվում են 5- 7 օր



æñÍ³ÕÇÏ



æñÍ³ÕÇÏ 
ó³ÝÇ µ³½Ù³Ó¨áõÃÛáõÝ



æñÍ³ÕÇÏ
í»½ÇÏáõÉÝ»ñ É»½íÇ íñ³



Գոտևորող որքին

• Ցանին նախորդում է արտահայտված նևրալգիան

• Ցանը խմբավորված բշտիկների տեսքով, 
էրիթեմատոզ ֆոնի վրա

• Տեղակայում` զգացող նյարդերի պրոյեկցիայով
/միջկողային, տրիգեմինալ/, հիմնականում
միակողմանի

• Ավարտվում է կեղևակալմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա / 
ինտոքսիկացիա, պոստհերպետիկ նևրալգիա և այլն/



Գոտևորող որքին



Գոտևորող որքին



Գոտևորող որքին
/C3,C4 դերմատոմներ/



Բնական ծաղիկ
• Հատուկ վտանգավոր վարակ է

• Բշտիկային ցանին նախորդում է 1 օր տևող պրոդրոմալ ցանը` ռաշ

• Ցանը մոնոմորֆ է,, 4-5-րդ օրերին բաց վարդագույն բծերը մգանում
են դառնալով պապուլա, ապա պորտանման սեղմվածքով
բազմախոռոչ բշտիկներ

• Բշտիկները 9-10-րդ օրերին վեր են ածվում պուստուլայի, ապա
կեղևակալում

• Տեղակայում` դեմք, պարանոց, ապա վերջույթներ ներառյալ ափերն
ու վերջույթները

• Ավարտվում է սպիագոյացմամբ /ամբողջ կյանքում/

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա / երկալիք տենդ, 
արտահայտված ինտոքսիկացիա, գոտկային հատվածի ցավեր և
այլն/



Բնական ծաղիկ



SmallpoxWhat is…Բնական ծաղիկ



Բշտային ցան

• Կարմիր քամու էրիթեմատոզ- բուլյոզ ձև

• Սիբիրյան խոցի բշտային ձև



Սիբիրյան խոց
բշտային ձև



Կարմիր քամու էրիթեմատոզ- բուլյոզ ձև

• Էրիթեմայի սահմանները ընդգծված են, 3-5-րդ
օրերին առաջանում են բուլաներ

• Բշտերը լցված են շճային հեղուկով

• Տեղակայում` հիմնականում դեմքին և ստորին
վերջույթներին

• Ավարտվում է շագանակագույն կեղևի
առաջացմամբ և պիգմենտացիայով /2-3 շաբաթ/

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/տենդ դողով, սարսուռով և այլն/



Եղնջացան

Վարակային ախտաբանության մեջ եղնջացանը
սովորաբար չի կապվում սուր վարակային
հիվանդությունների հետ, այլ հանդիսանում է
օրգանիզմի ալերգիկ վերափոխման արդյումք

Վարակային – հելմինթոզներ /ասկարիդոզ,
տրիխինելյոզ, ստրոնգիլոիդոզ և այլն/

Ոչ վարակային - ալեգիկ դերմատիտ



Թմբիկավոր ցան

Հազվադեպ է հանդիպում վարակային պաթոլոգիայում

- Մաշկային լեյշմանիոզ

- Վիսցերալ լեյշմանիոզ

- Բոր

- Գումոզ սիֆիլիս



Հեմոռագիկ ցան

Վարակային Ոչ վարակային

- մենինգոկոկցեմիա - հեմոռագիկ վասկուլիտներ
- լեպտոսպիրոզ - թրոմբոցիտոպենիկ
պուրպուրա

- հեմոռագիկ տենդեր - անեմիաներ
- բծավոր տիֆ - ավիտամինոզներ /C և P/



Մենինգոկոկցեմիա

• Առաջանում է հիվանդության 1-ին օրերից

• Ցանը` պետեխիաների, էկխիմոզների և աստղաձև
արյունազեղումների տեսքով

• 1-2 օր անց տարրերը նեկրոզվում են

• Տեղակայում` հիմնականում մարմնի ստորին կեսում /հետույք, 
ազդրեր, վերջույթների դիստալ հատվածներ/

