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 ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

 

ԱԴՖ  ա դե նո զին դի ֆոս ֆատ 
Ա լԱՏ – ա լա նիլա մի նատ րանս ֆե րազ 
ԱՀԿ  Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան 
ԱՀՌ – ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի (հե մագ լյու տի նաց ման) 

ռեակ ցիա 
ԱՄՆ – Ա մե րի կայի Միա ցյալ Նա հանգ ներ 
ԱՌ – ագ լյու տի նա ցիայի (ագ լյու տի նաց ման) ռեակ ցիա 
Ա սԱՏ – աս պար տատա մի նատ րանս ֆե րազ
ԴՆԹ  դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու
Զճ – զար կե րա կային ճն շում 
Է ՆԱ – է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման ա րա գու թյուն 
ԷՍԳ  է լեկտրասր տագ րու թյուն 
ԻՖՀ – ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյուն
 ԼԱՌ – լա տեքսագ լյու տի նաց ման ռեակ ցիա
ԽՍՀՄ – Խորհր դային Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն նե րի 

Մի ու թյուն
ԿԿՌ – կոմպ լե մեն տի կա պակց ման ռեակ ցիա
ԿՆՀ – կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կարգ
ՀՀ – Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
ՀՄԴ – Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային դա սա կար գում
ՀՎՎ   հա տուկ վտան գա վոր վա րակ
 ՁԻ ԱՀ – ձեռք բե րո վի ի մու նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նիշ
 ՄԱՌ – միկ րոագ լյու տի նաց ման ռեակ ցիա
 ՄԻ ԱՎ – մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս
ՊՇՌ – պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա
ՌԴ – Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն
ՌՆԹ  ռի բո նուկ լե ի նաթ թու
ՌՎ – Ռո տա վի րուս
ՌՎՎ – Ռո տա վի րու սային վա րակ
 ցԱՄՖ  ցիկ լիկ ա դե նո զին մո նո ֆոս ֆատ

cAMF – ցիկ լիկ ա դե նո զին մո նո ֆոս ֆատ
CDC – Center for Disease Control and Prevention – Հի վան դու թյուն նե րի վե

րահսկ ման և կան խար գել ման կենտ րոն (Ա ՄՆ)
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EAEC – Enteroaggregative Eshcerichia coli – էն տե րոագ րե գա տիվ ա ղի
քային ցու պիկ

EHEC – Enterohaemorrhagic Eshcerichia coli – էն տե րո հե մո ռա գիկ ա ղի
քային ցու պիկ

ELISA – EnzymeLinked Immunosorbent Assay – ի մու նա ֆեր մեն տային 
հե տա զո տու թյուն

EPEC – Enteropathogenic Eshcerichia coli – էն տե րո պա թո գեն ա ղի քային 
ցու պիկ

ETEC – Enterotoxigenic Eshcerichia coli – էն տե րո տոք սի գեն ա ղի քային 
ցու պիկ

GPAT – Gelatine Particle Agglutination Test – ժե լա տի նի մաս նիկ նե րի ագ
լյու տի նաց ման ռեակ ցիա

HAV – Hepatitis A Virus – Հե պա տի տ Aի վի րուս
HEV – Hepatitis E Virus – Հե պա տի տ Eի վի րուս
ICD – International Classification of Diseases – Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ

գային դա սա կար գում
ID50 – Infectious Dose50 – 50% վա րա կիչ դո զա
IFA – Immunofluorescence Assay – ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն տային 

հե տա զո տու թյուն
IgA – Ի մու նագ լո բու լին A
IgG – Ի մու նագ լո բու լին G
IgM – Ի մու նագ լո բու լին M
OIE – Office International des Epizooties – Կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան մի

ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
ORS – Oral Rehydration Solution – օ րալ կա մ բե րա նային ռե հիդ րա տա ցի ոն 

լու ծույթ
PCR – Polymerase Chain Reaction – պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա
WHO – World Health Organization – Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 

կազ մա կեր պություն
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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

21րդ դա րում գի տա կան տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց մա նը զու գընթաց օր 
օ րի զգա լի ո րեն թափ է առ նում աշ խար հով մեկ ջրի մի ջո ցով փո խանց վող հի
վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մը, ո րոնք հա մար վում են սո ցիալտն տե սա կան 
կարևոր նշա նա կու թյուն ունե ցող մար տահ րա վեր: Ջրի մի ջո ցով փո խանց վող 
վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րը լայ նո րեն տա րած ված են ոչ միայն զար գա
ցող, այլ նաև զար գա ցած ե րկր նե րում և եր բեմն ա ռա ջաց նում են լուրջ ջրային 
բռն կում ներ: 

Ջիր մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառ է վտան գա վոր 
հա րու ցիչ նե րով ախ տոտ ված ջրի օգ տա գոր ծու մը տար բեր նպա տակ նե րով: 

Այս պես, յու րա քան չյուր տա րի ամ բողջ աշ խար հում գրանց վում է դիա
րեայի (փոր լու ծի) մոտ 4 մի լիարդ դեպք, ո րոն ցից մոտ 2 մի լի ո նը ունե նում է 
մա հա ցու ե լք: Ա ղի քային ճի ճու նե րով աշ խար հոմ վա րակ ված է ա վե լի քան 1 
մի լիարդ մարդ: Նշ ված հի վան դու թյուն նե րի զգա լի մա սը պայ մա նա վոր ված է 
ջրային գոր ծո նով: 

Ել նե լով այս խնդրի կարևո րու թյու նից՝ աշ խար հում ձևա վոր վել է «Մեկ 
ա ռող ջու թյուն» գա ղա փա րը, ո րի շրջա նակ նե րում հա մաշ խար հային մի շարք 
կազ մա կեր պու թյուն նե ր՝ հատ կա պես Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյունը (Ա ՀԿ), պար բե րա բար ան ցկաց վող գի տա ժո ղով նե րի 
ժա մա նակ տար բեր գի տա հե տա զո տա կան կա ռույց նե ր ներ կա յաց նում են ջրի 
մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյան վե րա բե րյալ 
տար բեր գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն ներ: 

Ինչ պես ամ բողջ աշ խար հը, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նը ա պա հո վագրված չէ ջրի մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի 
բռն կում նե րից: 

Հի վան դու թյուն նե րի ջրային բռն կում նե րին հիմ նա կա նում նպաս տում են 
հետևյալ գոր ծոն նե րը.

1. Աշ խար հի կտր ված քով վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ջրօգ տա գործ
ման բնույ թի փո փո խու թյուն

2. Երկ րագն դի բնակ չու թյան թվի աճ
3. Բ նակ չու թյան միգ րա ցիայի (գաղ թի) աճ
4. Զ բո սաշրջու թյան ծա վալ նե րի ա ճ՝ հատ կա պես դե պի էկ զո տիկ, զար

գա ցող, ցածր հի գի ե նիկ մա կար դակ ունե ցող ե րկր ներ
5. Խ մե լու ջրի պա շար նե րի կր ճա տում 
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6. Ե ղա նա կային և կլի մա յա կան փո փո խու թյուն ներ 
7. Բ նա կան ա ղետ ներ
8.  Բա խում ներ և պա տե րազմ ներ
9.  Քա ղա քա կենտ րո նա ցում՝ ո ւր բա նի զա ցիա, և նոր տա րածք նե րի 

բնա կե ցում
10. Սննդա կար գում կեն դա նա կան ծագ ման սպի տա կու ցի և թարմ բան

ջա րե ղե նի պա հան ջի աճ
11.  Կեն դա նի նե րի և մարդ կանց շրջա նում հա կա բի ո տիկ նե րի օգ տա

գործ ման աճ
12.  Կենտ րո նաց ված ա նաս նա պա հու թյան տա րա ծում
13. Ըն տա նի կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի/ պո պու լյա ցիայի խտու թյան 

աճ 
14. Է կո հա մա կար գե րի խախ տում
15.  Կեն դա նի նե րի և սննդամ թեր քի մի ջազ գային ա ռևտ րի բնույ թի 

փո փո խու թյուն: 
Այ սօր խիստ պա հանջ է զգաց վում հմուտ, պա տաս խա նա տու, զար գա

ցած մաս նա գետ նե րի, որոնք ի րենց ճիշտ գոր ծո ղու թյուն նե րով կկա րո ղա նան 
ե րաշ խա վոր ան ձ լինել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ջրի մի ջո ցով փո
խանց վող հի վան դու թյուն նե րի տա րածումը կան խե լու հարցում: Այս գոր ծում 
ա ռա ջըն թաց ունե նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է տար բեր ո լորտ նե րի մաս նա
գետ նե րի՝ ման րէա բան նե րի, վի րու սա բան նե րի, մա կա բու ծա բան նե րի, թու նա
բան նե րի, քի մի կոս նե րի, է կո լոգ նե րի, հա մա ճա րա կա բան նե րի, հի գի ե նիստ նե
րի, վա րա կա բան նե րի, աշ խար հա գետ նե րի և այլոց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
հի վան դու թյուն նե րի լայ նա մասշ տաբ վե րահս կու մը, տար բեր պե տա կան կա
ռույց նե րի պա տաս խա նա տու նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդլայ նու մը, տե ղե
կատ վու թյան և ռե սուրս նե րի փո խա նա կու մը, հնա րա վոր ռիս կե րի գնա հա տու
մը և կա ռա վա րու մը, ի նչ պես նաև կան խար գել ման ու վե րահսկ ման ռազ մա
վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը:

 Բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րից է նաև «Ջ րի մի ջո ցով փո խանց վող հի
վան դու թյուն ներ մեկ ա ռող ջու թյան շրջա նակ նե րում» թե մայով ձեռ նար կի 
ստեղ ծու մը, ո րը հիմք կհան դի սա նա ո լոր տի մաս նա գետ նե րի գի տե լիք նե րի 
ձեռք բեր մա ն և բա րե լավ մա ն համար, ի նչ պես նաև կն պաս տի «Մեկ ա ռող ջու
թյուն» գա ղա փա րի զար գաց մա նը: Ձեռ նար կում նկա րագրված են ջրի մի ջո
ցով փո խանց վող վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րը, ո րոնք ար դիա կան են թե՛ մեր 
ե րկ րի և թե՛ մի ջազ գային հան րու թյան հա մար: Ձեռ նար կը պա րու նա կում է տե
ղե կու թյուն տվյալ հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի, հա մա ճա րա կա բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և հատ կա պես փո խանց ման ուղի նե րի, ախ
տան շան նե րի, ախ տո րոշ ման և տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման, բուժ ման և կան
խար գել ման վե րա բե րյալ: Ձեռ նար կում նաև նկա րագրված են Հա յաս տա նի 
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Հան րա պե տու թյու նում վեր ջին տաս նա մյակ նե րին գրանց ված հի վան դու թյուն
նե րի ջրային բռն կում նե րը: 

Ձեռ նար կը  բժշ կա կան և ա նաս նա բու ժա կան ո լորտ նե րի տար բեր հիմ
նարկ նե րի՝ ՀՀ ԱՆ ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տու տի հա մա ճա րա
կա բա նու թյան ամ բի ո նի, Մ. Հե րա ցու ան վան Երևա նի պե տա կան բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նի վա րա կիչ հի վա նու թյուն նե րի և հա մա ճա րա կա բա նու թյան ամ
բի ոն նե րի, Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի հա մա ճա րա
կա բա նու թյան և մա կա բու ծա բա նու թյան ամ բի ո նի մաս նա գետ նե րի խմ բային 
աշ խա տան քի ար դյունք է:
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ջ րի մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րը ա ռող ջա պա հու թյանն 
ու ա նաս նա պա հու թյա նը ահ ռե լի վնաս են հասցնում: Հի վան դու թյուն նե
րի այս խում բը նե րա ռում է հիմ նա կա նում կղան քաբե րա նային (ֆե կալ
օ րալ) ճա նա պար հով՝ խմե լու ջրի մի ջո ցով, փո խանց վող վա րակ նե րը, 
ի նչ պես նաև կղան քակա թի լային (կ ղան քային մաս նիկ նե րի ներշնչում) և 
կոն տակ տային (աղ տոտ ված ջրի հետ ան մի ջա կան շփում) ճա նա պարհ
նե րով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րը: Ա նուղ ղա կի ո րեն այս խմ բի հետ 
ա ռն չու թյուն ունեն նաև սննդա ծին մի շարք վա րակ ներ, ո րոնք ա ռա ջա
նում են աղ տոտ ված ջրի հետ կապ ունե ցող սննդամ թերք օգ տա գոր ծե լիս 
(աղ տոտ ված ջրով բույ սե րի ո ռո գում, սննդային նպա տա կով ձկան և այլ 
ջրային կեն դա նի նե րի օգ տա գոր ծում և այլն): 

Խ մե լու ջրի մի ջին օ րա կան պա հան ջը մար դու հա մար կազ մում է 2,5 
լիտր: Հի գի ե նիկ նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող ջրի ծախ սը ան հա մե
մատ ա վե լի շատ է, խո շոր քա ղաք նե րում հաս նում է օ րա կան մինչև մի 
քա նի հա րյուր լիտ րի: Բա ցի դրանից՝ ահ ռե լի քա նա կու թյան ջուր է ծախս
վում գյու ղատն տե սա կան և ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րով: Նշ վա ծից 
ա կն հայտ է դառ նում սա նի տա րա հի գի ե նիկ և հա մա ճա րա կա բա նա կան 
տե սա կե տից մա քուր և ան վտանգ ջրի օգ տա գործ ման կարևո րու թյու նը: 

Ջ րի մեջ պա րու նակ վող վտան գա վոր կամ վնա սա կար բա ղադ րա մա
սե րի վե րա բե րյալ մար դիկ պատ կե րա ցում ունե ին դեռևս հնուց: Այս պես, 
Ա ստ վա ծաշնչում մարդ կանց ար գել վում էր ճահ ճա ջուր խմել: Հի պոկ րա
տը խոր հուրդ էր տա լիս խմե լուց ա ռաջ ե ռաց նել ջու րը՝ հի վան դու թյուն
նե րից խու սա փե լու նպա տա կով: Հին Հռո մը մա տա կա րար վում էր լեռ
նային աղ բյուր նե րի ջրով: Միջ նա դա րում նույն պես շատ հի վան դու թյուն
նե րի ա ռա ջա ցումն ու տա րա ծու մը մար դիկ կա պում է ին ջրի հետ: Սա
կայն հի վան դու թյուն նե րի տա րած ման գոր ծում ջրի դե րի լուրջ գի տա կան 
ուսում նա սի րու թյուն նե րը սկս վել են միայն 18րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին: 
Այդ պես, 1770թ. ֆրան սիա ցի բժիշկ Ռեա դը ուսում նա սի րել է դի զեն տե
րիայի բռն կու մը՝ կա պե լով այն ջրի հետ: 19րդ դա րի կե սե րին ա մե րի կա
ցի բժիշկ Ֆլին թը նկա րագ րել է ո րո վայ նային տի ֆի ջրային բռն կում Նյու 
Յորք նա հան գում: Ո րո վայ նային տի ֆի ջրային բազ մա թիվ բռն կում ներ 
ար ձա նագրվում է ին նաև 19րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին եվ րո պա կան մի 
շարք ե րկր նե րում: 
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Ջ րի հա մա ճա րա կա բա նա կան դե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի 
ձևա վոր մա նը զգա լի ո րեն նպաս տե ցին նաև խո լե րայի բազ մա թիվ բռն
կում ներ 19րդ դա րում: 1850ա կան թթ. ան գլիա ցի բժիշկ Սնոուն ա պա
ցու ցեց ջրի դե րը խո լե րայի տա րած ման գոր ծում:

 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի փո խանց ման գոր ծում ջրի դե րի ուսում
նա սի րու թյան մեջ ան գնա հա տե լի ներդ րում կա տա րեց 19րդ դա րի ե րկ
րորդ կե սի գեր մա նա ցի մեծ բժիշկ և գիտ նա կան Ռ. Կո խը: Նախ, 1883թ. 
նա ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րեց խո լե րայի հա րուցիչը, այ նու հետև ան ջա
տեց այն խո լե րային օ ջախ նե րի բաց ջրա վա զան նե րից: Նա նաև ան ջա տեց 
հա րու ցի չը Համ բուր գի ջր մու ղից 1892թ. խո լե րայի հայտ նի խո շոր բռնկ ման 
ժա մա նակ:

Ռ. Կո խը նաև ա ռա ջին ան գամ մշա կեց ո ւս մունք սա նի տա րա կան ին
դի կա տո րային միկ րոֆ լո րայի մա սին: Իր ա ռա ջար կած մի շարք սա նի տա
րաման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը, մաս նա վո րա պես, ը նդհա նուր ման
րէային թի վը, լայ նո րեն կի րառ վում են մինչ օ րս:

Ջ րի մի ջո ցով վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րածումն ուսում նա սի
րե լու ժա մա նակ այժմ լայ նո րեն կի րա ռում են բազ մա թիվ ժա մա նա կա կից 
սա նի տա րա հի գի ե նիկ, ման րէա բա նա կան, վի րու սա բա նա կան, մա կա բու
ծա բա նա կան, քի միա թու նա բա նա կան, ի մու նա բա նա կան, մո լե կու լային և 
այլ մե թոդ ներ, ո րոնք, սա կայն, բնավ չեն նսե մաց նում հա մա ճա րա կա բա
նա կան վեր լու ծու թյան կարևո րու թյու նը: 

Ակն հայտ է ջրի մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի և ջրա մա
տա կա րար ման հա մա կար գի վի ճա կի միջև գո յու թյուն ունե ցող սերտ կա
պը: Չա փա զանց տա րած ված և հա տուկ վտան գա վոր մի շարք հի վան դու
թյուն նե րի փո խանց ման գոր ծում ջրի դե րի ա պա ցու ցու մը հիմք հան դի սա
ցավ մար դու կող մից օգ տա գործ վող ջրի ան վտան գու թյու նը ա պա հո վող 
սա նի տա րա տեխ նի կա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման և ի րա կա
նաց ման հա մար: Այն նե րա ռում է հետևյալ բա ղադ րիչ նե րը՝

 ջ րա վա զան նե րի պաշտ պա նու թյուն տար բեր տե սա կի աղ տո տու
մներից.

 ջ րի ո րա կի նկատ մամբ պա հանջ նե րի սահ մա նում.
 ջ րի մաքր ման և վնա սա զերծ ման հա մա կար գի ստեղ ծում.
 ջ րի պաշտ պա նու թյուն ե րկ րոր դային աղ տո տու մից:

Նշ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը հատ կա պես կարևոր է Աֆ
րի կայի, Ա սիայի, Լա տի նա կան Ա մե րի կայի և Օվ կիա նիայի զար գա ցող 
ե րկր նե րում: Հիշյալ ե րկր նե րում բնակ չու թյան միայն 11%ն է մա տա կա
րար վում ո րա կյալ ջրով: Ա վե լի քան 1 մի լիարդ մարդ ամ բողջ աշ խար հում 
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ստիպ ված է օգ տա գոր ծել աղ տոտ ված և ա ռող ջու թյան հա մար վտանգ 
ներ կա յաց նող ջու ր: 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ հաս կա նա լի է դառ նում ջրի մի ջո ցով 
փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի հիմ նախնդրի կարևո րու թյու նը և սույն 
ուսում նա կան ձեռ նար կի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:
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Գ ԼՈՒԽ I.  
ՋՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ ՓՈ ԽԱՆՑ ՎՈՂ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ՈՆ  

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 ՍԻ ԲԻՐՅԱՆ ԽՈՑ (ՍԻ ԲԻ ՐԱԽՏ) 
ANTHRAX (A22)

 Սի բի րյան խո ցը կամ սի բի րախ տը սուր վա րա կիչ զոո նոզ հի վան դու թյուն 
է, ո րն ախ տա հա րում է ի նչ պես մարդ կանց, այն պես էլ կեն դա նի նե րին։ Ըն թա
նում է ին տոք սի կա ցիայով, բարձր ջեր մու թյամբ և կա րող է դրսևոր վել մաշ
կային, թո քային, ա ղի քային և սեպ տիկ ձևե րով:

 Սի բի րախ տը դաս վում է հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի (ՀՎՎ) խմ բին:
 Պատ մա կան տվյալ ներ 
Ա ռա ջին ան գամ որ պես մարդ կանց շրջա նում հի վան դու թյան ա ռա ջաց ման 

հա րու ցիչ մա քուր կուլ տու րայով ան ջատ ել է 18761877թթ. Ռո բերտ Կո խը։ Հա
րուց չի anthracis ան վա նու մը գա լիս է հու նա րեն anthrax (ανθραξ) բա ռից, որը 
նշա նա կում է «ա ծուխ», ո րին նման է հի վան դու թյան ա մե նից հա ճախ հան
դի պող մաշ կային ձևը։ Ռու սաս տա նում, ի նչ պես նաև նախ կին ԽՍՀՄ ե րկր նե
րում հի վան դու թյունն ան վան վում է «սիր բի րյան խոց», ին չը կապ ված է Սի բի
րում այս հի վան դու թյան տա րած ման հետ։ Ռուս գիտ նա կան Ս. Անդրեևս կին 
1788թ. նկա րագ րեց այն և ի նք նա վա րակ ման ճա նա պար հով ա պա ցու ցեց այս 
հի վան դու թյան նմա նու թյու նը և փո խանց ման հատ կու թյու նը կեն դա նի նե րից 
մարդ կանց։ XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին կեն դա նի նե րի ա ռա ջին պատ վաս տու մը 
կեն դա նի միկ րոօր գա նիզմ ներ պա րու նա կող պատ վաս տա նյու թով կա տար վեց 
Լո ւի Պաս տե րի կող մից։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ Bacillus anthracis, գրամդ րա կան, պա տի ճա վոր ված, սպոր 

ա ռա ջաց նող, ան շարժ ման րէ է:
 Հա րուց չի ախ տած նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հետևյալ գոր ծոն նե րով՝
•	  Պա տի ճի ա ռա ջա ցում, ո րն ունի հա կա ֆա գո ցի տար ակ տի վու թյուն և 

ադ հե զիվ հատ կու թյուն 
•	 Էկ զո տոք սի նի (թեր մո լա բիլ) ա ռա ջա ցում, ո րը բաղ կա ցած է 3 բա

ղադ րիչից՝ է դե մա տոզ, պաշտ պա նա կան (պ րո տեկ տիվ) և լե տալ
•	  Կեն դա նի օր գա նիզ մից դուրս սպոր նե րի ա ռա ջա ցում:
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Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Աշ խար հում տարեկան գրանց վում է սի բի րյան խո ցի մոտ 2000 դեպք։ 

Ա ՄՆո ւմ սի բի րյան խո ցի վեր ջին մահ վան դեպ քը թո քային ձևից գրանց վել է 
1976թ.  Պա կիս տա նից բեր ված բր դից։ Ա ՄՆ Նյու Հեմփ շիր նա հան գում 2009թ. 
 դեկ տեմ բե րին մե ծա հա սակ կնոջ դեպքում գրանց վել է սի բի րյան խո ցի ա ղի
քային ձև, ո րի փո խան ցու մը են թադր վում էր Աֆ րի կայից բեր ված դհո լից։ ՌԴ 
Յա մա լաՆե նե ցյան ի նք նա վար օկ րու գում 2016թ. գրանց վել է վեր ջին տա րի
նե րին ա մե նա մեծ բռն կու մը, ո րի հետևան քով վա րակ վել է 20 մարդ, 1 մահ վան 
ել քով։ ՀՀո ւմ, պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն, 1950թ.ից սի բի րյան խո
ցի ա ղի քային և թո քային ձևեր չեն ար ձա նագրվել, այլ միայն մաշ կային ձևեր։ 
Վեր ջին բռն կու մը գրանց վել է Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դե նի սի տա րա
ծաշրջա նում խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րից։ 

Վա րա կի աղ բյուր՝ հիմնակա նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ներ` խո շոր 
և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ, ձի եր, ա վա նակ ներ, խո զեր և այլն, վայ րի 
կեն դա նի նե րից` եղ ջե րու ներ, այ ծյամ ներ և այլն:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ և ուղի՝ հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը մար դու 
օր գա նիզմ են ներ թա փան ցում վնաս ված մաշ կի և լոր ձա թա ղան թի մի ջո
ցով, սպոր պա րու նա կող փո շի ներշնչե լու, վա րակ ված սննդամ թեր քի (հում 
վի ճա կում կամ ծխա հա րած, ի նչ պես նաև թե րի ե փած մսամ թերք) մի ջո ցով: 

Բ. Չեր կաս կին, Ն. Խոտ կոյը և հա մա հե ղի նակ նե րը նշ ում են, որ սի բի րյան 
խո ցի հա րու ցի չը կա րող է ներ թա փան ցել ջրամ բար ներ հի վանդ կեն դա նի նե
րի ար տա թո րան քի, ֆեր մա նե րի, գո մե րի, ա նաս նամ թեր քի մշակ ման գոր ծա
րան նե րի (կաշ վի և մոր թու մշակ ման) կո յու ղաջ րե րի մի ջո ցով։ Հնա րա վոր է 
նաև հա րուց չի ներ թա փան ցում ջրամ բար ներ և գե տեր սի բի րախ տից ան կած 
կեն դա նի նե րի դիակ նե րի մի ջո ցով։ Գրա կա նու թյան մեջ մարդ կանց վա րակ
ման դեպ քե րի տվյալ նե րը ջրի մի ջո ցով շատ աղ քա տիկ են և կրում են ե զա կի 
բնույթ։

 Մարդ կանց վա րա կում կա րող է տե ղի ունե նալ նաև կեն սա բա նա կան ա հա
բեկ չու թյան ժա մա նակ։

Ախ տա ծա գում
 Վա րա կի մուտ քի դուռ է վնաս ված մաշ կը, հազ վա դեպ` շնչու ղի նե րի և 

ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գի լոր ձա թա ղանթ նե րը: 
Մաշ կային ձև`
•	  վա րակ վե լուց մի քա նի ժամ հե տո մուտ քի դռ նե րում հա րու ցի չը բազ

մա նում է՝ բե րե լով էկ զո տոք սի նի ար տադր ման, ո րի ազ դե ցու թյամբ 
ա ռա ջա նում է շճա հե մո ռա գիկ բոր բո քում, հյուս վածք նե րի այ տուց և 
կոա գու լյա ցի ոն նեկ րոզ։ Ձևա վոր վում է սի բի րախ տային կար բուն
կուլ, որ տե ղից էլ հա րու ցի չը տա րած վում է մո տա կա ռե գի ո նար ավ
շային հան գույց ներ՝ բե րե լով լիմ ֆա դե նի տի ա ռա ջաց ման: 
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Աե րո գեն ճա նա պար հով վա րա կում`
•	 ս պոր ներ ներ թա փան ցում են վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի 

մի ջո ցով, տա րած վում դե պի միջ նոր մի ավ շային հան գույց ներ, որ
տեղ բազ մա նում ե ն՝ բե րե լով միջ նոր մի ավ շային հան գույց նե րի նեկ
րո զի, հե մո ռա գիկ մե դիաս թե նի տի (միջ նոր մի բջ ջան քի բոր բո քում) և 
բակ տե րե միա: 

Ա ղի քային վա րակ`
•	 ս պոր նե րը ներ թա փան ցում են ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գի լոր

ձա թա ղանթ նե րի մի ջո ցով, տա րած վում դե պի ո րո վայ նա մի զային 
ավ շային հան գույց ներ՝ բե րե լով նրանց բոր բոք ման: Լոր ձա թա ղանթ
նե րի վրա ա ռա ջա նում են բազ մա թիվ խո ցեր, ո րոնք հե տա գա յում 
թա փա ծակ վում ե ն՝ բե րե լով պե րի տո նի տի զար գաց ման։

Սի բի րախ տի սեպ տիկ ձևը սո վո րա բար զար գա նում է շնչու ղի նե րի և ստա
մոքսա ղի քային հա մա կար գի լոր ձա թա ղանթ նե րով հա րուց չի ներ թա փանց
ման դեպ քում: 

Հի վան դա նա լուց հե տո զար գա նում է կա յուն և եր կա րատև ի մու նի տետ։ 
Կ լի նի կա
 Գաղտ նի շրջա նը տևում է 114 օր (հա ճախ՝ 23 օր):
 Մաշ կային ձևը հան դի պում է սի բի րախ տի 9899% դեպ քե րում: Դրա ա մե

նա հա ճախ դիտ վող տար բե րակ նե րից է կար բուն կու լոզ ձևը: Է դե մա տոզ, 
բուլյոզ և է րի զի պե լոիդ ձևե րը հազ վա դեպ են:

 Կար բուն կու լոզ ձևին բնո րոշ ե ն՝
-  վա րա կի մուտ քի դռ նե րում ա ռա ջա նում է կարմ րա կապ տա վուն բիծ 

(13 մմ), ո րը մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում վե րա փոխ վում է պա պու
լայի, հե տո շճա հե մո ռա գիկ հե ղու կով լց ված բշ տի կի (վե զի կու լա): 
Վեր ջինս քո րե լիս կամ ի նք նա բե րա բար պայ թում է՝ ա ռա ջաց նե լով 
մուգ շա գա նա կա գույն հա տա կով, բարձր եզ րե րով, շճա հե մո ռա
գիկ ար տադ րու թյու նով խոց: Խո ցի շուր ջը զար գա նում են ե րկ րոր
դային` « դուստ ր» բշ տեր, ո րոնք պայ թե լիս մե ծաց նում են խո ցի 
չա փե րը: 

12 շա բաթ ան ց խո ցի կենտ րո նա կան մա սում զար գա նում է սև, նույ նիսկ 
ա սե ղով ծա կե լիս անցավ (կարևոր ախ տա նիշ է), խիտ կեղև (ստ րուպ), ո րի 
շուր ջը առ կա է կար միր բոր բո քային թմ բիկ: Իր ար տա քին տես քով կեղևը կար
միր ֆո նի վրա նման է ա ծու խի, ին չը պատ ճառ է դար ձել հի վան դու թյան ան
վան մա նը (հուն. anthraxա ծուխ): Մաշ կի այս ախ տա հա րու մն ան վա նում են 
կար բուն կուլ: Դրա չա փե րը տա տան վում են մի քա նի մի լի մետ րից մինչև 10 սմ: 
Սո վո րա բար ա ռա ջա նում է մեկ կար բուն կուլ, եր բեմն նրանց թի վը կա րող է 
հաս նել 1020ի և ա վե լի: Կար բուն կու լի շուր ջը զար գա նում է հյուս վածք նե րի 
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այ տուց և մաշ կի հի պե րե միա։ Այդ ա մենն ուղեկց վում է ը նդհա նուր ին տոք սի
կա ցիայի երևույթ նե րով` տենդ մինչև 40ºC, ը նդհա նուր թու լու թյուն, գլխա ցավ, 
ա դի նա միա, տա խի կար դիա: 

Թո քային ձևի սկիզ բը սուր է` դո ղով, սար սու ռով, մարմ նի ջեր մու թյան 
ա րագ բարձ րա ցու մով մինչև 40ºC և ա վե լի: Հի վան դու թյան ա ռա ջին ի սկ ժա
մե րից հի վան դի վի ճա կը շատ ծանր է, ի հայտ են գա լիս հևոց, ո ւժ գին ծա կող 
ցա վեր կրծ քա վան դա կում, ցիա նոզ, հա ճա խասր տու թյուն (120140 զարկ/ րո
պե), զարկերակային ճնշումն (ԶՃ) իջ նում է: Թո քե րում լս վում են չոր և թաց 
խզ զոց ներ։ Խոր խը փրփ րոտ է, ա րյու նային, ա րագ մա կարդ վում է՝ ստա նա լով 
բա լի դոն դո ղի տեսք: Մա հա բե րու թյու նը բարձր է: Մա հը վրա է հաս նում հի
վան դու թյան 23րդ օ րը։ 

Ա ղի քային ձևը սկս վում է սուր` ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով, ար տա հայտ
ված ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով: Ա ռա ջա նում են սուր, կտրող բնույ թի 
ցա վեր ո րո վայ նում, ա րյու նային լուծ և փս խում: Ո րո վայ նը փք ված է, շո շա փե
լիս շատ ցա վոտ, առ կա են ո րո վայ նա մի զի գրգռ ման նշան ներ: Մա հա բե րու
թյու նը բարձր է: Հի վանդնե րը մա հա նում են ին ֆեկ ցի ոնտոք սիկ շո կից: 

Ախ տո րո շում
 Հիմն ված է կլի նի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի, հա մա ճա րա կա բա նա կան 

տվյալ նե րի և լա բո րա տոր հե տա զոտ ման տվյալ նե րի վրա։  Լա բո րա տոր ախ
տո րոշ ման հա մար կի րառ վում են հա րուց չի կուլ տու րայի ան ջա տում և դրա 
նույնականացում, պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա (ՊՇՌ, PCR), կեն սա
բա նա կան փորձ, մաշ կաա լեր գիկ փորձ:

Ն մու շա ռում ներ՝ կախ ված սի բի րախ տի ձևից՝
•	  Մաշ կային ձև՝ ա րյուն, մաշ կի ա ռաջ նային ա ֆեկ տի (բշ տիկ ներ/ 

թա րա խաբշ տիկ ներ, խո ցի հա տա կից կամ ստ րո պի տա կից քսուք, 
պունկ ցի ոն բի ոպ սիա) պա րու նա կու թյուն (ներ կում ը ստ Գրա մի, կուլ
տու րա, ՊՇՌ): 

•	 Թո քային ձև՝ ա րյուն, խորխ (ք սուք բկանց քից), բրոն խիալ կամ պլև
րալ հե ղուկ, բի ոպ սիային և աու տոպ սիային հյուս վածք՝ թո քի ար մատ 
ռե գի ո նար ավ շային հան գույց նե րով, բրոնխ ներ և շնչա փող, եր կու 
թո քե րի ծայ րա մա սային պա րեն քի ման (ներ կում ը ստ Գրա մի, կուլ
տու րա, ՊՇՌ): 

•	 Ա ղի քային ձև՝ ա րյուն, կղանք, ռեկ տալ քսուք, աս ցի տիկ հե ղուկ, պե
րի տո նեալ/ո րո վայ նային հե ղուկ (ներ կում ը ստ Գրա մի, կուլ տու րա, 
ՊՇՌ): 

•	 Ա ռաջ նային գե նե րա լաց ված ձև՝ ա րյուն (շ ճա բա նու թյուն, ՊՇՌ): 
•	 Երկ րոր դային գե նե րա լաց ված ձև՝ ա րյուն (շ ճա բա նու թյուն, ՊՇՌ): 
•	 Մե նին գեալ ձև՝ ող նու ղե ղային հե ղուկ (կուլ տու րա, ներ կում ը ստ 

Գրա մի, ՊՇՌ): 
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Բու ժում
 Սի բի րյան խո ցի բու ժու մը նե րա ռում է հա կա ման րէային, դե զին տոք

սի կա ցի ոն և ախ տա նի շային բու ժում։ Մաշ կային ձևը տե ղային բու ժում չի 
պա հան ջում: 

 Կան խար գե լում 
Հա կա սի բի րախ տային կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը ի րա կա նաց նում 

են ըն կա լու նակ կեն դա նի նե րի պատ վաս տու մով, հի վան դու թյան «հո ղային 
օ ջախ նե րի» հաշ վա ռու մով և նրանց վե րա ցու մով, սա նի տա րա սահ մա նա փա
կիչ աշ խա տանք նե րով։ Ա նհ րա ժեշտ է դա դա րեց նել ա ռանց ա նաս նա բույ ժի 
թույլտ վու թյան կեն դա նի նե րի սպան դը, պահ պա նել դիակ նե րի օգ տա հան ման, 
հա վաք ման և ո չն չաց ման կա նոն նե րը։ Այն տե ղան քը, որ տեղ նկատ վել են կեն
դա նի նե րի հի վան դու թյան, ան կման, ի նչ պես նաև թաղ ման դեպ քեր, պետք է 
գրանց վի և մե կու սաց վի։ Կեն սա ջեր մային հո րե րը, ա նաս նա գե րեզ մա նոց նե
րը, ա նաս նա բա կե րը, ա մա ռային ճամ բար նե րը և այլն, ան հրա ժեշտ է ախ տա
հա նել քի միա կան, ֆի զի կա կան, կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րով, ցան կա պա
տել վա րակ ված տա րածք նե րը, ա ճեց նել փշա տերև թփուտ ներ։ Վա րակ ված 
տե ղան քի վա րա կա զերծ ման ար դյու նա վե տու թյու նը ո րո շե լու, ի նչ պես նաև 
սպառ նա լի քի տա րած քից կա տա րում են հո ղի նմու շի ման րէա բա նա կան հե
տա զո տու թյուն։ Սի բի րախ տի նկատ մամբ ա նա պա հով կե տե րում և սպառ նա
լի քի գո տի նե րում ի րա կա նաց նում են հիդ րո մե լի ո րա տիվ, շի նա րա րա կան և 
այլ հո ղային աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը ներ կա յաց վող ա նաս նա բու ժա սա
նի տա րա կան պա հանջ նե րը։ 

Այն բո լոր տա րածք նե րում, ո րոնք ա նաս նա բու ժա կան օր գան նե րի կող
մից սի բի րախ տի նկատ մամբ ճա նաչ վել են վտան գա վոր, յու րա քան չյուր տա
րի ան ց են կաց նում ըն կա լու նակ կեն դա նի նե րի պատ վաս տում այդ վա րա կի 
դեմ։ Ե թե մեծ է վա րակ ման վտան գը, պետք է ամ բողջ հա սա կա վոր խո շոր 
եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին պատ վաս տել տա րին 2 ան գամ՝ գար նա նը և աշ
նա նը։ Մատ ղա շին ա ռա ջին ան գամ պատ վաս տում են 3 ամ սա կան հա սա կում 
և վե րա պատ վաս տում 6 ա միս ան ց, ի սկ այ նու հետև՝ ի նչ պես հա սա կա վոր նե
րին։ Ոչ խար նե րին, այ ծե րին, ձի ե րին, ո ւղ տե րին պատ վաս տում են տա րե կան 
մեկ ան գամ՝ աշ նա նը, ի սկ խո զե րին պատ վաս տում են միայն ճամ բա րային և 
ա զատ պահ ված քի դեպ քում։ Գար նա նային պատ վաս տում նե րի ժամ կետ նե
րի ո րոշ ման դեպ քում պար տա դիր հաշ վի են առ նում կեն դա նի նե րի բտ վա ծու
թյան աս տի ճա նը։ Ի մու նա ցու մը կա տա րում են ա րո տա վայր տա նե լուց և նոր
մալ ի մու նա բա նա կան հա կազդ ման վե րա կանգն վե լուց հե տո։ Կան խար գե լիչ 
կա րան տի նաց ման ժա մա նակ, ե րբ հա մալ րում են ֆեր մա նե րը, գն ված բո լոր 
կեն դա նի նե րին պատ վաս տում ե ն։ Կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է 
պատ վաս տու մից 14 օր հե տո։ 
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Ե թե սի բի րախտ է բռնկ վել տն տե սու թյու նում, ֆեր մա յում, ա րո տա վայ րի 
տե ղա մա սում, կեն դա նա կան հումք վե րամ շա կող ձեռ նար կու թյու նում, ան մի
ջա պես սահ ման վում է կա րան տին։ Ար գել վում է կեն դա նի նե րի ներ մու ծու մը և 
դուրսբե րու մը, վե րախմ բա վո րու մը, մսի հա մար սպան դը, ա նաս նա պա հա կան 
հում քի մթե րու մը և ար տա հա նու մը։ Բո լոր ըն կա լու նակ կեն դա նի նե րին հե տա
զո տում են, հի վանդ և հի վան դու թյան նկատ մամբ կաս կած վող կեն դա նի նե րին 
մե կու սաց նում են և բու ժում, ի սկ ա ռող ջա ցու մից 14 օր հե տո պատ վաս տում 
սի բի րախ տի նկատ մամբ։ Չի թույ լատր վում հար կա դիր սպան դի են թար կել սի
բի րախ տով հի վանդ կեն դա նուն։ Վա րակ ման մեջ կաս կած վող կլի նի կա կան 
ա ռողջ կեն դա նի նե րին ան մի ջա պես պատ վաս տում ե ն։ Հի վանդ և հի վան դու
թյան նկատ մամբ կաս կած վող կեն դա նի նե րի կա թը վնա սա զեր ծում են և ո չն
չաց նում, ի սկ վա րակ ման մեջ կաս կած վող նե րի նը թույ լատր վում է օգ տա գոր
ծել սննդի մեջ միայն ե ռաց նե լուց հե տո։

 Սի բի րախ տից ըն կած կեն դա նու դիա կը ո չն չաց նում են այ րե լու մի ջո ցով։ 
Խստորեն ար գել վում է դիա կի թա ղու մը, քա նի որ հո ղի մեջ ստեղծ վում են 
կա յուն օ ջախ ներ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րի կամ դիա կի ըն կած տե ղը ախ տա հա
նում են 10%անոց կծու նատ րի ու մի, 5% ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի 
կամ ֆոր մալ դե հի դի 4%անոց լու ծույթ նե րով։ Կե րե րի մնա ցորդ նե րը, ցած րար
ժեք գույ քը, գո մաղ բը հա վա քում են և այ րում։ 

Ա նա պա հով կե տից կա րան տի նը վե րաց նում են վեր ջին հի վանդ կեն դա նու 
ան կու մից կամ ա ռող ջա ցու մից 15 օր ան ց, ե թե կա տար վել է եզ րա փա կիչ ախ
տա հա նու թյուն, ա նաս նա շեն քի սա նի տա րա կան վե րա նո րո գում, ի նչ պես նաև 
կեն դա նի նե րը հետ վակ ցի նաց ման բար դա ցում նե ր չունեն։ 

Ե թե սի բի րախ տի դեպք է ար ձա նագրվում մսի կոմ բի նա տում կամ 
սպան դա նոց նե րում, ա պա դա դա րեց նում են կեն դա նի նե րի հե տա գա 
սպան դը և ան ցկաց նում հի վան դու թյան հա րուց չի վնա սա զերծ ման մի
ջո ցա ռում ներ։ Մթեր ման են թա կա, ոչ սպան դա նո ցային ծագ ման մուշ
տա կային և կա շե հում քը  ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա նե րում 
պարտադիր պետք է պրե ցի պի տա ցիայի ռեակ ցիայով ստուգ վի սի բի
րախ տի նկատ մամբ։

 Հի վանդ կեն դա նի նե րի սպան դը ար գել վում է։ Դիակ ներն ամ բող ջու թյամբ 
պետք է ո չն չաց վեն այր մամբ։ Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, հի վանդ և հի վան դու
թյան նկատ մամբ կաս կած վող կեն դա նի նե րի կա թը վնա սա զեր ծում են և 
ո չն չաց նում։



Գ լծոխ i. Ջի մի Ջծ ցծվ փծ խրաց վծղ ի ֆՆեկ ցի ծ հի վրա դծութծո Նե ը   |  21 

 ՏՈՒ ԼԱ ՐԵ ՄԻ Ա 
TULAREMIA (A21)

 Տու լա րե միան բնա կան օ ջա խային զոո նոզ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում 
է ին տոք սի կա ցիայով, տեն դով, ավ շային հան գույց նե րի (բու նոն նե րի ա ռա ջա
ցում) և այլ օր գան նե րի ախ տա հա րու մով: 

Հաշ վի առ նե լով հա րուց չի վա րակ ման ցածր դո զան, հեշ տու թյամբ աե
րո զո լային տա րա ծու մը և բարձր վի րու լեն տու թյու նը, այն դաս վում է հա տուկ 
վտան գա վոր վա րակ նե րի (ՀՎՎ) խմ բին։ 

Պատ մա կան տվյալ ներ
 Տու լա րե միայի բռն կում ներ նկա րագրվում են դեռևս հին ժա մա նա կաշրջա

նից։ Պատ մա կա նո րեն, տու լա րե միան հան րային ա ռող ջա պա հու թյան խն դիր 
է ե ղել աշ խար հի մի շարք ե րկր նե րում, o րի նակ՝ Ա ՄՆո ւմ 19702015 թթ. տա
րե կան ար ձա նագրվել է տու լարե միայի մոտ 200 դեպք։ Նախ կին ԽՍՀՄո ւմ 
բռնկում ներ են ար ձա նագրվել մի շարք տարածքներում, մաս նա վո րա պես, 
19411942թթ. ձմ ռա նը Դո նի Ռոս տո վի հա րա կից շրջա նում (67.000 դեպք): 

ՀՀո ւմ ա ռա վել ակ տիվ բնա կան օ ջախ ներ են հայտ նա բեր վել Սի սիա նի, 
Հրազ դա նի, Սևա նի, Ա մա սիայի, Ղու կա սյա նի, Սպի տա կի տարածաշրջան նե
րում։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Հա րու ցիչն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է 1911թ. Ա ՄՆ Կա լի ֆոռ նիա 

նա հան գի Տու լա րե շրջա նում (Tulare country). այն ան ջատ վել էր գետ նաս կյու
ռնե րից և ան վան վել Bacterium tularense (Մակ Կոյ և Չա պին)։ 1922թ . ԱՄՆո ւմ 
բժիշկգիտ նա կան Էդ վարդ Ֆրեն սիսն ա պա ցու ցեց, որ Bacterium tularenseն  
տու լա րե միա հի վան դու թյան հա րու ցի չն է, ո րից հե տո հա րու ցի չը վե րան վան
վեց Francisella tularensis: Հա րու ցի չը՝ Francisella tularensis, գրամբա ցա սա կան, 
աե րոբ կո կո բակ տե րիա է: Այն ան շարժ է, սպոր չի ա ռա ջաց նում։ 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Տու լա րե միան հա ճախ ար ձա նագրվում է Հյու սի սային կի սագն դում։ Դեպ

քե րի թիվն ամ բողջ աշ խար հում, սկ սած 1950թ., ունի նվազ ման մի տում: Կա
րե լի է են թադ րել, որ դրա պատ ճա ռը մարդ կանց կող մից կր ծող նե րի, ճա գար
նե րի և նա պաս տակ նե րի հետ ա վե լի քիչ ա ռն չու թյուն ունե նալն է, ո րը, իր հեր
թին, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել որ սորդ նե րի թվի նվա զու մով, ի նչ պես 
նաև մի շարք ե րկր նե րում նա խազ գու շա կան պատ վաս տում նե րի ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մամբ։ Ա ՄՆո ւմ տու լա րե միան հան դի պում է հազ վա դեպ, օ րի
նակ՝ 19902000թթ. ցու ցա նի շը ե ղել է 1 000,000 բնակ չի հաշ վով 1 դեպք։ Եվ
րո պա յում տու լա րե միան հիմ նա կա նում հազ վա դեպ է հան դի պում, թեև Ֆին
լան դիայում և Շվե դիայում մի քա նի տա րին մեկ գրանց վում են հա րյու րա վոր 
դեպ քե րով բռն կում ներ։ Շվե դիա յում 19842012թթ. գրանց վել է տու լա րե միայի 
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4830 դեպք։ Հիմ նա կա նում հան դի պում է ե րի տա սարդ և մի ջին տա րի քի ա րա
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դեպքում։ Հա մա ձայն պաշ տո նա կան տվյալ նե
րի՝ ՀՀո ւմ 20052016թթ. բնակ չու թյան շրջա նում ար ձա նագրվել է տու լա րե
միայի 84 դեպք։

Բ նու թյան մեջ տու լա րե միայի հա րու ցի չը շրջա նա ռում է մի շարք կեն
դա նի նե րի շրջա նում։ Վա րա կի աղ բյուր են մոտ 74 տե սա կի կեն դա նի ներ, 
թռչուն ներ, հատ կա պես կր ծող ներ: Հա յաս տա նի տա րած քում վա րա կի աղ
բյուր են սո վո րա կան դաշ տամկ նե րը, ջրային առ նետ նե րը, ան տա ռային և 
տնային մկ նե րը, գորշ համս տե րի կը, նա պաս տա կը: Տու լա րե միայի հա րուց
չի փո խան ցող ներն են ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րը՝ տզե րը (Ixodides, 
Amblyomma, Dermacentor և Haemaphysalis), մո ծակ նե րը, կո ռուկ նե րը (Chrys
ops spp.), ճան ճե րը, լվե րը և այլն: Կուղ բե րը և մշ կամկ նե րը՝ Հյու սի սային 
Ա մե րի կա յում, և լե մինգ ներն ու կուղ բե րը՝ Սկան դի նա վյան ե րկր նե րում, հա
մա պա տաս խան դե րա կա տա րում ունեն այս ման րէ ի ջրային փո խանց ման 
գոր ծում: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ՝ տրանս մի սիվ (տա րա փո խիկ), օ դա փո շային, 
կեն ցա ղակոն տակ տային և կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ): Փո խանց ման 
մե խա նիզ մում կարևոր դեր ունեն մոտ 55 տե սա կի ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո
տա նի ներ, ո րոն ցից հա մա ճա րա կա բա նա կան մեծ նշա նա կու թյուն ունեն իք սո
դային տզե րը, լվե րը, մո ծակ նե րը և այլն, ի նչ պես նաև ար տա քին մի ջա վայ րի 
զա նա զան գոր ծոն նե րը` վա րակ ված ջուր, սննդամթերք: Մար դիկ հա ճախ վա
րակ վում են վա րակ ված ջրի, հո ղի կամ սննդի մի ջո ցով։ Հնա րա վոր է նաև հի
վան դու թյան փո խան ցում տզե րի կամ լվե րի խայ թո ցից կամ վա րակ ված կեն
դա նու խնամ քի ժա մա նակ։

 Մարդ կանց վա րա կում կա րող է տե ղի ունե նալ նաև կեն սա բա նա կան ա հա
բեկ չու թյան ժա մա նակ։

 Փո խանց ման ուղի ներ՝ 
•	 կոն տակ տային (հի վանդ կր ծող նե րի կամ դրանց ար տա թո րան քի 

հետ շփ վե լու դեպ քում) 
•	 սննդային (կր ծող նե րի ար տա թո րան քով աղ տոտ ված սնունդ օգ տա

գոր ծե լու կամ թե րի ջեր մային մշակ ման են թարկ ված վա րակ ված մսի 
օգ տա գործ ման դեպ քում)

•	 ջ րային (կր ծող նե րի ար տա թո րան քով աղ տոտ ված ջուր օգ տա գոր ծե
լու դեպ քում) 

•	 օ դա փո շային (աղ տոտ ված ցո րեն, ա նաս նա կեր մշա կե լու ժա մա նակ) 
•	 տ րանս մի սիվ (հա րուց չի ի նո կու լա ցիա ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի 

մի ջատ նե րով): 
Տու լա րե միայի հա մար ռիս կի խմ բում են գտն վում որ սորդ նե րը, ա նաս նա

պա հու թյամբ և գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող նե րը։
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 Տու լա րե միան մար դուց մար դուն չի փո խանց վում (կեն սա բա նա կան 
փա կու ղի)։ 

Ախ տա ծա գում
 Տու լա րե միայի հա րու ցի չը ֆա կուլ տա տիվ ներբջ ջային ման րէ է։ Հի վան

դու թյան ըն թաց քը նե րա ռում է հա րուց չի տա րա ծում բազ մա թիվ օր գանհա
մա կար գեր՝ թո քեր, լյարդ, փայ ծաղ և ավ շային հա մա կարգ։ Հի վան դու թյան 
ծան րու թյու նը կախ ված է հա րուց չի ներ թա փանց ման ո ւղուց, հետևա բար՝ կլի
նի կա կան ձևից։ 

Վա րա կի ներ թա փանց ման հա մար մուտ քի դռ ներն են մաշ կը, աչ քե րի, 
շնչու ղի նե րի և ա ղես տա մոք սային հա մա կար գի լոր ձա թա ղանթ նե րը, որ տեղ 
հա րու ցի չը բազ մա նում է՝ ա ռա ջաց նե լով բոր բո քում։ Այ նու հետև հա րու ցի չը 
ներ թա փան ցում է ռե գի ո նար ավ շային հան գույց ներ՝ ա ռա ջաց նե լով լիմ ֆա
դե նիտ (բու բոն), ո րից հե տո տա րած վում է դե պի ա րյան հուն՝ ա ռա ջաց նե լով 
բակ տե րե միա, վա րա կի գե նե րա լա ցում, ապա տա րած վում է դե պի պա րեն խի
մա տոզ օր գան ներ (լյարդ, փայ ծաղ, թո քեր)՝ բե րե լով սպե ցի ֆիկ գրա նու լո մա
նե րի ա ռա ջաց ման։ 

Հի վան դա նա լուց հե տո զար գա նում է կա յուն ի մու նի տետ, պատ վաստ վե
լուց հե տո՝ կա յուն, 5 տա րի և ա վե լի։

Կ լի նի կա
 Գաղտ նի շրջա նը տա տան վում է 114 օր վա սահ ման նե րում (սո վո րա բար  

35 օր)։
 Դա սա կար գում
 Տու լա րե միայի կլի նի կա կան ձևե րի դա սա կար գու մը  բեր ված է ա ղյու սակ 

1ո ւմ:

Ա ղյու սակ 1. 
Տու լա րե միայի կլի նի կա կան ձևե րի դա սա կար գում

Կ լի նի կա կան ձևը Կո դը ը ստ ՀՄԴ10

Բու բո նային A21.0

Խո ցա բու բո նային A21.0

Ակ նա բու բո նային A21.1

Բե րա նաըմ պա նային A21.8

Աբ դո մի նալ A21.3

Թո քային A21.2

Տի ֆոիդ A21.7

Սեպ տիկ A21.7
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 Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր` դո ղով, ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով 
մինչև 3840ºC: Հի վանդնե րը գան գատ վում են հա մառ գլխա ցա վից, մկա
նա ցա վե րից, ը նդհա նուր թու լու թյու նից, գլխապ տույ տից: Ծանր ձևե րի ժա
մա նակ եր բեմն դիտ վում է զա ռան ցանք: Հայտ նա բեր վում են լիմ ֆա դե նիտ
ներ (բու բոն ներ), ո րոնց տե ղա կա յու մը կախ ված է հի վան դու թյան կլի նի կա
կան ձևից: Հի վան դու թյան 1ին շա բաթ վա վեր ջին մե ծա նում են լյար դը և 
փայ ծա ղը:

 Կախ ված հի վան դու թյան կլի նի կա կան ձևից՝ հի վանդնե րը ներ կա յաց նում 
են տար բեր գան գատ ներ։ 

Բու բո նային ձևը ա ռա ջա նում է մաշ կի մի ջո ցով վա րա կի ներ թա փանց
ման դեպ քում, և դրան  բնո րոշ են՝

	 ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նի տը` բու բո նի ա ռա ջա ցու մով
	 մուտ քի դռ նե րում թույլ ար տա հայտ ված բոր բո քային փո փո խու թյուն

ները 
	ա նու թային, ա ճու կային և ա զդ րային ավ շային հան գույց նե րի 

ախ տա հա րումը
	 հի վան դու թյան 23 օ րը ավ շային հան գույ ցի շրջա նում ի հայտ է գա

լիս ար տա հայտ ված ցա վո տու թյուն, հե տա գա յում ավ շային հան գույ
ցը մե ծա նում է՝ հաս նե լով 23 սմից մինչև 810 սմ` ձևա վոր վում է 
բու բոն:

 Տու լա րե միաին բու բո նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են`
-  չա փա վոր ցա վո տու թյու նը
-  բու բոն նե րը միա ձուլ ված չեն շրջա կա հյուս վածք նե րի և մի մյանց հետ
-  բու բո նը ծած կող մաշ կը եր կար ժա մա նակ պահ պա նում է նոր մալ 

գու նա վո րու մը
-  բու բո նը հս տակ ո ւր վագծ վում է:

 Խո ցա բու բո նային ձևի (հան դի պում է 4585% դեպ քե րում) դեպ քում մուտ քի 
դուռ են մաշ կը և լոր ձա թա ղանթ նե րը։ Մուտ քի դռ նե րում զար գա նում է ա ռաջ
նային ա ֆեկտ` հի վան դու թյան ա ռա ջին 7 օր վա ըն թաց քում հա ջոր դա բար ի 
հայտ է գա լիս բիծ, ո րը վե րա փոխ վում է պա պու լայի, այ նու հետև՝ վե զի կու
լայի, ա պա՝ պուս տու լայի, և վեր ջա պես ա ռա ջա նում է քիչ ցա վոտ խոց: Խո ցը 
ծածկ վում է մուգ կեղևով, ո րը շրջա պատ ված է թե փոտ վող ե րի զով: Ռե գի ո
նար ավ շային հան գույց նե րի ախ տա հա րումն ըն թա նում է ա ռաջ նային բու բոն
նե րի ձևով: 

Ակ նա բու բո նային ձևը հան դի պում է հազ վա դեպ (5% դեպ քե րում): Զար
գա նում է աչ քի լոր ձա թա ղան թով հա րուց չի ներ թա փանց ման դեպ քում և բնո
րոշ վում 1 կո նյունկ տի վի տով, ո րը հի մ նա կա նում միա կող մա նի է: Մե ծա նում են 
հա րա կան ջային և են թած նո տային ավ շային հան գույց նե րը։ Ախ տա հար ված 
աչ քում կա րող է տե ղի ունե նալ տե սո ղու թյան կո րուստ: 
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Ան գի նոզ-բու բո նային ձևը (հան դի պում է 5% դեպ քե րում) զար գա նում է 
վա րակ ված սննդամ թեր քով և ջրով հա րուց չի ներ թա փանց ման դեպ քում և 
բնո րոշ վում է ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով, կլ ման դժ վա րա
ցու մով, ըմ պա նում չա փա վոր ցա վով, ի նք նա տիպ միա կող մա նի ֆիբ րի նոզ
նեկ րո տիկ տոն զի լի տով, պա րա նո ցային, հա րա կան ջային և ա նու թային բու
բոն նե րի ա ռա ջա ցու մով, ո րոնց զար գաց ման ըն թաց քը նույնն է, ի նչ մաշ կա
բու բո նային ձևի ժա մա նակ: 

Աբ դո մի նալ ձևը (հան դի պում է 5% դեպ քե րում) պայ մա նա վոր ված է ո րո
վայ նամ զային ավ շային հան գույց նե րի բոր բո քու մով (մե զա դե նիտ) և ար տա
հայտ վում է բարձր ջեր մու թյամբ, ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե
րով, կծ կան քան ման և ան դա դար ցա վե րով ո րո վայ նում, սրտ խառ նո ցով, 
հե պա տոսպ լե նո մե գա լիայով, հնա րա վոր է փս խում և լուծ։ Կա րող է դիտ վել 
ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյուն:

 Տու լա րե միայի թո քային ձևը (հան դի պում է 5% դեպ քե րում) զար գա նում է 
օ դա փո շային վա րակ ման դեպ քում: Հի վան դու թյան այս ձևը բնո րոշ վում է սուր 
սկիզ բով` բարձր տեն դով և ար տա հայտ ված ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայի 
երևույթ նե րով, վաղ ա ռա ջա ցող ցա վով կրծ քա վան դա կում և չոր հա զով, քիչ 
քա նա կու թյամբ լոր ձա թա ղան թային, եր բեմն՝ հե մո ռա գիկ խոր խով, եր կա
րատև ըն թաց քով (մինչև 2 ա միս և ա վել), ախ տա դար ձե րի և բար դու թյուն նե
րի հա կու մով` թո քե րում թա րա խա կույ տե րի, բրոն խոէկ տազ նե րի, խո ռոչ նե րի 
ձևա վո րու մով:

 Սեպ տիկ ձևը հիմ նա կա նում դիտ վում է թու լա ցած ան ձանց դեպքում: Այս 
ձևի զար գա ցումն ըն թա նում է ա ռանց տե ղային փո փո խու թյուն նե րի: Հի վան
դու թյա նը բնո րոշ են՝ տևա կան գլխա ցավ, ը նդհա նուր թու լու թյուն, մկա նա
ցա վեր, ջեր մու թյան բարձ րա ցում մինչև 3940ºC: Հե պա տոսպ լե նո մե գա լիան 
զար գա նում է հի վան դու թյան ա ռա ջին ի սկ օ րե րից: Տու լա րե միայի այս ձևի 
բար դու թյուն ներն են ե րկ րոր դային թո քա բոր բը, մե նին գիտը, մե նին գոէն ցե
ֆա լի տը, ին ֆեկ ցի ոն պսի խո զը, մի ո կար դի ո դիստ րո ֆիան, պո լիարթ րի տը, հի
վան դու թյան ռե ցի դիվ նե րը:

 Տի ֆային ձևը բնո րոշ վում է մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հար ման 
բա ցա կա յու թյամբ, մե ծա ցած ավ շա հան գույց նե րի չա փը 1 սմից պա կաս է: 

Հի վան դու թյան ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է: Մա հա բե րու թյու նը չի գե
րա զան ցում 1%ը, չբուժ վե լու դեպ քում՝ 30%ը: 

Բար դու թյուն ներ 
Տու լա րե միան կա րող է բար դա նալ մե նին գի տով, մե նին գոէն ցե ֆա լի տով, 

պե րի կար դի տով և պե րի տո նի տով։
 Հի վան դու թյան ել քը բա րեն պաստ է: Չբուժ վե լու դեպ քում (նախ քան 

հա կա բի ո տիկ նե րի դա րաշրջա նը) մա հա բե րու թյու նը կազ մել է 50% թո
քային և տի ֆոիդ ձևե րի ժա մա նակ, ին չը այժմ չի գե րա զան ցում 1%ը 
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և դիտ վում է միայն գե նե րա լաց ված, թո քային և աբ դո մի նալ ձևե րի 
դեպ քում:

 Կա րող են եր կար պահ պան վել մնա ցոր դային երևույթ ներ (մե ծա ցած սկ լե
րո զաց ված ավ շա հան գույց ներ, փո փո խու թյուն ներ թո քե րում և այլն)։ 

Սահ մա նում ներ
 Հա մա ձայն 2017թ. Ա ՄՆ Հի վան դու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան և կան

խար գել ման կենտ րո նի (CDC) և Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ
մա կեր պու թյան (WHO)՝ տու լա րե միայի ախ տո րոշ ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
հետևյալ ցու ցա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը՝ 

Կ լի նի կա կան նկա րագ րու թյան չա փա նիշ ներ՝
•	  Խո ցա բու բո նային ձև - մաշ կային խոց ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նի տով
•	  Բու բո նային ձև - ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նիտ ա ռանց խո ցի 
•	 Ակ նա բու բո նային ձև - շաղ կա պե նա
•	  բորբ հա րակ նա կապ ճային լիմ ֆա դե նի տով 
•	 Ան գի նոզ-բու բո նային ձև - ստո մա տիտ կամ ֆա րին գիտ կամ տոն

զի լիտ պա րա նո ցային լիմ ֆա դե նի տով 
•	 Աբ դո մի նալ ձև - ցավ ո րո վայ նում, փս խում և լուծ
•	  Թո քային ձև - ա ռաջ նային պլև րոպնև մո նիային բնո րոշ հի վան դու

թյուն
•	  Տի ֆային ձև - տեն դային հի վան դու թյուն` ա ռանց ախ տա նիշ նե րի 

վաղ տե ղա կայ ման: 
Ախ տո րո շում 
Տու լա րե միայի լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կի րառ վում ե ն ման րէա

դիտ ման, ման րէա բա նա կան, հա կած նի հայտ նա բեր ման, մո լե կու լյար գե նե
տիկ (ՊՇՌ), շճա բա նա կան, կեն սա բա նա կան մե թոդ ներ։ Սկզ բուն քո րեն, հա
րուց չի հայտ նա բեր ման հա մար նմուշ նե րը պետք է վերց վեն մին չեւ հա կա բի ո
տիկ նե րի կի րա ռու մը։ 

Շ ճա բա նա կան մե թոդ։ Տու լա րե միայի հայտ նա բեր ման հա մար ա մե նից հա
ճախ կի րառ վող մե թոդն է։ Francisella tularensisի նկատ մամբ հա կա մար մին նե
րը հայտ նա բեր վում են հի վան դու թյան 1020րդ օր վա նից։ Հա կա մար մին նե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար կի րառ վող ստան դարտ մե թոդ ներն են ագ լյու տի նա
ցիայի կամ միկ րոագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան։ Կի րա ռե լի է նաև ի մու նա ֆեր
մեն տային հե տա զո տու թյան (Ի ՖԱ, ELISA) մե թոդն այն նկա տա ռու մով, որ ի մու
նոգ լո բու լին Mի (IgM) ար ձա գան քը կա րող է եր կար պահ պան վել և, ո ւս տի, ցույց 
չտալ վեր ջերս ներ թա փան ցած վա րա կի առ կա յու թյու նը: Ի մու նո ֆեր մեն տային 
ա նա լի զը (ELISA) հա մակց ված Western blotի հետ ցույց է տվել բարձր զգա յու
նու թյուն և սպե ցի ֆի կու թյուն տու լա րե միայի ախ տո րոշ ման հա մար։

 Մո լե կու լային գե նե տի կա կան մե թոդ։ Francisella tularensisի մո լե կու լային 
գե նե տի կա կան հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր ման հա մար նկա րագրված են 
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պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիայի (ՊՇՌ, կամ PCR) մի շարք մե թոդ ներ: 
ՊՇՌն կա րող է ար ժե քա վոր նշա նա կու թյուն ունե նալ որ պես ախ տո րոշ ման 
գոր ծիք, ե րբ միկ րոօր գա նիզմ նե րը հնա րա վոր չէ ա ճեց նել, կամ ե րբ հա մա պա
տաս խան կուլ տու րան ստա նա լը խոր հուրդ չի տր վում կեն սանվ տան գու թյան 
նկա տա ռում նե րով: 

Կեն սա բա նա կան մե թոդ։ Կեն սա բա նա կան մե թո դը լա բո րա տոր կեն դա
նի նե րի վա րա կումն է բու բոն նե րի պունկ տա տով, խո ցե րի հա տա կից վերց ված 
քե րու կով, շաղ կա պե նի նե րի ար տադ րու կով և ա րյու նով: Հե տա զոտ վող նյու
թը նե րարկ վում է փոր ձարկ վող կեն դա նի նե րին (ծո վա խո զուկ ներ, սպի տակ 
մկ ներ)՝ են թա մաշ կային կամ նե րո րո վայ նային: Վա րակ ված կեն դա նի նե րը 
տու լա րե միայից սատ կում են 34 օր վա ըն թաց քում, եր բեմն՝ ա վե լի ո ւշ: Սատ
կած կեն դա նի նե րի օր գան նե րից պատ րաս տում են քսուքպատ ճեն ներ և կա
տա րում ցանքս դեղ նու ցային մի ջա վայ րե րի վրա՝ հա րու ցի չը հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով։

 Ման րէա դիտ ման մե թոդ։ Francisella tularensisը փոքր, ներ կա նյու թով ան
գույն ներկ վող, գրամբա ցա սա կան, ան շարժ, սպոր չձևա վո րող բակ տե րիա 
է: F. tularensisի ախ տո րոշ ման կուլ տու րա նե րի հետ աշխատող ան ձնա կազ մը 
են թարկ վում է վա րակ վե լու զգա լի ռիս կի, և պետք է գործ նա կա նում ի րա կա
նաց նի նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում ներ:

 Տու լա րե միայի կուլ տու րան։ Կուլ տու րան ա պա հո վում է վա րա կի վերջ նա
կան ախ տո րո շում և ան գնա հա տե լի աղ բյուր է մո լե կու լյար հա մա ճա րա կա բա
նու թյան, են թա տի պա վոր ման, ի նչ պես նաև նոր տե սակ նե րի ու են թա տե սակ
նե րի բա ցա հայտ ման հա մար: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում պետք է ստա նալ 
հա րուց չի կուլ տու րան: 

Հա կած նի հայտ նա բե րու մը։ Հա կած նի հայտ նա բե րու մը կա րող է օգ տա
կար լի նել կլի նի կա կան փոր ձան մուշ նե րում F. tularensisի ան մի ջա կան բա
ցա հայտ ման կամ կուլ տու րա յում հայտ նա բեր ված ի զո լյատ նե րի հաս տատ ման 
նպա տա կով բա ցա հայտ ման հա մար: 

Ախ տո րոշ ման հա մար նմու շի ը նտ րու թյու նը կախ ված է հի վան դու թյան կլի
նի կա կան ձևից։ Հետևյալ կլի նի կա կան նմուշ նե րը կա րող են հե տա զոտ վել՝ 
կախ ված հի վան դու թյան կլի նի կա կան ձևից՝ 

•	 Ա րյուն (բո լոր կլի նի կա կան ձևե րի հա մար)
•	  Շի ճուկ. ա ռա ջին նմու շը պետք է վերց նել հի վան դու թյան հնա րա վո

րինս վաղ շրջա նում, ո րին պետք է հա ջոր դի ե րկ րորդ նմու շը ա պա
քին ման շրջա նում (ա ռն վազն 14 օր ան ց և ցան կա լի է ախ տա նիշ նե րի 
ի հայտ գա լուց 34 շա բաթ ան ց)։ Շի ճուկն ըն դու նե լի է հի վան դու թյան 
բո լոր կլի նի կա կան ձևե րի հա մար։

•	 Շն չա կան օր գան նե րի ար տա զա տուկ ներ. ըմ պա նից քսուք, բրոն խեալ 
կամ տրա խեալ լա վաժ, խորխ, թո քե րի տրանս թո րա կալ աս պի րատ, 
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պլև րալ հե ղուկ (թո քային, տի ֆային և ան գի նոզբու բո նային ձևե րի 
հա մար)։

•	 Ք սուք. պետք է վերց նել տե սա նե լի ախ տա հար ված հատ ված նե րից 
(խո ցա բու բո նային և ակ նա բու բո նային ձևե րի հա մար)։ 

•	 Աս պի րատ. պետք է վերց նել թա րա խա կալ ված ավ շա հան գույ ցից 
կամ ախ տա հար ված հատ վա ծից (խո ցա բու բո նային, բու բո նային կամ 
ակ նա բու բո նային ձևե րի հա մար)։

•	  Հյուս վածք նե րի բի ոպ սիա. պետք է վերց նել ավ շա հան գույ ցից (խո
ցա բու բո նային, բու բո նային, ան գի նոզբու բո նային կամ ակ նա բու բո
նային ձևե րի հա մար)։

•	  Աու տոպ սիայի նյու թեր. տե սա նե լի թա րա խա կույ տից և ավ շային 
հան գույ ցից, թո քե րից, լյար դից, փայ ծա ղից, ող նու ղե ղային հե ղու կից 
և ող նու ղե ղից վերց ված փոր ձան մուշ ներ:

 Բու ժում 
Տու լա րե միայի բու ժու մը նե րա ռում է հա կա ման րէային, դե զին տոք սի կա ցի

ոն և ախ տա նի շային բու ժում։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տար վում են վի
րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն ներ (բու բո նի հա տում)։

 Հա կա ման րէային դե ղա մի ջոց նե րից մե ծա հա սակ նե րի հա մար կի րառ վում 
ե ն՝

•	 Ստ րեպ տո մի ցին, 
•	 Գեն տա մի ցին, 
•	 Դոք սի ցիկ լին, 
•	 Ք լո րամ ֆե նի կոլ, 
•	 Ցիպ րոֆ լոք սա ցին 

Ե րե խա նե րի հա մար կի րառ վում ե ն՝
•	 Ստ րեպ տո մի ցին, 
•	 Գեն տա մի ցին,
•	 Ք լո րամ ֆե նի կոլ,
•	  Ցիպ րոֆ լոք սա ցին

 Բուժ ման մի ջին տևո ղու թյու նը 810 օր է ։

 Կան խար գե լում
 Տու լա րե միայի էն զոո տիկ օ ջախ նե րում կարևոր մի ջո ցա ռում ներն են կր ծող

նե րի և փո խան ցող նե րի ո չն չա ցու մը, ար դյու նա բե րա կան նպա տա կով բուծ վող 
կր ծող նե րի քա նա կի կար գա վո րու մը: Հա կա տու լա րե միային մի ջո ցա ռում նե
րի հա մա կար գում կարևոր տեղ է գրա վում ջրա մա տա կա րար ման աղ բյուր
նե րի, պա հեստ նե րի, պա րե նային խա նութ նե րի հս կո ղու թյու նը, բնա կա վայ րե
րի պահ պա նու մը կր ծող նե րից: Տու լա րե միայի բնա կան օ ջախ նե րում հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ունի զանգ վա ծային պատ վաստ ման ան ցկա ցու մը կեն դա նի 
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թու լաց ված պատ վաս տա նյու թով։ Վակ ցի նոպ րո ֆի լակ տի կա կա տար վում է 
սե զո նային աշ խա տանք նե րի կամ տու լա րե միայի էն զոո տիկ օ ջախ ներ հանգս
տա նա լու մեկ նող, ի նչ պես նաև լա բո րա տո րիա յում աշ խա տող ան ձանց: Լա բո
րա տոր պայ ման նե րում վա րակ վե լու կամ զանգ վա ծային ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րի դեպ քում ցուց ված է բու ժում: 

Ա ղյու սակ 2ո ւմ տր ված է տու լա րե միայի զանգ վա ծային ար տա կարգ դեպ
քե րի և հետշփու մային կան խար գել ման հա մար բուժ ման սխե ման։ 

Ա ղյու սակ 2.
 Բուժ ման սխե ման տու լա րե միայի զանգ վա ծային ար տա կարգ դեպ քե րի  

և հետշ փու մային կան խար գել ման հա մար

Հի վան դի 
կա տե գո րիա

Բուժ ման սխե մա Տևո ղու թյուն

 Մե ծա հա սակ ներ  Նա խընտ րե լի դե ղա մի ջոց ներ

  Դոք սի ցիկ լին, 100 մգ, per os, օ րը 2 ան գամ 14 օր

  Ցիպ րոֆ լոք սա ցին, 500 մգ, per os, օ րը 2 ան գամ 14 օր

Ե րե խա ներ  Նա խընտ րե լի դե ղա մի ջոց ներ

  Դոք սի ցիկ լին, և  
 ե թե ≥ 45 կգ, նշա նա կել 100 մգ, per os, օ րը 2 ան
գամ  
 ե թե < 45 կգ, նշա նա կել 2.2 մգ/կգ, per os, օ րը 2 
ան գամ 

14 օր

Ցիպ րոֆ լոք սա ցին, 15 մգ/կգ, per os, օ րը 2 
ան գամ* 

14 օր

Հ ղի ներ  Նա խընտ րե լի դե ղա մի ջոց ներ

  Ցիպ րոֆ լոք սա ցին, 500 մգ, per os, օ րը 2 ան գամ* 14 օր

  Դոք սի ցիկ լին, 100 մգ, per os, օ րը 2 ան գամ 14 օր

* Ցիպ րոֆ լոք սա ցի նի դե ղա չա փը չպետք է գե րա զան ցի 1գ/օր ե րե խա նե րի հա մար
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Բ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈԶ 
BRUCELLOSIS (A23)

Բ րու ցե լո զը զոո նոզ ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն է քրո նիկ ըն թաց քի հա կու
մով, ո րը բնո րոշ վում է եր կարտև տեն դով, հե նա շար ժա կան, սիրտա նո թային, 
նյար դային, մի զա սե ռա կան և այլ հա մա կար գե րի ախ տա հար մամբ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցիչ ներ՝ Brucella melitensis, Br. abortus, Br. suis, Br. canis, Br. ovis, Br. 

neotomae: Մար դու հա մար ա ռա վել ախ տա ծին են հա մար վում ա ռա ջին ե րե քը:
 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Բ րու ցե լո զի տա րած վա ծու թյու նը մարդ կանց պո պու լյա ցիա յում կախ ված 

է մի քա նի գոր ծոն ից, ո րոնք նե րա ռում են աշ խար հագ րա կան տե ղա կա յու մը, 
ա նաս նա պա հու թյու նը, կեն դա նի նե րի սպան դը, սննդի պատ րաստ ման մե
թոդ նե րը և ա ռևտ րի ա ռաձ նա հատ կու թյու ննե րը: 

Ռիս կի խմ բեր են՝
•	  գյու ղա կան/ քոչ վոր հա մայնք նե րում բնակ վող մար դիկ, ով քեր սերտ 

շփում ունեն կեն դա նի նե րի հետ 
•	 կեն դա նի նե րի հետ մաս նա գի տա կան շփում ունե ցող ան ձինք
•	  կաթ նամ թեր քի ար տադր ման ո լոր տի աշ խա տող նե րը
•	  հո վիվ նե րը/այ ծեր ա րա ծեց նող նե րը 
•	 ա գա րա կա տե րե րը
•	 ս պան դա նո ցի աշ խա տող նե րը 
•	 ա նաս նա բույժ նե րը
•	  ման րէա բա նա կան լա բո րա տո րիայի աշ խա տող նե րը
•	  մար դիկ, ով քեր բնակ վում կամ ո ւղևոր վում են էն դե միկ վայ րեր, որ

տեղ կեն դա նի նե րի մոտ առ կա են բրու ցե լո զի էն զոո տիա ներ: 

Աշ խար հում ա մե նա բարձր էն դե մի կու թյամբ օ ջախ ներն ե ն՝ 
•	 Մի ջերկ րա կան ծո վի ա վա զա նը 
•	 Ա րա բա կան թե րակղ զին
•	  Կենտ րո նա կան Ա սիան
•	 Աֆ րի կան
•	  Մեք սի կան և Կենտ րո նա կան/ Հա րա վային Ա մե րի կան:

 Հի վան դու թյու նը գրանց վում է բո լոր տա րի քային և սե ռային խմ բե րում: 
Մար դը վա րակ վում է կեն դա նա կան ծագ ման այն պի սի վա րակ ված սննդամ
թերք օգ տա գոր ծե լիս, ի նչ պի սիք են չպաս տե րի զաց ված կա թը, պա նի րը և ջեր
մային թե րի մշա կում ան ցած կամ հում մի սը: Զար գա ցած ե րկր նե րում դեպ քե
րի 90%ը դիտ վում է մե ծա հա սակ նե րի շրջանում, մինչ դեռ զար գա ցող ե րկր նե
րում դեպ քե րի 50%ը կազ մում են ե րե խա նե րը: 
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ԱՄՆո ւմ տա րե կան գրանց վում է մար դու բրու ցե լո զի 100200 դեպք, 
ո րոն ցից մե ծա մաս նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է B. melitensisով: Այս տեղ վա
րա կի հի մ նա կան աղ բյուր է ներկ րած չպաս տե րի զաց ված կաթ նամ թեր քը՝ այ
ծի կամ ոչ խա րի թարմ պա նի րը՝ ներկր ված հարևան ե րկր նե րից, հատ կա պես 
Մեք սի կայից։

 Մար դուց մարդ փո խան ցում սո վո րա բար տե ղի չի ունե նում: Հազ վա դեպ 
են ա րյան փոխ նե րարկ ման, օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման, կրծ քի կա թով 
կե րակր ման, սե ռա կան ուղի ով փո խանց ման, ի նչ պես նաև բնա ծին, լա բո րա
տոր և ներ հի վան դա նո ցային վա րակ ման դեպ քե րը։

 Վա րա կի աղ բյուր են գլխա վո րա պես հի վանդ մանր և խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րը և խո զե րը:

 Փո խանց ման ուղի՝ վա րակ ված կեն դա նու ըն կերք, ա րյուն, պտ ղաջ րի հետ 
ո ւղ ղա կի շփում կամ հում կաթ և կաթ նամ թերք (չ պաս տե րի զաց ված պա նիր) 
օգ տա գոր ծե լու դեպ քում, հնա րա վոր է նաև վա րակ ման աս պի րա ցի ոն ուղին: 

Ո րոշ գիտ նա կան ներ (Ն.  Խոտ կո և Ա . Դ միտ րիև) նշում են, որ հնա րա վոր է 
բրու ցե լա նե րի տա րա ծում ջրի մի ջո ցով։ Նրանց կար ծի քով՝ փո խանց ման այս 
ուղին կա րող է կապ ված լի նել 2 պատ ճառ ի հետ՝

1. Ջ րում լո ղա լու կամ ջուր խմե լու ժա մա նակ կեն դա նի նե րի ար տա թո
րան քով ջրի աղ տո տում՝ կոն տա մի նա ցիա 

2. Ա նաս նա բու ծա կան ֆեր մա նե րի կո յու ղաջ րե րով ջրի աղ տո տում: 
Ախ տա ծա գում
 Վա րա կի մուտ քի դուռ են մաշ կը, մար սո ղա կան և շնչա ռա կան հա մա կար

գե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը: Հի վան դա նա լուց հե տո ձեռք է բեր վում ի մու նի տետ, 
ըն դ ո րում խա չաձև, սա կայն չի բա ցառ վում կրկ նա վա րա կու մը:

Կ լի նի կա
 Գաղտ նի շրջա նը սո վո րա բար տևում է 560 օր, ա ռա վել հա ճախ՝ 12 ա միս, 

հազ վա դեպ՝ մի քա նի ա միս: 
Դա սա կար գում՝

–  սուր (մինչև 3 ա միս) 
– են թա սուր (մինչև 6 ա միս)
– ք րո նիկ (6 ամ սից ա վել):

 Հի վան դու թյան կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը շատ բազ մա զան են: 
Սուր բրու ցե լո զի հիմ նա կան կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն ներն են 

բարձր ջեր մու թյու նը (3940ºC և ա վել), դող, սար սուռ, ա ռատ քրտ նար տադ
րու թյուն, գե նե րա լաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիա: Բո լոր խմ բե րի, հատ կա պես 
պա րա նո ցային և ա նու թային ավ շային հան գույց նե րը չա փա վոր մե ծա ցած 
են, շո շա փե լիս ան ցավ, միա ձուլ ված չեն շրջա կա հյուս վածք նե րի հետ: Հե նա
շար ժա կան հա մա կար գի ախ տա հա րու մը սուր բրու ցե լո զի ժա մա նակ ար տա
հայտ վում է կար ճատև հո դա ցա վե րով (ծն կային, ուսային):
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 Ժա մա նա կին և ճիշտ ան ցկաց ված բուժ ման դեպ քում հի վանդնե րի ո րոշ մա
սը 12 տա րի ան ց ա ռող ջա նում է, չնա յած հի վան դու թյու նը հա ճախ ձգձգվում և 
ըն դու նում է քրո նիկ ըն թացք:

Ք րո նիկ բրու ցե լո զը հա ճախ զար գա նում է տա րած հի վան դու թյան սուր 
և են թա սուր ձևե րից հե տո (ե րկ րոր դային քրո նիկ բրու ցե լոզ), ո րոշ դեպ քե
րում այն զար գա նում է միան գա մից՝ շրջան ցե լով հի վան դու թյան սուր շրջա նը 
(ա ռաջ նային քրո նիկ բրու ցե լոզ):

Ք րո նիկ բրու ցե լո զի ը նդհա նուր նշան նե րին կա րե լի է դա սել եր կա րատև 
սուբ ֆեբ րի լի տե տը, ը նդհա նուր թու լու թյու նը, աշ խա տու նա կու թյան նվազու մը, 
գրգռ վա ծու թյու նը, քնի խան գարումը, ա խոր ժա կի ան կու մը, գե նե րա լաց ված 
լիմ ֆա դե նո պա թիան, հա ճախ հայտ նա բեր վող լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցու մը 
(հե պա տոսպ լե նո մե գա լիան)։ Վե րը նշ ված ախ տա նիշ նե րի ֆո նի վրա դիտ վում 
են օր գա նային ախ տա հա րում ներ: Ա մե նա հա ճախ ախ տա հար վում է հե նա
շար ժա կան հա մա կար գը, հե տո՝ նյար դային և սե ռա կան, կա րող են դիտ վել այլ 
օր գա նային ախ տա հա րում ներ` թո քա բոր բեր, մի ո կար դիտ ներ, աչ քի ախ տա
հա րում և այլն, ո րոնք հան դի պում են հազ վա դեպ:

 Հա րուց չի աե րո գեն փո խանց ման դեպ քում հա ճախ զար գա նում են դան
դաղ ըն թա ցող բրու ցե լո զային թո քա բոր բեր:

 Սիրտա նո թային հա մա կար գի կող մից կա րող են դիտ վել մի ո կար դիտ ներ, 
էն դո կար դիտ ներ, աոր տիտ ներ և այլ ախ տա հա րում ներ: 

Ախ տո րո շում
 Լա բո րա տոր տվյալ ներն ան հրա ժեշտ է հա մադ րել հի վան դու թյան կլի նի

կա կան դրսևո րում նե րի, հի վան դու թյան ա նամ նե զի, մաս նա գի տա կան զբաղ
վա ծու թյան և նախ կի նում կրած բրու ցե լո զի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հետ: Լա
բո րա տոր ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը նե րա ռում են կուլ տու րայի ան ջա տումը, 
շճա բա նա կան և պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիան (ՊՇՌ): Ախ տո րոշ
ման «ոս կե» ստան դարտ է հա մար վում հա րուց չի ան ջա տումն ա րյու նից և այլ 
կեն սա բա նա կան նմուշ նե րից, ի նչ պի սիք են ո սկ րա ծու ծի կամ լյար դի բի ոպ
տատ նե րը: Կուլ տու րայի ան ջատ ման մե թո դի զգա յու նու թյու նը սահ մա նա փակ
ված է, ե թե ա րյան ստան դարտ կուլ տու րա նե րը բա ցա սա կան են, ա պա բրու
ցե լո զի կաս կա ծի դեպ քում ան հրա ժեշտ է զգու շաց նել, որ պես զի լա բո րա տո
րիա յում կի րառ վեն հե մո կուլ տու րա ան ջա տե լու լրա ցու ցիչ մե թոդ ներ:

Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ նույն պես պետք է կա տար վեն: Ագ լյու
տի նա ցիայի ռեակ ցիան (Ռայ տի, Հե դել սո նի ռեակ ցիա ներ) և ի մու նա ֆեր մեն
տային հե տա զո տու թյու նը (Ի ՖՀ, ELISA) ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող շճա բա նա
կան թես տե րից են: 

Բու ժում
 Բուժ ման սկզ բունք նե րը և մե թոդ նե րը կախ ված են բրու ցե լո զի կլի նի կա կան 

ձևից: Բուժ ման նպա տակն է հի վան դու թյան վե րահս կու մը, ախ տա դար ձե րի, 
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բար դու թյուն նե րի և հետևանք նե րի կան խար գե լու մը: Բրու ցե լո զի բուժ ման հա
մար նշա նա կում են հա կա բի ո տիկ ներ (հա մակց ված): Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ
քում հա կա բակ տե րիալ բու ժու մը զու գակց վում է հա կա բոր բո քային դե ղա մի
ջոց նե րի հետ։

 Կան խար գե լում
Բ րու ցե լո զի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներն ո ւղղ ված 

ե ն՝
1. Բրու ցե լո զի վե րահս կում կեն դա նի նե րի շրջանում

–  պատ վաս տա նյու թի (B. abortus) կի րառ մամբ 
– կեն դա նի նե րին պար բե րա բար շճա բա նա կան հե տազո տու թուն նե րի 

և դրա կան հա կազ դած կեն դա նի նե րի հար կա դիր սպա նի մի ջո ցով
2.  Սա նի տա րա հի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում ներ՝ 

– ե ռաց նել կամ պաս տե րի զաց նել կա թը
–  կան խել վա րա կի տա րա ծու մը մսի և մսամ թեր քի մի ջո ցով 
– ախ տա հա նել կեն դա նի նե րի մոր թին և բուր դը 
– օգ տա գոր ծել պաշտ պա նա կան հա գուստ և ախ տա հա նիչ նյու թեր 

օ ջա խում աշ խա տե լիս:
 Կան խար գե լու մը. ժա մա նա կին հայտ նա բե րել և մե կու սաց նել հի վանդ 

կեն դա նի նե րին (դ րանց ս պան դի են են թար կում հա տուկ հրա պա րակ նե րում՝ 
պահ պա նե լով կան խար գե լիչ կա նոն նե րը)։ Ա ռողջ կեն դա նի նե րին պատ վաս
տում են, շի նու թյուն նե րը, որ տեղ հի վանդ կեն դա նի ներն են ե ղել, ախ տա
հա նում ե ն։ Օգ տա գոր ծում են ա վե լի խիտ ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ, վիժ ված 
պտու ղը, ըն կեր քը, գո մաղ բը (դ րան ցով աղ տոտ ված) այ րում են։ Ախ տա հան
ման նպա տա կով կեն դա նու մոր թին 2 ա միս աղ են դնում, բուր դը մշա կում են, 
մեթլբրոմիդով։

 Հի վանդ կեն դա նի նե րին խնա մող ան ձինք և այդ կեն դա նի նե րից ստաց
վող հում քը մշա կող ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի (մ սի կոմ բի նատ, 
բուր դը, կա շին մշա կող ձեռ նար կու թյուն ներ, պան րա գոր ծա րան և այլն) աշ խա
տող նե րը պետք է օգ տա գոր ծեն հա տուկ հա գուստ և պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ 
(ռե տի նե ձեռ նոց ներ և կոմ բի նե զոն, ար տա հա գուստ, եր կա րա ճիտք կո շիկ ներ, 
շնչա դի մակ, պաշտ պա նիչ ակ նոց և այլն)։

 ԽՈ ԼԵ ՐԱ 
CHOLERA (A00)

 Խո լե րան ան թրո պո նոզ սուր ա ղի քային ին ֆեկ ցիա է, ո րը ուղեկց վում 
է ջրային դիա րեայով և փս խու մով, ա ռա ջաց նում է դե հիդ րա տա ցիա և 
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դե մի նե րա լի զա ցիա և ոչ հազ վա դեպ դե հիդ րա տա ցի ոն շոկ: Ծանր ըն թաց քի 
և պան դե միա ներ ա ռա ջաց նե լու հա վա նա կա նու թյան շնոր հիվ խո լե րան դաս
վում է Մի ջազ գային բուժսա նի տա րա կան կա նոն նե րի պա հանջ նե րին են թա
կա հի վան դու թյուն նե րի շար քին:

 Խո լե րա հի վան դու թյու նը ա ռա ջա նում է Vibrio cholerae 01 (Vibrio choler
ae cholerae, Vibrio cholerae eltor) և Vibrio cholerae 0139 հա րու ցիչ նե րի ստա
մոքսա ղի քային տրակտ թա փան ցե լու հետևան քով: Այն դրսևոր վում է ան
զուսպ փսխու մով, պրո ֆուզ ջրային դիա րեայով, ո րին հե տա գա յում միա նում 
է դե հիդ րա տա ցիան, դե մի նե րա լի զա ցիան և ա ցի դո զը (ВОЗ. Холера. Доклад 
секрeтариата 2010 ЕВ128/13):

 Խո լե րան սուր հա տուկ վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է՝ հա րուց
չի փո խանց ման կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ) մե խա նիզ մով, հի վան դու
թյան տա րած ման ջրային, սննդային և կոն տակ տային ուղի նե րով: Բնո րոշ են 
տար բեր ծան րու թյան կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի ա ռա ջա ցու մը, ջրաաղային 
փո խա նա կու թյան խան գա րում նե րը, տոք սի կո զը և գաստ րոէն տե րի տը: Ին կու
բա ցի ոն շրջա նը տևում է մե կից հինգ օր: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Խո լե րան հնա գույն վա րակ է, ո րի է վո լյու ցիան ան մի ջա կա նո րեն հիմն վում 

է հի վան դու թյան հա րուց չի էն դե միկ և է պի դե միկ օ րի նա չա փու թյուն նե րի վրա: 
Մարդ կու թյա նը հայտ նի են խո լե րայի 7 պան դե միա ներ, ո րոնք խլել են մի լի ո
նա վոր կյան քեր աշ խար հի բո լոր մայր ցա մաք նե րում: 

Խո լե րայի հա րու ցիչ նե րը հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սան կյու նից նշա
նա կա լի, տոք սի գեն (խո լե րային տոք սի նի գե նը (ctx AB+) և տոք սինկար գա
վո րող միկ րո խո ղո վակ նե րի գե նը (tcpA+) պա րու նա կող) 01 շճախմ բի V. chol
erae cholerae և V.cholerae eltor բի ո վար նե րի վիբ րի ոն նե րն են: Մա կե րե սային 
ջրամ բար նե րից և այլ աղ բյուր նե րից ան ջատ ված տոք սի գե նու թյան գե ներ (ctx 
АВ) չպա րու նա կող О1 և 0139 շճախմ բե րի վիբ րի ոն նե րը կա րող են ա ռա ջաց
նել խո լե րայի հի վան դա ցու թյան սպո րա դիկ դեպ քեր (վիբ րի ո նակ րու թյուն) և 
բռն կում ներ: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Խո լե րան հա մար վում է մարդ կու թյա նը հայտ նի հնա գույն վա րակ նե րից 

մե կը: Խո լե րայի վե րա բե րյալ ա ռա ջին հի շա տա կում նե րը ար ձա նագրված 
են մ.թ.ա. 400500թթ. հնդկա կան Sushatra Samshita գրա ռում նե րում, Ա. Մա
կե դո նա ցու ժա մա նակ նե րի քա րե սե պագ րե րում, Հի պոկ րա տի և Գալ լե նի 
աշխատանքներում: Մարդ կու թյա նը հայտ նի է խո լե րայի 7 պան դե միա , ո րոն
ցից ա ռա ջին վե ցի ըն թաց քում (18171925թթ.) ար ձա նագրվել է 4,5 մլն հի վան
դու թյան դեպք, 2 մլն մահ վան դեպք: 7րդ պան դե միան սկս վել է 1961թ.ից և 
շա րու նակ վում է առ այ սօր: Խո լե րայի պան դե միա նե րը տա րած վել են հետևյալ 
ուղի նե րով.
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• I պան դե միա – Գան գես գե տի ա վա զա նից դե պի Կենտ րո նա կան և 
Հա րավԱրևե լյան Ա սիա, Մեր ձա վոր Արևելք, Ա րևմ տյան Աֆ րի կա, 
Մի ջերկ րա ծո վյան ա փա մերձ տա րածք ներ

• II պան դե միա – Հնդկաս տա նից դե պի Ռու սաս տան, Ֆին լան դիա, Լե
հաս տան, Անգ լիա, ա պա իռ լան դա ցի նե րի մի ջո ցով հա սել է Հյու սի
սային Ա մե րի կա

• III պան դե միա (« սև մահ»)  Հնդկաս տա նից դե պի Աֆ րի կա, Ա սիա, 
Եվ րո պա, Հյու սի սային Ա մե րի կա

• IV պան դե միա – Բեն գա լիայից մու սուլ ման ո ւխ տագ նաց նե րի մի ջո ցով 
դե պի Մեր ձա վոր Արևելք, Ա սիա, Եվ րո պա, Հյու սի սային Ա մե րի կա

• V պան դե միա – Բեն գա լիայից դե պի Ա սիա, Աֆ րի կա, Հա րա վային 
Ա մե րի կա, Ֆրան սիա, Գեր մա նիա, Ռու սաս տան և Ճա պո նիա: Ջ. 
Սնոո ւի կող մից ա ռա ջարկ ված կա րան տի նային մի ջո ցա ռում նե րի 
շնոր հիվ զերծ մնա ցին Մեծ Բրի տա նիան և Ա մե րի կան

• VI պան դե միա  Հնդկաս տա նից դե պի Ռու սաս տան, Մեր ձա վոր 
Արևելք, Ա սիա, Եվ րո պա

• VII պան դե միա – Ին դո նե զիայից Մեր ձա վոր Արևելք, Ա սիա, Եվ րո
պա կան ե րկր ներ (Ի տա լիա), Ճա պո նիա, Հա րա վային Ա մե րի կա (Պե
րու), Կոն գո (Ռո ւան դա), Զիմ բաբ վե, Հաի թի:

 Խո լե րայի պատ մու թյան մեջ նշ վել են մի քա նի շրջա դար ձային կե տեր՝ III 
պան դե միայի ըն թաց քում 1854թ. հա րուց չի հայտ նա բե րու մը F.Paciniի կող
մից, V պան դե միայի ըն թաց քում կազ մա կերպ ված ար շա վախմ բե րը (ֆ րան
սիա կան Է. Ռո ւի և գեր մա նա կան Ռ. Կո խի ղե կա վա րու թյամբ) դե պի Ե գիպ
տոս և Հնդկաս տան և 1884թ Ռ. Կո խի կող մից հա րուց չի հայտ նա բե րու մը 
(կոմ մա բա ցիլ, V.cholerae), VI պան դե միայի ըն թաց քում կլի նի կայի հաս տա
տու մը ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ, շրջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտնե
րի հե տա զո տու թյուն նե րը և բազ մա թիվ 01 և ոչ 01 վիբ րի ոն նե րի ան ջա տու մը, 
1906թ F.Gotshlichի կող մից Eltor կա րան տի նային կե տում հե մո լի տիկ ակ տի
վու թյամբ վիբ րի ոն նե րի հայտ նա բե րու մը, 19371938թթ Ին դո նե զիայի Սու լա
վե սի կղ զում C.Moorի կող մից հե մո լի տիկ ակ տի վու թյամբ օ ժտ ված հա րու
ցիչ նե րով (70% մա հա ցու թյուն) հա րուց ված բռնկ ման նկա րագ րու թյու նը: VII 
պան դե միայի ըն թաց քում ար ձա նագրվեց հա րուց չի բի ո տի պի փո փո խու թյու
նը, մշակ վե ցին հա րուց չի հայ տա բեր ման ա րա գաց ված մե թոդ ներ, վի րու
լեն տու թյան ո րոշ ման թես տեր, սկս վե ցին գե նե տիկ հե տա զո տու թյուն նե րը: 
1992թ. Հնդկաս տա նում Վա րա նա սի նա հան գի, Գան գես գե տի ջրի մուռ նե
րից ան ջատ վեց Vibrio cholerae 0139 (Բեն գա լյան հա րու ցի չը), 8 ա միս ան ց 
բռն կում գրանց վեց Մադ րաս նա հան գում, ա պա՝ ամբո ղջ Հնդկաս տա նում, 
Բանգ լա դե շում, Պա ղես տի նում, Նե պա լում, Կամ բո ջա յում, Թայ լան դում, Բիր
մա յում, Ա մե րի կյան ե րկրնե րում (ԱՄՆ, Ար գեն տի նա), Ա սիա կան ե րկր նե րում 
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(Ճա պո նիա, Հոն կոնգ, Ղրղըզս տան, Ո ւզ բեկս տան), Եվ րո պա յում (Մեծ Բրի
տա նիա, Գեր մա նիա, Դա նիա, Էս տո նիա և Ռու սաս տան): VII պան դե միայի 
ըն թաց քում ար ձա նագրվել է ա վե լի քան 5500000 հի վանդ և 3500 ներ բե րո վի 
դեպք 38 երկրում: 

VII պան դե միայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ե ն՝ հիմ նա կան հա րուց չի փո
փո խու թյու նը, այն է՝ Vibrio cholerae eltor (9599%), այս բեր գի ֆե նո մե նը՝ դեպ
քե րի 1/10 ըն թա նում են դա սա կան կլի նի կայով, ի սկ մնա ցա ծը դրսևո րում են 
ա տի պիկ ըն թացք: Հի վան դու թյունն ունի փո խանց ման էս տա ֆե տային բնույթ 
և տա րած ման խիստ բարձր ա րա գու թյուն, ար ձա նագրվում են վիբ րի ո նակ
րու թյան բարձր տո կոս ներ՝ 1 հի վան դին մինչև 25 վիբ րի ո նա կիր և եր կա րատև 
վիբ րի ո նակ րու թյուն: VII պան դե միայի ըն թաց քում նկատ վել է հա րուց չի պեր
սիս տեն ցիա ան հայտ տե ղա կա յու մով, L–ձևե րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու
թյուն, բազ մա կի դե ղո րայ քային կա յու նու թյուն, բարձր կա յու նու թյուն ար տա
քին մի ջա վայ րում՝ ծո վի, գե տի ջրում 4 շա բաթ, սննդի մեջ 10 օր, տիղ մում և 
հիդ րո բի ոնտ նե րի օր գա նիզ մում ո ղջ ձմ ռա նը, միջ հա մա ճա րա կային շրջան նե
րում հա րու ցի չը կա րող է պահ պան վել հիդ րո բի ոնտ նե րի և ձկ նա տե սակ նե րի 
օր գա նիզ մում: Բեն գա լյան հա րու ցի չը պա տի ճա վոր վում է ա ղա համ և քաղց
րա համ ջրե րում, ձկ նե րի, խեց գետ նա կեր պե րի, կո պե պոդ նե րի, կապ տակա նաչ 
ջրի մուռ նե րի, պլանկ տո նի մեջ: 

Խո լե րայի հա րուց չի ռե զեր վո ւար է հի վանդ մար դը, ռե կոն վա լես ցենտ կամ 
ա ռողջ վիբ րի ո նա կի րը: Խո լե րան տի պիկ ան թրո պո նոզ վա րակ է: Հի վան դը 
վա րա կիչ է կլի նի կա կան վառ դրսևո րում նե րի ամբո ղջ ըն թաց քում և ռե կոն
վա լես ցեն ցիայի շրջա նում մոտ 3 շա բաթ: Վիբ րի ո նակ րու թյու նը կա րող է տևել 
13 տա րի և ա վե լի: Հա րու ցի չը փո խանց վում է կղան քաբե րա նային (ֆե կալ
օրալ) մե խա նիզ մով, ջրային, սննդային, կեն ցա ղակոն տակ տային ուղի նե րով: 
Էլտոր խո լե րայի դեպ քում հա րուց չի կա յու նու թյու նը ար տա քին մի ջա վայ րում 
ա վե լի մեծ է, քան դա սա կան խո լե րայի դեպ քում: Հնա րա վոր է էլտոր խո լե
րայով վա րա կում հում և ան բա վա րար թեր միկ մշակ ման են թարկ ված ծո վային 
մթերք ներ օգ տա գոր ծե լիս, տաք կանգ նած ջրամ բար նե րում լո ղա լիս, որ տեղ 
հա րու ցի չը կա րող է պահ պան վել ջրում, տիղ մում և այլն: Հա մա ճա րա կային 
բռն կում նե րի ա ռա ջաց ման հար ցում մեծ դեր ունի վա րակ ված ջու րը: Խո լե
րայի ջրային բռն կում նե րն ունեն «պայ թյու նայի ն» բնույթ, ա րագ են տա րած
վում և ախ տա հա րում են մեծ քա նա կով մարդ կանց: 

Ըն կա լու թյու նը շատ բարձր է բո լոր տա րի քային խմ բե րում (էն դե միկ օ ջախ
նե րում մինչև 2 տա րե կան ե րե խա նե րը ըն կալ չեն մո րից փո խանց ված բնա կան 
ա նըն կա լու թյան հաշ վին): Ռիս կի խում բը կազ մում են ա նա ցիդ գաստ րի տով, 
ա նե միա նե րով, պա րա զի տար հի վան դու թյուն նե րով և ալ կո հո լիզ մով տա ռա
պող ան ձինք, էն դե միկ օ ջախ նե րում՝ մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րը: Հա մա
ճա րակ նե րի ժա մա նակ տա րի քային սահ մա նա փա կում ներ չկան: 
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20022011թթ. գրանց վել է խո լե րայի ներկր ման 1173 միջ կոն տի նեն տալ, 
միջ և նե րերկ րային դեպք, ո րից 65,5%ը՝ ա սիա կան ե րկր նե րում, 18,2%ը՝ եվ
րո պա կան ե րկր նե րում, 9,2%ը՝ Հյու սի սային, Հա րա վային և Կենտ րո նա կան 
Ա մե րի կա նե րում:

 Խո լե րայի 7րդ պան դե միայի ժա մա նա կա կից փու լում հա մա ճա րա կա բա
նա կան ի րա վի ճա կը գնա հատ վում է, որ պես մի ջազ գային ա ռող ջա պա հու թյան 
կարևոր խն դիր (май 2011 г. Всемирная Ассамблея Здравоохранения, резолюция 
WHA 64.15). ХХI դա րի սկզ բից աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում առ կա են խո լե
րայի բռն կում նե րի և հա մա ճա րակ նե րի ա ռա ջաց ման ի րա կան և հա վա նա կան 
ռիս կեր: 20052014թթ. գրանց վել է խո լե րայի 2372999 դեպք, հի վան դա ցու
թյան ա մե նա մյա նվազ ման մի տու մով: Մա հա ցու թյու նը կազ մել է 1,28% (2012թ.) 
3,06% (2008թ.): Հա մա ձայն Ա ՀԿ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի՝ « Խո լե րայով աշ
խար հում հի վան դա նում է 1,44,3 մի լի ոն մարդ, և ար ձա նագրվում է 28000
142000 մահ վան դեպք: 

Ախ տա ծա գում
 Խո լե րան ցիկ լիկ ին ֆեկ ցի ոն պրո ցես է, ո րին բնո րոշ է խո լե րային էն տե րո

տոք սի նի ազ դե ցու թյամբ էն տե րո ցիտ նե րի ֆեր մեն տային հա մա կար գե րի սպե
ցի ֆիկ ախ տա հա րու մը, ար տա հայտ ված դե հիդ րա տա ցիան և դե մի նե րա լի զա
ցիան: Հա րու ցի չը օր գա նիզմ է թա փան ցում սննդի կամ ջրի մի ջո ցով և, հաղ
թա հա րե լով ստամք սի ար գել քը, ան ցնում է բա րակ ա ղի ներ, որ տեղ առ կա են 
բո լոր բա րեն պաստ պայ ման նե րը նրա զար գաց ման և բազ մաց ման հա մար, 
այն է՝ հիմ նային մի ջա վայր և օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան: Այս տեղ հա րու ցիչ նե
րն ա րագ գա ղու թաց նում են բա րակ ա ղու լու սանց քը և լոր ձա թա ղան թի մա
կե րե սը: Խո լե րային էն տե րո տոք սի նը ֆեր մենտ նե րի մի ջո ցով մո դե լա վո րում է 
GM 1– գանգ լի ո զիդ նե րը, կապ վում է նրանց հետ B ֆրագ մեն տի մի ջո ցով և 
ա պա հո վում խո լե րային էն տե րո տոք սի նի A ֆրագ մեն տի ներ թա փա նա ցու մը 
էն տե րո ցիտ նե րի մեջ: Ներբջ ջային գլու տա թի ո նի ազ դե ցու թյամբ ա զատ վում է 
խո լե րային էն տե րո տոք սի նի A1 ակ տիվ բաղադրիչը, ո րը նի կո տի նա միդադե
նինդի նուկ լե ո տի դից Ա ԴՖռի բո զան տե ղա փո խում է գո ւա նո զին 5՛եռ ֆոս
ֆատ կա պող ռե գու լյա տոր սպի տա կու ցի վրա և փո խում ա դե նի լատ ցիկ լա զա 
հա մա կար գի կար գա վո րում նե րը: Ար դյուն քում խիստ բարձ րա նում է ցիկ լիկ 
35՛ ա դե նո զին մո նո ֆոս ֆա տի (ցԱՄՖ, cAMF) ա ռա ջա ցու մը: Մեծ քա նա կու
թյամբ ցԱՄՖ խան գա րում է էն տե րո ցիտ նե րի է լեկտրո լիտ նե րի տրանս մեմ բա
րա նային պոմ պի ֆունկ ցիան, և մե ծա նում է քլո րի ի ոն նե րի սեկ րե ցիան դե պի 
ա ղի նե րի լու սանցք: Օս մո տիկ և է լեկտրա կան գրա դի ենտ նե րի փո փո խու թյու
նը ա ռա ջաց նում է նատ րի ու մի, կա լի ու մի, քլո րի ի ոն նե րի, հիդ րո կար բո նատ նե
րի, ջրի դուրս բե րում ա ղի նե րի լու սանցք: Ա ղի նե րի լու սանց քի լոր ձա թա ղան
թը ան կա րող է ա պա հո վել այդ ծա վա լով հե ղու կի ռե սորբ ցիան, ար դյուն քում 
ա ռա ջա նում է սեկ րե տոր տի պի ջրային դիա րեա և փս խում: Հի վան դու թյան 
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զար գա ցու մը կա րող է ա ռա ջաց նել հի պո վո լե միա, ա րյան խտա ցում, դե հիդ
րա տա ցի ոն շոկ, հյուս վածք նե րի պեր ֆու զիայի խան գա րում և հի պօք սիա, 
բջ ջային դե հիդ րա տա ցիա, դե մի նե րա լա ցիա և մե տա բո լիկ ա ցի դոզ, ռես պի
րա տոր ալ կա լոզ, պո լի օր գա նային ան բա վա րա րու թյուն: Չբուժ վե լու դեպ քում 
նման խան գա րում նե րը ան հա մա տե ղե լի են կյան քի հետ:

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 6 ժա մից մինչև 5 օր, մի ջի նը 48 ժամ: Տար

բեր բի ո վար նե րի հա րու ցիչ նե րի կող մից հա րուց ված հի վան դու թյան կլի նի կա
կան դրսևո րում նե րը հիմ նա կա նում նման են: Տար բե րում են տի պիկ խո լե րա, 
ո րն ը ստ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի ծան րու թյան կա րող է լի նել թեթև, մի
ջին և ծանր ըն թաց քով, և ա տի պիկ խո լե րա՝ ջնջ ված, կայ ծակ նային և «չոր» 
կլի նի կա կան պատ կե րով: V.cholerae eltor և V.cholerae 0139 Bengal հա րու ցիչ
նե րով հա րուց ված խո լե րայի դեպ քում գե րակշ ռում են մի ջին, թեթև և ջնջ ված 
ըն թաց քով տար բե րակ նե րը (ա վե լի քան 80% դեպ քե րում):

 Հա մա ձայն Ա ՀԿ դա սա կարգ ման՝ թեթև կլի նի կա կան ըն թաց քով դեպ քե
րը հա մա պա տաս խա նում են դե հիդ րա տա ցիայի I աս տի ճա նին (հե ղու կի կո
րուստ մարմ նի քա շի 5%ի չա փով), մի ջին ծան րու թյան կլի նի կա կան պատ կե րի 
դեպ քում՝ դե հիդ րա տա ցիայի II աս տի ճա նին (հե ղու կի կո րուստ մարմ նի քա շի 
69%ի չա փով), ծանր կլի նի կայի դեպ քում՝ դե հիդ րա տա ցիայի III աս տի ճա նին 
(հե ղու կի կո րուստ մարմ նի քա շի 10%ի չա փով և ա վե լի):

 Հա մա ձայն Ռու սաս տա նի Դաշնությունում ըն դուն ված Վ.Ի. Պակ րովս կու 
դա սա կարգ ման՝ նկա րագրվում է խո լե րայի կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի ծան
րու թյան և հա մա պա տաս խա նա բար՝ օր գա նիզ մի ջրազրկ ման 4 աս տի ճան.

I աս տի ճան  հե ղու կի կո րուստ մարմ նի քա շի մինչև 3% չա փով
II աս տի ճան  հե ղու կի կո րուստ մարմ նի քա շի 46% չա փով
III աս տի ճան  հե ղու կի կո րուստ մարմ նի քա շի 79% չա փով
IV աս տի ճան  հե ղու կի կո րուստ մարմ նի քա շի 10% չա փով:
 Տի պիկ խո լե րան սկս վում է սուր, հա ճախ հան կար ծա կի՝ հիվանդների 

շրջանում ա ռա վո տյան կամ ե րե կո յան հան կար ծա կի սկս վում է դե ֆե կա ցիայի 
կրկ նա կի կամ իմ պե րա տիվ ցան կու թյուն, ո րը չի ուղեկց վում տե նեզմ նե րով 
կամ ո րո վայ նի ցա վե րով, բայց կա րող է ուղեկց վել հար պոր տային շրջա նի դիս
կոմ ֆոր տով, ա ղի նե րի գերլց վա ծու թյան զգա ցու մով: Կղան քային զանգվածն 
ա րագ կորց նում է կղան քային բնույ թը, դառ նում է շատ ա ռատ, ջրային, եր բեմն՝ 
ներկ ված լե ղի ով և կա րող է պա րու նա կել փա թիլ ներ, հա ճախ հում կար տո ֆի
լի կամ ձկան հո տով: Եր բեմն կղան քային մաս սան կա րող է ձեռք բե րել «մ սա
ջրի », կա նա չա վունջ րային տեսք: Ե թե առ կա են ա րյան հետ քեր, լորձ, ա պա 
կա րե լի է մտա ծել ե րկ րորդ վա րա կի (սալ մո նե լոզ, դի զեն տե րիա), պրո տո զոո
զային կամ պա րա զի տար հի վան դու թյուն նե րի առ կա յու թյան մա սին: Ա նհ րա
ժեշտ է նշել, որ հա մա ճա րա կի զար գաց մա նը զու գա հեռ սկ սում են գե րակշ ռել 
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տի պիկ խո լե րայի ըն թաց քով հի վանդնե րը: Փս խու մը սո վո րա բար հա ջոր դում է 
դիա րեային կամ լի նում է միա ժա մա նակ և չի ուղեկց վում սրտ խառ նո ցի զգա
ցու մով, հան կար ծա կի է և «շատր վա նայի ն» բնույ թի և չի ուղեկց վում ո րո վայ նի 
ցա վե րով: Փսխ ման մաս սան ա ռատ է, բրն ձի ե փու կի տես քով, եր բեմն հե ղուկ 
լե ղու խառ նուր դով: 

Թեթև ըն թաց քի դեպ քում դե ֆե կա ցիայի հա ճա խա կա նու թյու նը կազ մում է 
310 ան գամ և ուղեկց վում է չա փա վոր ար տա հայտ ված ծա րա վի զգա ցու մով 
և մկա նային թու լու թյամբ: Հի վան դին զն նե լիս նկատ վում է մարմ նի նոր մալ 
ջեր մաս տի ճան, լեզ վի ան նշան չո րու թյուն, թեթև տա խի կար դիա, ո րո վայ նի 
ա ռա ջային պա տի նե րան կում: Ա րյան ֆի զի կաքի միա կան հատ կու թյուն նե
րը չեն փոխ վում: Ժա մա նա կին սկս ված բուժ ման շնոր հիվ դիա րեան դա դա
րում է մի քա նի ժա մում կամ 12 օր ում, նկատ վում է հի վանդնե րի կլի նի կա կան 
ա ռող ջա ցում:

 Մի ջին ծան րու թյան ըն թաց քի դեպ քում դե ֆե կա ցիայի հա ճա խա կա նու թյու
նը հաս նում է 1520 ան գա մի, հա ճախ ա ռա ջա նում է կրկ նա կի « շատր վա նայի ն» 
փս խում, փսխ ման մաս սան և կղան քը ձեռք են բե րում բրն ձի ե փու կի տեսք և 
հա ճախ ունե նում է լե ղային ե րանգ:  Դե հիդ րա տա ցիայի կլի նի կա կան դրսևո
րում նե րը ա վե լի ար տա հայ տիչ են դառ նում: Հի վան դը ան հագ ծա րավ է զգում, 
ո րը չի ան ցնում ջուր խմե լիս, առ կա է ար տա հայտ ված մկա նային թու լու թյուն, 
նկատ վում են նա խա բա զուկ նե րի, դաս տակ նե րի, սրունք նե րի և ոտ նա թա թե րի 
տո նիկ ցն ցում ներ, նվա զում է մի զար տադ րու թյու նը: Հի վան դին զն նե լիս հայտ
նա բեր վում է մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի չո րու թյուն, ձայ նի տո նի ի ջե ցում, 
դի մագ ծե րի սր վա ծու թյուն, տա խի կար դիա և զար կե րա կային չա փա վոր հի պո
տո նիա: Ո րո վայ նի ա ռա ջային պա տը նե րան կած է, մաշ կի տուր գո րը՝ ըն կած, 
սա կայն մաշ կային ծալ քը ա րագ վե րա կանգն վում է (1 վրկ.): Հե մոգ րա մա յում 
դիտ վում է է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կի ան նշան ա վե լա ցում, ա րյան խտու թյան 
հա րա բե րա կան մե ծա ցում (1.0261.029, նոր ման` 1.026), հե մա տոկ րի տի ցու ցա
նիշ նե րի մե ծա ցում (0.510.54, նոր ման` 0.400.50): Կա րող է նկատ վել մե զի հա
րա բե րա կան խտա ցում: Ա դեկ վատ թե րա պիայի դեպ քում նման հի վանդնե րը 
ա ռող ջա նում է 23 օ րում:

 Ծանր կլի նի կա կան ըն թաց քին բնո րոշ է կարճ ին կու բա ցի ոն շրջա նը, 
բազ մա կի ա ռատ ջրային կղանքն ու « շատր վա նայի ն» փս խու մը, ո րը մի քա
նի ժա մում ա ռա ջաց նում է III աս տի ճա նի դե հիդ րա տա ցիա: Հի վան դի վի
ճա կը կտրուկ վա տա նում է, ա ռա ջա նում են շատ ար տա հայտ ված մկա նային 
թու լու թյուն, ան հագ ծա րա վի զգա ցում, կմախ քային մկան նե րի եր կա րատև 
տո նիկ ցն ցում ներ: Հի վան դի ֆի զի կա կան զն նու մը հայտ նա բե րում է մաշ
կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ար տա հայտ ված չո րու թյուն: Հի վան դը չի կա րո
ղա նում փա կել կո պերն ու շուր թե րը, ձայ նը խռ պոտ է, դի մագ ծե րը սր ված 
են, ակ նագնդե րը՝ նե րան կած (facies cholerae կամ «Հի պոկ րա տի դեմք»), 
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գտն վում է ծանր հո գե բա նա կան վի ճա կում: Նկա տե լի է հի վան դի դիս
տալ հատ ված նե րի ար տա հայտ ված ցիա նոզ: Նո րա ծին նե րի մոտ դիտ վում 
է գաղ տու նի նե րան կում: Մաշ կային ծալ քը դժ վար է հարթ վում (12 վրկ.): 
Դաս տա կի մաշ կը կնճ ռոտ վում է և ստա նում «լ վա ցա րա րու հու ձեռ քե րի » 
տեսք: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը նոր մալ է կամ մի փոքր ի ջած, զար կե րա
կային ճն շումն ի ջած է, սր տի բա բա խը և շնչա ռու թյու նը հա ճա խա ցած, առ
կա է ար տա հայտ ված օ լի գու րիա: Հե մոգ րա մա յում նկատ վում է հե մոգլո
բի նի քա նա կի ա վե լա ցում, է րիթ րո ցիտ նե րի և լեյ կո ցիտ նե րի ա վե լա ցում, 
Է ՆԱ դան դա ղում: Ա րյան խտու թյու նը մե ծա նում է մինչև 1,0301,035, հե մա
տոկ րի տի ցու ցա նիշ նե րը ա վե լա նում են մինչև 0,550,65, առ կա է հի պո կա
լի ե միա, հի պո նատ րի ե մաի, մե տա բո լիկ ա ցի դոզ, pO2–ի ի ջե ցում և pCO2ի 
բարձ րա ցում: Ա րյան մեջ ա վե լա նում է լակ տա տի և ա զո տային մե տա բո լիտ
նե րի պա րու նա կու թյու նը: Մե զի խտու թյու նը մեծ է: Է ՍԳն հայտ նա բե րում 
է մի ո կար դի ո դիստ րո ֆիայի երևույթ ներ և վոլ տա ժի ի ջե ցում: Ան ժա մա նակ 
և ան բա վա րար թե րա պիայի պայ ման նե րում հի վան դու թյու նը պրոգ րե սի վ 
ընթացք է ստանում է, և զար գա նում է ծանր աս տի ճա նի դե հիդ րա տա ցիա և 
դե կոմ պեն սաց ված դե հիդ րա տա ցի ոն շոկ:

 Ծանր, կայ ծակ նային (ֆուլ մի նանտ) ըն թաց քի դեպ քում ա ռա ջա նում է ան
զուսպ դիա րեա և փս խում, ո րը կա րող է 1012 ժամ վա ըն թաց քում բե րել դե
հիդ րա տա ցի ոն շո կի: Այս դեպ քում կլի նի կա կան ըն թաց քին բնո րոշ է հի վան
դի ը նդհա նուր շատ ծանր, հո գե բա նո րեն շատ ը նկճ ված վի ճա կը, ա ֆո նիան, 
մկան նե րի ա նընդմեջ տո նիկ ցն ցում նե րը, զկր տո ցը: Ո րո վայ նի մաշ կային ծալ
քը չի հարթ վում 2 վայր կյան և ա վե լի, հո դե րի շուր ջը մաշ կը ծալ քա վոր ված 
է, կո պե րը չեն փակ վում (« մա րող արևի» ախ տան շան), բե րա նը կի սա բաց է, 
լե զուն չոր: Նկատ վում է դի ֆուզ մաշ կային ցիա նոզ քթի ծայ րի, ա կան ջա խե
ցի նե րի, մատ նե րի ծայ րե րի մուգ կար միր գու նա վո րում: Մաշ կի ջեր մաս տի ճա
նը իջ նում է 3435ºC (« խո լե րային ալ հի դ»): Պուլ սը թե լան ման է, հա ճա խա կի, 
զար կե րա կային ճն շու մը չի չափ վում, շնչա ռու թյու նը հա ճա խա ցած է և մա կե
րե սային, մի զար ձա կու մը բա ցա կա յում է: Այս փու լում փս խումն ու դիա րեան 
դա դա րում են, ո րը վատ կան խա տե սում է: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե
րը հայտ նա բե րում են ա րյան խտաց ման հե մա տո լո գիա կան պատ կեր, հա րա
բե րա կան խտու թյան մե ծա ցում մինչև 1,0381,050, հե մա տոկ րի տի ցու ցա նիշ
ներ 0,600,70, ար տա հայտ ված հի պօք սե միա, դե կոմ պեն սաց ված մե տա բո լիկ 
ա ցի դոզ, հի պոէ լեկտրո լի տե միա, լակ տատ նե րի և ա զո տային մե տա բո լիտ նե
րի մեծ պա րու նա կու թյուն ա րյան մեջ: 

Այս փու լում թե րա պիան ար դյու նա վետ է հի վանդնե րի 20%ի դեպքում: 
Ա տի պիկ ըն թաց քով խո լե րայի դեպ քե րին է պատ կա նում չոր խո լե րան 

(cholera sicca), ո րն ըն թա նում է ա րագ զար գա ցող հի պո վո լե միկ շո կի նշան նե
րով՝ զար կե րա կային հի պո տո նիա, ա նու րիա, տա խիպ նոե, ցիա նոզ, ցն ցում ներ, 
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էն ցե ֆա լո պա թիա, ո րն ա ռա ջաց նում է պա ցի են տի մահ մինչև փս խում ներն ու 
դիա րեայի երևույթ նե րը դրսևոր վե լը:

Ջնջ ված և են թակ լի նի կա կան ձևեր հայտ նա բեր վում են հա մա ճա րա կա
բա նա կան ցու ցում նե րի դեպ քում կոն տակ տա վոր նե րի հատուկ հե տա զո տու
թյուն նե րի ժա մա նակ:

 Մինչև 4 տա րե կան ե րե խա նե րին բնորոշ է խո լե րայի ծանր ըն թաց ք՝ ար տա
հայտ ված դե հիդ րա տա ցիայի ախ տան շան նե րով:

 Խո լե րային շատ բնո րոշ է վիբ րի ո նակ րու թյու նը: Տար բե րում են վիբ րի ո նա
կիր նե րի հետևյալ խմ բե րը՝

1. Ռե կոն վա լես ցենտ վիբ րի ո նակ րու թյուն այն ան ձանց մոտ, ով քեր տա
րել են կլի նի կո րեն ար տա հայտ ված խո լե րա

2. Ռե կոն վա լես ցենտ վիբ րի ո նակ րու թյուն այն ան ձանց մոտ, ով քեր տա
րել են թեթև կամ ջնջ ված ըն թաց քով խո լե րա, ո րը հայտ նա բեր վել է 
ա նամ նե զի ուսում նա սիր ման ար դյուն քում

3. Տրան զի տոր վիբ րի ո նակ րու թյուն այն ան ձանց մոտ, ով քեր ի մու նի
տետ ունեն խո լե րայի հան դեպ, ի նչ պես նաև այն ան ձանց մոտ, ով
քեր հե տա զոտ վել են խո լե րայի օ ջա խում

4. Ա նախ տա նիշ վիբ րի ո նակ րու թյուն՝ այն ան ձանց մոտ, ով քեր ունեն 
ստա մոքսա ղի քային տրակ տի այլ պա թո լո գիա:

Ախ տո րո շում
 Տի պիկ կլի նի կա կան ըն թաց քով խո լե րայի դեպ քում կլի նի կա կան ախ տո

րո շու մը բարդ չէ, սա կայն ա ռա ջին դեպ քե րը ար ձա նագրելիս պար տա դիր է 
հիվանդության լա բո րա տոր հաս տա տու մը: 

Հա մա ձայն Ա ռող ջու թյանը ա ռնչ վող խն դիր նե րի և հի վան դու թյուն նե րի մի
ջազ գային դա սա կարգ ման (ICD10)՝ խո լե րան կո դա վոր վում է հետևյալ կերպ.

АОО խո լե րա, 
АОО.О  խո լե րա, հա րուց ված խո լե րային 01, cholerae բի ո վա րի վիբ րի ո

նով, դա սա կան խո լե րա, 
АОО.1  խո լե րա, հա րուց ված խո լե րային 01, eltor բի ո վա րի վիբ րի ո նով, 

էլ տոր խո լե րա, 
АОО.9  չճշտ ված խո լե րա: 

Ըն դուն ված են խո լե րայի ախ տո րոշ ման հետևյալ տար բե րակ նե րը. 
 կաս կա ծե լի ախ տո րո շում՝ կլի նի կա կան նկա րագ րին հա մա պա տաս

խա նող դեպք 
 հա վա նա կան ախ տո րո շում գո յու թյուն չու նի 
 ախ տո րո շու մը հա մար վում է հաս տատ ված, ե թե դեպ քը հաս տատ

ված է լա բո րա տոր:
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 Խո լե րայի ախ տո րոշ ման կլի նի կա կան նկա րագ րին հա մա պա տաս խա նում 
է ար տա հայտ ված ջրազր կու մով դեպ քը կամ 5 տա րե կա նից բարձր հի վան դի 
մա հա ցու ել քը, ո րի պատ ճա ռը սուր ջրային դիա րեան է (այն տա րածք նե րում, 
որ տեղ բնո րոշ չէ խո լե րայի ար ձա նագ րու մը), կամ 5 տա րե կան և ա վե լի բարձր 
տա րի քի հի վան դի՝ սուր ջրային դիա րեայով դեպք, ո րն ուղեկց վում է փս խու
մով կամ ա ռանց դրա (այն տա րածք նե րում, որ տեղ ար ձա նագրվել է խո լե րայի 
հա մա ճա րակ): Հի վան դու թյան գաղտ նի շրջա նը տևում է 2472 ժամ: Խո լե րայի 
բռնկ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է դիա րեայի ցան կա ցած դեպք հենց սկզ բից 
դի տել որ պես խո լե րայի կաս կա ծե լի դեպք:

 Խո լե րայի ա ռա ջին դեպ քե րի ախ տո րո շու մը նե րա ռում է հա րուց չի ան ջա
տում և հա րուց չի նույ նա կա նա ցում ա ղի նե րի ար տադ րու թյու նից կամ փսխ ման 
մաս սա նե րից: Խո լե րայի բռնկ ման ժա մա նակ հի վան դու թյան ա ռա ջին դեպ
քե րը ան գամ թեթև ըն թաց քի դեպ քում պետք է ունե նան ախ տո րոշ ման ման
րէա բա նա կան հաս տա տում, ո րը լա բո րա տո րիայի շուր ջօ րյա աշ խա տան քի 
պայ ման նե րում կա րող է պա հան ջել 3648 ժամ: Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման 
նպա տա կով հի վանդնե րից կեն սա բա նա կան նյութ վերց վում է հա կա բի ո տի
կա թե րա պիան սկ սե լուց ա ռաջ և հա կա բի ո տիկ նե րի կի րա ռու մը դա դա րեց նե
լուց ա ռն վազն 2436 ժամ ան ց: Ռե կոն վա լես ցենտ նե րի և վիբ րի ո նա կիր նե րի 
մոտ հե տա զո տում են դո ւո դե նալ պա րու նա կու թյու նը: Կողմ նո րո շիչ նշա նա կու
թյուն կա րող է ունե նալ ա ղի նե րի ար տադ րու թյան կամ փսխ ման մաս սա նե րի 
նմու շից պատ րաստ ված քսու քի ո ւղ ղա կի ներ կու մը: Ախ տո րոշ ման ա ռաջ նային 
դրա կան պա տաս խա նը կա րե լի է տալ ա րա գաց ված մե թոդ նե րի, ՊՇՌ մի ջո
ցով հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նե լով: Սա կայն ա րա գաց ված մե թոդ նե րի 
կի րառ ման ար դյուն քում ստաց ված դրա կան պա տաս խա նը պետք է հաս տատ
վի դա սա կան ման րէա բա նու թյան մի ջո ցով: Խո լե րայի ախ տո րոշ ման հա մար 
կի րա ռե լի են նաև հե տա զոտ ման շճա բա նա կան մե թոդ նե րը՝ չեզոքացման 
ռեակ ցիա, ի մու նա ֆեր մեն տային ա նա լիզ, ո րոնց մի ջո ցով հայտ նա բեր վում 
են վիբ րի ո ցիդ և հա կա տոք սիկ հա կա մար մին նե րը: Շճա բա նա կան մե թոդ նե
րը ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունեն հի վան դու թյան ա վե լի ուշ շրջան նե րում:

 
Բու ժում
 Խո լե րայի կաս կա ծով և հի վանդ պա ցի ենտ նե րի բու ժու մը կազ մա կերպ վում 

է ին ֆեկ ցի ոն հի վան դա նոց նե րում, բա ժան մունք նե րում կամ հա տուկ ստա ցի
ո նար նե րում: Բո լոր թե րապև տիկ մի ջո ցա ռում նե րն ո ւղղ ված են դե հիդ րա տա
ցիայի ախ տան շան նե րը կան խե լուն կամ ա ռաջ ե կած խն դիր նե րը վե րաց նե լուն 
(ռե հիդ րա տա ցի ոն թե րա պիա) և, ի հար կե, վիբ րի ոն նե րի ո չն չաց մա նը (է թի ոտ
րոպ կամ հա կա բակ տե րիալ թե րա պիա):

 Ռե հիդ րա տա ցիան ի րա կա նաց վում է 2 փու լով: Ա ռա ջին փու լում 
ի րա կա նաց վում է ջրի և է լեկտրո լիտ նե րի պա կա սի վե րա կանգ նում՝ 
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սկզբ նա կան կամ ա ռաջ նային ռե հիդ րա տա ցիա, ի սկ ե րկ րորդ փու լում՝ շա րու
նակ վող ջրաէ լեկտրո լի տային կո րուստ նե րի կոմ պեն սա ցում՝ կոմ պեն սա տոր 
ռե հիդ րա տա ցիա: 

Ա ռաջ նային ռե հիդ րա տա ցիան պետք է սկ սել ան մի ջա պես հի վան դի 
հայտ նա բեր ման պա հից մինչև հոս պի տա լաց նե լը: Թեթև և մի ջին ծան րու
թյան հի վանդնե րի դեպքում բարձր ար դյու նա վե տու թյուն է դիտ վում գլյու
կո զաա ղային լու ծույթ նե րով օ րալ ռե հիդ րա տա ցիայի կիրառմամբ: Կի րա
ռե լի են Ա ՀԿի կող մից մշակ ված ստան դարտ օ րալ լու ծույ թը (ORS), Ռե հիդ
րո նը և այլ հա մար ժեք լու ծույթ նե րը: Ռե հիդ րա տա ցիայի ծա վա լը կախ ված 
է դե հիդ րա տա ցիայի ծա վա լից: Ա ռաջ նային օ րալ ռե հիդ րա տա ցիան ի րա
կա նաց վում է ա ռա ջին 4 ժա մե րի ըն թաց քում: Ծանր աս տի ճա նի դե հիդ րա
տա ցիայի դեպ քում և ե րբ հի վան դը հա ճա խա կի փսխ ման պատ ճա ռով ի 
վի ճա կի չէ ըն դու նել per os, ի րա կա նաց վում է ին ֆու զի ոն ռե հիդ րա տա ցիա: 
Ա ռաջ նային ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հի
վան դի վի ճա կի ը նդհա նուր ստու գում, ո րից հե տո ան ցնել կոմ պեն սա տոր 
ռե հիդ րա տա ցիայի: Ռե հիդ րա տա ցի ոն թե րա պիան ուղեկց վում է է լեկտրո
լի տային բա լան սի վե րա կանգն ման նպա տա կով կա լի ու մի և այլ ի ոն նե րի 
պրեր պա րատ նե րի լրա ցու ցիչ ներ մու ծու մով և սո վո րա բար սահ մա նա փակ
վում է 23 օ րով: Զու գա հեռ ի րա կա նաց վում է է թի ոտ րոպ բու ժում հա կա բակ
տե րիալ պրեր պա րատ նե րի կի րա ռու թյամբ հա մա ձայն Ա ՀԿ խորհր դատ վու
թյան: Սո վո րա բար հա կա բակ տե րիալ պրե պա րատ նե րը նշա նակ վում են per 
oral և միայն խն դիր նե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝ պա րեն տե րալ: Հա կա բակ
տե րիալ թե րա պիան ցուց ված է նաև ջնջ ված և են թակ լի նի կա կան ձևե րով 
հի վանդնե րին, բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն հի վանդնե րը, ո րոնցից ան
ջատ վել է խո լե րայի հա րու ցիչ կոպ րո կուլ տու րայից: Հի վանդնե րին ցուց ված 
է խնայող սննդային օ րա կարգ ռե հիդ րա տա ցիայից 34 օր ան ց: Հի վանդնե
րը դուրս են գրվում ստա ցի ո նա րից լրիվ ա ռող ջա ցու մից և ման րէա բա նա
կան հե տա զո տու թյան ե ռա կի բա ցա սա կան պա տաս խա նից հե տո: Վեր ջինս 
պետք է կա տար վի հա կա բակ տե րիալ թե րա պիայի դա դա րե ցու մից 2436 
ժամ ան ց:

 ԴԻ ԶԵՆ ՏԵ ՐԻ Ա ԿԱՄ ՇԻ ԳԵ ԼՈԶ 
DYSENTERIA, SHIGELLOSIS (A03.0-A03.9)

 Շի գե լո զը (դի զեն տե րիա) շի գե լա նե րով հա րուց վող ին ֆեկ ցի ոն հի
վան դու թյուն է, ըն թա նում է ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով և ստա մոք
սա ղի քային հա մա կար գի՝ գլխա վո րա պես հաստ ա ղու դիս տալ հատ վա ծի 
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ախ տա հար մամբ՝ դրսևոր վե լով լոր ձաա րյու նային լու ծով, ո րո վայ նի կծ կան
քան ման ցա վե րով, նքոց նե րով:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Շի գե լո զի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Shigella ցե ղին, Enterobacteriaceae 

ըն տա նի քին: Տար բե րում են շի գե լա նե րի 4 տե սակ, ո րոնք միա վո րում են ա վե լի 
քան 50 շճա տիպ՝

1) Sh. dysenteria, ո րին պատ կա նում են Գրի գորևՇի գի, ԼարջՍակ սի, 
Շտուտ ցեռՇ միտ ցի բակ տե րիա նե րը

2) Sh. flexneri / Նյու քասլ, Ման չեստր են թա տե սակ նե րով/
3) Sh. boydii
4) Sh. sonnei 

Շի գե լա նե րը կա ռուց ված քով նման են ի րար, մի ջին չա փի կլո րա ցած ծայ
րե րով, ան շարժ, պրե պա րատ նե րում խա ռը դա սա վո րու թյամբ, գրամ բա ցա
սա կան ցու պիկ ներ են: Սպոր և պա տիճ չեն ա ռա ջաց նում, լավ ա ճում են հա
սա րակ սննդային մի ջա վայ րե րում, Էն դոյի, Լևի նի, Պլոս կիրևի մի ջա վայ րե րում 
ա ռա ջաց րած գա ղութ ներն ան գույն են՝ բա ցա ռությամբ Sh. sonnei տե սա կի, ո րը 
լակ տո զը շատ դան դաղ քայ քայե լու ար դյուն քում ա ռա ջաց նում է բաց վար
դա գույն գա ղութ ներ: Շի գե լա ներն ունեն ցե ղային, տե սա կային կամ խմ բային 
սպե ցի ֆի կու թյուն պայ մա նա վո րող ջեր մա կա յուն սո մա տիկ Oան տի գեն և տի
պային սպե ցի ֆի կու թյուն պայ մա նա վո րող մա կե րե սային Kան տի գեն: Դրանց 
քայ քա յու մից ան ջատ վում է էն դո տոք սին, ո րի հետ կա պում են ին տոք սի կա
ցի ոն հա մախ տա նի շի զար գա ցու մը: Շի գե լա նե րը կա րող են ար տադ րել էկ զո
տոք սին, ո րի կազ մում կա էն տե րո տոք սին (ջեր մա կա յուն և ջեր մազ գա յուն), ո րը 
ուժե ղաց նում է հե ղու կի և ա ղե րի սեկ րե ցիան ա ղի քի լու սանցք, և ցի տո տոք սին, 
ո րը վնա սում է է պի թե լիալ բջիջ նե րի թա ղան թը: Գրի գորևՇի գի բակ տե րիա
նե րը սին թե զում են նաև նեյ րո տոք սին: Շի գե լա նե րի վի րու լեն տու թյու նը ո րոշ
վում է ե րեք հիմ նա կան գոր ծոն նե րով` է պի թե լիալ բջիջ նե րի թա ղանթ նե րին 
ադ հե զիայի հատ կու թյամբ, ին վա զիայի ով և տոք սին նե րի ար տադ րու թյամբ: 
Այդ ա ռու մով ա մե նա վի րու լեն տը Գրի գորևՇի գի շի գե լան ներն են, ո րոնք ըն
դու նակ են բարձր մա հա ցու թյամբ (մինչև 2040%) է պի դե միա ներ ա ռա ջաց նե
լու: Նվա զա գույն ին ֆեկ ցող դո զան բա վա կա նին ցածր է՝ 10100 բակ տե րիա: 
Ար տա քին մի ջա վայ րում բակ տե րիա նե րի կեն սու նա կու թյու նը պահ պան վում է 
մի քա նի օ րից մինչև մի քա նի ա միս՝ կախ ված ջեր մաս տի ճա նից, խո նա վու թյու
նից, միկ րոօր գա նիզմ նե րի տե սա կից և քա նա կից, մի ջա վայ րի pHից: Զոն նեի 
շի գե լա նե րը ունակ են պահ պան վե լու և բազ մա նա լու սննդամ թեր քում, հատ
կա պես կաթ նամ թերք նե րում +25ºC և բարձր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում: 
Բո լոր շի գե լա նե րը լավ պահ պան վում են բու սա կան սննդամ թեր քում՝ մի քա նի 
օ րից մինչև 12 ա միս, ջրում պահ պան վում են մինչև 2 ա միս, ար տա թո րան քում՝ 
1015 օր: Շի գե լա նե րը կա յուն են չո րաց ման և ցածր ջեր մաս տի ճա նի հան դեպ, 
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բայց ա րագ ո չն չա նում են արևի ճա ռա գայթ նե րի ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյան տակ 
և տա քաց նե լիս: Ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րը (ք լո րա մին, լի զոլ և այլն) սո վո րա
կան կոն ցենտ րա ցիա նե րով ո չն չաց նում են բակ տե րիա նե րը մի քա նի րո պեի 
ըն թաց քում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շրջա նա ռում են Sh. sonnei և Sh. flex
neri տե սակ նե րը: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Վա րա կի աղ բյուր են շի գե լո զով հի վանդնե րը և բակ տե րիա կիր նե րը: Փո

խանց ման մե խա նիզ մը կղան քաբե րա նային է (ֆե կալօ րալ), ո րն ի րա կա նաց
վում է սննդային, ջրային և կեն ցա ղակոն տակ տային ուղի նե րով, փո խանց ման 
գոր ծոն ներն են սննդամ թեր քը, ջու րը, կեն ցա ղային ի րե րը, ճան ճե րը, հո ղը: 
Նկա րագրվել են շի գե լո զի սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց ման դեպ քեր՝ 
վա րակ ված կղան քի հետ շփ ման ճա նա պար հով: Գրի գորևՇի գի դի զեն տե
րիայի փո խանց ման հիմ նա կան ուղին կեն ցա ղակոն տակ տայինն է, Ֆլեքս նե
րի նը` ա ռա վե լա պես ջրային, ո րոշ դեպ քե րում բու սա կան սննդի մի ջո ցով, Զոն
նե ի նը` ա ռա վե լա պես սննդային: Շի գե լո զի տար բեր տե սակ նե րի տա րած ման 
ուղի նե րի տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հա րուց չի վի րու լեն տու թյան և 
ին ֆեկ ցող դո զայի տար բե րու թյամբ, ի նչ պես նաև ար տա քին մի ջա վայ րում հա
րուց չի կա յու նու թյամբ: Հիմ նա կան ըն կա լու նակ խմ բերն ե ն՝

•	  նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը, ո րոնք հեշ
տու թյամբ (մինչև 40% դեպ քե րում) կա րող են վա րա կել մի մյանց և ըն
տա նի քի ան դամ նե րին՝ բարձր հպա վա րա կե լի ու թյան պատճառով.

•	  ճա նա պար հորդ նե րը՝ հատ կա պես զար գա ցող ե րկր ներ ճա նա պար
հոր դե լիս կա րող են վա րակ վել հա կա բի ո տի կա կա յուն շի գե լա նե րով.

•	  բի սեք սո ւալ կամ տղա մար դու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ունե
ցող տղա մար դիկ: Սկ սած 1999թ.ից Ա ՄՆո ւմ, Կա նա դա յում, Ճա պո
նիա յում, Եվ րո պա յում նկա րագրվել են շի գե լո զի բռն կում ներ վե րո
հի շյալ խմ բե րում. 

•	 ընկճ ված ի մուն հա մա կար գով ան ձինք (ՄԻ ԱՎ վա րա կով, քաղց կե
ղով, քի միա թե րա պիա ստա ցող հի վանդնե րը), որոնց մոտ վա րա կը, 
ան ցնե լով ա րյան հուն, կա րող է կրել տա րա ծուն բնույթ:

 Շի գե լո զի դեպ քեր դիտ վում են ամբո ղջ տար վա ըն թաց քում, սա կայն բնո
րոշ է ար տա հայտ ված ա մառա շուն սե զո նայ նու թյու նը: Հե տին ֆեկ ցի ոն ի մու
նի տե տը տևա կան չէ և կրում է տե սա կա և տի պոս պե ցի ֆիկ բնույթ, պահ պան
վում է մո տա վո րա պես 1 տա րի:

 Շի գե լո զը շա րու նա կում է մնալ ա ռող ջա պա հա կան և տն տե սա կան լուրջ 
խն դիր հատ կա պես զար գա ցող ե րկր նե րի հա մար: Տա րե կան հա ղորդ վում 
է շի գե լո զի ա վե լի քան 165 մի լի ոն դեպք, ո րի 2/3ը՝ մինչև 10 տա րե կան 
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ե րե խա նե րի շրջա նում, և ո րից 600000ը ա վարտ վում է մա հա ցու ել քով: Տա
րե կան 580000 ճա նա պար հորդ և զին վո րա կան վա րակ վում է շի գե լո զով: 

Ախ տա ծա գում 
Շի գե լա նե րի մուտ քը օր գա նիզմ ուղեկց վում է ստա մոք սում և ա ղի նե րում 

բակ տե րիա նե րի մի մա սի ո չն չաց մամբ, մյուս մա սը թա փան ցում է էն տե րո ցիտ
նե րի ցի տոպ լազ մա, եր բեմն հաս նում մինչև լոր ձա թա ղան թի սե փա կան շերտ: 
Հա րու ցիչ նե րի մեծ մա սը են թարկ վում է ֆա գո ցի տո զի դեռ բա զալ թա ղան թի 
մա կար դա կին: Բա րակ ա ղիում կեն սու նակ շի գե լա նե րը ար տադ րում է էկ զո
տոք սին (էն տե րո և ցի տո տոք սին ներ), ի սկ քայ քայ ման դեպ քում ան ջատ վում է 
էն դո տոք սին, ո րով պայ մա նա վոր ված է ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շը: Էն
տե րո տոք սի նի ազ դե ցու թյամբ բա րակ ա ղի նե րի լու սանցք հե ղուկ նե րի և ա ղե
րի ուժե ղա ցած սեկ րե ցիան պայ մա նա վո րում է դիա րեային հա մախ տա նի շի 
զար գա ցու մը: Հի վան դու թյան այդ շրջա նում կղանքն ա ռատ է, պա րու նա կում է 
մեծ քա նա կու թյամբ հե ղուկ: 

Այս պրո ցես նե րին զու գա հեռ տե ղի է ունե նում շի գե լա նե րի ին վա զիա հաստ 
ա ղու է պի թե լիալ բջիջ ներ` հե տա գա յում բնո րոշ կո լի տի ախտանշանների 
զար գա ցու մով: Հի վան դու թյան ծանր դեպ քե րում հա րու ցիչ նե րը կա րող են մեծ 
քա նա կու թյամբ թա փան ցել են թա լոր ձային շերտ և մի ջըն դե րային ավ շային 
հան գույց ներ: 

Եր բեմն զար գա ցող կար ճատև բակ տե րե միան չու նի պա թո գե նե տիկ նշա
նա կու թյուն: Ա ղի քի ին ներ վա ցիայի խան գա րում նե րը, լոր ձա թա ղան թում բոր
բո քային պրո ցես նե րը կլի նի կո րեն ար տա հայտ վում են ո րո վայ նում սպաս տիկ 
ցա վե րով: Ա ղի քի ո րոշ հատ ված նե րի սպազ մը և ան կա նոն կծ կում նե րը բե
րում են ա ղի քի պա րու նա կու թյան կան գի նրա վե րին հատ ված նե րում: Դրա
նով է պայ մա նա վոր ված դի զեն տե րիայի տի պիկ և ծանր դեպ քե րում աղ քատ, 
ոչ կղան քային պա րու նա կու թյան ար տա զա տու մը, ո րը կազմ ված է բոր բո
քային էք սու դա տից: Սիգ մա յաձև և ուղիղ ա ղու մկան նե րի կծ կում նե րը պայ
մա նա վո րում են ցա վոտ դե ֆե կա ցիան, կեղծ կան չե րը և տե նեզմ նե րը՝ նքոց
նե րը (չա վարտ ված դե ֆե կա ցիայի ակ տի զգա ցում): Ա մե նա ծանր ըն թաց քով, 
նեյ րո տոք սի կո զի վառ ար տա հայտ ված սիմպ տո մո կոմպ լեք սով և կո լի տիկ 
սինդրո մով ա ռանձ նա նում է Գրի գորևՇի գի շի գե լա նե րով հա րուց ված շի գե լո
զը: Զո ննե ի շի գե լա նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել գաստ րոէն տե րիտ` նման վե լով 
սննդային տոք սի կոին ֆեկ ցիա նե րի: Ո րոշ դեպ քե րում հի վան դու թյու նը ձեռք է 
բե րում ձգձգ վող և քրո նիկ ըն թացք: 

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նի տևո ղու թյու նը 17 օր է (հա ճախ կազ մում է 23 օր): 
Տար բե րում են դի զեն տե րիայի սուր և քրո նիկ ձևե րը: Սուր դի զեն տե րիան 

ըն թա նում է մի քա նի տար բե րակ ով՝ կո լի տիկ (տի պիկ տար բե րակ), գաստ րոէն
տե րո կո լի տիկ և գաստ րոէն տե րի տիկ, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կա րող է ը ստ 
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ծան րու թյան աս տի ճա նի ըն թա նալ թեթև, մի ջին ծան րու թյան և ծանր: Քրո նի
կա կան դի զեն տե րիան կա րող է կրել ռե ցի դի վող կամ ա նընդհատ բնույթ: Գո
յու թյուն ունի նաև շի գե լա նե րի բակ տե րիակ րու թյուն: Շի գե լո զին բնո րոշ է ցիկ
լիկ ըն թացք, հի վան դու թյան ըն թաց քը կա րե լի բա ժա նել 4 շրջա նի` սկզբնա
կան, ծաղկ ման, ախ տա նիշ նե րի մար ման և ա ռող ջաց ման (մ նա ցոր դային 
երևույթ նե րի կամ ան ցում քրո նիկ ձևի): Կո լի տիկ տար բե րա կի կլի նի կա կան 
նկա րա գի րը դրսևոր վում է 2 հիմ նա կան հա մախ տա նի շով՝ ին տոք սի կա ցի ոն և 
կո լի տիկ: Գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րա կը, բա ցի կո լի տի ախ տա նիշ նե
րից, ուղեկց վում է սուր գաստ րի տի և էն տե րի տի նշան նե րով: Գաստ րոէն տե րի
տիկ տար բե րա կի դեպ քում կլի նի կա կան պատ կե րում կո լի տի դրսևո րում չկա: 
Հի վան դու թյու նը հիմ նա կա նում սկս վում է սուր: Հի վանդնե րը գան գատ վում են 
դո ղից և ջեր մու թյան բարձ րա ցու մից մինչև 3840ºC, ո րը պահ պան վում է մի 
քա նի ժա մից մինչև 25 օր և իջ նում է սո վո րա բար ա րա գա ցած լի զի սի ձևով: 
Շի գե լո զը կա րող է ըն թա նալ սուբ ֆեբ րիլ տեն դով, եր բեմն էլ՝ ա ռանց ջեր մու
թյան բարձ րաց ման: Նյար դային հա մա կար գը ախ տա հար վում է վաղ̀ սկզ բում 
ա ռա ջա նում է թու լու թյուն, ջարդ վա ծու թյան զգա ցում, ա պա թիա, գլխա ցավ, 
տրա մադ րու թյան ան կում: Դիտ վում է պուլ սի ան կա յու նու թյուն, եր բեմն՝ սրտի 
ռիթ մի խան գա րում ներ, զար կե րա կային և ե րա կային ճն շում նե րի ի ջե ցում, 
տո նե րը խլա ցած են, գա գա թում հնա րա վոր է սիս տո լիկ աղ մուկ: Ա մե նա ծանր 
դեպ քե րում կա րող է զար գա նալ ին ֆեկ ցի ոնտոք սիկ շոկ: 

Դի զեն տե րիայի տի պիկ դա սա կան ըն թաց քը հիմ նա կա նում ար տա հայտ
վում է կո լի տով: Հի վան դը գան գատ վում է ո րո վայ նում կտրող, կծ կան քան ման 
ցա վե րից՝ ա ռա վել հա ճախ ձախ զս տա փո սում, ո ւժգ նու թյու նը և տևո ղու թյու
նը կախ ված են հի վան դու թյան ձևից և ծան րու թյու նից: Ո րո վայ նում ցա վե րը 
սո վո րա բար նա խոր դում են յու րա քան չյուր դե ֆե կա ցիային: Կան չե րը հա ճախ 
ա նար դյունք են (կեղծ կան չեր), ուղեկց վում են տան ջող, ձգող ցա վե րով հաստ 
ա ղու շրջա նում` տե նեզմ նե րով: Պալ պա ցիայի ժա մա նակ շո շափ վում է լար
ված հաստ ա ղին: Կղան քը հա ճա խա ցած է՝ օ րը 2030 ան գամ և ա վել, չնա յած 
դրան, օ րա կան ար տա զատ ված կղան քային զանգ ված ի քա նա կը հազ վա դեպ 
է գե րա զան ցում 0,51 լիտրը: Դե ֆե կա ցիան, որ պես կա նոն, թեթևաց ման չի 
բե րում: Ա ռա ջին ժա մե րին կղան քը բա վա կա նին ա ռատ է, ունի կղան քային 
բնույթ, ջրիկ է կամ կի սա հե ղուկ, հա ճախ՝ լոր ձային, հե տա գա յում կորց նում է 
կղան քային բնույ թը: Կղան քը կազմ ված է թանձր, թա փան ցիկ լոր ձից, ո րին հե
տո միա նում է ա րյան, ի սկ ա վե լի ո ւշ` թա րա խի խառ նուրդը ( «ռեկ տալ թքոց»): 
Ար տա թո րան քը կա րող է լինել մսաջ րի նման, որ տեղ «կախ ված ե ն» լոր ձի 
գն դիկ նե րը: 

Հե մա տո լո գիա կան փո փո խու թյուն նե րը բնու թագրվում են Է ՆԱի ոչ 
զգա լի բարձ րա ցու մով, չա փա վոր լեյ կո ցի տո զով` լեյ կո ցի տային բա նաձևի 
ձախ թե քու մով, մո նո ցի տո զով: Ա ռող ջաց ման շրջա նում մոր ֆո լո գիա կան 
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«ա ռող ջա ցու մը» հետ է մնում կլի նի կա կա նից 23 շա բաթ: Ո ւշ հոս պի տա լա
ցու մը, ոչ ա դեկ վատ թե րա պիան, ան բա րեն պաստ պրե մոր բիդ ֆո նը կա րող են 
նպաս տել հի վան դու թյան ան ցմա նը քրո նիկ ձևի և հա ճախ, այս պես կոչ ված, 
հետ դի զեն տե րային վի ճակ նե րի զար գաց ման: 

Դի զեն տե րիայի գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րա կն ըն թա նում է 
սննդային տոք սի կոին ֆեկ ցիա նե րի նման` կարճ ին կու բա ցի ոն շրջա նով, հի
վան դու թյան շատ ա րագ սկզ բով: Հի վան դու թյան սկզ բում հիմ նա կա նում ար
տա հայտ ված է գաստ րոէն տե րի տը` ին տոք սի կա ցիայի նշան նե րով: Հե տա գա
յում սկ սում են գե րա կայել էն տե րո կո լի տի նշան նե րը: Սկզբ նա կան շրջա նին 
բնո րոշ են փս խու մը, ա ռատ ջրային լու ծը` ա ռանց ա րյան և լոր ձի խառ նուր դի, 
ո րո վայ նի շրջա նում դի ֆուզ ցա վե րը: Հե տա գա յում կղան քը դառ նում է քիչ ծա
վա լուն, դրա նում հայտ նա բեր վում են ա րյան և լոր ձի խառ նուրդ ( զար գա նում 
է կո լի տի պատ կեր): Ը ստ ըն թաց քի՝ գաստ րոէն տե րի տիկ տար բե րա կը նման է 
գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րա կի սկզբ նա կան շրջա նին: Տար բեր վում է 
նրա նով, որ ա վե լի ո ւշ շրջա նում բա ցա կա յում են կո լի տի ախ տա նիշ նե րը (հի
վան դու թյան 23 օ րից հե տո): Գե րա կա յում են գաստ րոէն տե րի տի և դե հիդ րա
տա ցիայի նշան նե րը:

 
Բար դու թյուն ներ 
Ս պառ նա ցող, բայց հազ վա դեպ հան դի պող բար դու թյուն նե րից են ին ֆեկ

ցի ոնտոք սիկ և դե հիդ րա տա ցի ոն շո կե րը: Կա րող են զար գա նալ բար դու թյուն
ներ` կապ ված ե րկ րոր դային ֆլո րայի միաց ման հետ, թո քա բոր բեր, վե րըն թաց 
ուրո գե նի տալ ին ֆեկ ցիա, ի նչ պես նաև ա ղի քային ծանր դիս բակ տե րի ոզ: Ա վե
լի հազ վա դեպ հան դի պող բար դու թյուն նե րից են ա ղու թա փա ծա կու մը` հե տա
գա պե րի տո նի տով, տոք սիկ մե գա կո լո նը, մե զեն տե րիալ ա նոթ նե րի թրոմ բո
զը, ուղիղ ա ղու ար տան կու մը: Գրի գորևՇի գի ա մե նա ծանր բար դու թյուն նե րից 
է հե մո լի տիկու րե միկ հա մախ տա նի շը: HLAB27 ան տի գե նային նա խատրա
մադր վա ծու թյամբ հի վանդնե րի շրջա նում Ֆլեքս նե րի շի գելան կա րող է ա ռա
ջաց նել ռեակ տիվ ա րթ րո պա տիա՝ Ռեյ տե րի հա մախ տա նիշ: 

Ելք 
Կախ ված է հի վան դի տա րի քից, հի վան դու թյան ծան րու թյու նից, ուղեկ ցող 

պա թո լո գիա նե րից, բար դու թյուն նե րից և բուժ ման ճիշտ ը նտ րու թյու նից: Զոն
նե ի դեպ քում ել քը բա րեն պաստ է, ա վե լի լուրջ է Ֆլեքս նե րի և հատ կա պես 
Գրի գորևՇի գի ժա մա նակ: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է է պիդա նամ նե զի, կլի նի կա կան ըն թաց քի, լա

բո րա տոր և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: Հիմ նա կան 
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հե տա զո տու թյու նը (ոս կե ստան դարտ) բակ տե րիա բա նա կանն է, սա կայն հա
րու ցիչ նե րի ցանք սը դրա կան ստաց վում է միայն 2280% դեպ քե րում: Այդ մե
թո դի հետ մեկ տեղ օգ տա գոր ծում են նաև շճա բա նա կան մե թոդ ներ, դրա
կան պա տաս խան նե րը ստաց վում են հի վան դու թյան 5րդ օր վա նից, մի նի մալ 
դիագ նոս տիկ տիտ րը 1:200: Կղան քի կոպ րո լո գիա կան հե տա զո տու թյան ժա
մա նակ հայտ նա բե րում են լորձ, լեյ կո ցիտ նե րի կու տա կում նեյտ րո ֆիլ նե րի գե
րակշ ռու թյամբ, է րիթ րո ցիտ ներ և տար բեր քա նա կու թյամբ է պի թե լիալ բջիջ
ներ: Կո լո նոս կո պիան մնում է որ պես դիագ նոս տի կայի ար ժե քա վոր մե թոդ̀ 
թույլ տա լով տար բե րել այլ հի վան դու թյուն նե րից:

 Բու ժում 
Հիմ նա կան սկզ բունք ներն են վաղ սկս ված բու ժու մը, ան հա տա կան մո

տե ցու մը, կոմպ լեք սային բու ժու մը, ո րը նե րա ռում է բու ժա պահ պա նո ղա կան 
ռե ժիմ, դի ե տա, է թի ոտ րոպ, պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա: 
Է թի ոտ րոպ բուժ ման մի ջոց նե րից կի րառ վում են նիտ րո ֆու րա նային շար
քի պրե պա րատ ներ, սուլ ֆա մե տոք սա զոլ/տ րի մե տապ րիմ, ֆտոր խի նո լոն ներ: 
Ծանր ուղեկ ցող պա թո լո գիա նե րով, սնուց ման խան գա րու մնե րով, տա րեց հի
վանդնե րին խի նո լոն նե րի հետ միա ժա մա նակ նշա նա կում են ա մի նոգ լի կո զի
դային խում բի ան տի բի ո տիկ ներ: 

Դե զին տոք սի կա ցի ոն նպա տա կով օգ տա գոր ծում են ա ղային և կո լոիդ 
լու ծույթ ներ:

 
Կան խար գե լում
 Դի զեն տե րիայի դեմ հա ջող պայ քա րը պայ մա նա վոր ված է բուժ կան խար

գե լիչ և սա նի տա րա հի գի ե նիկ, ի նչ պես նաև հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա
ռում նե րով: Դի զե նետ րիայի օ ջա խում ի րա կա նաց վում է ըն թա ցիկ ախ տա հա
նու թյուն, հի վան դի հոս պի տա լա ցու մից հե տո` վերջ նա կան ախ տա հա նու թյուն: 
Ռե կոն վա լես ցենտ նե րին դուրս են գրում լրիվ կլի նի կա կան ա ռող ջա ցու մից հե
տո՝ բակ տե րի ո լո գիա կան հե տա զո տու թյան բա ցա սա կան ար դյունք նե րի դեպ
քում: Դուրսգրու մից հե տո ռե կոն վա լես ցենտ նե րը են թարկ վում են դիս պան սեր 
հս կո ղու թյան: 

Ո ՐՈ ՎԱՅ ՆԱՅԻՆ ՏԻՖ 
TYPHUS ABDOMINALIS (A01.0) 

Ո րո վայ նային տի ֆը սուր վա րա կային հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագրվում 
է ցիկ լիկ ըն թաց քով, ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շով, 
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բակ տե րե միայով, գե րա զան ցա պես բա րակ ա ղի նե րի ավ շային (լիմ ֆա տիկ) 
հա մա կար գի և տար բեր օր գան նե րի ախ տա հար մամբ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Ո րո վայ նային տի ֆի հա րու ցի չը Salmonella typhiն է, պատ կա նում է Salmo

nella ցե ղին՝ Enterobacteriaceae ըն տա նի քին: Այն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր
վել է 1880թ. Կ. Է բեր տի կող մից ո րո վայ նային տի ֆից մա հա ցած նե րի փայ ծա ղի, 
ավ շային հան գույց նե րի և բա րակ ա ղի նե րի Պեյե րյան բծե րի ախ տա բա նա կան 
կտր վածք նե րում: Հա րու ցիչ նե րը գրամ բա ցա սա կան, կլո րա ցած ծայ րե րով, 
մի ջին չա փե րի՝ 1.05.0մկմ եր կա րու թյամբ ցու պիկ ներ են: Սպոր և պա տիճ չեն 
ա ռա ջաց նում, շար ժուն են, ունեն պե րիտ րիխ դա սա վոր ված մտ րակ ներ: Ֆա
կուլ տա տիվ ա նաե րոբ ներ են, ա ճի և բազ մաց ման բա րենպաստ ջեր մաս տի
ճա նը 37ºC է, pHը՝ 6.87.2: Ա ճում են սո վո րա կան սննդային մի ջա վայ րե րում, 
ա վե լի լավ` լե ղի պա րու նա կող մի ջա վայ րե րում: Ո րո վայ նա տի ֆային բակ
տե րիա նե րն ունեն սո մա տիկ (ջեր մա կա յուն) Oան տի գեն, մտ րա կա վոր (ջեր
մազգա յուն) Hան տի գեն և մա կե րե սային Viան տի գեն: Բակ տե րիալ թա ղան թի 
քայ քա յու մից ան ջատ վում է էն դո տոք սին: Հա րուց չի կարևո րա գույն կեն սա բա
նա կան հատ կու թյու նը ֆա գո ցի տո զին դի մա կայե լու և լիմ ֆոիդ հա մա կար գի 
բջիջ նե րում բազ մա նա լու ունա կու թյունն է: Վի րու լեն տու թյան հիմ նա կան գոր
ծոն ներն են Viան տի գե նը և էն դո տոք սի նը: Վեր ջինս բնու թագրվում է ա ռանձ
նա հա տուկ տոք սի կու թյամբ: Ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ հա
րու ցի չը կա րող է ձևա փոխ վել Lձևե րի: 

Հո ղում և ջրում բակ տե րիա նե րը կա րող են պահ պան վել մի քա նի օ րից 
մինչև մի քա նի ա միս: Բա րեն պաստ մի ջա վայր են հա մար վում սննդամ թեր
քը (կա թը, թթ վա սե րը, կաթ նա շո ռը, ա ղա ցած մի սը), ո րոն ցում հա րու ցիչ նե րը 
ոչ միայն պահ պան վում են, այլ նաև բազ մա նում: Լավ են տա նում ցածր ջեր
մաս տի ճա նը, բարձր ջեր մաս տի ճա նում ա րագ ո չն չա նում են: Ախ տա հա նիչ մի
ջոց նե րը (ք լո րա կիր, քլո րա մին ներ, լի զոլ) սո վո րա կան կոն ցենտ րա ցիա նե րով 
ո չն չաց նում են հա րուց իչը մի քա նի րո պեի ըն թաց քում:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Ո րո վայ նային տի ֆը ա ղի քային ան թրո պո նոզ վա րակ է: Ին ֆեկ ցիայի աղ

բյու րը հի վանդ մարդն է կամ բակ տե րիա կի րը: Փո խանց ման մե խա նիզ մը 
կղան քաբե րա նային է (ֆե կալօ րալ), ո րը տեղի է ունենում ջրային, սննդային 
և կեն ցա ղակոն տակ տային ուղի նե րով: Հի վանդ մար դու օր գա նիզ մից ո րո վայ
նային տի ֆի հա րու ցիչ նե րը ար տա քին մի ջա վայր ար տա զատ վում են ար տա
թո րան քով: Հի վան դի օր գա նիզ մից հա րուց չի մա սիվ ար տա զա տում տե ղի է 
ունե նում հի վան դու թյան 7րդ օր վա նից, հաս նում է ա ռա վե լա գույ նի ծաղկ ման 
շրջա նում և նվա զում է ռե կոն վա լես ցեն ցիայի շրջա նում: Բակ տե րիակ րու թյու նը 
շատ դեպ քե րում կա րող է տևել 3 ամ սից ոչ ա վել (սուր բակ տե րիակ րու թյուն), 
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եր բեմն ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում կա րող է պահ պան վել (ք րո նիկ բակ տե
րիակ րու թյուն): Քրո նիկ բակ տե րիա կիր նե րը  ո րո վա յան տի ֆային ին ֆեկ ցիայի 
հիմ նա կան աղ բյուր են: Ջրային համաճարակ նե րը ա ճում են կայ ծակ նո րեն, 
բայց ա րագ ա վարտ վում են վա րակ ված աղ բյու րի օգ տա գոր ծու մը դա դա րեց
նե լուց հե տո: Սննդի հետ կապ ված հա մա ճա րա կային բռն կում նե րը վտան
գա վոր են, քա նի որ սննդամ թերք նե րում ո րո վայ նա տի ֆային բակ տե րիա նե րը 
կա րող են եր կա րատև պահ պան վել և բազ մա նալ: Մի շարք դեպ քե րում վա
րա կը փո խանց վում է կեն ցա ղակոն տակ տային ճա նա պար հով, ո րի դեպ քում 
փո խանց ման գոր ծոն ներն են շրջա պա տի ա ռար կա նե րը: Ա պա քին ված հի
վանդնե րի օր գա նիզ մում ձևա վոր վում է լար ված, եր կա րատև, հա ճախ ցմահ 
ի մու նի տետ, կրկ նա կի հի վան դա ցում ներ ար ձա նագրվում են հազ վա դեպ: Սա
կայն հի վանդնե րի մի մա սի մոտ հնա րա վոր են ռե ցի դիվ ներ և բակ տե րիակ
րու թյուն, ին չը բա ցատր վում է հու մո րալ ի մու նի տե տի ոչ լիար ժե քու թյամբ: 

Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան՝ տա րե
կան 1120 մի լի ոն մարդ հի վան դա նում է ո րո վայ նային տի ֆով, ո րից 128000
161000ը մա հա նում են: Մա հա ցու թյու նը հատ կա պես բարձր է զար գա ցող 
ե րկր նե րում (Աֆ րի կա, Հա րա վային Ա մե րի կա, Հա րա վարևմ տյան Ա սիա) 
ան բա վա րար հի գի ե նիկ պայ ման նե րի և սո ցիալտն տե սա կան վի ճա կի 
պատ ճա ռով: 

Հա յաս տա նում պար բե րա բար գրանց վել են ո րո վայ նային տի ֆի դեպ քեր, 
սա կայն վեր ջին տաս նա մյակ նե րում նկատ վում է հի վան դա ցու թյան և մա հա
ցու թյան զգա լի նվա զում՝ պայ մա նա վոր ված սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման
նե րի բա րե լավ մամբ և ախ տո րոշ ման լա վաց մամբ:

 
Ախ տա ծա գում 
Բե րա նի խո ռո չից թա փան ցե լով ըն կալ օր գա նիզմ և հաղ թա հա րե լով մար

սո ղա կան ուղու վե րին հատ ված նե րի պաշտպանիչ մե խա նիզմ նե րը` ո րո վայ
նա տի ֆային բակ տե րիա նե րը թա փան ցում են բա րակ ա ղու լու սանցք (վա րակ
ման փուլ): Ա ղու լու սանց քից լոր ձա թա ղան թի լիմ ֆա տիկ գո յա ցու թյուն նե րով 
(սո լի տար ֆո լի կուլ ներ, Պեյե րյան բծեր) բակ տե րիա նե րը թա փան ցում են ռե գի
ո նար ավ շային հան գույց ներ (գլխա վո րա պես մի ջըն դե րային), որ տեղ ին տեն
սիվ բազ մա նում ե ն՝ ա ռա ջաց նե լով բոր բո քում (ա ռաջ նային ռե գի ո նար ին ֆեկ
ցիայի փուլ): Նշ ված պա թո գե նե տիկ փու լե րը հա մա պա տաս խա նում են ին կու
բա ցի ոն շրջա նին: Հի վան դու թյան զար գաց ման այս շրջա նում տե ղի է ունե նում 
օր գա նիզ մի, այդ թվում նաև ա ղի նե րի լիմ ֆա տիկ ա պա րա տի սեն սի բի լի զա
ցիա, ո րի հետ կա պում են ո րո վայ նային տի ֆին բնո րոշ հե տա գա պա թո մոր ֆո
լո գիա կան փո փո խու թյուն նե րը: Հե մա տո լիմ ֆա տիկ պատ նե շի թա փան ցե լի ու
թյան խան գար ման հետևան քով ման րէ նե րը ա րյուն են թա փան ցում, զար գա
նում է բակ տե րե միա, ո րը հա մա պա տաս խա նում է հի վան դու թյան տեն դային 
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շրջա նին: Ա րյան բակ տե րի ո ցիդ հատ կու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան հետևան քով 
բակ տե րիա նե րը ո չն չա նում են, ան ջատ վում է էն դո տոք սին` ա ռա ջաց նե լով օր
գա նիզ մի ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիա (բակ տե րե միայի և տոք սի նե միայի փուլ): 
Օ ժտ ված լի նե լով ար տա հայտ ված նեյ րոտ րոպ հատ կու թյուն նե րով, նրանք 
ախ տա հա րում են ԿՆՀն և ծանր դեպ քե րում ա ռա ջաց նում են տի ֆային ստա
տուս՝ status typhosus: Հա ջոր դը պա րեն խի մա տոզ տա րած ման փուլն է` հա մա
պա տաս խան կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով: Սկ սած հի վան դու թյան 89րդ 
օ րից՝ բակ տե րիա նե րը լե ղու հետ ար տա զատ վում են ա ղու լու սանցք և մա սամբ 
դուրս են գա լիս օր գա նիզ մից կղան քով: Մնա ցած բակ տե րիա նե րը թա փան
ցում են բա րակ ա ղու դիս տալ հատ ված նե րի ա ռաջ նային սեն սի բի լի զաց ված 
սո լի տար ֆո լի կուլ ներ: Դրան ցում ա րագ զար գա ցող նեկ րո տիկ պրո ցես նե րը 
բա ցատր վում են ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րով (Ար տյու սի ֆե նո մեն), ո րոնք ար
տա հայտ վում են հի պե րեր գիկ բոր բոք ման տես քով (ար տա զա տա կանա լեր
գիկ փուլ): Օր գա նիզ մից հա րուց չի ար տա զա տում կա րող է լի նել նաև մե զով, 
քր տին քով, թքով, կրծ քի կա թով: Մակ րո ֆա գային հա մա կար գի բջիջ նե րի ֆա
գո ցի տար ակ տի վու թյան բարձ րա ցու մը վկա յում են ի մու նի տե տի ձևա վոր ման 
և վե րա կանգն ման մա սին: 

Ռե ցի դիվ նե րի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ձևա վոր վող ի մու նի տե տի 
ան բա վա րար լար վա ծու թյամբ: Ո րո վա յա նային տի ֆի ժա մա նակ հա ճախ դիտ
վում է եր կա րատև բակ տե րիակ րու թյուն, ո րի դեպ քում հա րու ցի չը պահ պան
վում է մակ րո ֆա գալ հա մա կար գի բջիջ նե րում: 

Բակ տե րիակ րու թյան ո րոշ դեպ քե րում բակ տե րիա նե րը ո սկ րա ծու ծի մակ
րո ֆա գալ բջիջ նե րում կա րող են ձևա փոխ վել Լձևե րի, ո րոնք բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րա փոխ վում են ել քային ձևե րի և 
ա ռա ջաց նում են ա նախ տա նիշ բակ տե րե միա` ար տա թո րան քով հա րուց չի 
ար տա զա տու մով:

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նի տևո ղու թյու նը 725 օր է, մի ջի նում 914 օր: Տար բե

րում են ո րո վայ նային տի ֆի տի պիկ և ա տի պիկ ըն թաց քով ձևեր: Տի պիկ ձևե
րը ըն թա նում են ցիկ լիկ: Դա թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել հի վան դու թյան 4 
շրջան` սկզբ նա կան, ծաղկ ման, հի վան դու թյան լուծ ման և ա ռող ջաց ման: Ը ստ 
կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի ար տա հայտ վա ծու թյան՝ տար բե րում են հի վան
դու թյան թեթև, մի ջին ծան րու թյան և ծանր ձևե րը: 

Ըստ հի վան դու թյան ըն թաց քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի՝ տար բե րում են 
ո րո վայ նային տի ֆի բար դա ցած և ոչ բար դա ցած ձևեր:

 Հի վան դու թյան սկզբ նա կան շրջա նը բնու թագրվում է ին տոք սի կա ցի
ոն հա մախ տա նի շի աս տի ճա նա կան զար գա ցու մով: Նշան նե րի աս տի ճա
նա կան զար գաց ման դեպ քում հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րից դիտ վում է 
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դյուր հոգ նե լի ու թյուն, ա ճող թու լու թյուն, դող, հա րա ճող գլխա ցավ, ա խոր ժա
կի նվա զում կամ բա ցա կա յու թյուն: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը աս տի ճա նա բար 
բարձ րա նում է և 57րդ օ րը հաս նում է մինչև 3940ºC: Այդ ըն թաց քում ին
տոք սի կա ցիան, թու լու թյու նը խո րա նում են, զար գա նում է ա դի նա միա, գլխա
ցա վե րը դառ նում են հա մառ, քու նը խան գար վում է, ա ռա ջա նում է ա նո րեք
սիա, մե թե ո րիզմ: Եր բեմն դիտ վում է կար ճատև լուծ, ո րը փո խա րին վում է 
փոր կա պու թյամբ: Առ կա է ար գե լակ ված վի ճակ և ա դի նա միա: Հի վանդնե րը 
ան տար բեր են շրջա պա տի նկատ մամբ, հար ցե րին պա տաս խա նում են կարճ, 
ոչ միան գա մից: Դեմ քը գու նատ է կամ թեթևա կի հի պե րե միկ, եր բեմն փոքր
ի նչ պաս տոզ: Սիրտա նո թային հա մա կար գը հե տա զո տե լիս հայտ նա բեր վում 
է հա րա բե րա կան բրա դի կար դիա, եր բեմն պուլ սի դիկ րո տիա, զար կե րա կային 
ճնշ ման ի ջե ցում: Թո քե րում լս վում է կոշ տա ցած վե զի կու լյար շնչա ռու թյուն և 
տա րա ծուն չոր խզ զոց ներ, ին չը վկա յում է դի ֆուզ բրոն խի տի զար գաց ման 
մա սին: Մար սո ղա կան հա մա կար գը բնո րոշ վում է հետևյալ նշան նե րով՝ լե զուն 
հաս տա ցած է, կողմ նային մա կե րես նե րին ա տամ նե րի հետ քե րով, լեզ վի հեն քը 
պատ ված է մոխ րաս պի տա կա վուն հաստ փա ռով, եզ րե րին և ծայ րե րին փառ 
չկա, պտ կիկ ներն ունեն կար միր գույն: Քիմ քը թեթևա կի հի պե րե միկ է, եր բեմն 
դիտ վում է նշիկ նե րի հի պե րե միա և մե ծա ցում՝ Դյու գե ի ան գի նա: Մե թե ո րիզ
մի հետևան քով ո րո վայ նը թեթևա կի փք ված է, շո շա փե լիս աջ զս տա փո սում 
հայտ նա բեր վում է գրգ ռոց (գար գու լե մա նի ախ տա նիշ) և ցա վո տու թյուն, ին չը 
վկա յում է ի լե ի տի մա սին, պեր կու տոր հն չյու նի կար ճա ցում ի լե ո ցե կալ հատ
վա ծում (Պա դալ կայի ախ տա նիշ), ո րը պայ մա նա վոր ված է մի ջըն դեր քի բոր
բոք ված լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի հի պերպ լա զիայով: Դրա մա սին վկա յում է 
նաև Շտերն բեր գի դրա կան «խաչ վող» ախ տա նի շը: Դրա կան է Վոգ րա լի կի 
ախ տա նի շը՝ սեղ մե լիս ցա վոտ է պոր տից 2 սմ դե պի աջ և 2 սմ ներքև գտն
վող կե տը: Ա ռա ջին շա բաթ վա վեր ջում հայտ նա բեր վում է լյար դի և փայ ծա ղի 
մե ծա ցում: 

Ա րյան ը նդհա նուր հե տա զո տու թյամբ կար ճատև (ա ռա ջին 23 օ րը), չա փա
վոր լեյ կո ցի տո զից հե տո, հի վան դու թյան 45րդ օ րե րին դիտ վում է լեյ կո պե
նիա, ա նէ ո զի նո ֆի լիա, հա րա բե րա կան լիմ ֆո ցի տոզ և թրոմ բո ցի տո պե նիա: 
Է ՆԱն չա փա վոր ա րա գա ցած է: Մե զում նկատ վում է պրո տե ի նու րիա, միկ րո
հե մա տու րիա, ցի լինդրու րիա:

 Հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նը սկս վում է ա ռա ջին շա բաթ վա վեր ջում 
և 2րդ շա բաթ վա սկզ բում, ե րբ բո լոր ախ տա նիշ նե րը առավելագույն ար տա
հայտ ված են: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նա լով մինչև 3940ºC՝ հե տա
գա յում կա րող է կրել եր կա րատև մշ տա կան բնույթ: Գլ խա ցա վը և ան քնու
թյու նը դառ նում են տան ջող: Զար գա նում է status typhosus՝ ար տա հա յատ ված 
թու լու թյամբ, ա դի նա միայով, ա պա թիայով, գի տակ ցու թյան խան գա րում նե
րով` սկ սած շշ մած վի ճա կից մինչև սո պոր և կո մա: Հնա րա վոր է ին ֆեկ ցի ոն 
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դե լի րի ու մի զար գա ցում: Հի վան դու թյան 810րդ օ րը ի հայտ է գա լիս բնո
րոշ էկ զան թե մա: Այն հայտ նա բեր վում է 5570% հի վանդնե րի շրջա նում և տե
ղա կայ վում է ո րո վայ նին և կրծ քա վան դա կի ստո րին հատ վա ծի վրա: Ցա նը, 
որ պես կա նոն, աղ քա տիկ է, տար րե րի քա նա կը չի գե րա զան ցում 68ը, ը ստ 
բնույ թի ռո զե ո լային է (վար դա ցան), մո նո մորֆ: Ցա նային տար րե րը կլոր են, 
վար դա գույն հետ քե րի տես քով, հս տակ կոն տուր նե րով, 3 մմ տրա մագ ծով: 
Հա ճախ բարձ րա նում են մաշ կի մա կե րե սից (roseola elevata) և լավ երևում են 
գու նատ ֆո նի վրա: Սեղ մե լիս ան հե տա նում են, բաց թող նե լիս՝ նո րից ա ռա
ջա նում: Յու րա քան չյուր տարր պահ պան վում է 15 օր, հա ճախ՝ 34 օր: Հին, 
ան հե տա ցող տար րե րի ֆո նի վրա կա րող են ա ռա ջա նալ նո րե րը (վե րա ցա նա
վոր ման ֆե նո մեն), ո րը բա ցատր վում է բակ տե րե միայի ա լի քան ման ըն թաց
քով: Ո րոշ հի վանդնե րի շրջան նե րում դիտ վում է ա փե րի և ներ բան նե րի դե ղին 
գու նա վո րում` մաշ կի կա րո տի նային հի պերխ րո միա (Ֆի լի պո վի չի ախ տա նիշ), 
ո րը ա ռա ջա նում է կա րո տի նային փո խա նա կու թյան խան գար ման հետևան
քով: Հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նում պահ պան վում են հա րա բե րա կան 
բրա դի կար դիան, պուլ սի դիկ րո տիան, զար կե րա կային ճմ շու մը ա վե լի է իջ
նում, սր տի բթու թյան սահ ման նե րը չա փա վոր տե ղա շարժ վում են դե պի ձախ, 
սր տի տո նե րը խլա նում են: Թո քե րում լս վում է կոշ տա ցած վե զի կու լյար շնչա
ռու թյուն և տա րա ծուն չոր խզ զոց ներ, եր բեմն ա ռա ջա նում է օ ջա խային թո
քա բորբ: Մար սո ղա կան հա մա կար գի ախ տա հար ման սիմպ տոմ նե րը. շրթունք
նե րը չոր են, եր բեմն՝ պատ ված փա ռով, լե զուն հաս տա ցած է, չոր, պատ ված 
խիտ մոխ րաշա գա նա կա գույն կոշտ փա ռով, եզ րե րը և ծայ րը վառ կար միր 
են` ա տամ նե րի հետ քե րով («տի ֆոզ», «ֆու լի գի նոզ» լե զու): Ո րո վայ նը փք ված 
է մե թե ո րիզ մի հետևան քով, բնո րոշ է փոր կա պու թյուն, կղան քը ո րոշ դեպ քե
րում ջրիկ է, «ոս պով ա պու րի» նման և բնո րոշ թթու հո տով: Ար տա հայտ ված 
են դառ նում գրգ ռո ցը և ցա վո տու թյու նը ա ղու ի լե ո ցե կալ հատ վա ծում, պահ
պան վում են Պա դալ կայի, Շտերն բեր գի, Վոգ րա լի կի դրա կան սիմպ տոմ նե րը: 
Լյար դը մե ծա ցած է, եր բեմն՝ ցա վոտ, կոն սիս տեն ցիան՝ պինդ: Փայ ծա ղը մե
ծա ցած է: Հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նում քչա նում է մե զի քա նա կը: Հայտ
նա բեր վում է պրո տե ի նու րիա, միկ րո հե մա տու րիա, ցի լինդրու րիա, բակ տե րու
րիա: Այս շրջա նում կա րող են ա ռա ջա նալ յուրահատուկ բար դու թյուն ներ՝ խո
ցե րի պեր ֆո րա ցիա և ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյուն: 

Հի վան դու թյան լուծ ման շրջա նում մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը իջ նում է, գլխա
ցա վը դա դա րում է, քու նը կար գա վոր վում, ա խոր ժա կը լա վա նում, լե զուն խո
նա վա նում, փա ռը վե րա նում, դի ու րե զը կար գա վոր վում է: Հի վան դու թյան լուծ
ման շրջա նի տևո ղու թյու նը, որ պես կա նոն, չի գե րա զան ցում 1 շա բա թը: 

Ա ռող ջաց ման շրջա նին բնո րոշ է աս թե նո վե գե տա տիվ հա մախ տա նի
շը, ո րը պահ պան վում է 24 շա բաթ և կախ ված է տա րած հի վան դու թյան 
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ծան րու թյու նից: Ո րո վայ նային տի ֆով հի վան դա ցած նե րի 35%ը դառ նում են 
քրո նիկ բակ տե րիա կիր ներ:

 Ռե ցի դիվ նե րը կա րող են լի նել մի ան գամ կամ բազ մա կի: Կլի նի կո րեն ռե
ցի դիվ նե րը նման են ա ռաջ նային հի վան դու թյան ըն թաց քին և տար բեր վում 
են միայն ջեր մաս տի ճա նի ա րագ բարձ րա ցու մով, ցա նի վաղ ա ռա ջա ցու մով, 
տեն դի կարճ տևո ղու թյամբ և ա վե լի թեթև ըն թաց քով:

 Հի վան դու թյան ա տի պիկ ձևե րի դեպ քում ո րո վայ նային տի ֆին բնո րոշ մի 
շարք նշան ներ կա րող են բա ցա կայել: 

Բար դու թյուն ներ
Ո րո վայ նային տի ֆի ժա մա նակ բար դու թյուն նե րը պայ մա նա կա նո րեն բա

ժա նում են յու րա հա տուկ` պայ մա նա վոր ված հա րուց չի և նրա տոք սի նի պա
թո գեն ազ դե ցու թյամբ (ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյու նը, ա ղու թա փա ծա կու
մը և պեր ֆո րա տիվ պե րի տո նի տը, ին ֆեկ ցի ոնտոք սիկ շո կը) և ոչ յու րա հա
տուկ` պայ մա նա վոր ված ե րկ րոր դային միկ րոֆ լո րայով: Յու րա հա տուկ բար
դու թյուն նե րի ա ռու մով ա ռա վել վտան գա վոր են հի վան դու թյան 3րդ և 4րդ 
շա բաթ նե րը: 

Ելք 
Չ բար դա ցած ըն թաց քի դեպ քում ել քը բա րեն պաստ է: Մա հա ցու թյու նը 

կազ մում է 0,10,3%: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րոշ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունեն ի նչ պես կլի նի կա հա մա ճա րա

բա նա կան, այն պես է լ՝ լա բո րա տոր տվյալ նե րը: Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման 
մեջ օգ տա գոր ծում են բակ տե րիա բա նա կան և շճա բա նա կան հե տա զոտ ման 
մե թոդ ներ, ո րոնք ան ցկաց վում են՝ հաշ վի առ նե լով ին ֆեկ ցի ոն պրո ցե սի շրջա
նը: Հի վան դու թյան 12րդ շա բա թում հա րու ցի չը հեշտ ան ջատ վում է ա րյու նից, 
23րդ շա բա թից սկ սած ար տա թո րան քից և մե զից, հի վան դու թյան ամ բողջ 
ըն թաց քում` դո ւո դե նալ պա րու նա կու թյու նից, նաև՝ ռո զե ոլ նե րի քե րու կից, ո սկ
րա ծու ծից, թա րա խից, էք սու դատ նե րից: Բակ տե րիա նե րի ան ջա տու մը ա րյու
նից վկա յում է սուր հի վան դու թյան մա սին, ո րը բա ցար ձակորեն հաս տա տում 
է ո րո վայ նային տի ֆի ախ տո րո շու մը: Հա րուց չի առ կա յու թյու նը կղան քում 
վկա յում է հի վան դու թյան կամ բակ տե րիակ րու թյան մա սին: Ո րո վայ նային տի
ֆի շճա բա նա կան ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գործ վում է գլխա վո րա պես 
ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան է րիթ րո ցի տար դիագ նոս տի
կում նե րով (O, H, Viան տի գեն ներ): Դրա կան է հա մար վում 1:200 և ա վե լի 
բարձր տիտ րով ռեակ ցիան: Նախ կի նում լայ նո րեն օգ տա գործ վող Վի դա լի 
ռեակ ցիան աս տի ճա նա բար կորց նում է իր դիագ նոս տիկ նշա նա կու թյու նը:
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 Բու ժում 
Ո րո վայ նային տի ֆի ըն թաց քը և ել քը կախ ված են հի վան դի ճիշտ խնամ քից, 

դի ե տայից, ան տի բի ո տիկ նե րի և պա թո գե նե տիկ մի ջոց նե րի ճիշտ և ժա մա նա
կին կի րա ռու մից: Ո րո վայ նային տիֆ ախ տո րո շու մը պա հան ջում է հի վան դի 
հոս պի տա լա ցում: Հի վան դի հա մար պետք է ա պա հո վել հան գիստ, հար մար 
ան կո ղին, հի գի ե նիկ պայ ման ներ: Մեծ նշա նա կու թյուն ունի բե րա նի խո ռո
չի և մաշ կի խնամ քը: Ան կող նային ռե ժի մը պետք է պահ պա նել մինչև նոր մալ 
ջեր մաս տի ճա նի 67րդ օ րը: Սկ սած 78րդ օ րից թույ լատր վում է նս տել, ի սկ 
1011րդ օ րը հա կա ցու ցում նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` քայ լել: Տեն դային 
շրջա նում և մինչև նոր մալ ջեր մաս տի ճա նի 78րդ օ րը հի վանդնե րի դի ե տան 
պետք է լի նի խնայո ղա կան:

 Պատ ճա ռա գի տա կան բուժ ման հա մար կի րառ վում է քլո րամ ֆե նի կոլ ամ
բողջ տեն դային շրջա նում և ջեր մաս տի ճա նը կար գա վո րե լուց ա ռա ջին 10 
օր վա ըն թաց քում: Ֆտոր խի նո լոն նե րի կի րա ռու մը էմ պե րիկ բուժ ման հա մար 
նույն պես ցուց ված է: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով բարձր հի վան դա ցու թյամբ տա
րածք նե րում քլո րամ ֆե նի կո լի և ֆտոր խի նո լոն նե րի հան դեպ առ կա հա կա բի
ո տի կա կա յու նու թյու նը (80% և ա վել), Ա ՀԿն և Ա ՄՆ Հի վան դու թյուն նե րի կան
խար գել ման կենտ րո նը խոր հուրդ են տա լիս կի րա ռել 3րդ սերն դի ցե ֆա լոս
պո րին ներ և ա զիտ րո մի ցին: 

Պատ ճա ռա գի տա կան բուժ մա նը զու գա հեռ կա տար վում է նաև պա թո գե
նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ բու ժում: Դրա կան ար դյունք են տա լիս նաև կոր
տի կոս տե րոիդ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են միայն հի վան դու թյան ծանր 
դեպ քե րում: 

Կան խար գե լում 
Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը պետք է ո ւղ ված լի նեն ին ֆեկ ցիայի 

աղ բյու րի, փո խանց ման ուղի նե րի վե րաց մա նը, օր գա նիզ մի ա նըն կա լու
նա կու թյան բարձ րաց մա նը: Ա ռող ջաց ման շրջա նում 5 օր ը նդմի ջու մով 
ան ցկաց նում են կղան քի ե ռա կի և լե ղու միան վագ բակ տե րիա բա նա կան 
ստու գիչ հե տա զո տու թյուն ներ: Բակ տե րա կ րին դուրս են գրում միայն հա
մա ճա րա կա բա նի թույլտ վու թյամբ, բո լոր ռե կոն վա լես ցենտ նե րը են թարկ
վում են դիս պան սեր հս կո ղու թյան: Օ ջա խում հա րուց չի տա րա ծու մը կան
խար գե լե լու հա մար մինչև հի վան դի կամ բակ տե րիակ րի հոս պի տա լա ցու
մը կա տա րում են ըն թա ցիկ ախ տա հա նու թյուն: Հոս պի տա լա ցու մից հե տո 
օ ջա խում ի րա կա նաց նում են վերջ նա կան ախ տա հա նու թյուն: Հի վանդնե
րի հետ շփ ված ան ձանց նկատ մամբ սահ ման վում է բժշ կա կան հս կո ղու
թյուն 21 օր վա ըն թաց քում` ա մե նօրյա ջեր մա չա փու մով: Ա նց կաց վում է 
կղան քի և մե զի` միան գա մյա, ցու ցում նե րի առ կա յու թյան դեպ քում եր կա կի 
բակ տե րիա բա նա կան հե տա զո տու թյուն: Յու րա հա տուկ կան խար գել ման 
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նպա տա կով ռիս կի խմ բե րին և էն դե միկ շրջան նե րի բնա կիչ նե րին կա տար
վում է պատ վաս տում:

 ՍԱԼ ՄՈ ՆԵ ԼՈԶ 
SALMONELLOSIS (A02)

 Սալ մո նե լո զը սուր ա ղի քային վա րակ է, ո րը հա րուց վում է Salmonella ցե ղի 
բակ տե րիա նե րով: Բնու թագրվում է ա ռա վե լա պես մար սո ղա կան հա մա կար գի 
ախ տա հա րու մով, հա ճախ ըն թա նում է գաստ րոին տես տի նալ, ա վե լի հազ վա
դեպ՝ գե նե րա լաց ված ձևով:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Հա րու ցի չը պատ կա նում է Salmonella ցե ղին, Enterobacteriaceae ըն տա նի

քին: Կլո րա ցած ծայ րե րով գրամբա ցա սա կան շար ժուն ցու պիկ է, ունի ամ
բողջ մա կե րե սով տե ղադր ված մտ րակ ներ ( պե րիտ րիխ ներ), սպոր և պա տիճ 
չի ա ռա ջաց նում: Ա ճում է սո վո րա կան սննդա մի ջա վայ րում:

 Սալ մո նե լա նե րը ար տադ րում են էկ զո տոք սին` էն տե րո տոք սին ներ (ջեր
մազ գա յուն և ջեր մա կա յուն), ո րոնք ակ տի վաց նում են ջրի և ա ղե րի ար տա
զա տու մը ա ղու լու սանցք, և ցի տո տոք սին, ո րն ա ռա ջաց նում է ա ղու լոր ձա
թա ղան թի բջիջ նե րի սպի տա կու ցա սին թե տիկ ֆունկ ցիայի ը նկ ճում, ազ դում է 
բջ ջի թա ղան թի վրա: 

Բակ տե րիա նե րի քայ քայ ման ար դյուն քում ար տա զատ վում է էն դո տոք սին 
(ջեր մա կա յուն), ո րով պայ մա նա վոր ված է ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շը:

 Սալ մո նե լա նե րի ան տի գե նային կառուցվածքը բարդ է: Նրանք պա րու նա
կում են ջեր մա կա յուն O ան տի գեն (սո մա տիկ), ո րի մի բաղադրիչը Vi (վի րու
լեն տու թյան) ան տի գենն է և ջեր մազ գա յուն H հա կա գենը (մտ րա կային): 

Ըստ Օ ան տի գե նի տար բե րում են հետևյալ շճա բա նա կան խմ բե րը` A, B, C, 
D, E և այլն: 

Ըստ H ան տի գե նի կա ռուց ված քի մեջ առ կա տար բե րու թյուն նե րի՝ յու րա
քան չյուր խմ բում ա ռանձ նաց նում են շճա բա նա կան տար բե րակ ներ: 

Ա ռա վել հա ճախ հան դի պում են S. typhimurium, S. heidelberg, S. enteritidis, 
S. anatum, S. derby, S. london, S. panama, S. newport:

 Սալ մո նե լա նե րը կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րում, պահ պան վում են չո
րաց ման, սա ռեց ման պայ ման նե րում, սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում պահ
պան վում են 4590 օր, ջրում, հատ կա պես ցածր pH դեպ քում, 4060 օր: 
Սննդում, հատ կա պես կաթ նամ թեր քում և մսամ թեր քում, ոչ միայն եր կար պահ
պան վում են (4 ա միս), այլև բազ մա նում են` չփո խե լով սննդի օր գա նո լեպ տիկ 
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հատ կու թյուն նե րը: Սալ մո նե լա նե րը կա յուն են ա ղի բարձր խտու թյան, ծխեց ման 
և թթու նե րի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ: Սալ մո նե լա նե րի ապաակտիվացման 
հա մար ան հրա ժեշտ է ճիշտ ջեր մային մշա կում:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Սալ մո նե լա նե րը լու ծով ըն թա ցող հի վան դու թյուն նե րի 4 հիմ նա կան պատ

ճառ նե րից մեկն են: Տա րե կան յու րա քան չյուր 10 մար դուց մե կը հի վան դա նում 
է սալ մո նե լո զով:

 Վա րա կի աղ բյուր ե ն՝
• թռչուն նե րը և կեն դա նի նե րը ( հիմ նա կա նում)
	 հի վանդ
	 բակ տե րիա կիր

•  մար դը 
	հի վանդ
	 բակ տե րիա կիր

 Փո խանց ման մե խա նիզ մը կղան քաբե րա նային է (ֆե կալօ րալ), ո րն ի րա
կա նա նում է սննդային, կեն ցա ղակոն տակ տային և ջրային ուղի նե րով: Ըն կա
լու նա կու թյու նը հա մընդհա նուր է: Ա ռա վել բարձր է մինչև 1 տա րե կան ե րե
խա նե րի, ի նչ պես նաև ի մու նային ան բա վա րա րու թյամբ և խրո նիկ հի վան դու
թյուն նե րով տա ռա պող ան ձանց հի վան դա ցու թյու նը: Դիտ վում են նաև ներ հի
վան դա նո ցային բռն կում ներ: Հի վան դու թյու նը հան դի պում է ամ բողջ տար վա 
ըն թաց քում, բայց ա ռա վել հա ճախ` ամ ռա նը: 

Ախ տա ծա գում
 Մուտ քի դուռ է ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գը: Սալ մո նե լա նե րը, հաղ

թա հա րե լով բա րակ ա ղու է պի թե լիալ բա րի ե րը, թա փան ցում են խո րա նիստ 
հյուս վածք ներ և կլան վում մակ րո ֆա գե րի կող մից: Մակ րո ֆա գե րի ներ սում 
սալ մո նե լա նե րը ոչ միայն բազ մա նում են, այլև դրանց մի մա սը քայ քայ վում 
է` ան ջա տե լով էն դո տոք սին: Էն դո տոք սի նի ազ դե ցու թյամբ ա ռա ջա նում է օր
գա նիզ մի ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիա, ո րը լավ ար տա հայտ ված է հի վան դու
թյան սկզբ նա կան շրջա նում: Օ ժտ ված լի նե լով ա ղի նե րի է պի թե լային բջիջ
նե րի նկատ մամբ ադ հե զի վու թյամբ, ոչ լիար ժեք բակ տե րի ո լի զի դեպ քում 
(վաղ հա սա կի ե րե խա ներ, նո րա ծին ներ և այլն), սալ մո նե լա նե րը թա փան ցում 
են բա րակ աղիներ, եր բեմն՝ հաստ ա ղի, որ տեղ տե ղա կայ վում է ա ռաջ նային 
պրո ցե սը: Էն դո տոք սի նի ազ դե ցու թյամբ ախ տա հար վում է ա ղու նյար դաա
նո թային ա պա րա տը, բարձ րա նում է բջ ջա թա ղան թի թա փան ցե լի ու թյու նը: 
Վեր ջինս նպաս տում է սալ մո նե լա նե րի հե տա գա տա րած մա նը լիմ ֆա տիկ 
ուղիով և դրանց թա փանց մա նը մե զեն տե րիալ ավ շա հան գույց ներ: Այս փու
լում ին ֆեկ ցի ոն պրո ցե սը կա րող է ը նդհատ վել, այդ դեպ քում զար գա նում են 
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լո կա լաց ված (գաստ րոին տես տի նալ) տար բե րակ նե րը: Նույ նիսկ լո կա լաց ված 
ձևե րի դեպ քում տե ղի է ունե նում օր գա նիզ մի պաշտ պա նա կան ֆունկ ցիա նե
րի ը նկ ճում, ո րը հետևանք է հա րուց չի մա կե րե սային ան տի գեն նե րի բջ ջի հետ 
ունե ցած փո խազ դե ցու թյան: Ան գամ լո կա լաց ված ձևե րի դեպ քում հա րու ցի չը 
կա րող է թա փան ցել ա րյան շրջա նա ռու թյուն, սա կայն այս դեպ քում բակ տե րե
միան լի նում է կար ճատև: 

Ա ղի նե րի ավ շային ա պա րա տի պատ նե շային ֆունկ ցիայի խո րը խան գար
ման դեպ քում տե ղի է ունե նում պրո ցե սի գե նե րա լացում, ա ռա ջա նում է եր կա
րատև բակ տե րե միա, ո րը կլի նի կո րեն ար տա հայտ վում է գե նե րա լացված ձևե
րով: Բակ տե րե միայի հետևան քով սալ մո նե լա նե րը թա փան ցում են տար բեր 
ներ քին օր գան ներ՝ դրանցում ա ռա ջաց նե լով դիստ րո ֆիկ փո փո խու թյուն ներ 
կամ ե րկ րոր դային թա րա խային օ ջախ ներ: Բա ցի էն դո տոք սի նից՝ սալ մո նե լա
նե րը ան ջա տում են էկ զո տոք սին, ո րը բաղ կա ցած է էն տե րո տոք սի նից և ցի
տո տոք սի նից: Էն տե րո տոք սի նը ակ տի վաց նում է էն տե րո ցիտ նե րի ա դե նի լատ
ցիկ լա զան և գո ւա նի լատ ցիկ լա զան` բե րե լով ներբջ ջային ցԱՄՖի և ցԳՄՖի 
քա նա կի բարձ րաց ման: Սա բե րում է ջրի և ա ղե րի ար տա զատ ման ուժե ղաց
մա նը ա ղի քի լու սանցք, ո րի ար դյուն քում սկս վում է լուծ և փս խում: Զար գա
նում է դե հիդ րա տա ցիա, դե մի նե րա լի զա ցիա, ո րը բե րում է հյուս վածք նե րի 
հի պօք սիայի, բջ ջի մե տա բո լիզ մի խան գար ման, ա ցի դո զի: Ծանր դեպ քե րում 
զար գա նում է օ լի գու րիա, ա զո տե միա: Այս ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րի 
ա ռա վել ար տա հայտ վա ծու թյան դեպ քում կա րող է զար գա նալ դե հիդ րա տա
ցի ոն, ին ֆեկ ցի ոնտոք սիկ և խա ռը շոկ: 

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 6 ժա մից մինչև 2 օր (մի ջի նում` 1224 ժամ): 

Տար բե րում են հի վան դու թյան գաստ րոին տես տի նալ և գե նե րա լաց ված ձևե րը:
 Գաստ րոին տես տի նալ ձևը հան դի պում է ա ռա վել հա ճախ, ո րի տար բե րակ

ներն են գաստ րի տի կը, գաստ րոէն տե րի տի կը և գաստ րոէն տե րո կո լի տի կը:
 Գաստ րի տիկ տար բե րակ: Հան դի պում է հազ վա դեպ: Բնո րոշ են չա փա վոր 

ին տոք սի կա ցիան, ցա վը է պի գաստ րալ շրջա նում, սրտ խառ նո ցը, կրկն վող 
փսխում նե րը: Լուծ այս տար բե րա կի դեպ քում չի դիտ վում: Այն հա ճախ հան
դի պում է ա վագ տարիքի ե րե խա նե րի շրջանումև ըն թա նում է սննդային տոք
սի կոին ֆեկ ցիայի ձևով:

 Գաստ րոէն տե րի տիկ տար բե րակ: Սալ մո նե լո զի ա ռա վել հա ճախ հան
դի պող տար բե րակն է: Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր: Գրե թե միա ժա մա
նակ ի հայտ են գա լիս ին տոք սի կա ցիայի և ստա մոք սա ղի քային հա մա կար
գի ախ տա հար ման ախ տա նիշ նե րը, ո րոնք ա րագ, մի քա նի ժա մում, դառ նում 
են խիստ ար տա հայտ ված: Դիտ վում է սրտ խառ նոց, բազ մա կի, եր բեմն ան
զուսպ փս խում: Կղան քը ա ռատ է, ջրային: Հի վան դու թյան ըն թաց քում այն 
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պահ պա նում է կղան քային բնույ թը, գար շա հոտ է, փրփ րան ման, դարչ նա
գույն, մուգկա նաչ կամ դե ղին, մամ ռան ման: Ար տա թո րան քը եր բեմն կորց
նում է կղան քային բնույ թը և ստա նում է բրն ձաջ րի տեսք: Ո րո վայ նը շո շափ
ման ժա մա նակ փքված է, ցա վոտ է պի գաստ րալ շրջա նում, պոր տի շուր ջը և 
ի լիո ցե կալ շրջա նում:

 Գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րակ: Սկս վում է ի նչ պես գաստ րոէն տե րի
տը, ա պա աս տի ճա նա բար գու մար վում են կո լի տի ախ տա նիշ նե րը: Այս դեպ
քում սալ մո նե լո զը իր ըն թաց քով հի շեց նում է դի զեն տե րիա: Հի վան դու թյան 
ա ռա ջին օր վա նից կղան քը հա ճա խա կի է, ջրիկ, լոր ձի և ա րյան պա րու նա կու
թյամբ: Կա րող են դիտ վել նքոց ներ և կեղծ կան չեր: Ռեկ տո ռո մա նոս կո պիայի 
ժա մա նակ կա րող է դիտ վել հաստ ա ղու լոր ձա թա ղան թի կա տա րալ, կա տա
րալհե մո ռա գիկ, կա տա րալէ րո զիվ բոր բո քում: Գաստ րոին տես տի նալ ձևե րի 
ժա մա նակ ջեր մային կո րը օ րի նա չափ չէ: Հան դի պում է մշ տա կան տենդ, հազ
վա դեպ ռե միտ վող, ին տեր միտ վող, եր բեմն հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա
նալ նոր մալ կամ սուբ ֆեբ րիլ ջեր մու թյան պայ ման նե րում: Հա ճախ դիտ վում է 
են թաս տա մոք սային գեղ ձի և լյար դի ան ցո ղիկ ախ տա հա րում` պանկ րեա տիտ 
(ա մի լա զայի ակ տի վու թյան բարձ րա ցում ա րյան մեջ և մե զում) և լյար դի մե
ծա ցում (մաք սի մալ տոք սի նե միայի շրջա նում): Կա րող են դիտ վել նյար դային 
հա մա կար գի ախ տա հա րու մեր` գլխա ցավ, գլխապ տույտ, ուշագ նա ցու թյուն: 
Սիրտա նո թային հա մա կար գի ախ տա հա րու մը ար տա հայտ վում է պուլ սի լե
ցու նու թյան, հա ճա խու թյան, լար վա ծու թյան փո փո խու թյամբ, ցածր զար կե րա
կային ճնշ մամբ: Սր տի տո նե րը խլա ցած են, առ կա է սիս տո լիկ աղ մուկ, ա ռիթ
միա (է քստ րա սիս տո լիա): Դիտ վում է ե րի կամ նե րի տոք սիկ ախ տա հա րում 
(պ րո տե ի նու րիա, միկ րո հե մա տու րիա, ցի լինդրու րիա):

 Պե րի ֆե րիկ ա րյան պատ կե րը բնու թագրվում է ա րյան խտաց մամբ (հ նա
րա վոր է է րիթ րո ցի տոզ), սիմպ տո մա տիկ թրոմ բո ցի տո պե նիայով, լեյ կո ցիտ նե
րի քա նա կը հա ճախ բարձ րա ցած է (չա փա վոր լեյ կո ցի տոզ), լեյ կո ցի տար բա
նաձևի ձախ թե քում, Է ՆԱն նոր մալ է կամ մի փոքր բարձ րա ցած:

 Գե նե րա լաց ված ձևը կա րող է դրսևոր վել տի ֆան ման և սեպ տի կո պի ե միկ 
տար բե րակ նե րով:

 Տի ֆան ման տար բե րակ: Սո վո րա բար սկս վում է ստա մոք սա ղի քային հա մա
կար գի ախ տա հար մամբ, բայց կա րող է ըն թա նալ նաև ա ռանց դրա: Կլի նի կո
րեն նման է ո րո վայ նային տի ֆին և պա րա տի ֆե րին: Բնո րոշ է ար տա հայտ ված 
ին տոք սի կա ցիան, ո րն ուղեկց վում է ԿՆՀի ախ տա հար մամբ: Հի վան դը գան
գատ վում է գլխա ցա վից, քնի ռևեր սիայից, թու լու թյու նից: Ծանր դեպ քե րում 
գու մար վում է ա պա թիա, ա դի նա միա, գի տակ ցու թյու նը մշուշ ված է, հնա րա վոր 
է զա ռան ցանք և հա լու ցի նա ցիա ներ: Տեն դը հաս նում է 3940ºC, ո րը տևում է 
610 օր (հ նա րա վոր է՝ 34 շա բաթ), հա ճախ կրում է կա յուն բնույթ: Հի վան
դի մաշ կային ծած կույթ նե րը գու նատ են, հազ վա դեպ դիտ վում է վար դա ցան: 
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Պուլ սը հա ճախ դան դա ղած է, զար կե րա կային ճն շու մը` ի ջած: Եր բեմն ի հայտ 
է գա լիս հազ, կա րող են զար գա նալ բրոն խիտ ներ և թո քա բոր բեր: Ա ռա ջին 
շա բաթ վա վեր ջում դիտ վում է հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա: Ծայ րա մա սային 
ա րյան մեջ ի հայտ է գա լիս լեյ կո պե նիա, ա նէ ո զի նո ֆի լիա, նեյտ րո ֆի լային 
ձախ թե քում:

 Սեպ տի կո պի ե միկ տար բե րակ: Եր բեմն ի սկզ բա նե զար գա նում է սալ մո նե
լո զային սեպ սիս, սա կայն այս ձևը հիմ նա կա նում զար գա նում է գաստ րոին
տես տի նալ ձևից հե տո: Դիտ վում է ջեր մու թյան կրկ նա կի բարձ րա ցում, սար
սուռ, ա ռատ քրտ նար տադ րու թյուն, և սալ մո նե լո զը ստա նում է սեպ տիկ բնույթ: 
Կլի նի կա կան պատ կե րը կախ ված է մե տաս տա տիկ օ ջախ նե րի տե ղա կա յու մից, 
ո րոնք կա րող են լի նել բո լոր օր գան նե րում: Միշտ առ կա է հե պա տոսպ լե նո մե
գա լիա: Հի վան դու թյու նը ըն դու նում է ծանր, ձգձգ ված ըն թացք: Հնա րա վոր է 
ան բա րեն պաստ ե լք:

 Բար դու թյուն ներ 
Գաստ րոին տես տի նալ ձևի դեպ քում հնա րա վոր է ա նո թային կո լապս, հի

պո վո լե միկ շոկ, սուր սր տային և ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն: Սալ մո
նե լո զով հի վանդնե րի մոտ հա ճախ զար գա նում են սեպ տիկ բար դու թյուն ներ` 
թա րա խային ա րթ րիտ, օս տե ո մի ե լիտ, էն դո կար դիտ, ուղե ղի, լյար դի, ե րի
կամ նե րի, փայ ծա ղի ա բս ցես ներ, մե նին գիտ, պե րի տո նիտ, ա պեն գի ցիտ: Կա
րող է դիտ վել նաև թո քա բորբ, մի զու ղի նե րի վե րել ին ֆեկ ցիա ներ (ցիս տիտ, 
պի ե լիտ), ին ֆեկ ցի ոնտոք սիկ շոկ: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մն ի րա կա նաց վում է՝ հիմն վե լով հա մա ճա րա կա բա նա կան, 

կլի նի կա կան և լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր մե թոդ նե րից կի
րառ վում են բակ տե րիա բա նա կան և շճա բա նա կան մե թոդ նե րը: Բակ տե րիա
բա նա կան հե տա զո տու թյան են ուղարկ վում փսխ ման զանգ ված նե րը, կղան
քը, ա րյու նը, մե զը, հազ վա դեպ` բոր բո քային օ ջա խից թա րա խը, ող նու ղե ղային 
հե ղու կը: 

Շ ճա բա նա կան մե թոդ նե րը ին ֆոր մա տիվ են հի վան դու թյան 57րդ օր
վա նից: Հատ կա պես մեծ ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունի հա կա մար մին նե րի 
տիտ րի ա ճը: 

Յու րա հա տուկ M և G դա սի հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար 
կա տար վում է Ի ՖՀ:

 Բու ժում
 Գաստ րոին տես տի նալ ձևի դեպ քում հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է պա

թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ բու ժում: Պա թո գե նե տիկ բու ժումն հիմ նա կա
նում ո ւղղ ված է դե զին տոք սի կա ցիային, ռե հիդ րա տա ցիային, ջրաա ղային 
փո խա նա կու թյան կար գա վոր մա նը, մե տա բո լիկ ա ցի դո զի և հի պօք սիայի դեմ 
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պայ քա րին, հե մո դի նա մի կայի կար գա վոր մա նը: Այս ձևի դեպ քում հա կա բիո
տիկ ներ նշա նակ վում են միայն ռիս կի խմ բե րին (վաղ ման կա կան տա րի քի 
ե րե խա ներ, տա րեց ներ, ի մու նո դե ֆի ցի տով հի վանդներ): 

Գե նե րա լաց ված ձևի դեպ քում ցուց ված է ի նչ պես պա թո գե նե տիկ, այն պես 
էլ է թի ոտ րոպ բու ժում, այդ թվում նաև ան տի բի ո տիկ ներ: Կի րառ վում են ա մի
նոգ լի կոզիդ նե րի (գենտամի ցին, ա մի կա ցին և այլն), խի նո լոն նե րի (ցիպ րոֆ
լոք սա ցին, օֆ լոք սա ցին և այլն) զու գոր դում ներ, ցե ֆա լոս պո րին ներ, լևո մի ցե
տին, ամ պի ցիլին, ա մոք սա ցիլին:

 Կան խար գե լու մը 
Սալ մո նե լո զի կան խար գե լու մը նե րա ռում է ա նաս նա բու ժա կանսա նի տա

րա կան, սա նի տա րահի գի ե նիկ, է պի դե մի ո լո գիա կան մի ջո ցա ռում ներ: Հի վան
դու թյան օ ջա խում ան ց է կաց վում ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում: 
Հի վանդնե րին հոս պի տա լաց նում են կլի նի կա կան և է պի դե մի ո լո գիա կան ցու
ցում նե րով: Հի վան դը դուրս է գրվում ստա ցի ո նա րից կլի նի կա կան ա ռող ջա
ցու մից և ար տա թո րան քի բակ տե րիա բա նա կան հե տա զո տու թյան բա ցա սա
կան տվյալ նե րից հե տո:

 ԼԵՊ ՏՈՍ ՊԻ ՐՈԶ 
LEPTOSPIROSIS (А27)

 Լեպ տոս պի րո զը (հո մա նիշ ներ՝ Վա սիլևՎեյլի հիվանդություն, վա րա կային 
տենդ, նա նու կա յա մի, 7օ րյա ճա պո նա կան տենդ, ջրային տենդ) բակ տե րիալ 
զոո նոզ նե րի խմ բին պատ կա նող  սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, հա րուց վում 
է լեպ տոս պի րա նե րով, բնու թագրվում ին տոք սի կա ցիայով, ար տա հայտ ված 
մկա նա ցա վե րով, գե րա զան ցա պես ե րի կամ նե րի, լյար դի, նյար դային և ա նո
թային հա մա կար գե րի ախ տա հար մամբ, ուղեկց վում է  հե մո ռա գիկ հա մախ տա
նի շով և դեղ նու կով:

 Լեպ տոս պի րո զը տա րած ված է բո լոր տա րա ծաշրջան նե րում, բա ցա ռու
թյամբ Ան տարկ տի դայի, հիմ նա կա նում դրսևոր վում է սպո րա դիկ հի վան դա
ցու թյամբ: Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում է լեպ տոս պի րո զի ո ւր բա նի զաց ման 
ար տա հայտ ված մի տում: 

Հա մա ձայն ՀՄԴ10ի, տար բե րում են լեպ տոս պի րո զի հետևյալ ձևերը.
A27.0  Դեղ նու կահե մո ռա գիկ լեպ տոս պի րոզ

•	  Դեղ նու կային լեպ տոս պի րոզ
•	  Դեղ նուկ

A27.8  Լեպ տոս պի րո զի այլ ձևեր 
A27.9  Լեպ տոս պի րոզ չպար զա բան ված:
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 Պատ մա կան տվյալ ներ 
Ա ռա ջին ան գամ սուր ին ֆեկ ցի ոն դեղ նու կը որ պես ի նք նու րույն նո զո լո գիա

կան ձև կլի նի կո րեն նկա րագրվել է 1886թ. գեր մա նա ցի գիտ նա կան Ա. Վեյ լի 
կող մից հի վան դու թյան 4 դեպ քի հի ման վրա: Այ նու հետև 1888թ. Ս.Պ. Բոտ կի
նի ա շա կերտ Ն.Պ. Վա սիլևը հրա տա րա կել է տվյալ ներ այս հի վան դու թյան 17 
դեպ քի մա սին, ո րոնք նա դի տար կել էր 1883ից ի վեր: 

Իկ տե րո հե մո րա գիկ լեպ տոս պի րո զի հա րու ցի չը բա ցա հայտ վել է 19141915 
թթ. ճա պո նա ցի հե տա զո տող նե րի R. Inada և Y. Idoի կող մից և ստա ցել Spiro
chaeta icterohaemorrhigae ան վա նու մը: Հե տա գա տա րի նե րին գրա կա նու թյան 
մեջ հայտն վե ցին տվյալ ներ տար բեր ե րկր նե րում մոր ֆո լո գիա պես նման, բայց 
տար բեր հա կած նային հատ կու թյուն նե րով լեպ տոս պիր նե րի հայտ նա բեր ման 
մա սին: 1973 թ. Ա ՀԿ են թա կո մի տեն Leptospira (հուն. leptos` բա րակ, նուրբ, spi
ra` պա րույր) ցե ղում ա ռանձ նաց րեց եր կու տե սակ՝ Leptospira interrogans (ախ
տա ծին լեպ տոս պի րա ներ, ո րոնց շտե մա րան են վա րա կա կիր կեն դա նի նե րը) և 
Leptospira biflexa (ա զատ ապ րող սապ րո ֆիտ ներ):

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա մա ձայն լեպ տոս պի րա նե րի տաք սո նո միայի, Leptospira ցե ղը պատ

կա նում է Leptospiraceae ըն տա նի քին, Spirochaetales կար գին, բաղ կա ցած է 
1 տե սա կից՝ L. interrogans, ո րում ա ռանձ նաց նում են 2 են թա տե սակ. մա կա
բու ծային՝ մար դու հա մար ախ տա ծին (interrogans, 230 շճա տի պեր) և սապ
րո ֆի տային (biflexa, 60 շճա տի պեր): Ել նե լով հա կած նային հատ կու թյուն նե
րից՝ ախ տա ծին լեպ տոս պի րա նե րի դեպքում ա ռանձ նաց նում են ա վե լի քան 
230 շճա տի պեր: Ը նդհա նուր հա կա ծին նե րով շճա տի պե րը միա վոր վում են 
շճախմ բե րում: 

Այս պի սով, լեպ տոս պի րո զի հա րու ցիչ նե րը սպի րո խետ նե րի դա սին պատ
կա նող աե րոբ, գրամ բա ցա սա կան, պա րու րաձև, շար ժուն (բ նո րոշ են պտ տա
կան, սալ վող, ա ռաջ խա ղա ցող շար ժում ներ) միկ րոօր գա նիզմ ներ ե ն՝ 3440 
մկմ եր կա րու թյամբ և 0,30,5 մկմ հաս տու թյամբ: Ը ստ Ռո մա նովս կուԳիմ զայի՝ 
ներկ վում են վար դա գույն: Չեն ներկ վում ա նի լի նային ներ կե րով: 

Ախ տա բա նու թյան մեջ ա ռա վել կարևոր են. L. icterohaemorrhagiae (ա ռա
ջաց նում է դեղ նու կով և հե մո ռա գիա նե րով ար տա հայտ ված հի վան դու թյուն), 
L. canicola (շ նե րի լեպ տոս պի րա), L. grippotyphosa (ն րա կող մից ա ռա ջա ցած 
հի վան դու թյու նը նման է տի ֆի և գրի պի), L. pomona (ը ստ Ա վստ րա լիա յում 
գտն վող քա ղա քի ան վան ման), L. tarassovi (հայտ նա գործ ված է Ս.Ի. Տա րա
սո վի կող մից 1938թ.), L. bataviae (Ին դո նե զիայի մայ րա քա ղա քի հին ան վա
նումն է), L. hebdomadis (7օ րյա) և մի շարք այլ շճաբանական տարբերակներ՝ 
սերովարներ:

 Լեպ տոս պի րա նե րը հիդ րո բի ոնտ ներ են, ին չով էլ պայ ման վոր ված են այս 
հի վան դու թյան հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
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Լեպ տոս պի րա նե րն ա ճեց նում են ջրիկ և կի սաջ րիկ (ջ րաշ ճային) սննդային 
մի ջա վայ րե րում՝ 28300Сի ներ քո: Նրանք կա յուն են ցածր ջեր մաս տի ճան
նե րում, խո նավ հո ղում կեն սու նա կու թյու նը պահ պա նում են 270 օ ր, եր կա
րատև մնում են ջրում (բ նա կան ջրամ բար նե րում գո յատևում են 23 շա բաթ), 
սննդամթեր քում՝ մի քա նի օր: 

Լեպ տոս պի րա նե րը ան կա յուն են արևային և ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա
ռա գայթ նե րի, ի նչ պես նաև թթու նե րի, հիմ քե րի, ախ տա հա նիչ նյու թե րի, տա
քաց ման նկատ մամբ: 

Լա բո րա տոր կեն դա նի նե րից ա ռա վել զգա յուն են ծո վա խո զուկ նե րը:
 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Բ նու թյան մեջ լեպ տոս պի րո զային վա րա կի հիմ նա կան շտե մա րան են տար

բեր տե սա կի կր ծող ներ՝ գորշ առ նետ ներ, դաշ տային մկ ներ և այլն: Կրծող նե րի 
դեպքում հի վան դու թյու նը ըն թա նում է լա տենտ: Լեպ տոս պի րա նե րը մին չև 1 
տա րի պահ պան վում և բազ մա նում են նրանց ե րի կամ նե րում և պար բե րա բար 
մե զի մի ջո ցով ար տա զատ վում ար տա քին մի ջա վայր: 

Գո յու թյուն ունի լեպ տոսպի րա նե րի ա ռան ձին շճա տի պե րի փոխ կա պակց
վա ծու թյուն ո րոշ տե սա կի կեն դա նի նե րի հետ (հոս տալ յու րա հատ կու թյուն 
(ս պե ցի ֆի կու թյուն)) (ա ղյու սակ 3):

 Հի վան դու թյան աղ բյուր են հա մար վում վայ րի և ըն տա նի կեն դա նի նե րը 
(աղ վես ներ, առ նետ ներ, խո զեր, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ, շներ), ո րոնք 
հան դի սա նա լով վա րա կա կիր ներ՝ պար բե րա բար մե զի մի ջո ցով ար տա քին մի
ջա վայր են ար տա զա տում լեպ տոս պի րա ներ։ Վա րա կը մար դու օր գա նիզմ է 
թա փան ցում վնաս ված մաշ կի, բե րա նի խո ռո չի, ստա մոքսա ղի քային տրակ
տի, աչ քի, քթի, ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի մի ջո ցով։ 
Մար դը մար դուց չի վա րակ վում։

 Տար բե րում են լեպ տոս պի րո զային վա րա կի հետևյալ օ ջախ նե րը.
•	 բ նա կան 
•	 անթ րո պուր գիկ (տն տե սա կան)
•	  խա ռը: 

Ա ղյու սակ 3.
 Լեպ տոս պի րո զի հա րու ցիչ նե րը և դրանց հիմ նա կան տե րե րը 

(շ տե մա րան նե րը)

Գե նո մային տե սակ Շ ճա խումբ Շ ճա տե սակ Լեպ տոս պի րա-
նե րի հիմ նա կան 
տե րե րը

L. interrogans icterohaemorragiae copenhageni 
icterohaemorragiae

Գորշ, սև առ նետ
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L. borgpeterseni javanica poi
hanka

Գոր շա տա միկ 
գետ նա փոր, 
դաշ տա մուկ

L. interrogans
L. kirschneri

pomona pomona
monjakov
mozdok

Խոզ
 Դաշ տային մուկ

L. kirschneri grippotyphosa grippotiphosa Գորշ 
դաշ տամկ ներ
 Լե մինգ
 Ձի եր

L. interrogans canicola canicola Շուն

L. interrogans
L. borgpeterseni
L. interrogans

sejroe saxkoebing
sejroe
hardio

Գորշ 
դաշ տամկ ներ
Տ նային մուկ

L. interrogans bataviae bataviae Մուկպու ճու րիկ

L. interrogans australis bratislava Եվ րո պա կան ոզ նի

 Լեպ տոս պի րո զի բնա կան օ ջախ նե րի գո յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վայ
րի կեն դա նի նե րի շրջանում այդ վա րա կի առ կա յու թյամբ: Բնա կան օ ջախ նե րը 
տե ղա կայ վում են ան տառ նե րում, ան տա ռա տա փաս տա նային շրջան նե րում, 
ջրամ բար նե րում: Բնա կան օ ջախ նե րում հի վան դու թյան հիմ նա կան կրող ներն 
են մանր կր ծող նե րը և մի ջա տա կեր նե րը` դաշ տամկ նե րը, գորշ առ նետ նե րը, 
ոզ նի նե րը և այլն:  

Անթ րո պուր գիկ օ ջախ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ի նչ պես գյու ղա կան տե
ղան քում, այն պես էլ քա ղաք նե րում: Շտե մա րան են խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րը, խո զե րը, առ նետ նե րը:

 Լեպ տոս պի րո զին բ նո րոշ է ա մառաշ նա նային սե զո նայ նու թյուն, ին չը պայ
մա նա վոր ված է կր ծող նե րի թվա քա նա կի ա ճով, հա րու ցիչ նե րի բազ մաց ման 
հա մար օպ տի մալ պայ ման նե րի առ կա յու թյամբ, դաշ տային աշ խա տանք նե րի 
ակ տի վաց մամբ և այլն: 

Լեպ տոս պի րո զի հան դեպ ըն կալ են մե ծա հա սակ նե րը և ե րե խա նե րը, սա
կայն ա ռա վել հա ճախ հի վան դա նում են դե ռա հաս նե րը և ե րի տա սարդ տա րի
քի ան ձինք: Կրած հի վան դու թյու նից հե տո ձևա վոր վում է տի պային սպե ցի ֆիկ 
ի մու նի տետ:

 Լեպ տոս պի րո զով  վա րա կու մը տե ղի է ունե նում բնա կան և ար հես տա կան 
ջրամ բար նե րում լո ղա նա լիս կամ դրան ցից ջուր օգ տա գոր ծե լիս, սննդամ թեր
քից, կեն ցա ղային ի րե րից: 

 Հիմ նա կան փո խանց ման մե խա նիզմ ներն ե ն՝ կղան քաբե րա նայի նը (ֆե
կալօ րալ) և կոն տակ տայի նը:

 Հիմ նա կան փո խանց ման ուղի ներն ե ն՝ ջրայի նը, սննդայի նը (ա լի մեն տա րը) 
և կեն ցա ղակոն տակ տայի նը:
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 Հիմ նա կան փո խանց ման գոր ծոն ներն ե ն՝ կոն տա մի նաց ված ջու րը, 
սննդամ թեր քը (միս, կաթ նամ թերք, կա նա չե ղեն), հի վանդ կեն դա նի նե րի կամ 
մարդ կանց կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րը:

 Լեպ տոս պի րո զով վա րակ ման ա մե նա տա րած ված մե խա նիզ մը կոն տակ
տայինն է: Հա րու ցիչ նե րը թա փան ցում են մար դու օր գա նիզմ վնաս ված ար
տա քին ծած կույթ նե րի՝ մաշ կի կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի մի ջո ցով, ո րոնք շփում 
են ունե ցել աղ տոտ ված մա կե րես նե րի կամ հե ղուկ նե րի հետ: Վա րա կու մը կա
րող է տե ղի ունե նալ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ, ըն տա
նի կեն դա նի նե րին խնա մե լիս, ի նչ պես նաև հի վանդ կեն դա նի նե րի մսի կամ 
ա րյան հետ ո ւղ ղա կի շփ ման դեպ քում:

 Լեպ տոս պի րո զով վա րակ ման կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ) մե խա
նիզ մը ի րա կա նա նում է կոն տա մի նաց ված ջրի կամ սննդամ թեր քի օգ տա գործ
ման դեպ քում: Վեր ջին ներս կա րող են աղ տոտ վել կր ծող նե րի կամ հի վանդ 
կեն դա նի նե րի մե զի մի ջո ցով: Սա կայն ան հրա ժեշտ է նշել, որ ներ կա յումս, 
շնոր հիվ բակ տե րիա նե րի ցածր ռե զիս տեն տա կա նու թյա ն, լեպ տոս պի րո զով 
վա րա կու մը աղ տոտ ված սննդամ թեր քի մի ջո ցով հազ վա դեպ է տե ղի ունե նում: 

Լեպ տոս պի րո զով վա րա կու մը կա րող է տե ղի ունե նալ նաև աս պի րա ցի ոն 
ուղի ով: Այս դեպ քում հա րու ցիչ նե րը թա փան ցում են մար դու օր գա նիզմ քիթ
ըմ պա նի մի ջո ցով կամ կլ ման ժա մա նակ: Աս պի րա ցիայի վտան գը հատ կա պես 
մեծ է բաց ջրամ բար նե րում լո ղա լիս: 

Լեպ տոս պի րո զով վա րակ ման ա մե նա հազ վա դեպ մե խա նիզ մը տրանս մի
սիվն է, ո րի դեպ քում վա րա կը թա փան ցում է մարդու օր գա նիզմ մի ջատ նե րի և 
հոդ վա ծո տա նի նե րի խայ թո ցի ժա մա նակ:

 Հի վան դու թյան զար գաց ման հիմ նա կան ռիս կի խմ բերն ե ն՝ 
•	 ա նաս նա բու ծա կան տն տե սու թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ (կթ վո րու

հի ներ, հո վիվ ներ, ա նաս նա բույ ժեր), սպան դա նոց նե րի, մսի կոմ բի
նատ նե րի աշ խա տա կից ներ

•	  կո յու ղա ցան ցե րի աշ խա տա կից ներ
•	  դե ռա տի զա տոր ներ
•	  տու րիստ ներ
•	 ձկ նորս ներ
•	 շ նե րի հետ շփ վող ան ձինք: 

Ախ տա ծա գում
 Լեպ տոս պի րա նե րի ախ տած նու թյան գոր ծոն ներ են.
•	  տոք սին նե րը և տոք սի նան ման նյու թե րը
•	  ֆիբ րի նո լի զի նը
•	  հե մո լի զի նը
•	 պ լազ մո կոա գու լա զան
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 Լեպ տոս պի րա նե րին բնո րոշ է էն դո տոք սի նի առ կա յու թյու նը, ո րի հիմ նա
կան թի րախն է ա նո թային պա տի էն դո թե լը: Ախ տա հար ված մա զա նոթ նե րը 
ա րյու նա հո սում են և դառնում բազ մա թիվ ա րյու նա զե ղում նե րի աղ բյուր: Լեպ
տոս պի րա նե րի էն դո տոք սի նն ունի նաև պի րո գեն և մաշ կանեկ րո տիկ հատ կու
թյուն ներ: Ա ռա ջի նով պայ մա նա վոր ված է ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը հի վան
դու թյան ժա մա նակ, ի սկ ե րկ րոր դով՝ բազ մա թիվ մաշ կային ախ տա հա րում նե
րը, ո րոնք բնո րոշ են լեպ տոս պի րո զին: Բակ տե րիա նե րում առ կա տոք սի նան
ման նյու թե րը նույն պես ախ տա հա րում են տար բեր օր գան նե րի մանր ա նոթ
նե րը: Լյար դում դրանք ա ռա ջաց նում են ճար պային դիստ րո ֆիա, փայ ծա ղում՝ 
բազ մա թիվ ա րյու նա զե ղում ներ, ե րի կամ նե րում՝ մե ռու կաց ման օ ջախ ներ: 

Ֆիբ րի նո լի զի նի շնոր հիվ լեպ տոս պի րա նե րը ա րագ թա փան ցում են ա րյան 
հուն:

 Լեպ տոս պի րա նե րի հե մո լի զի նը ա ռա ջաց նում է բազ մա թիվ ա նո թային 
ախ տա հա րում ներ:

 Լեպ տոս պի րա նե րի պլազ մո կոա գու լա զան ա ռա ջաց նում է ա րյան պլազ
մայի սպի տա կուց նե րի կոա գու լա ցիա, ին չի ար դյուն քում ա ռա ջա նում են բազ
մա թիվ թրոմբ ներ և ա նոթ նե րում ա րյան հոս քի դան դա ղում: Լեպ տոս պի րա
նե րը օ ժտ ված են նաև լի պա զային ակ տի վու թյամբ՝ ա ռա ջաց նե լով լի պիդ նե րի 
դե գե նե րա ցիա:

 Մար դու օր գա նիզ մում լեպ տոս պի րա նե րի տար բեր շճա տի պերն ա ռա
ջաց նում են նույ նա տիպ վա րա կային պրո ցես, ո րի զար գա ցումն ըն թա նում է 
հետևյալ 5 փու լով։

1ին փու լը թաքն ված շրջանն է, ո րը տևում է 720 օ ր։ Հա րու ցիչն իր ակ տիվ 
շար ժու նա կու թյան շնոր հիվ հեշ տու թյամբ հաղ թա հա րում է մաշ կային պատ
նե շը։ Տվյալ շրջա նի ավ շա հան գույց նե րում լեպ տոս պի րա նե րը չեն չե զո քա նում 
և հեշ տու թյամբ տա րած վե լով օր գա նիզ մում՝ հայտն վում են թո քե րում, փայ
ծա ղում, լյար դում, ե րի կամ նե րում, մա կե րի կամ նե րում, նույ նիսկ ող նու ղե ղային 
հե ղու կում։

2րդ փու լը հա մընկ նում է ե րկ րոր դային լեպ տոս պի րե միային, ե րբ տե ղի է 
ունե նում պրո ցե սի հա մա տա րա ծում և տևում է 23 օ ր։ 

Ա րյան հոս քի հետ լեպ տոս պի րա նե րը և դրանց թույ նե րը տա րած վում են 
օր գանհա մա կար գե րում՝ հիմ նա կա նում լյար դում և ե րի կամ նե րում` ամ րա նա
լով դրանց բջիջ նե րի վրա և միջբջ ջային տա րա ծու թյու նում։

3րդ փու լը հա մընկ նում է ա ռա վե լա գույն ար տա հայտ ված տոք սե միային և 
հա մա պա տաս խա նում է հի վան դու թյան ա ռա ջին շա բաթ վա վեր ջին և ե րկ րորդ 
շա բաթ վա սկզ բին։ Մա զա նոթ նե րի էն դո թե լի քայ քայ ման ու ա նո թա պա տի թա
փան ցե լի ու թյան հետևան քով զար գա նում են պա րեն խի մա տոզ օր գան նե րի, 
ուղե ղի թա ղանթ նե րի, մաշ կի ա րյու նա զե ղում ներ։ Նման ա րյու նա զե ղում ներ 
զար գա նում են նաև լյար դում, ե րի կամ նե րում, մա կե րի կամ նե րում։ Հնա րա վոր 
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են ի նչ պես ներ քին, այն պես էլ ար տա քին ար տա հայտ ված ա րյու նա հո սու թյուն
ներ։ Լյար դային հյուս ված քի այ տու ցը, նրա մե ռու կայինկազ մա փո խա կան 
երևույթ նե րը դեղ նու կային հա մախ տա նիշ են ա ռա ջաց նում։ Լեպ տոս պի րա նե
րի և դրանց տոք սին նե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան տակ տեղի է ունենում 
ե րի կա մային խո ղո վակ նե րի է պի թե լի քայ քա յում, ո րը և պատ ճառ է դառ նում 
ար տա հայտ ված սա կա վա մի զու թյան և ուրե միայի զար գաց ման, ո րոնք կա րող 
են մահ վան պատ ճառ դառ նալ։ 

4րդ փու լը բնո րոշ վում է ի մու նա բա նա կան տե ղա շար ժե րի ա ռա ջա ցու մով։ 
Հա կա մար մին նե րի տիտ րը բարձ րա նա լով հաս նում է հա զար նե րի։ Այս փու
լը հա մար վում է նաև ոչ ստե րիլ ի մու նի տե տի շրջան, քա նի որ օր գա նիզ մում 
դեռևս կան հի վան դու թյան հա րու ցիչ ներ։

5րդ փու լը ստե րիլ ի մու նի տե տի զար գաց ման շրջանն է, ե րբ օր գա նիզ մում 
այլևս հա րու ցիչ ներ չեն հայտ նա բեր վում։ Ա ռա ջա ցած ի մու նի տե տը սպե ցի ֆիկ 
տի պային է և կա յուն։ Այս փու լը հիմ նա կա նում հա մընկ նում է հի վան դու թյան 
56րդ շա բաթ նե րին և կլի նի կո րեն բնո րոշ վում է ա ռող ջա ցու մով։

Կ լի նի կա
 Լեպ տոս պի րո զի կլի նի կա կան պատ կե րը շատ բազ մա զան է, ի սկ դրսևո

րում նե րը տա տան վում են լայն շրջա նակ նե րում:  Տար բե րում են լեպ տոս պի
րո զի  դեղ նու կային և ոչ դեղ նու կային ձևեր, ո րոնք ըն թա նում են թեթև, մի ջին 
ծան րու թյան և ծանր ձևե րով: Մի շարք հի վանդնե րի մոտ նկատ վում են հի
վան դու թյան ռե ցի դիվ ներ և տար բեր բար դու թյուն ներ: 

Ախ տա նիշ նե րը և դրանց ար տա հայտ վա ծու թյու նը կախ ված են հի վան դու
թյան ձևից և ծան րու թյան աս տի ճա նից:

 Տար բե րում են լեպ տոս պի րո զի հետևյալ կլի նի կա կան շրջան նե րը.
•	  տեն դի շրջան
•	  ծաղկ ման շրջան
•	  լա վաց ման (ռե կոն վա լես ցեն ցիայի) շրջան:

 Տեն դի շրջա նին հա մա պա տաս խա նում են ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայի 
ախ տա նիշ նե րը, ի սկ գե րակշ ռող ախ տա նիշ են ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը  
3940ºC և սար սու ռը: 34 օ րից ա վել տևող տեն դը լեպ տոս պի րո զի ա ռա ջին 
ախ տո րո շիչ նշան է հա մար վում: 

Ծաղկ ման շրջա նը ան վան վում է նաև օր գա նային ախ տա հա րում նե րի 
շրջան:

 Ռե կոն վա լես ցեն ցիայի շրջա նը հա մա պա տաս խա նում է կեն սա կա նո րեն 
կարևոր օր գանհա մա կար գե րի (շնչա ռա կան, սիրտա նո թային և այլն) ֆունկ
ցիա նե րի վե րա կանգ նման շրջան:

 Լեպ տոս պի րո զի ախ տա նիշ ներն ե ն՝
•	  ջեր մու թյուն կամ սար սուռ
•	  ցան 
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•	 ա րյու նա զե ղում ներ կո նյունկ տի վայի մեջ կամ քթային ա րյու նա հո սու
թյուն ներ

•	  դեղ նուկ
•	  ներ քին օր գան նե րի ախ տա հա րում:

 Ջեր մու թյուն և սար սուռ. Հի վան դու թյան սկզբ նա կան շրջա նը տևում է 
1 շա բաթ և ար տա հայտ վում է ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայով և ին ֆեկ ցի ոն 
պրո ցե սի գե նե րա լա ցիայով: Բնո րոշ է հի վան դու թյան սուր, հա ճախ հան կար
ծա կի սկիզ բը: Ա ռա ջա նում է սար սուռ, տենդ՝  մինչև 3940ºC, ուժեղ գլխա ցավ, 
գլխապ տույտ և թու լու թյուն, շատ բնո րոշ են ին տեն սիվ մկա նա ցա վե րը հատ
կա պես ձկ նամ կան նե րի շրջա նում: Ո րոշ հի վանդնե րի մոտ հնա րա վոր է ցավ 
ո րո վայ նի շրջա նի մկան նե րում, ո րը ան հրա ժեշտ է լի նում տար բե րա կել վի
րա բու ժա կան հի վան դու թյուն նե րից:  Տեն դը  պահ պան վում է 510 օր, ունե նում 
է ա նընդհատ կամ ին տեր միտ վող բնույթ և ա վարտ վում է կրի տի կա կան կամ 
կտրուկ (լի տիկ) ձևով:

 Հի վան դու թյան այս շրջա նում հի վանդնե րը սո վո րա բար ան հան գիստ են, 
գրգռ ված: Բնո րոշ են դեմ քի  հիր պե րե միան, սկ լե րա նե րի և կո նյունկ տի վա նե րի 
ա նոթ նե րի  գե րա րյու նու թյու նը, հա ճախ ա ռա ջա նում է հեր պե տիկ ցա նա վո րում:

 Ցան 
Ցա նը լեպ տոս պի րո զի հա ճա խա կի ախ տա նիշ է: Այն հան դի պում է հի

վանդնե րի 50%ի մոտ և ա ռա ջա նում է հի վան դու թյան 36րդ օ րե րի ըն թաց
քում: Ի սկզ բա նե ցա նը հայտն վում է ի րա նի վրա, այ նու հետև ան ցնում է վեր
ջույթ նե րին (կե տային, ո ւր տի կար և այլ տարրեր) և շատ բազ մա զան է: Դրանք 
կա րող են լի նել կարմ րախ տան ման կամ կարմ րու կա և քու թե շան ման ցա
նա վո րում ներ: Ա ռա վել հա ճախ ցա նը լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ կրում է մա
կու լոզ (բ ծա վոր) բնույթ: Խիստ ար տա հայտ ված հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի 
դեպ քում նկատ վում է պե տե խիալ ցան: 

Ա րյու նա զե ղում ներ կո նյունկ տի վայի մեջ, քթային ա րյու նա հո սու թյուն ներ
Հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քի դեպ քում հնա րա վոր են հե մո ռա գիա ներ 

սկ լե րա նե րում և կո նյունկ տի վա յում, ա նու թա փո սե րում և ա ճու կային շրջան
նե րում, ա րմն կային փո սե րում, ի նչ պես նաև քթային ա րյու նա հո սու թյուն ներ: 
Բնո րոշ են տա խի կար դիա, զար կե րա կային ճնշ ման (ԶՃ) նվա զում, սր տային 
տո նե րի խլա ցում: Հա մա պա տաս խան ջեր մու թյան բարձ րաց մա նը ա ռա ջա նում 
է տա խիպ նոե, ծանր դեպ քե րում հնա րա վոր է նաև շնչա ռա կան ան բա վա րա
րու թյուն: Հի վանդնե րի մե ծա մաս նու թյան մոտ հի վան դու թյան այս շրջա նում 
նկատ վում են ե րի կամ նե րի ախ տա հար ման նշան ներ, Պաս տեռ նաց կու դրա
կան ախ տա նիշ, մի զար ձակ ման նվա զում, մե զում՝ ս պի տա կուց, լեյ կո ցիտ ներ, 
է րիթ րո ցիտ ներ, հիա լի նային գլա նակ ներ, ա րյան մեջ մեծանում է ա զո տային 
շլա կնե րի քա նա կը:  Հի վանդնե րի 1020%ի մոտ ա ռա ջա նում են մե նին գեալ 
ախ տա նիշ ներ՝ գլխա ցա վե րի ո ւժգ նա ցում, սրտ խառ նոց և փս խում, Կեռ նի գի, 
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Բրուձինս կու դրա կան ախ տա նիշ ներ և այլն: Ցե րեբ րաս պի նալ հե ղու կում 
հայտ նա բեր վում են ս պի տա կու ցի բարձ րա ցում, լիմ ֆո ցի տար պլե ո ցի տոզ, 
հնա րա վոր է նաև լեպ տոս պի րա նե րի հայտ նա բե րում:

 Հե մոգ րա ման բ նու թագրվում է նեյտ րո ֆի լային լեյ կո ցի տո զով ձախ թե
քու մով, Է ՆԱի նշա նա կա լի բարձ րա ցու մով: Հի վան դու թյան 1ին շա բաթ վա 
վեր ջում 2րդ շա բաթ վա սկզ բում նկատ վում է ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայի 
և տեն դի նվա զում և օր գա նային վնաս ման ախ տա նիշ նե րի գե րակշ ռու թյուն: 
Ծանր դեպ քե րում ա ռա ջա նում են լյար դային և ե րի կա մային ան բա վա րա րու
թյուն, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ:

 Դեղ նուկ
Տար բե րում են լեպ տոս պի րո զի եր կու ձև՝ դեղ նու կային և ոչ դեղ նու կային: 

Դեղ նու կային ձևը ուղեկց վում է լյար դի ծանր ախ տա հա րու մով, լյար դային 
հյուս ված քում դեստ րուկ տիվ պրո ցես նե րի առ կա յու թյամբ, է րիթ րո ցիտ նե րի 
հե մո լի զով:

 Դեղ նու կը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ հի վան դու թյան 1ին շա բաթ վա ըն
թաց քում, ծաղկ ման շրջա նում ա վե լի է ար տա հայտ վում՝ ըն դու նե լով շաֆ րա
նե ե րանգ: Բնո րոշ են  հի պեր բի լի ռու բի նե միան, Ա սԱՏի և Ա լԱՏի չա փա վոր 
բարձ րա ցումը, հիմ նային  ֆոս ֆա տա զայի և այլ յուրահատուկ ֆեր մենտ նե րի 
քա նա կի բարձ րա ցումը: 

Ներ քին օր գան նե րի ախ տա հա րում
Լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ ա ռա վել հա ճախ ախ տա հար վում են.
•	 ե րի կամ նե րը
•	  լյար դը
•	  սիր տը
•	 գլխու ղե ղը և նրա թա ղանթ նե րը:

 Դեղ նու կի ա ճին զու գա հեռ կա րող է դիտ վել լյար դի և փայ ծա ղի չա փե րի 
մե ծա ցում: Լեպ տոս պի րո զի ծաղկ ման շրջա նին ա ռա վել բնո րոշ է ե րի կամ նե
րի ախ տա հա րու մը: Ծաղկ ման շրջա նում հե մոգ րա ման բնու թագրվում է նեյտ
րո ֆի լային լեյ կո ցի տո զի ձախ թե քու մով, Է ՆԱի նշա նա կա լի բարձ րա ցու մով: 
Հի վան դու թյան 1ին շա բաթ վա վեր ջում 2րդ շա բաթ վա սկզ բում նկատ վում 
է ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցիայի և տեն դի նվա զում և օր գա նային վնաս ման 
ախ տա նիշ նե րի գե րակշ ռու թյուն: Ծանր դեպ քե րում ա ռա ջա նում են լյար դային 
և ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ, նկատ վում 
է դի ու րե զի կտրուկ նվա զում մինչև ա նու րիա: Զար գա նում է պրո տե ի նու րիա, 
մե զում հայտ նա բեր վում են լեյ կո ցիտ ներ, է րիթ րո ցիտ ներ, հիա լի նային գլա
նակ ներ, հնա րա վոր է նաև հա րու ցիչ նե րի ան ջա տում: Ա րյան մեջ բարձ րա նում 
են մնա ցոր դային ա զո տը, մի զա նյու թը, կրեա տի նի նը: 
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Ե րի կա մային և լյարդե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան զար գա ցու մը հի
վանդնե րի մահ վան հիմ նա կան պատ ճառն է: Լեպ տոս պի րո զով հի վանդնե րի 
մոտ հնա րա վոր է նաև սիրտա նո թային հա մա կար գի ախ տա հա րում, ո րը բնու
թագրվում է ա ռիթ միկ, փոքր լե ցու նու թյան պուլ սով, սր տային տո նե րի խլա
ցու մով, ԶՃ նվա զու մով, Է ՍԳի վրա նկատ վում են  մի ո կար դի  դիստ րո ֆիայի 
և հա ղոր դա կա նու թյան խան գար ման նշան ներ: Ներ քին օր գան նե րի ախ տա
հար ման հետ մեկ տեղ էլ ա վե լի են ուժե ղա նում հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի 
դրսևո րում նե րը, ո րն ար տա հայտ վում է ի նչ պես ա րյու նա զե ղում նե րով սկ լե րա
նե րում և մաշ կում, այն պես էլ ար գան դային, ստա մոք սա ղի քային ա րյու նա հո
սու թյուն նե րով և ա րյու նախ խու մով: Ոչ հազ վա դեպ ա ռա ջա նում են ա րյու նա զե
ղում ներ թո քե րում, մկան նե րում, հատ կա պես գոտ կա տե ղի, ո րո վայ նի մկան
նե րում, ի նչ պես նաև մա կե րի կամ նե րում: Այս շրջա նում հե մոգ րամ ման բնու
թագրվում է է րիթ րո ցիտ նե րի, թրոմ բո ցիտ նե րի, ռե տի կու լո ցիտ նե րի քա նա կի 
նշա նա կա լի նվազ մամբ, հե մոգ լո բի նի նվազ մամբ, չա փա վոր ար տա հայտ ված 
նեյտ րո ֆի լային լեյ կո ցի տո զով, լիմ ֆո պե նիայով, ա նէ ո զի նո ֆի լիայով և Է ՆԱի 
նշա նա կա լի բարձ րաց մամբ (4060մմ/ժ):

 Ժա մա նա կին և պատ շաճ ցու ցա բեր ված բուժ ման ֆո նի վրա հի վան դու
թյան բա րեն պաստ ըն թաց քի դեպ քում 3րդ շա բա թից նկատ վում է օր գա նային 
խան գա րում նե րի աս տի ճա նա կան հետ զար գա ցում: Նվա զում է դեղ նու կի ար
տա հայտ վա ծու թյու նը, օ լի գոա նու րիան փո խա րին վում է պո լի ու րիա յավ, նվա
զում է ա զո տե միան, վե րա կանգն վում են թթ վային և է լեկտրո լի տային հա
վա սա րակշ ռու թյան ցու ցա նիշ նե րը, լա վա նում է հի վանդնե րի ի նք նազ գա ցո
ղու թյու նը: Հի վանդնե րի մի մա սի մոտ հնա րա վոր են բար դու թյուն նե ր, ո րոնք 
ար տա հայտ վում են աչ քե րի ախ տա հար մամբ (ի րիտ, ի րի դո ցիկ լիտ, ուվե իտ, 
ա պա կեն ման մարմ նի պղ տո րում և այլն), ո րը պահ պան վում է հա ջոր դող մի 
քա նի շա բաթ նե րի ըն թաց քում: Հնա րա վոր այլ վա րակ նե րի միա ցում` թո քա
բորբ, օ տիտ, ս տո մա տիտ, աբս ցես ներ և այլն: Եր կար ժա մա նակ պահ պան վում 
է ա նե միան: Հի վանդնե րի մի մա սի մոտ (մոտ 1/3) ա ռա ջա նում են հի վան դու
թյան ռե ցի դիվ ներ (1ից մինչև 23 ան գամ), ո րոնք ըն թա նում են ա վե լի քիչ 
ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայով և օր գա նային ախ տա հա րում նե րով, ջեր
մաս տի ճա նի ա վե լի քիչ ար տա հայտ ված բարձ րա ցու մով: Հի վան դու թյան տևո
ղու թյու նը մի ջի նում կազ մում է 34 շա բաթ, սա կայն ռե ցի դիվ նե րի ա ռա ջաց ման 
հետևան քով կա րող է եր կա րել մինչև 23 ա միս: Հնա րա վոր է հի վան դու թյան 
ջնջ ված ձևե րի ա ռա ջա ցում, ա ռանց ե րի կամ նե րի և լյար դի ախ տա հար ման: 

Ախ տո րո շում
 Լեպ տոս պի րո զի ախ տո րո շու մը հիմն ված է բնո րոշ կլի նի կա կան հա մախ

տա նիշ նե րի, լա բո րա տոր և հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի վրա։
 Հա մա լիր կլի նի կա լա բո րա տոր հե տա զոտ ման ալ գո րիթ մը հետևյալն է.
•	 Ա նամ նե զի հա վա քում
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•	  Հի վան դի զն նում և կլի նի կական բնու թագ րում (հի վան դու թյան ձևի և 
ծան րու թյան աս տի ճա նի հաս տա տում, կլի նի կա կան հե տա զոտ ման 
ար դյունք նե րի քն նար կում) 

•	 Ա նամ նես տիկ և հա մա ճա րա կա բա նական ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյուն

•	  Հի վան դի գոր ծի քային զն նում
•	  Լա բո րա տոր հատուկ հե տա զո տու թյուն 
•	 Ի մու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկա ցում 
•	 Անհ րա ժեշտ բուժ ման նշա նա կում:

 Լեպ տոս պի րո զը տար բե րա կում են հետևյալ հի վան դու թյուն նե րից. 
•	 Ոչ դեղ նու կային ձևը պետք է տար բե րա կել տի ֆա պա րա տի ֆային 

վա րակ նե րից, գրի պից, բծա վոր տի ֆից։
•	  Դեղ նու կային ձևը պետք է տար բե րա կել վի րու սային հե պա տի տից, 

մա լա րիայից, դե ղին տեն դից և այլ հի վան դու թյուն նե րից։
 Լեպ տոս պի րո զի լա բո րա տոր ախ տո րո շումն ի րա կա նաց նում են հետևյալ 

մե թոդ նե րով.
•	  բակ տե րի ոս կո պիկ
•	  կեն սա բա նա կան
•	 շ ճա բա նա կան:
 Հե տա զոտ ման հա մար նյու թի ը նտ րու թյու նը կախ ված է հի վան դու թյան 

շրջա նից (ա ղյու սակ 4): Հի վան դու թյան ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում լեպ
տոս պի րա նե րը գտ նվում են ա րյան մեջ: Հի վան դու թյան 15 օ րե րի ըն թաց քում 
կա տա րում են ա րյան ցանքս, լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի վա րա կում և ցիտ րա
տային ա րյան միկ րոս կո պիկ հե տա զո տու թյուն: Հի վան դու թյան 515րդ օ րե րին 
հի վանդնե րի ա րյան շի ճուկ նե րում ա ռա ջա նում են ագ լյու տի նին ներ և լի զին
ներ, ո րոնք հայտ նա բեր վում են միկ րոագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիայի միջոցով: 
Հի վան դու թյան 2րդ շա բաթ վա ըն թաց քում լեպ տոս պի րա նե րը կու տակ վում 
են ե րի կամ նե րում և սկ սում են ար տա զատ վել մե զի հետ: Հի վան դու թյան 
1016րդ օ րե րին կա տա րում են մե զի, լիկ վո րի, պա րեն խի մա տոզ օր գան նե րի 
միկ րոսկո պիկ հե տա զո տու թյուն հա րու ցիչ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով: 

Ա ղյու սակ 4.
 Լեպ տոս պի րո զի լա բո րա տոր ախ տո րո շում (նյու թի հա վա քում)

Հի վան դու թյան 
շրջան

Նյութ Հե տա զոտ ման մե թոդ

1-5 օ րեր Ա րյուն Բակ տե րիաբանա կան 
(ցանքս)
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Ա րյուն ան տի կոա գու լյան տի ա վե
լա ցու մով* (ա րյան 2 ծա վալ և 
1,5% նատ րի ու մի կիտ րո նաթթ վի 
լուծույթի 1 ծա վալ, խառ նուր դը 
թող նում են սե նյա կային ջեր մաս
տի ճա նում 2 ժամ)

Բակ տե րի ոս կո պիկ (միկ րոս
կո պիա մութ դաշ տում)

5-15 օ րե րին Ա րյան շի ճուկ՝ 0,5 մլ
(զույգ շի ճուկ ներ 710 օր 
ը նդմի ջու մով)

Միկ րոագ լյու տի նա ցիայի 
շճա բա նա կան ռեակ ցիա 
(ՄԱՌ)

10-16-րդ օ րե րին Մեզ, լիկ վոր

* այս պայ ման նե րում լեպ տոս պի րա նե րը մնում են կեն սու նակ մինչև 11 օ ր

Ա ղյու սակ 5.
Ս տաց ված ար դյունք նե րի ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյան գնա հա տում

Հե տա զոտ ման մե թոդ Ար դյուք նե րի ստաց ման ժամ կետ ներ, գնա հա տում

Բակ տե րի ոս կո պիկ Նույն օ րը

Շ ճա բա նա կան Հա ջորդ օ րը (ն մու շը լա բո րա տո րիա ըն դու նե լուց պա հից 
հե տո)
Ս պո րա դիկ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում.
 Հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րումը՝ ան գամ ոչ բարձր 
տիտ րե րով (1:10–1:100), հի վան դու թյան առ կա յու թյան բա-
ցար ձակ ա պա ցույց է:
 Լեպ տոս պի րո զի բռն կում նե րի դեպ քում.
 Միան վագ հե տա զո տու թյու նը բա վա կան է (ախ տո րո շիչ 
տիտ րը՝ 1:100 և բարձր):

Բակ տե րիաբանա կան 3 ա միս նե րի ըն թաց քում ա ճի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
ցանք սե րը հա մար վում են բա ցա սա կան:

Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը լեպ տոս պիրո զի լա բո րա տոր ախ
տո րոշ ման հիմք են: Մի ջազ գային պրակ տի կա յում «ոս կե ստան դարտ» է  լեպ
տոս պի րա նե րի միկ րոագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան (ՄԱՌ), ո րն ա ռանձ նա
նում է բարձր զգա յու նու թյամբ և յուրահատկու թյամբ, հ նա րա վո րու թյուն է տա
լիս ո րո շել հա րուց չի շճա բա նա կան տե սա կը:

 Լեպ տոս պի րո զի վերջ նա կան ախ տո րո շու մը կա յաց վում է ա րյան, մե զի 
կամ լիկ վո րի մեջ հա րու ցիչ նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում, ՄԱՌո ւմ սպե
ցի ֆիկ հա կա մար մին նե րի տիտ րի ա ճի կամ IgM հայտ նա բեր ման (Ի ՖՀ, ELISA) 
դեպ քե րում:

 Բու ժում
 Բուժ ման հա մալ իրի հիմ նա կան պայ ման նե րից է խիստ ան կող նային ռե

ժի մը ամ բողջ տեն դային շրջա նում (հիմ նա կա նում 710 օր), լիար ժեք սնուն դը՝ 
սպի տա կու ցային, ած խաջ րային, բու սա կան ճար պեր, վի տա մին ներ։
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Կա է թի ոտ րոպ բու ժում՝ հա կա բի ո տիկ ներ և յուրահատուկ ի մու նա թե րա
պիա։ Ա վե լի ծանր դեպ քե րում ան ցկաց վում են նաև դե զին տոք սի կաց նող 
մի ջո ցա ռում ներ՝ մեծ դե ղա չա փե րով ստե րոիդ հոր մոն նե րի ներ մու ծում։ Սուր 
ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան 1ին օ րե րին ցուց ված են ծա վա լային մի
զա մուղ ներ, գլյու կո զա՝ 20%ա նոց, 4%ա նոց նատ րի ու մի բի կար բո նատ: Ե թե 
ա նու րիան շա րու նակ վում է ա վե լի խո րա նալ, ցան կա լի է կա տա րել լա զիքս, 
ա նա բո լիկ հոր մոն ներ և այլն։

 Հի պեր կա լի ե միկ վի ճա կը մեղ մաց նե լու նպա տա կով նե րե րա կային տր վում 
է կալ ցի ու մի գլյու կո նա տի 10%ա նոց լու ծույթ։ Զար գա ցող ա զո տե միայի դեպ
քում պետք է հե մաբ սորբ ցիա կա տա րել։

 Բու ժա կան համալիրում ցուց ված է նաև հա մա պա տաս խան խմ բի պլազ
մա, ալ բու մին՝ 510%, դե զին տոք սի կաց նող բնույ թի բո լոր հե ղուկ նե րը։ Գլյու կո
զայի նե րարկ ման դեպ քում պար տա դիր է ին սու լի նի ներ մու ծու մը։

 Կան խար գե լում
 Լեպ տոս պի րո զի կան խար գել ման նպա տա կով հա մա ճա րա կա բա նա կան 

ցու ցու մով օգ տա գործ վում է հա կա լեպ տաս պի րո զային պատ վաս տա նյութ։
Կարևո րա գույն նշա նա կու թյուն ունի ա նաս նա բու ժա կան խիստ հս կո ղու

թյան սահ մա նու մը լեպ տոս պի րո զային օ ջախ նե րում։ Կա տար վում է հի վանդ 
կեն դա նի նե րի սա նա ցիա և հս կո ղու թյուն կաթ նա գոր ծա րան նե րի, ա նաս նաս
պան դա նոց նե րի, մսամ թեր քի պա հա ծո յաց ման օբյեկտնե րի վրա, ի նչ պես նաև 
բաց ջրամ բար նե րի պար բե րա կան լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն ներ՝ լեպ տոս
պի րա նե րի հայտ նա բեր ման ա ռու մով։

 ԼԻՍ ՏԵ ՐԻ ՈԶ 
LISTERIOSIS (A32)

 Լիս տե րի ո զը գյու ղատն տե սա կան և վայ րի կեն դա նի նե րի, ի նչ պես նաև 
թռչուն նե րի ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն է, ո րը դրսևոր վում է կենտ րո նա կան 
նյար դային հա մա կար գի, սե ռա կան օր գան նե րի, կաթ նա գեղ ձի ախ տա հա րում
նե րով և սեպ սի սով: Լիս տե րի ո զը ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է ոչ խար նե րի, 
այ ծե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, խո զե րի, ձի ե րի, վայ րի մուշ տա
կա մորթ կեն դա նի նե րի, ճա գար նե րի, ըն տա նի և վայ րի թռչուն նե րի շրջանում: 
Լիս տե րի ո զի նկատ մամբ ըն կա լու նակ է նաև մար դը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հի վան դու թյան հա րու ցի չը Listeria monocytogenesն է: Այն շար ժուն, սպոր 

և պա տիճ չա ռա ջաց նող, ֆա կուլ տա տիվ աե րոբ, պո լի մորֆ, կլոր ծայ րե րով 
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գրամ դրա կան ման րէ է: Հի վան դու թյան հա րու ցի չը բա վա կա նին կա յուն է ար
տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ ազ դակ նե րի նկատ մամբ: Ցածր ջեր մաս
տի ճա նի պայ ման նե րում կա րող է բազ մա նալ մա հա ցած հյուս վածք նե րում և 
սի լո սի մեջ: Հո ղում և գո մաղ բում հա րու ցի չը մնում է կեն սու նակ մինչև 11 ա միս, 
խո տի մեջ` 20 ա միս, սի լո սում և մսոսկ րային ա լյու րում` մինչև 4 ա միս, վար սա
կում` 9 ա միս, կեն դա նի նե րի դիակ նե րում` մինչև 4 ա միս, կանգ նած ջրե րում` 
մինչև 1 տա րի: Արևի ուղիղ ճա ռա գայթ նե րը վնա սա զեր ծում են լիս տե րիան 
215 օ րում, 2,5%ա նոց ֆոր մա լի նի կամ կծու նատ րի ու մի լու ծույ թը` 20 րո պե ում, 
3% ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի լու ծույ թը` 1 ժա մում, 7590ºC ջեր մաս
տի ճա նային պայ ման նե րը` 20 րո պե ում, 100ºC ջեր մաս տի ճա նում` 510 րո պե ում:

2015թ. նոյեմ բեր ա մս վա դրու թյամբ Listeria ցե ղը նե րա ռում է ա ղյու սակ 
6ո ւմ ներ կա յաց ված հետևյալ 16 տե սակը.

Ա ղյու սակ 6.
 Լիս տե րիա նե րի տե սակ նե րը

•	 Listeria aquatica Den Bakker et al. 2014
•	 Listeria booriae Weller et al. 2015
•	 Listeria cornellensis Den Bakker et al. 2014
•	 Listeria fleischmannii Bertsch et al. 2013
•	 Listeria grandensis Den Bakker et al. 2014
•	 Listeria grayi Errebo Larsen and Seeliger 

1966 emend. Rocourt et al. 1992
•	 Listeria innocua (ex Seeliger and Schoofs 

1979) Seeliger 1983
•	 Listeria ivanovii Seeliger et al. 1984

•	 Listeria marthii Graves et al. 2010
•	 Listeria monocytogenes (Murray et 

al. 1926) Pirie 1940
•	 Listeria newyorkensis Weller et al. 2015
•	 Listeria riparia Den Bakker et al. 2014
•	 Listeria rocourtiae Leclercq et al. 2010
•	 Listeria seeligeri Rocourt and Grimont 

1983
•	 Listeria weihenstephanensis Lang Hal

ter et al. 2013
•	 Listeria welshimeri Rocourt and Grimont 

1983

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Լիս տե րի ո զը տի պիկ սապ րո նոզ է, ո րի դեպ քում բնա կան շտե մա րան է 

հո ղը:
 Վա րա կի աղ բյուր են հի վանդ և հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը, 

ո րոնք հի վան դու թյան հա րու ցի չը ար տա քին մի ջա վայր են ար տա զա տում քթի 
լոր ձա հոս քով, մե զի, ար տա թո րան քի, աչ քե րի, կա թի և սե ռա կան օր գան նե րի 
ար տա զա տու կի մի ջո ցով: Բնա կան օ ջախ նե րի պահ պան ման հար ցում մեծ է 
նաև վայ րի կեն դա նի նե րի և թռչուն նե րի, ի նչ պես նաև կր ծող նե րի դե րը, ո րոնք 
ի րենց ար տա թո րան քով աղ տո տում են կե րը և ջու րը, ո րոնց մի ջո ցով վա րակ
վում են գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը: Հի վան դու թյան փո խան ցող ներ են 
նաև ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րը, հատ կա պես ա րո տային տզե րը:

 Մար դը հիմ նա կա նում հի վան դա նում է վա րա կա կիր և հի վանդ կեն դա նի
նե րից ստաց ված, ոչ բա վա րար ջեր մային մշա կում ան ցած, մթերք նե րը (կաթ, 
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միս) օգ տա գոր ծե լիս: Վտանգ է ներ կա յաց նում նաև ջեր մային մշա կում չան
ցած բան ջա րե ղե նը, ո րը հա վաք ված է հի վան դու թյան հա րուց չով ախ տա
հար ված տա րած քից և/ կամ գո մաղ բով պա րար տաց ված տն տե սու թյուն նե
րից: Վա րակ ման բարձր ռիսկ ունեն ա նաս նա բույժ նե րը, սպան դա նոց նե րի և 
ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րը: 

Հա րու ցի չը կա րող է ներ թա փան ցել օր գա նիզմ  նաև մաշ կով և շնչա կան 
ուղի նե րով։ Մարդ կանց մի մյանց վա րա կե լու հար ցը դե ռես լրիվ պար զա բան
ված չէ, սա կայն այդ հնա րա վո րու թյու նը չի բա ցառ վում։ 

Հ ղի նե րի մոտ լիս տե րի ո զը  կա րող է ըն թա նալ ի նչ պես ա ռանց ախ տա նիշ
նե րի (ան սիմպ տոմ), այն պես էլ ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով, գոտ կային շրջա
նի ցա վե րով, պի ե լի տիերևույթ նե րով։ Կա րող է գ րի պան ման  պատ կեր ունե
նալ։ Պտ ղի վա րա կու մը տե ղի է ունե նում ըն կեր քի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև աս
պի րա ցիայի կամ շուրջպտ ղային հե ղուկ նե րի կլ ման դեպ քում։

 Նե րար գան դային վա րա կու մը կա րող է պատ ճառ դառ նալ պտ ղի մահ վան, 
բայց ա վե լի հա ճախ` լիս տե րի ո զի  դեպ քում ծն վում են ան հաս և հի վանդ ե րե
խա ներ։  Նո րա ծին նե րի օր գան նե րում և հյուս վածք նե րում լիս տե րի ո զը բա
վա կան բնո րոշ փո փո խու թյուն ներ է ա ռա ջաց նում, ո րոնք ար տա հայտ վում են 
ուրույն գրա նու լա ցի ոն հյուս ված քով շրջա պատ ված՝ լո բու մե ծու թյան գոր շաս
պի տա կա վուն կամ դեղ նա վուն մե ռու կային (նեկ րոզ ված) օ ջախ նե րի զար գաց
մամբ։  Լիս տե րի ո զային հան գույց ներ հայտ նա բեր վում են ավ շա գեղ ձե րում, 
ե րի կամ նե րում, թո քե րում, ա ղի նե րի պա տե րում և այ լուր:

Կ լի նի կա 
Ըստ ՀՄԴ10ի՝ տար բե րում են լիս տե րի ո զի հետևյալ ձևերը.
A32.0  Մաշ կային լիս տե րի ոզ
A32.1  Լիս տե րի ո զային մե նին գիտ կամ մե նին գաէն ցե ֆա լիտ 
A32.7  Լիս տե րի ո զային սեպ տի ցե միա
A32.8  Լիս տե րի ո զի այլ ձևեր 
A32.9  Լիս տե րի ոզ չպար զա բան ված: 
Հի վան դու թյան գաղտ նի շրջա նը տևում է 730 օր, ի սկ ըն թաց քը ար տա

հայտ վում է սուր, են թա սուր և քրո նիկ ձևե րով: Հի վան դու թյու նը դրսևոր վում 
է գե րա զան ցա պես լիմ ֆոիդ հյուս ված քի և նյար դային հա մա կար գի ախ տա
հա րում նե րով, ըն թա նում է հատուկ գո յա ցու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մով տար
բեր օր գան նե րում, հիմ նա կա նում՝ լյար դում: Լիս տե րի ո զի կլի նի կան շատ խայ
տաբ ղետ է և դրսևոր վում է եր կու ձևով՝ բնա ծին և ձեռք բե րո վի:

 Հա ճախ` ծն վե լուց ան մի ջա պես հե տո, նո րա ծին նե րի մոտ երևան են գա
լիս շնչա ռու թյան խան գար ման և սր տա նո թային ան բա վա րա րու թյան երևույթ
ներ։ Շն չա ռու թյու նը  դառ նում է հա ճախ, մա կե րե սային, նկատ վում են շնչա հեղ ձու
կի նո պա ներ։ Սր տի տո նե րը խլա նում են, հա ճա խա նում։ Ե րե խայի ջեր մու թյու նը 
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բարձ րա նում է, բայց չի հաս նում շատ բարձր թվե րի։ Ան հաս նե րի մոտ ջեր մու
թյու նը կա րող է լի նել նույ նիսկ նոր մայից ցածր։ Ո րոշ հե ղի նակ ներ համարում են, 
որ լիս տե րի ո զին բնո րոշ է ծն վե լուց ա ռաջ կամ կյան քի ա ռա ջին ի սկ ժա մե րին 
ա ռա ջա ցող ցա նա վո րու մը: Ցա նը կրում է շտա վոր վար դա ցա նի բնույթ և տե ղա
կայ ված է լի նում մեջ քին, գոտ կային շրջա նում ու ծայ րան դամ նե րին։ Շի տը լի նում 
է կարծ րա ցած, կար միր օ ղա կով շրջա պատ ված, կո րե կի հա տի կի մե ծու թյան։ 
Դրանք յու րօ րի նակ լիս տե րի ոզային գրա նու լո մա ներ են, ո րոնք տե ղա կայ վում են 
ոչ միայն մաշ կի վրա, այլև բկանց քի և ըմ պա նի լոր ձա թա ղան թում։

Բ նա ծին լիս տե րի ո զի դեպ քում հա ճախ են հան դի պում նաև կենտ րո նա
կան նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րում ներ, ո րոնք ար տա հայտ վում են 
մե նին գոէն ցե ֆա լի տի նշան նե րով՝ կլո նիկ ցն ցում ներ, փս խում, կլ ման ակ տի 
խան գա րում։ Ող նու ղե ղային հե ղու կում ար տա հայտ ված բջ ջա շա տա ցում է լի
նում։ Ա րյան հե տա զո տու թյան ժա մա նակ նկատ վում է լեյ կո ցի տոզ՝ ձախ թե քու
մով։  Նո րա ծին նե րի լիս տե րի ո զը  հա ճախ ըն թա նում է ծանր և կյան քի ա ռա ջին 
օ րե րին կա րող է մահ վան պատ ճառ դառ նալ։ Նկա րագրված են նաև հի վան
դու թյան թեթև դեպ քեր, ո րոնք վեր ջա նում են ա ռող ջաց մամբ։ Լիս տե րի ո զի 
ախ տո րո շու մը մեծ դժ վա րու թյուն նե րի հետ է կապ ված։ Լիս տե րի ո զի ա մե նա
հա մո զիչ փաս տար կը հա րուց չի հայտ նա բե րումն է քթի և բկանց քի լոր ձում, 
մե կո նի ու մի ա ռա ջին բա ժին նե րում, ի նչ պես նաև՝ ող նու ղե ղային հե ղու կում։ 
Ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունեն նաև ագ լյու տի նա ցիայի  ռեակ ցիան՝ լիս տե
րի ո զային հա կած նով (տիտր 1:100, ո րը հե տա գա յում ա ճում է) և կոմպ լե մեն տի 
կապ ման ռեակ ցիան։

 Ձեռք բե րո վի լիս տե րի ոզ 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նի տևո ղու թյու նը կազ մում է 24 շա բաթ:
 Հիմ նա կան կլի նի կա կան ձևերն ե ն՝ ան գի նոզ, ակ նագեղ ձային, տի ֆոիդ, 

նյար դային հա մա կար գի լիս տե րի ոզ:
 Լիս տե րի ո զի ան գի նոզ (մո նո նուկ լե ո զան ման) ձևը հետևյալ դրսևո րում ներն 

ունի. տենդ, ա խոր խա կի ան կում, գլխա ցավ, ը նդհա նուր թու լու թյուն, ան գի նա, 
լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա ցում: 

Ակ նագեղ ձային ձևը զար գաց ում է կո նյունկ տի վայի մի ջո ցով լիս տե րիա նե
րի ներ թա փանց ման ժա մա նակ (« լո ղորդ նե րը հի վան դու թյուն») և բնո րոշ վում է 
տեն դով, ա խոր ժա կի կորս տով, գլխա ցա վով, ը նդհա նուր թու լու թյամբ, բբե րի 
այ տու ցով և կարմ րու թյամբ, աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյամբ և լիմ ֆա
տիկ հան գույց նե րի ցա վո տու թյամբ:

 Լիս տե րի ո զի տի ֆոիդ ձևին բնո րոշ են եր կա րատև տեն դը, ցա նը, ի սկ ան
գի նան և կո նյունկ տի վի տը բա ցա կա յում են: Այս ձևը սո վո րա բար զար գա նում 
է ի մու նաան բա վա րա րու թյամբ ե րե խա նե րի շրջա նում: 

Նյար դային հա մա կար գի լիս տե րի ո զը կա րող է ըն թա նալ մե նին գի
տի, էն ցե ֆա լի տի, մե նին գոէն ցե ֆա լի տի ձևով: Ըն թաց քը ծանր է: Կրած 



78 | Ջ րի մի Ջո ցով փո խանց վող վա րա կիչ հի վան դություն նե րը

հի վան դու թյու նից հե տո կա րող են մնալ մնա ցոր դային երևույթ ներ հո գե կան 
խան գա րում նե րի, կաթ ված նե րի պսի խո մո տոր զար գաց ման դան դա ղեց ման 
ձևով և այլն: Սա լիս տե րի ո զի ա ռա վել հա ճախադեպ ձևն է մե ծա հա սակ նե րի 
շրջանում: 

Ախ տո րո շում
 Լի ս տե րի ոզ հի վան դու թյունն ախ տո րոշ վում է կլի նի կա կան նշան նե րի, 

հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի 
դրա կան ար դյունք նե րի հի ման վրա (ման րէա բա նա կան, շճ բա նա կան): Լա բո
րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գործ վում են շճա բա նա կան մե թոդ ներ` 
ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա (ԱՌ), կոմպ լե մեն տի կապ ման ռեակ ցիա (ԿԿՌ), 
ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա (Ա ՀՌ): Ախ տո րոշ ման գոր ծում 
վճ ռո րոշ դեր ունի ման րէա բա նա կան փոր ձը` լիս տե րիա նե րի մա քուր կուլ տու
րայի ան ջա տու մը և հա մա լիր ախ տո րո շու մը:

 Բու ժում
 Բու ժու մը քիչ ար դյու նա վետ է։  Հա մե մա տա բար բա րո րակ ըն թացք է նկատ

վում վաղ սկս ված բուժ ման դեպ քում։
Ն շա նակ վում են հա կա բի ո տիկ ներ։ Հա կա բի ո տիկ նե րը զու գակց վում են 

սուլ ֆա նի լա միդ նե րի հետ։ Ա նհ րա ժեշտ է ան ցկաց նել նաև ախ տան շա կան 
(սիմպ տո մա տիկ) բու ժում, տալ սր տային դե ղա մի ջոց ներ, գա մագ լո բու լին, 
թթվա ծին, վի տա մին ներ և այլն: Լիս տե րի ո զի  կանխ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է հղի նե րին պահ պա նել վա րակ վե լուց, ի սկ հի վան դա նա լու դեպ քում ան ցկաց
նել հա մա պա տաս խան բու ժում։

 Կան խար գե լում
 Հա կա լիս տե րի ո զային սահ մա նա փա կող մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա

կերպ վում են ը ստ ա նա պա հով կե տի և վա րա կի օ ջա խի, ո րոնց սահ ման
նե րը ո րո շում է լիա զոր մար մի նը՝ հաշ վի առ նե լով տն տե սա կան կա պե րը, 
բնա պահ պա նա կան և աշ խար հագ րա կան պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև բո
լոր հա մա ճա րա կա բա նա կան գոր ծոն նե րը և ա նաս նա պա հու թյան վար ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Լիս տե րի ո զի նկատ մամբ ա նա պա հով կետ են հա մար վում ա նաս նա պա
հա կան տն տե սու թյուն նե րը և դրանց տա րածք նե րը, ա նաս նա պա հա կան ֆեր
մա ներն ի րենց օ ժան դակ հար մա րու թյուն նե րով, ա րո տա վայ րե րով, ջրամ
բար նե րով, եր բեմն ա ռան ձին ա րո տա վայ րեր, կեն դա նի նե րի տե ղա փոխ ման 
եր թու ղի նե րի ո րո շա կի հատ ված ներ և այլ տա րածք ներ, բնա կա վայ րը իր վար
չա տա րած քային բա ժան մամբ, ո րոնց սահ մա նում ար ձա նագրվել է լիս տե րի ոզ 
հի վան դու թյու նը:
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 Վա րա կի օ ջա խում ան ց կաց վում է ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում: 
Ախ տա հա նու թյան հա մար օգ տա գոր ծում են 2% ակ տիվ քլոր պա րու նա կող 

թարմ հան գեց ված կրի կամ քլո րակ րի 1020%ա նոց լու ծույթ ներ, նատ րի ու մի 
հիդ րօք սի դի 2%ա նոց լու ծույթ, 0,5%ա նոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ, 5%ա նոց 
կրե ո լի նի տաք լու ծույթ, ի նչ պես նաև այն պի սի ախ տա հա նիչ նյու թեր և մի ջոց
ներ, ո րոնց նկատ մամբ զգա յուն է լիս տե րի ոզ հի վան դու թյան հա րու ցի չը:

Ս պա սար կող ան ձնա կազ մի ար տա հա գուս տի ախ տա հա նու թյան հա մար 
օգ տա գոր ծում են հո սող գո լոր շի (1,5 ժամ գո լոր շու խցում), ե ռա ցում (2%ա նոց 
կալ ցիումաց ված սո դայի լու ծույ թում 1 ժամ), ը նկղ մում 1%ա նոց քլո րա մի նի լու
ծույ թի մեջ (2 ժա մով, 5լ լու ծույթ 1 կգին):

 ԼԵ ԳԻ Ո ՆԵ ԼՈԶ 
LEGIONELLOSIS (A48)

 Լե գի ո նե լո զը (լե գե ո ներ նե րի հի վան դու թյուն, պիտս բուր գյան թո քա բորբ, 
Պոն տիա կի տենդ) Legionella ցե ղին պատ կա նող տար բեր միկ րոօր գա նիզմ
նե րով պայ մա նա վոր ված սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է 
տեն դով, րես պի րա տոր հա մախ տա նի շով, թո քե րի, ոչ հազ վա դեպ նաև ստա
մոքսա ղի քային տրակ տի, կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի (ԿՆՀ) և 
ե րի կամ նե րի ախ տա հա րում նե րով: Այս ցե ղի տի պիկ ներ կա յա ցու ցիչ է թո
քա բորբ ա ռա ջաց նող L.pneumophilaն, ո րն ստա ցել է «լե գե ո ներ նե րի հի
վան դու թյու ն» ան վա նու մը: Legionella ցե ղի այլ տե սակ նե րն ա ռա ջաց նում են 
շնչա ռա կան օր գան նե րի տար բեր հի վան դու թյուն ներ՝ կլի նի կա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րով նման վող լե գե ո ներ նե րի հի վան դու թյա նը, սա կայն 
այլ ա ռում նե րով տար բեր վող. հա մա ճա րա կա բա նա կան աս պեկտնե րով, 
ռես պի րա տոր տրակ տի հան դեպ խնա մակ ցու թյամբ, ծան րու թյան աս տի ճա
նով և այլն: Բո լոր այս հի վան դու թյուն նե րը միա վոր ված են «լե գի ո նե լոզ ներ» 
տեր մի նով: 

Ըստ ՀՄԴ10ի՝ տար բե րում ե ն.
А48.1 – լե գե ո ներ նե րի հի վան դու թյուն
А48.2  լե գե ո ներ նե րի հի վան դու թյուն ա ռանց թո քա բոր բի (Պոն տիա կի 

տենդ):
 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Լե գե ո ներ նե րի հի վան դու թյու նը կամ լե գի ո նե լո զը հա րուց վում է Legio

nella spp. բակ տե րիա նե րով, ո րոնք բնու թյան մեջ հա ճախ հան դի պում են 
ջրում և պատ կա նում են ախ տա ծին գրամբա ցա սա կան Gammaproteobacte
ria բակ տե րիա նե րի դա սին։ Legionella pneumophila ման րԷն ա ռա ջին ան գամ 
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հայտ նա բեր վել է 1977 թվա կա նին: Դա է եղել 1976 թ. Ա ՄՆ Կոնգ րե սի կենտ
րոն նե րից մե կում ծանր ըն թաց քով թո քա բոր բի բռնկ ման պատ ճա ռը: 

Հա րուց չի բնու թա գի րը
Ա ռա ջին ան գամ լե գի ո նել նե րը ան ջա տել են ան ցյալ դա րի 70ա կան թվա

կան նե րին: Ան վա նու մը կապ ված է 1976թ. Ֆի լա դել ֆիա յում ան ցկաց վող «Ա մե
րի կյան լե գե ոն» կազ մա կեր պու թյան հա մա գու մա րի ան դամ նե րի շրջա նում 
ծանր րես պի րա տոր հի վան դու թյան բռնկ ման հետ, ո րի ըն թաց քում 4400 մաս
նա կից նե րից 220ի մոտ ա ռա ջա ցել էր ծանր ա տի պիկ թո քա բորբ՝ 34 մա հա ցու 
ել քով: Չնա յած որ նմա նա տիպ վա րա կի բռն կում ներ դի տարկ վել է ին և նախ
կի նում, ան ջատ ված հա րու ցի չը ան վան վեց Legionella pneumophila:

 Լե գի ո նե լո զի հա րու ցիչ նե րը միկ րոօր գա նիզմ նե րի ի նք նու րույն ցեղ և ըն
տա նիք են: Legionella ցե ղը ձևա վո րում է գե նե տի կո րեն մի մյանց հետ կապ ված 
տաք սո նո միա կան կա ռուց վածք (միա վոր), ի սկ Legionellaceae ըն տա նի քը բաղ
կա ցած է ըն դա մե նը մեկ տե սա կից և պատ կա նում է պրո տե ո բակ տե րիա նե րի 
gեն թա տե սա կին: Ներ կա յումս հայտ նի են լե գի ո նե լա նե րի ա վե լի քան 50 տե
սակ ներ: Այլ տե սակ նե րից ա ռա վել հա ճախ հի վան դու թյուն են ա ռա ջաց նում 
(բջ ջային ի մու նի տե տի խան գար ման, կո մոր բիդ ֆո նի առ կա յու թյան կամ նո զո
կո միալ վա րակ ման դեպ քե րում) այն պի սի տե սակ ներ, ի նչ պի սիք են L.micdadei, 
L.longbeuchae, L.dumoffii և L.bozemanii: Լե գի ո նել նե րը գրամբա ցա սա կան 
շարժ վող ցու պիկ ներ ե ն՝ 0,50,7 մկմ տրա մագ ծով և 25 մկմ եր կա րու թյամբ: 
Մի շարք դեպ քե րում հան դի պում են մինչև 2025 մկմ եր կա րու թյուն ունե ցող 
թե լա վոր ձևեր: Չեն ա ռա ջաց նում էն դոս պոր ներ, միկ րո ցիս տեր և կապ սուլ ներ, 
ա ճում են աե րոբ պայ ման նե րում: 

Լե գի ո նել նե րը բնու թյան մեջ տա րած ված սապ րո ֆիտ ներ են, ո րոնք գո
յատևում են քաղց րա համ ջրամ բար նե րում՝ մա կա բու ծե լով ջրային ա մե ո բա
նե րի և այլ նա խա կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ նե րում: Լե գի ո նե լի բազ մա ցու մը 
ակ տի վո րեն տե ղի է ունե նում տաք ջրե րում՝ 2045ºC ջեր մաս տի ճա նի պայ
ման նե րում: Լե գի ո նել նե րը ակ տի վո րեն գաղութացնում են տաք և սա ռը ջրա
մա տա կա րար ման, ջրա տա րային, ար դյու նա բե րա կան, բժշ կա կան և այլ մա կե
րես ներ՝ ա ռա ջաց նե լով այս պես կոչ ված կեն սա բա նա կան թա ղանթ ներ, ո րոն
ցում, պլանկ տո նային ձևե րի հա մե մա տ, ա վե լի կա յուն են ախ տա հա նիչ նյու
թե րի նկատ մամբ: 

Լե գի ո նել նե րը ֆա կուլ տա տիվ ներբջ ջային մա կա բույծ ներ են: Մար դու օր
գա նիզ մում բազ մա նում են ա ռա վե լա պես ալ վե ո լային մակ րո ֆա գե րում, պո լի
մորֆ մի ջու կային նեյտ րո ֆիլ նե րում և ա րյան մո նո ցիտ նե րում:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Լե գի ո նել նե րը տա րած ված են ամ բողջ աշ խար հում և կազ մում են բազ

մա թիվ բնա կան և ար հես տա կան   ջ րային բնա պահ պա նա կան հա մա կար գե րի 
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ման րէա բա նա կան ֆլո րայի մի մա սը: Լե գի ո նե լո զը հա մար վում է սապ րո նոզ 
վա րակ, քան զի հիմ նա կան բնա կա վայ ր են հա մար վում շրջա կա մի ջա վայ րի 
ա բի ո տիկ օբյեկտնե րը, ի սկ հիմ նա կան շտե մա րան՝ ջու րը և հո ղը: 

Ա ռա վել մեծ հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունի հա րու ցիչ նե րի 
առ կա յու թյու նը հյու րա նոց նե րի և հի վան դա նոց նե րի ջրա մա տա կա րար ման և 
օ դո րակ ման հա մա կար գե րում: Ո րոշ տա րա ծաշրջան նե րում վա րա կը էն դե միկ 
բնույ թի է:

 Հա րու ցիչը հան դի պում է լճե րում, գե տե րում, տաք աղ բյուր նե րում և այլ 
ջրամ բար նե րում ու փո խանց վում է նաև ջրով: Դա կապ ված է ցածր ո րա կի 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման հետ՝ հիմ նա կա նում օ դի լա վո րակ ման հա մա
կար գե րում օգ տա գործ վող ջրային սա ռեց ման կանգ նակ նե րի և գո լոր շաց նող 
կոն դեն սա տոր նե րի, ար դյու նա բե րա կան սա ռեց ման հա մա կար գե րի, հա սա
րա կա կան և բնա կե լի շեն քե րի տաք և սա ռը ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար
գե րի և հիդ րո մերս ման վան նա նե րի:

 Հի վան դու թյան ա մե նա հա վա նա կան շտե մա րան են ար հես տա կան ջրային 
հա մա կար գե րը, ո րոնք պայ ման ներ են ստեղ ծում ման րէ նե րի բազ մաց ման և 
տա րած ման հա մար: Այս ման րէ նե րը ապ րում և բազ մա նում են ջրային հա մա
կար գե րում 2050ºCո ւմ (օպ տի մա լը՝ 35ºC):

 Հի վան դու թյունն ա ռա ջա նում է ախ տա հար ված ջրի աե ո րո զոլ նե
րի ներշնչ ման հետևան քով, ո րոնք ա ռա ջա նում են ջրի ցող ման, շի թի կամ 
ջրային մա ռա խու ղի պայ ման նե րում: Վա րա կում կա րող է տեղի ունենալ նաև 
վա րակ ված ջրի աս պի րա ցիայի հետևանքով, գլխա վո րա պես հի վան դա նո
ցում բուժ վող ըն կա լու նակ հի վանդնե րի դեպ քում: Մար դուց մարդ վա րա կը 
չի փո խանց վում: 

Ախ տա ծա գում
 Վա րա կի մուտ քի դուռ են շնչա ռա կան ուղու լոր ձա թա ղանթ նե րը: Հա

րու ցիչ նե րը ներ թա փան ցում են օր գա նիզմ ջրային աե րո զոլ նե րի ներշնչ ման 
հետևան քով: Հի վան դու թյան զար գա ցու մը մեծամասամբ կապ ված է թո քե րի 
ախ տա հար ման հետ (այս մե խա նիզմ նե րը դեռ ուսում նա սիր ված չեն): Ախ
տա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րն ը նդգրկում են թո քի ա վե լի քան մեկ բիլթ 
և ըն թա նում են որ պես հա մա ձուլ ված թո քա բորբ: Բոր բո քային պրո ցե սը տա
րած վում է տեր մի նալ բրոն խի ոլ նե րի և ալ վե ոլ նե րի վրա (ա վե լի պրոք սի մալ 
հատ ված նե րը սո վո րա բար ին տակտ են): Ախ տա հար ված շրջա նում տե ղի է 
ունե նում լեյ կո ցիտ նե րի ին տեն սիվ քայ քա յում (լի զիս)՝ պո լի մորֆ մի ջու կային 
(կո րի զա վոր) նեյտ րո ֆիլ նե րի և մակ րո ֆա գե րի էք սու դա ցիայով, կո րի զային 
դետ րի տի և ֆիբ րի նի կու տակ մամբ: Զար գա նում է նաև ին տերս տի ցիալ հյուս
ված քի ար տա հայտ ված այ տուց: Են թադր վում է, որ հի վան դու թյան այս և այլ 
կլի նի կա կան երևույթ նե րը պայ մա նա վոր ված են լե գի ո նել նե րի ար տա զատ վող 
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տոք սին նե րով: Նշենք նաև, որ բո լոր նկա րագրված փո փո խու թյուն նե րը պա
թոգ նո մո նիկ չեն և բնո րոշ են այլ ծա գում նա բա նու թյամբ թո քա բոր բե րին: 

Կ լի նի կա
 Տար բե րում են լե գի ո նե լո զի հետևյալ կլի նի կա կան ձևե րը.

1.  Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյուն (ծանր թո քա բորբ)
2.  Պոն տիա կի տենդ (Մի չի գան նա հան գի Պոն տիակ քա ղա քում տե ղի 

ունե ցած բռն կու մը բնու թագրվել է սուր սկզ բով, գրի պան ման ըն
թաց քով, մի ջին ծան րու թյամբ, գլխա ցա վով, տեն դով, մկա նա ցա վե
րով, սա կայն ա ռանց թո քա բոր բի ախ տան շան նե րի)

3. « ՖորտԲ րեգ» տենդ (տենդ, մաշ կային ցա նա վո րում)
4.  Հի վան դու թյան այլ հնա րա վոր ձևեր:

Պ րակ տիկ բժշ կու թյան մեջ ա ռա վել կարևոր նշա նա կու թյուն ունեն լե գե ո
ներ նե րի հի վան դու թյան թո քային և ար տա թո քային ձևե րը: 

Ար տա թո քային ձևը սուր գրի պան ման հի վան դու թյուն է, տևում է 25 օր: 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 48 ժամ: Հիմ նա կան 
նշան ներն ե ն՝ ջեր մու թյուն, գլխա ցավ, թու լու թյուն, մկա նային ցավ: Բուժ վում է 
ի նք նու րույն:

 Թո քային ձևի ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 210 (մինչև 16) օր, ախ
տանշան նե րը՝ ջեր մու թյուն, գլխա ցավ, թու լու թյուն, մկա նային ցավ, հազ, խոր
խար տադ րու թյուն: Կա րող է լի նել ա րագ ըն թա ցող մա հա ցու ել քով թո քա բորբ, 
շնչա ռու թյան կանգ և բազ մա թիվ օր գան նե րի ան բա վա րա րու թյուն: Մա հը վրա 
է հաս նում զար գա ցող թո քա բոր բի հետևանքով, շնչա ռու թյան խան գար ման 
կամ կան գի, ի նչ պես նաև օր գան նե րի ան բա վա րա րու թյան հետևան քով:

 Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյան ռիս կի գոր ծոն ներ են հա մար վում վի րա
հա տու թյու նը, ին տու բա ցիան, տե խ նի կա կան վենտիլյացիան, աս պի րա ցիան, 
նա զո գաստ րալ խո ղո վա կի առ կա յու թյու նը, ռես պի րա տոր թե րա պիայի սար
քա վո րում նե րի օգ տա գոր ծու մը: Ա մե նաըն կա լու նակ են հա մար վում ի մուն հա
մա կար գի խան գա րու մով, օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման են թարկ ված, օն
կո լո գիա կան և կոր տի կոս տե րոիդ ստա ցող հի վանդնե րը:

 Բար դու թյուն ներ
Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյան ա ռա վել ծանր բար դու թյունն է շնչա ռա կան 

ան բա վա րա րու թյու նը: Հոս պի տա լաց ված հի վանդնե րի ա վե լի քան 30%ի մոտ 
ար տա հայտ վում են հի պեր վեն տի լյա ցիայի և հի պոք սե միայի ախ տա նիշ նե րը: 
Նրանց գրեթե կե սի մոտ ին տու բա ցիայի և թո քե րի ար հես տա կան վեն տի լյա
ցիայի ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում: Մահ վան պատ ճառ է նախ և ա ռաջ 
շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նը, ի նչ պես նաև կո լապ սը, շո կը՝ ե րկ րոր դային 
ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյամբ: 
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Ախ տո րո շում
 Լե գի ո նե լո զի կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը ա ռանձ նա հա տուկ չեն, պա

թոգ նո մո նիկ ախ տա նիշ ներ չկան: Ախ տո րոշ ման գոր ծըն թա ցում մեծ նշա նա
կու թյուն է տր վում հա մա ճա րա կա բա նա կան նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյա նը, 
ի նչ պես նաև նա խոր դող թո քա բոր բի ծանր ըն թաց քին և ա վան դա կան թե րա
պիայի ա նար դյու նա վե տու թյա նը:

 Ռու տին հե տա զո տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ ա րյան և խոր խի ման րէա բա նա
կան հե տա զո տու թյուն նե րը, տա լիս են բա ցա սա կան ար դյունք: Ստո րին շնչա
ռա կան ուղի նե րի աս պի րա տում մեծ քա կա կու թյամբ գրա նու լո ցիտ նե րի և ալ
վե ո լյար մակ րո ֆա գեր են հայտ նա բեր վում, սա կայն գրամդ րա կան ման րէ ներ 
դրան ցում չեն լի նում, ի սկ ցանք սը սո վո րա կան սննդային մի ջա վայ րե րի վրա 
աճ չի տա լիս: 

Լե գի ո նե լո զի ախ տո րո շման հա մար օգ տա գոր ծում են հա տուկ մի ջա վայ
րեր, ը նդ ո րում՝ ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունի հե տա զոտ վող նյու թի ճիշտ նմու
շա ռու մը, ո րի ժա մա նակ պետք է բա ցառ վի բե րա նի խո ռո ջից միկ րոֆ լո րայի 
ներ թա փան ցու մը: 

Ախ տո րոշ ման կուլ տու րալ մե թոդ նե րն ա վե լի զգա յում են, քան ի մու նաֆ լո
ւո րես ցեն ցիայի մե թո դը:

 Կան խար գե լում
 Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյան կան խար գե լու մը նե րա ռում է տեխ նի կա կան 

մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում և հս կո ղու թյան ի րա կա նա ցում՝ ման րէ նե րի 
բազ մա ցու մը և աե րո զոլ նե րի տա րա ծու մը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար: 

Այդպիսի մի ջո ցա ռում ներ են հա մա պա տաս խան սար քե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կու մը՝ նե րա ռյալ կա նո նա վոր մաք րու մն ու ախ տա հա նու մը, ի նչ պես 
նաև այլ ֆի զի կա կան (ջեր մաս տի ճան) կամ քի միա կան (բի ո ցիդ ներ) մի ջոց նե
րի կի րա ռու մը՝ ման րէ նե րի բազ մա ցու մը նվա զա գույ նի հասց նե լու նպա տա կով:

Է ՇԵ ՐԻ ԽԻ ՈԶ 
ESCHERICHIOSIS (A04.0-A04.4) 

Է շե րի խի ո զը կամ ա ղի քային կո լի ին ֆեկ ցիան ա ղի քային ցու պի կի ախ տա
ծին շտա մե րով հա րուց վող  սուր ա ղի քային վա րակ է, ո րն ըն թա նում է ին տոք
սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շով և ստա մոք սա ղի քային ուղու ախ տա հար մամբ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Escherichia coli տե սա կին, Escherichia ցե

ղին, Enterobacteriaceae ըն տա նիք ին: Դրանք գրամ բա ցա սա կան, շար ժուն կամ 
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ան շարժ ցու պիկ ներ ե ն՝ կապ ված պե րիտ րի խիալ դա սա վոր ված մտ րակ նե րի 
առ կա յու թյան հետ: Լավ ա ճում են սո վո րա կան սննդային մի ջա վայ րե րում, 
ակ տիվ ֆեր մեն տաց նում են ած խաջ րե րը: Կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րում, 
ա միս նե րով պահ պան վում են հո ղում, ջրում, ար տա թո րանք նե րում: Կա րող են 
բազ մա նալ սննդում՝ հատ կա պես կա թի  և կաթ նամ թեր քի մեջ: Ա րագ քայ քայ
վում են ե ռաց նե լիս և ախ տա հա նիչ նյու թե րի ազ դե ցու թյու նից: 

Է շե րի խիա ներն ունեն բարդ ան տի գե նային կա ռուց վածք՝ Oսո մա տիկ ջեր
մա կա յուն, Kմա կե րե սային պա տի ճային և Hմտ րա կային ջեր մազ գա յուն ան
տի գեն ներ: Ներ կա յումս ը ստ Oսո մա տիկ ան տի գե նի տար բե րում են է շե րի
խիա նե րի մոտ 160 խումբ: Յու րա քան չյուր խումբ բա ժան վում է են թախմ բե րի 
ը ստ մտ րա կային և պա տի ճային ան տի գեն նե րի: 

Է շե րի խիա նե րի ախ տած նու թյան մե խա նիզմ նե րը տար բեր են, և, կախ ված 
դրան ցից, տար բե րում են ա ղի քային ցու պիկ նե րի 5 տե սակ՝ էն տե րո տոք սի գեն 
(ETEC), էն տե րոին վա զիվ (EIEC), էն տե րո պա թո գեն (EPEC), էն տե րո հե մո ռա գիկ 
(EHEC) և էն տե րոագ րե գա տիվ (EAEC): 

Էն տե րո տոք սի գեն ա ղի քային ցու պիկ. ա ռա ջաց նում է խո լե րան ման հի վան
դու թյուն ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
խո լե րո գե նի նման վող տոք սին ար տադ րե լու ունա կու թյամբ: Այս ցու պիկ նե րը 
նաև ճա նա պար հորդ նե րի լու ծի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից  են: Դրանք պատ
կա նում են հետևյալ խմ բե րին՝ O6, O8, O15, O20, O25, O27, O63, O78, O115, O148, 
O159 և այլն: 

Էն տե րոին վա զիվ ա ղի քային ցու պիկ, ա ռա ջաց նում է դի զեն տե րիան ման հի
վան դու թյուն: Հիմ նա կա նում դրանք 0124 և 0151 շտա մերն են: 

Էն տե րո պա թո գեն ա ղի քային ցու պիկ. ե րե խա նե րի կո լի էն տե րիտ նե րի հիմ
նա կան պատ ճառ նե րից մե կն է: Որ պես կա նոն, մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում 
հի վան դու թյուն չի ա ռա ջաց նում: 

Էն տե րո հե մո ռա գիկ ա ղի քային ցու պիկ. այս հա րու ցիչ ներն ար տադ րում են 
ցի տո տոք սին (Shigalike toxin), ա ռա ջաց նում են հե մո կո լի տով ըն թա ցող դի
զեն տե րիան ման հի վան դու թյուն: Հիմ նա կան շտա մը 0157:H7ն է, ո րը կա
պակց վում է նաև հե մո լի տիկու րե միկ հա մախ տա նի շի հետ: 

Էն տե րոագ րե գա տիվ ա ղի քային ցու պիկ. ա ռա ջաց նում է հի վան դու թյուն 
հիմ նա կա նում թույլ ի մուն հա մա կար գով մարդ կանց շրջա նում: 

Ա ղի նե րում է շե րի խիա նե րի քայ քա յու մը բե րում է լի պո պո լի սա խա րի դային 
բնույ թի էն դո տոք սի նի ան ջատ ման, ո րով պայ մա նա վոր ված է ը նդհա նուր ին
տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շը: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Հի վան դու թյան աղ բյուր է հի վանդ մար դը (հիմ նա կա նում ջնջ ված ձևե րով), 

ա վե լի հազ վա դեպ՝ ռե կոն վա լես ցեն տը կամ վա րա կա կի րը: Վեր ջին նե րիս դե րը 
կտրուկ ա ճում է, ե թե նրանց աշ խա տան քը կապ ված է սննդար դյու նա բե րու թյան 
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և սննդի ի րաց ման հետ: Փո խանց ման մե խա նիզ մը ֆե կալօ րալ է: Փո խանց
ման ուղի նե րից հիմ նա կան դեր ունի սննդայի նը, հատ կա պես՝ կա թը և կաթ
նամ թեր քը: Ե րկ րորդ հիմ նա կան փո խանց ման ուղին ջրայինն է: Ո րոշ հա րու
ցիչ նե րի հա մար (օր.՝ 0124) ա պա ցուց ված է նաև կոն տակտկեն ցա ղային ճա
նա պար հով փո խան ցու մը: Ման կա կան կո լեկ տիվ նե րում վա րա կը կա րող է 
փո խանց վել նաև կոն տա մի նաց ված խա ղա լիք նե րի, խնամ քի պա րա գա նե րի, 
ան ձնա կազ մի կեղ տոտ ձեռ քե րի մի ջո ցով: 

Էն տե րոին վա զիվ և էն տե րո հե մո ռա գիկ ա ղի քային ցու պիկ նե րը կա րող են 
ա ռա ջաց նել ի նչ պես սպո րա դիկ դեպ քեր, այն պես էլ հա մա ճա րակ ներ: Միև
նույն ժա մա նակ նշ ված հա րու ցիչ նե րի հպա վա րա կե լի ու թյու նը շատ ա վե լի 
ցածր է, քան շի գել ??ա նե րի նը: Հի վան դի կող մից հա րու ցիչն ար տա զատ վում է 
մոտ 710 օր, հազ վա դեպ ձգ վում է մինչև 3 շա բաթ: 

Էն տե րո տոք սի գեն ա ղի քային ցու պի կով ա ռա ջա ցած վա րա կը հիմ նա կա
նում հան դի պում է տաք և խո նավ կլի մայով ե րկր նե րում և մինչև 2 տա րե կան 
ե րե խա նե րի շրջա նում: 

Ախ տա ծա գում 
Ախ տա ծագ ման մե խա նիզմ նե րը տար բեր ե ն՝ կախ ված հա րուց չի տե սա

կից: Էն տե րոին վա զիվ և էն տե րո հե մո ռա գիկ ա ղի քային ցու պիկ նե րի դեպ
քում ախ տա ծագ ման մե խա նիզմ նե րը նման են շի գելյո զի դեպ քում առ կա մե
խա նիզմ նե րին՝ բակ տե րիա նե րի ին վա զիա է պի թե լյալ բջիջ ներ և տոք սի նի 
ար տադ րու թյուն: 

Էն տե րո տոք սի գեն ա ղի քային ցու պիկն ին վա զիայի հատ կու թյամբ օ ժտ ված 
չէ: Ա ղի նե րի լու սանցք թա փան ցե լուց հե տո այս հա րու ցիչ ներն ադ հեզ վում են 
է պի թե լի ո ցիտ նե րի մա կե րե սին, ար տադ րում են էն տե րո տոք սին, ո րն ակ տի
վաց նում է ցԱՄՖը և ցԳՄՖը՝ է լեկտրո լիտ նե րը և ջուրը տե ղա փոխ ելով դե պի 
ա ղու լու սանցք և առաջացնելով ջրային լու ծ: 

Մյուս շտա մնե րի ախ տա ծագ ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը 
սա կավ են: 

Կ լի նի կա
 Դի զեն տե րիան ման է շե րի խի ո զի դեպ քում ին կու բա ցի ոն շրջա նը 13 օր 

է: Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր, ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շը թույլ է 
դրսևոր ված, սա կայն հազ վա դեպ կա րող է դիտ վել ֆեբ րիլ ջեր մու թյուն, ո րն 
ուղեկց վում է դո ղով և սար սու ռով: Հի վանդնե րը գան գատ վում են գլխա ցա
վից, ը նդհա նուր թու լու թյու նից, գլխապ տույ տից, ո րո վայ նի կծ կան քան ման 
ցա վե րից: Մի քա նի ժամ ան ց միա նում է լու ծը՝ օ րա կան 510 ան գամ, ջրիկ, 
լոր ձի և ա րյան առ կա յու թյամբ: Ո րոշ դեպ քե րում ար տա թո րանք նե րը կորց նում 
են կղան քային բնույ թը՝ պա րու նա կե լով միա յն լորձ և ա րյուն: Փս խում հազ վա
դեպ է դիտ վում: Է շե րի խի ո զի դեպ քում, հա մե մա տած շի գելյո զի հետ, նքոց ներ 
ա վե լի քիչ են դիտ վում: 
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Օբյեկ տիվ զննմամբ լե զուն փա ռա կա լած է, ո րո վայ նը՝ փա փուկ, փք ված, 
ցա վոտ՝ հաստ ա ղու ամ բողջ եր կայն քով և հար պոր տային շրջա նում: Ռեկ տո
ռո մա նոս կո պիայով հայտ նա բեր վում է կա տա րալ, եր բեմն՝ կա տա րալհե մո
ռա գիկ կամ խո ցային պրոկ տո սիգ մոի դիտ: Հի վան դու թյունն ըն թա նում է թեթև 
և մի ջին ծան րու թյամբ՝ 57 օր հե տո ա վարտ վե լով լա վաց մամբ, 57% դեպ քե
րում կա րող է դիտ վել ծանր ըն թացք:

 Խո լե րան ման է շե րի խի ո զի կլի նի կա կան նկա րա գի րը հի շեց նում է խո լե
րայի թեթև ըն թացք: Ին կու բա ցի ոն շրջա նը 13 օր է:  Հի վան դու թյու նը սկս վում 
է սուր: Հի վանդնե րը գան գատ վում են թու լու թյու նից, դյուր հոգ նե լի ու թյու նից, 
սրտ խառ նո ցից, ո րոնց միա նում է է պի և մե զո գաստ րալ շրջա նի կծ կան քան
ման բնույ թի ցա վը, փս խու մը և լու ծը: Փս խու մը, որ պես կա նոն, բազ մա կի է: 
Կղան քը հա ճա խա կի է (510 և ա վել ան գամ), ջրիկ, ա ռատ, ա ռանց ախ տա բա
նա կան խառ նուրդ նե րի: Խո լե րան ման է շե րի խի ո զի կարևո րա գույն ախ տա նիշ
նե րից մե կը տեն դի բա ցա կա յու թյունն է: Հի վան դու թյան տևո ղու թյու նը մի ջի
նում 34 օր է: 

Էն տե րո հե մո ռա գիկ է շե րի խի ո զի կլի նի կա կան պատ կե րը նման վում է դի
զեն տե րիայի, սա կայն հի վանդնե րի 35%ի մոտ հի վան դու թյան 68րդ օ րե
րին զար գա նում է հե մո լի տիկու րե միկ հա մախ տա նիշ: Այս հա մախ տա նի շի 
զար գաց մա նը կա րող է նպաս տել հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի կի րա
ռու մը: Մա հա ցու թյու նը հաս նում է 37%ի: 

Ախ տո րո շում 
Հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման հա մար կլի նի կա կան և հա մա ճա րա կա բա

նա կան հե տա զո տու թյուն նե րին զու գա հեռ կա տար վում են լա բո րա տորգոր
ծի քային հե տա զո տու թյուն ներ: Ա ռա վել նշա նա կու թյուն ունի կղան քի և փսխ
ման զանգ վա ծի բակ տե րիա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը: Շի գե լա նե րի, է շե
րի խիա նե րի և ո րոշ այլ բակ տե րիա նե րի ան տի գեն նե րի նմա նու թյան պատ ճա
ռով շճա բա նա կան մե թոդ նե րը լայն կի րա ռու թյուն չու նեն: Ախ տո րոշ ման նպա
տա կով կի րառ վում է նաև ՊՇՌ:

 Բու ժում 
Խո լե րան ման է շե րի խի ո զի դեպ քում բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներն հիմ նա

կա նում ո ւղղ ված են ջրաա ղային հաշ վեկշ ռի վե րա կանգ մա նը՝ per os կամ նե
րե րա կային ճա նա պար հով հե ղուկ նե րի նշա նակ ման մի ջո ցով: Հա կա բակ տե
րիալ մի ջոց նե րից կա րե լի է նշա նա կել նիտ րո ֆու րան ներ կամ քի նո լոն ներ՝ մի
ջին ծան րու թյան կամ ծանր ըն թաց քի դեպ քում: 

Էն տե րոին վա զիվ ա ղի քային ցու պի կով հա րուց ված հի վան դու թյան դեպ
քում բու ժա կան մո տե ցում նե րը նույնն են, ի նչ շի գելյո զի դեպ քում: 

Էն տե րո հե մո ռա գիկ ա ղի քային ցու պի կով հա րուց ված վա րա կի դեպ քում 
հա կա բի ո տիկ նե րը հա կա ցուց ված են, քա նի որ բարձ րաց նում են հե մո լի տիկ
ու րե միկ հա մախ տա նի շի զար գաց ման հա վա նա կա նու թյու նը:
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 Կան խար գե լում 
Յու րա հա տուկ կան խար գե լու մը բա ցա կա յում է: Ոչ յու րա հա տուկ կան

խար գել ման նպա տա կով կա տար վում են սա նի տա րա լու սա վոր չա կան 
աշ խա տանք ներ: 

 ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՀԵ ՊԱ ՏԻՏ A 
VIRAL HEPATITIS A (B15)

 Վի րու սային հե պա տիտ Aն լյար դի ֆունկ ցիայի խան գար մամբ ըն թա ցող 
բարձր հպա վա րա կե լի ու թյամբ ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն է, ո րը դրսևոր վում 
է հիմ նա կա նում ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շով և դեղ նու կով:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Վի րու սային հե պա տիտ Aի հա րու ցի չը (HAV) էն տե րո վի րուս է, պատ կա

նում է Enterovirus ցե ղին, Picornaviridae ըն տա նի քին: Վի րու սի գե նո մը ներ կա
յաց ված է միա թել ՌՆԹով: Պա տի ճի եր կա րու թյու նը 2730 նմ է, ներ կա յաց
ված է մեկ ան տի գե նային տի պով: HAVը բնու թագրվում է տար բեր ֆի զի կա քի
միա կան ազ դակ նե րի, ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի նկատ մամբ ար տա հայտ ված 
կա յու նու թյամբ: Սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում կա րող է պահ պան վել մի քա
նի շա բա թից մի քա նի ա միս: Այն ո չն չա նում է 5 րո պե ե ռաց նե լիս, զգա յուն է 
ֆոր մա լի նի, ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի նկատ մամբ, հա րա բե
րա կանորեն կա յուն է քլո րի նկատ մամբ (0,1 % քլո րա մի նի լու ծույ թը ո չն չաց նում 
է վի րու սը 15 րոպեո ւմ): Ար հես տա կան պայ ման նե րում կուլ տի վա ցու մը դժ վա
րա ցած է՝ պայ մա նա վոր ված դրանց ցածր ա դապ տա տիվ ունա կու թյուն նե րով: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Վի րու սային հե պա տիտ Aն ան թրո պո նոզ ա ղի քային վա րակ է: Վա րա կի 

աղ բյուր է հի վանդ մար դը՝ հի վան դու թյան մա նի ֆեստ և ոչ մա նի ֆեստ ձևե րով: 
Հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սան կյու նից ա ռա վել մեծ նշա նա կու թյուն ունեն ոչ 
մա նի ֆեստ ձևով հի վանդնե րը, ո րոնց թի վը գե րա զան ցում է մա նի ֆես տային 
ձևե րով հի վանդնե րի թվին: Հի վան դը վա րա կիչ է ին կու բա ցի ոն շրջա նի վեր
ջից, պրոդ րո մալ շրջա նում և դեղ նու կային շրջա նի սկզ բում: Դեղ նու կի ի հայտ 
գա լուն զու գընթաց հի վան դի կղան քում վի րու սային ծան րա բեռն վա ծու թյու
նը կտրուկ նվա զում է: Վի րու սային հե պա տիտ Aի հիմ նա կան փո խանց ման 
մե խա նիզ մը կղան քաբե րա նային է (ֆե կալօ րալ), ո րն ի րա կա նաց վում է փո
խանց ման ջրային, ա լի մեն տար և կոն տակտկեն ցա ղային ուղի նե րով: Հատ
կա պես նշա նա կու թյուն ունի փո խանց ման ջրային ուղին, ո րով պայ մա նա վոր
ված են հա մա ճա րա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բռն կում նե րը: Օ րի նակ՝ 
1988թ. Շան հա յում գրանց ված վի րու սային հե պա տիտ Aի ջրային բռնկ ման 
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հետևան քով վա րակ վել է 300000 մարդ: Չի բա ցառ վում նաև հա րուց չի փո
խանց ման պա րեն տե րալ (ա րյան փոխ նե րար կում, նե րե րա կային թմ րա մո լու
թյուն) և սե ռա կան ուղին (հո մո սեք սո ւալ հա րա բե րու թյուն ներ): Հի վան դու թյա
նը բնո րոշ է ա մառա շուն սե զո նայ նու թյու նը: Ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդհա
նուր է, բայց ա վե լի հա ճախ հի վան դա նում են ե րե խա նե րը, միև նույն ժա մա նակ 
ե րե խա նե րի շրջա նում գե րակշ ռում են հի վան դու թյան ոչ մա նի ֆեստ ձևե րը: 

Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան՝ վի րու
սային հե պա տիտ Aի բարձր ռիսկ են կազ մում հետևյալ խմ բե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը՝ ան բա վա րար հի գի ե նայով, ան վտանգ ջրի ան հա սա նե լի ու թյամբ, 
հո գե մետ դե ղո րայք օգ տա գոր ծող ներ, հի վան դի հետ շփում ունե ցող հա րա
զատ ներ, սուր վի րու սային հե պա տիտ Aով հի վան դի հետ սե ռա կան հա րա
բե րու թյուն ներ ունե ցող ան ձինք, դե պի բարձր էն դե մի կու թյամբ ե րկր ներ ճա
նա պար հոր դող ներ, ո րոնք չեն պատ վաստ վել: Չնա յած շատ ե րկր նե րում ան
վտանգ և ար դյու նա վետ պատ վաստ ման ներդր ման շնորհիվ հի վան դա ցու թյան 
նվազ մա նը (օ րի նակ՝ Ա ՄՆո ւմ 2011թ. հի վան դա ցու թյու նը կազ մել է 0,4/100000 
բնակ չի հաշ վով, այն դեպ քում, ե րբ 1999թ. այն կազ մել է 6/100000 բնակ չի 
հաշ վով) վի րու սային հե պա տիտ Aով պայ մա նա վոր ված սննդային և ջրային 
բռն կում նե րը շա րու նա կում են մնալ լուրջ ա ռող ջա պա հա կան խն դիր ներ: 

Ախ տա ծա գում 
Վի րու սային հե պա տիտ Aն բա րեն պաստ ել քով, ցիկ լիկ ըն թաց քով վա

րակ է: Վա րա կու մից և ա ռաջ նային ռեպ լի կա ցիայից հե տո վի րու սը ա ղի նե
րից թա փան ցում է ա րյան մեջ: Ա ռա ջա ցած վի րու սե միան պայ մա նա վո րում 
է ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շի զար գա ցու մը հի վան դու թյան 
սկզբ նա կան շրջա նում և հա րուց չի հե մա տո գեն (նաև լիմ ֆո գեն) սերմ նաց րու
մը լյար դում: Վի րու սային հե պա տիտ Aի ժա մա նակ լյար դային հյուս ված քում 
հե պա տո ցիտ նե րի վնաս ման և բոր բո քային փո փո խու թյուն նե րի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում մեծ նշա նա կու թյուն է տր վում վի րու սի ցի տո պա թո գեն ազ դե
ցու թյա նը և ի մուն մե խա նիզմ նե րին: Բջ ջային մե տա բո լիզ մի խան գա րու մը, 
լի պիդ նե րի պե րօք սի դային օք սի դաց ման գոր ծըն թաց նե րի ուժե ղա ցու մը` հա
կաօք սի դան տային պաշտ պա նու թյան ը նկճ մամբ, ուղեկց վում է հե պա տո ցիտ
նե րի թա ղան թի թա փան ցե լի ու թյան բարձ րաց մամբ: Դրա հետևան քով տե ղի 
է ունե նում կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի վե րա բաշ խում՝ բջ ջից K+ ի ոն
նե րի և ֆեր մենտ նե րի ե լք և հա կա ռա կը` ար տաբջ ջային հե ղու կից դե պի բջիջ 
Na+, Ca2+ ի ոն նե րի մուտք, ո րը նպաս տում է հի պեր հիդ րա ցիայի ա ռա ջաց մա նը: 
Լի զո սո մալ թա ղանթ նե րի թա փան ցե լի ու թյան բարձ րա ցու մը և ակ տիվ հիդ
րո լազ նե րի զանգ վա ծային ել քը ա ռա ջաց նում է բջիջ նե րի աու տո լիզ, ո րը բե
րում է հե պա տո ցիտ նե րի ցի տո լի զի և նեկ րո բի ո զի: Բոր բո քային և նեկ րո բի ո
տիկ պրո ցես նե րի զար գաց ման հետևանքով զար գա նում են ցի տո լի տիկ, մե
զեն խի մալբոր բո քային և խո լես տա տիկ հա մախ տա նիշ նե րը: Հե պա տիտ նե րի 
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ժա մա նակ հիմ նա կա նում հան դի պում է ցի տո լի տիկ հա մախ տա նի շը, ո րի 
լա բո րա տոր ցու ցա նիշ ներն են Ա սԱՏի և Ա լԱՏի ակ տի վու թյան, եր կա թի 
պա րու նա կու թյան բարձ րա ցու մը, պրոթ րոմ բի նային ին դեք սի ի ջե ցու մը: Մե
զեն խի մալբոր բո քային հա մախ տա նիշն ար տա հայտ վում է γգ լո բու լին նե րի 
բարձ րաց մամբ, կո լոի դային փոր ձե րի փո փոխ մամբ (սու լե մային, թի մո լային 
փոր ձեր): Խո լես տա տի կը՝ ա րյան մեջ կապ ված բի լի ռու բի նի, լե ղաթ թու նե րի, 
խո լես տե րի նի, հիմ նային ֆոս ֆա տա զայի, գամ մագ լյու տա միլտ րանս պեպ տի
դա զայի ա ճով: Հե պա տիտ Aի ժա մա նակ լյար դի հյուս ված քի ախ տա հա րու մը 
դար ձե լի է: Հե պա տիտ Aին բնո րոշ չէ քրո նիկ ձևե րի զար գա ցու մը, այդ թվում 
նաև վի րու սակ րու թյու նը: Հազ վա դեպ (1%ից պա կաս դեպ քե րում) այն կա րող 
է պատ ճառ դառնալ սուր լյար դային ան բա վա րա րու թյան: Ո րոշ հե ղի նակ նե րի 
տվյալ նե րով՝ ի մու նան բա վա րա րու թյամբ ե րե խա նե րի շրջա նում վի րու սի ար
տա զա տու մը կղան քով կա րող է պահ պան վել մինչև մի քա նի ա միս: Հի վան
դու թյու նից հե տո զար գա նում է տի պոս պե ցի ֆիկ կա յուն ի մու նի տետ:

Կ լի նի կա
 Տար բե րում են վի րու սային հե պա տիտ Aի հետևյալ ձևե րը` 
•	 ըստ ախտանիշ նե րի ար տա հայտ վա ծու թյան՝ ոչ մա նի ֆեստ (ի նա պա

րանտ և սուբկ լի նի կա կան) և մա նի ֆես տային (ար տա հայտ ված) ձևեր 
(ոչ դեղ նու կային և դեղ նու կային) 

•	 ըստ ըն թաց քի՝ սուր, ձգձգ վող (հան դի պում է հազ վա դեպ) 
•	 ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝ թեթև, մի ջին, ծանր:

HAVով վա րակ ման դեպ քում հա ճախ զար գա նում է սուբկ լի նի կա կան ձևը:
 Մա նի ֆես տային ձևե րի ժա մա նակ ա ռանձ նաց նում են հետևյալ շրջան նե

րը՝ ին կու բա ցի ոն, պրոդ րո մալ (նա խա դեղ նու կային), ծաղկ ման շրջան (դեղ
նու կային) և ռե կոն վա լես ցեն ցիայի: Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 17 շա բաթ, 
մի ջի նում՝ 2128 օր: Պրոդ րո մալ շրջա նի տևո ղու թյու նը մի ջի նում 57 օր է (12 
օ րից մինչև 1421 օր) և բնու թագրվում է ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ
տա նի շով, ո րն ար տա հայտ վում է գրի պան ման (տեն դային), աս թե նո վե գե տա
տիվ, դիս պեպ տիկ և խա ռը տար բե րակ նե րով: Ա ռա վել հա ճախ զար գա նում է 
«տեն դայինդիս պեպ տիկ» տար բե րա կը, ո րի ժա մա նակ դիտ վում է սուր սկիզբ 
և 13 օր ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում մինչև 38400, քի թըմ պա նում թեթև 
կա տա ռալ փո փո խու թյուն ներ, գլխա ցավ, ա խոր ժա կի ան կում, հազ վա դեպ՝ 
փս խում, տհաճ զգա ցո ղու թյուն է պի գաստ րալ շրջա նում: Մե զը 24 օր հե տո 
ձեռք է բե րում գա րեջ րի կամ թեյի գույն: Պրոդ րո մալ շրջա նի վեր ջում կղան
քը դառ նում է ա խո լիկ, դիտ վում է հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա: Կենսա քի միա
կան հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հայտ նա բեր վում է Ա լԱՏի ակ տի վու թյան 
բարձ րա ցում, թի մո լային փոր ձի բարձ րա ցում, շճա բա նա կան հե տա զո տու
թյամբ՝ հա կա մար մին ներ HAV IgM: Հի վանդնե րը գան գատ վում են ա խոր ժա կի 
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ան կու մից, սրտ խառ նո ցից, եր բեմն՝ փս խու մից, է պի գաստ րալ շրջա նում և աջ 
թու լա կո ղում ծան րու թյան զգա ցու մից: Վաղ շրջա նում դեղ նու կը ար տա հայտ
վում է բե րա նի լոր ձա թա ղան թի (լեզ վի սան ձիկ և քիմք) և սկ լե րա նե րի, հե
տա գա յում՝ մաշ կի վրա: Դիտ վում է բրա դի կար դիա և հի պո տեն զիա, սր տի 
տո նե րի խլա ցում: Լե զուն փա ռա կա լած է, լյար դը՝ մե ծա ցած, եզ րը կլո րա ցած 
է և ցա վոտ: Փայ ծա ղի մե ծա ցում լի նում է 1/3 դեպ քե րում: Առ կա է մե զի մգա
ցու մը և կղան քի ա խո լիան: Պե րի ֆե րիկ (ծայ րա մա սային) ա րյան մեջ հայտ
նա բեր վում է լեյ կո պե նիա հա րա բե րա կան լիմ ֆո ցի տոզ, դան դա ղա ցած Է ՆԱ: 
Ծաղկ ման շրջա նը տևում է 23 շա բաթ: Դեղ նու կի ի հայտ գա լուն զու գըն թաց 
հի վան դի ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը լա վա նում է, ո րը կարևոր տար բե րա կիչախ
տո րո շիչ նշան է: Հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նը կախ ված է ի նչ պես 
ին տոք սի կա ցոն հա մախ տա նի շի ար տա հայտ վա ծու թյու նից, այն պես էլ լյար դի 
ֆունկ ցի ո նալ փոր ձե րի շե ղում նե րից (պ րոթ րոմ բի նային ին դեքս և այլն): Վի
րու սային հե պա տիտ Aն հիմնականում ունե նում է թեթև և մի ջին ծան րու թյան 
ըն թացք: 

Ելք 
Ել քը բա րեն պաստ է: Ֆուլ մի նանտ ձևե րը հան դի պում են շատ հազ վա դեպ 

(1%ից պա կաս): Քրո նիկ հե պա տիտ Bով և Cով հի վանդնե րը բարձր ռիս կի 
խումբ են ֆուլ մի նանտ հե պա տի տի և լյար դային ան բա վա րա րու թյան զար
գաց ման ա ռու մով: 

Ախ տո րո շում 
Վի րու սային հե պա տիտ Aի ախ տո րո շու մը հիմն վում է հա մա ճա րա կա բա

նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա կան և լա բո րա տոր հե տա զոտ ման ար դյունք նե
րի վրա: Հե պա տի տի ախ տո րո շու մը հիմն վում է բի ո քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի 
կոմպ լեք սի վրա, ո րն ար տա ցո լում է լյար դի կարևո րա գույն ֆունկ ցիա նե րը: 
Վաղ և զգա յուն ցու ցա նիշ է մե զում ուրո բի լի նո գե նի բարձ րա ցու մը: Ա րյան շի
ճու կում դիտ վում է բի լի ռու բի նի մա կար դա կի բարձ րա ցում՝ հատ կա պես կապ
ված ֆրակ ցիայի հաշ վին, Ա լԱՏ, Ա սԱՏի ակ տի վու թյան բարձ րա ցում, դրա
կան են կո լոի դային փոր ձե րը ( թի մոլ, սու լե մա): Վի րու սային հե պա տիտ Aի 
շճա բա նա կան ախ տո րո շու մը հիմն ված է շի ճու կում յու րա հա տուկ հա կա մար
մին նե րի հայտ նա բեր ման վրա (HAV IgM): Վի րու սի ՌՆԹի հայտ նա բե րու մը 
ի րա կա նաց վում է ՊՇՌ մե թո դով:

 Բու ժում 
Վի րու սային հե պա տիտ Aն մե ծ  մա սամբ  ի նք նա լա վա ցող հի վան դու

թյուն է: Յու րա հա տուկ հա կա վի րու սային բու ժու մը բա ցա կա յում է: Բու ժա կան 
մի ջո ցա ռում նե րը հիմ նա կա նում ախ տան շա նային են (դե զին տոք սի կա ցիա, 
ջեր մի ջեց նող ներ և այլն): Կարևոր վում է խնայո ղա կան ռե ժի մի և ռա ցի ո նալ 
սննդա կար գի պահ պա նու մը, ո րը մաք սի մալ հարս տաց վում է բնա կան վի տա
մին նե րով մր գե րի, բան ջա րե ղեն նե րի, հյու թե րի հաշ վին: Հի վանդնե րին պետք 
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է տե ղե կաց նել հե պա տո տոք սիկ դե ղա մի ջոց նե րի ըն դու նու մից խու սա փե լու 
մա սին: Ռե կոն վա լես ցենտ նե րը են թարկ վում են դիս պան սեր կլի նի կոլա բո րա
տոր հս կո ղու թյան 3 ա մս վա ըն թաց քում:

 Կան խար գե լում 
Անց կաց նում են հա մա լիր սա նի տա րահի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում ներ՝ հի վան

դի մե կու սա ցում, կոն տակ տա վոր նե րի հս կո ղու թյուն, օ ջախ նե րում՝ ըն թա ցիկ 
և եզ րա փա կիչ ախ տա հա նու թյուն: Յուրահատուկ կան խար գե լու մն ի րա կա
նաց վում է ակ տիվ ի մու նի զա ցիայով՝ ը ստ հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցում
նե րի: Պատ վաս տա նյու թը ապաակ տի վաց ված վի րուս է, ո րն ան վտանգ է նույ
նիսկ ի մու նան բա վա րա րու թյամբ հի վանդնե րի շրջա նում կի րառ ման հա մար: 
Հղի նե րին պատ վաս տե լիս պետք է հաշ վի առ նել պատ վաստ ման կողմ նա կի 
ազ դե ցու թյուն/ վա րակ ման ռիսկ հա րա բե րակ ցու թյու նը: Հետշ փու մային կան
խար գել ման նպա տա կով և հա մա ճա րակ նե րի դեպ քում կա տար վում է պատ
վաս տա նյու թի միան վագ նե րար կում կամ պատ րաս տի ի մու նոգ լո բու լին նե րի 
նե րար կում միջմ կա նային ե ղա նա կով:

 ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՀԵ ՊԱ ՏԻՏ E 
VIRAL HEPATITIS E (B17.2)

 Վի րու սային հե պա տիտ Eն պատ կա նում է ֆե կալօ րալ մե խա նիզ մով 
փո խանց վող, հա մա ճա րա կային տա րած ման հա կու մով սուր վի րու սային 
հե պա տիտ նե րին:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Հա րու ցի չը (HEV) ՌՆԹ պա րու նա կող կա լի ցի վի րուս նե րին նման վող վի

րուս է՝ 3234 նմ տրա մագ ծով: Հե պա տիտ A վի րու սի հետ հա մե մա տած HEVն 
ա վե լի ան կա յուն է ջեր մային և քի միա կան ազ դե ցու թյուն նե րի հան դեպ: Հայտ
նի է վի րու սի 4 գե նո տիպ: 1 և 2 գե նո տի պե րը հայտ նա բեր վում են միայն մարդ
կանց շրջանում: 3 և 4 գե նո տի պե րը շրջա նա ռում են տար բեր կեն դա նի նե րի 
մոտ (ըն տա նի և վայ րի խո զեր, եղ նիկ ներ) և կա րող են փո խանց վել մար դուն:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Վի րու սային հե պա տիտ Eն բնու թագրվում է փո խանց ման կղան քաբե

րա նային (ֆե կալօ րալ) մե խա նիզ մով, գե րակշ ռում է ջրային ուղին՝ հատ կա
պես վատ սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րում, ին չը կա րող է ա ռա ջաց նել 
պայ թյու նան ման բռն կում ներ՝ բարձր հի վան դա ցու թյամբ: Վա րա կի աղ բյուր է 
հի վանդ մար դը: Շատ հազ վա դեպ փո խան ցու մը կա րող է լինել վա րակ ված 
կեն դա նու վատ ջեր մային մշակ ման են թարկ ված մսի օգ տա գոր ծու մից, վա
րակ ված ա րյան փոխ նե րար կու մից և ուղղաձիգ ճա նա պար հով՝ մո րից պտ ղին: 
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Հի վան դու թյու նը հան դի պում է ա մե նուր, սա կայն գե րակշ ռում է արևա դար
ձային և մերձարևա դար ձային տա րա ծաշրջան նե րում ե րի տա սարդ ան ձանց 
շրջա նում: Ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյան տվյալ նե րով՝ մարդու HEVի 3րդ 
և 4րդ գե նո տի պե րը հայտ նա բեր վել են խո զե րի, վա րազ նե րի, եղ նիկ նե
րի շրջանում, վեր ջին ներս հա մար վում են վի րու սի կրող, հի վան դու թյուն չի 
զար գա նում: Ը ստ ո րոշ հե ղի նակ նե րի՝ հի վան դու թյու նը կա րող է փո խանց վել 
այդ կեն դա նի նե րից մար դուն՝ շփ ման ճա նա պար հով: Հի վան դու թյու նից հե տո 
ա ռա ջա նում է բա վա կա նին կա յուն (սա կայն ոչ ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում 
պահ պան վող), տի պոս պե ցի ֆիկ ի մու նի տետ: Ռիս կի խումբ են հղի նե րը, ո րոնց 
մոտ հի վան դու թյունն ըն թա նում է ծանր՝ բե րե լով սուր լյար դային ան բա րա
րու թյան: Հղի նե րի շրջա նում մա հա ցու թու նը կազ մում է 2025%: Ը ստ Ա ռող
ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան՝ տա րե կան գրանց վում է 
վի րու սային հե պա տիտ Eի կլի նի կո րեն ար տա հայտ ված 3,3 մլն դեպք, մա հա
ցու թյու նը միայն 2015թ. կազ մել է 44000: 

Ախ տա ծա գում 
HEVն ունի ան մի ջա կան ցի տո պա թիկ ազ դե ցու թյուն: Ի մու նո պա թո լո գիկ 

բջ ջային մե խա նիզմ նե րը հե պա տո ցիտ նե րի վնաս ման գոր ծըն թա ցում ա ռանձ
նա պես դեր չու նեն:

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 210 շա բաթ: Հի վան դու թյու նը սկս վում է աս

տի ճա նա բար, պրոդ րո մալ շրջա նը տևում է 110 օր, ո րի ըն թաց քում հի վանդնե
րի մոտ զար գա նում է դյուր հոգ նե լի ու թյուն, մկա նա հո դա ցա վեր, ան կա յուն 
տրա մադ րու թյուն և դիս պեպ տիկ հա մախ տա նիշ ներ, եր բեմն՝ կար ճատև տենդ: 
Ի տար բե րու թյուն վի րու սային հե պա տիտ Aի՝ դեղ նու կի ա ռա ջաց մա նը զու
գընթաց՝ հի վանդնե րի վի ճա կը չի լա վա նում: Հե պա տիտ Eն սուր, ցիկ լիկ ըն
թաց քով հի վան դու թյուն է, դրսևոր վում է դեղ նու կով, լյար դի չա փե րի ոչ զգա լի 
մե ծաց մամբ, մե զի գույ նի մգաց մամբ և եր բեմն՝ ա խո լիկ կղան քով: 

Հե պա տիտ Eի ա ռանձ նա հատ կու թյուն է հա մար վում հղի նե րի մոտ ծանր 
ըն թաց քը՝ հատ կա պես հղի ու թյան ե րկ րորդ կե սում, և ան բա րեն պաստ ել
քը: Սո վո րա բար ծննդա բե րու թյու նից ա ռաջ կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո 
դիտ վում է ի նք նազ գա ցո ղու թյան կտրուկ վա տա ցում: Որ պես կա նոն, տե ղի 
է ունե նում պտ ղի ան տե նա տալ մահ: Ա րագ զար գա նում է հղիի սուր լյար
դային էն ցե ֆա լո պա թիա, ը նդհուպ մինչև կո մա: Հի վան դու թյու նը ուղեկց
վում է ար տա հայտ ված հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով և ա րյու նա հո սու թյամբ 
ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ: Հա ճախ դիտվում է հի վանդնե րի հե մոգ լո բի
նու րիա, օ լի գու րիա, ծանր ձևե րի դեպ քում զար գա նում է սուր ե րի կա մային 
ան բա վա րա րու թյուն:

 Հե պա տիտ Eի քրո նիկ ըն թաց քը հան դի պում է շատ հազ վա դեպ՝ հի
վանդնե րի շրջա նում ի մու նո դե ֆի ցի տով: 
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Ելք 
Ել քը բա րեն պաստ է, բա ցա ռու թյամբ հղի նե րի: 
Ախ տո րո շում 
Յուրահատուկ ախ տո րո շու մը հիմն ված է M դա սի հա կա մար մին նե րի հայտ

նա բեր ման վրա Ի ՖՀ մե թո դով: ՊՇՌն նույն պես կի րա ռե լի է:
 Բու ժում 
Յու րա հա տուկ հա կա վի րու սային բու ժու մը բա ցա կա յում է: Կա տար վում է 

ախ տան շա նային բու ժում: 
Կան խար գե լում 
2011թ.ին ար դյու նա վետ պատ վաս տա նյութ ստեղծ վել և լի ցեն զա վոր

վել է Չի նաս տա նում, սա կայն մյուս ե րկր նե րում այն դեռ չի կի րառ վում: Ոչ 
յուրահատուկ կան խար գե լումն ո ւղղ ված է սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի 
բա րե լավ մա նը, ջրա մա տա կա րար ման ո րա կի լա վաց մա նը: 

 ՊՈ ԼԻ Ո ՄԻ Ե ԼԻՏ ( ՍՈՒՐ ԹՈՇ ՆԱԾ ԿԱԹ ՎԱ ԾԱ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
POLIOMYELITIS/ACUTE FLACCID PARALYSIS (A80)

Պո լի ո մի ե լի տը (ման կա կան ող նու ղե ղային  լու ծանք) վա րա կիչ հի վան դու
թյուն է, ո րը բնո րոշ վում է ա ռա վե լա պես կենտ րո նա կան նյար դային հա մա
կար գի ախ տա հա րու մով: Ըն թա նում է լու ծանք նե րով կամ ա ռանց լու ծանք նե
րի (ոչ լու ծան քային պո լի ո մի ե լիտ):

 Պո լի ո մի ե լի տը գո յու թյուն ունի հա զա րա վոր տա րի ներ, ո րի մա սին նկա
րա գում են հին ժա մա նակ նե րից (գ րու թյուն ներ, ար վես տի աշ խա տանք ներ և 
այլն)։ Հի վան դու թյունն ա ռա ջին ան գամ որ պես ի նք նու րույն հի վան դու թյուն 
նկա րագրել է ան գլիա ցի բժիշկ Մայքլ Ան դեր վու դը 1789թ., ի սկ վի րու սը հայտ
նա բեր ել է ա վստ րիա ցի ի մու նաբան Կարլ Լանդշ տայ նե րը։ Պո լի ո մի ե լի տի մեծ 
բռն կում ներ են նկա րագրվում 19րդ դա րի վեր ջին Եվ րո պա յում։ Պո լի ո մի ե լի
տի ա ռա ջին պատ վաս տու մը մշակ ել է 1950թ. Ջո նաս Սալ կը։

1988թ. գրանց վել է  պո լի ո մի ե լի տի 350000 դեպք, իսկ 2016թ. արդեն՝  37 
դեպք, և 5 դեպք՝ պատ վաս տու մից հե տո։ ՀՀո ւմ պո լի ո մի ե լի տի վեր ջին դեպ
քը գրանց վել է 1995թ., ի սկ 2002թ. Հա յաս տա նը Ա ՀԿ կող մից պաշ տո նա պես 
ճա նաչ վել է որ պես պո լի ո մի ե լի տից ա զատ գո տի։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
 Պո լի ո մի ե լի տը հա րուց վում է Picornaviridae ըն տա նի քի Enterovirus ցե ղի En

terovirus C խմ բի պո լի ո վի րու սի 3 տի պից մե կով: Հա րուց չի 3 տի պն էլ կա րող 
են  կաթ վա ծա հա րու թյան պատճառ դառնալ: Դրանք ձևա բա նո րեն նման են, 
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1ին տի պը ա ռա ջաց նում է հա մա ճա րակ ներ: Ախ տա հար վում են ող նու ղե ղի 
ա ռաջ նային եղ ջյուր նե րը:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Վա րա կի աղ բյուր են պո լի ո մի ե լի տով հի վանդնե րը և վի րու սա կիր նե րը:
 Հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ) 

մե խա նիզ մով։
 Փո խանց ման ուղի ներ՝
•	  կեն ցա ղակոն տակ տային 
•	 սննդային
•	 ջ րային 
•	 օ դա կա թի լային (հազ վա դեպ): 

Պո լի ո մի ե լի տով պատ վաստ ված ե րե խա նե րը պատ վաս տու մից հե տո ե րեք 
օ րե րի ըն թաց քում կղան քով ար տա զա տում են պո լի ո մի ե լի տի կեն դա նի վի
րուս, այ սինքն՝ հնա րա վոր է տրան զիտ վա րա կակ րու թյուն, պատ վաստ ված 
ե րե խա նե րին խնա մող մայ րե րի մոտ՝ ան ձնա կան հի գի ե նա չպա հե լու պայ ման
նե րում: Հի վան դու թյունն ունի սե զո նայ նու թյուն՝ ա մառա շուն։ Պո լի ո մի ե լի տով 
հի վանդներն ա ռա վել վա րա կիչ են ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լուց 710 օր 
ա ռաջ և հե տո, սա կայն մար դը հա մար վում է վա րա կիչ այն քան ժա մա նակ, քա
նի դեռ վի րու սը պահ պան վում է կղան քի և թքի մեջ։ 

Ախ տա ծա գում
 Հա րուց չի հա մար վա րա կի մուտ քի դուռ է քիթըմ պա նի և ա ղի նե րի լոր

ձա թա ղան թը, որ տե ղից հա րու ցիչ նե րը բազ մա նում և կու տակ վում են ըմ
պա նի և ա ղի նե րի ավ շային հան գույց նե րում, այ նու հետև ա ռա ջա նում է 
ի նա պա րանտ (սուբկ լի նի կա կան) ձևի զար գա ցում, ո րից հե տո հա րու ցի չը, 
թա փան ցե լով ա րյան հուն, տե ղա կայ վում և ախ տա հա րում է փայ ծա ղը, 
լ յար դը, թո քե րը, ավ շային հան գույց նե րը և այլ օր գան ներ՝ ա ռա ջաց նե լով 
ա բոր տիվ (վիս ցե րալ) ձև: Միայն 1% դեպ քե րում է, որ վի րու սը հաղ թա հա
րում է հե մա տոէն ցե ֆա լիկ պատ նե շը՝ ա ռա ջաց նե լով հի վան դու թյան պա
րա լի տիկ ձև.

	  թա փան ցում է կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կարգ՝ ԿՆՀ, հե մա
տո գեն և նեյ րո գեն ուղի նե րով 

	ախ տա հա րում է խո շոր շար ժո ղա կան նեյ րոն նե րը՝ դրան ցում ա ռա
ջաց նե լով դիստ րո ֆիկ փո փո խու թյուն ներ և բջիջ նե րի մահ 

	մա հա ցած բջիջ նե րը փո խա րին վում են գլի ոզ հյուս վածք նե րով, տե
ղի է ունե նում ախ տա հար ված օր գան նե րի հյուս վածք նե րի սպիա ցում 

	ա րյան մեջ ա ռա ջա նում են յու րա հա տուկ վի րուս չե զո քաց նող, պրե
ցի պի տաց նող և կոմպ լե մենտ կա պող հա կա մար մին ներ: 
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Կ լի նի կա
 Գաղտ նի շրջան: Կաթ վա ծա հա րու մով ուղեկց վող դեպ քե րի գաղտ նի 

շրջա նը հիմ նա կա նում տևում է 714 օր, սո վո րա բար տա տան վում է 335 օր վա 
սահ ման նե րում, ա ռա վե լա գույ նը տևում է 40 օր:

Կ լի նի կա կան դա սա կար գում.
1. Ոչ պա րա լի տիկ ձև, ո րը կա րող է ըն թա նալ՝ 
	ա բոր տիվ (վիս ցե րալ) ձևով
	  մե նին գեալ ձևով: 

ա) Ա բոր տիվ ձևը՝ 
	կար ճատև տենդ
	 դիս պեպ տիկ երևույթ ներ (փս խում, սրտ խառ նոց, լուծ)
	տևում է 37 օ ր:

բ) Մե նին գեալ ձևն ըն թա նում է՝ 
	դիս պեպ տիկ երևույթ նե րով և կար ճատև տեն դով
	 թեթև ըն թա ցող շճային մե նին գի տով
	 հի վանդնե րը թույլ են, ո րի պատ ճա ռով նս տե լիս հեն վում են ձեռ քե րի 

վրա` ե ռո տա նու ախ տա նիշ:
2.  Պա րա լի տիկ ձև
 Սա, իր հեր թին, բա ժան վում է ը ստ նյար դային հա մա կար գի ախ տա հար

վա ծու թյան տե ղա կայ ման.
	ս պի նալ (ող նու ղե ղային՝ վեր ջույթ նե րի, մարմ նի, պա րա նո ցի, ստո ծա

նու թոր շո մած պա րա լիզ ներ)
	  բուլ բար (կլ ման, խոս քի, շնչա ռու թյան, սր տի գոր ծու նե ու թյան 

խան գա րում ներ)
	  կամր ջային (պոն տի նային՝ դի մային նյար դի կո րիզ նե րի ախ տա հա

րում` մի մի կաի մկան նե րի պա րե զի զար գա ցու մով) 
	 էն ցե ֆա լի տիկ (գլխու ղե ղային՝ ը նդհա նուր ուղե ղային երևույթ ներ և 

գլխու ղե ղի օ ջա խային ախ տա հա րում)
	  խա ռը (ախ տա հար ման բազ մա թիվ օ ջախ ներ նյար դային հա մա կար

գի տար բեր տե ղա կա յում նե րով):
 Պա րա լի տիկ ձևը բաղ կա ցած է 4 փու լից:
I) Նա խա պա րա լի տիկ փուլ՝ տևում է 35 օր: 
Հի վան դու թյու նը սկս վում է  ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով, սուր գլխա ցա վով: 

Դիտ վում են հար բուխ, ֆա րին գիտ, հնա րա վոր են ստա մոքսա ղի քային խան
գա րում ներ (փս խում, լուծ կամ փոր կա պու թյուն): Այս փու լում կա րող է դիտ
վել կար ճատև ա պի րեք սիա (24 օր տևո ղու թյամբ), ո րից հե տո նո րից տե ղի է 
ունե նում ջեր մու թյան բարձ րա ցում, ա ռա ջա նում են ցա վեր մեջ քի շրջա նում, 
վեր ջույթ նե րում, ա ռա ջա նում է ար տա հայտ ված հի պե րէս թե զիա, մե նին գեալ 
երևույթ ներ (ող նու ղե ղային հե ղու կում կա րող է լի նել 10200 լիմ ֆո ցիտ 1 մկլ), 
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կա րող են ա ռա ջա նալ նաև ջղաձ գում ներ մկան նե րի ա ռան ձին խմ բե րում, տո
նիկ և կլո նիկ ցն ցում ներ, վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գի խան գա րում
ներ (« սա գի մաշկ», հի պեր հիդ րոզ և այլն):

II) Պա րա լի տիկ փուլ՝ տևում է մի քա նի օ րից մինչև 12 շա բաթ:
 Պա րա լիզ նե րը ա ռա ջա նում են մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում:
 Պա րա լիզ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են՝
	 Թոր շո մած (ծայ րա մա սային) պա րա լիզ ներ. մկան նե րի տո նու սն իջ

նում է, առ կա է հի պո ռեֆ լեք սիա և ա ռեֆ լեք սիա 
	Ա սի մետ րիկ են, խա չաձև, ո րի պատ ճա ռով զար գա նում են կոնտ րակ

տու րա ներ (սկզ բում՝ ֆունկ ցի ո նալ, հե տո՝ օր գա նա կան)
	 Հիմ նա կա նում ախ տա հար վում են վեր ջույթ նե րի մկան նե րը (հատ կա

պես պրոք սի մալ հատ ված նե րի), ա ռա վե լա պես ստո րին վեր ջույթ նե
րի՝ ոտ քե րի: 

Մարմ նի և պա րա նո ցի մկան նե րի պա րա լիզ նե րը հազ վա դեպ են հան դի
պում: Պա րա լիզ նե րի զար գաց ման ժա մա նակ մկան նե րում ա ռա ջա նում են 
սպոն տան ցա վեր, կա րող են լի նել կոն քային շրջա նի շար ժու նա կու թյան խան
գա րում ներ: Ա ռա վել ծանր են շնչա ռա կան մկան նե րի և ստո ծա նու պա րա
լիզ նե րը, ի նչ պես նաև եր կա րա վուն ուղե ղի ախ տա հա րու մը, ո րոնք բե րում են 
շնչա ռու թյան և ա րյան շրջա նա ռու թյան ծանր խան գա րում նե րի: Հի վանդնե րը 
հա ճախ մա հա նում են ա րյան և թթ ված նի շրջա նա ռու թյան խան գա րու մից:

	Զ գա յու նու թյան խան գա րում չի լի նում:
III)  Վե րա կանգն ման փուլ, ո րը տևում է մի քա նի ամ սից մինչև 13 տա րի:
IV) Մ նա ցոր դային երևույթ նե րի (ռե զի դո ւալ) փուլ, ո րը բնո րոշ վում է.
	 կա յուն պա րա լիզ նե րով
	մ կան նե րի ատ րո ֆիայով
	 վեր ջույթ նե րի կոնտ րակ տու րա նե րով
	 մարմ նի դե ֆոր մա ցիայով. ձևա վոր վում է հաշ ման դա մու թյուն:

 Բար դու թյուն նե րը՝
	  թո քա բորբ 
	 ին տերս տի ցիալ մի ո կար դիտ: 
Բուլ բար ձևե րի ժա մա նակ`
	ս տա մոք սի լայ նա ցում
	  խո ցեր ստա մոքսա ղի քային հա մա կար գում
	  խո ցե րի թա փա ծա կում և ա րյու նա հո սու թյուն: 

Ըն կա լու նա կու թյուն
Մարդ կանց ըն կա լու թյու նը բնա կան պայ ման նե րում բա վա կա նին ցածր է: 

Պո լի ո մի ե լի տով հի վան դա ցած և ա ռող ջա ցած մար դու օր գա նիզ մում ա ռա ջա
նում է հու մո րալ և տե ղային հյուս ված քային ա նըն կա լու թյուն, ո րը տվյալ տի պի 
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նկատ մամբ պահ պան վում է ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Պատ վաստ ված նե րը 
ձեռք են բե րում 8595% ա նըն կա լու նա կու թյուն: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է ՝
	կ լի նի կա կան ախ տան շան նե րի 
	հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի
	  լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի վրա: 

Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կի րառ վում են վի րու սի ան ջա տու մը 
կղան քից և քիթըմ պա նի լվաց ման ջրե րից, յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի 
տիտ րի ա ճի ո րո շու մը ա րյան մեջ զույգ շի ճուկ նե րում (կոմպ լե մեն տի կապ ման 
ռեակ ցիա և պրե ցի պի տա ցիայի ռեակ ցիա):

 Բու ժում
 Նա խա պա րա լի տիկ փու լում ար դյու նա վետ է ի մու նոգ լո բու լի նի նե րար կու մը:
 Սուր շրջա նում կի րա ռում ե ն՝
	  սե դա տիվ դե ղա մի ջոց ներ
	  ցա վազր կող ներ
	B խմ բի վի տա մին ներ
	  ման րէային բար դու թյուն նե րի ժա մա նակ նշա նակ վում են 

հա կա բի ո տիկ ներ:
 Կան խար գե լում
 Կան խար գել ման հիմ նա կան մի ջո ցը կեն դա նի պո լի ո մի ե լի տային վակ ցի

նայով (թո ղարկ վում է հե ղուկ և հա բե րի ձևով) ի մու նա ցումն է: Ա նհ րա ժեշտ է 
պահ պա նել հի գի ե նայի կա նոն նե րը, ուտե լուց ա ռաջ ձեռ քե րը լ վա նալ, ջու րը և 
կա թը ե ռաց նել, միր գը և բան ջա րե ղե նը լավ լվա նալ: Հի վան դին մե կու սաց նե
լուց հե տո բնա կա րա նը վա րա կա զեր ծել:

 ԷՆ ՏԵ ՐՈ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ 
ENTEROVIRUS infection (A08.3) 

Ոչ պո լի ո մի ե լի տային էն տե րո վի րու սային վա րա կը ECHO և Կոք սա կի վի
րուս նե րով հա րուց ված սուր ան թրո պո նոզ հի վան դու թյուն նե րի խումբ է, ո րը 
դրսևոր վում է կլի նի կա կան պո լի մոր ֆիզ մով՝ ա ղի նե րի, մաշ կի, ԿՆՀի, մկան
նե րի ախ տա հար մամբ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
ECHO և Կոք սա կի վի րուս նե րը ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուս ներ են, պատ

կա նում են Enterovirus ցե ղին, Picornoviridae ըն տա նի քին: Հայտ նի են Կոք սա կի 
A վի րու սի 23, Կոք սա կի B վի րու սի 6, ECHO վի րու սի 31 տի պեր, ի նչ պես նաև 4 
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այլ էն տե րո վի րուս ներ 6871: Դրանք ունեն փոքր չա փեր՝ 1535 նմ, կա յուն են 
ար տա քին մի ջա վայ րում, կղան քում պահ պա նում են կեն սու նա կու թյու նը մինչև 
6 ա միս: Զգա յուն են սո վո րա կան դե զին ֆեկ ցող նյու թե րի (ֆոր մա լին, քլոր պա
րու նա կող նյու թեր), բարձր ջեր մաս տի ճա նի, ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա
գայթ ման հան դեպ: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյան աղ բյուր է հի վանդ մար դը կամ վի րու սա կի րը: Էն տե

րո վի րու սակրու թյու նը բա վա կա նին տա րած ված է: Վա րա կը փո խանց վում 
է ֆե կալօ րալ մե խա նիզ մով՝ սննդի, ջրի և շփ ման մի ջո ցով, ի նչ պես նաև 
օ դա կա թի լային մե խա նիզ մով: Նկա րագրվել են նաև մո րից պտ ղին վա
րա կի փո խանց ման դեպ քեր: Հի վան դու թյու նը խիստ հպա վա րա կիչ է, ըն
կա լու նա կու թյու նը բարձր է հատ կա պես ման կա կան տա րի քում՝ 810 տա
րե կան: Մե ծա հա սակ նե րը հա մե մա տա բար հազ վա դեպ են հի վան դա նում:

 Հի վան դու թյունն ունի հա մընդհա նուր տա րա ծում, հան դի պում է ի նչ պես 
սպո րա դիկ դեպ քե րի, այն պես էլ բռն կում նե րի և հա մա ճա րակ նե րի տես քով: 
Մեղմ կլի մայով ե րկր նե րում հի վան դա ցու թյան պի կը դիտ վում է օ գոս տո սից 
հոկ տեմ բեր ա միս նե րին: 

Ախ տա ծա գում
 Մուտ քի դռ նե րով օր գա նիզմ թա փան ցե լուց հե տո այս վի րուս նե րը 

ներդր վում են ա ղի նե րի ստորին հատ վա ծի կամ քի թըմ պա նի լոր ձա թա
ղան թում, ա պա ան ցնում են հա րա կից ավ շային հան գույց ներ, որ տեղ և 
տե ղի է ունե նում դրանց կու տա կու մը: Վի րու սի ներդր ման տե ղում կա րող 
է ա ռա ջա նալ լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում: Կար ճատև ա ռաջ նային վի րու
սե միան բե րում է հա րուց չի սերմ նացր մա նը դե պի տար բեր օր գան ներ և 
հյուս վածք ներ, որ տեղ վի րուս նե րը բազ մա նում ե ն՝ ախ տա հա րե լով այդ 
օր գան նե րը: Էն տե րո վի րուս ներն ունեն տրո պիզմ նյար դային, մկա նային 
հյուս ված քի և է պի թե լիալ բջիջ նե րի նկատ մամբ: Վի րու սե միայի ա վար տը 
հա մընկ նում է ա րյան մեջ յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի ա ռա ջաց ման 
հետ: Տա րած հի վան դու թյու նից հե տո ձևա վոր վում է կա յուն տի պոս պե ցի
ֆիկ ի մու նի տետ:

 Կոք սա կի B վի րուս ներն ա ռա ջաց նում են մի ո կար դիտ և մե նին գոէն ցե
ֆա լիտ: Մի ո կար դում հայտ նա բեր վում են բոր բո քային ին ֆիլտ րատ ներ, 
ո րոնք կա րող են լի նել ի նչ պես օ ջա խային, այն պես էլ դի ֆուզ: Մկա նա թե
լե րը կա րող են նեկ րոզ վել ա ռանց նա խոր դող բջ ջային ին ֆիլտ րա ցիայի: 
Ոչ հազ վա դեպ հան դի պում են նաև է պի կար դի և պե րի կար դի ախ տա
հար ման նշան ներ: Գլ խու ղե ղում բոր բո քու մը հա ճախ կրում է օ ջա խային 
բնույթ: 
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Կ լի նի կա 
Էն տե րո վի րու սային վա րա կի կլի նի կա կան դրսևո րում ներն ա ռանձ նա նում 

են ի րենց բազ մա զա նու թյամբ, միև նույն ժա մա նակ բո լոր կլի նի կա կան ձևե րը 
բնու թագրվում են կարճ ին կու բա ցի ոն շրջա նով, հի վան դու թյան սուր սկզ բով, 
կար ճատև և հիմ նա կա նում բա րո րակ ըն թաց քով, ռե ցի դիվ նե րի հա կու մով: 
Հենց ռե ցի դիվ նե րով էլ պայ մա նա վոր ված է հի վան դու թյան ա լի քաձև բնույ թը: 

Ին կու բա ցի ոն շրջա նի տևո ղու թյու նը 27 օր է: Հի վան դու թյու նը սկս վում է 
մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ բարձ րաց մամբ՝ մինչև 3840ºC, ո րն ուղեկց
վում է ին տոք սի կա ցի ոն դրսևո րում նե րով՝ գլխա ցավ, գլխապ տույտ, ը նդհա
նուր թու լու թյուն, քնի խան գա րում, մկա նա ցա վեր, եր բեմն նաև սրտ խառ նոց 
և փս խում: Հի վան դի դեմ քը հի պե րե միկ է, սկ լե րայի ա նոթ նե րը՝ լայնացված և 
արյունալցվաած: Հա ճախ ա ռա ջա նում է կար ճատև պահ պան վող պո լի մորֆ 
ցան: Քի թըմ պա նի լոր ձա թա ղան թը չա փա վոր հի պե րե միկ է, շո շափ վում են 
մե ծա ցած պա րա նո ցային ավ շային հան գույց նե րը, պո լի միկ րո լիմ ֆա դե նո
պա թիա հազ վա դեպ է դիտ վում: Սր տի տո նե րը խլա ցած են: Ո րո վայ նը կա
րող է փոքրի նչ փք ված լի նել, շո շափ ման ժա մա նակ մե զո գաստ րալ շրջա նում 
զգաց վու մ է գռգ ռոց և ցավ: Լյար դը և փայ ծա ղը սո վո րա բար մե ծա ցած չեն:

 Հե մոգ րա մայի փո փո խու թյուն ներն ան նշան են: Հի վան դու թյան ա ռա ջին 
օ րե րին դիտ վող չա փա վոր լեյ կո ցի տո զը հի վան դու թյան 45րդ օր վա նից փո
խա րին վում է լեյ կո պե նիայով: 

Ըստ գե րակ շող ախ տան շախմ բի տար բե րում են էն տե րո վի րու սային վա
րա կի հետևյալ կլի նի կա կան տար բե րակ նե րը՝ 

Սե րոզ մե նին գիտ – ECHO և Կոք սա կի վի րուս նե րի բո լոր տե սակ նե րով հա
րուց ված հի վան դու թյան հա ճախադեպ ձև է: Սկս վում է սուր՝ բարձր ջեր մու
թյամբ և ին տոք սի կա ցիայով: Հի վան դու թյան 12րդ օ րը դրսևոր վում են հս
տակ ար տա հայտ ված մե նին գեալ ախ տա նիշ ներ՝ հա մառ, ուժեղ գլխա ցավ, 
կրկն վող փս խում ներ, թու լու թյուն, քն կո տու թյուն, եր բեմն՝ գերգրգռ վա ծու թյուն 
և ան հանգս տու թյուն: Բա ցի դրանից՝ կա րող է դիտ վել հազ, հար բուխ, բկանց
քի և ո րո վայ նի ցավ, ի նչ պես նաև գերզ գա յու նու թյուն տար բեր ազ դակ նե րի 
նկատ մամբ, հի պե րէս թե զիա ներ: Օբյեկ տիվ զննմամբ դիտ վում են պա րա նո
ցի կար կա մու թյուն, Կեր նի գի և Բրուձինս կու դրա կան ախ տա նիշ ներ, ար տա
հայտ ված հի պեր տեն զի ոն հա մախ տա նիշ: Ող նու ղե ղային պունկ ցիայի ժա
մա նակ թա փան ցիկ ան գույն հե ղու կը հո սում է բարձր ճնշ ման տակ, առ կա է 
ցի տոզ (տաս նյակ կամ հա րյու րա վոր բջիջ ներ 1 մկլո ւմ), գե րակշ ռում են լիմ
ֆո ցիտ նե րը, սպի տա կու ցի, գլյու կո զայի և քլո րիդ նե րի քա նա կը նոր մայի մեջ է: 
Ջեր մու թյունն իջ նում է հի վան դու թյան 35րդ օ րը, եր բեմն դիտ վում է ե րկ րորդ 
ա լի քը:

 Հա մա ճա րա կային միալ գիա (Բորն հոլ մի հի վան դու թյուն, հա մա ճա րա
կային պլև րո դի նիա) – ա ռա ջա նում է Կոք սա կի Bի բո լոր տե սակ նե րով, 
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շատ հազ վա դեպ՝ այլ էն տե րո վի րուս նե րով: Հի վան դու թյու նը սկս վում է 
դո ղով և սար սու ռով, բարձր ջեր մու թյամբ, տար բեր մկա նախմ բե րի (ո րո
վայն, կրծ քա վան դակ, մեջք, վեր ջույթ ներ) սուր նո պա յաձև ցա վե րով: 
Ցա վե րի ո ւժգ նու թյու նը տար բեր է, եր բեմն դրանք հաս նում են տան ջող 
բնույ թի և ուղեկց վում են վե գե տա տիվ դրսևո րում նե րով, օ րի նակ՝ ա ռատ 
քրտ նար տադ րու թյամբ: Ցա վերն ա ռա ջա նում են հան կար ծա կի, հա ճախ 
ունե նում են սպաս տիկ բնույթ և ուժե ղա նում են դիր քը փո խե լիս կամ հա
զա լիս: Ցա վային նո պայի ժա մա նակ մաշ կը գու նատ վում է, շնչա ռու թյու նը 
հա ճա խա նում է, դառ նում է մա կե րե սային: Ո րո վայ նային ցա վե րի դեպ քում 
շո շա փու մը լի նում է չա փա զանց ցա վոտ, սա կայն ո րո վայ նամ զի գրգռ ման 
ախ տա նիշ նե րը բա ցա կա յում են: Միալ գիան պահ պան վում է 210 րո պե և 
կրկն վում է յու րա քան չ յուր 3060 րո պեն մեկ: Հնա րա վոր է նաև միալ գիայի 
զու գակ ցու մը էն տե րո վի րու սային վա րա կին բնո րոշ այլ կլի նի կա կան ախ
տա նիշ նե րի հետ՝ էկ զան թե մա, փս խում, լուծ, ցավ բկանց քում: Հի վան դու
թյու նը կա րող է ըն թա նալ ա լի քաձև՝ ջեր մու թյան կրկ նա կի բարձ րաց մամբ 
և մկա նա ցա վե րով:

 Հեր պան գի նա – հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է Կոք սա կի A, հազ վա
դեպ՝ Կոք սա կի B և ECHO վի րուս նե րով: Ը նդհա նուր ին տոք սի կա ցի ոն ախ
տա նիշ նե րին զու գա հեռ ա ռա ջա նում է չա փա վոր ցավ բկանց քում: Զննման 
ժա մա նակ դիտ վում է բկանց քի թըմ պա նի հի պե րե միա՝ ե զա կի, հս տակ եզ
րագծված, մանր (12 մմ) պա պու լա նե րով, ո րոնք ա րագ վեր են ած վում մինչև 
5 մմ տրա մագ ծով վե զի կու լա նե րի: Է նան թե ման հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում 
է ա ռաջ նային ա ղեղ նե րին, քիմ քին, լեզ վա կին, նշիկ նե րի ա ռա ջային մա կե րե
սին, այ տե րի լոր ձա թա ղան թին: 12 օր ան ց վե զի կու լա նե րը պատռ վում են, և 
ա ռա ջա նում են մոխ րա գույն փա ռով և հի պե րե միկ եզ րով մա կե րե սային էրո
զիա ներ: Է րո զիա նե րը կա րող են միա ձուլ վել և չա փե րով մե ծա նալ: Լոր ձա
թա ղան թի ախ տա հա րու մն ուղեկց վում է չա փա վոր ցա վով և ա ռատ թքար
տադ րու թյամբ: Մե ծա նում են են թած նո տային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րը: Հի
վան դու թյան 47րդ օ րը լոր ձա թա ղան թի ախ տա հար ված հատ ված նե րը լա
վա նում ե ն՝ ա ռանց որևէ հետ քի: 

Էն տե րո վի րու սային տենդ (ա մա ռային գրիպ, ե ռօ րյա տենդ) – հա րուց վում է 
ECHO և Կոք սա կի վի րուս նե րով, բնու թագրվում է կար ճատև տեն դով (13 օր) 
ա ռանց օ ջա խային ախ տա հա րում նե րի, չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք
սի կա ցիայով՝ ը նդհա նուր թու լու թյուն, մարմ նի կոտրտ վա ծու թյուն, մկա նա հո
դա ցա վեր, ա խոր ժա կի ան կում: Օբյեկ տիվ զննմամբ հազ վա դեպ են դիտ վում 
փո փո խու թյուն ներ օր գան հա մա կար գե րի կող մից: Հի վան դու թյունն ըն թա
նում է թեթև: 

Էն տե րո վի րու սային էկ զան թե մա (բոս տո նյան տենդ, հա մա ճա րա կային էկ
զան թե մա, վա րա կային էկ զան թե մա, կարմ րու կան ման էկ զան թե մա) – ա ռա վել 
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հա ճախ հա րուց վում է ECHO, հազ վա դեպ՝ Կոք սա կի վի րուս նե րով: Ջեր մու թյան 
բարձ րաց մա նը և չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիային զու գա հեռ (17 
օր տևո ղու թյամբ) ա ռա ջա նում է ցան: Ցա նային տարրե րը հիմ նա կա նում տե
ղա կայ վում են ի րա նին, վեր ջույթ նե րին, դեմ քին, հիմ նա կա նում կրում են մա
կուլյոզ կամ մա կու լո պա պուլյոզ բնույթ (կարմ րու կա և կարմ րախ տան ման), 
սա կայն եր բեմն կա րող է լի նել նաև քու թե շան ման կամ պե տե խիալ բնույ թի 
ցան: Այն պահ պան վում է 34 օր: 

Էն տե րո վի րու սային էկ զան թե մայի տար բե րակ է Կոք սա կի A վի րու սով հա
րուց ված վա րա կը, ո րի դեպ քում ցա նը տե ղա կայ վում է ոտ նա թա թե րին, ա փե
րին և բե րա նի լոր ձա թա ղան թին: Ցա նն ունի վե զի կուլյոզ բնույթ՝ հի պե րե միկ 
ե րի զով: Բե րա նի լոր ձա թա ղան թին վե զի կու լա ներն ա րագ վեր են ած վում աֆ
թա նե րի: Հի վան դու թյան ել քը բա րեն պաստ է: 

Էն տե րո վի րու սային լուծ (էն տե րո վի րու սային վա րա կի ա ղի քային ձև, գաստ
րոէն տե րի տիկ ձև) – հան դի պում է և́  ե րե խա նե րի և́  մե ծա հա սակ նե րի շրջա
նում: Բնո րոշ ախ տա նիշ ներն են լու ծը, փս խու մը, ո րո վայ նի ցա վե րը, վք նա ծու
թյան զգա ցու մը: Կղան քը ջրիկ է, մի ջի նում օ րա կան 27 ան գամ, ա ռանց ախ
տա բա նա կան խառ նուրդ նե րի: Ո րո վայ նի ցա վե րը տար բեր ո ւժգ նու թյան են, 
հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում են հար պոր տային շրջա նում: Ին տոք սի կա ցի ոն 
հա մախ տա նի շը թույլ է դրսևոր ված, հա ճախ զու գորդ վում է վե րին շնչու ղի նե
րի կա տա րալ երևույթ նե րի հետ:

 Ռես պի րա տոր ձև (կա տա րալ ձև) – հա րուց վում է էն տե րո վի րուս նե րի շատ 
տե սակ նե րով: Կար ճատև ֆեբ րիլ տենդն ուղեկց վում է ֆա րին գի տով, նա զո
ֆա րին գի տով կամ լա րին գի տով: Բնո րոշ է բկանց քի ցա վը, հար բու խը, չոր 
հա զը, գլխա ցա վը, մկա նա հո դա ցա վե րը, ա խոր ժա կի ան կու մը, կա րող է դիտ
վել փս խում և լուծ: Օբյեկ տիվ զննմամբ դիտ վում է բկանց քի հի պե րե միա, որ
պես կա նոն, փա ռը բա ցա կա յում է: Հի վան դու թյան տևո ղու թյու նը մի ջի նում 36 
օր է:

 Հա մա ճա րա կային հե մո ռա գիկ կո նյուկ տի վիտ – հա րուց վում է էն տե րո վի
րուս 70ով: Հի վանդնե րը գան գատ վում են հան կար ծա կի ա ռա ջա ցած ակ
նագն դե րի ցա վից, լու սա վա խու թյու նից, ար ցուն քա հո սու թյու նից: Սկզ բում 
ախ տա հար վում է մեկ աչ քը, ա պա նաև մյու սը: Դիտ վում է կո պե րի այ տուց, 
շաղ կա պե նու հի պե րե միա, հե տո նաև ա րյու նա զե ղում ներ, շճային կամ շճա
թա րա խային ար տադ րու թյուն: Լա վա ցում դիտ վում է մոտ 2 շա բա թից:

 Մի ե լիտ (պո լի ո մի ե լի տան ման ձև, պա րա լի տիկ ձև) – հա րուց վում է տար բեր 
էն տե րո վի րուս նե րով: Հի վան դու թյու նը դրսևոր վում է այն պի սի ախ տա նիշ
նե րով, ո րոնք բնո րոշ են պո լի ո մի ե լի տի սպի նալ, պոն տի նային ձևե րին, սա
կայն պո լի ո մի ե լի տից տար բեր վում է ա վե լի բա րո րակ ըն թաց քով՝ կաթ ված նե
րի և շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան հա մե մա տա բար ա րագ վե րա կանգ նմամբ: 
Միև նույն ժա մա նակ կա րող են դիտ վել նաև հի վան դու թյան ծանր ձևեր՝ 
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ան բա րեն պաստ ել քով: Մի քա նի էն տե րո վի րուս նե րով վա րակ ման դեպ քում 
կա րող է դիտ վել ԳիյենԲա րի հա մախ տա նիշ:

 Նո րա ծին նե րի էն ցե ֆա լո մի ո կար դիտ – հա րուց վում է Կոք սա կի B վի րուս
նե րի 25 տե սակ նե րով: Սա հազ վա դեպ հի վան դու թյուն է, ո րը հան դի պում է 
ծննդատ նե րում բռն կում նե րի տես քով: Բնո րոշ է ծանր ըն թացք և բարձր մա
հա ցու թյուն: Հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն են տեն դը, փս խու մը, լու ծը, հևո ցը, 
ցիա նո զը, հա ճա խասր տու թյու նը, սր տի ռիթ մի խան գա րում նե րը, տո նիկ և 
կլո նիկ ցն ցում նե րը: Դիտ վում է նաև ար տա հայտ ված թու լու թյուն, ե րե խան 
հրա ժար վում է սննդից: Օբյեկ տիվ զննմամբ դիտ վում է լ յար դի, փայ ծա ղի 
մե ծա ցում, դեղ նուկ, սր տի սահ ման նե րի լայ նա ցում, զար կե րա կային հի պո
տեն զիա, գաղ թու նի լար վա ծու թյուն, ող նու ղե ղային հե ղու կում՝ լիմ ֆո ցի
տար պլե ո ցի տոզ: Հի վան դու թյու նը ա րագ պրոգ րե սի վ ընթացք է ստանում:

 Հայտ նի են նաև էն տե րո վի րու սային վա րա կի այն պի սի դրսևո րում ներ, ի նչ
պի սիք են էն ցե ֆա լի տը, մի ո կար դի տը, պե րի կար դի տը, հե պա տի տի ոչ դեղ
նու կային ձևը և այլն: 

Ախ տո րո շում
 Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կի րառ վում են շճա բա նա կան և վի րու

սա բա նա կան մե թոդ ներ՝ ՊՇՌ, ի մու նոֆ լյո ւո րես ցեն ցիա, ի մու նո ֆեր մեն տային 
ա նա լիզ: Կախ ված հի վան դու թյան ձևից՝ հե տա զո տու թյան նյութ կա րող է լինել 
կղան քը, քի թըմ պա նի քսու քը, ող նու ղե ղային հե ղու կը և այլն:

 Բու ժում
Յու րա հա տուկ հա կա վի րու սային բու ժու մը բա ցա կա յում է: Կա տար վում է 

պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա:

 Կան խար գե լում 
Յու րա հա տուկ կան խար գե լու մը բա ցա կա յում է: Ոչ յու րա հա տուկ կան խար

գել ման նպա տա կով կա տար վում են սան լու սա վոր չա կան աշ խա տանք ներ:

 ՆՈ ՐՈ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ 
Norovirus infection (A08.1)

 Նո րո վի րու սային վա րա կը էն տե րո վի րուս նե րի տա րա տե սակ հան դի սա
ցող վի րու սով հա րուց ված սուր ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն է, ո րը դրսևոր
վում է հիմ նա կա նում ստա մոք սա ղի քային ուղու վե րին հատ ված նե րի 
ախ տա հար մամբ:
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 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Նո րո վի րուսն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է 1972թ. և ստա ցել է Նոր

ֆոլկ ան վա նու մը՝ Օ հայո նա հան գի Նոր ֆոլկ բնա կա վայ րում դպ րո ցա կան նե րի 
շրջա նում բռն կում ա ռա ջաց նե լու հետևան քով: Այն ՌՆԹ պա րու նա կող 66 նմ 
տրա մագ ծով վի րուս է, պատ կա նում է Caliciviridae ըն տա նի քին: Ներ կա յումս 
հայտ նի են նո րո վի րու սի 6 գե նե տի կա կան խմ բեր, ո րոն ցից ե րեքն ախ տա ծին 
են մար դու հա մար (GI, GII, և GIV): 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Վի րուսն օ ժտ ված է չա փա զանց բարձր հպա վա րա կե լի ու թյամբ, 18 վի րու

սային մաս նիկ նե րը բա վա կան են հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար: Հի
վան դու թյան աղ բյուր է հի վանդ մար դը: Վա րա կը փո խանց վում է ֆե կալօ րալ 
մե խա նիզ մով՝ սննդի, ջրի և շփ ման մի ջո ցով: Վա րակ վա ծի կղան քում վի րու սը 
կա րող է հայտ նա բեր վել ա ռող ջա ցու մից հե տո ևս 2 շա բաթ: Վի րու սը կա յուն է 
ար տա քին մի ջա վայ րում: Բարձր հպա վա րա կե լի ու թյան շնոր հիվ վի րու սը կա
րող է ա ռա ջաց նել ներ հի վան դա նո ցային բռն կում ներ:

 Տա րե կան գրանց վում է նո րո վի րու սով պայ մա նա վոր ված 685 մի լի ոն 
դեպք, ո րոն ցից 200 մի լի ո նը՝ մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա նում, ո րոն
ցից 50000ը ա վարտ վում է մա հա ցու ել քով: 

Նո րո վի րու սային վա րա կը լուրջ ա ռող ջա պա հա կան խն դիր է ի նչ պես զար
գա ցող, այն պես էլ զար գա ցած ե րկր նե րի հա մար: Այս վա րա կի հետ կապ ված 
տն տե սա կան վնա սը տա րե կան կազ մում է 60 մլրդ Ա Մն դո լար:

 Շատ ե րկր նե րում ռո տա վի րու սի պատ վաստ ման ներդր ման հետևան քով 
նո րո վի րու սը դար ձավ սուր գաստ րոէն տե րիտ նե րի հիմ նա կան պատ ճառ:

 Վա րակն ունի հս տակ սե զո նայ նու թյուն՝ դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
գրանց վում է դեկ տեմ բե րից ապ րիլ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

Ախ տա ծա գում
 Նո րո վի րու սը պատ կա նում է էն տե րոտ րոպ վի րուս նե րին, ո րոնք, հաղ թա

հա րե լով ստա մոքսա ղի քային տրակ տի թթ վային մի ջա վայ րը, ադ սորբ վում 
են բա րակ ա ղի նե րի է պի թե լյալ բջիջ նե րին՝ ա ռա ջաց նե լով չա փա վոր ար տա
հայտ ված բոր բո քային պրո ցես: Բա րակ ա ղու պրոք սի մալ հատ վա ծի էն տե
րո ցիտ նե րի վնաս ման հետևան քով ա ռա ջա նում է լակ տո զայի Dք սի լո զայի և 
ճար պե րի ճեղք ման ան բա վա րա րու թյուն, ա ղի նե րի լու սանց քում բարձ րա նում 
է օս մո տիկ ճն շու մը՝ բե րե լով լու ծի:

 Հի վան դու թյու նից հե տո զար գա նում է տի պոս պե ցի ֆիկ ի մու նի տետ: 
Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 2 օր: Հի վան դու թյան 

սկիզ բը սուր է, եր բեմն՝ հան կար ծա կի, բազ մա կի փս խում նե րով, ո րին միա նում 
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է ջրային լու ծը: Ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շը բա ցա կա յում է կամ թույլ է 
դրսևոր ված: 

Բա ցի վե րը նշ ված հիմ նա կան կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րից՝ հի վան դու
թյա նը բնո րոշ են նաև ո րո վայ նի ցա վեր հիմ նա կա նում է պի և մե զո գաստ
րալ շրջան նե րում, ա խոր ժա կի ան կում, ը նդհա նուր թու լու թյուն, սրտ խառ նոց, 
գլխապ տույտ, ծա րա վի զգա ցում:

 Հի վանդնե րի օբյեկ տիվ զննմամբ դիտ վում է լոր ձա թա ղանթ նե րի չո րու
թյուն, լեզ վի փա ռա կա լում: Ո րո վայ նը փա փուկ է, փոքրի նչ ցա վոտ հար պոր
տային շրջա նում, խո րը շո շափ ման ժա մա նակ զգաց վում է գռգ ռոց՝ ա ղի նե
րում հե ղու կի կու տակ ման հետևան քով: Ար տա հայտ ված ջրազրկ ման դեպ քում 
դիտ վում է քն կո տու թյուն, գլխապ տույտ, մե զի քա նա կի քչա ցում:

 Հե մոգ րա ման դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյան մոտ ան փո փոխ է, Է ՆԱն նոր
մայի սահ ման նե րում է: 

Ել քը հիմ նա կա նում բա րեն պաստ է: Լա վա ցում դիտ վում է ար դեն 23րդ 
օ րը: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի

կա կան ըն թաց քի, լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: Հիմ
նա կան ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյու նը կղան քում նո րո վի րու սի ան տի գե նի 
հայտ նա բե րումն է ի մու նո ֆեր մեն տային մե թո դով, ի նչ պես նաև կղան քում վի
րու սային ՌՆԹի հայտ նա բե րու մը պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիայով:

 Բու ժում
Յու րա հա տուկ է թի ոտ րոպ բու ժու մը բա ցա կա յում է: Բու ժա կան մի ջո ցա

ռում նե րը հիմ նա կա նում ո ւղղ ված են ջրաա ղային հաշ վեկշ ռի վե րա կանգ
մա նը: Օգ տա գործ վում են ա ղային լու ծույթ ներ նե րե րա կային կամ per os 
տար բե րա կով:

 Բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րից կարևոր վում է նաև հա մա պա տաս խան 
սննդային ռե ժի մի պահ պա նու մը՝ հաշ վի առ նե լով ե րկ րոր դային լակ տա զային 
ան բա վա րա րու թյան զար գաց ման հնա րա վո րու թյու նը:

 Կան խար գե լում 
Յու րա հա տուկ կան խար գե լու մը բա ցա կա յում է: Ոչ յու րա հա տուկ կան խար

գե լու մը նե րա ռում է սա նի տա րա հի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը և 
ներ հի վան դա նո ցային վա րա կի կան խար գե լու մը:
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Rotavirus infection (A08.0)

 Ռո տա վի րու սային վա րա կը ռո տա վի րուս նե րով (ՌՎ) հա րուց ված սուր ին
ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն է, ո րը դրսևոր վում է ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի
շով և ստա մոք սա ղի քային ուղու վե րին հատ ված նե րի ախ տա հար մամբ՝ բե րե
լով փսխ ման և լու ծի:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Ռո տա վի րուսն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է ա վստ րա լա ցի վի րու սա

բան Ռութ Բի շո պի կող մից 1973թ. դիա րեայով հի վանդ ե րե խայի դո ւո դե նալ 
է պի թե լի հե տա զո տու թյան ժա մա նակ: Այն ա նի վի տեսք ունե ցող ՌՆԹ պա
րու նա կող վի րուս է (լա տի նե րեն «ռո տա» նշա նա կում է «ա նիվ»), պատ կա նում 
է Reoviridae ըն տա նի քին: 

Վի րու սի գե նո մը կազմ ված է 18555 նուկ լե ո տի դից: ՌՆԹն շրջա պատ ված 
է ե ռա շերտ ի կո սաեդ րիկ սպի տա կու ցային կապ սի դով: Վի րու սային մաս նիկ
նե րի եր կա րու թյու նը հաս նում է 76,5 նմի: ՌՎ տի պա վոր վում է` ը ստ G և P 
ան տի գեն նե րի, ո րոնք պար բե րա բար են թարկ վում են մու տա ցիայի՝ ա ռա ջաց
նե լով նոր սե րո տի պեր: Հայտ նի են վի րու սի 16 G և 27 P սե րո տի պեր: Վի րու սը 
կա յուն է ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի հան դեպ: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյան աղ բյուր է հի վանդ մար դը: Վա րա կը փո խանց վում է 

կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ) մե խա նիզ մով՝ սննդի, ջրի և շփ ման մի
ջո ցով: Հի վան դը 1 մլ ար տա թո րան քով ար տա զա տում է 1010 վի րու սային 
մաս նիկ, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված է հի վան դու թյան բարձր հպա վա րա կե
լի ու թյու նը: ՌՎ հիմ նա կան թի րախ են մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րը: Ա նհ
րա ժեշտ է նշել, որ կրծ քի կա թով սն վող ե րե խա նե րի մոտ հի վան դու թյու նը 
հա վաս տի ո րեն ա վե լի հազ վա դեպ է հան դի պում, ին չը ևս մեկ ան գամ փաս
տոմ է կրծ քով կե րակր ման կարևո րու թյու նը: Չի բա ցառ վում նաև վա րա կի 
աե րո գեն տա րա ծու մը: ՌՎ տա րած ման գոր ծում կարևո րա գույն դեր ունի 
վի րու սակ րու թյան առ կա յու թյու նը ի նչ պես ե րե խա նե րի, ան պես էլ մե ծա հա
սակ նե րի շրջա նում: Հարկ է նշել, որ վեր ջին նե րիս շրջա նում վի րու սակ րու
թյու նը կա րող է հաս նել 30%ի:

 Ռո տա վի րու սը բա վա կա նին կա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րում՝ կղան քում 
կա րող է պահ պան վել մինչև 6 ա միս, խնամ քի պա րա գա նե րի վրա՝ մինչև 15 օր, 
ջրա տար խո ղո վակ նե րում՝ մինչև 2 ա միս: 

ՌՎ վա րա կի հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից մե կը սե զո նայ նու թյան առ կա յու թյունն է: Մեղմ կլի մայով ե րկր նե րում 
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հի վան դա ցու թյան աճ դիտ վում է տար վա ցուրտ ա միս նե րին՝ ը նդգրկե լով աշ
նա նից գա րուն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ի սկ արևա դար ձային կլի մայով ե րկր
նե րում՝ ան ձրևային շրջա նում:

ՌՎ վա րա կի դեպ քե րը հա վա սա րա չափ գրանց վում են բո լոր ե րկր նե րում, 
սա կայն նրա նից ա ռա ջա ցած բար դու թյուն ներն ու մահ վան դեպ քե րը հիմ նա
կա նում գրանց վում են աղ քատ տն տե սու թյուն ունե ցող ե րկր նե րում: Զար գա
ցող ե րկր նե րում, որ տեղ հոս պի տա լաց ման 20%70% և տա րե կան 800000ից 
3 մլն մահ վան դեպ քե րը պայ մա նա վոր ված են ռո տա վի րու սով, տն տե սա կան 
վնա սը հաս նում է ա ռա վե լա գույն թվե րի: Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար
հային կազ մա կեր պու թյան կող մից 2009թ. 43 ե րկր նե րի մաս նակ ցու թյամբ կա
տար ված լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ 
սուր գաստ րոէն տե րի տով հոս պի տա լաց ված մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի 
մո տա վո րա պես 36%ի մոտ դիա րեայի պատ ճառ հան դի սա ցել է ռո տա վի րու սը: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ռո տա վի րու սային վա րա կը լուրջ 
ա ռող ջա պա հա կան խն դիր է: Մեր ե րկ րում գրե թե հա վա սա րա պես շրջա նա
ռում են վի րու սի P[8]G1 (37%) և P[8]G4 (33%) գե նո տի պե րը: Սկ սած 2012թ. ռո
տա վի րու սային RotaTeq® պատ վաս տա նյու թը ներդր վել է ՀՀ ազ գային պատ
վաս տում նե րի օ րա ցույց: 

Ախ տա ծա գում
ՌՎն էն տե րոտ րոպ վի րուս  է, ո րը, հաղ թա հա րե լով ստա մոքսա ղի քային 

տրակ տի թթ վային մի ջա վայ րը, ադ սորբ վում է բա րակ ա ղի նե րի է պի թե լային 
բջիջ նե րին՝ բե րե լով դրանց հե տա գա քայ քայ ման: Բա րակ ա ղու պրոք սի մալ 
հատ վա ծի էն տե րո ցիտ նե րի վնաս ման հետևան քով ա ռա ջա ցած ե րկ րոր դային 
դի սա խա րի դա զային ան բա վա րա րու թյան հետևան քով ա ղու լու սանց քում կու
տակ ված չճեղք ված դի սա խա րիդ ներն ա ռա ջաց նում են օս մո տիկ դիա րեա, 
ի սկ հաս նե լով հաստ ա ղի և վե րած վե լով օր գա նա կան թթու նե րի՝ նպաս տում 
են ա ղի նե րի պե րիս տալ տի կայի ուժե ղաց մա նը: Դիա րեային հա մախ տա նի շի 
պա թո գո նե տիկ օ ղա կում կարևո րա գույն տեղ զբա ղեց նող մա լաբ սորբ ցիայի 
հա մախ տա նի շը, ո րը զար գա նում է ՌՎ հի վանդ ե րե խա նե րի մինչև 91%ի 
մոտ, նպաս տում է հե տա գա բար դու թյուն նե րի և մե տա բո լիկ խան գա րում նե րի 
ա ռա ջաց մա նը: 

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 5 օր: Հի վան դու

թյան սկիզ բը սուր է, եր բեմն՝ հան կար ծա կի, հիմ նա կա նում գաստ րոէն տե րի տի 
երևույթ նե րով, բնո րոշ է բուռն ըն թացք: ՌՎ վա րա կը ըն թա նում է ե րեք հիմ
նա կան կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րով՝ տենդ, փս խում և փոր լու ծու թյուն: Լու ծը 
էն տե րի տիկ բնույ թի է, ջրային, ա ռատ, դեղ նա վուն, թթու հո տով, հազ վա դեպ՝ 
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լոր ձի թե լիկ նե րով, օ րա կան 34 ան գա մից մինչև տաս նյակ ան գամ ներ: Փսխու
մը հիմ նա կա նում սկս վում է լու ծի հետ, եր բեմն նա խոր դում է դրան, հիմ նա
կա նում տևում է մեկեր կու օր: Տեն դը հիմ նա կա նում սուբ ֆեբ րիլ է, սա կայն 
եր բեմն կա րող հաս նել ֆեբ րիլ և նույ նիսկ հի պեր ֆեբ րիլ թվե րի:

 Բա ցի վե րը նշ ված հիմ նա կան կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րից՝ հի վան դու
թյա նը բնո րոշ են նաև ո րո վայ նի ցա վեր հիմ նա կա նում է պի և մե զո գաստ րալ 
շրջան նե րում, կա տա րալ երևույթ ներ (ռի նիտ, ռի նո ֆա րին գիտ, ֆա րին գիտ), 
ա խոր ժա կի ան կում, ար տա հայտ ված ը նդհա նուր թու լու թյուն, գլխապ տույտ, 
ծա րա վի զգա ցում, ա վե լի հազ վա դեպ՝ դող և սար սուռ:

 Հի վանդնե րի օբյեկ տիվ զննմամբ դիտ վում է լոր ձա թա ղանթ նե րի չո րու
թյուն, լեզ վի փա ռա կա լում: Ո րո վայ նը փա փուկ է, փոքրի նչ ցա վոտ հար պոր
տային շրջա նում, խո րը շո շափ ման ժա մա նակ զգաց վում է գռգ ռոց՝ ա ղի նե
րում հե ղու կի կու տակ ման հետևան քով: Ար տա հայտ ված ջրազրկ ման դեպ քում 
դիտ վում է մե զի քա նա կի քչա ցում:

 Հե մոգ րա ման շատ դեպ քե րում ան փո փոխ է, Է ՆԱն նոր մայի սահ ման նե
րում է: Ո րոշ հի վանդնե րի շրջա նում հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին կա րող է 
դիտ վել լեյ կո ցի տոզ և նեյտ րո ֆի լիա:

 Բար դու թյուն ներ
Հի վան դու թյու նը կա րող է բար դա նալ ծանր ջրազր կու մով, ցն ցում նե րով՝ 

բե րե լով մահ վան: Մի շարք հե ղի նակ ներ նկա րագ րել են ա ռան ձին դեպ քեր, 
ե րբ ՌՎՎն բար դա ցել է էն ցե ֆա լի տով, մե նին գոէն ցե ֆա լի տով և ցե րե բե լի
տով: Կա նաև վար կած, որ ՌՎ վա րա կի դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ ա ղի նե
րի ա նան ցա նե լի ու թյուն: Ձեռք բե րո վի կամ բնա ծին ի մու նան բա վա րա րու թյամբ 
ե րե խա նե րի մոտ հնա րա վոր է նաև լյար դի և ե րի կա մի հյուս ված քում ռո տա
վի րու սի բազ մա ցու մ, ին չը հան գեց նում է վե րը նշ ված օր գան նե րի ֆունկ ցի ո
նալ խան գա րում նե րի: Նկա րագրվել են նաև տրան սա մի նազ նե րի մա կար դա
կի բարձ րաց ման դեպ քեր ՌՎով հի վանդ ե րե խա նե րի շրջա նում: Վե րը նշ ված 
բար դու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հեր քում է այն նախ նա կան վար կա ծը, որ ռո
տա վի րուսն ախ տա հա րում է միայն ստա մոքսա ղի քային տրակ տը: 

Ելք
 Հիմ նա կա նում բա րեն պաստ է: Մա հա ցու թյու նը կազ մում է 14%: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան ըն թաց քի, լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: Հիմ նա
կան ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյու նը կղան քում ՌՎ ան տի գե նի հայտ նա բե
րումն է ի մու նո ֆեր մեն տային մե թո դով, ի նչ պես նաև կղան քում վի րու սային 
ՌՆԹի հայտ նա բե րու մը պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիայով:
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 Բու ժում
Յու րա հա տուկ է թի ոտ րոպ բու ժու մը բա ցա կա յում է: Բու ժա կան մի ջո ցա

ռում նե րը հիմ նա կա նում ո ւղղ ված են ջրաա ղային հաշ վեկշ ռի վե րա կանգ մա նը 
և ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շի նվա զեց մա նը: Օգ տա գործ վում են ա ղային 
լու ծույթ ներ նե րե րա կային ճա նա պար հով, թեթև ար տա հայտ ված ջրազրկ ման 
դեպ քում՝ per os տար բե րա կով:

 Բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րից կարևոր վում է նաև հա մա պա տաս խան 
սննդային ռե ժի մի պահ պա նու մը՝ հաշ վի առ նե լով ե րկ րոր դային լակ տա զային 
ան բա վա րա րու թյան զար գաց ման հնա րա վո րու թյու նը:

 Կան խար գե լում 
Յու րա հա տուկ կան խար գել ման նպա տա կով կի րառ վում են ռո տա վի րու

սային պատ վաս տա նյու թեր, ո րոնք կան խում են հի վան դու թյան ծանր ձևե րի 
զար գա ցու մը: 

Ոչ յու րա հա տուկ կան խար գե լու մը նե րա ռում է սա նի տա րա հի գի ե
նիկ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը և ներ հի վան դա նո ցային վա րա կի 
կան խար գե լու մը:
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Գ ԼՈՒԽ II.  
ՋՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ ՓՈ ԽԱՆՑ ՎՈՂ ՄԱ ԿԱ ԲՈՒ ԾԱՅԻՆ 

(ԻՆ ՎԱ ԶԻ ՈՆ) ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 ՖԱՍ ՑԻ Ո ԼՈԶ 
FASCIOLOSIS (B66.3)

 Ֆաս ցի ո լո զը լյար դի ե րկծ ծա նի կող մից հա րուց վող ճիճ վային հի վան դու
թյուն է, ո րն ըն թա նում է լե ղու ղի նե րի ախ տա հար մամբ և դեղ նախ տով:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Ֆաս ցի ո լո զի հա րու ցիչ նե րը Plathelminthes տի պի Trematoda դա սի Fasciol

ida կար գի Fasciolidae ըն տա նի քի Fasciola սե ռի Fasciola hepatica (լյար դի սո
վո րա կան ե րկծ ծան) և F. gigantica (լյար դի հս կա ե րկծ ծան) տա փակ որ դերն 
են, ո րոնք տե ղա կայ վում են լե ղա ծո րան նե րում և լե ղա պար կում, ի սկ հա րուց չի 
ե րի տա սարդ ձևե րը՝ նաև լյար դի պա րեն քի մում:

 Հա րա վային Ա սիա յում վեր ջերս նկա րագրվել է ևս մեկ տե սակ՝ F. indica, 
ո րը ձևա բա նո րեն նման է Fasciola hepaticaին:

 Հա րու ցիչ նե րի ձևա բա նու թյուն
F. hepaticaն տերևան ման է, չա փե րը  23x0,81,2 սմ են, F. giganticaն եր

կա րա վուն է, նշ տա րան ման, չա փե րը 48x0,51,2 սմ են: 
Հա րու ցիչ նե րի կեն սա կերպ
 Ֆաս ցի ոլ նե րը կեն սա հել մինթ ներ են, ո րոնց զար գա ցու մը տե ղի է ունե նում 

մի ջան կյալ տե րե րի՝ փոքր լճա կային խխունջ նե րի, մաս նակ ցու թյամբ: Մի ջան
կյալ տե րե րը բնակ վում են կանգ նած կամ դան դաղ հո սող քաղց րա համ ջրե
րում: Ջրային մի ջա վայ րում ձվում զար գա նում է թր թու րը՝ մի րա ցի դի ու մը, ո րն 
ակ տի վո րեն շարժ վում է և ներդր վում խխուն ջի մարմ նի մեջ: Վեր ջի նում ձևա
վոր վում է սպո րո ցիս տը, ո րից ա ռա ջա նում է 515 ռե դիա: Յու րա քան չյուր ռե
դիան սկիզբ է տա լիս 1520 ցեր կա րիա նե րին: Խխուն ջի օր գա նիզ մում զար գա
ցու մը տևում է 23 ա միս:

 Ցեր կա րիա նե րը ի նք նու րույն դուրս են գա լիս խխուն ջի օր գա նիզ մից և 
ա զատ լո ղում ջրում, այ նու հետև կպ չում ա ռափ նյա բու սա կա նու թյա նը, քա
րե րին և այլ ա ռար կա նե րի, որ տեղ պա տի ճա վոր վում են ու վեր ած վում 
ա դո լես կա րիա նե րի:
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 Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են՝ կե րի կամ ջրի հետ կուլ տա լով ա դո
լես կա րիա նե րին: Վերջ նա կան տի րոջ օր գա նիզ մում հա րու ցի չը դառ նում է սե
ռա հա սուն 2,54 ամ սից և պահ պան վում մինչև 35 տա րի:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Ֆաս ցի ո լո զը բնա կան օ ջա խային զոո նոզ է: Հի վան դա նում են ըն տա նի և 

վայ րի խո տա կեր և ա մե նա կեր կեն դա նի նե րը, ի նչ պես նաև մար դը: 
F. hepatica հիմ նա կա նում հան դի պում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

նա խա լեռ նային գո տի նե րում, ի սկ F. gigantica՝ գլխա վո րա պես հով տային 
շրջան նե րում, Ա րա րա տյան դաշ տում և Սյու նի քի հո վիտ նե րում: Կեն դա նի նե րի 
մոտ կա րող է հան դի պել միա ժա մա նակ եր կու հա րու ցիչ: 

Հի վան դու թյան տա րած վա ծու թյու նը կապ ված է հա րուց չի մի ջան կյալ տե
րե րի՝ լճա կային խխունջ նե րի տա րած վա ծու թյան հետ:

 Հա յաս տա նի պայ ման նե րում վա րա կու մը հնա րա վոր է սկ սած հու նիս ամ
սից: Վա րա կու մը տե ղի է ունե նում բաց ջրա վա զան նե րից ջուր խմե լիս կամ 
լո ղա նա լիս, ի նչ պես նաև ա դո լես կա րիա նե րող աղ տոտ ված բույ սեր սննդի մեջ 
օգ տա գոր ծե լիս: Ո րո շա կի վտանգ են ներ կա յաց նում նաև աղ տոտ ված ջրա
վա զան նե րի ջրով ջր վող խո տա բույ սե րը:

+400 …+50ºCից բարձր և 5ºCից ցածր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում 
հա րու ցիչ նե րի ձվե րը բա վա կա նին ա րագ ո չն չա նում են: 

Ար տա քին մի ջա վայ րում ա դո լես կա րիա նե րը պահ պա նում են կեն սու նա
կու թյու նը մինչև 1 տա րի: 

Ախ տա ծա գում 
Ա ռաջ նային դեր է խա ղում հե պա տո ցիտ նե րի և խո լան գի ո ցիտ նե րի տոք

սիկ և ա լեր գիկ ախ տա հա րումը, ի նչ պես նաև լյար դի և լե ղու ղի նե րի հյուս
վածք նե րի վնա սումը:

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նի տևո ղու թյու նը 18 շա բաթ է: Վաղ շրջա նում հի վան

դու թյան կլի նի կա կան ըն թաց քում գե րիշ խում են ա լեր գիա կան երևույթ ներ: 
Լյար դը մե ծա ցած է, ա րյան մեջ նկատ վում են լեյ կո ցի տոզ (2060 հա զար 1 մմ3 

ո ւմ) և է ո զի նո ֆի լիա (մինչև 85%): Եր բեմն նկատ վում են սր տամ կա նի բոր բոք
ման՝ մի ո կար դի տի երևույթ ներ: 

Ա վե լի ո ւշ՝ քրո նիկ շրջա նում, կա րող է զար գա նալ լյար դի գոր ծու նե ու թյան 
խան գա րում, մար սո ղու թյան խան գա րում, հի վան դը հյուծ վում է, կա րող է 
նկատ վել դեղ նախտ: Ա լեր գիա կան երևույթ նե րը նա հան ջում են: 

Որ պես բար դու թյուն ներ կա րող են գրանց վել թա րա խային խո լե ցիս տիտ 
և խո լան գիտ, լյար դի թա րա խա կույտ (ա բս ցես), խցա նող դեղ նախտ: Հազ վա
դեպ կա րող է զար գա նալ նաև լյար դի ցի ռոզ:

 Կեն դա նի նե րի դեպքում ֆաս ցի ո լո զի ըն թաց քը սուր է կամ քրո նիկ: Ըն
թաց քը կախ ված է վա րա կի ին տեն սի վու թյու նից, հա րուց չի տե սա կից, տար վա 
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ե ղա նա կից, կեն դա նու տարիքից, օր գա նիզ մի ը նդհա նուր վի ճա կից, պահ ված
քի և կե րակր ման պայ ման նե րից և մի շարք այլ գոր ծոն նե րից:

F. giganticaն հա մար վում է ա վե լի ախ տա ծին հա րու ցիչ, քան F. hepaticaն: 
Հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի դեպքում ֆաս ցի ո լո զն ունե նում է քրո նիկ ըն

թացք, շատ հա ճախ՝ ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի, եր բեմն նկատ վում է 
մաշ կի ու տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի թույլ դեղ նու թյուն, մար սո ղու թյան 
խան գա րում ներ, սն վա ծու թյան ի ջե ցում:

 Մատ ղա շի դեպքում ըն թաց քը սուր է, հի վան դու թյու նը բնո րոշ վում է ծանր 
լյար դա բոր բով՝ հե պա տի տով, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով, 
մարմ նի տար բեր հատ ված նե րում այ տուց նե րի ա ռա ջա ցու մով: Զար գա նում է 
սա կա վա րյու նու թյուն, այ նու հետև՝ դեղ նախտ, խան գար վում է մար սո ղա կան ու 
սր տա նո թային հա մա կար գե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 310 օր վա ըն թաց քում գառ
նե րը կա րող են սատ կել: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի, լա բո րա տոր և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
վրա: 

Հի վան դու թյան վաղ շրջա նում լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կա րե
լի է դի մել ի մու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի (ԿԿՌ, ՊՌ, Ի ՖՀ, ներ մաշ
կային ա լեր գիա կան փորձ): Ա ռա վել ին ֆոր մա տիվ է հա մար վում կղան քի կամ 
տաս ներ կու մատ նյա ա ղի քի պա րու նա կյա լի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյու նը 
հա ջոր դա կան լվաց ման հել մին թոօ վոս կո պիկ ե ղա նա կով, ո րն ար դյու նա վետ 
է հի վան դու թյան ո ւշ շրջա նում (վա րա կու մից 34 ա միս ան ց): Հա րուց չի ձվե
րը օ վա լաձև են, դեղ նաոս կե գույն, չա փե րը120140x7090 մկմ են: Մեկ բևե ռում 
ձուն ունի կա փա րիչ, հա կա ռակ բևե ռում՝ թմ բաձև լայ նա ցում:

 Հա րու ցիչ նե րին կա րե լի է հայտ նա բե րել նաև լե ղա պար կում կամ խո շոր լե
ղա ծո րան նե րում՝ ո ւլտ րա ձայ նային հե տա զոտ ման ժա մա նակ:

Սննդի մեջ լյարդ օգ տա գործե լուց կղան քի մեջ կա րող են հայտ նա բեր վել 
ֆաս ցի ո լա նե րի տրան զի տային ձվեր: Այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կե րա բաժ
նից հա նել լյար դը և 2 շա բա թից կրկ նել հե տա զո տու թյու նը: 

Ֆաս ցի ո լո զը պետք է տար բե րա կել տրի խի նե լո զից, ո րին բնո րոշ են դեմ քի 
այ տուց վա ծու թյունն ու մկա նային ցա վե րը, ի նչ պես նաև դեղ նախ տով ըն թա
ցող մի շարք վա րա կիչ և ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րից: 

Ելք
 Ժա մա նա կին ի րա կա նաց րած բուժ ման դեպ քում ել քը բա րեն պաստ է: 

Ծանր դեպ քե րում հնա րա վոր են լե ղու ղի նե րի մնա ցոր դային խան գա րում ներ:
 Բու ժում
 Ֆաս ցի ո լո զի է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են հետևյալ 

պրե պա րատ նե րը.
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1. Բի թի ո նոլ՝ 20 մգ/կգ դե ղա չա փով, օ րա կան 2 ան գամ, 14 օր վա 
ըն թաց քում.

2. Խլոք սիլ՝ 60 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, 3 ան գամ, 6ա կան 
ժամ ը նդմի ջու մով, 35 օր վա ըն թաց քում, կախ ված ըն թաց քի 
ծան րու թյու նից.

3. Պրա զիք վան թել՝ 75 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, 3 ան գամ, 6ա
կան ժամ ը նդմի ջու մով, 14 օր վա ըն թաց քում՝ կախ ված ըն թաց քի 
ծան րու թյու նից.

4. Տրիկ լա բեն դա զոլ՝ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, օ րա կան 12 ան գամ, մեկ 
օր վա ըն թաց քում:

5. Բիլտ րի ցիդ՝ 75 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, միան վագ, գի շե րային 
ժա մե րին: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծում են ե րկն վագ՝ 
40 մգ/կգ դե ղա չա փով, 4 ժամ ը նդմի ջու մով: 

Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ (ն շա նային) բու
ժում (հա կաա լեր գիկ պրե պա րատ ներ, ստե րոիդ ներ, լե ղա մուղ մի ջոց ներ և այլն):

 Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են ալ-
բեն դա զոլ և օք սիկ լո զա նիդ պա րու նա կող պրե պա րատ ներ:

 Կան խար գե լում
Ջրա վա զան նե րից ջու րը պետք է օգ տա գործ վի միայն ե ռաց նե լուց հե տո: 

Խո նավ վայ րե րում, հա տա կա պես ջրա վա զան նե րի ա փե րին ա ճող բույ սե րը 
պետք է սննդի մեջ օգ տա գոր ծել ե փած վի ճա կում կամ եռ ման ջեր մաս տի ճա նի 
ջրով լվա նա լուց հե տո: Հա րու ցիչ նե րի մի ջան կյալ տե րե րի՝ լճա կային խխունջ
նե րի դեմ պայքարում են՝ կի րա ռե լով մո լյուս կո ցիդ պրե պա րատ ներ (պղն ձար
ջասպով, քլո րակ րով, մե տալ դե հի դով, կալ ցի ու մի ցիա նա մի դով և այլն) կամ 
պայ քա րի կեն սա բա նա կան մի ջոց ներ (խ խունջ նե րի բնա կան թշ նա մի ներ կամ 
պա թո գեն ներ): 

Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րին կան խար գե լիչ նպա տա կով տա
րե կան 3 ան գամ՝ ձմ ռա նը, գար նա նը և ամ ռան վեր ջին, ճիճ վա թա փում են: 
Գո մաղ բը հա վա քում և վա րա կա զեր ծում են կեն սա ջեր մային մշակ ման ճա
նա պար հով: Մշ տա պես ի րա կա նաց նում են մսե ղի քի և ներ քին օր գան նե րի 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան զն նու մը: Ախ տա հար ված լյար դը ո չն չաց նում 
են, ին չը կան խում է ար տա քին մի ջա վայ րում հա րուց չի մի լի ո նա վոր ձվե րի 
տա րա ծու մը: Ի րա կա նաց նում են ա րո տային կան խար գե լու մը. յու րա քան չյուր 
եր կու ա մի սը մեկ ան գամ փո խում են ա րո տը: Կեն դա նի նե րի հա մար նա խա
տես ված ջրախ մոց նե րը պետք է լի նեն մա քուր, ի սկ ջու րը՝ հո սող: Հար կա վոր է 
չո րաց նել ֆեր մա յա մերձ կանգ նած ջրա վա զան ներն ու լճակ նե րը: Ար տա սահ
մա նյան ե րկր նե րում վեր ջերս սկ սել են կի րա ռել նաև հա կա ֆաս ցի ո լո զային 
պատ վաս տում ներ:
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 ՇԻՍ ՏՈ ԶՈ ՄՈԶ ՆԵՐ, կամ ԲԻԼ ՀԱՐ ՑԻ ՈԶ ՆԵՐ 
SCHISTOSOMOSES, s. BILHARZIOSES (B65)

 Շիս տո զո մոզ նե րը ծանր, քրո նիկ ըն թացող արևա դար ձային հել մին թոզ
ներ են, ո րոնք բնո րոշ վում են մար սո ղա կան կամ մի զա սե ռա կան հա մա կար գի 
ախ տա հա րում նե րով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Շիս տո զո մոզ նե րը հա րուց վում են Plathelminthes տի պի Trematoda դա սի 

Schistosomida կար գի Schistosomiidae ըն տա նի քին պատ կա նող հետևյալ տրե
մա տոդ նե րի կող մից. Schistosoma haematobium (մի զա սե ռա կան շիս տո զո մո զի 
հա րու ցիչ), S. mansoni (ա ղի քային շիս տո զո մո զի հա րու ցիչ), S. japonicum (ճա
պո նա կան շիս տո զո մո զի հա րու ցիչ), S. mekongi (մե կոն գյան շիս տո զո մո զի հա
րու ցիչ), S. intercalatum (ին տեր կա լա տային շիս տո զո մո զի հա րու ցիչ): Ա ռա ջին 
տե սա կը մա կա բու ծում է մի զա սե ռա կան հա մա կար գի, ի սկ մնա ցած 4 տե սակ
նե րը՝ մար սո ղա կան հա մա կարգ ա րյու նա տար ա նոթ նե րում:

 Հա րու ցիչ նե րի ձևա բա նու թյուն
 Շիս տո զոմ նե րը բա ժա նա սեռ տրե մա տոդ ներ են՝ շատ լավ ար տա հայտ ված 

սե ռա կան դի մոր ֆիզ մով: Է գե րը ա վե լի եր կար ու բա րակ են (726x0,170,3 մմ), 
քան ա րու նե րը (420x0,51,2 մմ): Ա րուի ո րո վայ նային մա կե րե սին առ կա է հա
տուկ ա կոս՝ հի նե կո ֆո րային խո ղո վակ, որ տեղ մշ տա պես բնակ վում է է գը: 

Հա րու ցիչ նե րի կեն սա կերպը
Հարու ցիչ նե րի ձվե րը կղան քի կամ մե զի հետ ը նկ նում են ջրային մի ջա

վայր, որ տեղ դրանց մեջ զար գա նում ու դուրս են գա լիս մի րա ցի դիա նե րը: Մի
ջան կյալ տեր են Biomphalaria spp., Oncomelania spp., Bulinus spp. և այլ ջրային 
խխունջ նե րը, ո րոնց օր գա նիզ մում հա րու ցի չը, 6 շա բաթ վա ըն թաց քում ան
ցնե լով պար թե նո գե նե տիկ զար գա ցում, ա ռա ջաց նում է ցեր կա րիա նե րը: Վեր
ջին նե րը դուրս են գա լիս խխունջ նե րից և մաշ կի ու լոր ձա թա ղանթ նե րի մի
ջո ցով ակ տի վո րեն ներ թա փան ցում վերջ նա կան տի րոջ օր գա նիզմ, որ տեղ 
տե ղա կայ վում են մի զա պար կի կամ մի ջըն դե րային ե րակ նե րում և 3040 օ րից 
դառ նում սե ռա հա սուն: Ար տա քին մի ջա վայ րում ցեր կա րիա նե րը պահ պա նում 
են կեն սու նա կու թյու նը 3 օր վա ըն թաց քում:

 Հա րու ցիչ նե րի կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը մար դու օր գա նիզ մում կազ մում 
է 310 տա րի, սա կայն ա ռան ձին հա րու ցիչ նե րը կա րող են ապ րել ա վե լի քան 
30 տա րի: Օ րա կան է գը ար տադ րում է 2003500 ձու:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Շիս տո զո մոզ նե րը բնա կան օ ջա խային ան թրո պո նոզ հել մին թոզ ներ են: 

Ճա պո նա կան շիս տո զո մո զը զոո նոզ է. բա ցի մար դուց, այն ախ տա հա րում է 
խո զե րին, շնե րին, կա տու նե րին, մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին, ձի ե րին, 
ի նչ պես նաև մի շարք վայ րի կաթ նա սուն նե րին: 
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Շիս տո զո մոզ նե րը լայ նո րեն տա րած ված են արևա դար ձային և մեր ձարևա
դար ձային 73 ե րկր ում: Դրանք տա րած ված են հատ կա պես Աֆ րի կայի, Մեր
ձա վոր Արևել քի, Հա րավարևե լյան Ա սիայի, Հե ռա վոր Արևել քի և Լա տի նա կան 
Ա մե րի կայի ե րկր նե րում: Շիս տո զո մոզ նե րը պատ կա նում է հան րային ա ռող
ջա պա հու թյան հա մար կարևո րա գույն սո ցիալտն տե սա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող հի վան դու թյուն նե րի շար քին:

 Շիս տո զո մոզ նե րի տա րած վա ծու թյու նը կապ ված է հա րու ցիչ նե րի մի ջան
կյալ տե րե րի՝ մի շարք ջրային խխունջ նե րի (Biomphalaria spp., Oncomelania 
spp., Bulinus spp. և այլն) տա րած վա ծու թյան հետ: Խխունջ նե րը հիմ նա կա
նում բնակ վում են քաղց րա համ ջրում (Oncomelania spp.ները՝ նաև թույլ ա ղի 
ջրում): Դրանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան ու հա րու ցիչ նե րի զար գաց ման հա մար 
ջրի ա ռա վել նպաս տա վոր ջեր մաս տի ճա նը 1835ºC է: 

Հի վան դու թյուն նե րի տա րած մա նը նպաս տում է ցածր սա նի տա րա կան մա
կար դա կը և ջրամ բար նե րի ին տեն սիվ կղան քային աղ տո տու մը:

 Մար դը վա րակ վում է ջրում լո ղա նա լու, լվաց քի և ոռոգ վող դաշ տե րում աշ
խա տե լու ժա մա նակ: 

Մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը շիս տո զո մոզ նե րի նկատ մամբ հա
մընդհա նուր է, սա կայն ա ռա վել վա րակ ված են 1020 տա րե կան ան ձինք: 
Իս լա մա կան ե րկր նե րում տղա մարդ կանց վա րակ վա ծու թյու նը ան հա մե մատ 
ա վե լի բարձր է: 

Մեր ե րկ րում հնա րա վոր են շիս տո զո մոզ նե րի միայն ներկր վող դեպ քեր: 
Ախ տա ծա գում 
Ա ռաջ նային դեր ունի գաղ թող թր թուր նե րի կող մից հյուս վածք նե րի մե

խա նի կա կան վնա սումը: Հա րու ցիչ նե րի՝ հատ կա պես թր թուր նե րի, նյու թա փո
խա նա կու թյան ար գա սիք նե րը սեն սի բի լի զաց նում են տի րո ջը՝ ա ռա ջաց նե լով 
տար բեր ա լեր գիկ երևույթ ներ: 

Գաղ թի ժա մա նակ տե ղի է ունե նում պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րի 
ի նո կու լա ցիա և ե րկ րոր դային վա րակ: 

Շատ դեպ քե րում հա րուց չի ձվե րը դուրս չեն գա լիս ար տա քին մի ջա
վայր և մնում են օր գա նիզ մում (հիմ նա կա նում՝ լյար դում և թո քե րում)՝ նախ 
ա ռա ջաց նե լով տե ղային բոր բո քային և ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներ, ա յնու հետև 
պա տի ճա վոր վելով:

 Սե ռա հա սուն հա րու ցիչ նե րի տե ղա կայ ման վայ րում ե րակ նե րը լայ նա նում 
են, դրանց շուր ջը կա րող է տե ղի ունե նալ ֆիբ րո զային հյուս ված քի գե րաճ, 
ին չի հետևան քով դժ վա րա նում է ա րյան հոս քը ախ տա հար ված ե րակ նե րով, 
հե պա տո ցիտ նե րի և խո լան գի ո ցիտ նե րի տոք սիկ և ա լեր գիա կան ախ տա հա
րում, ի նչ պես նաև լյար դի և լե ղու ղի նե րի հյուս վածք նե րի վնա սում:
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Կ լի նի կա
Կ լի նի կո րեն տար բե րում են մի զա սե ռա կան և ա ղի քային շիս տո զո մոզ: 

Յու րա քան չյուր կլի նի կա կան ձև, իր հեր թին, ունի սուր (թր թուր նե րի գաղ թի 
շրջա նում) և քրո նիկ շրջան: Հա ճախ շիս տո զո մոզ նե րն ըն թա նում են ա ռանց 
կլի նի կա կան նշան նե րի

 Սուր շրջա նի կլի նի կա կան դրսևոո րում նե րը, ան կախ կլի նի կա կան ձևից, 
միան ման են:

 Ցեր կա րիա նե րի ներ խուժ ման հատ ված նե րում զար գա նում է ցեր կա
րիալ դեր մա տիտ, ո րն ար տա հայտ վում է մաշ կի կարմ րու թյան, ցա նի, քո րի 
երևույթ նե րով: Դրանք ի նք նա բե րա բար ան ցնում են 56 օ րից, այ նու հետև ի 
հայտ են գա լիս ը նդհա նուր թու լու թյու նը, տեն դը, հոգ նա ծու թյան երևույթ նե
րը: Թրթուր նե րի գաղ թի ժա մա նակ կա րող են նկատ վել հազ, ա րյու նա խա
ռը խոր խի ա ռատ ար տադ րու թյուն, ա սթմայան ման նշան ներ, մկա նա ցա վեր, 
հո դա ցա վեր, լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցում, լիմ ֆա դե նո պա թիա: Ա րյան մեջ 
նկատ վում է է ո զի նո ֆի լիա, լեյ կո ցի տոզ, Է ՆԱն բարձ րա նում է: Սուր շրջա նի 
տևո ղու թյու նը 714 օր է, եր բեմն՝ մինչև 56 շա բաթ: 

Մի զա սե ռա կան շիս տո զո մո զի քրո նիկ շրջա նի պա տոգ նո մո նիկ նշա նը 
վերջ նա կան (թեր մի նալ) ա րյու նա մի զու թյունն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է հա
րուց չի ձվե րով մի զա պար կի լոր ձա թա ղան թի վնա սու մով: Զար գա նում է քրո
նիկ ցիս տիտ, բոր բո քային պրո ցե սը կա րող է ը նդգրկել նաև մի զա սե ռա կան 
հա մա կար գի այլ բա ժին ներ:

 Մի զա սե ռա կան շիս տո զո մո զի բար դա ցում նե րից են մի զա պար կի պա պի
լո մա տո զը, ե լանց քի նե ղա ցու մը, մի զա ծո րան նե րի ջր գո ղու թյու նը, հիդ րո նեֆ
րո զը, մի զա քա րային հի վան դու թյու նը: 

Ա ղի քային շիս տո զո մո զի քրո նիկ շրջա նում նկատ վում են փո րա ցա վեր, 
փոր լուծ, ցա վոտ ար տա թո րում, ա խոր ժա կի ան կում, հի վանդնե րը նի հա րում 
են: Կղան քում աս տի ճա նա բար հայտ նվում են լոր ձի և ա րյան հետ քեր: Հնա րա
վոր է լյար դում նեկ րո տիկ և գրա նու լո մային օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցում, լյար դի 
և փայ ծա ղի մե ծա ցում, ո րո վայ նի ջր գո ղու թյուն (աս ցիտ): Թո քե րում հա րու
ցիչ նե րի ձվե րի տե ղա կայ ման դեպ քում զար գա նում է ա րյու նա տար ա նոթ նե րի 
խցա նում և թո քե րի այ տուց: 

Ա ռա վել ծանր է ըն թա նում ճա պո նա կան շիս տո զո մո զը (Կա տա յա-
մայի հի վան դու թյուն), այս ձևին բնո րոշ է նաև հա մե մա տա բար բարձր 
մա հա ցու թյու նը:

 Բար դա ցում նե րից կա րե լի է նշել ո րո վայ նա մի զի ֆիբ րոզը, խո ցային 
կո լիտը, հաստ ա ղի քի պո լի պոզը, ուղիղ ա ղի քի ար տան կումը, թութքը, 
ա ղի քային ա նան ցե լի ու թյունը, կե րակ րա փո ղի ե րակ նե րի լայ նա ցումը և 
ֆիբ րոզը: 
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Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի, լա բո րա տոր և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
վրա: 

Գոր ծի քային մե թոդ նե րից են ո ւլտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյու նը, ռենտ
գե նագ րու թյու նը, կո լո նոս կո պիան, ցիս տոս կո պիան, եր բեմն՝ նաև ա նո թա
գրու թյունն ու լա պո րոս կո պիան:

 Հի վան դու թյան լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կա րե լի է դի մել ի մու
նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ Ի ՖՀին: 

Ա րյան հե տա զո տման ժա մա նակ ար ձա նագրվում է է ո զի նո ֆի լիա, լեյ կո ցի
տոզ, Է ՆԱն բարձ րա նում է:

 Կա րե լի է կատարել նաև լյար դի, փայ ծա ղի և այլ օր գան նե րի բի ոպ տատ
նե րի ման րա դի տա կային հե տա զո տու թյուն: 

Ա ռա վել ին ֆոր մա տիվ է հա մար վում կղան քի կամ մե զի (կախ ված կլի նի
կա կան ձևից) լա բո րա տոր հե տա զո տու թյու նը հա ջոր դա կան լվաց ման հել մին
թոօ վոս կո պիկ ե ղա նա կով: Հա րուց չի ձվե րը խո շոր են, օ վա լաձև, մոխ րա գույն, 
Մեկ բևե ռում ձուն ունի կա փա րիչ, հա կա ռակ բևե ռում՝ փշիկ: Վեր ջի նը՝ կախ
ված հա րուց չի տե սա կից, ունի ծայ րային (տեր մի նալ) կամ կողմ նային դիրք ու 
տար բեր աս տի ճա նի ար տա հայտ վա ծու թյուն: 

Մի զա սե ռա կան շիս տո զո մո զը տար բե րա կում են մի զա պար կի տու բեր կու
լո զից, հե մո ռա գիկ դիա թե զից, ե րի կամ նե րի նո րա գո յա ցու թյուն նե րից, մի զա
քա րային հի վան դու թյու նից:

 Մի զա սե ռա կան շիս տո զո մո զը պետք է տար բե րա կել ա մե ո բիա զից, շի գե
լո զից, բա լան տի դիա զից, լյար դի ցի ռո զից: 

Ելք
 Ժա մա նա կին ի րա կա նաց րած բուժ ման դեպ քում ել քը բա րեն պաստ է: Բար

դա ցած դեպ քե րում կան խա տե սու մը լր ջա նում է: 
Բու ժում
 Բո լոր շիս տո զո մոզ նե րի բուժ ման հա մար այժմ կի րա ռում են հետևյալ 

պրե պա րատ ները.
1. Պրա զիք վան թել՝ 4060 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, օ րը 23 ան գամ, 

մեկ օր վա ըն թաց քում. 
2. Օք սամ նի քին՝ ար դյու նա վետ է միայն Sch. mansoniի կող մից հա րուց ված 

հի վան դու թյան դեպ քում: Այն կի րա ռում են մե ծա հա սակ նե րին՝ 15 մգ/կգ դե ղա
չա փով, միան վագ, ե րե խա նե րին՝ 20 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, ե րկնվագ, 
մեկ օր վա ըն թաց քում: 

Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ (ն շա նային) բու ժում:
 Կան խար գե լում 
Ի րա կա նաց նում են հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք նե րա ռում են.
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 հի վանդնե րի ժա մա նա կին հայտ նա բե րում և բու ժում.
 հի վան դա ցածա ռող ջա ցած ան ձանց հաշ վա ռում.
 բուժ ման հե ռա վոր ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում լա բո րա տոր հե

տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով.
 պայ քար խխունջ նե րի դեմ.
 կո յու ղու կա հա վո րում.
 մա քուր ջրով բնակ չու թյա նը ան խա փան մա տա կա րա րում.
 խմե լու, լո ղա նա լու, լվաց քի և այլ կեն ցա ղային նպա տակ նե րով աղ

տոտ ված ջրի օգ տա գործ ման ար գել քի սահ մա նում.
 սա նի տա րա բա ցատ րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում:

 ՑԵՐ ԿԱ ՐԻ Ո ԶԱՅԻՆ ԴԵՐ ՄԱ ՏԻՏ (ՑԵՐ ԿԱ ՐԻ ՈԶ, ԼՈ ՂՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՔՈՐ) 
DERMATITIS CERCARIOSA s. CERCARIOSIS (B65.3)

 Ցեր կա րի ո զային դեր մա տի տը կամ լո ղորդ նե րի քո րը մաշ կային թա փա ռող 
թր թու րի հա մախ տա նի շով ըն թա ցող ճիճ վային հի վան դու թյուն է, ո րը բնո րոշ
վում է մաշ կի բոր բոք ման, ցա նի և քո րի երևույթ նե րով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Ցեր կա րի ո զային դեր մա տի տը հա րուց ում են ջր լող թռչուն նե րը, ա վե լի 

հազ վա դեպ՝ կր ծող նե րի մա կա բույծ հանդիսացող, Plathelminthes տի պի Trem
atoda դա սի Schistosomida կար գի Schistosomiidae ըն տա նի քին պատ կա նող մի 
քա նի տե սա կի տրե մա տոդ նե րի թր թուր նե րը՝ ցեր կա րիա նե րը: Ա ռա վել հա ճախ 
մար դուն ախ տա հա րում են հետևյալ տե սակ նե րի ցեր կա րիա նե րը. Gigantho
bilharzia sturniae, Trichobilharzia ocellata, Tr. stagnicolae, Tr. brevis, Тr. physel
lae, Austrobilharzia variglandis, Schistosoma spindale, Sch, bovis, Schistosomatium 
douthitti, Bilharziella polonica: Սե ռա հա սուն որ դե րը տե ղա կայ վում են թռչուն
նե րի ա ղի նե րի ա րյու նա տար ա նոթ նե րում, ի սկ ցեր կա րիա նե րը ներ խու ժում են 
պա տա հա կան կամ ֆա կուլ տա տիվ տի րոջ՝ մար դու մաշ կը, որ տեղ պահ պա
նում են կեն սու նա կու թյու նը մինչև 56 շա բաթ: 

Հա րու ցիչ նե րի կեն սա կերպ
 Հա րու ցիչ նե րի ձվե րը վերջ նա կան տե րե րի ար տա թո րան քի հետ ը նկ նում 

են ջրային մի ջա վայր, որ տեղ նրան ցից դուրս են գա լիս մի րա ցի դիա նե րը: 
Մի ջան կյալ տեր են Lymnaea spp., Planorbis spp. և այլ ջրային խխունջ նե րը, 
ո րոնց օր գա նիզ մում հա րու ցի չը, ան ցնե լով պար թե նո գե նե տիկ զար գա ցում, 
ա ռա ջաց նում է ցեր կա րիա նե րը: Վեր ջին նե րը դուրս են գա լիս խխունջ նե րից 
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և ակ տի վո րեն ներ թա փան ցում վերջ նա կան տի րոջ օր գա նիզմ, որ տեղ տե ղա
կայ վում են ա րյու նա տար ա նոթ նե րում և 2 շա բա թից դառ նում սե ռա հա սուն:

 Մար դը պա տա հա կան տեր է, որ տեղ ցեր կա րիա նե րը չեն զար գա նում և 16 
շա բաթ վա ըն թաց քում ի նք նա բե րա բար ո չն չա նում են:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Մար դու վա րա կու մը տե ղի է ունե նում ջր լող թռչուն նե րով բնա կեց ված, 

խիտ բու սա կա նու թյամբ ջրա վա զան նե րում լո ղալուց: Վա րակ ման ուղին կոն
տակ տային է: Մար դը հա րուց չի կեն սա բա նա կան փա կու ղի է, և մար դուց մարդ 
վա րա կը չի փո խանց վում: 

Ախ տա ծա գում 
Մաշ կի մեջ զար գա նում է տե ղային ա լեր գիա կան ռեակ ցիա, ո րն ուղեկց

վում է հյուս վածք նե րում բազ մաձևա կո րիզ բջիջ նե րով ներսփ ռան քով, այ տու
ցով, մա զա նոթ նե րի լայ նաց մամբ և մա կա բու ծային պրո տեազ նե րի ազ դե ցու
թյու նից բջիջ նե րի մա հով: Թր թուր նե րի մա հա նա լուց հե տո մար դը ա պա քին
վում է:

Կ լի նի կա 
Ին կու բա ցի ոն շրջա նը շատ կարճ է, և ա ռա ջին ախ տա նիշ նե րը կա րող են 

դրսևոր վել մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում: Ճի ճու նե րի թր թուր նե րի օր գա նիզմ 
ներ թա փանց ման հատ ված նե րում ա ռա ջա նում է ծա կո ցի և քո րի զգա ցում, 
զար գա նում է մանր կար միր կե տային, այ նու հետև՝ բշ տի կային ցան, ո րը 13 
օր վա ըն թաց քում վեր է ած վում կե ղե րի: Հնա րա վոր է նաև կար ճատև սուբ
ֆեբ րիլ տենդ և ը նդհա նուր թու լու թյուն: Ա րյան հե տա զո տու թյան ժա մա նակ 
նկատ վում է է ո զի նո ֆի լիա:

12 շա բաթ ան ց, եր բեմն՝ 56 շա բա թից, հի վան դը ինք նա բե րա բար ա պա
քին վում է: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: 
Մաշ կային քե րուկ նե րում կա րող են հայտ նա բեր վել հա րուց չի թր թուր նե րի՝ 

ցեր կա րիա նե րի հատ ված նե րը: 
Ելք 
Ել քը բա րեն պաստ է: Սո վո րա բար հի վանդնե րը 16 շա բաթ վա ըն թա ցում 

ի նք նա բե րա բար ա պա քին վում են ա ռանց լրա ցու ցիչ մի ջամ տու թյան: 

Բու ժում
 Բու ժու մը նշա նային է, ո ւղղ ված է ա լեր գիկ երևույթ նե րի վե րաց մա նը: 

Քո րը վե րաց նում են սա լի ցի լային սպիր տով կամ «Ոս կե ա ստղ» բալ զա մով: 
Օգ տա գոր ծում են նաև հա կա հիս տա մի նային պրե պա րատ նե րը (դի մեդ րոլ, 



Գ լծոխ ii. Ջի մի Ջծ ցծվ փծ խրաց վծղ մրա կրա բծո րաթի (ի վրա զի ծ) հի վրա դծութծո Նե ը  |  119 

սուպ րաս տին, տա վե գիլ, ցե թի րի զի նի պրե պա րատ ներ), ծանր դեպ քե րում՝ 
ստե րոի դային հոր մոն նե րը (պ րեդ նի զո լոն, դեք սա մե տա զոն և այլն):

 Կան խար գե լում 
Ի րա կա նաց նում են հա մա լիր սա նի տա րա հի գի ե նիկ և ա նաս նա բու ժա կան 

մի ջո ցա ռում նե ր: Ջրա վա զան նե րում աշ խա տե լիս ան հրա ժեշտ է կրել պաշտ
պա նիչ ար տա հա գուստ: Պետք է խու սա փել վայ րի կամ ըն տա նի ջր լող թռչուն
նե րով և խխունջ նե րով բնա կեց ված, կանգ նած ջրով ու խիտ բու սա կա նու
թյամբ ջրա վա զան նե րում լո ղա  լուց: Դի մե թիլֆ տա լատ և դի բու թիլֆ տա լատ 
պա րու նա կող ռե պե լենտ քսուք նե րը նույն պես թող նում են պաշտ պա նիչ ազ
դե ցու թյուն: Լո ղա լուց հե տո խոր հուրդ է տր վում հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
ցն ցուղ ըն դու նել ու լավ սրբ վել:

 ՀԻ ՄԵ ՆՈ ԼԵ ՊԻ ԴՈԶ 
HYMENOLEPIDOSIS (HYMENOLEPIASIS) (B71.0)

 Հի մե նո լե պի դո զը պե րօ րալ (բե րա նային) կոն տակ տային հել մին թոզ է, ան
թրո պո նոզ, ո րն ըն թա նում է ստա մոք սա ղի քային ուղու ախ տա հա րում նե րով և 
ա լեր գիկ երևույթ նե րով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հի մե նո լե պի դո զի հա րու ցիչ նե րը Plathelminthes տի պի Cestoda դա սի Cyclo

phyllidea կար գի Hymenolepididae ըն տա նի քի Hymenolepis nana (գաճաճ ե րի
զորդ) և Hymenolepis diminuta (առ նե տային ե րի զորդ) ժա պա վե նաձև որ դեր են, 
ո րոնք տե ղա կայ վում են բա րակ ա ղի նե րում:

 Հա րու ցիչ նե րի ձևա բա նություն
 Հա րու ցիչ նե րը հեր մաֆ րո դիտ ներ են: H. nana մանր ո րդ է (550x0,55

0,7 մմ), մար մի նը (ստ րո բի լան) ժա պա վե նաձև է, պա րու նա կում է 200300 
հատ ված: Գլ խի կը (ս կո լեք սը) օ ժտ ված է 4 ծծանով և 830 կարթով զին ված 
կն ճի թով:

H. diminutaն ա վե լի խո շոր է (60 սմx24 մմ), հա սուն որ դը պա րու նա կում է 
8001300 հատ ված:

 Հա րու ցիչ նե րի կեն սա կերպ
H. nanaի միակ վերջ նա կան տերն ու վա րա կի աղ բյու րը մարդն է: Հա

րուց չի զար գաց ման ցիկ լը կա րող է ամ բող ջու թյամբ ըն թա նալ նույն օր գա
նիզ մում (նույն մար դը կա րող է հան դի սա նալ հա րուց չի և՛ վերջ նա կան, և՛ մի
ջան կյալ տեր): Սե ռա հա սուն որ դը տե ղա կայ վում է բա րակ ա ղի նե րում: Ձվե րով 
լց ված հա րուց չի հա սուն հատ ված նե րը կղան քի հետ ը նկ նում են ար տա քին 
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մի ջա վայր՝ ար դեն ի սկ լի նե լով ին վա զի ոն (վա րա կու նակ): Վեր ջին հան գա
ման քով են պայ մա նա վոր ված հա ճախ նկատ վող ի նք նա վա րակ ման դեպ քե րը:

 Մար դու ստա մոք սում և բա րակ ա ղի նե րում հա րուց չի սաղ մը՝ օն կոս ֆե րան, 
դուրս է գա լիս ձվից և ներ խու ժում բա րակ ա ղի նե րի լոր ձա թա ղան թի թա վիկ
նե րի կամ մի ջըն դե րային ավ շային հան գույց նե րի մեջ: 46 օր վա ըն թաց քում 
ձևա վոր վում են թր թուր նե րը՝ ցիս տի ցեր կոիդ նե րը, ո րոնք դուրս են գա լիս ա ղի
քի լու սանցք և ամ րա նում լոր ձա թա ղան թին: 810րդ օ րը սկս վում է ստ րո բի
լայի ձևա վո րու մը, ի սկ 1415րդ օ րը հա րու ցիչ նե րը դառ նում են սե ռա հա սուն: 

Հի մե նո լե պի դո զին բնո րոշ է նե րա ղի քային ի նք նա վա րակ ման հնա րա վո
րու թյուն, ե րբ հա րուց չի ձվե րը դուրս են գա լիս հատ ված նե րից հենց ա ղի
քում՝ չընկ նե լով ար տա քին մի ջա վայր, զար գա նում ու դառ նում սե ռա հա սուն: 
Սա հատ կա պես նկատ վում է թու լա ցած ի մու նային հա մա կարգ ունե ցող հի
վանդնե րի մոտ: Այդ պես կա րող է կրկն վել ան սահ մա նա փակ, և հա րուց չի քա
նա կը (ին վա զիայի ին տեն սի վու թյու նը) ա ճում է:

 Գա ճաճ ե րի զոր դի կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը 2 ա միս է: 
H. diminutaի հիմ նա կան վերջ նա կան տե րերն ու վա րա կի աղ բյուր ներն են 

մկ նան ման կր ծող նե րը: Մի ջան կյալ տե րե րը ա լյու րի վնա սա տու ներն են (բ զեզ
նե րի և ցե ցե րի թր թուր նե րը), ի նչ պես առ նե տային լվե րի (Xenopsylla cheopis) 
թր թուր նե րը: Մար դը վա րակ վում է՝ պա տա հա կան կուլ տա լով վա րակ ված մի
ջան կյալ տե րե րին (սո վո րա բար՝ աղ տոտ ված ա լյու րի կամ հում խմո րի հետ):

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի մե նո լե պի դո զը պե րօ րալ (բե րա նային) կոն տակ տային հել մին թոզ է, ան

թրո պո նոզ, ո րն ունի բա վա կա նին լայն տա րած վա ծու թյուն: Հի մե նո լե պի դո զը 
տա րած ված է հատ կա պես չոր շոգ կլի մայով տա րա ծաշրջան նե րում: Կենտ
րո նա կան Ա սիայի բնա կիչ նե րի ած խաջ րա տային սննդա կար գը զգա լի ո րեն 
նպաս տում է հա րուց չի զար գաց մա նը: 

Հի վան դու թյան նկատ մամբ ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդհա նուր է, սա
կայն ա վե լի հա ճախ վա րակ վում են 314 տա րե կան ե րե խա նե րը: 

1214 տա րե կան դե ռա հաս նե րի շրջանում հա ճախ նկատ վում է ի նք նաա
ռող ջա ցում, ին չը կա րող է բա ցատր վել սե ռա հա սու նաց ման հետևան քով օր
գա նիզ մի հոր մո նային վե րա կա ռու ցում նե րով: Հա ճախ նկատ վում են նաև հի
մե նո լե պի դո զով ի նք նա վա րակ ման դեպ քե ր:

 Փո խանց ման գոր ծոն ներն ե ն կեն ցա ղային պա րա գա նե րը (ս պաս քի առար
կա ներ, խա ղա լիք ներ, հա գուստ, ան կող նային պա րա գա ներ և այլն), հա րուց չի 
ձվե րով աղ տոտ ված սննդամ թեր քը, ջու րը:

 Հա րուց չի ձվե րը ան կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ գոր
ծոն նե րի նկատ մամբ և նույ նիսկ սո վո րա կան պայ ման նե րում ո չն չա նում են մի 
քա նի ժամ վա ըն թաց քում:
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 Հի մե նո լե պի դո զի խո շոր բռն կում նե րը գրանց վում են նա խադպ րո ցա կան 
ման կա կան հիմ նարկ նե րում:

Կրկ նա կի վա րակ ման դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ հա րա բե րա կան վա
րա կա մեր ժու թյուն (ի մու նի տետ): 

Ախ տա ծա գում 
Ա ռաջ նային դեր է խա ղում մե խա նի կա կան գոր ծո նը՝ ա ղի նե րի լոր ձա թա

ղան թի վնա սու մը սե ռա հա սուն հա րու ցիչ նե րով և ցիս տի ցեր կոիդ նե րով: Հա
րու ցիչ նե րի ամ րաց ման հատ ված նե րում զար գա նում են նեկ րո տիկ օ ջախ ներ, 
ո րոնք վեր են ած վում խո րը խո ցե րի: Զգա լի դեր է խա ղում նաև հա րուց չի նյու
թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րով օր գա նիզ մի սեն սի բի լի զա ցիան: 

Հի մե նո լե պի դո զը ծան րաց նում է ուղեկ ցող (ին տեր կու րենտ) հի վան դու
թյուն նե րի ըն թաց քը: 

Կ լի նի կա
 Հի մե նո լե պի դո զը բնո րոշ վում է կլի նի կա կան ձևե րի և ըն թաց քի ծան րու

թյան բազ մա զա նու թյամբ: Շատ հա ճախ հի վան դու թյու նն ըն թա նում է ա ռանց 
կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի:

Կ լի նի կա պես ար տա հայտ ված (մա նի ֆես տային) հի մե նո լե պի դո զի դեպ քում 
ա ռաջ նային են ա ղի նե րի ախ տա հար ման նշան նե րը, նյար դային երևույթ ներն 
ու օր գա նիզ մի սեն սի բի լաց ման դրսևո րու մը: 

Ա ռա վել հա ճախ նկատ վում են պար բե րա կան փո րա ցա վեր, սրտ խառ նոց, 
փս խում, ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյուն, թքա հո սու թյուն, ի րար հա ջոր դող լուծ 
և փոր կա պու թյուն: Կղան քը հա ճախ պա րու նա կում է ա րյան հետ քեր: Կա րող 
են նկատ վել նաև ը նդհա նուր թու լու թյուն, գրգռ վա ծու թյուն, գլխա ցա վեր, 
գլխապ տույտ ներ, աշ խա տու նա կու թյան ան կում: Հնա րա վոր են նաև ա լեր գիկ 
երևույթ ներ. մաշ կային ցան, քոր, Քվին կե ի ան գի ոնև րո տիկ այ տուց, վա զո մո
տոր ռի նիտ, կո նյունկ տի վիտ, բրոն խիալ ա սթ մա: Ո րոշ հի վադ նե րի մոտ եր
բեմն նկատ վում են տենդ և ջղաձ գում ներ: 

Եր կա րատև ըն թաց քի դեպ քում հի վան դը նի հա րում է, զար գա նում է 
սա կա վա րյու նու թյուն: 

Ա րյան փո փո խու թյուն նե րը բնո րոշ չեն և ոչ միշտ են զար գա նում: Հնա րա
վոր է նոր մոք րո մային կամ հի պոք րո մային սա կա վա րյու նու թյուն, ո րոշ դեպ քե
րում՝ է ո զի նո ֆի լիա: 

Հի մե նո լե պի դո զի բար դա ցում նե րից կա րե լի է նշել ստա մոք սի և տաս ներ
կու մատ նյա ա ղի քի խո ցային հի վան դու թյան զար գա ցումը կամ սրա ցումը, ի նչ
պես նաև մի ջըն դե րային ավ շային հան գույց նե րի բոր բո քումը (լիմ ֆա դե նիտ): 

H. diminuta ե րի զոր դով հա րուց վող հի մե նո լե պի դո զը, որ պես կա նոն, ըն
թա նում է ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի: 
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Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: 
Ա րյան ը նդհա նուր հե տա զո տու թյան ժա մա նակ կա րող է նկատ վել նոր մոք

րո մային կամ հի պոք րո մային սա կա վա րյու նու թյուն, ո րոշ դեպ քե րում՝ է ո զի նո
ֆի լիա և լեյ կո պե նիա: Է ՆԱն բարձ րա նում է: 

Հի մե նո լե պի դոզն ախ տո րոշ վում է կղան քի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյամբ՝ 
հել մին թոօ վոս կո պիկ ե ղա նա կով: H. nanaի ձվե րը մի ջին չա փե րի են (4050 
մկմ), կլո րա վուն, թա փան ցիկ, ար ծա թա գույն: Ձուն պա րու նա կում է 6 կե ռի կով 
օ ժտ ված սաղմ՝ օն կոս ֆեր: 

Ելք 
Ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է, ի նք նա գեր վա րակ ման (աու տո սու պե րին

վա զիայի) դեպ քում այն լր ջա նում է:
 Բու ժում 
Աս կա րի դո զի է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են հետևյալ 

պրե պա րատ նե րը.
1.  Ֆե նա սալ (Նիկ լո զա միդ)՝ ա. եր կօ րյա 67  կուրս՝ 2ա կան օր ը նդմի

ջու մով, 23 գ օ րա կան դե ղա չա փով.
բ. 4 հին գօ րյա կուրս՝ 5ա կան օր ը նդմի ջու մով.
գ. 3 յո թօ րյա կուրս՝ 5ա կան օր ը նդմի ջու մով: 
Բուժ ման այս սխե ման ա ռա վել ար դյու նա վետ է հա մար վում:
Մեկ ամ սից ան ց են կաց նում ևս մեկ կուրս՝ հա կա ռե ցիդ վային, նույն 

դե ղա չա փե րով:
2. Պ րա զիք վան թել (Բիլտ րի ցիդ, Ա զի նոքս և այլն)՝ միան վագ, 2025 

մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով: Կրկ նում են 1012 օ րից: Հա կա ցուց ված 
է մինչև 2 տա րե կան ե րե խա նե րին: 

Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ (ն շա նային) բու
ժում (մար սո ղա կան ֆեր մենտ ներ, հա կա հիս տա մի նային պրե պա րատ ներ, 
ստե րոիդ ներ, հա կա բոր բո քային և տտ պող մի ջոց ներ, պրո և սին բի ո տիկ ներ 
և այլն):

 Կան խար գե լում
 Հի վան դու թյան կան խար գե լու մը հիմն ված է մի շարք սա նաի տա րա հի գի ե

նիկ և բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի վրա: Կարևոր է ան ձնա կան հի գի ե նայի կա նոն
նե րի պահ պա նու մը, զու գա րան նե րում ախ տա հա նություն նե րի ի րա կա նա ցու
մը, հի վանդ մարդ կանց ժա մա նա կին հայտ նա բե րումն ու բու ժու մը: H. diminu
taի դեպ քում կարևոր է նաև պայ քար ի րա կա նաց նել սի նանթ րոպ մկ նան ման 
կր ծող նե րի դեմ: 
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ԱՍ ԿԱ ՐԻ ԴՈԶ 
ASCARIASIS (ASCARIDOSIS) (B77) 

Աս կա րի դո զը պե րօ րալ (բե րա նային) հել մին թոզ է, ան թրո պո նոզ, ո րն ըն
թա նում է ստա մոք սա ղի քային ուղու ախ տա հա րում նե րով, օր գա նիզ մի ին տոք
սի կա ցիայով և ա լեր գիկ երևույթ նե րով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Աս կա րի դո զի հա րու ցի չը Nemathelminthes տի պի Nematoda դա սի Ascaridida 

կար գի Ascaridiidae ըն տա նի քի Ascaris lumbricoides կլոր ո րդն է, ո րը տե ղա կայ
վում է բա րակ ա ղի նե րում, ա վե լի հազ վա դեպ՝ լե ղա ծո րան նե րում:

 Հա րուց չի ձևա բա նություն
A. lumbricoidesը խո շոր ո րդ է. է գի եր կա րու թյու նը  2040 սմ է, ա րո ւինը՝ 

1525 սմ: Մար մի նը ի լի կաձև է, եր կար, սր ված ծայ րե րով: Բե րա նային ան ցքը 
շրջապատ ված է 3 կու տի կու լային շրթունք նե րով:

 Հա րուց չի կեն սա կերպ 
Աս կա րի դո զի հա րուց չի միակ վերջ նա կան տերն ու վա րա կի աղ բյու րը 

մարդն է: Սե ռա հա սուն է գը ձվադ րում է բա րակ ա ղի նե րում: Օ րա կան այն 
կա րող է ար տա զա տել մինչև 240 հա զար ձու: Ար տա զատ վող ձվե րի քա նա կը 
ա ռա վե լա գույնն է վա րակ վե լուց 56 ա միս ան ց: Ձվե րը կղան քի հետ դուրս են 
գա լիս ար տա քին մի ջա վայր, որ տեղ նպաս տա վոր ջեր մաս տի ճա նի, խո նա
վու թյան և թթ ված նի առ կա յու թյան դեպ քում ձևա վոր վում են 2րդ աս տի ճա
նի թր թուր ներ, և ձվե րը դառ նում են վա րա կու նակ (ին վա զի ոն): Մար դը վա
րակ վում է սննդամ թեր քի կամ ջրի հետ կուլ տա լով ին վա զի ոն ձվեր: Բա րակ 
ա ղի քում ձվե րից դուրս են գա լիս թր թուր նե րը, ո րոնք ներ խու ժում են ա ղի քի 
պա տը, այ նու հետև՝ դար պա սային ե րա կի հա մա կար գով, ը նկ նում են լյարդ, 
որ տեղ հեր թա կան ան գամ մաշ կա փոխ վում են: Լյար դից՝ ստո րին սի նե րա կի 
հա մա կար գով, 3րդ աս տի ճա նի թր թուր նե րը հաս նում են աջ նա խա սիրտ, 
աջ փո րոք և ա րյան շրջա նա ռու թյան փոքր շրջան, որ տե ղից ը նկ նում են թո
քե րի ալ վե ոլ ներ ու բրոն խի ոլ ներ: Այս տեղ թր թուր նե րը կր կին մաշ կա փոխ
վում են ու խոր խի հետ ը նկ նում բե րա նի և ըմ պա նի խո ռոչ, որ տե ղից կուլ են 
տր վում ու ան ցնում ստա մոքս ու բա րակ ա ղի ներ: Բա րաք ա ղի քում թր թուր
նե րը ևս 2 ան գամ մաշ կա փոխ վում են ու վա րա կու մից մո տա վո րա պես 25
30րդ օ րը դառ նում սե ռա հա սուն: Աս կա րի դի կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը 
կազ մում է 1 տա րի: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Աս կա րի դո զը պե րօ րալ հել մին թոզա նթ րո պո նոզ է, ո րն ունի չա փա զանց 

լայն տա րած վա ծու թյուն (չի հան դի պում միայն բևե ռային շրջան նե րում և ա նա
պա տային գո տի նե րում): Հի վան դու թյան նկատ մամբ ըն կա լու նա կու թյու նը հա
մընդհա նուր է, սա կայն ե րե խա նե րը վա րակ վում են ա վե լի հա ճախ: 
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Հի վան դու թյու նը հան դի պում է աշ խար հի 150 ե րկրում: Հա մա ձայն Ա ՀԿ վի
ճա կագ րու թյան, ե րկ րագն դի վրա աս կա րի դո զով ախ տա հար ված է մոտ 1,2 
մլրդ մարդ, տա րե կան մա հա նում է մոտ 100 հա զար հի վանդ:

 Վա րակ ման հիմ նա կան ուղին ա լի մե նտար է՝ ին վա զի ոն ձվե րով աղ տոտ
ված սննդի, ջրի և ձեռ քե րի մի ջո ցով: 

Արևա դար ձային ե րկր նե րում հնա րա վոր է վա րա կում մաշ կի մի ջո ցով՝ հո
ղում ձվե րից դուրս ե կած թր թուր նե րով:

 Չի բա ցառ վում նաև հի վան դու թյան ո ւղ ղա հա յած փո խան ցու մը՝ պտ ղի վա
րա կու մը նե րար գան դային շրջա նում: 

Վա րա կու մը հիմ նա կա նում տե ղի է ունե նում տար վա տաք ե ղա նա կին:
Կրկ նա կի վա րակ ման դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ հա րա բե րա կան վա

րա կա մեր ժու թյուն (ի մու նի տետ): 
Ախ տա ծա գում 
Աս կա րի դո զի վաղ շրջա նում ա ռաջ նային դեր են խա ղում գաղ թող թր

թուր նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րով օր գա նիզ մի ին տոք սի կա
ցիան ու սեն սի բի լի զա ցիան, ո րոնք ա ռա վել ար տա հայտ ված են թր թուր նե րի 
մաշ կա փոխ ման ժա մա նակ: Զգա լի դեր է խա ղում նաև մե խա նի կա կան գոր ծո
նը՝ հյուս վածք նե րի վնա սու մը թա փա ռող թր թուր նե րի և սե ռա հաուն հա րու ցիչ
նե րի կող մից: Ու ժեղ վա րակ վա ծու թյան դեպ քում զար գա նում է վի տա մի նային 
ան բա վա րա րու թյուն: Աս կա րի դո զը ծան րաց նում է դի զեն տե րիայի, ո րո վայ
նային տի ֆի, սալ մո նե լո զի, վի րու սային հե պա տիտ նե րի, տու բեր կու լո զի և մի 
շարք այլ հի վան դու թյուն նե րի ըն թաց քը:

Կ լի նի կա 
Աս կա րի դո զի դեպ քում կլի նի կա կան ար տա հայտ վա ծու թյու նը ոչ միշտ է 

պայ մա նա վոր ված ին վա զիայի ին տեն սի վու թյամբ:
 Տար բե րում են աս կա րի դո զի միգ րա ցի ոն և ա ղի քային փու լեր: 
Միգ րա ցի ոն փու լում կլի նի կա կան պատ կե րը բազ մա զան է, կա րող է 

ը նդհան րա պես չլինել  կամ լղոզ ված լինել: Սկզբ նա կան նշան նե րից են՝ ը նդհա
նուր թու լու թյուն, աշ խա տու նա կու թյան ան կում, գրգռ վա ծու թյուն, քրտ նո տու
թյուն, գլխա ցավ, տենդ: Կա րող են նկատ վել նաև հո դա ցավ, մկա նա ցավ, 
մաշ կային քոր, ե ղն ջա ցան: Թր թուր նե րի գաղ թի ժա մա նակ ո րոշ հի վանդնե րի 
մոտ հնա րա վոր են լյար դի ախ տա հար ման նշան ներ՝ լյար դի մե ծա ցում, բութ 
ցա վեր աջ են թա կո ղային հատ վա ծում, լյար դի գոր ծու նե ու թյան խան գա րում
ներ: Բնո րոշ են նաև թո քե րի ախ տա հար ման նշան նե րը՝ հազ, հևոց, կրծ քա ցա
վեր, թո քե րում խզոց ներ, եր բեմն՝ նաև բրոն խիալ ա սթ մայի բո լոր նշան նե րը: 
Թո քե րի ռենտ գե նագ րու թյան ժա մա նակ նկատ վում են ներսփ ռան քի բազ
մա թիվ օ ջախ ներ՝ Լյոֆ լե րի թռու ցիկ ին ֆիլտ րատ ներ: Ա րյան մեջ նկատ վում է 
զգա լի է ո զի նո ֆի լիա (մինչև 4060%), լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կը նոր մալ է կամ մի 
փոքր բարձր: Է ՆԱն կա րող է հաս նել մինչև 2040 մմ/ժ: 
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Ա ղի քային փու լը կա րող է ըն թա նալ ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի, սա
կայն հնա րա վոր են չա փա վոր ար տա հայտ ված ստա մոք սա ղի քային խան
գարում ներ: Իջ նում է հիվանդների ա խոր ժա կը, մարմ նի զանգ վա ծը և աշ խա
տու նա կու թյու նը, հնա րա վոր են փո րա ցա վեր, սրտ խառ նոց, փս խում: Նկատ
վում են ի րար հա ջոր դող լուծն ու փոր կա պու թյու նը: Ե րե խա նե րը դառ նում են 
դյու րագրգիռ, մտա վոր ունա կու թյուն ներն ու ա ռա ջա դի մու թյու նը իջ նում են, 
վա տա նում է քու նը: Ա ռան ձին դեպ քե րում նկատ վում է մե նին գեալ հա մախ
տա նի շի զար գա ցում, է պի լեպ տիկ նո պա ներ: 

Աս կա րի դո զի բար դա ցում նե րը պայ մա նա վոր ված են սե ռա հա սուն հա րու
ցիչ նե րի ակ տիվ շար ժում նե րով: Ա ռա վել հա ճախ հան դի պող բար դա ցում նե
րից են ա պեն դի ցի տը, խո լե ցիս տի տը, խո լան գի տը, մե խա նի կա կան (օբ տու
րա ցի ոն) դեղ նախ տը, հե պա տի տը, պանկ րեա տի տը, լյար դի թա րա խա կույ տը, 
ա ղիք նե րի մե խա նի կա կան ա նան ցե լի ու թյու նը և պա տե րի ծա կու մը (պեր ֆո րա
ցիան)՝ ը նդհուպ մինչև պե րի տո նի տի զար գա ցու մը: Հնա րա վոր է սե ռա հա սուն 
աս կա րիդ նե րի շար ժու մը դե պի ըմ պան, ա նու հետև՝ շնչա ռա կան ուղի ներ, ին
չը կա րող է հան գեց նել շնչա հեղ ձու թյան զար գաց մա նը: Նկա րագրվել են նաև 
սր տի աջ փո րո քում, թո քային զար կե րա կում և քթի հա վե լյալ ծո ցե րում աս
կա րիդ նե րի հայտ նա բեր ման ե զա կի դեպ քեր, ի նչ պես նաև էն ցե ֆա լո պա թիա: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի, լա բո րա տոր և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
վրա: 

Հի վան դու թյան վաղ շրջա նում խոր խում կա րե լի է հայտ նա բե րել աս կա
րիդ նե րի թր թուր նե րին: Ախ տո րոշ ման հա մար կի րա ռում են նաև ի մու նա
բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը՝ ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյու նը 
(ԻՖՀ), լա տեքսագ լյու տի նաց ման (ԼԱՌ) և ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նաց ման 
(Ա ՀՌ) ռեակ ցիա նե րը և այլն: 

Ա րյան ը նդհա նուր հե տա զո տու թյան ժա մա նակ ուշադ րու թյուն են դարձ
նում է ո զի նո ֆի լիայի, է րիթ րո պե նիայի, հե մոգ լո բի նի պա րու նա կու թյան նվազ
ման և Է ՆԱի բարձ րաց ման վրա:

 Թո քե րի ռենտ գե նագ րու թյան ժա մա նակ բնո րոշ է Լյոֆ լե րի թռու ցիկ ին
ֆիլտ րատ նե րի հայտ նա բե րու մը: 

Աս կա րի դո զի ա ղի քային փու լի ախ տո րոշ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վում 
է կղան քի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյու նը հել մին թոօ վոս կո պիկ ե ղա նա կով: 
Հա րուց չի ձվե րը օ վա լաձև են, շա գա նա կա գույն, հաստ բլ րա կա վոր մա կե րե
սով: Չա փե րը 5070x4050 մկմ են: 

Ելք 
Ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է, բար դու թյուն նե րի զար գաց ման դեպ քում 

այն լր ջա նում է:
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 Բու ժում 
Աս կա րի դո զի է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են հետևյալ 

պրե պա րատ նե րը.
1.  Վեր մոքս (Մե բեն դա զոլ)՝ միան վագ, 100 մգ դե ղա չա փով բո լոր տա

րի քային խմ բե րի հա մար: Կա րող է օգ տա գործ վել նաև 3 օր ա նընդմեջ՝ 
նույն դե ղա չա փով: 

2. Հել մին թոքս (Նե մո ցիդ)՝ միան վագ, հետևյալ դե ղա չա փե րով. ե րե
խա նե րին՝ 1 հա բը կամ սուս պեն զիայի 1 չա փիչ գդա լը 10 կգին, մե ծա
հա սակ նե րին՝ մինչև 75 կգ՝ 750 մգ կամ 6 գդալ, 75 կգից ծանր՝ 1000 
մգ կամ 8 գդալ:

3.  Պի րան թել պա մոատ՝ միան վագ, 10 մգ/կգ դե ղա չա փով: Մե ծա հա
սակ նե րի ա ռա վե լա գույն միան վագ դո զան չպետք է գե րա զան ցի 750 
մգ:

4.  Դե կա րիս (Լևա մի զոլ)՝ միան վագ, հետևյալ դե ղա չա փե րով. ե րե խա
նե րին՝ 5 մգ/կգ, մե ծա հա սակ նե րին՝ 150 մգ: 

5. Ալ բեն դա զոլ (Զեն թել)` միան վագ, հետևյալ դե ղա չա փե րով. 212 ե րե
խա նե րին՝ 200 մգ, 12 տա րե կա նից բարձր ե րե խա նե րին և մե ծա հա
սակ նե րին՝ 400 մգ:

 Ճիճ վա թա փու մից հե տո աս կա րիդ նե րը կա րող են ար տա զատ վել 28 օր վա 
ըն թաց քում: 

Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ (ն շա նային) բու ժում 
(հա կաա լեր գիկ պրե պա րատ ներ, ստե րոիդ ներ, պրո և սին բի ո տիկ ներ և այլն):

 Կան խար գե լում
 Հի վան դու թյան կան խար գե լու մը հիմն ված է մի շարք սա նաի տա րա հի գի

ե նիկ և բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի վրա: Կարևոր է բնա կա վայ րե րի սա նի տա րա
կան բա րե կար գու մը: Չի թույ լատր վում հո ղը պա րար տաց նել չվ նա սա զերծ ված 
կղան քով: Բ նակ չու թյան 40% և ա վել վա րակ վա ծու թյան դեպ քում տա րած քի 
բո լոր բնա կիչ ներին տա րե կան եր կու ան գամ ճիճ վա թա փում են կան խար գե լիչ 
նպա տա կով: Ար տա զատ ված որ դե րին և հի վանդ մարդ կանց կղան քը վնա սա
զեր ծում են բարձր ջեր մաս տի ճա նով:

 ԱՆ ԿԻ ԼՈՍ ՏՈ ՄՈԶ ՆԵՐ 
ANCYLOSTOMIASES (B76) 

Ան կի լոս տո մի դոզ նե րը ան թրո պո նոզ գե ո հել մին թոզ ներ են, ո րոնք բ նո րոշ
վում են ստա մոք սա ղի քային ուղու և մաշ կի ախ տա հա րում նե րով, սա կա վա
րյու նու թյամբ, օր գա նիզ մի ին տոք սի կա ցիայով և ա լեր գիկ երևույթ նե րով: 
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Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Ան կի լոս տո մոզ նե րի հա րու ցիչ նե րը Nemathelminthes տի պի Nematoda դա սի 

Strongylida կար գի Ancylostomatidae ըն տա նի քի Ancylostoma duodenale և Neca
tor americanum կլոր որ դեր են, ո րոնք տե ղա կայ վում են տաս ներ կու մատ նյա և 
լղար ա ղի նե րում: Արևա դար ձային ե րկր նե րում հա րու ցիչ են նաև A. braziliense 
և A. ceylanicum տե սակ նե րը: 

Հա րու ցիչ նե րի ձևա բա նություն
 Հա րու ցիչ նե րը մանր որ դեր են. A. duodenaleի չափ երն են. է գինը՝ 10

13x0,40,6 մմ, ա րուինը՝ 811x0,40,5 մմ, N. americanumի չա փե րը. Է գինը՝ 7,7
13,5x0,380,45 մմ, ա րուինը՝ 5,210x0,180,24 մմ: Հա րու ցիչ նե րի գլխային ծայ
րում գտն վում է խո շոր ա տա միկ նե րով օ ժտ ված բե րա նային պա տիճ: 

Հա րու ցիչ նե րի կեն սա կերպ 
Ան կի լոս տո մոզ նե րի հա րու ցիչ նե րի միակ վերջ նա կան տերն ու վա րա կի 

աղ բյու րը մարդն է: Սե ռա հա սուն է գե րը ձվադ րում են տաս ներ կու մատ նյա և 
լղար??? ա ղի նե րում: A. duodenaleի է գը օ րա կան ար տադ րում է 1025 հա զար, 
ի սկ N. americanumի է գը՝ 810 հա զար ձու: Ձվե րը կղան քի հետ ը նկ նում են 
ար տա քին մի ջա վայր, որ տեղ +12…+14ºCից բարձր ջեր մաս տի ճա նի (ա ռա վել 
նպաս տա վո րը՝ +27ºC և ա վել), բարձր խո նա վու թյան և թթ ված նի բա վա րար 
քա նա կու թյան պայ ման նե րում 12 օր վա ըն թաց քում զար գա նում են թրթուր նե
րը: Վեր ջին նե րը դուրս են գա լիս ձվից, եր կու ան գամ մաշ կա փոխ վում և 715 
օ րից դառ նում վա րա կու նակ (ին վա զի ոն): Ին վա զի ոն թր թու րը հո ղում պահ
պա նում է կեն սու նա կու թյու նը մինչև 1,5 տա րի: 

Մար դիկ վա րակ վում են չվ նաս ված մաշ կի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև ա լի մեն
տար ճա նա պար հով: 

Բե րա նային ե ղա նա կով վա րակ ման դեպ քում թր թուր նե րը, ը նկ նե լով օր
գա նիզմ, ներ խու ժում են բա րակ ա ղի քի լոր ձա թա ղանթ, մաշ կա փոխ վում ու 
34 շա բա թից վե րա դառ նում ա ղի քի լու սանցք, որ տեղ A. duodenaleն 45 շա
բա թից, ի սկ N. americanumը՝ 810 շա բա թից դառ նում սե ռա հա սուն:

 Մաշ կային ե ղա նա կով վա րակ ման դեպ քում թր թուր նե րն ան ցնում են 
ա րյան մեջ, գաղ թում են դե պի թո քեր, այն տե ղից խոր խի հետ ան ցնում են ըմ
պան, կուլ են տր վում ու ը նկ նում ստա մոքս, ա նու հետև՝ բա րակ ա ղի ներ:

A. duodenaleի կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը 56 տա րի է, N. america
numինը՝ մինչև 815 տա րի:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Ան կի լոս տո մոզ նե րը ան թրո պո նոզ գե ո հել մին թոզ ներ են, ո րոնք լայ նո րեն 

տա րած ված են հատ կա պես շոգ, խո նավ վայ րե րում: Ստ րոն գի լոի դո զի օ ջախ
նե րը կա րող են ձևա վոր վել նաև բա րե խառն և նույ նիսկ ցուրտ կլի մա ունե ցող 
տա րա ծաշրջան նե րում:
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 Հա րուց չի աղ բյուրն ու վերջ նա կան տե րը հի վանդ մարդն է: Վա րա կու մը 
հիմ նա կա նում տե ղի է ունե նում պեր կու տա նային ճա նա պար հով՝ չվ նաս ված 
մաշ կի մի ջո ցով, վա րա կու նակ թր թուր նե րով աղ տոտ ված հո ղի կամ բու սա
կա նու թյան հետ շփ ման ժա մա նակ, ի նչ պես նաև բե րա նային (պե րօ րալ) ե ղա
նա կով՝ աղ տոտ ված սննդամ թեր քի կամ ջրի մի ջո ցով: Հնա րա վոր է հի վան
դու թյան ո ւղ ղա հա յած փո խան ցու մը՝ պտ ղի վա րա կու մը նե րար գան դային 
շրջա նում: 

Նե րար գան դային վա րա կու մը: Թր թուր նե րը հայտ նա բեր վել են նույ նիսկ 
մայ րա կան կա թի մեջ:

 Վա րա կու մը հիմ նա կա նում տե ղի է ունե նում տար վա տաք ե ղա նա կին:
 Հի վան դու թյան նկատ մամբ ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդհա նուր է, սա

կայն ա վե լի հա ճախ վա րակ վում են հո ղա գործ նե րը, հան քա փոր նե րը, ճա նա
պար հա շի նու թյամբ զբաղ վող նե րը և ե րե խա նե րը: 

Ախ տա ծա գում 
Ան կի լոս տոմ նե րը օբ լի գատ հե մա տո ֆագ ներ են, ո րոնք սն վում են բա ցա

ռա պես ա րյու նով՝ կպ չե լով ա ղի քի լոր ձա թա ղան թին 13 րո պե ով, այ նու հետև 
փո խե լով կպ չե լու տե ղը: 

Ան կի լոս տո մո զի վաղ շրջա նում ա ռաջ նային դեր են խա ղում գաղ թող թր
թուր նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րով օր գա նիզ մի ին տոք սի կա
ցիան ու սեն սի բի լի զա ցիան: 

Ար տադ րե լով հա կա մա կար դիչ նյու թեր՝ հա րու ցիչ նե րը նպաս տում են 
ա րյան զգա լի կորս տի: Քրո նիկ ան կի լոս տո մոզ նե րի ժա մա նակ զար գա նում է 
ոչ միայն հե տա րյու նա հո սային, այլ նաև եր կա թա դե ֆի ցի տային սա կա վա րյու
նու թյուն: Օր գա նիզ մը կորց նում է նաև մեծ քա նա կու թյամբ սպի տա կուց: 

Հի վան դու թյան ախ տած նու թյու նում զգա լի դեր է խա ղում նաև մե խա նի
կա կան գոր ծո նը՝ հյուս վածք նե րի վնա սու մը թր թուր նե րի և սե ռա հասուն հա
րու ցիչ նե րի կող մից: 

Հա ճախ զար գա նում է նաև ե րկ րոր դային վա րակ:
Կրկ նա կի վա րակ ման դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ հա րա բե րա կան վա

րա կա մեր ժու թյուն (ի մու նի տետ):
Կ լի նի կա
 Մաշ կի մի ջո ցով վա րակ ման դեպ քում թր թուր նե րի ներ խու ժե լու հատ ված

նե րում զար գա նում է մաշ կա բորբ՝ դեր մա տիտ, ո րն ուղեկց վում է ցա նե րով, 
մաշ կային այ տուց նե րով, քո րով: Քո րե լու հետևան քով կա րող է զար գա նալ 
ե րկ րոր դային վա րակ: 

Այ նու հետև ի հայտ են գա լիս շնչա ռա կան հա մա կար գի ախ տա հար ման 
նշան նե րը՝ է ո զի նո ֆի լային նեսփ ռանք ներ թո քե րում, բրոն խիտ ներ, լա րին գիտ
ներ: Գաղ թային փու լին բնո րոշ է նաև բարձր է ո զի նո ֆի լիա (մինչև 3060%), 
եր բեմն՝ տենդ: 23 շա բաթ ան ց նշ ված նշան նե րն ան հե տա նում են: 
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Ա ղի քային (ք րո նիկ) փու լում նկատ վում են տաս ներ կու մատ նյա և լղար 
ա ղի նե րի ախ տա հար ման նշան ներ. նկատ վում են ցա վեր հի վանդնե րի է պի
գաստ րալ հատ վա ծում, սրտ խառ նոց, փս խում, փոր լու ծու թյուն: Աս տի ճա նա
բար զար գա նում է սա կա վա րյու նու թյուն: Ը նկ նում է հի վան դի աշ խա տու նա
կու թյու նը, դան դա ղում է ե րե խա նե րի զար գա ցու մը: 

Ախ տո րո շում 
Ա րյան ը նդհա նուր հե տա զո տու թյան ժա մա նան ուշադ րու թյուն են դարձ

նում է ո զի նո ֆի լիայի, է րիթ րո պե նիայի, հե մոգ լո բի նի պա րու նա կու թյան նվազ
ման և Է ՆԱի բարձ րաց ման վրա:

 Թո քե րի ռենտ գե նագ րու թյան ժա մա նակ բնո րոշ է ներսփ ռանք նե րի՝ ին
ֆիլտ րատ նե րի, հայտ նա բե րու մը: 

Ան կի լոս տո մոզ նե րի լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման նպա տա կով ի րա կա նաց
վում է թարմ կղան քի հե տա զո տու թյուն հել մին թոօ վոս կո պիկ ե ղա նա կով: Հա
րու ցիչ նե րի ձվե րը ի րար շատ նման են: Դրանք թա փան ցիկ են, բաց մոխ րա
գույն, օ վա լաձև, հարթ մա կե րե սով, պա րու նա կում են մի քա նի սաղմ նային 
բջիջ: Չա փե րը  6080x4050 մկմ են: Հա րուց չի տե սա կը ո րո շե լու հա մար դի
մում են ը ստ Հա րա դայի և Մո րի ի թր թուր նե րի in vitro ա ճեց ման մե թո դին: 

Ան կի լոս տո մոզ նե րը տար բե րա կում են մա լա րիայից և տար բեր տե սա կի 
սա կա վա րյու նու թյուն նե րից: 

Ելք 
Ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է: 
Բու ժում 
Ան կի լոս տո մոզ նե րի է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են 

հետևյալ պրե պա րատ նե րը.
1.  Պի րան թել (Կոմ բանտ րին, Հել մին թոքս)՝ 1020 մգ/կգ դե ղա չա փով, 

ուտե լու ժա մա նակ, օ րա կան մեկ ան գամ, 3 օր ա նընդմեջ:
2.  Վեր մոքս (Մե բեն դա զոլ)՝ 100 մգ դե ղա չա փով բո լոր տա րի քային խմ

բե րի հա մար, օ րա կան 2 ան գամ, 3 օր ա նընդմեջ: 
3. Դե կա րիս (Լևա մի զոլ)՝ միան վագ, 2,5 մգ/կգ դե ղա չա փով, ան հրա

ժեշ տու թյան դեպ քում՝ կրկ նել 1 շա բա թից: 
4. Թիա բեն դա զոլ (Մին թե զոլ)՝ 25 մգ/կգ օ րա կան 2 ան գամ, ուտե լուց 

30 րո պե ան ց, 2 օր ա նընդմեջ:
5.  Մե բեն դա զոլ՝ 100 մգ օ րա կան դե ղա չա փով, 3 օր ա նընդմեջ: 
6. Ալ բեն դա զոլ (Զեն թել)` միան վագ, 400 մգ դե ղա չա փով, 2 տա րե կա

նից բարձր բո լոր տա րի քային խմ բե րի հա մար:
7.  Մե դա մին (Կար բեն դա ցիմ)՝ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, օ րա կան 13 ան

գամ, ուտե լուց հե տո, 3 օր ա նընդմեջ: 
Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ (ն շա

նային) բու ժում (հա կաա լեր գիկ պրե պա րատ ներ, հա կաա նե միկ եր կա թի և 
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ֆո լաթթ վի պրե պա րատ ներ, պրո և սին բի ո տիկ ներ, ծանր դեպ քե րում՝ ա րյան 
փոխ նե րար կում):

 Կան խար գե լում
 Հի վան դու թյան կան խար գե լու մը նե րա ռում է հի վանդնե րի հայտ նա բե րու

մը և բու ժու մը, ի նչ պես նաև հո ղի ա ռող ջաց մանն ու կղան քային աղ տո տու մից 
պաշտ պա նե լուն ո ւղղ ված սա նի տա րա հա մա ճա րա կա բա նա կան մի ջո ցա ռում
նե րը:

Տ ՐԻ ԽՈՒ ՐԻ ՈԶ (Տ ՐԻ ԽՈ ՑԵ ՖԱ ԼՈԶ) 
TRICHURIASIS (TRICHOCEPHALIASIS) (B79) 

Տ րի խու րի ո զը պե րօ րալ հել մին թոզ է, ան թրո պո նոզ, ո րն ըն թա նում է ստա
մոք սա ղի քային ուղու ախ տա հա րում նե րով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
Տ րի խու րի ո զի հա րու ցի չը Nemathelminthes տի պի Nematoda դա սի Tricho

cephalida կար գի Trichocephalidae ըն տա նի քի Trichiuris trichiuris (Trichocephalus 
trichiuris) կլոր ո րդն է, ո րը տե ղա կայ վում է հաստ ա ղի նե րում, հիմ նա կա նում՝ 
կույր ա ղի քում:

 Հա րուց չի ձևա բա նու թյուն
Tr. trichiuris մանր ո րդ է. է գի եր կա րու թյու նը 35,5 սմ է, ա րո ւինը՝ 34,5 սմ: 

Որ դի մար մի նը կազմ ված է մա զան ման ա ռջևի (գլխային) և ա վե լի հաստ հե
տին (պո չային) հատ ված նե րից: Նշ ված հատ ված նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը 
է գե րի դեպքում կազ մում է 2:1, ա րու նե րի դեպքում՝ 3:2: Ա րու նե րի պո չը պա րու
րաձև ո լոր ված է, ի սկ է գե րինը՝՝ ա ղե ղաձև ծռ ված: 

Հա րուց չի կեն սա կերպ
Տ րի խու րի ո զի հա րուց չի միակ վերջ նա կան տերն ու վա րա կի աղ բյու րը 

մարդն է: Սե ռա հա սուն է գը ձվադ րում է հաստ ա ղի նե րում: Օ րա կան այն կա
րող է ար տա զա տել 10003500 ձու: Ձվե րը կղան քի հետ դուրս են գա լիս ար
տա քին մի ջա վայր, որ տեղ նպաս տա վոր ջեր մաս տի ճա նի, խո նա վու թյան և 
թթ ված նի առ կա յու թյան դեպ քում դառ նում են ին վա զի ոն: 

Մար դը վա րակ վում է սննդամ թեր քի կամ ջրի հետ կուլ տա լով ին վա զի ոն 
ձվեր: Ա ղի նե րում ձվե րից դուրս են գա լիս թր թուր նե րը, ո րոնք ներ խու ժում են 
բա րակ ա ղի ների լոր ձա թա ղան թի թա վիկ նե րի մեջ: 310 օր ան ց դրանք դուրս 
են գա լիս ա ղի քի լուսանց քը, այ նու հետև տե ղա շարժ վում են դե պի հաստ ա ղիք 
ու դառ նում սե ռա հա սուն: Վա րա կի ին տեն սի վու թյու նը կա րող է տա տան վել մի 
քա նի սից մինչև մի քա նի հա զար ա ռանձ նյակ: Հա րուց չի կյան քի տևո ղու թյու նը 
կազ մում է մինչև 56 տա րի, եր բեմն՝ ա վել:
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 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Տ րի խու րի ո զը պե րօ րալ հել մին թոզա նթ րո պո նոզ է, ո րը լայ նո րեն տա րած

ված է ե րկ րագն դի վրա, հատ կա պես արևա դար ձային և մեր ձարևա դար ձային 
խո նավ տա րա ծաշրջան նե րում: Հի վան դու թյան նկատ մամբ ըն կա լու նա կու
թյու նը հա մընդհա նուր է: Հի վան դու թյու նը հայտ նի է հնա գույն ժա մա նակ նե
րից, ին չի մա սին վկա յում են տար բեր ե րկր նե րում կա տար ված հնա գի տա կան 
պե ղումն րը:

 Հա մա ձայն Ա ՀԿ վի ճա կագ րու թյան, ե րկ րագն դի վրա տրի խու րի ո զով ախ
տա հար ված է մոտ 500800 մլն մարդ, տա րե կան մա հա նում է մոտ 100 հա զար 
հի վանդ:

 Վա րակ ման հիմ նա կան ուղին ա լի մեն տար է՝ ին վա զի ոն ձվե րով աղ տոտ
ված սննդի, ջրի և ձեռ քե րի մի ջո ցով: Վա րա կու մը հիմ նա կա նում տե ղի է ունե
նում տար վա տաք ե ղա նա կին: 

Ախ տա ծա գում 
Մա կա բու ծե լով հաստ ա ղի ում՝ հա րու ցի չը զգա լի ո րեն վնա սում է այն, ներ

խու ժե լով մինչև ա ղի քային պա տի են թա լորձ նային և մկա նային շեր տե րը: Մա
կա բույժ նե րի տե ղա կայ ման հատ ված նե րում ա ռա ջա նում են է ո զի նո ֆի լային 
և լիմ ֆոի դային ներսփ ռանք ներ, ա րյու նա զե ղում ներ, այ տուց ներ, եր բեմն՝ 
է րո զիա ներ ու մե ռու կա ցած (նեկ րո տիկ) օ ջախ ներ: Եր բեմն այ տու ցը այն քան 
ուժեղ է ար տա հայտ ված, որ նույ նիսկ նո րա գո յա ցու թյան է նման: Հա ճախ զար
գա նում է կույր ա ղի քի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում՝ թիֆ լիտ:

 Մա զագլխիկ նե րը սն վում են ա րյու նով և ա ղի քի լոր ձա թա ղան թի մա կե րե
սային շեր տերով: Հի վան դու թյան ախ տա ծա գման մեջ զգա լի դեր է խա ղում 
նաև հա րու ցիչ նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րով օր գա նիզ մի 
սեն սի բի լա ցու մը: 

Ո րոշ դեր է խա ղում նաև հա րու ցիչ նե րի նյար դա ռեֆ լեկ տո րային ազ դե
ցու թյու նը: Քա նի որ զս տա ղի քի և կույր ա ղի քի լոր ձա թա ղան թը հա րուստ է 
մե խա նո և խե մոըն կա լիչ նե րով, ո ւս տի այս հատ վա ծի ա նընդհատ գրգ ռու մը 
մա զագլխիկ նե րով ա ռա ջաց նում է ստա մոք սա ղի քային ուղու շար ժո ղա կան և 
ար տա զա տիչ ֆունկ ցիայի, հետևա բար՝ նաև մար սո ղու թյան խան գա րում: 

Կ լի նի կա
  Տրի րու րի ո զը շատ հաճախ ըն թա նում է ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի: 
Ա ռա ջին նշան նե րն ի հայտ են գա լիս վա րա կու մից 11,5 ա միս ան ց և պայ

մա նա վոր ված են ստա մոք սա ղի քային ուղու ախ տա հա րում նե րով: Նվազում են 
հիվանդի ա խոր ժա կը և աշ խա տու նա կու թյու նը, խան գար վում է քու նը, նկատ
վում է գլխա ցավ: Ե րե խա նե րի դեպքում նվազում են մտա վոր ունա կություն
ներն ու ա ռա ջա դի մու թյու նը, դան դա ղում է ա ճը, հաս տա նում են մատ նա ֆա
լանգ նե րը, ծանր դեպ քե րում կա րող են նկատ վել ջղաձ գում ներ: Հնա րա վոր են 
սրտ խառ նոց, փս խում, նկատ վում են ի րար հա ջոր դող լուծ ու փոր կա պու թյու ն, 
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մե տե ո րիզ մ: Կղան քը ջրիկ է, եր բեմն՝ ա րյու նային և լորձային: Հի վանդնե
րը  հա ճախ ունենում են տար բեր ո ւժգ նու թյան փո րա ցա վեր աջ զս տային 
հատ վա ծում: 

Տ րի խու րի ո զի բար դա ցում նե րից են. ուղիղ ա ղի քի ար տան կում, սա կա վա
րյու նու թյուն, կույր ա ղի քի որ դան ման ե լու նի բոր բո քում (ա պեն դի ցիտ), հյու
ծում, բակ տե րի ե միա, դիս բակ տե րի ոզ: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի, լա բո րա տոր և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
վրա: 

Ա րյան ը նդհա նուր հե տա զո տու թյան ժա մա նակ ուշադ րու թյուն են դարձ
նում է ո զի նո ֆի լիայի, է րիթ րո պե նիայի, հե մոգ լո բի նի պա րու նա կու թյան նվազ
ման և Է ՆԱի բարձ րաց ման վրա:

 Ռենտ գե նա բա նա կան և էն դոս կո պիկ հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ 
հայտ նա բե րում են գաստ րիտ, դո ւո դե նիտ, սպաս տիկ կո լիտ:

Տ րի խու րի ո զի ախ տո րո շում հաս տատ վում է կղան քի լա բո րա տոր հե տա
զո տու թյան հել մին թոօ վոս կո պիկ ե ղա նա կով: Հա րուց չի ձվե րը տա կա ռան ման 
են, հարթ մա կե րե սով, դեղ նա դարչ նա գույն, բևեռ նե րում պա րու նա կում են 
խցան ներ: Չա փե րը 4754x2223 մկմ են: 

Տ րի խու րի ո զը ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել խո ցային կո լի տից և Կրո նի հի
վան դու թյու նից, աե ո բային դի զեն տե րիայից, բա լան տի դիա զից, շի գե լո զից, 
կամ պի լո բակ տե րի ո զից, ի եր սի նի ո զից, ա ղի քային տու բեր կու լո զից և այլ վա
րա կիչ և ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րից, ո րոնք ըն թա նում են հաստ ա ղի քի 
ախ տա հար մամբ: 

Ելք 
Ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է, ուժեղ վա րակ վա ծու թյան և բար դու

թյուն նե րի զար գաց ման դեպ քում այն լր ջա նում է:
 Բու ժում
Տ րի խու րի ո զի է թի ոտ րոպ բու ժու մը միշտ եղել  և շա րու նա կում է  լուրջ խն

դիր լինել: Այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են հետևյալ պրե պա րատ նե րը.
1.  Վեր մոքս (Մե բեն դա զոլ)՝ ե րե խա նե րին՝ օ րա կան 100 մգ, մե ծա հա

սակ նե րին՝ 200 մգ դե ղա չա փով, 3 օր ա նընդմեջ, ա ռանց հա տուկ 
սննդա կար գի և լու ծո ղա կան մի ջոց նե ր կի րա ռե լու: Ու ժեղ վա րա կի 
դեպ քում կուր սը կրկ նում են 34 շա բա թից, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ
քում՝ կրկ նա կի դե ղա չա փե րով:

2.  Մե դա մին՝ բո լոր տա րի քային խմ բե րին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, ան մի
ջա պես ուտե լուց հե տո, օ րա կան 3 ան գամ, 3 օր : 

3. Ալ բեն դա զոլ (Զեն թել)` միան վագ, բո լոր տա րի քային խմ բե րին 
400 մգ դե ղա չա փով: 
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Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և նշա նային բու ժում (հա կաա նե միկ 
պրե պա րատ ներ, հա կա բի ո տիկ ներ և պրո տո զոա ցիդ պրե պա րատ ներ՝ հա րա
կից և ե րկ րոր դային վա րակ նե րի դեմ, պրո բի ո տիկ ներ և այլն):

 Կան խար գե լում
 Հի վան դու թյան կան խար գե լու մը նման է աս կա րի դո զի և այլ պե րօ րալ գե

ո հել մին թոզ նե րի կան խար գել մա նը: 

ՍՏ ՐՈՆ ԳԻ ԼՈԻ ԴՈԶ 
STRONGYLOIDIASIS (B78)

Ստ րոն գի լոի դո զը գե ո հել մին թոզ է, ան թրո պո նոզ, ո րն ըն թա նում է ստա
մոք սա ղի քային ուղու ախ տա հա րում նե րով, օր գա նիզ մի ին տոք սի կա ցիայով և 
ա լեր գիկ երևույթ նե րով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
Ստ րոն գի լոի դո զի հա րու ցի չը Nemathelminthes տի պի Nematoda դա սի Rhab

ditida կար գի Strongyloidea ըն տա նի քի Strongyloides stercoralis կլոր ո րդն է, ո րը 
տե ղա կայ վում է տաս ներ կու մատ նյա և լղար ա ղի նե րում, ուժեղ վա րակ վա ծու
թյան դեպ քում՝ նաև ստա մոք սի պի լո րիկ հատ վա ծում, հաստ ա ղի նե րում, լե
ղու ղի նե րում և են թաս տա մոք սային գեղ ձի ծո րան նե րում: 

Արևա դար ձային ե րկր նե րում մարդու մակաբույծ է ևս մեկ տեսակ՝ S. 
fulleborniն: 

Հա րուց չի ձևա բա նություն
S. stercoralisը մանր, թե լան ման, ան գույն, կի սա թա փան ցիկ որ դ է: Է գի 

չափ ե րը 2,2x0,03–0,07 մմ, ա րո ւինը՝ 0,7x0,040,05 մմ: Ձվե րից դուրս ե կած ռաբ
դի թան ման թր թուր ներ ը փոքր ե ն՝ 0,225x0, 016 մմ, վե րած վե լով ֆի լա րիան ման 
թր թուր նե րի՝ դրանք մե ծա նում ե ն մինչև 0,55x0,017 մմ: 

Հա րուց չի կեն սա կերպ
Ստ րոն գի լոի դո զի հա րու ցի չը պայ մա նա կան (ֆա կուլ տա տիվ) մա կա բույծ է: 

Այն ունի բարդ զար գաց ման ցիկլ, ո րը բաղ կա ցած է ի րար հա ջոր դող մա կա բու
ծային և ա զատ ապրող փու լե րից: Հա րուց չի միակ վերջ նա կան տերն ու վա րա կի 
աղ բյու րը մարդն է: Սե ռա հա սուն է գը կյան քի ըն թաց քում ար տադ րում է մինչև 
50 ձու: Ձվադ րու մը տե ղի է ունե նում տաս ներ կու մատ նյա կամ լղար ա ղի նե րի 
լոր ձա թա ղան թի ծո ցե րում (լի բեր քյու նյան գեղ ձե րում): Ա րու նե րը բեղմ նա վո րու
մից հե տո ո չն չա նում են և կղան քի հետ հե ռաց վում օր գա նիզ մից: Ա ղի քային ծո
ցե րում ձվե րից դուրս են գա լիս ռաբ դի թան ման թր թուր նե րը, ո րոնք ան ցնում են 
ա ղի քի լու սանցք և կղան քի հետ ը նկ նում ար տա քին մի ջա վայր: Բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում ռաբ դի թան ման թր թուր նե րից զար գա նում են ա զատ ապ րող 
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որ դե րը, ո րոնք բազ մա նում են ար տա քին մի ջա վայ րում՝ ա ռա ջաց նե լով հա ջորդ 
սերն դի ռաբ դի թան ման թր թուր նե րը: Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում ռաբ դի
թային թր թու րը վեր է ած վում ֆի լա րիան ման թր թու րին, ո րը վա րա կու նակ (ին
վա զի ոն) է մար դու հա մար և սկիզբ է տա լիս մա կա բույծ փու լին: 

Եր բեմն ռաբ դի թան ման թր թու րը հո ղում 1248 ժամ վա ըն թաց քում վեր է 
ած վում ին վա զի ոն ֆի լա րիան ման թր թու րին:

 Մար դը վա րակ վում է սննդամ թեր քի կամ ջրի հետ կուլ տա լով ին վա զի ոն 
ֆի լա րիան ման թր թուր նե րը: Վեր ջին նե րը կա տա րում են գաղթ՝ ը նկ նե լով աջ 
նա խա սիրտ, աջ փո րոք և թո քեր: Բրոնխ նե րում և շնչա փո ղում 2 շա բաթ վա ըն
թաց քում հա րուց չի թր թուր նե րը 2 ան գամ մաշ կա փոխ վում են ու դառ նում սե
ռա հա սուն: Սե ռա հա սուն որ դե րն ը նկ նում են բա րակ ա ղի ներ, որ տեղ և բազ
մա նում են: Զար գա ցու մը մար դու օր գա նիզ մում, ը նդհա նուր առ մամբ, տևում է 
մոտ 2830 օր: 

Մա կա բույ ծի զար գա ցու մը կա րող է ըն թա նալ նաև ա ռանց թր թուր նե րի 
ար տա քին մի ջա վայր դուրս գա լու: Ո րոշ պայ ման նե րում, օ րի նակ՝ փոր կա պու
թյան ժա մա նակ, ռաբ դի թան ման թր թուր նե րը հաստ ա ղի քում վեր են ած վում 
ֆի լա րիան ման թր թուր նե րին, ներ խու ժում ա րյան մեջ, գաղթ կա տա րում և 1 
ամ սից դառ նում սե ռա հա սուն (ի նք նա գեր վա րա կում՝ աու տո սու պե րին վա զիա): 

Սե ռա հա սուն է գի կյան քի տևո ղու թյու նը չի գե րա զան ցում մի քա նի ա միսը, 
սա կայն ի նք նա գեր վա րա կի շնոր հիվ ստ րոն գի լոի դո զը կա րող է տևել մի քա նի 
տա րի: 

Ին վա զի ոն թր թուր նե րը կա րող են ներ խու ժել մար դու օր գա նիզմ նաև 
չվնաս ված մաշ կի մի ջո ցով (պեր կու տան վա րա կում), այ նու հետև ան ցնում են 
ավ շային հա մա կարգ և կր կին հաս նում թո քեր:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Ստ րոն գի լոի դո զը գե ո հել մին թոզա նթ րո պո նոզ է, ո րը բա վա կա նին տա

րած ված է աշ խար հում: Ըն կա լու նա կու թյու նը հի վան դու թյան նկատ մամբ հա
մընդհա նուր է: 

Հի վան դու թյու նը հան դի պում է հիմ նա կա նում տաք խո նավ կլի մայով ե րկր
նե րում (արևա դար ձային և մեր ձարևա դար ձային գո տի): Հա րուց չի միակ վերջ
նա կան տերն ու վա րա կի աղ բյու րը մարդն է: 

Վա րակ ման հիմ նա կան ուղին ա լի մեն տար է՝ ին վա զի ոն ֆի լա րիան ման 
թր թուր նե րով աղ տոտ ված սննդի և ջրի մի ջո ցով: Հնա րա վոր է նաև վա րա
կում չվ նաս ված մաշ կի մի ջո ցով: 

Վա րա կու մը հիմ նա կա նում տե ղի է ունե նում տար վա տաք ե ղա նա կին: 
Վա րա կի տա րած ման գոր ծում ո րո շա կի դեր են խա ղում նաև մե խա նի կա կան 
փո խան ցող նե րը՝ սի նանթ րոպ մի ջատ նե րը և այլն:
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 Վա րակ ված նե րի օրգանիզմում կա րող է ձևա վոր վել յու րա հա տուկ հու մո
րալ և բջի ջային վա րա կա մեր ժու թյուն, ո րը, սա կայն, չի նպաս տում հա րու ցիչ
նե րի է լի մի նա ցիային, բայց ո րոշ չա փով կան խում է կրկ նա կի վա րա կու մը: 

Ախ տա ծա գում 
Ստ րոն գի լոի դո զի վաղ շրջա նում ա ռաջ նային դեր են խա ղում գաղ թող 

թր թուր նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րով օր գա նիզ մի ին տոք սի
կա ցիան ու սեն սի բի լի զա ցիան: Զգա լի դեր է խա ղում նաև մե խա նի կա կան 
գոր ծո նը՝ ա ղի նե րի լոր ձա թա ղան թի վնա սու մը գաղ թող թր թուր նե րի և սե
ռա հաուն հա րու ցիչ նե րի կող մից: Ստա մոք սա ղի քային ուղում հայտ նա բեր վում 
են ա րյու նա զե ղում ներ, է րո զիա ներ և նույ նիսկ խո ցեր: Նկա րագրված են նաև 
թո քա բոր բի մա կա բու ծային օ ջախ ներ, ի նչ պես նաև լյար դի և են թաս տա մոք
սային գեղ ձի կազ մա փո խու թյուն ներ: 

Կ լի նի կա
Ստ րոն գի լոի դո զն ըն թա նում է եր կա րատև, հատ կա պես ա նընդմեջ ի նք նա

գեր վա րա կում նե րի դեպ քում, ի րար հա ջոր դող ռե մի սիա նե րով և սրա ցում նե
րով: Դեպ քե րի մոտ 50%ո ւմ հի վան դու թյու նն ըն թա նում է ա ռանց ար տա հայտ
ված կլի նի կա կան նշան նե րի:

 Միգ րա ցի ոն փու լում կլի նի կա կան պատ կե րի հիմ քում ըն կած է ը նդլայն
ված ա լեր գիկ հա մախ տա նի շը: Նկատ վում են ը նդհա նուր թու լու թյուն, աշ խա
տու նա կու թյան ան կում, գրգռ վա ծու թյուն, գլխա ցա վեր, մաշ կային քոր, բազ
մաձև ցա ներ: Հա ճախ բարձ րա նում է հի վանդնե րի մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը: 
Հնա րա վոր են ա լեր գիկ բրոն խի տի և թո քա բոր բի նշան նե ր: Եր բեմն հի վան
դու թյու նը կա րող է ըն թա նա լղոզ ված ձևով կամ ը նդհան րա պես ա ռանց կլի
նի կա կան նշան նե րի: 

Ա ղի քային փու լում ստ րոն գի լոի դո զը կա րող է ունե նա մի քա նի ձև.
Ս տա մոք սա ղի քային ձևին բնո րոշ է հի պո սեկ րե տոր քրո նիկ գաստ րի տի, 

էն տե րո կո լի տի, եր բեմն նաև դո ւո դե նի տի նշան նե րը, ո րոնք կա րող են նման
վել ստա մոք սի և տա սնե կու մատ նյա ա ղի քի խո ցային հի վան դու թյան կլի նի
կա կան նշան նե րի: Եր բեմն նկատ վում է նաև լե ղա պար կի և լե ղու ղի նե րի ան
ցա նե լի ու թյան խան գա րում՝ դիս կի նե զիա: 

Ա լեր գա տոք սիկ ձևին բնո րոշ է ե ղն ջա ցա նը, ուժեղ քորն ու նյար դային հա
մա կար գի խան գա րում ներ:

 Խա ռը ձևի դեպ քում միա ժա մա նակ նկատ վում են տար բեր կլի նի կա կան 
ձևե րին բնո րոշ նշան ներ: 

Ստ րոն գի լոի դո զային գեր վա րա կի դեպ քում ռաբ դի թան ման թր թուր նե րը 
վեր են ած վում վա րա կիչ ֆիալ րիան ման թր թուր նե րին հաստ ա ղի նե րում, ո ւս
տի օր գա նիզ մում ա վե լա նում է մա կա բույծ նե րի թի վը: Եր բեմն հա րու ցիչ նե րը 
կա րող են ներ խու ժել տար բեր օր գան ներ, ին չը հան գեց նում է տա րած ված 
(դի սե մի նաց ված) ստ րոն գի լոի դո զի զար գաց մա նը: 
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Ստ րոն գի լոի դո զի բար դա ցում նե րից կա րե լի է նշել ա ղի նե րի խո ցային ախ
տա հա րում նե րը, ծա կող (պեր ֆո րա տիվ) պե րի տո նի տը, ա ղի նե րի պա րա լի տիկ 
ա նան ցե լի ու թյու նը, մե ռու կային (նեկ րո տիկ) պանկ րեա տի տը և մե նին գի տը, 
ո րոնց զար գաց ման հիմ քում ըն կած են սե ռա հա սուն հա րու ցիչ նե րի ակ տիվ շար
ժում ներն ու տոք սիկ գոր ծո նը: Բար դա ցում նե րը ա ռա վել հա ճախ զար գա նում 
են օր գա նիզ մի ի մու նի տե տի ը նկ ճեց ման (ս տե րոիդ նե րի ըն դուն մամբ պայ մա
նա վոր ված) կամ ի մու նաան բա վա րա րու թյան (օ րի նակ՝ ՁԻ ԱՀի) դեպ քում: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, կլի նի կա

կան նշան նե րի, ի նչ պես նաև լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
վրա: 

Ա րյան ը նդհա նուր հե տա զո տու թյան ժա մա նան, հատ կա պես վաղ շրջա
նում, ուշադ րու թյուն են դարձ նում է ո զի նո ֆի լիայի (կա րող է հաս նել մինչև 70
80%), ը նդհա նուր լեյ կո ցի տո զի և Է ՆԱի բարձ րաց ման (մինչև 4060 մմ/ժ) վրա:

Ստ րոն գի լոի դո զի ա ղի քային փու լի ախ տո րո շու մը հիմն ված է կղան քի 
կամ տաս ներ կու մատ նյա ա ղի քի պա րու նա կյա լի հել մին թո լառ վոս կո պիկ ե ղա
նա կով լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան վրա: Հե տա զոտ վող նյու թում հայտ
նա բե րում են հա րուց չի ռաբ դի թան ման թր թուր նե րը: Նա խընտ րե լի է հե տա
զո տել թարմ կղան քը: Ո րոշ դեպ քե րում դի մում են թր թուր նե րի լա բո րա տոր 
կուլ տի վաց մա նը: 

Տա րած ված ստ րոն գի լոի դո զի ժա մա նակ թր թուր նե րը կա րող են հայտ նա
բեր վել ոչ միայն կղան քում, այլ նաև խոր խում, մե զում և այլն:

Ստ րոն գի լոի դո զի քրո նիկ ձևը ախ տո րո շում են նաև ի մու նա բա նա կան 
ե ղա նակ նե րով՝ ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյան (ELISA) և ժե լա տի նի 
մաս նիկ նե րի ագ լյու տի նաց ման (GPAT) մի ջո ցով: 

Ելք 
Ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է: Ծանր ձևե րի, ա նընդմեջ ի նք նա վա րա

կում նե րի և բար դու թյուն նե րի զար գաց ման դեպ քում այն լր ջա նում է:
 Բու ժում
Ստ րոն գի լոի դո զի է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են հետևյալ 

պրե պա րատ նե րը.
1.  Թիա բեն դա զոլ (Մին թե զոլ)՝ 2550 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, 

ուտե լուց 30 րո պե ան ց, օ րը 3 ան գամ, 2 օր ա նընդմեջ:
2.  Մե դա մին (Կար բեն դա ցիմ)՝ 10 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով, օ րը 3 

ան գամ, 3 օր ա նընդմեջ: 
3. Ալ բեն դա զոլ (Զեն թել)` 400 մգ դե ղա չա փով, օ րը 2 ան գամ, 3 օր 

ա նընդմեջ:
4.  Մե բեն դա զոլ՝ 100 մգ դե ղա չա փով, օ րը 2 ան գամ, 3 օր ա նընդմեջ, կամ 

նույն դե ղա չա փով օ րը 1 ան գամ, ա մեն օր, 3 շա բաթ վա ըն թաց քում 
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5. Ի վեր մեկ տին՝ 200 մկգ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, միան վագ 
Օգ տա գոր ծում են նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ (ն շա նային) բու

ժում (հա կաա լեր գիկ պրե պա րատ ներ, լու ծո ղա կան ներ, պրո և սին բի ո տիկ ներ 
և այլն):

 Կան խար գե լում
 Հի վան դու թյան կան խար գե լու մը հիմն ված է մի շարք սա նաի տա րա հի գի ե

նիկ և բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի վրա, այն նման է աս կա րի դո զի և այլ պե րօ րալ 
գե ո հել մին թոզ նե րի կան խար գել մա նը: Կարևոր է բնա կա վայ րե րի սա նի տա
րա կան բա րե կար գու մը: Ա նհ րա ժեշտ է կան խել ար տա քին մի ջա վայ րի կղան
քային աղ տո տու մը: Չի թույ լատր վում հո ղը պա րար տաց նել չվ նա սա զերծ ված 
կղան քով: Պետք է պահ պա նել նաև ան ձնա կան հի գի ե նայի կա նոն նե րը, ի նչ
պես նաև կան խել շփու մը աղ տոտ ված հո ղի հետ: 

 ԳԻ ԱՐ ԴԻ ԱԶ (ԼԱՄԲ ԼԻ ՈԶ) 
GIARDIASIS (A 07.1)

 Միաբ ջիջ մա կա բույծ լամբ լիա նե րով պայ մա նա վոր ված ա ղի քային ին վա
զիա է, ո րը բնո րոշ վում է գե րա զան ցա պես բա րակ ա ղի նե րի ախ տա հա րու մով: 

Ըստ Ա ՀԿի սահ ման ման (1988 թ.)՝ լամբ լի ո զը լամբ լիա նե րով պայ մա նա
վոր ված ին վա զիայի ցան կա ցած դեպք է՝ ի նչ պես կլի նի կո րեն ար տա հայտ ված, 
այն պես էլ ա նախ տա նիշ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ Lamblia intestinalis (հո մա նիշ ներ՝ Giardia intestinalis, Giardia du

odenalis, Giardia lamblia), մտ րա կա վոր նե րի դա սի մա կա բույծ միաբ ջիջ նա
խա կեն դա նի է։ Այն տան ձաձև է, եր կա րու թյու նը՝ 1020 մկմ, ունի եր կու օ վա
լաձև կո րիզ և 4 զույգ մտ րակ ներ։ Հա րուցչի բջ ջի մի մա կե րե սը ուռու ցիկ է, 
մյու սը՝ հարթ։ Մար դու (հատ կա պես ե րե խա նե րի) ա ղիք նե րի մա կա բույծ է, ո րը 
հազ վա դեպ ախ տա հա րում է նաև լե ղա ծո րա ննե րը և լե ղա պար կը: Ա ղի նե րի 
դիս տալ հատ ված նե րում հա րու ցի չը ցիս տա վոր վում է, ա պա դուրս գա լիս ար
տա քին մի ջա վայր և վա րա կում մարդ կանց։ Լամբ լիա նե րի մյուս տե սակ նե րը 
հան դի պում են տար բեր կաթ նա սուն նե րի (մկ ներ,  ճա գար ներ) ա ղի նե րում։

Ձևա բա նա կան չա փա նիշ նե րի հի ման վրա ներ կա յումս տար բե րում են հա
րուց չի 3 տե սակ` Giardia muris, G. agilis և G. intestinalis, ի սկ G. intestinalisի 
շրջա նում ա ռանձ նաց նում են մոտ մեկ տաս նյակ են թա տե սակ ներ: Մարդ
կանց և շատ կաթ նա սուն նե րի հա մար ախ տա ծին է միայն G. intestinalisը 
(G. lamblia) է: Ա պա ցույց ներ, որ 2 այլ տե սակ նե րը կա րող են մարդու հի վան
դու թյան պատճառ դառնալ, չկան: G. murisը հիմ նա կա նում ախ տա հա րում 
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է կր ծող նե րին, թռչուն նե րին և սո ղուն նե րին, ի սկ G. agilisը հայտ նա բեր վել է 
միայն ամ ֆի բիա նե րի մոտ:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Լամբ լի ո զը պատ կա նում է կոն տա գի ոզ պրո տո զոոզ նե րի խմ բին: Ին վա զիայի 

աղ բյուր են հի վանդնե րը և հա րուց չա կիր նե րը: Հի վան դը հատ կա պես վտան գա
վոր է փոր լու ծու թյան դա դա րեց ման շրջա նում, ե րբ սկ սում են ար տա զատ վել ցիս
տե րը: Ին վա զի ոն ցիս տե րի մի ջին դո զան 10100 ցիստ է: Լամբ լիա նե րի 110 ցիս
տե րի ներ թա փան ցու մը մար դու ստա մոքսաղի քային հա մա կարգ 1030%ի մոտ 
կա րող է հան գեց նել ին վա զիայի ա ռա ջաց մա նը: Ցիս տե րի ար տա զա տու մը մի ջի
նում սկ սում է վա րա կու մից 912 օր ան ց և կա րող է շա րու նակ վել ա միս ներ: Ար
տա զատ ման շրջան նե րը փո խա րին վում են դա դա րեց ման շրջան նե րի, ը նդ ո րում՝ 
այդ դա դա րե ցում նե րը կա րող են տևել 117 օր: 

Հի վան դը՝ որ պես ին վա զիայի աղ բյուր, ա ռա վել վտան գա վոր է փոր լու
ծու թյան դա դա րեց ման շրջա նում, քան զի այդ ժա մա նա կաշրջա նում են ար
տա զատ վում հա րուց չի ցիս տե րը: Կղան քի 1 գրա մում կա րող է պա րու նակ վել 
մինչև 20 մլն ին վա զի ոն ցիստ:

 Հա րուց չի փո խանց ման գոր ծոն ներ են կեղ տոտ ձեռ քե րը, լամբ լիա նե րի 
ցիս տեր պա րու նա կող ջու րը և սննդամ թեր քը: Հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա
նա կու թյուն ունեն նաև մի ջատ նե րը (ճան ճե րը և այլն)` որ պես մե խա նի կա կան 
փո խան ցող ներ:

 Փո խանց ման մե խա նիզ մը կղան քաբե րա նային է (ֆե կալօ րալ), փո խանց
ման ուղի նե րը՝ կեն ցա ղակոն տակ տային, ջրային, սննդային: 

Հիմ նա կան փո խանց ման ուղի է հա մար վում ջրայի նը: Մա նի ֆես տային 
ձևե րի 30%ը կապ ված է այս ուղու հետ: Ա ռա վել մեծ հա մա ճա րա կա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ունեն ջրա տա րային բռն կում նե րը:

 Կեն ցա ղակոն տակ տային ուղին ա ռա վել հա ճախ ի րա կա նա նում է կազ մա
կերպ ված կամ չկազ մա կերպ ված ման կա կան կո լեկ տիվ նե րում:

Սննդային ուղին ի րա կա նա նում է սննդամ թեր քում լամբ լիա նե րի ցիս տե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում, ի նչպ ես նաև կեղ տոտ ձեռ քե րի մի ջո ցով:

 Սե զո նայ նու թյու նը ա ռա վել ար տա հայտ ված է գար նան (ապ րիլմայիս) և 
ամ ռան ա միս նե րին: 

Ին վա զիային նա խոր դում է բա րակ ա ղի նե րի բնա կան դի մադ րո ղա կա
նու թյան (ռե զիս տեն տա կա նու թյան) ի ջե ցու մը, վեր ջի նիս պաշտ պա նա կան 
հատ կու թյուն նե րի խախ տու մը: Զգա լի ազ դե ցու թյուն լոր ձա թա ղան թի վրա 
կա րող են թող նել քսե նո բի ո տիկ նե րը՝ կոն սեր վանտ նե րը, ներ կող նյու թե
րը, ո րոշ սննդային հա վե լում նե ր: Ին վա զիայի բարձր ռիս կայն խմբում են 
ստա մոք սի ռե զեկ ցիայի և խո լե ցիս տէկ տո միայի են թարկ ված ան ձինք: 

Լամբ լի ո զի հա ճա խա կա նու թյու նը մինչև 9 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա նում 
23 ան գամ գե րա զան ցում է այդ ցու ցա նիշ նե րը մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում: 
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Ե րե խա նե րը սկ սում են վա րակ վել արդեն 3 ամ սա կա նի ց, ին չը պայ մա նա վոր
ված է բնա կան ի մու նի զա ցիայի բա ցա կա յու թյամբ և առ պա տային մար սո ղու
թյան բարձր մա կար դա կով: 

Ախ տա ծա գում
G. lambliaն մա կա բու ծում է բա րակ ա ղի նե րում, որ տեղ այն կպ նում է 

է պի թե լի ու մին և դրա նով կա րող է նպաս տել ա ղի նե րում կա ռուց ված քային և 
ֆունկ ցի ո նալ խան գա րում նե րի զար գաց մա նը:

 Լամբ լի ո զի ժա մա նակ բա րակ ա ղի նե րի լոր ձա թա ղան թի ախ տա հա րում
նե րի մա սին տվյալ նե րը շատ հա կա սա կան ե ն. ո րոշ հե ղի նակ ներ նշում են 
ատ րո ֆիայի զար գաց ման բարձր հա ճա խա կա նու թյուն, մյուս նե րը՝ վա րակ
ված նե րի մե ծա մաս նու թյան մոտ չեն հայտ նա բե րում զգա լի փո փո խու թյուն
ներ: Դո ւո դե նի տը, ո րը զար գա նում է լամբ լի ո զի ժա մա նակ, ուղեկց վում է ոչ 
միայն լոր ձա թա ղան թի ատ րո ֆիկ և բոր բո քային փո փո խու թյուն նե րով, այլ 
նաև, որ պես հետևանք, ի նտ րա դո ւո դե նալ ճնշ ման բարձ րաց մամբ: Մո տոր 
խան գա րում նե րը կա րող են դրսևոր վել դո ւո դե նոգաստ րալ ռեֆ լյուք սով: Դո
ւո դե նի տը և դո ւո դե նալ հի պեր տեն զիան բի լիար հա մա կար գի ֆունկ ցի ո նալ 
գոր ծու նե ու թյան, մաս նա վո րա պես՝ Օդ դի ի սֆինկ տե րի դիս ֆունկ ցիայի խա
թար ման ա ռա վել հա ճա խա կի պատ ճառ է:

 Հա րու ցի չը պա րու նա կում է մի շարք գե ներ, ո րոնց շնորհիվ այն կա
րող է խու սա փել տի րոջ օր գա նիզ մի ի մու նային գրոհ նե րից: Սա պայ մա նա
վոր ված է բջիջ նե րի մա կե րե սի վրա գտն վող սպի տա կուց նե րի մշ տա կան   
 փո փո խու թյամբ: Հա րուց չի այս՝ սպի տա կուց ներ կո դա վո րող գե նե րը ցր ված 
են ամ բողջ գե նո մում, մինչ դեռ մյուս մա կա բույծ նե րի դեպքում դրանք կենտ
րո նա ցած են մեկ տե ղում: Հա վա նա բար, այս հատ կու թյամբ է բա ցատր վում 
հի վանդնե րի մե ծ  մասի շրջանում լամբ լի ո զի քրո նիկ ըն թաց քը:

 Վա րա կա մեր ժու թյուն
Մարդ կանց ըն կա լու թյու նը լամբ լի ո զի նկատ մամբ տար բեր է: Այս ին վա

զիայի նկատ մամբ ա նըն կա լու թյան ձևա վոր ման մեջ ա ռա ջա տար նշա նա կու
թյուն ունեն բա րակ ա ղի նե րի լոր ձա թա ղան թի պաշտ պա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, տե ղային և բջ ջային ի մու նի տե տի վի ճա կը, ստա մոքսա ղի
քային ուղու նոր մալ պե րիս տալ տի կան, ստա մոք սա հյու թի բարձր թթ վայ նու
թյու նը: Հայտ նա բեր ված է լամբ լի ո զի հան դեպ բարձր կա յու նու թյուն ցե լիա
կիայով հի վանդնե րի շրջա նում, ո րոնց դեպքում առ կա է առ պա տային մար սո
ղու թյան ցածր ին տեն սի վու թյուն:

 Հի վան դա նա լուց հե տո ձևա վոր վում է ան կա յուն ի մու նի տետ (2 ա մս վա 
ըն թաց քում):

Կ լի նի կա
 Լամբ լի ո զի կլի նի կա կան ձևե րի մի ջազ գային դա սա կար գու մը բա ցա կա

յում է: Օ տա րերկ րյա հե ղի նակ նե րը ո ւղ ղորդ վում են հի վան դու թյան ըն թաց քի 
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տար բե րա կով (սուր, են թա սուր, քրո նիկ) և ա ռանձ նաց նում են լամբ լի ո զի բար
դու թյուն նե րը (գաստ րոին տես տի նալ և ար տաին տես տի նալ դրսևո րում ներ, 
ա րթ րիտ ներ, դեր մա տո լո գիա կան և ակ նային դրսևո րում ներ): 

Բուժ ման հիմք է ցան կա ցած ե ղա նա կով լամբ լիա նե րի հայտ նա բե րու մը: 
Ախ տո րո շու մը ձևա կերպ վում է ը ստ ՀՄԴ10ի: 

Որ պես աշ խա տան քային ա ռա ջարկ վում է Նո վի կո վա, Օս մա լովս կա յա, 
Բեխ տերևայի դա սա կար գու մը (2011–2013):

Ըստ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի.
I Տի պիկ
II Ա տի պիկ
1. լամբ լիա նե րի կրու թյուն (տ րան զի տոր կրու թյուն).
2. սուբկ լի նի կա կան լամբ լի ոզ (ջնջ ված կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով):
Կ լի նի կա կան ձևեր
1. Ա ռա վե լա պես մար սո ղա կան հա մա կար գի ախ տա հար մամբ.
ա) ին տես տի նալ ձև՝ դո ւո դե նիտ և էն տե րիտ.
բ) պանկ րեա տո բի լիար ձև (բի լիար դիս ֆունկ ցիա նե րով). 
գ) գաստ րի տիկ ձև.
դ) զու գակ ցում ներ. ին տես տի նալ ձևը ստա մոք սի և պանկ րեա տո բի լիար 

հա մա կար գի ախ տա հար մամբ:
2. Ա ռա վե լա պես այլ օր գանհա մա կար գե րի ախ տա հար մամբ.
ա) ին տոք սի կա ցի ոնա լեր գիկ և մաշ կային դրսևո րում նե րով. 
բ) աս տե նոնև րո տիկ հա մախ տա նի շով.
գ) ա նե միկ հա մախ տա նի շով:
3. Խա ռը տար բե րակ.
Ըստ հի վան դու թյան ըն թաց քի.
1) սուր (մինչև 1 ա միս).
2) են թա սուր (1ից մինչև 3 ա միս).
3) քրո նիկ (3 ամ սից ա վել):
Շր ջան ներ.
1) գաղտ նի. 
2) կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի. 
3) ռե կոն վա լես ցեն ցիայի (նե րա ռյալ  ռե կոն վա լես ցենտ լամբ լիակ րու թյու նը). 
4) քրո նի զա ցում: 
Ըստ բար դու թյուն նե րի առ կա յու թյան.

1) չբար դա ցած.
2)  բար դա ցած: 

Ա ռանձ նա հա տուկ բար դու թյուն ներ. ե ղն ջա ցան, Կվին կեի այ տուց, օֆ
թալ մո պա թիա, ա րթ րիտ ներ, հի պո կա լի ե միկ մի ո պա թիա: 
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Ոչ ա ռանձ նա հա տուկ բար դու թյուն ներ. ին տեր կու րենտ հի վան դու թյուն նե
րի ա վե լա ցում, սպի տա կու ցաէ ներ գե տիկ ան բա վա րա րու թյուն և այլն: 

Ըստ կո մոր բիդ ախ տա բա նու թյան առ կա յու թյան. 
1) որ պես հիմ նա կան հի վան դու թյուն.
2) որ պես ուղեկ ցող հի վան դու թյուն.
3) խա ռը վա րակ նե րի և ին վա զիա նե րի կազ մում:

Հս տակ չա փա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում ներ կա յումս ծան րու
թյան աս տի ճան նե րի ա ռանձ նա ցու մը հնա րա վոր չէ: 

Ախ տո րո շում
 Լամբ լի ո զի հե տա զո տու թյան ցու ցում ներ.

1) ան հայտ է  թի ո լո գիայի փոր լու ծու թյուն.
2) ստա մոք սա ղի քային տրակ տի քրո նիկ հի վան դու թյուն ներ.
3) շա րու նա կա կան սրտ խառ նոց՝ ա ռանց այլ կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի.
4) ա ղի քային դիս բի ոզ.
5) նեյ րո ցիր կու լյա տոր դիս ֆունկ ցիա՝ հատ կա պես ստա մոքսա ղի քային 

խան գա րում նե րի հա մակ ցու թյամբ.
6) սննդային կար գա վի ճա կի խան գա րում, հատ կա պես հի պոթ րա ֆիա.
7) ճնշ ված տրա մադ րու թյուն, դեպ րե սիա հատ կա պես գաստ րոին տես

տի նալ խան գա րում նե րի հետ միա սին.
8) դեր մա տիտ ներ, ե ղն ջա ցան, էկ զե մա ներ, նեյ րո դեր միտ ներ.
9) ի մու նա դե ֆի ցի տային վի ճակ ներ.
10) օ բստ րուկ տիվ բրոն խիտ ներ, բրոն խիալ ա սթ մա. 
11) ան հայտ է թի ո լո գիայի ա լեր գիա ներ.
12) ա րյան կա յուն է ոզի նո ֆի լիա.
13) ան հայտ է թոի ո լո գիայի ե րկա րատև սո ւբ ֆեբ րի լի տետ.
14) շփում լամբ լի ո զով հի վան դի/ կոն տակ տա վո րի հետ:

 Լամբ լի զի վե րա բե րյալ պար տա դիր հե տա զո տու թյա նը են թա կա են բնակ
չության հետևյալ խմ բե րը.

1)  նա խադպ րո ցա կան ուսում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, տար րա կան 
դպ րոց ներ հա ճա խող ե րե խա ներ` տա րին մեկ ան գամ կո լեկ տի վի 
ձևա վոր ման կամ ա մա ռային ար ձա կուրդ նե րի ա վար տից հե տո.

2)  նա խադպ րո ցա կան ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա
կից նե րը` աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս և պար բե րա բար՝ տա րին մեկ 
ան գամ.

3) ե րե խա ներ և դե ռա հաս ներ` նա խադպ րո ցա կան և այլ ուսում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներում, ման կատ ներում, գի շե րօ թիկ հաս տա տու
թյուն ներում, ինչ պես նաև ա ռող ջա րա նային բուժ ման, ման կա կան 
հի վան դա նոց ներում գրանց վե լիս),
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4)  բո լոր տա րի քի ե րե խա նե րը, ո րոնք գտն վում են փակ ման կա կան հաս
տա տու թյուն նե րում օ րա կան 24 ժամ` ըն դու նե լու թյան ժա մա նակ և 
պար բե րա բար, տա րին մեկ ան գամ. 

5) բ նակ չու թյան դեկ րե տաց ված և նրանց հա վա սա րեց ված խմ բե րը 
(սննդի ար դյու նա բե րու թյան, հան րային սննդի, կո յու ղու և այլն) աշ
խա տան քի ըն դուն վե լիս և պար բե րա բար, տա րին մեկ ան գամ.

6) ան ձինք, որոնք շփում են ունե ցել (կոն տակ տա վոր նե րը) հի վան դի կամ 
վա րա կակ րի (մա կա բու ծակ րի) հետ.

7) ստա ցի ո նար և ամ բու լա տոր հի վանդնե րը` ը ստ ցու ցում նե րի:
 Լամբ լի ո զի ախ տո րոշ ման հիմ նա կան մե թոդ ներն են.

1) «ոս կե ստան դարտ»̀ լամբ լիա նե րի ցիս տե րի հայտ նա բե րում կղան քում 
(թարմ կամ կոն սեր վաց ված) կամ վե գե տա տիվ ձևե րի՝ դո ւո դե նալ 
պա րու նա կու թյան մեջ.

2) լամբ լիա նե րի ԴՆԹի հայտ նա բե րում կղան քում և/ կամ 12մատ նյա 
ա ղու լոր ձա թաղ ղան թի բի ոպ տատ նե րում ՊՇՌ մի ջո ցով.

3) լամբ լիա նե րի հա կա ծին նե րի հայտ նա բե րում կղան քում և/ կամ 
12մատ նյա ա ղու լոր ձա թաղան թի բի ոպ տատ նե րում ի մու նա ֆեր մեն
տային հե տա զոտ ման մի ջո ցով (Ի ՖՀ):

 Բու ժում
 Բուժ ման նպա տակն է մա կա բույ ծի էրա դի կա ցիան, հի վան դու թյան կլի նի

կա կան դրսևո րում նե րի վե րա ցումը: 
Ա ռանձ նա հա տուկ հա կա լամբ լի ո զային թե րա պիան նա խա տե սում է տար

բեր խմ բե րի դե ղա մի ջոց նե րի կի րա ռում.
— Նիտ րոի մի դա զոլ նե րի խումբ (մետ րո նի դա զոլ, տի նի դա զոլ, ալ բեն դա-

զոլ, օր նի դա զոլ, նի րի դա զոլ).
— Նիտ րո ֆու րան նե րի ա ծան ցյալ ներ (նի ֆու րա տել, ֆու րա դո լի զոն).
— Ակ րի դին պա րու նա կող դե ղա մի ջոց ներ (մե պակ րին կվի նար կին), ո րոնք 

բարձր տոք սի կու թյան պատ ճա ռով ման կա բու ժա կան պրակ տի կա յում չեն 
օգ տա գործ վում:

 Հա կա լամբ լի ո զային դե ղա մի ջո ցի ը նտ րու թյան ժա մա նակ ղե կա վար վում 
են հետևյալ սկզ բունք նե րով. 

- դե ղա մի ջո ցը պետք է օ ժտ ված լի նի բարձր հա կա լամբ լի ո զային 
ակ տի վու թյամբ

-  տա նե լի լի նի
- անվ տանգ լի նի 

- ու նե նա նվա զա գույն կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ:
 Կան խար գե լում
 Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի 

առ նել.
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 լամբ լի ո զի ջրային բռն կում նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը 
 կեն դա նի նե րի՝ որ պես ին վա զիային շտե մա րան նե րի կարևոր դե րը 
 նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի բարձր ախ տա հար վա ծու

թյու նը լամբ լի ո զով և ման կա կան հաս տա տու թյուն նե րում բռն կում
նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Ա ՀԿն մո տա կա և եր կա րա
ժամ կետ նպա տակ ներ է դնում լամբ լի ո զի կան խար գել ման հա մար:

 Մո տա կա խն դիր ներն են. լամբ լի ո զի բարձր տա րած վա ծու թյամբ տա րա
ծաշրջան նե րում հի վան դա ցու թյան նվա զե ցում, հա մա ճա րակ նե րի կան խար գե լում:

 Հե ռա կա (եր կա րա ժամ կետ) նպա տակն է (հա մե մա տա բար բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում) լամբ լի ո զով ախ տա հար վա ծու թյան ի ջե ցում: 

Այս նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ան հա տա կան   բժշ կա
կան օգ նու թյուն, ան ձնա կան հի գի ե նայի մշա կույ թի ներդրում և բարձ րա ցում, 
բնակ չու թյան ա պա հո վում բարձ րո րակ ջրով:

Կ ՐԻՊ ՏՈՍ ՊՈ ՐԻ ԴԻ ՈԶ 
CRYPTOSPORIDIOSIS (A07.2)

Կ րիպ տոս պո րի դի ո զը նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված զոո նոզ 
հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագրվում է ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գի 
խան գա րում նե րով և ջրազր կու մով: Հի վան դու թյունն ա ռա վել վտան գա վոր է 
ի մու նաան բա վա րա րու թյամբ հի վանդնե րի հա մար: 

Պատ մա կան տվյալ ներ
Կ րիպ տոս պո րի դի ո զի հա րու ցի չը՝ Cryptosporidium parvum, հայտ նա բեր ել 

է E. Tyzzerը դեռևս 1912թ., սա կայն մար դու մոտ կրիպ տոս պո րի դի ո զի ա ռա
ջին դեպ քը գրանց վել է 1976թ. 3ա մյա մի ա ղջ նա կի մոտ, ո րը մինչ այդ եր
կու շա բաթ տա ռա պում էր սուր գաստ րոէն տե րի տով: Այս պի սով, 1976թ. C.par
vumը ճա նաչ վեց որ պես մար դու կրիպ տոս պո րի դի ո զի հա րու ցիչ: 1982թ., ե րբ 
Ա ՄՆո ւմ բռնկ վեց ՁԻ ԱՀի հա մա ճա րա կը, դիտվեց ՁԻ ԱՀով հի վանդնե րի 
կրիպ տոս պո րի դի ո զի դեպ քե րի թվի աճ: Պարզ վեց, որ C.parvumը խո րաց
նում է ՁԻ ԱՀով հի վանդնե րի ի մու նա սուպ րե սիան, ի սկ կրիպ տոս պո րի դի ո զը 
ՁԻԱՀի ին դի կա տոր 26 հի վան դու թյուն ից մե կն է: 

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ C.parvumը, 35 մկմ չա փե րով մա կա բույծ նա խա կեն դա նի է, 

ո րը պատ կա նում է Cryptosporidium ցե ղին: 
Հա րուց չի դա սա կար գումը
 Ներ կա յումս Cryptosporidium ցե ղի դա սա կար գու մը հետևյալն է` տիպ` Api

complexa (Levine, 1970), դաս` Conoidasida (Levine, 1988), են թա դաս` Coccidiasina 
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(Leuckart, 1879), կարգ` Eucoccidiorida (Leger et Duboscq, 1910), են թա կարգ` 
Eimeriorina (Leger, 1911), ըն տա նիք` Cryptosporidiidae (Leger, 1911),  ցեղ̀ Cryptospo
ridium (Tyzzer, 1907): C.parvumը ազ գա կից է բժշ կա կան մեծ նշա նա կու թյուն 
ունե ցող այն պի սի կոկ ցի դիա նե րի, ի նչ պի սիք են Toxoplazma gondiiն, Isospora 
belliն և Plasmodium spp.ն: 

2013թ. դրու թյամբ հայտ նա բեր վել է Cryptosporidium ցե ղի 30 տե սակ 
(ա ղյու սակ 7):

Ա ղյու սակ 7.
Կ րիս պո րի դիա նե րի տե սակ ներ

•	 Cryptosporidium galli
•	 Cryptosporidium hominis
•	 Cryptosporidium 

marcopodum
•	 Cryptosporidium 

meleagridis
•	 Cryptosporidium molnari
•	 Cryptosporidium muris
•	 Cryptosporidium nasoris
•	 Cryptosporidium parvum
•	 Cryptosporidium pestis
•	 Cryptosporidium 

reichenbachklinkei

•	 Cryptosporidium ryanae
•	 Cryptosporidium serpentis
•	 Cryptosporidium 

scrofarum
•	 Cryptosporidium 

scophthalmi
•	 Cryptosporidium suis
•	 Cryptosporidium 

ubiquitum
•	 Cryptosporidium vara

nii (=Cryptosporidium 
saurophilum)

•	 Cryptosporidium viatorum
•	 Cryptosporidium wrairi
•	 Cryptosporidium xiaoi

•	 Cryptosporidium 
andersoni 

•	 Cryptosporidium bailey
•	 Cryptosporidium bovis
•	 Cryptosporidium canis
•	 Cryptosporidium 

cichlidis
•	 Cryptosporidium 

cuniculus
•	 Cryptosporidium 

ducismarci
•	 Cryptosporidium fayeri
•	 Cryptosporidium felis
•	 Cryptosporidium fragile

Հա րուց չի գե նե տի կան 
C.parvumն ունի ա ռն վազն 2 գե նո տիպ` 1 և 2: Գե նո տիպ 1ը կամ Hը (ա նգլ. 

human` մարդ կային) կոչ վում է նաև Cryptosporidium hominis, ախ տա հա րում է 
գե րա զան ցա պես մարդ կանց: Գե նո տիպ 2 կամ C (ա նգլ. calf` հորթ) դա սա կան 
C.parvumն է, ո րն ախ տա հա րում է և՛ կեն դա նի նե րին, և՛ մարդ կանց: Գե նո տիպ 
1ը ա վե լի ագ րե սիվ է մար դու հան դեպ և դրա դեպ քում բա ցա հայտ շրջա նի 
տևո ղու թյու նը մոտ 2 ան գամ գե րա զան ցում է գե նո տիպ 2ին և կազ մում մոտ 
եր կու շա բաթ: Յու րա քան չյուր սպո րո զոի տի հապ լոիդ կո րի զում գտն վում են 
8 քրո մո սոմ ներ, ո րոնք պա րու նա կում են 10.110.4 մլն ա զո տային հիմ քեր` շատ 
քիչ ի նտ րոն նե րով: Պարզ վել է նաև 1520 գե նե րի լրիվ հա ջոր դա կա նու թյու նը: 
2000թ. սպո րո զոիտ նե րի ցի տոպ լազ մա յում հայտ նա բեր վել են ՌՆԹի 2 տի պի 
մո լե կուլ ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն ունի 1000ա կան պատ ճեն, ո րոնք  Parti
tiviridae ըն տա նի քին պատ կա նող վի րուս են: 

 Հա րուց չի կեն սա ցիկլ. C.parvumի կեն սա ցիկ լը տե ղի է ունե նում մեկ տի
րոջ օր գա նիզ մում, ին չով էլ տար բեր վում է Toxoplasma gondiiից: Մար դը կա
րող է վա րակ վել կյան քի ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում, և միայն 
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պատ վաստ ման դեպ քում է ա ռա ջա նում լ րիվ  կամ մաս նա կի ի մու նի տետ: C.par
vumի կեն սա ցիկ լը սկս վում է, ե րբ մար դը (կամ կեն դա նին) օ վո ցիստ ներ է կուլ 
տա լիս: Յու րա քան չյուր օ վո ցիստ ունի 46 մկմ տրա մա գիծ և պա րու նա կում է 4 
սպո րո զոիտ, յու րա քան չյու րը` 2,02,5 մկմ տրա մագ ծով: Սպո րո զոիտ նե րը թա
փան ցում են զս տա ղու ա ռան ձին է պի թե լի ո ցիտ նե րի մեջ և պատ վում տի րոջ բջ
ջի ցի տոպ լազ մայի բա րակ շեր տով: Այ նու հետև տե ղի է ունե նում բազ մա կի կի
սում (շի զո գո նիա կամ մե րո գո նիա)` ա վարտ վե լով 45 մկմ տրա մագ ծով I տի պի 
մե րոնտ նե րի ա ռա ջաց մամբ, ո րոնց ներ սում կան 8 մե րո զոիտ ներ: Վեր ջին ները, 
թա փան ցե լով նոր բջի ջի նե րի մեջ, են թարկ վում են մե րո գո նիայի̀  ա ռա ջաց նե
լով լրա ցու ցիչ (II տի պի) մե րոնտ ներ: Են թադր վում է, որ գո յու թյուն ունի I տի
պի մե րոնտ նե րի ա նընդհատ ա ռա ջաց ման պո տեն ցիալ: II տի պի մե րոնտ նե րը 
պա րու նա կում են ըն դա մե նը 4 մե րո զոիտ ներ, ո րոնք մե րոն տից դուրս գա լուց 
հե տո վե րած վում են սե ռա կան ձևե րի: II տի պի ո րոշ մե րո զոիտ ներ թա փան ցում 
են բջիջ նե րի մեջ և ա ռա ջաց նում մակ րո գա մե տո ցիտ ներ: Մյուս նե րը են թարկ
վում են շի զո գո նիայի հենց բջ ջի ներ սում` ա ռա ջաց նե լով միկ րո գա մե տո ցիտ
ներ, ո րոնք պա րու նա կում են 16 ան մտ րակ միկ րո գա մետ ներ: Միկ րո գա մետ նե րը 
թա փան ցում են մակ րո գա մետ նե րի մեջ̀  ա ռա ջաց նե լով զի գոտ: Զի գո տը մա
կա բույ ծի կեն սա ցիկ լի միակ դիպ լոիդ ձևն է, ո րի շուր ջը ա ռա ջա նում է կա յուն 
օ վո ցիս տային պատ: Այ նու հետև զի գո տը են թարկ վում է մեյո զի, և 1 օ վո ցիս տից 
ա ռա ջա նում է 4 սպո րո զոիտ: Սպո րո զոիտ նե րի ա ռա ջա ցու մը կոչ վում է սպո րո
գո նիա: Ա պա օ վո ցիստ նե րը ան ցնում են կղան քի մեջ և դուրս գա լիս ար տա քին 
մի ջա վայր: Օ վո ցիստ նե րի 20%ը ի վի ճա կի չէ ա ռա ջաց նել օ վո ցիս տային պատ 
և շրջա պատ ված է միայն մի քա նի թա ղանթ ով (բա րակ պա տով օ վո ցիստ ներ): 
Են թադր վում է, որ դրան ցից ա ռա ջա ցած սպո րո զոիտ նե րը ցիս տից կա րող են 
դուրս գալ դեռ ա ղի նե րում ե ղած ժա մա նակ և ախ տա հա րել նոր բջիջ ներ: 

Այս պի սով, C.parvumը ունի 2 աու տոին վա զի ոն ցիկլ: Դրանք I տի պի մե
րոնտ նե րի ա նընդհատ ա ռա ջաց ման և բա րակ պա տով օ վո ցիստ նե րից սպո
րո զոիտ նե րի ա ռա ջաց ման  ցիկ լերն են: C.parvumի յու րա քան չյուր սե րունդ կա
րող է զար գա նալ և հա սու նա նալ 1214 ժա մից պա կաս ժա մա նա կա մի ջո ցում, 
և կեն սա ցիկ լի ա րա գու թյան և աու տոին վա զի ոն ցիկ լե րի շնոր հիվ այս մա կա
բույծ նե րը կա րող են մի քա նի օր վա մեջ գա ղութ նե րով կու տակ վել ա ղի նե րում: 
Հյուս ված քային թույլ սպե ցի ֆի կու թյան պատ ճա ռով C.parvumը հայտ նա բեր վել 
է նաև շնչա ռա կան հա մա կար գում: Ճնշ ված ի մու նի տե տով անձանց շրջանում 
մա կա բույծ նե րը եր բեմն կա րող են հայտ նա բեր վել ստա մոք սում, 12մատ նյա և 
հաստ ա ղի նե րում, լե ղա ծո րա նում և են թաս տա մոք սային գեղ ձի ծո րա նում: 

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
2002թ. տվյալ նե րով  լու ծից գան գատ վող ՁԻ ԱՀով հի վանդնե րի շրջանում 

կրիպ տոս պո րի դի ո զի տա րած վա ծու թյու նը ամ բողջ աշ խար հում կազ մել է 
32%: Զար գա ցած ե րկր նե րում քրո նիկ կրիպ տոս պո րի դի ո զով տա ռա պում է 
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ՁԻ ԱՀով հի վանդնե րի 10%ը և 40%ից ա վե լին՝ ո րոշ զար գա ցող ե րկր նե րում: 
Սա կայն  վեր ջին  տա րի նե րին կ րիպ տոս պո րի դի ո զով տա ռա պող ՁԻ ԱՀով հի
վանդնե րի ի րա կան թի վը նվա զել է, ին չը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է 
ՁԻ ԱՀով հի վանդնե րի բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան մե ծաց մամբ: 

Կ րիպ տոս պո րի դի ո զը գրանց վել է բո լոր մայր ցա մաք նե րում` և՛ գյու ղաբնակ
նե րի, և՛ քա ղա քաբ նակ նե րի շրջանում, բո լոր տա րի քային խմ բե րում: Փո խան ցու
մը սո վո րա բար տե ղի է ունե նում կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ) ճա նա պար
հով, հա ճախ՝ տնային կաթ նա սուն նե րի կղան քով աղ տոտ ված ջրի մի ջո ցով: Այս
պես, Ա ՄՆո ւմ գրանց վել է կրիպ տոս պո րի դի ո զի 6 խո շոր բռն կում` խմե լու ջրի 
վա րակ ման հետևան քով: Զար գա ցած ե րկր նե րում կղան քի մի ջո ցով մշ տա պես 
C.parvumի օ վո ցիստ ներ է ար տա զա տում բնակ չու թյան մո տա վո րա պես 0,4%ը 
և լու ծի կա պակ ցու թյամբ հոս պի տա լաց ված հի վանդնե րի 2,02,5%ը: Ա ՄՆի 
բնակ չու թյան 3035%ը (ը ստ  մեկ այլ  հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ 50%ից ա վել) 
հա կա մար մին ներ ունի C. parvumի նկատ մամբ: Կրիպ տոս պո րի դի ո զը քրո նիկ 
լու ծի պատ ճառ է նաև քաղց կե ղով հի վանդնե րի դեպքում, ի սկ C. parvumի օ վո
ցիստ նե րը հայտ նա բեր վել են նաև փոխ պատ վաստ ված ե րի կա մով և հե մո դիա լի
զի ենթարկ վող հի վանդնե րի կղան քի նմուշ նե րում: 

 Մար դը կա րող է վա րակ վել կրիպ տոս պո րի դի ո զով` 
ա) կոն տա մի նաց ված ջրի մի ջո ցով
բ) կեն դա նի նե րի` հատ կա պես գառ նե րի և հոր թե րի կ ղան քի հետ շփ ման 

հետևան քով 
գ) մարդ կանց` մի մյանց հետ ան մի ջա կան շփ ման հետևան քով
դ) կոն տա մի նաց ված հում սննդամ թեր քի մի ջո ցով: 

Ար տա քին մի ջա վայ րում կրիպ տոս պո րի դիա նե րը վա րա կիչ են 18 ա մս
վա ըն թաց քում +4ºСում, ի սկ 10ºС–ի ժա մա նակ՝ մինչև 1 շա բաթ: Տա
քաց ման (+72ºС) պայ ման նե րում դրանք ո չն չա նում են 1 րո պե ի ըն թաց
քում: Հա րու ցի չը կա յուն է ախ տա հա նիչ նյու թե րի նկատ մամբ, օ րի նակ՝ 
քլոր պա րու նա կող: Այդ հատ կու թյու նը և փոքր չափե րը (4–7 մկմ) թույլ 
են տա լիս նա խա կեն դա նուն ան ցնել ջրային ֆիլտ րե րի մի ջով, այ սինքն՝ 
չի հա ջող վում ա պա հո վել ջրի մաք րու մը կրիպ տոս պո րի դիա նե րից, այդ 
ի սկ պատ ճա ռով հա ճախ են կրիպ տոս պո րի դիայով պայ մա նա վոր ված 
բռն կում նե րը: 

Ար տա քին մի ջա վայ րում C.parvumի քա նա կի մե ծաց մա նը կա րող են 
նպաս տել ո րո ճող կեն դա նի նե րը, խո զե րը, կա տու նե րը և այլն: Փոր ձե րից մե
կում 4 օ րա կան հոր թե րին per os ճա նա պար հով ար հես տա կա նո րեն վա րա կել 
են C.parvumի 25 մլն օ վո ցիստ նե րով: Կղան քում օվո ցիստ նե րը սկսել են հայտ
նա բեր վել 68 օր հե տո: 24 ժ ըն թաց քում գրանց վել է նվա զա գույ նը 2 մլրդ, 
ի սկ ա ռա վե լա գույ նը՝ 24 մլրդ օվո ցիստ: Պարզ վել է, որ 1 շա բաթ վա ըն թաց
քում 1 հոր թի կղան քով ար տա քին մի ջա վայր է ան ցնում մոտ 50 մլրդ օ վո ցիստ: 
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C.parvumի օ վո ցիստ նե րը ա պաակ տի վա նում են տա քա ցու մից, սա ռե ցու մից 
և չո րա ցու մից, ի նչ պես նաև զգա յուն են ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ
ման նկատ մամբ: Եր կու և ա վե լի ժամ չո րա ցու մը կոր ծա նա րար է C.parvumի 
օ վո ցիստ նե րի հա մար: Ո ւս տի ջեր մային մշակ ման են թարկ ված և չո րաց րած 
սննդամ թերքն ա պա հով է հա մար վում:

Ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն տային հե տա զո տու թյու նը ներ կա յումս ա մե նա հա ճախ 
կի րառ վող մե թոդն է ար տա քին մի ջա վայ րի նմուշ նե րում օ վո ցիստ նե րի ո րոշ
ման հա մար: Քա նի որ C.parvumի օ վո ցիստ ները (ո րոնք կա րե լի է հայտ նա
բե րել գե տակ նե րում և լճակ նե րում) ունեն շատ փոքր չա փեր (46 մկմ տրա
մա գիծ) ու կա յուն են քլո րի և այլ ախ տա հա նիչ նյու թե րի նկատ մամբ, ա պա 
չի ե րաշ խա վոր վում ջրի բա վա րար մաք րու մը: Բա ցի դրանից՝ C.parvumի 
ախ տո րո շիչ տես տա վո րում կա տա րող լա բո րա տո րիա նե րի ճշգրտու թյան 
աս տի ճա նը լայ նո րեն տա տան վում է` պայ մա նա վոր ված օ վո ցիստ նե րի կոն
ցենտ րաց ման ոչ հզոր տեխ նի կայով և հայտ նա բե րիչ նյու թե րի ու ջրի մուռ նե րի 
փո խազ դե ցու թյամբ:  

Ախ տա ծա գում 
Են թադր վում է, որ սպո րո զոի տի հետ կապ վե լուց հե տո ա ղի նե րի լոր ձա

թա ղան թի է պի թե լի ո ցիտ նե րը ար տա զա տում են ցի տո կին ներ, հիս տա մին, 
սե րո տո նին, պրոս տագ լան դին ներ, լեյ կոտ րի են ներ և թրոմ բո ցիտակ տի վաց
նող գոր ծոն, ո րոնք ազ դում են ա ղի նե րի նյար դե րի և հենց է պի թե լի ո ցիտ նե րի 
վրա: Ո ւս տի է պի թե լի ո ցիտ նե րը վնաս վում են մա կա բույ ծի ներ թա փանց ման, 
բազ մաց ման և դուրսբեր ման ո ւղ ղա կի հետևան քով կամ էլ Tլիմ ֆո ցիտ նե րով 
միջ նոր դա վոր ված բոր բոք ման մի ջո ցով, ո րն ա ռա ջաց նում է ա ղու թա վիկ նե
րի ատ րո ֆիա և կրիպ տա նե րի հի պերպ լա զիա: Եր կու դեպ քում էլ ա ռա ջա նում 
է թա վիկ նե րի կա ռուց ված քի խան գա րում, ո րն ուղեկց վում է մա լաբ սորբ ցիայի 
հա մախ տա նի շով:

C.parvumը հիմ նա կա նում նո րա ծին կեն դա նի նե րի մա կա բույծ է, թեև հա
սուն կեն դա նի նե րի մոտ ևս նկատ վում են կրիպ տոս պո րի դի ո զի թույլ նշան ներ, 
ան գամ ե թե նրանք կյան քի ըն թաց քում ար դեն հի վան դա ցել են այդ հի վան
դու թյամբ: Ճնշ ված ի մու նի տե տով սե ռա հա սուն կեն դա նի նե րի փորձ նա կան 
վա րա կու մը ցույց է տվել, որ ին վա զիան դան դաղ է զար գա նում, և քիչ դեպ քե
րում է հաս նում նո րա ծին նե րի մոտ հայտ նա բեր ված մա կար դա կին:

Կ լի նի կա
Կ րիպ տոս պո րի դի ո զի կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը զգա լի ո րեն տար բեր

վում են նոր մալ և ճնշ ված ի մու նի տե տով հի վանդնե րի մոտ: 
Նոր մալ ի մու նային հա մա կար գով հի վանդնե րի մոտ կրիպ տոս պո րի դի ո զը 

սուր, ի նք նա սահ մա նա փակ վող, լու ծով դրսևոր վող հի վան դու թյուն է` 12 շա
բաթ տևո ղու թյամբ: Կլի նի կա կան նշան ներն են ա ռատ լու ծը, սրտ խառ նո ցը, 
փս խու մը, ո րո վայ նային ջղաձ գում նե րը (խի թեր) և սուբ ֆեբ րիլ տեն դը: 



148 | Ջ րի մի Ջո ցով փո խանց վող վա րա կիչ հի վան դություն նե րը

Ճնշ ված ի մու նի տե տով մարդ կանց շրջանում հի վան դու թյու նը շատ ա վե լի 
ծանր ըն թացք ունի և դրսևոր վում է հյու ծող, խո լե րա յան ման լու ծով (օ րը մինչև 
20լ), ուժեղ ո րո վայ նային ջղաձ գում նե րով, հոգ նա ծու թյամբ, սուբ ֆեբ րիլ տեն
դով, ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյամբ, քա շի կորս տով, է լեկտրո լի տային դիս բա
լան սի նշան նե րով և այլն: 

Ա ռողջ մարդ կանց շրջանում հի վան դու թյունն ա ռանց բուժ ման ան ցնում 
է մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում, ի սկ ճնշ ված ի մու նի տե տով ան հատ նե րի 
շրջանում հի վան դու թյու նը կա րող է դառ նալ քրո նիկ և եր բեմն՝ ճա կա տագ րա
կան: Ծանր դեպ քե րում հի վան դը օ րա կան կա րող է ար տա զա տել մինչև 15 լ 
հե ղուկ կղանք, ին չը կա րող է տևել շա բաթ ներ կամ ա միս ներ: Ա կն հայտ է, որ 
նման վա րա կը, ան գամ ե թե ի նք նին մա հա ցու չէ, ճնշ ված ի մու նային հա մա
կար գով հի վանդնե րի մոտ կա րող է բե րել պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ
նե րի ա ճին: Հի վան դու թյան  գաղտ նի շրջա նը (վա րակ ման և կղան քում ա ռա
ջին ան գամ օ վո ցիստ նե րի հայտ նա բեր ման միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծը) սո վո րա բար 4 օր է, ի սկ ծանր  դեպ քե րում` 3 օր: Բա ցա հայտ շրջա նը (օ վո
ցիստ նե րի կղան քի մեջ ան ցնե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը) ա ռողջ ի մու նային 
հա մա կար գի դեպ քում տևում է 618 օր: Ը ստ DuPontի և հա մա հե ղի նակ նե րի 
(1995) հե տա զո տու թյան, ա ռողջ մարդ կանց հա մար 50%ա նոց վա րա կիչ դո
զան (ID50) կազ մում է 132 օ վո ցիստ, ի սկ մեկ այլ հե տա զո տու թյամբ պարզ վել է, 
որ հի վան դու թյուն կա րող է ա ռա ջաց նել նույ նիսկ 9 օ վո ցիս տը: 

Ախ տո րո շում
Սկզբ նա կան շրջա նում C.parvumը մարդ կանց մոտ ախ տո րոշ վում էր 

ա ղի նե րի հյուս ված քային բի ոպ սիայի մի ջո ցով: Սա կայն այս մե թո դը կա րող 
է տալ կեղծ բա ցա սա կան ար դյունք ներ` ա ղի նե րի մա կա բու ծային վա րա կի 
« խայ տաբ ղետ» բնույ թի պատ ճա ռով: Հե տա գա յում սկ սե ցին զար գա նալ ներկ
ման մե թոդ նե րը, ո րոն ցով օ վո ցիստ նե րը հայտ նա բեր վում և նույնականաց վում 
են ան մի ջա պես կղան քի նմուշ նե րում: Մո դի ֆի կաց ված թթ վա կա յուն ներ կու մը 
ա վան դա բար կի րառ վում է որ պես C.parvumի օ վո ցիստ նե րի հայտ նա բեր ման 
ա մե նա հու սա լի և յուրահատուկ մե թոդ: Ի մու նա բա նա կան ELISA և հա կա մար
մին նե րի ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն տային (IFA) հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով կա
րե լի է ո րո շել հա կակ րիպ տոս պո րի դային IgMը, IgGն և IgAն, սա կայն դրան
ցից ոչ մեկն էլ չի կա րող ա պա հո վել ո ւղ ղա կի ախ տո րո շում: Ի մու նաֆ լո ւո րես
ցեն տային մե թո դով կղան քի և ջրի նմուշ նե րում օ վո ցիստ նե րի հայտ նա բեր
ման հա մար կի րառ վել են նաև մկան մո նոկ լո նալ հա կա մար մին նե րը: Այժմ կի
րա ռում են պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիան (ՊՇՌ) կամ մո լե կու լային 
գե նե տի կա կան ախ տո րոշ ման այլ մե թոդ ներ:

 Բու ժում
 Ներ կա յումս կրիպ տոս պո րի դի ո զի հա մար որևէ ան վտանգ և ար դյու նա վետ 

բու ժում գո յու թյուն չու նի: Քա նի որ կրիպ տոս պո րի դի ո զը նոր մալ ի մու նային 
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հա մա կար գով ան ձանց շրջանումի նք նա սահ մա նա փակ վող հի վան դու թյուն է,  
կատար վում է միայն նրանց ը նդհա նուր պահ պա նո ղա կան բու ժում: Մաս նա վո
րա պես ա ռատ լու ծի դեպ քում կա տար վում է օ րալ կամ նե րե րա կային ռե հիդ րա
տա ցիա և է լեկտրո լիտ նե րի ներ մու ծում: Ճնշ ված ի մու նի տե տով կրիպ տոս պո րի
դի ո զով հի վանդնե րի մոտ փոր ձել են կի րա ռել ո րոշ հա կա բի ո տիկ ներ: Ո րո շա կի 
հու սադ րող ար դյունք ներ ստաց վել են ա մի նոգ լի կո զի դային շար քին պատ կա
նող պա րո մո մո ցի նի կի րա ռու մից, ո րը նվա զեց նում է վա րա կի ին տեն սի վու թյու
նը և բա րե լա վում է ա ղի նե րի ֆունկ ցիան ու կա ռուց ված քը: Պա րո մո մի ցի նը սկզ
բում կի րառ վել է ըն տա նի կեն դա նի նե րի կրիպ տոս պո րի դային լու ծի դեպ քում, 
սա կայն մարդ կանց համար դրա ար դյու նա վե տու թյու նը միան շա նակ չէ: Կան 
տվյալ ներ, որ պա րո մո մո ցի նը բա րե լա վում է ախ տա նիշ նե րը և նույ նիսկ կա րող 
է է ռա դի կա ցիայի են թար կել C.parvumին: Սա կայն կի րառ վող  դե ղա չա փե րը  մոտ 
են տոք սի կին, ի սկ բու ժու մից հե տո հա ճախ դիտ վում են ռե ցի դիվ ներ: Ո ւս տի 
հա ճախ բա վա կան թան կար ժեք ա ջակ ցող բուժ ման անհ րա ժեշ տու թյուն է ծա
գում: Փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րում ա զիթ րո մի ցի նի և կո վի ա ռա
ջին կա թի ի մու նոգ լո բու լին նե րի խտա նյու թի կի րառ ման դեպ քում գրանց վել են 
ո րոշ դրա կան ար դյունք ներ, սա կայն կլի նի կո րեն ոչ մեկն էլ ար դյու նա վետ չի 
ե ղել: Նի տա զոք սա նի դը թիա զո լի դային շար քի նոր հա կա մա կա բու ծային դե ղա
մի ջոց է, ո րը կի րառ վում է ե րե խա նե րի կրիպ տոս պո րի դի ո զի բուժ ման հա մար: 
Այժմ ուսում նա սիր վում է դրա կի րառ ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը ը նկճ ված 
ի մու նային հա մա կար գով հի վանդնե րի համար: Չնա յած շճա բա նա կան հա կա
մար մին նե րը չեն ա պա հո վում C.parvumից պաշտ պա նու թյու նը` կան հե տա զո
տու թյուն ներ, ո րոնք ցույց են տվել, որ դրանք ո րոշ չա փով կան խում են վա րա կը 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀով հի վանդնե րի մեծ մա սի հա մար տա րա ծուն կրիպ տոս պո րի դի
ո զի կար գա վոր ման նպատակով ա մե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը մնում է ի մուն 
պա տաս խա նի ուժե ղա ցու մը` CD4+ Tլիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կի մե ծաց ման ճա
նա պար հով: Այն հի վանդնե րին, ո րոնց CD4+ Tլիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կը  փոքր է 
200/մմ3, խոր հուրդ է տր վում խմե լու ջու րը եռացնել: Ը նկճ ված ի մու նային հա մա
կար գով հի վանդնե րի մոտ ար դյու նա վետ է թվում բուժ ման դե ղա բա նա կան և 
ի մու նա բա նա կան մի ջոց նե րի հա մակ ցու թյու նը:

 Կան խար գե լում
 Քա նի որ կրիպ տոս պո րի դի ո զի բուժ ման ե ղա նակ նե րը դեռևս զար գաց ման 

փու լում են, հար կա վոր է ուշադ րու թյուն դարձ նել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում
նե րին, ի նչ պի սիք են ջրի մաք րու մը և ան հատ նե րի ի մու նային պաշտ պա նու
թյան ուժե ղա ցու մը:
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Ա ՄԵ Ո ԲԻ ԱԶ  
AMOEBIASIS (A06) 

Ա մե ո բիա զը կղան քաբե րա նային (ֆե կալօ րալ) փո խանց ման մե խա նիզ մով 
ան տրո պո նոզ պրո տո զոային ին վա զիա է, ո րը բնու թագրվում է հաստ ա ղի քի 
խո ցային ախ տա հա րու մով, տար բեր օր գան նե րում ա բս ցես նե րի ա ռա ջա ցու
մով և ձգձգ վող քրո նիկ ըն թաց քի հա կու մով։

 Պատ մա կան տվյալ ներ 
Ա մե ո բիա զի հա րու ցի չը` դի զեն տե րիային ա մե ո բան, ա ռա ջին ան գամ հայտ

նա բե րել է Ֆ.Ա.Լե շը 1875թ. Պե տեր բուր գում եր կա րատև ա րյու նային լու ծով 
տա ռա պող հի վան դի կղան քից։ 1883թ. Ե գիպ տո սում Կոխն ախ տա բա նաա նա
տո միա կան հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լիս դի զեն տե րիայից մա հա ցած 4 
հի վան դի ա ղի նե րի խո ցե րում և լյար դի ա բս ցես նե րում հայտ նա բե րել է ա մե ո
բա ներ։ Որ պես ա ռան ձին նո զո լո գիա կան միա վոր ա մե ո բային դի զեն տե րիան 
ա ռանձ նաց վել է 1891թ. Կաուն սիլ մե նի և Լյոֆ լե րի կող մից։ Ներ կա յումս այն օգ
տա գործ վում է ա ղի նե րի ա մե ո բային ախ տա հա րու մը բնու թագ րե լու հա մար, 
ի սկ ա մե ո բիազ ան վա նու մը նշա նա կում է Entamoeba histolyticaի կող մից հա
րուց ված ցան կա ցած օր գա նի ախ տա հա րում։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Մար դու կղան քային զանգ ված նե րից կա րե լի է ան ջա տել 7 տե սակի ա մե ո

բա ներ: Դրանք ե ն՝ Entamoeba histolytica, E. dispar, E. hartmanni, E. coli, Endoli
max nana, Iodamoeba butschlii и Blastocystis hominis, սա կայն միայն Е. histolyt
icaն  կա րող է ա ռա ջաց նել մարդու ին վա զիվ հի վան դու թյուն ներ: Ա մե ո բիա զի 
հա րու ցի չը Entamoeba histolytica մա կա բույծ  նա խա կեն դա նին է, ո րը պատ կա
նում է Protozoa տի պի Entamoebidae ըն տա նի քին,  սար կո դին ներ են թա դա սին: 

Հա րուց չի կեն սա կան ցիկլն ունի 2 փուլ̀  վե գե տա տիվ (տ րո ֆո զոիտ) և 
հանգս տի (ցիստ), ո րոնք հա ջոր դում են մի մյանց՝ կախ ված տի րոջ օր գա նիզ
մում «բ նա կու թյան» պայ ման նե րից: 

Մա կա բույ ծի զար գաց ման վե գե տա տիվ ձևն ունի 4 փուլ՝ հյուս ված քային, 
մեծ վե գե տա տիվ, լու սանց քային և նա խա ցիս տային, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն 
ունի ձևա բա նա կան և ֆունկ ցի ո նալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։ Դի զեն տե
րիային ա մե ո բայի հյուս ված քային ձևն ունի 20–25 մկմ եր կա րու թյուն, ին վա
զի ոն մեծ ունա կու թյուն և շար ժու նա կու թյուն։ Շար ժում նե րը խրո ցան ման են և 
ի րա կա նաց վում են պսև դո պո դիա նե րի օգ նու թյամբ։ Այս ձևը հայտ նա բեր վում է 
միայն սուր ա մե ո բիա զի ժա մա նակ ախ տա հար ված օր գան նե րում, հազ վա դեպ՝ 
նաև ար տա թո րան քում։ Մեծ վե գե տա տիվ ձևը (forma magna) ունի 3080 մկմ 
եր կա րու թյուն և ունակ է ֆա գո ցի տե լու է րիթ րո ցիտ նե րը (է րիթ րո ֆագ), հայտ նա
բեր վում է միայն ա ղի քային ա մե ո բիա զով հի վան դի թարմ կղան քում։ Լու սանց
քային ձևը (forma minuta) ունի 15–20 մկմ եր կա րու թյուն, պա կաս շար ժու նակ է, 
բնակ վում է հաստ ա ղի քի լու սանց քում և հայտ նա բեր վում է ար տա թո րան քում 
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սուր ա ղի քային ա մե ո բիա զի ռե կոն վա լես ցենտ նե րի, հի վան դու թյան քրո նիկ ռե
ցի դի վող ձևե րով հի վանդնե րի և ա մե ո բա կիր նե րի շրջանում (լու ծո ղա կան նե
րի ըն դու նու մից հե տո)։ Նա խա ցիս տային ձևն ունի 1220 մկմ եր կա րու թյուն, քիչ 
շար ժուն է, հայտ նա բեր վում է սուր ա ղի քային ա մե ո բիա զի ռե կոն վա լես ցենտ նե
րի և ա մե ո բա կիր նե րի ար տա թո րան քում լու ծո ղա կան նե րի ըն դու նու մից հե տո։ 
Ա մե ո բա նե րի վե գե տա տիվ ձևն ան կա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րում, հի վան
դի կղան քում ո չն չա նում է 30 րո պե ի ըն թաց քում։ Դի զեն տե րիային ա մե ո բայի 
հանգս տի ձևը` ցիս տը, լի նում է հա սու նու թյան տար բեր աս տի ճա նի։ Կլո րա վուն, 
914 մկմ տրա մագ ծով ցիս տե րը հայտ նա բեր վում են սուր ա ղի քային ա մե ո բիա
զի ով ռե կոն վա լես ցենտ նե րի, ռե մի սիայի շրջա նում գտն վող քրո նիկ ռե ցի դի վող 
ա մե ո բիա զով հի վանդնե րի և ա մե ո բա կիր նե րի կղան քում։ Բա րակ ա ղի ներ ցիս
տե րի ներ թա փան ցու մից հե տո դրանց թա ղանթ նե րը լուծ վում են, ա զատ վում 
է քա ռա կո րիզ «մայր» ա մե ո բան և սկ սում կիս վել, ա ռա ջա նում են 8 միա կո րիզ 
ա մե ո բա ներ։ Բա րեն պաստ պայ ման նե րում դրանք բազ մա նում են՝ վե րած վե լով 
վե գե տա տիվ ձևե րի, ո րոնք բնակ վում են հաստ ա ղի քի պրոք սի մալ հատ վա
ծում։ Ցիստե րը խիստ կա յուն են ար տա քին գոր ծոն նե րի նկատ մամբ։ «Խո նավ» 
կղան քում 17–20ºС և ջրում սապ րո ֆիտ բակ տե րիալ ֆլո րայի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում դրանք կեն սու նա կու թյու նը պահ պա նում են   մո տա վո րա պես 
1 ա միս, մամ ռոտ և խո նավ հո ղում` մինչև 8 օ ր։ Սա ռեց ված մթեր քում, մր գե րի, 
բան ջա րե ղե նի, կեն ցա ղային ա ռար կա նե րի վրա դրանք կա րող են ապ րել մի 
քա նի օ ր։ Ցիս տե րի վրա կոր ծա նիչ ազ դե ցու թյուն ունի բարձր ջեր մաս տի ճա
նը։ Ցածր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում (–20ºС) ցիս տե րը կեն սու նա կու թյու նը 
պահ պա նում են  մի քա նի ա միս։ Չո րա ցու մից դրանք ո չն չա նում են վայր կե նա
պես։ Սո վո րա կան ախ տա հա նիչ նե րը, կախ ված քի միա կան բա ղադ րու թյու նից և 
կոն ցենտ րա ցիայից, ցիստ ե րի վրա ազ դում են տար բեր կերպ. ֆոր մա լի նի 5%ոց 
և քլո րա մի նի 1%ոց լու ծույ թը դրանց վրա չու նեն էա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն, ի սկ կրե զո լի 1:250 լու ծույ թը ո չն չաց նում է ցիս տե րը 15 րո պե ում։ Է մե տի նի 
թույլ լու ծույ թը (1:5000000) կոր ծա նիչ է ցիս տե րի հա մար։

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Ա մե ո բիազն ա ղի քային ան թրո պո նոզ է։ Վա րա կի աղ բյուր է մար դը, ո րն 

ար տա քին մի ջա վայր է ար տա զա տում Е. histolyticaի ցիս տե րը։ Հա մա ճա րա
կա բա նո րեն ա վե լի վտան գա վոր են ա մե ո բա կիր նե րը, ի նչ պես նաև սուր ա ղի
քային ա մե ո բիա զով ռե կոն վա լես ցենտ նե րը և քրո նիկ ռե ցի դի վող հի վանդնե րը 
ռե մի սիայի շրջա նում։ Վա րակ ված մար դու կող մից ցիս տե րի ար տա զա տու մը 
կա րող է տևել տա րի ներ, ի սկ մեկ ա մե ո բա կի րը մեկ օր վա րն թաց քում կղան քի 
հետ կա րող է ար տա զա տել 300 մի լի ոն և ա վել ցիստ։ Ա ղի քային ա մե ո բիա զով 
հի վանդնե րը սուր փու լում հա մա ճա րա կա բա նա կան վտանգ չեն ներ կա յաց
նում, քա նի որ կղան քով ար տա զատ վում են մա կա բույ ծի վե գե տա տիվ ձևե րը, 
ո րոնք ար տա քին մի ջա վայ րում ան կա յուն ե ն։
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 Վա րա կի փո խանց ման մե խա նիզ մը կղան քաբե րա նային է (ֆե կալօ րալ)։ 
Փո խանց ման ուղի նե րը կա րող են տար բեր լի նել. սննդային, ջրային, կեն ցա
ղակոն տակ տային։ Հա ճախ փո խանց ման գոր ծոն ներ են սննդամ թերք ը, հատ
կա պես մր գերն ու բան ջա րե ղե նը, հազ վա դեպ՝ ջու րը, կեն ցա ղային պա րա գա
նե րը, սպի տա կե ղե նը, խա ղա լիք նե րը, դռ նե րի բռ նակ նե րը և այլն։ Սա նի տա
րահի գի ե նիկ կա նոն նե րը չպահ պա նե լու դեպ քում հնա րա վոր է ցիս տակ րից 
վա րա կումն ան մի ջա կան կոն տակ տի մի ջո ցով։ Ցիս տե րի տա րած մա նը նպաս
տում են սի նանթ րոպ ճան ճեր և խա վա րա սեր նե րը։ Այդ մի ջատ նե րի ա ղի նե
րում Е. histolyticaի ցիս տե րը պահ պան վում են 4872 ժամ։ 

Ա մե ո բիա զով հի վան դա նում են յու րա քան չյուր տա րի քում՝ ան կախ սե
ռից, բայց հիմ նա կա նում 2058 տա րե կան տղա մար դիկ։ Ա մե ո բիա զի նկատ
մամբ հատ կա պես զգա յուն են հղի կա նայք հղի ու թյան III ե ռամ սյա կում և 
հետծննդյան շրջա նում, ին չը, հա վա նա բար, կապ ված է հղի նե րի բջ ջային 
ի մուն պա տաս խա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ, ի նչ պես նաև ան ձինք, 
ո րոնք ստա նում են ի մու նո դեպ րե սանտ ներ։ Ա մե ո բիա զին բնո րոշ է սպո րա
դիկ հի վան դա ցու թյու նը, է պի դե միկ բռն կում նե րի հնա րա վո րու թյու նը վի ճե լի 
է։ Հի վան դա ցու թյու նը գրանց վում է ամ բողջ տար վա ըն թաց քում, բայց ա ռա
վե լա գույ նը՝ շոգ ա միս նե րին, ե րբ փո խանց ման մե խա նիզմն ի րա կա նաց վում է 
ա վե լի ակ տիվ, ի սկ օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նու թյունն ը նկճ ված է գեր տա
քաց ման, ջրաա ղային հաշ վեկշ ռի խան գար ման և այլ պատ ճառ նե րով։ 

Ա մե ո բիա զը հան դի պում է ամ բողջ աշ խար հում, բայց ա ռա վել հա ճախ 
արևա դար ձային և մեր ձարևա դար ձային գո տի նե րում, այդ թվում՝ Մի ջին 
Ա սիայի և Հա րա վային Կով կա սի ե րկր նե րում։ Հի վան դա ցու թյու նը ա մե նու րեք 
զգա լի ո րեն ցածր է ա մե ո բակ րու թյու նից։ Էն դե միկ օ ջախ նե րում այդ հա րա բե
րակ ցու թյու նը կազ մում է 1։7, մյուս շրջան նե րում` 1։23։ 

Ախ տա ծա գում
 Վա րակ ված մարդ կանց ա ղի նե րում ա մե ո բա նե րի ցիս տային և լու սանց

քային ձևե րը կա րող են եր կար ժա մա նակ պահ պան վել ա ռանց հի վան դու թյան 
զար գաց ման։ Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում (օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա
նու թյան ան կում, սննդի մեջ սպի տա կու ցի պա կաս, ա ղի քային միկ րոֆ լո րայի 
խան գա րում) ա մե ո բա նե րը ներդր վում են ա ղի նե րի լու սանցք, որ տեղ սկ սում 
են բազ մա նալ։ Բարձր վի րու լեն տու թյամբ շտամ ներն ա վե լի հա ճախ ար տա
զատ վում են ա ղի քային ա մե ո բիա զով հի վանդնե րից, քան ա նախ տա նիշ ցիս
տա կիր նե րից։ Բակ տե րիա նե րի ո րոշ տե սակ ներ նպաս տում են ա մե ո բա նե րի 
ներդր մա նը հյուս վածք ներ, դրանց առ կա յու թյու նը հաստ ա ղի քում հի վան դու
թյան ա ռա ջաց մա նը նպաս տող գոր ծոն է։ 

Ա մե ո բա նե րի ներ թա փան ցում ա ղի քի լոր ձա թա ղանթ ի րա կա նա նում է 
ա մե ո բա նե րի սե փա կան պրո տե ո լի տիկ ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցու թյամբ։ Տե ղի է 
ունե նում ա ղի նե րի է պի թե լի ո ցիտ նե րի ցի տո լիզ, հյուս ված քի նեկ րոզ՝ խո ցե րի 
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ա ռա ջաց մամբ։ Ախ տա բա նա կան պրո ցեսն ա ղի քային ա մե ո բիա զի ժա մա նակ 
հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում է կույր և վե րել հաստ ա ղի քում։ Եր բեմն ախ տա
հար վում է ուղիղ ա ղին, ա վե լի հազ վա դեպ` հաստ ա ղի քի այլ հատ ված նե րը։

 Տի պիկ ձևե րի դեպ քում ա ղի քային ա մե ո բիա զը դրսևոր վում է լոր ձա
թա ղան թի հի պե րե միայով և այ տու ցով, ա ռա ջա նում են մանր է րո զիա ներ և 
քիչ բարձր հան գու ցիկ ներ` գա գա թին դե ղին կե տով։ Հան գու ցիկ նե րը լց ված 
են դետ րի տով և պա րու նա կում են դի զեն տե րիային ա մե ո բայի վե գե տա տիվ 
ձևեր։ Հան գու ցիկ նե րի քայ քա յու մը նեկ րո զի հետևան քով բե րում է խո ցե րի 
ա ռա ջաց ման։ Դրանց չա փե րը տա տան վում են մի քա նի մի լի մետ րից մինչև 
2,5 սմ։ Խո ցերն ունեն փոր ձա նո թի ձև, եզ րերն այ տուց ված են և փորփր ված, 
շրջա պատ ված են հի պե րե միայի գո տի ով և սահ մա նա զատ ված են շրջա կա 
ա ռողջ հյուս վածք նե րից։ Խո ցի հա տա կը խորն է, հաս նում է են թա լոր ձային 
շեր տին, պատ ված է թա րա խով։ Հյուս վածք նե րի հաս տու թյան և խո ցի հա տա
կում հայտ նա բեր վում են ա մե ո բա ներ ֆա գո ցի տաց ված է րիթ րո ցիտ նե րով։ 

Ա ղի քային ա մե ո բիա զի ծանր ըն թաց քի դեպ քում, ո րն ըն թա նում է հյուս
վածք նե րի քայ քա յու մով, լոր ձա թա ղան թի տակ ա ռա ջա նում են խոր շեր՝ սի
նուս ներ, ո րոնք միա ձուլ վե լով ի րար՝ ա ռա ջաց նում են ան կա նոն ձև ունե ցող 
խո շոր խո ցեր։ Խո ցե րի խո րա ցու մը մինչև մկա նային և շճային շեր տեր կա րող 
է հան գեց նել ա ղի քի թա փա ծակ ման (պեր ֆո րա ցիա) և պար կա վոր ված, ի սկ 
ա վե լի հա ճախ՝ տա րած ված (դի ֆուզ) պե րի տո նի տի զար գաց ման։ Խո րը խո ցե
րի լա վա ցումն ու սպիա ցու մը հան գեց նում է հաստ ա ղի քի լու սանց քի նե ղաց
ման (ս տե նոզ) մաս նա կի կամ նույ նիսկ լրիվ ա նան ցա նե լի ու թյան զար գաց
ման։ Ա ղի քի պա տի խո րը խո ցո տում նե րը կա րող են հան գեց նել ա ղի քային 
ա րյու նա հո սու թյան։ Ա մե ո բա նե րի հե մա տո գեն սերմ նաց րու մը հան գեց նում է 
ար տա ղի քային ա մե ո բիա զի զար գաց մա նը լյար դում, թո քե րում, գլխու ղե ղում 
և այլ օր գան նե րում ա բս ցես նե րի ա ռա ջաց մամբ։ Եր կա րատև, քրո նիկ ըն թա
ցող ա մե ո բիա զը կա րող է կիս տա նե րի, պո լիպ նե րի և ա մե ո բո մա նե րի ձևա
վոր ման պատ ճառ դառնալ։ Ա մե ո բո մա ներն ուռուց քան ման գո յա ցու թյուն ներ 
են հաստ ա ղի քի պա տում, ո րոնք կազմ ված են գրա նու լյա ցի ոն հյուս ված քից, 
ֆիբ րոբ լաստ նե րից և է ո զի նո ֆի լային լեյ կո ցիտ նե րից։

Կ լի նի կա
Կ լի նի կո րեն ար տա հայտ վե լու դեպ քում ա մե ո բիազն ըն թա նում է 3 հիմ նա

կան ձևե րով. 1) ա ղի քային, 2) ար տա ղի քային, 3) մաշ կային։ 
Ա ղի քային ա մե ո բիա զը կամ ա մե ո բային դի զեն տե րիան հիմ նա կան և ա մե

նա հա ճախ հան դի պող կլի նի կա կան ձևն է։ Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 12 
շա բա թից մինչև 3 ա միս է և ա վե լի։ Հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ թեթև, 
մի ջին ծան րու թյան և ծանր ձևով։ Սուր ա ղի քային ա մե ո բիա զի դեպ քում հի
վանդնե րի վի ճա կը եր կար ժա մա նակ մնում է բա վա րար, ին տոք սի կա ցիան 
ար տա հայտ ված չէ, մարմ նի ջեր մու թյու նը նոր մալ է կամ սուբ ֆեբ րիլ։ Միայն 
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հի վանդնե րի մի մա սի մոտ կա րող է դիտ վել ը նդհա նուր թու լու թյուն, դյուր հոգ
նե լի ու թյուն, գլխա ցավ, ա խոր ժա կի ան կում, է պի գաստ րալ շրջա նում ծան րու
թյան զգա ցում, կար ճատև ցա վեր ո րո վայ նի շրջա նում, մե թե ո րիզմ։ Ա ղի քային 
ա մե ո բիա զի կար դի նալ ախ տա նի շը կղան քի փո փո խու թյունն է։ Սկզբ նա կան 
շրջա նում կղանքն ա ռատ է, թա փան ցիկ լոր ձով, օ րա կան 46 ան գամ, սուր 
հո տով։ Այ նու հետև կղան քի հա ճա խա կա նու թյունն ա ճում է մինչև 1020 ան
գամ օ րա կան, այն կորց նում է կղան քային բնույ թը և, փաս տա ցի ո րեն,  ա պա
կեն ման լորձ է։ Այ նու հետև ար տա թո րան քում ի հայտ է գա լիս ա րյուն, ին չը 
դրան տա լիս է «մո րու դոն դո ղի» տեսք։ Հի վան դու թյան սուր շրջա նում կա
րող են լի նել տար բեր ին տեն սի վու թյան կծ կան քան ման ցա վեր ո րո վայ նում, 
ո րոնք ուժե ղա նում են դե ֆե կա ցիայի ժա մա նակ։ Ու ղիղ ա ղի քի ախ տա հար
ման դեպ քում ի հայտ են գա լիս տան ջող տե նեզմ ներ։ Ո րո վայ նը փա փուկ է 
կամ թեթևա կի փքված, հաստ ա ղի քի եր կայն քով` ցա վոտ։

 Հաստ ա ղի քի էն դոս կո պիկ հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վում են 220 մմ 
տրա մագ ծով խո ցեր, ա մե նից հա ճախ՝ ա ղի քի ծալ քե րի գա գա թին։ Խո ցերն 
ունեն այ տուց ված, քայ քայ ված եզ րեր, հիմ քը կա րող է հաս նել մինչև են թա
լոր ձային շերտ, ծածկ ված է թա րա խով և նեկ րո տիկ զանգ վա ծով։ Խո ցը շրջա
պատ ված է հի պե րե միայի գո տի ով։ Լոր ձա թա ղան թի այն մա սը, որ տեղ խո ցեր 
չկան, քիչ փո փոխ ված է, գործ նա կա նում նոր մալ է, բայց եր բեմն կա րող է դիտ
վել նրա այ տուց վա ծու թյուն և հի պե րե միա։ Ի ռի գոս կո պիայով հայտ նա բեր վում 
է հաստ ա ղիք տար բեր հատ ված նե րի ան հա մա չափ լց վա ծու թյուն կոնտ րաս
տով, ա ղի քի սպազմ և ա րագ դա տար կում։ Ա ղի քային ա մե ո բիա զի սուր ախ
տա նիշ նե րը սո վո րա բար պահ պան վում են ա ռա վե լա գույ նը 46 շա բաթ։ Այ նու
հետև ա ռանց յուրահատուկ բուժ ման սո վո րա բար դիտ վում է ի նք նազ գա ցո
ղու թյան լա վա ցում և կո լի տային հա մախ տա նի շի հետ զար գա ցում։ Ռե մի սիան 
կա րող է տևել մի քա նի շա բա թից մի քա նի ա միս, ո րից հե տո դիտ վում է ա մե
ո բիա զի բո լոր ախ տա նիշ նե րի կամ նրանց մե ծա մաս նու թյան կրկնու թյուն։ Հի
վան դու թյունն ըն դու նում է քրո նիկ ըն թացք և ա ռանց յուրահատուկ բուժ ման 
կա րող է տևել տա րի ներ, նույ նիսկ տաս նա մյակ ներ։ 

Ըստ ըն թաց քի տար բե րում են ա ղի քային ա մե ո բիա զի ռե ցի դի վող և 
ա նընդհատ հա րա ճող ձևեր։ Ռե ցի դի վող ձևի ժա մա նակ սրաց ման շրջան նե րը 
հա ջորդ վում են ռե մի սիայի շրջան նե րով, ո րոնց ժա մա նակ կղան քը ձևա վոր
ված է լի նում, ի սկ հի վան դի ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը լա վա նում է։ Ա նընդհատ 
հա րա ճող ձևի դեպ քում ռե մի սիայի շրջա ն չի լինում, հի վան դու թյունն ըն թա
նում է կլի նի կա կան նշան նե րի պար բե րա կան թու լաց մամբ և ուժե ղաց մամբ։ 
Ա ղի քային ա մե ո բիա զի քրո նիկ ձևի ժա մա նակ աս տի ճա նա բար զար գա նում 
է աս թե նիկ հա մախ տա նիշ, սպի տա կու ցային և վի տա մի նային ան բա վա րա
րու թյուն, քա շի կո րուստ։ Հի վանդնե րը գան գատ վում են բե րա նում տհաճ հա
մից, այ րո ցի զգա ցու մից, լեզ վի ցա վո տու թյու նից։ Ա խոր ժա կը նվա զած է կամ 
չկա։ Սրաց ման շրջա նում կղան քի հա ճա խու թյու նը դառ նում է 2030 ան գամ և 
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ա վե լի։ Ցա վային հա մախ տա նի շը բա ցա կա յում է կամ ար տա հայտ ված է թույլ։ 
Դի մագ ծե րը սր վում են, լե զուն պատ վում է սպի տակ կամ գոր շա վուն փա ռով։ 
Ո րո վայ նը սո վո րա բար ներ քաշ ված է, շո շա փե լիս ան ցավ կամ թույլ ցա վոտ 
զս տային շրջա նում, հազ վա դեպ՝ հաստ ա ղի քի եր կայն քով։

 Հի վանդնե րի մե ծ  մասի դեպքում ի հայտ են գա լիս սիրտա նո թային հա
մա կար գի ախ տա հար ման նշան ներ` զար կի ան կա յու նու թյուն, տա խի կար դիա, 
սր տի տո նե րի խլա ցում և սահ ման նե րի մե ծա ցում։ Չբար դա ցած ա ղի քային 
ա մե ո բիա զի ժա մա նակ լյար դը սո վո րա բար նոր մալ չա փե րի է, բայց եր բեմն 
ան նշան կա րող է մե ծա ցած լի նել, շո շա փե լիս ցա վոտ է կամ զգա յուն։ Փայ ծա
ղի չա փե րը չեն փոխ վում։ Ա ղի քային ա մե ո բիա զի եր կա րատև ըն թաց քի դեպ
քում հե մոգ րամ մա յում առ կա է ա նե միա, է ո զի նո ֆի լիա, մո նո ցի տոզ, լիմ ֆո ցի
տոզ, Է ՆԱ ա րա գա ցում։

 Բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում հա րա ճում է հյու ծու մը, զար գա նում 
կա խեք սիա, ո րը կա րող է մահ վան պատ ճառ դառ նալ։ Քրո նիկ ա ղի քային 
ա մե ո բիա զի դեպ քում էն դոս կո պիկ պատ կե րը բազ մա զան է։ Խո ցե րի հետ 
մեկ տեղ կա րող են լի նել կիս տա ներ, պո լիպ ներ, ա մե ո բո մա ներ, ո րոնք դժվար 
է ի րա րից տար բե րել զննման ժա մա նակ։ Քրո նիկ ա ղի քային ա մե ո բիա զով 
հի վան դի ռենտ գե նա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վում են նույն 
փո փո խու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հաուստ րա ցիայի բա ցա կա յու թյուն, եր բեմն՝ 
սպիա կան փո փո խու թյուն ներ ա ղի նե րի լու սանց քի նե ղաց մամբ։ Ա մե ո բո մա նե
րը ռենտ գե նոս կո պիայով ա ռա ջաց նում են լց ման դե ֆեկտներ և ուռուցք նե րի 
հետ շփոթ ելու ա ռիթ հան դի սա նում։ 

Ա ղի քային ա մե ո բիազն ա ռա ջաց նում է բազ մա թիվ բար դու թյուն ներ, 
ո րոն ցից ա մե նա հա ճախ հան դի պող նե րից են պե րի կո լիտ նե րը, ա ղի նե րի թա
փա ծա կու մը պե րի տո նի տի զար գա ցու մով, ա ղի քի լոր ձա թա ղան թի գանգ
րե նան, շեր տա զա տու մը (շեր տա զատ վող կո լիտ), ա րյու նա հո սու թյու նը, սուր 
յուրահատուկ ա պեն դի ցի տը, ա մե ո բո մա նե րը, ա ղի նե րի ստ րիկ տու րա նե րը, 
ուղիղ ա ղի քի ար տան կու մը։ 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ ա ղի քային ա մե ո բիա զի բար դու թյուն են հա մա րում նաև 
ար տա ղի քային ցան կա ցած դրսևո րում։ 

Ար տա ղի քային ա մե ո բիազն ա մե նա հա ճախ հան դի պում է լյար դում։ Այն 
կա րող է զար գա նալ ա ղի քային ա մե ո բիա զի սուր դրսևո րում նե րին զու գա հեռ 
կամ մի քա նի ա միս, նույ նիսկ տա րի ներ ան ց։ Հայտ նի է, սա կայն, որ այս հի
վանդնե րի 30–40%ի դեպքում ա նամ նե զում ա ղի քային ա մե ո բիա զի ախ տան
շան ներ չեն հայտ նա բեր վում։ Ա վե լի հա ճախ հի վան դա նում են տղա մար դիկ, 
քան կա նայք։ Լյար դի ա մե ո բիա զը լի նում է սուր, են թա սուր և քրո նիկ: Դիտ
վում է 2 կլի նի կա կան ձևով` ա մե ո բիային հե պա տիտ և լյար դի ա բս ցես։

 Սուր ա մե ո բային հե պա տիտ զար գա նում է հա ճախ ա ղի քային ախ տա նիշ
նե րի ա մե ո բիա զի ֆո նի վրա: Մի քա նի օր վա ըն թաց քում զար գա նում է լյար դի 
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մե ծա ցում, եր բեմն՝ զգա լի, ի նչն ուղեկց վում է աջ թու լա կո ղի շրջա նում ցա վե
րով, ո րոնք սո վո րա բար չեն ճա ռա գայթ վում։ Լյար դը պալ պա տոր քիչ կարծ
րա ցած է և չա փա վոր ցա վոտ։ Դեղ նուկ հազ վա դեպ է զար գա նում, մարմ նի 
ջեր մաս տի ճա նը հա ճախ սուբ ֆեբ րիլ է, կա րող է պար բե րա բար բարձ րա նալ՝ 
հաս նե լով բարձր թվե րի, կա րող է նաև նոր մալ լի նել։ Հե մոգ րամ մա յում դիտ
վում է չա փա վոր լեյ կո ցի տոզ։

 Լյար դի ա բս ցե սի ժա մա նակ հան դի պող մշ տա կան ախ տա նիշ ներն են` 
լյար դի մե ծա ցու մը և ցա վե րը ախ տա բա նա կան օ ջա խի տե ղա կայ մա նը հա մա
պաս խան։ Ցա վե րը կա րող են տար բեր ին տեն սի վու թյան լի նել, ճա ռա գայ թում 
են դե պի աջ ո ւս, ո ւժգ նա նում խո րը ներշնչե լիս, լյար դը պալ պա ցիա ա նե լիս 
կամ դիր քը փո խե լիս։ Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է 39ºС և ա վե
լի, ջեր մային կո րա գի ծը ռե մի տող, հեկ տիկ կամ մշ տա կան տի պի է։ Տենդն 
ուղեկց վում է դո ղով և սար սու ռով։ Ջեր մու թյան ան կումն ուղեկց վում է ա ռատ 
քրտ նար տադ րու թյամբ։ Ին տոք սի կա ցիայի նշան ներն ար տա հայտ ված են, հի
վանդնե րը նի հա րած են, ը նկճ ված, աչ քերն ու այ տե րը ներս ըն կած, դի մագ ծե
րը սր ված, մաշ կի տուր գորն ի ջած, եր բեմն մաշ կային ծած կույթ նե րը ստա նում 
են հո ղա գույն ե րանգ։ Ծանր դեպ քե րում ի հայտ է գա լիս մաշ կի, ոտ նա թա թե
րի և սրունք նե րի այ տուց վա ծու թյուն։

 Լյար դի ա մե ո բային ա բս ցե սով հի վանդնե րի շրջանում դիտ վում է սիրտա
նո թային հա մա կար գի ախ տա հա րում։ Սր տի տո նե րը խլա ցած են, զար կե րա
կային ճն շումը՝ ի ջած, զար կը՝ հա ճա խա ցած։ Ո րո վայ նը սո վո րա բար փք ված է, 
շնչա ռա կան ակ տին պա սիվ է մաս նակ ցում։ Աջ թու լա կո ղում հա ճախ նկատ
վում է մկա նային լար վա ծու թյուն, կա րող է դիտ վել կրծ քա վան դա կի աջ կե սի 
են թա մաշ կային ճար պաբջ ջան քի պաս տո զու թյուն։ Ռենտ գե նա բա նա կան հե
տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վում է ստո ծա նու բարձր դիրք, աջ գմ բե թի շար
ժու նա կու թյան սահ մա նա փա կում։ Ա բս ցե սի են թաս տո ծա նու շրջա նում տե ղա
կայ ման դեպ քում աջ պլև րալ ծո ցում դիտ վում է հե ղուկ: Լյար դի ա մե ո բային 
քրո նիկ ա բս ցե սի դեպ քում տեն դը դառ նում է ան կա նոն բնույ թի, հա րա ճում է 
թու լու թյու նը, հյու ծու մը, մշ տա կան են դառ նում աջ թու լա կո ղի ճն շող բնույ թի 
ցա վե րը։ Լյար դը մե ծա ցած է, ցա վոտ։ Լյար դի ա ռա ջային մա կե րե սին ա բս ցե
սի տե ղա կայ ման դեպ քում կա րող է շո շափ վել ուռուց քան ման գո յա ցու թյուն 
(մինչև 10 սմ տրա մագ ծով)։ Ա բս ցես նե րը կա րող են լի նել միայ նակ և բազ մա
թիվ, որ պես կա նոն, տե ղա կայ վում են լյար դի աջ բլ թում։ 

Ա մե ո բային ա բս ցե սի ժա մա նակ ծայ րա մա սային ա րյան մեջ դիտ վում է 
նեյտ րո ֆի լային լեյ կո ցի տոզ (15,050х109/լ)՝ լեյ կո ցի տար բա նաձևի ձախ թե քու
մով, Է ՆԱ ա րա գա ցում։ Եր կա րատև ըն թաց քի դեպ քում զար գա նում է հի պոք
րոմ ա նե միա։

 Լյար դի ա բս ցես նե րի բար դու թյուն ներն են պե րի հե պա տի տը, են թաս
տո ծա նու թա րա խա կույ տը, պե րի տո նի տը, պլև րի տը, պե րի կար դի տը, 
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մե դիաս տի նի տը հա մա պա տաս խան խո ռո չի մեջ ա բս ցես նե րի բաց ման դեպ
քում։ Ա ռանց յուրահատուկ բուժ ման ա մե ո բային ա բս ցես նե րից մա հա ցու թյու նը 
կազ մում է 25% և ա վե լի։ Ա մե ո բա նե րի հե մա տո գեն տա րած ման կամ պլև րալ 
խո ռոչ դրանց բաց ման դեպ քում զար գա նում է թո քե րի ա մե ո բիազ։ Կլի նի կո
րեն այն ըն թա նում է յուրահատուկ պլև րոպնև մո նիայի կամ թո քե րի ա բս ցե սի 
ձևով։

 Թո քա բոր բի դեպ քում ա ռա ջա նում են ցա վեր կրծ քա վան դա կում, հազ (չոր, 
խոր խով, ա րյան հետ քե րով)։ Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը նոր մալ է կամ սուբ
ֆեբ րիլ։ Հի վան դի ֆի զի կալ զննման տվյալ նե րը ոչ յուրահատուկ են` պեր կու
տոր ձայ նի բթա ցում, աուս կուլ տա տիվ լս վում են մանրբշ տի կային խզ զոց ներ։ 
Կրծ քա վան դա կի ռենտ գե նա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վում են 
ներսփ ռանք ներ։ Ծայ րա մա սային ա րյան մեջ դիտ վում է չա փա վոր նեյտ րո ֆի
լային լեյ կո ցի տոզ, Է ՆԱ ա րա գա ցում։ Թո քա բոր բը բնու թագրվում է պա սիվ ըն
թաց քով և յուրահատուկ բուժ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա րող է 
վե րած վել թո քի ա բս ցե սի։

 Թո քե րի ա մե ո բային ա բս ցես նե րը, որ պես կա նոն, ունեն քրո նիկ բնույթ։ 
Մարմ նի ջեր մու թյու նը մշ տա կան է, սուբ ֆեբ րիլ, պար բե րա բար բարձ րա նում է՝ 
հաս նե լով ֆեբ րիլ թվե րի։ Հի վանդներն ար տա զա տում են մեծ քա նա կու թյամբ 
խորխ ա րյան հետ քե րով (« շո կո լա դային խորխ», «ան չոու սային սոուս»), ո րում 
կա րող են հայտ նա բեր վել ա մե ո բա ներ։ Զար գա նում է խո ցային լա րին գիտ 
և տրա խե իտ։ Ախ տա հար ված թո քում ռենտ գե նա բա նո րեն հայտ նա բեր վում 
է խո ռոչ՝ հե ղու կի հո րի զո նա կան մա կար դա կով։ Թո քե րի ա բս ցե սը կա րող է 
բար դա նալ թա րա խային պլև րի տով, էմ պի ե մայով, պի ոպնև մո թո րաք սով, պե
րի կար դի տով, լյար դաթո քային խու ղա կով։ 

Ա մե ո բա նե րը կա րող են հե մա տո գեն տա րած վել դե պի գլխու ղեղ, որ տեղ 
կա րող են զար գա նալ ա մե ո բային ա բս ցես ներ օ ջա խային և ը նդհա նուր ուղե
ղային ախ տա նիշ նե րի զար գա ցու մով։ Այս դեպ քում ի հայտ է գա լիս գլխա ցավ, 
սրտ խառ նոց, փս խում, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը նոր մալ է կամ սուբ ֆեբ րիլ։ 
Նյար դա բա նա կան ախ տա նիշ նե րը կախ ված են ա բս ցես նե րի տե ղա կա յու մից 
և ուղե ղի կենտ րոն նե րի ախ տա հար ման աս տի ճա նից։ Ախ տո րո շու մը սո վո րա
բար կա տար վում է հետ մա հու։ Նկա րագրված են ա մե ո բային ա բս ցես ներ փայ
ծա ղում, ե րի կամ նե րում, կա նա ցի սե ռա կան օր գան նե րում՝ հա մա պա տաս խան 
սիմպ տո մա տի կայով։

 Մաշ կի ա մե ո բիա զը հիմ նա կա նում ե րկ րոր դային պրո ցես է։ Մաշ կի վրա, 
հատ կա պես պե րիա նալ, շե քի և հե տույ քի շրջա նում, ա ռա ջա նում են է րո զիա ներ 
և խո ցեր։ Այդ ա բս ցես նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ լյար դի թա րա խային խու ղակ
նե րի կամ ա մե ո բային ա բս ցես նե րի բա ցու մից հե տո դր ված վի րա հա տա կան 
կա րե րի շուրջ։ Խո ցե րը խորն են, քիչ ցա վոտ, սև եզ րե րով, տհաճ հո տով։ Խո ցե
րից վերց րած քե րու կում հայտ նա բեր վում են ա մե ո բա նե րի վե գե տա տիվ ձևեր։ 
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Ելք
Յու րա հա տուկ բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում ել քը լուրջ է, հատ կա

պես ե թե ար տա ղի քային ա մե ո բիա զը ժա մա նա կին չի ախ տո րոշ վել։ Վաղ ախ
տո րոշ ման և ճիշտ բուժ ման դեպ քում կան խա տե սու մը բա րեն պաստ է։ 

Ախ տո րո շում 
Ա մե ո բիա զի ախ տո րոշ ման հա մար շատ կարևոր է ման րակր կիտ հա վա

քած հա մա ճա րա կա բա նա կան և հի վան դու թյան ա նամ նե զը, ի նչ պես նաև 
հի վանդնե րի կլի նի կա կան զննման տվյալ նե րը։ Ախ տո րո շիչ լրա ցու ցիչ մե
թոդ ներ են ռեկ տո ռո մա նոս կո պիան, ա ղի քի լոր ձա թա ղան թի բի ոպ սիան, 
ռենտ գե նա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը։ Լյար դի ախ տա հար ման դեպ քում 
ախ տո րոշ մանն օգ նում է սկա նա վո րու մը, ո ւլտ րա ձա յ նային հե տա զո տու թյու
նը, հե պա տո լի ե նոգ րա ֆիան, լապորոսկոպիան, լապարոտոմիան՝ ա բս ցե սի 
պունկ ցիայով։ Ախ տո րոշ ման հա մար ո րո շիչ է կղան քում ա մե ո բայի մեծ վե
գե տա տիվ ձևի, ի սկ խոր խում՝ ա բս ցե սի պա րու նա կու թյան, խո ցից ստաց ված 
քե րու կի կամ աս պի րա տի մեջ ա մե ո բայի հյուս ված քային ձևի հայտ նա բե րու մը։ 
Կղան քում լու սանց քային ձևե րի կամ ցիստ ե րի հայտ նա բե րու մը բա վա րար չէ 
վերջ նա կան ախ տո րոշ ման հա մար։

 Հե տա զո տու թյան են թա կա է միայն թարմ կղան քը (դե ֆե կա ցիայից 1015 րո
պե ից ոչ ո ւշ վերց ված), եր բեմն ան հրա ժեշտ է լի նում ար տա թո րան քի բազ մա կի 
մակաբուծաբանա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկա ցում։ Սուր ա մե ո բիա զի 
դեպ քում ախ տո րոշ ման նպա տա կով լու ծո ղա կան նե րի կի րա ռու մը հա կա ցուց
ված է, ի սկ քրո նիկ ա մե ո բիա զի ռե մի սիայի շրջա նում մակաբուծաբանա կան  
կրկ նա կի հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար հի վան դին կա րե լի է 
տալ ա ղային լու ծո ղա կան ներ: Ա մե ո բա նե րի հայտ նա բեր ման հիմ նա կան մե
թո դը կղան քի նա տիվ պրե պա րատ նե րում դրանց ման րա դի տումն է։ Լայ նո րեն 
կի րառ վում է քսուքնե րի ներ կումն ը ստ Հեյ դեն հայ նի եր կա թի հե մա տոք սի լի
նով կամ Լյու գո լի լու ծույ թով, ը նդ ո րում՝ այդ քսուք նե րը կա րե լի է պահ պա նել 
եր կար ժա մա նակ։

 Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կի րա ռում են կղան քում ա մե ո բային 
ան տի գե նի հայտ նա բեր ման ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ մե թո դը, ի նչ պես նաև 
կղան քի ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը: Վեր ջին ներս ունեն բարձր զգա յու նու թյուն և 
յու րա հատ կու թյուն: 

Ար ժե քա վոր տվյալ ներ, հատ կա պես ար տաա ղի քային ա մե ո բիա զի և ա մե
ո բո մա նե րի ախ տո րոշ ման հա մար, ստաց վում են ի մու նա բա նա կան ռեակ
ցիա նե րի շնոր հիվ։ Այս պես, ա ղի քային ա մե ո բիա զի ի մու նա բա նա կան մե թոդ
նե րը դրա կան են հի վանդնե րի 60–70%ի, ի սկ լյար դի ա մե ո բային ա բս ցե սի 
առկայությամբ` 95%ի դեպ քում։ Ա ռա վել զգա յուն մե թոդներ են ա նուղ ղա կի 
հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան, ի մու նա ֆեր մեն տային ա նա լի զը և այլն։ 
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Ո րոշ դեպ քե րում ախ տո րո շիչ նպա տա կով կա տար վում է լա բո րա տոր կեն դա
նի նե րի վա րա կում (կա տու, առ նետ) հե տա զոտ ման են թա կա նյու թով։ 

