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 Հ նա րա վո՞ր է հե տա զոտ վել ՄՊՎ-ի և  ար գան դի  
պա րա նո ցի քաղց կե ղի նկատ մամբ
 Պատասխան. Ա յո, պար բե րա բար ստուգ վե լը հնա րա վոր է և  շատ 

կար ևոր։ Առ կա են ՄՊՎ-ի և  ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղի սքրի-
նին գի ե րեք տար բեր մե թոդ ներ։

Այս հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոնք զու գակց վում են ցան կա ցած նա-
խա քաղց կե ղա յին վի ճակ նե րի հայտ նա բեր ման և  արդ յու նա վետ բուժ ման 
հետ, կա րող են կան խել կա նանց շրջա նում ար գան դի պա րա նո ցի քաղց-
կե ղը և դ րանց հետ ևան քով ա ռա ջա ցած մահ վան դեպ քե րի մեծ մա սը։

 Ցա վոք, սքրի նին գա յին ծրագ րե րը չեն կա րող հայտ նա բե րել կամ 
կան խել ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղի բո լոր դեպ քե րը։  Նույ նիսկ 
այն երկր նե րում, որ տեղ առ կա է ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղի 
ար դյու նա վետ սքրի նին գա յին ծրա գիր, ար ձա նագր վում են ար գան դի 
պա րա նո ցի քաղց կե ղով պայ մա նա վոր ված մահ վան դեպ քեր։

 Սա է պատ ճա ռը, որ ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տու մը պար բե րա բար 
ի րա կա նաց վող սքրի նինգ նե րի հետ միա սին ա ռա վել արդ յու նա վետ 
մի ջոց է պաշտ պա նե լու կա նանց ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղից։

Ին չո՞ւ պատ վաստ վել ՄՊՎ ֊ի դեմ
Պատասխան. ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թը լավագույն պաշտ-

պա նությունն է այնպիսի լուրջ հիվանդությունից, ինչպիսին արգանդի 
պարանոցի քաղցկեղն է: Ար գան դի պարանոցի նա խա քաղց կե ղա յին 
ախ տա հա րումնե րի վի րա հա տա կան բու ժու մը կա րող է խնդիրներ 
առաջացնել կնոջ հա մար՝ հղիա նա լու ա ռու մով, իսկ հղիութ յան ժա-
մա նակ բուժման նպատակով վի րա հա տութ յու նը կա րող է հան գեց նել 
վա ղա ժամ ծննդա բե րութ յան և պտ ղի կորս տի: Ար գան դի պարանոցի 
քաղց կե ղի բու ժու մը (ար գան դի պարանոցի և  ար գան դի հե ռա ցում, քի-
միա թե րա պիա և/կամ ճա ռա գայ թում) զրկում է կնո ջը ե րե խա ու նե նա-
լու հնա րա վո րութ յու նից:  

ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տու մը՝ ա ռա ջին կար ևոր քայլն է կան խե լու 
ՄՊՎ-ի վա րա կի եր կա րա ժամ կետ հետ ևանք նե րը, ո րոնք նե րա ռում 
են ար գան դի պարանոցի քաղց կե ղը, անպտ ղութ յու նը կամ նույ նիսկ 
մա հը:  Նոր  Զե լան դիա յում  և ԱՄՆ-ում կա տար ված հե տա զո տութ յունն-
րի հա մա ձայն, ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թը նվազեցնում է ձվա-

Ի՞նչ է մար դու պա պի լո մա վի րու սա յին վա րա կը
Պատասխան.  Սա վի րուս նե րի խումբ է, ո րը վա րա կում է մաշ կը 

կամ լոր ձա թա ղանթ նե րը (օ րի նակ, բե րա նի կամ ար գան դի պա րա նո-
ցի)։ Այս վի րուս նե րի տե սակ նե րի մեծ մա սը վտան գա վոր չեն, սա կայն 
ՄՊՎ-ի ա ռա վել տա րած ված տե սակ նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել սե-
ռա կան գորտ նուկ ներ, ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կեղ և  այլ հի վան-
դու թյուն ներ։ Կ յան քի ըն թաց քում մարդ կանց շուրջ 80%-ը են թարկ վում 
է այս վի րու սի ո րևէ տե սա կով վա րակ ման ռիս կին։

