
ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ 
ՏԵՆԴԵՐ 

 
 

ԵՊԲՀ վարակաբանության ամբիոն 



Բնորոշում 

Սուր վիրուսային տենդային 
հիվանդությունների խումբ, որոնց հիմքում 
ընկած է անոթների ախտահարումը  
թրոմբոհեմոռագիկ համախտանիշի 
զարգացմամբ։  



Բնութագիր 

• Վիրուսներ՝ ՌՆԹ պարունակող, ծածկված լիպիդային 
շերտով 

 

• Ռեզերվուարը՝ կրծողներ, կապիկներ, չղջիկներ և այլն 
կամ փոխանցողներ՝ տզեր, մոծակներ 

 

• Հնարավոր է վարակի փոխանցում մարդուց-մարդուն 

 

• Հիմնական կլինիկական դրսևորումը 
արյունահոսությունն է  

 



Էթիոլոգիա 
Հարուցվում են 4 տարբեր ընտանիքի 
վիրուսներով՝ 
  

 

• Arenaviruses 
 

 

• Bunyaviruses 
 

 

• Filoviruses 
 

 

• Flaviviruses 
 

 

 

   



Ընտանիք Վիրուս Հիվանդություն Փոխանցող 
 

Arenaviridae 
 

Lassa Լասա տենդ  
 
 
Կրծողներ 

Junin Արգենտինյան ՀՏ  

Machupo Բոլիվիան ՀՏ 

Sabia Բրազիլական ՀՏ  

Chapar Չապար ՀՏ 

Guanarito Վենեսուելական ՀՏ 

Luyo Լույո ՀՏ 

Bunyaviridae Nairovirus Ղրիմ-Կոնգո ՀՏ Տիզ 

Phlebovirus Ռիֆտ հովտի ՀՏ Մոծակ 

Hantavirus ՀՏ երիկամային համախտանիշով Կրծողներ 

Filoviridae 
 

Ebola Էբոլա ՀՏ Հայտնի չեն 

Marburg Մարբուրգ ՀՏ 

Flaviviridae Dengue Դենգե տենդ Մոծակ 

Yellow fever Դեղին տենդ Մոծակ 

Omsk HF Օմսկի ՀՏ Տիզ 

Kyasanur forest HF Կյասանուրյան անտառների տենդ Տիզ 

Համաճարակաբանություն 



Տարածվածություն 

• Արենավիրուսներ - Արևմտյան Աֆրիկա, Ամերիկա 

• Ղրիմ-Կոնգո ՀՏ  - Աֆրիկա, Կենտրոնական Ասիա, 
Միջին Արևելք 

• Ռիֆտ հովտի ՀՏ  - Աֆրիկա, Սաուդյան Արաբիա, Յեմեն 

• ՀՏ երիկամային համախտանիշով  - Ասիա, Բալկաններ, 
Եվրոպա  

• Էբոլա ՀՏ, Մարբուրգ ՀՏ - Աֆրիկա 

• Դենգե տենդ - Ասիա, Աֆրիկա, Ամերիկա  

• Դեղին տենդ - Աֆրիկա, Հարավային Ամերիկա 

• Օմսկի ՀՏ -  Կենտրոնական Ասիա  

  

 

 

 



Համաճարակաբանություն 

• Բռնկումները սովորաբար սպորադիկ են և 
կանխատեսելի չեն 

• Վիրուսները բնորոշ են այն աշխարհագրական 
վայրերին, որտեղ հանդիպում են նրանց տիրոջ 
տարատեսակները 

• Կարող են կիրառվել որպես կենսաբանական 
զենք 

 
 
        
 

     



Փոխանցման ուղիներ 

Վարակված կենդանի → Առողջ մարդ՝ 
 

• Շփում վարակված կրծողների մեզի, կղանքի, թքի կամ այլ 
արտադրությունների հետ  

• Վարակված կենդանիների խնամքի կամ սպանդի արդյունքում 
• Վարակված միջատների կողմից մարդու խայթոցի արդյունքում 
 

 Վարակված մարդ → Առողջ մարդ՝ 
 
• Անմիջական շփում մարմնի արտադրության հետ, կամ 

անուղղակի շփում վարակված առարկաների, ասեղների և 
այլնի հետ (ներհիվանդանոցային) 

• Վարակված մոծակների կողմից մարդու խայթոցի արդյունքում 

• Սեռական ճանապարհով (Էբոլա)   



Փոխանցման ուղիներ 

Ռեզերվուար 
Առողջ մարդ 

Առողջ մարդ Հիվանդ մարդ 



Համաճարակաբանություն 

 

 

Arenaviridae ընտանիք 

 