• Ավարտվում է սպիացմամբ /նեկրոզի դեպքում/ 2-3 շաբաթից

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/արտահայտված ինտոքսիկացիա, հաճախ զուգորդված
մենինգիտով և այլն/



Ø»ÝÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³ 



Ø»ÝÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³



Ø»ÝÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³
Ù³ßÏÇ Ý»Ïñá½



Լեպտոսպիրոզ /Վեյլի հիվանդություն/

• Առաջանում է հիվանդության 3-5-րդ օրերին

• Ցանը` հիմնականում պետեխիաների տեսքով

• Տեղակայում` հիմնականում իրանի, վերջույթների, բնական
ծալքերի շրջանում

• Այլ հեմոռագիկ ախտանիշներ /հեմատուրիա, մելենա և այլն/ 

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/արտահայտված ինտոքսիկացիա, ցավ ձկնամկաններում,
դեղնուկ, այլ օրգանային ախտահարումներ/



È»åïáëåÇñá½ 
ß³ÕÏ³å»Ýáõ ·»ñ³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ



È»åïáëåÇñá½ 



Հեմոռագիկ տենդեր

• Բնական օջախայնությամբ վիրուսային ծագման
• տրանսմիսիվ վարակներ են

• Ունեն ծանր ընթացք

• Ուղեկցվում են բարձր տենդով, ինտոքսիկացիայով,
• արտահայտված հեմոռագիկ համախտանիշով և
• այլ օրգանային ախտահարումներ

• Բարձր մահացություն



Խոցային էկզանթեմա

- Սիբիրյան խոց

- Ժանտախտ

- Տուլարեմիա

- Ֆելինոզ

- Սոդոկու



Սիբիրյան խոց



Սիբիրյան խոցի մաշկային ձև

• Առաջանում է հիվանդության սկզբում

• Ցանի դինամիկա` բիծ-հանգույցիկ-բշտիկ շճահեմոռագիկ
պարունակությամբ-պուստուլա-խոց /մի քանի ժամում/

• Խոցը անցավ է, շրջակա հյուսվածքը ժանյակաձև այտուցված, 
երբեմն` դուստր պուստուլաներ

• Խոցի պատում սև կեղանքով` կենտոնից դեպի պերիֆերիա

• Տեղակայում` մարմնի բաց հատվածներին

• Ավարտվում է սպիագոյացմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/արտահայտված ինտոքսիկացիա, տենդ, և այլ /





Ժանտախտի խոցա-բուբոնային ձև

• Հատուկ վտանգավոր վարակ է

• Խոցը առաջանում է հարուցչի ներդրման տեղում

• Խիստ ցավոտ է, պատվում է կեղևով

• Ռեգիոնար լիմֆադենիտ բուբոնի զարգացմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/արտահայտված ինտոքսիկացիա, տենդ, բուբոնի
յուրահատուկ փոփոխություններ/



Տուլարեմիայի մաշկաբուբոնային ձև

• Խոցերը 5-15մմ տրամաչափով, եզրերում չափավոր
բորբոքային երևույթներ

• Խոցերի առաջացում մաշկի բաց մասերում

• Ռեգիոնար լիմֆադենիտ բուբոնի զարգացմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա
/ ինտոքսիկացիա, բուբոնի յուրահատուկ
փոփոխություններ/



Ֆելինոզ

• Անամնեզ` կատվի ճանկռոց նախորդող 1-2 շաբաթում

• Վնասված տեղում պուստուլայի առաջացում, 5-10մմ խոց

• Խոցը պահպանվում է 2-3 շաբաթ, երբեմն
թարախակալվում է խուղակի առաջացմամբ

• Ռեգիոնար լիմֆադենիտ բուբոնի զարգացմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա / 
ինտոքսիկացիա, տենդ, հեպատոսպլենոմեգալիա և այլն/