Ա ղի քային ա մե ո բիա զը տար բե րակ վում է այլ պրո տո զոային ին ֆեկ ցիա նե րից, 
շի գե լո զից, ոչ սպե ցի ֆիկ խո ցային կո լի տից, ա ղի քի քաղց կե ղից, ի սկ լյար դի ա մե
ո բային ա բս ցե սը̀ թա րա խային ան գի ո խո լան գիտ նե րից, լե ղու ղի նե րի քաղց կե ղից, 
եր բեմն՝ մա լա րիայից, վիս ցե րալ լեյշ մա նի ո զից, թո քե րի ա բս ցե սը̀ տու բեր կու լո զից, 
թա րա խա կույ տե րի ա ռա ջաց մամբ ըն թա ցող այլ ծագ ման թո քա բոր բե րից։

 Բու ժում 
Ա մե ո բիա զի սպե ցի ֆիկ բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ ված են մի շարք 

դե ղա մի ջոց ներ, ո րոնք բա ժան վում են 3 խմ բի`
I խումբ. ո ւղ ղա կի կոն տակ տային ազ դե ցու թյան դե ղա մի ջոց ներ (ո ւղ ղա կի 

ա մե ո բո ցիդ ներ), ո րոն ցից են խի նի ո ֆո նը (յատ րեն) և դիյո դո խի նը, ո րոնք ունեն 
կոր ծա նիչ ազ դե ցու թյուն հա րուց չի լու սանց քային ձևե րի վրա։ Օգ տա գործ վում 
են ա մե ո բա կիր նե րի սա նա ցիայի և ռե մի սիա յում գտն վող քրո նիկ ա մե ո բիա
զով հի վանդնե րի բուժ ման հա մար։ Խի նի ո ֆո նը նշա նակ վում է 0,5 գ, օ րը 3 ան
գամ, 10 օր տևո ղու թյամբ։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 10օ րյա ը նդմի ջու մից 
հե տո նշա նակ վում է ևս մեկ կուրս նույն դո զայով և տևո ղու թյամբ։ Խի նի ո ֆո նը 
ներ քին ըն դուն մա նը զու գա հեռ կա րե լի է կի րա ռել նաև հոգ նա նե րի ձևով։

II խումբ. ա մե ո բա նե րի լոր ձա թա ղան թային ձևե րի վրա ազ դող դե ղա
մի ջոց ներ (հյուս ված քային ա մե ո բո ցիդ ներ), ո րոնք ո ւղղ ված են ա մե ո բա նե
րի լու սանց քային և հյուս ված քային ձևե րի դեմ և հա ճախ օգ տա գործ վում 
են սուր ա ղի քային, ի սկ եր բեմն էլ ար տա ղի քային ա մե ո բիա զի բուժ ման 
նպա տա կով: Է մե տի նի հիդ րոք լո րիդն օգ տա գործ վում է 1 մգ/կգ օ րա կան 
դե ղա չա փով միջմ կա նային կամ են թա մաշ կային ներ մուծ ման ձևով (ա ռա
վե լա գույն օ րա կան դե ղա չա փը` 60 մգ)։ Դի հիդ րոէ մե տի նը նշա նակ վում է 
միջմ կա նային կամ են թա մաշ կային 1,5 մգ/կգ օ րա կան դե ղա չա փով (ա ռա
վե լա գույն օ րա կան` 90 մգ) կամ ներ քին ըն դուն մամբ` դի հիդ րոէ մե տին ռե
զի նա տի ձևով 1 մգ/կգ դե ղա չա փով։ Վեր ջինս քիչ տոք սիկ է, քան է մե տի նը, 
բայց նույն քան ար դյու նա վետ է, օր գա նիզ մից ա րագ դուրս է բեր վում մե
զով։ Ա ղի քային ա մե ո բիա զով հի վանդնե րի բուժ ման նպա տա կով է մե տինն 
ու դի հիդ րոէ մե տի նը նշա նակ վում են 5 օր ժամ կե տով, ի սկ լ յար դային ա բս
ցե սի դեպ քում կուր սը եր կա րաց վում է մինչև 10 օ ր։ Ամ բիլ գարն իր ա մե ո բո
ցիդ ազ դե ցու թյամբ գե րա զան ցում է է մե տի նին և դի հիդ րոէ մե տի նին։ Կի
րառ վում է ներ քին ըն դուն ման ձևով 25 մգ/կգ օ րը (օ րա կան 1,5 մգ/կգից ոչ 
ա վել) 710 օր տևո ղու թյամբ։ Ար տա հայտ ված հա կապ րո տո զոային ազ դե
ցու թյամբ է օ ժտ ված նաև խին գա մի նը (դե լա գիլ)։ Կի րառ վում է լ յար դի ա մե
ո բային ա բս ցես նե րի դեպ քում, քա նի որ ա րագ ներծծ վում է ա ղի նե րից և 
կոն ցենտ րաց վում լ յար դում ան փո փոխ ձևով։ Խին գա մի նով բու ժու մը տևում 
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է 3 շա բաթ։ Նշա նակ վում է ա ռա ջին եր կու օ րը 1,0 գ, ի սկ հա ջորդ 19 օ րը` 0,5 
գ օ րական։ Դե լա գի լը կա րե լի է զու գակ ցել տետ րա ցիկ լի նի հետ։

III խումբ. ունի վեր սալ ազ դե ցու թյան պրե պա րատ ներ, ո րոնք հա ջո ղու
թյամբ կի րառ վում են ա մե ո բիա զի բո լոր ձևե րի բուժ ման հա մար։ Այս խմ բի 
կարևո րա գույն ներ կա յա ցու ցի չը մետ րո նի դա զոլն է (տ րի խո պոլ)։ Այն նշա նակ
վում է 0,40,8 գ, օ րը 3 ան գամ, 58 օր տևո ղու թյամբ։ Տի նի դա զո լը (ֆա սի ժին) 
նշա նակ վում է 2,0 գ օ րա կան դե ղա չա փով, 3 օր տևո ղու թյամբ (ե րե խա նե րին 
օ րա կան 5060 մգ/կգ)։ Ֆու րա միդն օգ տա գործ վում է նույն դեպ քե րում, ի նչ 
մետ րո նի դա զո լը, ի նչ պես նաև (պա կաս տոք սի կու թյան շնոր հիվ) հա մա ճա
րա կա բա նա կան օ ջա խում ա մե ո բիա զի քի միապ րո ֆի լակ տի կայի նպա տա կով։ 
Նշա նակ վում է 12ա կան հաբ, օ րը 3 ան գամ։ Բուժ ման կուր սը 5 օր է ։

 Լյար դի, թո քե րի, ուղե ղի և այլ օր գան նե րի ա բս ցես նե րը են թա կա են վի րա
բու ժա կան բուժ ման զու գակց ված հա կաա մե ո բային մի ջոց նե րի հետ (սո վո րա բար 
հյուս ված քային և ունի վեր սալ ա մե ո բո ցիդ նե րի հա մակ ցում)։ Ա ղի քային ա մե ո
բիա զի բար դու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև լյար դի ա մե ո բային ա բս ցե սի բուժ ման 
հիմ նա կան մե թո դը վի րա բու ժա կանն է` հա կա պա րա զի տար և պա թո գե նե տիկ 
հա մա լիր բուժ ման ֆո նի վրա։ Մաշ կային ա մե ո բիա զի ժա մա նակ կի րա ռում է խի
նի ո ֆո նով քսուք։ Ա նհ րա ժեշտ է նաև պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ բու ժում։

 Կան խար գե լում
 Վա րա կի աղ բյու րի դեմ ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում ներն են` ցիս տա կիր նե րի 

և ա մե ո բա կիր նե րի հայտ նա բե րու մը և բու ժու մը։ Փո խանց ման մե խա նիզ մի 
ը նդհատ մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը նույնն են, ի նչ որ կի րառ վում է սուր 
ա ղի քային ին ֆեկ ցիա նե րի կան խար գել ման ժա մա նակ։

 Դիս պան սե րա ցում
Դիս պան սեր հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է 12 ա մս վա ըն թաց քում, ա մեն 

քա ռամ սյա կում կա տար վում է կլի նի կա կան և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն: 
Ա մեն հե տա զո տու թյան ժա մա նակ պետք է ի րա կա նաց վի կղան քի կոպ րոս կո
պիկ, մա կա բու ծա բա նա կան և բակ տե րիաբանա կան հե տա զո տու թյուն: Ռեկ
տո ռո մա նոս կո պիան ան ցկաց վում է հի վան դի ա ռա ջին այ ցե լու թյան ժա մա
նակ, ի սկ կրկ նա կին` ե թե ա ռա ջին հե տա զոտ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վում 
է լոր ձա թա ղան թի ա նա տո միա կան փո փո խու թյուն, կամ ե թե հի վանդն ունի 
գան գատ ներ ա ղի նե րի դիս ֆունկ ցիայի վե րա բե րյալ: Ե թե վեր ջի նիս տևո ղու
թյու նը 23 օ րից ա վել է, և կղան քում առ կա են պա թո լո գիա կան խառ նուրդ ներ 
(լորձ, ա րյուն), հի վան դին պետք է հոս պի տա լաց նել̀  կաս կա ծե լով ա ղի քային 
ա մե ո բիա զի ախ տա դարձ: Այն ռե կոն վա լես ցենտ նե րը, ո րոնք մեկ տար վա ըն
թաց քում ոչ մի գան գատ չեն ներ կա յաց նում ա ղի քային դիս ֆունկ ցիայի վե րա
բե րյալ, հան վում են հաշ վա ռու մից: Սննդի ո լոր տում աշ խա տող նե րին չի թույ
լատր վում աշ խա տել, մինչև լրիվ սա նա ցիա` ե րբ կղան քում չի հայտ նա բեր վում 
ոչ ա մե ո բայի վե գե տա տիվ ձևը, և ոչ էլ ցիստ եր:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. ՏՈՒ ԼԱ ՐԵ ՄԻ ԱՅԻ ԲՌՆ ԿՈՒ ՄԸ ՖԱՆ ՏԱ ՆՈՒՄ

 Հի վան դու թյան ը նդհա նուր նկա րագ րու թյու նը
 Տու լա րե միան զոո նոզ, բնա կան օ ջա խային հի վան դու թյուն է: 
Չ նա յած տու լա րե միան, որ պես նո զո լո գիա կան միա վոր, այդ ան վամբ 

ա ռանձ նաց վել է միայն 1912 թվա կա նին, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն հա մար վում 
է հին հի վան դու թյուն: 

Ա ռա ջին ան գամ այս հի վան դու թյու նը կր ծող նե րի մեջ հայտ նա բեր ել են 
1912թ. Ա ՄՆո ւմ, Կա լիֆոռ նիա Տու լա րե նա հան գում ՄակԿոն և Չե պի նը, 
ի սկ 1921թ. Ֆրեն սի սը այդ հի վան դու թյու նը հայտ նա բե րել է մարդ կանց մեջ: 
Նախ կին Խորհր դային Մի ու թյու նում տու լա րե միայի կուլ տու րան ա ռա ջին 
ան գամ ան ջատել են Ս.Վ. Սու վո րո վը, Ա.Ա. Վոլ ֆեր ցը և Մ.Մ. Վո րոն կո վան 
1926թ.: 

Պատ մա կան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ տու լա րե միան լայն տա
րա ծում է ունեցել: Այն նկատ վում է ե րկ րագն դի հա մա րյա բո լոր մա սե րում: 
Դեպ քեր են ար ձա նագրվել Ճա պո նիա յում (1924թ.), Թուր քիա յում (1926թ.), 
Շվե դիա յում (1930թ.), Կա նա դա յում (1930թ.), Հա րա վային Ա մե րի կա յում 
(1948թ.):

19511963թթ. ըն թաց քում Հյու սի սային կի սագն դի բնակ չու թյան շրջանում 
գրանց վել է տու լա րե միայի 9384 դեպք, ո րոն ցից 6799 դեպք` Ա մեր իկա յում, 
մոտ 2500 դեպք` Եվ րո պա յում, և միայն 1 դեպք՝ Աֆ րի կա յում (Հ.Վ. Բա րո յան 
1967): Ա մե նա շատ դեպ քե րը եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րից գրանց վել են 
Ա վստ րիա յում` 1222 հի վան դա ցու թյան դեպք: Նախ կին Խորհր դային Մի ու
թյան տա րածք ում 1951թ. գրանց վել է 2948, ի սկ 1966թ.̀  271 դեպք: 

Ռու սա ստանի Դաշ նու թյու նում 2002թ. ըն թաց քում տուլա րե միայի հի
վան դա ցու թյու նը կազ մել է 49՝ 100 հազ. բնակ չի հաշ վով:

 Հա յաս տա նում այս հի վան դու թյան մա սին ա ռա ջին ա նգամ գրել է Ա. 
Ա լեք սա նյա նը: 19211924թթ. նախ կին Նոյեմ բե րյա նի շրջա նում նկատ վել են 
գեղ ձային հի վան դու թյուն նե րի մաս սա յա կան դեպ քեր, ո րը նա ան վա նել է 
«գեղ ձային ջերմ»: Են թադր վում է, որ դրանք ե ղել են տու լա րե միայի բնույ
թի: Նույն շրջա նում 1949թ. Նա սի բյա նը և Շահ վեր դյա նը սե րո լո գիա կան և 
ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րի միջոցով հաս տա տում են տու լա րե միայի դեպ քե րի 
առ կա յու թյու նը: 
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Հե տա գա տա րի նե րին այս հի վան դու թյու նը ար ձա նագրվել է հան րա պե
տու թյան տար բեր շրջան նե րում: Սկ սած 1951թ. մինչև հի մա Հայաս տա նում 
տե ղի է ունե ցել տու լա րե միայի յոթ խո շոր բռն կում (ա ղյու սակ 8): 

Ա ղյու սակ 8. 
Տու լա րե միայի բռն կում նե րը 1952-2003թթ.

Տա րե թիվ Շր ջան Դեպ քե րի թի վը

1 19511953 Ա նի 36

2 1954
Գյում րի
(մ սի կոմ բի նատ)

270

3 1956
Ա լա վեր դի,
 բա նա վան Շամ լուղ

54

4 19641965 Կ րաս նո սելսկ 150

5 1965
Մար տու նի,
գ. Ծո վի նար

12

6 1974
Սևան, Գե ղա մա վա նի հո գե բու ժա
կան հիվ.

32

7 2003
Կո տայ քի մարզ
 Նան տան գյուղ

232

 Տու լա րե միայի բնա կան օ ջախ նե րը Հա յաստանում ա ռա ջին ան գամ հայտ
նա բեր վել են 1949թ.: Այ նու հետև տու լա րե միայի բնա կան օ ջախ ներ են հայ
տա բեր վել հա ն րա պե տու թյան գրե թե բո լոր մար զե րում (մոտ 90%): Բնական 
օ ջախ ներ չկան Սյու նի քի մար զի Մեղ րի ի տա րա ծաշրջա նում, Տա վու շի մար զի 
Իջևա նի տա րա ծաշրջա նում, Ար մա վի րի մարզ Էջ միա ծին քա ղա քում, Կո տայ
քի մար զի Նաի րի ի տա րա ծաշրջա նում, Ա րա րա տի մար զի Մա սիս քա ղա քում 
և Ե րևան քա ղա քում (ն կար 1): 

 Հան րա պե տու թյան բնա կան օ ջախ նե րում հա մա ճա րա կա բա նա կան և է պի
զոո տո լո գիա կան ի րա վի ճա կը հս կե լու նպա տա կով ա նընդհատ կա տար վել են 
բնա կան օ ջախ նե րի հե տա զո տու թյուններ: 

Սկ սած 1990ա կան թթ., բնա կան օ ջախ նե րում պա կա սել է հե տա զո տու
թյուն նե րի թի վը, ինչը հան րա պե տու թյու նում ծանր սո ցիալտն տե սա կան 
ի րա վի ճա կի հետևանք էր: 1990թ. հե տո կա տար վել են հա տու կենտ հե տա զո
տու թյուն ներ, միա ժա մա նակ կտրուկ պա կա սել են կր ծող նե րի դեմ պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում նե րը: 
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Ն կար 1. Հա յաս տա նում տու լա րե միայի բնա կան օ ջախ նե րը

Վա րա կի աղ բյուր
Բնու թյան մեջ տու լա րե միայի հա րուց չի պահ պա նող նե րը կր ծող նե րն են, 

ո րոնք միա ժա մա նակ մար դու նկատ մամբ ի ն ֆեկ ցիայի աղ բյուր են: Քա նի որ 
տու լա րե միայով հի վանդ մարդն ա ռող ջին չի վա րա կում, ո ւս տի նա, որ պես 
ի նֆեկ ցիայի աղ բյուր, ոչ մի դեր չի խա ղում: 

Մար դիկ տու լա րե միայով հի վան դա նում են մե ծ  մա սամբ գյու ղա կան վայ
րե րում, կապ ված բնա կան օ ջա խայ նու թյան հետ, ո րը եր բեմն ար տա հայտ վում 
է բռն կում նե րի ձևով: Վա րա կի աղ բյու րը մոտ 80 տե սա կի վայ րի կաթ նա սուն
ներն են, ո րոն ցից 52ը` կր ծող ներ: Հա յաս տա նի տա րած քում վա րա կի աղ բյու
րը հիմ նա կա նում սո վո րա կան դաշ տամկ նե րը և ջրային առ նետ ներն են: Վա
րա կը փո խան ցում են ա վե լի քան 55 տե սա կի ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի ներ, 
ո րոն ցից հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունեն իք սո դային տզե րը:

Բ նու թյան մեջ տու լա րե միայի հա րուց չի շրջա նա ռու թյան մեջ հիմ նա կան 
դեր են խա ղում այն կր ծող նե րը, ո րոնք հա րուց չի նկատ մամբ ունեն բարձր 
ըն կա լու նա կու թյուն և զգայ նու թյուն: Ի սկ այն կր ծող նե րը, ո րոնք ունեն ըն կա
լու նա կու թյուն, բայց թույլ զգա յուն են, հեշ տու թյամբ վա րակ վում են, սա կայն 
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դրանց շրջանում ի նֆեկ ցիան ուժեղ չի զար գա նում, եր բեմն բա կե րե միան բա
ցա կա յում է, ո րի պատ ճա ռով դրանց դե րը՝ որ պես վա րա կի աղ բյուր, փոք րա
նում է:

Կր ծող նե րի և նա պաս տակ նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյու նը 
տար բեր ե րկր նե րում տար բեր է: Օ րի նակ՝ Ա մե րի կա յում մար դու հի վան դու թյան 
դեպ քե րի 61%ի պատ ճա ռը եղել են նա պաս տակ նե րը:

Կճ ղա կա վոր կեն դա նի նե րը եր բեմն կա րող են վա րա կի աղ բյուր հան դի
սա նալ: Ըն տա նի կեն դա նի նե րը կր ծող նե րի է պի զոո տիայի ժա մա նակ դրանց 
և դրանց էկ զո պա րա զիտ նե րի հետ կոն տակ տից կա րող են վա րակ վել տու լա
րե միայով: Դա է վկա յում այն փաս տը, որ 1954 թվա կա նին Գյում րու մսի կոմ
բի նա տում բան վոր նե րի մոտ տու լա րե միայի բռն կում ե ղավ, ո րի ըն թաց քուվ 
հի վան դա ցավ 270 մարդ:

 Բա ցի ոչ խար նե րից՝ տու լա րե միայի վա րա կի աղ բյուր կա րող է լի նել հի
վանդ խո զի մի սը: Կո վե րը և ո ւղ տե րը նույն պես ըն կա լու նակ են տու լա րե միայի 
նկատ մամբ: Տու լա րե միայի նկատ մաբ ըն կա լու նակ են նաև մի շարք թռչուն ներ` 
կա քավ, ա ղավ նի, ագ ռավ, կա չա ղակ, ճնճ ղուկ, հավ: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, տու լա րե միա հի վան դու թյան հիմ նա կան աղ բյու րը հա
մար վում են կր ծող նե րը: 

Տու լա րե միան մար դու օր գա նիզ մի ը նդհա նուր հի վան դու թյուն է, ո րն ունի 
կլի նի կա կան երևույթ նե րի պո լի մորֆիզմ: Ին կու բա ցի ոն շրջա նը տևում է 17 
օր, բայց այն կա րող է եր կա րել մինչև 10 օր:

 Հի վան դու թյունն սկս վում է հան կար ծա կի, սուր ձևով, ա ռանց նա խան շան
նե րի, ջեր մաս տի ճա նի ա րագ բարձ րա ցու մով մինչև 3839Օ և ա վել, սար սու
ռով: Նկատ վում է քրտ նար տա դ րու թյուն, փս խում, ա րյու նա հո սու թյուն քթից, 
դեմ քի հի պե րե միա, կո նյունկ տի վիտ և այլն: Հի վանդնե րը հիմ նա կա նում գան
գատ վում են գլխա ցա վից, գլխապ տույ տից, մկա նային ցա վե րից և ը նդհա նուր 
թու լու թյու նից:

 Տու լա րե միան ըն թա նում է մի քա նի կլի նի կա կան ձևե րով.
1.  Մաշ կի, լոր ձա թա ղան թի և ավ շային հան գույց նե րի ար տա քին ախ

տա հա րում նե րով, ո րն իր հեր թին լինում է` 
ա) գեղ ձային կամ բու բո նային. 
բ) խո ցագեղ ձային.
գ) ակ նային.
դ) ան գի նոզբու բո նային. 
ե) ար տա քին ախ տա հա րում նե րի այլ տե ղա կա յում:
2.  Ներ քին օր գան նե րի ախ տա հար ման գե րա կշ ռու մով, ո րը ստո րա բա

ժան վում է` 
ա) շնչա կան ուղի նե րի. 
բ) ստա մոքսա ղի քային ուղու
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գ) ներ քին այլ օր գան նե րի ախ տա հա րում ներ:
 Բա ցի նշ վածնե րից՝ հնա րա վոր է նաև գե նե րա լաց ված ձևը, ո րն ըն թա նում 

է ծանր սեպ սի սով: 
Կախ ված վա րա կի օր գա նիզմ թա փանց ման ե ղա նա կից և մուտ քի դռ նից՝ 

ա ռա ջա նում է տու լա րե միայի հա մա պա տաս խան կլի նի կա կան ձևը:
 Տու լա րե միայով վա րակ ված կեն դա նու կամ նրա դիա կի հետ շփ վե

լու դեպ քում հա ճախ ախ տա հար վում են ա նու թային և բազ կային ավ շային 
հան գուց նե րը: 

Էկ տո պա րա զի տի խայ թած տե ղում, ե րբ մար դը վա րակ վում է, խոց է ա ռա
ջա նում, այդ շրջա նում բոր բոք վում են ավ շային հան գուց նե րը (խո ցաբու բո
նային ձև):

 Վա րակ ված ջրով կամ սննդամ թերք նե րով վա րակ վե լու դեպ քում ի ն ֆեկ
ցիան ան ցնում է բե րա նի խո ռո չի մի ջո ցով, ո ւս տի ա ռա ջա նում է տու լա րե միայի 
ան գի նոզբու բո նային կամ ա ղի քային ձևը: Շն չա ռու թյան մի ջո ցով վա րակ վե
լու դեպ քում ախ տա հար վում են բրոն խիալ գեղ ձե րը և թո քե րը (թո քային ձև): 
Փո շոտ կամ վա րակ ված ձեռ քե րով աչ քը շփե լիս ա ռաջ է գա լիս տու լա րե միայի 
ակ նային ձևը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ: Տու լա րե միան կա րող է փո խանց վել ա վե լի քան 
71 տե սակ ա րյու նա ծուծ մի ջատ նե րով: Տու լա րե միայի կեն դա նի փո խան ցող նե
րի մեջ հա տուկ տեղ են գրա վում տզե րը, լվե րը, ի նչ պես նաև մո ծակ նե րը և մի 
շարք այլ թռչող ա րյու նա ծուծ մի ջատ նե ր: Վարա կը բնա կան պայ ման նե րում 
եր կա րատև պահ պա նող նե րից և փո խան ցող նե րից ա ռաջ նային տեղ են գրա
վում մար գա գետ նային տզե րը, ո րոնք ի րենց օր գա նիզ մում տու լա րե միայի հա
րու ցիչ նե րը կա րող են պահ պա նել 247610 օր: Տզերն ի րենց զար գաց ման բո լոր 
փու լե րում կա րող են կրել տու լա րե միայի հա րու ցի չը և հա ճախ այն սերն դից 
սե րունդ փո խան ցել տրան սօ վա րիալ ճա նա պար հով: Հա յաս տա նում ա ռա վել 
մեծ հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունի Dermacentor marginatus 
տի զը:

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սա կե տից կարևոր նշա նա կու թյուն ունեն ջու
րը և սննդամ թեր քը: Կր ծող նե րի ար տա թո րան քով և դիակ նե րով աղ տոտ ված 
ջու րը կա րող է ուժեղ բռն կում նե րի պատ ճառ դառ նալ: Ջրում տու լա րե միայի 
հա րու ցիչ նե րը կա րող են եր կար ժա մա նակ պահ պա նել ի րենց վի րու լեն տու
թյու նը: Ջրում դրանք 4ºCի պայ ման նե րում կա րող են կեն սու նակ մնալ մինչև 1 
ա միս, սա ռույ ցում` մինչև 32 օր: Հնա րա վոր է նաև վա րա կի փո խան ցու մը վա
րակ ված կամ կոն տա մի նաց ված կա թի մի ջո ցով:

 Տու լա րե միայի հա րու ցի չը բա վա կա նին եր կար կա րող է պահ պան վել հի
վանդ կեն դա նու օր գա նիզ մում՝ ի նչ պես նրա կեն դա նու թյան ժա մա նակ, այն
պես էլ սատ կե լուց հե տո: Հի վան դու թյու նից սատ կած կեն դա նու սա ռեց րած 
լյար դում հա րու ցի չը կա րող է պահ պան վել 53 օր, սա ռեց րած կա թի մեջ` 1 օր, 
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հար դի մեջ 0օCի պայ ման նե րում՝ 6 ա միս, 2030oCի դեպ քում՝ 20 օր, ի սկ հո
ղում` 1045 օր:

 Տու լա րե միան հեշ տու թյամբ կա րող է տա րած վել հի վանդ կր ծող նե րի ար
տա թո րան քով կամ դիակ նե րով աղ տոտ ված սննդամ թերք ի մի ջո ցով: Աղ տոտ
ված հա ցա հա տի կի մշակ ման, խո տե րի և ծղոտ նե րի հա վաք ման և տե ղա վոր
ման դեպ քում ա ռա ջա ցած փո շին կա րող է շնչա ռու թյան մի ջո ցով թա փան ցել 
մար դու օր գա նիզմ (օ դա փո շային ճա նա պարհ):

 Տու լա րե միայի հա մա ճա րա կային բռն կում նե րը մարդ կանց շրջանում 
բա ժա նում են 4 տե սա կի: 

1. Ար տադ րու թյան հետ կապ ված բռն կում ներն ա ռա ջա նում են ար տադ
րա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող կր ծող ներ որ սա լու և դրանց մոր թի նե րը մաշ
կե լու ժա մա նակ: Այս շար քին են դաս վում հի վանդ նա պաս տակ նե րից, ջրային 
առ նետ նե րից, ին չպես նաև վա րակ ված ոչ խար նե րից ա ռա ջա ցած բռն կում նե
րը: Բռն կում նե րի այս տե սա կին հա տուկ է կար ճատև ըն թացք և տե ղա կա յում: 
Փո խան ցու մը կա տար վում է վա րակ ված կեն դա նու մսամ թերք նե րի կամ մոր
թու հետ շփ վե լիս, ի սկ կլի նի կա կան ձևը բու բո նային է: 

2. Գյու ղատն տե սա կան բռն կում նե րը հատ կա պես լի նում են աշ նա նը 
և ձմ ռա նը, ին չը կապ ված է կր ծող նե րի (դաշ տամկ նե րի) քա նա կի ա ճի հետ: 
Այս բռն կում նե րին հա տուկ է լայն տա րա ծու մը և հա մա ճա րա կի սահ ման նե
րի ա րագ ըն դար ձա կու մը: Ե րկ րոր դա կան օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցու մը կապ ված 
է հա ցա հա տի կի և ա նաս նա կե րի տե ղա փո խում նե րի հետ: Այս խմ բին բնո րոշ 
է վա րա կի տա րա ծու մը օ դա փո շային ճա նա պար հով և ար տա հայտ վում է թո
քային, ան գի նոզբու բո նային և ակ նային կլի նի կա կան ձևե րով:

3. Ջ րային և սննդային բռն կում ներն ա ռաջ են գա լիս, ե րբ մար դիկ օգ
տա գոր ծում են հի վանդ կր ծող նե րի դիակ նե րով կամ ար տա թո րան քով աղ տոտ
ված ջու րը և սննդամ թերքը: Նման հա մա ճա րա կային բռն կում նե րը կապ ված 
են կրծող նե րի շրջանում ա ռա ջա ցած է պի զոո տիա նե րի հետ: Ջրային վա րա կը 
կա րող է ա ռաջ գալ տար վա ցան կա ցած ե ղա նա կին և ունե նալ հան կար ծա կի 
սկիզբ, կա րող է մեծ քա նա կով հի վան դա ցու թյան դեպ քե րի պատ ճառ դառ
նալ: Ջրային բռն կում նե րի ժա մա նակ կա րող են վա րակ վել ցան կա ցած տա րի քի 
մար դիկ, հատ կա պես ան գի նոզբու բո նային և ա ղի քային կլի նի կա կան ձևե րով: 

4. Տ րանս մի սիվ բռն կում նե րը հիմ նա կա նում ա ռաջ են գա լիս ամ ռան 
և աշ նան ա միս նե րին՝ ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րի կծե լու հետևան քով 
(տզեր, մո ծակ ներ, ճան ճեր և այլն): Այս բռն կում նե րին հա տուկ է վա րա կի տա
րած քային սահ մա նա փակ վա ծու թյու նը: Նման դեպ քե րում գե րակշ ռում է խո
ցաբու բո նային կլի նի կա կան ձևը: 

Տու լա րե միա հի վան դու թյան նկատ մամբ բնա կան ի մու նի տետ գո յու թյուն 
չու նի, այդ ի սկ պատ ճա ռով բո լոր տա րի քային խմ բե րի մար դիկ խիստ ըն կա
լու նակ են տու լա րե միայի նկատ մամբ: 
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Այս հի վան դու թյան հան դեպ ձեռք բե րած ա նըն կա լու թյու նը պահ պան վում 
է մի քա նի տա րի (եր բեմն՝ մինչև 3035 տա րի): Տու լա րե միայով հի վան դա ցած 
մար դիկ ե րկ րորդ ան գամ այս հի վան դու թյամբ չեն հի վան դա նում:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ֆան տան գյու ղում տու լա րե միայի բռնկ ման նկա-
րագ րու թյու նը

2003 թվա կա նի ապ րի լի 15ին Չա րեն ցա վա նի «Պո լիկ լի նի կա» ՓԲԸ քիթ 
կո կոր դի բժշ կի կող մից ստաց վել է ա հա զանգ, որ վեր ջին 10 օր վա ըն թաց
քում Կո տայ քի մար զի Ֆան տան գյու ղի թվով 4 բնա կիչ դի մել է բու ժօգ նու թյան 
« կա տա ռալ նշա բորբ» ախ տո րո շու մով, ո րոնց մոտ հա մա պա տաս խան հա կա
բոր բո քային բուժ ման կուրս նշա նա կե լուց հե տո դրա կան փո փո խու թյուն ներ 
չեն դիտ վել, ո րի կա պակ ցու թյամբ ան մի ջա պես հա ղորդ վել է Պե տա կան հի
գի ե նիկ հա կա հա մա ճա րա կային տես չու թյան Կո տայ քի մար զային կենտ րոն: 
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րը ան մի ջա պես կազմ ել է օ պե րա տիվ աշ
խա տա խումբ՝ հա մա ճա կա բա նա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րը տեղում կազ
մա կեր պե լու նպատակով: Օ ջա խում հա կա հա մա ճա րակա յին մի ջո ցա ռում նե րն 
ի րա կա նացնում էին ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տես չու թյան մար զային կենտ րո նի, ՀՎՀ կան
խար գել ման կենտ րոն ՓԲԸի, «Նորք» ի նֆեկ ցի ոն հի վան դա նո ցի, Չա րեն ցա
վա նի «Պո լիկ լի նի կա» ՓԲԸի աշ խա տա կից նե րը: 

 

Ն կար 2. Բա կային հա մայ ցե րի ըն թաց քում 
հի վանդնե րի գրանց ման դի նամի կան ը ստ օ րե րի
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16.04.2003թ. հա մա ճա րա կա բան նե րի, մա նր էա բան նե րի և « Պո լիկ լի նի կա» 
ՓԲԸի բժիշկ նե րի կող մից կա տար վե ցին բա կային հա մայ ցեր, հի վանդնե րից 
վերց վել են ա րյուն, քսուք ներ ըմ պա նից, տե ղում դր վել են ագ լյու տի նա ցիայի 
ռեակ ցիա ներ տու լա րե միայի նկատ մամբ: Ել նե լով ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ
ցիայի դրա կան ար դյունք նե րից, կլի նի կա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան հե
տա զո  տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն նե րից, հի վանդնե րի մոտ կաս կած վել է 
տու լա րե միա հի վան դու թյուն: Վա րա կի օ ջա խում հա մա ճա րա կա բա նա կան մի
ջո ցա ռում նե րի և բա կային հա մայ ցե րի ար դյուն քում հայտ նա բեր վել և գրանց
վել է 36 հի վանդ: 

Գ րանց ված բո լոր հի վանդնե րին տնային պայ ման նե րում նշա նակ վել է հա
մա պա տաս խան բու ժում, ի սկ բ նակ չու թյան շրջա նում կա տար վել է կան խար
գե լիչ բու ժում դոք սի ցիկ լին և լևո մի ցե տին դե ղա մի ջոց նե րով: Ա մե նօ րյա բա
կային հա մայ ցե րի ըն թաց քում ար ձա նագրվել է ը նդհա նուր առ մամբ հի վան
դա ցու թյան 232 դեպք, ո րից 014 տա րե կան ե րե խա նե րի թի վը կազ մում էր 59: 
Գյու ղի բնակ չու թյան հի վան դա ցու թյունն ը ստ գյու ղի ը նդհա նուր բնակ չու թյան 
թվի կազ մել է 21%:

Ն կար 3. Տու լա րե միայով հի վան դա ցու թյան տա րի քային կազ մը

 Հի վան դու թյան ըն թաց քը հիմ նա կա նում ե ղել է թեթև և մի ջին ծան րու թյան: 
Առ կա է ին հա մա րյա բո լոր կլի նի կա կան ձևե րը: Հի վան դու թյան հիմ նա կան 
կլի նի կա կան դրսևոր ումը ան գի նոզբու բո նային ձևն էր` 170 հի վանդ (73,2%), 
սա կայն գրանց վել է ին նաև գե նե րա լաց ված ձևով դեպ քեր: 

Հոս պի տա լաց վել էր 7 հի վանդ: Թարմ ան գի նոզ երևույթ նե րով 11 հի վան
դից վերց վել է բկանց քի քսուք ներ ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա
մար, ը նդ ո րում 3 քսուք ից ան ջատ վել է տու լա րե միայի հա րու ցիչ:
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Ն կար 4. Տու լա րե միայով հի վան դու թյան կլի նի կա կան դռսևո րում նե րը 
ը ստ հի վանդնե րի թվի

 Սե րո լո գիա կան հե տա զո տու թյան հա մար (հի վան դու թյան 1014 օր վա նից 
սկ սած) վերց վել են ա րյան նմուշ ներ ա տի պիկ կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րով 
19 հի վանդնե րից, ո րոն ցից 13ի մոտ ստաց վել է դրա կան ար դյունք ներ ախ տո
րո շիչ տիտ րե րով (1/1001/800):

 Տու լա րե միայի օ ջա խում բռնկ ման բնույ թը պար զե լու նպա տա կով ա ռա ջին 
հեր թին վերց վել են խմե լու ջրի նմուշ ներ ջրա մա տա կա րար ման ցան ցի տար
բեր հատ ված նե րից: Վերց ված նմուշ նե րից 3ո ւմ հայտ նա բեր վել է տու լա րե
միայի հա րու ցիչ (ան ջատ վել է 3 կուլ տու րա): 

Ջ րա մա տա կա րար ման հա մա կար գի սա նի տա րա հի գի ե նիկ հե տա զո տու
թյուն նե րի ար դյուն քում պարզ վել է հետևյա լը. գյու ղի ջրա մա տա կա րար ման 
աղ բյուր են գրուն տային ջրե րը, ո րոնք հա վաք վե լով 20 հա զար ք.մ դաշ տային 
տա րած քից՝ մեկ ը նդհա նուր խո ղո վա կա շա րով մտ նում են գյուղ: Ամ բողջ դաշ
տային տա րած քը սփռ ված է կր ծող նե րի բազ մա թիվ բնանց քե րով: Ջրի կու
տակ ման ա վա զա նի հեր մե տի կու թյան բա ցա կա յու թյու նը հնա րա վոր ու թյուն 
է ստեղ ծում կր ծող նե րի ա նար գել ներ թա փան ցու մը ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կարգ: 

Նկա տի ունե նա լով մա տա կա րար վող ջրի վա րա կա զերծ ման բա ցա կա
յու թյու նը և աղ տո տու մը, ո րի ա պա ցույցն է մա նր էա բա նա կան հե տա զո տու
թյուն նե րի ար դյունք նե րը (կո լիին դեքս 1100 և ա վել), ի նչ պես նաև այն, որ գյու
ղի բ նակ չու թյան շրջա նում հի վան դա ցու թյան դեպ քե րը  զանգ վա ծային էին 
և միա ժա մա նա կ, հի վան դու թյան փո խանց ման յու րա հատ կու թյուն նե րը թույլ 
են տա լիս եզ րա կաց նել, որ բռնկ ման հա վա նա կան պատ ճա ռը Գու թա նա
սա րի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գով տր վող ջու րն էր: Ել նե լով վե րո
հիշյա լից՝ Կո տայ քի մար զի գլխա վոր պե տա կան սա նի տա րա կան բժշ կի թիվ 1 
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ո րոշ մամբ, 18.04.2003թ. դա դա րեց վել է գյու ղի ջրա մա տա կա րա րու մը Գու թա
նա սա րի աղ բյուր նե րից:

 Ֆան տան գյու ղի ջրա մա տա կա րա րու մը նախ կի նում ի րա կա նաց վում էր 
Սո լա կի աղ բյուր նե րից, ար տե զյան հո րա տանց քից և Գու թա նա սա րի աղ բյուր
նե րից: 1993թ. Սո լա կի կենտ րո նաց ված ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գը չի 
գոր ծել, և գյու ղը սն վել է մնա ցած եր կու հա մա կար գե րից: Քա նի որ ար տե
զյան հո րա տանց քի պոմ պը ժա մա նակ առ ժա մա նակ չի գոր ծել տեխ նի կա
կան ան սար քու թյուն նե րի և հո սան քազր կում նե րի պատ ճա ռով, բ նակ չու թյու նը 
հիմ նա կա նում օ գտ վել է Գու թա նա սա րի աղ բյուր նե րի ջրից: 2000թ. ար տե
զյան հո րա տանց քի ջրի ման րէա բա նա կան և քի միա կան հե տա զո տու թյուն
նե րից հայտ նա բեր վել են պետս տան դար տի պա հանջ նե րից շե ղում ներ (կո
լիին դեքս 1100 և ա մո նիակ), ո րի կա պակ ցու թյամբ Չա րեն ցա վա նի գլխա վոր 
պե տա կան սա նի տա րա կան բժշ կի պահանջով դա դա րեց վել է ար տե զյան հո
րա տանց քի շա հա գոր ծու մը, ի սկ հա մա պա տաս խան նյու թե րը ներ կա յաց վել են 
դա տաքննչա կան մար մին նե րին:

2003թ. մար տի 12ից հո սան քազրկ ման պատ ճա ռով ար տե զյան հո րա տան
ցքի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գը չի գոր ծել:

 Կո տայ քի մար զի Հրազ դա նի տա րա ծաշրջա նի Ֆան տան գյու ղում տու
լա րե միայի բռնկ ման կա պակ ցու թյամբ Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի 
կան խար գել ման կենտ րո նի հա մա ճա րա կա բա նա կան և կեն սա բա նա կան 
խմ բե րը 2003թ. ապ րի լի 19ից հե տա զո տու թյուն ներ են կա տա րել տու լա
րե միայի օ ջա խում և նրա հա րա կից տա րածք նե րում տու լա րե միայի տե սա
կե տից է պի դե մի ո լո գիա կան և է պի զոո տո լո գիա կան ի րա վի ճա կը պար զե լու 
նպա տա կով:

 Ֆան տան գյու ղի հա րա կից տա րած քի է պի զոո տո լո գիա կան հե տա զո տու
թյան ար դյուն քում սո վո րա կան դաշ տամկ նե րի մոտ հայտ նա բեր վել է տու
լա րե միայի սուր տա րած ված է պի զոո տիա, մաս նա վո րա պես գյու ղի ջրա մա
տա կա րար ման աղ բյուր նե րի մոտ գտն վող տա րած քում, ինչը վկա յում է, որ 
տու լա րե միայի բռնկ ման պատ ճա ռը եղել է աղ տոտ ված խմե լու ջու րը: Հե տա
զո տու թյան նախ նա կան տվյալ նե րով է պի զոո տիայի տա րած քի սահ ման նե րը 
կազ մում է ին 2,02,5 հազ. հա: Տու լա րե միայի է պի զոո տիան ըն թա նում էր սո
վո րա կան դաշ տամկ նե րի պո պու լյա ցիայի բարձր խտու թյան  ֆո նի վրա, հատ
կա պես գար նա նային սե զո նի հա մար (մինչև 200 ան հատ 1 հաի վրա): Հա
վա նա կան է, որ է պի զոո տիան սկս վել է ո ւշ աշ նա նը և շա րու նակ վել ձմ ռա նը, 
քա նի որ կր ծող նե րի դիակ նե րի մի մա սը հայտ նա բեր վել է ձյան տակ ե ղած 
բնե րում: 01.05.2003թ. դրու թյամբ դաշ տում հայ թայթ վել և լա բո րա տոր հե տա
զո տու թյան է են թարկ վել 211 սո վո րա կան դաշ տա մուկ, այդ թվում՝ 43 դիակ, 
ո րոն ցից ան ջատ վել է տու լա րե միայի հա րուց չի 17 կուլ տու րա: Կր ծող նե րի վա
րակ վա ծու թյու նը կազ մում է 95%:
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 Դաշ տային հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին զու գընթաց հե տա զոտ վել 
է նաև Ֆան տան գյու ղի տնե րի և բա կային կա ռույց նե րի 40%ը, սի նանթ րոպ 
կր ծող նե րի տե սա կային կազ մը, խտու թյու նը և դրանց ը նդգրկ վա ծու թյու նը սո
վո րա կան դաշ տամկ նե րի մեջ ըն թա ցող է պի զոո տիա յում ո րո շե լու հա մար: Ըն
դա մե նը հե տա զոտ վել է 97 տն տե սու թյուն 10600 քմ մա կե րե սով, ո րսաց վել և 
հե տա զոտ վել են 54 տար բեր տե սա կի կր ծող ներ (գորշ առ նետ ներ, գորշ համս
տե րիկ ներ, ան տա ռային մկ ներ), ո րոնց պո պու լյա ցիայի խտու թյու նը կազ մում 
էր 56%: Լա բո րա տոր հե տա զո տության ար դյուն քում գորշ առ նետ նե րի և գորշ 
համս տե րիկ նե րից ան ջատ վել է տու լա րե միայի հա րուց չի 2 կուլ տու րա, ո րը 
վկա յում է բնա կա վայ րային դե ռա տի զա ցի ոն աշ խա տանք նե րի ան ցկաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ան կախ կր ծող նե րի խտու թյու նից:

 Հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի վեր լու ծու թյու նը և տվյալ նե րի 
բա զայի ստեղծ ման մո դե լը 

Ան կախ հա մա ճա րա կի բնույ թից, հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե
րը կազ մա կերպ ե լու հա մար ան հրա ժեշտ են մի շարք տվյալ ներ, ո րոնք հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս օ պե րա տիվ և ա րագ ո րո շում ներ կա յաց նել և դրանց 
հի ման վրա հա մա ճա րա կային բար վոք վի ճա կի հաս նել: 

Քա նի որ տու լա րե միայի բռն կու մը տե ղի էր ունե ցել Կո տայ քի մար զում և 
հնա րա վոր էր նրա հե տա գա տա րա ծու մը, հաշ վի առ նե լով ին ֆեկ ցիայի տա
րած ման բնույ թը, ան հրա ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջա նում ունե նալ մի շարք հստակ 
տվյալ ներ մար զի վե րա բե րյալ. աշ խար հագ րա կան դիր քը, հե ռա վո րու թյու
նը մայ րա քա ղա քից և հարևան մար զե րից, ը նդհա նուր հո ղա տա րածք նե րը, 
ա նաս նա բու ծաա նա սնա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վի ճակն ու ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի թվա քա նա կը, դրա նով հո սող գե տերն ու ջրե րը, սպա սարկ ման 
ո լորտի են թա կա ռուցվածք նե րի` ջրա մա տա կա րար ման, կո յու ղու և այլ ծռա յու
թյուն նե րի վի ճա կի բնու թա գի րը և քար տեզ նե րը, բնակ չու թյան ը նդհա նուր և 
ա ռան ձին տա րի քային խմ բե րի թվա քա նա կը, մար զում գոր ծող հի վան դա նոց
նե րի, ամ բու լա տոր պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ ներ ի քա նա կը, բժիշկ նե րով և 
մի ջին բու ժանձ նա կազ մով հա գեց վա ծու թյու նը և այլն:

Կո տայ քի մար զը զբա ղեց նում է ՀՀ տա րած քի 7%ը` 2089 քառ. կմ: 2001թ. 
դրու թյամբ մար զի բնակ չու թյու նը հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան ը նդհա
նուր թվի 8.7%ն էր: 

Կո տայ քի մարզն (կենտ րո նը՝ ք. Հրազ դան) ը նդգրկում է Հրազ դա նի, Կո տայ
քի և Նաի րի ի տա րածաշրջան նե րը: Մար զը նե րա ռում է 7 քա ղաք՝ Հրազ դան, 
Ա բո վյան, Չա րեն ցա վան, Բյու րե ղա վան, Ծաղ կա ձոր, Եղ վարդ, Նոր Հա ճըն, 
և 62 գյու ղա կան բնա կա վայր: Բնակ չու թյան 60.9%ը քա ղա քաբ նակ է: Մար
զի տա րած քի կենտ րո նա կան մա սով ան ցնում են ե րկ րի հա մար ա ռանց քային 
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նշա նա կու թյուն ունե ցող Երևան–Հ րազ դանՍևան ավ տո մայ րու ղին և Երևան
Հ րազ դանԻջևան եր կաթ գի ծը:

Ն կար 5. Կո տայ քի մար զը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քար տե զում

 Կո տայ քի մար զի տա րած քով են հո սում Հրազ դան և Ա զատ գե տե րը: 
Հրազ դան գե տը Ա րաքս գե տի ձախ վտակ նե րից է (եր կա րու թյու նը` 141 կմ): Այն 
սկիզբ է առ նում Սևա նա լճից և հո սում հյու սիսարևել քից դե պի հա րավա րև
մուտք: Գե տը դուրս է գա լիս Ա րա րա տյան դաշ տա վայր և թափ վում Ա րաքս: 
Գե տի հա մա կար գում կա 340 գե տակ , ո րոն ցից 25ն ունեն 10 կմից ա վե լի 
եր կա րու թյուն: Գե տի վտակ ներն են Մար մա րի կը, Ծաղ կա ձո րը, Ա րայի գե տը, 
Գե տա ռը: Ա զատ գե տը նույն պես Ա րաք սի ձախ վտակ նե րից է (եր կա րու թյու նը` 
55 կմ): Այն սկիզբ է առ նում Գե ղա մա լեռ նաշղ թայից (հիմ նա կա նում սն վում 
է ստոր գետ նյա ջրե րով, հոր դա ցու մը՝ ապ րիլհու նի սին): Գե տի ջրերն օգ տա
գործ վում են հիմ նա կա նում ո ռոգ ման նպա տա կով: Մար զը հա րուստ է նաև 
հան քային ջրե րով, դրա վկա յու թյունն են «Բջ նի», «Արզ նի» և « Հան քա վան» 
հան քային ջրե րը: 

Չա րեն ցա վան քա ղա քը (մինչև 1967թ.ը՝ Լու սա վան) ունի 36.1 հազ. բնա
կիչ: Գտն վում է Երևա նից 38 կմ հե ռա վո րու թյան վրա, Հրազ դան գե տի ձախ 
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ա փին: Քա ղաքն ունի մեկ գյու ղա կան հա մայնք` Ֆան տան գյու ղը: Քա ղա քը 
հիմ նադր վել է 1948թ. որ պես Գյու մուշ ՀԷԿի (այժմ` ՍևանՀ րազ դան կաս կադ) 
բան վո րա կան ա վան: 2001թ. քա ղա քում գոր ծել են 21 ար դյու նա բե րա կան, 1 
տրանս պոր տային, ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 14 և  ման րա ծախ ա ռևտ րի 
11 կազ մա կեր պու թյուն, ո րոն ցից 9ը խա նութ  են: Քա ղա քում գոր ծել են նաև 
8 հան րակր թա կան և 1 մար զա կան դպ րոց, 4 նա խադպ րո ցա կան հիմ նարկ, 
1 մի ջին մաս նա գիտա կան ուսում նա կան հաս տա տու թյուն և 1 ման կա պա տա
նե կան ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րոն, 5 ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան հիմ
նարկ և 1 հի վան դա նոց:

 Կո տայ քի մար զի Հրազ դա նի տա րա ծաշրջա նի Ֆան տան գյու ղում տու լա
րե միայի հա մա ճա րա կի օ ջա խում հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը 
գլխա վո րում էր Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան Պե տա կան հի գի ե նիկ 
և հա կա հա մա ճա րա կա յին տես չու թյու նը: Մի ջո ցա ռում նե րի մեջ ը նդգրկ ված 
է ին Պե տա կան հի գի ե նիկ հա կա հա մա ճա րա կային տես չու թյան Չա րեն ցա վա
նի մաս նա ճյու ղը, Չա րեն ցա վա նի «Պո լիկ լի նի կա» ՓԲԸն, Հա տուկ վտան գա
վոր ի ն ֆեկ ցիա նե րի կան խար գել ման կենտ րոն ՓԲԸն և «Նորք» ի ն ֆեկ ցի ոն 
հի վան դա նո ցը: 

Հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի սկս ման օր վա նից ա մեն օր 
Երևան քա ղա քից Ֆան տան գյուղ է ին մեկ նում հա մա ճա րա կա բան նե րից, կո
մու նալ բժիշկ նե րից և բժիշկվա րա կա բան նե րից բաղ կա ցած խմ բեր, Չա րեն
ցա վան քա ղա քից` հա մաճա րա կա բան նե րից և թե րապևտ նե րից բաղ կա ցած 
խմ բեր: 

Հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը սկս վել են 2003թ. ապ րի լի 18ին: 
Երևա նից ժա մա նած հա մա ճա րա կա բան նե րը կազ մա կերպ ում և Չա րեն

ցա վա նի «Պո լի կլի նի կա» ՓԲԸ բժիշկ նե րը ի րա կա նաց նում էին ա մե նօ րյա բա
կային հա մայ ցե րը, ո րոնց ժա մա նակ հայտ նա բեր վում և գրանց վում է ին նոր 
հի վանդներ, նշա նակ վում էր հա մա պա տաս խան բու ժում: 

Բա կային հա մայ ցեր ի րա կա նաց նող նե րը հիմ նա կա նում Չա րեն ցա վա ն քա
ղա քում բնակ վող բժիշկ ներն է ին, ով քեր ծա նոթ չէ ին Ֆան տան գյու ղի տա
րած քին: Նրանք բա կային հա մայ ցե րն ի րա կա նաց նում է ին մո տա վոր բա ժա
նում նե րով: Այդ պատ ճա ռով բա կային հա մայ ցե րի ժա մա նակ հա ճա խա կի լի
նում էին կրկ նա կի հա ճա խում ներ. գյու ղի բնակ չու թյու նը կրկ նա կի դե ղո րայք 
ստա նա լու պատր վա կով չէր հայտ նում նա խոր դի այ ցե լու թյան մա սին, ո րի ար
դյուն քում լի նում էր հի պեր դիագ նոս տի կա: Շատ է ին նաև բաց թո ղում նե րը: 

Բա կային հա մայ ցե րը ճիշտ կազ մա կեր պե լու հա մար հա մա ճա րա կա բան
նե րի կող մից գյու ղի նախ կին քար տե զի հի ման վրա և գյու ղա պե տի օգ նու
թյամբ տե ղում կա ռուց վեց գյու ղի պայ մա նա կան քար տեզ: Քար տեզ ի միջոցով 
կա տար վեց բա կային հա մայ ցե րի կազ մա կեր պու մը, ինչի շնորհիվ բաց թո ղում
նե րի և հի պե րդիագ նոս տի կայի դեպ քե րը հա սան նվա զա գույ նի:
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 Չա րեն ցա վա նի քա ղա քա պե տա րա նում մարզ պե տի կող մից հա մա ճա րա
կային բռնկ ման կա պակ ցու թյամբ հրա վիր ված օ պե րա տիվ խորհր դակ ցու թյան 
ժա մա նակ կա յաց վեց ո րո շում, ը ստ ո րի՝ գյու ղը պետք է ա պա հո վել բե րո վի 
խմե լու ջրով մինչև Սո լա կի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գի վե րա շա հա
գոր ծու մը: Խմե լու ջու րը գյուղ էր բեր վում Չա րեն ցա վան քա ղա քի ջրա մա տա
կա րար ման հա մա կար գից: Ա մեն օր Չա րեն ցա վան քա ղա քից 2 ցիս տեռն (յու
րա քան չյու րը՝ 6 տոն նա տա րո ղու թյամբ) ջուր էր բեր վում Ֆան տան գյուղ: Բե
րո վի ջրի քա նա կը հաշ վարկ վել էր գյու ղի բնակ չու թյան թվից ել նե լով: Այս տեղ 
նույն պես օգ տա գործ վեց գյու ղի պայ մա նա կան քար տե զը բե րո վի ջրա մա տա
կա րա րու մն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Ն կար 6 և 7. Ֆան տան գյու ղի ժա մա նա կա վոր  
ջրա մա տա կա րա րու մը բե րո վի խմե լու ջրով

 Սո լա կի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գի վե րա շա հա գոր ծու մը կապ ված 
էր մի շարք տեխ նի կա կան խն դիր նե րի հետ, և մինչև Սո լա կի ջրա տա րի շա հա
գոր ծու մը պա հանջ վում էր գոր ծի դնել գյու ղի ար տե զյան հո րա տանց քը: 

Գյու ղն ուներ կենտ րո նաց ված ջրա մա տա կա րար ման ցանց, ո րի շահա
գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ էր պար զել նրա տեխ նի կա կան վի ճա կը: 

Ն կար 8 և 9. Ֆան տան գյու ղի ար տե զյան հո րա տանց քը
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Ս տեղծ վեց Ֆան տան գյու ղի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գի քար տեզ, 
ո րի մեջ ը նդգրկ ված է ին Գու թա նա սա րի աղ բյուր նե ը, Սո լա կի ջրա տա րը և 
ար տե զյան հո րա տանց քը (ն կար 10):

Ն կար 10. Ֆան տան գյու ղի ջրա մա տա կա րար ման քար տեզ
 
Անհ րա ժեշտ էր նաև խմե լու ջրով ա պա հո վել գյու ղատն տե սա կան կեն դա

նի նե րին, ո ւս տի պետք էր ճշ տել հա մայն քի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կը (ա ղյու սակ 9): 

Ա ղյու սակ 9. 
Ֆան տան հա մայն քի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը

Ըն տա նի կեն դա նի նե րի տե սա կը Թ վա քա նա կը

Խո շոր եղ ջե րա վոր անասուններ 700

Ոչ խար ներ 900

Այ ծեր 82

Խո զեր 20
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Անձևոտ ե ղա նա կը հնա րա վոր ու թյուն տվեց գյու ղա ցի նե րին կեն դա նի նե րի 
հա մար մեծ քա նա կու թյան ան ձրևաջ րեր հա վա քել:

Բ նակ չու թյան տա րի քային կազ մը կարևոր վեց վակ ցի նա ցի ոն աշխա տանք
նե րի պլա նա վոր ման հա մար, քա նի որ 07 և 60ից բարձր տա րի քի մարդ կանց 
հա կա ցուց ված է պատ վաս տել տու լա րե միայի դեմ: Հա կա ցուց ված է նաև հի
վանդնե րի պատ վաս տու մը:

  

Ն կար 11 և 12. Բնակ չու թյան վակ ցի նա ցում 
Ուս տի ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ ճշ տել Ֆան տան գյու ղի բնակ չու թյան 

տա րի քային կազ մը օր վա ջրային պա հան ջը ո րո շե լու հա մար (ա ղյու սակ 10): 

Ա ղյու սակ 10.
 Ֆան տան գյու ղի տա րի քային կազ մը

Տա րի քային խմ բեր Թ վա քա նա կը Տա րի քային խմ բեր Թ վա քա նա կը

0-1 տ 20 13-14 տ 29

1-2 տ 18 14-15 տ 30

2-3 տ 22 15-16 տ 14

3-4 տ 22 16 տ 14

4-5 տ 13 26 տ 18

5-6 տ 15 36 տ 21

6-7 տ 25 46 տ 26

7-8 տ 10 56 տ 17

8-9 տ 17 0-7 տ 135

9-10 տ 19 0-14 տ 282

10-11 տ 23
Բ նակ չու թյան 

ը նդհա նուր թի վը
1100

11-12 տ 19
Տն տե սու թյուն նե րի 

թի վը
230

12-13 տ 30
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Հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի ամ փոփ ման և տվյալ նե րի վեր
լու ծու թյան ար դյուն քում գյու ղի պայ մա նա կան քար տե զի վրա ը ստ փո ղոց նե րի 
դա սա վոր վել է հի վանդնե րի թի վը (ն կար 13):

Ն կար 13. Դեպ քե րի տե ղա կա յու մն ը ստ փո ղոց նե րի
 
Ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ հիմ նա կա նում վա րակ ված են այն փո

ղո ցների բնա կիչ նե րը, որոնք ա վե լի ին տեն սիվ են օ գտ վել Գու թա նա սա րի 
աղ բյուր նե րից: 

Ն կար 14. Դեպ քե րի քա նա կն ը ստ փո ղոց նե րի
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 Սույն վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն տվեց ստեղ ծել տվյալ նե րի բա
զայի մո դել: Տվյալ նե րի բա զան, ո րը պետք է պա րու նա կի բնակ լի մա յա կան, 
ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան, ժողովրդագրական, սո ցիալտն տե սա կան, հա
մա ճա րա կային, ա ռո ղա պա հու թյան ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ տվյալ ներ և 
այլն, հնա րա վո րու թյուն կտա ա րագ կազ մա կեր պել ցան կա ցած զանգ վա ծային 
հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում , ի նչ պես նաև հե տա գա յում ստեղ ծել հա
մա ճա րա կային ի րա վի ճա կի կան խա տես ման մո դել: 
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2. 
ՋՐԱՅԻՆ ԲՌՆ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

1992
№ Տե ղա կա յում

Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1

Երևան, 
 Դավ թա շեն 
 Ա ջափ նյակ 

200

Դի զեն տե րիա, 
Սալ մո նե լոզ, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

Երևան, 
Ա րաբ կիր

520

Դի զեն տե րիա, 
Սալ մո նե լոզ, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

Ըն դա մե նը 720

Դի զեն տե րիա, 
Սալ մո նե լոզ, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

2

Ար մա վիր, 
Էջ միած նի 
շրջան, գ. 
Զվարթ նոց

15 Ո րո վայ նային տիֆ

3

Ա րա րատ,
 Մա սի սի 
շրջան,
գ. Այն թափ

38
Դի զեն տե րիա

4
Ա րա գա ծոտն 
ք. Աշ տա րակ

486
Դի զեն տե րիա, 
Սալ մո նե լոզ, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 4 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
1259 ԴԵՊՔ



180 | Ջ րի մի Ջո ցով փո խանց վող վա րա կիչ հի վան դություն նե րը

1993
№ Տե ղա կա յում

Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Ա րա րատ, ք. 
Ար տա շատ

24 Դի զեն տե րիա

2
Ա րա գա ծոտն ք. 
Աշ տա րակ

47 Դի զեն տե րիա

3
Կո տայք, 
Ա բո վյա նի 
շրջան

15
Ո րո վայ նային 
տիֆ

4
Կո տայք, Նաի
րի ի շրջան

65

Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

5
Սյու նիք, Գո րի
սի շրջան

925

Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

6
Կո տայք,
Հ րազ դա նի 
շրջան 

67 Դի զեն տե րիա

7
Սյու նիք, Կա
պա նի շրջան

219

Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 7 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
1362 ԴԵՊՔ

1994 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Երևան,
 Շեն գա վիթ

502
Դի զեն տե րիա, 
Սալ մո նե լոզ 

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 1 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
502 ԴԵՊՔ
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1995
№ Տե ղա կա յում

Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա նու-
թյուն

1
Երևան, 
Մա լա թիա
Սեբաս տիա

401

Դի զեն տե րիա, Սալ
մո նե լոզ, Ան հայտ 
ծագ ման ա ղի քային 
վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 1 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
401 ԴԵՊՔ
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1996 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա նու-
թյուն

1
Երևան, 
Ա վան

594
Դի զեն տե րիա, 
Անհայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

2
Լո ռի,
ք. Վա նա ձոր

41 Ո րո վայ նային տիֆ

3
Ա րա գա
ծոտն, 
ք. Աշ տա րակ

197
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

4
Երևան, 
Նոր Նորք

32
Վի րու սային 
հե պա տիտ A

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 4 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
864 ԴԵՊՔ
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1997 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա նու-
թյուն

1
Երևան, 
Ա վան

119
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

2
Երևան, 
Ա րաբ կիր

299
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

3
Տա վուշ, 
ք. Դի լի ջան

184
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

4
Երևան, 
Մա լա թիա
Սեբաս տիա

131
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

5
Լո ռի, 
ք. Ստեփա
նա վան

80
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

6
Շի րակ, 
Ա խու րյա նի 
շրջան

30
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 6 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
843 ԴԵՊՔ
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1998 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Ա րա գա ծոտն, 
Ա պա րա նի շրջան

114
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

2
Ա րա գա ծոտն, Աշ
տա րա կի շրջան, 
գ. Սա սու նիկ

118
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

3
Ա րա գա ծոտն, Աշ
տա րա կի շրջան,
գ. Բյու րա կան

63
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

4
Գե ղար քու նիք, 
Գա վա ռի շրջան,
գ. Կար միր

40
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

5

Կո տայք,
Հ րազ դանի 
շրջան, 
գ. Կա քա վա ձոր

25
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

6

Կո տայք,
 Նաի րի ի շրջան,
գ. Բու ժա կան

62
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

Կո տայք,
 Նաի րի ի շրջան,
գ. Բու ժա կան

34
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

Ըն դա մե նը 96

Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ,
 Վի րու սային 
հեպա տիտ A

7
Լո ռի,
ք. Վա նա ձոր

10
Ո րո վայ նային 
տիֆ

8
Ար մա վիր,
գ. Զար թոնք

229 Խո լե րա ElTor

9
Կո տայք, 
Ա բո վյա նի շրջան,
գ. Կա մա րիս

32
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 9 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
727 ԴԵՊՔ
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1999
№ Տե ղա կա յում

Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա նու-
թյուն

1
Կո տայք, Ա բո
վյա նի շրջան

4910
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

2
Լո ռի,
ք. Վա նա ձոր

11 Ո րո վայ նային տիֆ

3

Շի րակ, 
Ա նի ի շրջան,
գ. Գե ղա նիստ; 
Ար թի կի շրջան, 
գ. Սա րա լանջ

7 Ո րո վայ նային տիֆ

4

Ա րա գա ծոտն, 
Ա րա գա ծի 
շրջան,
գ. Նո րա շեն

6 Ո րո վայ նային տիֆ

5

Ա րա գա ծոտն, 
Ա պա րա նի 
շրջան,
գ. Քու չակ

98
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

6

Ա րա գա ծոտն, 
Ա պա րա նի 
շրջան, 
գ. Ա րա գած

80
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

7

Գե ղար քու նիք, 
Մար տու նու 
շրջան,
գ. Վար դե նիկ

54
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

8

Ա րա գա ծոտն, 
Աշ տա րա կի 
շրջան,
գ. Ոս կե վազ

16
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

9
Ա րա րատ, գ. 
Զան գա կա տուն

21
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

10
Շի րակ, Ա մա
սիայի շրջան, 
գ. Մեղ րա շատ

27
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

11
Տա վուշ,
 Տա վու շի շրջան, 
գ. Ա րծ վա բերդ

89
Դի զեն տե րիա, 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 11 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
5319 ԴԵՊՔ
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2000 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Ա րա րատ, Ար
տա շա տի շրջան,
գ. Մր գա վան

41
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

2

Վայոց Ձոր, 
Ե ղեգ նա ձո րի 
շրջան,
գ. Ա րե նի

18
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

3

Լո ռի,
ք. Վա նա ձոր 
և Գու գար քի 
շրջան

87
Վի րու սային հե
պա տիտ A

4
Լո ռի, ք. 
Ստե փա նա վան

157
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 4 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
303 ԴԵՊՔ

2001 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Սյու նիք, Գո րի
սի շրջան

31
Վի րու սային հե
պա տիտ A

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 1 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
31 ԴԵՊՔ
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2002 №
Տե ղա կա-
յում

Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա նու-
թյուն

1

Գե ղար քու
նիք,
 Գա վա ռի 
շրջան

49 Դի զեն տե րիա

2

Գե ղար քու
նիք,
Սևա նի 
շրջան

19 Դի զեն տե րիա

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 2 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
68 ԴԵՊՔ
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2003 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1

Երևան, 
Կենտ րոն 
հա մայնք

127 Դի զեն տե րիա

Երևան, 
Արաբ կիր 
հա մայնք

280 Դի զեն տե րիա

Ըն դա մե նը 407 Դի զեն տե րիա

2
Սյու նիք, 
Մեղ րի ի 
շրջան

10

Դի զեն տե րի 
Ան հայտ ծագ
ման ա ղի քային 
վա րակ

3
Լո ռի,
ք. Վա նա ձոր

22 Դի զեն տե րիա

4 Կո տայք 43 Դի զեն տե րիա

5
Կո տայք, 
Հրազ դա նի 
շրջան

2371 Դի զեն տե րիա

6
Կո տայք, 
գ. Ֆան տան

112 Տու լա րե միա

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 6 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
2965 ԴԵՊՔ
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2004
№ Տե ղա կա յում

Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նություն

1
Շի րակ,
ք. Գյում րի

69 Դի զեն տե րիա

2 Շի րակ,
ք. Ար թիկ

41 Դի զեն տե րիա

3
Լո ռի, ք. 
Վա նա ձոր

17
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

4
Ար մա վիր,
ք. Էջ միա ծին

74
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

5

Գե ղար քու
նիք, Մար տու
նու շրջան, գ. 
Գեղ հո վիտ

52 Դի զեն տե րիա

6

Գե ղար քու նիք, 
Մար տու նու 
շրջան, 
գ. Ծո վի նար

173 Դի զեն տե րիա

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 6 ԲՌՆ ԿՈՒՄ, 
426 ԴԵՊՔ
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2005 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Լո ռի, ք. 
Ս տե փա նա վան

23
Դի զեն տե րիա 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

2
Գե ղար քու նիք, 
ք. Սևան

117
Դի զեն տե րիա 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 2 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
140 ԴԵՊՔ

2006 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա նու-
թյուն

1
Կո տայք,
 Նաի րի ի շրջան

17 Դի զեն տե րիա

2
Կո տայք, ք. 
Չա րեն ցա վան

26
Դի զեն տե րիա 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

3
Տա վուշ,
ք. Դի լի ջան

27
Դի զեն տե րիա 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

4
Գե ղար քու նիք,
ք. Մար տու նի

74
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

5

Գե ղար քու նիք, 
Ճամ բա րա կի 
շրջան,
գ. Վա հան

14
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

6
Ա րա րատ,
ք. Ա րա րատ

101
Դի զեն տե րիա 
Ան հայտ ծագ ման 
ա ղի քային վա րակ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 6 ԲՌՆ ԿՈՒՄ, 
259 ԴԵՊՔ



հրա վՆել վրա 2. Ջրաթի բռ կծոմ Նե ը հրաթրաՍ Տրա ծոմ  |  191 

2007 № Տե ղա կա յում
Դեպ-
քե րի 
թիվ

Ծա գում նա բա-
նու թյուն

1
Ա րա գա ծոտն, 
ք. Ա պա րան

12 Դի զեն տե րիա

2
Երևան, 
Մա լա թիա
Սեբաս տիա

10 / 5
Ո րո վայ
նային տիֆ 
/ Պա րա տիֆ B

3
Ար մա վիր, գ. 
Ակ նա լիճ

33
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

4
Վայոց Ձոր, 
գ. Մա լիշ կա

27
Վի րու սային 
հեպա տիտ A

5
Գե ղար քու նիք,
Սևա նի շրջան, 
գ. Ծո վա գյուղ

18 Տու լա րե միա

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 5 ԲՌՆ ԿՈՒՄ,
100 ԴԵՊՔ



192 | Ջ րի մի Ջո ցով փո խանց վող վա րա կիչ հի վան դություն նե րը

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3.

Ա ղյու սակ 11. 
Ջ րի մի ջո ցով փո խանց վող վա րակ նե րի ամ փո փիչ ա ղյու սակ

Հա րու ցիչ Հի վան դու թյուն Ջ րային գոր-
ծո նի հետ 
կա պը

1. Ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն ներ

Ա. Բակ տե րիալ վա րակ ներ

Bacillus anthracis Սի բի րախտ +

Francisella tularensis Տու լա րե միա +++

Burkholderia mallei Խլ նախտ +

Burkholderia pseudomallei Մե լի ոի դոզ (Կեղծ խլ նախտ) ++

Brucella spp. Բ րու ցե լոզ +

Shigella dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. 
boydii, Sh. sonnei (ը նդհա նուր առ
մամբ ա վե լի քան 50 շճա տիպ)

Դի զեն տե րիա (Շի գե լոզ) +++

Salmonella typhi Ո րո վայ նային տիֆ +++

Salmonella paratyphi A, B Պա րա տի ֆեր A և B +++

Salmonella spp. Սալ մո նե լոզ ներ (Սուր սալ մո նե լո
զային գաստ րոէն տե րիտ ներ)

+

Yersinia pestis Ժան տախտ +

Yersinia enterocolitica Ա ղի քային յեր սի նի ոզ ++

Yersinia pseudotuberculosis Պսև դո տու բեր կու լոզ ++

Leptospira interrogans Լեպ տոս պի րոզ +++

Listeria monocytogenes Լիս տե րի ոզ +

Helicobacter pylori Հե լի կո բակ տե րի ոզ ++

Legionella pneumophila Լե գե ո ներ նե րի հի վան դու թյուն 
(Լե գի ո նե լոզ)

++

Streptococcus spp. Ստ րեպ տո կո կային վա րակ ներ ++

Staphylococcus spp. Ս տա ֆի լո կո կային վա րակ ներ ++

Enterococcus spp. Էն տե րո կո կային վա րակ ներ ++
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Neisseria gonorrhoeae Սու սա նա կային վուլ վո վա գի նիտ +

Neisseria meningitidis Մե նին գո կո կային վա րակ +

Escherichia coli Է շե րի խի ոզ +++

Clostridium perfringens, Cl. dificile Կ լոստ րի դի ոզ ներ ++

Clostridium botulinum Բո տու լիզմ +

Enterobacter spp. ++

Bacillus cereus Ա ղի քային տոք սի կոին ֆեկ ցիա ++

Proteus vulgaris Ա ղի քային տոք սի կոին ֆեկ ցիա ++

Klebsiella spp. Ա ղի քային կլեբ սի ե լոզ ++

Pseudomonas aeruginosa Վեր քային վա րակ՝ թա րա խային 
բոր բո քում ներ

++

Acinetobacter baumanni և այլ 
տե սակ ներ

Շն չա ռա կան վա րակ ներ +

Plesiomonas shigelloides Ա ղի քային վա րակ +

Aeromonas spp. Ա ղի քային վա րակ +

Tsukamurella spp. Շն չա ռա կան և վի րային վա րակ
ներ ի մու նա կոմպ րո մի սային հի
վանդնե րի մոտ

++

Moraxella spp. Շն չա ռա կան վա րակ ներ ++

Alkaligenes spp. Շն չա ռա կան, ա ղի քային, մա
զային և վի րային վա րակ ներ 
ի մու նա կոմպ րո մի սային հի
վանդնե րի մոտ

++

Campylobacter jejuni Կամ պի լո բակ տե րի ոզ +++

Arcobacter spp. Ա ղի քային վա րակ ++

Vibrio cholerae Խո լե րա +++

Vibrio haemolyticum, 
V. parahaemolyticum

Վիբ րի ոզ ներ ++

V. vulnificus Վեր քային վա րակ +

Streptobacillus moniliformis Ստ րեպ տո բա ցի լոզ +

Mycobacterium tuberculosis Մաշ կային տու բեր կու լոզ ++
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M. avium var. paratuberculosis Ա ղի քային վա րակ. խո շոր և մանր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ՝ 
պա րա տու բեր կու լո զային էն
տե րիտ (Յո նե ի հի վան դությո ւն), 
մար դու մոտ կա պում են Կրո նի 
հի վան դու թյան հետ

+

M. leprae Բո րո տու թյուն +

Mycobacterium spp. Մի կո բակ տե րիա նե րի կող մից 
հա րուց վող այլ վա րակ ներ

+

Բ. Ալ գոզ ներ և ցիա նո բակ տե րի ոզ ներ

Cyanobacteria gen. Տոք սի կոզ ներ +++

Pfiesteria spp. Տոք սի կոզ ներ ++

Գ. Ռի քեթ սի ոզ ներ

Coxiella burnetii Քյու տենդ ++

Դ. Խլա մի դի ոզ ներ

Chlamydia trachomatis Տ րա խո մա +

Chlamydia psittaci Օր նի թոզ (Փ սի թա կոզ) +

Ե. Սն կային հի վան դու թյուն ներ (Մի կոզ ներ)

Blastomyces dermalitidis Հյու սի սա մե րի կա կան բլաս տո մի
կոզ (Գիլք րիս թի բլաս տո մի կոզ)

++

Paracoccidioides (Blastomyces) 
brasiliensis

Հա րա վա մե րի կա կան բլաս տո մի
կոզ (Պա րա կոկ ցի դի ոի դո մի կոզ)

+

Cryptococcus neoformans Կ րիպ տո կո կոզ (Բու սեԲուշ կեյի 
բլաս տո մի կոզ)

+

Cryptococcus (Histoplasma) 
farciminosus

Կ րիպ տո կո կոզ (աֆ րի կա կան 
խլ նախտ)

+

Coccidioides immitis Կոկ ցի դի ոի դո մի կոզ +

Epidermophyton floccosum Է պի դեր մո ֆի թիա +++

Trichophyton spp. Տ րի խո ֆի թիա ++

Microsporum spp. Միկ րոս պո րիա ++

Զ. Վի րու սային վա րակ ներ

Human Adenovirus (շ ճա տի պեր 3, 
5 և 7)

Ա դե նո վի րու սային վարակ (Ա դե
նո վի րու սային ֆա րին գո կո նյունկ
տի վալ տենդ)

++

CMV Ցի տո մե գա լո վի րու սային վա րակ +
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EBV Վա րա կիչ մո նո նուկ լե ոզ +

MCV Poxvirus Կոն տա գի ոզ մո լյուսկ +

AIV Թռչ նագ րիպ +

SIV Խո զե րի գրիպ +

HAV Վի րու սային հե պա տիտ A +++

HEV Վի րու սային հե պա տիտ E +++

Poliovirus gen. Պո լի ո մի ե լիտ ++

Coxsackie virus Կոք սա կի վա րակ ներ (հեր պան
գի նա, շճային մե նին գիտ և այլն)

++

Enterovirus gen. Էն տե րո վի րու սային այլ 
վա րակ ներ

++

Echovirus gen. Ա ղի քային վա րակ ներ ++

Vesiculovirus gen. Խո զե րի բշ տի կային (վե զի կու
լային) հի վան դու թյուն

+

Norovirus gen. Նո րո վի րու սային վա րակ +++

Rotavirus gen. Ռո տա վի րու սային վա րակ +++

Orthoreovirus gen. Ս տա մոք սա ղի քային և շնչա ռա
կան վա րակ ներ

++

Astrovirus gen. Աստ րո վի րու սային վա րակ +++

Calicivirus gen. Կա լի ցի վի րու սային վա րակ +++

Վի րու սային 
էն ցե ֆա լո մի ո կար դիտ

SARS Coronavirus Ծանր սուր շնչա կան 
հա մախ տա նիշ

+

Այլ կո րո նա վի րուս ներ (Coronaviri
dae fam.)

Կո րոն վի րու սային վա րակ ++

Nipah virus Նի պահ վի րու սային վա րակ +

Hendra virus Հենդրա վի րու սային վա րակ +

Վի րու սային հե մո ռա գիկ 
տեն դեր

LHFV Լաս սա +

EHFV Է բո լա +

RVFV Ռիֆտ Հով տի տենդ ++

JHFV Խու նին +
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GHFV Գո ւա նա րի տո +

MHFV Մա չու պո +

SHFV Սա բիա +

Hantaan, Puumala և այլ 
հան թա վի րուս ներ

Հան թա վի րու սային վա րակ ներ 
(Հե մո ռա գիկ տենդ ե րի կա մային 
հա մախ տա նի շով)

+

LCMV Լիմ ֆո ցի տային խո րի ո մե նին գիտ ++

Է. Պրի ո նային վա րակ ներ

BSEP (TSEP) Տա վա րի սպուն գան ման էն ցե ֆա
լո պա թիա (Կ րեյց ֆելդտՅա կո բի 
հի վան դու թյուն)

+

Ը. Այլ հի վան դու թյուն ներ

Ճա նա պար հորդ նե րի դիա րեա (բազ մա պատ ճա ռային հի վան դու թյուն) ++

2. Մա կա բու ծային հի վան դու թյուն ներ

Fasciola hepatica, F. gigantica Ֆաս ցի ո լոզ ներ ++

Fasciolopsis buski Ֆաս ցի ո լոպ սի դոզ ++

Schistosoma haematobium, Sch. 
mansoni, Sch. intercalatum, Sch. 
japonicum

Շիս տո զո մոզ ներ +++

Giganthobilharzia sturniae Ցեր կա րի ո զային դեր մա
տիտ (« լո ղորդ նե րի քոր», մաշ
կային թա փա ռող թր թու րի 
հա մախ տա նիշ)

+++

Trichobilharzia brevis +++

Tr. physellae +++

Trichobilharzia ocellata +++

Trichobilharzia stagnicolae +++

Austrobilharzia variglandis +++

Schistosoma spindale +++

Bilharziella polonica +++

Echinococcus granulosus Է խի նո կո կոզ +

E. multilocularis (Alveococcus 
multilocularis)

Ալ վե ո կո կոկզ +

Taenia solium Ցիս տի ցեր կոզ +

Hymenolepis nana Հի մե նո լե պի դոզ +
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Spirometra mansonoides, S. eri
naceieuropaei (Sparganum pro
liferum, S. erinaceieuropaei)

Ս պար գա նոզ (Ս պի րո մետ րոզ) +

Ascaris lumbricoides Աս կա րի դոզ ++

Ascaris suum Խո զե րի աս կա րի դոզ, մար դու 
մոտ՝ ըն դե րային (վիս ցե րալ) թա
փա ռող թր թու րի հա մախ տա նիշ

++

Toxocara canis, T. cati Տոք սո կա րոզ` ըն դե րային (վիս
ցե րալ) թա փա ռող թր թու րի 
հա մախ տա նիշ

+

Baylisascaris spp. Ըն դե րային (վիս ցե րալ) թա փա
ռող թր թու րի հա մախ տա նիշ

+

Lagochilascaris spp. Ըն դե րային (վիս ցե րալ) թա փա
ռող թր թու րի հա մախ տա նիշ

+

Hexametra spp. Ըն դե րային (վիս ցե րալ) թա փա
ռող թր թու րի հա մախ տա նիշ

+

Porrocaecum spp. Ըն դե րային (վիս ցե րալ) թա փա
ռող թր թու րի հա մախ տա նիշ

+

Enterobius vermicularis Էն տե րո բի ոզ +

Syphacia obvelata Սի ֆա ցի ոզ (սի ֆա չի ոզ) +

Trichostrongylidae fam. Տ րի խոստ րոն գի լի դոզ ներ +

Ancylostoma duodenale, A. brazil
iense, Necator americanum

Ան կի լոս տո մոզ +

Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala

Մաշ կային թա փա ռող թր թու րի 
հա մախ տա նիշ

+

Angiostrongylus cantonensis, A. 
castaricensis

Ան գի ոստ րոն գի լոզ +

Capillaria philippinensis Ա ղի քային կա պի լա րի ոզ +

Capillaria hepatica Լյար դային կա պի լա րի ոզ +

Gnathostoma spinigerum, G. 
hispidum

Գ նա թոս տո մոզ +

 Gongylonema pulchrum, 
G. verrucosum

Գոն գի լո նե մոզ ++

Trichuris trichiura (Trichocephalus 
trichiurus)

Տ րի խո ցե ֆայ լոզ (Տ րի խու րի ոզ) +

Strongyloides stercoralis, S. 
fullebohrni

Ստ րոն գի լոի դոզ ++
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Dracunculus medinensis Դ րա կուն կու լոզ (Ռիշ տա) ++

Giardia intestinalis (Giardia lamblia, 
Lamblia intestinalis)

Գիար դի ոզ (Ջիար դի ոզ, 
Լամբ լի ոզ)

+++

Cryptosporidium parvum, Cr. 
hominis

Կ րիպ տոս պո րի դի ոզ +++

Entamoeba histolytica Ա մե ո բիազ, ա մե ո բային 
դի զեն տե րիա

+++

Naegleria fowleri Նեգ լե րի ոզ (Ա ռաջ նային ա մե ո
բային մե նին գոէն ցե ֆա լիտ)

++

Acanthamoeba castellani, A. 
polyphaga

Ա կան թա մե ո բիազ (ա կան թա
մե ո բային կե րա տո կո նյունկ տի
վիտ, գրա նու լո մային ա մե ո բային 
էն ցե ֆա լիտ)

++

Hartmannella spp. Հարտ մա նե լոզ +++

Balantidium coli Մար դու բա լան տի դի ոզ ++

Balantidium suis Խո զե րի բա լան տի դի ոզ ++

Toxoplasma gondii Տոք սոպ լազ մոզ ++

Hammondia spp. Հա մոն դի ոզ +

Isospora belli, I. hominis Ի զոս պո րոզ ++

Sarcocystis falcatula Ձի ե րի նա խա կեն դա նային (պ րո
տո զոային) մի ե լոէն ցե ֆա լիտ 

+

Cyclospora cayetanensis Ցիկ լոս պո րոզ ++

Blastocystis hominis Բ լաս տո ցիս տոզ ++

Միկ րոս պո րի դի ոզ ներ

Encephalitozoon intestinalis, E. cu
niculi (Nosema cuniculi), E. hellem

Էն ցե ֆա լի տո զոո նոզ +

Enterocytozoon bieneusi Էն տե րո ցի տո զոո նոզ +

Vittaforma corneum (Nosema 
corneum)

Եղ ջե րա թա ղան թային 
վի տա ֆոր մոզ

+

Nosema ocularum Ակ նային նո զե մա տոզ +

Nosema connori (Brachiola connori) Հա մա կար գային (սիս տե մային) 
նո զե մա տոզ

+

Trachipleistophora hominis, T. 
anthropothera

Տ րա խիպ լեյս տո ֆո րոզ +
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Մար դու հա մար վտան գա վոր տզ րուկ ներ

Hirudo aegyptica +++

H. medicinalis +++

H. nipponica +++

Limnatis granulosa +++

L. nilostae +++

L. turkestanica +++

Haemopis sanguisuga +++

H. palladum +++

Haemodipsa ceylonica +++

H. taiwana +++

Trachybdella bistriata +++

Մա կա բույծ ող նա շա րա վոր ներ (ձկ ներ)

Vandellia cirrhosa Կան դի րու +++

Ն շում ներ. Ջրային գոր ծո նի հետ կա պը՝ «+++» – բարձր է, «++» – էա կան է, «+»  հնա րա
վոր է:
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