Վարակի աղբյուր  
Կրծողներ (բնական ռեզերվուար) և հիվանդ մարդ 

Փոխանցման ուղի 
Ալիմենտար, օդա-կաթիլային, պարէնտերալ 

Փոխանցման գործոններ  
Մեզ, կղանք և կենսաբանական հեղուկներ 

Մահացություն  

5 – 35%  



Համաճարակաբանություն 

 
 
Bunyaviridae ընտանիք 
 
Վարակի աղբյուր  
ԽԵԿ, ոչխարներ, կրծողներ (բնական ռեզերվուար) 
Փոխանցողներ 
Տիզ, մոծակ 

Փոխանցման ուղի 
Տրանսմիսիվ, ալիմենտար, օդա-փոշային 

Փոխանցման գործոններ  
Մեզ, կղանք  

Մահացություն 
30-50% 
 



Համաճարակաբանություն 

 
 
Filoviridae ընտանիք 
 
Վարակի աղբյուր  
Մրգային չղջիկներ (բնական ռեզերվուար), կապիկներ և 
հիվանդ մարդ 

Փոխանցման ուղի 
Սերտ շփում, պարէնտերալ, սեռական?? 

Փոխանցման գործոններ  
Մեզ, կղանք և կենսաբանական հեղուկներ 

Մահացություն 
53-88% 
     



Համաճարակաբանություն 

 
 
Flaviviridae ընտանիք 
 
Վարակի աղբյուր  
Կապիկներ (բնական ռեզերվուար) և հիվանդ մարդ 
Փոխանցողներ 
Մոծակ (Aedes) 

Փոխանցման ուղի 
Տրանսմիսիվ 

Մահացություն 
5-10% 
  



 

Ախտածագում 
Թրոմբոհեմոռագիկ համախտանիշ 

 

Փուլեր 

• Հիպերկոագուլյացիայի  

 

• Հարաճուն կոագուլոպաթիայի և անկայուն 
ֆիբրինոլիտիկ ակտիվության  

 (ոչ լիարժեք ՏՆՄ համախտանիշ) - 
↓թրոմբոցիտներ, ↓ֆիբրինոգեն 

  

III. Դեֆիբրինոգենացիայի և տոտալ կամ անկայուն 
ֆիբրինոլիզի  

 (լիարժեք ՏՆՄ համախտանիշ) 

 

IV. Վերականգնողական կամ մնացորդային 
 



Կլինիկա 

Պրոդրոմալ շրջան 
 

– Տենդ  
 

– Գլխացավ  
 

– Հոգնածություն  
 

– Հոդացավ, մկանացավ 
 

– Սրտխառնոց 
 
– Ցավեր որովայնում  

 
– Լուծ (ոչ արյունային) 



Կլինիկա 

Ծաղկման շրջան 
 

Վաղ ախտանշանները 
– Տենդ  
– Կոնյուկտիվիտ  
– Ֆարինգիտ 
– Մաշկի հիպերեմիա 
– ↓ Զ/Ճ  
– Բրադիկարդիա 
– Տախիպնոե  

 



Ծաղկման շրջան 
Վաղ ախտանշաններ 

 



Ծաղկման շրջան 

 

Ուշ ախտանշանները 
– Հեմոռագիկ դիատեզ 

– Պետեխիաներ  

– Շաղկապենու հեմոռագիա 

– Հեմատուրիա  

– Արյունային փսխում 

– Մելենա 

Հիմնական դրսևորում 
– ՏՆՄ համախտանիշ 

Կլինիկա 



Ծաղկման շրջան 
Ուշ ախտանշաններ 

 



Բարդություններ 

• Մազաթափում, եղունգների դեֆորմացիա 

• Խլություն (Lassa, Ebola) 

• Ռետինիտ 

• Ուվեիտ  

• Պերիկարդիտ 

• Երիկամային անբավարարություն  

• Էնցեֆալիտ 



Ախտորոշում 

1. Կլինիկական ախտանշաններ 

 

2. Համաճարակաբանական տվյալներ 

 

3. Լաբորատոր տվյալներ 

 



Համաճարակաբանական անամնեզ՝ 
– Ճանապարհորդությունը՝  որտեղ, երբ, ինչու, ինչ 

 

– Ներգործությունները՝ սնունդը, մնալու վայրը, 
զբաղմունքը 

 

– Շփումները՝ մարդ, կենդանի, հոդվածոտանի 

 

– Դեղորայքը և պատվաստումներ 

Ախտորոշում  



Լաբորատոր փոփոխություններ 

• Լեյկոպենիա  
– Lassa-ի դեպքում հնարավոր է լեյկոցիտոզ 

 

• Անեմիա 

 

• Թրոմբոցիտոպենիա 

 

• Լյարդի ֆերմենտների աճ 

 