Սոդոկու

• Անամնեզ` առնետի խայթոց

• Վնասված տեղում խոցի առաջացում

• Ռեգիոնար լիմֆադենիտ բուբոնի զարգացմամբ

• Ի հայտ են գալիս բնորոշ ախտանիշների ֆոնի վրա / 
ինտոքսիկացիա, տենդ կրկնակի ալիքներով, և այլն/



1-2 ûñ 3-5 ûñ 6 ûñ ¨ ³í»ÉÇ 

Ð»ñå»ë³ÛÇÝ í³ñ³Ï

Î³ñÙñ³Ëï

Ø»ÙÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³ 

øáõÃ»ß

æñÍ³ÕÇÏ

´Í³íáñ ïÇý

´ñÇÉÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ

Ð»Ùáé³·ÇÏ ï»Ý¹

Î³ñÙñáõÏ

ê»åëÇë

ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ¿ñÇÃ»Ù³Ý»ñ

È³ëëÇ, Ø³ñµáõñ·Ç ï»Ý¹ 

È»åïáëåÇñá½ 

ì³ñ³Ï³ÛÇÝ 
ÙáÝáÝáõÏÉ»á½

ê³ÉÙáÝ»Éá½ (·»Ý»ñ³ÉÇ-
½³óí³Í Ó¨)

àñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ïÇý

ä³ñ³ïÇý»ñ 

Ց³Ý»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ



Էնանթեմա

Հաճախ ախտահարվում են`
- բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը
- կոպերի լորձաթաղանթը

Առավել հաճախ դիտվում է`
• Կանդիդոզ
• կարմրուկ
• Էպիդեմիկ պարօտիտ
• Հերպեսային վարակ
• Բծավոր տիֆ
• Հերպանգինա
• ջրծաղիկ



´»ñ³ÝÇ Ï³Ý¹Ç¹á½



´»ñ³ÝÇ ùñáÝÇÏ Ï³Ý¹Ç¹á½



ÎáåÉÇÏÇ µÍ»ñ



Ð³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ å³ñáïÇï



Գինգիվոստոմատիտ



Ð»ñå³Ý·ÇÝ³



æñÍ³ÕÇÏ 
í»½ÇÏáõÉÝ»ñ ùÇÙùÇ íñ³



ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ íñ³ ó³ÝÇ ³é³ç³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ²Ëï³Ñ³ñÙ³Ý µÝáõÛÃÁ ²é³ç³óÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

Î³Ý¹Ç¹á½ êåÇï³Ï Éáé³ÝÙ³Ý ÷³é µ»ñ³ÝÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³ 1-2 ûñ

Î³ñÙñáõÏ üÇÉ³ïáí-ÎáåÉÇÏÇ µÍ»ñ (³ÛïÇ Ý»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ íñ³, 
÷áùñ ë»Õ³Ý³ï³ÙÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó)

1-2 ûñ

¾åÇ¹»ÙÇÏ 
å³ñáïÇï

ØáõñëáõÛÇ ëÇÙåïáÙ (Ñ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓÇ 
³ñï³ï³ñ Íáñ³ÝÇ »ÉùÇ ßñç³ÝÇ ³Ûïáõó)

1-2 ûñ

´Í³íáñ ïÇý èá½»Ýµ»ñ· - ìÇÝáÏáõñáí-È»Ý¹áñýÇ ¿Ý³ÝÃ»Ù³ 
(³ñÛáõÝ³½»ÕáõÙ ÷³÷áõÏ ùÇÙùÇ ¨ É»½í³ÏÇ íñ³) ÎÇ³ñÇ-
²íóÇÝÇ µÍ»ñ ëïáñÇÝ ÏáåÇ ß³ÕÏ³å»Ýáõ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 
Í³ÉùÇ íñ³ ³ñÛáõÝ³½»ÕáõÙÝ»ñ