Արդ յոք ՄՊՎ-ն վ տան գա վոր է
 Պատասխան. Ա յո, վի րու սը կա րող է վտան գա վոր լի նել։ ՄՊՎ-ի 12 

տե սակ նե րը առավել ռիսկային են ուռուցքների առաջացման համար: 
Նրանք կա րող են ա ռա ջաց նել ար գան դի պա րա նո ցի, հե տանց քի, կա-
նանց և տ ղա մարդ կանց ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րի, բկանց քի և 
 կո կոր դի քաղց կեղ։

 Հա ճախ ՄՊՎ-ով վա րակ ված ան ձանց մոտ հի վան դութ յունն ըն թա-
նում է ա ռանց ո րևէ ախ տան շա նի, ուս տի վեր ջինս կա րող է տեղ յակ 
չլի նել, որ ին քը վա րակ ված է։  Վա րա կը սո վո րա բար տևում է 1-2 տա րի 
և  ինք նու րույն ան հե տա նում։  Սա կայն ո րոշ դեպ քե րում վա րա կը կա րող 
է հան գեց նել նա խաքաղց կե ղա յին վի ճա կի։ Ե թե նա խա քաղց կե ղա յին 
վի ճա կը ժա մա նա կին չի հայտ նա բեր վում և  հա մա պա տաս խան մի ջոց 
ներ չեն ձեռ նարկ վում, ա պա այն կա րող է փո խա կերպ վել քաղց կե ղի։

Ինչ պե՞ս է ան ձը վա րակ վում ՄՊՎ վա րա կով
Պատասխան. ՄՊՎ վա րա կը փո խանց վում է սերտ շփման մի ջո ցով, 

մաշ կ-մաշկ, մաշկ֊լորձաթաղանթ, լորձաթաղանթ-լորձաթաղանթ 
ուղիով:  Շատ հազ վա դեպ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ վի րու սը կա րող 
է փո խանց վել վարակված մո րից ե րե խա յին։  Փո խանց ման այս տե սա-
կը կա րող է հան գեց նել նո րա ծին նե րի շրջա նում լուրջ, սա կայն հազ-
վա դեպ հան դի պող հի վան դութ յան, ո րը կոչ վում է վե րին շնչու ղի նե րի 
պա պի լո մա տոզ։ ՄՊՎ-ն  ժա ռան գա կան բնույթ չի կրում, գե նե տի կո-
րեն չի փո խանց վում, կախ ված չէ գե նե տիկ կո դից կամ հի վան դութ յան 
ըն տա նե կան վեր հու շից:
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րան նե րի ա ռաջ նա յին ան բա վա րա րութ յան վտան գը՝ ո րը կա նանց 
անպտ ղութ յան հիմնա կան պատ ճառն է, ինչ պես նաև  նվա զեց նում է 
վա ղա ժամ ծննդա բե րութ յուն նե րի հա ճա խա կա նութ յու նը: ՄՊՎ-ի դեմ 
պատ վաս տան յու թը  չու նի որ ևէ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն պտղա բե-
րութ յան վրա նաև տղա մարդ կանց շրջա նում: 

 Յու րա քանչ յուր պատ վաստ ված անձ օգ նում է նաև մյուսներին՝ դա-
դա րեցնե լով վի րու սի տա րա ծու մը։

Այն ան ձը, ով պատ վաստ վում է նախ քան սե ռա կան ակ տիվ կյան քով 
ապ րե լը, կլի նի պաշտ պան ված վի րու սի ա մե նա տա րած ված և վ տան-
գա վոր տե սակ նե րից և  վի րու սի տա րած ման աղբ յուր չի հան դի սա նա։

2012թ. ԱՀԿ Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում ա վե լի քան 67 000 
կնոջ մոտ ախ տո րոշ վել է ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կեղ, ո րոն ցից 
շուրջ 28 000 մահ վան դեպք պայ մա նա վոր ված է ե ղել այդ հի վան դութ-
յամբ։  Նույն թվա կա նին ողջ աշ խար հում շուրջ 266 000 կին մա հա ցել 
է ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղից, որը կազմում է կա նանց քաղց կե-
ղով պայ մա նա վոր ված մահ վան դեպ քե րի 8%–ը։

Ի տար բե րութ յուն քաղց կե ղի այլ տե սակ նե րի, ար գան դի պա րա նո ցի 
քաղց կեղն ա վե լի հա ճախ զար գա նում է 20-45 տա րե կան ե րի տա սարդ 
կա նանց շրջա նում, քան ա վե լի բարձր տա րի քա յին խմբի կա նանց մոտ։

 Ի՞նչ  բա ղադ րութ յուն ու նի ՄՊՎ-ի դեմ    
պատ վաս տան յու թը
Պատասխան.  Պատ վաս տան յու թերը պատ րաստ ված են վի րու սան-

ման մաս նիկ նե րից, ո րոնք պա րու նա կում են վի րու սի թա ղանթային 
սպիտակուց ա ռանց վի րու սի ո րևէ գե նե տիկ նյու թի։ Ն ման վե լով վի րու-
սին, պատ վաս տան յու թը խթա նում է ի մու նա յին հա մա կարգն, ա ռա-
ջաց նե լով ՄՊՎ-ի դեմ պաշտ պա նա կան հա կա մար մին ներ։

Հ նա րա վո րինս արդ յու նա վետ լի նե լով, պատ վաս տան յու թը պա րու-
նա կում է նաև փոքր քա նա կութ յամբ լրա ցու ցիչ նյու թեր/ադ յու վանտ ներ, 
ո րոնք օգ նում են բարձ րաց նել օր գա նիզ մի ի մունա յին ար ձա գան քը։

Դ րանք նե րա ռում են հան քա յին ա ղեր, ջուր և  այն պի սի նյու թեր, ինչ-
պի սիք են ալ յու մի նիու մի սուլ ֆա տը (ալ յու մին)՝ մի նյութ, ո րի հետ մենք 
պար բե րա բար շփվում ենք, օ րի նակ, օ դի, սննդի և  կոս մե տի կա յի, ինչ-
պես նաև հո տա զեր ծիչ նե րի մի ջո ցով։
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 Ես չեմ պատ վաստ վել ՄՊՎ-ի դեմ 
և   չու նեմ ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կեղ։                                                                                        
Ին չո՞ւ պետք է իմ դուստ րը պատ վաստ վի
 Պատասխան. Ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղը ժա ռան գա կան հի-

վան դութ յուն չէ։ Հետևաբար, ե թե  Ձեր ըն տա նի քում չկան այդ հի վան-
դութ յամբ տա ռա պող ան ձինք, դա չի նշա նա կում, որ հի վան դութ յու նը 
չի զար գա նա  Ձեր ե րե խա յի մոտ։  Սե ռա պես ակ տիվ ան ձան ցից շա-
տե րը (մոտ 80%) կյան քի ըն թաց քում կվա րակ վեն ՄՊՎ-ի մեկ կամ մի 
քա նի տե սակ նե րով։

ԱՀԿ-ն  խոր հուրդ է տա լիս բո լոր դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի շրջա նում 
ի րա կա նաց նել ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տումներ, իսկ կա նանց շրջա նում 
ի րա կա նաց նել սքրի նին գա յին հե տա զո տութ յուն ներ՝ հայտ նա բե րե լու 
ՄՊՎ վա րա կը։

 Կա րո՞ղ եմ հրա ժար վել դստերս պատ վաս տու մից
Պատասխան.  Սի շարք երկր նե րում ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տումնե-

րը չեն կրում պար տա դիր բ նույթ։
 Յու րա քանչ յուր ոք պետք է գի տակ ցի, որ հրա ժար վե լով պատ վաս-

տու մից, ծնող ներն ի րենց դստե րը/որ դուն են թար կում են ՄՊՎ-ով 
պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման վտան գին։

Արդ յոք պատ վաս տան յութն անվ տանգ է և  ո րակ յալ
Պատասխան. Ա յո, ՄՊՎ-ի դեմ բո լոր 3 պատ վաս տան յու թերն անվ-

տանգ են ու արդ յու նա վետ։
ԱՀԿ-ն, Եվ րո պա կան դե ղա գոր ծա կան գոր ծա կա լութ յու նը, Ազ-

գա յին հա մա կար գող մար մին նե րը և  բազ մա թիվ այլ մաս նա գետ ներ 
խիստ լրջո րեն են մո տե նում պատ վաս տան յու թե րի անվ տան գութ յան 
խնդրին։  Նախ քան ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թի ար տո նագ րու մը, 
այն են թարկ վել է կլի նի կա կան փոր ձար կումնե րի, ման րակր կիտ ու սում-
նա սիր վել են կողմնա կի ազ դե ցութ յուն նե րը։ Կ լի նի կա կան փոր ձար-
կումնե րում պատ վաս տան յու թը նե րարկ վում է հա զա րա վոր կա մա վոր-
նե րի, և  այս խմբի արդ յունք նե րը հա մե մատ վում են այն խմ բի ան ձանց 
հետ, ո րոնք չեն պատ վաստ վել։ Երբ ա պա ցուց վում է, որ պատ վաս-

Ո՞վ պետք է պատ վաստ վի ՄՊՎ ֊ի դեմ
 Պատասխան. ԱՀԿ-ն  խոր հուրդ է տա լիս ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս-

տումներն ի րա կա նաց նել 9-14 տա րե կան աղ ջիկ նե րի շրջա նում։ Եթե 
պատ վաս տան յութն ա ռա ջին ան գամ է ներդր վում երկրում, խոր հուրդ 
է տրվում պատ վաս տումներն ի րա կա նաց նել 9-14, իսկ հնա րա վո րութ-
յան դեպ քում մինչև 18 տա րե կան բո լոր աղ ջիկ նե րի շրջա նում։  Մի 
շարք երկր ներ կի րա ռում են այս ա ռա ջարկը, սա կայն ո րոշ երկր նե րում 
պատ վաս տումներն ի րա կա նաց վում են մինչև 26 տա րե կան ի գա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում։ Ո րոշ երկր նե րում պատ վաս տում-
ներն ի րա կա նաց վում են նաև դե ռա հաս տղա նե րի և  ե րի տա սարդ նե-
րի շրջա նում։

Այն ան ձինք, ո րոնք գտնվում են ա վե լի բարձր տա րի քա յին 
խմբում և  ար դեն սե ռա պես ակ տիվ են, ևս կա րող են պատ վաստ վել։ 
 Պատ վաս տումը կպաշտպա նի պատ վաս տան յու թում պա րու նակ վող 
ՄՊՎ-ի այն  տե սակ նե րից, ո րոնց հետ անձը դեռ չի շփվել։

 Ին չո՞ւ են պատ վաս տումնե րը հա ճախ ի րա կա նաց վում                 
աղ ջիկ նե րի շրջա նում
Պատասխան.  Յու րա քանչ յուր եր կիր ինքն է ո րո շում պատ վա ստ-

ման են թա կա ան ձանց տա րի քա յին խում բը, հիմք ըն դու նե լով հի վան-
դութ յան բե ռը և  ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը։ Ե թե առ կա են բա վա րար 
կա րո ղութ յուն ներ և  ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, եր կի րը կա րող է ո րո շել 
րնդլայ նել տա րի քա յին սահ ման ներն ու պատ վաս տել նաև 14 տա րե-
կա նից բարձր տա րի քի աղ ջիկ նե րին և տ ղա նե րին։ Աշ խար հի 16 երկ-
րում, նե րառ յալ Ավստ րիան, Շ վեյ ցա րիան և Ի տա լիան, պատ վաս տում-
ներն ի րա կա նաց նում են և՜ աղ ջիկ նե րի, և՜ տղա նե րի շրջա նում։

Ե՞րբ պետք է պատ վաստ վի իմ ե րե խան
 Պատասխան.Պատ վա ստ ման լա վա գույն տա րի քը 9-14 տա րե կան 

հա սակն է։ ՀՀ-ում պատ վաս տու մը կա տար վում է 13 տա րե կան աղ-
ջիկ նե րի շրջա նում։  Պատ վաս տան յութն ա ռա ջաց նում է ա ռա վել հզոր 
ի մու նա յին պա տաս խան հենց այդ տա րի քում և  ա ռա վել արդ յու նա վետ 
է, ե թե պատ վաս տումն ի րա կա նաց վում է մինչև ան ձի սե ռա պես ակ-
տիվ դառ նա լը։
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ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թ ար տադ րող բո լոր գոր ծա րան նե րը 
պար բե րա բար ստուգ վում են ազ գա յին և  մի ջազ գա յին մար մին նե րի 
կող մից, ներառյալ ԱՀԿ-ն։

Ո րո՞նք են պատ վաստ ման հե ռա հար հետ ևանք նե րը
Պատասխան. 10 տա րի Է ան ցել, ինչ ա ռա ջին երկր նե րը ներդ րել են 

աղ ջիկ նե րի շրջա նում ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տումնե րը Պատ  վաս տում-
նե րի ազ գա յին օ րա ցույ ցում։

 Պատ վաս տու մից ա ռա ջա ցած պաշտ պա նութ յու նը 10 տա րի ա ռաջ 
պատ վաստ ված նե րի շրջա նում բա վա կան բարձր Է և չ կա նվազ ման ոչ 
մի մի տում։

Ս կան դի նավ յան երկր նե րը և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը պար բե րա-
բար ու սումնա սի րում են պատ վաս տում ստա ցած մի լիո նա վոր մարդ-
կանց կող մից առցանց կա տա րած գրա ռումներն ի րենց ա ռող ջա կան 
վի ճա կի վե րա բեր յալ, տես նե լու հա մար, արդ յոք ՄՊՎ-ի դեմ պատ-
վաս տում ստա ցած կա նանց շրջա նում կան անս պա սե լի բա ցա սա կան 
հետ ևանք ներ։

Ն րանք հե ռա հար ոչ մի հե տևանք ներ չեն հայտ նա բե րել։

 Աբդ յոք պատ վաս տան յու թը որ ևէ կողմնա կի                                 
ազ դե ցութ յուն ու նի և  ե թե ա յո, ա պա ո րո՞նք են դրանք
Պատասխան. ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թը հա ճախ ա ռա ջաց-

նում է թեթև կողմնա կի եր ևույթ ներ։  Ցա վը, կարմ րութ յու նը, այ տուց-
վա ծութ յու նը նե րարկ ման տե ղում՝ սպաս վող կողմնա կի եր ևույթ ներ 
են։ Ո րոշ մարդ կանց մոտ կա րող է դիտ վել գլխա ցավ, ոչ բարձր ջեր-
մութ յուն, ցավ հո դե րի կամ մկան նե րի շրջա նում, կամ թեթև սրտխառ-
նոց։ Այս տե ղա յին ռեակ ցիա նե րը կամ կողմնա կի եր ևույթ նե րը սո վո-
րա բար տևում են մեկ օ րից ոչ ա վել և վ տան գա վոր բնույթ չեն կրում։

Եր բեմն, ան ձը կա րող է ու շագ նաց լի նել պատ վաստ ման կամ այլ նե-
րարկ ման ժա մա նակ։  Սա ա վե լի տա րած ված է, երբ շատ ե րի տա սարդ-
ներ պատ վաստ վում են խմբա կա յին, օ րի նակ, դպրո ցում։ Են թադր վում 
է, որ այս ե րեույ թը պայ մա նա վոր ված է սթրե սով և  ան հանգս տութ-
յամբ, ոչ թե պատ վաս տան յու թով։

 Պատ վաս տում ստա ցած 1,7 մի լիո նից մե կի մոտ կա րող է զար գա-

տան յութն ավ տանգ է և  արդ յու նա վետ, ԱՀԿ–ի կող մից նւսխաո րա կա-
վո րում են ստա նում ար տա դրո ղը և  գոր ծա րան նե րը։

ԱՀԿ-ն և ազ գա յին հա մա կար գող մար մին նե րը ստու գում են ար-
տադ րա կան օբ յեկտ նե րը և  գործ ըն թա ցը, ինչ պես նաև հետ ևո ղա կան 
են պատ վաս տան յու թե րի խմբա քա նակ նե րի հան դեպ, ա պա հո վե լու, 
որ յու րա քանչ յուր խմբա քա նակ ու նե նա հա մա պա տաս խան ցու ցա-
նիշ ներ։  Վե րագ նա հա տումներն ի րա կա նաց վում են պար բե րա բար, 
ԱՀԿ-ն  հե տևում է ան հա մա պա տաս խա նութ յան վե րա բեր յալ ցան կա-
ցած տե ղե կութ յա նը։  Պատ վա ստու մա յին գոր ծըն թա ցի մո նի թո րին գը 
շա րու նակ վել է նաև պատ վաս տա նյու թե րը ներդ նե լուց հե տո։

Աշխարհի 71 երկրում ՄՊՎ-ի դեմ մոտ 270 մլն դե ղա չափ պատ-
վաս տում կա տա րե լուց հե տո, ներ կա յումս պատ վաս տան յու թե րը շա-
րու նա կում են ու նե նալ անվ տան գութ յան բարձր ցու ցա նիշ ներ։

 Պատ վաս տան յու թե րի և  պատ վաս տումնե րի գլո բալ դա շին քը 
(ԳԱՎԻ) պար բե րա բար վե րա նա յում է ամ բողջ աշ խար հում կա տար-
ված ու սումնա սի րութ յուն նե րի հի ման վրա պատ վաս տան յու թե րի անվ-
տան գութ յան վե րա բեր յալ գի տա կան ա պա ցույց նե րը։ 2016 հուն վա-
րին, հանձ նա ժո ղո վը եզ րա կաց րեց, որ չկա ոչ մի ա պա ցույց, ո րը ցույց 
կտա պատ վաս տան յու թե րի օգ տա գործ ման հետ կապ ված անվ տան-
գութ յան լուրջ խնդիր ներ։ Եվ րո պա կան դե ղագոր ծա կան գոր ծա կա-
լութ յու նը նույն պես ի րա կա նաց րել է ան կախ գնա հա տում և  ե կել այն 
եզ րա կա ցութ յան, որ պատ վաս տան յու թերն անվ տանգ են և  արդ յու-
նա վետ։

 Ո՞վ է ար տադ րում պատ վաս տան յու թը և                                                  
որ տե՞ղ է այն ար տադր վում
Պատասխան. Ք առա վա լենտ և  ին նա վա լենտ պատ վաս տան յու թերն 

(Գարդասիլ 4 և Գարդասիլ 9,  հա մա պա տաս խա նա բար) ար տադր վում 
են Merck Sharp & Dohme (MSD or Merck) ըն կե րութ յան կող մից, ո րի 
կոր պո րատիվ շտա բը գտնվում է  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում։

Երկ վա լենտ պատ վաս տան յու թը (Ցերվարիքս) ար տադ րում է 
GlaxmithKline ըն կե րութ յու նը, ո րի գլխա վոր գրա սեն յա կը գտնվում Է 
 Միաց յալ  Թա գա վո րու թյու նում։

Այս ըն կե րութ յուն ներն ար տադ րութ յան հնա րա վո րութ յուն ու նեն 
աշ խար հի տար բեր երկր նե րում։
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Հա կա հիս տա մի նա յին դե ղա մի ջոց    
նախ քան պատ վաս տու մը
Պատասխան. Ոչ։  Խոր հուրդ չի տր վում նախ քան պատ վաստ վելն 

ըն դու նել հա կա հիս տա մի նա յին դե ղո րայք։
  Պատ վաս տան յու թե րի նկատ մամբ ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րը հազ-

վա դեպ են, սա կայն ո րոշ պատ վաս տան յու թեր պա րու նա կում են նյու-
թեր, ո րոնք ո մանց մոտ կա րող են ա ռա ջաց նել ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներ: 
ՄՊՎ֊ի դեմ պատվաստանյութն իր մեջ պարունակում է խմորիչներ։ 
Եթե անձն ունեցել է խմորիչների նկատմամբ ծանր ալերգաբանական 
ռեակցիա, ապա պատվաստումը հակացուցված է:

 Բու ժաշ խա տո ղը կա րող է խոր հուրդ տալ, թե արդ յոք տվյալ դեպ-
քում դա հա կա ցու ցում է պատ վաստ ման հա մար, թե ոչ։

նալ ծանր ա լեր գիկ ռեակ ցիա (ինչ պես, օ րի նակ, ա նա ֆի լակ տիկ շոկ)։ 
 Հետ ևա բար, որ պես նա խազ գու շա ցում, պատ վաստ վող ան ձը պատ-
վաստու մից հե տո պետք է 30 րո պե մնա պո լիկ լի նի կա յում։

 Ցա վոք, ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թի հետ կապ ված կողմնա կի 
ազ դե ցութ յուն նե րի կամ քրո նիկ ա ռող ջա կան խնդիր նե րի հետ կապ-
ված լու րե րը շրջա նառ վում են սո ցիա լա կան ցան ցե րում, դե ռա հաս նե-
րի շրջա նում։ Ա վե լի քան 270 մլն  չա փա բաժ նի լայ նա տա րած ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը և  անվ տան գութ յան ըն թա ցիկ մո նի թո րին գը, ո րը 
ներդր ված է ողջ աշ խար հում, մինչ օրս, չեն ա պա ցու ցում որ ևէ նման 
հղում։

Ե թե ինչ որ անս պա սե լի դեպք տե ղի ու նե նա, տե ղե կաց րեք բժշկին։ 
 Բո լոր նման հա ղոր դումնե րը լրջո րեն ու սումնա սիր վում են, տես նե լու 
հա մար, արդ յոք ա ռա ջա ցած եր ևույթ նե րը կապ ված են պատ վաս տան-
յու թի հետ, թե կա րող է լի նել այլ պատ ճառ։

 Արդ յոք պատ վաս տու մը չի ազ դում աղ ջիկ նե րի                       
պտղա բե րութ յան վրա

 Պատասխան. ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաստ ումը չի ազ դում ա պա գա 
հղիութ յան և հ ղիա նա լու հնա րա վո րութ յան վրա։ ՄՊՎ-ի դեմ պատ-
վաս տու մը՝ ա ռա ջին կար ևոր քայլն է կան խե լու ՄՊՎ-ի վա րա կի եր կա-
րա ժամ կետ հետ ևանք նե րը, ո րոնք նե րա ռում են ար գան դի պարանոցի 
քաղց կե ղը, անպտ ղութ յու նը կամ նույ նիսկ մա հը:  Նոր  Զե լան դիա յում և 
ԱՄՆ-ում կա տար ված հե տա զո տութ յուննե րի հա մա ձայն, ՄՊՎ-ի դեմ 
պատ վաս տան յու թը կրճա տում է ձվա րան նե րի ա ռաջ նա յին ան բա վա-
րա րութ յան վտան գը՝ ո րը կա նանց անպտ ղութ յան հիմնա կան պատ-
ճառն է, ինչ պես նաև նվա զեց նում է վա ղա ժամ ծննդա բե րութ յուն նե-
րի հա ճա խա կա նութ յու նը: ՄՊՎ-ի դեմ պատ վաս տան յու թը չու նի որ ևէ 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն պտղա բե րութ յան վրա նաև տղա մարդ-
կանց շրջա նում:
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