• Ազոտէմիա 



Լաբորատոր փոփոխություններ 

• Մակարդման շեղումներ 

– երկարատև 

արյունահոսություն  

– արյան մակարդման 

ժամանակը 

– ակտիվացված PTT 

– ↑ ֆիբրինի դեգրադացիա 

– ↓ ֆիբրինոգեն 

•   Մեզի քննություն 

– պրոտեինուրիա 

– հեմատուրիա 

 

 



Լաբորատոր մեթոդներ` 

1. ԻՖԱ (ELISA) 

• Վիրուսի հակածինների հայտնաբերում 

• IgM հակամարմինների հայտնաբերում 

2. ՊՇՌ (RT-PCR) 

• Ունի բարձր զգայունություն և յուրահատկություն 

3. Վիրուսի անջատում (սուր շրջան կամ դիահերձում) 

4. Հյուսվածաբանական հետազոտություն 

• Իմունոհիստոքիմիա  

• Էլեկտրոնային մանրադիտում 

 

Ախտորոշում  



Տարբերակիչ ախտորոշում  

Վարակիչ հիվանդություններ 
– Գրիպ 
– Վիրուսային հեպատիտներ  
– Սեպսիս 
– Մենինգոկոկցկեմիա 
– Սալմոնելոզ 
– Շիգելոզ 
– Լեպտոսպիրոզ  
– Մալարիա 

Ոչ վարակիչ հիվանդություններ 
– ՏՆՄ համախտանիշ (այլ ծագման) 
– Իդիոպատիկ թրոմբոցիտոպենիկ  
 պուրպուրա 
– Հեմոլիտիկ-ուրեմիկ համախտանիշ 
– Կոլագենոզներ 



Բուժում 

• Էթիոտրոպ * 

– Ribavirin-ը կարող է տալ դրական արդյունք 

– Երկրորդային վարակների բուժում 

– Լավացման փուլի պլազմա (Ebola, Junin, Machupo)  

• Պաթոգենետիկ 

• Սիմպտոմատիկ 

 

 

* Գոյություն չունեն ԱՄՆ  FDA–ի կողմից հաստատված 
հակավիրուսային միջոցներ 

 



Խիստ նախազգուշական միջոցառումներ` 

  
– Ձեռնոցներ, արտահագուստ, դիմակ, 

կոշիկների բախիլներ, աչքերի/դեմքի 
պաշտպանիչ վահան 

– Օգտագործել HEPA ֆիլտրերով 
ռեսպիրատորներ  

– Նմուշների հետ հնարավորության 
դեպքում աշխատել 
կենսաանվտանգության 
պահարանում 

Լաբորատոր նախազգուշական միջոցառումներ 



Կենսաանվտանգության մակարդակ 4 (BSL-4) 

Կենսաանվտանգության մակարդակ՝ 1 (BSL-1) 
Ձեռքերը լվանալու լվացարանից բացի չեն առաջարկվում ոչ մի 
հատուկ առաջնային կամ երկրորդային խոչընդոտներ 

Կենսաանվտանգության մակարդակ՝ 2 (BSL-2) 
Միջին ռիսկի գործոններ; համընդհանուր կանխարգելիչ  
միջոցառումներ 

Կենսաանվտանգության մակարդակ՝ 3 (BSL-3) 
Էկզոտիկ մահաբեր  հարուցիչներ, որոնք կարող են փոխանցվել 
շնչառական ճանապարհով; բուժումը հնարավոր է; անհրաժեշտ է 

կենսաանվտանգության պահարան 

Կենսաանվտանգության մակարդակ` 4 (BSL-4) 
Էկզոտիկ մահաբեր հարուցիչներ; շնչառական փոխանցում, բուժում 
գոյություն չունի; ամբողջ մարմինը ծածկող համազգեստ և 3-րդ 
մակարդակի կենսաանվտանգության պահարան  

Էբոլա, 
Բնական ծաղիկ 

ՄԻՎ, H1N1, 
Տուբերկուլոզ 

Հեպատիտ A/B, 
Salmonella 

Ոչ պաթոգեն   
E. Coli 



Կանխարգելում 

Խուսափել կենդանիների հետ շփումից  

– Կրծողներ 

• Վերահսկել կրծողների պոպուլյացիան  

• Թույլ չտալ, որ կրծողները մուտք գործեն կամ ապրեն 
մարդաբնակ վայրերում 

• Մաքրել- ոչնչացնել կրծողների բները և կղանքը 

– Միջատներ 

• Միջատների դեմ օգտագործել ռեպելենտ նյութեր   

• Ճիշտ հագուստ կրել և օգտագործել տեղաշորի ցանցեր 

• Միջատների դեմ օգտագործել պատուհանի ցանցեր և այլ 
միջոցներ 

 

 



 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 