3 ûñ

Ð»ñå»ë³ÛÇÝ 
í³ñ³Ï

ÊÙµ³íáñí³Í Ù³Ýñ í»½ÇÏáõÉÝ»ñ ÑÇå»ñ»ÙÇÏ ÑÇÙùÇ íñ³ 1-2 ûñ

Ð»ñå³Ý·ÇÝ³ ²ýï³Ý»ñ ³é³ç³ÛÇÝ ³Õ»ÕÝ»ñÇ, É»½í³ÏÇ, ÝßÇÏÝ»ñÇ íñ³ 1-2 ûñ 

æñÍ³ÕÇÏ ´»ñ³ÝÇ ËáéáãáõÙ,  ùÃáõÙ, ÁÙå³ÝáõÙ í»½ÇÏáõÉÝ»ñÇ 
³é³ç³óáõÙ 

1ûñ 



ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ


	ՇԻԳԵԼՈԶ
	ՇԻԳԵԼՈԶՆԵՐ
	ê³ÑÙ³ÝáõÙ�
	ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ�
	�ä³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (1)�
	�ä³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (2)�
	Shigella (Ý»ñÏí³Í Áëï ¶ñ³ÙÇ)
	Shigella 
	ä³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (3)�
	Պ³ïճ³é³·ÇïáõÃÛáõÝ (4)
	�Ð³Ù³ճ³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ (1)�
	öáË³ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ 
	�î³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ�
	Slide Number 13
	�²Ëï³Í³·áõÙÁ (1)�
	�²Ëï³Í³·áõÙÁ (2)�
	�²Ëï³Í³·áõÙÁ (3)�
	Կոլիտիկ համախտանիշի ախտածագումը
	M-µçÇçÝ»ñ
	ÞÇ·»É³ÛÇ Ý»ñÃ³փ³ÝóáõÙÁ �¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ (1)
	ÞÇ·»É³ÛÇ Ý»ñÃ³փ³ÝóáõÙÁ �¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ (2)
	êáõñ µáñµáùáõÙ
	²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³ 
	Ð³ëï ³ÕÇùÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µáñµáùáõÙ և Ý»Ïñá½ 
	Ð³ëï ³ÕÇùÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ É³ÛÝ³óáõÙ
	ÈáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µáñµáùáõÙ և ËáóáïáõÙ
	¸³ë³Ï³ñ·áõÙ
	�ÎÉÇÝÇÏ³�
	�ÎáÉÇï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï (1)�
	�ÎáÉÇï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï (2)�
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	�¶³ëïñá¿Ýï»ñÇï³ÛÇÝ  ï³ñµ»ñ³Ï�
	�¶ñÇ·áñÇ»í-ÞÇ·Ç ¹Ç½»Ýï»ñÇ³ÛÇ ÏÉÇÝÇÏ³�
	È³µáñ³ïáñ ³ËïáñáßáõÙ 
	ÞÇ·»É³Ý»ñÇ ³ճÁ ë»É»ÏïÇí ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ (1)
	ÞÇ·»É³Ý»ñÇ ³ճÁ ë»É»ÏïÇí ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ (2)
	¶áñÍÇù³ÛÇÝ ³ËïáñáßáõÙ 
	è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ÛÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ üÉ»ùëÝ»ñÇ ¹Ç½»Ýï»ñÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï 
	è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ (1)
	è»ÏïáéáÙ³ÝáëÏáåÇ³ (2)
	Բ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
	�àõÕÇÕ ³Õáõ ³ñï³ÝÏáõÙ�
	�îáùëÇÏ Ù»·³ÏáÉáÝ�
	�ԲáõÅáõÙ�
	�¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ (1)�
	�¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ (2)�
	¾ÃÇáïñáå µáõÅáõÙ (3) 
	�²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ (1)�
	�²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ (2)�
	�²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ (3)�
	�²Ëï³Í³·áõÙ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 4�
	²ÙփáփáõÙ

	ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՏԻՖ
	ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՏԻՖ
	´ÝáñáßáõÙÁ
	ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ ( 1 )
	ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ ( 2 )
	ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ ( 3 )
	 Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ ( 1 )
	Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ ( 2 )
	 ²Ëï³Í³·áõÙ ( 1 )
	²Ëï³Í³·áõÙ ( 2 )
	 ²Ëï³Í³·áõÙ ( 3 )
	 ²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³
	àõÕ»Õ³ÝÙ³Ý áõé×»óáõÙ
	Êáó»ñ ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³
	¸³ë³Ï³ñ·áõÙ
	 ÎÉÇÝÇÏ³ ( 1 ) �տÇåÇÏ Ó¨
	 ÎÉÇÝÇÏ³ ( 2 ) �
	ìáõÝ¹»ñÉÇËÇ Ïáñ³·ÇÍ
	´áïÏÇÝÇ Ïáñ³·ÇÍ
	ÎÇÉ¹Ûáõß¨ëÏáõ Ïáñ³·ÇÍ
	 ÎÉÇÝÇÏ³ ( 3 )
	 ÎÉÇÝÇÏ³ ( 4 )
	ì³ñ¹³ó³Ý ( 1 )
	ì³ñ¹³ó³Ý ( 2 )
	ì³ñ¹³ó³Ý ( 3 )
	ì³ñ¹³ó³Ý ( 4 )
	 ÎÉÇÝÇÏ³ ( 5 )
	ÎÉÇÝÇÏ³ ( 6 )
	ÎÉÇÝÇÏ³ (7)
	ÎÉÇÝÇÏ³ ( 8 )
	²ïÇåÇÏ Ó¨»ñ
	øáÕ³ñÏí³Í Ó¨»ñ
	Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ïÇýÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ»ñÁ
	 ÚáõñÑ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ( 1 )
	´³ñ³Ï ³Õáõ Ã³÷³Í³ÏáõÙ
	 Úáõñ³Ñ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ( 2 )
	Úáõñ³Ñ³ïáõÏ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ( 3 )
	 êñ³óáõÙÝ»ñ
	 è»óÇ¹ÇíÝ»ñ
	²ËïáñáßáõÙ
	 ´áõÅáõÙ (1)
	 ´áõÅáõÙ (2)
	´áõÅáõÙ ( 3 )
	´áõÅáõÙ ( 4 )
	´áõÅáõÙ ( 5 )
	Դáõñë ·ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ

	ՊԱՐՕՏԻՏ
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	Slide Number 4
	Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ  (1)
	Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝ  (2)
	ÀÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
	²Ëï³Í³·áõÙ
	¸³ë³Ï³ñ·áõÙ (1) 
	¸³ë³Ï³ñ·áõÙ (2) 
	ÎÉÇÝÇÏ³
	Âù³·»ÕÓ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³Ëï³ÝÇß»ñ ��Պ³ñûïÇï, ëáõµÙ³Ý¹ÇµáõÉÇï, ëáõµÉÇÝ·íÇï
	Slide Number 13
	Հ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓÇ Ù»Í³óáõÙ
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	¶»ÕÓ³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ ³ÛÉ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ó¨»ñ 
	Slide Number 19
	ºñÏÏáÕÙ³ÝÇ �å³ñûïÇï³ÛÇÝ ûñËÇï
	ÎñÍù³·»ÕÓÇ բորբոքում
	Ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարում
	ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ
	Տարբերակիչ ախտորոշում
	²ËïáñáßáõÙ
	´áõÅÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
	âµ³ñ¹³ó³Í Ó¨»ñÇ µáõÅáõÙ
	ä³ñûïÇï³ÛÇÝ ûñËÇïÇ �µáõÅáõÙ
	ä³ñûïÇï³ÛÇÝ Ù»ÝÇÝ·ÇïÇ µáõÅáõÙ
	Պանկրեատիտի բուժում
	Î³ÝË³ñ·»ÉáõÙ 
	²ÏïÇí Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ

	ՋՐԾԱՂԻԿ
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	ԱՏԻՊԻԿ ՁևԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱ
	Slide Number 22
	ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՋՐԾԱՂԻԿ
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ  ՈՐՔԻՆ
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Herpes Zoster
	Slide Number 35

	ՑԱՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ
	Ցան»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙÁ
	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	ԷԿԶԱՆԹԵՄԱ�/ձևաբանական տարրեր/
	ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
	Մակուլո-պապուլյոզ ցան
	Վարդացան
	Որովայնային տիֆ և պարատիֆեր
	Վարդացան
	Վարդացան
	Բծավոր տիֆ, Բրիլի հիվանդություն
	Հանկարծակի էկզանթեմա
	Roseolla Infantum
	Երկրորդային սիֆիլիս
	�ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ëÇýÇÉÇë` �éá½»áÉÛá½-å³åáõÉÛá½ ó³Ý� 
	Մանր կետավոր ցան
	Քութեշ
	øáõÃ»ß
	øáõÃ»ß�Ù³ÝñÏ»ï³íáñ ó³Ý
	�øáõÃ»ß �ó³ÝÁ ³½¹ñÇ íñ³
	øáõÃ»ß �ëåÇï³Ï ¹»ñÙá·ñ³ýÇ½Ù
	øáõÃ»ß� Ã»÷áïáõÙ
	Պսևդոտուբերկուլյոզ
	Բծավոր ցան
	Կարմրուկ
	Î³ñÙñáõÏ
	Î³ñÙñáõÏ
	Î³ñÙñáõÏ �ó³ÝÇ 2-ñ¹ ûñÁ
	ÎáåÉÇÏÇ µÍ»ñ ¨ ó³Ý
	Կարմրախտ
	Î³ñÙñ³Ëï �ó³ÝÇ ³é³çÇÝ ûñÁ
	Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ
	Էնտերովիրուսային վարակ
	Էրիթեմա
	ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ¿ñÇÃ»Ù³ �ó³ÝÁ ¹»ÙùÇ íñ³
	ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ¿ñÇÃ»Ù³�ó³ÝÁ Çñ³ÝÇ íñ³
	Կարմիր քամի էրիթեմատոզ ձև
	Էրիզիպելոիդ
	Բշտիկային ցան
	Slide Number 39
	Հասարակ հերպես
	Ø³ßÏÇ Ñ³ë³ñ³Ï Ñ»ñå»ë.�·áï»áñùÇÝ³ÝÙ³Ý (1), ³Ëï³¹³ñÓáÕ (2)
	Ø³ßÏÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï Ñ»ñå»ë
	Ջրծաղիկ
	æñÍ³ÕÇÏ
	æñÍ³ÕÇÏ �ó³ÝÇ µ³½Ù³Ó¨áõÃÛáõÝ
	æñÍ³ÕÇÏ�í»½ÇÏáõÉÝ»ñ É»½íÇ íñ³
	Գոտևորող որքին
	Գոտևորող որքին
	Գոտևորող որքին
	Գոտևորող որքին �/C3,C4 դերմատոմներ/
	Բնական ծաղիկ
	Slide Number 52
	What is…
	Բշտային ցան
	Սիբիրյան խոց �բշտային ձև�
	�Կարմիր քամու էրիթեմատոզ- բուլյոզ ձև�
	Եղնջացան
	Թմբիկավոր ցան
	Հեմոռագիկ ցան
	Մենինգոկոկցեմիա
	Ø»ÝÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³ 
	Ø»ÝÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³
	Ø»ÝÇÝ·áÏáÏó»ÙÇ³� Ù³ßÏÇ Ý»Ïñá½ 
	Լեպտոսպիրոզ /Վեյլի հիվանդություն/
	È»åïáëåÇñá½ �ß³ÕÏ³å»Ýáõ ·»ñ³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ
	È»åïáëåÇñá½ �
	Հեմոռագիկ տենդեր
	Խոցային էկզանթեմա
	Սիբիրյան խոց
	Սիբիրյան խոցի մաշկային ձև
	Slide Number 71
	Ժանտախտի խոցա-բուբոնային ձև
	Տուլարեմիայի մաշկաբուբոնային ձև
	Ֆելինոզ
	Սոդոկու
	�
	Էնանթեմա
	´»ñ³ÝÇ Ï³Ý¹Ç¹á½
	Slide Number 79
	ÎáåÉÇÏÇ µÍ»ñ
	Ð³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ å³ñáïÇï
	Գինգիվոստոմատիտ
	Ð»ñå³Ý·ÇÝ³
	æñÍ³ÕÇÏ �í»½ÇÏáõÉÝ»ñ ùÇÙùÇ íñ³
	ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ íñ³ ó³ÝÇ ³é³ç³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
	ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ �áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ


