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 Հա պա վում եր

 

ԱՊՄ Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ
ԱՌ Ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա
Գ ՍԸ Գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կարգ
ԶՃ Զար կե րա կային ճն շում
Է ՆԱ Է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման ա րա գու թյուն
Ի ՖԱ Ի մու նո ֆեր մեն տային ա նա լիզ
ԿԿՌ Կոմպլեմենտի կապ ման ռեակ ցիա
ՀՎ ԿԱԿ Հի վան դու թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման  

ազ գային կենտ րոն
ՊՇՌ Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա
ՍՇՀ Սուր շնչա ռա կան հի վան դու թյուն
ՏՆՄ Տա րա ծուն նե րա նո թային մա կար դում
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րը շա րու նա կում են մնալ ա ռող ջա պա հու-
թյան կարևո րա գույն հիմ նախն դիր նե րից մե կը՝ պայ մա նա վոր ված նոր հա րու-
ցիչ նե րի ի հայտ գա լով, բարձր հի վան դա ցու թյամբ և մա հա ցու թյամբ, հան-
րային ա ռող ջու թյա նը հասց րած վնա սով: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, 
որ պես զար գա ցող եր կիր, ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված 
խն դիր նե րը նույն պես ար դիա կան ե ն՝ իբրև հան րու թյան ան վտան գու թյան և 
ա պա հո վու թյան գոր ծոն ներ: Հաշ վի առ նե լով վեր ջին տաս նա մյակ նե րում հա-
տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի տե սա կա րար կշ ռի ա ճը, նոր և մի մյանց հա-
ջոր դող բռն կում նե րի և հա մա ճա րակ նե րի շար քը՝ ա ռանձ նա հա տուկ կեր պով 
պետք է շեշ տադ րել հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րին ա ռնչ վող նո րա գույն 
մո տե ցում նե րը:

Մի ջին բու ժանձ նա կազ մը կարևո րա գույն օ ղակ է ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու-
թյուն նե րի կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում, այդ իսկ պատ ճա ռով կարևոր վում 
է նրանց շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը այս բնա գա վա ռում:  

«Ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րի և կեն սանվ տան գու թյան հիմ նա հար ցե-
րը» ուսում նա կան ձեռ նար կը նա խա տես ված է բուժ քույ րե րի հա մար: Այն բաղ-
կա ցած է ե րեք գլ խից՝ 1. Ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն ներ, 2. Կեն սա բա նա կան 
նմուշ նե րի նմու շա ռում, մակն շում, փա թե թա վո րում և տե ղա փո խում և 3. Կեն-
սանվ տան գու թյուն և կեն սա պա հո վու թյուն: Յու րա քան չյուր գլ խում ման-
րակրկիտ և մատ չե լի ներ կա յաց ված է թե մայի բո վան դա կու թյու նը, բեր ված են 
հա մա պա տաս խան նկար ներ և սխե մա ներ: 

Հե ղի նակ ներն իրենց խո րին ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում CH2M, 
այժմ՝ Jacobs հա յաս տա նյան գրա սե նյա կին և ձեռ նար կի ստեղծ ման ըն թաց-
քում օ ժան դա կու թյուն և ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րած բո լոր գոր ծըն կեր նե րին:
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Գ լուխ 1 
Ինֆեկցիոն հիվանդություններ

 ՏՈՒ ԼԱ ՐԵ ՄԻ Ա 
Tularemia (A21)

 Հա րու ցիչ ներ. Հա րու ցի չը Francisella tularensis-ն է, փոքր, գրամ-բա ցա սա-
կան, ան շարժ կո կա բա ցիլ ներ են: 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կը փո խան ցում են մոտ 74 տե սա կի կեն դա նի-
ներ, թռ չուն ներ, հատ կա պես կր ծող ներ: Հա յաս տա նի տա րած քում վա րա կի 
կրող ներ 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: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է տրանս մի սիվ (փո-
խան ցու մով պա յ մա նա վոր ված), օ դա փո շային, կեն ցա ղա կոն տակ տային և 
կղան քա բե րա նային մե խա նիզմ նե րով: Փո խանց ման մե խա նիզ մում կարևոր 
դեր ունեն 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 և գա մա զային տզե րը, 
լվե րը, մո ծակ նե րը և այլ ա րյու նա ծուծ մի ջատ ներ, ինչ պես նաև ար տա քին մի-
ջա վայ րի զա նա զան գոր ծոն նե րը՝ վա րակ ված ջուր, սնն դամ թերք:

 Փո խանց ման ուղի. Վա րա կը փո խանց վում է մար դու հի վանդ կեն դա նի-
նե րի (դիակ նե րի) և դրանց ար տա թո րանք նե րով վա րակ ված օբյեկտ նե րի հետ 
(հա ցա հա տիկ, ծղոտ, ջուր) շփ վե լով, սնն դային՝ վա րակ ված սնն դամ թեր քի, 
ջրի մի ջո ցով, օ դափո շային, կեն դա նի  փո խան ցող նե րի մի ջո ցով: 

Ախ տա ծա գում. Վա րա կի մուտ քի դռ ներն են մաշ կը (նույ նիսկ ար տաք նա-
պես չվ նաս ված), 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 տե ղի է ունե նում → հա րուցի չի զանգ վա ծային բազ-
մա ցում → ա ռա ջաց նե լով բոր բո քում (ա ռաջ նային ա ֆեկտ)  → վա րա կը ան ցնում 
է հա րա կից ավ շային հան գույց ներ → ա ռա ջաց նե լով լիմ ֆա դե նիտ → օր գա նիզ-
մի ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցիա→ այ նու հետև ան ցնե լով ա րյուն → ձևա վոր վում 
է բակ տե րե միա հա րու ցի չը → ան ցնում է տար բեր օր գան ներ → ա ռա ջաց նե լով 
վա րա կի գե նե րա լի զա ցիա → և պա րեն խի մա տոզ օր գան նե րի (լյարդ, փայ ծաղ, 
թո քեր) յու րա հա տուկ  ախ տա հա րում → ո րը բե րում է օր գա նիզ մի ա լեր գիկ վի-
ճակ → ա ռա ջաց նե լով յու րա հա տուկ գրա նու լո մա ներ → ռե գի ո նար ավ շային 
հան գույց նե րում գո յա նում են մե ռու կաց ման օ ջախ ներ  → մեծ քա նա կու թյամբ 
գրա նու լո մա ներ հայտ նա բեր վում են լյար դում և փայ ծա ղում:
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 Գաղտ նի շր ջան. Կախ ված հա րուցի չի վի րու լեն տու թյու նից և օր գա նիզ մի 
ա նըն կա լու թյան վի ճա կից՝ այն տա տան վում է 1-14 օր, սո վո րա բար 3-5 օր: 

Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Մար դուց մար դուն վա րա կը չի փո խանց-
վում, մար դը կեն սա բա նա կան փա կու ղի է: Ե թե հի վան դը բու ժում չի ստա նում, 
հա րու ցիչ նե րը կա րող են հայտ նա բեր վել ա րյան մեջ հի վան դու թյան ա ռա-
ջին 2 շա բաթ վա ըն թաց քում և ախ տա հար ված մա սե րում՝ մեկ և ա վե լի ա միս 
տևո ղու թյամբ: 

Մի ջատ նե րը վա րա կիչ են 14  օր, իսկ տզե րը՝ ամբո ղջ կյան քի ըն թաց քում 
(մոտ  2 տա րի): 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Հի վան դա նա լուց հե տո ա ռա ջա նում է կա յուն ա նըն-
կա լու նա կու թյուն: Պատ վաստ վե լուց հե տո  զար գա նում է տևա կան, հե տին վա-
րա կային ստե րիլ բնույ թի ա նըն կա լու նա կու թյուն  (5 տա րի և ա վե լի): 

Կ լի նի կա
 Դա սա կար գում 
Ըստ տե ղա կայ ման տար բե րում են հետևյալ կլի նի կա կան ձևե րը՝
I.  մաշ կի, լոր ձա թա ղանթ նե րի և լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի ախ տա հա րու մով 

տու լա րե միա
 y  բու բո նային
 y  խո ցա բու բո նային 
 y ակ նա բու բո նային 
 y ան գի նոզ բու բո նային 

II. ա ռա վե լա պես ներ քին օր գան նե րի ախ տա հա րու մով տու լա րե միա 
 y աբ դո մի նալ՝ ո րո վայ նային
 y  թո քային

III.  գե նե րա լի զաց ված ձև 
Ըստ ըն թաց քի՝ 

 y սուր
 y ձգձգ վող
 y  ռե ցի դի վող 

Ըստ ծան րու թյան՝
 y թեթև 
 y մի ջին ծան րու թյան 
 y ծանր 

Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր՝ դո ղով, ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով մինչև 
38-40ºC: Տեն դը հա ճախ թու լա ցող (febris remittens) կամ ը նդ միջ վող (febris in-
termittens) բնույ թի է:

 Հի վանդ նե րը գան գատ վում են հա մառ գլ խա ցա վից, մկա նա ցա վե րից, ը նդ-
հա նուր թու լու թյու նից, գլ խապ տույ տից: Ծանր ձևե րի ժա մա նակ եր բեմն դիտ վում 
է զա ռան ցանք, հի վանդ նե րը ա վե լի հա ճախ գրգռ ված են, քան ար գե լակ ված:
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 Հի վան դի դեմ քը հի պե րե միկ է, այ տուց ված, առ կա է սկ լե րա նե րի և շաղ կա-
պե նի նե րի ա րյու նա լեց վա ծու թյուն: Եր բեմն հան դի պում է ցան (էկ զան թե մա)՝ 
է րի թե մա տոզ, մա կու լո պա պու լոզ, ռո զե ո լոզ կամ պե տե խիալ: Ցա նը ա վե լի 
հա ճախ է հան դի պում հի վան դու թյան ձգձգ վող ըն թաց քի ժա մա նակ:

 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 1-ին 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 վանդ նե րը ներ կա յաց նում 

են տար բեր գան գատ ներ վա րա կի ներ թա փանց ման տե ղում՝ ցավ աչ քե րում, 
կլ ման ժա մա նակ, կր ծոսկ րի հետևում, զար գա ցող բու բո նի շր ջա նում: Հի-
վան դու թյան սկզբ նա կան շր ջանն ունի ը նդ հա նուր գծեր, հե տա գա յում ա ռա-
ջին պլան են մղ վում տե ղային փո փո խու թյուն նե րը՝ կապ ված վա րա կի մուտ քի 
դռնե րի հետ:

 Տենդն ա ռանց հա կա բի ո տի կա թե րա պիայի տևում է մինչև 2-3 շա բաթ, լա-
վաց ման շր ջա նում կա րող է դիտ վել եր կա րատև սուբ ֆեբ րի լի տետ: Հի վան-
դու թյան ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը ձգձգ վող և ռե ցի դի վող ձևե րի ժա մա նակ 
կա րող է տևել մինչև մի քա նի ա միս:

 Տու լա րե միայի բու բո նային ձևը ա ռա ջա նում է մաշ կի մի ջո ցով վա րա կի ներ-
թա փանց ման դեպ քում և բնո րոշ վում է

 y  ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նի տով՝ բու բո նի ա ռա ջա ցմամբ
 y  մուտ քի դռ նե րում թույլ ար տա հայտ ված բոր բո քային փո փո խու թյուն ներով
 y  պա րա նո ցային, ա նու թային, ա ճու կային և ա զդ րային ավ շային հան-

գույց նե րի ախ տա հա րումով
 y  հի վան դու թյան 2-3 օ րը ավ շային հան գույ ցի շր ջա 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 2-3 սմ-ից մինչև 8-10 սմ-ի, ձևա վոր վում է բու բոն:

 Տու լա րե միայի բու բո նային ձևի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են՝
- չա փա վոր ցա վո տու թյու նը
- բու բոն նե րը միա ձուլ ված չեն շր ջա կա հյուս վածք նե րի և մի մյանց 

հետ
- բու բո նը ծած կող մաշ կը պահ պա նում է նոր մալ գու նա վո րու մը
- բու բո նը հս տակ ո ւր վագծ վում է
- Բու բոն նե րի է վո լյու ցիան տար բեր է.

1)  Որոշ դեպքերում դրանք 1-4 ա մս վա ըն թաց քում ներծծ վում են։ 
2) Այլ դպ քե րում 3-4 շա բաթ ան ց կամ ա վե լի ո ւշ բու բոն նե րը թա րա խա-

կա լում են, փափ կում, դրանք ծած կող մաշ կը այ տուց վում է, ո րից 
հե տո ճեղ քե լով մաշ կը՝ թա րա խը խու ղա կի մի ջո ցով դուրս է գա լիս: 
Խու ղա կը շատ դան դաղ է փակ վում՝ ա ռա ջա ցնելով սպի: Բու բոն նե րի 
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թա րա խը հա մե մա տա բար մա ծու ցիկ է, կաթ նաս պի տա կա վուն, 
ա ռանց հո տի: 

Տու լա րե միայի ցու պի կը հայտ նա բեր վում է թա րա խում 3 շա բաթ վա ըն թաց-
քում: 

3) Եր բեմն տե ղի է ունե նում բու բոն նե րի կարծ րա ցում՝ սկ լե րոզ, ո րոնք 
եր կար ժա մա նակ պահ պան վում են ա ռանց ներծծ վե լու հա կու մի՝ հի-
վան դի լավ ինք նազ գա ցո ղու թյան և նոր մալ ջեր մաս տի ճա նի ֆո նի 
վրա:

 Խո ցա բու բո նային ձևի  ժա մա նակ (հան դի պում է 50-70% դեպ քե րում) 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 տո լայի, և վեր ջա պես ա ռա ջա-
նում է քիչ ցա վոտ, բարձր եզ րե րով խառ նա րա նան ման խոց:  Խո ցը ծածկ վում 
է մուգ կեղևով, ո րը շր ջա 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 (1-2% դեպ քե րում): Զար-
գա նում է աչ քի լոր ձա թա ղան թով հա րուցիչի ներ թա փանց ման դեպ քում և բնո-
րոշ վում է՝

 y  հա ճախ զար գա ցող Պա րի նոյի կո նյուկ տի վիտով՝ աչ քի շաղ կա պե նու 
ախ տա հա րու մը հիմ նա կա նում միա կող մա նի է, խո ցե րի և հան գույ ցիկ-
նե րի ա ռա ջա ց մամբ: Որոշ դեպքերում շաղ կա պե նու վրա կա րող է ա ռա-
ջա նալ ֆիբ րի նոզ փառ, զար գա նալ դակ րի ո ցիս տիտ: 

 y տենդով
 y  ռե գի ո նար՝ հա րա կան ջային և են թած նո տային ավ շային հան գույց նե րի 

մե ծա ցմամբ (բու բոն) 
 y եր կա րատև ըն թացքով (մի քա նի ա միս) 
Ախ տա հար ված աչ քում կա րող է տե ղի է ունե նալ տե սո ղու թյան կո րուստ: 
Ան գի նոզբու բո նային ձևը (հան դի պում է 1% դեպ քե րում) զար գա նում է վա-

րակ ված սնն դամ թեր քով և ջրով հա րուցիչի ներ թա փանց ման դեպ քում և բնո-
րոշ վում է՝

 y ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով
 y կլ ման դժ վա րա ցու մով, ըմ պա նում չա փա վոր ցա վով 
 y ինք նա տիպ միա կող մա նի ֆիբ րի նոզ-նեկ րո տիկ տոն զի լի տով: Քմային 

նշիկ նե րը մե ծա ցած են, ծածկ ված գոր շաս պի տա կա վուն նեկ րո տիկ փա-
ռե րով, ո րոնք դժ վա րու թյամբ են հե ռաց վում՝ հի շեց նե լով դիֆ թե րիա, 
բայց չեն տա րած վում նշիկ նե րից դուրս: Ար տա հայտ ված նեկ րո տիկ փո-
փո խու թյուն նե րը բե րում են նշիկ նե րի քայ քայ ման և սպիաց ման: Նշիկ նե-
րի ախ տա հա րու մը, որ պես կա նոն, միա կող մա նի է:
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	 Պա րա նո ցային, հա րա կան ջային և ա նու թային բու բոն նե րի ա ռա ջա ց-
մամբ, ո րոնց զար գաց ման ըն թաց քը նույնն է, ինչ մաշ կա բու բո նային 
ձևի ժա մա նակ: 

Աբ դո մի նալ ձև  
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 նդ հա նուր ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով
	կծ կան քան ման և ան դա դար ցա վե րով ո րո վայ նում: Ո րո վայ նը շո-

շա փե լիս ցա վոտ է հատ կա պես պոր տի և աջ զս տա փո սի շր ջա նում, 
ո րի պատ ճա ռով տու լա րե միայի այս ձևը ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել 
մե զա դե նի տով ուղեկց վող այլ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րից (ո րո-
վայ նային տիֆ և պա րա տի ֆեր, յեր սի նի ոզ, պսև դո տու բեր կու լոզ), 
նաև սուր ա պեն դի ցի տից: Հա ճախ հայտ նա բեր վում է ո րո վայ նամ զի 
գրգռ ման ախ տան շան, ո րն ուղեկց վում է ՝

	սրտ խառ նո ցով, հնա րա վոր է փսխում
	 լու ծով, եր բեմն փոր կա պու թյամբ: Կա րող է դիտ վել ա ղի քային 

ա րյու նա հո սու թյուն:
	 հե պա տոսպ լե նո մե գա լիայով:

 Տու լա րե միայի թո քային ձևը զար գա նում է օ դա փո շային վա րակ ման դեպ-
քում: Հի վան դու թյան այս ձևը կա րող է ըն թա նալ 2 տար բե րա կով՝ բրոն խային 
և թո քային:

Բ րոն խային տար բե րակ 
•	 ու ղեկց վում է չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայի 

երևույթ նե րով 
•	 ախ տա հար վում են կրծ քա վան դա կի ավ շային հան գույց նե րը՝ բրոն-

խեալ, պա րատ րա խեալ, միջ նոր մային 
•	 բ նո րոշ են ցա վեր կրծ քա վան դա կի հետևում, չոր բրոն խային հազ, 

թո քե րում լս վում են չոր խզ զոց ներ
•	  հի վան դու թյու նը տևում է 10-12 օր և ա վարտ վում է ա ռա ջա ցու մով:

 Թո քային տար բե րակ
Բ նո րոշ վում է՝ 
•	 հան կար ծա կի սուր սկիզ բով՝ բարձր տեն դով և ար տա հայտ ված ը նդ-

հա նուր թու լու թյամբ ու 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 
•	 թո քե րում լս վում են չոր և թաց խզ զոց ներ: Թո քե րի ռենտ գեն հե-

տա զո տու թյան ժա մա նակ դիտ վում է ար մա տա մերձ, պա րատ րա-
խեալ և միջ նոր մային ավ շային հան գույց նե րի զգա լի մե ծա ցում: 
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Ին ֆիլտ րա տիվ փո փո խու թյուն նե րը թո քե րում ունեն օ ջա խային 
բնույթ, հազ վա դեպ՝ բլ թային և դի սե մի նաց ված 

•	 եր կա րատև ըն թաց քով (մինչև 2 ա միս և ա վելի), ախ տա դար ձե րի և 
բար դու թյուն նե րի հա կու մով՝ թո քե րում թա րա խա կույ տե րի, բրոն խո-
էկ տազ նե րի, խո ռոչ նե րի ձևա վո րու մով:

 Գե նե րա լի զաց ված ձև  
Հիմ նա կա նում նկատ վում է թույլ իմու նային կար գա վի ճա կով ան ձանց 

շրջանում: Հի վան դու թյան այս ձևը ախ տո րոշելը դժ վա ր է:
Բ նո րոշ վում է ՝
•	 ընդ հա նուր թու լու թյամբ, ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ մինչև 39-40ºC, 

մկա նա ցա վե րով, հա մառ գլ խա ցա վով: Հի վանդ նե րի գի տակ ցու թյու-
նը հա ճախ խան գար ված է, նկատ վում է զա ռան ցանք: Տեն դը ան կա-
նոն բնույ թի է՝ 3 շա բաթ և ա վելի տևո ղու թյամբ

•	  մուտ քի դռ նե րում, ինչ պես նաև ռե գի ո նար ավ շային հան գույց նե րում 
բոր բո քային փո փո խու թյուն նե րը բա ցա կա յում են 

•	 ա ռա ջին իսկ օ րե րից զար գա նում է հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա: Սր տի 
տո նե րը խլա ցած են, պուլ սը լա բիլ (տա տա նո ղա կան), ԶՃ-ն՝ ցածր

•	  հի վան դու թյան ծաղկ ման շր ջա նում հի վանդ նե րի մե ծա մաս նու թյունն 
ունենում է ռո զե ո լոզ ցան, ո րը հա վա սա րա չափ է՝ վե րին և ստո րին 
վեր ջույթ նե րի վրա «ձեռ նոց նե րի» ու «ծն կա պան նե րի» տես քով, դեմ-
քին՝ «դի մա կի», պա րա նո ցին՝ «օ ձի քի» տես քով, և կրծ քին: Ցանն աս-
տի ճա նա բար ձեռք է բե րում ար նապղն ձա գույն ե րանգ՝ ժան գա գույն,  
և ան հե տա նում 8-12 օ րից

•	  չա փա վոր ար տա հայտ ված լեյ կո ցի տո զով, լեյ կո ֆոր մու լայի ձախ թե-
քու մով, Է ՆԱ-ի բարձ րա ցում մինչև 40-50 մմ/ժ:

 Բար դու թյուն ներ՝
-  տու լա րե միայի ծագ ման ե րկ րոր դային մե նին գիտ
-  մե նին գոէն ցե ֆա լիտ
-  թո քի թա րա խա կույ տեր
-  պե րի կար դիտ
-  պե րի տո նիտ

 Հի վան դու թյան ել քը բա րեն պաստ է: Մա հա ցու թյու նը չի գե րա զան ցում 
0,5%-ը և հանդիպում է միայն գե նե րա լի զաց ված, թո քային և աբ դո մի նալ ձևե-
րի դեպ քում: 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Տու լա րե միան ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել այն հի վան դու թյուն նե րից, 

ո րոնք ուղեկց վում են ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցու մով.
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-  կատ վի ճանկ ռո ցի հի վան դու թյու նից
-  ժան տախ տի բու բո նային ձևից, ո րը բնո րոշ վում է ՝
	ա վե լի ծանր ըն թաց քով
	 բու բո նի ա րագ զար գա ցու մով (բու բո նը թա րա խա կա լում է հի վան-

դու թյան ա ռա ջին շա բաթ վա վեր ջում)
	 բու բո նի խիստ ցա վո տու թյամբ
	 պե րիա դե նի տով 

- առ նե տի կծ ված քի հի վան դու թյու նից (սո դո կու)
-  թա րա խային լիմ ֆա դե նի տից, ո րի ժա մա նակ նկատ վում է զգա լի թա րա-

խային ախ տա հա րում (ֆ լեգ մո նա, օս տե ո միե լիտ, թա րա խա կույտ) ավ-
շային հան գույ ցին հա րա կից հատ վա ծում 

- ավ շային հան գույ ցի ուռուց քային ախ տա հա րու մից, ո րին բնո րոշ է՝
	 հան գույ ցի զգա լի պն դու թյուն
	պ րոգ րե սիվ աճ՝ ա ռանց հան գույ ցի փափ կե լու հա կու մի: 

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 տվյալ նե րի 
- լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա:

•	  Կեն սա բա նա կան փորձ 
•	 Հա կա մար մին նե րի չե զո քաց ման ռեակ ցիա (ՀՉՌ) 
•	 Շ ճա բա նա կան՝ յու րա հա տուկ շի ճու կային հա կա մար մին նե րի 

տիտ րի աճ հի վան դու թյան ե րկ րորդ շա բաթ վա ըն թաց քում 
      ա) ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա (ԱԳ)
      բ) պա սիվ հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա (Պ ՀԱՌ)
•	 Ա լեր գիկ՝ տու լա րի նային փորձ
•	  Ման րէա բա նա կան՝ տու լա րե միայի հա րու ցիչ նե րը կա րող են 

ա ճեց վել հա տուկ մի ջա վայ րում՝ ցիս տին-գ լյու կո զա պա րու նա կող 
ա րյու նային ա գա րի կամ լա բո րա տոր կեն դա նի նե րին կեն սա բա-
նա կան նյու թի նե րարկ ման մի ջո ցով

•	  Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա՝ ՊՇՌ մե թո դով
 Բու ժում՝

-  Պատ ճա ռա գի տա կան բու ժում 
- Ախ տա ծա գու մային բու ժում
-  Դե զին տոք սի կա ցի ոն բու ժում
- Հի պո սեն սի բի լի զաց նող բու ժում 
- Ըստ ցու ցում նե րի՝ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն ներ
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 ՍԻ ԲԻՐՅԱՆ ԽՈՑ 
Anthrax  (A22)

 Հա րու ցիչ ներ. Հի վան դու թյու նը ա ռա ջա նում է Bacillus anthracis բակ տե-
րիա նե րի՝ օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լուց։ Հա րու ցի չը  գրամ-դ րա կան, չպա տի-
ճա վոր ված, սպոր ա ռա ջաց նող, ան շարժ ցու պիկ ներն են:

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կը կրում են հի մնա կա նում տնային կեն դա նի նե-
րը՝ խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, ձիե րը, ա վա նակ նե րը, խո զե րը և 
այլն, վայ րի կեն դա նի նե րից՝ եղ ջե րու նե րը, այ ծյամ նե րը և այլն:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը մար դու օր գա-
նիզմ են ներ թա փան ցում մաշ կի և լոր ձա թա ղան թի ամ բող ջա կա նու թյան 
խախտ ման, սպոր պա րու նա կող փո շի ներշնչե լու կամ վա րակ ված սնն դամ-
թերք (հում վի ճա կում, վատ թեր միկ մշակ ված կամ ծխա հար ված մսամ թերք) 
օգ տա գոր ծե լու դեպ քում:  

Փո խանց ման ուղի. Մաշ կային վա րա կը տե ղի է ունե նում հի վան դու թյու նից 
ան կած կեն դա նի նե րի հյուս վածք նե րի, բա ղարկ ված՝ կոն տա մի նաց ված մոր-
թու, կաշ վի,  բր դի, մսե ղի քի, դրան ցից պատ րաստ ված մթեր քի  կամ վա րակ-
ված կեն դա նի նե րից աղ տոտ ված հո ղի հետ շփ ման դեպ քում: Սի բի րյան խո-
ցի հա րուցիչի սպոր նե րը կաշ վի, մոր թու ար տադ րու թյան ժա մա նակ ար տադ-
րա կան գոր ծըն թա ցում օր գա նիզմ կա րող են ան ցնել շնչա ռա կան ուղի նե րով: 
Ա ղես տա մոք սային ուղու սի բի րախտ կա րող է ա ռա ջա նալ  ոչ լրիվ ջեր մային 
մշակ ման են թարկ ված աղ տոտ ված մսամ թեր քի օ րալ ճա նա պար հով օր գա-
նիզմ ներ թա փանց ման մի ջո ցով: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն չի պա հանջ վում: 
Ախ տա ծա գու մը. Վա րա կի մուտ քի դուռ է վնաս ված մաշ կը, հազ վա դեպ՝ 

շնչու ղի նե րի և ա ղես տա մոք սային 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 ա ռա ջա նում է → 

հա րու ցի չի բազ մա ցում → էկ զո տոք սի նի ար տադ րում → ո րի ար դյուն-
քում ա ռա ջա նում է տե ղային ա րյան շր ջա նա ռու թյան խան գա րում → 
այ նու հետև ի հայտ է գա լիս շճա հե մո ռա գիկ բոր բո քում՝ հյուս վածք-
նե րի այ տուց և կոա գու լյա ցի ոն նեկ րոզ → ո րը վե րած վում է սի բի-
րախ տային կար բուն կու լի → ախ տա հար վում են մո տա կա ռե գի ո նար 
ավ շային հան գույց նե րը → ա ռա ջաց նե լով լիմ ֆա դե նիտ: 

Աէ րո գեն ճա նա պար հով վա րա կում
•	  հա րուցիչի սպոր նե րը → թա փան ցե լով վե րին շնչու ղի ներ՝ դուրս են 

գա լիս սպոր նե րից վե րած վում են վե գե տա տիվ ձևե րի՝ ա ռա ջաց նե-
լով  լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում, բոր բոք ման օ ջա խում կու տակ-
վում են մեծ քա նա կու թյամբ  մակ րո ֆա գեր, ո րոնք → ֆա գո ցի տո զի 
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են են թար կում հա րու ցիչ նե րին → ախ տա հար ված մակ րո ֆա գե րը և 
հա րու ցիչ նե րի մի մա սը → կու տակ վում են միջ նոր մի ավ շային հան-
գույց նե րում → այս տեղ հա րու ցիչ նե րը բազ մա նում են և կու տա կվում 
→ ա ռա ջաց նե լով միջ նոր մի ավ շային հան գույց նե րի նեկ րոզ՝ մե ռու-
կա ցում → ո րը բե րում է հե մո ռա գիկ մե դիաս թե նի տի ա ռա ջաց ման 
(միջ նոր մի բջ ջան քի բոր բո քում,) լց վե լով ա րյան հուն՝ ա ռա ջաց նում 
են բակ տե րե միա: 

Ա ղի քային վա րակ
•	 ս պոր նե րը → վե րած վում են վե գե տա տիվ ձևի ա ղես տա մոք սային հա-

մա կար գի լոր ձա թա ղան թում → կու տակ վե լով են թա լոր ձա թա ղան-
թային շեր տում → ախ տա հա րում են ռե գի ո նար ավ շային հան գույց նե-
րը → և ա ռա ջաց նում հի վան դու թյան ա ղի քային ձևը: Հա րու ցիչ նե րի՝ 
ա րյան մեջ ներ թա փանց ման դեպ քում այն վե րա փոխ վում է սեպ տիկ 
ձևի:

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

Գաղտ նի շր ջան. Սո վո րա բար տևում է 1-7 օր, չնա յած հնա րա վոր է նաև 60 
օ րից ա վելի:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Մար դուց մար դուն փո խան ցում դիտ վում 
է սի բի րյան խո ցի վեր քային մա կե րե սի, ար տա զա տու կի հետ ան պաշտ պան 
ձեռ քե րով շփ վե լիս, ինչ պես նաև թո քային ձևի ժա մա նակ՝ հա զա լիս, մար սո-
ղա կան ուղի նե րի ար տա զա տուկ նե րի հետ շփ վե լիս:  Սպոր նե րը հո ղում և այլ 
մի ջա վայ րե րում կա րող են կեն սու նակ մնալ տաս նյակ տա րի ներ: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Հի վան դա նա լուց հե տո մար դիկ ձեռք են բե րում  կա-
յուն և եր կա րատև ա նըն կա լու նա կու թյուն:   Նկա րագր ված են կրկն վող դեպ-
քեր ա ռա ջին ան գամ հի վան դա նա լուց 10-20 տա րի ան ց։

Կ լի նի կա
 Մաշ կային ձևը հան դի պում է սի բի րախ տի 98-99% դեպ քե րում: Նրա ա մե-

նա հա ճախ նկատ 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 

(1-3 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 լայի): 
Վեր ջինս քո րե լիս կամ ինք նա բե րա բար պայ թե լիս ա ռա ջանում է 
սև կամ 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 
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ե րկ րոր դային՝ «դուստր» բշ տեր, ո րոնք պայ թե լիս մե ծաց նում են խո-
ցի չա փե րը: 

- 1-2 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 ան ցավ (կարևոր ախ տա նիշ է) խիտ կեղև 
(ստրուպ), 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 չի պատ-
ճառով հի վան դու թյունը ստացել է ան վան ումը (հուն. anthrax-ա ծուխ): 
Նրա չա փե րը տա տան վում են մի քա նի մի լի մետ րից մինչև 10 սմ:

 Վե րը նշ ված մաշ կի ախ տա հա րում նե րը ուղեկց վում են քո րով և այ րո ցի 
զգա ցու մով: Սո վո րա բար ա ռա ջա նում է մեկ կար բուն կուլ, եր բեմն նրանց թի վը 
կա րող է հաս նել 10-20-ի և ա վե լիի:

-  կար բուն կու լի շուր ջը զար գա նում է հա րա կից հյուս վածք նե րի այ-
տուց և մաշ կի հի պե րե միա, ա ռա վել ար տա հայտ ված՝ դեմ քի վրա 
տե ղա կայ վե լու դեպ քում: Պեր կու սի ոն մուր ճի կով խփե լիս հա ճախ 
այ տու ցի շր ջա նում դիտ վում է դոն դո ղան ման դող (Ս տե ֆանս կու 
ախ տա նիշ):

 Կար բուն կու լը հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում է մաշ կի բաց մա սե րում, հա-
ճախ վե րին վեր ջույթ նե րի վրա (մա տներ, դաս տակ, նա խա բա զուկ, բա զուկ), 
ճա կա տին, քուն քե րի, կզա կի շր ջա նում: Վտան գա վոր է կար բուն կու լի տե ղա-
կա յու մը դեմ քի վրա (քիթ, շր թունք ներ, այ տեր), քա նի որ այ տու ցը կա րող է 
տա րած վել վե րին շնչու ղի նե րի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով աս ֆիք սիա:

-  ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նիտ՝ մե ծա ցած ավ շային հան գույց նե րը, որ պես 
կա նոն, ան ցավ են և չեն թա րա խա կալ ում: 

- ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիայի երևույթ ներ՝ տենդ մինչև 40ºC, ը նդ-
հա նուր թու լու թյուն, գլ խա ցավ, ա դի նա միա, տա խի կար դիա, ո րոնք 
զար գա նում են 1-ին օր վա վեր ջում և 2-րդ օր վա սկզ բում: 

Հի վան դու թյան բա րեն պաստ ել քի դեպ քում տեն դը պահ պան վում է 5-7 օր, 
մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը իջ նում է: Տե ղային երևույթ նե րը աս տի ճա նա բար մա-
րում են, կեղևը ը նկ նում է 2-3-րդ շա բաթ վա վեր ջում:

 Խո ցե րի թվի ա վե լա ցու մը հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նի վրա  
զգա լի ազ դե ցու թյուն չի թող նում, ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն ունի տա րի քը:

 Սի բի րախ տի դեմ պատ վաստ ված նե րի շրջանում հի վան դու թյու նը ըն թա-
նում է թեթև, ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րը կա րող են բա ցա կայել, մաշ-
կային փո փո խու թյուն նե րը ար տա հայտ ված չեն (հի շեց նում են սո վո րա կան 
ֆու րուն կուլ): 

Է դե մա տոզ տար բե րակ
-  հան դի պում է հազ վա դեպ 
- ըն թա նում է ա վե լի ծանր՝ ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայի 

երևույթ նե րով
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-  հի վան դու թյան սկզ բում զար գա նում է այ տուց՝ ա ռանց կար բուն կու լի 
ա ռա ջաց ման, պինդ, ան ցավ այ տու ցի տե ղում ա վե լի ո ւշ զար գա նում 
է մաշ կի մե ռու կա ցում, ո րը ծածկ վում է կեղևով:

 Բու լոզ տար բե րակ
-  հան դի պում է հազ վա դեպ 
- ին տոք սի կա ցիան և տեն դը ար տա հայտ ված են
-  վա րա կի մուտ քի դռ նե րում տի պիկ կար բուն կու լի փո խա րեն ա ռա ջա-

նում են հե մո ռա գիկ հե ղու կով լց ված բշ տեր՝ բոր բոք ված ին ֆիլտ րաց-
ված հիմ քի վրա: Բշ տե րը, հաս նե լով մեծ չա փե րի, բաց վում են հի-
վան դու թյան 5-10-րդ օ րը՝ ա ռա ջաց նե լով մեծ խո ցային մա կե րես ներ: 

Է րի զի պե լոիդ տար բե րակ 
- ա մե նա հազ վա դեպ հան դի պող տար բե րակն է 
- ըն թա նում է ա վե լի թեթև, ունի բա րեն պաստ ե լք 
- ա ռա ջա նում են մեծ քա նա կով սպի տա կա վուն բշ տեր՝ լց ված թա փան-

ցիկ հե ղու կով, ո րոնք տե ղա կայ ված են այ տուց ված, կարմ րած, բայց 
ան ցավ մաշ կի վրա: Բշ տե րի բաց վե լուց հե տո մնում են բազ մա թիվ 
խո ցեր, ո րոնք շուտ չո րա նում են:

 Թո քային ձև
- ս կիզ բը սուր է՝ դո ղով, սար սու ռով, մարմ նի ջեր մու թյան ա րագ բարձ-

րա ց մամբ՝ մինչև 40ºC և ա վե լի:
-  հի վան դու թյան ա ռա ջին իսկ ժա մե րից հի վան դի վի ճա կը շատ ծան-

րա նում 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 (120-140 զարկ/ րո պե), ԶՃ-ն 
իջ նում է: Թո քե րում լս վում են չոր և թաց խզ զոց ներ, եր բեմն՝ պլև րայի 
քս ման աղ մուկ:

-  դիտ վում են վե րին շնչու ղի նե րի կա տա ռալ երևույթ ներ (հազ, փռշտոց, 
հար բուխ, ձայ նի խռ պո տում), կո նյուկ տի վիտ

-  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 ցու թյու նը բարձր է: Մա հը վրա է հաս նում հի վան դու թյան 
2-3-րդ օ րը ։

Ա ղի քային ձև
- սկս վում է սուր՝ ջեր մու թյան բարձ րա ց մամբ, ար տա հայտ ված ին տոք-

սի կա ցիայի երևույթ նե րով
- ա ռա ջա նում են սուր, կտ րող բնույ թի ցա վեր ո րո վայ նում, ա րյու նային 

լուծ և փսխում
- ո րո վայ նը փք ված է, շո շա փե լիս շատ ցա վոտ, առ կա են ո րո վայ նամզի 

գրգռ ման նշան ներ
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-  մա հա ցու թյու նը բարձր է: Հի վանդ նե րը մա հա նում են հի պո վո լե միկ, 
ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ շո կից:

 Սի բի րախ տի վե րը նշ ված բո լոր ձևե րը կա րող են ուղեկցվել բակ տե րե միա 
ե րկ րոր դային օ ջախ նե րի զար գա ցու մով՝ սի բի րախ տային մե նին գիտ, մե նին-
գոէն ցե ֆա լիտ, լյար դի, փայ ծա ղի, ե րի կամ նե րի ախ տա հա րում:

 Սի բի րախ տի սեպ տիկ ձևը  հան դի պում է բա վա կա նին հազ վա դեպ:
 Հի վան դու թյան ա ռա ջին իսկ օ րե րից մահ վան պատ ճառ  կա րող են լի նել՝ 

- ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ շո կը
- գլ խու ղե ղի այ տու ցը 
- ա ղես տա մոք սային ա րյու նա հո սու թյու նը
-  պե րի տո նի տը:

 Մաշ կային ձևի ժա մա նակ ել քը բա րեն պաստ է՝ ի տար բե րու թյուն սեպ տիկ 
ձևի: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է 
 y կ լի նի  կա կան ախ տա ն շան նե րի 
 y հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի
 y  լա բո րա տոր հե տա զոտ ման (ման րէա դիտ ման և ման րէա բա նա կան) 

տվյալ նե րի վրա.
-  հա րուցիչի կուլ տու րայի ան ջա տում և նրա իդեն տի ֆի կա ցիա՝ 

նույ նա կա նա ցում 
- ի մու նաֆ լյո ւո րես ցեն տային՝ Ի ՖԱ մե թո դը
-  մաշ կաա լեր գիկ փորձ
- շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյան դրա կան ար դյունք նե րը (ELISA, West-

ern blot, թու նա վոր նյու թի ո րո շում, խրո մա տոգ րա ֆիա, հա կա մար-
մին նե րի իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն տային թեստ (Ի ՖԱ), ՊՇՌ:

 Բու ժում
-  պատ ճա ռա գի տա կան  
-  ախ տա ծա գու մային 
-  ին ֆու զի ոն դե զին տոք սի կա ցի ոն 
-  կոր տի կոս տե րոիդ ներ՝ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան
-  մաշ կային ձևը տե ղային բու ժում չի պա հան ջում: 
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Բ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈԶ 
Brucellosis (A23)

 Հա րու ցիչ ներ. Հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նում են բրու ցել նե րի հետևյալ տի-
պե րը՝ Brucella melitensis, Br. abortus, Br. suis, B. canis, Br. ovis, Br. neotomae: Մար-
դու հա մար սրան ցից ա ռա վել ախ տա ծին են ա ռա ջին ե րե քը: 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյու րը գլ խա վո րա պես մանր և խո շոր եղ-
ջե րա վոր կեն դա նի ներն են և խո զե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է կղան քա բե րա նային, 
կոն տակ տա կեն ցա ղային, աէ րո գեն մե խա նիզմ նե րով: 

Փո խանց ման ուղի.  Վա րա կը փո խանց վում է վա րակ ված կեն դա նու ըն կեր-
քի, ա րյան, պտ ղաջ րի, սե ռա կան ուղի նե րի ար տա զա տուկ նե րի հետ ո ւղ ղա կի 
շփ ման կամ հում կաթ և կաթ նամ թերք  (չ պաս տե րի զաց ված կաթ, ա ղաջ րում 
ան բա վա րար մշակ ված պա նիր) օգ տա գոր ծե լու դեպ քում, հնա րա վոր է նաև 
վա րակ ման աս պի րա ցի ոն ուղին:

 Գաղտ նի շր ջան. Սո վո րա բար տևում է 5-60 օր, ա ռա վել հա ճախ՝ 1-2 ա միս, 
հազ վա դեպ՝ մի քա նի ա միս: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Ի րա կա նաց վում է կլի նի կա կան ա ռող-
ջա ցու մից հե տո 2 տար վա ըն թաց քում: 

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 դու թյան ախ տա ծագ ման  գոր ծըն թա ցում 
ա ռանձ նաց նում են 5 փուլ.

•	 ավ շային ներ թա փանց ման և լիմ ֆո ռե ցեպ տոր գրգ ռում նե րի փուլ 
•	 ա ռաջ նային գե նե րա լի զա ցիայի փուլ
•	  բազ մաօ ջա խային տե ղա կա յում նե րի փուլ 
•	 ար տաօ ջա խային սեր ման ման և ռեակ տիվ ա լեր գիկ փո փո խու թյուն-

նե րի փուլ  
•	 ռե զի դո ւալ մե տա մոր ֆո զի փուլ  

Դա սա կար գում  (ը ստ Ռուդնևի)
1. Ըստ ըն թաց քի տևո ղու թյան տար բե րում են բրու ցելոզի հետևյալ 

ձևե րը
–  սուր (մինչև 3 ա միս) 
– են թա սուր (մինչև 6 ա միս)
– քրոնիկ  (6 ամ սից ա վելի) 

2. Ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝
–  թեթև
–  մի ջին ծան րու թյան
–  ծանր 
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Ըստ կլի նի կա կան գոր ծըն թա ցի փու լե րի՝ հի վան դու թյան յու րա քան չյուր 
դեպ քում տար բե րում ե ն՝

–  կոմ պեն սա ցիայի փուլ
–  սուբ կոմ պեն սա ցիայի փուլ
–  դե կոմ պեն սա ցիայի փուլ

Քրոնիկ բրու ցե լո զի դա սա կար գու մը  (ը ստ Ռուդնևի)
I.  Վիս ցե րալ ձև 
ա)  սիրտ-ա նո թային
բ)  թո քային
գ)  հե պա տո լիե նալ 

II. Ոսկ րահո դային (լո կո մո տոր) ձև 
ա)  հո դե րի ախ տա հա րում
բ)  ոսկ րե րի ախ տա հա րում
գ) «փա փուկ կմախ քի» ախ տա հա րում
դ)  կոմ բի նաց ված

III.  Նյար դային ձև (նեյ րոբ րու ցելոզ) 
ա)  ծայ րա մա սային նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րում
բ)  կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րում
գ) փ սի խոբ րու ցելոզ

IV.  Մի զա սե ռա կան ձև
V. Կ լի նի կո րեն կոմ բի նաց ված ձև
VI. Ք րո նիկ բրու ցե լոզ -  միքստ՝ 

բ րու ցե լոզ +  մա լա րիա, 
բ րու ցե լոզ + տու բեր կու լոզ, 
բ րու ցե լոզ + սի ֆի լիս
բրու ցե լոզ + տու լա րե միա և այլն

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Մար դուց մար դուն վա րակ ման փաս տեր 
չեն ար ձա նագր վել: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Մարդ կանց ըն կա լու նակ ությու նը ոչ խա րի և այ ծի 
բրու ցե լո զի նկատ մամբ բա վա կա նին բարձր է: Հի վան դա նա լուց հե տո ձեռք 
է բեր վում ա նըն կա լու նակ թյուն, ըն դ ո րում՝ խա չաձև, սա կայն չի բա ցառ վում 
կրկ նա վա րա կու մը: 

Կ լի նի կա
Հի վան դու թյան կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը շատ պո լի մորֆ են: 

Վա րա կի օ ջախ նե րում հա ճախ հան դի պում է գաղտ նի ըն թա ցող բրու ցե լոզ, 
ո րի դեպ քում բրու ցե լ նե րը օր գա նիզ մում գտն վում են «նիր հող» վա րա կի ձևով՝ 
ա ռա ջաց նե լով օր գա նիզ մի իմու նաա լեր գիկ վե րա փո խում: Վա րակ ված ան-
ձանց մի մա սին ման րակր կիտ հե տա զոտելու ար դյուն քում կա րե լի է հայտ նա-
բե րել հի վան դու թյան ո րոշ ախ տան շան ներ՝ ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցում, 
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նյար դային հա մա կար գի ֆունկ ցի ո նալ խան գա րում ներ, լյար դի և փայ ծա ղի 
մե ծա ցում և այլն: Այս պի սի մարդ կանց շրջանում շճա բա նա կան և Բյուր նե ի 
մաշ կաա լեր գիկ փոր ձե րը դրա կան են:

 Սուր բրու ցելոզի հիմ նա կան կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն ներն են.
-  բարձր ջեր մու թյուն (39-40ºC և ա վելի): Ջեր մային կո րա գի ծը մի 

շարք դեպ քե րում ունի հա կում ա լի քաձև ըն թաց քի, հա ճախ ան կա-
նոն (սեպ տիկ) տի պի է՝ օր վա ըն թաց քում մեծ տա տա նում նե րով, 
կրկն վող դո ղով և ա ռատ քրտնար տադ րու թյամբ: Ա ռանց հա կա-
բի ո տի կա թե րա պիայի տեն դը կա րող է տևել 3-4 շա բաթ և ա վելի, 
ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րը բա ցա կա յում են, չնա յած մարմ նի 
բարձր ջեր մաս տի ճա նին  (39ºC և ա վելի) հի վան դի ինք նազ գա ցո-
ղու թյու նը մնում է բա վա րար (կա րող է գիրք կար դալ, հե ռուս տա-
ցույց դի տել և այլն),

-  գե նե րա լի զաց 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 շր ջա-
կա հյուս վածք նե րի հետ:

 Սուր բրու ցե լո զի գլ խա վոր տար բե րա կումն է օ ջա խային փո փո խու թյուն նե-
րի (մե տաս տազ նե րի) բա ցա կա յու թյու նը:

 Հե նա շար ժա կան հա մա կար գի ախ տա հա րու մը սուր բրու ցելոզի ժա մա նակ 
ար տա հայտ վում է կար ճատև հո դա ցա վե րով:

 Ժա մա նա կին և ճիշտ ան ցկաց ված բուժ ման դեպ քում հի վանդ նե րի ո րոշ մա-
սը 1-2 տա րի ան ց ա ռող ջա նում է, չնա յած հի վան դու թյու նը հա ճախ ձգձգվում 
և ըն դու նում է քրոնիկ ըն թացք: Քրոնիկ 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 քրոնիկ 
բրուցելոզ), ո րոշ դեպ քե րում այն զար գա նում է միան գա մից՝ շր ջան ցե լով հի-
վան դու թյան սուր  շր ջա նը (ա ռաջ նային քրոնիկ բրուցելոզ):

Քրոնիկ բրու ցե լո զի  ը նդ հա նուր նշան նե րին  կա րե լի է դա սել ՝
- եր կա րատև սուբ ֆեբ րի լի տե տը 
- ընդ հա նուր թու լու թյու նը, աշ խա տու նա կու թյան իջե ցու մը
- գրգռ վա ծու թյու նը, խան գար ված քու նը 
- ա խոր ժա կի ան կու մը
-  գե նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիան
 Նոր ա ռա ջա ցած փա փուկ, շո շա փե լիս զգա յուն կամ ցա վոտ ավ շային հան-

գույց նե րի հետ մեկ տեղ նկատ վում են մանր, շատ պինդ, ան ցավ, կարծ րա ցած 
ավ շային հան գույց ներ (0,5-0,7 սմ տրա մագ ծով)

-  հա ճախ հայտ նա բեր վող հե պա տոսպ լե նո մե գա լիան
-  վե րը նշ ված ախ տան շան 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 
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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 լոր ձա թա ղան թի ախ տա հա րում և այլն, ո րոնք հան դի պում են 
հազ վա դեպ:

 Հե նա շար ժա կան հա մա կար գի ախ տա հար ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

- բ նո րոշ են պո լիարթ րիտ ներ, հա ճախ ախ տա հար վում են խո շոր հո դե-
րը՝ ծն կային, ա րմն կային, ուսային, կոն քազդ րային, հազ վա դեպ՝ ոտ-
նա թա թե րի և դաս տակ նե րի մանր հո դե րը: Հո դե րը եր բեմն այ տուց-
վում են, ձևա փոխ վում, տձևա նում պե րիարթ րի տի, բուր սի տի, էկ զոս-
տոզ նե րի զար գաց ման հետևան քով, շար ժու նա կու թյու նը նրան ցում 
սահ մա նա փակ վում է, մաշ կի գույ նը, որ պես կա նոն, չի փո փոխ վում: 

Ա մեն մի նոր սրաց ման դեպ քում ի հայտ են գա լիս ը ստ տե ղա կայ ման նոր 
մե տաս տազ ներ, ին չը վե րա բե րում է ոչ միայն հո դե րին, այլ նաև ուրիշ օր գա-
նային ախ տա հա րում նե րին 

– օս տե ո պո րոզ ներ չեն դիտ վում 
– ախ տա հար վում է ող նա շա րը՝ հա ճախ գոտ կային հատ վա ծում
– բ նո րոշ են սակ րոի լե իտ ներ՝ կոն քի ո սկ րե րի բոր բո քում, ո րոնք ունեն 

մեծ ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն, քա նի որ դրանք հազ վա դեպ են 
լի նում այլ պատ ճա ռա գի տու թյան: Այս պատ ճա ռով սակ րոի լե ի տի 
հայտ նա բե րու մը կարևոր է: Գո յու թյուն ունեն մի շարք ախ տո րո շիչ 
մե թոդ ներ.
 Է րիք սո նի հա մախ տա նիշ՝ հի վան դին պառ կեց նում են վի րա կա-

պային սե ղա նին մեջ քի կամ կող քի վրա և սեղ մում վե րին զստոսկ-
րե րի կա տա րը: Միա կող մա նի սակ րոի լե ի տի դեպ քում ցավն 
ա ռա ջա նում է ախ տա հար ման կող մում, ե րկ կող մա նի ի դեպ քում՝ 
սր բա նում, եր կու կող մից: 

 Նախ լա սի հա մախ տա նիշ՝ հի վան դին ե րես նի վայր պառ կեց նում 
են սե ղա նին, ոտ քե րը ծա լում ծն կային հո դում: Ոտ քը բարձ րաց-
նե լիս ա ռա ջա նում է ցավ ախ տա հար ված սր բա նազս տային 
հո դում:

  Լառ ռեյի համախ տա նիշ՝ հի վան դին մեջ քի վրա պառ կեց նում են 
սե ղա նին, եր կու ձեռ քով բռ նում են զս տոսկ րե րի թևե րից և ձգում 
դե պի դուրս, ա ռա ջա նում է ցավ ախ տա հար ված կող մում:

  Ջոն-Բե ռի հա մախ տա նիշ՝ հի վան դին մեջ քի վրա պառ կեց նում 
են սե ղա նին, ցայլ քը ո ւղ ղա հա յաց ներքև սեղ մե լիս ա ռա ջա նում է 
ցավ սր բա նազս տային հո դում։

Քրոնիկ բրու ցելոզի ժա մա նակ հա ճախ ախ տա հար վում են ոչ միայն հո դե-
րը, այլ նաև մկան նե րը:
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 Մի ո զիտ նե րը ար տա հայտ վում են ՝
– եր կա րատև, ին տեն սիվ, բութ ցա վե րով, ո րոնք հա ճախ կապ ված են 

ե ղա նա կի փո փոխ ման հետ
–  շո շա փե լիս մկան նե րի հաս տա շեր տում (հիմ նա կա նում վեր ջույթ նե րի 

և գոտ կա տե ղի) հայտ նա բեր վում են տար բեր ձևե րի (թմ բիկ նե րի շա-
րա նի, հազ վա դեպ՝ կլոր և օ վա լաձև) պն դա ցում ներ, ժա մա նա կի հետ 
մկան նե րի փո փո խու թյուն նե րը մի հատ վա ծում ան ցնում են և ի հայտ 
գա լիս այլ մկա նախմ բե րում և այս պես շա րու նակ, մինչև քրոնիկ բրու-
ցելոզը ձեռք բե րի ե րկ րոր դային գաղտ նի ըն թացք:

Քրոնիկ բրու ցե լո զով հի վանդ նե րի 50-60%-ի շրջանում հայտ նա բեր վում 
են ֆիբ րո զիտ ներ (ցե լյու լիտ ներ), ո րոնք տե ղա կայ վում են սրունք նե րի, նա-
խա բա զուկ նե րի և ա ռա վել հա ճախ մեջ քի ու գոտ կա տե ղի են թա մաշ կային 
ճար պաբջ ջան քում: Սրանք իրեն ցից ներ կա յաց նում են փա փուկ, շո շա փե լիս 
ցա վոտ կամ զգա յուն (եր բեմն հի վանդ ներն իրենք են ուշադ րու թյուն դարձ-
նում դրանց վրա), 5-10 մմ-ից մինչև 3-4 սմ գո յա ցու թյուն ներ: Հե տա գա յում 
ֆիբ րո զիտ նե րը կա՛մ լրիվ ներծծ վում են, կա՛մ կարծ րա նում, դառ նում ան ցավ 
և պահ պան վում եր կար ժա մա նակ: Հի վան դու թյան սրա ցում նե րի ժա մա նակ 
հնա րա վոր է նոր ֆիբ րո զիտ նե րի ա ռա ջա ցում:

 Նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րու մը հա ճախ ար տա հայտ վում է 
ռա դի կու լիտ նե րով, պլեք սիտ նե րով, զ գա ցո ղու թյան խան գա րում նե րով, միջ-
կո ղային և այլ տե սա կի նև րալ գիա նե րով, լսո ղա կան և տե սո ղա կան նյար դե-
րի ախ տա հա րու մով՝ լսո ղու թյան և տե սո ղու թյան սրու թյան զգա լի իջե ցու մով: 
Կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րու մը (բրու ցելոզային միե-
լիտ ներ, մե նին գիտ ներ, էն ցե ֆա լիտ ներ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ ներ) հազ վա դեպ 
է նկատվում, ըն թա նում է եր կա րատև և բա վա կա նին ծանր: Վե գե տա տիվ 
նյար դային հա մա կար գի ախ տա հար ման դեպ քում խախտ վում է ա նոթ նե-
րի տո նու սը, ի հայտ է գա լիս ծայ րա մա սային ցիա նոզ (ակ րո ցիա նոզ), ա ռատ 
քրտ նար տադ րու թյուն, մաշ կի սնուց ման ախ տա հա րում ներ:

 Սե ռա կան հա մա կար գի փո փո խու թյուն ներն ար տա հայտ վում են 
տ ղա մարդ կանց շրջանում՝ 
y	օր խի տով 
y	 է պի դի դի մի տով
y	  պո տեն ցիայի իջե ցու մով

 կա նանց շրջանում՝
y	  սալ պին գիտ ներով (փո ղե րի բոր բո քում)
y	  մետ րիտ ներ ով
y	 էն դո մետ րիտ ներով

 Զար գա նում է դաշ տա նա դա դար (ա մե նո րեա), կա րող է ա ռա ջա նալ 
չբե րու թյուն: Հղի նե րի շրջանում հա ճախ տե ղի են ունե նում վի ժում ներ, 
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մե ռե լած նու թյուն ներ, վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյուն ներ, ե րե խա նե րի շրջանում՝ 
բնա ծին բրու ցե լոզ: 

Եր բեմն դիտ վում են աչ քե րի ախ տա հա րում ներ 
y	ի րիտ ներ, իրի տո ցիկ լիտ ներ
y	  խո րի ո ռե տի նիտ ներ
y	  կե րա տիտ ներ
y	  տե սո ղա կան նյար դի ատ րո ֆիա:

 Հա րուցիչի աէ րո գեն փո խանց ման դեպ քում հա ճախ զար գա նում են դան-
դաղ ըն թա ցող բրու ցելոզային թո քա բոր բեր, ո րոնք չեն են թարկ վում հա կա բի-
ո տիկ նե րով բուժ մա նը:

 Սիրտ-ա 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:

y	Բ րու ցե լո զի քրոնիկ ձևե րից հե տո հա ճախ դիտ վում են մնա ցոր դային 
(ռե զի դո ւալ) երևույթ ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են օր գա նիզ մի 
իմունաալեր գիկ վե րա փո խու մով և վե գե տա տիվ նյար դային հա մա-
կար գի խան գա րում նե րով: 

Մ նա ցոր դային երևույթ նե րը հիմ նա կա նում ֆունկ ցի ո նալ են.
- ա ռատ քրտ նար տադ րու թյուն
- գրգռ վա ծու թյուն
-  նյար դահո գե կան փո փո խու թյուն ներ 
- արթ րալ գիա ներ, ո րոնք կա յուն չեն:

 Հո դա ցա վերն ուժե ղա նում են ֆի զի կա կան աշ խա տան քի ժա մա նակ և 
ե ղա նա կի փո փո խու թյուն նե րի հետ կապ ված: Այս դեպ քում հո դե րում տե սա-
նե լի փո փո խու թյուն ներ չկան: Հի վանդ նե րի մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը նոր մալ 
է կամ են թա տեն դային: 

Ռե զի դո ւալ երևույթ նե րը կա րող են լի նել օր գա նա կան.
-  հո դե րի դե ֆոր մա ցիա հար հո դային հյուս ված քի գե րա ճի հետևան քով
-  հե նա շար ժա կան հա մա կար գի կա յուն և ան վե րա դարձ փո փո խու-

թյուն ներ, ո րոնք մի շարք դեպ քե րում պա հան ջում են վի րա հա տա-
կան մի ջամ տու թյուն:

 Հի վան դու թյան ել քը կյան քի ա ռու մով բա րեն պաստ է, աշ խա տու նա կու-
թյան ա ռու մով՝ հա մար վում է ոչ բա վա րար: Մա հա ցու թյու նը շատ ցածր է: 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
Բ րու ցե լո զի ախ տո րո շու մը հիմն ված է հետևյալ տվյալ նե րի վրա.

- կ լի նի կա կան
-  հա մա ճա րա կա բա նա կան (մաս նա գի տա կան  կամ կեն ցա ղային վա-

րա կում)
-  լա բո րա տոր հե տա զոտ ման՝
•	  ման րէա բա նա կան՝ բրու ցել նե րի ան ջա տում կեն սա բա նա կան նմու շից 
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•	 շ ճա բա նա կան՝ Ռայ տի, Հե դել սո նի ռեակ ցիա ներ (ս տան դարտ ագ-
լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա ներ, հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րի  ի 
հայտ գա լուց հե տո վերց րած շի ճու կում հա կա մար մին նե րի տիտ րի 
բարձ րա ցում՝ >= 160) կամ

•	 ELISA (IgA, IgG, IgM), 2-Մեր կապ տոէ թա նոլ, կոմպլեմենտի կապ ման, 
իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն տային՝ Ի ՖԱ թես տե րի և ռա դի ոի մու նային հե-
տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով ան տի լի պո պո լի սա խա րի դային հա կա-
մար մին նե րի հայտ նա բե րում

 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Սուր բրու ցե լո զը ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել 
y	ո րո վայ նային տի ֆից
y	  մա լա րիայից
y	  սեպ սի սից
y	  տու լա րե միայից
y	  վիս ցե րալ լեյշ մա նի ո զից
y	  լիմ ֆոգ րա նու լո մա տո զից և այլն 

են թա սուր և քրո նիկ բրու ցելոզը՝
y	  տար բեր տե ղա կայ ման պա լա րախ տե րից
y	ռև մա տիզ մից, ռև մա տոիդ հո դա բոր բից
y	  սի ֆի լի սային և գո նո րեային պո լիարթ րիտ նե րից:

 Բու ժում. Բուժ ման սկզ բունք նե րը և մե թոդ նե րը կախ ված են բրու ցե լո-
զի կլի նի կա կան ձևե րից: Ա ռաջ նային լա տենտ ձևե րի ժա մա նակ բու ժում չի 
ան ցկաց վում: Սուր և են թա սուր բրու ցե լո զի բուժ ման հա մար նշա նա կում են 
հա կա բի ո տիկ ներ: 

Քրոնիկ բրու ցե լո զի ժա մա նակ հա կա բի ո տիկ նե րը կի րառ վում են միայն 
սրաց ման շր ջա նում՝ ար տա հայտ ված կլի նի կա-լա բո րա տոր փո փո խու թյուն-
նե րի դեպ քում: Են թա սուր և քրոնիկ բրու ցելոզի ժա մա նակ հե նա շար ժա կան և 
ծայ րա մա սային նյար դային հա մա կար գե րի ա ռա վել ախ տա հար ման դեպ քում 
նշա նա կում են հա կա հիս տա մի նային և ոչ ստե րոի դային հա կա բոր բո քային 
դե ղա մի ջոց ներ: 

Ար տա հայտ ված բոր բո քային փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում (օր խիտ, նև րիտ 
և այլն) նշա նա կում են կոր տի կոս տե րոիդ ներ: 
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Գ ՐԻՊ, ԳՐԻ ՊԱՆ ՄԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ  
ԵՎ ՍՈՒՐ ՇՆ ՉԱ ՌԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ  

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ (ՍՇՎՀ) 
Influenza (J10)

 Հա րու ցիչ ներ. Հայտ նի են գրի պի վի րու սի ե րեք տի պեր՝ A, B և C, ո րոնք 
վի րու սի վրա  ե ղած ե լուս նե րի՝ նեյ րա մի նի դա զա նե րի և հե մագ լյու տի նին նե րի 
զու գորդ ման շնոր հիվ ա պա հո վում են գրի պի վի րու սի ա վե լի քան 144  են թա-
տի պեր: Գրի պի A տի պի հետ են կապ վում լայ նո րեն տա րած ված հա մա ճա-
րակ նե րը և պան դե միա նե րը, B տի պը հազ վա դեպ է ա ռա ջաց նում հա մա ճա-
րակ ներ, C տիպն ա ռա ջաց նում է ե զա կի դեպ քեր և փոքր տե ղային բնույ թի 
խմ բային բռն կում ներ: A տի պի գրի պի վի րուս նե րը ունեն կեն դա նա կան ծա-
գում, շր ջա նառ վում են կեն դա նի նե րի շր ջա նում (տ նային կեն դա նի ներ՝ խո զեր, 
ձիեր, ջր լող թռ չուն ներ՝ վայ րի սա գեր և այլն), կեն դա նի նե րից վա րակ վում են 
նաև մար դիկ (պան դե միկ նե րու ժով գրի պի վի րուս ներ), եր բեմն մարդ կային 
և կեն դա նա կան գրի պի վի րուս նե րի խա չա սե րու մից ա ռա ջա նում են վի րու սի 
գե նային մու տա ցիա ներ, ինչի հետևանքով ա ռա ջա նում են մար դուց մարդուն 
փո խանց վող վիր ու սի տե սակ ներ:  B և C տի պի վի րուս նե րը մարդ կային տի պի 
գրի պի վի րուս ներ են, փո խանց վում են մար դուց մար դուն՝ ա ռա ջաց նե լով սե-
զո նային հա մա ճա րակ ներ:

 Վա րա կի աղ բյուր.   Վա րա կը տա րա ծում են գրի պով  հի վանդ մար դը:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Փո խանց վում է օ դա կա թի լային մե խա նիզ մով:
 Փո խանց ման ուղի.  Վա րա կը ա ռող ջից հի վան դին փոխանց վում է շնչա-

ռա կան ար տա զա տուկ նե րի մի ջո ցով՝ փռշ տա լիս կամ հա զա լիս: Վա րա կի 
փո խան ցու մը կա րող է իրա կա նաց վել նաև ո ւղ ղա կի շփ ման և հի վան դի հետ 
շփված ա ռար կա նե րի՝ թաշ կի նակ, բա ժակ, գդալ, սր բիչ և այլն, մի ջո ցով, քա նի 
որ գրի պի վի րու սը կա րող է պահ պան վել եր կար ժա մա նակ, մաս նա վո րա պես 
ցուրտ և ցածր խո նա վու թյան պայ ման նե րում: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն  իրա կա նաց վում է գրի պի ծանր դեպ քե րի 
ժա մա նակ: 

Ախ տա ծա գում. Գրի պի վի րուսն օ ժտ ված է շնչու ղի նե րի է պի թե լի նկատ-
մամբ տրո պիզ մով և ա ռա ջաց նում է է պի թե լի ո ցիտ նե րի ցի տոպ լազ մայի և կո-
րի զի դե գե նե րա ցիա, թար թիչ նե րի ան հե տա ցում, է պի թե լիալ շեր տի մե ռու կա-
ցում և շեր տա զա տում: Այս գոր ծըն թա ցը տե ղի է ունե նում քթի, կո կոր դի, շնչա-
փո ղի, բրոնխ նե րի  մա կար դա կով: Ախ տա ծա գու մը կա րե լի է ներ կա յաց նել  
հետևյալ  փու լե րով. վի րու սը թա փան ցում է վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ 
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→ տե ղա կայ վում է է պի թե լիալ բջիջ նե րում → բազ մա նա լով լոր ձա թա ղան թի 
բջիջ նե րում՝ ա ռա ջաց նում է է պի թե լի մե ռու կա ցում և շեր տա զա տում → այ նու-
հետև ան ցնում է ա րյուն՝ ա ռա ջաց նե լով (վի րե միա և տոք սի նե միա) → մա զա-
նոթ նե րի ախ տա հա րում, ա րյան հոս քի դան դա ղում → ա նոթ նե րի լայ նա ցում, 
ա նո թային նյար դե րի պա րեզ → հյուս վածք նե րում այ տուց, օր գան նե րում՝ դե գե-
նե րա տիվ փո փո խու թյուն ներ → ին տեր ֆե րո նի ար տադ րու թյուն → և ար տա զա-
տում → ակ տի վա նում է օր գա նիզ մի ոչ յու րա հա տուկ պաշտ պա նու թյու նը → այ-
նու հետև ձևա վոր վում է յու րա հա տուկ հետ վա րա կային ա նըն կա լու նա կու թյան 
զար գա ցում: 

Գաղտ նի շր ջան.  Սո վո րա բար տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 1-3 օր:
 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում՝ 3-5 օր հի-

վան դու թյան սկզ բից հաշ ված, մինչև 7 օր՝ ե րե խա նե րի շրջանում, ա պա ախ տան-
շան նե րի դրսևոր վե լու հետ վա րա կե լի ու թյու նը հաս նում է գա գաթ նա կե տին: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը գրի պի նկատ մամբ 
բա վա կան բարձր է: Ի մու նի տե տը կար ճատև է, ո րը տի պո և շտա մոս պե ցի ֆիկ է: 

Կ լի նի կա.  Հի վան դու թյունն ունի սուր, բուռն սկիզբ՝ տոք սի կո զի երևույթ-
ներ, դող, սար սուռ, ջեր մու թյան բարձ րա ցում մինչև 38-40ºC: Ար տա հայտ վում 
է գլ խա ցա վով ճա կա տի, քուն քի, վեր հոն քային ա ղեղ նե րի և հե տօր բի տալ 
շրջան նե րում: Հի վանդ նե րը գան գատ վում են հո դա ցա վե րից և մկա նա ցա վե-
րից, լու սա վա խու թյու նից, ար տա հայտ ված թու լու թյունից, գլ խապ տույ տից, 
ա կանջ ներում խշ շո ցից, քրտ նար տադ րու թյու նից, աչ քե րը շար ժե լու ժա մա նակ 
ցա վե րից: Առ կա են կո կոր դի չո րու թյուն և քե րո ցի զգա ցում, չոր, ցա վոտ հազ, 
դժվա րա ցած քթային շնչա ռու թյուն, ցա վեր կր ծոսկ րի հետևում: 

Օբյեկ տիվ զնն ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վում է դեմ քի և եղ ջե րա թա-
ղանթ նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի հի պե րե միա, շր թունք նե րի  ցիա նոզ: Կո կոր դի, 
փա փուկ և կարծր քիմ քի լոր ձա թա ղան թը  հի պե րե միկ և հա տի կա վոր ված է: 
Շն չա ռու թյունն ա րա գա ցած է, սր տի տո նե րը՝ խլա ցած, ա ռա ջա նում է հազ-
վասր տու թյուն: Ո րո վայ նի շո շա փու մը ան ցավ, լյար դը և փայ ծա ղը մե ծա ցած 
չեն: 1-2 օր վա ըն թաց քում կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը ա ճում են: Կա րող է լի-
նել քթային ա րյու նա հո սու թյուն, ան քնու թյուն, գրգռ վա ծու թյուն, զա ռան ցանք, 
լա բիալ և նա զալ հեր պես, ո րոշ հի վանդ նե րի շրջանում՝ ար ցուն քա հո սու թյուն, 
քթար տադ րու թյուն:

 Ջեր մային կո րա գի ծը մշ տա կան կամ ան կա նոն տի պի է, ջեր մու թյու նը  
տևում է 1-6 օր, իջ նում է կրի տի կա կան կամ կար ճատև լի զի սով, ո րի ժա մա-
նակ կա րող է լի նել կո լապս: Լրիվ ա ռող ջա ցու մը՝ 4-6 օ րից:

Գ րիպն ըն թա նում է թեթև, մի ջին ծան րու թյան, ծանր և կայ ծակ նային կլի-
նի կա կան ձևե րով: Ծանր ձևի ժա մա նակ զար գա նում են հե մո ռա գիկ, մե նին-
գեալ հա մախ տա նիշ ներ, ա նո թային ան բա վա րա րու թյուն: Կայ ծակ նային ձևին 
բնո րոշ են ծան րա գույն տոք սի կո զի երևույթ ներ, ո րոնք ըն թա նում են ուղե ղի 
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այ տու ցով, սիրտ-ա նո թային և շնչա ռա կան (թո քե րի սուր հե մո ռա գիկ այ տուց, 
բրոն խի ո լիտ, կո կոր դի, ըմ պա նի այ տուց) ան բա վա րա րու թյամբ, խո ր թթ ված-
նային քաղ ցով: Այս  ձևե րը հա ճախ ա վարտ վում  են  մա հով:

 Բար դու թյուն նե րը կապ ված են ե րկ րոր դային վա րա կի հետ և ի հայտ են 
գա լիս ջեր մու թյան ան կու մից 1-2 օր հե տո: Ա ռա վել հա ճախ բար դու թյուն նե րից 
է թո քա բոր բը, ո րը կա րող է լի նել նաև ա ռաջ նային: Կա րող են զար գա նալ նաև 
սի նու սիտ, օ տիտ, հայ մո րիտ, ան գի նա, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ, պո լինև րիտ, ռա-
դի կու լիտ և այլն: 

Ախ տո րո շում 
•	 ըստ կլի նի կա կան ա խտ անիշ նե րի
•	 ըստ  վի րու սա բա նա կան հե տա զո տու թյան
•	 ըստ շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյան:

 Բու ժում. Հիմ նա կա նում ախ տա ծա գու մային և ախ տան շա նային է: Ծանր 
հի վանդ նե րը հոս պի տա լաց վում են: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կի րառ վում է 
թթ ված նա բու ժու թյուն, ե րբ առ կա է  2-3-րդ աս տի ճա նի շնչա ռական ան բա վա-
րա րու թյուն: Յու րա հա տուկ թե րա պիան ը նդ գր կում է հա կա վի րու սային պատ-
րաս տուկ ներ: Հա կա վի րու սային թե րա պիայից կի րառ վում է օ զե տա մի վի րը՝ 
տա միֆ լյու 75 մգ, օ րը 2 ան գամ, 5 օր տևո ղու թյամբ; Պրե պա րա տը նշա նակ-
վում է նա խա պես լա բո րա տոր վի րու սա բա նա կան հե տա զո տու թյան նպա տա-
կով նմու շա ռու մից հե տո, ա ռանց ար դյուն քին սպա սե լու, հատ կա պես քրոնիկ 
60 տա րե կա նն անց հի վանդ նե րին, 0-1 տա րե կան ե րե խա նե րին, հղի նե րին:

ԹՌՉ ՆԻ ԳՐԻՊ 
Avian Influenza 

 Հա րու ցիչ ներ. Հա րու ցի չը գրի պի Ա տի պի ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուսն է, 
ո րը պատ կա նում է Orthomyxoviridae ըն տա նի քին: Հայտ նի են հե մագ լյու տի նի-
նի՝ HA-ի (H1-H16) 16 ան տի գե նային հա կած նային  են թա տիպ և նեյ րա մի նի դազ-
նե րի՝ NA-ի (N1-N9) 9 են թա տիպ: 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կը տա րա ծում է հի վանդ կամ ան կած թռ չունը:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հա րու ցի չը փո խանց վում է բե րա նակ ղան քային, 

կոն տակտ-կեն ցա ղային և օ դա կա թի լային մե խա նիզմ նե րով (վեր ջին փո-
խանց ման մե խա նիզ մը դեռևս ամ բող ջո վին պար զա բան ված չէ):

 Փո խանց ման ուղի.  Վա րա կը կա րող է փոխանց վել հի վանդ կամ ան կած 
թռչ նի, նրա ար տա զա տուկ նե րի, փե տուր նե րի հետ ո ւղ ղա կի շփ ման ճա նա-
պար հով, նրանց որ սի, խնամ քի կամ բուժ ման և հե տա զո տու թյան ըն թաց քում: 

Գաղտ նի շր ջան.  Սո վո րա բար տևում է 1-10 օր, մի ջի նում՝ 7 օր:
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 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վանդ թռ չու նը վա րա կիչ է հի վան դու-
թյան ամբո ղջ ըն թաց քում և սատ կե լուց հե տո (վի րու սը թռչ նամ սում պահ պան-
վում է մինչև 6 ժամ): 

Ըն կա լու նա կու թյուն.  Թռչ նի գրի պով հի վան դա ցած նե րի իմու նի տե տը 
կար ճատև է կամ լի ո վին բա ցա կա յում է:

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Լա վա ցած դեպ քե րը են թարկ վում են շա-
րու նա կա կան  հս կո ղու թյան 1 տար վա ըն թաց քում: Բուժ ման կուրսն ա վար տե-
լուց 14-30 օր վա ըն թաց քում կա տար վում է զույգ շի ճուկ նե րի մե թո դով միկ րո-
չե զո քաց ման շճա բա նա կան թես տա վո րում: 

Կ լի նի կա. Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր՝ դո ղով, մկա նա ցա վե րով, 
հնա րա վոր է ցավ կո կոր դում, ռի նո րեա: Հա րավա սիա կան ե րկր նե րում ար-
ձա նագր ված հի վանդ նե րի շրջանում նկատ վել է դիա րեա՝ ա ռանց լոր ձի և 
ա րյան, ո րո շ դեպ քե րում՝ փսխում: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու-
մը հի վան դու թյան վաղ և մշ տա կան ախ տա նի շ: Բո լոր հի վան դա ցած նե րն 
ունեցել են բարձր ջեր մու թյուն, ստա մոքս-ա ղի քային խան գա րում ներ, հե-
պա տիտ և ծանր թո քա բորբ: Մահ վան պատ ճառ է դարձել  ա ռաջ նային վի-
րու սային թո քա բոր բը:  

Հի վան դու թյան ա ռա ջին իսկ ժա մե րին ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է 
մինչև 38ºC և հա ճախ հաս նում է մինչև հի պե րէր գիկ նշա նա կու թյան: Հի վան-
դու թյան սրաց մանը (հի վան դու թյան 2-3 օր) բնո րոշ է շնչա ռա կան ուղի նե րի 
ստո րին հատ վա ծի ախ տա հա րում (ս տո րին շնչա ռա կան ախ տա նիշ)՝ ա ռաջ-
նային վի րու սային թո քա բոր բի հնա րա վոր զար գաց մամբ. հազ, հևոց և դիս-
ֆո նիա: Հա զը հա ճախ ուղեկց վում է խոր խար տադ րու թյամբ:  

Ախ տո րո շում. Կի րառ վում են շճա բա նա կան ա րագ թես տեր և մո լե կու լյար- 
գե նե տիկ հե տա զո տու թյուն ներ՝ ՊՇՌ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում դրա կան վի-
րու սային կուլ տու րայի ան ջա տում: 

Բու ժում
1.  կարևոր է կազ մա կեր պել հոս պի տա լա ց ման, մե կու սա ց ման պայ ման-

նե րում 
2. օ զել տա մի վի րով բու ժու մը՝ ը ստ ծան րու թյան և հի վան դի տա րի քի 
3. ախ տա ծա գու մային և ախ տան շա նային  թե րա պիա

 ԺԱՆ ՏԱԽՏ 
Pestis (A 20)

 Հա րու ցիչ ներ. Վա րա կը փո խան ցում են ժան տախ տի բա ցիլ նե րը՝ Yersinia 
pestis:
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 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կը կրում են մոտ 200 տե սա կի կր ծող ներ, հի-
վանդ մար դիկ և վա րա կա կիր նե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Ժան տախ տը փո խանց վում է տրանս մի սիվ, 
աէ րո գեն, կոն տակ տային մե խա նիզմ նե րով: 

Փո խանց ման ուղի. Հա րու ցիչ նե րը  փո խանց վում են լվե րի  (հատ կա պես 
ա սիա կան առ նե տի լվե րի՝ Xenopsylla cheopis) մի ջո ցով, ինչ պես նաև վա րակ-
ված հյուս վածք նե րի հետ ան մի ջա կան շփ ման դեպ քում  և շնչա ռա կան ուղի-
նե րով՝ օ դա կա թի լային կամ օ դա փո շային ճա նա պարհ նե րով կամ կր ծող նե րի 
հետ ան մի ջա կան շփ ման, նրա ար տա զա տուկ նե րով շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ-
տոտ ման դեպ քում, ինչ պես նաև լվե րի խայ թե լուց:

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Հի վան դի դուրս գրու մից հե տո վեր ջի նիս 
նկատ մամբ սահ ման վում է 3-ամ սյա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն: 

Ախ տա ծա գում. Հի վան դու թյան ախ տա ծա գու մը և կլի նի կա կան ձևը 
ո րոշ վում են վա րա կի փո խանց ման մե խա նիզ մով: Ա ռաջ նային ա ֆեկ տը հա-
րու ցիչ նե րի ներ թա փանց ման տե ղում բա ցա կա յում է: Ժան տախ տի ցու պիկ-
նե րով վա րակ ված լվե րի խայ թո ցի դեպ քում մար դու մեջ կա րող է ա ռա ջա-
նալ հի վան դու թյա նը բնո րոշ յու րա հա տուկ ռեակ ցիա, ո րը հազ վա դեպ ար-
տա հայտ վում է հե մո ռա գիկ պա րու նա կու թյամբ պուս տու լայի կամ խո ցի ձևով 
(մաշ կային ձև):

–  Ներ թա փանց ման տե ղից → հա րու ցի չը ան ցնե լով ա վիշ → ախ տա-
հա րում է ռե գի ո նար ավ շային հան գույց նե րը → որ տեղ կու տակ վում 
են մո նո նուկ լեար բջիջ ներ → սա կայն հա րու ցիչ նե րը այս փու լում չեն 
ո չն չա նում → ար դյուն քում ձևա վոր վում է ա նա վարտ ֆա գո ցի տոզ → 
տե ղի է ունե նում հա րու ցիչ նե րի բազ մա ցում մո նո նուկ լեար բջիջ նե-
րում → ա ռա ջաց նե լով ավ շային հան գույց նե րի շճա հե մո ռա գիկ բոր-
բո քում՝ բու բո նի զար գա ցու մով (բու բո նային ձև) → ավ շային հան գույ-
ցի պատ նե շային գոր ծու նե ու թյան կո րս տի դեպ քում տե ղի է ունե նում 
վա րա կային գոր ծըն թա ցի  գե նե րա լի զա ցիա → ձևա վոր վում են ե րկ-
րոր դային բու բոն ներ և հե մա տո գեն օ ջախ ներ ներ քին օր գան նե րում 
→ որ տեղ հա րու ցի չը ար տա զա տում է ներ թույն՝  էն դո տոք սին → ա ռա-
ջաց նե լով օր գա նիզ մի ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցիա:

 Գաղտ նի շր ջան.  Լա տենտ շր ջա նը տևում է 1-7 օր, եթե մարդը պատ-
վաստ ված է, կա րող է լի նել մի քա նի օր եր կար:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Լվե րը, որ պես հի վան դու թյան կրող ներ և 
փո խան ցող ներ, կա րող են ա միս ներ շա րու նակ վա րա կիչ մնալ բա րեն պաստ 
ջեր մաս տի ճա նի և խո նա վու թյան պայ ման նե րում: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ժան տախ տի նկատ մամբ մարդ կանց ըն կա լու նա կու-
թյու նը շատ բարձր է, մոտ 100%։ Հի վան դա նա լուց հե տո ձեռք են բե րում կա յուն 
ա նըն կա լու նա կու թյուն, հի վան դաց ման կրկ նա կի դեպ քեր չեն լի նում:
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Կ լի նի կա և դա սա կար գում
 Տար բե րում են ժան տախ տի հետևյալ կլի նի կա կան ձևե րը.

–  տե ղա կայ ված ձևեր (70-80%)
•  մաշ կային
•  բու բո նային
•  մաշ կաբու բո նային

–  գե նե րա լի զաց ված ձևեր (15-20%) 
• ա ռաջ նային սեպ տիկ 
• երկ րոր դային սեպ տիկ

–  թո քային ձևեր (5-10%) 
• ա ռաջ նային թո քային 
• երկ րոր դային թո քային: 

Ա ղի քային ձևը չի ըն դուն վում որ պես ինք նու րույն ձև:
Ն կա րագր ված են ժան տախ տի ջնջ ված, թեթև և սուբկ լի նի կա կան կամ են-

թակ լի նի կա կան  ձևեր:
 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է  2-6 օր, իսկ եթե պատ վաստ ված  է, կա րող է եր-

կա րել մինչև 8-10 օր: 
Հի վան դու թյու նը սո վո րա բար սկս վում է հան կար ծա կի՝ ար տա հայտ ված 

դո ղով, սար սու ռով, ջեր մու թյան ա րագ բարձ րա ցմամբ՝ մինչև 39-40ºC: Հի-
վան դու թյան սկզբ նա կան բնո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րից են մկա նա ցա վե-
րը, տան ջող գլ խա ցա վը, գլ խապ տույ տը: Մաշ կային ծած կույթ նե րը տաք են և 
չոր: Դեմ քը և շաղ կա պե նի նե րը հի պե րե միկ են, հա ճախ դիտ վում է հե մո ռա գիկ 
ցան (պե տե խիա ներ և էկ խի մոզ ներ, ո րն ա րագ ըն դու նում է բո սո րապղնձային 
ե րանգ: Բե րան-ըմ պա նի լոր ձա թա ղան թը և փա փուկ քիմ քը կարմ րած են՝ 
կե տա վոր ա րյու նա զե ղում նե րով: Շր թունք նե րը չոր են, լե զուն հաս տա ցած՝ 
ծածկված բնո րոշ սպի տակ կավ ճան ման փա ռով: Դեմ քը սկզ բում այ տուց ված 
է, հե տա գա յում դառ նում է սմ քած, կապ տա վուն ե րան գով, աչ քե րի տակ մուգ 
շր ջագ ծե րով և տա ռա պա լի ար տա հայ տու թյամբ: Եր բեմն այն ար տա հայ տում 
է վախ կամ ան տար բե րու թյուն շր ջա պա տի հան դեպ: Բնո րոշ է նյար դային հա-
մա կար գի տար բեր ար տա հայտ վա ծու թյան տոք սիկ ախ տա հա րում: Հի վանդ-
նե րի մի մա սը ար գե լակ ված է, մյուս մա սը՝ գրգռ վա ծ, ունենում է զա ռան ցանք, 
հա լյու ցի նա ցիա ներ, փախ չե լու ձգ տում, խան գար վում է շար ժում նե րի կոոր դի-
նա ցիան: Խոս քը դառ նում է ան պար զա հունչ:

 Վաղ ախ տա հար վում է սիրտ-ա նո թային հա մա կար գը. լայ նա նում են սր տի 
սահ ման նե րը, տո նե րը խլա նում են, զգա լի իջ նում է ԶՃ-ն, հա րա ճում է տա խի-
կար դիան (120-160 զարկ՝ 1 րո պե ում), զար գա նում է ա ռիթ միա, ի հայտ է գա լիս 
ցիա նոզ:

 Ծանր հի վանդ նե րի շրջանում նկատ վում են փսխում՝ ա րյու նային կամ 
սուր ճի թանձ րու կի տես քով, ա րյու նային լուծ, հե մա տու րիա, օ լի գու րիա:



Գ լուխ 1ինֆեկցիոն հիվանդություններ  |  35 

 Մե ծա նում են լյար դը և փայ ծա ղը:
 Մաշ կային ձև 
y	հան դի պում է հազ վա դեպ  (3-4%) 
y	որ պես կա նոն, այն մաշ կաբու բո նային ձևի սկզբ նա կան փուլն է
y	  հա րուցիչի ներ թա փանց ման տե ղում ա ռա ջա նում է բիծ, ո րը վե րա-

փոխ վում է պա պու լայի, այ նու հետև վե զի կու լայի և պուս տու լայի:
 Պուս տու լան՝
	շր ջա պատ ված է կարմ րու թյան գո տի ով՝ հի պե րե միկ օ ղ
	լց ված է մուգ ա րյու նային պա րու նա կու թյամբ 
	ու նի պինդ կարմ րա բո սո րա գույն հիմք
	 խիստ ցա վոտ է՝ մա նա վանդ սեղ մե լիս:
	 պուս տու լայի պատռ ման տե ղում գո յա նում է խոց, ո րի հա տա կը 

ծածկ ված է մուգ կեղևով: Ժան տախ տային խո ցե րը ունեն եր կա րատև 
ըն թացք, լա վա նում են դան դաղ, սպիա ցու մով: 

Երկ րոր դային մաշ կային փո փո խու թյուն նե րը՝ հե մա տո գեն ցա նի, բշ տի-
կային գո յա ցու թյուն նե րի, ե րկ րոր դային հե մո ռա գեն՝ ա րյու նային ծա գում ո ւնե-
ցող  թա րա խաբշ տե րի և կար բուն կուլ նե րի տես քով, կա րող են դիտ վել ժան-
տախ տի բո լոր կլի նի կա կան ձևե րի ժա մա նակ:

 Բու բո նային ձև.  Բնո րոշ վում է բու բո նի ա ռա ջա ց մամբ:
 Ժան տախ տային բու բո նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են.
	ձևա վոր վող բու բո նի վաղ նշանն է հա րուցիչի մուտ քի դռ նե րում 

ա ռա ջա ցած բծի շր ջա նում խիստ ցա վո տու թյու նը, ո րը հա մընկ նում 
է ա պա գա բու բո նի զար գաց ման տե ղին, ին չը ստի պում է հի վան դին 
ըն դու նել հար կադ րա կան դիր քեր: Փոքր բու բոն նե րը ա վե լի ցա վոտ 
են, քան մե ծե րը 

	ա ռա ջին օ րե րին զար գա ցող բու բո նի տե ղում կա րե լի է շո շա փել 
ա ռան ձին ավ շային հան գույց ներ, ո րոնք հե տա գա յում միա ձուլ վում 
են շր ջա կա բջ ջան քի հետ, բու բո նը ստա նում է պինդ կոն սիս տեն-
ցիայով, ոչ հս տակ ո ւր վագ ծե րով, խիստ ցա վոտ ուռուց քան ման գո-
յա ցու թյան տեսք: Լիմ ֆան գիտ ներ չեն դիտ վում

	 բու բո նը ծած կող մաշ կը լար ված է, կարմ րած, ձեռք է բե րում կապ-
տա վուն ե րանգ, փայ լում է

	 բու բոն նե րը հա ճախ տե ղա կայ ված են լի նում ա ճու կային (60-70%), 
ա նու թային  (15-20%), պա րա նո ցային  (5%) շր ջան նե րում: Ա ռա վել 
վտան գա վոր են ա նու թային բու բոն նե րը՝ ե րկ րոր դային թո քային 
ժան տախ տի զար գաց ման վտան գի պատ ճա ռով

	 հա ճախ ա ռա ջա նում է մեկ բու բոն, հազ վա դեպ՝ 2 և ա վելի:
 Բու բո նի ձևա վո րու մից հե տո կա րող է տե ղի  ունե նալ՝
y	  բու բո նի ներծ ծում
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y	  բու բո նի կարծ րա ցում
y	  բու բո նի թա րա խա կա լում՝ խու ղա կի ա ռա ջա ց մամբ

 Ժա մա նա կին սկ սած հա կա ման րէային բուժ ման դեպ քում 15-20 օր վա ըն-
թաց քում տե ղի է ունե նում բու բո նի լրիվ ներծ ծում կամ կարծ րա ցում (սկ լե րոզ): 

Ա ռաջ նային սեպ տիկ ձև
	 կար ճատև գաղտ նի շր ջա նից հե տո (մի քա նի ժա մից մինչև 1-2 օր) 

սկս վում է սուր կլի նի կա կան վի ճակ՝ դո ղով, ջեր մու թյան կտ րուկ 
բարձ րա ց մամբ (մինչև 39ºC և ա վելի), ը նդ հա նուր թու լու թյամբ, ուժեղ 
գլ խա ցա վով, մկա նա ցա վե րով, հո դա ցա վե րով, սրտ խառ նո ցով, 
փսխու մով

	 մի քա նի ժա մից միա նում են հո գե կան խան գա րում ներ՝ գրգռ վա ծու-
թյուն, ար գե լակ վա ծու թյուն, մի շարք դեպ քե րում՝ դե լի րի ոզ վի ճակ, 
խոս քը դառ նում է ան պար զա հունչ: Կա րող են դիտ վել մե նին գոէն ցե-
ֆա լի տի երևույթ ներ

	 հի վան դու թյու նից 12-40 ժամ ան ց հի վանդ նե րի մեծ մա սի շրջանում 
սկ սում է հա րա ճել սիրտ-ա նո թային ան բա վա րա րու թյու նը՝ ա վե լի են 
ար տա հայտ վում տա խի կար դիան և զար կե րա կային հի պո տո նիան: 
Զար գա նում է ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ շոկ, ո րն ար տա հայտ վում է օ լի-
գոա նու րիայով, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով՝ քթային ա րյու նա հո-
սու թյուն ներ, ա րյու նային փսխում, մաշ կային ա րյու նա զե ղում ներ, 
ո րոշ դեպ քե րում՝ հե մա տու րիա և ա րյու նային լուծ

	 լա վաց ման դեպ քե րը շատ հազ վա դեպ են: Հա մա պա տաս խան բու-
ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում հի վանդ նե րը 48 
ժամ վա ըն թաց քում մա հա նում են:

 Սեպ սի սի այս պի սի կայ ծակ նային ըն թաց քի դեպ քում բակ տե րե միան այն-
քան ար տա հայտ ված է լի նում, որ հա րու ցի չը հեշ տու թյամբ հայտ նա բեր վում է 
ա րյան մա կար դու կի լու սա վոր շեր տում՝ ը ստ Գրա մի ներ կե լուց հե տո: Ծայ րա-
մա սային ա րյան մեջ նկատ վում է լեյ կո ցի տոզ (մինչև 40-60 հա զար/մկլ): 

Երկ րոր դային սեպ տիկ ձև 
Ի րե նից ներ կա յաց նում է հի վան դու թյան այլ կլի նի կա կան ձևե րի բար դու-

թյուն:
Բ նո րոշ վում է՝
y	  ծանր ըն թաց քով 
y	երկ րոր դային օ ջախ նե րի, բու բոն նե րի առ կա յու թյամբ
y	  հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի ար տա հայտ ված երևույթ նե րով
y	  կեն դա նու թյան օ րոք ախ տո րո շու մը դժ վա րա ցած է: 

Ա ռաջ նային թո քային ձև
 Ժան տախ տի ա մե նա ծանր և հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սա կե տից ա մե-

նավ տան գա վոր կայ ծակ նային ձևն է:
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 Տար բե րում են հի վան դու թյան 3 շր ջան՝ սկզբ նա կան, ծաղկ ման և սո պո րոզ 
(տեր մի նալ) շր ջան ներ:

Սկզբ նա կան շր ջա նը  բնո րոշ վում է՝
	 մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ բարձ րա ց մամբ, ինչն ուղեկց վում է 

ար տա հայտ ված դո ղով և սար սու ռով, ուժեղ գլ խա ցա վով, փսխու-
մով, ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայով 

	ա ռա ջին օր վա վեր ջում ի հայտ են գա լիս կտ րող բնույ թի ցա վեր 
կրծքա վան դա կում, հևոց, տա խի կար դիա: 

Ծաղկ ման շր ջա նին  բնո րոշ ե ն՝
	շնչա ռա կան հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րը ա վե լի են ար տա հայտ-

ված: Հա զի ժա մա նակ ար տադր վող խոր խի քա նա կը տա տան վում է 
մի քա նի «թ քո ցից» («չոր» ժան տախ տային թո քա բորբ) մինչև մեծ քա-
նա կի («ա ռատ կամ թաց» ձև): Խոր խը սկզ բում թա փան ցիկ է, ա պա-
կեն ման, մա ծու ցիկ, հե տո դառ նում է փրփ րոտ, ա րյու նային: Խոր խի 
ջրիկ պա րու նա կու թյու նը թո քային ժան տախ տի բնո րոշ կլի նի կա կան 
նշան նե րից  է 

	աուս կուլ տա տիվ տվյալ նե րը աղ քա տիկ են և չեն հա մա պա տաս խա-
նում հի վան դի ը նդ հա նուր ծանր վի ճա կին: Ու շադ րու թյուն են գրա-
վում հևո ցը և տա խիպ նոէն (մինչև 50-60 շնչա ռա կան շար ժում ներ 1 
րո պե ում)

	 հի վան դի դեմ քը կարմ րած է, աչ քե րը՝ ա րյու նա լեց ված:
	 զար գա նում է ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ էն ցե ֆա լո պա թիա: Ին տոք սի կա-

ցիայի ա ճին զու գըն թաց հի վան դի ար գե լակ ված վի ճա կը փոխ վում է 
ը նդ հա նուր գրգռ վա ծու թյան, նկատ վում է զա ռան ցանք:

 Տեր մի նալ շր ջա նը  բնո րոշ վում է՝ 
	բա ցա ռիկ ծանր ըն թաց քով
	 զար գա նում է սո պո րոզ վի ճակ, հե տա գա յում՝ կո մա
	հևոցն ուժե ղա նում է, շնչա ռու թյու նը դառ նում է մա կե րե սային
	ԶՃ-ն գրե թե չի ո րոշ վում, ա նո թա զար կը  հա ճա խա ցած է, թե լան ման
	 դեմ քը ձեռք է բե րում կապ տա վուն ե րանգ, հե տո դառ նում է հո ղա-

գույն, դի մագ ծե րը սր վում են: Մաշ կի վրա ա ռա ջա նում են պե տե-
խիա ներ, մեծ ա րյու նա զե ղում ներ: 

Հի վան դին ան հանգս տաց նում է մահ վան վա խը: 
Մա հը վրա է հաս նում հի վան դու թյան 3-5-րդ օ րը՝ ար տա հայտ ված սիրտ-

ա նո թային կամ շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նից: Հնա րա վոր է ժան տախ-
տի կայ ծակ նային ըն թացք, ե րբ հի վան դը մա հա նում է հի վան դու թյան սկզ բից 
մեկ օր ան ց: 
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Երկ րոր դային թո քային ձև
Կ լի նի կո րեն նման է ա ռաջ նային թո քային ձևին, միակ տար բե րու թյունն այն 

է, որ այն զար գա նում է որ պես հի վան դու թյան բու բո նային կամ մաշ կաբու բո-
նային ձևե րի բար դու թյուն:

Ժան տախ տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը պատ վաստ ված նե րի շրջա
նում

Բ նո րոշ վում է՝
	 գաղտ նի շր ջա նի եր կա րա ց մամբ՝ մինչև 10 օր՝ և ին ֆեկ ցի ոն գոր ծըն-

թա ցի դան դաղ զար գա ց մամբ
	 հի վան դու թյան ա ռա ջին եր կու օ րե րի ըն թաց քում նկատ վում է են թա-

տեն դային  ջեր մու թյուն, ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցիան ար տա հայտ-
ված չէ

	 բու բո նը մեծ չա փե րի չէ, ա ռանց ար տա հայտ ված պե րիա դե նի տի 
երևույթ նե րի, բայց պահ պան վում է խիստ ցա վո տու թյու նը: 

Ե թե այս պի սի հի վանդ նե րը 3-4 օր վա ըն թաց քում բու ժում չեն ստա նում, 
հի վան դու թյու նը, զար գա նա լով, այլևս չի տար բեր վում չպատ վաստ ված նե րի 
շրջանում ժան տախ տի կլի նի կա կան ըն թաց քից: 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է՝ 
•	 կ լի նի կա կան, 
•	 հա մա ճա րա կա բա նա կան,
•	  լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա (ման րէա բա նա-

կան, շճա բա նա կան, ման րա դի տա կային, կեն սա բա նա կան)
 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Ժան տախ տի բու բո նային ձևը ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել՝
	 տու լա րե միայի բու բո նային ձևից, ո րի ժա մա նակ 

- տեն դը և ին տոք սի կա ցիան չա փա վոր են ար տա հայտ ված
-  բու բոնն ունի հս տակ ո ւր վագ ծեր
-  պե րիա դե նի տի երևույթ նե րը բա ցա կա յում ե ն
-  բու բո նը դան դաղ է զար գա նում, մեծ չա փե րի է հաս նում ա ռա ջին 

շա բաթ վա վեր ջում
-  թա րա խա կալ վում է հի վան դու թյան միայն 3-րդ շա բա թում
-  բու բո նը հետ է զար գա նում դան դաղ: Կարծ րաց ման դեպ քում մե-

ծա ցած ավ շային հան գույ ցը պահ պան վում է նաև ա ռող ջա ցու-
մից հե տո: Հի վան դու թյու նը տար բե րակ վում է նաև՝

	 սո դո կո ւից
	 կատ վի ճանկ ռո ցի հի վան դու թյու նից
	 սուր թա րա խային լիմ ֆա դե նիտ նե րից
	 վե նե րա կան լիմ ֆագ րա նու լե մա տո զից
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 Ժան տախ տի մաշ կային ձևը  պետք է տար բե րա կել
	 սի բի րախ տի մաշ կային ձևից 

Ժան տախ տի թո քային ձևը  տար բե րա կում ե ն՝
	կ րու պոզ թո քա բոր բից
	 սի բի րախ տի թո քային ձևից
 Բու ժում
•	  հի վանդ նե րին ան հրա ժեշտ է պար տա դիր հոս պի տա լաց նել և 

մե կու սաց նել: 
•	 ար դյու նա վետ է պատ ճա ռա գի տա կան՝ է թի ոտ րոպ բու ժու մը  
•	 թո քային ժան տախ տի ա ռա ջին 15 ժամ վա ըն թաց քում հա կա բի ո տիկ-

նե րի նշա նա կու մը խիստ ցուց ված է 
•	 ն շա նակ վում է նաև ախ տան շա նային պա թո գե նե տիկ բու ժում:

ՔՅՈՒ  ՏԵՆԴ 
Q fever (A75)

 Հա րու ցիչ ներ. Քյու տեն դի հա րու ցի չը Coxiella burnetii-ն է:
 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կը կրող և տա րա ծող ներ են  ըն տա նի (խո շոր 

և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, այ ծե րը և այլն) և վայ րի կեն դա նի նե րը, 
թռչուն նե րը և տզե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային (օ դա-
փո շային), կեն ցա ղա կոն տակ տային մե խա նիզմ նե րով: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն  չի պա հանջ վում: 
Ախ տա ծա գում. Կախ ված փո խանց ման ուղի նե րից՝ վա րա կի մուտ քի դռներ 

կա րող են լի նել շնչա ռա կան, մար սո ղա կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը, 
մաշ կը: Մուտ քի դռ նե րում ա ռաջ նային ա ֆեկտ չի զար գա նում → փո խա րե նը 
ա ռա ջա նում է  ռի կետ սիա նե րի լիմ ֆո գեն և հե մա տո գեն դի սե մի նա ցիա (ռի-
կետ սե միա և տոք սի նե միա) → ռի կետ սիա նե րը և ման րէային թույ նը ներ թա-
փան ցում են էն դո թե լիալ բջիջ ներ → ռի կետ սիա նե րը բազ մա նում են մակ րո-
ֆա գե րում և հիս տի ո ցիտ նե րում → ախ տա բա նա կան երևույթ ներ են ա ռա ջա-
նում ներ քին օր գան նե րում, որ տեղ  տե ղի է ունե նում վա րա կի ե րկ րոր դային 
օ ջախ նե րի ձևա վո րում → օր գա նիզ մի ա լեր գիկ վե րա փո խում:  

Գաղտ նի շր ջան.  Սո վո րա բար  տևում է 2-3 շա բաթ:
 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Մար դուց մար դուն ո ւղ ղա կի փո խան ցու-

մը հազ վա դեպ է: Աղ տոտ ված հա գուս տը ևս կա րող է ծա ռայել որ պես փո-
խանց ման գոր ծոն: 
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Ըն կա լու նա կու թյուն. Բո լոր մար դիկ ըն կալունակ են այս հի վան դու թյան 
նկատ մամբ: Հի վան դա ցած նե րի մոտ ա նըն կա լունակու թյու նը տևում է ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում:

Կ լի նի կա 
Հի վան դու թյա նը բնո րոշ ե ն՝
	 սուր սկիզբ՝ դո ղով, ջեր մու թյան կտ րուկ բարձ րա ց մամբ (մինչև 

39-40ºC, եր բեմն՝ ա վե լի), ին տոք սի կա ցիայի այլ երևույթ նե րով՝ ցա վեր 
ակ նագն դե րում, աչ քե րը շար ժե լիս, ռետ րո բուլ բար ցա վեր, ուժեղ դի-
ֆուզ գլ խա ցավ, մկա նա ցա վեր, հո դա ցա վեր: Տեն դը հա ճախ տևում է 
1-2 շա բաթ

	 դեմ քի հի պե րե միա, սկ լե րա նե րի ա նոթ նե րի ա րյու նա լե ցում: Մաշ կի 
ցան դիտ վում է հազ վա դեպ (1-4% դեպ քե րում), այն չի ունե նում կա-
յուն տե ղա կա յում և սո վո րա բար լի նում է ռո զե ոլյոզ բնույ թի: Ցա նի 
առ կա յու թյու նը ա վե լի շուտ ստի պում է մտա ծել տիֆ-պա րա տի ֆային 
հի վան դու թյուն նե րի, քան Q տեն դի մա սին

	 սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի կող մից՝ ԶՃ-ի ան կում, տո նե րի 
խլա ցում

	 լյար դի և փայ ծա ղի վաղ մե ծա ցում
	 վա րա կի աէ րո գեն փո խանց ման դեպ քում զար գա նում են տրա խե իտ, 

բրոն խիտ, ին տերս տի ցիալ թո քա բորբ 
	հե մոգ րամ մա յում՝ լեյ կո պե նիա, նեյտ րո պե նիա, հա րա բե րա կան լիմ-

ֆո ցի տոզ, մո նո ցի տոզ, Է ՆԱ-ի չա փա վոր բարձ րա ցում 
	մե զում՝ պրո տե ի նու րիա, հե մա տու րիա, ցի լինդ րու րիա:

 Բար դու թյուն ներ
 Սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի կող մից  կա րող են դիտ վել՝

-  կոլապս 
- էն դո կար դիտ (ա ռա վե լա պես աոր տալ փա կա նի ախ տա հա րու մը)
-  մի ո կար դիտ
-  վեր ջույթ նե րի խո րա նիստ ե րակ նե րի թրոմ բոֆ լե բիտ:

Շն չա ռա կան հա մա կար գի կող մից դիտ վում ե ն՝
- պլև րիտ ներ
-  թո քե րի ին ֆարկտ
-  թո քե րի ա բս ցես՝ սու պե րին ֆեկ ցիայի դեպ քում

 Կա րող են դիտ վել՝
-  պանկ րեա տիտ ներ 
- օր խիտ ներ 
- է պի դի դի միտ ներ
- նև րիտ ներ, նև րալ գիա ներ: 

Ել քը բա րեն պաստ է, մա հա ցու դեպ քե րը հազ վա դեպ են:
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 Հի վան դու թյան լա վաց ման շր ջա նում դիտ վում է եր կա րատև աս թե նի-
զա ցիա, աշ խա տու նա կու թյու նը դան դաղ է վե րա կանգն վում: Հնա րա վոր են 
ախ տա դար ձեր:

 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում 
Անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել՝
	գ րի պից 
	ո րո վայ նային տի ֆից
	 սուր բրու ցե լո զից
	 լեպ տոս պի րո զից 
	օր նի թո զից: 

Ախ տո րո շու մը հիմն ված է՝ 
- կ լի նի կա կան, 
- հա մա ճա րա կա բա նա կան, 
- է պի զոո տո լո գիա կան,
-  լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա.

ա նուղ ղա կի իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի ռեակ ցիա, կոմպ լե մեն տի կապ-
ման ռեակ ցիա ա րյան մեջ յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման 
նպա տա կով:

 Բու ժու մը  հա մա լիր է:
 պատ ճա ռա գի տա կան բու ժում 

- ախ տա ծա գու մային բու ժում 
	ին ֆու զի ոն թե րա պիա
	 հա կա հիս տա մի նային դե ղա մի ջոց ներ 
	ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց ներ (ա մի դո պի րին, 

բու տա դի ոն)
	 կոր տի կոս տե րոիդ ներ (ծանր ձևե րի ժա մա նակ)

 ԼԵՊ ՏՈՍ ՊԻ ՐՈԶ 
Leptospirosis  (A27)

 Հա րու ցիչ ներ. Լեպ տոս պիր նե րը պատ կա նում են ման րէ նե րի սպի րո խետ-
նե րի շար քին: Ախ տա ծին լեպ տոս պիր նե րը պատ կա նում են Leptospira intero-
gans տի պին: Հայտ նի է հա րուցիչի ա վե լի քան 200 կեն սա տի պ՝ խմ բա վոր ված 
մոտ 23 շճախմ բում:

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կը կրում և փո խան ցում են վայ րի կեն դա նի նե-
րը՝ կր ծող նե րը, չղ ջիկ նե րը, նա պաս տակ նե րը, ե րկսմ բա կա նի և միասմ բա կա-
նի, ինչ պես նաև սի նանթ րոպ կեն դա նի նե րը՝ գորշ և սև առ նետ նե րը, տնային 
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մկ նե րը, ըն տա նի կեն դա նի նե րը՝ շնե րը, կա տու նե րը, մանր և խո շոր եղ ջե րա-
վոր ա նա սուն նե րը, խո զե րը, տնային թռ չուն նե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խան ցվու մ է կոն տակ տային մե-
խա նիզ մով: Մար դը վա րակ վում է վա րակ ված կեն դա նու մե զի հետ ո ւղ-
ղա կի շփ վե լիս կամ վա րակ ված կեն դա նի նե րի մե զով աղ տոտ ված ար-
տա քին մի ջա վայ րից, հիմ նա կա նում մա կե րե սային ջրե րի, հո ղի և բու սա-
կա նու թյան մի ջո ցով, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րին խնա մե լիս կամ մորթ 
կա տա րե լիս:

 Փո խանց ման ուղի. Վա րա կը փո խանց վում է ջրային, սնն դային և կոն-
տակ տա կեն ցա ղային ուղի նե րով: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն՝ շա րու նակ վում է 6 ա միս, թե րապև տի, 
նյար դա բա նի, ակ նա բույ ժի, իսկ ե րե խա նե րի հա մար՝ ման կա բույ ժի կող մից 2 
ա մի սը մեկ ան գամ: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում իրա կա նաց վում են մե զի և 
ա րյան ստու գիչ հս կո ղա կան ը նդ հա նուր հե տա զո տու թյուն ներ, իսկ լեպ տոս-
պի րո զի դեղ նու կային ձևի ժա մա նակ՝ ա րյան կեն սա քի միա կան հե տա զո տու-
թյուն: Հաշ վա ռու մից հան վում է շա րու նա կա կան հս կո ղու թյան ժա մա նա կա-
հատ վա ծի լրա նա լուց հե տո՝ կլի նի կա կան և լա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րի նոր-
մա լաց ման դեպ քում:  

Ախ տա ծա գում՝ Վա րա կի մուտ քի դռներ են՝ մաշ կը, աչ քե րի շաղ կա պե նի-
նե րը և ստա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գի լոր ձա թա ղանթ ները: Լեպ տոս պի րո-
զի ախ տա ծա գու մը բա ժա նում են 5 փու լե րի՝

•	  լեպ տոս պի րա նե րի ներ թա փանց ման և բազ մաց ման փուլ 
•	 երկ րոր դային լեպ տոս պի րե միայի և վա րա կի գե նե րա լի զա ցիայի փուլ
•	  տոք սի նե միայի, պան կա պի լյա րո տոք սի կո զի և օր գան նե րի ախ տա-

հա րում նե րի ա ռա վե լա գույն զար գաց ման փուլ 
•	 կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի մար ման փուլ
•	  ռե կոն վա լես ցեն ցիայի փուլ

 Գաղտ նի շր ջան.  Սո վո րա բար տևում է 10 օր, տա տան վում է 4-19 օր վա 
սահ ման նե րում:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Լեպ տոս պի ր նե րը մե զով կա րող են ար-
տա զատ վել մեկ ա միս տևո ղու թյամբ, սա կայն դրանք մարդ կանց և կեն դա նի-
նե րի շրջանում հայտ նա բեր վում են սուր հի վան դու թյու նից 11 ա միս հե տո: 

Ըն կա լու նա կու թյուն.  Մար դը չու նի տե սա կային ա նըն կա լու նա կու թյուն: 
Հի վան դա նա լուց հե տո՝ կա յուն հետ վա րա կային ա նըն կա լու նա կու թյուն:     

Կ լի նի կա և դա սա կար գում 
Ըստ կլի նի կա կան ըն թաց քի տար բե րում են լեպ տոս պի րո զի՝
y	  թեթև ձևեր
y	  մի ջին ծան րու թյան ձևեր
y	  ծանր ձևեր:
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 Ծանր ձևե րին  բնո րոշ կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն ներն են՝
	 դեղ նու կի ա ռա ջա ցու մը
	թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի զար գա ցու մը
	 սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյու նը
	 լեպ տոս պի րո զային մե նին գի տը: 

Այս պի սով, լեպ տոս պի րո զի ծանր ձևե րը կա րող են լի նել դեղ նու կային, հե-
մո ռա գիկ, ռե նալ, մե նին գեալ և խա ռը, ո րի ժա մա նակ դիտ վում են 2 և ա վելի 
բար դաց ման և ծան րու թյան ցու ցա նիշ ներ:

 Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր՝ դո ղով, մարմ նի ջեր մու թյան բարձ րա-
ցմամբ (մինչև 39-40ºC), ուժեղ գլ խա ցա վով: Տեն դը տևում է 5-10 օր, կա յուն 
կամ թու լաց նող (febris continua կամ remittens) տի պի, ջեր մաս տի ճա նը իջ-
նում է կտ րուկ կամ կար ճատև լի զի սի ձևով: Մարմ նի բարձր ջեր մաս տի ճա-
նը իջ նե լուց հե տո որոշ հիվանդների շրջանում կա րող է նկատ վել եր կա րատև 
սուբ ֆեբ րի լի տետ:

 Լեպ տոս պի րո զի ծաղկ ման շր ջա նին բնո րոշ են ՝
y	ար տա հայտ ված մկա նա ցա վերը, հատ կա պես ձկ նամ կան նե րում, շո-

շա փե լիս շատ ցա վոտ են: Գոր ծըն թա ցի մեջ կա րող են ը նդ գրկ վել 
ա զդ րե րի, գոտ կա տե ղի, ո րո վայ նի պա տի մկան նե րը, ո րոնք կա րող 
են ուղեկց վել մաշ կի հի պե րէս թե զիայով 

y	հի վան դի դեմքն այ տուց ված է, հի պե րե միկ, կարմ րած է նաև պա-
րա նո ցի և կրծ քա վան դա կի վե րին հատ ված նե րի մաշ կը («գլ խա նո ցի 
ախ տա նիշ»), ա ռա ջա նում է հեր պե տիկ ցան ռուն գե րի և շր թունք նե րի 
վրա: Սկ լե ր նե րի ա նոթ նե րը լայ նա ցած, ա րյու նա լեց ված են, սա կայն 
կո նյուկ տի վի տի երևույթ ներ  չկան: Հի վան դու թյան 3-5-րդ օ րը հի-
վանդ նե րի 20-50%-ի մարմ նի և վեր ջույթ նե րի վրա ա ռա ջա նում է պո-
լի մորֆ (կարմ րու կան ման, ո ւռ տի կար, բծա վոր և այլն) ցան: Ա ռա վել 
հա ճախ հան դի պում է է րի թե մա տոզ  ցա նը: 

Հա ճախ դիտ վում է միկ րո պո լի լիմ ֆա դե նիտ:
y	  Հի վան դու թյան ծանր ձևե րի ժա մա նակ զար գա նում է թրոմ բոհեմոռա-

գիկ հա մախ տա նիշ, ո րն ար տա հայտ վում է պե տե խիալ ցա նով, մաշ-
կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ա րյու նա զե ղում նե րով, ա ղեստա մոք սային, 
ար գան դային ա րյու նա հո սու թյուն նե րով, մկա նային ա րյու նա զե ղում-
նե րով՝ հատ կա պես գոտ կային և ո րո վայ նի պա տի, մա կե րի կամ նե րի 
պա րեն խի մա յում: Թո քե րի ա րյու նա զե ղում նե րի հետևան քով դիտ-
վում է ա րյու նաթ քում, հա րա ճող շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյուն: 

y	Հի վան դու թյան 3-5-րդ օ րը կա րող է ի հայտ գալ մաշ կի և սկ լեր-
նե րի դեղ նու թյուն, ո րն ունի կարմ րա վուն (շաֆ րան) ե րանգ և հա-
ճախ ուղեկց վում է մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ա րյու նա զե ղում նե-
րով: Դեղ նու կի ա ճն ուղեկց վում է լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցմամբ: 
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Հնա րա վոր է մաշ կի քոր: Ա ռա ջա նում է ա րյան բի ո քի միա կան հե տա-
զո տու թյան կարիք՝ հի պեր բի լի ռու բի նե միա (և՛ ա զատ, և՛ կապ ված 
բի լի ռու բի նի մա կար դա կը բարձ րա նում է), տրան սա մի նազ նե րի (ALT, 
AST) նոր մալ կամ չա փա վոր ակ տի վու թյուն, հիմ նային ֆոս ֆա տա-
զայի և 5-նուկ լե ո տի դա զայի ակ տի վու թյան բարձ րա ցում:

y	  Հայտ նա բեր վում են  ե րի կամ նե րի ախ տա հար ման նշան ներ՝ պա կա-
սում է մե զի քա նա կը (մինչև ա նու րիա), մե զի մեջ առ կա են մեծ քա-
նա կու թյամբ լեյ կո ցիտ ներ, է րիթ րո ցիտ ներ, սպի տա կուց ներ (1 գ/լ և 
ա վելի), հիա լի նային և հա տի կա վոր գլա նակ ներ, ա րյան մեջ ա վե լա-
նում է կրեա տի նի նի, մի զա նյու թի, մնա ցոր դային ա զո տի մա կար դա-
կը: Ծանր դեպ քե րում կա րող են զար գա նալ ուրե միայի նշան ներ: 

y	Սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի կող մից դիտ վում են բրա դի կար դիա՝ 
հազ վասր տու թյուն, սր տի տո նե րի խլա ցում, հի պո տո նիա (նույ նիսկ 
սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան ֆո նի վրա հազ վա դեպ է 
դիտվում հի պեր տո նիա), Է ԿԳ-ով՝ սր տամ կա նի դի ֆուզ ախ տա հա-
րում ներ, ծանր դեպ քե րում՝ յու րա հա տուկ լեպ տոս պի րո զային մի ո-
կար դիտ: Ո րոշ հի վանդ նե րի շրջանում զար գա նում են վե րին շնչու-
ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի չա փա վոր ար տա հայտ ված փո փո խու-
թյուն ներ՝ հա ճախ ռի նո ֆա րին գի տի ձևով: Յու րա հա տուկ լեպ տոս պի-
րո զային թո քա բոր բը հան դի պում է հազ վա դեպ:

y	  Հի վանդ նե րի 30-35%-ն ունենում է ԿՆՀ ախ տա հար ման նշան ներ 
մե նին գեալ հա մախ տա նի շի ձևով: Ող նու ղե ղային հե ղու կում սպի-
տա կու ցի քա նա կի բարձ րա ցում՝ չա փա վոր պլեյո ցի տո զով (400-500 
բջիջ 1 մկլ), նեյտ րո ֆիլ նե րի գե րակշ ռու մով, կա րող են հայտ նա բեր-
վել լեպ տոս պիր ներ:

 Բար դու թյուն ներ
 Լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ բար դու թյուն նե րը կա րող են լի նել յու րա հա տուկ՝ 

- մե նին գիտ 
- էն ցե ֆա լիտ
-  պո լինև րիտ
-  մի ո կար դիտ 
- ի րիտ 
- ի րի դո ցիկ լիտ 
- ու վե իտ

և  ոչ յու րա հա տուկ՝  
- թո քա բորբ 
- օ տիտ
-  պիե լիտ
-  պարօտիտ:
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 Միայն ե րե խա նե րի շրջանում են հան դի պում՝ 
- ԶՃ բարձ րա ցու մ
-  խո լե ցիս տի տ
-  պանկ րեա տի տ: 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Լեպ տոս պի րո զի դեղ նու կային ձևերն ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել՝

-  վի րու սային հե պա տիտ նե րից 
- այլ վա րա կիչ  հի վան դու թյուն նե րի դեղ նու կային ձևե րից

• պսև դո տու բեր կուլոզ
•  վա րա կային  մո նո նուկ լե ոզ
•  մա լա րիա
• սեպ սիս
•  սալ մո նե լոզ

-  հազ վա դեպ՝ տոք սիկ հե պա տիտ նե րից: 
Ար տա հայտ ված թրոմ բոհե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի դեպ քում՝

-  հե մո ռա գիկ տեն դե րից
-  սեպ սի սից
-  ռի կետ սի ոզ նե րից: 

Ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան զար գաց ման դեպ քում՝ 
- ե րի կա մային հա մախ տա նի շով  հե մո ռա գիկ տեն դից 

Մե նին գեալ հա մախ տա նի շի ա ռա ջաց ման դեպ քում՝
- շ ճային մե նին գիտ նե րից (պարօտիտային, էն տե րո վի րու սային, պա-

լա րախ տային (տու բեր կուլո զային)՝ օր նի տո զային, լիմ ֆո ցի տար 
խո րի ո մե նին գի տից)

-  թա րա խային մե նին գիտ նե րից (մե նին գո կո կային, պնև մո կո կային և 
այլն): 

Ախ տո րո շու մը հիմն ված է՝
- բ նո րոշ կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի 
- հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի 
- լա բո րա տոր հե տա զոտ ման տվյալ նե րի վրա։

Ա ռա ջա նում է նեյտ րո ֆի լային լեյ կո ցի տոզ, նկատվում են Է ՆԱ-ի բարձ րա-
ցում, մե զի կեն սա բա նա կան և քի միա կան կազ մի փո փո խու թյուն ներ, բի լի-
ռու բի նի քա նա կի և մնա ցոր դային ա զո տի բարձ րա ցում, կատարվում են հա-
րուցիչի հայտ նա բեր ման մե թոդ ներ, շճա բա նա կան թես տեր՝ միկ րոագ լյու տի-
նա ցիայի և լի զի սի ռեակ ցիա ներ: 

Բու ժում
 Լեպ տոս պի րո զով հի վանդ նե րը պար տա դիր հոս պի տա լաց վում են:
 Բու ժու մը հա մա լիր է՝
•	  պատ ճա ռա գի տական բու ժում  
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•	 ախ տա ծա գու մային  բու ժում  
•	 երկ րոր դային վա րա կի միաց ման կան խար գե լում 
•	 ար տա հայտ ված ա նե միայի դեպ քում կա տա րում են հե մո թե րա պիա:

ՕՐ ՆԻ ԹՈԶ, ՓՍԻ ԹԱ ԿՈԶ 
Psittacosis, Ornithosis (A27)

 Հա րու ցիչ ներ. Վա րա կը փո խանց վում է թռ չուն նե րի քլա մի դիա նե րով (Chla-
mydia psittaci):

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կը կրում և փո խան ցում են վայ րի և տնային սի-
նանտրոպ թռ չուն նե րը (հատ կա պես թու թակ նե րը և ա ղավ նի նե րը, ինչ պես նաև 
բա դե րը, ճայե րը և այլ թռ չուն ներ):

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Փո խանց վում է օ դա կա թի լային (օ դա փո շային), 
հնա րա վոր է և բե րա նակ ղան քային մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի. Հա րու ցի չը փո խանց վում է օ դա կա թի լային, օ դա փո-
շային և հազ վա դեպ՝ սնն դային  ճա նա պար հով:

 Գաղտ նի շր ջան.  Վա րակ վե լուց մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ գա-
լու ժա մա նա կաշր ջա նը տևում է 1-4 շա բաթ:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն.  Մար դուց մար դուն ան մի ջա կան փո-
խան ցում հազ վա դեպ  է լի նում: Հի վանդ կամ ման րէա կիր թռ չուն նե րը կա րող 
են պար բե րա բար ար տա զա տել հա րու ցիչ ներ մար սո ղա կան հա մա կար գի ար-
տա զա տուկ նե րի մի ջո ցով, եր բեմն՝ շա բաթ ներ կամ ա միս ներ շա րու նակ: Հի-
վանդ մարդ կանց խոր խում հա րու ցիչ ներ կա րե լի է հայտ նա բե րել մինչև հի-
վան դու թյան 20-25-րդ օ րը: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդ հա նուր է: Կա յուն ա նըն-
կա լու նա կու թյան ա ռա ջա ցու մը ա պա ցուց ված չէ:

Կ լի նի կա. Սուր տեն դային հի վան դու թյուն է, ո րն ուղեկց վում է գլ խա ցա-
վով, ցա նով, մկա նա ցա վե րով, դո ղով և շնչա ռա կան ուղու վե րին կամ ստո րին 
հատ ված նե րի բոր բո քու մով, ինչ պես նաև հետևյալ բար դու թյուն նե րով՝ էն ցե-
ֆա լիտ, մի ո կար դիտ, թրոմ բոֆ լե բիտ: 

Ախ տո րո շում
•	  խոր խից, ա րյու նից կամ այլ կեն սա բա նա կան նյու թե րից հա րու ցիչ նե-

րի ան ջա տում:
•	 դ րա կան շճա բա նա կան ար դյունք:

 Բու ժում
 Կա տար վում է պատ ճա ռա գի տա կան, ախ տա ծա գո ւմնային և ախ տան շա-

նային թե րա պիա:
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 ԼԵՊ ՐԱ ( ԲՈՐ)  ՀԱՆ ՍԵ ՆԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ 
Lepra  (A30)

 Հա րու ցիչ ներ. Վա րա կի ա ռա ջաց ման պատ ճառը լեպ րայի մի կո բակ տե-
րիա նե րն են (Mycobacterium leprae):

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյուր են հա մար վում հի վանդ մար դիկ և 
վա րա կա կիր նե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Բո րով չբուժ ված հի վանդ ներն օ րա կան 
մի լիո նա վոր բա ցիլ ներ են ար տա զա տում (ք թի ար տա զա տուկ նե րով), 
ո րոնք ա ռնվազն 7 օր կեն սու նակ են մնում չո րա ցած ար տա զա տուկ նե-
րում: Մաշ կային խո ցե րից ևս կա րող են ար տա զատ վել մեծ քա նա կությամբ 
հա րու ցիչ ներ: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյունն իրա կա նաց վում է ցմահ: Ախ տա դար ձե-
րի ա ռա ջա ցու մը համարվում է հի վան դի կրկ նա կի հոս պի տա լաց ման հիմք: 

Ախ տա ծա գում. Վա րա կի մուտ քի դռ ներն են մաշ կը և վե րին շնչու ղի նե րի 
լոր ձա թա ղանթ նե րը:

 Հա րու ցիչ նե րի ներ թա փան ցու մից մինչև հի վան դու թյան ա ռա ջին նշան նե-
րի ի հայտ գա լը հա ճախ ան ցնում է 3-5 տա րի, եր բեմն՝ մի քա նի տաս նյակ 
տա րի ներ: 

Գաղտ նի շր ջանը բա վա կա նին եր կար. տա տան վում է 9 ամ սից մինչև 20 
տա րի, մի ջի նը՝ 4 տա րի տու բեր կու լոիդ լեպ րայի և կրկ նա կի եր կար՝ լեպ րո մա-
տոզ լեպ րայի դեպ քում: 

Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վա րա կե լի ու թյու նը վե րա նում է Դապ-
սոն կամ Կլո ֆա զի մին դե ղա մի ջոց նե րով 3 ա միս շա րու նա կա կան և կա նո-
նա վոր բու ժե լու դեպ քում, իսկ ռի ֆամ պի ցի նի շար քի  դե ղա մի ջո ցով՝ 3 օր վա 
ըն թաց քում: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Բո րե լի ո զի կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով դեպ քե րի 
թի վը բա վա կա նին փոքր է՝ հա մե մա տած  հի վան դու թյան նկատ մամբ դրա կան 
հա կազ դող ան ձանց թվի հետ: 

Դա սա կար գում և կլի նի կա. Ը ստ կլի նի կահյուս ված քա բա նա կան տվյալ նե-
րի՝ տար բե րում են հի վան դու թյան 3 ձև.

-  լեպ րո մա տոզ
-  տու բեր կու լոիդ
-  սահ մա նային:

 Հի վան դու թյու նը սկս վում է աս տի ճա նա բար: Ո րոշ հի վանդ նե րի շրջանում 
կա րող են նկատ վել ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում, ը նդ հա նուր թու լու թյուն, 
հո դա ցա վեր: Այլ հի վանդ նե ր կարող են տեն դ չունենալ, դիտ վում են սա-
կա վա րյու նու թյուն, քն կո տու թյուն, պա րէս թե զիա ներ, քրտ նար տադ րու թյան 
խան գա րում ներ:
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 Հի վան դու թյա նը բնո րոշ վաղ նշա ննե րից են հա մար վում մաշ կային փո-
փո խու թյուն նե րը: Ա ռա ջա նում են մեկ կամ մի քա նի հի պո պիգ մեն տային բծեր 
կամ հի պեր պիգ մեն տային վա հա նակ ներ, ո րոն ցում զգա յու նու թյու նը լրիվ բա-
ցա կա յում է, կամ դիտ վում է պա րէս թե զիա: 

Տու բեր կու լոիդ ձև
	սկզբ նա կան շր ջա նում ա ռա ջա նում են մաշ կի  հի պո պիգ մեն տա ցիայի 

հս տակ սահ մա նագծ ված բծեր, ո րոնք հե տա գա յում մե ծա նում են՝ վե-
րած վե լով հա մա կենտ րոն շր ջան նե րի, դրանց եզ րե րը բարձ րա նում 
են՝ ստա նա լով օ ղա կան ման ձև: Դիտ վում են ծայ րա մա սային տա րա-
ծում և կենտ րո նա կան լա վա ցում

	ձևա վոր ված օ ջախ նե րը լրիվ կորց նում են զգա յու նու թյու նը և մաշ-
կային գո յա ցու թյուն նե րը (քրտ նա գեղ ձե րը և մա զային ֆո լի կուլ նե րը)

	 նյար դե րը վաղ են ը նդ գրկ վում ախ տա բա նա կան գոր ծըն թա ցի  մեջ: 
Ախ տա հար ման օ ջա խով ան ցնող ծայ րա մա սային նյար դե րի չա փե րը 
կա րող են մե ծա նալ: Մե ծա ցած ծայ րա մա սային նյար դե րը (հատ կա-
պես ա րմն կային, փոքր ո լո քային) կա րող են շո շափ վել և եր բեմն զնն-
ման ժա մա նակ դառ նալ նկա տե լի

	 նյար դե րի ախ տա հար ման հետևան քով զար գա նում է դաս տակ նե րի 
մկան նե րի ատ րո ֆիա, դաս տակ նե րի և ոտ նա թա թե րի կոնտ րակ տու-
րա ներ կամ շար ժու նա կու թյան սահ մա նա փա կում ներ, ներ բա նային 
խո ցեր, ֆա լանգ նե րի կո րուստ (որ պես տրավ մա նե րի ար դյունք): 
Զար գա նում են կե րա տիտ, եղ ջե րա թա ղան թի խո ցո տում՝ տե սո ղու-
թյան կո րս տով:

 Լեպ րո մա տոզ ձև
Բ նո րոշ ե ն՝
	 մաշ կի, լոր ձա թա ղանթ նե րի և ավ շային հան գույց նե րի ար տա հայտ-

ված փո փո խու թյուն ներ
	 մաշ կային փո փո խու թյուն նե րը  ար տա հայտ վում են բծե րի, հան գույց-

նե րի, վա հա նակ նե րի տես քով: Բծե րը սո վո րա բար հի պո պիգ մեն-
տաց ված են (թեր գու նա վոր ված), ոչ հս տակ սահ ման նե րով, կենտ րո-
նա կան մա սե րը բարձ րա ցած են ին ֆիլտ րա ցիայի և պն դաց ման հաշ-
վին (ի տար բե րու թյուն տու բեր կու լոիդ ձևի) 

	օ ջախ նե րի միջև նույն պես կա րե լի է հայտ նա բե րել մաշ կի ին ֆիլտ րա ցիա
	 մաշ կային ախ տա հա րում նե րի օ ջախ նե րը հա ճախ տե ղա կայ ված են 

դեմ քին (քթի, այ տե րի, ո ւն քե րի շր ջա նում), ա կան ջա խե ցի նե րի, դաս-
տակ նե րի, արմն կային և ծն կային հո դե րի, հե տույ քի մաշ կի վրա

	 մաշ կի ախ տա հա րում նե րը աս տի ճա նա բար հա րա ճում են: Բնո րոշ է 
ո ւն քե րի մա զա թա փու թյու նը (հիմ նա կա նում կողմ նային հատ ված նե-
րի), կախ վում են ա կանջ նե րի բլ թակ նե րը:
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 Դեմ քի մաշ կի ար տա հայտ ված և խո ր ին ֆիլտ րա ցիան հանգեցնում է խո-
շոր ծալ քե րի ա ռա ջաց մա ն՝ հատ կա պես ճա կա տին («ա ռյու ծի դեմք»):  

	ախ տա հար վում է քթի լոր ձա թա ղան թը, ին չը հանգեցնում է քթով 
շնչա ռու թյան խան գար ման, քթային ա րյու նա հո սու թյուն նե րի, եր բեմն 
քթու ղի նե րի լրիվ փակ ման, քթի միջ նոր մի քայ քայ ման՝ քի թը դառ-
նում է թամ բաձև 

	ա ճու կային և ա նու թային ավ շային հան գույց նե րը բա վա կա նին մե-
ծա ցած են, բայց ան ցավ

	 ծայ րա մա սային նյար դե րի ար տա հայտ ված փո փո խու թյուն ներ չեն 
դիտ վում (ի տար բե րու թյուն տու բեր կու լոիդ ձևի), սա կայն վեր ջույթ-
նե րի դիս տալ հատ ված նե րի զգա յու նու թյու նը իջած է

	տ ղա մարդ կանց շրջանում ա մոր ձի ննե րի ին ֆիլտ րա ցիան և սպիա ցու-
մը հանգեցնում են ամ լու թյան, հա ճախ զար գա նում է գի նե կո մաս թիա:

 Սահ մա նային ձև
 Զու գակ ցում է հի վան դու թյան տու բեր կու լոիդ և լեպ րո մա տոզ ձևե րի կլի նի-

կա կան նշան նե րը (ախ տան շան նե րը):
 Բար դու թյուն ներ  
Տ րավ մա նե րը և կրկն վող ե րկ րոր դային վա րակ նե րը  հանգեցնում են ծանր 

հաշ ման դա մու թյան՝
	 դաս տակ նե րի դե ֆոր մա ցիայի
	 մա տնե րի և վեր ջույթ նե րի դիս տալ հատ ված նե րի կո րս տի:

 Կա րող են զար գա նալ՝
	 կու րու թյուն 
	ե րի կա մի ա մի լոի դոզ: 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Բո րո տու թյունն ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել՝

-  կար միր գայ լախ տից
-  սար կոի դո զից
-  մաշ կային լեյշ մա նի ո զից
-  բազ մա թիվ մաշ կային հի վան դու թյուն նե րից: 

Ախ տո րո շու մը հիմն ված է՝ 
	բ նո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րի 
	հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի 
	լա բո րա տոր հե տա զոտ ման տվյալ նե րի վրա՝ բո րի հա րու ցի չը (Հան-

սե նի ցու պի կը) թթ վա կա յուն է, հայտ նա բեր վում է սկա րի ֆի կա ցիայի 
մի ջո ցով քսու կքի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյամբ:

 Բու ժում. Կի րա ռում են է թի ոտ րոպ բու ժում: 
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Բ ԾԱ ՎՈՐ ՏԻՖ   
Typhus exanthematicus (A75)

 Հա րու ցիչ ներ. Հի վան դու թյունն ա ռա ջաց նում են Պրո վա չե կի ռի կետ սիա-
նե րը (Rickettsia prowazeki):

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյուր են հի վանդ մար դիկ:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է տրանս մի սիվ մե խա-

նիզ մով: Հա րու ցի չը փո խանց վում է հա գուս տի ոջ իլի մի ջո ցով (Pediculus vesti-
ment, տե՛ս «Ոջ լո տու թյուն»): Գլ խի (Pediculus capitis) և ցայլ քի (Pediculus pubis) 
ո ջիլ նե րի դե րը վա րա կի փո խանց ման գոր ծում գրե թե ան նշան է: 

Փո խանց ման ուղի. Վա րակ ված ո ջիլ ներն ար տա զա տում են ռի կետ սիա-
ներ ար տա թո րան քի մի ջո ցով, ըն դ ո րում, դե ֆե կա ցիան ուղեկց վում է սնն դա-
ռու թյան հետ միա ժա մա նակ: Մար դիկ վա րակ վում են տրո րե լով ոջի լի ար տա-
թո րան քը կամ ոջ իլին՝ կծ ված տե ղում կամ մաշ կի քերծ ված հատ ված նե րում:

 Գաղտ նի շր ջան.  Տևում է 1-2 շա բաթ, սո վո րա բար 12 օր:
 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վան դու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն մար դուց 

մար դուն չի փո խանց վում: Ո ջիլ նե րի հա մար հի վանդ նե րը վա րա կիչ են գաղտ-
նի շր ջա նի վեր ջին 2-3 օ րե րին, տեն դային ժա մա նա կա հատ վա ծում և ջեր մու-
թյան նոր մա լա ցու մից 2-3 օր հե տո (մի ջի նը՝ 20-21 օր): Վա րակ ված ոջի լի ար-
տա թո րան քում ռի կետ սիան հայտն վում է հի վան դի ա րյամբ սն վե լուց 2-6 օր 
հե տո: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. բա վա կա նին բարձր է, չու նի տա րի քային սահ-
մա նա փա կում: Հի վան դա նա լուց հե տո մար դիկ ձեռք են բե րում կա յուն 
ա նըն կա լու նա կու թյուն: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն  չի պա հանջ վում:
Կ լի նի կա.  Ռի կետ սի ո զային հի վան դու թյուն փո փո խա կան սկզ բով՝ հան-

կար ծա կի, դո ղով, սար սու ռով, թու լու թյամբ, գլ խա ցա վով, ա խոր ժա կի 
անկմամբ, ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ: Այս երևույթ նե րը զար գա նում են 2-3 
օր վա ըն թաց քում: Հի վան դու թյան 4-5-րդ օ րը մարմ նի վրա ի հայտ է գա-
լիս վար դա գույն բծա վոր ցան (բա ցա ռու թյամբ դեմ քի, ա փե րի շր ջա նի), լի-
նում է լեզ վի դող, ուժեղ գլ խա ցավ, ան քնու թյուն, զա ռա նցանք, մե նին գիզ մի 
երևույթ ներ: 

Ախ տո րո շում.
•	 Շ ճա բա նա կան
•	  Կեն սա բա նա կան փորձ:

 Բու ժում. Կի րառ վում է պատ ճա ռա գի տա կան, ախ տա ծա գու մային և ախ-
տան շա նային բու ժում:
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 ԽՈ ԼԵ ՐԱ 
Cholera (A00)

 Հա րու ցիչ ներ. 01 շճախմ բի խո լե րայի վիբ րի ոն նե րի եր կու  կեն սա տի պեր՝ 
էլ տոր (V. cholerae eltoer) և դա սա կան (V. cholerae cholerae)   խո լե րայի վիբ րի-
ոն ներ, ինչ պես նաև 0139 շճախմ բի խո լե րայի վիբ րի ոն կամ Բեն գա լյան շտամ: 
01 շճախմ բի խո լե րայի վիբ րի ոն նե րից յու րա քան չյու րը հան դես է գա լիս Inaba, 
Ogawa, Hikojima շճա տի պե րով: 01 և 0139 շճախմ բե րի վիբ րի ոն նե րի տոք սի գեն 
շտամ նե րը ա ռա ջաց նում են խո լե րա՝ հա մա ճա րա կային և պան դե միկ տա րած-
ման նե րու ժով, իսկ ոչ տոք սի գեն շտամ նե րը ա ռա ջաց նում են խո լե րայի խմ-
բային կամ սպո րա դիկ հի վան դաց ման դեպ քեր: Խո լե րայի վիբ րի ոն նե րը կա-
յուն են ար տա քին մի ջա վայ րում՝ ա ղա համ և քաղց րա համ ջրե րում, ձկ նե րի, 
խեց գետ նա կեր պե րի, կո պե պոդ նե րի, կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի, պլանկ տո-
նի մեջ (Բեն գա լյան հա րու ցի չը պա տի ճա վոր վում է):

 Վա րա կի աղ բյուր՝   հի վանդ մարդ,  վիբ րի ո նա կիր:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ ՝ կղան քաբե րա նային ( ֆե կալ-օ րալ):
 Փո խանց ման ուղի՝ վա րակ ված մարդ կանց դիա րեային կամ փսխ ման 

զանգ ված նե րով, աղ տոտ ված սնն դամ թեր քով, ջրով (ջ րային, սնն դային, կեն-
ցաղակոն տակ տային ուղի նե րով): 

Գաղտ նի շր ջան՝   տա տան վում է մի քա նի ժա մից մինչև 5 օր, մի ջի նը՝ 2-3 
օր: 

Ախ տա ծա գում. Հա րու ցի չը օր գա նիզմ է թա փան ցում բե րա նակ ղան-
քային ճա նա պար հով: Վիբ րի ոն նե րի մի մա սը քայ քայ վում է ստա մոք սա հյու-
թի թթվային մի ջա վայ րում, մի մասն էլ, հաղ թա հա րե լով ստա մոք սի թթ վային 
գոր ծո նի ազ դե ցու թյան պատ նե շը, հաս նում է բա րակ աղիքներ, որ տեղ էլ 
նպաս տա վոր պայ ման նե րում (PH հիմ նային) սկ սում է բազ մա նալ: 

Վիբ րի ո նը ար տա զա տում է էկ զո և էն դո տոք սին: Էկ զո տոք սի նը  կապ վում է 
էն տե րո ցիտ նե րի GM1-գանգ լի ո զի դային ըն կա լիչ նե րի հետ, ինչը հանգեցնում 
է ա դե նի լատ ցիկ լա զա ֆեր մեն տի ակ տի վաց մա ն: Ար դյուն քում ա վե լա նում է 
ներբջ ջային ա դե նո զին մո նո ֆոս ֆա տի քա նա կը, ո րը նպաս տում է ջրի և է լեկ-
տրո լիտ նե րի դուրսբեր մա նը աղիքների լու սանցք: Զու գա հեռ նվա զում է հաստ 
աղիքի ջրի հետ ներծ ծու մը, ո րը հա մա տեղ պատ ճառ է դառ նում խո լե րայի 
ժա մա նակ օր գա նիզ մի կող մից մեծ քա նա կու թյամբ ջրի և իոն նե րի կորս տին 
լու ծի և փսխ ման ձևով (օ րա կան կո րուս տը կա րող է հաս նել մինչև 30լ): Սա 
հանգեցնում է դե հիդ րա տա ցիայի և դե մի նե րա լի զա ցիայի, ար դյուն քում ա ռա-
ջա նում են հի պո վո լե միա, ա րյան խտա ցում, ա րյու նա տար հա մա կար գի միկ-
րո ցիր կու լյա ցիայի խան գա րում ներ, հյուս ված քային հի պօք սիա, մե տա բո լիկ 
ա ցի դոզ, ո րը  կա րող է հան գեց նել սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան, 
սուր սր տային ան բա վա րա րու թյան և այլն: Հի պո վո լե միան հանգեցնում է 
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ար տա հայտ ված մկա նային թու լու թյան, աղիքների պա րիե զի, ա ռիթ միա նե րի, 
ե րի կամ նե րի խո ղո վակ նե րի ախ տա հար ման, հի պո վո լե միկ շոկի:

Հա րու ցի չի քայ քայ ման ժա մա նակ ան ջատ վում է էն դո տոք սին, ո րը նպաս-
տում է վիբ րի ո ցիդ (հա կա ման րէային և հա կա թու նային) հա կա մար մի ննե րի 
սին թե զին և օր գա նիզ մի իմուն պա տաս խա նի զար գաց մա նը:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն.  Հի վանդ նե րը շր ջա պա տի հա մար վա րա-
կիչ են այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ար տա զա տում են հա րու ցիչ ներ (սկսած 
գաղտ նի շր ջա նի վեր ջին ե րեք օ րից մինչև ռե կոն վա լես ցենտ շր ջա նի սկզ բի 
ե րեք օ րե րը), ա ռող ջա ցու մից հե տո՝ սո վո րա բար միայն մի քա նի օր: Հազ վա-
դեպ ա ռա ջա նում է ման րէակ րու թյուն, ո րը կա րող է տևել 1,5-3 ա միս: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու 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 կալունակ 
չեն մո րից փո խանց ված բնա կան ա նըն կա լու նակու թյան հաշ վին): Ստա մոք սա-
հյու թի թերթթ վայ նու թյամբ ըն թա ցող ստա մոք սաա ղի քային հի վան դու թյուն-
նե ր ունեցող ան ձանց շրջանում խո լե րայի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը 
ա վե լի մեծ է: Տե ղա ճա րա կային (էն դե միկ) տա րածք նե րում մարդ կանց մե ծա-
մաս նու թյու նը հա կա մար մին ներ է ձեռք բե րում վաղ տա րի քում:

 Դա սա կար գում 
Ըստ կլի նի կա կան ըն թաց քի տար բե րում ե նք՝
1. Տի պիկ ըն թացք        2. Ա տի պիկ ըն թացք
     ա. թեթև ձև ա. ջնջ ված ձև
     բ. մի ջին ծան րու թյան բ. կայ ծակ նային ձև   
     գ. ծանր ձև գ. չոր խո լե րա
 Հի վան դու թյան ծան րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ջրազրկ ման աս տի ճա-

նով: 
Ըստ Պակ րովս կու դա սա կարգ ման՝ տար բե րում ենք 4 աս տի ճա նի ջրա-

զրկում՝
•	 1-ին աս տի ճան -հե ղու կի կո րուս տը կազ մում է մարմ նի կշ ռի 1-3 % -ը,
•	 2-րդ աս տի ճան - 4-6 %,
•	 3-րդ աս տի ճան - 7-9 %,
•	 4-րդ աս տի ճան - 10 % և ա վելի: 

Ըստ Ա ՀԿ-ի դա սա կարգ ման՝ տար բե րում ենք 3 աս տի ճա նի ջրազր կում՝
•	 ջ րազր կում չկա
•	  թեթև ջրազր կում
•	  ծանր ջրազր կում։

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյու նը սկս վում է դո ղով, սար սու ռով, հան կար ծա կի լու ծով, սո-

վո րա բար դա լի նում է գի շե րը կամ վաղ ա ռա վո տյան:
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 Լու ծը սկս վում է ա ռանց ցա վե րի, նքոց նե րի, քա նի որ չկան աղիքների 
լոր ձա թա ղան թի ին վա զիա և բոր բո քում: Հի վանդ նե րը նշում են աղիքների 
գրգռոց: Կղան քը ա ռատ է, հա ճախ ջրային, հե տա գա յում կորց նում է կղան-
քային ձևը և լի նում է բրն ձային ե փու կի տես քով (բրն ձի շի լա): Կղան քը գար-
շա հո տու թյուն կա րող է չու նե նալ կամ կա րող է ունե նալ հում կար տո ֆի լի և 
ձկան հոտ: Ջեր մու թյու նը նոր մալ է կամ են թա տեն դային: Մի քա նի ժամ ան ց, 
ա ռանց նա խոր դող սրտ խառնո ցի, լի նում են ա ռատ փսխում ներ (շատր վա նող 
փսխում ներ): Դեմ քը՝ facies Hipocratica, մաշ կի հո ղային ե րան գով, ձեռ քե րը՝ 
կնճ ռո տած, մաշ կը՝ ոչ է լաս տիկ, թե փոտ, աչ քե րը՝ ան փայլ: Մաշ կային ծած-
կույթ նե րը՝ չոր, գու նատ, տուր գո րը ըն կած: Ո րո վայ նը՝ ներս ըն կած, շո շափ ման 
ժա մա նակ՝ ան ցավ, նկատ վում է գրգ ռոց:

 Թեթև ձևե րի դեպ քում դիա րեան լի նում է օ րը 3-10 ան գամ և ա վարտ-
վում է 1-ին աս տի ճա նի ջրազրկ մամբ: Հի վան դու թյան զար գաց ման դեպ քում 
դիտ վում է լու ծի հա ճա խա ցում օ րը 15-20 ան գամ: Լու ծին հա ճախ միա նում 
են ա ռատ փսխում ներ: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում է 2-րդ աս տի ճա նի դե հիդ րա-
տա ցիա՝ մի ջին ծան րու թյուն: Հի վան դի ըն դհա նուր վի ճա կի մեջ այս փու լում 
դիտ վում է վա տա ցում: Մկա նային թու լու թյու նը ա ճում է, ծա րա վի զգա ցու-
մը և բե րա նի չո րու թյու նը ա ռա վել ար տա հայտ ված են դառ նում: Զար գա նում 
են հյուս ված քային հի պօք սիա, ջրաա ղային փո խա նա կու թյան խան գա րում-
ներ, ինչի հետևանքով զար գա նում է ա ցի դոզ: Ո րոշ դեպքերում նկատ վում 
են ձկնամկան նե րի, ոտ նա թա թե րի, դաս տակ նե րի դող, կար ճատև ցն ցում-
ներ: Դի ու րե զը նվա զում է, եր բեմն նկատ վում է ա նու րիա: Մարմ նի ջեր մաս-
տի ճա նը մնում է ան փո փոխ կամ են թա տեն դային: Հի վան դի մաշ կը գու նատ 
է, չոր, տուր գո րը՝ նվա զած, հա ճախ նկատ վում է ան կա յուն ցիա նոզ: Լոր ձա-
թա ղանթ նե րը չոր են, գու նատ, հա ճախ նկատ վում է ձայ նի խզում: Բնո րոշ են 
ա նո թա զար կի հա ճա խա ցում,  զար կե րա կային ճնշ ման՝ ԶՃ-ի իջե ցում: Ա րյան 
է լեկտ րո լի տային կազ մը ան կա յուն է, ա ռա ջա նում է կոմ պեն սաց ված մե տա-
բո լիկ ա ցի դոզ: Դիտ վում է ա րյան տե սա կա րար կշ ռի չա փա վոր բարձ րա ցում 
(1026-1029) և հե մա տոկ րի տի բարձ րա ցում մինչև 0,51-0,54 թվե րը:

 Բուժ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում հե-
ղու կի կո րուս տը ա վե լա նում է, զար գա նում է 3-րդ աս տի ճա նի ջրազր կում կամ 
հի վան դու թյան ծանր ձևը: Հի վան դի վի ճա կը կտ րուկ վա տա նում է, զար գա-
նում է ար տա հայտ ված էք սի կոզ: Դի մագ ծե րը ա ռա վել են սր վում, ակ նագն-
դե րը ներս են ըն կնում, լոր ձա թա ղանթ նե րի և մաշ կի չո րու թյու նը ա վե լի է ար-
տա հայտ վում (լ վա ցա րա րու հու ձեռ քեր), մի շարք մկա նախմ բե րում կա րող են 
դիտ վել տո նիկ ցն ցում ներ: Զար գա նում է ար տա հայտ ված ար տե րիալ հի պեր-
տեն զիա, տա խի կար դիա, տա րա ծուն ցիա նոզ: Նվա զում է նեֆ րոն նե րի կծի-
կային ֆիլտ րա ցիան (օ լի գու րիա): Հա մար ժեք թե րա պիայի դեպ քում, չնա յած 
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ար տա հայտ ված մե տա բո լիկ  փո փո խու թյուն նե րին, 1-3 օր վա  ըն թաց քում վե-
րո հի շյալ խան գա րում նե րը վե րա նում են:

 Հի վան դու թյան խո րաց ման դեպ քում բու ժում չս տա ցած հի վանդ նե րի 
հե ղուկ նե րի կո րուս տը հաս նում է մարմ նի կշ ռի 10%-ի և ա վելիի (4-րդ աս-
տի ճա նի ջրազր կում), զար գա նում է դե կոմ պեն սաց ված դե հիդ րա տա ցի ոն 
շոկ: Ծանր դեպ քե րում շո կը կա րող է զար գա նալ 12 ժամ վա ըն թաց քում: Այս 
շրջա նում լու ծը և փսխու մը դառ նում են հազ վա դեպ կամ ը նդ հան րա պես բա-
ցա կա յում են: Բնո րոշ է ար տա հայտ ված դի ֆուզ ցիա նոզ: Դի մագ ծե րը ա վե-
լի են սր վում, ակ նագն դե րի շուր ջը ա ռա ջա նում է կապ տու թյուն (արևային 
ակ նո ցի ախ տա նիշ): Ակ նագն դե րը ներս ըն կած են, թեք վում են վեր (մայր 
մտ նող արևի ախ տա նիշ): Դեմ քը՝ տան ջա հար՝ facies cholerica, ձայ նը՝ նվա-
զած: Գի տակ ցու թյու նը եր կար ժա մա նակ պահ պան վում է, սա կայն լի նում է 
մթագ նած: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը իջ նում է 35-34ºC: Այս շր ջա նը կոչ վում 
է խո լե րային ալ հիդ: Մաշ կային ծած կույթ նե րը շո շափ ման ժա մա նակ սառն 
են, հեշտ ծալք է ա ռա ջա նում և պահ պան վում եր կար ժա մա նակ (եր բեմն 
այդ ծալ քը ո ւղղ վում է մեկ ժամ վա ըն թաց քում - խո լե րային ծալք): Ա նո-
թա զար կը ա ռիթ միկ է, թե լան ման: Ար տա հայտ ված է հազ վասրտու թյու նը՝ 
տա խի կար դիան,  ԶՃ-ը հա մա րյա չի ո րոշ վում: Շն չա ռու թյու նը՝ բաց բե րա-
նով, հա ճա խա ցած, մա կե րե սային: Ցն ցում նե րը տա րած վում են բո լոր մկա-
նախմբե րում՝ ա ռա ջա նում է ցն ցու մային սինդ րոմ: Այս պի սի ըն թաց քի դեպ-
քում ել քը կա րող է լի նել ան բա րե հա ջող, կյան քի տևո ղու թյու նը մի քա նի 
ժա մից մի քա նի օր է:

 Խո լե րայի բռնկ ման ժա մա նակ կամ հա մա ճա րա կային իրա վի ճակ նե րում 
ան հրա ժեշտ է հենց սկզ բից դիա րեայի ցան կա ցած դեպք դի տել որ պես խո լե-
րայի կաս կա ծե լի դեպք:

 Կայ ծակ նային խո լե րա. Այս դեպ քում հի վան դու թյան ախ տան շան-
նե րը շատ ա րագ են զար գա նում, օր գա նիզ մը մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում 
ջրազրկվում է, ինչի հետևան քով զար գա նում է հի պո վո լե միկ շոկ:

 Չոր խո լե րա. Այս տի պը ըն թա նում է ա ռանց լու ծի և փսխ ման: Բնո րոշ վում 
է սուր սկզ բով և դե հիդ րա տա ցի ոն շո կի ա րագ զար գա ց մամբ: Կտ րուկ ը նկ նում 
է ԶՃ-ը, հա ճա խա նում է շնչա ռու թյու նը, զար գա նում են ա ֆո նիա, ա նու րիա, 
բո լոր մկա նախմ բե րում՝ ցն ցում ներ: Մա հը վրա է հաս նում մի քա նի ժամ վա 
ըն թաց քում: Այս ձևը հան դի պում է հազ վա դեպ, հիմ նա կա նում հյուծ ված կամ 
թույլ իմու նի տետ ունե ցող հի վանդ նե րի շրջանում:

 Բար դու թյուն ներ. Խո լե րայի ժա մա նակ բար դու թյուն նե րը պայ մա նա վոր-
ված են դե հիդ րա տա ցի ոն շո կի զար գա ց մամբ և ե րկ րոր դային ախ տա ծին և 
պայ մա նա կան ախ տա ծին  միկ րոֆ լո րայի միա ց մամբ: Հյուծ ված հի վանդ նե րը 
կարող են ունենալ տար բեր տե ղա կայ ման ա բս ցես ներ և ֆլեգ մո նա ներ, սեպ-
սիս, ո րը նախ կի նում նկա րագր վում էր որ պես խո լե րային տի ֆոիդ վի ճակ: 
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Ախ տո րո շում. Ախ տո րո շու մը հիմն վում է վեր հու շի, հա մա ճա րա կա բա նա-
կան, կլի նի կա կան և լա բո րա տոր տվ յալ նե րի վրա: Խո լե րայի դեպ քը հա մար-
վում է հաս տատ ված միայն լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման-
նե րում: Կլի նի կո րեն խո լե րա ախ տո րոշ վում է տե ղա ճա րա կային վայ րե րում կամ 
հա մա ճա րակ նե րի ժա մա նակ, ե րբ կաս կած վող դեպ քը հա մա ճա րա կա բա նո րեն 
կապ ված է լա բո րա տոր հաս տատ ված դեպ քի հետ: Նման դեպ քե րում գան գատ 
ունե ցող նե րի 10%-ի լա բո րա տոր հաս տա տու մը բա վա րար է հա մա ճա րա կային 
իրա վի ճա կը գնա հա տե լու և հա մա ճա րա կը բնու թագ րե լու հա մար:

 Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հիմ քում ըն կած են ման րէա բա նա կան հետա-
զո տու թյան ար դյուն քում մա քուր կուլ տու րայի ան ջա տումն ու նույ նա կա նա ցու-
մը: Որ պես ա րագ ախ տո րոշ ման կողմ նո րո շիչ թես տե րի հաս տա տում կիրառ-
վում են նաև շճա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը (հա կա վիբ րի ո նայի ագ լյու տի-
նին նե րի հայտ նա բե րում, վիբ րի ո ցիդ հա կա մար մին նե րի ո րո շում, վիբ րի ոն նե րի 
շար ժու նա կու թյան թեստ, ը ստ գրա մի ներկ ման թեստ) և մո լե կու լյար գե նե տիկ 
հե տա զո տու թյուն նե րը (պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիայի՝ ՊՇՌ, ԴՆԹ 
մո լե կու լյար զոն դա վոր ման մե թոդ): Հա րու ցիչ նե րի տոքսի գե նու թյունը ո րո շ-
վում է կեն սա փոր ձի կեն դա նի նե րի վա րակ ման մի ջոցով: Ախ տո րոշ ման լա բո-
րա տոր չա փա նիշ է դիա րեայով ցան կա ցած հի վան դի կղանքի կամ փսխման 
մաս սա նե րի նմուշ նե րից V. cholerae 01 կամ V. cholerae 0139 ան ջա տու մը: 

Բու ժում. Խո լե րայի ցան կա ցած կլի նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում հի վան դը 
հոս պի տա լաց վում է: Կա տար վում է պա թո գե նե տիկ և է թի ոտ րոպ բու ժում:

 Բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րը ա ռա ջին հեր թին ո ւղղ ված են օր գա նիզ մի 
ջրային և է լեկտ րո լի տային դե ֆի ցի տը լրաց նե լուն, ո րը  կա տար վում է ա ղային 
լու ծույթ նե րով: 

Է թի ոտ րոպ բու ժու մը իրա կա նաց վում է հիմ նա կա նում տետ րա ցիկ լի նով, 
դոք սի ցիկ լի նով, լևո մի ցե տի նով:

 Հա կա բի ո տի կ թե րա պիան կա տար վում է նաև վիբ րի ո նակ րու թյան դեպ-
քում նա խա պես կեն սան մուշ նե րի՝ հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ մամբ զգայ ունու-
թյունը ո րո շե լուց հե տո:

Ո ՐՈ ՎԱՅ ՆԱՅԻՆ ՏԻՖ ԵՎ ՊԱ ՐԱ ՏԻ ՖԵՐ (A, B, C) 
Typhoid Fever (A01.0) 

Paratyphoid Fever (A01.1A01.3)

 Հա րու ցիչ ներ. Ո րո վայ նային տի ֆի հա րու ցի չը Salmonella Typhi-ն է, պա րա-
տի ֆե րի նը՝ S. enterica-ն, ո րի ե րեք շճա տի պեր են հայտ նի՝ S. Paratyphi A, S. 
Paratyphi B, S. Paratyphi C: 
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Վա րա կի աղ բյուր՝ մարդն է և ման րէա կի րը B և C պա րա տի ֆե րի հա մար, 
հազ վա դեպ՝ նաև ըն տա նի կեն դա նի նե րը՝ խո զեր, հա վեր և այլն:  

Փո խանց ման մե խա նիզմ ՝ կղան քաբե րա նային։
 Փո խանց ման ուղի՝ հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են հի վանդ նե րի կամ 

մանրէա կիր նե րի ար տա զա տուկ նե րով աղ տոտ ված ջրի, վատ ջեր մային մշակ-
ման են թարկ ված սնն դամ թեր քի, ինչ պես նաև կեղ տոտ ձեռ քե րի ու շր ջա կա 
մի ջա վայ րի աղ տոտ ված իրե րի մի ջո ցով:  

Ախ տա ծա գու մը. Հա րու ցի չը թա փան ցում է օր գա նիզմ բե րա նի խո ռո չի լոր-
ձա թա ղան թից ան ցնում է ա րյան հուն → տե ղա կայ վում է բա րակ աղիքներում 
→ ախ տա հա րում է Պեե րյան բծե րը → ա ռա ջաց նում է ավ շային գեղ ձե րի բոր բո-
քում → բակ տե րե միա, ո րը հա մընկ նում է տեն դային շր ջա նի սկզ բի հետ → hա-
րու ցիչ նե րի մի մա սը քայ քայ վում է, ան ջատ վում է էն դո տոք սին → ա ռա ջա նում 
է օր գա նիզ մի ը նդ հա նուր  ին տոք սի կա ցիա → հա րու ցիչ նե րը կր կին թա փան-
ցում են ա րյան հուն → այ նու հետև ներ քին օր գան ներ՝ հիմ նա կա նում ռե տի կու-
լոէն դո թե լիալ հա մա կարգ՝ պա րեն խի մա տոզ դի ֆու զիայի փուլ → հի վան դու-
թյան 8-9-րդ օ րը  հա րու ցի չը լե ղու հետ հաս նում է աղիքներ և ներ թա փան ցում 
ա ռաջ նային սեն սի բի լի զաց ված ավ շա հան գույց ներ, ո րոնք են թարկ վում են 
քայ քայ ման: Հա ջոր դում է իմուն պա տաս խա նի ձևա վո րու մը:

 Հիմ նա կան ախ տա կա ռուց ված քային փո փո խու թյու ննե րը զար գա նում են 
զս տա ղու և եր բեմն հաստ աղիքի ավ շային հյուս ված քում: 

Գաղտ նի շր ջան՝  տա տան վում է 3 օ րից մինչև 25 օր, մի ջին տևո ղու թյու նը 
8-14 օր է, հա ճախ՝ 21 օր: Պա րա տի ֆե րի դեպ քում գաղտ նի շր ջա նը 1-10 օր է:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վան դը շր ջա պա տի հա մար վա րա-
կիչ է, ե րբ հա րու ցիչ նե րը հայտն վում են ար տա զա տուկ նե րում, հի վան դու թյան 
ամ բողջ ըն թաց քում՝ սկ սած հի վան դու թյան ա ռա ջին շա բա թից: Հի վանդ նե րի 
գրե թե 10%-ը հա րու ցիչ ներ է ար տա զա տում ախ տա նիշ նե րի ի հայտ գա լուց հե-
տո, իսկ նրանց 2-5%-ը մնում է կա յուն ման րէա կիր: 

Ըն կա լու նա կու թյուն՝  ը նդ հա նուր է: Հի վան դու թյու նից հե տո զար գա նում է 
կա յուն իմու նի տետ: Եր բեմն հնա րա վոր են հի վան դու թյան կրկն վող դեպ քեր:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
 Հի վան դու թյուն նե րի այս խմ բին բնո րոշ են եր կա րատև աս տի ճա նա բար 

զար գա ցող (3 օ րից ա վե լի ան հայտ պատ ճա ռով) տեն դը, սաս տիկ գլ խա ցա-
վը, մե թե ո րիզ մը, փոր կա պու թյու նը կամ լու ծը, փք ված ո րո վայ նը, վար դա ցա-
նը (60-90% դեպ քե րում), լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցումը, Դյու գե ի ան գի նան, 
հազ վասր տու թյունը, ա տամ նե րի ար տատ պու մով, մա քուր եզ րե րով փա ռա-
կա լած լե զու: Ռո զե ոլ, պե տե խիալ ցան հի վան դու թյան 8-10-րդ օ րե րին:

 Դա սա կար գու մը.
1) ը ստ ըն թաց քի՝

   1. տի պիկ
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   2. ա տի պիկ (ա բոր տիվ, ջնջ ված)
   3. քո ղարկ ված (տի պիկ ըն թաց քի ֆո նի վրա որևէ օր գան-հա մա կար գի   

փո փո խու թյուն նե րը ա վե լի շատ են ար տա հայտ ված՝ պնև մո տիֆ, կո-
լո տիֆ, մե նին գո տիֆ)

2) ը ստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝
   1. թեթև
   2. մի ջին
   3. ծանր

3) ը ստ ըն թաց քի բար դու թյան՝
   1. բար դա ցած՝ 
    ա) սպե ցի ֆիկ բար դու թյուն ներ (ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյուն, պեր-

ֆո րա տիվ պե րի տո նիտ, ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ շոկ), ո րոնք հիմ նա կա-
նում զար գա նում են հի վան դու թյան 3-րդ շա բա թում

  բ) ոչ սպե ցի ֆիկ բար դու թյուն ներ (թո քա բորբ, մե նին գիտ, պիե լիտ, 
ստո մա տիտ)

   2. չբար դա ցած
 Հի վան դու թյու նը սկս վում է աս տի ճա նա բար: Սկզ բում  հի վանդ նե րը 

նշում են հան կար ծա կի սկիզբ, դող, սար սուռ, ա ճող թու լու թյուն, ա խոր ժա-
կի կո րուստ, գլ խա ցավ, ջեր մու թյան բարձ րա ցում, ո րը 5-7-րդ օ րը հաս նում 
է 39-40ºC-ի, մե նին գեալ թա ղան թի ախ տա հա րու մով բար դա ցած դեպ քե րում 
ջեր մու թյու նը կա րող է հաս նել մինչև 41ºC-ի, գի տակ ցու թյան մթագ նում, տե սո-
ղու թյան խան գա րում, ցն ցու մային սինդ րոմ: 

Հի վան դու թյան սկզ բից զար գա նում և մինչև վերջ պահ պան վում են գլ խա-
ցա վը և ան քնու թյու նը: 

Սիրտ-ա նո թային հա մա կարգ. հա րա բե րա կան հազ վասր տու թյուն՝ բրա դի-
կար դիա, եր բեմն ա նո թա զար կի դիկ րո տիա: Զար կե րա կային ճն շու մը իջած է:

Շն չա ռա կան հա մա կարգ. եր բեմն լս վում է կոշ տա ցած վե զի կու լյար շնչա-
ռու թյուն  և տա րա ծուն չոր խզ զոց ներ, ո րը վկայում է տա րա ծուն բրոն խի տի 
մա սին:

 Մար սո ղա կան հա մա կարգ. հի վան դի լե զուն չոր է, հաս տա ցած և լայ նա ցած, 
պատ ված խիտ մոխ րա շա գա նա կա գույն փա ռով, եզ րե րը և ծայ րը՝ մա քուր, 
վառ կար միր գույ նի, ա տամ նե րի ար տատ պու մով՝ «տի ֆոզ», «ֆու լի գի նոզ» լե-
զու: Աջ զս տա փո սի շո շա փու մը ցա վոտ է՝ Վոգ րա լի կի ախ տա նիշ, նկատ վում 
է կրե պի տա ցիա (Գար գու լե մա նի ախ տա նիշ), պեր կու սիայի ժա մա նակ՝ պեր-
կու տոր հն չյու նի կար ճա ցում իլե ո ցե կալ հատ վա ծում (Պա դալ կայի ախ տա նիշ): 
Լյար դը, փայ ծա ղը մե ծա ցած են (հե պա տո-լիե նալ հա մախ տա նիշ): 

Ախ տա դարձեր. լի նում են 7-9% դեպ քե րում, ա վե լի հա ճախ զար գա նում 
են նոր մալ ջեր մու թյան 2-3-րդ շա բա թում, սա կայն եր բեմն կա րող են դիտ վել 
ա վե լի ո ւշ՝ 1-2 ա միս հե տո: Ախ տա դար ձե րը նման են հի վան դու թյան ա ռա ջին 
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ա լի քին, տար բեր վում են ջեր մու թյան ա րագ բարձ րա ցմամբ, ցա նի վաղ ա ռա-
ջա ց մամբ, կար ճատև տեն դով, ա վե լի թեթև ըն թաց քով: 

Ա տի պիկ ձևեր 
Ա բոր տիվ ձև՝ կլի նի կա կան պատ կե րը լրիվ չի զար գա նում: Ջեր մու թյու նը 

բարձ րա նում է ա րագ (7-10 օ րից) և հա ճախ կտ րուկ իջ նում է, ին տոք սի կա-
ցիայի նշան ներն ան հե տա նում են:

Ջնջ ված ձև՝ ին տոք սի կա ցիան թույլ է ար տա հայտ ված: Ջեր մու թյու նը սուբ-
ֆեբ րիլ է, տևո ղու թյու նը՝ 5-7 օ րից ոչ ա վելի: Էկ զան թե մա հազ վա դեպ է ի հայտ 
գա լիս:

 Պա րա տի ֆե րի կլի նի կա կան պատ կե րը
 Պա րա տիֆ  A՝ գաղտ նի շր ջա նը կարճ է՝ 8-10 օր: Սկիզ բը սուր է, եր բեմն 

ուղեկց վում է վե րին շնչու ղի նե րի ախ տա հա րու մով՝ հար բու խով, հա զով: Զնն-
ման ժա մա նակ դեմ քը հի պե րե միկ է, սկ լե ր նե րը՝ ա րյու նալց ված: Ջեր մային կո-
րա գի ծը ան կա նոն է: Ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը ուղեկց վում է դո ղով, սար սու-
ռով, իսկ իջե ցու մը՝ թու լու թյամբ, ա ռատ քրտ նար տադ րու թյամբ: Ցա նը հայտն-
վում է ա վե լի վաղ՝ հի վան դու թյան 4-7-րդ օ րը, պո լի մորֆ է, կա րող է լի նել 
կարմ րու կան ման, այ նու հետև մինչև 10-րդ օ րը դառ նում է ա րյու նա զե ղու մային՝ 
պե տե խիալ, կամ վար դա ցան՝ ռո զե ոլ ցա նի: Ին տոք սի կա ցիան չա փա վոր է, 
բնո րոշ չէ status typhosus-ի զար գա ցու մը: Մե ծա մա սամբ ըն թա նում է մի ջին 
ծան րու թյամբ:

 Պա րա տիֆ B՝ գաղտ նի շր ջա նը 5-10 օր է: Սկիզ բը հա ճախ սուր է, ուղեկց-
վում է սար սու ռով, մկա նա ցա վե րով և քրտ նար տադ րու թյամբ: Սկզբ նա կան 
շր ջա նում ին տոք սի կա ցիայի հետ միա սին առ կա են սուր գաստ րոէն տե րի տի 
նշան նե ր: Ջեր մային կո րա գի ծը ա լի քաձև է, կար ճատև: Status typhosus-ը բա-
ցա կա յում է, ին տոք սի կա ցիայի նշան նե րը 3-5 օ րից ան հե տա նում են: Ցա նը վաղ 
է զար գա նում, պո լի մորֆ է, ա ռատ: Եր բեմն պա րա տիֆ B-ի ըն թաց քը կա րող 
է լի նել ծանր սեպ տիկ երևույթ նե րով (թա րա խային մե նին գիտ, մե նին գոէն ցե-
ֆա լիտ, սեպ տի կո պիե միա): Հե մոգ րա մա յում՝ նեյտ րո ֆի լային լեյ կո ցի տոզ:

  Ախ տո րո շում՝.Հիմն վում է կլի նի կա կան, հա մա ճա րա կա բա նա կան և լա բո-
րա տոր տվյալ նե րի վրա:

 Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գործ վում են ման րէա բա նա կան 
և շճա բա նա կան մե թոդ նե րը՝ կախ ված հի վան դու թյան շր ջա նից: 1-2 շա բա-
թում հա րու ցի չը հայտ նա բեր վում է ա րյու նից (հե մո կուլ տու րա), 2-3 շա բա թում՝ 
կղան քից և մե զից:

Շ ճա բա նա կան ախ տո րոշ ման հա մար կի րառ վում է Վի դա լի ռեակ ցիան 
(7-9-րդ օր վա նից), ո րը դրա կան է հա մար վում 1:200-ի և ա վե լի տիտ րի դեպ-
քում: Ախ տո րոշ ման հա մար կարևոր է հա կա մար մին նե րի տիտ րի ա ճը:

 Բու ժու մը՝ Հի վան դի հոս պի տա լա ցու մը պար տա դիր է: Բու ժու մը հա մա լիր է՝ 
է թի ոտ րոպ, պա թո գե նե տիկ,  սիմպ տո մա տիկ։ 
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Ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյան դեպ քում հիմ նա կա նում բու ժու մը կոն սեր վա-
տիվ է, իսկ թա փա ծակ ման դեպ քում՝ վի րա բու ժա կան:

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն 
	Ա ռող ջա ցած նե րը հի վան դա նո ցից դուրս են գր վում կլի նի կա կան 

ա ռող ջաց ման, կղան քի և մե զի ե ռա կի, լե ղու միան վագ ման րէա բա-
նա կան հե տա զո տու թյան բա ցա սա կան պա տաս խան նե րի դեպ քում։

	Բո լոր ա ռող ջա ցած նե րը, ան կախ մաս նա գի տու թյու նից, հի վան դա-
նո ցից դուրս գր վե լուց հե տո մեկ ա միս գտն վում են տվյալ ստա ցի ո-
նա րի դիս պան սեր հս կո ղու թյան տակ, այ նու հետև պո լիկ լի նի կա յում 
2 տա րի տևո ղու թյամբ հաշ վառ վում են շա րու նա կա կան հս կո ղու-
թյան, 3 ա մի սը մեկ հա ճա խա կա նու թյամբ լա բո րա տոր պար տա դիր 
հե տա զո տու թյան պայ մա նով: Պետք է գտն վեն հաշ վառ ման մեջ և 
հս կո ղու թյան ներ քո, ան հրա ժեշ տու թյան  դեպ քում կամ լա բո րա տոր 
հե տա զո տու թյան դրա կան ար դյուն քի դեպ քում կազ մա կերպ վում է 
ամ բու լա տոր բու ժում, ման րէակ րու թյան և ախ տա դար ձի դեպ քում 
հա մա լիր բու ժումն ու խնամ քը կազ մա կերպ վում են ստա ցի ո նար 
պայ ման նե րում։ Ման կական և սնն դի հա վա սա րեց ված կազ մա կեր-
պու թյան, ինչ պես նաև ջր մու ղի աշ խա տա կից նե րին մե կու սաց նում 
են աշ խա տան քից ամբո ղջ վա րա կե լի ու թյան ըն թաց քում, իսկ կա յուն 
մանրէակրու թյան դեպ քում ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում  փո-
խել աշ խա տան քի բնույ թը:

	 Կոն տակ տա վոր նե րի նկատ մամբ կի րառ վում է բժշ կա կան 
հս կո ղու թյուն 

1. Ա մե նօ րյա ջեր մա չա փում ա ռա վե լա գույն ին կու բա ցիայի չա փով 
21 օր վա ըն թաց քում և ա ռող ջա կան վի ճա կի հս կո ղու թյուն՝ 
կաս կա ծե լի կլի նի կա կան նշան նե րի և ջեր մու թյան դեպ քում 
ան հրա ժեշտ է ճշ տել ախ տո րո շում նե րը տա րած քային պո լիկլի-
նի կա նե րի ըն տա նե կան բժիշկ նե րի կող մից։ 

2. Մե կան գա մյա կղան քի և մե զի ման րէա բա նա կան քն նու թյուն։ 
3. Այն ան ձինք, ո րոնք ան ցյա լում հի վան դա ցել են ո րո վայ նային 

տի ֆով կամ տա ռա պում են լյար դի և լե ղա պար կի քրո նիկ հի-
վան դու թյուն նե րով, պետք է հանձ նեն նաև լե ղին։

4. Հե տա զո տու թյուն նե րի դրա կան ար դյունք նե րի դեպ քում հե տա-
գա հս կո ղու թյուն, հե տա զո տու թյան և աշ խա տան քի թույ լտվու-
թյան կար գը պահ պան վում է այն պես, ինչ պես նույն կար գի 
ա ռող ջա ցած նե րի (ռե կոն վա լես ցենտ նե րի) հա մար:



60 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

 ԱՅԼ ՍԱԼ ՄՈ ՆԵ ԼՈ ԶԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵՐ  
Salmonellosis (A02.0)

 Հա րու ցիչ ներ՝ հաշվ վում է սալ մո նե լ նե րի ա վե լի քան 2200 շճա տիպ, դրանց 
զգա լի քա նա կու թյունն ունեն բազ մա թիվ ֆա գո տի պեր: Մար դու ախ տա բա նու-
թյան մեջ ա ռա վել նշա նա կա լից են սալ մո նե լա նե րի հետևյալ խմ բե րը՝ S. typh-
imurium, S. enteritidis, S. cholera suis, S. Lubein, S. Orizone, S. Java: Մնա ցած շճա-
տի պե րը հան դի պում են սա կավ  և չու նեն գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն: 

Վա րա կի աղ բյուր՝ հի վանդ նե րը, ա ռողջ ման րէա կիր նե րը, հատ կա պես 
թեթև և ա նախ տա նիշ դեպ քե րը, ինչ պես նաև ըն տա նի և վայ րի կեն դա նի նե րը, 
նե րա ռյալ թռ չուն նե րը, կր ծող նե րը (S. enteritidis) և այլն: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ՝ կղան քա բե րա նային:
 Փո խանց ման ուղի՝  հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց ված կամ նրանց ար տա-

թո րանք նե րով աղ տոտ ված ջու րն է և հում կամ ան բա վա րար ջեր մային մշակ-
ման  են թարկ ված հում քը կամ սնն դամ թեր քը (ձու, միս, կաթ և այլն): Սալ մո նել -
նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել սնն դային ծագ ման տոք սի կոզ ներ կամ սնն դային 
գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված տոք սի կոին ֆեկ ցիա ներ: Կեն ցաղակոն տակ-
տային ճա նա պար հով ար ձա նագր ված դեպ քե րը լի նում են հազ վա դեպ, սա-
կայն բուժ կան խար գե լիչ կազ մա կեր պու թյուն նե րում։ Փո խանց ման այս ուղին 
կա րող է ա ռա ջաց նել ներ հի վան դա նո ցային վա րակ նե րով պայ մա նա վոր ված 
բռն կում ներ հատ կա պես նո րած նային բա ժան մունք նե րում: 

Ախ տա ծա գու մը
 Մար սո ղա կան հա մա կար գի լոր ձա թա ղան թից, որ պես «մուտ քի դռ-

ներ» սալ մո նել լա նե րը թա փան ցում են օր գա նիզմ → հաղ թա հա րե լով բա րակ 
աղիքների է պի թե լիալ պատ նե շը → հան դի պում են մակ րո ֆա գե րին → հա րու-
ցիչ նե րի ո րոշ մա սը ո չն չա նում է մակ րո ֆա գե րի ֆա գո ցի տար հատ կու թյան 
շնոր հիվ →  ա զատ ված էն դո տոք սի նը ախ տա հա րում է նյար դային և ա նո թային 
հա մա կար գե րը և բարձ րաց նում բջ ջա թա ղանթ նե րի թա փան ցե լի ու թյու նը → 
ան ցնե լով ավ շային ուղի ներ → կու տակ վում և ախ տա հա րում են մե զեն տե րիալ 
ավ շային հան գույց նե րը: Էն դո տոք սի նը պայ մա նա վո րում է նաև ին տոք սի կա-
ցի ոն հա մախ տա նի շի զար գաց ումը: Ներ թա փան ցե լով ա րյան հուն → ա ռա ջաց-
նում են բակ տե րե միա, հե տա գա յում՝ տար բեր օր գան նե րի դիստ րո ֆիկ փո փո-
խու թյուն ներ, և ձևա վոր վում են ե րկ րոր դային ախ տա հար ված օ ջախ ներ: 

Ա ղի նե րում հե ղու կի և փրփ րան ման լոր ձի ար տա զատ ման ուժե ղաց ման 
հիմ քում ըն կած է սալ մո նե լո զային էն տե րո տոք սի նով ա դե նի լատ ցիկ լա զայի 
ակ տի վա ցու մը, ո րը հանգեցնում է աղիքի լու սանց քի մեջ մեծ քա նա կով K+-ի,  
Na+-ի,  CL-ի,  H2O-ի  ար տա զատ ման: Զար գա նում է օր գա նիզ մի դե հիդ րա տա-
ցիա և դե մի նե րա լի զա ցիա, հյուս վածք նե րի հի պօք սիա և ա ցի դոզ: Ծանր դեպ-
քե րում կա րող է զար գա նալ օ լի գու րիա և ա զո տե միա:
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 Գաղտ նի շր ջան.  տևում է 6-72 ժամ, (հա ճախ՝ 12-36 ժամ):
 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. շր ջա պա տի հա մար վա րա կիչ է հի վան-

դու թյան ամբղջ ըն թաց քում՝ սո վո րա բար մի քա նի օ րից մի քա նի շա բաթ: 
Ժա մա նա կա վոր ման րէակ րու թյան վի ճա կը շա րու նակ վում է ա միս ներ, հատ-
կա պես նո րա ծին նե րի ներ հի վան դա նո ցային ան բա վա րար ախ տա հան ման և 
խնամ քի պայ ման նե րում: Շճա տի պե րից կախ ված՝ վա րակ ված մե ծա հա սակ նե-
րի գրե թե 1%-ը և 5 տա րե կա նից ցածր տա րի քի ե րե խա նե րի մոտ 5%-ը կա րող 
են ար տա զա տել հա րու ցիչ ներ մեկ տա րուց ա վելի տևո ղու թյամբ: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը ը նդ հա նուր է: Վեր ջին տաս նա-
մյա կի ըն թաց քում շատ ե րկր նե րում լայն տա րա ծում են գտել մի շարք շճա տի-
պե րի (S.wien, S. typhimurium, S.haifa և այլն) հա տուկ կեն սա բա նա կան տա րա-
տե սակ ներ, ո րոնք տար բեր վում են հա կա բի ո տիկ նե րի, բարձր ջեր մաս տի ճա-
նի ու ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի նկատ մամբ բարձր կա յու նու թյամբ:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
Գլ խա վո րա պես դրսևոր վում է սուր գաստ րոէն տե րի տի ձևով, ո րն ուղեկց-

վում է հետևյալ ախ տան շան նե րի հան կար ծա կի ի հայտ գա լով՝ ջեր մու-
թյուն, ը նդ հա նուր թու լու թյուն, գլ խա ցավ, ո րո վայ նային ցավ, լուծ՝ կա նա-
չա վուն փրփ րան ման լոր ձոտ կղանք, սրտ խառ նոց, օր գա նիզ մի ը նդ հա նուր 
ին տոք սի կա ցիա:  

Կ լի նի կա կան դա սա կար գու մը
I.   Գաստ րոին տես տի նալ ձև.

- գաստ րի տիկ տար բե րակ
- գաստ րոէն տե րի տիկ տար բե րակ
- գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րակ
- էն տե րո կո լի տիկ տար բե րակ

II.  Տա րա ծուն ձև.
- տի ֆան ման տար բե րակ
- սեպ տի կո պիե միկ տար բե րակ

III. Ման րէակ րու թյուն
- սուր (15 օ րից 3 ա միս կլի նի կա կան լա վա ցու մից հե տո)
- քրո նիկ (3 ամ սից ա վելի, եր բեմն մինչև մեկ տա րի)
- տրան զի տոր, ե րբ վա րակ ված ան ձը չի հի վան դա նում, սա կայն կարող 

է վա րա կը փո խան ցել։
 Հա ճախ հան դի պում է գաստ րոին տես տի նալ ձևը իր նշ ված տար բե րակ-

նե րով և, ը ստ ծան րու թյան, կա րող է ըն թա նալ թեթև, մի ջին ծան րու թյան կամ 
ծանր կլի նի կա կան ըն թաց քով:

 Գաստ րի տիկ տար բե րակ կամ սալ մո նե լո զային գաստ րիտ. պա տա հում է 
հազ վա դեպ, կլի նի կո րեն դիտ վում են չա փա վոր ին տոք սի կա ցիայի նշան ներ, 
ցա վեր է պի գաստ րալ շր ջա նում, սրտ խառ նոց, կրկն վող փսխում: 
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Գաստ րոէն տե րի տիկ տար բե րակ. ա մե նա հա ճախ հան դի պող տար բե-
րակն է: Սկիզ բը սուր է: Դիտ վում են ին տոք սի կա ցիայի նշան ներ, սրտ խառ-
նոց, սո վո րա բար կրկն վող փսխում ներ, լուծ, էն տե րի տիկ բնույ թի կղանք՝ 
ջրիկ, ա ռատ, հա ճախ փրփ րոտ, լոր ձա խառն, կա նա չա վուն ե րան գով, գար-
շա հոտ: Ո րո վայ նը չա փա վոր փք ված է, շո շա փե լիս ցա վոտ է է պի գաստ րալ, 
իլե ո ցե կալ և պոր տի շր ջա նում, լս վում է գրգ ռոց բա րակ աղիքի գա լար նե րի 
շր ջա նում:

 Գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րակ. կա րող է սկս վել որ պես  գաստ-
րոէն տե րիտ, սա կայն հե տո ա ռա վել ը նդ գծ վում են կո լի տի ախ տան շան նե րը: 
Ցա վեր են ա ռա ջա նում հաստ աղիքի վե րել հատ վա ծի և սիգ մա յաձև աղիքի 
շր ջա նում: Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր, ար տա հայտ ված ին տոք սի կա-
ցիայով: Կղան քը լի նում է ջրիկ՝ լոր ձի և ա րյան խառ նուր դով: Կա րող են լի նել 
նքոց ներ և կղա զատ ման կեղծ զգա ցում: Ո րո վայ նի շո շա փու մը ցա վոտ է ինչ-
պես բա րակ աղիքի գա լար նե րի, այն պես էլ հաստ աղիքի տե ղա կա յու մով, եր-
բեմն կա րող է շո շափ վել լար ված, ցա վոտ, քիչ շար ժուն սիգ մա յաձև ա ղին: Այս 
տար բե րա կը ըն թաց քով հի շեց նում է սուր դի զեն տե րիան:

Էն տե րո կո լի տիկ տար բե րա կը ըն թա նում է ա ռանց գաստ րի տի երևույթ նե րի:
Սալ մո նե լո զի գաստ րոին տես տի նալ ձևին յու րա հա տուկ ջեր մային կո րա-

գիծ բնո րոշ չէ: 
Սիր տ-ա նո թային հա մա կարգ. Ա ռա ջա նում է զար կե րա կային ճնշման 

ան կում, ա նո թա զար կի  հա ճա խա ցում՝ լե ցու նու թյան և լար վա ծու թյան 
փո փոխ մամբ: 

Ե րի կա մի տո քսիկ ախ տա հա րու մը ար տա հայտ վում է պրո տե ի նու-
րիայով (ս պի տա մի զու թյուն), միկ րո հե մա տու րիայով (ա րյու նա մի զու թյուն), 
ցի լինդ րու րիայով: 

Օր գա նիզ մի ջրազրկ ման հետևան քով ա րյան մեջ եր բեմն հա րա բե րա կա-
նո րեն բարձ րա նում են հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը, է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը, 
հե մա տոկ րի տը: Դիտ վում է նաև չա փա վոր լեյ կո ցի տոզ նեյտ րո ֆիլ թե քու մ, 
է րիթրո ցիտ նե րի նս տեց ման ա րա գու թյու նը՝  Է ՆԱ-ն չի փո փոխ վում:

 Հի վան դու թյան կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյու նը և տևո ղու թյու նը կախ-
ված են կլի նի կա կան ըն թաց քի ծան րու թյու նից: Թեթև կլի նի կա կան ձևի ժա-
մա նակ ջեր մու թյու նը են թա տեն դային է, փսխու մը միան վագ է կամ եր բեմն 
բա ցա կա յում է, կղան քը՝ ջրիկ, կղ ման հա ճա խա կա նու թյու նը՝ օ րը մինչև 5 ան-
գամ, լու ծը տևում է 1-3 օր: Հե ղուկ նե րի կո րուս տը կազ մում է հի վան դի ը նդ հա-
նուր զանգ վա ծի 3%-ից ոչ ա վելի:

 Մի ջին ծան րու թյան կլի նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում հի վան դու թյան տևո-
ղու թյու նը ա վե լի եր կար է, քան թեթև ձևե րի ժա մա նակ:  Ին տոք սի կա ցիան բա-
վա կան ար տա հայտ ված է, ջեր մու թյու նը մինչև 38-39ºC է և տևում է մինչև 4-5 
օր, դիտ վում են փսխում ներ, կղան քը ա վե լի հա ճախ՝ օրական մինչև 10 ան գամ 
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օ րը, հե ղուկ նե րի կո րուս տը կազ մում է հի վան դի ը նդ հա նուր զանգ վա ծի մինչև 
6%, զար գա նում է I-IIº-ի ջրազր կում: 

Ծանր կլի նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է 
39ºC-ից ա վել, տևում է 5 օ րից ա վել, ին տոք սի կա ցիան ար տա հայտ ված է, լի-
նում է բազ մա կի փսխում ներ, կղու մը օ րը 10 ան գամ և ա վե լի, ա ռատ, գար շա-
հոտ, լու ծը տևում է 7 և ա վե լի օր:  Դիտ վում է լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցում: 
Հե ղուկ նե րի կո րուս տը հաս նում է հի վան դի զանգ վա ծի 7-10%-ի, զար գա նում է 
II-IIIº-ի ջրազր կում: 

Տա րա ծուն ձևի տի ֆան ման տար բե րա կը եր բեմն սկս վում է գաստ րոին-
տես տի նալ ձևով՝  1-2 օ րից ա ղի քային դիս ֆունկ ցիան ան ցնում է, ա ճում է 
ին տոք սի կա ցիան, ի հայտ են գա լիս ԿՆՀ-ի ը նկճ ման ախ տան շան նե ր: Հի-
վան դու թյան 7-րդ օ րը ո րո վայ նի հար պոր տային շր ջա նի մաշ կին ա ռա ջա նում 
է վար դա ցան: Դիտ վում է հա րա բե րա կան հազ վասր տու թյուն, ԶՃ-ի իջե ցում, 
սր տի տո նե րի խլա ցում: Աուս կուլ տա տիվ՝ թո քե րում լս վում են տա րա ծուն 
խզ զոց ներ: 1-ին շա բաթ վա վեր ջում դիտ վում է փայ ծա ղի և լյար դի մե ծա-
ցում: Տեն դի տևո ղու թյու նը 1-3 շա բաթ է, ջեր մային կո րա գի ծը՝ մշ տա կան կամ 
ա լի քաձև: 

Սեպ տիկ տար բե րակ.  կար ճատև տի ֆան ման տար բե րա կից կամ գաստ-
րոին տես տի նալ ձևից հե տո  զար գա նում է սեպ տի կո պիե միա՝ հեկ տիկ ջեր-
մային կո րագ ծով, գլ խա ցավ, մկա նա ցա վեր, դող, սար սուռ, քրտ նար տադ-
րու թյուն, ար տա հայտ ված տա խի կար դիա: Մաշ կը գու նատ է՝ պե տե խիալ կամ 
հե մո ռա գիկ ցա նա վոր մամբ: Բնո րոշ է ե րկ րոր դային թա րա խային օ ջախ նե րի 
ձևա վո րում՝ թո քա բորբ, պլև րիտ, էն դո կար դիտ, թա րա խա կույ տեր, պիե լիտ, 
ա րթ րիտ և այլն: 

Ախ տո րո շու մը
Սալ մո նե լոզ նե րը ախ տո րոշ վում են կլի նի կա կան, հա մա ճա րա կա բա նա կան 

և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի հի ման վրա: 
Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հա մար կի րառ վում են ման րէա բա նա կան 

և շճա բա նա կան մե թոդ ներ: Շճա բա նա կան մե թոդ նե րից կի րա ռում են ԱՌ և 
Ա ՀԱՌ (ագ լյու տի նա ցիայի և ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա ներ), 
ա վե լի տե ղե կատ վա կան է վեր ջի նը, ախ տո րո շիչ է հա մար վում 1:160-ի և ա վելի 
տիտ րը, հատ կա պես կրկ նա կի հե տա զո տու թյան դեպ քում: Օգ տա գործ վում է 
նաև իմու նո ֆեր մեն տային՝ Ի ՖԱ մե թո դով ախ տո րո շու մը: 

Բու ժում
 Սալ մո նե լո զի գաստ րոին տես տի նալ ձևի բու ժու մը կրում է հիմ նա կա նում 

ախ տա ծա գու մային  բնույթ և ունի հետևյալ նպա տակ նե րը՝
  1. դե զին տոք սի կա ցիա և ռե հիդ րա տա ցիա
  2.  ջրաա ղային փո խա կա նու թյան կար գա վո րում
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3. հա կա բի ո տի կային թե րա պիա, ո րը ցուց ված է հատ կա պես տա րա ծուն 
ձևե րի դեպ քում, կա տար վում է ան հա տա կան՝ կախ ված հի վան դու թյան ձևից և 
ծան րու թյան աս տի ճա նից: Կի րա ռում են ֆտոր խի նո լոն ներ:

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն
Ա պա քին ված նե րը հի վան դա նո ցից դուրս են գր վում կլի նի կա կան ա ռող-

ջա ցու մից և  կղան քի ման րէա բա նա կան միան վագ բա ցա սա կան քն նու թյու-
նից հե տո, ո րը կա տար վում է է թի ոտ րոպ բու ժումն ա վար տե լուց 2 օր ան ց։ 
Սնն դի և դրան հա վա սա րեց ված ո լոր տի աշ խա տող նե րը շա րու նա կա բար հսկ-
վում են 3 ա միս տևո ղու թյամբ։ Կլի նի կա կան և  կղան քի ման րէա բա նա կան 
քն նու թյուն նե րը կա տար վում են ա մի սը 1 ան գամ։ Ե թե այդ ան ձանց մեջ հայտ-
նա բեր վում է հա րու ցի չը, ա պա նրանք աշ խա տան քից մե կու սաց վում են 15 օր 
տևո ղու թյամբ։ Այդ ըն թաց քում կա տար վում է կղան քի 5 և լե ղու 1 ման րէա-
բա նա կան քն նու թյուն։ Լա բո րա տոր քն նու թյան դրա կան ար դյուն քի դեպ քում 
հե տա զո տու թյուն նե րը կրկն վում են 15 օր վա ըն թաց քում։ Ե թե հաս տատ վում 
է քրո նիկ ման րէակ րու թյուն ա վե լի քան 3 ա միս տևո ղու թյամբ, ա պա սնն դի 
ո լոր տի աշ խա տող նե րը 1 տա րի ժամ կե տով զրկ վում են հի շյալ հիմ նարկ նե-
րում աշ խա տե լու իրա վուն քից։ Այս ըն թաց քում տա րե կան եր կու ան գամ՝ գար-
նա նը և  աշ նա նը, կա տար վում են կլի նի կա կան և  ման րէա բա նա կան  հե տա-
զո տու թյուն ներ։ Ե թե ստաց ված ար դյունք նե րը բա ցա սա կան են, տար վա վեր-
ջում կա տար վում է կղան քի 3 և լե ղու 1 ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն։ 
Բա ցա սա կան ար դյունք նե րի դեպ քում թույ լատր վում է աշ խա տել ը ստ մաս նա-
գի տու թյան։ Դրա կան ար դյունք նե րի դեպ քում նրանք մշ տա պես գտն վե լու են 
շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյան տակ տա րած քային պո լիկ լի նի կայի և ա ռող-
ջա պա հա կան տես չա կան մարմ նի՝ Ա ՏՄ-ի կող մից, զրկ վում են սնն դի և նրան 
հա վա սա րեց ված օբյեկտ նե րում աշ խա տե լու իրա վուն քից։ Նույն ժամ կետ նե րը 
և կա նոն նե րը սահ ման վում են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ հա-
ճա խող ե րե խա նե րի նկատ մամբ։ Սալ մո նե լո զի տա րա ծուն ձևե րով հի վան դա-
ցած նե րի շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյու նը կա տար վում է այն պես, ինչ պես ո րո-
վայ նային տի ֆի ժա մա նակ։ 

 ՇԻ ԳԵ ԼՈԶ 
Shigellosis (A03)

 Հա րու ցիչ ներ. Շի գե լա նե րը կամ ման րէային դի զեն տե րիայի հա րու ցիչ նե րը 
տա ր բա ժան վում են 4 շճա տի պի՝ Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii, Sh. son-
nei: Զար գա ցող ե րկր նե րում գե րակշ ռող շճա տի պը Sh. flexneri-ն է, զար գա ցած 
ե րկր նե րում՝ Sh. sonnei-ն:
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 Վա րա կի աղ բյուր՝  հի վան դու թյան ցայ տուն ախ տան շան նե րով հի վանդ-
ներ կամ ա նախ տա նիշ ման րէա կիր ներ:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Փո խանց վում է ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կղան-
քա բե րա նային մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի. Վա րա կի փո խանց մա նը նպաս տում են հա րու ցիչ նե րով 
աղ տոտ ված ջու րը, սնն դամ թեր քը: Կեն ցաղակոն տակ տային  վա րա կի փո-
խանց ման ուղին ա մե նա հա վա նա կանն է: Շի գե լոզ նե րը հա մար վում են նաև 
«կեղ տոտ ձեռ քե րի հի վան դու թյուն»: Ճան ճե րը զգա լի դեր են կա տա րում վա-
րա կի մե խա նի կա կան տա րած ման գոր ծում:    

Ախ տա ծա գու մը
Ման րէ նե րը ներս թա փան ցում են օր գա նիզմ բե րա նակ ղան քային՝ per-os 

ճա նա պար հով → հա րու ցիչ նե րի մի մա սը ստա մոք սում և աղիքներում ո չն-
չա նում է ստա մոք սա հյու թի, աղիքների միկ րոֆ լո րայի և հա կա մար մին նե րի՝ 
սեկ րե տոր IgA-ի ազ դե ցու թյամբ, մի մասն էլ, հաղ թա հա րե լով մար սո ղա կան 
ֆեր մեն տա տիվ-մե խա նի կա կան  պատ նեշ նե րը, ան ցնում է աղիքների լոր ձա-
թա ղան թից → ախ տա հա րե լով բա րակ աղիքների բջիջ նե րը՝ էն տե րո ցիտ նե րը, 
տե ղա կայ վում է  հաստ աղիքի լոր ձա թա ղան թի բջիջ նե րում՝ կո լո ցիտ նե րում 
→ ախ տա հա րում են լոր ձա թա ղան թի է պի թե լիալ բջիջ նե րը → և բազ մա նում: 
Հա րու ցիչ նե րը քայ քայ վե լիս  ար տա զատում են էկ զո տոք սին, ո րը բաղ կա ցած է 
էն տե րո տոք սի նից և ցի տո տոք սի նից:  

Shigella-նե րի ա ռա վել զանգ վա ծային տե ղա կա յու մը հիմ նա կա նում տե-
ղի է ունե նում հաստ աղիքի լոր ձա թա ղան թում: Ա ղու լու սանց քի բոր բո քու մը 
հանգեցնում է ներ վա վոր ման խան գար մա ն, ո րը նպաս տում է սպաս տիկ ցա-
վե րի, նքոց նե րի և կեղծ կան չե րի:

 Գաղտ նի շր ջան՝  սո վո րա բար 1-3 օր է, բայց կա րող է տա տան վել 12-96 
ժա մի սահ ման նե րում, մինչև 1 շա բաթ՝  Sh. Dysenteriae 1-ի դեպ քում: 

Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. հի վան դը վա րա կիչ է շր ջա պա տի հա մար 
հի վան դու թյան սուր շր ջա նի ամբո ղջ  ըն թաց քում՝ մինչև այն ժա մա նա կա մի-
ջո ցը, ե րբ ար տա թո րանք նե րում այլևս չի հայտ նա բեր վում հա րու ցիչ. սո վո րա-
բար հի վան դու թյան սկզ բից 4 շա բաթ տևո ղու թյամբ: 

Ըն կա լու նա կու թյուն.  ա ռա ջա նում է ը նդ հա նուր ա նըն կա լու նա կու թյուն՝ 
վա րա կը զար գա նում է նույ նիսկ ան նշան քա նա կու թյամբ ման րէ նե րի օր գա-
նիզմ թա փան ցե լու հետևան քով: Հի վան դա ցած նե րին հատուկ է ա նըն կա լու-
նա կու թյու նը, սա կայն այն ոչ կա յուն բնույթ է կրում, այդ պատ ճա ռով էլ չեն 
բա ցառ վում հի վան դու թյան կրկ նու թյուն նե րը հի վան դա նա լուց և ա ռող ջա նա-
լուց 1-2 տա րի հե տո:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր 
Օր գա նիզ մի ջեր մու թյունը հան կար ծա կի բարձ րա նում է, ա խոր ժա-

կը՝ վա տա նում, առաջանում են սպազ մա տիկ ցա վեր ո րո վայ նի շր ջա նում, 
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նքոց ներ, հա ճա խա կի ջրիկ կղանքը գար շա հոտ է՝ պղ տոր լոր ձի և ա րյան 
առ կա յու թյամբ:

 Հի վան դու թյու նը սո վո րա բար սկս վում է սուր, դո ղով, սար սու ռով, ջեր-
մու թյան բարձ րա ց մամբ, սա կայն կա րող է ըն թա նալ են թա տեն դային  ջեր-
մու թյամբ, եր բեմն ա ռանց ջեր մու թյան բարձ րաց ման: Հի վան դու թյան սկզ բից 
առ կա են ը նդ հա նուր թու լու թյու ն, ա պատիա, գլ խա ցա վ, ո րոնք ա ռա վել ար-
տա հայտ ված են լի նում բարձր ջեր մու թյան դեպ քում: Պուլ սը լա բիլ է, եր բեմն 
նկատ վում է ա նո թա զար կի ռիթ մի խան գա րում, սր տի տո նե րը խլա ցած են, 
գա գա թի վրա կա րող է լս վել սիս տո լիկ աղ մուկ, զար կե րա կային և ե րա կային  
ճն շու մը իջած է: Հի վան դի բե րա նը չո րա նում է, լե զուն՝ չոր, փա ռա կա լած, 
ո րո վայ նում՝ կծ կող, կտր տող բնույ թի ցա վեր: Լի նում են նի քեր՝ տե նեզմ ներ, 
կեղծ կան չեր: Բնո րոշ է սիգ մա յաձև աղիքի ախ տա հա րու մը, կա րող է  ը նդ-
գրկ ել ամ բողջ հաստ ա ղին: Պալ պա ցիայի ժա մա նակ ա ղին կծկ ված-լար ված 
է, ցա վոտ: Լու ծը ա ռա ջին ժա մե րին ա ռատ է, ջրիկ, հե տա գա յում դառ նում է 
քիչ քա նակ նե րով, պա րու նա կում է լորձ, ա րյուն, եր բեմն պա րու նա կում է նաև 
թա րա խային մաս: Դե ֆե կա ցիայից հե տո հի վան դի ինք նազ գա ցո ղու թյու նը չի 
փոխ վում: Դիտ վում է Է ՆԱ-ի բարձ րա ցում, չա փա վոր լեյ կո ցի տոզ՝ ձախ թե-
քու մով, մո նո ցի տոզ: Ծանր դեպ քե րին բնորոշ են ո րո շա կի պրո տե ի նու րիան, 
միկ րո հե մա տու րիան, ցի լինդ րու րիան:

 Հի վան դու թյան սուր շր ջա նը տևում է 1-2-ից մինչև 8-9 օր, ախ տա նիշ նե րի 
ան հե տաց մա նը  զու գա հեռ նվա զում է նաև ին տոք սի կա ցիան:

 Կո լի տիկ տար բե րակ՝ շի գե լո զի ըն թաց քի դա սա կան տար բե րակ է:
 Թեթև ձև՝ սո վո րա բար սկս վում է սուր, թու լու թյամբ, ա խոր ժա կի 

անկմամբ, ջեր մու թյան կար ճատև բարձ րա ցմամբ՝ 37-38ºC-ի սահ ման նե րում: 
Ո րոշ ժա մա նակ ան ց միա նում են ցա վեր ո րո վայ նում, սկս վում է լուծ՝ օ րա կան 
3-5-ից մինչև 10 ան գամ: Կղան քը ջրիկ, հա ճախ լոր ձով, եր բեմն՝ ա րյան հետ-
քե րով: Լե զուն՝ փա ռա կա լած, սիգ մա յաձև ա ղին ցա վոտ է, կծկ ված, դիտ վում 
է գռգ ռոց: 

Հի վան դու թյու նը տևում է 3-5, եր բեմն 7-8 օր և ա վարտ վում լա վա ցու մով:
 Մի ջին ծան րու թյան ձև՝ սկս վում է սուր, դո ղով, մար մի նը կոտ րատ վում 

է, ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է մինչև 38-39ºC, պահ պան վում 3-5 օր, եր-
բեմն ա վելի: Հա ճախ դիտ վում են ա նո րեք սիա, սրտ խառ նոց, փսխում, ուժեղ 
կտրտող ցա վեր ո րո վայ նում, նք ոց ներ՝ տե նեզմ ներ: Կղան քը ա րագ փոխ վում է 
ա րյու նոտ լոր ձի՝ ռեկ տալ «թ քո ցի» տես քով, կամ ա վե լի ա ռատ՝ լոր ձային: Հե-
մո կո լիտ դիտ վում է 70-75 % դեպ քե րում: 3-5 օ րից սուր երևույթ նե րը պա կա-
սում են, կղան քը սկ սում է կար գա վոր վել: Կլի նի կո րեն լա վա ցու մը դիտ վում է 
2-րդ շա բաթ վա վեր ջին։

 Ծանր ձև՝ սկս վում է սուր, ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է մինչև 39-39,5ºC 
և ա վելի, ուժեղ ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայով, կա րող է դիտ վել 
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գի տակ ցու թյան կո րուստ, մաշ կը և լոր ձա թա ղանթ նե րը չոր են, առ կա են խիստ 
ար տա հայտ ված ո րո վայ նի ցա վեր, ո րոնք ուղեկց վում են տե նեզմ նե րով, հա-
ճախ մի զար ձա կու թյուն նե րով: Կղան քը՝ օ րա կան 20-25-ից մինչև 50 ան գամ, 
քիչ քա նակ նե րով, լոր ձաա րյու նային կամ «մ սաջ րի» նման: Կա րող է զար գա-
նալ աղիքների պա րեզ, ո րո վայ նը փք վում է, դիտ վում է ա նու սի լայ նա ցում և 
ար տան կում: Ա րյան մեջ՝ լեյ կո ցի տոզ ձախ թե քու մով: Հի վան դու թյու նը տևում է 
3-6 շա բաթ և ա վելի: 

Ի մու նո դե ֆի ցի տի առ կա յու թյան դեպ քում ջեր մու թյու նը կա րող է լի նել քիչ 
ար տա հայտ ված, սա կայն դիտ վում է ամ բողջ հաստ աղիքի ախ տա հա րում:

 Գաստ րոէն տե րո կո լի տիկ տար բե րակ՝ ըն թա նում է տոք սի կոին ֆեկ ցիայի 
նման՝ կարճ գաղտ նի շր ջա նով (մի քա նի ժամ), բուռն սկզ բով: Լի նում են ար-
տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիա, սրտ խառ նոց, փսխում ներ, ո րո վայ նում՝ տա-
րա ծուն սպազ մա տիկ ցա վեր, նքոց ներ: Դիտ վում է ա ռատ ջրային լուծ, հե տա-
գա յում (2-3 օ րից) ա վե լի քիչ քա նակով, նկատ վում են լորձ և ա րյուն: Ծան րու-
թյու նը ո րոշ վում է ջրազրկ ման աս տի ճա նով:

 Գաստ րոէն տե րի տիկ տար բե րակ՝ իր սկզ բով նման է գաստ րոէն տե րո կո-
լի տիկ տար բե րա կին, սա կայն հե տա գա յում բա ցա կա յում են կո լի տի նշան նե րը:

Ջնջ ված ձև՝ ըն թա նում է թույլ ար տա հայտ ված կլի նի կայով ցան կա ցած 
կլի նի կա կան տա րբե րա կի դեպ քում: Ջեր մու թյու նը նոր մալ է կամ են թա տեն-
դային, ո րո վայ նային ցա վե րը՝ թույլ ար տա հայտ ված, կար ճատև (1-2 օր), կղան-
քը՝ կի սաջ րիկ, ա ռանց ա րյան, ոչ հազ վա դեպ՝ նաև ա ռանց լորձի: 

Ձգձգ վող ըն թացք՝ կլի նի կա կան նշան նե րը պահ պան վում են 1,5-3 ա միս:
 Թեթև ըն թաց քի դեպ քում ձգձգ վող կա րե լի է հա մա րել կլի նի կայի պահ-

պա նու մը 2 շա բաթ և ա վե լի, մի ջին ծան րու թյան դեպ քում՝ 3 շա բա թից 
ա վե լի: 

Ման րէակ րու թյուն՝ դիտ վում է որ պես են թակ լի նի կա կան տար բե րակ: Կլի-
նի կա կան պատ կե րը բա ցա կա յում է, սա կայն կղան քում հայտ նա բեր վում են 
Shigella-ներ:

Քրոնիկ շի գե լոզ  
Ախ տա դարձ վող ձև՝ ըն թա նում է ռե մի սիա նե րով և սրա ցում նե րով: Հիմ նա-

կա նում դիտ վում է հաստ աղիքի դիս տալ հատ վա ծի ախ տա հա րում: Հի վանդ-
նե րը հա ճախ գրգռ ված են, քու նը՝ խան գար ված, ունե նում են գլ խա ցա վեր, 
աշ խա տու նա կու թյու նը ըն կած է:  Զնն ման դեպ քում կա րե լի է հայտ նա բե րել 
ա ղես տա մոք սային հա մա կար գի տար բեր խան գա րում ներ: Ռե մի սիայի ժա մա-
նակ հի վանդ նե րը աշ խա տու նակ են, սա կայն ան հանգս տաց նում են ո րո վայ նի 
բութ ցա վե րը, վք նա ծու թյու նը, փոր կա պու թյու նը:

 Շա րու նա կա կան ձև՝ հի վանդ նե րի վի ճա կը գնա լով վա տա նում է, զար գա-
նում են մար սո ղու թյան ուժեղ խան գա րում ներ, հի պո վի տա մի նոզ, ա նե միա, 
միա նում է ար տա հայտ ված դիս բակ տե րի ոզ: 
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Ախ տո րո շում
 Հաշ վի են ա ռն վում ա նամ նես տիկ և հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա-

կան տվյալ նե րը, կղան քի ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան  ար դյունք նե րը:
 Բու ժում
Ընդգր կում է  ռե հիդ րա տա ցիա և դե զին տոք սի կա ցիա, հա կա ման րէային 

դե ղա մի ջոց նե րի կի րա ռում, ախ տան շա նային  բու ժում, վի տա մի նա բու ժու թյուն:
 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն
 Դուրսգր ման հա մար ան հրա ժեշտ է կղան քի ման րէա բա նա կան հե տա զո-

տու թյան բա ցա սա կան ար դյունք, ո րը կա տար վում է պատ ճա ռա գի տա կան 
բու ժումն ա վար տե լուց 2 օր հե տո։

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյան են թա կա են սուր շի գե լո զով հի վան դա ցած 
միայն սնն դի և դրան հա վա սա րեց ված ո լոր տի աշ խա տող նե րը՝  3 ա միս տևո-
ղու թյամբ։ Բժշ կի զն նու մը և կղան քի ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը 
կա տար վում են ա մի սը  մեկ ան գամ։

 ԿԱՄ ՊԻ ԼՈ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ՈԶ 
Campylobacter Enteritis (A04.5)    

Հա րու ցիչ ներ. Տար բե րա կում են կամ պի լո բակ տե րիա նե րի ա վե լի քան 10 
տե սակ և են թա տե սակ ներ, ո րոն ցից մարդ կանց հի վան դու թյուն նե րի պատ-
ճա ռա գի տու թյան մեջ ա ռա վել նշա նա կու թյուն ունեն Campilobacter jejuni-ն, 
Campilobacter Coli-ն, ինչ պես նաև Campilobacter laridis-ը և Campilobacter 
pyloridis-ը։

 Վա րա կի աղ բյուրը հի վանդ կեն դա նի ներն են և թռ չուն նե րը: Կամ պի լո-
բակ տե րիա ներ հայտ նա բեր վում են գրե թե բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րի մեջ՝ 
կո վե րի, խո զե րի, ոչ խար նե րի, շնե րի, կա տու նե րի: Որ պես վա րա կի աղ բյուր 
մեծ դեր են խա ղում նաև տնային թռ չուն նե րը:  

Փո խանց ման մե խա նիզմ. վա րա կը տա րած վում է կղան քաբե րա նային 
մե խա նիզ մով: 

Փո խանց ման ուղի.  Վա րա կի փո խանց ման գոր ծոն ներ կա րող են լի-
նել վա րակ ված սնուն դը, ջու րը,  փո խանց ման ուղին՝  կաթ նային, ջրային և 
սնն դային:  

Ախ տա ծա գու մը.  Հա րու ցիչ նե րը օր գա նիզմ են թա փան ցում բե րա նի խո ռո-
չով → տե ղա կայ վում են բա րակ աղիքներում և հազ վա դեպ՝ հաստ աղիքներում 
→ որ տեղ ա ռա ջաց նում են լոր ձա թա ղան թի բոր բո քային պրո ցես → ա ռա ջա նում 
են ման րէ նե րի գա ղութ ներ → բո ր բոք ման զար գաց ման ար դյուն քում → ման-
րէ նե րը ներ թա փան ցում են ա րյան հուն՝ ա ռա ջա ցնե լով բակ տե րե միա, ինչի 
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հետևան քով հա րու ցիչ նե րը տա րած վում են տար բեր օր գան հա մա կար գեր և 
հյուս վածք ներ → ձևա վոր վում են ե րկ րոր դային օ ջախ ներ սր տում, ԿՆՀ-ո ւմ, թո-
քե րում, լյար դում և այլ օր գան նե րում: Հղի նե րի շր ջա նում բակ տե րե միայի դեպ-
քում հա րու ցիչն ան ցնում է ըն կեր քով՝ հանգեցնե լով վիժ ման, հղի ու թյան ը նդ-
հատ ման, վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան և պտ ղի նե րար գան դային վա րակ ման: 

Գաղտ նի շր ջան՝ սո վո րա բար տևում է 2-5 օր, սա կայն կա րող է տա տան վել 
1-10 օր վա սահ ման նե րում:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն՝ հի վանդ նե րի կղան քից կամ պի լո բակ-
տերիա ներ կա րող են ան ջատ վել 6-7 շա բաթ տևո ղու թյամբ, եր բեմն ա վե լի 
եր կար: Հա կա բի ո տիկ նե րով չբուժ ված ան ձինք կա րող են հա րու ցիչ ներ ար-
տա զա տել ա վե լի քան  2-7 շա բաթ: 

Ըն կա լու նա կու թյուն՝ ա նըն կա լու նա կու թյան մե խա նիզմ նե րը ման րա մասն 
ուսում նա սիր ված չեն: Զար գա ցող ե րկր նե րում մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան 
մոտ ա նըն կա լու նա կու թյու նը զար գա նում է կյան քի ա ռա ջին եր կու տար վա 
ըն թաց քում:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
 Կամ պի լո բակ տե րի ո զը բնու թագր վում է տա րաբ նույթ կլի նի կա կան ըն թաց-

քով, գե րա զան ցա պես տեն դով, սուր սկզ բով, դիս պեպ տիկ երևույթ նե րով, հո-
դամ կա նային ցա վե րով, լու ծով:

 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 1-6 օր: Ը ստ կլի նի կա կան ըն թաց քի տար բե րում 
են կամ պի լո բակ տե րի ո զի հետևյալ ձևե րը՝ գաստ րոին տես տի նալ, տա րա ծուն 
(սեպ տիկ), սուբկ լի նի կա կան և քրոնիկ: 

Գաստ րոին տես տի նալ ձև.  Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր: Ծաղկ ման 
շր ջա նը կա րող է ըն թա նալ գրի պան ման երևույթ նե րով՝ հար բու խով, հա զով, 
կո կոր դի ցա վով: Կղան քը ա ռատ է, ջրիկ, փրփ րոտ, գար շա հոտ, օ րա կան մինչև 
10 ան գամ: Եր կա րատև լու ծի դեպ քում կա րող են ա ռա ջա նալ ջրազրկում, դե-
մի նե րա լի զա ցիա և ա ցի դոզ: Լու ծի 2-3-րդ օ րը հա ճախ միա նում են կո լի տի 
երևույթ ներ՝ կղան քում հայտն վում են ա րյուն և լորձ: Ծանր ըն թաց քի դեպ քում 
ին տոք սի կա ցիան խիստ ար տա հայտ ված է, կա րող են լի նել գի տակ ցու թյան 
մթագ նում և զա ռան ցանք: Մի ջի նում հի վան դու թյու նը տևում է 2-10 օր, հա-
ճախ ա վարտ վում է ա ռող ջա ցու մով, հազ վա դեպ դիտ վում են ախ տա դար ձեր: 
Գաստ րոին տես տի նալ ձևի ժա մա նակ ո րոշ հի վանդ նե րը կա րող են ունե նալ 
տեր մի նալ իլե իտ՝ զս տա ղու բոր բո քում, մե զա դե նիտ, ռեակ տիվ ա րթ րիտ, էկ-
զան թե մա, կար դի ո պա թիա և այլն:

 Տա րա ծուն ձև. Հա ճախ հան դի պում է փոքր տարիքի ե րե խա նե րի և ծե րե-
րի շրջանում: Ին տոք սի կա ցիան շատ ար տա հայտ ված է, զու գակց վում է գի-
տակ ցու թյան մթագն ման և նյար դային հա մա կար գի ար գե լակ ման հետ: Տեն դը 
հա մակց վում է ուժեղ դո ղի և քրտ նար տադ րու թյան հետ:  Ա րագ զար գա նում 
են հյուծ վա ծու թյուն, հի պո թեն զիա, տա խի կար դիա, սր տի տո նե րի խլա ցում, 



70 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

հե պա տո մե գա լիա, եր բեմն՝ մաշ կի դեղ նու թյուն: Այս պատ կե րի  վրա զար գա-
նում են թո քա բորբ, պե րի տո նիտ, թա րա խա կույ տեր, նկա րագր ված են նաև 
կամ պի լո բակ տե րի ո զային մե նին գիտ, էն դո կար դիտ: Սեպ սի սը կա րող է բար-
դա նալ ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ շո կով:

 Սուբկ լի նի կա կան ձև.  Բնո րոշ վում է կղան քից հա րուցիչի ան ջատ մամբ՝ 
ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի, կա րող է տևել 2-3 շա բաթ, հազ վա դեպ՝ մինչև 
3 ա միս:

Քրոնիկ ձև.  Հի վան դի կլի նի կա կան ըն թաց քը բնո րոշ վում է ա լի քաձև դան-
դաղ ըն թաց քով: Հի վան դու թյու նը զար գա նում է աս տի ճա նա բար, նկատ վում 
են եր կա րատև սուբ ֆեբ րի լի տետ, թու լու թյուն, քնի խան գա րում, ա խոր ժա կի 
վա տա ցում, քա շի կո րուստ: Պար բե րա բար ա ռա ջա նում են ցա վեր ո րո վայ նում, 
սրտ խառ նոց, փսխում, լուծ: Այդ պատ կե րի վրա զար գա նում են ա րթ րիտ, կե-
րա տիտ, կո նյուկ տի վիտ, թրոմ բոֆ լե բիտ, էն դո կար դիտ, պլև րայի էմ պիե մա: 
Կա նանց շրջանում կա րող են ա ռա ջա նալ վուլ վո վա գի նիտ, էն դո ցեր վի ցիտ, 
չբե րու թյուն: 

Ախ տո րո շում. Ախ տո րոշ ման հա մար կարևոր են ման րէա բա նա կան և ման-
րէա դիտ ման մե թոդ նե րը: Շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են 
միկ րոագ լյու տի նա ցիայի, իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի, ա նուղ ղա կի ագ լյու տի-
նա ցիայի, իմու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյան և կոմպ լե մեն տի կապ ման 
մե թոդ նե րը:

 Բու ժում՝  Ա նցկաց վում է է թի ոտ րոպ, պա թո գե նե տիկ և ախ տան շա նային 
բու ժում: 

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն
Սնն դի և դրան հա վա սա րեց ված ո լոր տի աշ խա տող նե րը, ով քեր տա րել են 

հի վան դու թյան գաստ րոին տես տի նալ  ձևը, են թա կա են ա ռող ջու թյան շա րու-
նա կա կան  հս կո ղու թյան ա ռող ջա ցու մից հե տո 1 ա մս վա ըն թաց քում, ո րի ժա-
մա նակ պետք է կա տար վի կղան քի կրկ նա կի ման րէա բա նա կան քն նու թյուն 
2-3 օր ը նդ մի ջում նե րով։ Կամ պի լո բակ տե րի ո զի հա մա կար գային ձևի առ կա-
յու թյան դեպ քում շա րու նա կա կան հս կո ղու թյու նը կա տար վում է 3 ա միս տևո-
ղու թյամբ։ Մինչև  2 տա րե կան ե րե խա նե րը հսկ վում են 1 ա միս ժամ կե տով՝ 
կղան քի ա մե նօ րյա մակ րոս կո պիկ զն նու մով։ Ման կա կան կազ մա կերպ ված 
հաս տա տու թյուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րը են թա կա են ա ռող ջու թյան շա-
րու նա կա կան  հս կո ղու թյան 1 ա մս վա ըն թաց քում, ո րի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ 
է կա տա րել կղան քի ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն, և միայն բա ցա սա-
կան ար դյուն քից հե տո հան վում են հաշ վա ռու մից։
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ՅԵՐ ՍԻ ՆԻ ՈԶ 
Intestinal Yersiniosis (A04.6)

 Հա րու ցիչ ներ. Էն տե րո բակ տե րիա նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող գրամ 
բա ցա սա կան ման րէ ներն են (Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica): 
Հայտ նա բեր ված են յեր սի նիայի բազ մա թիվ շճա տի պեր, ո րոն ցից մար դու հա-
մար ա ռա վել ախ տա ծին են Օ3, Օ8 և Օ9 շտամ նե րը: 

Վա րա կի աղ բյուր. Հի վան դու թյու նը տա րա ծող վա րա կի աղ բյուր են հա-
մար վում յեր սի նիայով հի վանդ մար դը, ման րէա կի րը և վա րա կի հա րու ցիչ ներ 
կրող կր ծող նե րը, ինչ պես նաև ո րոշ ըն տա նի կեն դա նի ներ՝ ճա գար նե րը, խո-
զե րը, կո վե րը, թռ չուն նե րը: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ՝ Վա րա կը փո խանց վում է կղան քա բե րա նային 
մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի. Հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են հի վանդ մարդ կանց 
կամ ման րէա կիր նե րի, կեն դա նի նե րի ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված 
սննդամ թեր քի և ջրի, ինչ պես նաև «կեղ տոտ ձեռ քե րի» ու վա րակ պա րու նա-
կող շր ջա կա մի ջա վայ րի իրե րի մի ջո ցով:   

Ախ տա ծա գում. Յեր սի նիա նե րը օր գա նիզմ են թա փան ցում բե րա նի խո ռո-
չից → ան ցնում են ստա մոքս, որ տեղ նրանց մի մա սը թթու մի ջա վայ րի ազ-
դե ցու թյամբ քայ քայ վում է՝ ան ջա տե լով էն դո տոք սին (վեր ջինիս պատ ճառով 
առաջանում է սուր գաստ րի տ) → ան ցնե լով և տե ղա կայ վե լով բա րակ աղիքների 
լոր ձա թա ղանթ → ա ռա ջաց նում է լուծ → բա րակ աղիքների լոր ձա թա ղան թի 
բոր բո քում՝  էն տե րիտ → և հա րուցիչի է լի մի նա ցիա: Մար դը այս դեպ քում կեն-
սա բա նա կան փա կու ղի է և հա րուցիչի հա մար վերջ նա կան տեր: Սա կայն ան-
գամ այս պայ ման նե րում հի վան դը ար տադ րում է հա րու ցիչ ներ շր ջա կա մի-
ջա վայրում և վա րա կե լի ու թյան տե սա կե տից ունի հա մա ճա րա կա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն: Հնա րա վոր է նաև ավ շային ա նոթ նե րով հա րու ցիչ նե րի թա-
փան ցում մե զեն տե րիալ ավ շային հան գույց ներ → այս դեպ քում ա ռա ջա նում է 
մե զա դե նիտ: Ախ տա բա նա կան գոր ծըն թա ցի  մեջ կա րող են ը նդ գրկ վել նաև 
որ դան ման ե լու նը և կույր ա ղին: 

Գաղտ նի շր ջանը  տա տան վում է 3-7 օրվա սահ ման նե րում, եր բեմն մինչև 
10 օր: 

Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վան դը շր ջա պա տի հա մար վա րա-
կիչ է, քա նի դեռ կրում է հա րու ցիչ, և առ կա են ախ տա նիշ նե րը՝ սո վո րա բար 
2-3 շա բաթ: Չբուժ ված դեպ քե րը կա րող են ար տա զա տել ման րէ ներ 2-3 ա միս 
տևո ղու թյամբ՝ սուր վա րա կե լի ու թյան շր ջան: Եվ մե ծա հա սակ նե րի և ե րե խա-
նե րի շրջանում ար ձա նագր վել է եր կա րա ժամ կետ ա նախ տա նիշ տրան զիտ 
ման րէակ րու թյուն: 
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Ըն կա լու նա կու թյուն. Գաստ րոէն տե րո կո լիտ ներն ա ռա վել ծանր ըն թացք 
ունեն դե ռա հաս նե րի և ծե րե րի շրջանում: Yersinia pseudotuberculosis-ն ա վե-
լի հա ճախ հան դի պում է տղա նե րի շրջանում, մինչ դեռ Yersinia enterocolitica-ն 
հա վա սա րա պես ախ տա հա րում է եր կու սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Սուր ա րթ-
րիտ նե րը և Ռեյ տե րի հա մախ տա նի շը բնու թագ րա կան են հա րուցիչի HLA-B27 
գե նո տի պին: Ա նըն կա լու նա կու թյու նը կրում է ժա մա նա կա վոր բնույթ, հնա րա-
վոր են հի վան դաց ման կրկ նա կի դեպ քեր:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
 Սուր ա ղի քային ման րէային հի վան դու թյուն է, ո րը դրսևոր վում է ջեր մու-

թյամբ, էն տե րո կո լի տի նշան նե րով, սուր մե զեն տե րիալ լիմ ֆա դե նի տով և քրո-
նի զա ցիայի բարձր հա ճա խա կա նու թյամբ: 

Յեր սի նի ո զը բնո րոշ վում է կլի նի կա կան ար տա հայտ ման բազ մաձևու-
թյամբ: Ա մե նից հա ճախ հան դի պում է գաստ րոին տես տի նալ ձևը, ո րը կա րող 
է ըն թա նալ էն տե րի տի, գաստ րոէն տե րի տի, գաստ րոէն տե րո կո լի տի ձևով, 
զու գորդ վե լով ին տոք սի կա ցիայի հետ: Հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար-
ծա կի, սուր, դո ղով, սար սու ռով և ջեր մու թյան բարձ րաց մամբ՝ մինչև 38-39ºC: 
Հի վանդ նե րը գան գատ վում են գլ խա ցա վից, թու լու թյու նից, մկա նա ցա վե-
րից և հո դա ցա վե րից: Զու գա հեռ ա ռա ջա նում են ինտոք սի կա ցիայի երևույթ-
ներ՝ սրտ խառ նոց, փսխում: Ա ռա ջա նում են ցա վեր ո րո վայ նում՝ է պի գաստ րալ 
շրջա նում, պոր տի շուրջը, աջ զս տա փո սում, եր բեմն աջ թու լա կո ղում: Կղան քը 
ա ռատ է, ջրիկ, մա ծու ցիկ, եր բեմն՝ փրփ րոտ, վատ հո տով: Ե թե գոր ծըն թա ցի 
մեջ է ը նդ գրկ վում հաստ ա ղին, կղան քում կա րող է առ կա լի նել ա րյուն և լորձ: 
Կղ ման ակ տը հա ճա խա ցած է, օ րա կան 2-15 ան գամ: Հի վան դու թյու նը տևում 
է 2-10 օր: Եր բեմն հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ ծանր՝ ար տա հայտ ված 
ջրազրկ մամբ:

Աբ դո մի նալ ձևը կա րող է ար տա հայտ վել սուր իլե ի տով, մե զա դե նի տով և 
ա պեն դի ցի տով: Ար տաա ղի քային տոք սի կաա լեր գիկ հա մախ տա նի շը ար տա-
հայտ վում է էկ զան թե մայով, պո լիարթ րի տով, հե պա տի տով և այլն: Ծայ րա մա-
սային ավ շային հան գույց նե րը չա փա վոր մե ծա ցած են և ցա վոտ: Ա նո թա զար կը 
հա ճա խա ցած է, ԶՃ-ն՝ մի փոքր իջած: Լե զուն՝ չոր, պատ ված է սպի տակ փա-
ռով: Ո րո վայ նի շո շափ ման ժա մա նակ նկատ վում է ցա վո տու թյուն և իլե ո ցե կալ 
շր ջա նում՝ գռգ ռոց: Դրա կան են Պա դալ կայի, Շտեռն բեռ գի ախ տա նիշ նե րը: Ախ-
տա բա նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ կա րող է ներգ րավ վել լյար դը՝ ա ռա ջաց նե լով 
սուր հե պա տիտ: Ծայ րա մա սային ա րյան մեջ հայտ նա բեր վում է ձախ թե քու մով 
լեյ կո ցի տոզ, Է ՆԱ-ի բարձ րա ցում, եր բեմն՝ է ո զի նա ֆի լիա: Կա րող են ա ռա ջա-
նալ մի ո կար դիտ, նեֆ րիտ, ուրետ րիտ, ցիս տիտ, կո նյուկ տի վիտ, իրի դո ցիկ լիտ և 
այլն: Լա վաց ման շր ջա նում այս բո լոր ախ տան շան նե րը ան հե տա նում  են:

 Տա րա ծուն (սեպ տիկ) ձևը ա ռա ջա նում է իմու նաան բա վա րա րու թյան առ-
կա յու թյան դեպ քում, հա ճախ ծե րե րի և փոքր տարիքի ե րե խա նե րի շրջանում: 
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Բա ցի վե րը նշ ված ձևե րից հի վան դու թյա նը բնո րոշ է նաև ման րէակ րու-
թյու նը, ո րը կա րող է լի նել սուր և քրո նիկ: 

Ախ տո րո շում՝ Ախ տո րո շու մը կա տար վում է կլի նի կա կան պատ կե րի, հա-
մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի և լա բո րա տոր-գոր ծի քային հե տա զո տու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա: Ախ տո րոշ ման հիմ նա կան մե թոդ ներն 
են՝ ման րէա բա նա կան և շճա բա նա կան: Շճա բա նա կան մե թոդ նե րից կի րառ-
վում են՝ ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան, ո րի հա մար ախ տո րո շիչ է 1:80 տիտ-
րը, ա նուղ ղա կի ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան, ո րի հա մար ախ տո րո շիչ է 1:160 
տիտ րը: Կա տար վում է նաև ՊՇՌ-ախ տո րո շում և ավ շային հան գույց նե րի 
հյուս ված քա բա նա կան հե տա զո տու թյուն:

 Բու ժում. Ա նցկաց վում է է թի ոտ րոպ, պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ բու-
ժում: Է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար կի րառ վում են հա կա բի ո տիկ ներ և հա կա-
ման րէային դե ղա մի ջոց ներ:

Ցուց ման դեպ քում ան ցկաց վում է վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն:
 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. 
Ա պա քին ված նե րին դուրս են գրում ոչ շուտ, քան բուժ ման 20-րդ օ րը: Յեր-

սի նի ո զի գաստ րոին տես տի նալ և ո րո վայ նային ձևե րից ա պա քին ված նե րը կա-
րող են դուրս գր վել հի վան դա նո ցից նոր մալ ջեր մու թյան 10-12-րդ օ րը՝ կղան-
քի ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան բա ցա սա կան պա տաս խա նից հե տո։ 
Տա րա ծուն ձևե րով հի վան դա ցած նե րը դուրս են գր վում լավ ինք նազ գա ցո ղու-
թյան, ջեր մու թյան  նոր մա լաց ման, հե մոգ րամ այի և ա րյան շի ճու կի բի ո քի միա-
կան քն նու թյան նոր մա լաց ման, կղան քի և մե զի ման րէա բա նա կան բա ցա սա-
կան ար դյուն քի դեպ քում։

Թեթև և մի ջին ծան րու թյան ձևե րով հի վան դա ցած ան ձանց խոր հուրդ է 
տր վում 10 օր ժամ կե տով ա զա տել աշ խա տան քից, իսկ ծանր ձևե րով հի վանդ-
նե րին՝ 30 օր ժամ կե տով։

Հի վանդ նե րի ա ռող ջու թյան շա րու նա կա կան հս կո ղու թյու նը սուր ձևե-
րից ա պա քին ված նե րի հա մար սահ ման վում է 3 ա միս, ո րի ըն թաց քում կա-
տար վում է հե մոգ րամ այի կրկ նա կի՝ 1 և 3 ա միս հե տո, և ա րյան բի ո քի միա-
կան ցու ցա նիշ նե րի հե տա զո տու թյուն, կղան քի և մե զի ման րէա բա նա կան 
քն նու թյուն։ 

 ՀԵ ԼԻ ԿՈ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ՈԶ 
Gastritis caused by Helicobacter pylori (K29)

 Հա րու ցի չը.   Helicobacter pylori-ն է,  գրամ բա ցա սա կան ման րէ:   
Վա րա կի աղ բյուրը հի վանդ մարդն է:
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 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հի վան դու թյու նը փո խանց վում է բե րան-բե րա-
նային և/ կամ կղան քա բե րա նային մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի. Փո խանց ման ուղի նե րը դեռևս հս տակ պար զա բան-
ված չեն, սա կայն վա րակն ա կն հայ տո րեն հա րու ցիչ նե րի կլ ման ար դյունք է:  
H. pylori-ն փո խանց վում է ոչ լիար ժեք վա րա կա զերծ ված գաստ րոս կոպ նե րի և 
pH է լեկտ րոդ նե րի մի ջո ցով:

 Գաղտ նի շր ջան.  Վա րակ վե լու պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի 
հայտ գա լու շր ջա նը տա տան վում է 5-10 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վա րա կե լի ու թյան շր ջա նը դեռևս հս տակ 
պար զա բան ված չէ: Քա նի որ հի վան դը կա րող է մնալ վա րա կա կիր ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում, հետևա բար են թադր վում է, որ վա րա կե լի ու թյու նը ևս կա-
րող է շա րու նակ վել ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը ը նդ հա նուր է, ոչ յու րա հա տուկ 
և ժա մա նա կա վոր: Հի վան դու թյու նից հե տո կա յուն իմու նի տետ չի զար գա նում: 

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր. Քրոնիկ գաստ րիտ ներ, ստա մոք սի և դո ւո դե-
նալ խո ցեր ա ռա ջաց նող ման րէային հի վան դու թյուն է: Օր գա նիզ մում հա րու-
ցիչ նե րի ար մա տա կան վե րա ցումն ուղեկց վում է գաստ րիտ նե րի և դո ւո դե նալ 
խո ցային հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րի թու լաց մամբ (ռե մի սիա) և ախ տա-
դար ձե րի ա ռա ջաց ման կան խար գել մամբ: Ստա մոք սի ա դե նո կար ցի նո ման և 
խո ցային հի վան դու թյուն նե րը ման րէային ծա գում ունեն և նույն պես հա մա ճա-
րա կա բա նո րեն կապ ված են H. pylori-ի հետ:

 Բու ժում. Ան ցկաց վում է է թի ոտ րոպ,  պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ 
բու ժում:

 ՌՈ ՏԱ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ 
Rotaviral Infection (A08.0)

 Հա րու ցիչ. Հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը 70 նմ չափ եր ունե ցող ռո տա վի-
րուս ներն են, պատ կա նում են Reoviridae ըն տա նի քին:  

Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյուրը հի վանդ կամ վի րու սա կիր մար դն է՝  
հիմ նա կա նում ա ռողջ վի րու սա կիր նե րը, ո րոնք հա մա ճա րա կա բա նո րեն ա վե-
լի վտան գա վոր են վա րա կի տա րած ման գոր ծում:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է  կղան քա բե րա նային 
մե խա նիզ մով՝ հնա րա վոր կոն տակ տի դեպ քում:

 Փո խանց ման ուղի. Վա րա կը փո խանց վում է կեն ցաղակոն տակ տային, 
կաթ նային,  ջրային փո խանց ման ուղի նե րով: Ռո տա վի րուս ներ հայտ նա բեր-
վել են նաև կոն տա մի նաց ված ջրում։  
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Ախ տա ծա գում. Վի րու սը կու տակ վում և բազ մա նում է բա րակ աղիքների 
էն տե րո ցիտ նե րում → ախ տա բա նա կան պրո ցե սի ար դյուն քում վնաս վում և 
քայ քայ վում է բա րակ աղիքների միկ րո թա վիկ նե րի է պի թե լը → ա ռա ջա նում է 
հար պա տային մար սո ղու թյան խախ տում → բա րակ աղիքի լու սանց քում կու-
տակ վում են մեծ քա նա կու թյամբ դի սա խա րիդ ներ → ախ տա հար վում է նաև 
հաստ ա ղին → ա ռա ջա նում է նաև օս մո տիկ դիա րեա → ա պա ջրազր կում: Բնո-
րոշ է մինչև 2 տա րե կան ե րե խա նե րին: Հի վան դու թյու նը կոչ վում է նաև «ձ մե-
ռային դիա րեա» կամ «աղիքների գրիպ»:

 Գաղտ նի շր ջան. Տա տան վում է  24-72 ժա մից մինչև 5 օր, ա ռա վել հա ճախ 
տևում է 2 օր։ 

Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վան դը վա րա կիչ է հի վան դու թյան սուր 
շր ջա նում, քա նի դեռ շա րու նակ վում է օր գա նիզ մից վի րուս նե րի ար տա զա տու մը: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նակությու նը բարձր է վաղ ման կա կան 
տարիքի ե րե խա նե րի շրջանում: Բո լոր կլի նի կա կան ձևե րի ար դյուն քում օր գա-
նիզ մում ա ռա ջա նում են ռո տա վի րու սային հա կա մար մին ներ:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր. Բնու թագր վում է հետևյալ ախ տան շան նե րով՝ 
դիա րեա, սրտ խառ նոց, ջեր մու թյուն, լուծ,  ջրազր կում։ 

Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր: Կլի նի կա կան սուր պատ կե րը զար գա նում 
է 12-24 ժամ վա ըն թաց քում: Ջեր մու թյու նը սո վո րա բար բարձ րա նում է մինչև 
38ºC և ա վե լի, ծանր դեպ քե րում գե րա զան ցում է 39ºC-ը, ո րն ա վե լի հա ճախ 
դիտ վում է ման կա կան տարիքում: Հի վանդ նե րը կա րող են ունենալ կատառալ 
երևույթ ներ (ռի նիտ, բկանց քի հի պե րե միա): Ռո տա վի րու սային վա րա կի հա-
մար տի պիկ են  հա մար վում ա ղես տա մոք սային հա մա կար գի ախ տա հար ման 
ախ տա նիշ ները: Փս խում նե րը սո վո րա բար տևում են 1 օր, եր բեմն՝ 2-3 օր: Ե րե-
խա նե րի շրջանում ա վե լի հա ճախ, սկզ բում լի նում են փսխում ներ, ո րոնց միա-
նում կամ հա ջոր դում է լու ծը: 

Ո րո վայ նի շո շափ ման ժա մա նակ դիտ վում են ցա վեր է պի գաստ րալ և պոր-
տի շր ջան նե րում, կո պիտ գռգ ռոց՝ հատ կա պես աջ զս տա փո սում: Լյարդն ու 
փայ ծա ղը մե ծա ցած չեն:  Լու ծը՝ օ րա կան մինչև 10-15 ան գամ, կղան քը՝ ջրային, 
եր բեմն լոր ձոտ, սուր հո տով, կա րող է լի նել սպի տա կա վուն՝ նման վե լով խո-
լե րայով հի վան դի կեղ տին,  սա կայն տար բեր վում է նրա նով, որ այս դեպ քում 
կեղծ կան չե րը բնո րոշ չեն:

 Սո վո րա բար չա փա վոր ին տոք սի կա ցիան և ջեր մու թյու նը չեն հա մա պա-
տաս խա նում բա վա կա նին ար տա հայտ ված դե հիդ րա տա ցիային:  

Մե զի քա նա կը սուր շր ջա նում նվա զում է: Ա ղես տա մոք սային ախ տա հար-
ման նշան նե րը տևում են 2-6 օր: 

Ա րյան մեջ հի վան դու թյան սկզ բում կա րող է դիտ վել ար տա հայտ ված լեյ-
կո ցի տոզ, ո րը հի վան դու թյան ախ տան շան նե րի ծաղկ ման շր ջա նում փոխ վում 
է լեյ կո պե նիայի: Է ՆԱ-ն սո վո րա բար չի փոխ վում:
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Կղան քի ման րա դի տա կային զնն ման ժա մա նակ հա ճախ նկատ վում է լորձ, 
եր բեմն՝ է րիթ րո ցիտ ներ և լեյ կո ցիտ ներ: Պետք է նկա տի ունե նալ այլ ե րկ րոր-
դային վի րու սային և ման րէային վա րա կի հնա րա վո րու թյու նը: 

Ախ տո րո շում. Ախ տո րոշ ման հա մար պետք է հիմն վել կլի նի կա կան, հա-
մա ճա րա կա բա նա կան և լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա։ Օգ տա գոր ծում են նաև 
շճա բա նա կան, ՊՇՌ մե թոդ նե րը:

 Բու ժում. Յու րա հա տուկ բու ժու մը բա ցա կա յում է: Կա տար վում է ռե հիդ-
րա տա ցիա, դե զին տոք սի կա ցիա, սիմպ տո մա տիկ բու ժում: Նշա նակ վում է հա-
տուկ սնն դա կարգ:  

Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Նա խադպ րո ցա կան կազ մա կեր պու թյուն-
ներ հա ճա խող ե րե խա նե րը, ա պա քին վե լուց հե տո են թա կա  են կլի նի կա-
կան հս կո ղու թյան 1 ա միս ժամ կե տով՝ կղան քի ե րկն վագ վի րու սա բա նա կան  
հե տա զո տու թյամբ: 

Սնն դի և դրան հա վա սա րեց ված ո լոր տի աշ խա տող նե րը, ով քեր հի վան-
դա ցել են ռո տա վի րու սային վա րա կով և շա րու նա կում են կղան քով ար տա զա-
տել ռո տա վի րուս ներ, շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյան են են թարկ վում կլի նի-
կա կան ա ռող ջա ցու մից հե տո 1 ա միս ժամ կե տով:

 ՏՈՒ ԲԵՐ ԿՈՒ ԼՈԶ  
Tuberculosis (A15A19)

 Հա րու ցիչ ներ. Տու բեր կու լո զի հա րու ցիչ նե րը մի կո բակ տե րիա նե րի խմ բի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն  են՝ Mycobacterium  tuberculosis, M. africanum և M. bovis։

 Վա րա կի աղ բյուր.  Հիմ նա կա նում տու բեր կուլո զով հի վանդ ման րէա զատ 
մարդն է, ինչ պես նաև տու բեր կու լո զի ա ռու մով ա նա ռողջ տն տե սու թյուն նե-
րում վա րակ ված գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կանթ ու կաթ նամ թեր քը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային 
մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի.  Վա րա կը փո խանց վում է օ դային ճա նա պար հով: Ե րբ 
տու բեր կու լո զով հի վան դը հա զում կամ փռշ տում է, օ դի մեջ ար տա զա տում է 1-5 
միկ րոն չափի թքի, խոր խի կա թիլ ներ, ո րոնք պա րու նա կում են M. tuberculosis: 
Ե րբ ա ռողջ մար դը ներշնչում է այդ պի սի կա թիլ ներ պա րու նա կող օդ, կա րող 
է տե ղի ունե նալ տու բեր կու լո զի մի կո բակ տե րիա նե րի փո խան ցում հի վան դից 
ա ռող ջին: Ա նա սուն նե րից մար դու վա րա կու մը սո վո րա բար տե ղի է ունե նում 
չպաս տե րի զաց ված կա թի կամ կաթ նամ թերքի օգ տա գործ ման հետևան քով:

 Գաղտ նի շր ջան.  Վա րակ ման օ րից մինչև ա ռաջ նային տու բեր կու լո զային 
ախ տա հա րու մը կա րող է տևել 2-10 շա բաթ, եր բեմն մինչև 3 ա միս: 
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Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Տե սա կա նո րեն վա րա կե լի ու թյան ժա մա-
նա կա հատ վա ծը տևում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ տու բեր կու լո զի բա ցիլ-
ները հի վան դից ար տա զատ վում են: Ո րոշ չբուժ ված կամ ոչ լիար ժեք բուժ ված 
հի վանդ ներ տա րի ներ շա րու նակ  մնում են ման րէա զա տող: Ար դյու նա վետ հա-
կա ման րէային քի մի ա թե րա պիայի շնոր հիվ վա րա կե լի ու թյու նը վե րա նում է մի 
քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում: 

  Ըն կա լու նա կու թյուն. Վա րակ ման ռիսկն ո ւղ ղա կի ո րեն կախ ված է 
հա րու ցիչ նե րի ազ դե ցու թյան տևո ղու թյու նից: Ըն կա լու նա կու թյու նը բարձր 
է ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի և իմու նաճնշ ված  այլ վի ճակ նե րով, թեր քաշ 
կամ թերսնված, հյու ծող հի վան դու թյուն նե րով (քաղց կեղ, սի լի կոզ ներ, շա-
քա րային դիա բետ կամ ստա մոք սա հա տու մով և այլն) տա ռա պող ան ձանց 
շրջանում: 

Կ լի նի կա կան սահ մա նում  
Թո քային տու բեր կու լոզ (ԹՏ)՝ 2 և ա վե լի շա բաթ ան զուսպ և տան ջա լից 

հա զով դեպք, ո րն ուղեկց վում է ստորև նշ ված մեկ կամ ա վե լի ախ տա նիշ նե րով
-  խոր խար տադ րու թյուն
-  քա շի կո րուստ 
- ա րյու նախ խում
-  ջեր մու թյուն
-  հոգ նա ծու թյան զգա ցում
-  գի շե րային քրտ նար տադ րու թյուն
- կրծ քա վան դա կի ցավ
-  մա կե րե սային շնչա ռու թյուն 
- ա խոր ժա կի կո րուստ: 

Ար տա թո քային տու բեր կու լոզ
-  քա շի կո րուստ
-  ջեր մու թյուն
-  գի շե րային քրտ նար տադ րու թյուն 
- այլ ախ տա նիշ ներ՝ կախ ված ախ տա հար ված օր գան նե րից:

 Դեպ քի դա սա կար գում
 Թո քային տու բեր կու լոզ՝ դրա կան քսու քով.
•	  Հի վանդ, ո րի խոր խի սկզբ նա կան ա ռն վա զն եր կու հե տա զո տու թյուն-

նե րը (ան մի ջա կան միկ րոս կո պիա) ե ղել են դրա կան թթ վա կա յուն 
բա ցիլ նե րի նկատ մամբ

•	  Հի վանդ, ո րն ունի քսու քի մեկ դրա կան պա տաս խան և թո քե րի ակ-
տիվ տու բեր կու լո զի նկա րագ րին հա մա պա տաս խան ռենտ գե նա բա-
նա կան փո փո խու թյուն ներ

•	  Հի վանդ՝ քսու քի մեկ դրա կան ար դյուն քով և ման րէա բա նա կան հե-
տա զո տու թյան դրա կան ար դյուն քով:
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 Թո քային տու բեր կու լոզ՝ բա ցա սա կան քսու քով.
•	  Հի վանդ, ո րի խոր խի 2 ան գամ (2 շա բաթ ը նդ մի ջու մով) կա տար ված 

ե ռան վագ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում յու րա քան չյուր ան գամ 
ա ռն վազն 2 նմուշ բա ցա սա կան է թթ վա կա յուն բա ցիլ նե րի նկատ-
մամբ, առ կա են թո քային տու բեր կու լո զին բնո րոշ ռենտ գե նա բա նա-
կան փո փո խու թյուն ներ, մեկշա բա թյա լայն ազ դե ցու թյան հա կա ման-
րէային բուժ ման ար դյուն քում կլի նի կա կան նշան նե րի և բու ժա կան 
ար դյու նա վե տու թյան բա ցա կա յու թյուն, բու ժող բժշ կի կող մից  հա-
կա տու բեր կու լո զային քի մի ա թե րա պիայի լրիվ կուրս նշա նա կե լու 
մա սին ո րո շում; 

•	 Կլի նի կա կան ծանր ըն թաց քով հի վանդ, ո րի խորխի ա ռն վազն 2 
նմուշ բա ցա սա կան ար դյունք է գրանց ել  թթ վա կա յուն բա ցիլ նե րի 
նկատ մամբ, առ կա են թո քային տու բեր կու լո զին բնո րոշ տա րա ծուն 
ռենտ գե նա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ (ին տերս տի ցիալ կամ մի-
լիար), բու ժող բժշ կի կող մից հա կա տու բեր կու լո զային քի մի ա թե րա-
պիայի լրիվ կուրս նշա նա կե լու մա սին ո րոշ ման կա յա ցում

•	  Հի վանդ, ո րի խոր խի սկզբ նա կան հե տա զո տու թյուն ներ ը բա ցա-
սա կան են ե ղել թթ վա կա յուն բա ցիլ նե րի նկատ մամբ, բայց խոր խի 
սկզբ նա կան ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը դրա կան ար-
դյունք են տվել: 

Ար տա թո քային  տու բեր կու լոզ
•	  Տար բեր օր գան նե րի տու բեր կու լոզ (բա ցա ռու թյամբ թո քե րի)՝ թո քամ-

զի, ավ շային հան գույց նե րի, ո րո վայ նի, մի զա սե ռա կան օր գան նե րի, 
մաշ կի, հո դե րի և ոս կոր նե րի տու բեր կու լոզ, տու բեր կու լո զային մե-
նին գիտ ներ և այլն 

•	 Ախ տո րոշ վում է ար տա թո քային տե ղա կայ ման տու բեր կու լո զի զանգ-
վա ծից վերց ված նմու շի ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ: Ախ-
տո րո շու մը հաս տատ վում է 1 դրա կան ար դյուն քի հի ման վրա կամ 
հյուս ված քա բա նա կան կամ ար տա թո քային տու բեր կու լո զին բնո րոշ 
կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի հի ման վրա և առ կա է բու ժող բժշ-
կի ո րո շում՝ հա կա տու բեր կու լո զային քի միա թե րա պիայի լրիվ կուրս 
նշա նա կե լու մա սին: 

Այն հի վան դը, որին ախ տո րոշ վել է և՛ թո քային, և՛ ար տա թո քային տու բեր-
կու լոզ, պետք է դա սա կարգ վի որ պես թո քային տու բեր կու լոզ:

 Տու բեր կու լո զի դեպ քի տե սակ ներ
 Նոր դեպք              
Հի վանդ, որը եր բեք չի բուժ վել տու բեր կու լո զի դեմ կամ ըն դու նել է հա կա-

տու բեր կու լո զային դե ղա մի ջոց ներ 4 շա բա թից ոչ ա վելի: 



Գ լուխ 1ինֆեկցիոն հիվանդություններ  |  79 

Ախ տա դարձ դեպք (ռե ցի դիվ)
 Հի վանդ, որը նախ կի նում քի միա թե րա պիայի լրիվ կուր սի ըն դու նու մից հե-

տո ճա նաչ վել է որ պես տու բեր կու լո զից բուժ ված, սա կայն հե տա գա յում դար-
ձել է բա ցի լա զատ տու բեր կուլո զով հի վանդ ան ձ:

 Բուժ ման ան բա րե հա ջող ել քով դեպք 
Նախ կի նում խոր խի դրա կան քսու քով հի վանդ, որը դեռևս բուժ ման կուրս 

է ստա նում, բայց բու ժու մից 5 ա միս և ա վելի ո ւշ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
մնում է կամ նո րից դառ նում բա ցի լա զատ հի վանդ: Բուժ ման ան բա րե հա ջող 
ե լք է հա մար վում նաև բուժ ման սկզ բում բա ցա սա կան քսու քով տու բեր կու լո զի 
դեպ քը, ո րը բուժ ման ե րկ րորդ ամ սին դառ նում է դրա կան քսու քով:

 Ռե ժի մի խախ տու մով դեպք (բու ժումն ը նդ հա տած 2 և ա վե լի ա միս)
 Հի վանդ, որն ա ռն վազն 4 շա բաթ ըն դու նել է հա կա տու բեր կու լո զային բու-

ժում, սա կայն ը նդ հա տել է այն 2 և ա վե լի ա միս տևո ղու թյամբ, ա պա նո րից 
խոր խի դրա կան քսու քով սկ սել է բու ժու մը:

 Տե ղա փոխ ված դեպք (մուտք ար ված)
 Հի վանդ, որը տե ղա փոխ վել է այլ վայ րից և գտն վում է մեկ այլ վայ րի հա-

կա տու բեր կու լո զային կազ մա կեր պու թյան հս կո ղու թյան ներ քո: 
Այլ դեպ քեր
 Դեպ քեր, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում վե րո հի շյալ սահ մա նում նե րին:

 Դեպ քե րի տե սակ ներ՝ ը ստ բուժ ման ար դյունք նե րի
 Բուժ ված դեպք
Ախ տո րոշ ման ժա մա նակ դրա կան քսու քով հի վանդ, որը բուժ ման ա վար-

տին կամ մեկ ա միս շուտ, ինչ պես նաև խոր խի ըն թա ցիկ ա ռն վազն մեկ հե տա-
զո տու թյան ժա մա նակ ե ղել է բա ցա սա կան քսու քով:

 Բու ժումն ա վար տած դեպք 
Դրա կան քսու քով հիվանդ, որն ա վար տել է բու ժու մը, բայց ը ստ խոր խի 

հե տա զո տու թյուն նե րի չի հա մար վում բուժ ված, կամ բա ցա սա կան քսու քով 
հիվանդ, որն ա վար տել է իր բու ժու մը:

 Բուժ ման ան բա րե հա ջող ել քով դեպք 
Նախ կի նում խոր խի ման րէա զա տու մով հի վանդ, որը դեռևս բուժ ման 

կուրս է ստա նում, բայց բու ժու մից 5 և ա վե լի ա մս վա ըն թաց քում  մնում է կամ 
նո րից դառ նում բա ցի լա զատ: Բուժ ման ան բա րե հա ջող ե լք է հա մար վում նաև 
բուժ ման սկզ բում բա ցա սա կան քսու քով տու բեր կու լո զի դեպ քը, ո րը բուժ ման 
ե րկ րորդ ամ սին դառ նում է դրա կան քսու քով:

 Մա հա ցած դեպք
 Բուժ ման ըն թաց քում ցան կա ցած պատ ճա ռից մա հա ցած տու բեր կու լո զով 

հի վանդ:
 Ռե ժի մի խախ տու մով դեպք (բու ժումն ը նդ հա տած 2 և ա վե լի ա միս)
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Հի վանդ, որն ա ռն վազն 4 շա բաթ ըն դու նել է հա կա տու բեր կու լո զային բու-
ժում, սա կայն ը նդ հա տել է այն 2 և ա վե լի ա միս տևո ղու թյամբ, ա պա նո րից 
խոր խի դրա կան քսու քով սկ սել է բու ժու մը:

 Տե ղա փոխ ված դեպք (ե լք ար ված)
 Հի վանդ, որը տե ղա փոխ վել է և տվյալ պա հին գտն վում է այլ հա կա տու-

բեր կու լո զային կազ մա կեր պու թյան հս կո ղու թյան ներ քո: 
Հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան ձևեր 
•	 Ամ սա կան և ե ռամ սյա կային հաշ վետ վու թյուն ներ դեպ քե րի հայտ նա-

բեր ման, բուժ ման ար դյունք նե րի, խոր խի ման րէա զերծ վա ծու թյան 
վե րա բե րյալ

•	  Տու բեր կու լո զի յու րա քան չյուր դեպ քի հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն 

•	 Ա մե նամ սյա հաշ վետ վու թյուն պատ վաս տում նե րում ե րե խա նե րի 
ը նդ գրկ վա ծու թյան վե րա բե րյալ:

 ՓԱՅ ՏԱ ՑՈՒՄ 
Tetanus (A35)

 Հա րու ցիչ ներ. Փայ տա ցում հի վան դու թյան հա րու ցի չը Clostridium tetani (տե-
տա նու սի) բա ցիլ ներն են: Օ ժտ ված են սպոր ներ ա ռա ջաց նե լու հատ կու թյամբ:

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյուր են վա րակ ված տա քա րյուն կեն դա-
նի նե րը, ո րոնց մեջ հա րու ցի չը գո յատևում է աղիքներում բա վա կան եր կար 
ժա մա նակ: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հա րու ցիչն օր գա նիզմ է թա փան ցում կոն տակ-
տային մե խա նիզ մով՝ ամ բող ջա կա նու թյու նը խախտ ված մաշ կի կամ լոր ձա-
թա ղանթ նե րի մի ջո ցով:      

Փո խանց ման ուղի. Վա րա կը փո խանց վում է կեն դա նի նե րի կամ մար-
դու ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված հո ղի և վեր քային մա կե րես նե րի հետ 
շփման ճա նա պար հով՝ մար տա կան, ար տադ րա կան և կեն ցա ղային, ինչ պես 
նաև այր վածք նե րի, ցր տա հա րու թյան, վիժ ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած վնաս-
վածք նե րի հետևան քով: 

Գաղտ նի շր ջան.  Վա րակ վե լու պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի 
հայտ գա լու շր ջա նը սո վո րա բար տևում է 3-21 օր: Այն կա րող է տա տան վել 1 
օ րից մինչև մի քա նի ա միս, կախ ված վեր քի բնույ թից, չա փե րից և տե ղա կա-
յու մից, մի ջի նը  տևում է 10 օր: Դեպ քե րի մե ծ  մասը դրսևոր վում են 14 օր վա 
ըն թաց քում: 
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Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն.  Ո ւղ ղա կի ո րեն վա րա կը չի փո խանց վում 
մար դուց մար դուն: Մար դը վա րա կիչ չէ շր ջա պա տի  հա մար։ 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդ հա նուր է: Ակ տիվ 
ա նըն կա լու նակ թյուն ձեռք է բեր վում փայ տաց ման ա նա տոք սի նով պատ վաս-
տում նե րի ամ բող ջա կան կուր սի ա վար տից հե տո, ո րը պահ պան վում է 10 տա-
րի ը նդ մի ջում նե րով կրկ նա պատ վաստ ման ար դյուն քում: 

Ախ տա ծա գում
 Հա րուցիչի մուտ քի դռ ներն են վնաս ված մաշ կային ծած կույթ նե րը և լոր-

ձա թա ղանթ նե րը → որ տեղ հա րու ցի չը սպո րա վոր ձևից վե րած վում է վե գե-
տա տիվ ձևի → հա րու ցի չը ար տա զա տում է էկ զո տոք սին, ո րը  բաղ կա ցած է 3 
բա ղադ րա մա սե րից՝ տե տա նոս պազ մին, տե տա նո հե մո լի զին և պրո տե ին:  Ա մե-
նա հիմ նա կա նը և ա մե նահ զո րը սրան ցից նեյ րո տոք սինն է (տե տա նոս պազ մի-
նը), ո րով և պայ մա նա վոր ված է կլի նի կա կան հա մախ տա նի շի զար գա ցու մը: 
Փայ տաց ման տոք սի նը օր գա նիզ մում տա րած վում է 3 հիմ նա կան ճա նա պարհ-
նե րով՝ ա րյու նով, ավ շային  հա մա կար գով և նյար դային ցո ղուն նե րով → հաս-
նե լով կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կարգ → ախ տա հա րում է ող նու ղե ղի 
ա ռա ջային եղ ջյուր նե րի մի ջա դիր նեյ րոն նե րը → ախ տա բա նու թյու նը ար տա-
հայտ վում է ար գե լակ ման ը նկճ ման ձևով → ա ռա ջա նում է մի ջա ձիգ-զո լա վոր 
մկան նե րի կա յուն տո նիկ լար վա ծու թյուն → ա պա կլո նի կա-տո նիկ ցն ցում ներ 
→ ա ռա ջաց նե լով հի պեր թեր միա և ա ցի դոզ → թա փան ցե լով  գլ խու ղե ղի ցո-
ղու նի ռե տի կու լյար ֆոր մա ցիա, թա փա ռող նյար դի կո րիզ ներ, ա ռա ջաց նում է 
շնչա ռա կան և ա նո թա շար ժիչ կենտ րոն նե րի ա խտա հա րում: Հի վան դու թյու նից 
հե տո ա նըն կա լու նա կու թյուն չի զար գա նում: 

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր.  Ա ռա վել հա ճա խա կի հան դի պող ա ռա ջին ախ-
տա նի շը ծա միչ մկա նի ախ տա հա րումն է (տ րիզմ), պա րա նո ցային մկան նե րի 
լար վա ծու թյու նը և ո րո վայ նային մկան նե րի կար կա մու թյու նը: Փայ տաց մա նը 
բնո րոշ մկա նային սպազ մե րից են մարմ նի հար կադ րա կան դիր քը՝ tetanus ac-
robaticus կամ opisthotonus, ինչ պես նաև դեմ քի յու րօ րի նակ ար տա հայ տու թյու-
նը՝ հայտ նի  կեղծ ծի ծաղ (risus sardonicus) ան վամբ:

 Տար բե րում են փայ տաց ման հետևյալ կլի նի կա կան ձևե րը.
	  գե նե րա լի զաց ված ձև
	  տե ղային ձև 

ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝
	  ծայ րա հեղ ծանր (IV աս տի ճան) 
	ծանր  (III աս տի ճան)
	  մի ջին ծան րու թյան (II աս տի ճան)
	  թեթև ձև (I աս տի ճան): 

Ըստ մուտ քի դռ նե րի տար բե րում ե ն՝
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	վ նաս ված քային (վեր քային, հետծնն դա բե րա կան, այր վածք նե րից և 
ցր տա հա րում նե րից հե տո զար գա ցած, նո րած նային և այլն) 

	փայ տա ցում, ո րը զար գա ցել է բոր բո քային և դեստ րուկ տիվ պրո ցես-
նե րի հետևան քով (խո ցեր, քայ քայ վող ուռուցք ներ, պառ կե լա խո ցեր)

	կ րիպ տո գեն (չճշտ ված մուտ քի դռ նե րով):
 Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր, բա վա րար ինք նազ գա ցո ղու թյան ֆո նի 

վրա, եր բեմն՝ աս թե նո վե գե տա տիվ հա մախ տա նի շով (ա նք նու թյուն, դժ վա-
րու թյուն ներ քայ լե լիս, մարմ նի դիր քը փո խե լիս և այլն): Վաղ ախ տան շան-
նե րից են հան դի սա նում ձգող բնույ թի բութ ցա վե րը վա րա կի մուտ քի դռ նե-
րում, որ տեղ ար դեն տե ղի է ունե ցել վեր քի լա վա ցում: Հի վան դու թյան վաղ 
ախ տո րոշ ման հա մար ար ժե քա վոր ախ տա նիշ է տրիզ մը՝ ծա միչ մկան նե րի 
լար վա ծու թյու նը: Տրիզ մը սկզ բում հայտ նա բեր վում է հա տուկ մե թո դով՝ ծա-
միչ մկան նե րի կծկում նե րը խթան վում են ստո րին ծնո տի ա տամ նե րին սեղ մած 
շպա տե լին խփե լիս: Հե տա գա յում ծա միչ մկան նե րի լար վա ծու թյու նը այն քան 
է ուժե ղա նում, որ հի վան դը բա ցար ձա կա պես չի կա րո ղա նում բա ցել բե րա-
նը: Տրիզ մին միա նում են «սար դո նիկ ժպի տը» (մի մի կայի մկան նե րի սպազ մի 
հետևան քով) և կլ ման ակ տի խան գա րու մը՝ դիս ֆա գիան (ըմ պա նի մկան նե րի 
կծկ ման պատ ճա ռով), ո րոնք կազ մում են ախ տան շան նե րի դա սա կան ե ռյակ: 
«Սար դո նիկ ժպի տը» դեմ քին հա ղոր դում է յու րա հա տուկ ար տա հայ տու թյուն՝ 
միա ժա մա նակ լա ցի և ժպի տի: Մկան նե րի ախ տա հա րու մը տե ղի է ունե նում 
վայ րըն թաց ձևով՝ տո նիկ լար վա ծու թյու նը տա րած վում է պա րա նո ցի, մեջ քի, 
վեր ջույթ նե րի (ա ռա վե լա պես ստո րին) մկան նե րի վրա: Քա նի որ կմախ քային 
ար տա զա տիչ մկան նե րը ֆի զի ո լո գիա պես ա վե լի ուժեղ են ծա միչ մկան նե րից, 
այդ պատ ճա ռով գե րակշ ռում են է քս տեն զոր ար տա հայ տու թյուն նե րը՝ ծոծ րա-
կային մկան նե րի կար կա մու թյուն, գլու խը հետ է ը նկ նում, վեր ջույթ նե րը ո ւղղ-
ված են, պրկ ված։  Ա ռա ջա նում է ող նա շա րի ա ղեղ նաձև գեր զա տում (օ պիս-
տո տո նուս): Շար ժում նե րը դառ նում են ան հնա րին, զար գա նում է մարմ նի և 
վեր ջույթ նե րի լրիվ կաշ կանդ վա ծու թյուն (բա ցի թա թե րից և դաս տակ նե րից): 
Փայ տաց ման ժա մա նակ մկա նային հա մա կար գի ախ տա հար մա նը բնո րոշ են 
մկան նե րի կա յուն հի պեր տո նուս (ա ռանց թու լաց ման), ար տա հայտ ված մկա-
նա ցա վեր, ախ տա հար վում են վեր ջույթ նե րի միայն խո շոր մկան նե րը: Մկա-
նային հի պեր տո նու սի ֆո նի վրա ա ռա ջա նում են շատ ցա վոտ, տան ջող կլո նիկ 
ցն ցում ներ, ո րոնք հա ճախ տա րած վում են ամ բողջ մարմ նով և վեր ջույթ նե-
րով: Եր կա րատև ցն ցու մային նո պա նե րը ոչ միայն տան ջող են, այլ նաև կյան-
քին սպառ նա ցող՝ շնչա ռա կան մկան նե րի վրա տա րած վե լու դեպ քում (կա րող 
է տե ղի ունե նալ նաև աս ֆիք սիա՝ շնչա հեղ ձու թյուն): Ա մեն մի ան նշան գրգ-
ռիչ (ձայն, հազ, կլ ման ա կտ և այլն) ա ռա ջաց նում են ցն ցում ներ: Ցն ցում նե րը 
տևում են մի քա նի վայր կյա նից մինչև մի քա նի րո պե, ուղեկց վում են ջեր-
մու թյան բարձ րա ց մամբ (37,5-40ºC): Ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը մինչև 40ºC  և 
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բարձր հա մար վում է վատ ել քի նշան և եր բեմն դիտ վում է նա խա հո գե վար-
քային շր ջա նում: Դժ վա րա նում են դե ֆե կա ցիան և մի զար ձա կու մը (նաև պա-
կա սում է մե զի քա նա կը) շե քի մկան նե րի սպազ մի պատ ճա ռով:

Ցն ցու մային նո պայի ժա մա նակ հի վան դի դի մագ ծե րը այ լայլ վում են, դեմ-
քը կապ տում է, մար մի նը ծածկ վում է քր տին քով, ա նո թա զար կը հա ճախ է: 
Ներ քին օր գան նե րում յու րա հա տուկ փո փո խու թյուն ներ չեն զար գա նում: Օ ջա-
խային և մե նին գեալ նշան նե րը բա ցա կա յում են:

 Գի տակ ցու թյու նը մնում է պարզ հի վան դու թյան ամբո ղջ ըն թաց քում: Մահ-
վա նից ա ռաջ տե ղի է ունե նում գի տակ ցու թյան մթագ նում և զա ռան ցանք:

 Հա ճախ մահ վան պատ ճառ է հան դի սա նում գլ խու ղե ղի ցո ղու նի ան մի ջա-
կան ախ տա հա րու մն է, ո րի հետևանքն է շնչա ռու թյան և սր տի աշ խա տան քի 
կան գը, տար բեր ե րկ րոր դային բար դու թյուն նե րը (սեպ սիս, թո քա բորբ և այլն): 

Թեթև ձևը հան դի պում է հազ վա դեպ՝ մաս նա կի ա նըն կա լու նա կու թյուն 
ունե ցող մարդ կանց շրջանում: «Դա սա կան ե ռյակն» ար տա հայտ ված է թույլ: 
Ցնցում նե րի նո պա նե րը բա ցա կա յում են կամ սա կավ են օր վա ըն թաց քում: 
Ջեր մու թյու նը են թա տեն դային է, ա ռա ջա նում է տա խի կար դիա, ո րը  հայտ նա-
բեր վում է հազ վա դեպ: Հի վան դու թյան տևո ղու թյու նը մինչև 2 շա բաթ է:

 Մի ջին ծան րու թյան ձևե րը բնո րոշ վում են մկան նե րի ախ տա հար ման տի-
պիկ ախ տա նիշ նե րով, տա խի կար դիայով, ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ: Ցն-
ցում նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը 1 ժամ վա ըն թաց քում չի  գե րա զան ցում 1– 2-ը, 
ո րոնք տևում են 15-30 վայր կյան: Բար դու թյուն ներ չեն ա ռա ջա նում: Հի վան-
դու թյունն ըն թա նում է  մինչև 3 շա բաթ:

 Ծանր ձևե րի  ժա մա նակ տեն դը կա յուն է,  բարձր: Ցն ցում նե րի նո պա նե րը 
հա ճա խա կի են՝ 5–30 նո պա մեկ  րո պե ում՝ 1-3 րո պե տևո ղու թյամբ: Դիտ վում 
է   սիրտ-ա նո թային կենտ րո նի ախ տա հա րում (ա ռա ջա նում է տա խի կար դիա, 
ան կա յուն ԶՃ), միա նում է թո քա բորբ: Ծանր ձևե րը պա հան ջում են ին տեն սիվ 
բու ժում, հի վան դի ծանր վի ճա կը պահ պան վում է  3 շա բա թից ա վելի: Փայ-
տաց ման բա րեն պաստ ըն թաց քի դեպ քում ցն ցում նե րի նո պա նե րը դառ նում 
են հազ վա դեպ, այ նու հետև 3-4-րդ շա բա թում դա դա րում են, բայց մկան նե րի 
տո նիկ լար վա ծու թյու նը ցն ցում նե րի դա դա րից հե տո  պահ պան վում է ևս  1 
շա բաթ: Ախ տան շան նե րի նվա զու մը տե ղի է ունե նում դան դաղ: Ո ւշ ա պա քին-
ման (ռե կոն վա լես ցեն ցիայի) շր ջա նում դեռ 1-3 ա միս պահ պան վում են աս թե-
նո վե գե տա տիվ հա մախ տա նի շը և ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ մի ո կար դի տի նշան-
նե րը (տա խի կար դիա, սր տի տո նե րի խլա ցում, սր տի սահ ման նե րի չա փա վոր 
լայ նա ցում): Բար դու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում տե ղի է ունե նում 
լրիվ ա ռող ջա ցում: Եր կար ժա մա նակ պահ պան վում է շար ժում նե րի ո րո շա կի 
կաշ կանդ վա ծու թյու նը: Կա րող են միա նալ կոնտ րակ տու րա ներ (շար ժում նե րի 
սահ մա նա փա կում ներ հո դե րում), ո րոնք պա հան ջում են օր թո պե դիկ բու ժում:

 Փայ տաց ման տե ղային (լո կա լի զաց ված) ձևն  ար տա հայտ վում է 
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	տե ղային ախ տա հա րում վեր քի շր ջա նում (տե ղային հի պեր տո նուս և 
ցն ցում ներ), ո րը  բուժ ման բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ, որ պես կա-
նոն, փո խա կերպ վում է  գե նե րա լի զաց ված ձևի 

	բուլ բար փայ տա ցում. փայ տա ցում, ո րը զար գա նում է գլ խի և դեմ քի 
վնաս վածք նե րի դեպ քում: Ար տա հայտ ված տրիզ մի, մի մի կայի մկան-
նե րի (եր բեմն նաև ծոծ րա կային մկան նե րի) կար կա մու թյան ֆո նի 
վրա զար գա նում է գան գու ղե ղային նյար դե րի պա րիեզ (հազ վա դեպ՝ 
ակ նա շարժ և զա տող նյար դե րի): Ախ տա հա րու մը սո վո րա բար ե րկ-
կող մա նի է, ա վե լի ար տա հայտ ված է վնաս ված քի կող մում: Եր բեմն 
տե ղի են ունե նում  ըմ պա նի մկան նե րի ցն ցու մային կծ կում ներ, ո րի 
դեպ քում հի վան դու թյու նը նման վում է կա տա ղու թյա նը: 

Փայ տա ցու մը շատ ծանր է ըն թա նում ծնն դա բե րու թյու նից և հղի ու թյան ար-
տա հի վան դա նո ցային ը նդ հա տում նե րից հե տո:

 Բար դու թյուն նե րը
 Տար բե րում են վաղ և ո ւշ բար դու թյուն ներ:
 Հի վան դու թյան վաղ շր ջա նում կա րող են զար գա նալ՝ 
	բ րոն խիտ ներ 
	աս պի րա ցի ոն, հի պոս տա տիկ և ա տե լեկ տա տիկ թո քա բոր բեր: Նո-

րած նային փայ տա ցու մը հա ճախ բար դա նում է՝
	  սեպ սի սով
	մ կան նե րի և ջլե րի պատռ վածք նե րով, հո դա խախ տե րով, ո սկ րե րի 

կոտր վածք նե րով, կա րող են ա ռա ջա նալ ող նա շա րի կոմպ րե սի ոն 
կոտր վածք ներ  (ցն ցում նե րի  հետևան քով)

	աս ֆիք սիայով (շնչա ռա կան մկան նե րի եր կա րատև ցն ցում նե րի 
հետևան քով): 

Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում կո րո նա րոս պազ մի հետևան քով կա րող է 
դիտ վել սր տամ կա նի ին ֆարկտ, նաև սր տի կաթ ված, ո րը զար գա նում է ցն ցու-
մային նո պայի գա գաթ նա կե տին (չի բա ցառ վում տե տա նո տոք սի նի ո ւղ ղա կի 
ազ դե ցու թյու նը սր տամ կա նի վրա): 

Ու շա ցած բար դու թյուն ներ են հա մար վում հի վան դու թյան հետևանք նե րը՝ 
	եր կա րատև տա խի կար դիան և հի պո տեն զիան 
	ընդ հա նուր թու լու թյու նը 
	ող նա շա րի դե ֆոր մա ցիան
	մ կան նե րի և հո դե րի կոնտ րակ տու րան (շար ժում նե րի սահ մա նա փա-

կում)
	  գան գու ղե ղային նյար դե րի պա րիեզ: 

Ախ տա դար ձե րը փայ տաց ման ժա մա նակ շատ հազ վա դեպ են, նրանց ախ-
տա ծա գու մը պարզ չէ: Ա պա քին ման դեպ քում հի վան դը կա րող է ան ցնել ա ռօ-
րյա  աշ խա տան քին 1,5-2 ա միս ան ց: Ող նա շա րի կոմպ րե սի ոն դե ֆոր մա ցիան 
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(տե տա նուս կի ֆոզ) պահ պան վում է մինչև 2 տա րի: Կոտր վածք նե րը և ող նա շա-
րի ար տա հայտ ված դե ֆոր մա ցիան կա րող են բե րել հաշ ման դա մու թյան: 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում 
Փայ տաց ման լա բո րա տոր ախ տո րո շումն ունի ե րկ րոր դային նշա նա կու թյուն: 
Փայ տաց ման վաղ ախ տո րո շու մը հնա րա վոր է՝ 
	հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի, 
	նա խան շա նային շր ջա նի նշան նե րի հայտ նա բեր ման հի ման վրա: 

Ծաղկ ման շր ջա նում փայ տաց ման կլի նի կա կան ախ տո րո շու մը դժ վա ր չէ: 
Հիմ նա կան ախ տո րո շիչ ախ տա նիշ ներ են՝ 

	տ րիզմ, «սար դո նիկ ժպիտ», կլ ման ակ տի խան գա րում՝ դիս ֆա գիա 
(դա սա կան ե ռյակ), 

	օ պիս տո տո նուս,
	  խո շոր կմախ քային մկան նե րի տո նիկ լար վա ծու թյուն,
	ցն ցու մային նո պա ներ,
	  ջեր մու թյան բարձ րա ցում, ա ռատ քրտ նար տադ րու թյուն,
	  պարզ գի տակ ցու թյուն՝ հի վան դու թյան ամբո ղջ  ըն թաց քում: 

Բ նո րոշ է պա րեն խի մա տոզ օր գան ների, ա ղես տա մոք սային հա մա կար գի, 
ուղե ղային թա ղանթ նե րի փո փո խու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ա րյան, մե զի, ող-
նու ղե ղային հե ղու կի նոր մայից շե ղում նե րի բա ցա կա յու թյու նը:

 Բու ժում
 Փայ տա ցու մով հի վանդ նե րը պար տա դիր պետք է հոս պի տա լաց վեն ին-

տեն սիվ թե րա պիայի կամ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում:  Բու ժու մը 
պետք է լի նի հա մա լիր.

1.  Վեր քի ման րակր կիտ զն նում և վի րա բու ժա կան մշա կում 
2. Ա րյան մեջ շր ջա նա ռող տոք սի նի չե զո քա ցում
3.  Հա կացն ցու մային բու ժում
4.  Հո մե ոս տա զի կար գա վո րում 
5. Երկ րոր դային բար դու թյուն նե րի կան խար գե լում և բու ժում
6.  Հի վան դի ճիշտ խնամք  և  լիար ժեք սնունդ:
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 ԴԻՖ ԹԵ ՐԻ Ա 
Diphtheria (A36)

 Հա րու ցիչ ներ. Հի վան դու թյու նը ա ռա ջա նում է դիֆ թե րիայի կո րի նե բակ տե-
րիա նե րի (Corynebacterium diphteriae) gravis, mitis, intermedius տոք սի գեն կեն-
սա տի պե րի օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լու պատճառով: 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյու րը  հի վանդ մար դիկ և վա րա կա կիր-
ներն են:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հի վան դու թյու նը տա րած վում է օ դա կա թի լային 
մե խա նիզ մով՝ հի վան դի կամ ման րէակ րի հետ շփ վե լիս: 

Փո խանց ման ուղի. Դիֆ թե րիայի հա րու ցիչ նե րը հի վանդ նե րից և վա րա-
կա կիր նե րից ա ռողջ մարդ կանց փո խանց վում են հա զա լու, փռշ տա լու ժա մա-
նակ՝ լոր ձի, թքի կա թիլ նե րի մի ջո ցով: Նշա նա կու թյուն ունեն նաև հի վան դի 
ան կող նային և ան ձնա կան պա րա գա նե րը և դիֆ թե րիայի հա րու ցիչ նե րով վա-
րակ ված կա թը: 

Գաղտ նի շր ջան.  Սո վո րա բար գաղտ նի շր ջա նը տևում է 2-5 օր, եր բեմն 
ա վե լի եր կար:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վանդ նե րը վա րա կիչ են շր ջա պա տի 
հա մար մինչև վի րու լենտ բա ցիլ նե րի ար տա զատ ման դա դա րե ցու մը՝ սո վո րա-
բար 2 շա բա թից ոչ ա վելի, հազ վա դեպ՝ ա վե լի  քան 4 շա բաթ: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ա նըն կա լու նակ մայ րե րից ծն ված ե րե խա նե րը հա մե-
մա տա բար ա նըն կալունակ են, պաշտ պան վա ծու թյու նը պա սիվ է և տևում է 
մինչև կյան քի 6-րդ ա մի սը: Մար դը եր կա րատև ա նըն կա լու նա կու թյուն ձեռք է 
բե րում կլի նի կա կան ախ տան շան նե րով կամ ա նախ տա նիշ հի վան դու թյու նից 
հե տո: Ի մու նա կան խար գել ման մի ջո ցով ձեռք է բեր վում ակ տիվ ա նըն կա լու-
նա կու թյուն, ո րը հա րատև չէ: 

Մե կու սա ցում և շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Հի վան դի հոս պի տա լա-
ցու մը պար տա դիր է: 

Հի վան դի մե կու սա ցումն ա վարտ վում է կլի նի կա կան ա ռող ջա ցու մից հե-
տո՝ քիթ-ըմ պա նի և բկանց քի ար տա զա տուկ նե րի եր կօ րյա ը նդ մի ջու մով կա-
տար ված եր կա կի հե տա զո տու թյուն նե րի բա ցա սա կան ար դյուն քի դեպ քում: 
Դիֆ թե րիայի ման րէակ րու թյու նը շա րու նակ վե լու դեպ քում ան ձը մե կու սաց-
վում է 30 օ րից ոչ պա կաս տևո ղու թյամբ: Հա մա պա տաս խան պայ ման նե-
րի առ կա յու թյան դեպ քում, հա մա ճա րա կա բա նի թույլտ վու թյամբ կարելի է 
ա ռող ջա ցած ման րէա կրին մե կու սաց նել տնային պայ ման նե րում՝ պահ պա-
նե լով հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն և ըն թա ցիկ ախ տա հա նու թյուն: 
Նշված ժամ կե տից հե տո դիֆ թե րիայի ոչ տոք սի գեն ման րէա կիր նե րին կա րե-
լի է թույ լատ րել հա ճա խել ման կա կան, սնն դային և դրանց հա վա սա րեց ված 
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կազ մա կեր պու թյուն ներ: Տոք սի գեն ման րէա կիր նե րին թույ լատր վում է նշ ված 
կազ մա կեր պու թյուն ներ հաճախել 60 օ րից ոչ շուտ: 

Ախ տա ծա գում. Վա րա կի մուտ քի դուռը բազ մա շերտ տա փակ եղ ջե րա-
ցող և չեղ ջե րա ցող է պի թե լային հյուս ված քն է՝ ըմ պա նի, քթի խո ռո չի, կո կոր-
դի, հազ վա դեպ՝ աչ քե րի և սե ռա կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը, մաշ կը 
(վերք, ա կանջ և այլն): Հա րու ցի չը ար տադ րում է էկ զո տոք սին: Էկ զո տոք սի նը 
բաղ կա ցած է մի քա նի բա ղադ րա մա սե րից, ո րոն ցից ա մեն մեկն ունի ինք նու-
րույն կեն սա բա նա կան ազ դե ցու թյուն.

1.  Նեկ րո տոք սին  
2. Բուն դիֆ թե րիային տոք սին  (էկ զո տոք սի նի հիմ նա կան բա ղադ րա-

մասն է)
3.  Հիա լու րո նի դա զա:
4.  Հե մո լի զող գոր ծոն:

 Հի վան դու թյու նից հե տո օր գա նիզ մում հա կա թու նային հա կա մար մին նե րի 
սին թե զի ար դյուն քում ձևա վոր վում է հա կա թու նային ա նըն կա լու նա կու թյուն 
(«հա կա տոք սիկ իմու նի տետ»), չնա յած հնա րա վոր են հի վան դու թյան կրկն վող 
դեպ քեր:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր.  Դիֆ թե րիան վե րին շնչա ռա կան ուղու սուր վա-
րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ուղեկց վում է նշիկ նե րի, քիթ-ըմ պա նի, կո կոր դի 
լոր ձա թա ղան թի բոր բո քու մով՝ ֆիբ րի նոզ ախ տա հա րու մով, ոչ խիտ գոր շաս-
պի տա կա վուն դիֆ թե րի տիկ փա ռի ա ռա ջա ցու մով:  

Կ լի նի կա կան դա սա կար գում 
Տար բե րում են դիֆ թե րիայի հետևյալ ձևե րը.
•	 ըստ տե ղա կայ ման՝ 
	ըմ պա նի (բ կանց քի)
	 կո կոր դի
	ք թի:

 •  հազ վա դեպ տե ղա կայ ման՝
	 վեր քի
	 սե ռա կան օր գան նե րի 
	ա կան ջի
	 կոմ բի նաց ված ձև՝ մի քա նի օր գան նե րի ախ տա հար ման դեպ քում: 

•	 ըստ ըն թաց քի՝
	 տի պիկ (հիմ նա կա նում փա փուկ քիմ քի, բկանց քի, կո կոր դի և քթի 

լոր ձա թաղան թի վրա առ կա է թա ղան թան ման ֆիբ րի նոզ փառ) 
ա)  տե ղա կայ ված
բ)  տա րա ծուն
գ)  սուբ տոք սիկ
դ)  տոք սիկ 
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ե)  հի պեր տոք սիկ
զ)  հե մո ռա գիկ:

 Կո կոր դի դիֆ թե րիային տոք սիկ ձևեր բնո րոշ չեն (ճար պաբջ ջան քի բա ցա-
կա յու թյան պատ ճա ռով): Տար բե րում են կո կոր դի դիֆ թե րիայի հետևյալ ձևե րը՝

ա)  տե ղա կայ ված
բ)  տա րա ծուն A (կո կոր դի և շնչա փո ղի ախ տա հա րու մով)
գ)  տա րա ծուն B (կո կոր դի, շնչա փո ղի, բրոնխ նե րի ախ տա հա րու մով) 

	ա տի պիկ՝ 
ա)  կա տա ռալ
բ)  սե ռա կան օր գան նե րի կա տա ռալ խո ցային դիֆ թե րիա
գ)  մաշ կի ֆլեգ մա նոզ դիֆ թե րիա
դ)  մաշ կի իմ պե տի գի նոզ՝ թա րա խաբշ տի կային  դիֆ թե րիա և այլն: 

•	 ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝
	 թեթև
	 մի ջին ծան րու թյան
	 ծանր:

 Հի վան դու թյան դեպ քե րի 90-95%-ը ըմ պա նի (բ կանց քի) դիֆ թե րիան է, ո րի 
կլի նի կա կան ըն թաց քը ծանր է, եր բեմն՝ աս ֆիք սիայով և մա հացու ել քով: 

Ըմ պա նի (բ կանց քի) դիֆ թե րիա

 Տե ղա կայ ված ձևը սկս վում է գլ խա ցա վով, ը նդ հա նուր թու լու թյամբ, են-
թա տեն դային ջեր մու թյամբ (հազ վա դեպ մինչև 39ºC), կլ ման ժա մա նակ ան-
նշան ցա վե րով: Ջեր մու թյու նը 3–5 օ րե րի ըն թաց քում նոր մա լա նում է (նույ նիսկ 
ա ռանց բուժ ման), սա կայն տե ղային երևույթ նե րը պահ պան վում են, վա րա կիչ 
գոր ծըն թա ցը  հա րա ճում է:

 Տե ղային երևույթ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ե ն՝
•	 կլ ման ժա մա նակ ցավն ար տա հայտ ված չէ
•	 բ կանց քի հի պե րե միան վառ չէ, ունի կապ տա վուն, ցիա նո տիկ  ե րանգ
•	 ն շիկ նե րի այ տու ցը չա փա վոր է
•	  հա րա կից  ավ շային հան գույց նե րը չա փա վոր մե ծա ցած են (1-1,5 սմ), 

շար ժուն և քիչ ցա վոտ 
•	 առ կա է ֆիբ րի նային փառ, ո րը նշիկ նե րի սահ ման նե րից դուրս չի գա լիս

 Փա ռը դիֆ թե րիայի ժա մա նակ
	 խիտ է, կա շեն ման, կո պիտ, գորշ գույ նի, ծած կում է նշի կի մա կե րե սը
	դժ վա րու թյամբ է հե ռաց վում (այն հնա րա վոր է ան ջա տել հյուս վածք-

նե րից միայն ունե լի ով), հե ռաց նե լիս ա ռա ջա նում են ա րյու նա հո սող 
խո ցեր



Գ լուխ 1ինֆեկցիոն հիվանդություններ  |  89 

	 փա ռի հե ռաց ման տե ղում մնում է ա րյու նա հո սող վեր քային մա կե-
րես, որ տեղ նո րից ա ռա ջա նում է փառ

	 փա ռը չի տրոր վում ա ռար կա յա կան ա պա կի նե րի վրա, չի լուծ վում 
ջրում. ջրով ա նո թի մեջ ը նկղ մե լիս իջ նում է հա տակ:

 Տա րա ծուն ձևը հան դի պում է 15-18% դեպ քե րում:
 Տա րա ծուն ձևին բնո րոշ են.
•	  Նույ նան ման ախ տան շան ներ, ինչ որ տե ղա կայ ված ձևի ժա մա նակ, 

բայց ին տոք սի կա ցիան և նշիկ նե րի այ տու ցը ա վե լի են ար տա հայտ-
ված, այ տուց վում են նաև փա փուկ քիմքն ու լեզ վա կը, ինչ պես նաև 
քմային ա ղեղ նե րը, են թած նո տային ավ շային հան գույց ներն ա վե լի 
են մե ծա ցած (մինչև 3 սմ) և ցա վոտ

•	  փա ռը տա րած վում է նշիկ նե րից դե պի քմային ա ղեղ ներ, լեզ վակ, եր-
բեմն ըմ պա նի պա տե րի լոր ձա թա ղան թի վրա

•	  պա րա նո ցի են թա մաշ կային բջ ջան քի այ տու ցը բա ցա կա յում է:
 Տոք սիկ ձևը
•	  հա ճախ սկս վում է սուր ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ՝ մինչև 40ºC, ին-

տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րը վառ են ար տա հայտ ված 
•	 ու ղեկց վում է վա րա կիչ գոր ծըն թա ցի տե ղային և ը նդ հա նուր երևույթ-

նե րի ա րագ հա րա ճով 
•	 այ տու ցը նշիկ նե րից տա րած վում է փա փուկ ու կարծր քիմ քի, հա ճախ՝ 

քիթ-ըմ պա նի վրա: Բկանց քի հի պե րե միան և այ տու ցը զար գա նում են 
հի վան դու թյան ա ռա ջին իսկ ժա մե րից, նա խոր դում են փա ռի ա ռա-
ջաց մա նը: Հի պե րե միան դի ֆուզ է, չու նի դիֆ թե րիային բնո րոշ կապ-
տա վուն ե րանգ: Խիստ ար տա հայտ ված այ տու ցի ժա մա նակ նշիկ նե-
րը իրար են հպ վում (II–III աս տի ճա նի այ տուց)՝ չթող նե լով լու սանցք 
շնչե լու հա մար

•	 դժ վա րա նում է քթով շնչա ռու թյու նը: Այն դառ նում է ա ղմ կոտ և սու-
լող, դիտ վում է ձայ նի ռն գային ե րանգ

•	  փա ռը հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին նուրբ է, սար դոս տայ նի նման, 
հեշ տու թյամբ է հե ռաց վում (հե ռաց ման տե ղում ա ռա ջա նում է նոր 
փառ): 2–3 օ րից այն դառ նում է կո պիտ հաստ, ամ բող ջու թյամբ ծած-
կում է նշիկ նե րը՝ տա րած վե լով քմային ա ղեղ նե րի, լեզ վա կի, փա փուկ 
ու կարծր քիմ քի վրա: Փա ռը հա ճախ ներծծ վում է ա րյու նով, դառ նում 
է շա գա նա կա գույն

•	  զար գա նում է պա րա նո ցի են թա մաշ կային ճար պաբջ ջան քի այ տուց, 
ո րն ունի խմո րան ման կազ մու թյուն, շո շա փե լիս ան ցավ է, սեղ մե լիս 
փո սիկ չի մնում:

 Տար բե րում են պա րա նո ցային ճար պաբջ ջան քի այ տու ցի 3 աս տի ճան 
I. այ տու ցը տա րած վում  է մինչև պա րա նո ցի վե րին կե սը
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II.  տա րած վում է մինչև ան րակ 
III. իջ նում է ան րա կից ներքև:

 Սուբ տոք սիկ ձևի ժա մա նակ, ի տար բե րու թյուն տոք սիկ ձևի, ին տոք սի կա-
ցիան և ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն ներն ըմ պա նում ա վե լի քիչ են ար-
տա հայտ ված, պա րա նո ցի են թա մաշ կային բջ ջան քի այ տու ցը միա կող մա նի է:

 Հի պեր տոք սիկ և հե մո ռա գիկ ձևե րը  պատ կա նում են դիֆ թե րիայի ա ռա վել 
ծանր կլի նի կա կան ձևե րին:

 Հի պեր տոք սիկ ձև
•	  վառ են ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րը՝ հի պեր թեր-

միա, ցն ցում ներ, կո լապս, ան գի տա կից վի ճակ
•	  փա ռը դառ նում է տա րա ծուն 
•	 բ նո րոշ է բե րան-ըմ պա նի և պա րա նո ցային բջ ջան քի հա րա ճող 

այ տուց
•	  հի վան դու թյան ըն թաց քը կայ ծակ նային է: Մա հը վրա է հաս նում հի-

վան դու թյան 2-3-րդ օ րը ին ֆեկ ցի ոն տոք սիկ շո կից, աս ֆիք սիայից:
 Հե մո ռա գիկ ձևի ժա մա նակ փա ռը ներծծ վում է ա րյու նով, դառ նում գոր շա-

շա գա նա կա գույն, դիտ վում են մաշ կի բազ մա թիվ ա րյու նա զե ղում ներ, ա րյու նա-
հո սու թյուն ներ քթից, լն դե րից, ըմ պա նից, ստա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գից: 

Կո կոր դի դիֆ թե րիա կամ իս կա կան կրուպ

•	  Կա տա ռալ շր ջան. (տևում է 1-3 օր). Բնո րոշ է են թա տեն դային  ջեր-
մու թյուն մինչև 38ºC, չա փա վոր ին տոք սի կա ցիա, ինք նազ գա ցո ղու-
թյունը  խան գար ված է ան նշան (կո կոր դում բջ ջան քի բա ցա կա յու-
թյան պատ ճա ռով սահ մա նա փակ վում է տոք սի նի ներծ ծու մը): Զար-
գա նում են շնչա ռա կան հա մա կար գի ախ տա հար ման նշան ներ, ո րոնք 
ա ռա ջին 2 օ րը ար տա հայտ վում են խզ զոց նե րով, թաց հա զով, ձայ նի 
փո փո խու թյամբ: 

•	 Ս թե նո տիկ շր ջան.  (տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 1–2 օր): Ո րոշ հի-
վանդ նե րի շրջանում շու տով տե ղի է ունե նում ձայ նի կո րուստ (ա ֆո-
նիա), հա զը դառ նում է ան ձայն, շնչա ռու թյու նը՝ ա ղմ կոտ, ներշնչու մը 
դժվա րա նում է (ներշնչ մա նը մաս նակ ցում են օ ժան դակ շնչա ռա կան 
մկան նե րը): 

•	 Աս ֆիք սիկ շր ջան. Բնո րոշ վում է գրգռ վա ծու թյամբ, քրտ նար տադ-
րու թյամբ, ցիա նո զով, տա խի կար դիայով, ա ռիթ միայով, քն կո տու-
թյամբ: Հե տա գա յում խան գար վում է գի տակ ցու թյու նը, զար գա նում 
են ցն ցում ներ: Մահը վրա է հասնում շնչա հեղ ձու թյու նից: Մե ծա հա-
սակ նե րի ձայ նային ճեղ քի հա մե մա տա բար լայն լի նե լու պատ ճա ռով 
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սուր շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյուն զար գա նում է կո կոր դի դիֆ-
թե րիայի տա րա ծուն ձևի ժա մա նակ, ե րբ վա րա կիչ գոր ծըն թա ցը  
տա րած վում է դե պի շնչա փող և բրոնխ ներ:

Ք թի  դիֆ թե րիա 

•	 ըն թա նում է նոր մալ կամ են թա տեն դային ջեր մու թյան ֆո նի վրա
•	  դիտ վում է շճա թա րա խային կամ ա րյու նա թա րա խային ար տադ րու-

թյուն քթու ղի նե րից (սկզ բում մեկ քթանց քից, հե տո միա նում է քթի 
խո ռո չի մյուս կե սի ախ տա հա րու մը)

•	 ռուն գե րի շր ջա նում ա ռա ջա նում են թաց է րո զիա ներ և կեղև ներ: Չոր 
կեղև նե րը տա րած վում են այ տե րի, ճա կա տի, կզա կի վրա՝ ա ռանց 
բոր բո քային ռեակ ցիայի

•	 ք թի ստո րին խե ցի նե րի ա ռա ջային և մի ջին հատ ված նե րում երևում 
են թա ղան թան ման փա ռեր: Տա րա ծուն ձևի ժա մա նակ ախ տա հար-
վում են նաև քթի հա վե լյալ ծո ցե րը: Քթի տոք սիկ դիֆ թե րիայի ժա-
մա նակ դիտ վում է այ տե րի և պա րա նո ցի են թա մաշ կային բջ ջան քի 
այ տուց:

•	 կ լի նի կա կան ըն թաց քը եր կա րատև է և հա մառ: Հա կա դիֆ թե-
րիային շի ճու կը ժա մա նա կին նե րար կե լու դեպ քում տե ղի է ունե նում 
ա ռող ջա ցում: 

Աչ քի  դիֆ թե րիա 

Հի վան դու թյան կա տա ռալ ձևը՝
•	 ն ման է բա նալ կո նյուկ տի վի տին
•	 բ նո րոշ վում է ոչ յու րա հա տուկ բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի 

ա նար դյու նա վե տու թյամբ:
 Փա ռային ձևը  տար բեր վում է կա տա ռա լից
•	  կո պե րի այ տու ցով
•	  կո պե րի կո նյուկ տի վայի վրա տե ղա կայ ված դժ վար ան ջատ վող գոր-

շա վուն փա ռով: Տոք սիկ ձևի ժա մա նակ առ կա է հա րօր բի տալ բջ ջան-
քի այ տուց։
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 Վեր քի  դիֆ թե րիա 

Բ նո րոշ վում է՝
•	  վեր քի դժ վար լա վա ցու մով 
•	 ախ տա հար ված հյուս վածք նե րի ե զեր քի հի պե րե միայով
•	  գոր շա վուն խիտ փա ռով
•	 շր ջա կա հյուս վածք նե րի պինդ ին ֆիլտ րա ցիայով: 

Աղ ջիկ նե րի բոր բո քային պրո ցե սը կա րող է տե ղա կայ վել ար տա քին սե ռա-
կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղան թի վրա:

 Նո րա ծին նե րի շրջանում կա րող է դիտ վել պոր տային վեր քի դիֆ թե րիա:
Պատ վաստ ված նե րի շրջանում  դիֆ թե րիան ըն թա նում է թեթև և ա տի պիկ.
•	  ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է մինչև են թա տեն դային  թվե րի
•	  փա ռը թա ղան թան ման է, ունի խիտ կազ մու թյուն և ջրում չի լուծ վում, 

բայց հեշ տու թյամբ է ան ջատ վում՝ չթող նե լով հյուս ված քի դե ֆեկտ 
•	 ո րոշ դեպ քե րում փա ռը տե ղա կայ վում է ոչ թե նշի կի մա կե րե սին, այլ 

դուրս է գա լիս լա կու նա նե րից:
 Բար դու թյուն ներ
 Տար բե րում են յու րա հա տուկ և ոչ յու րա հա տուկ բար դու թյուն ներ
Յու րա հա տուկ բար դու թյուն ներն ե ն՝
•	  մի ո կար դիտ

-  վաղ (հի վան դու թյան 1–2 -րդ շա բա թում), ըն թա նում է ծանր, հա րա-
ճող սր տային ան բա վա րա րու թյամբ

- ուշա ցած (հի վան դու թյան 3–4-րդ շա բա թում), ունի բա րեն պաստ 
ըն թացք:

•	  մո նո  և պո լինև րիտ ներ
-  Նյար դա բա նա կան բար դու թյուն նե րը լի նում են վաղ և ուշա ցած: Հի-

վան դու թյան 2-րդ շա բա թում (վաղ) ախ տա հար վում են այն ծայ րա-
մա սային նյար դա թե լե րի  մո տա կա նյար դային ցո ղուն նե րը, ո րոնք 
գտն վում են մուտ քի դռ նե րի մոտ (III, VI, VII, IX, X զույգ գան գու ղե-
ղային նյար դե րը): Զար գա նում են ռն գա խո սու թյուն, փա փուկ քիմ քի 
ռեֆ լեք սի բա ցա կա յու թյուն, կլ ման ակ տի խան գա րում (ջ րիկ սնուն դը 
կլ ման ժա մա նակ թափ վում է քթից) և այլն:

 Հի վան դու թյան 4–6-րդ շա բա թում ախ տա հար վում են հե ռա կա նյար դային 
ցո ղուն նե րը, զար գա նում են մարմ նի և վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թոր շո մած 
կաթ վա ծա հա րու թյուն ներ պո լի ռա դի կու լոնև րի տի ձևով:

•	  նեֆ րո տիկ հա մախ տա նիշ
 Նեֆ րո տիկ հա մախ տա նի շը զար գա նում է հի վան դու թյան սուր շր ջա նում և 

բնո րոշ վում է մե զի ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րով: 
Ոչ յու րա հա տուկ բար դու թյուն ներ
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•	  թո քա բորբ 
•	 օ տիտ՝ մի ջին ա կան ջի բոր բո քում
•	  լիմ ֆա դե նիտ՝ լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի բոր բո քում և այլն: 

Ախ տո րո շում 
Դիֆ թե րիայի վաղ ախ տո րո շումը կա տար վում է կլի նի կա կան և հա մա ճա-

րա կա բա նա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: Ա ռա ջա տար ախ տան շան է ֆիբ րի-
նային խիտ գոր շա վուն փա ռի առ կա յու թյու նը լոր ձա թա ղանթ նե րին: 

Ախ տո րոշ ման հաս տատ ման հա մար կի րառ վում է՝ 
•	 ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն
•	 շ ճա բա նա կան մե թոդ՝ յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի տիտ րի ա ճի 

ո րո շում հե մագ լյու տի նա ցիայի ա նուղ ղա կի կապ ման ռեակ ցիա յում:
 Բու ժում
 Բու ժու մը հա մա լիր է.

1) է թի ոտ րոպ՝ յու րա հա տուկ շճա թե րա պիա և հա կա ման րէային բու ժում
2)  պա թո գե նե տիկ՝ ոչ յու րա հա տուկ դե զին տոք սի կա ցի ոն թե րա պիա, 

տար բեր օր գան հա մա կար գե րի գոր ծու նե ու թյան խախ տում նե րի 
վե րա ցում

3)  սա նի տա րա հի գիե նիկ, շար ժո ղա կան և սնն դային ռե ժի մի 
կար գա վո րում: 

 ԿԱ ՊՈՒՅՏ ՀԱԶ ( ՀԱՐ ԿԱ ՊՈՒՅՏ ՀԱԶ) 
Pertussis / Parapertussis (A37.0/A37.1)

 Հա րու ցիչ ներ. Հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րը կա պույտ հա զի և հար-
կա պույտ հա զի բա ցիլ ներն են (Bordetella pertussis, B. parapertussis): 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի  աղ բյու րը հի վանդ մարդն  է և ման րէա կի րը:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ.   Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով:
 Փո խանց ման ուղի. Փո խանց վում է օ դային և կա թի լային ուղի ով՝ հի վան դի 

շնչա ռա կան ուղի նե րի ար տա զա տուկ նե րի հետ ո ւղ ղա կի շփ ման դեպ քում: 
Գաղտ նի շր ջան.  Վա րակ ված  պա հից  մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի 

հայտ գա լու ժա մա նա կաշր ջա նը հիմ նա կա նում տևում է 7-20 օր:
 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վաղ կատառալ փու լում օ ժտ ված 

է բարձր վա րա կե լի ու թյամբ՝ նախ քան պա րոք սիզ մալ հա զի փու լը, ո րից 
հե տո վա րա կե լի ու թյունն աս տի ճա նա բար նվա զում է և դառ նում է ան-
նշան՝ մոտ 3 շա բաթ, բա ցա ռու թյուն են կազ մում օ ջախ նե րի կոն տակ տա-
վոր նե րը. նրանք վա րա կիչ չեն նույ նիսկ սպազ մա տիկ հա զի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում: 
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Ըն կա լու նա կու թյուն. Մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը բարձր է վա րա կի 
նկատ մամբ (80%): Ա ռա վել հա ճախ հի վան դա նում են 2-5 տա րե կան ե րե խա նե-
րը, ո րից հե տո զար գա նում է կա յուն ա նըն կա լու նա կու թյուն, կրկ նա կի հի վան-
դաց ման դեպ քե րը շատ հազ վա դեպ են:

 Մե կու սա ցում և շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Հի վան դի մե կու սա ցումն 
ա վարտ վում է հի վան դու թյան սկզ բից հաշ ված 40 կամ 30 օր հե տո՝ ջղացնցու-
մային հա զի նո պայից հաշ ված: Կա պույտ հա զով չհի վան դա ցած մինչև 10 տա-
րե կան ե րե խա նե րին ար գել վում է շփ վել  հի վան դի հետ ան գամ հա զի բա ցա-
կա յու թյան դեպ քում 14 օր վա ըն թաց քում՝ հի վան դի հետ շփ ման օ րից հաշ ված: 
Տասը տա րե կա նից մեծ ե րե խա նե րի, ինչ պես նաև ման կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն ներ սպա սար կող մե ծա հա սակ նե րի նկատ մամբ հի վան դի հետ շփ ման 
ար գե լում չի սահ ման վում: Նրանց նկատ մամբ սահ ման վում է բժշ կա կան հս-
կո ղու թյուն 40 օր տևո ղու թյամբ: 

Ախ տա ծա գու մը.  Հա րուցիչի մուտ քի դուռ է շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը 
→ լոր ձա թա ղանթ նե րում ա ռա ջա նում է ադ գե զիա → հա րու ցիչ նե րը լոր ձա թա-
ղան թում բազ մա նում են, չա ռա ջաց նե լով բակ տե րե միա → հա րու ցի չը ար տադ-
րում է էն դո տոք սին → ո րը ա ռա ջաց նում է սպազ մա տիկ հազ → և ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյուն ունի նյար դային և սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի վրա → ա ռա-
ջաց նում է  թար թի չա վոր է պի թե լի գոր ծու նե ու թյան ը նկ ճում → լոր ձա թա ղան թի 
կող մից դիտ վում է լոր ձի ար տադ րու թյուն → տե ղում ա ռա ջա նում է  բոր բո-
քային մա կե րես → ձևա վոր վում են լոր ձա թա րա խային խցան ներ → ա տե լեկ-
տազ ներ և էմ ֆի զե մա: 

Կ լի նի կա կան սահ մա նում 
Կա պույտ հա զը սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ուղեկց վում է շնչա-

ռա կան ուղու կատառալ բոր բո քու մով, հան կար ծա կի սկս վող գրգ ռիչ հա զով, 
ո րը հի վան դու թյան զար գաց ման հետ (1-2 շա բա թից) աս տի ճա նա բար փո խա-
կերպ վում է նո պա յաձև բնույ թի՝ կրկն վող, ո ւժ գին և ան զուսպ, սպազ մա տիկ 
(տևում է 1-2 ա միս կամ ա վե լի):

Կ լի նի կա կան ըն թացք
 Հի վան դու թյան ըն թաց քը բա ժա նում են 3 փու լե րի՝ կատառալ, սպաս տիկ 

(պա րոք սիզ մալ) և լա վաց ման փուլ:
 Կատառալ շր ջա նը (1-2 շա բաթ) հի վան դու թյան ծանր ձևե րի ժա մա նակ 

կրճատ վում է մինչև 5-8 օր։ Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում տևում է ա վե լի եր-
կար, քան ե րե խա նե րի : Այս ընթացքում հի վանդ նե րի ինք նազ գա ցո ղու թյու-
նը բա վա րար է, ո րի պատ ճա ռով սկզ բում կա պույտ հա զը չի ախ տո րոշ վում: 
Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը սո վո րա բար լի նում է նոր մալ կամ են թա տեն դային, 
ա խոր ժա կը պահ պան ված է, գե րակշ ռում է վե րին շնչու ղի նե րի ախ տա հա րու-
մը՝ ա ռա ջա նում է չոր հազ, ո րը աս տի ճա նա բար ուժե ղա նում է, հատ կա պես 
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գի շե րային ժա մե րին, հե տա գա յում դառ նում հա մառ: Ե րե խա նե րի շրջանում 
հա ճախ քթից դիտ վում է ա ռատ և մա ծու ցիկ լոր ձային ար տադ րու թյուն: Հա զի 
նո պա նե րի ա ռա ջա ցու մով սկս վում է հի վան դու թյան հա ջորդ փու լը (շր ջա նը):

Ս պաս տիկ շր ջա նը բնո րոշ վում է հա զի նո պա նե րով: Հա ճախ դիտ վում են 
կրկն վող (5-10) հա զային հրում ներ մեկ ներշնչ ման ժա մա նակ, ո րոնց հա ջոր-
դում է հան կար ծա կի ար տաշնչում սու լող ձայ նով (ռեպ րիզ)՝ ձայ նային ճեղ քի 
նե ղաց ման հետևան քով հա զը դառ նում է հա չո ցան ման: Հա զի նո պայի ժա մա-
նակ դեմ քը կարմ րում և այ տուց վում է, պա րա նո ցի ե րակ նե րը ար տափք վում 
են, դեմ քը՝ ցիա նո տիկ: Ե րե խա նե րի շրջանում կա րող է լի նել ա կա մա մի զար-
ձա կում և կղում (դե ֆե կա ցիա): Նո պան ա վարտ վում է մա ծու ցիկ լոր ձի ար-
տադ րու թյամբ, իսկ ե րե խա նե րի շրջանում՝ հա ճախ փսխու մով: Ռեպ րիզ նե րը 
ունեն  կա պույտ հա զով բո լոր հի վանդ նե րը, ո րի հի ման վրա կլի նի կո րեն են-
թադր վում է «կա պույտ հազ» ախ տո րո շու մը: 

Ս պաս տիկ շր ջա նը տևում է 2-4 շա բաթ և ա վե լի: Նո պայից դուրս հի վան-
դի ը նդ հա նուր վի ճա կը (բար դու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում) գրե թե 
խան գար ված չէ: Ծանր ձևե րի ժա մա նակ հի վանդ նե րը դյու րագր գիռ են, ան-
շարժ: Թո քե րում լս վում են չոր խզ զոց ներ: Մե ծե րի ռենտ գեն հե տա զո տու-
թյան պատ կե րի վրա հա ճախ երևում է մթագ նում՝ հիմ քով դե պի ստո ծա նի, 
գա գա թով դե պի թո քե րի ար մա տը: Ոչ հազ վա դեպ տե ղի է ունե նում սիրտ-
ա նո թային հա մա կար գի ախ տա հա րում՝ սր տի սահ ման նե րի լայ նա ցում, ԶՃ-ի 
բարձ րա ցում:

 Լա վաց ման շր ջա նում ռեպ րիզ նե րը ըն թա նում են ա վե լի թեթև և հազ վա-
դեպ, բայց հա զը կա րող է պահ պան վել եր կար (մինչև մի քա նի ա միս):

 Կա պույտ հա զի ծա նրու թյու նը կախ ված է նո պա նե րի հա ճա խա կա նու-
թյու նից և բար դու թյուն նե րից: Թեթև ձևե րի ժա մա նակ նո պա նե րի հա ճա-
խա կա նու թյու նը օր վա ըն թաց քում 10-ից ոչ ա վե լի է, հի վանդ նե րի ինք նազ-
գա ցո ղու թյու նը խախտ ված չէ, մի ջին ծան րու թյան ձևե րի ժա մա նակ նո պա-
նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը հաս նում է մինչև 15-ի՝ ինք նազ գա ցո ղու թյան 
չա փա վոր խախ տու մով: Ծանր ձևե րի ժա մա նակ հա զի նո պա նե րի հա ճա-
խա կա նու թյու նը հաս նում է 20-25 և ա վե լի է, հի վան դի ինք նազ գա ցո ղու-
թյու նը խիստ խախտ ված է՝ հի վանդ նե րի, ա խոր ժա կը վատ է, թույլ են, քու-
նը՝ խան գար ված:

Կ լի նի կա կան դա սա կար գու մը 
Ըստ հի վան դու թյան ըն թաց քի կա պույտ հա զը լի նում է՝ 

– տի պիկ՝  
	մա նի ֆես տային 

– ա տի պիկ՝ 
	ջնջ ված 
	ա բոր տիվ
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	  սուբկ լի նի կա կան:
Ջնջ ված ձևի ժա մա նակ սպաս տիկ հա զի նո պա նե րը բա ցա կա յում են, բայց 

հա զը շա րու նակ վում է մի քա նի շա բա թից մինչև մի քա նի ա միս: 
Ա բոր տիվ ձևի ժա մա նակ  հի վան դու թյու նը սկս վում է տի պիկ, կատառալ 

շր ջա նին հա ջոր դում են հա զի նո պա նե րը (պա րոք սիզմ նե րը), ո րոնք 1-2 օ րից 
լրիվ վե րա նում են: 

Սուբկ լի նի կա կան ձևը ախ տո րոշ վում է կա պույտ հա զի օ ջա խում վա րակ-
վա ծու թյան չա փով՝ կոն տակ տա վոր նե րի ման րէա բա նա կան և շճա բա նա կան 
հե տա զոտ ման ար դյուն քում:

 Կա պույտ հա զի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը
 Վաղ ման կա կան տարիքում ըն թա նում է ա վե լի ծանր, քան մեծ տա րի քի 

ե րե խա նե րի շրջանում: Գաղտ նի և կատառալ շր ջան նե րը կարճ են, սպաս տիկ 
շրջա նը՝ եր կար: Ե րե խա նե րը ցիա նոզ վում են, ինք նու րույն չեն կա րող խոր խը 
հե ռաց նել: Հի վան դու թյու նը նման է սպազ մո ֆի լիային: 

Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում  հիմ նա կա նում ըն թա նում է թեթև և ա տի պիկ 
կլի նի կա կան ձևե րով, ար տա հայտ վում է բուժ ման չեն թարկ վող եր կա րատև և 
հա մառ հա զով: Ռեպ րիզ ներն ար տա հայտ ված չեն: Փս խում ներ, որ պես կա նոն, 
չեն լի նում:

 Բար դու թյուն նե րը
 Բար դու թյուն նե րը հան դի պում են հի վան դու թյան ծանր ձևե րի ժա մա նակ: 

Դրանք պայ մա նա վոր ված են ե րկ րոր դային վա րա կի միա ցու մով (թո քա բորբ, 
պլև րիտ, բրոն խիտ): Ա ռա ջա նում են էմ ֆի զե մա և ա տե լեկ տազ ներ, ինչը հա-
րուցիչի իմու նա սուպ րե սիվ ազ դե ցու թյան հետևանք է: Ե րե խա նե րը կարող են 
ունենալ ա րյու նա զե ղում ներ գլ խու ղե ղում և աչ քի ցան ցա թա ղան թում, ցնցում-
ներ, եր բեմն՝ գի տակ ցու թյան կո րուստ, ին չը վկա յում է ուղե ղի ա րյան շր ջա-
նա ռու թյան ծանր խան գար ման մա սին: Նկա րագր ված են թմբ կա թա ղան թի 
պատռ վածք ներ, ուղիղ ա ղի քի ար տան կում, ճող վածք նե րի ա ռա ջա ցում (հիմ-
նա կա նում կրծ քի ե րե խա նե րի շրջանում): 

Ախ տո րո շում և տար բե րա կիչ ախ տո րո շում 
Կա պույտ հա զը ախ տո րոշ վում է բնո րոշ ռեպ րիզ նե րով հա զի նո պա նե րի 

հի ման վրա: Ախ տո րոշ մանն օգ նում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը: 
Բնո րոշ ախ տո րո շիչ նշան է լեյ կո ցիտ նե րի և լիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կի զգա լի 
ա ճը պե րի ֆե րիկ ա րյան մեջ: Վերջ նա կան ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է հա-
րուցիչի հայտ նա բե րու մով քի թըմ պա նից վերց ված քսու քի ցանք սում (Բոր դե-
Ժան գո ւի մի ջա վայ րի վրա կա տար ված), ՊՇՌ և շճա բա նա կան մե թոդ նե րով: 

Բու ժու մը 
Անցկաց վում է է թի ոտ րոպ, պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ բու ժում: Բար-

դա ցած դեպ քե րում՝ նաև հա կա բի ո տի կո թե րա պիա, վի տա մի նա թե րա պիա:
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 ՊՈ ԼԻ Ո ՄԻ Ե ԼԻՏ  
( ՍՈՒՐ ԹՈՇ ՆԱԾ ԿԱԹ ՎԱ ԾԱ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ) 

Poliomyelitis/ Acute Flaccid Paralysis (A80)

 Հա րու ցիչ. Պո լի ո միե լի տը հա րուց վում է պո լի ո վի րու սի ե րեք տի պե րից 
որևէ մե կով: Հա րուցիչի 3 տի պերն էլ կա րող են հա րու ցել կաթ վա ծա հա րու-
թյուն, դրանք ձևա բա նո րեն նման են, 1-ին տի պը ա ռա ջաց նում է հա մա ճա րակ-
ներ: Ախ տա հար վում են ող նու ղե ղի ա ռաջ ային եղ ջյուր նե րը:

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ ներն են և վի րու սա կիր նե րը:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են կղան քա բե րա-

նային մե խա նիզ մով, հիմ նա կա նում փո խանց վում են կեն ցաղակոն տակ տային 
ուղով, սնն դային և ջրային փո խանց ման ուղին հնա րա վոր է, սա կայն հազ-
վա դեպ, չի բա ցառ վում օ դա կա թի լային փո խանց ման ուղին: Պո լի ո միե 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 միե 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 շրջանում՝ ան ձնա կան հի գիե նան չպա հե լու պայ ման նե րում։

 Փո խանց ման ուղի. Պո լի ո միե լի տի վի րուսն ա ռա վել հեշտ է հայտ նա բեր-
վում կղան քային զանգ վա ծում, քան կո կորդ-ըմ պա նային ար տա զա տուկ նե րում: 

Գաղտ նի շր ջան.  Կաթ վա ծա հա րու մով ուղեկց վող դեպ քե րի հա մար 
գաղտ նի շր ջա նը հիմ նա կա նում 7-14 օր է, սո վո րա բար տա տան վում է 3-35 օր-
վա սահ ման նե րում, ա ռա վե լա գույ նը տևում է 40 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վա րա կե լի ու թյու նը մի ջին ո ւժգ նու թյան 
է։ Պո լի ո միե լի տի ա նա պա հով տա րածք նե րում ունի տե ղա ճա րա կային բնույթ։ 
Վա րա կե լի ու թյու նը ճշգ րիտ սահ ման ված չէ, սա կայն պո լի ո վի րուս նե րը տա-
րած վում են, քա նի դեռ շա րու նակ վում է հի վան դի կող մից հա րու ցիչ նե րի 
ար տա զա տու մը: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Մարդ կանց ըն կա լու նակությու նը բնա կան պայ-
ման նե րում բա վա կա նին ցածր է: Պո լի ո միե 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 լունակու թյուն, ո րը տվյալ տի պի նկատ մամբ պահ պան վում 
է ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Պատ վաստ ված նե րը ձեռք են բե րում 85-95% 
ա նըն կա լու նա կու թյուն:

 Շա րու նա կա կան հսկո ղու թյուն. Հի վան դի հոս պի տա լա ցու մը պար տա դիր 
է: Հի վան դի մե կու սա ցումն ա վարտ վում է հի վան դու թյան սկզ բից հաշ ված 40 
օր հե տո: Պո լի ո միե լի տով չհի վան դա ցած մինչև 15 տա րե կան ե րե խա նե րի և 
ման կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում, սննդար դյու նա բե րու թյու նում աշ խա-
տող նե րի հա մար շփ ման ար գե լում սահ ման վում է 20 օր տևո ղու թյամբ հի վան-
դի հետ շփ ման ը նդ հա տու մից և օ ջա խում  եզ րա փա կիչ ախ տա հա նու թյուն 
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կա տա րե լուց հե տո՝ նրանց բարձր ջեր մու թյան, ա ղիք նե րում ախ տա բա նա կան, 
բկանց քում և ըմ պա նում կա տա ռալ երևույթ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում: 

Ախ տա ծա գում. Հա րուցիչի հա մար վա րա կի մուտ քի դուռը քի թ-ըմ պա նի 
և աղիքների լոր ձա թա ղան թն է → հա րու ցիչ նե րը բազ մա նում և կու տակ վում են 
ըմ պա նի և աղիքների ավ շային հան գույց նե րում → այ նու հետև ա ռա ջա նում է 
ինա պա րանտ (սուբկ լի նի կա կան) ձևի զար գա ցում → հա րու ցի չը թա փան ցե լով  
ա րյան հուն → տե ղա կայ վում և ախ տա հա րում է փայ ծա ղը, լյար 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 տո-էն 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՝ նրան 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: 

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 բոր տիվ ձև՝   
 կար ճատև տենդ
  դիս պեպ տիկ երևույթ ներ (փսխում, սրտ խառ նոց, լուծ)
 տևում է 3-7 օ ր

 Մե նին գեալ ձևը  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 վանդ նե րը թույլ են, ո րի պատ ճա ռով նս տե լուց 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՝ ՆՀ ախ տա հար-

վա ծու թյան տե ղա կայ ման
	ս պի նալ (վեր ջույթ նե րի, մարմ նի, պա րա նո ցի, ստո ծա նու թոր շո մած 

պա րա լիչ ներ)
	  բուլ բար (կլ ման, խոս քի, շնչա ռու թյան, սր տի գոր ծու նե ու թյան 

խան գա րում ներ)



Գ լուխ 1ինֆեկցիոն հիվանդություններ  |  99 

	  կամր ջային (պոն տի նային-դի մային նյար դի կո րիզ նե րի ախ տա հա-
րում՝ մի մի կայի մկան նե րի պա րե զի զար գա ցու մով) 

	 էն ցե ֆա լի տիկ (ը նդ հա նուր ուղե ղային երևույթ ներ և գլ խու ղե ղի օ ջա-
խային ախ տա հա րում)

	  խա ռը ձև (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 3-5 օր 
Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ, գլ խա ցա վով: 

Դիտ վում են հար բուխ, ֆա րեն գիտ, հնա րա վոր են ստա մոքս-ա ղի քային խան-
գա րում ներ (փսխում, լուծ կամ փոր կա պու թյուն): Այս փու լում կա րող է դիտ-
վել կար ճատև ա պի րեք սիա (2-4 օր տևո ղու թյամբ), ո րից հե տո նո րից ջեր մու-
թյունը բարձ րանում է, ա ռա ջա նում են ցա վեր մեջ քի շր ջա 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 10-200 լիմ ֆո ցիտ 1 մկլ), 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 1-2 շա բաթ)՝
 Պա րա լիչ նե րը ա ռա ջա նում են մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում:
 Պա րա լիչ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են՝
  թոր շո մած (ծայ րա մա սային) պա րա լիչ ներ

Մ կան նե րի տո նու սը իջ նում է, առ կա է հի պոռեֆ 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 լիչ նե րը հազ վա-
դեպ են հան դի պում: Պա րա լիչ 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 
շր ջա 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 լիչ նե րը, ինչ պես նաև եր կա րա-
վուն ուղե ղի ախ տա հա րու մը, ո րոնք բե րում են շնչա ռու թյան և ա րյան 
շր ջա նա ռու թյան ծանր խան գա րում նե րի: Հի վանդ նե րը հա ճախ մա-
հա նում են ա րյան և թթ ված նի շր ջա նա ռու թյան խան գա րու մից:

 զ գա յու նու թյան խան գա րում չի լի նում:
III)  վե րա կանգն ման փուլ՝ տևում է մի քա նի ամ սից մինչև 1-3 տա րի
IV) մ նա ցոր դային երևույթ նե րի  (ռե զի դո ւալ) փուլ
Բ նո րոշ վում է՝ 
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 կա յուն պա րա լիչ 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 սուր լայ նա ցում
	  խո ցեր ստա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գում
	  խո ցե րի թա փա ծա կում և ա րյու նա հո սու 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՝ վի րու սի ան ջա տու մը կղան-

քից և քի թ-ըմ 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 ժու մը
 Նա խա պա րա լի տիկ փու լում ար դյու նա վետ է  իմու նագ լո բու լի նի նե րար-

կու մը՝  0,3-0,5 մլ/կգ:
 Սուր շր ջա 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:

 ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ 
Measles (Morbilli B05)

 Հա րու ցիչ ներ. Կարմ րու կի հա րու ցի չը Morbillivirus morbillorum վի րուսն է, 
ո րը պատ կա նում է Paramyxoviridae ըն տա նի քին:

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ մարդն է, կամ  կարմ րու կի 
վի րու սով վա րակ ված գաղտ նի շր ջա նում գտն վող ան ձը:
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 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային 
ճա նա պար հով:

 Փո խանց ման ուղի.  Հի վանդ նե րը հա զա լու, փռշ տա լու ժա մա նակ ար տա-
զա տում են կարմ րու կի վի րու սով հա րուստ թքի, լոր ձի կա թիլ ներ:  

Գաղտ նի շր ջան.   Ին կու բա ցի ոն շր ջա նը տևում է 7-18 օր. հազ վա դեպ ա վե-
լի եր կար՝ 19-21 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վան դը վա րա կե լի է հի վան դու թյան 
նա խան շա նային շր ջա նից 1 օր ա ռաջ և ցա նի դրսևո րու մից հե տո 4 օր վա 
ըն թաց քում: Թո քա բոր բի զար գաց ման դեպ քում վա րա կե լի ու թյան շր ջա նը 
կրկնա պատկ վում է՝ տևում է մինչև 10 օր: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Կարմ րու կով չհի վան դա ցած և չպատ վաստ ված 
կամ թե րի պատ վաստ ված, այ սինքն՝ կրկ նա պատ վաս տում չու նե ցող ան ձանց 
ըն կա լու նա կու թյու նը կարմ րու կի նկատ մաբ շատ բարձր է՝ 95-96%: Ա նըն-
կալունակ մայ րե րից ծն ված ե րե խա նե րը հի վան դու թյու նից պաշտ պան ված են 
մինչև կյան քի 6-9-րդ ա միս նե րը (բ նա կան պա սիվ իմու նի տետ): 12-15 ամ սա-
կան ե րե խա նե րի պատ վաս տու մը բարձ րաց նում է նրանց ա նըն կա լու նա կու-
թյու նը կարմ րու կի նկատ մամբ 94-98%-ով, իսկ կրկ նա պատ վաս տու մը՝ մոտ 
99%-ով: Հի վան դու թյու նից հե տո զար գա նում է կա յուն իմու նի տետ ամբո ղջ 
կյան քի ըն թաց քում, պատ վաստ ված նե րի շր ջա նում հի վան դաց ման դեպ քե րը  
հազ վա դեպ են, հիմ նա կա նում սե րո նե գա տիվ ան ձանց շրջանում և ըն թա նում 
են ա տի պիկ, թեթև կլի նի կա կան ըն թաց քով: Հետ պատ վաս տու մային իմու նի-
տե տը պահ պան վում է 20 տա րուց ա վե լի: 

Ախ տա ծա գում
 Հա րուցիչի հա մար մուտ քի դուռ է վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը, → 

որ տեղ  ա ռա ջա նում է հա րու ցիչ նե րի ա ռաջ նային  բազ մա ցում (ռեպ լի կա ցիա) 
→ այ նու հետև նրանք ներ թա փան ցում են ավ շային հան գույց ներ, → որ տեղ տե-
ղի է ունե նում վի րու սի ԴՆԹ-ի ռեպ լի կա ցիա և բազ մա ցած վի րուս նե րի կու-
տա կում → ար դյուն քում ա ռա ջա նում է բջիջ նե րի հի պերպ լա զիա և պրո լի ֆե-
րա ցիա → հա րու ցիչ նե րը թա փան ցե լով ա րյան հուն՝ ա ռա ջաց նում են ա ռա ջին 
կար ճատև վի րու սե միա → այ նու հետև վի րուս նե րը տա րած վում են տար բեր 
օր գան հա մա կար գեր, ֆիքս վում և կու տակ վում է փայ ծա ղի, նշիկ նե րի, ավ-
շային հան գույց նե րի մո նո նուկ լեար ֆա գո ցիտ նե րում ու ավ շային բջիջ նե րում  
→ զու գա հեռ տե ղի են ունե նում իմու նա կա ռուց ված քային  վե րա փոխ ման  գոր-
ծըն թաց ներ (յու րա հա տուկ ա լեր գիա) → վի րու սի ան տի գե նին հա մար ժեք ձևա-
վոր վում է բջ ջային և հու մո րալ իմու նի տետ → խթան վում է ին տեր ֆե րո նի և ցի-
տո կին նե րի ար տադ րու թյու նը → ա ռա ջա նում է ցի տո լիզ → վե րին շնչու ղի նե րի 
լոր ձա թա ղան թի է պի թե լի ո ցիտ նե րի այ տու ցային բոր բո քում → հա րու ցիչ նե րը 
ե րկ րորդ ան գամ են ներ թա փան ցում ա րյուն → ա ռա ջա նում է վի րու սե միայի 
նոր ա լիք, → շնչու ղի նե րի է պի թե լի մե ռու կա ցում → ե րկ րոր դային ման րէային 
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վա րա կի միաց ման ար դյուն քում ի հայտ են գա լիս → մաշ կային ծած կույթ նե-
րի, շաղ կա պե նի նե րի, շնչա ռա կան հա մա կար գի և բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա-
ղանթ նե րի ախ տա հա րում, → կարմ րու կային էն ցե ֆա լիտ, մե նին գիտ կամ մե-
նին գաէն ցե ֆա լիտ, → իմու նա դեպ րե սիայի հետևան քով ա ռա ջա նում է → քրո-
նիկ հի վան դու թյուն նե րի (դի զեն տե րիա, տու բեր կու լոզ) սրա ցում: 

Դա սա կար գում
1.  տի պիկ ձև 
2. ա տի պիկ ձև՝ 
	ա բոր տիվ
	 մի տի գի րաց ված
	ջնջ ված 
	ի նա պա րանտ (ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի)

 Կարմ րու կի կլի նի կա կան ըն թաց քը բա ժա նում են 4 շր ջա նի՝
•	  գաղտ նի շր ջա նը  տևում է 9-11 օր: Հա կա կարմ րու կային իմու նագ լո-

բու լի նի կան խար գե լիչ նե րարկ ման դեպ քում այն կա րող է եր կա րել 
մինչև 15–55 օ ր

•	  նա խան շա նային շր ջա նը  (կա տա ռային) տևում է 34 օր, շատ հազ
վա դեպ՝  ա վե լի կարճ (1-2 օր) կամ ա վե լի եր կար (6-8 օր)

•	  ցա նա վոր ման շր ջա նը  տևում է 3-4 օր 
•	 ա ռող ջաց ման  շր ջա նը  (ռե կոն վա լես ցեն ցիա) կախ ված է օր գա նիզ-

մի դի մադ րո ղա կա նու թյու նից:
 Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր՝ դո ղով, սար սու ռով, վե րին շնչու ղի նե րի 

կա տա ռային բոր բո քու մով (ռի նիտ, լա րին գիտ կամ լա րին գոտ րա խե ոբ րոն-
խիտ), ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով, ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ (ծանր 
դեպ քե րում մինչև 39ºC և ա վե լի):

 Կա տա ռային շր ջա նին բնո րոշ է ախ տա նիշ նե րի ե ռյակ՝
•	  հար բուխ
•	  տան ջող «հա չո ցան ման» չոր հազ 
•	 ար տա հայտ ված կո նյուկ տի վիտ

Բ նո րոշ է հի վան դի ար տա քին տես քը՝ դեմ քը, աչ քե րը, քի թը, շր թունք նե րը 
այ տուց ված են: Մե ծա նում են ծայ րա մա սային ավ շային հան գույց նե րը, հիմ-
նա կա նում՝ պա րա նո ցային և ծոծ րա կային, շո շա փե լիս ցա վոտ են:

 Հի վան դու թյան 1-ին օր վա վեր ջում կամ 2-րդ օր վա սկզ բում ի հայտ է գա-
լիս կարևոր ախ տո րո շիչ նշան՝ Բելս կու– Կոպ լի կի– Ֆի լա տո վի բծե րը՝ կար միր 
լա քա ներ մաշ կի վրա՝ դեմ քի և պա րա նո ցի շր ջա նում, իսկ բե րա նի խո ռո չում՝ 
վե րին ա տամ նա շա րի 7-րդ ա տամ նե րի դի մաց, այ տի լոր ձա թա ղան թի վրա, 
հա րա կան ջային թքա գեղ ձի ծո րա նի բաց ված քի շուր ջը ա ռա ջա նում է սպի-
տա կա կաթ նա գույն օ ղակ՝ հի պե րե միկ շր ջագ ծով: Այս ախ տան շան նե րի հայտ-
նա բե րու մը թույլ է տա լիս վերջ նա կան ախ տո րո շել կարմ րուկ՝ նախ քան ցա նի 
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ա ռա ջա ցու մը և լա բո րա տոր վի րու սա բա նա կան կամ շճա բա նա կան հե տա զո-
տու թյու նը: Բծերը մանր են, սպի տակ, լոր ձա թա ղան թից մի քիչ բարձր կե տիկ-
ներ՝ շր ջա պատ ված կար միր ե րի զով: Նրանք տե ղա կայ ված են այ տե րի լոր-
ձա թա ղան թին փոքր սե ղա նա տամ նե րի դի մաց: Հազ վա դեպ բծե րը միա ձուլ-
վում են և տա րած վում ամ բողջ բե րա նի լոր ձա թա ղան թի և շաղ կա պե նու վրա: 
Բելս կու– Կոպ լի կի– Ֆի լա տո վի բծե րը սո վո րա բար ան հե տա նում են ցա նի ա ռա-
ջաց ման հետ մեկ տեղ: Այս բծե րի հետ միա ժա մա նակ կամ ցա նից 1 օր ա ռաջ 
կարծր քիմ քի, քմային ա ղեղ նե րի, նշիկ նե րի, ըմ պա նի հե տին պա տի վրա ի 
հայտ է գա լիս է նան տե մա՝ տձև խո շոր կար միր բծեր:

Պ րոդ րո մալ՝ նա խան շան նե րի շր ջա նի վեր ջում և հի վան դու թյան ծաղկ ման 
շր ջա նում, հիմ նա կա նում  հի վան դու թյան 4-րդ օ րը դիտ վում է ջեր մու թյան 
իջե ցում, եր բեմն՝ նոր մա լա ցում: Սա կայն հա ջորդ օ րը ջեր մու թյու նը նո րից է 
բարձ րա նում, ուժե ղա նում են ին տոք սի կա ցիան և շնչու ղի նե րի ախ տա հա րու-
մը, ա ռա ջա նում է մա կու լո պա պուլյոզ ցան (էկ զան թե մա):

 Ցա նա վոր ման շր ջա նին  բնո րոշ ե ն՝ 
 է տա պային ցա նա վո րում. 1-ին օ րը ցա նի է լե մենտ նե րը կամ ա ռաջ-

նային ձևա վոր տար րե րը ի հայտ են գա լիս ա կանջ նե րի հետևում՝ թե-
փոտ օ ջախ ներ, դեմ քին, պա րա նո ցին,  2-րդ օ րը՝ մարմ նին, ձեռ քե-
րին, ա զդ րե րին,  3-րդ օ րը՝ սրունք նե րին և ոտ նա թա թե րին: Այ սինքն՝ 
ցա նը սո ղում է վերևից ներքև. 

 ցա նի է լե մենտ նե րը շատ ա ռատ են դեմ քի, պա րա նո ցի, մարմ նի վե-
րին հատ ված նե րի վրա: Ցա նա վոր ման ժա մա նակ կա րող է ա ռաջ 
գալ թեթև քոր

 սկզ բում ա ռա ջա նում է մա կու լո պա պուլյոզ, միա ձուլ վող բնույ թի կո-
պիտ ցան: Ծանր դեպ քե րում կա րող են ա ռա ջա նալ պե տե խիա ներ: 
Ցա նից ա զատ մաշ կը փո փոխ ված չէ

 3-4 օ րից ցա նը գու նատ վում է, այն մա րում է նույն հեր թա կա նու թյամբ՝ 
վերևից ներքև, 3 օր վա ըն թաց քում

  ցա նի է լե մենտ նե րը փո խա րին վում են պիգ մեն տա ցիայով՝ ե րկ րոր-
դային ձևա վոր տար րեր, ո րը պահ պան վում է 1 -3 շա բաթ: Դիտ վում է 
մանր թե փո տում դեմ քի և մարմ նի վրա:

Բ նո րոշ է ար տա հայտ ված կո նյուկ տի վիտ՝ թա րա խային ար տադ րու թյու նով: 
Թո քե րում լս վում են ցր ված չոր խզ զոց ներ, թո քա բոր բի միաց ման դեպ քում՝ 
թաց բշ տա վոր խզ զոց ներ: Ո րոշ հի վանդ նե ր ունեն փո րա ցա վեր, լուծ: Լու ծի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող են լի նել այլ ախ տա ծին ման րէ ներ՝ կամ պի լո-
բակ տե րիա ներ, լյամբ լիա ներ, ռո տա վի րուս ներ, ո րոնք գու մար վում են կարմ-
րու կի վի րու սին՝ որ պես ե րկ րոր դային վա րա կի հա րու ցիչ ներ:

Կարմ րու կի ըն թաց քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մե ծա հա սակ նե րի 
շրջանում՝
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 ըն թա նում է ա վե լի ծանր, ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայի 
երևույթ նե րով

 կատառալ երևույթ նե րը ա վե լի թույլ են ար տա հայտ ված, քան ե րե-
խա նե րի մոտ

 ցա նը ա վե լի ա ռատ է, հա ճախ են ա ռա ջա նում պե տե խիալ ցա նի 
է լե մենտ ներ 

 ա վե լի հա ճախ, քան ե րե խա նե րի շրջանում, զար գա նում են բար դու-
թյուն ներ՝ էն ցե ֆա լիտ, մե նին գիտ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ:

 Մի տի գի րաց ված կարմ րուկ
Հիվանդանում են այն ան ձինք, ո րոնք նախ կի նում տա րել են կարմ րուկ, 

կամ հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նում կա տար վել է պա սիվ (ի մու նագ լո բու-
լին) կամ ակ տիվ (կարմ րու կային պատ վաս տա նյութ) իմու նի զա ցիա: 

•	 ըն թա նում է թեթև
•	  գաղտ նի շր ջանն ա վե լի եր կար է (21-26 օր)
•	  նա խան շա նային (կա տա ռալ) շր ջա նը կար ճատև է (մինչև 1-2 օր), ըն-

թա նում է են թա տեն դային կամ նոր մալ ջեր մու թյան ֆո նի վրա: Կա-
տա ռալ երևույթ նե րը՝ ռի նի տը, լա րին գի տը, կո նյուկ տի վի տը, թույլ են 
ար տա հայտ ված

•	  Բելս կու– Կոպ լի կի– Ֆի լա տո վի բծե րը հա ճախ բա ցա կա յում ե ն
•	  ցա նա վոր ման շր ջա նը կար ճատև է, է տա պայ նու թյու նը խախտ ված, 

ցա նը կա րող է ա ռա ջա նալ միան գա մից
•	  ցա նի է լե մենտ նե րը քիչ են, գու նատ ու մանր, չեն միա ձուլ վում: Պիգ-

մեն տա ցիան վառ չէ, ա րագ ան հե տա նում է, թե փո տու մը բա ցա կա-
յում է կամ շատ թույլ է ար տա հայտ ված: 

Մի տի գի րաց ված կարմ րու կին նման է հետ պատ վաս տու մային ռեակ ցիան, 
ո րը դիտ վում է պատ վաստ ված նե րի 25-50%-ի շրջանում: Գաղտ նի շր ջա նը 
կարճ է՝ 9-10 օր: Դիտ վում է ջեր մու թյան բարձ րա ցում, եր բեմն ար տա հայտ-
ված վե րին շնչու ղի նե րի կա տառ: Ցա նը սա կավ է: Ո րոշ ե րե խա նե ր ունենում 
են ցն ցում ներ և փսխում: Հետ պատ վաս տու մային ռեակ ցիայով ան ձինք վտան-
գա վոր չեն շր ջա պա տի հա մար: Հետ պատ վաս տու մային ռեակ ցիա դիտ վում է 
այն պատ վաստ ված ան ձանց  մոտ, ով քեր ունեն բարձր զգայ նու թյուն պատ-
վաս տա նյու թում առ կա կարմ րու կի կեն դա նի վի րու սի նկատ մամբ և զգա յուն 
ռեակ ցիա ա նըն կա լու նա կու թյուն ձևա վո րե լիս։

 Բար դու թյուն ներ
 Պայ մա նա վոր ված են վի րու սի հա կու մով է պի թե լի ո ցիտ նե րի, ԿՆՀ-ի բջիջ-

նե րի նկատ մամբ և իմու նադեպ րե սիա ա ռա ջաց նե լու հատ կու թյամբ, ինչի 
հետևան քով միա նում է ե րկ րոր դային ման րէային վա րակ:

•	  թո քա բոր բը  հա ճախ հան դի պող բար դու թյուն է, մա նա վանդ ե րե խա-
նե րի շրջանում: 
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•	 երկ րոր դային պայ մա նա կան–ախ տա ծին ֆլո րայով պայ մա նա վոր-
ված լա րին գիտ (լա րին գո-տ րա խե ոբ րոն խիտ), ո րն ար տա հայտ վում է 
կարմ րու կային կրու պի ձևով (իր ըն թաց քով հի շեց նում է կեղծ և իս-
կա կան կրուպ): 

•	 ս տո մա տիտ
•	  մե նին գիտ, էն ցե ֆա լիտ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ, ո րոնք մա հա ցու դեպ քե-

րի հիմ նա կան պատ ճառ ներն են: Հա ճախ զար գա նում են հի վան դու-
թյան 3-15-րդ օ րը  (հիմ նա կա նում ցա նա վո րու մից 1 շա բաթ ան ց), եր-
բեմն՝ ո ւշ (2-3 շա բա թից):  Կարմ րու կային մե նին գիտ նե րը շճային են, 
ունեն բա րո րակ ըն թացք: Էն ցե ֆա լիտ ներն ու մե նին գոէն ցե ֆա լիտ-
ներն ըն թա նում են ծայ րա հեղ ծանր և եր կա րատև, մա հա ցու թյու նը 
10-40% է: Նո րից տե ղի է ունե նում մարմ նի ջեր մու թյան բարձ րա ցում, 
զար գա նում են քն կո տու թյուն, ար գե լակ վա ծու թյուն, եր բեմն գի տակ-
ցու թյան կո րուստ, ա մի միա, նիս տագմ, դի մային նյար դի բոր բո քում, 
վեր ջույթ նե րի պա րա լիչ ներ: Ծանր հետևանք ներ են տե սո ղա կան և 
լսո ղա կան նյար դե րի ախ տա հա րու մը: Կարմ րու կից հե տո հնա րա վոր 
է քրոնիկ օ տիտ կամ մնա յուն խլու թյուն։ Ող նու ղե ղի ախ տա հար ման 
դեպ քում զար գա նում են միե լիտ ներ, կոն քային օր գան նե րի ֆունկ-
ցիա նե րի  խան գա րում ներ՝ ող նու ղե ղային կո րիզ նե րի և կոն քային 
հյու սա կի նյար դե րի ախ տա հար ման հետևան քով: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը կա տար վում է ը ստ՝ 
•	 կ լի նի կա կան ախ տան շան նե րի
•	  լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի 
•	 հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի

 Բու ժում 
Է թի ոտ րոպ բու ժում չկա: Հա կա կարմ րու կային իմու նագ լո բու լի նը կի րա ռում 

են կան խար գե լիչ նպա տա կով:
 Հի վանդ նե րը հոս պի տա լաց վում են բար դա ցած ձևե րի ժա մա նակ և ը ստ 

հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցում նե րի (փակ կո լեկ տիվ նե րից՝ ման կատ նե րից, 
գի շե րօ թիկ դպ րոց նե րից, ծե րե րի տուն-ին տեր նատ նե րից, շուր ջօ րյան խնամ քի 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից, հո գե կան ա ռող ջու թյան կենտ րոն նե րից): 
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 ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ՊԱՐՕՏԻՏ (Խո զուկ)  
Parotitis epidemica (B05)

 Հա րու ցիչ ներ. Հա րու ցի չը պատ կա նում է Paramyxoviridae ըն տա նի քի 
Paramyxovirus տե սա կի վի րուս նե րի խմ բին, ո րը հա կած նային կա ռուց ված քով 
պատ կա նում է պա րաինֆ լո ւեն ցա վի րուս նե րին:

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյու րը հա մա ճա րա կային պարօտիտով 
հի վանդ մարդն է:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային 
ճա նա պար հով:

 Փո խանց ման ուղի. Ա ռողջ նե րը հի վան դա նում են վա րակ ված մարդ կանց 
կող մից ար տա զատ ված խո զու կի վի րուս ներ պա րու նա կող լոր ձի, թքի կա թիլ-
նե րի մի ջո ցով, ո րոնք հա զա լիս, խո սե լիս և փռշ տա լիս աէ րո զո լե րի տես քով 
ան ցնում են օ դի մեջ և փո խանց վում են  հա մա ճա րա կային պարօտիտի ա նըն-
կա լու նա կու թյուն չու նե ցող ան ձանց վե րին շնչու ղի ներ:

 Գաղտ նի շր ջան.  Գաղտնի շրջանը կա րող է տևել մոտ 15-18 օր՝ վա րակ վե-
լու պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ գա լու ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
այն կա րող է տա տան վել 14-25 օ րե րի մի ջա կայ քում:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վի րուսն ան ջատ վում է հա մա ճա րա-
կային պարօտիտով հի վան դի թքից հի վան դու թյան սկզ բից 6-7 օր ա ռաջ 
(գաղտ նի շր ջա նում), ինչ պես նաև հի վան դու թյան սկզ բից 9 օր հե տո: Հիմ նա-
կա նում  վա րա կե լի ու թյու նը դրսևոր վում է հի վան դու թյան սկզ բից 2 օր ա ռաջ՝ 
մինչև հի վան դու թյան սկզ բից 4 օր հե տո: Այս պի սով հի վան դը վա րա կիչ է նվա-
զա գույ նը 6 և ա ռա վե լա գույ նը 16 օր: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Բնա կան ճա նա պար հով հի վան դա ցած նե րի շրջանում 
տևում է ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում և զար գա նում է կլի նի կա  կան ախ տա-
նիշ նե րով կամ ա նախ տա նիշ հի վան դու թյու նից հե տո: Պատ վաստ ված նե րի 
2-3 %-ը հնա րա վոր  է ունենա հիվանդության թեթև կլի նի կա կան ըն թաց ք։

 Մե կու սա ցում և շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Հի վան դի մե կու սա ցումն 
ա վարտ վում է հի վան դու թյան սկզ բից հաշ ված 9-րդ օ րը: Ման կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րում կրկ նա կի դեպ քե րի ար ձա նագր ման ժա մա նակ հի վան դին 
թույ լատր վում է հա ճա խել կազ մա կեր պու թյուն հի վան դու թյան սուր երևույթ-
ներն ան հե տա նա լուց հե տո:

 Մինչև 10 տա րե կան հա մա ճա րա կային պարօտիտով չհի վան դա ցած ե րե-
խա նե րի կա րան տին՝ շփ ման ար գե լում սահ ման վում է ա ռա վե լա գույ նը  21 օ ր՝ 
հի վան դի հետ շփ ման (վեր ջին հա ճախ ման) օ րից հաշ ված: Հա մա ճա րա կային 
պարօտիտով  հի վան դա ցած և 10 տա րե կա նից բարձր ե րե խա նե րի և մե ծա-
հա սակ նե րի հա մար շփ ման ար գե լում չի սահ ման վում: Շփ ման ճիշտ օ րը հաս-
տա տե լու դեպ քում չհի վան դա ցած ե րե խա նե րին թույ լատր վում է հա ճա խել 
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ման կա կան կազ մա կեր պու թյուն գաղտ նի շր ջա նի ա ռա ջին 10 օ րը, 11-րդ օր վա-
նից սկ սած՝ նրանք են թա կա են շփ ման ար գել ման մինչև  21-րդ օ րը:

 Ման կա կան կազ մա կեր պու թյու նում կրկ նա կի դեպք ար ձա նագր վե լու դեպ-
քում շփ ման ար գե լում չի կի րառ վում, նաև՝ հա մա ճա րա կային պարօտիտով  
չհի վան դա ցած ե րե խա նե րի հա մար: 

Ախ տա ծա գում.  Հա րուցիչի հա մար մուտ քի դուռ են վե րին շնչու ղի նե րի, 
եր բեմն նաև բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղանթ նե րը → վի րու սը կու տակ վում է  
լոր ձա թա ղան թի է պի թե լում → այ նու հետև թա փան ցում է ա րյան մեջ → ա ռա-
ջաց նե լով ա ռաջ նային վի րու սե միա → տե ղա կայ վե լով տար բեր օր գան ներ և 
հյուս վածք ներ, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի գեղ ձային օր գան ներ → հիմ նա կա նում 
ախ տա հա րում   են թքա գեղ ձե րը և այլ օր գան ներ → որ տեղ կա տար վում է վի-
րու սի ռեպ լի կա ցիա → ա ռա ջաց նե լով բոր բո քային ռեակ ցիա → հիմ նա կա նում  
բոր բոք վում է  հա րա կան ջային թքա գեղ ձը → հա րու ցիչ նե րը ե րկ րորդ ան գամ 
թա փան ցում են ա րյան հուն  → ա ռա ջաց նե լով ե րկ րոր դային վի րու սե միա:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
 Դա սա կար գու մը 
1. մա նի ֆես տային ձևեր ՝
ա)  ոչ բար դա ցած՝ միայն թքա գեղ ձե րի (մեկ կամ մի քա նի) ախ տա հա րում
բ)  բար դա ցած՝ թքա գեղ ձե րի և այլ օր գան նե րի ախ տա հա րում (մե նին գիտ, 

մե նին գոէն ցե ֆա լիտ, պանկ րեա տիտ, նեֆ րիտ, մաս տիտ, հո դա բոր բեր, սե ռա-
կան գեղ ձե րի ախ տա հա րում)

 Բար դա ցած ձևե րի ժա մա նակ թքա գեղ ձե րի ախ տա հա րու մը նույն պես կլի-
նի կա կան նկա րագ րի պար տա դիր բա ղադ րա մաս է:

2. ինա պա րանտ ձև
3. պարօտիտային վա րա կի  մնա ցոր դային երևույթ ներ ՝
ա)  ա մոր ձի նե րի ատ րո ֆիա
բ)  ամ լու թյուն
գ)  շա քա րային դիա բետ
դ) խ լու թյուն 
ե)  կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի ֆունկ ցիա նե րի խան գա րում:
Մ նա ցոր դային երևույթ նե րը պահ պան վում են եր կար, հա ճախ՝ ցմահ: 
Ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝ 
ա)  թեթև (նե րա ռում է ջնջ ված և ա տի պիկ ձևե րը)
բ)  մի ջին ծան րու թյան
գ)  ծանր: 
Ըստ վեր ջին տվյալ նե րի՝ պարօտիտի ժա մա նակ այլ օր գան նե րի ախ տա-

հա րում նե րը դիտ վում են ոչ թե որ պես հի վան դու թյան բար դու թյուն ներ, այլ 
որ պես հի վան դու թյան ա լի քաձև ըն թացք՝ պայ մա նա վոր ված ե րկ րոր դային 
վի րու սե միայով:
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 Հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նը կախ ված է տեն դի և ին տոք-
սի կա ցիայի երևույթ նե րի ար տա հայտ վա ծու թյունից, բար դու թյուն նե րի 
առ կա յու թյունից:

 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 11-23 օր (հա ճախ 15-19 օր): Պրոդ րո մալ շր ջան 
դիտ վում է հազ վա դեպ:

 Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր՝ ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ՝ մինչև 38-
40ºC, ին տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րով (ը նդ հա նուր թու լու թյուն, սրտ խառ նոց, 
փսխում, գլ խապ տույտ, գլ խա ցավ և այլն): Տեն դը տևում է 4-7 օր (ա ռա վե լա-
գույն  ար տա հայտ վա ծու թյան է հաս նում հի վան դու թյան 1-ին, 2-րդ օ րը, ո րից 
հե տո աս տի ճա նա բար նվա զում  է):

 Հի վան դու թյան ա ռա ջին և բնո րոշ նշան նե րից  է հա րա կան ջային թքա գեղ-
ձե րի ախ տա հա րու մը: Ա ռա ջա նում է թքա գեղ ձի այ տուց վա ծու թյուն և ցա վո-
տու թյուն՝ սկզ բում մեկ, հե տո մյուս կող մից: Կա րող են ախ տա հար վել նաև այլ 
թքա գեղ ձեր՝ են թած նո տային, են թա լեզ վային: Ախ տա հար ված թքա գեղ ձը շո-
շա փե լիս ցա վոտ է, խմո րան ման փափ կու թյան: Ցա վը ա ռա վել ար տա հայտ-
ված է ա կան ջի բլ թա կի ա ռջևում և հետևում (Ֆի լա տո վի ախ տա նիշ) պտ կաձև 
ե լու նի շր ջա նում: Թքա գեղ ձի այ տուց վա ծու թյու նը կա րող է տա րած վել պա րա-
նո ցի վրա, հա րա կան ջային թքա գեղ ձի շր ջա նում մաշ կը լար ված է, փայ լուն, 
հի պե րե միա չկա: Հի վանդ նե րին ան հանգս տաց նում է ցա վը խո սե լիս և ծա-
մե լիս: Ո րոշ դեպ քե րում դիտ վում է ռեֆ լեկ տոր տրիզմ, ո րը դժ վա րաց նում է 
խո սե լը և ծա մե լը: Պարօտիտը գրե թե միշտ ե րկ կող մա նի է: Միա կող մա նի ախ-
տա հար ման դեպ քում հի վան դը գլու խը հա ճախ թե քում է ախ տա հար ված գեղ-
ձի կող մը: Թքա գեղ ձի այ տուց վա ծու թյու նը հա րա ճում է 3 օր վա ըն թաց քում, 
պահ պան վում է 2-3 օր, հե տո աս տի ճա նա բար իջ նում է  7-10 օ րե րի ըն թաց քում: 

Ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունի Մուր սու (Մուր սո նի) ախ տա նի շը՝ լոր ձա-
թա ղան թի հի պե րե միա և բոր բո քային ռեակ ցիա ախ տա հար ված թքա գեղ ձի 
ար տա զա տող ծո րա նի շր ջա նում:

 Բար դու թյուն ներ. Հա ճախ ար տա հայտ վում են գեղ ձային և նյար դային 
հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րով.

•	 Շ ճային մե նին գիտ 
•	 Օր խիտ   և  է պի դի դի միտ
•	 Ձ վա րան նե րի բոր բո քում
•	  Սուր պանկ րեա տիտ 
•	 Լ սո ղա կան օր գա նի ախ տա հա րում (օ տիտ, լա բի րին թիտ, մաս տոի դիտ)
•	  Հո դա բոր բեր 
•	 Այլ բար դու թյուն ներ (մաս տիտ, նեֆ րիտ, մի ո կար դիտ, թի րե ոի դիտ, 

պրոս տա տիտ) հան դի պում են հազ վա դեպ: 
Ախ տո րո շում 
Հիմն ված է՝ 
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•	 բ նո րոշ կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի վրա
•	  հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի վրա
•	  լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կի րա ռում են շճա բա նա կան հե-

տա զո տու թյուն ներ IgM հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա-
կով (ի մու նա ֆեր մեն տա տիվ ա նա լիզ՝ Ի ՖԱ, ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ-
ցիա, կոմպ լե մեն տի կապ ման ռեակ ցիա, պո լի մե րա զայի շղ թա յա կան 
ռեակ ցիա՝ ՊՇՌ, ո րի ժա մա նա կ հայտ նա բեր վում է վի րու սի ԴՆԹ-ն): 
Ախ տո րո շիչ է հա մար վում հա կա մար մին նե րի (IgG) տիտ րի ա ճը 4 
ան գամ: 

Բու ժում.  Պատ ճառ ագի տա կան՝ է թի ոտ րոպ  բու ժում չկա:
–  Հի վան դու թյան բար դու թյուն նե րը կան խե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 

ան կող նային ռե ժիմ 10 օ րից ոչ պա կաս (ա մոր ձի նե րի բոր բո քու մը՝ օր-
խի տը, 3 ան գամ ա վե լի հա ճախ է զար գա նում այն տղա մարդ կանց 
շրջանում, ով քեր չեն պահ պա նել ան կող նային ռե ժի մը ա ռա ջին շա-
բաթ վա ըն թաց քում): 

–  Ախ տան շա նային բու ժում: 
– Ախ տա ծա գու մային բու ժում: 
– Դե զին տոք սի կա ցի ոն ին ֆու զի ոն թե րա պիա:

 ԿԱՐՄ ՐԱԽՏ ԵՎ ԲՆԱ ԾԻՆ  
ԿԱՐՄ ՐԱԽ ՏԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱԽ ՏԱ ՆԻՇ 

Rubella and Congenital Rubella Syndrome (Morbilli B05)

 Հա րու ցիչ ներ. Կարմ րախ տի հա րու ցի չը պատ կա նում է Togavitidae ըն տա-
նի քին, α են թաըն տա նի քին, Rubivirus ցե ղին:

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ մարդն է:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային  և ո ւղ-

ղա ձիգ՝ ըն կեր քով մո րից պտ ղին:
 Փո խանց ման ուղի. Հի վանդ նե րը հա զա լու, փռշ տա լու ժա մա նակ ար տա-

զա տում են կարմ րախ տի վի րու սով հա րուստ թքի, լոր ձի կա թիլ ներ, ո րոնք վա-
րա կիչ են, ե թե ը նկ նեն ա ռողջ ըն կալունակ օր գա նիզ մի վե րին շնչու ղի ներ:  

Գաղտ նի շր ջան. Սո վո րա բար հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նը տևում է 
16-20 օր, տա տա նում նե րով ա վե լի եր կար՝ 11-24 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Հի վան դը ար տա զա տում է վի րուս ցա-
նա վո րու մից 5-7 օր ա ռաջ և մնում է վա րա կիչ ցա նա վոր ման շր ջա նի ա վար-
տից 5-7 օր ան ց: 
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Ըն կա լու նա կու թյուն. Չպատ վաստ ված մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը 
հա մընդ հա նուր է, կախ ված չէ տա րի քից, հի վան դա նում է ցան կա ցած ան ձ, ո րը 
չու նի յու րա հա տուկ իմու նի տետ: 

Ախ տա ծա գում. Մուտ քի դռ ներ են հա մար վում վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա-
թա ղանթ նե րը → հա րու ցիչ նե րը ան ցնե լով հա րա կից լիմ ֆա տիկ հան գույց ներ → 
ա ռա ջաց նում   են լիմ ֆա դե նիտ ներ → այ նու հետև թա փան ցե լով ա րյուն → ա ռա-
ջաց նում են վի րու սե միա → այ նու հետև ան ցնում են մակ րո ֆա գե րի հա մա կար-
գի բջիջ ներ → հե տո մաշ կի է պի թել → ա ռա ջաց նում են օ ջա խային բոր բո քային 
ռեակ ցիա, → ո րը ար տա հայտ վում է ցա նի տես քով:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր.  Պրոդ րո մալ՝ նա խան շան նե րի շր ջա նը տևում է 
1-3 օր, ո րին բնո րոշ են թույլ ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայի ախ տա նիշ-
ներ: Հա ճախ հի վան դու թյան մա սին մտա ծում են, ե րբ ի հայտ է գա լիս ցա նա-
վո րումը: Էք զան թե ման ա ռա ջա նում է հի վան դու թյան 1-3 օ րե րի ըն թաց քում՝ 
սկզբում դեմ քին և պա րա նո ցին, այ նու հետև շատ ա րագ տա րած վում է ամ-
բողջ մարմ նով: Հատ կա պես բնո րոշ է ցա նի ա ռա ջա ցու մը մեջ քին, հե տույ քին, 
ձեռ քե րի և ոտ քե րի տա րա ծիչ մա կե րես նե րին: Ցա նը տե ղա կայ վում է չփո փոխ-
ված մաշ կի վրա և ան հե տա նում 1-3 օր ան ց՝ չթող նե լով գու նա վո րում և թե-
փա վո րում, ին չով էլ կարմ րախ տը տար բեր վում է կարմ րու կից: Ցա նա վոր ման 
շր ջա նում ի հայտ է գա լիս նաև տա րած ված լիմ ֆա դե նի տը, հատ կա պես մե-
ծա նում են հե տին պա րա նո ցային և ծոծ րա կային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րը, 
ո րոնք շո շափ ելիս ան ցավ են և փա փուկ: Վեր ջին նե րիս մե ծա ցու մը տևում է 
2-3 շա բաթ, ինչը կարմ րախ տի ա ռա ջին և վեր ջին ախ տան շա նն է:

 Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում կարմ րախ տի կլի նի կա կան ըն թաց քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ

Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում կլի նի կա կան ըն թաց քը ա վե լի ծանր է, ին-
տոք սի կա ցիայի երևույթ նե րը ար տա հայտ ված են ա վե լի վառ և ա ռա վել եր կա-
րատև են: Հա ճախ են զար գա նում ա րթ րիտ ներ  և էն ցե ֆա լիտ ներ:

Հղի նե րի շրջանում կարմ րախ տը կա րող է ըն թա նալ թեթև, ա նախ տա նիշ և 
ծանր՝ նո րած նի մեջ ա ռա ջաց նե լով կարմ րախ տային հա մախ տա նիշ, ո րը հիմ-
նա կա նում ար տա հայտ վում է բնա ծին խուլ-համ րու թյամբ:

Բ նա ծին կարմ րախտ.  Բնա ծին կարմ րախ տային հա մախ տա նի շին բնո-
րոշ է կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի ե ռյա կը՝ կա տա րակ տա, սր տի ա րատ ներ, 
խլու թյուն: Ո րոշ հի վանդ նե րի դեպքում դրան զու գա հեռ կա րող են զար գա նալ 
հե պա տիտ, թո քա բորբ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ: 

Նո րա ծին նե րի մեծ մա սը ծն վում է մարմ նի թեր զանգ վա ծով, միկ րո ցե ֆա-
լիայով, ա նե միայով, թրոմ բո ցի տո պե նիայով: Որ պես կա նոն, ա րագ զար գա-
նում են ԿՆՀ-ի խան գա րում ներ և ո սկ րե րի ձևա փո խու թյուն ներ:

 Բար դու թյուն ներ. Զար գա նում են ա րթ րիտ ներ հի վան դա ցած մեծահասակ 
տղա մարդ կանց 30%-ի և կա նանց 5-6%-ի շր ջա նում: 
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Ե րե խա նե րի շրջանում ա ռա ջա նում է կարմ րախ տային էն ցե ֆա լիտ կամ 
մե նին գոէն ցե ֆա լիտ: Հա ճախ են նաև օ տիտ նե րը, թո քա բոր բե րը, հնա րա վոր է 
թրոմ բո ցի տո պե նիկ պուր պու րան: 

Ախ տո րո շում՝
•	 շ ճա բա նա կան ախ տո րո շում. կոմպ լե մեն տի կապ ման ռեակ ցիա և հե-

մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա
•	  հա կա մար մին նե րի ո րո շում, հատ կա պես հղի նե րի շր ջա նում:

 Բու ժում.  Չբար դա ցած դեպ քե րում բուժ ման կա րիք չկա: Ծանր դեպ քե-
րում ան ցկաց նում են դե զին տոք սի կա ցի ոն և հի պո սեն սի բի լի զաց նող թե րա-
պիա, նշա նա կում հա տուկ սնն դա կարգ և վի տա մին ներ: Ռու բե ո լյար ա րթ-
րիտ նե րի և էն ցե ֆա լիտ նե րի (մե նին գոէն ցե ֆա լիտ նե րի) զար գաց ման ժա մա-
նակ բու ժումն ան ցկաց նում են հա մա ձայն այս հա մախ տա նիշ նե րի թե րա-
պիայի կա նոն նե րի: 

ՔՈՒ ԹԵՇ 
Scarlet fever (A38)

 Հա րու ցիչ ներ. Հա րու ցի չը A խմ բին պատ կա նող բե տա-հե մո լի տիկ ստ րեպ-
տո կոկն է:

 Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ մարդն է և վա րա կա կի րը:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային 

ճա նա պար հով:
 Փո խանց ման ուղի. Հա րու ցի չը օր գա նիզմ է թա փան ցում շնչա ռա կան 

ուղիով՝ հա րուցիչի մուտքն օր գա նիզմ տե ղի է ունե նում քիթ-ըմ պա նային 
շրջա նի և բկանց քի լոր ձա թա ղանթ նե րի մի ջո ցով: Վա րա կը կա րող է տա րած-
վել եր րորդ ան ձի, խնամ քի ա ռար կա նե րի և խա ղա լիք նե րի մի ջո ցով: 

Ախ տա ծա գում.   Մուտ քի դռ ներն են քմային նշիկ նե րը, եր բեմն նաև վնաս-
ված մաշ կը (վեր քային կամ այր վածքային մա կե րե սը), սե ռա կան ուղի նե րի 
լոր ձա թա ղան թը:

Մակ րոoր գա նիզ մում ստ րեպ տո կո կը տա րած վում է լիմ ֆո գեն և հե մա տո-
գեն ուղի նե րով: Հի վան դու թյան կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը պայ մա նա վոր-
ված են հա րու ցի չի սեպ տիկ, տոք սիկ և ա լեր գիկ ազ դե ցու թյուն նե րով:

 Գաղտ նի շր ջան.   Գաղտ նի շր ջա նը սո վո րա բար տևում է 1-3 օր, հազ վա-
դեպ ա վե լի եր կար՝ մինչև 12 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Բու ժում չս տա ցած հի վան դը վա րա կիչ է 
10-21 օր, հա մա պա տաս խան հա կա ման րէային բուժ ման դեպ քում վա րա կե լի-
ու թյան տևո ղու թյու նը կր ճատ վում է մինչև 24 ժամ: 
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Ըն կա լու նա կու թյուն. Քու թե շի նկատ մամբ մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու-
նը հաս նում է 40%-ի: Քու թե շով մեկ ան գամ հի վան դա նա լուց հե տո մար դիկ 
ձեռք են բե րում բնա կան ա նըն կա լու նա կու թյուն ամբո ղջ կյան քի ըն թաց քում, 
չեն բա ցառ վում կրկ նա կի հի վան դաց ման դեպ քե րը:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր. Հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար ծա կի սկզ-
բով՝ դո ղով, սար սու ռով, ջեր մու թյան բարձ րա ց մամբ (38ºC և ա վե լի բարձր), 
ուղեկց վում է հետևյալ ախ տա նիշ նե րով.

•	  ցավ բկանց քում,
•	  տոն զի լիտ կամ ան գի նան ման երևույթ ներ
•	  հա րա կից ավ շա հան գույց նե րի այ տուց վա ծու թյուն, ցա վո տու թյուն, 

եր բեմն  բոր բո քում,
•	  մանր կե տա վոր փշան ման-պա պու լոզ ցա նա վո րում:

 Դա սա կար գում
Ըստ ձևի՝

1. տի պիկ
2. ա տի պիկ, ո րն էլ իր հեր թին բա ժան վում է՝

   ա. այր ված քային
   բ. վեր քային
   գ. հետծնն դյան
   դ. հետ վի րա հա տա կան 
Ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝

1. թեթև
2. մի ջին ծան րու թյան
3. ծանր
   ա. տոք սիկ
   բ. սեպ տիկ
   գ. տոք սի կո սեպ տիկ

 Ծան րու թյան չա փա նիշ ներն են՝
1. ին տոք սի կա ցիայի հա մախ տա նի շի ար տա հայտ վա ծու թյու նը
2. տե ղային փո փո խու թյուն նե րի ար տա հայտ վա ծու թյու նը 

Ըստ կլի նի կա կան ըն թաց քի բնույ թի՝
1. հարթ
2. ան հարթ, ո րն իր հեր թին լի նում է՝
   ա. բար դու թյուն նե րով
   բ. ե րկ րոր դային վա րա կի միա ցու մով
   գ. քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի սրա ցու մով

Կ լի նի կա. Քու թե շի տի պիկ ձևին բնո րոշ են բկանց քում ա ռաջ նային օ ջա խի 
առ կա յու թյու նը և հի վան դու թյա նը բնո րոշ նշան նե րը: Տար բե րում են քու թե շի 
զար գաց ման 4 շր ջան՝



Գ լուխ 1ինֆեկցիոն հիվանդություններ  |  113 

- ին կու բա ցի ոն կամ վա րակ ման
- սկզբ նա կան կամ նա խան շան նե րի
- ցա նա վոր ման կամ ծաղկ ման
- ռե կոն վա լես ցեն ցիայի կամ ա պա քին ման 

Ին կու բա ցի ոն շր ջա նը տա տան վում է մի քա նի ժա մից մինչև 7 օր, հա ճախ՝ 
2-4 օր:

Սկզբ նա կան շր ջա նը նե րա ռում է հի վան դու թյան ա ռա ջին ախ տա նիշ նե-
րի ա ռա ջա ցու մից մինչև ցա նի ա ռա ջաց ման ժա մա նա կաշր ջա նը՝ մոտ 1-2 օր: 
Քու թե շը սկս վում է սուր: Բնո րոշ են ին տոք սի կա ցիան, տեն դը, սուր տոն զի-
լի տը՝ հա րա կից շր ջան նե րի լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի լիմ ֆա դե նի տը: Ին տոք-
սի կա ցիան դրսևոր վում է ը նդ հա նուր վի ճա կի վա տաց մամբ, գլ խա ցա վով, 
սրտ խառ նո ցով, փսխու մով, տա խի կար դիայով: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը 
բարձ րա նում է մինչև 38ºC և ա վելի: Սուր տոն զի լի տի ախ տա նիշ ներն են՝ ցա-
վը կո կոր դում, բկանց քի և քմային նշիկ նե րի լոր ձա թա ղան թի սահ մա նա զատ-
ված հի պե րե միան, եր բեմն մանր բծա վոր է նան թե ման, ա ռաջ պա րա նո ցային 
լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա ցու մը, չա փա վոր կարծ րա ցու մը: Տոն զի լի տը 
հա ճախ կա տա ռալ բնույ թի է, կա րող է լի նել նաև լա կու նար կամ ֆո լի կու լյար:

Ցա նա վոր ման շր ջա նը սկս վում է սկզբ նա կան շր ջա նի գա գաթ նա կե տից՝ 
մանր բծա վոր ցա նի ա ռա ջա ց մամբ: Ը ստ մոր ֆո լո գիայի՝ ցա նը մանր բծա վոր 
է, իրե նից ներ կա յաց նում է 1-2 մմ չափե ր՝ մե կը մյու սին մոտ տե ղա կայ ված մանր 
բծեր: Ցա նի գույ նը ա ռա ջին օ րը վառ կար միր է, իսկ 3-4-րդ օ րե րին գու նազրկ-
վում է՝ դառնալով մինչև բաց վար դա գույ ն: Ցա նը հա ճախ լի նում է շատ ա ռատ, 
հազ վա դեպ՝ նոսր, տե ղա կայ վում է հիմ նա կա նում վեր ջույթ նե րին, պա րա նո ցի 
ա ռա ջային և կողմ նային մա կե րես նե րին, ո րո վայ նի վրա, գոտ կային շր ջա նում, 
ա զդ րի և սրուն քի ներ սային և հե տին մա կե րես նե րին, հատ կա պես բնա կան 
ծալ քե րի շր ջա նում: Մաշ կի ա նոթ նե րի մե խա նի կա կան վնաս ման հետևան-
քով եր բեմն գո յա նում են պե տե խիա ներ՝ ա ռա ջաց նե լով «Պաս տիայի գծե րը», 
ո րոնք ցա նի ան հե տա ցու մից հե տո պահ պան վում են ո րոշ ժա մա նակ: Քու-
թե շին բնո րոշ են լեզ վի յու րա հա տուկ փո փո խու թյուն նե րը: Ա ռա ջին օ րը այն 
պատ ված է լի նում սպի տակ փա ռով, 2-րդ օ րից սկ սած մինչև 5-րդ օ րը աս տի-
ճա նա բար  մաքր վում է՝ ձեռք բե րե լով «մո րու գույն»: Քու թե շի սուր շր ջա նում 
հի վան դը ունե նում է բնո րոշ տեսք՝ այ տե րի և շր թունք նե րի վառ կար միր ֆո նի 
վրա ա ռանձ նա նում են գու նատ քիթշր թուն քային ե ռան կյու ն ներ (Ֆի լա տո վի 
ախ տա նիշ):

Լա վաց ման շր ջա նը  սկս վում է հի վան դու թյան 2-րդ շա բաթ վա նից և տևում 
է 10-14 օր: Ո րոշ հի վանդ նե րի մաշկը, սկ սած 12-րդ օ րից սկսում է թե փո տել, 
բնո րոշ է խո շոր թե փու կա վոր թե փո տու մը՝ հիմ նա կա նում ձեռ քե րի  և ոտ քե-
րի մատ նե րի շր ջա նում: Մյուս շր ջան նե րում հնա րա վոր է մանր թե փո տում: 
Այս շրջա նում պահ պան վում են բարձր զգա յու նու թյու նը ստ րեպ տո կո կային 
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սու պե րին ֆեկ ցիայի նկատ մամբ և դրա հետ կապ ված՝ ին ֆեկ ցի ոն-ալեր գիկ և 
սեպ տիկ բար դու թյուն նե րի զար գաց ման վտան գը:

Քու թե շի ծանր ձևե րից են տոք սիկ, սեպ տիկ և տոք սի կա սեպ տիկ  տար-
բե րակ նե րը: Տոք սիկ ըն թաց քին բնո րոշ են վառ ար տա հայտ ված ին տոք սի կա-
ցիան, մինչև 40ºC և ավելի տեն դը: Դիտ վում են կրկն վող փսխում ներ, գլ խա-
ցավ, զա ռան ցանք, գի տակ ցու թյան կո րուստ, ցն ցում ներ: Բնո րոշ է «այր վող 
բկանց քի»  պատ կեր՝ տա րա ծուն կարմ րու թյուն, փա փուկ և կարծր քիմ քի սահ-
մա նին հաս նող հի պե րե միա, կե տային հե մո ռա գիկ է նան թե մա: Մաշ կի ցա նը 
վառ է, հի պե րե միկ ֆո նի վրա հե մո ռա գիա նե րով: Սիրտ-ա նո թային հա մա կար-
գի ախ տա հար ման ախ տա նիշ նե րը դիտ վում են հի վան դու թյան սկզ բից՝ ար-
տա հայտ ված տա խի կար դիայով, սր տի տո նե րի խլա ցու մով, զար կե րա կային 
ճնշման բարձ րա ցու մով: Տոք սի կո զի խո րաց ման հետևանքով ա ռա ջին օ րե րին 
հնա րա վոր է ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ շո կի զար գա ցում:

Քու թե շի սեպ տիկ ձևին բնո րոշ է ծանր թա րա խային և թա րա խա նեկ րո-
տիկ գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցու մը: Հի վան դի վի ճա կը գնա լով ծան րա նում 
է: Բկանց քի բոր բո քու մը ստա նում է նեկ րո տիկ բնույթ, նեկ րո զի օ ջախ ներ են 
գո յա նում նշիկ նե րի, քմային ա ղեղ նե րի, լեզ վա կի վրա: Զար գա նում է թա րա-
խային լիմ ֆա դե նիտ, հնա րա վոր է նաև ա դե նոֆ լեգ մո նա, թա րա խային օ տիտ, 
մաս տոի դիտ:  Պատ ճա ռա գի տա կան բուժ ման  բա ցա կա յու թյան դեպ քում զար-
գա նում է սեպ սիս և լե տալ՝ մա հա ցու ե լք:

 Լա բո րա տոր չա փա նիշ ներ
 Կա տար վում է հի վան դի բկանց քի ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն՝ 

բե տա-հե մո լի տիկ ստ րեպ տո կո կե րի հայտ նա բե րում կամ  ստ րեպ տո կո կային 
հա կած նի հայտ նա բե րում քիթ-ըմ պա նային ար տա զա տուկ նե րում՝ ան տի գե-
նային ա րագ թեստե րի մի ջո ցով: 

Ախ տո րո շում. Քու թե շի հիմ նա կան ախ տո րո շիչ նշան ներն են՝
• շփում քու թե շով կամ այլ ստ րեպ տո կո կային վա րա կով  հի վան դի հետ
• հի վան դու թյան սուր սկիզբ
• տենդ
• ին տոք սի կա ցիայի երևույթ ներ
• սուր տոն զի լիտ՝ ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նի տով
• վառ, սահ մա նա զատ ված հի պե րե միա  բկանց քում
• դեմ քի հի պե րե միայի ֆո նի վրա գու նատ քիթշր թուն քային ե ռան կյու ն
• մանր բծա վոր ցա նի վաղ ա ռա ջա ցում՝ ա ռա ջին 24 ժա մում, ո րն  ա վե լի 

ա ռատ է ծալ քե րի շր ջա նում
• լեզ վի դի նա միկ փո փո խու թյուն (մո րա գույն լե զու)
• խո շոր-թե փու կա վոր թե փո տում ոտ քե րի և ձեռ քե րի շր ջա նում

 Լա բո րա տոր մե թոդ. Հա րուցիչի հայտ նա բե րում ման րէա բա նա կան 
ե ղա նա կով: 
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Էքսպ րես մե թոդ. Ա րագ թեստի կի րա ռում՝ կոագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա:
 Սուր շր ջա նում ա րյան ը նդ հա նուր կլի նի կա կան հե տա զո տու թյամբ դիտ-

վում է լեյ կո ցի տոզ, նեյտ րո ֆիլյոզ, ԷՆԱ-ի ա րա գա ցում: 
Ա րյան շճա բա նա կան հե տա զո տում. Դիտ վում է հա կա մար մին նե րի տիտ-

րի աճ:
 Բու ժում. 
•	 Ան կող նային բու ժում, բար դա ցած ձևե րի և ծանր կլի նի կա կան ըն թաց-

քի դեպ քում հի վանդ նե րի հոս պի տա լա ցում
•	  Պատ ճա ռա գի տա կան  հա կա ման րէային
•	 Ախ տա ծա գու մային 
•	 Ախ տան շա նային:

 ՄԵ ՆԻՆ ԳԱ ԿՈ ԿԱՅԻՆ  ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ 
Meningococcal disease (A39-A39.4)

(Մե նին գա կո կային վա րակ A39 
 Մե նին գա կո կային մե նին գիտ A39.0, 

 Մե նին գակո կե միա A39.4)

 Հա րու ցիչ ներ. Մե նին գակո կային վար կի հա րու ցիչ ներն են Neisseria menin-
gitidis մե նին գա կո կե րը:

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյուր են հի վանդ մար դիկ և վա րա կա կիր-
նե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա-
նա պար հով:

 Փո խանց ման ուղի. Հի վան դու թյու նը տա րած վում է հի վանդ կամ վա րա-
կա կիր մար դու հետ ա ռողջ նե րի ան մի ջա կան շփ ման դեպ քում, ինչ պես նաև 
վա րակ ված մարդ կանց խո սե լու, հա զա լու, փռշ տա լու ժա մա նակ քթից և կո-
կոր դից շնչա ռա կան ար տա զա տուկ նե րի  տա րած ման  մի ջո ցով՝ շնչա ռա կան 
ուղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րով: 

Ախ տա ծա գում. Մուտ քի դու ռը վե րին շնչու ղի նե րի, հատ կա պես քթըմ պա-
նի, լոր ձա թա ղանթն է → որ տեղ ա ռա ջա նում է բոր բո քային պրո ցես →  վա րա կը 
թա փան ցում է ա րյան հուն → ա ռա ջաց նե լով մե նին գա կո կե միա → և ա նոթ նե րի 
պա տե րի էն դո թե լի վնա սում → ո րոնք ար տա հայտ վում են բազ մա թիվ ա րյու-
նա զե ղում նե րով: Մի շարք դեպ քե րում մե նին գա կո կե միան ըն թա նում է սեպ-
տի կո պիե միայի ձևով: Այս դեպ քում ներ քին օր գան նե րում → ա ռա ջա նում են 
ե րկ րոր դային մե տաս տա տիկ օ ջախ ներ (մե նին գա կո կային էն դո կար դիտ, իրի-
դո ցիկ լիտ և այլն) → հա րու ցիչ նե րը ան ցնում են ա րյան հոսք → իսկ այն տե ղից 
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գան գի խո ռոչ → թա փան ցե լով սու բա րախ նոի դալ տա րածք → ա ռա ջաց նում է 
ուղե ղի մե նին գեալ կամ փա փուկ թա ղան թի շճա թա րա խային, → կամ ուղե ղի 
մեծ կի սագն դե րի մա կե րե սի և հի մի թա րա խային բոր բո քում, → փո րոք նե րի 
է պեն դի մա, → ող նու ղե ղի ախ տա հա րում: Ծանր դեպ քե րում այն կա րող է ը նդ-
գր կել նաև ուղե ղա նյու թը՝ ա ռա ջաց նե լով  էն ցե ֆա լիտ: 

Ա ռա վել ծանր ըն թացք ունե ցող ձևե րի ախ տա ծագ ման հիմ քում ա ռաջ-
նային են հա մար վում տոք սիկ, ա լեր գիկ (աու տոա լեր գիկ կոմ պո նենտ նե րը): 
Կայ ծակ նային մե նին գի տի (գե նե րա լի զաց ված ձև) հիմ քում ըն կած է ին ֆեկ ցի-
ոն-տոք սիկ շո կը:

 Գաղտ նի շր ջան. Վա րա կի պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ 
գա լու ժա մա նա կաշր ջա նը տա տան վում է 2-10 օր, սո վո րա բար 3-4 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Քա նի դեռ մե նին գա կո կերն առ կա են 
քթի և կո կոր դի ար տա զա տուկ նե րում՝ հի վան դը վա րա կե լու ըն դու նակ է: Մե-
նին գա կո կե րը սո վո րա բար ան հե տա նում են քիթ-ըմ պա նից 24 ժամ վա ըն թաց-
քում՝ հա կա ման րէային դե ղա մի ջոց նե րի ըն դու նու մից հե տո: Վա րա կիչ է միայն 
մե նին գի տի նա զո ֆա րեն գիալ կլի նի կա կան ձևը, իսկ մե նին գա կո կե միան և 
մե նին գեալ թա ղան թի ախ տա հա րու մը՝ ուղե ղային կլի նի կա կան ար տա հայ-
տու թյամբ, չու նի հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը բա վա կա նին բարձր է՝ 95%, 
գրե թե բո լոր մար դիկ վա րակ վում են հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րով սերտ 
շփ ման պայ ման նե րում, սա կայն միայն 0,1%-ի դեպքում է, որ ի հայտ են գա լիս 
հի վան դա գին նշան ներ, հի վան դու թյան կլի նի կա կան երևույթ ներ: Հի վան դու-
թյուն ա ռա ջաց նում է հա րուցիչի տոք սիկ շտա մը:

 Դա սա կար գում 
Ա.  ա ռաջ նային տե ղային ձև՝

1.  մե նին գա կո կակ րու թյուն
2 . սուր նա զո ֆա րին գիտ
3. մե նին գա կո կային թո քա բորբ

Բ.  հե մա տո գեն  գե նե րա լի զաց ված ձև՝
1. մե նին գա կո կե միա՝ 
        ա) տի պիկ       բ) կայ ծակ նային      գ) քրո նիկ
2. մե նին գիտ
3. մե նին գոէն ցե ֆա լիտ
4. խա ռը ձև (մե նին գա կո կե միա և մե նին գիտ)
5.  հազ վա դեպ հան դի պող ձևեր (մե նին գա կո կային էն դո կար դիտ, ա րթ-

րիտ, իրի դո ցիկ լիտ):
 Մե նին գա կո կակ րու թյան ժա մա նակ վա րա կա կի րը որևէ կլի նի կա կան նշան-

ներ չի ունե նում: 
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Սուր նա զո ֆա րին գի տի ձևով մե նին գա կո կային վա րա կը ըն թա նում է ը նդ-
հա նուր ին տոք սի կա ցիայի և վե րին շնչու ղի նե րի ախ տա հար ման ախ տա նիշ նե-
րով: Բնո րոշ է նշիկ նե րի, փա փուկ քիմ քի քմային ա ղեղ նե րի թույլ հի պե րե միա 
կամ նույ նիսկ հի պե րե միայի բա ցա կա յու թյուն, ո րի ֆո նի վրա աչ քի են ը նկ-
նում ըմ պա նի հե տին պա տի հի պե րե միան և այ տու ցը, լիմ ֆոիդ ֆո լի կուլ նե րի 
գե րա ճը:

 Մե նին գա կո կային թո քա բոր բը ըն թա նում է ծանր օ ջա խային կամ բլ թային 
ա ռաջ նային թո քա բոր բի ձևով:

 Մե նին գա կո կե միա. Սա բուռն, ա րագ և ծանր ըն թա ցող մե նին գա կո կային 
սեպ սիս է: Ըն թա նում է ար տա հայտ ված տոք սի կո զով և ե րկ րոր դային մե-
տաս տա տիկ օ ջախ նե րով: Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր՝ դո ղով, սար սու-
ռով, ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է մինչև 39-41ºC: Հե տա գա յում ջեր մու թյու նը 
կա րող է ստա նալ մշ տա կան բնույթ, հնա րա վոր է նաև ջեր մու թյան բա ցա կա-
յու թյուն: Ը նդ ո րում, ջեր մու թյան ար տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նը (բարձր 
թվեր) դեռևս չի վկայում հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քի մա սին: Այս պես՝ ին-
ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կի ժա մա նակ  ջեր մու թյու նը կա րող է իջ նել՝ դառնալով 
են թա տեն դային  և նոր մալ: Ջեր մու թյան հետ զու գա հեռ դիտ վում են նաև 
գլխա ցավ, ը նդ հա նուր թու լու թյուն, վեր ջույթ նե րի և մեջ քի մկա նա ցա վեր, 
մաշ կի գու նա տու թյուն և ցիա նոզ, զար կե րա կային ճնշ ման իջե ցում, տա խիպ-
նոէ, տա խի կար դիա: Ա ռա վել վառ և մե նին գա կո կե միային բնո րոշ յու րա հա-
տուկ ախ տան շան է էկ զան թե ման: Այն ցա նի բնույ թով, ցա նային տար րե րի չա-
փե րով, տե ղա կա յ մամբ կա րող է լի նել բազ մաբ նույթ: Ցա նը ի հայտ է գա լիս 
հի վան դու թյան սկզ բից սկ սած 5-15 ժամ հե տո, եր բեմն 2-րդ օր վա նից, ե րբ 
հի վան դը ջեր մում է: Ա ռա վել հա ճախ դիտ վում են պե տե խիա ներ (պուր պու-
րա, էկ խիմոզ), ոչ հստակ եզ րե րով՝ ա ստ ղաձև նեկ րո տիկ, շո շափ ելիս, եր բեմն 
մաշ կից բարձր: Ցա նը հիմ նա կա նում տա րած վում է մեջ քին, հե տույ քին, վեր-
ջույթ նե րին՝ հիմ նա կա նում ա զդ րե րի դր սային մա սե րին, իրա նին, հազ վա դեպ՝ 
դեմ քին, այն ա ռատ է և հա կում ունի միա ձուլ ման: Խո ր և մեծ ա րյու նա զե ղում-
նե րը մե ռու կա նում են, ին չից հե տո այդ օ ջախ նե րը քայ քայ վում են, և տե ղում 
զար գա նում են խո ր խո ցեր: Վեր ջույթ նե րում հյուս վածք նե րի նեկ րո զը կա րող է 
բե րել ան վե րա դարձ դե ֆեկտ նե րի ա ռա ջաց ման (մատ նե րի ֆա լանգ նե րի, քթի 
ծայ րի, ա կան ջա խե ցու և այն): Հա րուցիչի մե տաս տա զը կա րող է դիտ վել նաև 
հո դե րում՝ բե րե լով ա ռա վե լա պես մանր հո դե րի ախ տա հար ման: Ա րթ րիտ նե րը 
ա ռա ջա նում են ա վե լի ո ւշ՝ 1-ին շա բաթ վա վեր ջում և 2-րդ շա բաթ վա սկզ բում: 
Ե րկ րոր դային մե տաս տա տիկ օ ջախ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ աչ քի ա նո թա-
թա ղան թում, սր տամ կա նում,  թո քե րում, մա կե րի կամ նե րում, ա վե լի հազ վա-
դեպ՝  ե րի կամ նե րում, լյար դում, ո սկ րա ծու ծում:

Կայ ծակ նային մե նին գա կո կե միան մե նին գա կո կային վա րա կի ա մե նա ծանր 
ձևն է, ո րն ըն թա նում է բուռն և ունե նում է ան բա րեն պաստ  ե լք՝ կայ ծակ նային 
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մահ: Ը ստ է ու թյան այս կլի նի կա կան ձևը իրե նից ներ կա յաց նում է ին ֆեկ ցիոն-
տոք սիկ շոկ: Այն զար գա նում է հան կար ծա կի,  ջեր մու թյան բարձ րա ցմամբ՝  
մինչև 40-41ºC, և մի քա նի ժա մում փո խա րին վում է հի պո թեր միայով: Էկ զան-
թե ման այս դեպ քում ա ռա ջա նում է 1 ժամ վա ըն թաց քում և, միա ձուլ վե լով, 
ա ռա ջաց նում է խո շոր ա րյու նա զե ղու մային օ ջախ ներ, ո րոնք կա րող են ա րագ 
նեկ րոզ վել: Մաշ կի վրա ա ռա ջա նում են ցիա նո տիկ օ ջախ ներ կամ բծեր (դիա-
կային հետ քեր): Կա րող են դիտ վել ա րյու նա հո սու թյուն ներ քթից, մար սո ղա-
կան հա մա կար գից և այլ օր գան նե րից:

Ք րո նիկ մե նին գա կո կե միան հան դի պում է հազ վա դեպ, կա րող է տևել մի 
քա նի շա բա թից մինչև մի քա նի տա րի: Ջեր մու թյու նը ին տեր միտ վող է, եր բեմն 
ա նընդ հատ: Ցա նը պո լի մորֆ է՝ էք սու դա տիվ է րի թե մայի տես քով: Ռե մի սիայի 
ժա մա նակ ջեր մու թյու նը բա ցա կա յում է, ցա նը կա րող է ան հե տա նալ, կա րող 
են զար գա նալ ա րթ րիտ ներ, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա:

 Մե նին գիտ՝ ուղե ղի մե նին գեալ թա ղան թի ախ տա հա րում. Այն կոչ վում է նաև 
ա ռաջ նային կամ ցե ռեբ րոս պի նալ մե նին գա կո կային մե նին գիտ; Կա րող է զար-
գա նալ նա զո ֆա րին գի տից հե տո կամ հան կար ծա կի՝ ա ռանց նա խան շան նե րի: 
Մե նին գի տին բնո րոշ ախ տա նիշ ներն են՝ տենդ, գլ խա ցավ, փսխում: Դիտ վում 
է ուժեղ ար տա հայտ ված նո պա յաձև  գլ խա ցավ, ո րը ո ւժգ նա նում է գի շե րը, 
մարմ նի դիր քի փո փո խու թյան ժա մա նակ, կտ րուկ ձայ նից և այլն: Փս խու մը 
դիտ վում է ա ռանց նա խոր դող սրտ խառ նո ցի, ո րից հե տո հի վան դի վի ճա կը 
չի թեթևա նում: Մե նին գի տի ժա մա նակ դիտ վում է ուղե ղային և տե սո ղա կան 
խան գա րում ներ՝ հի պե րէս թե զի  ֆո տո ֆո բիա, հի պե րալ գե զիա, հի պե րօս միա: 
Շա տե րը մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում ունե նում են ցն ցում ներ, գի տակ ցու թյան 
խան գա րում ներ, ա պա՝ կո րուստ, ո րին կա րող է նա խոր դել հո գե վար քագ-
ծային՝ պսի խո մո տոր գրգռ վա ծու թյու նը: Մե նին գի տի ժա մանակ ա ռաջ նային 
են մե նին գեալ ախ տա նիշ նե րը՝ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում, Կեռ նին գի 
ախ տա նիշ, Բրուդ զինս կու (վե րին, մի ջին, ստո րին), Բեխ տերևի, Մեյ բյու սի և 
այլ ախ տա նիշ ներ: Սրանք զար գա նում են հի վան դու թյան հենց ա ռա ջին օ րից: 
Մե նին գի տով հի վան դն ունենում է նաև ախ տա բա նա կան՝ պա թո լո գիա կան 
ռեֆ լեքս ներ (Գոր դո նի, Ռո սո լի մո, Բա բինս կի և այլն) և վե գե տա տիվ նյար-
դային հա մա կար գի խան գա րում ներ՝ կար միր դեր մոգ րա ֆիզ մի տես քով: Այլ 
օր գան հա մա կար գե րի ախ տա հա րու մը մե նին գի տի ժա մա նակ պայ մա նա վոր-
ված է ին տոք սի կա ցիայով: Կա րող է դիտ վել քթի և շր թուն քի հեր պե տիկ ցան:

Մե նին գա կո կային մե նին գի տի բար դու թյուն ներն են՝ կայ ծակ նային մե նին-
գի տը, գլ խու ղե ղի ո ւռ ճա ցու մը և այ տու ցը, ցե րեբ րալ հի պո թեն զիայի հա մախ-
տա նի շով ըն թա ցող մե նին գի տը, է պեն դի մա տի տը:

Մե նին գոէն ցե ֆա լի տը մե նին գա կո կային վա րա կի հա մե մա տա բար հազ-
վա դեպ հան դի պող կլի նի կա կան ձևն է, ո րի ըն թաց քում գե րակշ ռում են 
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էն ցե ֆա լի տի ախ տա նիշ նե րը, իսկ մե նին գեալ ախ տա նիշ նե րը ա վե լի թույլ են 
ար տա հայտ ված:

Խա ռը ձևը ըն թա նում է մե նին գի տի, մե նին գա կո կե միայի ցա նային ար տա-
հայ տու թյամբ և մե նին գոէն ցե ֆա լի տի երևույթ նե րով: Այս կլի նի կա կան ձևը 
հան դի պում է 25-50%  դեպ քե րում: Կլի նի կո րեն դրսևոր վում է մե նին գա կո կային 
սեպ սի սի և ուղե ղա թա ղան թի ախ տա հար ման ախ տա նիշ նե րով: Հազ վա դեպ 
հան դի պող դեպ քե րից են ա րթ րիտ նե րը, պո լիարթ րի տը, էն դո կար դի տը, իրի-
դո ցիկ լի տը, ո րոնք մե ծա մա սամբ դառ նում են մե նին գա կո կե միայի ա ռա ջաց-
ման պատ ճառ: Հա մա պա տաս խան բուժ ման դեպ քում ել քը բա րեն պաստ է: 

Ախ տո րո շում ըստ՝    
•	 հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի 
•	 կ լի նի կա կան տվյալ նե րի
•	  լա բո րա տոր՝ ման րէա բա նա կան  հե տա զո տու թյան 
•	 շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյան՝ պա սիվ հե մագ լյու տի նա ցիայի՝ 

Պ ՀԱՌ, և իմու նա ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա՝ Ի ՖԱ, մե թոդ նե րով:
 Բու ժում՝ 
•	 Պատ ճա ռա գի տա կան 
•	 Ախ տա ծա գու մային 
•	 Ախ տան շա նային
•	  Վե րա կանգ նո ղա կան հա մա լիր բու ժում:

 ԼԵ ԳԻ Ո ՆԵ ԼՈԶ/ԼԵ ԳԻ Ո ՆԵՐ ՆԵ ՐԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ,  
ԼԵ ԳԻ Ո ՆԵ ԼԱՅԻՆ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ 

Legionellosis (Legionnaire disease, Legionnaires’ pneumonia A48.1) 

Հա րու ցիչ ներ.  Ներ կա յումս հայտ նի են Legionella pneumophila-ի 18 շճա տի-
պեր, ո րոն ցից հի վան դու թյան ծա գում նա բա նու թյան մեջ ա ռա վել նշա նա կու-
թյուն ունի L.pneumophila-ի ա ռա ջին շճա տի պը: 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րա կի աղ բյուր է հի վանդ մար դը:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հա մա ճա րա կա բա նո րեն հաս տատ ված է վա րա-

կի փո խանց ման օ դա կա թի լային (աէ րո գեն) մե խա նիզ մը, չեն բա ցառ վում նաև 
վա րա կի փո խանց ման այլ մե խա նիզմ ներ: 

Փո խանց ման ուղի. Ա պա ցուց ված է, որ հի վան դու թյու նը կապ ված է այն 
շի նու թյուն նե րի հետ, որ տեղ առ կա են ան սարք օ դա փո խիչ ներ, օ դո րա կիչ ներ 
(կոն դի ցի ո ներ ներ): Վա րա կի փո խանց ման ջրային ուղին ևս հա վա նա կան է: 

Ախ տա ծա գում՝ Հա րուցիչի հա մար մուտ քի դռ ներ են շնչառա կան ուղի-
նե րի լոր ձա թա ղան թը → ան ցնե լով ա րյուն → հա րու ցիչ նե րը տե ղա կայ վում 
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են տար բեր օր գան ներ (ավ շային հան գույց ներ, լ յարդ, փայ ծաղ, ո սկ րա-
ծուծ, ե րի կամ ներ) → ա ռա ջաց նե լով ախ տա բա նա կան գոր ծըն թաց ներ՝ հե-
մո ռա գիկ-բոր բո քային և նեկ րո բի ո տիկ փո փո խու թյուն ներ տար բեր օր-
գան նե րում, ա ռա ջին հեր թին՝ թո քե րում, որ տեղ հայտ նա բեր վում են օ ջա-
խային և միա ձուլ վող թո քա բոր բեր՝ հա ճախ թա րա խա կույ տով  և ֆիբ րի-
նոզ պլև րի տով: 

Գաղտ նի շր ջան.  Վա րակ վե լու պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի 
հայտ գա լը տևում է 2-10 օր, ա ռա վել հա ճախ՝ 5-6 օր: 

Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Մար դուց մար դուն փո խան ցու մը դեռևս  
ա պա ցուց ված չէ: Վա րակ ված մար դուց վա րա կը ան ցնում է միայն աղ տոտ ված 
և ֆիլտ րե րը չփոխ ած օ դո րա կիչ սար քե րի մի ջո ցով: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Հի վան դու թյան դեպ քե րի հա ճա խա կա նու թյու նը մե-
ծա նում է տա րի քի հետ զու գըն թաց, հատ կա պես ծխող, շա քա րախ տով, թո քե-
րի հի վան դու թյուն նե րով և ա նըն կա լունակու թյան ճնշ ված հա մա կար գով ան-
ձանց շրջանում: Տղա մար դիկ ա վե լի հա ճախ են հի վան դա նում լե գիո նե լո զով: 
Նկա րագրված են բռն կում ներ հոս պի տա լաց ված ան ձանց շր ջա նում, ե րբ հի-
վան դա նո ցի օ դո րա կիչ նե րը ան սարք են: Հի վան դու թյու նը զգա լի ցածր է մինչև 
20 տա րե կան նե րի մոտ: 

Կ լի նի կա
 Դա սա կար գում

1. Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյուն
2. Պոն տիա կի տենդ
3. Ֆորտ-Բրա գի տենդ

 Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյուն 
Հի վան դա նում են հիմ նա կա նում մե ծա հա սակ տղա մար դիկ: Գրանց վում են 

կար ճատև բռն կում ներ՝ բա վա կա նին բարձր մա հա ցու թյամբ՝ 20-25 %։
 Հի վան դու թյու նը սկս վում է մկա նա ցա վե րով և գլ խա ցա վե րով, ո րոնք 

տևում են 1-2 օր, այ նու հետև ա ռա ջա նում է դող, սար սուռ, ջեր մու թյան բարձ-
րա ցում՝ մինչև 40ºC և ա վե լի, հնա րա վոր են խոս քի և գի տակ ցու թյան խան-
գա րում ներ, ա տաք սիա: Հի վան դու թյան 3-4-րդ օր վա նից միա նում են հա զը, 
հևո ցը, ցա վերը կրծ քա վան դա կում: Մի քա նի օր ան ց հա զի ժա մա նակ ար տա-
զատ վում է լոր ձաթա րա խային և ա րյու նային խորխ: Աուս կուլ տա տիվ լս վում 
են մանր բշ տի կային խզ զոց ներ և պլև րայի քս ման աղ մուկ: Թո քե րի ախ տա-
հա րու մը  կա րող է բե րել թա րա խա կույ տի ա ռա ջաց ման և ըն թա նալ դի ֆուզ 
բրոն խ ո լի տով և ալ վե ո լի տով:

 Հի վանդ նե րի վի ճա կը ա ռա ջին օ րե րից ծան րա նում է:
 Հի վան դի լե զուն չոր է՝ պատ ված շա գա նա կա գույն փա ռով, հի վանդ նե րը 

գան գատ վում են փո րա ցա վե րից, փսխում նե րից, լու ծից: Շո շա փե լիս ա ռա ջա-
նում են ցա վեր ո րո վայ նում: Լյար դը և փայ ծա ղը մե ծա ցած չեն:
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 Կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րը կապ ված են 
բարձր ջեր մու թյան և նյու թա փո խա նա կային խան գա րում նե րի հետ: Ող նու ղե-
ղային հե ղու կում շե ղում ներ չեն հայտ նա բեր վում: Ե րի կամ նե րի ախ տա հա րու-
մը դրսևոր վում է սպի տա մի զու թյամբ (պ րո տե ի նու րիա), հե մա տու րիայով, մե-
զի մեջ հայտ նա բեր վում են սպի տա կուց ներ, լեյ կո ցիտ ներ, գլա նակ ներ: Զար-
գա նում է նաև ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն, ին չը հի վան դի լա վա նա լուց 
հե տո պահ պան վում է մոտ 9 ա միս: Ծայ րա մա սային ա րյան պատ կե րում դիտ-
վում է լեյ կո ցի տոզ՝ ձախ թե քու մով, լիմ ֆո ցի տո պե նիա, թրոմ բո ցի տո պե նիա, 
Է ՆԱ-ի բարձ րա ցում մինչև 80 մմ/ ժամ և ա վե լի: Գրանց վում են հի պո նատ րիե-
միա, մե տա բո լիկ ա ցի դոզ, ռես պի րա տոր ալ կա լոզ, ալ բու մին նե րի քա նա կի 
իջե ցում, բի լի ռու բի նի քա նա կի և տրան սա մի նազ նե րի ու հիմ նային ֆոս ֆա-
տա զայի ֆեր մեն տա տիվ ակ տի վու թյան բարձ րա ցում:

 Թո քե րի ռենտ գեն հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վում են միա կող մա-
նի կամ ե րկ կող մա նի թո քային ին ֆիլտ րա տիվ բոր բո քային օ ջախ ներ, ա ռա-
վել հա ճախ՝ աջ թո քի ստո րին բլ թում: Ո րոշ դեպ քե րում թո քե րում ա ռա ջա նում 
են խո ռոչ ներ: Թո քե րի ար մատ նե րը քիչ են ախ տա հար վում, պլև րան՝ հա ճախ: 
Էք սու դա տիվ պլև րի տը հան դի պում է հի վանդ նե րի 50%-ի շրջանում: Հի վանդ-
նե րը սկ սում են լա վա նալ 2-րդ շա բա թից սկ սած, ե րբ ջեր մու թյու նը սկ սում է 
իջ նել լի զի սով: Ռե կոն վա լես ցեն ցիայի շր ջա նը տևա կան է, պահ պան վում են 
աս թե նիան, գի տակ ցու թյան կո րուս տը: Ծխող նե րի վե րա կանգ նու մը էլ ա վե-
լի եր կար է տևում՝ ա վե լի քան  եր կու տա րի: Լե գի ո ներ նե րի հի վան դու թյու նը 
կա րող է ըն թա նալ նաև որ պես ներ հի վան դա նո ցային վա րակ: Զար գա նում է 
սո վո րա բար այլ հի վան դու թյուն նե րի, հատ կա պես իմու նադե ֆի ցի տի առ կա յու-
թյան դեպ քում: 

Պոն տիա կի տենդ
 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է մի ջի նը 36 ժամ: Ըն թա նում է որ պես սուր շնչա-

կան վա րակ: Հի վանդ նե րը ունե նում են բարձր ջեր մու թյուն, չոր հազ, ցա-
վեր կո կոր դում, լու սա վա խու թյուն, ան քնու թյուն, կա րող են ա ռա ջա նալ լուծ, 
փսխում: Հի վան դա ցու թյու նը գրանց վում է տար վա տաք ե ղա նակ նե րին, ա վե-
լի հա ճախ ծխող նե րի, ալ կո հոլ չա րա շա հող նե րի, քրո նիկ հի վան դու թյուն նե-
րով տա ռա պող նե րի և տա րեց նե րի մոտ: Հի վան դու թյան տևո ղու թյու նը ա ռանց 
բուժ ման 2-5 օր է:

 Ֆորտ-Բրա գի տենդ 
Ըն թա նում է ջեր մային (տեն դային) ռեակ ցիայով և ցա նով: Ցա նը կա րող է 

լի նել խո շոր բծա վոր, կարմ րու կան ման, պե տե խիալ բնույ թի: Հի վան դու թյա նը 
բնո րոշ  որևէ բնո րոշ ախ տա նիշ նկա րագր ված չէ: 

Ախ տո րո շու մը հիմն ված է՝ 
•	 հա մա ճա րա կային իրա վի ճա կի
•	 կ լի նի կա կան դրսևո րում նե րի



122 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

•	  ռենտ գեն  հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի
•	  լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա:

 Բու ժում՝  
•	 պատ ճա ռա գի տա կան 
•	 օք սի գե նո թե րա պիա՝ թթ ված նա բու ժու թյուն
•	  դե զին տոք սի կա ցի ոն՝ հե ղու կա բու ժու թյուն 
•	 ախ տա ծա գու մային 
•	 սիմպ տո մա տիկ կամ ախ տան շա նային բու ժում։

ՋՐ ԾԱ ՂԻԿ (ՀԵՐ ՊԵՍ ԶՈՍ ՏԵՐ) 
Chickenpox/Herpes Zoster (Varicella  B01)

 Հա րու ցիչ ներ. Ջր ծա ղի կի հա րու ցի չը մարդ կային (ալ ֆա) հեր պես  վի րուս 
3-ն է (Varicella-Zoster virus, VZV), հեր պես վի րուս նե րի խմ բի ներ կա յա ցու ցի չը:

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կը տա րա ծում են ջր ծա ղի կով հի վանդ ե րե խա-
նե րը՝ սկ սած հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նի 1-2-րդ օ րից մինչև ցա նա վո րու-
մից սկ սած 5-րդ օ րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային 
ճա նա պար հով:

 Փո խանց ման ուղի.  Հա րու ցի չը ան ցնում է մար դուց մար դուն ան մի ջա-
կան սերտ շփ ման դեպ քում՝ օ դային և կա թի լային ճա նա պար հով բշ տի կային 
հե ղու կի կամ շնչա ռա կան ուղու ար տա զա տու կնե րի աէ րո զո լե րի տա րած ման 
հետևան քով: Ա նուղ ղա կի ո րեն վա րա կը կա րող է փո խանց վել վա րակ ված 
մարդ կանց բշ տի կային կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի ար տա զա տուկ նե րով թարմ 
աղ տոտ ված ա ռար կա նե րի և իրե րի մի ջո ցով: 

Ախ տա ծա գում. Հա րուցիչի մուտ քի դռ ներն են վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա-
թա ղանթ նե րը, → որ տեղ կա տար վում է վի րու սի ա ռաջ նային ռեպ լի կա ցիա → 
բազ մա ցած վի րուս նե րը կու տակ վում են → այ նու հետև ան ցնում են ա րյուն → 
այն տե ղից էլ վեր նա մաշ կի փշան ման շերտ՝ → լոր ձա թա ղան թի է պի թե լի բջիջ-
ներ → ա ռա ջաց նե լով դիստ րո ֆիկ փո փո խու թյուն ներ, → ո րն ար տա հայտ վում է 
վե զի կու լյար ցա նի տես քով՝ ջր ծա ղի կին բնո րոշ բշ տիկ ներ՝ լց ված դեղ նա վուն 
հե ղու կով → ցա նա վո րում ա ռա ջա նում է նաև բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան-
թում, վե րին շնչու ղի նե րի, հազ վա դեպ՝ մի զա սե ռա կան և ստա մոքս-ա ղի քային 
ուղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա: Գե նե րա լի զաց ված կլի նի կա կան ձևե-
րի դեպ քում ախ տա հար վում են նաև ներ քին օր գան նե րը → որ տեղ ա ռա ջա-
նում են ա րյու նա զե ղում ներ → այ նու հետև նեկ րո զի օ ջախ ներ: Բա ցի դրա նից, 
վի րու սը հակ ված է ախ տա հա րե լու նյար դային հյուս ված քը (ու նի նեյ րոտ րոպ 
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հատ կու թյուն)՝ հատ կա պես մի ջո ղային սպի նալ հան գույց նե րը, դի մային և 
ե ռորյակ նյար դե րի հան գույց նե րը: Մակ րոօր գա նիզ մի իմուն ռեակ տի վա կա-
նու թյան ան կման դեպ քում տե ղի է ունե նում վա րա կի ռեակ տի վա ցիա՝ վի րու-
սը զգա ցող նյար դե րի ո ւղ ղու թյամբ տա րած վում է մաշ կի վ րա` ա ռա ջացնե լով 
գոտևո րող հեր պե սի կլի նի կա կան դրսևո րում:

 Գաղտ նի շր ջան. Վա րակ վե լու պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի 
հայտ գա լը տևում է 2-3 շա բաթ, սո վո րա բար 14-16 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վա րա կե լի ու թյու նը հիմ նա կա նում տևում 
է 5 օր, հա ճախ 1-2 օր` ցա նա վոր ման սկզ բից, և շա րու նակ վում է մինչև բո լոր 
բշ տե րի կեղև նե րով ծածկ վե լը։ Ըն կա լու նակ ան ձինք վա րա կիչ են հա մար վում 
ազ դե ցու թյան են թարկ վե լուց 10-21 օր հե տո: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը բարձր է մինչև 10 տա րե կան 
ե րե խա նե րի շր ջա նում: Ա վե լի բարձր տա րի քում այն աս տի ճա նա բար նվա-
զում է: Հի վան դու թյու նը խիստ հպա վա րա կիչ է: Օ ջա խում ըն կա լու նա կու թյու-
նը հաս նում է մոտ 80-90%-ի: Հի վան դա նա լուց հե տո ձեռք են բե րում կա յուն 
ա նըն կա լու նա կու թյուն և ջր ծա ղի կով կյան քի ըն թաց քում այլևս չեն հի վան դա-
նում: Կրկ նա վա րակ չի դիտ վում, այն եր բեմն շփո թում են գոտևո րող որ քի նի 
հետ, ո րը ջր ծա ղի կի հետ «քույր հի վան դու թյուն ներ» ե ն՝ կլի նի կա կան ար տա-
հայ տու թյամբ շատ նման: Այս հի վան դու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը հաս տատ-
վում է լա բո րա տոր՝ վի րու սի տար բեր կեն սա տի պե րի հայտ նա բեր մամբ:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
 Դա սա կար գում 
Ըստ ձևի՝ Ը ստ ծան րու թյան՝
1. տի պիկ 1. թեթև
2. ա տի պիկ՝ 2. մի ջին ծան րու թյան
  - ռու դի մեն տար 3. ծանր
  - պուս տուլյոզ
  - բու լոզ
  - հե մո ռա գիկ
  - գանգ րե նոզ կամ մե ռու կային 
  - գե նե րա լի զաց ված (վիս ցե րալ)

 Ծան րու թյան չա փա նիշ ներն են՝
- ին տոք սի կա ցիայի ար տա հայտ վա ծու թյու նը
- տե ղային փո փո խու թյուն նե րի ար տա հայտ վա ծու թյու նը 

Ըստ ըն թաց քի՝
1. հարթ
2. ան հարթ՝

- բար դու թյուն նե րով
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- ե րկ րոր դային  վա րա կի միա ցու մով
- քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի սրա ցու մով

Ջր ծա ղի կի տի պիկ ձևե րը
Պ րոդ րո մալ կամ նա խան շա ննե րի  շր ջա նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 

1-2 օր, եր բեմն բա ցա կա յում է: Բնո րոշ վում է թույլ ար տա հայտ ված ին տոք-
սի կա ցիայով, են թա տեն դային ջեր մու թյամբ, հազ վա դեպ՝ մանր կե տա վոր 
կամ բծա վոր էկ զան թե մայով (rash), ո րը նա խոր դում է հի վան դու թյա նը բնո-
րոշ  բշտիկ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Ցա նա վոր ման շր ջա նը կա րող է տևել 1-5 օր, 
եր բեմն ա վե լի: Հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր, ջեր մու թյան բարձ րա ց մամբ 
մինչև 38,5ºC, չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիայով, բնո րոշ բշ տի-
կային ցա նի ա ռա ջա ց մամբ: Ա ռա ջին բշ տիկ նե րը ա ռա ջա նում են իրա նի, գլխի 
մա զա ծածկ մա սի և դեմ քի վրա: Ցա նի զար գաց ման շար ժըն թա ցը  (բիծ-հան-
գույ ցիկ-բշ տիկ-կեղևիկ) ա րագ է ըն թա նում: Բի ծը վերած վում է բշ տի կի մի քա-
նի ժա մում, բշ տի կը՝ կեղևի կի մեկ-եր կու օ րում: Ցա նը տե ղա կայ վում է ոչ ին-
ֆիլտ րաց ված հիմ քի վրա, շր ջա պատ ված  է հի պե րե միկ գո տի ով, պա տե րը 
լար ված են, պա րու նա կու թյու նը՝ թա փան ցիկ: Ե րկ րորդ օր վա նից բշ տի կի մա-
կե րե սը թոր շո մում է, կենտ րո նը՝ պոր տի կի նման ներհր վում: Հե տո ա ռա ջա նում 
են կեղևիկ ներ, ո րոնք 4-7 օ րում չո րա նում և ը նկ նում են: Հի վանդ նե րի ցա նա-
վո րու մը շա րու նակ վում է ևս 2-5 օր, այդ պատ ճա ռով դիտ վում է «կեղծ պո լի-
մոր ֆիզմ»: Բշ տիկ ներ գո յա նում են նաև լոր ձա թա ղանթ նե րին, դրանք ա վե լի 
նուրբ են և ա րագ բաց վե լով վե րած վում են է րո զիա նե րի՝ է պի թե լի վնաս ման, 
ո րոնք քիչ ցա վոտ են, լա վա նում են 3-5 օ րում: Յու րա քան չյուր նոր ցա նա վո-
րում ուղեկց վում է ջեր մու թյան բարձ րա ց մամբ, այդ պատ ճա ռով ջեր մային կո-
րա գի ծը ան կա նոն է: 

Ջր ծա ղի կի ա տի պիկ ձևե րը
Ռու դի մեն տար ձևը բնո րոշ վում է վար դա գույն ցա նի կամ բծե րի ա ռա ջաց-

մամբ, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը չի բարձ րա նում, ին տոք սի կա ցիան բա ցա կա-
յում է: 

Պուս տու լոզ  ձևը զար գա նում է ե րկ րոր դային վա րա կի միաց ման հետևան-
քով: Այդ դեպ քում դիտ վում են ջեր մու թյան կրկ նա կի բարձ րա ցում, ին տոք-
սի կա ցիայի բարձր ար տա հայտ վա ծու թյուն, բշ տիկ նե րի պա րու նա կու թյան 
պղ տո րում:

Բու լոզ ձևի դեպ քում ին տոք սի կա ցիան ևս ար տա հայտ ված է, վե զի կու լա-
նե րի կող քին գո յա նում են մեծ բշ տեր: 

Հե մո ռա գիկ ձևի դեպ քում ցա նա վոր ման 2-3-րդ օ րը բշ տիկ նե րի պա րու-
նա կու թյու նը ստա նում է ա րյու նա զե ղու մային բնույթ, հնա րա վոր են մաշ կի և 
լոր ձա թա ղանթ նե րի կե տա վոր ա րյու նա զե ղում ներ, խո ցո տում և մա կե րե սային 
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ա րյու նա հո սու թյուն: Ար տա հայտ ված է նեյ րո տոք սի կո զը, ել քը  հա ճախ ան բա-
րեն պաստ է:

 Գանգ րե նոզ կամ նեկ րո տիկ կլի նի կա կան ձևը բնո րոշ վում է հե մո ռա գիկ 
բշ տիկ նե րի շուր ջը բոր բո քային ազ դա կի և նեկ րո զի օ ջախ նե րի ա ռա ջա ց մամբ, 
ո րոնք պատ ված են  ա րյու նային կեղև նե րով, դրանց ը նկ նե լուց հե տո բաց վում 
են «կեղ տոտ հա տա կով» և ան հարթ եզ րե րով խո ր խո ցեր: Ու ղեկց վում է ար-
տա հայտ ված  նեյ րո տոք սի կո զով, եր բեմն հի վան դու թյու նը ըն դու նում է սեպ-
տիկ ըն թացք: 

Գե նե րա լի զաց ված  ձևը հան դի պում է իմուն ան բա վա րա րու թյամբ հի-
վանդ նե րի և այն նո րա ծին նե րի շրջանում, ո րոնց մայ րե րը չեն հի վան դա ցել 
ջր ծա ղի կով: 

Ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի տար բե րում են  թեթև, մի ջին ծան րու թյան և 
ծանր ըն թաց քով կլի նի կա կան վի ճակ: Թեթև ձևի դեպ քում ջեր մու թյու նը 2-3 
օր վա ըն թաց քում հաս նում է 37,5-38,5ºC, ին տոք սի կա ցիայի ախ տա նի շնե րը 
բա ցա կա յում են կամ ան նշան են: Ցա նա վո րու մը ա ռատ չէ, տևում է 2-3 օր: 

Մի ջին ծան րու թյան ձևի դեպ քում ջեր մաս տի ճա նը 38,6-39,5ºC է, ին տոք սի-
կա ցիան՝ չա փա վոր ար տա հայտ ված, ցա նը ա ռատ է և պահ պան վում է 5-7 օր, 
հետևից թող նում է կար ճատև պիգ մեն տա ցիա՝ ե րկ րոր դային ձևա վոր տար րեր: 

Ծանր ձևի դեպ քում ջեր մու թյու նը լի նում է 39,6ºC և բարձր, կարող են 
առաջանալ ցն ցում նե ր և մե նին գոէն ցե ֆա լիկ ռեակ ցիա: Ցա նա վո րու մը ա ռատ 
է, խո շոր, «սա ռած» զար գաց ման որևէ փու լում տևո ղու թյու նը՝ 7-8 օր, ան հե-
տա ցու մից հե տո կա րող են մնալ սպի ներ: 

Ախ տո րո շում. Ջր ծա ղի կի ախ տո րոշ ման հիմ նա կան չա փա նիշ ներն են՝  
•	 հա մա ճա րա կա բա նա կան կա պի առ կա յու թյուն՝ ջր ծա ղի կով կամ 

գոտևո րող հեր պե սով հի վան դի հետ սերտ շփում
•	 ին տոք սի կա ցիայի հա մախ տա նիշ
•	 ան կա նոն տի պի ջեր մային կո րա գիծ
•	 մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վե զի կու լոզ ցան
•	 ցա նի կեղծ պո լի մոր ֆիզմ

Ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր մե թոդ նե րը՝ 
•	 վի րու սա բա նա կան
•	  պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա՝ ՊՇՌ 
•	 ի մու նաֆ լյո ւո րես ցեն տային
•	  կոմպ լե մեն տի կապ ման ռեակ ցիա 
•	 ա րյան  ը նդ հա նուր ա նա լի զում դիտ վում է լեյ կո պե նիա, լիմ ֆո ցի տոզ, 

նոր մալ է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման ա րա գու թյուն՝ Է ՆԱ:
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 Բու ժու մ
•	 Հի վանդ նե րին սո վո րա բար մե կու սաց նում են տա նը վեր ջին թարմ 

է լե մեն տի ա ռա ջաց ման օ րից մինչև 5-րդ օ րը: Հի վան դը շր ջա պա-
տի հա մար վա րա կիչ է 9 օր: Հոս պի տա լաց ման են թա կա են հա-
մախմբված կո լեկ տիվ նե րից և ծանր, բար դա ցած ձևե րով հի վանդ նե-
րը: Սուր շր ջա նում ցուց ված է ան կող նային ռե ժիմ, կարևոր է ան ձնա-
կան հի գիե նայի խս տիվ պահ պա նու մը: 

•	 Պատ ճա ռա գի տա կան բու ժում 
•	 Ախ տա ծա գու մային բու ժում
•	  Դե զին տոք սի կա ցի ոն թե րա պիա

 ՎԱ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ՄՈ ՆՈ ՆՈՒԿ ԼԵ ՈԶ 
Infectious mononucleosis (B27)

 Հա րու ցիչ ներ. Վա րա կային մո նո նուկ լե ո զի հա րու ցի չը մար դու հեր պես վի-
րուս-4 կեն սա տիպն է (Է բշ տեյն-Բա րի վի րուս), այն ձևա բա նո րեն շատ նման է 
մյուս հեր պես վի րուս նե րին, բայց ա ռանձ նա հա տուկ է շճա բա նո րեն: 

Վա րա կի աղ բյուր.  Վա րակ տա րա ծող նե րը հի վանդ և ա ռողջ վի րու սա կիր 
մար դիկ են:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը տա րած վում է օ դա կա թի լային 
ճա նա պար հով:

 Փո խանց ման ուղի. Մար դուց մարդուն փո խան ցու մը տե ղի է ունե նում բե-
րան-ըմ պա նային ուղով՝ թքի մի ջո ցով: Վա րա կը կա րող է տա րած վել նաև եր-
րորդ ան ձի, խնամ քի ա ռար կա նե րի և խա ղա լիք նե րի մի ջո ցով: 

Ախ տա ծա գու մը. Հա րու ցի չը մուտք է գոր ծում մար դու օր գա նիզմ բե րան-
ըմ պա նի  և վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թի մի ջո ցով՝ ախ տա հա րե լով 
նշիկ նե րը, քթի և կո կոր դի լոր ձա թա ղան թը → այ նու հետև հա ջոր դում է ե րկ րոր-
դային ման րէային վա րա կի  միա ցում → նշիկ նե րը ծածկ վում են ծանր, թա րա-
խային փա ռով, ա ռա ջա նում է թա րա խային ան գի նա → հա րու ցի չը ան ցնե լով 
ա րյուն և լիմ ֆա → ախ տա հա րում է հա րա կից պա րա նո ցային ավ շային հան-
գույց նե րը, լյար դը, փայ ծա ղը → գոր ծի են դր վում հի պերպ լաս տիկ գոր ծըն-
թաց նե րը, ա ռա ջա նում են պո լիա դե նիտ, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա: Ա րյան 
մեջ հայտ նա բեր վում են ա տի պիկ մո նո նուկ լեար բջիջ ներ: Հի վան դու թյու նից 
հե տո զար գա նում է կա յուն ա նըն կա լու նա կու թյուն: 

Գաղտ նի շր ջան. Վա րա կի պա հից 4-ից 6 շա բաթ հե տո ի հայտ են գա լիս 
հի վան դու թյան ա ռա ջին ախ տան շան նե րը: 
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Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Եր կա րատև, վա րակ վե լուց հե տո ըմ պա-
նի ար տա զա տուկ նե րում վի րուս ներն ա զատ վի ճա կում (բ ջիջ նե րից դուրս) կա-
րող են պահ պան վել մեկ տա րի, եր բեմն՝ նաև ա վե լի: 

Ըն կա լու նա կու թյուն. Ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդ հա նուր է բո լոր տա րի-
քային խմ բե րի հա մար: Հպա վա րա կե լի ու թյու նը զգա լի ցածր է, հետևա բար 
մեծ բռն կում ներ չեն ար ձա նագր վում: Հիմ նա կա նում հի վան դա նում են ե րե խա-
նե րը և դե ռա հաս նե րը:

Կ լի նի կա
Դա սա կար գում
 Հի վան դու թյան ըն թաց քը կա րող է լի նել՝
•	  տի պիկ 
•	 ա տի պիկ 
Ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի լի նում ե ն՝
•	  թեթև
•	  մի ջին ծան րու թյան 
•	 ծանր կլի նի կա կան ըն թաց քով դեպ քեր:

 Հի վան դութ րու նը սկս վում է սուր, ջեր մու թյան բարձ րա ց մամբ, գլ խա ցա-
վով, կո կոր դի ցա վե րով, հար բու խի նշան նե րով: Ո րոշ դեպ քե րում 1-2 օր վա  
ըն թաց քում կա րող են նկատ վել պրոդ րո մալ երևույթ ներ՝ վատ ինք նազ գա ցում, 
ը նդ հա նուր թու լու թյուն, մկա նա ցա վեր, ա խոր ժա կի ան կում, չոր հազ: Հի վան-
դու թյան ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում մե ծա նում են հատ կա պես պա րա նո-
ցային և ծոծ րա կային ավ շային հան գույց նե րը (բո լոր խմ բե րի): Նրանք քիչ ցա-
վոտ են, կի սա պինդ կոն սիս տեն ցիայի և ձուլ ված չեն մաշ կի և են թա մաշ կային 
հյուս վածք նե րի հետ: Մաշկն ար տա քի նից փո փոխ ված չէ: Ո րոշ դեպ քե րում, 
հատ կա պես պա րա նո ցի շր ջա նում ա ռա ջա նում է այ տուց: Ջեր մու թյու նը բարձ-
րա նում է մինչև 38-39ºC, ո րոշ դեպ քե րում կա րող է լի նել են թա տեն դային կամ 
նոր մալ: Հի վան դու թյան հենց ա ռա ջին օ րե րից զար գա նում է ըմ պա նի ախ տա-
հա րում, ո րը հի վան դու թյան ա մե նաբ նո րոշ ար տա հայ տու թյու նն է: Ան գի նան 
կա րող է լի նել՝

•	  կատառալ
•	  ֆո լի կու լյար
•	  լա կու նար
•	 մե ռու կա խո ցային փա ռե րով:

 Հի վանդ նե րի դեմ քը այ տուց ված է՝ քթային շնչա ռու թյու նը՝ դժ վա րա-
ցած, նշիկ նե րը և փա փուկ քիմ քի լեզ վա կը այ տուց ված են, ձայ նը՝ խռ պոտ, 
բե րա նը՝ կի սա բաց: Բա վա կա նին հա ճախ նշիկ նե րի վրա ա ռա ջա նում է 
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սպի տա կադեղ նա վուն կամ գոր շա գույն, փխ րուն փառ, ո րը հեշտ  ան ջատ վում 
է նշիկ նե րից: Ո րոշ  հի վանդ նե րի դեպքում փա ռը լո ռան ման կամ ֆիբ րի նոզ է: 

Լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցու մը առ կա է հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րից: 
Ո րոշ դեպ քե րում զար գա նում է մո նո նուկ լեար վի րու սային  հե պա տիտ, ո րն 
ար տա հայտ վում է դեղ նու թյամբ, տրան սա մի նազ նե րի, հատ կա պես լյար դային 
ֆեր մենտ նե րի՝ աս տա տա մի նոտ րանս վե րազ նե րի (Ա ՍԱՏ-ի) ակ տի վու թյան 
բարձ րաց մամբ: 

Շատ բնո րոշ են հե մոգ րա մայի փո փո խու թյուն նե րը: Գրանց վում են լեյ կո ցի-
տոզ (մինչև 30x10լ), նեյտ րո պե նիա, զգա լի լիմ ֆո ցի տոզ և մո նո ցի տոզ, Է ՆԱ-ի 
բարձ րա ցում, ա րյան մեջ հայտ նա բեր վում են ա տի պիկ մո նո նուկ լեար բջիջ ներ 
(10-70% և ա վե լի): Վեր ջին ներս մի քա նի ա միս հե տո լրիվ վե րա նում են:

     Ախ տո րո շու մը հիմն ված է կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի և լա բո րա տոր 
հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: 

•	 Ա րյու նա բա նա կան՝ մո նո ցի տոզ և լիմ ֆո ցի տոզ 50% կամ ա վե լի՝ նե-
րա ռյալ 10% կամ ա վե լի ա տի պիկ բջիջ նե րի առ կա յու թյուն

•	  Պո լի մե րային շղ թա յա կան ռեակ ցիա՝ ՊՇՌ մե թո դով վի րու սի 
հայտ նա բե րում

•	 Շ ճա բա նա կան՝ վի րու սի պա տի ճային հա կած նին բնո րոշ իմու-
նագլո բու լին նե րի՝ IgM և IgA հա կա մար մին նե րի, ինչ պես նաև հե տե-
րո ֆի լի և Է պս տեյն-Բա րի վի րու սի նկատ մամբ հա կա մար մին նե րի 
առ կա յու թյուն: 

Բու ժում. Յու րա հա տուկ բու ժում չկա: Կա տար վում է ախ տան շա նային հի-
պո սեն սիբ լի զաց նող (ն վազ գերզ գայ նաց նող) և հե ղու կա բու ժու թյուն կամ դե-
զին տոք սի կա ցի ոն  բու ժում: Ար տա հայտ ված ան գի նայի դեպ քում նշա նա կում 
են հա կա ման րէային դե ղա մի ջոց ներ, ծանր դեպ քե րում՝ գլյու կո կոր տի կոիդ ներ 
կար ճատև կուր սով: 

 ՄԻ ԱՎ ՎԱ ՐԱԿ 
(HIV infection, B20B24)

 Հա րու ցիչ. Մար դու իմու նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սը՝ ՄԻ ԱՎ-ը, պատ-
կա նում է ռետ րո վի րուս նե րի  ըն տա նի քի լեն տի վի րուս նե րի են թաըն տա նի քին:

 Վա րա կի աղ բյու րը և ՄԻ ԱՎ-ի փո խանց ման գոր ծոն նե րը. ՄԻ ԱՎ վա րա-
կը տի պիկ ան թրո պո նոզ հի վան դու թյուն է, վար քագ ծային վա րակ նե րի շար-
քին է դաս վում, այ սինքն՝ վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ կամ վա րա կա կիր մար-
դիկ են: ՄԻ ԱՎ-ը հայտ նա բեր վում է նրանց օր գա նիզ մի բո լոր կեն սա բա նա կան 
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հե ղուկ նե րում, սա կայն վա րակ վե լու հա մար բա վա րար քա նա կու թյամբ վի րուս 
կա միայն ա րյան, սերմ նա հե ղու կի, հեշ տո ցային ար տա զա տուկ նե րի, կրծ քի 
կա թի և ող նու ղե ղային հե ղու կի մեջ: 

ՄԻ ԱՎ վա րա կի փո խանց ման հա վա նա կան գոր ծոն նե րը՝

Փո խանց ման ճա նա պարհ Փո խանց ման գոր ծոն ներ
Սե ռա կան
- հեշ տո ցային

- ա նալ

- օ րալ

Սերմ նա հե ղուկ, հեշ տո ցային և ցեր-
վի կալ ար տա զա տուկ ներ, դաշ տա-
նային ա րյուն
Սերմ նա հե ղուկ, ա րյուն

 Սերմ նա հե ղուկ
  Պա րէն տե րալ        
- փոխ նե րար կու մային
 
- փոխ պատ վաս տու մային
 
- թմ րա մի ջոց նե րի նե րար կային
  օգ տա գործ ման դեպ քում

- վնաս վածք նե րի ժա մա նակ 

Ուղ ղա հա յաց        
 - պե րի նա տալ

- տրանսպ լա ցեն տար
 
Հո րի զո նա կան    
   - կրծ քով կե րակ րում

 
Ա րյուն, ա րյան բա ղադ րա մա սեր
 
Օր գան ներ, հյուս վածք ներ
 
Ա րյուն, թմ րա մի ջոց

 
Ա րյուն
 

Ա րյուն, պտ ղաջ րեր
 
Ա րյուն
 

Ա րյուն, կրծ քի կաթ

 ՄԻ ԱՎ-ի փո խանց ման ուղի նե րը
 Վա րա կի աղ բյու րից ա ռողջ մար դուն վի րու սը կա րող է փո խանց վել ե րեք 

ճա նա պար հով՝ սե ռա կան, պա րէն տե րալ և վա րա կա կիր մո րից պտ ղին/ե րե-
խային (ո ւղ ղա հա յաց/ հո րի զո նա կան փո խան ցում):

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն.  ՄԻ ԱՎ-ը գն դաձև վի րուս է՝ 100-120 նմ տրա-
մագծով, ո րի ար տա քին մա կե րե սը ծածկ ված է հա մա չա փո րեն դա սա վոր-
ված 72 ե լուն նե րով: Այս ե լուն նե րը կազմ ված են գլի կոպ րո տե իդ նե րից՝ gp120 
և gp41: gp120 գլի կոպ րո տե ի դը տե ղա կայ ված է ե լու նի վե րին մա սում, և դրա 
մի ջո ցով վի րու սը միա նում է ար տա քին թա ղան թի վրա CD4+ մո լե կուլ ունե ցող 
թի րախ բջիջ նե րի հետ (T-լիմ ֆո ցիտ ներ, մո նո ցիտ ներ, մակ րո ֆա գեր): gp41 
գլի կոպ րո տե ի դը, ո րի վրա նս տած է gp120-ը, քայ քա յում է թի րախ բջ ջի թա-
ղան թը, և վի րու սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թուն ներ թա փան ցում է նրա մեջ: Վի րու սի 
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կենտ րո նա կան մա սում գտն վում է բարձր խտու թյան մի ջու կը, ո րը պա րու նա-
կում է վի րու սային գե նոմ: 

Ախ տա ծա գում.  ՄԻ ԱՎ վա րա կի ախ տա ծագ ման հիմ քում ըն կած են վի րու-
սի բազ մաց մամբ պայ մա նա վոր ված իմու նային հա մա կար գի աս տի ճա նա կան 
թու լա ցումն ու դեգ րա դա ցիան, նաև՝ դրա հա կա ծին նե րի նկատ մամբ զար գա-
ցող հու մո րալ և բջ ջային իմու նային պա տաս խա նը: Զար գա ցող ախ տա բա նա-
կան փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են CD4 ըն կա լիչ ներ կրող բջիջ-
նե րի վա րակ մամբ, քայ քայ մամբ կամ ֆունկ ցիայի խա թար մամբ: Ներ կա յում 
հայտ նի է, որ CD4 ըն կա լիչ ներ կրում են T-հել պեր նե րը, T-սուպ րե սոր նե րը, թի-
մո ցիտ նե րը, մո նո ցիտ նե րը, մակ րո ֆա գե րը, է ո զի նո ֆի լնե րը, մե գա կա րի ո ցիտ-
նե րը, ո րոշ B լիմ ֆո ցիտ նե րը, նեյ րոն նե րը, միկ րո գլիայի բջիջ նե րը, սպեր   մա տո-
զոիդ նե րը: Նշ ված ըն կա լիչ նե րի ա ռա վե լա գույն խտու թյունն ունեն T-հել պեր-
նե րը, ո րի պատ ճա ռով էլ ա մե նա շա տը սրանք են ախ տա հար վում, այ սինքն՝ 
ա մե նա խո ցե լին են ՄԻ ԱՎ-ի նկատ մամբ: 

Ներ թա փան ցե լով օր գա նիզմ՝ ՄԻ ԱՎ-ը մա կե րե սային gp120 գլի կոպ րո-
տե ի դի օգ նու թյամբ կապ վում է CD4+ ըն կա լիչ պա րու նա կող բջիջ նե րի հետ: 
gp120 գլի կոպ րո տե ի դը կապ վում է կո-ըն կա լիչ նե րի հետ, ո րից հե տո gp120 
գլի կոպ րո տե իդ-CD4+ ըն կա լիչ հա մա լի րը կրում է կոն ֆոր մա ցի ոն փո փո խու-
թյուն ներ՝  մեր կաց նե լով ա ռա վել խո ր տե ղադր ված տրանս մեմբ րա նային gp41 
գլի կոպրո տե ի դը: Վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյամբ վի րու սի և բջ ջի թա ղանթ նե-
րը մեր ձեց վում են, ո րից հե տո տե ղի է ունե նում թա ղանթ նե րի միա ձու լում և 
բջջային թա ղան թի քայ քա յում: Վի րու սի նուկ լե ո կապ սի դը իր ամբո ղջ պա րու-
նա կու թյամբ ան ցնում է ցի տոպ լազ մա, ան ջատ վում են վի րու սային ՌՆԹ-ն, 
հե տա դարձ տրանսկ րիպ տա զան և ին տեգ րա զան: Հե տա դարձ տրանսկ րիպ-
տա զայի մի ջո ցով կա տար վում է վի րու սային ՌՆԹ-ից ԴՆԹ կրկ նօ րի նա կի 
սին թեզ: Այս վի ճա կում ՄԻ ԱՎ-ի գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան ին տեգ րա-
զայի մի ջո ցով ներդր վում է բջ ջի գե նո մում (պրո վի րուս), այ նու հետև վա րակ-
ված բջի ջը սկսում է ար տադ րել վի րու սի հա վաք ման հա մար ան հրա ժեշտ 
բա ղադ րա մա սեր: Ա ռա վել ուսում նա սիր ված է ՄԻ ԱՎ-ի կեն սա կան ցիկ լը լիմ-
ֆո ցիտ նե րում, մո նո ցիտ նե րում և մակ րո ֆա գե րում: T-հել պեր նե րում վա րակ-
ման պա հից սկսվում է վի րու սի ռեպ լի կա ցիան: Վի րու սի հա վաք ման հա մար 
ան հրա ժեշտ բա ղադ րա մա սե րը կու տակ վում են բջ ջա թա ղան թում, ո րից հե տո 
տե ղի են ունե նում վի րի ոն նե րի պայ թյուն և ել քը բջ ջից: Ար դյուն քում դիտ վում 
է լիմ ֆո ցի տի պար տա դիր քայ քա յում, միա ժա մա նակ ար տադր վում են բազ-
մա հա զար նոր վա րա կիչ մաս նիկ ներ: 

T-հել պեր նե րի ախ տա հար մամբ պայ մա նա վոր ված փո փո խու թյուն ներն 
ար տա  հայտ վում են հիմ նա կա նում բջ ջային իմու նային պա տաս խա նի խան-
գար մամբ, իսկ իմու նի տե տի հու մո րալ օ ղա կը քա նա կա պես չի նվա զում, նույ-
նիսկ  նկատ վում է իմու նագ լո բու լին նե րի գե րար տադ րու թյուն: ՄԻ ԱՎ վա րա կի 
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դեպ քում գե րա զան ցա պես քայ քայ վում են T1 հել պեր նե րը, իսկ T2 հել պեր նե-
րի ֆուն կցի ո նալ ակ տի վու թյունն ա ճում է: Խթան վում է օր գա նիզ մի հու մո  րալ 
իմու նային պա տաս խա նը: 

ՄԻ ԱՎ վա րա կի ժա մա նակ ա ռա ջա ցող ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն-
նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն իմու նային հա մա կար գի խա թար մամբ: Եր-
բեմն, դեռևս պահ պան ված իմու նի տե տի պայ ման նե րում, ա ռա ջա նում են ծանր 
հո գե նյար դա բա նա կան խան գա րում ներ, ո րոնք կա րող են հի վան դի մահ վան 
պատ ճառ դառ նալ: Այս դեպ քում գե րակշ ռո ղը նեյ րոն նե րի և նեյ րոգ լիայի ան-
մի ջա կան ախ տա հա րումն է ՄԻ ԱՎ-ով: 

Ի մու նային ան բա վա րա րու թյան զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն 
T-հել պեր նե րի քա նա կի նվազ մամբ։ Խան գար վում են իմու նային հա մա կար գի 
բո լոր օ ղակ նե րը: 

 ՄԻ ԱՎ վա րա կի ախ տա ծագ մա նը նպաս տում է նաև ա րյու նաս տեղծ 
հյուս ված քի ախ տա հա րու մը: Բնո րոշ են լեյ կո պե նիան, ա նե միան և թրոմ-
բո ցի տո պե նիան: Ը նկճ վում է գրա նու լո ցիտ նե րի ֆունկ ցի ո նալ ակ տի վու-
թյու նը: Ո սկ րա ծու ծում պա կա սում է գրա նու լո ցիտ նե րի, մակ րո ֆա գե րի 
և մե գա կա րի ո ցիտ նե րի գա ղութ ա ռա ջաց նող բջիջ նե րի քա նա կը: Ա րյու-
նաս տեղծ հա մա կար գի ը նկ ճու մը պայ մա նա վոր ված է CD34+ ցո ղու նային 
բջիջ նե րի ֆունկ ցի ո նալ ը նկճ մամբ, հնա րա վոր է՝ նաև վի րու սով ո ւղ ղա կի 
վա րակ մամբ: 

ՄԻ ԱՎ վա րա կի նկատ մամբ զար գա ցող իմու նի տե տը հիմ նա կա նում 
հու մո րալ է, գո յա նում են նաև ցի տո տոք սիկ գերզ գա յուն T-է ֆեկ տո րային 
լիմ ֆո ցիտ ներ, ո րոնք ունակ են քայ քայել վա րակ ված բջիջ նե րը և վի րու սը: 
ՄԻ ԱՎ-ի նկատ մամբ ա ռա ջա ցող հա կա մար մին նե րը կա պում և ինակ տի-
վաց նում են ա րյան մեջ, հյուս վածք նե րում գտն վող վի րի ոն նե րը և հա կա-
ծին նե րը, սա կայն վի րու սի ներ թա փան ցու մը նոր բջիջ ներ չի ար գե լակ վում, 
ըն դա մե նը պա կա սում է ռեպ լի կա ցիայի ա րա գու թյու նը, այ սինքն՝ օր գա նիզ-
մի պաշտ պան վա ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե բու ժա կան, այլ ստա-
տիկ ազ դե ցու թյամբ: 

Դա սա կար գում. ՄԻ ԱՎ վա րա կը ցմահ վա րակ է, պատ կա նում է դան դաղ 
ըն թա ցող վա րակ նե րի խմ բին, ո րին բնո րոշ է եր կա րատև ա նախ տա նիշ շրջա-
նը, եր բեմն թույլ ար տա հայտ ված սա կավ ախ տան շա նային ըն թաց քը, ո րն 
ա վարտ վում է բուռն կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով և ա րագ զար գա ցող մա-
հա ցու ել քով:

 ՄԻ ԱՎ վա րա կի բազ մա թիվ դա սա կար գում նե րից այ սօր ա ռա վել լայն կի-
րա ռում են ստա ցել Ա ՀԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված ՄԻ ԱՎ 
վա րա կի կլի նի կա կան (2006թ.) և Ա ՄՆ-ի Հի վան դու թյուն նե րի հս կո ղու թյան 
կենտ րո նի (1993թ.) դա սա կար գում նե րը:
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 ՄԻ ԱՎ վա րա կի կլի նի կա կան դա սա կար գումն 
ը ստ Ա ՀԿի փոր ձա գետ նե րի (2006թ.)՝

Կ լի նի կա կան I փուլ 
•	 ախ տան շան նե րի բա ցա կա յու թյուն
•	  պեր սիս տենտ  գե նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիա

Կ լի նի կա կան II փուլ
•	  վե րին շնչու ղի նե րի կրկն վող վա րակ ներ (սի նու սիտ ներ, տոն զի լիտ-

ներ, բրոն խիտ ներ, մի ջին ա կան ջի բոր բո քում ներ, ֆա րեն գիտ ներ)
•	 կրկն վող կամ տա րած ված գոտևո րող որ քին 
•	 ան գու լյար խեյ լիտ
•	  բե րա նի խո ռո չի կրկն վող խո ցոտում
•	  պա պու լոզ քոր վող ցա նա վո րում
•	  սե բո րեային դեր մա տիտ 
•	 ե ղունգ նե րի սն կային ախ տա հա րում

Կ լի նի կա կան III փուլ
•	 1 ամ սից ա վելի տևող լուծ
•	  բե րա նի խո ռո չի կան դի դոզ
•	  բե րա նի խո ռո չի մա զա վոր լեյ կոպ լա կիա
•	  ծանր ման րէային վա րակ ներ (թո քա բոր բեր, էմ պիե մա, պի ո մի ո զիտ, 

ո սկ րե րի կամ հո դե րի ման րէային վա րակ ներ, մե նին գիտ, բակ տե րե-
միա)

•	  սուր խո ցանեկ րո տիկ ստո մա տիտ, գին գի վիտ կամ պե րի ո դոն տիտ
Կ լի նի կա կան IV փուլ
•	  ՄԻ ԱՎ հյուծ վա ծու թյուն (10%-ից ա վե լի քա շի կո րուստ՝ 6 ա մս վա 

ըն թաց քում) 
•	 պնև մո ցիս տային թո քա բորբ 
•	 կրկն վող ծանր ման րէային թո քա բորբ
•	 գլ խու ղե ղի տոք սոպ լազ մոզ
•	 ք րո նի կա կան կրիպ տոս պո րի դի ոզ
•	  դի սե մի նաց ված էն դե միկ մի կոզ ներ (կան դի դոզ, ար տա թո քային հիս-

տոպ լազ մոզ, կոկ ցի դի ոի դո մի կոզ և այլն) 
•	 ար տա թո քային կրիպ տո կո կոզ
•	  ցի տո մե գա լո վի րու սային վա րակ՝ ցան կա ցած օր գան նե րի ախ տա-

հար մամբ, բա ցի ավ շա հան գույց նե րի, լյար դի և փայ ծա ղի ախ տա-
հար ման (օր. ռե տի նիտ)

•	  հա սա րակ հեր պե սի վի րու սով հա րուց ված մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ-
նե րի վա րակ (1 ամ սից ա վելի տևո ղու թյամբ) կամ ներ քին օր գան նե րի 
վա րակ (ան կախ տևո ղու թյու նից)
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•	  հա րա ճող բազ մօ ջա խային լեյ կոէն ցե ֆա լո պա թիա 
•	 ոչ տի պիկ դի սե մի նաց ված մի կո բակ տե րի ոզ 
•	 ար տա թո քային տու բեր կու լոզ
•	  թո քե րի տու բեր կու լոզ
•	 կրկն վող սեպ տի ցե միա (նե րա ռյալ ոչ տի ֆոիդ սալ մո նե լային) 
•	 լիմ ֆո մա (գլ խու ղե ղային և B բջ ջային ոչ Խոջ կի նի)
•	  Կա պո շի ի սար կո մա
•	  ՄԻ ԱՎ էն ցե ֆա լո պա թիա
•	  ՄԻ ԱՎ-ով պայ մա նա վոր ված նեֆ րո պա թիա և կար դի ո մի ո պա թիա 

Ի մու նային ան բա վա րա րու թյան գնա հա տու մը 
ը ստ Ա ՀԿ-ի փոր ձա գետ նե րի (2006թ.)

Ի մու նային ան բա վա րա րու թյան 
աս տի ճա նը

Ա րյան մեջ CD4 + լիմ ֆո ցիտ նե րի 
քա նա կը

Խիստ ար տա հայտ ված <200

Խո ր ար տա հայտ ված 200-349

Չա փա վոր ար տա հայտ ված 350-499

Անն շան ար տա հայտ ված >500

 ՄԻ ԱՎ վա րա կի դա սա կար գու մը ը ստ Ա ՄՆ  
Հի վան դու թյուն նե րի հս կո ղու թյան կենտ րո նի (ՀՀԿ, Ա ՄՆ, 1993)

CD4+ բջիջ նե րի բա-
ցար ձակ թի վը

1մկլ-ո ւմ (%)

A 
ա նախ տա նիշ 

(ա ռաջ նային ՄԻ ԱՎ 
վա րակ)

B
 մա նի ֆես տային

(ոչ A, ոչ C)

C
 ՁԻ ԱՀ- ին դի կա-
տո րային հի վան-

դու թյուն ներ

> 500 A1 B1 C1

200-499 A2  B2 C2

< 200 A3 B3 C3

A3, B3, C1, C2, C3 փու լե րը հա մար վում են ՁԻ ԱՀ-ի փու լեր:
 
ՄԻ ԱՎ վա րա կի կլի նի կա կան ըն թաց քը
 ՄԻ ԱՎ վա րա կի կլի նի կա կան ըն թաց քում տար բե րա կում են.

1.  Գաղտ նի շր ջան. Հա մա պա տաս խա նում է վա րակ ման պա հից մինչև 
սուր «վա րա կի» կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի դրսևոր ման 
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և/ կամ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման ժա մա նա կա հատ վա ծին: 
Սո վո րա բար այս շր ջա նի տևո ղու թյու նը 3 շա բա թից մինչև 3 ա միս է, 
ե զա կի դեպ քե րում՝ մինչև 1 տա րի: Այս ըն թաց քում ՄԻ ԱՎ-ն օր գա-
նիզ մում ա րագ բազ մա նում է, սա կայն նրա նկատ մամբ հա կա մար-
մին նե րը դեռևս չեն հայտ նա բեր վում: 

2. Սուր ՄԻ ԱՎ վա րակ կամ սուր սե րո կոն վեր սիայի շր ջան. Ի հայտ 
է գա լիս վա րակ ված նե րի 50-90%-ի դեպքում ա ռա ջին 3 ա միս նե րի 
ըն թաց քում: Ար տա հայտ վում է տար բեր կլի նի կա կան ախ տան շան նե-
րով, սա կայն ա ռա վել հա ճախ լի նում են տենդ, մաշ կի և լոր ձա թա-
ղանթ նե րի ցան, հո դա ցավ, մկա նա ցավ, ավ շային հան գույց նե րի մե-
ծա ցում, լուծ, ֆա րեն գիտ: Եր բեմն այն դրսևոր վում է ԿՆՀ-ի ախ տա-
հա րու մով՝ ա սեպ տիկ մե նին գիտ, նեյ րո պա թիա, էն ցե ֆա լո պա թիա:  
Այս շր ջա նը տևում է 1-6 շա բաթ: Հա ճախ այս փու լում նկատ վում է 
CD4+ լիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կի տրան զի տոր իջե ցում: 

3. Լա տենտ շր ջան. Տե ղի է ունե նում իմու նային ան բա վա րա րու թյան 
դան դաղ խո րա ցում: Ա րյան մեջ հայտ նա բեր վում են ՄԻ ԱՎ վա րա կին 
բնո րոշ հա կա մար մին ներ: Միակ կլի նի կա կան դրսևո րու մը կա րող է 
ար տա հայ տվել ավ շային հան գույց նե րի մե ծաց մամբ: ՄԻ ԱՎ վա րա-
կին բնո րոշ է գե նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիան, ո րն ար տա-
հայտ վում է տար բեր տե ղա կա յում ունե ցող 2-3 ավ շային հան գույց-
նե րի մե ծա ցու մով՝ մե ծա հա սակ նե րի շրջանում 1 սմ-ից ա վե լի, ե րե-
խա նե րի շրջանում՝ 0,5 սմ, ո րը պահ պան վում է 3 ամ սից ոչ պա կաս: 
Ա վե լի հա ճախ մե ծա նում են պա րա նո ցային, վե րան րա կային և ստո-
րան րա կային, ա նու թային շր ջա նի ավ շային հան գույց նե րը: Դրանք 
շար ժուն են և ան ցավ, մե ծա ցած ավ շային հան գույց նե րի վրա մաշ կը 
չի փո փոխ վում: Այս շր ջա նը 2-3-ից մինչև 20 և ա վե լի տա րի կա րող է 
տևել, մի ջի նը՝ 6-7 տա րի:

4. Կ լի նի կական դրսևո րում նե րի շր ջան. ՄԻ ԱՎ-ի շա րու նակ վող ռեպ-
լի կա ցիան հան գեց նում է CD4+ բջիջ նե րի քա նա կի հա րա ճուն իջեց-
ման, իմու նային ան բա վա րա րու  թյան զար գաց ման՝ ՁԻ ԱՀ-ի ձևա-
վոր ման, ո րի խո րաց մա նը զու գըն թաց դրսևոր վում են տար բեր 
օ պոր տու նիս տա կան և ուռուց քային հի վան դու թյուն ներ: ՄԻ ԱՎ-կա-
պակցված օ պոր տու նիս տա կան վա րակ նե րի շար քում ա ռա ջա տար 
դեր են խա ղում մի կոզ նե րը (կան դի դոզ, կրիպ տո կո կոզ, կոկ ցի դի ոի-
դո մի կոզ, հիս տոպ լազ մոզ, պնև մո ցիս տոզ), ման րէային  վա րակ նե րը 
(տու բեր կու լոզ, ա տի պիկ մի կո բակ տե րի ոզ, ոչ տի ֆոիդ սալ մո նե լոզ), 
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պա րա զի տոզ նե րը (տոք սոպ լազ մոզ, կրիպ տո սպո րի դի ոզ, իզոս պո-
րիազ), վի րու սային վա րակ նե րը (ցի տո մե գա լո վի րու սային վա րակ, 
հա սա րակ հեր պես և գոտևո րող որ քին, ՊՄԼ): Ու ռուց քային հի վան-
դու թյուն նե րից ա ռա վել հա ճախ դիտ վում են Կա պո շի ի սար կո ման, 
գլ խու ղե ղային և B բջ ջային ոչ Խոջ կի նի լիմ ֆո ման: 

5. Տեր մի նալ շր ջան. Այս շր ջա նում իմու նային ան բա վա րա րու թյան հա-
րա ճուն խո րա ցու մը, օ պոր տու նիս տա կան և ուռուց քային հի վան դու-
թյուն նե րի ծանր կլի նի կա կան ըն թաց քը հան գեց նում են հի վան դի օր-
գա նիզ մում ան կար գա վո րե լի փո փո խու թյուն նե րի և մահ վան: 

Ախ տո րո շում.  Ներ կա յումս ՄԻ ԱՎ-ի շճա բա նա կան հայտ նա բեր ման ախ-
տո րոշ ման հա մար լայն կի րա ռում ունի նրա նկատ մամբ յու րա հա տուկ հա կա-
մար մին նե րի հայտ նա բեր ման մե թո դը՝ իմու նա ֆեր մեն տային ա նա լի զը (Ի ՖԱ): 

90-95% դեպ քե րում ՄԻ ԱՎ-ով վա րակ ված նե րի օր գա նիզ մում հա կա մար-
մին ներն հայտ նա բեր վում են վա րակ ման պա հից 3 ա մս վա ըն թաց քում, 5-9%-ի 
մոտ՝ 6 ա մս վա ըն թաց քում և 0,5-1%-ի դեպքում՝ ա վե լի ո ւշ շր ջան նե րում:

 Հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րու մը կա տար վում է եր կու փու լով: Ա ռա-
ջին փու լում հայտ նա բեր վում են ՄԻ ԱՎ-ի դեմ ա ռա ջա ցած գու մա րա յին 
հա կա մար մին նե րը: 

Երկ րորդ փու լում կա տար վում է ՄԻ ԱՎ-ի տար բեր սպի տա կուց նե րի դեմ 
ա ռա ջա ցած յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րում՝ իմու նա   բլո տի 
ե ղա նա կով (հաս տա տող մե թոդ). այս մե թո դը ախ տո րո շիչ մե թոդ է:

 ՄԻ ԱՎ վա րա կի ախ տո րոշ ման հու սա լի ե ղա նակ է ՄԻ ԱՎ-ի կուլ տու րայի 
ստա ցու մը և նրա նույ նա կա նա ցու մը (ի դեն տի ֆի կա ցիան): 

Պո լի մե րա զային շղթա յա կան ռեակ ցիայի մե թոդ՝ ՄԻ ԱՎ վա րա կի ժա մա-
նակ ՊՇՌ-ով հայտ նա բե րում են պրո վի րու սի ԴՆԹ-ն կամ վի րու սի գե նո մային 
ՌՆԹ-ն: Սա վերջ նա կան և ա նա ռար կե լի հե տա զո տա կան մե թոդ է:

 Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիան կի րառ վում է հետևյալ դեպ քե րում.
•	  Պա տու հա նի շր ջա նում (ե րբ վի րուսն ար դեն ներ թա փան ցել է օր գա-

նիզմ, սա կայն ա րյան մեջ դեռևս հա կա մար մին ներ չեն հայտ նա բեր-
վում)՝ ՄԻ ԱՎ-ի հայտ նա բեր ման հա մար:

•	  Վի րու սային մաս նիկ նե րով ա րյան հա գեց վա ծու թյան մա կար դա կը 
(վի րու սային ծան րա բեռն վա ծու թյուն կամ տիտ րը) ո րո շե լու հա մար: 
Այս ցու ցա նի շը թույլ է տա լիս դա տել վա րա կային պրո ցե սի ըն թաց քի 
մա սին, գնա հա տել ՄԻ ԱՎ վա րա կակ րի վի ճա կը և ո րո շել բուժ ման 
հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյու նը: 

•	 Օր գա նիզմ ներ թա փան ցած վի րու սի տի պը (ՄԻ ԱՎ-1, թե՞ ՄԻ ԱՎ-2) 
ո րո շե լու հա մար: 
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•	 Ի մու նաբ լո տի ա նո րոշ ար դյուն քի դեպ քում:
•	  ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ մայ րե րից ծն ված ե րե խա նե րի վա րակ վա-

ծու թյու նը պար զե լու հա մար:
 ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ նե րի իմու նային հա մա կար գի գնա հատ ման և 

բուժ ման մո նի տո րին գի նպա տա կով ո րոշ վում է CD4 լիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կը 
ա րյան մեջ:

T բջ ջային իմու նային ան բա վա րա րու թյան զար գաց ման հու սա լի ցու ցա նիշ 
է հա մար վում T-հել պեր նե րի քա նա կի նվա զումն ա րյան մեջ: Հե տա զո տու թյու-
նը կա տար վում է ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի մե թո դով, 
ո րի ժա մա նակ օգ տա գործ վում են CD4-ի դեմ մո նոկ լո նալ հա կա մար մին ներ:

 Բու ժում
 ՄԻ ԱՎ վա րա կի բուժ ման հիմ նա կան սկզ բունք ներն են. 
•	  ՄԻ ԱՎ վա րա կի հե տա գա զար գաց ման կան խար գե լու մը (հա կա ռետ-

րո վի րու սային բու ժում)
•	  օ պոր տու նիս տա կան վա րակ նե րի ա ռաջ նային կան խար գե լու մը իմու-

նա սուպ րե սիայի ժա մա նակ
•	 օ պոր տու նիս տա կան վա րակ նե րի ե րկ րոր դային կան խար գե լու մը 

(ախ տա դար ձե րի՝ ռե ցի դիվ նե րի կան խար գե լում)
•	 օ պոր տու նիս տա կան վա րակ նե րի բու ժու մը
•	  ՄԻ ԱՎ վա րա կին զու գոր դող հի վան դու թյուն նե րի բու ժու մը:

Հա կա ռետ րո վի րու սային բուժ ման հիմ նա կան խն դիր ներն են՝ վի րու-
սային ծան րա բեռն վա ծու թյան իջե ցու մը մինչև չհայտ նա բեր վող մա կար դակ 
(<50 պատ ճեն/մլ) և այդ մա կար դա կի պահ պա նու մը, CD4+ բջիջ նե րի քա-
նա կի ա վե լա ցումն ու կա յու նա ցու մը, հի վան դու թյան հե տա գա զար գաց ման 
դան դա ղե ցու մը: 

 ՍՈՒՐ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՀԵ ՊԱ ՏԻՏ ՆԵՐ 
Acute viral hepatitis (B15B17)         

Հա րու ցիչ ներ. Վի րու սային հե պա տի տի հա րու ցիչ նե րը հե պա տո վի րուս ներ 
են։ Ա մե նից շատ հայտ նի են հե պա տիտ Ա վի րու սը (HAV), հե պա տիտ Բ վի րու-
սը (HBV), հե պա տիտ Ց վի րու սը (HCV), հե պա տիտ Դ վի րու սը (HDV), հե պա տիտ 
Ե վի րու սը (HEV):

 Փո խանց ման ուղի. Ա և Ե հե պա տիտ նե րի ժա մա նակ վա րա կը փո խանց վում 
է կղան քա բե րա նային ճա նա պար հով՝ ա ղի քային վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե-
րին բնո րոշ գոր ծոն նե րի  (վա րակ ված ջուր, սնունդ, խնամ քի ա ռար կա ներ, 
կեղ տոտ ձեռ քեր և այլն)  ազ դե ցու թյամբ: Վի րու սային Բ, Ց, Դ հե պա տիտ նե րը 
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փո խանց վում են  պա րէն տե րալ (ար տաըն դե րային), ա րյան փոխ նե րարկ ման, 
բժշ կա կան գոր ծիք նե րով, նե րար կիչ նե րով, նե րա նո թային սար քե րով, կա-
թետր նե րով, սե ռա կան  և ո ւղ ղա հա յաց ճա նա պար հով՝ ըն կեր քի կամ կրծ քի 
կա թի մի ջո ցով, ինչ պես նաև վնաս ված մաշ կային ու լոր ձա թա ղան թային ծած-
կույթ նե րի մի ջո ցով:

 Գաղտ նի շր ջան.  Վի րու սային հե պա տիտ նե րի տար բեր վի րուս նե րի հա-
մար վա րակ վե լու պա հից մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ գա լու շր ջա նը 
տար բեր է.

 Հե պա տիտ Ա – 15-50 օր, մի ջի նը՝ 18-30 օ ր
 Հե պա տիտ Բ – 45-180 օր, մի ջի նը՝ 60-90 օ ր
 Հե պա տիտ Ց – 15-180 օր, մի ջի նը՝ 6-9 շա բաթ
 Հե պա տիտ Դ – մո տա վո րա պես 2-8 շա բաթ
 Հե պա տիտ Ե – 15- 64 օր, մի ջինը՝ 26-42 օր:
 Վի րու սային Ա հե պա տի տի ախ տա ծա գու մը՝
 Մար դու վա րա կու մը վի րու սային Ա հե պա տի տով տե ղի է ունե նում բե րա-

նակ ղան քային ճա նա պար հով, հա րու ցի չի մուտ քի դու ռը բե րա նի և ա ղես տա-
մոք սային հա մա կար գի լոր ձա թա ղանթն է: Վի րու սային Ա հե պա տի տի վի-
րու սի բազ մաց ման հա մար ա ռաջ նային տեղ են հա մար վում բե րա նաըմ պա-
նը, հնա րա վոր են նաև թքա գեղ ձե րը և նրանց կից ավ շային հան գույց նե րը: 
Այս տե ղից  վի րու սը ավ շային և ա րյու նա տար ա նոթ նե րով հաս նում է լյար դի 
բջիջ ներ: Ըն կալունակ օր գա նիզ մում Ա հե պա տի տի վի րու սը (Ա ՀՎ) ին տեն սի-
վո րեն բազ մա նում է լյար դի բջիջ նե րում, որ տե ղից ան ցնում է լե ղա ծո րան ներ, 
ա պա լե ղա տար ուղի ներ և ար դյուն քում հայտն վում աղիքի լու սանց քում: Որ-
պես կա նոն, վի րու սային Ա հե պա տի տի վի րու սի հան դեպ հա կա մար մին նե րը 
(հա կա-Ա ՀՎ) ի հայտ են գա լիս հի վան դու թյան վաղ փու լում: 

Վի րու սային Բ հե պա տի տի ախ տա ծա գու մը
 Վի րու սային Բ հե պա տի տի վի րու սով (ԲՀՎ) վա րա կու մը տե ղի է ունե նում, 

ե րբ վի րու սը ան մի ջա կա նո րեն ը նկ նում է ա րյան մեջ (պա րէն տե րալ մի ջամ-
տու թյուն ներ կամ ա րյան փոխ նե րար կում) կամ լոր ձա թա ղան թով, մաշ կային 
ծած կույթ նե րի վնաս վածք նե րով (սե ռա կան շփում նե ր, ո ւղ ղա հա յաց փո խան-
ցում ներ, սերտ կեն ցա ղային շփում), և ա ռա ջա նում է ա ռաջ նային վի րու սե միա: 
Ա րյու նա տար ա նոթ նե րով վի րու սը հաս նում է լյար դի բջիջ ներ և կլան վում 
նրանց կող մից:

 Վի րու սային Բ հե պա տի տի դեպ քում գե րա զան ցա պես ախ տա հար վում են 
լյար դի կենտ րո նա կան հատ վա ծի բլ թե րը, զար գա նում է հե պա տո ցիտ նե րի 
դիստ րո ֆիա և մե ռու կա ցում: 

Վի րու սային Բ հե պա տի տի դեպ քում նշա նա կա լի դեր ունեն աու տոի մուն 
ռեակ ցիա նե րը՝ տե ղի է ունե նում ոչ միայն վա րակ ված, այլ նաև չվա րակ ված 
հե պա տո ցիտ նե րի քայ քա յում:
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 Վի րու սային Բ հե պա տի տի ախ տա ծագ ման մեջ ո րո շա կի դեր ունեն նաև 
շրջա նա ռող իմուն կոմպ լեքս նե րը՝ HBsAg, նրա հան դեպ հա կա մարմ նի հետ 
մեկ տեղ: Ի մուն կոմպ լեքս նե րը հայտ նա բեր վում են սուր և քրո նիկ վի րու սային 
Բ հե պա տի տով հի վանդ նե րի ա րյան շի ճու կում, տար բեր օր գան նե րի ա նոթ նե-
րի էն դո թե լում, ավ շային հան գույց նե րում: 

Վի րու սային  Ց հե պա տի տի ախ տա ծա գու մը
 Վի րու սը ան մի ջա կա նո րեն ը նկ նե լով ա րյան մեջ՝ հաս նում է լյարդ, որ-

տեղ տե ղի է ունե նում նրա ռեպ լի կա ցիան՝ հանգեցնե լով բոր բոք ման և 
մե ռու կաց ման։

 Վա րա կե լի ու թյան տևո ղու թյուն. Վի րու սային Ա հե պա տի տով հի վանդ նե-
րը շր ջա պա տի հա մար ա ռա վել վա րա կիչ են՝ սկ սած գաղտ նի շր ջա նի ե րկ րորդ 
կե սից մինչև դեղ նու կի ի հայտ գա լուց հե տո մի քա նի օր: Վի րու սային Բ, Ց, Դ 
հե պա տիտ նե րով հի վանդ նե րի ա րյու նը վա րա կիչ է հի վան դու թյան բո լոր փու-
լե րի ըն թաց քում: Վի րու սային Բ հե պա տի տով հի վանդ նե րը վա րա կիչ են հի-
վան դու թյան ա ռա ջին ախ տա նիշ նե րի ի հայտ գա լուց շատ շա բաթ ներ ա ռաջ 
և մնում են վա րա կիչ հի վան դու թյան սուր շր ջա նի ըն թաց քում, վի րու սային Ց 
հե պա տի տով հի վանդ նե րը՝ հի վան դու թյան ա ռա ջին ախ տա նիշ նե րի ի հայտ 
գա լուց մեկ և ա վելի շա բաթ ա ռաջ, վի րու սային Ե հե պա տի տով հի վանդ նե րը 
հայտ նի չէ՝ ինչ շր ջա նում են վա րա կիչ, սա կայն  HEV վի րուս ներ հայտ նա բեր վել 
են ար տա թո րանք նե րում դեղ նու կի երևան գա լուց 14 օր  հե տո, ինչ պես նաև 
հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րով աղ տոտ ված ջրի կամ սնն դամ թեր քի օգ տա-
գոր ծու մից 4 շա բաթ հե տո 2 շա բաթ տևո ղու թյամբ:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր.  Հի վան դու թյա նը բնո րոշ են սուր դեղ նու կի 
զար գա ցու մը, ա խոր ժա կի վա տա ցու մը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ը նդ հա նուր 
թու լու թյու նը, շուտ հոգ նե լը ու ո րո վայ նի վե րին աջ քա ռորդ հատ վա ծում ցա-
վե րի առ կա յու թյու նը, մե զի գույ նի մգա ցու մը, եր բեմն կղան քի ան գու նա ցու մը:

 Վաղ ման կա կան տարիքում հե պա տիտ նե րի շատ դեպ քեր ըն թա նում են 
ա նախ տա նիշ, իսկ մե ծա հա սակ նե րի շրջանում ո րոշ դեպ քեր ան ցնում են 
քրոնիկաց ման փուլ կամ բար դա նում են լյար դի ցի րո զով և լյար դային ուռուցք-
նե րով՝ ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ գա լու, կամ ամ բողջ կյան քում 
ըն թա նում են ան սիմպ տոմ վի րու սակ րու թյան ձևով: 

Ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր չա փա նիշ
•	  Մե զում ուռո բի լի նո գե նի բարձ րա ցու մը, իսկ ա րյան շի ճու կում՝ ա լա-

նին-ա մի նոտ րանս ֆե րա զա և աս պա րատ-ա տա մի նոտ րանս ֆե րա զա 
լյար դային ֆեր մենտ նե րի ակ տի վու թյան բարձ րա ցու մը 

•	 Վի րու սային հե պա տիտ Ա վի րու սի նկատ մամբ IgM դա սի հա կա մար-
մին նե րի առ կա յու թյուն (IgM հա կա -HAV դրա կան)

•	  Վի րու սային հե պա տիտ Բ մա կե րե սային ան տի գե նի, Ա վստ րա-
լա կան ան տի գե նի՝ HBsAg առ կա յու թյուն, IgM հա կա մար մին նե րի 
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առ կա յու թյուն կո րի զային ան տի գե նի նկատ մամբ (IgM հա կա-HBc 
դրա կան), ՊՇՌ-ի դրա կան ար դյունք

•	  Վի րու սային Ա և Բ հե պա տիտ նե րի նկատ մամբ բա ցա սա կան ար-
դյուն քով հի վանդ նե րի հա մար ա ռա ջարկ վում է հե տա գա թեստա վո-
րում Ց, Դ, Ե  սուր հե պա տիտ նե րի նկատ մամբ:

•	  Վի րու սային Ց հե պա տի տի վի րու սի նկատ մամբ  հա կա մար մին նե րի 
առ կա յու թյու նը (հա կա-HCV դրա կան), ՊՇՌ-ի դրա կան ար դյունք

•	  Վի րու սային Դ հե պա տի տը ըն թա նում է միայն որ պես հե պա տիտ Բ-ի 
հետ զու գակց ված կամ սու պեր ին ֆեկ ցիա: HBsAg դրա կան կամ IgM 
(հա կա-HBs դրա կան), ինչ պես նաև հե պա տիտ Դ վի րու սի նկատ մամբ 
հա կա մար մին նե րի առ կա յու թյուն 

•	 Վի րու սային Ե հե պա տի տի ժա մա նակ IgM հա կա մարմ նի առ կա յու-
թյուն հե պա տիտ Ե վի րու սի նկատ մամբ՝ IgM հա կա-HEV դրա կան: 

Վի րու սային Ա հե պա տի տի կլի նի կա
 Կարևոր գոր ծոն նե րից մե կը, ո րից կախ ված են վի րու սային Ա հե պա տի տի 

կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը, տա րիքն է: Փոք րե րի շրջանում, որ պես կա նոն, 
վի րու սային Ա հե պա տի տը ըն թա նում է ա նախ տա նիշ կամ ա տի պիկ, ա ռանց 
դեղ նու կի: Փոք րա հա սակ ե րե խա նե րի շրջանում դեղ նու կային ձևե րը հան դի-
պում են 40-50% դեպ քե րում, մե ծա հա սակ նե րի շրջանում զար գա նում է կլի-
նի կո րեն ար տա հայտ ված վա րակ, հա ճախ դեղ նու կով (վա րակ վա ծու թյան 
70-80% դեպ քե րում) և ը նդ հան րա պես ծանր է  ըն թա նում, երբ հիվանդը 40 
տա րե կա նից մեծ է: 

Վի րու սային Ա հե պա տի տի տի պիկ կլի նի կա կան ըն թացքն ունի զար գաց-
ման 4 փուլ՝ գաղտ նի, նա խան շա նային, դեղ նու կային և ա ռող ջաց ման: Գաղտ-
նի շր ջա նի վեր ջում հի վան դի մե զը հան կար ծա կի մգա նում է, և ի հայտ են 
գա լիս լյար դի ախ տա հար ման կեն սա քի միա կան նշան ներ: 

Վի րու սային Ա հե պա տի տի նա խան շա նային կամ նա խա դեղ նու կային շր-
ջա նը տևում է 5-7 օր՝ տա տան վե լով 1-14 օր վա սահ ման նե րում: Բնու թագր վում 
է ոչ յու րա հա տուկ կլի նի կա կան նշան նե րով (ը նդ հա նուր թու լու թյուն, հոգ նա-
ծու թյուն, գլ խա ցավ, սրտ խառ նոց, փսխում, մաշ կային քոր, մարմ նի ջեր մաս-
տի ճա նի չա փա վոր բարձ րա ցում, քն կո տու թյուն), ո րը եր բեմն կապ վում է այլ 
պատ ճառ նե րի հետ:

 Փոք րա հա սակ ե րե խա նե րը հնարավոր է լուծ են, ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե-
խա նե րը և մե ծա հա սակ նե րը հա ճախ ունենում են ցա վեր աջ թու լա կո ղում և 
վե րո րո վայ նային շր ջա նում: Նա խան շա նային փու լի վեր ջում մուգ գույ նի մե-
զը և ան գույն կղան քը վի րու սային Ա հե պա տի տով վա րակ ման ցու ցա նիշ են, 
ո րը և հա ճախ հի վան դին ստի պում է դի մել բժշ կի: Հի վան դու թյան այս փու-
լում ա րյան շի ճու կում լյար դային ֆեր մենտ նե րի ակ տի վու թյունն ու խտու թյունն 
ա ճում են, ինչը վկա յում է հե պա տո ցիտ նե րի ախ տա հար ման ու քայ քայ ման, 
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ինչ պես նաև լյար դային ան բա վա րա րու թյան  մա սին: Գե րակշ ռող դեպ քե րում 
դեղ նու կի ի հայտ գա լու հետ մեկ տեղ հի վան դի վի ճա կը լա վա նում է՝ աս տի-
ճա նա բար ան հե տա նում են ը նդ հա նուր ախ տան շան նե րը: 

Դեղ նու կային շր ջա նը բնու թագր վում է լոր ձա թա ղանթ նե րի, աչ քի սպի տա-
պա տյա նի և մաշ կի դեղ նու թյամբ (հա ճախ, բայց ոչ միշտ վե րը նշ ված ժա մա-
նա կային հա ջոր դա կա նու թյամբ): Այս փու լը սո վո րա բար տևում է մի քա նի օ րից 
մինչև մի քա նի շա բաթ և կա րող է ուղեկց վել ա նորեք սիայով և նույ նիսկ սննդի 
հան դեպ ախ տա բա նա կան նող կան քով, եր բեմն լի նում է սուբ ֆեբ րի լի տետ: 
Դեղ նու կի ա ռա ջին օ րե րին հի վան դին զն նե լիս հայտ նա բեր վում է հե պա տո մե-
գա լիա, եր բեմն էլ զու գակց ված սպ լե մո մե գա լիայի հետ: Դեղ նու կի նշան նե րը 
կա րող են ուժե ղա նալ ա ռա ջին 2-3 օ րը, պահ պան վում են 1-2 շա բաթ, ո րից հե-
տո աս տի ճա նա բար ան հե տա նում են: Այս փու լում դիտ վում է վի րու սի ար տա-
զատ ման նվա զում, բարձ րա նում է շի ճու կային բի լի ռու բի նի մա կար դա կը, ո րը 
ո րոշ դեպքերում կա րող է ա ռաջ բե րել ուժեղ քոր: Բի լի ռու բի նի մա կար դա կի 
շատ ա րագ բարձ րա ցու մը կա րող է վկայել ֆուլ մի նանտ հե պա տի տի զար գաց-
ման մա սին: Դեղ նու կի ան հե տաց ման հետ մեկ տեղ լյար դային ֆեր մենտ նե րի 
մա կար դա կը նոր մա լա նում է: Գե րակշ ռող դեպ քե րում տե ղի է ունե նում աս-
տի ճա նա կան ա ռող ջա ցում, և ցու ցա նիշ նե րը նոր մա լա նում են 6-12 ա միս ան ց: 

Վի րու սային Ա հե պա տի տը  հա մար վում է ինք նա բուժ վող հի վան դու թյուն: 
Վի րու սային Ա հե պա տի տի բար դու թյուն նե րից մե կը ֆուլ մի նանտ (կայ ծակ-

նային) հե պա տի տն է: Չնա յած բուժ ման բո լոր ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րին՝ 
մա հա ցու թյու նը մնում է բարձր: 

Վի րու սային Ա հե պա տի տի քրո նիկ դեպ քեր չեն դիտ վում: Սա կայն հայտ-
նի են դեղ նու կի ախ տա դար ձի դեպ քեր, կամ ե րբ տևա կան ժա մա նա կ պահ-
պան վում են տրան սա մի նազ նե րը՝ բարձր ախ տա բա նա կան մա կար դա կով, և 
զու գակց վում են լյար դային հյուս ված քի ախ տա բա նամոր ֆո լո գիա կան փո-
փո խու թյուն նե րի հետ: Վի րու սային Ա հե պա տի տի այդ պի սի, այս պես կոչ ված, 
ձգձգ վող ձևե րի հա մար հատ կան շա կան է լյար դային ֆունկ ցիայի լրիվ նոր-
մա լա ցու մը հի վան դու թյան սկզ բից 1 տար վա ըն թաց քում:

 Վի րու սային Ա հե պա տի տով հի վան դա նա լուց հե տո մնում է բնա կան  կա-
յուն իմու նի տետ:

 Վի րու սային Ա հե պա տի տի լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը 
Վի րու սային Ա հե պա տի տի ախ տո րո շու մը կա տար վում է հաշ վի առ նե լով 

ա րյան և մե զի կեն սա քի միա կան  հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը: Ա ռա վել բնո-
րոշ են մե զում բի լի ռու բի նի և ա րյան շի ճու կում ը նդ հա նուր և ո ւղ ղա կի բի լի ռու-
բի նի առ կա յու թյու նը ո րո շող թես տե րը: Ա լա նին-ա մի նոտ րանս ֆե րա զա (Ա ԼԱՏ) 
և աս պա րատ-ա մի նոտ րանս ֆե րա զա (Ա ՍԱՏ) ֆեր մենտ նե րի մա կար դա կը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շելու լյար դային հյուս ված քի ախ տա հար ման  
և հիմ նային ֆոս ֆա տա զայի մա կար դա կը՝ խո լես տա զի աս տի ճա նը: Նկա տի 
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ունե նա լով, որ բո լոր վի րու սային հե պա տիտ նե րի սուր շր ջա նի կլի նի կա կան 
պատ կե րը նման է, ա պա վի րու սային Ա հե պա տի տի վերջ նա կան պատ ճա-
ռա գի տա կան  ախ տո րո շու մը կա տար վում (կամ ժխտ վում) է միայն յու րա հա-
տուկ իմու նաախ տո րո շիչ մե թոդ նե րի՝ իմու նա ֆեր մեն տային ա նա լի զի (Ի ՖԱ), 
ռա դի ոի մուն ա նա լի զի (ՌԻ Ա) օգ նու թյամբ: Ի մու նաախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը 
հա վա սա րա պես հայտ նա բե րում են վի րու սային Ա հե պա տի տի ինա պա րանտ, 
ա նախ տա նիշ կամ կլի նի կո րեն դրսևոր ված ձևե րը: 

Ախ տո րո շու մը հաս տա տում է շի ճու կում վի րու սային Ա հե պա տի տի հան-
դեպ IgM դա սի հա կա մար մին նե րի առ կա յու թյու նը: Տա րած վա րա կի, ինչ պես 
նաև տևա կան ա նըն կա լու նա կու թյան  մա սին վկա յում է վի րու սային Ա հե պա-
տի տի հան դեպ IgG դա սի հա կա մար մին նե րի առ կա յու թյու նը: Վի րու սային Ա 
հե պա տի տի վի րու սի հա կա ծի նը  (Ա ՀՎ-Ag) հայտ նա բեր վում է հի վան դի կղան-
քում կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի դրսևո րու մից 7-10 օր ա ռաջ և հի վան դու-
թյան ա ռա ջին օ րե րին, ո րը նույն պես կի րառ վում է վաղ ախ տո րոշ ման և վա-
րա կի հա րուցիչի աղ բյու րի հայտ նա բեր ման հա մար: 

IgG դա սի հա կա մար մին նե րը նույն պես հայտն վում են հի վան դու թյան վաղ 
փու լում, հի վան դու թյան սկզ բում, սա կայն պահ պան վում են ամբո ղջ կյան քի 
ըն թաց քում և ցմահ պաշտ պա նում են այս հի վան դու թյու նից:

 Վի րու սային Բ հե պա տի տի կլի նի կա 
Ըն կա լու նակ օր գա նիզ մի վա րա կու մը վի րու սային Բ հե պա տի տի վի րու սով 

հանգեցնում է սուր կամ քրո նիկ ըն թաց քով վա րա կի զար գաց ման: Սուր վի րու-
սային հե պա տի տը կա րող է ըն թա նալ դեղ նու կային, ան դեղ նուկ կամ սուբկ-
լի նի կա կան ձևով, ո րը գե րակշ ռող դեպ քե րում ախ տո րոշ վում է միայն վի րու-
սային Բ հե պա տի տի վի րու սով վա րակ վա ծու թյան շճա բա նա կան դրա կան 
թես տի ար դյուն քում հա կա մար մի ննե րի հայտ նա բեր մամբ: Դեղ նու կային ձևով 
հի վանդ նե րը կազ մում են վի րու սային Բ հե պա տիտ ախ տո րոշ մամբ ստա ցի-
ո նար հոս պի տա լաց ված նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը: Ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում է հի վան դու թյան սուր ցիկ լիկ ձևը, ո րի դեպ քում տար բե րում են 4 
շրջան՝ գաղտ նի, նա խան շա նային (նա խա դեղ նու կային), դեղ նու կային (հի վան-
դու թյան ծաղկ ման) և ել քի:

 Նա խան շա նային շր ջա նը կա րող է տևել 1-5 օ րից մին չև 1 ա միս: Այս դեպ-
քում բնո րոշ ախ տան շան ներն են՝ ա խոր ժա կի ան կու մը, թու լու թյու նը, սրտ խառ-
նո ցը, փոր կա պու թյան և լու ծի հեր թա փո խու մը, աջ թու լա կո ղում ծան րու թյան, 
իսկ եր բեմն էլ ցա վի զգա ցու մը, մկա նահո դային ցա վե րը, իսկ որոշ դեպքերում 
էլ ո ւր տի կար ցա նա վո րու մը և մաշ կային քո րը: Նա խան շա նային շր ջա նի վեր-
ջին օ րե րին մե ծա ցած են լյար դը և փայ ծա ղը: Մե զում ա վե լա նում է ուրո բի լի-
նո գե նի կոն ցենտ րա ցիան: Ա րյան շի ճու կում ա վե լա ցած է տրան սա մի նազ նե-
րի ակ տի վու թյու նը: Նկատ վում է թույլ ար տա հայտ ված լեյ կո պե նիա՝ ա ռանց 
լեյ կո ցի տար բա նաձևի փո փո խու թյան: Նա խա դեղ նու կային և դեղ նու կային 
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շր ջան նե րը սահ մա նա զատ վում են, ե րբ ի հայտ է գա լիս սպի տա պա տյա նի (սկ-
լե րա), ա պա մաշ կային ծած կույթ նե րի դեղ նու թյուն, մե զը մգա նում է, և կղան քը 
դառ նում ան գույն:

 Դեղ նու կային շր ջա նը տևում է 1 շա բա թից մինչև 2-3 և ա վե լի ա միս: Դեղ-
նու կի հա րա ճու մը կա րող է լի նել աս տի ճա նա բար, ա ռա վե լա գույ նին է հաս-
նում 2-3 շա բա թում, հե տո պա կա սում և մե ծա մա սամբ ամ բող ջու թյամբ ան-
հե տա նում: Դեղ նու կի հա րաճ ման և ա ռա վե լա գույ նին հաս նե լու շր ջա նում հի-
վանդ նե րի մոտ նկատ վում են ին տոք սի կա ցիայի ախ տան շան ներ՝ ը նդ հա նուր 
թու լու թյուն, դյու րագրգ ռու թյուն, սրտ խառ նոց, փսխում, ծան րու թյան զգա ցում 
վե րո րո վայ նային շր ջա նում (հատ կա պես ուտե լուց հե տո), 20-30%  դեպքում՝ 
դեղ նու կի ար տա հայտ վա ծու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող մաշ կային քոր, 
լյար դը մե ծա ցած է, մա կե րե սը՝ հարթ: Հի վան դու թյան բռնկ ման շր ջա նում բո-
լոր հի վանդ նե րի փայ ծա ղը ոչ շատ մե ծա ցած է:

 Սուր վի րու սային Բ հե պա տի տի դեղ նու կային շր ջա նին բնո րոշ կեն սա քի-
միա կան ցու ցա նիշ ներն են՝ հի պեր բի լի ռու բի նե միան (ը նդ ո րում՝ ը նդ հա նուր 
և ո ւղ ղա կի բի լի ռու բի նի խտու թյու նը հի վան դու թյան 2-3-րդ շա բա թում ա վե-
լի բարձր է, քան հի վան դու թյան սկզ բում), շի ճու կային տրան սա մի նազ նե-
րի ակ տի վու թյան պար տա դիր բարձ րա ցու մը (ն րանց մա կար դա կը կախ ված 
չէ հի վան դու թյան ծան րու թյու նից) և բի լի ռու բի նի բարձ րա ցած խտու թյու նը: 
Պրոտ րոմ բի նային ցու ցա նի շը իջած է, ո րը լյար դի ախ տա հար ման աս տի ճա-
նի ցու ցա նիշ է: Դեղ նու կային շր ջա նում ծայ րա մա սային ա րյան մեջ նկատ վում 
են լեյ կո պե նիա, լիմ ֆո ցի տոզ, Է ՆԱ-ի ցու ցա նի շի նվա զում մինչև 2-4մմ/ժ: Այս 
շր ջա նի ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը մի ջի նում կազ մում է 30 օր (7 օ րից մինչև 2 
ա միս): Դեղ նու կի ան հե տա ցու մից հե տո սկս վում է ա ռող ջաց ման շր ջա նը, և 
հի վան դի վի ճա կը դառ նում է բա վա րար, սա կայն պահ պան վում է լյար դի և 
փայ ծա ղի մե ծա ցու մը, ա րյան մեջ դեռևս հայտ նա բեր վում են լյար դի ախ տա-
հար ման նշան ներ:

 Սուր վի րու սային Բ հե պա տի տի դեպ քում ա ռող ջաց ման շր ջա նը կա րող է 
տևել 2-12 ա միս, ե րբ աս տի ճա նա բար ան հե տա նում են հի վան դու թյան կլի նի-
կա կան, կեն սա քի միա կան և մոր ֆո լո գիա կան նշան նե րը:

 Ցիկ լիկ ձևի սուր վի րու սային Բ հե պա տի տը կա րող է ըն թա նալ ար տա-
հայտ ված խո լես տա տիկ հա մախ տա նի շով, ո րն ար ձա նագր վում է հի վանդ նե-
րի 5-15%-ի շրջանում, գե րա զան ցա պես մեծ տա րի քային խմ բե րում: Այս կլի նի-
կա կան ձևի վի րու սային հե պա տի տի հա մար բնու թագ րա կան է ներ լյար դային 
խո լես տա զի գե րակշ ռու մը հե պա տո ցիտ նե րի ցի տո զի նկատմամբ: Հի վան դի 
ա րյան մեջ լե ղու բո լոր բա ղադ րա մա սե րի (լե ղաթ թու ներ, խո լես տե րին, ֆոս ֆո-
լի պիդ ներ, բե տա-լի պոպ րո տե իդ ներ և այլն) բարձր խտու թյու նը հանգեցնում է 
մաշ կի ուժեղ քո րի, տևա կան, ար տա հայտ ված դեղ նու կի, ո րի դեպ քում մաշկն 
ունե նում է կա նա չա վուն կամ գոր շա կա նա չա վուն ե րանգ: Կեն սա քի միա կան 
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ցու ցա նիշ նե րից ա ռա վել բնո րոշ է հիմ նային ֆոս ֆա տա զայի մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը: 

Ըստ ծան րու թյան աս տի ճա նի՝ սուր Բ հե պա տի տը լի նում է թեթև, մի ջին 
ծան րու թյան, ծանր, ո րն իր մեջ նե րա ռում է նաև կայ ծակ նային հե պա տի տը, 
ո րը մե ծա մա սամբ ա վարտ վում է հի վան դի մահ ով:

 Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում վի րու սային Բ հե պա տի տի սուր վա րա կը մե-
ծա մա սամբ (90-95%) ա վարտ վում է լրիվ ա ռող ջաց մամբ, ե րբ HBsAg-ն ան հե-
տա նում է ա րյու նից, և նրա հան դեպ սին թեզ վում է հա կա մար մին: Սա կայն վի-
րու սային Բ հե պա տի տով վա րակ ված կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րի 30-90%-ի 
և մե ծա հա սակ նե րի 5-10%-ի շրջանում զար գա նում է քրո նիկ վա րակ, ո րի հետ 
են կապ ված լուրջ բար դու թյուն ներն ու հետևանք նե րը: Վի րու սային Բ հե պա-
տի տի քրոնիկ վա րա կով ան ձինք հա ճախ հի վան դու թյան կլի նի կա կան ախ-
տան շան ներ չեն ունենում, սա կայն նրանց համար բարձր է քրոնիկա կան հե-
պա տի տի զար գաց ման վտան գը, և հի վանդ նե րի 15-25 %-ը կա րող է վա ղա-
ժամ  մա հա նալ լյար դի քրոնիկ հի վան դու թյուն նե րից՝ լյար դի քաղց կե ղից և 
ցի րո զից: 

Վի րու սային Բ հե պա տի տի լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը հիմն ված է հի-
վան դի ա րյան մեջ վի րու սային Բ հե պա տի տի հա մար յու րա հա տուկ հա կած-
նի և հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման վրա: Վի րու սային Բ հե պա տի տի լա-
բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար կի րառ վող մե թոդ նե րը կա րե լի է բա ժա նել 2 
խմ բի՝ իմու նա քի միա կան (հիմ նա կա նում իմու նա ֆեր մեն տային ա նա լիզ՝ Ի ՖԱ) 
և մո լե կու լակեն սա բա նա կան (պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա՝ ՊՇՌ): 
Վի րու սային Բ հե պա տի տի ախ տո րոշ ման մեջ ա ռա վել լայ նո րեն կի րառ վում 
է HBsAg-ի ո րո շու մը: Տվյալ հա կա ծի նը հայտ նա բեր վում է հի վան դու թյան ինչ-
պես սուր, այն պես էլ քրոնիկ դեպ քե րում (սա կայն սուր վա րա կը սո վո րա բար 
հաս տատ վում է IgM  դա սի հա կա-HBc բարձր տիտ րով): Սուր վի րու սային Բ 
հե պա տի տի դեպ քում հա կա ծի նը հայտ նա բեր վում է վա րա կու մից 3-5 շա բաթ 
ան ց, այ սինքն՝ կլի նի կա կան նշան նե րի դրսևո րու մից շատ ա ռաջ, և այս դեպ-
քե րում այն միակ շճա բա նա կան թես տն է: HBsAg մշ տա պես հայտ նա բեր վում է 
նա խա դեղ նու կային և դեղ նու կային շր ջա նում: 6 ա միս և ա վե լի ժա մա նա կով 
HBsAg առ կա յու թյու նը վկա յում է հի վան դու թյան ձգձգ վող կամ քրոնիկ ըն թաց-
քի մա սին:

 Վի րու սային Բ հե պա տի տի ռեպ լի կա ցիայի շճա բա նա կան մար կեր նե րն են 
IgM դա սի հա կա-HBc-ը, HbeAg-ը, ո րոնք հայտ նա բեր վում են սուր վի րու սային 
Բ հե պա տի տի դեպ քում, կլի նի կա կան դրսևոր ման ա ռա ջին օ րից և կա րող են 
հայտ նա բեր վել քրոնիկ վի րու սային Բ  հե պա տի տի սրաց ման ժա մա նակ: 

Ա րյան շի ճուկ նե րում HBeAg թես տա վո րու մը կա տար վում է միայն HBsAg  
առ կա յու թյան դեպ քում, և տվյալ թես տի դրա կան ար դյուն քը վկա յում է ակ-
տիվ գոր ծըն թա ցի մա սին կամ հաս տա տում է սուր վի րու սային Բ հե պա տիտ 
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ախ տո րո շու մը, կամ վկա յում քրոնիկ վի րու սային Բ հե պա տի տի սրաց ման 
մա սին: 

Վի րու սային Բ հե պա տի տի ԴՆԹ-ի առ կա յու թյու նը ա րյան շի ճու կում ցույց 
է տա լիս բարձր վա րակ վա ծու թյան և օր գա նիզ մում վի րու սի ակ տիվ բազ մաց-
ման մա սին: Դրա կան ար դյունք ունենում են սուր վի րու սային Բ հե պա տի տի 
բո լոր հի վանդ նե րը, հի վան դու թյան բռնկ ման շր ջա նում: Բուժ ման գոր ծըն թա-
ցում նրա խտու թյան նվա զու մը լավ կան խա գու շա կող նշան է, ո րը վկա յում է 
կի րառ վող բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան մա սին:

 Վի րու սային Ց հե պա տի տի կլի նի կան
Վի րու սային Ց հե պա տի տը սկս վում է աս տի ճա նա բար: Նա խան շա նային 

շր ջա նում լի նում է չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիա (թու լու թյուն, 
ա նո րեք սիա, սրտ խառ նոց, փսխում և այլն): Մե ծա մա սամբ հի վան դու թյունն 
ախ տո րոշ վում է միայն դեղ նու կի դրսևոր ման պա հից: Վի րու սային  Ց հե պա-
տի տը միայն 30-40% դեպ քե րում է զար գա նում կլի նի կա կան ախ տան շան նե-
րով, և նրան ցից միայն 20-30%-ի դեպքում է ի հայտ գա լիս դեղ նու կը:

 Հի վան դու թյան դեղ նու կային շր ջա նում օր գա նիզ մի ին տոք սի կա ցիայի 
նշան նե րը լի նում են հա ճախ, քան նա խան շա նային շր ջա նում, սա կայն դրանք 
ա վե լի թույլ են ար տա հայտ ված, քան վի րու սային Բ հե պա տի տի դեպ քում: Այս 
շր ջա նի մի ջին տևո ղու թյու նը 10-20 օր է:

Կ լի նի կո րեն վի րու սային Ց հե պա տի տը նկա տե լի ո րեն ա վե լի թեթև է ըն-
թա նում, քան վի րու սային Բ  հե պա տի տը: Վի րու սային Ց հե պա տի տի կայ ծակ-
նային դեպ քե րը հան դի պում են հազ վա դեպ։ Վի րու սային Ց հե պա տի տի ել քը 
կա րող է լի նել.

-  ա ռող ջա ցում, ո րը գրանցվում է 15-20% դեպքերում (տե ղի է ունե նում 
ա րյան կեն սա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի նոր մա լա ցում, ո րը լի նում է 
ՌՆԹ- HCV  և հա կա-HCV  ան հե տա ցու մից 6-12 ա միս ան ց)

-  քրոնիկա ցում՝ վի րու սային Ց հե պա տի տի դեպ քում քրոնիկա ցու մը բա-
ցատր վում է վի րու սի չա փա զանց բարձր փո փո խա կա նու թյամբ: Վի-
րու սային Ց հե պա տի տի սուր վա րա կից հե տո Ց  հե պա տի տի վի րու-
սով վա րակ ված նե րի 60-70%-ն ունե նում է լյար դի քրոնիկա կան հի-
վան դու թյուն: Այս ան ձանց համար մեծ է լյար դի քաղց կե ղի, ցի րո զի 
զար գաց ման վտան գը: Քրոնիկ հե պա տի տի, ցի րո զի և լյար դի քաղց-
կե ղի զար գաց ման մեջ ո րո շիչ գոր ծոն ներ են՝ հի վան դի տա րի քը, վի-
րու սային Բ և Ց  հե պա տիտ նե րի կոին ֆեկ ցիան, ալ կո հո լի քրոնիկա-
կան գոր ծա ծու մը և այլն: Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում հա ճախ զար-
գա նում է քրոնիկ հե պա տիտ և  ա վե լի ին տեն սի վո րեն է ան ցնում 
լյար դի ցի րո զի, քան ե րի տա սարդ նե րի շրջանում: Վի րու սային Ց հե-
պա տի տի 40-50% դեպ քե րում ար ձա նագր վում են ար տա լյար դային 
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դրսևո րում ներ (էն դոկ րին, հե մա տո լո գիա կան, թքա գեղ ձե րի և  աչ քի 
ախ տա հա րում, մաշ կային, նեյ րո-մ կա նային և հո դային, ե րի կա մային, 
աու տոի մուն և  այլն):

 Վի րու սային C հե պա տի տով հի վան դա նա լուց հե տո պաշտ պա նիչ հա կա-
մար մին ներ չեն ար տադր վում: 

Վի րու սային C հե պա տի տի ախ տո րո շու մը
 Լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը հիմն ված է վի րու սային C  հե պա տի տի շճա բա-

նա կան թես տե րի՝ վի րու սային Ց հե պա տի տի վի րու սի հան դեպ հա կա մար մին-
նե րի (հա կա-HCV) և մո լե կու լյար-գե նե տիկ՝ ՌՆԹ-HCV՝ հայտ նա բեր ման վրա:

ՌՆԹ-HCV վա րա կի ա մե նա վաղ թես տն է և կա րող է հայտ նա բեր վել շղթա-
յա կան պո լի մե րա զային ռեակ ցիայի՝ մե թո դով վա րակ վե լուց հե տո ար դեն 2 
շա բաթ ան ց:

ՌՆԹ-HCV   հայտ նա բե րու մը հա մար վում է վի րու սային C հե պա տի տի 
ախ տո րոշ ման «ոս կե» ստան դարտ և հա կա-HCV  հայտ նա բեր ման դրա կան 
արդյուն քի ա պա ցույց, ինչ պես նաև չա փո րո շիչ է բուժ ման նշա նակ ման կամ 
դա դա րեց ման համար:

 Բու ժում
 Հիմ նա կա նում կա տար վում է պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա: 

Վի րու սային Ց և քրոնիկ վի րու սային Բ հե պա տիտ նե րի դեպ քում կի րառ վում է 
նաև է թի ոտ րոպ բու ժում:
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 Հել մին թոզ նե րը հի վան դու թյան խումբ են, ո րոնք հա րուց վում են պա րա զի-
տար որ դե րով և ա ռա ջաց նում են ին վա զիա ներ: Մար դու հա մար ախ տա ծին են 
հել մինթ նե րի ա վե լի քան 250 տե սակ ներ: Զար գաց ման ըն թաց քում հել մինթ-
նե րը ան ցնում են կյան քի ո րո շա կի փու լեր: Հա սուն հել մինթ նե րը (ի մա գո) պա-
րա զի տում են վերջ նա կան տի րոջ օր գա նիզ մում, իսկ նրանց կող մից ար տա-
զատ վող զար գաց ման ոչ հա սուն ձևե րը (ձ վիկ ներ, թր թուր ներ) զար գա նում են 
կա՛մ ար տա քին մի ջա վայ րում (գե ո հել մինթ ներ՝ հո ղային հել մինթ ներ), կա՛մ մի-
ջան կյալ տի րոջ օր գա նիզ մում (բի ո հել մին թոզ ներ): Մար դը հել մինթ նե րի հա-
մար կա րող է հան դի սա նալ ինչ պես վերջ նա կան, այն պես էլ մի ջան կյալ տեր: 
Սրա տու տի և գա ճաճ ե րի զոր դի պրո պա գա տիվ ձևե րը ըն դու նակ են ին վա-
զիայի ա ռանց ար տա քին մի ջա վայ րում զար գաց ման, այդ պատ ճա ռով հա-
մար վում են կոն տակ տային հել մինթ ներ:

Այն հել մին թոզ նե րը, ո րոնց դեպ քում հա րուցիչի կյան քի շր ջա փու լը չի կա-
րող ա վարտ վել ա ռանց մար դու ներգ րավ ման, հա մար վում են ան թրո պո նոզ 
հել մին թոզ ներ, իսկ այն հել մին թոզ նե րը, ո րոնց հա մար մար դու ներգ րա վու մը 
պար տա դիր չէ, կոչ վում են զոո նոզ հել մին թոզ ներ:

Կախ ված մար դու օր գա նիզմ հել մինթ նե րի թա փանց ման ուղուց՝ տար բե-
րում են պե րօ րալ և պեր կու տան հել մին թոզ ներ: Կախ ված մար դու օր գա նիզ-
մում իմա գո նե րի վերջ նա կան տե ղա կա յու մից՝ տար բե րում են ա ղի քային և ար-
տաա ղի քային հել մին թոզ ներ:

 ԱՍԿԱՐԻԴՈԶ 
Ascariasis (B77.0)

 Հո ղային հել մին թոզ է, ո րն ըն թա նում է ա լեր գիկ բնույ թի բնո րոշ ախ տա-
նիշ նե րով և մար սո ղա կան օր գան նե րի խան գա րում նե րով:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն. Աս կա րի դո զի հա րու ցի չը աս կա րիդ մա կա բույծ 
ո րդն է՝ Ascaris lumbricoides (L,1758): Այն խո շոր, կլոր, բա ժա նա սեռ ո րդ է: Է գն 
ունի 25-40 սմ, ա րուն՝ 15-25 սմ եր կա րու թյուն: Ա րո ւի պո չային մա սը պա րու-
րաձև է, իսկ է գե րի նը՝ ուղիղ: Աս կա րի դի ձվիկ նե րը օ վա լաձև են՝ պատ ված 4 
թա ղանթ նե րով, ար տա քի նը հաստ է, ունի շա գա նա կա գույն ե րանգ: Հան դի-
պում են նաև թա ղան թից լրիվ կամ մաս նա կի զրկ ված ձվիկ ներ: Սաղմ նային 
զանգ վա ծը կենտ րո նա ցած է ձվի կի կենտ րո նում, իսկ գա գաթ նե րը մնում 
են դա տարկ: Ձվիկ նե րի չա փերն են 0,050-0,070 x 0,040-0,050 մմ: Հի վան դի 
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կղան քում կա րող են հան դի պել նաև, այս պես կոչ ված, չբեղմ նա վոր ված ձվիկ-
ներ (ձ վաբ ջիջ ներ), ո րոնք տար բեր վում են ա վե լի խո շոր չա փե րով (0,050-
0,106x0,040-0,050 մմ), ան կա նոն ձևով (գն դաձևից մինչև տան ձաձև) և սաղմ-
նային զանգ վա ծի (բ լաս տո մե րի) բա ցա կա յու թյամբ, ո րի փո խա րեն ձվի կի ամ-
բողջ խո ռո չը լց ված է լի նում դեղ նու ցային բջիջ նե րով:

Աս կա րի դի ձվի կի զար գա ցու մը կա տար վում է շր ջա կա մի ջա վայ րում՝ հո-
ղում: Աս կա րի դի հա մար վերջ նա կան տե րը մարդն է: Կեն դա նի նե րի, հատ կա-
պես խո զե րի մեջ այս տե սա կի (Ascaris lumbricoides) մա կա բուծ ման հնա րա-
վո րու թյու նը հա վա սար ձևով  է ըն թա նում, իսկ մար դու օրգանիզմում խո զի 
աս կա րի դի մա կա բու ծու մը (Ascaris suis) չի հաս տատ վել:

Մար դու օր գա նիզ մում հա սուն աս կա րիդ ներն ապ րում են բա րակ 
աղիքներում: Նրանք բազ մա նում են՝ ձվադ րե լով ա ղի քի լու սանց քում: 24 
ժամ վա ըն թաց քում այս մա կա բու յծը կա րող է ար տա զա տել 250,000 ձու: 
Ձվե րի հե տա գա զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են թթ ված նային պայ-
ման ներ, այդ պատ ճա ռով նրանք սկ սում են զար գա նալ, ե րբ մար դու կղան քի 
հետ դուրս են գա լիս ար տա քին մի ջա վայր: Նրանք զար գա նում են խո նավ 
հո ղում 24ºC ջեր մու թյան պայ ման նե րում՝ 10-15 օր վա ըն թաց քում, 15-15ºC-ո ւմ՝ 
40-45 օր, իսկ 12ºC-ից ցածր և 38ºC-ից բարձր ջեր մու թյան պայ ման նե րում 
ձվիկ նե րը չեն զար գա նում: Բա րեն պաստ ջեր մաս տի ճա նային և խո նա վու-
թյան պայ ման նե րում որ դե րի ձվիկ նե րը իրենց կեն սու նա կու թյու նը կա րող են 
պահ պա նել 5-6 տա րի: Մար դը վա րակ վում է աս կա րի դով, ե րբ սնն դի կամ 
ջրի հետ կուլ է տա լիս հա սուն, կեն սու նակ, վա րա կիչ՝ ին վա զիվ ձվիկ ներ: 
Ստա մոք սա հյու թի ազ դե ցու թյան տակ ձվի կի թա ղան թը քայ քայ վում է, դուրս 
է գա լիս մանր թր թու րը, ո րը ան ցնում է ա ղի և թա փան ցում նրա ա րյու նա-
տար ա նոթ նե րի մեջ:

Ա րյան հոս քի հետ թր թուր ներն ան ցնում են լյար դի մա զա նոթ նե րը, այս-
տե ղից լյար դի ե րակ նե րով թա փան ցում ստո րին սի նե րակ և ա պա սիրտ: Այ-
նու հետև նրանք ան ցնում են թո քե րի մա զա նոթ նե րը, ալ վե ոլ նե րը, բրոնխ նե րը 
և ա պա շնչա փո ղի մի ջո ցով՝ բե րա նի խո ռոչ, որ տե ղից թքի հետ միա սին  2-րդ 
ան գամ կուլ գնա լով, թր թուր ներն ան ցնում են տի րոջ ստա մոք սը և հե տո բա-
րակ ա ղի: Այս տեղ կա տար վում է նրանց սե ռա կան հա սու նա ցու մը: Մար դու 
օր գա նիզ մում թր թուր նե րի շարժ ման շր ջա փու լը կոչ վում է միգ րա ցիա (շր ջա-
գա յում), ո րը տևում է 14-15 օր, իսկ զար գաց ման ամ բողջ շր ջա նը՝ մար դու օր-
գա նիզմ ձվիկ նե րի ներ թա փան ցու մից մինչև կղան քում նոր սերն դի ձվիկ նե րի 
հայտ նա բե րու մը, այ սինքն՝ մինչև սե ռա հա սուն աս կա րի դի ա ռա ջա ցու մը, վեր-
ջա նում է 63-84 օր վա ըն թաց քում: 

Աս կա րիդ նե րը սն վում են օր գա նիզ մի հաշ վին և նրա հյու թե րով:
Աս կա րի դի կյան քի տևո ղու թյու նը չի գե րա զան ցում 1 տա րին: Ապ րե-

լով մար դու աղիքներում՝ աս կա րի դի  կեն սա գոր ծու նե ու թյան հետևան քով 
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ա ռա ջա նում են փո րա ցավ, սրտ խառ նոց, գլ խա ցավ և մի շարք նյար դային ու 
բոր բո քային երևույթ ներ: 

Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան Աս կա րի դո զի վաղ փու լի ախ տա ծագ ման  
հիմ քում ըն կած է ա րյան մեջ և հյուս վածք նե րում շր ջա նա ռող թր թուր նե րի նյու-
թա փո խա նա կու թյան և թր թուր նե րի քայ քայ ման ար դյունք նե րի  սեն սի բի լի-
զաց նող ա լեր գիկ ազ դե ցու թյու նը: 

Օր գա նիզ մի սեն սի բի լի զա ցիան (զ գայ ունու թյան բարձ րա ցում) շա րու նակ-
վում է նաև աղիքներում հա սուն աս կա րիդ նե րի մա կա բուծ ման ըն թաց քում: 

Միան գա մայն այլ կերպ է հի վան դի օր գան նե րի և հյուս վածք նե րի վրա 
աս կա րիդ նե րի մե խա նի կա կան ազ դե ցու թյու նը: Թր թուր նե րի միգ րա ցիայի 
ժա մա նակ վնաս վում են հյուս վածք նե րը, հատ կա պես թո քե րի, որ տեղ մա-
կա բույծնե րը պատ ռում են մա զա նոթ նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով ա րյու նա զե ղում-
ներ: Միա ժա մա նակ նրանք իրենց հետ կա րող են տա նել վա րա կիչ ման րէ ներ, 
ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց նել բոր բո քում ներ մար դու տար բեր օր գան-հա մա-
կար գե րում: Աս կա րի դը կա րող է ծա կել լոր ձա թա ղան թը, ան ցնել լե ղա ծո րան 
և լյարդ, ո րո վայ նի խո ռոչ՝ ա ռա ջաց նե լով պեր ֆո րա ցիա՝ ուղեկց վող սուր ցա-
վե րով: Ախ տա հար վում է աս կա րի դով վա րակ ված մար դու նյար դային հա մա-
կար գը, լի նում են ցն ցու մային նո պա ներ, ան քնու թյուն: Հել մինթ նե րը, եր բեմն, 
վեր բարձ րա նա լով, ան ցնում են ստա մոքս, պաշտ պան ված լի նե լով խի տի-
նա յին ծած կույ թով, չեն քայ քայ վում ստա մոք սում ար տադր վող ա ղաթթ վից և 
ա ռա ջաց նում են փսխում: Հազ վա գյուտ դեպ քե րում աս կա րի դը կա րող է ան-
ցնել շնչա փո ղը և շնչա հեղձ ա նել հի վան դին:

Աս կա րիդ նե րը մեծ քա նա կու թյան դեպ քում, եր բեմն խճճ վում են մի մյանց 
հետ և գո յաց նում կծիկ, ո րը խցա նում է աղիքի լու սանց քը և ա ռա ջաց նում 
ա նան ցա նե լի ու թյուն, նման դեպ քե րում հարկ է լի նում կա տա րել շտապ վի րա-
բու ժա կան մի ջամ տու թյուն:

Աս կա րի դոզն ըն թա նում է 2 փու լով՝ վաղ կամ միգ րա ցի ոն և ո ւշ կամ ա ղի-
քային փու լեր:

Վաղ փու լը պայ մա նա վոր ված է աս կա րի դի թր թուր նե րի շր ջա գայ մամբ 
(միգ րա ցիա), ո րը բնու թագր վում է մաշ կային ցա նի զար գաց մամբ և թո քե րի ու 
լյար դի կող մից ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րով: Մաշ կի վրա կա րող են 
երևան գալ ե ղն ջա ցան՝ ուղեկց վե լով ուժեղ քո րով, ինչ պես նաև վե զի կու լյար 
և այլ ցա ներ: Ա մե նաբ նո րո շը աս կա րի դո զի վաղ փու լում, այս պես կոչ ված, 
թո քե րի թռ չող է ո զի նո ֆի լային ին ֆիլտ րատ ներն են: Թռ չող ին ֆիլտ րատ նե րը 
թո քե րի ռենտ գեն հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ հայտ նա բեր վող տար բեր 
չա փե րի մթագ նու թյուն ներ են: Ին ֆիլտ րատ նե րը սո վո րա բար ե զա կի են, շատ 
փո փո խա կան և ան կա յուն, որ պես կա նոն, 4-10 օր հե տո նրանք ան հե տա նում 
են ա ռանց հետ քի: Թռ չող ին ֆիլտ րատ նե րի փու լին բնո րոշ է ա րյան մեջ է ո-
զի նո ֆիլ նե րի քա նա կի ա վե լա ցու մը: Է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման ռեակ ցիան 
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սո վո րա բար ա րա գա նում է: Ո րոշ դեպքերում կա րող են ի հայտ գալ  հազ և 
ցա վեր կրծ քա վան դա կում: Ջեր մու թյու նը հա ճախ նոր մալ է կամ են թա տեն-
դային, միայն հազ վա դեպ բարձ րա նում մինչև 38,5-39º, ինչը կար ճատև է:

Աս կա րի դո զի վաղ փու լում նկա րագր վել են բրոն խի տի և թո քե րի հեղ ձու կի 
(ա սթ մա տիկ) նո պա ներ:

Աս կա րի դո զի վաղ փուլն ուղեկց վում է լյար դի շր ջա նի ցա վե րով և 
մե ծաց մամբ: 

Աս կա րի դո զի ա ղի քային փու լը եր բեմն ըն թա նում է ա ռանց ախ տա նիշ նե-
րի: Հա ճախ ուղեկց վում է ստ մոք սաա ղի քային խան գա րում նե րով: Հի վանդ-
նե րը գան գատ վում են ա խոր ժա կի ան կու մից կամ շա տա կե րու թյու նից, թքա-
հո սու թյու նից, սրտ խառ նո ցից՝ փսխու մով կամ ա ռանց նրա, ստա մոք սի կամ 
պոր տի շր ջա նի ցա վե րից, լու ծից կամ փոր կա պու թյու նից: Հի վանդ նե րը հա-
ճախ նշում են գլ խա ցավ, նյար դային գրգռ վա ծու թյուն, քնի խան գա րում, աշ-
խա տու նա կու թյան ան կում: Նրանք դառ նում են դյու րագր գիռ, ունե նում են 
ջղա ձիգ և ը նկ նա վո րու թյա նը նման նո պա ներ, ուղե ղա թա ղան թի բոր բո քային 
երևույթ ներ:

Ա ղի քային աս կա րի դո զի բար դու թյուն նե րից են աղիքների ա նան ցանե-
լիու թյու նը, ո րո վայ նամ զի բոր բո քու մը: Ա ղի քային ա նան ցե լի ու թյու նը կա րող 
է լի նել դի նա միկ (աղիքների սպազմ՝ 1 կամ ա վե լի աս կա րիդ նե րով) և մե խա-
նի կա կան (աս կա րիդ նե րով աղիքների լու սանց քի խցա նում, ո լո րում և այլն): 
Ա ղի նե րի ա նան ցանե լի ու թյան հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն ե ն՝ ցա վեր ո րո վայ-
նում, սրտ խառ նոց և փսխում, գա զե րի և կղան քի ան ցման դժ վա րա ցում, ո րո-
վայ նի փք վա ծու թյուն, աղիքների նկա տե լի, հի վան դա գին շար ժո ղու թյուն: Հի-
վանդ նե րի ո րոշ մա սի աջ թու լա կո ղի շր ջա նում հա ջող վում է շո շա փել ուռուցք, 
ո րը պայ մա նա վոր ված է լի նում աս կա րիդ նե րի կու տակ մամբ: Ոչ սա կավ աս-
կա րիդ նե րը թա փան ցում են որ դան ման ե լուն և ա ռա ջաց նում բոր բո քային 
երևույթ ներ: Այս պի սի դեպ քե րում որ դա թա փու մը վե րաց նում է հի վան դա գին 
երևույթ նե րը:

Ն կա րագր վել է լյար դի և լե ղու ղի նե րի աս կա րի դոզ՝ այս պի սի դեպ քում են-
թաս տա մոք սային և աջ են թա կո ղային շր ջա նում ա ռա ջա նում են ճա ռա գայ թող 
բնույ թի սուր ցա վեր: Հա ճախ ա ռա ջա նում է փսխում. և փսխ ման զանգ վա ծի 
հետ միա սին եր բեմն դուրս են գա լիս աս կա րիդ ներ: 12-մա տնյա աղիքի հե տա-
զո տու թյան ժա մա նակ կա րե լի է հայտ նա բե րել աս կա րի դի ձվիկ ներ: Մի շարք 
դեպ քե րում հել մինթ նե րի մի ջո ցով լե ղու ղի ներ են թա փան ցում ման րէ ներ՝ ա ռա-
ջաց նե լով լե ղու ղի նե րի թա րա խային բոր բո քում ներ և լյար դի թա րա խա կույտ:

Լյար դի աս կա րի դո զի ժա մա նակ որ պես բար դու թյուն կա րող է ա ռա ջա նալ 
ա րյան վա րա կում, թա րա խային պե րի տո նիտ, թա րա խային պլև րիտ և հել մինթ-
նե րի ներ թա փան ցում սր տի, թո քային զար կե րա կի և լյար դի խո շոր ե րակ ների 
մեջ: Աս կա րիդ նե րը եր բեմն ը նկ նում են ստա մոքս, բարձ րա նում կե րակ րա փող 
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և ը նկ նում ըմ պան, շնչա փող և բրոնխ ներ: Շատ դեպ քե րում դա բե րում է շնչա-
հեղ ձու թյան և մահ վան: 

Ախ տո րո շու մը.  Աս կա րի դո զի ախ տո րո շու մը կա տար վում է կղան քի լա-
բո րա տոր, ման րա դի տա կային, ման րակր կիտ, բազ մա կի հե տա զոտ ման ար-
դյունք նե րի և առ կա կլի նի կա կան գան գատ նե րի հի ման վրա: Կղան քի հե տա-
զո տու թյուն նե րը կա տար վում են նա տիվ (բ նա կան) քսու քի, Ֆյուլ լե բոր նի, Քա-
լան թա րյա նի և այլ հե տա զոտ ման մե թոդ նե րով:

 Բու ժու մը. Վեր ջին տա րի նե րին աս կա րի դո զի բուժ ման հա մար կի րառ վում 
են հա մե մա տա բար քիչ հա կա ցու ցում ունե ցող, բու ժա կան բարձր ար դյու նա-
վե տու թյամբ օ ժտ ված դե ղա մի ջոց ներ՝ պի րան տել, դե կա րիս, վեր մոքս, մե-
բեն դա զոլ, ո րոնք հի վանդ նե րին տր վում են հա մա ձայն դե ղո րայ քին ուղեկ ցող 
հրա հանգ նե րի:

Դե ղա մի ջոց նե րի բու ժա կան ար դյու նա վե տու թյու նը ո րոշ վում է նրանց ըն-
դու նե լուց 14 օր հե տո՝ կղան քի կրկ նա կի հել մին թոօ վոս կո պիկ հե տա զո տու-
թյան ըն թաց քում, աս կա րիդ նե րի ձվիկ նե րի բա ցա կա յու թյամբ, ինչ պես նաև 
հի վանդ նե րի գան գատ նե րի ժխտ մամբ:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը. Աս կա րի դո զով հի վան դու թյան միակ աղ բյու-
րը աս կա րի դով վա րակ ված մարդն է, ո րի օրգանիզմում որ դի կյան քի տևո ղու-
թյու նը մո տա վո րա պես 9-10 ա միս է, հա ճախ մինչև 1 տա րի: Մար դը դառ նում 
է վա րա կի աղ բյուր այն պա հից, ե րբ աս կա րի դի է գերն աղիքներում սկ սում 
են ձվադ րել, այ սինքն՝ վա րա կու մից 2,5-3,5 ա միս հե տո: Չնա յած աս կա րի-
դով հի վանդ մար դը հա մար վում է  վա րա կի աղ բյուր, սա կայն նա շր ջա պա տի 
մարդ կանց հա մար վտան գա վոր չէ, քա նի որ կղան քի մի ջո ցով ար տա զատ-
ված ձվիկ նե րը գտն վում են դեռևս սաղմ նային վի ճա կում, դրանց հե տա գա 
զար գա ցու մը կա տար վում է ար տա քին մի ջա վայ րում՝ հո ղում: Բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում (24º ջեր մու թյուն, խո նա վու թյուն, 8% թթ ված նի առ կա յու թյուն) 
ձվիկ նե րը հաս նում են վա րա կիչ (ին վա զի ոն) փու լի 24-25 օ րում: Մար դիկ, 
տար բեր ա ռիթ նե րով, կուլ տա լով աս կա րի դի հա սուն ձվիկ նե րը, վա րակ վում 
են աս կարի դո զով: Աս կա րի դո զի տա րած ման չա փը կախ ված է գլ խա վո րա-
պես հո ղա-կ լի մա յա կան պայ ման նե րից, ար տա քին մի ջա վայ րի աղ տո տու մից, 
բնակ չու թյան կեն ցա ղային և սա նի տա րա -հի գիե նիկ սո վո րու թյուն նե րից:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում աս կա րի դի ձվիկ նե րի կեն սու նա կու-
թյու նը, ինչ պես նաև նրանց զար գաց ման ժամ կետ նե րը հո ղում ո րո շե լու նպա-
տա կով ուսում նա սի րու թյուն ներ են կա տար վել Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րի և 
նա խա լեռ նային շր ջան նե րում՝ Ա բո վյա նում, Աշ տա րա կում: Հե տա զո տու թյուն-
նե րը ցույց են տվել, որ աս կա րի դի այն ձվիկ նե րը, ո րոնք հո ղի մեջ են ըն կել 
մար տին, ապ րի լին, մայի սին, հու նի սին, հու լի սին, վա րակ ման փու լի են հաս-
նում հու լի սին, օ գոս տո սին: Ի սկ այն փոր ձե րը, ո րոնք դր վել են հո ղում օ գոս-
տոս-սեպ տեմ բերին և հոկ տեմ բե րին, ցույց են տվել, որ ձվիկ նե րը պահ պա նել 
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են իրենց կեն սու նա կու թյու նը, բայց մինչև վա րակ ման փու լի չեն հա սել: Ձվիկ-
նե րի վա րա կիչ փու լի հաս նե լուն նպաս տում են բա րեն պաստ կլի մա յա կան 
պայ ման նե րը՝ օ դի հա րա բե րա կան խո նա վու թյու նը և մի ջին ամ սա կան ջեր-
մաս տի ճա նը: Հե տա զո տու թյուն ներ են ան ցկաց վել նաև Ա րա րատ քա ղա քում: 
Հոկ տեմ բե րին փոր ձե րը դր վել են արևով լու սա վոր ված տե ղե րում և հո ղում՝ 
3-10 սմ խո րու թյամբ: Պարզ վել է, որ ա ռա ջին վա րա կիչ թր թուր նե րը հայտնվում 
են մայի սի սկզբ նե րին: Ձվիկ նե րի հիմ նա կան մա սը վա րա կիչ փու լի է հաս նում 
այն փոր ձե րում, ո րոնք դր վել են մայի սի կե սե րին հո ղի մա կե րե սին, իսկ 6-10 
սմ խո րու թյամբ հո ղում դր ված փոր ձե րը՝ հու նի սին և հու լի սի սկզ բին: Հո ղի 
մա կե րե սի ստ վե րոտ և կի սաստ վե րոտ տե ղե րում ամ ռան ա միս նե րին (հու լիս-
օ գոս տոս) դր ված փոր ձե րում ձվիկ նե րի զար գա ցու մը լրիվ չի կա տար վել՝ հո ղի 
ան բա րեն պաստ ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե րի պատ ճա ռով: Ու րեմն սե զո-
նայ նու թյու նը աս կա րի դո զի տա րած ման գոր ծում ունի շատ կարևոր նշա նա-
կու թյուն: Աս կա րի դո զի սե զո նա յ նու թյան ցու ցա նիշ նե րից մեկն էլ բնակ չու թյան 
կղան քի հե տա զո տու թյուն ներն են, ո րոնք ցույց են տա լիս, որ զանգ վա ծային 
վա րակ ման ա ռա ջին բարձ րա ցու մը (պի կը) սեպ տեմ բեր ամ սին է: Ա ռա ջին պի-
կը ա վե լի ցածր է ե րկ րոր դից: Վեր ջինս տե ղի է ունե նում դեկ տեմ բեր-հուն վար 
ա միս նե րին, ո րն ա վե լի ար տա հայտ ված ու եր կա րատև է: Դա  բա ցատր վում է 
նրա նով, որ այն եր կու սե զո նի վա րա կի գու մար է (գար նա նային և ա մա ռային), 
գու մա րած նաև աշ նա նը վա րակ ված նե րը: Աս կա րի դո զով ախ տա հար ման հիմ-
նա կան սե զո նը Ա րա րատ քա ղա քում մայիս-հու նիս, սեպ տեմ բեր ա միս նե րն են 
և հոկ տեմ բե րի սկիզ բը, այ սինքն՝ հո ղի հետ բնակ չու թյան ունե ցած ա մե նա մեծ 
շփ ման, կա նա չե ղե նի և բան ջա րե ղե նի լայն օգ տա գործ ման ժա մա նա կաշր-
ջա նը: Ի սկ Երևան քա ղա քում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րից պարզ վել 
է, որ աս կա րի դոզով վա րակ ման հիմ նա կան սե զո նի սկիզ բը մայիս-հու նիս 
ա միս ներն են հա մար վում, ա վե լի շատ՝ գար նա նը և ամ ռա նը, քիչ պա կաս՝ աշ-
նա նը: Այս վե րել քը բա ցատր վում է նրա նով, որ գյու ղատն տե սա կան աշ խա-
տանք նե րի սկս վե լու հետ մեկ տեղ գար նա նը, ամ ռա նը և աշ նա նը վա րակ ման 
են թա կա են հա մա րյա բո լոր մե ծա հա սակ նե րը, քա նի որ նրանք ա վե լի սերտ 
և ա վե լի եր կար ժա մա նակ են ա ռնչ վում հո ղի հետ: Ի սկ դպ րո ցա կան ներն ու 
փոքր տա րի քի ե րե խա նե րը  հիմ նա կա նում վա րակ վում են բա կում խա ղա լիս 
կամ հո ղով կեղ տոտ ված բան ջա րե ղեն և մր գեր օգ տա գոր ծե լիս: Աս կա րի դո զի 
տա րած ման հա մար մեծ դեր է խա ղում խմե լու ջու րը, ե րբ այն աղ տոտ վում է 
կո յու ղու կեղ տաջ րե րով: Գե տե րի ջրե րից օ գտ վե լիս ևս պետք է ձեռ նար կել մի-
ջո ցա ռում ներ դրանք կեղ տո տու մից պահ պա նե լու հա մար: Գե տե րը կա րող են 
կեղ տոտ վել կո յու ղու ջրե րի, հորդ ան ձրև նե րից հե տո գո յա ցած կեղ տաջ րե րի, 
ո ռոգ ման ջրե րի ա վել ցուկ նե րի թափ վե լու հետևան քով:

Աս կա րի դո զի տա րած ման հար ցում ճան ճե րը կա րող են կա տա րել սնն դամ-
թեր քը աս կա րի դի ձվիկ նե րով կեղ տո տե լու գոր ծում պա սիվ՝ մե խա նի կա կան 
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փո խան ցո ղի դեր: Ճան ճե րը ձվիկ նե րը տե ղա փո խում են իրենց ճան կե րի, բե-
ղիկ նե րի, թևե րի և մարմ նի մյուս մա սե րի մի ջո ցով: Ա պա ցուց վել է, որ աս կա րի-
դի ձվիկ նե րը, ան ցնե լով ճան ճե րի ա ղես տա մոք սային հա մա կար գը, հե տա գա 
բա րեն պաստ պայ ման նե րում զար գա նում են մինչև շար ժուն թր թու րի փու լը: 
Աս կա րի դի ձվիկ նե րը աղիքներում մնում են 24-27 ժամ, հետևա բար ճան ճե րը 
աս կա րի դի ձվիկ նե րը կա րող են տե ղա փո խել մեծ տա րա ծու թյուն նե րի վրա:

Աս կա րի դո զի տա րած ման գոր ծում բնակ չու թյան սա նի տա րա հի գիե նիկ 
սո վո րու թյուն նե րի, շր ջա պա տող մի ջա վայ րի, կեն ցա ղային պայ ման նե րի դե րը 
պար զե լու նպա տա կով Երևան քա ղա քում ուսում նա սի րու թյուն ներ են կա տար-
վել դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նում: Աս կա րիդ նե րով ե րե խա նե րի բարձր վա րակ-
վա ծու թյուն նկատ վել է այն դպ րոց նե րում, ո րոնք գտն վել են ա վե լի ան բա-
րե կարգ սա նի տա րա կան վի ճա կում: Դրանք ե ղել են  մեծ մա սամբ քա ղա քի 
ծայ րա մա սե րի դպ րոց նե րը և ման կա պար տեզ նե րը, որ տեղ բա ցա կայել  են 
մշտա կան ջրա մա տա կա րա րու մը, կո յու ղին նոր մալ վի ճա կում չէ, բա ցա կայել 
են բա րե կարգ զու գա րան նե րը: Ը նդ ո րում, բարձր վա րակ վա ծու թյուն նկատ վել 
է ցածր՝ հատ կա պես մինչև չոր րորդ  դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի շրջանում:

Հո ղը ո րո շա կի հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց-
նում, քա նի որ ե րե խա նե րը սի րում են խա ղալ նաև հո ղի հետ: Ո ւս տի ե թե հո ղը 
աղ տոտ ված է հել մինթ նե րի ձվիկ նե րով, ա պա այն վտան գի նե րու ժ ու նի վա-
րակ ման կամ կրկ նա վա րակ ման տե սա կե տից:

Բա ցի այդ, նշա նա կու թյուն ունի նաև այն, որ յու րա քան չյուր աս կա րիդ 
օ րա կան 150.000-300.000 ձվիկ է դնում, իսկ մա զագ լու խը՝ 1000-3000 ձվիկ: 
Այս տե ղից հաս կա նա լի է, որ կղան քում աս կա րի դի ձվիկ նե րի հայտ նա բեր ման 
հնա րա վո րու թյան հա վա նա կա նու թյու նը ա վե լի մեծ է, քան մա զագլ խի նը:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը.  Աս կա րի դո զի օ ջախ է այն բնա կա վայ րը, 
ո ւր ապ րում են աս կա րիդ նե րով վա րակ ված մար դիկ, և պայ ման ներ կան ին-
վա զիայի տա րած ման հա մար: Օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցու մը և գո յու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված են հետևյալ գոր ծոն նե րով՝

1. աս կա րի դո զով ախ տա հար ված մարդ
2. ո րո շա կի հո ղակ լի մա յա կան պայ ման ներ, ո րոնք ա պա հո վում են աս-

կա րի դի ձվիկ նե րի զար գա ցու մը մինչև վա րա կիչ շր ջա ն
3. կեն ցա ղային պայ ման ներ, ո րոնք նպաս տում են աս կա րի դի ձվիկ նե-

րով ար տա քին մի ջա վայ րի աղ տոտ մա նը և հետևա պես բնակ չու թյան 
վա րակ մա նը

4. ոչ բա վա րար ո րա կով բու ժա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան մի ջո ցա-
ռում նե րի ան ցկա ցում:

Աս կա րի դո զի օ ջախ նե րի ա ռա ջաց ման հա մար ա վե լի բա րեն պաստ են գյու-
ղա կան վայ րե րը, գյու ղա տիպ ա վան նե րը, ինչ պես նաև քա ղաք նե րի ոչ բա րե-
կարգ շր ջան նե րը: Հարկ է նշել, որ բու ժա կան, կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի 
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մե թոդ նե րը օ ջախ նե րի ա ռա ջաց ման ժա մա նակ գյու ղում և քա ղա քում տար բեր 
ե ն՝ ել նե լով նրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, տն տե սա կան և կեն ցա ղային 
պայ ման նե րից, կո յու ղու կենտ րո նաց ման առ կա յու թյու նից և այլն:

ՏՐԻԽՈՑԵՖԱԼՅՈԶ 
Trichuriasis (B83.8)

 Հո ղային հել մին թոզ է: Տրի խո ցե ֆալյո զը հաստ աղիքի ախ տա հար մամբ 
ըն թա ցող հի վան դու թյուն է, ո րն ը նդ գր կում է վա րակ ված մարդ կանց բազ մա-
թիվ օր գան-հա մա կար գե րը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը. Տրի խո ցե ֆալյո զի հա րու ցի չը մա զագ լուխ կոչ-
վող մա կա բույծ ո րդն է՝ Trichocephalus trichiurus (L.1771), պատ կա նում է լա-
րաոր դե րի դա սին: Այն փոք րիկ, սպի տակ, եր բեմն էլ կարմ րա գույն ե րանգ 
ունե ցող ո րդ է: Բա ժա նա սեռ է, ա րու նե րը ա վե լի փոքր ե ն՝ 3,0-4,5 սմ, իսկ 
է գե րն ունեն 3,5-5,5 սմ եր կա րու թյուն: Ի նչ պես հու շում է ա նու նը, մա զագլ խի 
մար մինն ունի մա զան ման գլ խային և հա մե մա տա բար հաստ պո չային մաս: 
Մա զան ման գլխային մա սում տե ղա վոր ված է կե րակ րա փո ղը, հաստ մա սում՝ 
սե ռա կան և մյուս օր գան նե րը: Ա րու նե րի պո չային մա սը պա րու րաձև է, իսկ 
է գե րի նը՝ ուղիղ: Մի շարք հե տա զո տող նե րի կար ծի քով այս որ դը մա զան ման 
գլ խային մա սով խր վում է ա ղիք նե րի են թա լոր ձա թա ղան թի հաս տու թյան մեջ: 
Մազագ լուխ ներն ապ րում են ինք նա տիպ մի ջա վայ րում՝ բա ցար ձակ մթու թյան 
և լրիվ ա նաէ րոբ (ա նօդ) պայ ման նե րում, ո րը բա րեն պաստ է մա զագ լուխ նե րի 
զար գաց ման և ձվադր ման հա մար:

Մա զագ լուխ ներն ապ րում են մարդ կանց և բարձ րա կարգ կա պիկ նե րի 
հաստ աղիքներում: Պարզ վել է, որ հա սուն մա զագ լուխ ներն ա մե նից հա-
ճախ տե ղա կայ վում են կույր աղիքում և նրա որ դան ման ե լու նում, այ նու հետև՝ 
հաստ աղիքի վե րել, հո րի զո նա կան և վայ րէջ հատ ված նե րում: Ու ժեղ (ին-
տեն սիվ) վա րակ վա ծու թյան դեպ քում մա կա բույծ նե րը կա րող են մա կա բու-
ծել նաև բա րակ ա ղի քի ստո րին հատ ված նե րում: Բեղմ նա վոր ված մեկ է գը 
օ րա կան ար տա զա տում է 1000-3500 ձվիկ: Ձվիկ ներն ունեն կիտ րո նան ման 
կամ տա կա ռան ման ձև, իսկ գա գաթ նե րում ունեն դա տարկ, ան գույն գո յա-
ցու թյուն ներ: Ձվիկ նե րը պատ ված են հաստ թա ղան թով՝ բաղ կա ցած մի քա-
նի ոս կե գույն կամ դեղ նաշա գա նա կա գույն շեր տե րից: Ձվիկ նե րի չա փերն են 
0,047-0,052x0,052-0,023 մմ:

Մար դու կող մից կլան ված մա զագլ խի հա սուն, կեն սու նակ, վա րա կիչ (ին-
վա զի ոն)  ձվիկ նե րից դուրս են գա լիս թր թուր ներ, ո րոնք թա փան ցում են 12-մա-
տնյա և բա րակ աղիքների լոր ձա թա ղան թի հաս տու թյան մեջ և 8-10 օր հե տո 
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դուրս գա լով աղիքի լու սանց քը՝ իջ նում են հաստ աղիքները և այս տեղ շա րու-
նա կում իրենց զար գա ցու մը: Մա զագ լուխ որ դի լրիվ զար գա ցումն ա վարտ վում 
է 30-40 օ րում: Դրանց կյան քի ստույգ տևո ղու թյու նը հայտ նի չէ,  են թադ րում 
են, որ մար դու օր գա նիզ մում դրանք ապ րում են 5 և ա վե լի տա րի: Կար ծիք կա, 
որ մա զագ լուխ նե րը հե մա տո ֆագ են, այ սինքն՝ սն վում են ա րյու նով: 

Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Մա զագ լուխ ներն իրենց մա զան ման գլխային 
մա սով մտ նե լով աղիքի լոր ձա թա ղան թի հաս տու թյան մեջ՝ ա ռա ջաց նում են 
հի պե րե միա (ա րյու նա լե ցում) և այ տուց: 

Մար դու օր գա նիզ մի վրա մա զագ լուխ նե րի հի վան դա գին ազ դե ցու թյու նը 
ար տա հայտ վում է աղիքների լոր ձա թա ղան թի վրա նրանց մե խա նի կա կան 
և քի միա կան ռե ցեպ տոր նե րի հա մա տեղ գրգ ռու մով և լոր ձա թա ղանթ նե րի 
վնաս ված մա սե րի բոր բո քային երևույթ նե րով: Այս ազ դե ցու թյան հետևան-
քով լոր ձա թա ղան թում ա ռա ջա նում են ա րյու նա զե ղում ներ, հյուս ված քի մե ռու-
կա ցում (նեկ րոզ) և այլն: Հյուս վածք նե րում ա ռա ջա ցած բոր բո քային ա զդ ման 
հետևան քով մա կա բույ ծը կա րող է մտ նել աղիքների պա տի ա վե լի խո ր շեր տե-
րը, նպաս տել ախ տա ծին ման րէ նե րի ներ թա փանց մա նը և որ դան ման ե լու նի  
ե րկ րոր դային բոր բո քային պրո ցես նե րի ա ռա ջաց մա նը: Բա ցի այդ, աղիքների 
լոր ձա թա ղան թի մեջ խր ված մա զագ լու խը նրա շուր ջը կա րող է ա ռա ջաց նել 
գրա նու լա ներ, թա րա խա կույտ, ա րյան վա րա կում և այլ բար դու թյուն ներ:

Տրի խո ցե ֆա լյո զի ըն թաց քը պայ մա նա վոր ված է մա կա բույծ որ դի տե ղա-
կայ մամբ, վա րակ ման ին տեն սի վու թյամբ, ամ րաց ման  ձևով, մարդ կանց օր-
գա նիզ մում նրանց կող մից ար տադր ված թու նա վոր նյու թե րի առ կա յու թյամբ:

Ըստ կլի նի կա կան երևույթ նե րի տրի խո ցե ֆալյո զը բա ժան վում է 5 ձևի՝
1. Ա ղի քային ձև, ո րի մեջ մտ նում են միայն ստա մոքս-ա ղի քային հա մա-

կար գի խան գա րում նե րով հի վանդ նե րը, ո րոնք ունե նում են ը նդ հա-
նուր թու լու թյուն, ո րո վայ նի շր ջա նի ցա վեր, սրտ խառ նոց, փսխում, 
թքա հո սու թյուն, ա խոր ժա կի փո փո խու թյուն ներ՝ ա խոր ժա կի ան կում 
կամ շա տա կե րու թյուն: Ի հայտ են գա լիս նաև փոր կա պու թյուն կամ 
լուծ, նկատ վում է ստա մոք սա հյու թի թթ վայ նու թյան նվա զե ցում և 
այլն: Այդ պատ ճա ռով տրի խո ցե ֆալյո զը եր բեմն կրում է ա ղես տա-
մոք սային հի վան դու թյան բնույթ: Դրա բար դու թյուն նե րից մե կը որ-
դան ման ե լու նի բոր բո քու մն է:

2. Նյար դային ձև. ուղեկց վում է միայն նյար դային հա մա կար գի գան գատ-
նե րով: Այն ար տա հայտ վում է գլ խա ցա վով, գլ խապ տույ տով, նյար-
դային գրգռ վա ծու թյամբ, քնի խան գա րու մով և մարմ նի զանգ վա ծի 
կորս տով: Ա վե լի ծանր դեպ քե րում կա րող է լի նել գի տակ ցու թյան 
մթագ նում կամ ը նկ նա վո րու թյան նման վող նո պա: Ո րոշ հի վանդ-
նե ր ունեն նաև ը նդ հա նուր ցն ցու մային նո պա ներ՝ գի տակ ցու թյան 
կորստով և սա կա վա մի զու թյամբ:
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3. Խա ռը ձև. բնու թագր վում է ստա մոքս-ա ղի քային և նյար դային հա մա-
կար գե րի գան գատ նե րով:

4. Այս պես կոչ ված ա ռողջ հել մին թա կիր ներ են հա մար վում այն ան ձինք, 
ո րոնք վա րակ ված են հել մինթ նե րով, սա կայն գան գատ ներ չեն ունե-
նում: Նրանք կա րող են ունենալ ինչ պես ֆի զի կա կան (քաշ, հա սակ, 
ա րյան կազմ, շնչա կան օր գան ներ, սիրտ, նյար դային հա մա կարգ և 
այլն), այն պես էլ մտա վոր զար գաց ման շե ղում ներ:

5. Այն ձևն է, ե րբ մար դը բա ցա ռիկ դեպ քե րում վա րակ ված է լի նում 
միայն ա րու մա զագ լուխ նե րով. հաս կա նա լի պատ ճա ռով, կղան քի 
լա բո րա տոր քն նու թյան ժա մա նակ ձվիկ ներ չեն հայտ նա բեր վում, և 
ախ տո րո շու մը կա տար վում է բնո րոշ հի վան դա գին երևույթ նե րի հի-
ման վրա:

Պարզ վել է, որ տրի խո ցե ֆա լյո զով հի վանդ նե րի ա մե նա հա ճախ հան դի պող 
գան գատ նե րը ո րո վայ նի ցա վերն են, այ նու հետև սրտ խառ նո ցը և գլ խա ցա վը: 

Ախ տո րո շու մը. Տրի խո ցե ֆա լյո զի ախ տո րո շու մը կա տար վում է կղան քի 
լա բո րա տոր ման րա դի տա կային բազ մա կի հե տա զոտ ման ար դյունք նե րի և 
կլի նի կա կան պատ կե րի միա ժա մա նա կյա ուսում նա սիր ման մի ջո ցով: Կղան-
քի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վում են նա տիվ քսու քի, Ֆյուլ լե-
բոր նի, Քա լան թա րյա նի և այլ հե տա զոտ ման մե թոդ նե րով: 

Բու ժու մը. Վեր ջին տա րի նե րին տրի խո ցե ֆալյո զի բուժ ման հա մար կի րառ-
վում են հա մե մա տա բար քիչ հա կա ցու ցում ներ ունե ցող, բու ժա կան բարձր ար-
դյու նա վե տու թյամբ օ ժտ ված և ան ցան կա լի երևույթ ներ չա ռա ջաց նող դե ղա-
մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են մե բեն դա զո լը, վեր մոք սը: Տր վում են կից հրա հան գին 
հա մա ձայն:

Հա կա ճիճ վային պատ րաս տու կի օգ տա գործ ման հետ զու գա հեռ կարևոր 
նշա նա կու թյուն է տր վում օր գա նիզ մը լիար ժեք սնն դով ա պա հո վե լու հար-
ցին: Այդ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է սնն դի օր վա ռա ցի ո նը հարս տաց նել վի-
տա մին նե րով (B1, C և այլն), բարձ րար ժեք սպիտ նե րով, եր կաթ պա րու նա կող 
մթերք նե րով և այլն:

Վեր մոք սի և մե բեն դա զո լի բու ժա կան ար դյու նա վե տու թյու նը ո րոշ վում է 
դե ղա մի ջոցն ըն դու նե լուց 14 օր հե տո կղան քի կրկ նա կի հել մին թոօ վաս կո պիկ 
հե տա զո տու թյան ըն թաց քում մա զագլ խի ձվիկ նե րի բա ցա կա յու թյամբ, ինչ պես 
նաև հի վանդ նե րի գան գատ նե րի ժխտ մամբ:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը. Մար դու տրի խո ցե ֆա լյո զը ամ բողջ աշ-
խար հում, ինչ պես նաև մեր հան րա պե տու թյան ո րոշ շր ջան նե րում լայն տա-
րա ծում ունի: Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տրի-
խո ցե ֆալյո զի վե րա բե րյալ փոխ վել է հա մա ճա րա կա բա նա կան  իրա վի ճա կը: 
Տար բեր բնա կա վայ րե րում և պայ ման նե րում հի վան դու թյան իջե ցու մը ա մե-
նուր միան ման չէ, ո րոշ տե ղե րում այն դեռևս շա րու նա կում է մնալ բարձր 
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մա կար դա կի վրա, դեռևս չեն վե րաց ված նպաս տող բո լոր գոր ծոն նե րը հի-
վան դու թյան կա յուն իջե ցումն ա պա հո վե լու հա մար:

Տ րի խո ցե ֆա լյո զը հո ղային հել մին թոզ է, այ սինքն՝ նրա հա րուցիչի զար-
գա ցու մը սեր տո րեն կապ ված է ար տա քին մի ջա վայ րի ո րո շա կի գոր ծոն նե րի 
հետ: Մա զագլ խի ձվիկ նե րի հա սու նա ցու մը ար տա քին մի ջա վայ րում ո րոշ վում 
է ե րեք գոր ծոն ներվ՝ ջեր մաս տի ճա նով, ա զատ թթ ված նի առ կա յու թյամբ և 
խո նա վու թյամբ: Ձվիկ նե րի զար գաց ման և ին վա զի ոն (վա րա կիչ) թր թուր նե-
րի հա սու նաց ման օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը 26-28ºC է, ո րի ժա մա նակ 20-24 
օր վա ըն թաց քում նրանք դառ նում են վա րա կիչ և եր կար ժա մա նակ մնում են 
կեն սու նակ: Ա վե լի բարձր ջեր մաս տի ճա նում թեև բա րեն պաստ պայ ման ներ 
են ստեղծ վում ձվիկ նե րի ա րագ զար գաց ման հա մար, սա կայն նշա նա կա լի ո-
րեն պա կա սում է նրանց կեն սու նա կու թյու նը: Այս պես, օ րի նակ, 36ºC-ո ւմ զար-
գա ցու մը տևում է 2 շա բաթ, սա կայն հա սու նա ցած ձվիկ նե րի մեծ մա սը ա րագ 
ո չն չա նում է:

Ձ վիկ նե րի վրա կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն ունեն ա վե լի բարձր ջեր-
մաս տի ճան նե րը, 56-58ºC-ո ւմ ձվիկ նե րը ո չն չա նում են մի քա նի րո պե ում: 
Ձվիկ նե րի զար գաց ման վրա բա ցա սա բար են ներ գոր ծում նաև ցածր ջեր-
մաս տի ճան նե րը՝ 15ºC-ո ւմ ձվիկ նե րը վեր են ած վում վա րա կե լի թր թուր նե րի 
4-4,5 ա մս վա ըն թաց քում, բայց այս պի սի ջեր մաս տի ճան նե րում հա սու նա ցած 
թր թուր նե րը պահ պա նում են իրենց կեն սու նա կու թյու նը շատ ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կա մի ջո ցում:

Մա զագլ խի ձվիկ նե րի վրա սպա նիչ ազ դե ցու թյուն ունեն արևի ուղիղ, 
ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը՝ նույ նիսկ չա փա վոր ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում: Ձվիկ նե րի և թր թուր նե րի զար գաց ման, և կեն սու նա կու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է ա զատ թթ վա ծի նը: Թթվածնային քաղ ցի ժա-
մա նակ մա զագլ խի ձվիկ նե րը ո չն չա նում են 30ºC-ո ւմ 10 օ րում:

Մա զագլ խի ձվիկ նե րի զար գաց ման հա մար պա հանջ վում է հո ղի ա ռնվազն 
18-22% խո նա վու թյուն, ո րի հետևան քով տրի խո ցե ֆա լյո զի տա րա ծու մը նշա-
նա կա լի ո րեն կապ ված է բնա կա վայ րե րի շր ջա կայ քի, հո ղի խո նա վու թյան և 
տե ղում նե րի քա նա կի հետ: Տրի խո ցե ֆա լյո զը բա վա կա նին տա րած ված է 
ո ռոգ ման լայն ցանց ունե ցող շր ջան նե րում, ստ վե րա խիտ բու սա կա նու թյամբ 
հո ղե րում, որ տեղ մա զագլ խի ձվիկ նե րը եր կար ժա մա նակ պահ պան ում են 
իրենց կեն սու նա կու թյու նը: Այս տե ղից պարզ է դառ նում, որ տրի խո ցե ֆա լյո-
զի տա րած ման մասշ տաբ նե րը կախ ված են ոչ միայն բնակ չու թյան սո ցիալ-
տն տե սա կան պայ ման նե րից, սա նի տա րա կան կր թա կան  մա կար դա կից, ազ-
գային սո վո րույթ նե րից, այլև տե ղի աշ խար հագ րա կան, բնահո ղակ լի մա յա-
կան, միկ րոկ լի մա յա կան պայ ման նե րից:

Մա զագլ խի ձվիկ նե րի զար գաց ման և կեն սու նա կու թյան պահ պան ման 
հա մար մեծ նշա նա կու թյուն ունի հո ղի տե սա կը, օ րի նակ՝ կա վը հո ղի այլ 
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տե սակ նե րի հա մե մա տու թյամբ բնո րոշ վում է մանր կա ռուց ված քային բնույ-
թով, ո րի հետևան քով ջրաան թա փան ցե լի է: Այդ պատ ճա ռով կա վը ա պա հո-
վում է ստո րերկ րյա ջրե րի բարձր մա կար դա կը, պահ պան վում է հո ղի խո նա-
վու թյու նը, ո րով էլ բա րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղ ծվում ձվիկ նե րի պահ-
պան ման և զար գաց ման հա մար:

Տ րի խո ցե ֆալյո զի ժա մա նակ վա րա կի միակ աղ բյու րը մարդն է: Մար դու 
օր գա նիզ մից (վերջ նա կան տեր) ձվիկ նե րը ը նկ նում են ար տա քին մի ջա վայր, 
ո ւր և հա սու նա նում են: Մար դը վա րա կիչ ձվիկ նե րով կեղ տոտ ված, վատ լվա-
ցած կա նա չե ղեն, բան ջա րե ղեն, մր գեր, հա տապ տուղ ներ և այլ սնն դամ թեր քի 
հետ կուլ է տա լիս վա րա կիչ ձվիկ նե րը: Ա ռա ջա նում է ա նընդ մեջ շր ջապ տույտ, 
ո րը կա րող է ը նդ հատ վել 2 ձևով՝ հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով ար-
տա քին մի ջա վայ րը ին վա զիայի աղ բյու րից և մար դուն ար տա քին մի ջա վայ րի 
վա րա կու մից զերծ պա հե լու մի ջո ցով: Բնա կա նա բար, ան ցկաց ված հա մա լիր 
մի ջո ցա ռում նե րի ա րագ ար դյու նա վե տու թյա նը հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է ը նդ հա տել ին վա զիայի շր ջապ տույ տի շղ թայի այս 2 օ ղակ նե րը: Այդ նպա-
տա կով տրի խո ցե ֆա լյո զի դեմ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րից է ար տա քին 
մի ջա վայ րը մա զագլ խի ձվիկ նե րով կեղ տո տու մից, իսկ մարդ կանց՝ տրի խո ցե-
ֆա լյոզ ին վա զիայից զերծ պա հե լը:

Տ րի խո ցե ֆալյո զի հա մա ճա րա կա բա նու թյան բնա գա վա ռում կարևոր գոր-
ծոն նե րից են բնա կա վայ րի սա նի տա րահի գիե նիկ պայ ման նե րը, մաս նա վո-
րա պես՝ դրանց բա րե կարգ ման աս տի ճա նը, կո յու ղա ցու մը, բա րո րակ խմե լու 
ջրով ա պա հով վա ծու թյու նը, աղ բա հա նու մը, նրա վնա սա զեր ծու մը և այլն:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը.  Տրի խո ցե ֆալյո զի դեմ գո յու թյուն ունե ցող 
պայ քա րի և կան խար գել ման աշ խա տանք նե րը տար վում են հա մա ճա րա կա բա-
նա կան գոր ծըն թա ցի 3 շար ժիչ ուժե րի ո ւղ ղու թյամբ, այն է՝ վա րա կի աղ բյու րի, 
փո խանց ման մե խա նիզ մի և ըն կալունակ օր գա նիզ մի նկատ մամբ: Քա նի որ 
վա րա կի միակ աղ բյու րը մա զագլ խով ախ տա հար ված մարդն է, ո ւս տի չա փա-
զանց կարևոր նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում վա րակ ված ան ձանց հայտ նա-
բե րու մը: Դա կա րող է կրել ան հա տա կան և կո լեկ տիվ բնույթ: Ան շուշտ, շատ 
ա վե լի կարևոր է, մաս նա վո րա պես, ման կա կան կո լեկ տիվ նե րի հե տա զո տու-
մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մելու այն տեղ 
հա ճա խող ե րե խա նե րի ու նրանց սպա սար կող ան ձնա կազ մի տրի խո ցե ֆա լյո-
զով ախ տա հար վա ծու թյան մա կար դա կի մա սին: Մյուս կող մից՝ ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում այդ պի սի հե տա զո տու թյուն ներ են ան ցկաց վում դպ րոց նե րում և 
այլ կո լեկ տիվ նե րում: 

Հայտ նա բեր ված հի վանդ նե րին են թար կում են բուժ ման, ո րը կապ ված 
է ո րո շա կի դժ վա րու թյուն նե րի հետ՝ բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ օ ժտ ված 
դե ղո րայ քի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Ո ւս տի բուժ ման են թարկ ված ան-
հատ ան ձանց ու ման կա կան կո լեկ տիվ նե րի կրկ նա կի հե տա զո տու թյուն նե րի 
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մի ջո ցով պետք է պար զել բուժ ման ար դյունք նե րը և հարկ ե ղած դեպ քե րում 
նո րից ան ցկաց նել ճիճ վա թա փու թյուն:

Փո խանց ման մե խա նիզ մի օ ղա կում հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում 
այն ուղի ներն ու գոր ծոն նե րը, ո րոնք ա ռա վել գործ նա կան նշա նա կու թյուն 
ունեն: Ա նհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի ար-
տա քին մի ջա վայ րի աղ տո տու մը մա կա բույծ որ դե րի ձվիկ նե րով հասց վի նվա-
զա գույ նի: Հո ղի, ջրի, կա նա չե ղե նի, հա տա պտուղ նե րի, բան ջա րե ղե նի աղ-
տոտ ման կան խար գե լու մը կարևոր նա խադ րյալ ներ են:

Ինչ վե րա բեր ում է ըն կալունակ մար դուն, ա պա այս օ ղա կում բո լոր մի ջո-
ցա ռում նե րը հան գում են ան ձնա կան և կո լեկ տիվ հի գիե նայի կա նոն նե րի ան-
թե րի կա տար մա նը, ո րոնց շնոր հիվ կա սեց վում է փո խանց ման մե խա նիզ մի 
իրա գոր ծու մը:

Պայ քա րի և կան խար գե լման գոր ծում իր ո րո շիչ դերն ունի նաև բժշ կա հի-
գիե նիկ գի տե լիք նե րի ուսու ցու մը:

ՏՈՔՍՈԿԱՐՈԶ 
Toxocariasis (Visceral larva migran) (B83.8)

Կան ո րոշ մա կա բու ծային հի վան դու թյուն ներ, ո րոնք, չնա յած իրենց տա-
րած վա ծու թյանն ու ախ տա բա նու թյան մեջ ունե ցած կարևոր նշա նա կու թյա նը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ քիչ են ար ժա նա նում գործ նա կան աշ խա տան քի բժիշկ նե-
րի ուշադ րու թյա նը: Դրանց մեջ ա ռա ջին հեր թին պետք է նշել տոք սո կա րո զը, 
ո րն ա ռա ջա նում է շնե րի աս կա րիդ նե րի թր թուր նե րի՝ մար դու մեջ տե ղա շար-
ժի (միգ րա ցիայի) հետևան քով, ո րի ժա մա նակ ախ տա բա նա կան գոր ծըն թա-
ցի  մեջ կա րող են ը նդ գրկ վել մար դու տար բեր օր գան-հա մա կար գե րը։ Այդ 
պատ ճա ռով տոք սո կա րո զը շատ դեպ քե րում պա հան ջում է ոչ միայն լայն 
ո լոր տի բժիշկ նե րի (ման կա բույժ, թե րապևտ, վա րա կա բան), այլ նաև նեղ 
մաս նա գետ նե րի՝ ակ նա բույժ նե րի, նյար դա բան նե րի, հո գե բույժ նե րի և այ լոց 
ուշադ րու թյու նը։

 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը. Հայտ նի են տոք սո կար ցե ղի եր կու տե սակ՝ T.canis 
(Werner, 1782), ո րոնք հիմ նա կա նում շնազ գի նե րի և T.myntax (Zeder, 1800)՝ կատ-
վազ գի նե րի որ դեր են: T.canis-ի դե րը մար դու ախ տա բա նու թյան մեջ ա պա-
ցուց ված է, իսկ T.myntax-ի նը՝ դեռևս ոչ: T.canis-ը բաց դեղ նա գույն ո րդ է: Ա րուն 
ունի 4-10 սմ, է գը՝ 6-18 սմ եր կա րու թյուն: Տոքս ո կա րի ձվե րը կլո րա վուն են: 
Դրանք աս կա րիդ նե րի բեղմն վոր ված ձվե րից խո շոր ե ն՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար 65-75 մկմ և 50-70 մկմ: Ձվե րի ար տա քին թա ղան թը հաստ է, ա մուր, ման-
րե լուն դա վոր, կա ռուց ված քով հի շեց նում է մատ նո ցի մա կե րե սը, թա ղան թը 
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շա գա նա կա գույն է: Ձվի ներ սում տե ղա վոր ված են մեծ չա փի գնդաձև մուգ 
բլաս տո մա նե րը: T.canis-ը հիմ նա կա նում մա կա բու ծում է շնե րի, գայ լե րի, աղ-
վես նե րի, բևե ռաղ վես նե րի մեջ: Հա սուն մա կա բույծ նե րը տե ղա կայ վում են կեն-
դա նի նե րի ստա մոք սում և բա րակ աղիքի մեջ: 

Սե ռահա սուն ձվե րը ար տա քին մի ջա վայ րում կեն սու նակ են մի ջին հաշ-
վով 4 ա միս, ա ռա վե լա գույ նը՝ 6 ա միս: T.canis-ի է գը օր վա ըն թաց քում դնում է 
ա վե լի քան 200.000 ձու: Քա նի որ կեն դա նի նե րի ին վա զիայի հա ճա խա կա նու-
թյու նը բազ մա թիվ է, ախ տա հար ված կեն դա նի ներն օ րա կան ար տա քին մի-
ջա վայրն աղ տո տում են մի լի ո նա վոր ձվե րով: Ձվերն ար տա զատ վում են մեկ 
բլաս տո մա նե րի փու լում և դեռևս վա րա կիչ չեն հա մար վում: Ձվե րի հա սու նաց-
ման ժամ կե տը ո րոշ վում է ար տա քին մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նով և խո նա-
վու թյամբ: Ին վա զի ոն ձուն պա րու նա կում է թր թուր: 

Կեն դա նի նե րի մեջ տոք սո կա րո զի լայն տա րած վա ծու թյա նը նպաս տում  է 
փո խանց ման ա վար տուն մե խա նիզ մը, ո րի մեջ զու գորդ վում են ո ւղ ղա կի (ձ վե-
րով վա րա կու մը ար տա քին մի ջա վայ րից), նե րար գան դային (պտ ղի վա րա կու-
մը ըն կերք թա փան ցող թր թուր նե րով), կաթ նա գեղ ձային (շան կա թի մի ջո ցով 
թր թուր նե րի փո խան ցու մը) փո խանց ման ուղի նե րը և պա հես տային տե րե րի 
մի ջո ցով վա րա կու մը:

Մա րդու հա մար տոքսո կա րո զը զոո նոզ ին վա զիա է: Մար դը տոք սո կա րո-
զով վա րակ վում է տոք սո կա րի ին վա զի ոն (վա րա կիչ) ձվե րի կլ ման ժա մա նակ: 
Են թադր վում է նաև վա րակ ման հնա րա վո րու թյու նը գյու ղատն տե սա կան կեն-
դա նի նե րի (մի ջան կյալ տե րե րի) հում կամ վատ ջեր մային մշակ ման են թարկ-
ված մի սը ուտե լու հետևան քով: Հնա րա վոր է նաև տոք սո կա րո զի ան դրըն կեր-
քային և ան դր կաթ նա գեղ ձային փո խան ցու մը մարդուն:

Ին վա զի ոն ձվե րը կուլ տա լուց հե տո բա րակ աղիքի վե րին հատ վա ծում 
դրան ցից դուրս են գա լիս թր թուր նե րը, ո րոնք թա փան ցում են աղիքների լոր-
ձա թա ղան թից ա րյան ա նոթ նե րը և տա րած վում ա րյան հու նով: 

Տոք սո կա րո զի ձվե րը հայտ նա բեր վում են ոչ միայն լյար դում ու թո քե րում, 
այլև սր տում, ե րի կամ նե րում, են թաս տա մոք սային գեղ ձում, գլ խու ղե ղում, աչ-
քե րում և այլ օր գան նե րում ու հյուս վածք նե րում: Այս տեղ դրանք եր կար ժա մա-
նակ (ա միս ներ, տա րի ներ) պահ պա նում են իրենց կեն սու նա կու թյու նը: Հյուս-
վածք նե րում թր թուր նե րը չեն ա ճում, ձևա բա նո րեն չեն փո փոխ վում, պար բե-
րա բար գտն վում են նն ջող վի ճա կում, այ նու հետև ակ տի վա նում և շա րու նա-
կում են միգ րա ցիան: Ժա մա նա կի ըն թաց քում թր թուր նե րի մի մա սը պա տի ճա-
վոր վում է և աս տի ճա նա բար քայ քայ վում է պա տի ճի ներ սում: 

Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Տոք սո կա րո զի ախ տա ծա գու մը բարդ է և 
կազմ ված մի քա նի գոր ծոն նե րից, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են մա կա բույծ-
տեր հա մա լիր փո խազ դե ցու թյամբ: Միգ րա ցիայի ըն թաց քում թր թուր նե րը 
վնա սում են հյուս վածք նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով ա րյու նա զե ղում ներ, քայ քա յում, 
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բոր բո քային փո փո խու թյուն ներ: Մինչ դեռ տոք սո կա րո զի ախ տած նու թյան մեջ 
ա ռաջ նա հերթ դեր են խա ղում իմու նո լո գիա կան և իմունաախ տա բա նա կան 
ռեակ ցիա նե րը՝ տոք սո կա րո զի նյու թա փո խա նա կային և մարմ նա կան հա կա-
ծին նե րի գերզ գայ նա ցու մը՝ դան դաղ և ա րագ տի պի ռեակ ցիա նե րի ա ռա ջա-
ցու մով, մա կա բույ ծի իմու նա դեպ րե սիվ ակ տի վու թյու նը, ճի ճու նե րի մեջ այն-
պի սի նյու թե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք հա կա ծին նե րի հետ խա չաձև ազ դում են 
ABO խմ բի ա րյան հա կա ծին նե րի դեմ և այլն: 

Այն բնո րոշ վում է ծանր, եր կա րատև ու կրկն վող ըն թաց քով, կլի նի կա կան 
ար տա հայ տու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյամբ, ին չը պայ մա նա վոր ված է տար-
բեր օր գան նե րում և հյուս վածք նե րում տոք սո կա րի թր թուր նե րի միգ րա ցիայով:

Ա րագ տի պի ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներն ա ռա ջա նում են հիս տա մի նի, սե րո-
տո նի նի և հե պա րի նի մի ջո ցով, ո րոնք ար տադր վում են գերզ գայ նա ցած բջիջ-
նե րի և բա զո ֆիլ նե րի կող մից՝ հա կա ծին նե րի հետ կրկ նա կի հան դիպ ման ժա-
մա նակ: Տոք սո կա րո զի ժա մա նակ այս ռեակ ցիա նե րի կլի նի կալա բո րա տոր 
ար տա հա յտութ յուն ներն են կրկն վող տեն դը, ե ղն ջայ տու ցը, բրոն խի ոլ նե րի և 
մար սո ղա կան հա մա կար գի հարթ մկան նե րի կծ կու մը, ա րյան ճնշ ման փո փո-
խու թյու նը (ան կու մը կամ բարձ րա ցու մը՝ կախ ված ել ման վի ճա կից), եր բեմն 
թրոմ բո ցիտ նե րի քչա ցու մը օ րի նա չափ կեր պով, է ո զի նո ֆի լիան:

Դան դաղ տի պի ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րը զար գա նում են լիմ ֆոիդ մակ րո-
ֆա գոզ հա մա կար գի գերզ գայ նա ցած բջիջ նե րի վրա հա կա ծին նե րի ազ դե ցու-
թյան հետևան քով: Այս ռեակ ցիա նե րը կրում են հիմնա կա նում կան խար գե լիչ 
բնույթ և տոք սո կա րո զի ժա մա նակ ար տա հայտ վում են ոչ միայն ռե տի կու լո-
էն դո թե լային հա մա կար գում հի պերպ լաս տիկ փո փո խու թյուն նե րով, այլև հիմ-
նա կա նում գրա նու լե մա տոզ գոր ծըն թա ցի ձևա վոր մամբ, ինչ պես թր թուր նե րի 
շուրջ, այն պես էլ ան կախ դրանց տե ղա կա յու մից: Գրա նու լե մայի կենտ րո նում 
գտն վում է գո տին, ծայ րա մա սում շատ է է ո զի նո ֆիլ նե րի, ինչ պես նաև հիս տո-
ցիտ նե րի, նեյտ րո ֆիլ նե րի, լին ֆոիդ և է պի թե լոիդ բջիջ նե րի, մակ րո ֆագ նե րի 
քա նա կը:  Բջ ջային շեր տի ծայ րա մա սում ա ռա ջա նում է ֆիբ րոզ պա տիճ: Տոք-
սո կա րո զի ժա մա նակ բազ մա թիվ գրա նու լե մա ներ են հայտ նա բեր վում լյար-
դում, թո քե րում, ինչ պես նաև են թաս տա մոք սային գեղ ձում, սր տամ կա նում, 
մի ջըն դե րային ավ շային հան գույց նե րում, աղիքների հարթ մկան նե րում, ե րի-
կամ նե րի կեղևային շեր տում, կմախքային մկան նե րում, գլ խու ղե ղում: Այս պի-
սով, հյուս վա ծքաձևա բա նա կան տե սա կե տից տոք սո կա րոզն իրե նից ներ կա-
յաց նում է դի սե մի նաց ված է ո զի նո ֆի լային գրա նու լե մա տոզ՝ որ պես դան դաղ 
տի պի ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րի ար տա հայ տու թյուն:

  Տոք սո կա րո զը բնո րոշ վում է հի վան դու թյան ըն թաց քի եր կա րատևու թյամբ 
և մար դու օր գա նիզ մում թր թուր նե րի եր կա րատև կեն սու նա կու թյամբ:

T.canis-ի թր թուր նե րը ախ տա ծին ման րէ նե րի հա մար կա րող են ուղեկ-
ցորդ ներ և պատ վաս տող ներ հան դի սա նալ: Հատ կա պես կարևոր է նշել 
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պո լի ո միե լի տի վի րու սը կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գում պատ վաս-
տե լու տոք սո կա րո զի թր թուր նե րի հատ կու թյու նը: 

Տոք սո կա րո զի կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը բնո րոշ վում են բազ-
մաձևու թյամբ: Դրանց ար տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նը կախ ված է օր գան-
նե րում և հյուս վածք նե րում թր թուր նե րի տե ղա բաշխ ման չա փից, կրկ նա վա-
րակ ման հա ճա խա կա նու թյու նից և տի րոջ իմու նո լո գիա կան կար գա վի ճա կից: 
Ծանր ըն թաց քը հա վա նաբար, զար գա նում է միայն բարձր զանգ վա ծային վա-
րակ ման ժա մա նակ: Տար բե րում են ըն դե րային (կամ հա մա կար գային) և աչ քի 
տոք սո կա րոզ:

 Ներ քին տոք սո կա րոզ (ՆՏ).  Սա գե րա զան ցա պես նկատ վում է 1,5-4 (մինչև 
10) տա րե կան ե րե խա նե րի շրջանում: Մե ծա հա սակ ներն ա վե լի հազ վա դեպ են 
վա րակ վում տոք սո կա րո զով: Տղա նե րը տոք սո կա րո զով ախ տա հար վում են 
մո տա վո րա պես կրկ նա կի ան գամ շատ, քան աղ ջիկ նե րը:

Ներ քին տոք սո կա րոզի հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն են հա մար վում՝ կրկն-
վող տեն դը, թո քային հա մախ տա նիշ նե րը, լյար դի մե ծա ցու մը, է ո զի նո ֆի լիան, 
հի պերգ լի կե միան:  Ջեր մու թյու նը սո վո րա բար բարձ րա նում է կե սօ րին  կամ 
ե րե կո յան՝ ուղեկց վե լով թեթև սար սու ռով, քրտ նար տադ րու թյու նից հե տո ջեր-
մու թյունն իջ նում է: Ջեր մու թյու նը սո վո րա բար են թա տեն դային է, հազ վա դեպ՝ 
տեն դային, միայն եր բեմն այն կա րող է հաս նել 40ºC, ո րը սո վո րա բար նկատ-
վում է թո քային ար տա հայ տու թյուն նե րի դեպ քե րում: 

Թո քե րի ախ տա հար ման հա մախ տա նի շը տա տան վում է լայն սահ ման նե-
րում՝ լոր ձա թա ղան թի բոր բոք ման երևույթ նե րից մինչև ծանր ա սթ մոիդ վի-
ճակ նե րը: Նկատ վում են կրկն վող կա տառ ներ, բրոն խիտ ներ, բրոն խոպնև մո-
նիա ներ, չոր հազ, հա ճախ են գի շե րային հա զի նո պա նե րը, ո րոշ դեպ քե րում 
նկատ վում են ա սթ մա տիկ շնչա ռու թյամբ ծանր հևոց և ցիա նոզ:

Հե պա տո մե գա լիան ներ քին տոք սո կա րոզի տի պիկ նշան նե րից է, չնա-
յած պա կաս ին տեն սիվ ին վա զիայի ժա մա նակ այն կա րող է բա ցա կայել: Շո-
շափելիս լյար դը կարծր է, հարթ, հա ճախ՝ լար ված:

Մո տա վո րա պես 50%-ի դեպքում փայ ծա ղի թեթև մե ծա ցում և ավ շա հան-
գույց նե րի մե ծա ցում, ը նդ հուպ մինչև հա մա կար գային լիմ ֆա դե նո պա թիա: 
Ավ շա հան գույց նե րը ոչ մեծ չա փե րի են, ցա վոտ չեն, շո շա փե լիս սառն են:

Հի վանդ նե րի մի մա սն ունենում է ո րո վայ նի ցա վեր, մե թե ո րիզմ, եր բեմն 
սրտ խառ նոց, փսխում, լուծ: 

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ մաշ կի վրա հայտն վում է տար բեր բնույ թի ցա-
նա վո րում՝ է րի թե մա տոզ, ո ւր տի կար, հա ճախ՝ քոր վող: Շո շա փե լիս մաշ կի տակ 
հայտ նա բե րում են տու բեր կու լա ներ հի շեց նող ոչ մեծ հան գույց ներ: Դրանք 
ա վե լի հա ճախ լի նում են ա փե րի ու ներ բան նե րի վրա:

Շատ հա ճախ հայտ նա բեր վում են տոք սո կա րո զով  վա րակ ված ան-
ձանց ԿՆՀ-ի ախ տա հար ման նշան ներ: Շատ հի վանդ ներ գան գատ վում են 
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գրգռ վա ծու թյու նից, քնի խան գա րու մից, վար քի մեջ ան նշան խան գա րում նե-
րից: ԿՆՀ-ի ախ տա հար ման ա ռա վել լուրջ նշան ներ ար ձա նագր վում են հի-
վանդ նե րի 1/4-ի շրջանում: Եր բեմն ար ձա նագր վում են գլ խու ղե ղի օ ջա խային 
ախ տա հար ման նշան ներ:

Ներ քին տոք սո կա րոզի ա ռա վել մշ տա կան լա բո րա տոր ար տա հայ տու-
թյուն նե րից մեկը կա յուն, եր կա րատև է ո զի նո ֆի լիան է, ը նդ հուպ մինչև ա րյան 
է ո զի նո ֆի լա լեյ կե մոի դային ռեակ ցիայի զար գա ցու մը: Հա րա բե րա կան է ո զի նո-
ֆի լիան  սո վո րա բար 30%-ից ան ցնում է, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է 
հաս նել 90%-ի: Լեյ կո ցիտ նե րի ը նդ հա նուր քա նա կը 1մկլ մեջ 15-100 հազ սահ-
ման նե րում է, իսկ է ո զի նո ֆիլ նե րի բա ցար ձակ քա նա կու թյու նը 1 մկլ-ո ւմ հա-
ճախ գե րա զան ցում է 10 հազարը: Է ո զի նո ֆի լիան պահ պան վում է մի քա նի 
ա միս և նու յնիսկ տա րի: Եր բեմն տոք սո կա րո զով հի վանդ նե րի մոտ հայտ նա-
բեր վում են ա վե լի խո շոր է ո զի նո ֆիլ ներ՝ տար բեր չա փե րի գրա նու լա նե րով և 
ցի տոպ լազ մայի մեջ վա կո ւոլ նե րով:

Տոք սո կա րո զը, որ պես կանոն, բնո րոշ վում է եր կա րատև, կրկն վող ըն թաց-
քով (մի քա նի ամ սից մինչև մի քա նի տա րի): Այս ին վա զիայի կրկն վող ըն-
թաց քը ո րոշ վում է գրա նու լեմ նե րից տոք սո կա րի թր թուր նե րի պար բե րա բար 
ան ջա տու մամբ և նրանց տե ղա շարժ ման վերսկս մամբ:

Ինչ պես նշ վել է վերևում, մար դու տոք սո կա րո զի համար բնո րոշ է ծայ րա-
հեղ բազ մա պի սի կլի նի կա կան պատ կե րը՝ են թակ լի նի կա կան ձևե րից մինչև 
ծան րա գույն նե րը, ո րոնք եր բեմն ա վարտ վում են վա րա կի մա հա ցու ել քով:

Կարևոր է տոք սո կա րո զի ա մեն մի ա ռան ձին ախ տան շա նի տե սա կա րար 
նշա նա կու թյան գնա հա տու մը բա լե րով՝ ծայ րա մա սային ա րյան է ո զի նո ֆի լիա 
(5), լեյ կո ցիտ նե րը (4), բարձ րա ցած Է ՆԱ (4), հի պեր գամ մագ լո բու լի նե միա (3), 
հի պոալ բու մի նե միա (3), սա կա վա րյու նու թյուն (2), կրկն վող տենդ (3,5), թո-
քային հա մախ տա նիշ (3,5), լյար դի չա փե րի մե ծա ցում (4), ստա մոքս-ա ղի-
քային խան գա րում ներ (2), նյար դա բա նա կան խան գա րում ներ (1,5), մաշ կային 
ախ տա հա րում ներ (1), լիմ ֆա դե նո պա թիա (1):  12 բա լը գե րա զան ցող ախ տա-
նիշ նե րի և ցու ցա նիշ նե րի զու գորդ ման ժա մա նակ (է ո զի նո ֆի լիան նե րա ռյալ) 
տոք սո կա րո զի մա սին են թադ րու թյու նը պետք է կլի նի կո րեն բա վա րար հիմ-
նա վոր ված հա մար վի. որ պես զի հի վան դին տոք սո կա րո զի վե րա բե րյալ շճա-
բա նո րեն հե տա զո տեն: 

Ախ տո րո շու մը. Տոք սո կա րո զի մա կա բուծ բա նա կան ախ տո րո շու մը ոչ միշտ 
է հնա րա վոր, քա նի որ դժ վար է հայտ նա բե րել տե ղա շարժ վող թր թուր նե րը: 

Մա կա բու ծա բա նա կան ախ տո րոշ ման սահ ման փակ հնա րա վո րու թյու-
նը տոք սո կա րո զի ախ տո րոշ ման մեջ, որ պես ա ռա ջա տար, ա ռաջ է քա շում 
իմու նա բա նա կան տես տե րը՝ ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիան 
(Ա ՀԱՌ) և իմու նո ֆեր մեն տային մե թո դը (Ի ՖՄ): Ա ռա վել լավ ար դյունք ներ է 
տա լիս Ի ՖՄ-ն որ պես դիագ նոս տի կում, օգ տա գոր ծե լով զար գաց ման II  փու լի 
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տոք սո կա րոզ նե րի է քսկ րե տոր-սեկ րե տոր ան տի գեն նե րը: 1:800 և ա վե լի բարձր 
տիտ րե րը վկայում են հի վան դու թյան մա սին, իսկ 1:200-1:400 տիտ րե րը՝ տոք-
սո կա րակ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող ան նշան ախ տա բա նա կան պրո ցե սի 
մա սին: Ան ձանց, ո րոնց յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի տիտ րե րը ցածր են, 
նպա տա կա հար մար է վերց նել շա րու նա կա կան հս կո ղու թյան կամ հա կա տոք-
սո կա րային հա կա մար մին նե րի շա տաց ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է նշա նա կել 
հա տուկ բու ժում: 

Բու ժու մը. Տոք սո կա րո զի հա տուկ բուժ ման խն դի րը չի կա րող լուծ ված հա-
մար վել:  Բա վա րար ար դյունք են ստա նում մեն թա զո լի (թիա բեն դա զո լի), վեր-
մոք սի (մե բեն դա զո լի) և դիթ րա զի նի-ցիտ րա տի (դի է թիլ կար բա մա զի նի) նշա-
նակ ման ժա մա նակ: 

Վե րը նշ ված դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից կողմ նա կի երևույթ ներ կա-
րող են ա ռա ջա նալ ոչ միայն հա կա ճիճ վային դե ղա մի ջոց նե րի, այլև տոք սո կա-
րի թր թուր նե րի ո չն չաց ման ժա մա նակ օր գա նիզ մի ռեակ ցիայից: Դրա հա մար 
բուժ ման ըն թաց քում նպա տա կա հար մար է նշա նա կել հա կա հիս տա մի նային 
դե ղա մի ջոց ներ, իսկ ծանր ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րի ա ռա ջաց ման ժա մա նակ՝ 
կոր տի կոս տե րոիդ ներ:

Բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ ներ կա րե լի է հա մա րել է ո զի նո-
ֆի լիայի մա կար դա կի ա րագ իջե ցու մը, հի վան դու թյան կլի նի կա կան ար տա-
հայ տու թյան հետ զար գա ցու մը, տիտ րե րի իջե ցու մը մինչև 1:800 և ա վե լի ցածր 
մա կար դակ ներ: Կլի նի կալա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րի դան դաղ լա վաց ման ժա-
մա նակ հա տուկ բուժ ման կուր սը կրկ նում են 3-4 շա բաթ ան ց: Եր բեմն պա-
հանջ վում է ան ցկաց նել բուժ ման 3-5 կուրս: 

Աչ քի տոք սո կա րոզ
Ներ քին տոք սո կա րո զի և աչ քի տոք սո կա րո զի կլի նի կա կան ըն թացք նե րի 

միջև կան խիստ տար բե րու թյուն ներ՝
1. Աչ քի տոք սո կա րո զը  հազ վա դեպ է զու գորդ վում Ներ քին տոք սո կա րո-

զի հետ։ 
2. Աչ քի տոք սո կա րո զով ախ տա հար ված ան ձանց մի ջին տա րի քն է 7,5 

տա րե կա նը (2-31 տա րե կան տա տա նում նե րով), ներ քին տոք սո կա րո-
զի ժա մա նակ՝ 2,5 տա րե կա նը:

3. Տղա մարդ կանց և կա նանց հա րա բե րու թյու նը աչ քի տոք սո կա րո զի 
ժա մա նակ 1,3:1, իսկ ներ քին տոք սո կա րո զի ժա մա նակ՝ 2:1:

4. Աչ քի տոք սո կա րո զով ան ձինք չեն ունենում ա խոր ժա կի խան գա րում, 
գե ո ֆա գիա չի ար ձա նագր ված:

5. Է ո զի նո ֆի լիան, ո րը ներ քին տոք սո կա րո զի մշ տա կան ախ տան շանն 
է, գործ նա կա նո րեն բա ցա կա յում է աչ քի տոք սո կա րո զի ժա մա նակ:

6. Հա տուկ հա կա մար մին նե րի տիտ րե րը աչ քի տոք սո կա րո զի ժա մա նակ 
զգա լի ո րեն ցածր են (հա ճախ նե գա տիվ), քան ՆՏ-ի ժա մա նակ:
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Աչ քի տոք սո կա րոզը զար գա նում է վա րակ ման ժա մա նակ քիչ դո ղո ցով, 
այս դեպքում բա ցա կա յում են ՆՏ-ի ախ տա նիշ նե րը, և հայտ նա բեր վում է աչ-
քի, հազ վա դեպ՝ եր կու աչ քի, մե կու սա ցած ախ տա հա րում, կամ շատ քա նա կու-
թյամբ վա րակ վա ծու թյան դեպքում  (այդ դեպ քում աչ քի տոք սո կա րո զը զու-
գորդ վում է ներ քին տոք սո կա րո զի  հետ):

Աչ քի տոք սո կա րո զի ժա մա նակ ա ռա վել հա ճախ ախ տա հար վում են ցան-
ցա թա ղան թը, սե փա կան ա նո թա թա ղան թը և բյու րե ղի կը, որ տեղ ձևա վոր վում 
են բոր բո քային պրո ցեսն ու հա տուկ գրա նու լե մա նե րը, ո րոնք կա րող են ռե տի-
նոբ լաս տո մայի կեղ ծում հա մար վել:

Կան տե ղե կու թյուն ներ աչ քի սխալ ա նուկ լեա ցիայի մա սին՝ ռե տի նոբ լաս-
տո մայի կա պակ ցու թյամբ, որ տեղ հյուս վա ծքա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը 
ցույց է տվել տոք սո կա րի թր թուր նե րի շուր ջը ձևա վոր վող գրա նու լե մա նե րի 
առ կա յու թյու նը: Աչ քի տոք սո կա րո զի ժա մա նակ բոր բո քային գրա նու լեմա նե րը 
կա րող են ա ռա ջա նալ նաև ծիա ծա նա թա ղան թի մեջ: Աչ քի տոք սո կա րո զի ժա-
մա նակ եր բեմն հայտ նա բեր վում են ա րյու նա զե ղում ներ ցան ցե նու մեջ, պա պի-
լիտ, հիա լիտ, իրի դո ցիկ լիտ, կե րա տիդ, կա տառ: Աչ քի տոք սո կա րո զը կա րող է 
տե սո ղու թյան կո րուստ ա ռա ջաց նել:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը՝ Տոք սո կա րո զի ժա մա նակ հա մա ճա րա կա բա-
նա կան գոր ծըն թա ցը ամ բող ջու թյամբ կախ ված է շնե րի մեջ է պի զոո տիկ գոր-
ծըն թա ցից՝ հան դի սա նա լով նրա ճյու ղա վո րու մը: Մարդ կանց հա մար վա րա կի 
աղ բյուր են շնե րը, ո րոնք կղան քի մի ջո ցով աղ տո տում են հո ղը տոք սո կա րի 
ձվե րով, ո րից հե տո էլ վա րակ վում են մար դիկ: Վա րակ ված մար դիկ վա րա կի 
աղ բյուր լի նել չեն կա րող, քա նի որ մար դու օր գա նիզ մում մա կա բույ ծի հա սուն 
ձվե րը թր թուր նե րից չեն ա ռա ջա նում, և պրո պա գա տիվ փու լեր են ան ջատ-
վում: Տոք սո կար նե րի հա մար մար դը ծա ռա յում է որ պես պա հես տային կամ 
պա րա տե նիկ տեր: Փաս տո րեն վա րակ ված մար դուն պետք է դի տել որ պես 
«է կո լո գիա կան փա կու ղի» տոք սո կար նե րի հա մար: Մար դու վա րա կու մը տոք-
սո կար նե րով կա տար վում է միայն բե րա նի մի ջո ցով: Փո խանց ման գոր ծոն ներ 
են ծա ռա յում կեղ տոտ ձեռ քե րը, խա ղա լիք նե րը, բան ջա րե ղե նը, կա նա չին և 
կեն ցա ղի  ա ռար կա նե րը, ինչ պես նաև մա կա բույ ծի վա րա կիչ ձվեր պա րու նա-
կող հո ղով կեղ տոտ ված սնն դամ թերքը: 

Մինչև վա րա կիչ փու լը ձվի մեջ թր թուր նե րի զար գաց ման տևո ղու թյու նը 
ո րոշ վում է հիմ նա կա նում հո ղի ջեր մաս տի ճա նով: Տոք սո կա րի ձվե րի զար-
գաց ման ստո րին սահ մա նը հա վա սար է +13ºC-ի, +37ºC-ի ժա մա նակ ձվե-
րը ո չնչա նում են 5 օ րից հե տո, իսկ +55ºC-ի ժա մա նակ՝ 7 րո պե ի ըն թաց քում: 
Մի ջին օ րա կան ջեր մաս տի ճա նի -11,5ºC-ից +10ºC տա տա նում նե րի ժա մա նակ 
զար գաց ման տար բեր փու լե րում գտն վող տոք սո կար նե րի ձվե րը պահ պա-
նում են ա նա բի ո զի վի ճակ: Ձյան 15-50 սմ շեր տի տակ նրանք կեն սու նակ են 
մնում: Մի ջին օ րա կան ջեր մաս տի ճա նի +13ºC և ա վե լի բարձ րի դեպ քում ձվերը 
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սկ սում են զար գա նալ: +13-18ºC-ո ւմ դրանք հաս նում են վա րա կիչ փու լին 20-54 
օ րում, իսկ 16-33ºC-ո ւմ՝ 6-8 օր հե տո:

Տոք սո կա րի ձվե րով հո ղի կեղ տոտ վա ծու թյու նը կախ ված է տվյալ շր ջա-
նում (ա վա նում, քա ղա քի թա ղա մա սում) շնե րի (հատ կա պես ան տուն) քա նա-
կու թյու նից, շնե րի հա մար տվյալ տե ղա մա սի (խա ղահ րա պա րա կի, սի զա մար-
գի, պու րա կի, բան ջա րա նո ցի) մատ չե լի ու թյու նից, շնե րի կղան քի հա վաք ման 
հա ճա խա կա նու թյու նից ու մե թո դից, ինչ պես նաև շնե րի ար տա թո րանք նե րով 
ար տա քին մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյա նը նպաս տող կամ այն սահ մա նա-
փա կող  այլ հան գա մանք նե րից: Ո րո շա կի նշա նա կու թյուն ունի նաև տվյալ 
տա րա ծաշր ջա նում տոք սո կար նե րով շնե րի վա րակ վա ծու թյան մա կար դա կը: 
Այն խիստ տա տան վում է՝ կախ ված դրանց հա սա կից, ձա գերն ա վե լի հա ճախ 
են վա րակ ված լի նում, հա սուն շները՝ ա վե լի հազ վա դեպ: Հա յաս տա նում շնե րը 
տոք սո կա րով վա րակ ված են 7%-ից (հա սուն շնե րը) մինչև 96% (ձա գե րը):

Այս պի սով, մար դու տոք սո կա րո զի տա րած ման հիմ նա կան նա խադ րյալ-
ներն ը նդ գր կում ե ն՝ ա) բնակ լի մա յա կան գոր ծոն նե րը (ջեր մաս տի ճա նը, խո-
նա վու թյու նը, հո ղի բնույ թը) և բ) տն տե սա-կեն ցա ղային գոր ծոն նե րը (շ նե րի 
առ կա յու թյունն ու քա նա կու թյու նը, դրանց պա հե լու և օգ տա գոր ծե լու սո վո-
րու թյու նը): Հե ղի նակ նե րի մեծ մա սը համարում է, որ շնե րի հս կա յա կան գլ-
խա քա նա կի առ կա յու թյու նը շատ ե րկր նե րում ստեղ ծում է մարդ կանց հա մար 
տոք սո կա րո զով վա րակ վե լու նա խադ րյալ ներ, ա մե նուր, որ տեղ կան հար մար 
բնակլի մա յա կան պայ ման ներ ար տա քին մի ջա վայ րում դրանց ձվե րի զար-
գաց ման հա մար:

Տոք սո կա րո զով շնե րի բարձր ախ տա հար վա ծու թյան դեպ քում տե ղի է ունե-
նում բա կե րի, պու րակ նե րի, բան ջա րա նոց նե րի, խա ղահ րա պա րակ նե րի և այլ 
տե ղե րի հո ղի ա ռատ աղ տո տում տոք սո կա րո զի ձվե րով: Հա յաս տա նում հո ղի 
աղ տոտ վա ծու թյու նը դրանց ձվե րով տա տան վում է 1-40%-ի սահ ման նե րում:

Մարդ կանց մեջ տոք սո կա րո զի տա րած վա ծու թյան մա սին դա տում են 
շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի (շ ճաախ տա հար վա ծու թյան) տվյալ նե րի 
հի ման վրա: 

Հա յաս տա նում այդ հե տա զո տու թյուն նե րի դրա կան ար դյունք նե րի տո կո սը 
տա տան վում է 1-ից (մինչև 1տ. ե րե խա նե րը) մինչև 11,4 (3-6 տ.)՝ մի ջի նը կազ մե-
լով 4% գյու ղա կան ազ գաբ նակ չու թյան մեջ և 6,5% քա ղա քի ազ գաբ նակ չու թյան 
մեջ: 

Տոք սո կա րո զին հա տուկ է օ ջա խայ նու թյու նը: Տվյալ փու լում առա վել լար-
ված և կա յուն օ ջախ ներ հարկ է հա մա րել տոք սո կա րո զի քա ղա քային (ո ւր-
բա նիս տիկ) օ ջախ նե րը, ո րոնք ձևա վոր վում են բա կե րը, այ գի նե րը, բան ջա-
րա նոց նե րը, սի զա մար գե րը, պու րակ նե րը, զբո սայ գի նե րը, բաց խա ղահ րա-
պա րակ նե րը ար տա թո րանք նե րով աղ տո տող տնային և ան տուն շնե րով: Քա-
ղաք նե րում շնե րի կող մից աղ տոտ վող տե ղա մա սե րի ը նդ հա նուր հրա պա րա կը 
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(քա ղա քի ը նդ հա նուր հրա պա րա կի հա մե մատ) հա րա բե րա կա նո րեն մեծ չէ և 
դրա հետևան քով դրանց աղ տոտ վա ծու թյան ին տեն սի վու թյու նը հաս նում է 
շատ բարձր ցու ցա նիշ նե րի: Այս հան գա ման քը զգա լի ո րեն բարձ րաց նում է քա-
ղա քա ցի նե րի, հատ կա պես ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի մեջ ո րոշ ար հես-
տա վարժ խմ բե րի՝ տոք սո կա րո զով վա րակ վե լու վտան գը:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը.  Մար դու տոք սո կա րո զի դեմ պայ քա րը 
գլխա վո րա պես ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյան խն դիրն է: Հիմ նա կան մի-
ջո ցա ռումնե րից մե կը պետք է լի նի հաշ վառ ված շնե րի հե տա զո տու մը և դրանց 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով ճիճ վա թա փու մը: Ա ռաջ նա հերթ ուշադ րու թյուն 
պետք է հատ կաց վի այն պի սի մի ջո ցառ մա նը, ինչ պի սին է շնե րի եր կու շա բա-
թա կան ձա գե րի հա մա տա րած պրե ի մա գի նալ բու ժու մը: Ի նչ վե րա բերում է 
ին վա զիայի ա ղի քային փու լի ժա մա նակ բուժ մա նը, ա պա դրան են թա կա են 
բո լոր վա րակ ված շնե րը՝ ոչ պա կաս, քան տա րին 2 ան գամ: Հա տուկ ուշադ րու-
թյուն պետք է դարձ վի հղի շնե րի և մինչև 6 ամ սա կան ձա գե րի (ո րոնք ա վե լի 
հա ճախ են վա րակ ված լի նում) ճիճ վա թափ ման վրա:

Մար դու տոք սո կա րո զի կան խար գե լու մը հա մա լիր բժշ կաա նաս նա բու ժա-
կան խն դիր է: Ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյան և կո մու նալ տն տե սու թյան 
իրա վա սու թյան մեջ են մտ նում՝ 

1. շնե րի քա նա կու թյան պահ պա նու մը գի տա կից մա կար դա կի վրա,
2. թա փա ռող և ան տուն շնե րի ո չն չա ցու մը, 
3. խա ղահ րա պա րակ նե րում, զբո սայ գի նե րում, պու րակ նե րում և այլ տե ղե-

րում շնե րի ար գե լու մը: Այս մի ջո ցա ռում նե րը ը նդ հա նուր են է խի նո կո կո զի և 
կա տա ղու թյան դեմ պայ քա րում:

Մեծ նշա նա կու թյուն ունի նպա տա կաուղղ ված քա րոզ չա կան աշ խա տան-
քը ամ բողջ ազ գաբ նակ չու թյան մեջ և հատ կա պես բարձր ռիս կի խմ բի մեջ 
(հող ուտե լու հա կում ունե ցող ե րե խա ներ, շուն պա հող ներ, քա ղա քի սա նի տա-
րա կան մաքր ման ո լոր տում աշ խա տող ներ, ա նաս նա բու ժա րան նե րի ան ձնա-
կազմ, կա նա չա պատ ման տրես տի աշ խա տող ներ և այ լք):

Տոք սո կա րո զով չհի վան դա նա լու հա մար կան խար գել ման կարևոր նա-
խադ րյալ է  խա ղահ րա պա րակ նե րի, խա ղային ա վա զարկ ղե րի և մյուս տա-
րածք նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը:

 ԷՆՏԵՐՈԲԻՈԶ 
Enterobiasis (B 80)

Կոն տա գի ոզ (շփ ման մի ջո ցով տա րած վող) հել մին թոզ է, բնո րոշ վում է պե-
րիա նալ շր ջա նի քո րով և ա ղի քային խան գա րում նե րով:  
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 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը. Էն տե րո բի ո զի հա րու ցի չը (Enterobius vermicu-
laris) սրա տուտն է, ո րը մարդ կու թյա նը հայտ նի է դար ձել գրե թե 200 տա րի 
ա ռաջ: Մար դու մեջ ա մե նա տա րած ված ա ղի քային մա կա բույծ նե րից  մեկն է, 
հան դի պում է աշ խար հի բո լոր մա սե րում, բո լոր ազ գու թյուն նե րի մոտ:  Ս րա-
տու տը փոքր, սպի տակ գույ նի կլոր ո րդ է: Է գերն ունեն 9-12 մմ եր կա րու թյուն և 
0,6 մմ լայ նու թյուն, պո չի հատ վա ծը կո րա ցած է:   

Ս րա տուտ նե րը մա կա բու ծում են բա րակ ա ղի քի ստո րին հատ վա ծում և 
հաստ ա ղի քում:  Գլ խի վրա ե ղած վե զի կուլ նե րի օգ նու թյամբ ամ րա նում են 
աղիքի լոր ձա թա ղան թին: Հա սուն է գե րի ար գան դը լց վում է ձվիկ նե րով, նրանց 
մար մի նը ձգ վում և ծան րա նում է, ինչի հետևան քով թու լա նում է ֆիք սու մը, և 
աղիքների կծ կո ղա կան շար ժում նե րի պատ ճա ռով հել մինթ նե րը պոկ վում և 
իջ նում են դե պի ուղիղ ա ղիք, նրանց մի մա սը կղան քի հետ դուրս է գա լիս 
ար տա քին աշ խարհ, իսկ մյուս մա սը ակ տի վո րեն սո ղում է դուրս և ձվադ րում  
կա տա րում հե տանց քի ծալ քե րում: Սրա տուտ նե րը ոչ հազ վա դեպ սո ղում են 
դե պի սե ռա կան օր գան ներ և այն տեղ ձվադ րում:

Միայն ուղիղ ա ղի քում գտն վող և ինք նու րույն ձևով հե տանց քից դուրս սո-
ղա ցող է գե րի ձվիկ նե րը կա րող են հե տա գա  զար գա ցու մը ա վար տել մար դու 
մարմ նի վրա (հե տանց քի ծալ քե րում), ո ւր ձվիկ նե րի զար գաց ման հա մար կան 
բո լոր նպաս տա վոր պայ ման նե րը՝ բա վա րար  խո նա վու թյուն, թթ ված նի առ կա-
յու թյուն, բա րեն պաստ ջեր մու թյուն՝ մոտ 36ºC, 5-7 ժամ վա ըն թաց քում ձվիկ նե-
րը հա սու նա նում են, նրանց մեջ ա ռա ջա նում են թր թուր նե րը: Այս ձվիկ ներն 
ար դեն վա րա կիչ են և, հե տա գա յում ը նկ նե լով մար դու բե րա նի խո ռոչ, կա րող 
են վա րա կել նրանց: Յու րա քան չյուր էգ կա րող է  ձվադ րել մոտ 12000 ձու: 
Սրա տուտ նե րը ակ տի վո րեն դուրս են սո ղում ե րե կո յան՝ քնից ա ռաջ, իսկ ին-
տեն սիվ վա րա կի ժա մա նակ՝ նաև օր վա ըն թաց քում: Ձվադ րու մից հե տո որ դը 
սատ կում է: Ձվիկ նե րը կուլ տա լուց հե տո մար դու ա ղիք նե րում նրա նից դուրս 
ե կած թր թուր նե րը 12-14 օ րում զար գա նում, վեր են ած վում հա սուն մա կա բույ-
ծի: Ա ղիք նե րում նրանց կյան քի տևո ղու թյու նը 2-2,5 ա միս է:

Այս պի սով թր թուր նե րը դուրս են գա լիս ձվիկ նե րից բա րակ ա ղիքի վե րին 
հատ վա ծում, սե ռա կան հա սու նա ցու մը կա տար վում է ստո րին հատ վա ծում և 
հաստ ա ղի քում: Զար գաց ման վաղ շր ջա նում նրանք հա ճախ  ը նկ նում են կույր 
ա ղիքի որ դան ման ե լու նի մեջ և այն տեղ ա վար տում իրենց զար գա ցու մը: Հա-
սուն սրա տու տնե րը տե ղա կայ վում են խթա ղի քում:

 Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Ախ տա ծա գու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա-
վոր ված է ա ղի քնե րի մե խա նի կա կան գրգռ մամբ, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի 
վրա ը նդ հա նուր թու նային ազ դե ցու թյամբ։ Սրա տուտ նե րը կա րող են մե խա նի-
կո րեն ա ղիքից ախ տա ծին միկ րոֆ լո րա տե ղա փո խել դե պի հյուս վածք՝ նպաս-
տելով ե րկ րոր դային բոր բո քային գոր ծըն թա ցի զար գաց մա նը։ Սրա տուտ-
նե րի կող մից ա ղիքի իլե ո ցե կալ հատ վա ծի գրգ ռու մը կա րող է հանգեցնել 
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ստա մոք սաա ղի քային հա մա կար գի շար ժա կան և հյու թա զա տա կան գոր ծըն-
թա ցի ռեֆ լեկ տոր խան գար ման:

Ո րոշ դեպքերում էն տե րո բի ո զը կա րող է ըն թա նալ ա ռանց ախ տա նիշ նե-
րի. վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է օր գա նիզ մի ան հա տա կա նու թյամբ և վա րա կի 
ին տե նսի վու թյամբ: 

Հի վանդ նե րի մեծ մա սը գան գատ վում է հե տանց քի և սե ռա կան օր գան նե-
րի շր ջա նի քո րից: Չա փա վոր վա րակ ման ժա մա նակ քո րը ան հանգս տաց նում 
է մի քա նի օր, գե րա զան ցա պես գի շեր նե րը, իսկ հե տո ո րոշ ժա մա նակ ան-
հե տա նում է. դա կա րող է պար բե րա բար կրկն վել՝ որ պես կրկ նա վա րակ ման 
և ինք նա վա րակ ման ար դյունք: Ին տեն սիվ վա րակ ման ժա մա նակ ախ տա նիշ-
ներն ար տա հայտ վում են բո լոր ներ քին օր գան-հա մա կար գե րի կող մից: Այդ 
դեպ քում քո րը լի նում է ա նընդ հատ, տան ջող բնույ թի, ինչը հանգեցնում է 
ան քնու թյան, հի վանդ նե րը դառ նում են դյու րագր գիռ, ա ռա ջա նում են թու-
լու թյուն, ա խոր ժա կի ան կում, աշ խա տու նա կու թյան իջե ցում, հի շո ղու թյան 
կո րուստ: Ե րե խա նե րը ան կող նում ա նընդ հատ շարժ վում են, լաց են լի նում, 
եր բեմն քնի մեջ գո ռում: Հե տանց քի շր ջա նում վա րա կի գու մար ման հետևան-
քով կա րող են ա ռա ջա նալ ճա քեր, պի ո դեր միա, էկ զե մա: Կա նանց ու աղ-
ջիկ նե րի շրջանում սրա տուտ նե րը կա րող են դառնալ մա կա բու ծային ծագ-
ման վուլ վիտ նե րի, վուլ վո վա գի նիտ նե րի ա ռա ջաց ման և նույ նիսկ կու սա թա-
ղան թի ամ բող ջա կա նու թյան խախտ ման պատ ճառ: Սրա տուտ նե րը եր բեմն 
թա փան ցում են ար գան դի խո ռոչ և ֆա լո պյան փո ղեր՝ դառ նա լով կա նա նց 
հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ: Մի զա սե ռա կան օր գան ներ թա-
փան ցե լու հետևան քով ա ռա ջաց նում են գի շե րային մի զար ձա կու թյուն, սե-
ռա կան գրգ ռում, օ նա նիզմ: 

Ն կատ վում են նաև ա ղես տա մոք սային հա մա կար գի խան գա րում ներ՝ փո-
րա ցավ, ցա վեր կույր ա ղիքի շր ջա նում, լուծ՝ եր բեմն լոր ձով, հազ վա դեպ՝ 
ա րյան հետ քե րով, սրտ խառ նոց՝ ա խոր ժա կի ան կում, հյուծ վա ծու թյուն: Այս 
երևույթ նե րը նա խոր դում են սրա տուտ նե րի դուրս գա լու շր ջա նին: 

Ախ տո րո շու մը. Էն տե րո բի ո զի ախ տո րոշ ման հա մար հա մընդ հա նուր ըն-
դուն ված օ վոս կո պիկ հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րը քիչ ար դյու նա վետ են, 
ո րոնց ժա մա նակ սրա տու տի ձվիկ նե րը հազ վա դեպ են հայտ նա բեր վում: Դա 
պայ մա նա վոր ված է սրա տուտ նե րի կեն սա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով՝ նրանց ձվադ րու մը կա տար վում է ոչ թե ա ղի քնե րում, այլ հե-
տանց քի (պե րիա նալ) շր ջա նի մաշ կի վրա և լոր ձա թա ղան թի ծալ քե րում: Դրա 
հա մար էլ լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հիմ նա կան մե թո դը պե րիա նալ քե րու-
կի հե տա զո տու թյունն է: Խոր հուրդ է տր վում քե րու կը վերց նել ա ռա վո տյան 
ժա մե րին նախ քան զու գա րան գնա լը՝ փայ տիկ նե րով, բամ բա կե վի րախ ծուծ-
նե րով կամ կպ չուն ժա պա վեն նե րի օգ նու թյամբ: Միան վագ հե տա զո տու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը կազ մում է 50-60%: Էն տե րո բի ո զով հի վանդ նե րին 
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հայտ նա բե րե լու հա մար հար կա վոր է կա տա րել ե ռան վագ հե տա զո տու թյուն՝ 
1-3 օր ը նդ մի ջում նե րով:

 Բու ժու մը. Էն տե րո բի ո զով հի վանդ նե րի դե ղո րայ քային բուժ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը զգա լի ո րեն բարձ րա նում է, ե րբ վեր ջինս զու գակց վում է 
կրկնա վա րակ ման կան խար գե լու մով:

Էն տե րո բի ո զի բուժ ման հա մար օգ տա գործ վում են հետևյալ դե ղա մի ջոց-
նե րը՝  պի պե րա զին, վեր մոքս, պի րան տել, մե դա մին, մե բեն դա զոլ: 

Բու ժու մը ան ցկաց նե լուց հե տո ա ռա ջի նը հս կո ղա կան լա բո րա տոր հե տա-
զո տու թյուն նե րը կա տար վում ե ն 2 շաբաթ անց, ե րկ րոր դը՝ 3, եր րոր դը՝ 4 շա բաթ 
ան ց: Չբուժ ված նե րին նշա նակ վում են կրկ նա կի բու ժում՝ ոչ վաղ, քան ա ռա ջին 
բու ժումն ա վար տե լուց հե տո 2 շա բաթ ան ց: Դե ղո րայ քային բուժ մա նը զու գըն-
թաց ան հրա ժեշտ է խս տո րեն պահ պա նել ան ձնա կան և կեն ցա ղային հի գիե-
նայի բո լոր կա նոն նե րը:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը. Էն տե րո բի ո զի վա րա կի աղ բյու րը միայն 
սրատու տով հի վանդ մարդն է: Էն տե րո բի ո զը տա րած ված է ա մե նուր, բո լոր 
տարիքի մարդ կանց մոտ, հատ կա պես ե րե խա նե րի շր ջա նում: Վա րա կը տե ղի 
է ունե նում ան մի ջա պես հի վան դի հետ շփ վե լիս, ինչ պես նաև սրա տու տի ձվիկ-
նե րով կեղ տոտ ված սնն դամ թեր քի և ա ռար կա նե րի մի ջո ցով: Մար դու մաշ կի 
վրա և հե տանց քի լոր ձա թա ղան թի ծալ քե րում դր ված ձվիկ նե րը 5-7 ժա մում 
դառ նում են վա րա կիչ: Քո րե լու ժա մա նակ ձվիկ ներն ան ցնում են ե ղուն գի 
տակ, կեղ տո տում մատ նե րը և ձեռ քի մի ջո ցով կա րող են տե ղա փոխ վել բե-
րա նի խո ռոչ՝ ա ռա ջաց նե լով կրկ նա վա րա կում: Գի շե րը ձվիկ ներն ը նկ նում են 
ան կող նու սպի տա կե ղե նի վրա և այն տե ղից թափ վում հա տա կին, շր ջա պա տի 
ա ռար կա նե րի վրա: Կեղ տոտ ված ձեռ քե րից և փո շու հետ ձվիկ ներն ան ցնում 
են սնն դամ թեր քի վրա:

Չի բա ցառ վում նաև վա րա կու մը շնչա ռու թյան ժա մա նակ, ե րբ փո շու հետ 
ձվիկ ներն ան ցնում են բե րա նի կամ քթի խո ռոչ: Հա սուն ձվիկ նե րը կա յուն են 
ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի նկատ մամբ, մոտ ե րեք 
շա բաթ վա ըն թաց քում իրենց կեն սու նա կու թյու նը կա րող են պահ պա նել նույ-
նիսկ 23-40º-ո ւմ։ Բա րեն պաստ է հա մար վում 36º-ը, 90-100% խո նա վու թյան 
պայ ման նե րում: 41-42º-ից բարձր ջեր մաս տի ճա նում ձվիկ նե րը ո չն չա նում են, 
չեն դի մա նում նաև ցածր ջեր մաս տի ճա նին՝ 15º-ո ւմ ո չն չա նում են 40-50 րո պե-
ում: 70%-ից ցածր խո նա վու թյան ժա մա նակ ձվիկ նե րը կորց նում են կեն սու նա-
կու թյու նը: Ախ տա հա նիչ նյու թե րի թույլ լու ծույթ նե րից ձվիկ նե րը չեն ո չն չա նում, 
նրանք շա րու նա կում են գո յատևել: Ձվիկ նե րը ո չն չա նում են միայն 5%-անոց 
կար բո լաթթ վի և 10%-անոց լի զո լի լու ծույ թից:

Հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ սրա տու տի ձվիկ ներ հայտ նա բեր վել են 
կա հույ քի, գոր գե րի, պա տու հա նի բազ րի քի և հա տա կի վրայից: 
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 Կան խար գե լու մը. Հիմ նա կան մի ջո ցը ան ձնա կան հի գիե նայի կա նոն նե-
րի պահ պա նումն է: Պետք է պայ քա րել վնա սա կան սո վո րու թյուն նե րի դեմ՝ 
ե ղունգ նե րը կր ծո տե լու, մատ նե րը ծծե լու, ա տամ նե րը կամ քթի խո ռո չը ե ղուն-
գով փորփ րե լու: Էն տե րո բի ո զով հի վանդ նե րը պետք է լվա ցում կա տա րեն 
օ ճա ռով (հե տանց քի շր ջա նը) ա ռա վո տյան և ե րե կո յան, ձեռ քե րը լավ լվա նան, 
ե ղունգ նե րի տակ լավ մաք րեն կամ կարճ կտ րեն: Էն տե րո բի ո զի կան խար գել-
ման մի ջո ցա ռում ներն իրենց մեջ ը նդ գր կում ե ն՝ ա ռող ջա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում-
ներ, հա րուցիչի փո խանց ման կան խում, իրա զեկ ման և քա րոզ չա կան, լու սա-
վոր չա կան աշ խա տանք, բժշ կա կան ան ձնա կազ մի հրա հան գա վո րում:

ՀԻՄԵՆՈԼԵՊԻԴՈԶ 
Hymenolepiasis (B 71.0)

Հի մե նո լե պի դո զը տա րած ված ճիճ վային հի վան դու թյուն է, ո րի հա րու ցի չը՝ 
թզուկ ե րի զոր դը (Himenolepis nana)՝ պատ կա նում է ժա պա վե նաձև որ դե րի դա-
սին (ցես տոդ նե րին):

 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը՝ Թզուկ ե րի զոր դի եր կա րու թյու նը 1,5-3 սմ է, 
կազմ ված է գլ խի կից (ս կո լեք սից), վզի կից և մարմ նից (ստ րո բի լից), ո րը բաղ-
կա ցած է 100-250 մանր հատ վա ծիկ նե րից (պ րոգ լո տիդ նե րից): Գն դաձև սկո-
լեք սը եր կա րա ցած է, ունի կարճ կն ճիթ՝ 20-24 կար թե րից բաղ կա ցած պսա կով, 
և 4 մկա նային ծծան: Մա կա բույծն ունի հա մե մա տա բար եր կար վզիկ, ո րից 
ա ճում են ե րի տա սարդ պրոգ լո տիդ ներ: Թզուկ ե րի զոր դի պրոգ լո տիդ նե րի 
լայ նու թյու նը զգա լի ո րեն գե րա զան ցում է եր կա րու թյու նը: Ա ռջևի հատ վա ծիկ-
նե րը ան սեռ են, մի ջին նե րը՝ ե րկ սեռ (հեր մաֆ րո դիտ), իսկ ծայ րային հատ վա-
ծիկ նե րը հա սուն են: Թզուկ ե րի զոր դի ձվիկ նե րը օ վա լաձև են՝ ծածկ ված եր-
կու թա փան ցիկ թա ղան թով, ո րոնց մի ջով, գա լար ներ կազ մե լով, ան ցնում են 
թե լիկ ներ (ֆի լա մենտ ներ): Հա սուն պրոգ լո տիդ նե րում պա րու նակ վում է շուրջ 
180 վա րա կիչ (ին վա զի ոն) ձվիկ, ո րոնք կա րող են ան մի ջա կան շփ ման մի ջո-
ցով ան ցնել հի վան դից ա ռող ջին: Այդ պատ ճա ռով հի մե նո լե պի դո զը դաս վում 
է շփ ման մի ջո ցով տա րած վող հել մին թոզ նե րի խմ բին:

Հի մե նո լե պի դո զով վա րա կու մը կա տար վում է բե րա նի խո ռո չով: Կուլ տված, 
օն կոս ֆեր ներ պա րու նա կող ձվիկ նե րը բա րակ ա ղի քնե րի թա վիկ նե րի մեջ են 
մտ նում ու, զար գա նա լով, դառ նում ցիս տի ցեր կոիդ ներ, ո րոնք 5-7 օր վա ըն-
թաց քում դուրս են գա լիս թա վիկ նե րից և ծծան նե րի ու կար թե րի օգ նու թյամբ 
ամ րա նում ա ղի քի պա տին: Այ նու հետև հե տա գա 6-8 օր վա ըն թաց քում տե ղի 
է ունե նում ե րի տա սարդ հատ ված նե րի ա ճը, իսկ 14-15 օ րից, դառ նա լով սե ռա-
հա սուն, սկս վում է ա ղիքի լու սանց քում ձվար տադ րու թյու նը: Այս մա կա բույ ծի 
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զար գաց ման բո լոր փու լե րը կա րող են իրա կա նա նալ մար դու օր գա նիզ մում՝ 
ա ռանց դուրս գա լու ար տա քին մի ջա վայր, այ սինքն՝ մար դը մա կա բույ ծի թե՛ 
մի ջան կյալ և թե՛ վերջ նա կան տե րն է: 

Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Հի վան դու թյան ախ տա ծագ ման գոր ծըն-
թա ցում ա ռա վել կարևոր նշա նա կու թյուն ունեն մե խա նի կա կան, թու նա վոր 
(տոք սիկ) և ա լեր գիկ գոր ծոն նե րը: Մա կա բույ ծի թր թու րային ձևե րը և նրանց 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար գա սիք նե րը քայ քա յում են բա րակ ա ղի քնե րի թա-
վիկ նե րը, իսկ հա սուն ձևե րը ծծան նե րով և կար թե րով ամ րա նա լով ա ղիքի 
պա տին՝ ա ռա ջաց նում են լոր ձա թա ղան թի բազ մա թիվ վնաս վածք ներ: Հել-
մին թի տե ղային ազ դե ցու թյու նը ար տա հայտ վում է նաև ա ղի քնե րի թա վիկ-
նե րի և լոր ձա թա ղան թի նեկ րո զով: Հի վան դու թյան ժա մա նակ շատ հա ճախ 
կղան քում հայտ նա բեր վում են ա րյան հետ քեր: Նշ ված փո փո խու թյուն նե րը 
հանգեցնում են ա ղիք նե րում սննդի ներծծ ման և ֆեր մեն տար տադր ման ըն-
թաց քի խան գա րում նե րին:

Հի մե նո լե պի դո զին բնո րոշ են ստա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գի զա նա-
զան խան գա րում նե րը: Հի վանդ նե րը գան գատ վում են փո րա ցա վից, ա խոր-
ժա կի ան կու մից, նող կան քից, փսխու մից և այլն: Ծանր դեպ քե րում հի վան դու-
թյունն ըն թա նում է նյար դային հա մա կար գի զա նա զան խան գա րում նե րով: 
Հի վանդ նե րը գան գատ վում են գլ խա ցա վից, գլ խապ տույ տից, մոտ նկատ վում 
են ցն ցում ներ և գի տակ ցու թյան կո րուստ: Ա ռան ձին դեպ քե րում հի վան դու-
թյունն ըն թա նում է հի պոք րոմ սա կա վա րյու նու թյամբ և սիրտ-ա նո թային հա-
մա կար գի գոր ծու նե ու թյան խան գա րում նե րով: Բա ցի այդ, հի մե նո լե պի դո զը 
նպաս տում է զա նա զան վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի ըն թաց քի ձգձգ մա նը և 
բար դաց մա նը: 

Ախ տո րո շու մը. Հի վան դու թյունն ախ տո րոշ վում է կղան քի մեջ մա կա բույ-
ծի ձվիկ նե րի հայտ նա բեր ման ճա նա պար հով: Կղան քի հե տա զոտ ման հա մար 
ա ռա վել ար դյու նա վետ են Քա լան թա րյա նի և Ֆյուլ լե բոր նի մե թոդ նե րը: Նկա-
տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ մա կա բույ ծի ձվար տադ րու թյու նը կա-
տար վում է ը նդ մի ջում նե րով, խոր հուրդ է տր վում կղան քի հե տա զո տու մը կա-
տա րել ե ռան վագ՝ 15-20 օ րը մեկ ան գամ:

 Բու ժու մը. Հի մե նո լե պի դո զի բու ժու մը տար վում է ֆե նա սա լով: Բուժ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը ո րոշ վում է բու ժու մից 6 ա միս հե տո, կղան քի 4-6 ստու-
գիչ հե տա զո տու թյուն նե րով՝ թզուկ ե րի զոր դի ձվիկ նե րի բա ցա կա յու թյամբ: 
Բուժ մա նը դժ վա րու թյամբ են թարկ վող հի վանդ նե րի հե տա զոտ ման նշ ված 
ժամ կետ նե րը եր կա րաձ գում են մինչև 1 տա րի, ո րի ըն թաց քում 15-30 օր ը նդ-
միջ մամբ կա տա րում են կղան քի ստու գիչ հե տա զո տու թյուն ներ: Թզուկ ե րի-
զոր դի ձվիկ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում բու ժու մը ան հրա ժեշտ է կրկ նել: Ֆե-
նա սա լը հա կա ցուց ված է լյար դի և ե րի կամ նե րի սուր ար տա հայտ ված հի վան-
դու թյուն նե րի ժա մա նակ:
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 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը.  Հի վան դու թյան աղ բյու րը վա րակ ված 
մարդն է: Կղան քի հետ ար տա զատ ված ձվիկ նե րը ար տա քին մի ջա վայ րում 
ան կա յուն են, 1,5-2 ժա մից ո չն չա նում են, ուստի չեն հայտ նա բեր վում ար տա քին 
մի ջա վայ րի հե տա զոտ ման ժա մա նակ: Վա րա կու մը կա տար վում է ձվիկ նե րով 
աղ տոտ ված սնն դի, ձեռ քե րի, դռ նե րի բռ նակ նե րի, խա ղա լիք նե րի, տա կա նո թի 
մի ջո ցով, ե րբ չեն պահ պան վում ան ձնա կան հի գիե նայի և շր ջա կա մի ջա վայ-
րի մաքր ման և ախ տա հան ման կա նոն նե րը, կամ ե րբ կեն ցա ղային հի գիե նիկ 
պայ ման նե րը ցածր մա կար դա կի են:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը. Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րից է սա նի-
տա րա հի գիե նիկ կա նոն նե րի խս տիվ պահ պա նու մը՝ հատ կա պես ման կա կան 
կո լեկ տիվ նե րում: Ման կա կան հիմ նարկ նե րում ան հրա ժեշտ է պար բե րա բար 
օ դա փո խել սե նյակ նե րը, մաք րու մը կա տա րել խո նավ ե ղա նա կով, իսկ տա-
կա նոթ նե րը մշա կել եռ ման ջրով: Ման կա կան հիմ նարկ նե րում և ըն տա նե կան 
միկ րոօ ջախ նե րում դռ նե րի բռ նակ նե րը, ջրի ծո րան նե րը և այլ ա ռար կա ներ 
ան հրա ժեշտ է լավ լվա նալ օ ճա ռով, օ րա կան 1-2 ան գամ մշա կել 5%-անոց լի-
զո լի, քլո րակ րի կամ 1%-անոց քլո րա մի նի լու ծույ թով:

Այն մա նկա կան հիմ նարկ նե րում, որ տեղ հայտ նա բեր վում են հի մե նո լե պի-
դո զով վա րակ ված ներ, ան հրա ժեշտ է նրանց ը նդ գր կել ա ռան ձին խմ բե րում:

Ման կա կան նա խադպ րո ցա կան հիմ նարկ ներ հա ճա խող ե րե խա նե րին, 
նրանց սպա սար կող ան ձնա կազ մին, 0-4 դա սա րան հա ճա խող ե րե խա նե-
րին ան հրա ժեշտ է հե տա զո տել տա րե կան 1 ան գամ, իսկ հա սա րա կա կան 
սնն դի և նրանց հա մա զոր օբյեկտ նե րի աշ խա տող նե րին՝ աշ խա տան քի ըն-
դուն վե լիս նախ նա կան և պար բե րա կան բժշ կա կան քն նու թյուն նե րի ժա-
մա նակ (6 ա մի սը մեկ), ինչ պես նաև հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցու մով: 
Լո ղի սպոր տային խմ բե րի մաս նակ ցող նե րին հե տա զո տել նոր ըն դուն վե լու 
ժա մա նակ:    

ՏԵՆԻԻԴՈԶՆԵՐ 
Taenia Solium Taeniasis (B68)  

Taeniarhynchus saginatus Teaniasis (B68.1)

Տե նի ի դոզ նե րը ը նդ գր կում են եր կու հի վան դու թյուն՝ տե նիա րին խոզ և 
տե նի ոզ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը. Տե նիա րին խո զի հա րու ցիչն է Taeniarinchus 
saginatus ժա պա վե նաձև որ դը՝ տա վա րի (կամ ե զան) ե րի զոր դը, ո րը խո-
շոր ե րի զորդ է, եր կա րու թյու նը 5-10 մ: Գլ խի կը (ս կո լեք սը) տան ձաձև է, ունի 
4 մկա նային ծծան ներ, ո րոն ցով այն ամ րա նում է մար դու բա րակ ա ղիքնե րի 
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լոր ձա թա ղան թին: Ե րի զոր դի մար մի նը (ստ րո բի լը) բաղ կա ցած է հատ ված-
նե րից (սեգ մենտ նե րից), ո րոնց թի վը կա րող է հաս նել 1000-ի: Սեգ մենտ նե րը 
ե րկ սեռ ե ն՝ հեր մաֆ րո դիտ: Նրան ցից հա սուն նե րը, ո րոնք գտն վում են մա կա-
բույ ծի ծայ րա մա սում, պո չային հատ վա ծում ունեն 16-20 մմ եր կա րու թյուն, 5-7 
մմ լայ նու թյուն:  Հա սուն սեգ մենտ նե րը պա րու նա կում են ճյու ղա վոր ված ար-
գանդ, ո րի ա ռանց քային սյու նից ձգ վում են 18-32 ճյու ղա վո րում ներ՝ լց ված 
շուրջ 175000 սաղմ նա վոր ված ձվիկ նե րով: Ձվիկ նե րը օ վա լաձև են՝ ծածկ ված 
նուրբ թա ղան թով: Ձվի կի մեջ գտն վող օն կոս ֆե րը շր ջա պատ ված է ճա ճան-
չաձև գծա վոր ված թա ղան թով:

Տա վա րի ե րի զոր դի զար գաց ման ցիկ լը կա տար վում է մի ջան կյալ և վերջ-
նա կան տե րե րի փո փոխ մամբ:

Մա կա բույ ծը հա սուն շր ջա նում ապ րում է վերջ նա կան տի րոջ՝ մար դու օր-
գա նիզ մում, իսկ թր թու րային ձևը զար գա նում է մի ջան կյալ տի րոջ՝ խո շոր 
եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մկան նե րում: Մար դու օր գա նիզ մում մա կա բույ-
ծի կյան քի տևո ղու թյու նը մինչև 20 տա րի է: Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե-
րի մկան նե րում օն կոս ֆե րը զար գա նա լով վեր է ած վում ֆի նայի՝ ցիս տի ցեր կի, 
ո րն իրե նից ներ կա յաց նում է հե ղու կով լց ված բշ տիկ 3x6-3x4  չա փե րի: Ցիս տի-
ցեր կի կյան քի տևո ղու թյու նը կեն դա նի նե րի շրջանում 1-1,5 տա րի է:

Տե նի ո զի հա րու ցի չը Taenia solium-ն է՝ խո զի ե րի զոր դը, ո րի եր կա րու թյու նը 
1,5-2 մ է: Գլ խի կը, ի տար բե րու թյուն տա վա րի ե րի զոր դի, բա ցի 4 մկա նային 
ծծան նե րից ունի 2 շարք պսա կաձև դա սա վոր ված կար թեր, այդ պատ ճա ռով 
նա կոչ վում է զին ված ե րի զորդ: Մա կա բույ ծի սեգ մենտ նե րը հեր մաֆ րո դիտ 
են: Վեր ջին, հա սու նա ցած սեգ մենտ նե րի եր կա րու թյու նը 10-20 մմ է, իսկ լայ-
նու թյու նը՝ 6-5 մմ: Հա սուն սեգ մենտ նե րում ճյու ղա վոր ված ար գան դի ա ռանց-
քային սյու նից ձգ վում են 8-14 ճյու ղա վո րում ներ:

Խո զի և տա վա րի ե րի զոր դի ձվիկ նե րը ար տաք նա պես իրա րից չեն տար-
բեր վում: Այս մա կա բույ ծը հա սուն շր ջա նում ապ րում է մար դու օր գա նիզ մում, 
իսկ թր թու րային շր ջա նում՝ մի ջան կայլ տի րոջ՝ խո զի օր գա նիզ մում, ո ւր տե-
ղա կայ վում է մկա նային և շա րակ ցա կան հյուս վածք նե րում: Խո զի ե րի զոր դի 
ֆի նան, ի տար բե րու թյուն տա վա րի ե րի զոր դի, կա րող է զար գա նալ նաև մար-
դու մեջ: Մեծ մա սամբ ֆի նան զար գա նում է աչ քում, գան գու ղե ղում և ա ռա-
ջաց նում է ծանր հի վան դու թյուն, ո րը կոչ վում է ցիս տի ցեր կոզ: Մար դը վա րակ-
վում է ցիս տի ցեր կո զով, ե րբ ձվիկ նե րը սնն դի կամ կեղ տոտ ձեռ քե րի մի ջո ցով 
ը նկ նում են ստա մոքս, որ տեղ ստա մոք սա հյու թի ազ դե ցու թյան տակ ա զատ-
վում են թա ղան թից: Դուրս ե կած օն կոս ֆեր նե րը ան ցնում են մար դու ա ղիք նե-
րը, այն տե ղից՝ ա րյան հոս քի մեջ և տա րած վում զա նա զան հյուս վածք նե րում: 
Մար դը վա րակ վում է նաև, ե րբ ա ղիքի հե տա դարձ կծ կում նե րի հետևան քով 
մա կա բույ ծի ձվիկ նե րը այն տե ղից ան ցնում են ստա մոքս:  

Ցիս տի ցեր կի կյան քի տևո ղու թյու նը մար դու օր գա նիզ մում 30-40 տա րի է: 
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Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Մար դու օր գա նիզ մում հա րու ցիչ նե րը տե-
ղա կայ վում են բա րակ ա ղիք նե րում: Տե նիա րին խո զին և տե նի ո զին բնո րոշ են 
ստա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գի զա նա զան խան գա րում ները: Հի վանդ նե րը 
գան գատ վում են ո րո վայ նի ցա վե րից, ա խոր ժա կի ան կու մից, սրտ խառ նո ցից, 
փսխում նե րից, ը նդ հա նուր թու լու թյու նից, գլ խա ցա վից, ան քնու թյու նից և այլն: 
Հի վանդ նե րի ստա մոք սա հյու թի լա բո րա տոր քն նու թյուն նե րի ժա մա նակ հայտ-
նա բեր վում է թթ վայ նու թյան իջե ցում:

Ցիս տի ցեր կո զի ժա մա նակ կլի նի կա կան երևույթ նե րը կախ ված են ցիս տի-
ցեր կի տե ղա կա յու մից, նրանց քա նա կից, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի ան հա տա-
կան դի մադ րո ղա կա նու թյու նից: Ծանր դեպ քե րում, ուղե ղում տե ղա կայ ման 
ժա մա նակ, դիտ վում են ուղե ղային զա նա զան երևույթ ներ, ո րոնք եր բեմն վեր-
ջա նում են հիվանդի մա հով:

Աչ քի ախ տա հար ումը, կախ ված տե ղա կա յու մից, թեթև դեպ քե րում կա րող է 
ըն թա նալ ա ռանց կլի նի կա կան երևույթ նե րի, իսկ ծանր դեպ քե րում կա րող են 
ա ռա ջա նալ տե սո ղու թյան զա նա զան խան գա րում ներ, ը նդ հուպ մինչև տե սո-
ղու թյան սրու թյան իջե ցում կամ լրիվ կո րուստ: 

Ախ տո րո շու մը. Ախ տո րո շու մը կա տար վում է հարց ման և լա բո րա տոր մե-
թոդ նե րով, ո րը ա պա հո վում է հի վանդ նե րի հայտ նա բե րու մը 90-95% դեպ-
քե րում: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան մեջ կարևոր նշա նա կու թյուն ունի հե-
տանց քի քե րու կի մե թո դը, ո րի ար դյու նա վե տու թյու նը 90% է: Ախ տո րոշ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ա ռա վել նպա տա կա հար-
մար է հե տա զո տու թյուն նե րը իրա գոր ծել վե րը նշ ված 2 մե թոդ նե րի հա մա տեղ 
կի րառ մամբ:

Ախ տո րոշ ման հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ունի կղան քի մակ րոս-
կո պիկ հե տա զո տու թյու նը, ո րի ժա մա նակ հայտ նա բեր վում են մա կա բույ ծի 
հատ վա ծիկ նե րը: Հատ վա ծիկ նե րը տե ղա վո րում են եր կու ա ռար կա յա կան 
ա պա կու միջև, սեղ մում են և հաշ վում ար գան դի կողմ նային ճյու ղա վո րում-
նե րը: Տա վա րի ե րի զոր դի ճյու ղա վո րում նե րը 18-32 են, իսկ խո զի ե րի զոր դի 
ար գան դի ճյու ղա վո րում նե րը՝ 8-14: Սա իրե նից նե ր կայաց նում է տար բե րա-
կիչ ախ տո րո շում:

 Բու ժու մը. Տե նիա րին խո զով հի վանդ նե րի բու ժու մը տար վում է ֆե նա սա-
լով, ինչ պես նաև նման ազ դե ցու թյու նով օ ժտ ված նիկ լո զա մի դով: Բուժ ման 
օ րը խոր հուրդ է տր վում ըն դու նել դյու րա մարս, քիչ սպի տա կուց պա րու նա կող 
սնունդ: Դե ղա մի ջո ցը տր վում է ա ռա վո տյան կամ ե րե կո յան ը նթ րի քից 3 ժամ 
հե տո: Ֆե նա սա լը տր վում է միան վագ, ը ստ տա րի քի: Նա խօ րոք խմեց նում են 
կե րակ րի սո դայի թույլ լու ծույթ: Դե ղը ըն դու նե լուց ա ռաջ այն լց նում են բա ժա-
կի մեջ, վրան ա վե լաց նում կես թեյի գդալ շա քա րա վազ և 2-3 ճա շի գդալ տաք 
ջուր, լավ լուծ վե լու հա մար տրո րե լով խառ նում են, ո րից հե տո ա վե լաց նում են 
ջուր մինչև բա ժա կի 1/4-ը և տա լիս հի վան դին՝ խմե լու:
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Տե նի ո զի բու ժու մը կա րող է կատար վել ա րու պտե րի է քստ րակ տով, դդմի 
կո րիզ նե րով (Semen Cucurbitae), ինչ պես նաև ֆե նա սա լով (բժշ կի հս կո ղու-
թյամբ, քա նի որ դե ղը զար կե րա կային ճն շում գցե լու հատ կու թյամբ է օ ժտ ված)՝ 
ա ղային լու ծո ղա կա նի հետ միա սին: Դդ մի կո րիզ նե րով և ա րա կան պտե րի 
թոր ված քով բուժ ման դեպ քում եր կու օր ա ռաջ նշա նակ վում է դյու րա մարս, 
սպի տա կուց և ճարպ քիչ պա րու նա կող սնունդ: Ա րու պտե րի է քստ րակ տը հա-
կա ցուց ված է սր տի, լյար դի, ե րի կամ նե րի հի վան դու թյուն նե րի, ինչ պես նաև 
հղի ու թյան ժա մա նակ: 

Տե նի ո զի ժա մա նակ ֆե նա սա լը (պետք է նշա նակ վի հազ վա գյուտ դեպ քե-
րում) օգ տա գործ վում է հետևյալ ձևով. ա ռա վո տյան, քաղ ցած վի ճա կում, հի-
վան դին տր վում է ֆե նա սալ ը ստ տա րի քի, 2 ժամ ան ց՝ թեթև նա խա ճաշ, ո րից 
1 ժամ հե տո նշա նակ վում է ա ղային լու ծո ղա կան (պետք է խու սա փել սրտ խառ-
նո ցից և փսխու մից):

Ցիս տո ցեր կո զի հիմ նա կան բու ժու մը վի րա հա տու թյունն է: Այժմ մշակ վում 
է ցիս տո ցեր կո զի բուժ ման քի մի ա թե րա պիայի ե ղա նա կը։

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը. Տե նիա րին խո զը տա րած ված է ամ բողջ 
ա շա խար հում: Ին վա զիայի կա յուն օ ջախ ներ են ար ձա նագր վում հատ կա պես 
այն տա րածք նե րում, ո ւր առ կա են տն տե սա կան, կեն ցա ղային և բնա կան նա-
խադ րյալ ներ, ո րոնք և նպաս տում են այդ ին վա զիայի տա րած մա նը:

Հի վան դու թյան փո խանց ման կարևոր գոր ծոն նե րից է ազ գային ո րոշ ճա-
շա տե սակ նե րի (խո րո ված, ա պխ տած միս, հում միս, բաս տուր մա) օգ տա գոր-
ծու մը, ո րոնց մեջ ցիս տո ցերկ նե րը պահ պա նում են իրենց կեն սու նա կու թյու նը: 
Քա նի որ կա նայք ճաշ պատ րաս տե լիս հա ճա խա կի համ տես են ա նում հում 
մի սը, այդ իսկ պատ ճա ռով տե նիա րին խո զը ա վե լի հա ճախ հան դի պում է կա-
նանց շրջանում: Հի վան դու թյու նը տա րած ված է նաև ա նաս նա պահ նե րի, հո-
վիվ նե րի մեջ, ո րոնք ա վե լի հա ճախ են օգ տա գոր ծում մի սը ա ռանց ա նաս նա-
բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան: Ա նաս նա պա հա կան հա մա լի րի այլ աշ խա տող-
ներ և հո վիվ նե րը իրեն ցից մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում՝ որ պես հի վան դու-
թյան աղ բյու րի, քա նի որ նրանք ա վե լի սերտ շփում ունեն  կեն դա նի նե րի հետ:

Տե նիա րին խո զի տա րած վա ծու թյու նը հիմ նա կա նում կապ ված է կեն ցա-
ղային պայ ման նե րի հետ: Սա կայն ո րոշ բնակ լի մա յա կան գոր ծոն ներ նույն պես 
նպաս տում են հի վան դու թյան օ ջա խի ձևա վոր մա նը: Ոչ հա ճախ հի վան դու-
թյան օ ջախ նե րը տե ղա կայ վում են լեռ նային վայ րե րում: Դա բա ցատր վում է 
բարձ րա դիր վայ րե րում ջրի եռ ման ցածր ջեր մաս տի ճա նով, ինչի պատ ճա ռով 
մի սը բա վա րար չա փով չի վա րա կա զերծ վում:

Օն կոս ֆեր նե րը ար տա քին մի ջա վայ րում բա վա կան կա յուն են: Սե նյա կի 
ջեր մաս տի ճա նում նրանք ապ րում են մեկ ա միս, ա րո տա վայ րե րում՝ մի քա-
նի օ րից մինչև 8 ա միս՝ կախ ված բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից: Ձյան տակ 
ձվիկ նե րը պահ պա նում են իրենց կեն սու նա կու թյու նը մինչև գար նան վեր ջը: 
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Ձվիկ նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում արևի ուղիղ ճա ռա-
գայթ նե րը, բարձր ջեր մաս տի ճա նը և խո նա վու թյու նը:

Տե նի ո զը ա վե լի հա ճախ հան դի պում է այն վայ րե րում, ո ւր ա վե լի է զար գա-
ցած խո զա պա հու թյու նը, և բնակ չու թյու նը ա վե լի շատ է օգ տա գոր ծում խո զի 
մսից պատ րաստ ված ճա շա տե սակ ներ: Հի վան դու թյան փո խանց ման գոր ծոն-
նե րից է նաև կի սաեփ մսի օգ տա գոր ծու մը: Քա նի որ խո զի ե րի զոր դի հատ վա-
ծիկ նե րի ար տա զա տու մը կա տար վում է ցածր հա ճա խա կա նու թյամբ, ո ւս տի 
վա րակ ված նե րը, ան տե ղյակ լի նե լով իրենց հի վան դու թյու նից, եր կար ժա մա-
նակ չեն դի մում բժշ կի և հան դի սա նում են վա րա կի աղ բյուր:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը. Տե նի ի դոզ նե րի դեմ պայ քա րի գոր ծում 
կարևոր նշա նա կու թյուն ունի բժշ կա կան և ա նաս նա բու ժա կան հա մա լիր մի-
ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մը:

Բժշ կա կան մի ջո ցա ռում նե րից է հի վանդ ան ձանց վաղ հայտ նա բե րու մը և 
բու ժու մը: Բուժ ման են թարկ ված ան ձանց նկատ մամբ ան հրա ժեշտ է սահ մա-
նել դիս պան սեր հս կո ղու թյուն 4 ա մս վա ըն թաց քում, ո րի ժա մա նակ 2 ան գամ 
կա տա րել ստու գիչ հե տա զո տու թյուն ներ:

Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մոր թը պետք է իրա կա նաց վի սպան-
դա նոց նե րում կամ այդ նպա տա կի հա մար ա ռանձ նաց ված տե ղե րում, որ տեղ 
մի սը պետք է պար տա դիր են թարկ վի քն նու թյան՝ ֆի նա նե րը ո րո շե լու նպա-
տա կով: Ֆի նա նե րը ա վե լի հա ճախ տե ղա կայ վում են լեզ վի, պա րա նո ցի, սր տի, 
ստո ծա նու, գոտ կային խոր մկան նե րում: Ե թե 40 սմ2 կտր ված քային տա րա ծու-
թյան վրա հայտ նա բեր վում է ե րե քից ա վե լի ֆի նա, ա պա այդ պի սի մի սը վա-
ճառ քի են թա կա չէ: Ֆի նա նե րով ա վե լի քիչ ախ տա հար ված մի սը մշակ ման է 
են թարկ վում մինչև վա ճառ քը՝ սա ռեց նե լու կամ աղ դնե լու ե ղա նա կով, որ պես 
պայ մա նա կան ախ տա ծին մթերք:

Տե նի ի դոզ նե րի դեմ պայ քա րի գոր ծում կարևոր կան խար գե լիչ մի ջո ցա-
ռում նե րից է բնակ չու թյան շր ջա նում տե նիա րին խո զի և տե նի ո զի մա սին գի-
տե լիք նե րի ուսու ցու մը:

ՏՐԻԽԻՆԵԼՈԶ 
Trichinellosis (B75)

Բի ո հել մին թոզ է՝ մար դու և կաթ նա սուն նե րի սուր հի վան դու թյուն, 
ո րը բնո րոշ վում է ա լեր գիկ երևույթ նե րով, տեն դով, միալ գիայով, բարձր 
է ո զի նո ֆի լիայով: 

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը. Տրի խի նել ո զի հա րու ցի չը կլոր ո րդ է՝ Trichinel-
la spiralis: Տրի խի նել  նե րը շատ փոքր հել մինթ ներ են: Ա րու ներն ունեն 1,2-2 մմ 
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եր կա րու թյուն, է գե րը՝ մինչև բեղմ նա վո րու մը՝ 1,5-1,8 մմ, իսկ բեղմ նա վո րու մից 
հե տո՝ 4,4 մմ եր կա րու թյուն: Է գի և ա րո ւի լայ նու թյու նը մո տա վո րա պես նույնն 
է ՝ 40-60 մլ: Տրի խի նել ի մար մի նը պատ ված է կու տի կու լայով: Տրի խի նելը կեն-
դա նա ծին մա կա բույծ է: Նոր ծն ված տրի խի նել  նե րը ցու պի կաձև ե ն՝ 0,09-0,1 մմ 
եր կա րու թյամբ: Տրի խի նել նե րի զար գա ցու մը և տի րոջ վա րակ ման գոր ծըն-
թա ցը սկս վում են որ դի ձվե րով պա տիճ ներ պա րու նա կող մսի օգ տա գոր-
ծու մից: Մար սո ղու թյան գոր ծըն թա ցում տրի խի նել ները 1 ժամ վա ըն թաց քում 
ա զատ վում են պա տի ճից և իրենց ակ տի վու թյան շնոր հիվ թա փան ցում բա րակ 
ա ղիքի լոր ձա թա ղան թի մեջ, հաս նում են մինչև են թա լոր ձային շերտ: Այս փու-
լում լոր ձա թա ղան թի ավ շային ճեղ քե րում տրի խի նել  նե րը սն վում են բե րա նի 
բաց ված քի մի ջո ցով՝ մար սո ղա կան կե րակ րա խյու սով: Վա րա կից 24 ժամ ան ց 
դիտ վում է սե ռա կան տար բե րա կում, և սկս վում է զու գա վո րու մը, իսկ 76-80 
ժամ ան ց է գերն ար դեն կրում են ծն վե լու պատ րաստ կեն դա նի թր թուր ներ: 
Ը ստ դի տար կում նե րի՝ յու րա քան չյուր էգ ծնում է 2000 տրի խի նել: Ա րու նե րը 
մինչ սե ռա հա սուն դառ նա լը կա տա րում են 2 ծած կա փո խու թյուն, (հ նա րա վոր 
է 3-ր դը՝ ար դեն սե ռա հա սուն փու լում), իսկ է գե րը կա տա րում են 4 ծած կա-
փո խու թյուն. 2-ը՝ մինչև բեղմ նա վո րու մը և 2-ը՝ նրա նից հե տո: Զու գա վոր ման 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 3-րդ և 4-րդ ծած կա փո խու թյու նը կա րող է 
ուշա նալ:

Ա ռան ձին դեպ քե րում և, մա սա նա վո րա պես, զանգ վա ծային վա րա կի 
դեպ քում ա ղի քային տրի խի նել  նե րը կա րող են օր գա նիզ մից ար տա զատ վել 
կղան քի հետ: Ի սկ նրանց վա րա կե լու ունա կու թյու նը կախ ված է զար գաց ման 
փու լից: Ա ղիք նե րում սե ռա հա սուն տրի խի նել  նե րի ա ռա վե լա գույն քա նա կը 
լի նում է 15-րդ օ րը, իսկ 30-րդ օ րից նրանց քա նա կը ա րագ նվա զում է: Այս 
փու լում մեծ քա նակով տրի խի նել ներ են կու տակ վում բա րակ ա ղի քնե րի դիս-
տալ հատ վա ծում: Դե ռա հաս տրի խի նել  նե րը ա ղիքի պա տի ավ շային ուղի-
նե րի մի ջո ցով թա փան ցում են ա րյու նա տար ա նոթ ներ և ա րյան փոքր և մեծ 
շր ջա նա ռու թյան մեջ: Նրանց միգ րա ցիան ա վարտ վում է տի րոջ օր գա նիզ մի 
տար բեր հյուս վածք նե րում, հիմն ակա նում՝ մի ջա ձիգ-զո լա վոր մկան նե րում: 
Բա ցի ավ շային ուղի նե րից՝ տրի խի նել նե րը կա րող են լյար դային դռ նե րա կի 
մի ջով թա փան ցել ա րյան հուն: Տրի խի նել  նե րի միգ րա ցիան տե ղի է ունե նում 
պա սիվ կեր պով, չնա յած նրանք ունեն ո րոշ ակ տի վու թյուն: Հաս նե լով հյուս-
վածք նե րին, միջմ կա նային մա զա նոթ նե րին՝ տրի խի նել  նե րի ակ տի վու թյու նը 
մե ծա նում է, և նրանք մա զա նո թի պա տի մի ջով ա րագ թա փան ցում են մկա-
նա թե լե րի մեջ: Մկա նա թել թա փան ցած տրի խի նել նե րը քայ քա յում են նրան, 
և ա ռա ջա նում են մի ո զի տի երևույթ ներ: Ին քը՝ տրի խի նե լը, հաս տա նում է, 
եր կա րում, զար գա նում են նրա ա ղիք նե րի և սե ռա կան օր գան նե րի տար րե-
րը: Այս շր ջա նում սկս վում է նրա պա րու րու մը, ո րը հա մընկ նում է վա րա կիչ 
հատ կու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը: Մկա նա թե լե րի մեջ ներդր ման 17-18-րդ 
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օր վա նից թր թուր ներն ունակ են վա րա կե լու նոր տի րոջը: Պա րու րա գո յա ցու-
մը զու գոր դում է պա տի ճի ա ռա ջաց ման սկզ բին: Պա տի ճը, ո րը զար գա նում 
է հյուս ված քի ռեակ տիվ բոր բոք ման հետևան քով, կազմ ված է շա րակ ցա կան 
հյուս ված քից: Թեև պա տի ճը ձևա վոր վում է 17-18-րդ օ րը, նա տիվ պրե պա-
րատ նե րում նրանք տե սա նե լի են դառ նում 21-30-րդ օ րը: Տրի խի նել ը, ե րբ 
պա տի ճի ներ սում հաս նում է 1 մմ եր կա րու թյան, այլևս դա դա րում է ա ճել: 
Սա կայն ներ քին օր գան նե րի կա ռուց ված քը դեռ ըն թա նում է 10-20 օր պա-
տի ճային վի ճա կում: Հե տա գա յում տրի խի նել ը գտն վում է ա նա բի ո զին մոտ 
վի ճա կում: Ժա մա նա կի ըն թաց քում պա տի ճի պա տը հաս տա նում է, ինչն օգ-
նում է մո տա վո րա պես ո րո շե լու մկա նային տրի խի նել  նե րի տա րի քը: 3 ամ սից 
հե տո ո րոշ պա տիճ նե րի բևեռ նե րում ճարպ է կու տակ վում: 6-24-րդ ա մս վա 
ըն թաց քում, նաև ա վե լի ո ւշ կա րող է սկս վել պա տի ճի կրա կա լում: Այս գոր-
ծըն թա ցը ըն թա նում է դան դաղ և տար բեր պա տիճ նե րում՝ տա րա ժա մա նակ: 
Պա տիճ նե րի կրա կա լու մը ա վարտ վում է մո տա վո րա պես 2 տա րում: Մկա-
նային տրի խի նել  նե րը կա րող են տե ղա կայ վել բո լոր մի ջա ձիգ-զո լա վոր 
մկան նե րում, բա ցի սր տամկա նից: Սա կայն մկան նե րում ներդր ման ին տեն սի-
վու թյու նը միան ման չէ: Այն ա ռա վել բարձր է ակ տիվ աշ խա տող, լավ ա րյու-
նա մա տա կա րար վող մկան նե րում. մար դու լեզ վի, նա խա բազ կի, դել տա յաձև, 
ստո ծա նու, միջ կո ղային և այլ մկան նե րում: Հա ճախ ախ տա հար վում են ակ-
նագն դի, են թա մաշ կի, կե րակ րա փո ղի, մի զա տար ուղի նե րի մկան նե րը: Այն 
մկան նե րում, ո ւր զար գաց ման պայ ման ներն ան բա րեն պաստ են, տրի խի նել -
նե րը ո չն չա նում են:

Վա րակ ված միս օգ տա գոր ծե լիս մար դու կամ կեն դա նու օր գա նիզ մում 
տրիխինել նե րի թր թուր ներն ա զատ վում են պա տի ճից և տե ղա կայ վում նոր 
տի րոջ ա ղի քի լոր ձա թա ղան թում: 4 օ րից նրանք դառ նում են սե ռա հա սուն, և 
սկս վում է թր թուր նե րի նոր ծնուն դը: 

Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Տրի խի նե լո զի ժա մա նակ ախ տա ծագ ման  
հիմ քը կտ րուկ ար տա հայտ ված ա լեր գիան է: Տրի խի նել ո զի 1-ին փու լը ար տա-
հայտ վում է օր գա նիզ մի յու րա հա տուկ  գերզ գա յու նու թյան ձևով: Այս փու լում 
մկան նե րում ա ռա ջա նում են լիմ ֆո ցիտ նե րի բոր բո քային, հան գու ցային ին-
ֆիլտ րատ ներ: 2-րդ փու լում, որ պես ին տեն սիվ վա րա կի հետևանք, ծա գում են 
ա լեր գիկ հա մա կար գային վաս կու լիտ ներ և օր գա նա կան ախ տա հա րում ներ: 
Ո րո շիչ դեր են խա ղում նաև մկան նե րում յու րա հա տուկ  փո փո խու թյուն նե րը, 
ո ւր թր թու րի շուրջ ձևա վոր վում է պա տի ճը:

Տ րի խի նելո զի գաղտ նի շր ջա նը 9-10 օր է, եր բեմն 2-28 օր, ո րի տևո ղու-
թյունը, ինչ պես միշտ, հա կա դարձ հա մե մա տա կան է հի վան դու թյան ծան-
րու թյա նը: Տրի խի նելո զի կլի նի կան ար տա հայտ վում է 4 հիմ նա կան ախ տա-
նիշ նե րով՝ դեմ քի և կո պե րի այ տուց, մկա նային ցա վեր, տենդ, ա րյան բարձր 
է ո զի նո ֆի լիա: Հա ճախ հան դի պող ախ տա նիշ նե րից են նաև ա ղիք նե րում 
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հա մա կար գային վաս կու լիտ նե րը, մաշ կում, աչ քի մեջ հե մո ռա գիա նե րի հետ 
միա սին, ը նդ հա նուր նև րո լո գիա կան խան գա րում նե րը, թո քային ո րոշ ախ տա-
նիշ ներ, լեյ կո ցի տո զը և այլն: Տրի խի նելո զը կա րող է ըն թա նալ ինչ պես թեթև, 
այն պես էլ ծանր՝ մա հա ցու ել քով:

Հի վան դու թյու նը սկս վում է ը նդ հա նուր թու լու թյամբ, գլ խա ցա վով, ա պա 
դրանց գու մար վում են նող կան քը, լու ծը: Բարձ րա նում է օր գա նիզ մի ջեր մաս-
տի ճա նը, և միա նում են մյուս հիմ նա կան ախ տա նիշ նե րը:

Հի վան դու թյան կարևոր ախ տա նիշ նե րից մե կը՝ այ տու ցը, սկս վում է կո պե-
րից, ո րը կա րող է սկս վել օր գա նիզ մի ը նդ հա նուր ռեակ ցիայից 1-2 օր ա ռաջ: 
Հա ճախ այ տուց նե րը զու գորդ վում են տեն դի հետ: Կո պե րից այ տուց նե րը տա-
րած վում են ամբո ղջ դեմ քին, պա րա նո ցին, իրա նին և վեր ջույթ նե րին: Տա-
րած ված այ տուց նե րը դիտ վում են միայն ծանր դեպ քե րում: Ե րկ րորդ կարևոր 
ախ տա նի շը մկա նա ցավն է: Ցա վը ծա գում է աչ քի, ծա միչ, պա րա նո ցի և այլ 
մկան նե րում: Ը նդ հա նուր ռեակ ցիայի գա գաթ նա կե տին նկատ վում է մկան նե-
րի այ տուց: Մկան նե րը հա ճախ ցա վում են սեղ մե լու ժա մա նակ: Մկան նե րում 
ինք նա բեր ցա վեր հազ վա դեպ են լի նում: 

Տեն դը իր գա գաթ նա կե տին է հաս նում 2-3 օ րում: Հի վան դու թյու նը թեթև 
դեպ քե րում կա րող է ըն թա նալ ա ռանց ջեր մու թյան բարձ րաց ման: Հազ վա դեպ 
տեն դը կա րող է ուղեկց վել սար սու ռով:

Է ո զի նո ֆի լիան ա ռա ջա նում է հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին, եր բեմն 
գաղտ նի շր ջա նում և ա ռա վե լա գույ նի է հաս նում 2-3-րդ շա բա թում: Բարձր է ո-
զի նո ֆի լիան դիտ վում է լեյ կո ցի տո զի ֆո նի վրա: Կա ուղիղ հա մե մա տա կա նու-
թյուն է ո զի նո ֆի լիայի ար տա հայ տու թյան և հի վան դու թյան ծան րու թյան միջև: 
Շատ ծանր դեպ քե րում է ո զի նո ֆի լիան իջ նում է, ո րը վատ կան խա տե սում է: 
Մա հա ցու ել քին միշտ նա խոր դում է ա նէ ո զի նո ֆի լիան: 10-15% է ո զի նո ֆի լիան 
կա րող է պահ պան վել ա ռա ջա նա լուց հե տո դեռ 1-3 և ա վե լի ա միս ներ: Տրի խի-
նելո զի ժա մա նակ հա ճա խա կի են մաշ կի ե ղն ջա ցա նը, պո լի մորֆ ցա նը, ծանր 
դեպ քե րում նաև տա րա ծուն հե մո ռա գիկ ցա նը, կենտ րո նա կան և վե գե տա տիվ 
նյար դային հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան խան գա րում նե րը ևս բա վա կան ար-
տա հայտ ված են: Հի վան դու թյան չբա ցա հայտ ված դեպ քե րում ներ քին օր գան-
նե րի կող մից փո փո խու թյուն նե րը կրում են ֆունկ ցի ո նալ բնույթ, կլի նի կա կան 
դրսևո րում նե րը ա ռա վե լա գույն չա փի են հաս նում ա ռա ջին շա բաթ վա վեր ջին, 
պահ պան վում են 1-2, եր բեմն 3 շա բաթ, ո րից հե տո չբար դա ցած դեպ քե րում 
հի վան դը լա վա նում է:

Ախ տա դար ձե րը ի հայտ են գա լիս նոր մալ ջեր մաս տի ճա նային շր ջան նե-
րից  2-3 օ րից մինչև 2-3 շա բաթ ան ց: Կա րող է լի նել 2-3 ախ տա դարձ  (կրկ-
նում, ո րոնք կար ճատև են և թեթև): 

Ե րե խա նե րի շրջանում տրի խի նելոզն ըն թա նում է հա մե մա տա բար թեթև, 
չնա յած կա րող են լի նել և ծանր, մա հա ցու դեպ քեր:
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Տրի խի նելո զի բար դու թյուն նե րից են մի ո կար դի տը, թո քա բոր բը, մե նին գո-
էն ցե ֆա լի տը: Տրի խի նելո զի չբար դա ցած դեպ քե րում ել քը բար վոք է, բա ցա-
ռու թյուն են զանգ վա ծային վա րա կի դեպ քե րը: 

Ախ տո րո շու մը. Ախ տո րո շու մը կա տար վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, 
կլի նի կա կան և լա բո րա տոր տվյալ նե րի հի ման վրա: 

Ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր մե թոդ նե րից ա ռա վել նշա նա կա լի է կաս կած-
վող կեն դա նու մսե ղի քի տրի խի նել ոս կո պիան, ո րը կա տար վում է  ե րկգլ խա-
նի կամ ստո ծա նու մկա նի բա րակ կտր վածք նե րի ման րա դի տա կով դիտ ման 
մի ջո ցով: Սո վո րա բար դի տում են մկան նե րի 24 բա րակ կտր վածք: Կա րե լի է 
կա տա րել նաև հի վան դի մկան նե րի բի ոպ սիա (ծանր սպո րա դիկ դեպ քե րում՝ 
ան հայտ աղ բյու րի պայ ման նե րում): Դրա հա մար վերց նում են դել տա յաձև 
կամ մեջ քի լայն մկա նից 1x2-3 սմ չա փե րի մի հատ ված: Այս մկա նը հե տա զո-
տում են տրի խի նելոս կո պով կամ ստա մոք սա հյու թով ազ դե լու մե թո դով (3% 
պեպ սին + 1% ա ղաթ թու): Ար դյուն քում տրիխինել նե րի թր թուր նե րը նս տում են 
և կա րող են հե տա զոտ վել ման րա դի տա կով կամ տրի խի նե լոս կո պով: Կեն-
դա նու 1գ մկա նային հյուս ված քում 200 թր թուրի հայտ նա բե րումը վկայում 
են չա փա վոր ին վա զիայի, 500՝ ին տեն սիվ, 500 և շատ՝ գե րին տեն սիվ ին վա-
զիայի մա սին:

Մար դու օրգանիզմում տրի խի նելո զի ախ տո րոշ ման հա մար ա վե լի կի րա-
ռե լի են և իմու նո լո գիա կան մե թոդ նե րը՝ ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի, 
օ ղապ րե ցի պի տա ցիայի (դ րա կան են հի վան դու թյան 2-3 շա բա թից), կոմպ լե-
մեն տի կապ ման ռեակ ցիան, կեն դա նի թր թուր նե րի միկ րոպ րե ցի պի տա ցիան: 
Հա կա ծի նը  պատ րաս տում են փոր ձա րա րա կան վա րակ ված լա բո րա տոր 
կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ ներ մուծ ված տրիխինել նե րի թր թուր նե րից: Նշա-
նա կա լի է նաև ներ մաշ կային ա լեր գիկ փոր ձը, ո րն ար տա հայտ վում է հի վան-
դու թյան 2-րդ շա բա թից, ո րը մի քա նի տա րի պահ պա նում է իր ախ տո րո շիչ 
նշա նա կու թյու նը:

 Բու ժու մը. Հիմ նա կա նում կատար վում է ոչ յու րա հա տուկ բու ժում: Յու րա-
հա տուկ դե ղա մի ջոց նե րից օգ տա գործ վում է թիա բեն դա զոլ և մե բեն դա զոլ: 
Օգ տա գործ վում են նաև ստե րոիդ հոր մոն ներ: Կի րառ վում է ախ տա ծա գու-
մային թե րա պիա՝ գերզ գայ նու թյան ո ւղ ղու թյամբ ազ դե լու նպա տա կով:

Ոչ յու րա հա տուկ և ստե րոիդ բու ժու մը բարելավում է հի վան դի ը նդ հա նուր 
վի ճա կը: Ստե րոիդ հոր մոն նե րը նշա նա կում են 2 շա բաթ տևո ղու թյամբ: Սա-
կայն պետք է հաշ վի առ նել, որ հոր մո նային բուժ ման դեպ քում խախտ վում է 
թր թու րի շուր ջը պա տի ճի գո յաց ման գոր ծըն թա ցը, մկան նե րում ա ռա ջա նում 
են բոր բո քային երևույթ ներ, և ա ռող ջա ցու մը ձգձգ վում է: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը. Տրի խի նելո զը տա րած ված է ա մե նուր՝ բա-
ցա ռու թյամբ Ա վստ րա լիայի: Մարդ կանց ըն կա լու նակու թյու նը նրա նկատ մամբ 
ևս հա մընդ հա նուր է:
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Մարդ կանց հի վան դա ցու մը հիմ նա կա նում կապ ված է ըն տա նի (հատ կա-
պես խո զե րի) և սի նանթ րոպ կեն դա նի նե րի տրի խի նել ո զային օ ջախ նե րի հետ: 
Մարդ կանց կա րող են հիվանդանալ նաև այս ին վա զիայի նկատ մամբ ան-
վտանգ գո տի նե րում՝ վա րակ ված միս և մսամ թերք ներկ րե լու դեպ քում: 

Տրի խի նելո զի ա ռանձ նա հատ կու թյու նն այն է, որ միև նույն կեն դա նին կա-
րող է լի նել և՛ փո խան ցող, և՛ ին վա զիայի աղ բյուր, իսկ մար դը՝ կեն սա բա նա-
կան փա կու ղի:

Կա կար ծիք, որ ին վա զիայի փո խանց ման գոր ծում դեր են խա ղում և դիա-
կային մի ջատ նե րը:

Մե ծե րը տրի խի նելո զով հի վան դա նում են ա վե լի հա ճախ, քան ե րե խա նե-
րը: Սո վո րա բար դիտ վում են տրի խի նելո զի ըն տա նե կան, կո լեկ տիվ բռն կում-
ներ՝ կապ ված ը նդ հա նուր օգ տա գոր ծած վա րակ ված մսի և մսամ թեր քի հետ: 
Հի վան դա ցած նե րը ձեռք են բե րում իմու նի տետ կրկ նա կի վա րա կի նկատ մամբ: 

Գո յու թյուն ունեն տրիխինել նե րի մի շարք տար բեր շտամ ներ, ո րոնք այս 
կամ այն գո տում ձեռք են բե րել ֆի զի ո լո գիա կան, է կո լո գիա կան և այլ ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներ: Տար բեր ե րկր նե րում նրանք գե րա զան ցա պես հար մար վել 
են տե րե րի ո րո շա կի խմ բին:

Մար դու վա րա կը կա տար վում է ախ տա հար ված խո զի, ձի ու և այլ կենդանու 
մսի օգ տա գոր ծու մից: Տրի խի նելո զի սպո րա դիկ դեպ քեր ա ռա ջա նում են սննդի 
մեջ վայ րի կեն դա նի նե րի՝ ար ջի, վայ րի խո զի և այլ նի մսի օգ տա գոր ծու մից: 
Հա մա ճա րա կի ը նդ գրկ ման լայ նու թյու նը, կլի նի կա կան երևույթ նե րի ար տա-
հայտ ման ծան րու թյու նը կախ ված են վա րակ ված միս օգ տա գոր ծած ան ձանց 
թվից, նրա ին վա զիայի ին տեն սի վու թյու նից, խո հա րա րա կան մշակ ման ե ղա-
նա կից, մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյան աս տի ճա նից, տրի խի նելո զի շտա մից:

Մ կա նային տրիխինել նե րը բա վա կան կա յուն են, լավ են տա նում եր կա-
րատև սա ռե ցու մը, տա քա ցու մը, ա ղու մը, ա պխ տու մը:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը. Տրի խի նելո զի կան խար գել ման ը նդ հա նուր 
դրույթ ներն ո ւղղ ված են ին վա զիայի շր ջապ տույ տի մեջ հա մա ճա րա կա բա նա-
կան և է պի զոո տո լո գիա կան օ ղակ նե րի ը նդ հատ մա նը՝ մարդ-խո զի միս, խո-
զի միս-այլ սի նանթ րոպ կեն դա նի նե րի միս, սի նանթ րոպ կեն դա նի ներ-վայ րի 
կեն դա նի ներ: Մեր ե րկ րում տրի խի նելո զի կան խար գե լումն ա պա հով վում է 
խո զե րի և վայ րի կեն դա նի նե րի՝ տրի խի նելո զի հնա րա վոր կրող նե րի մսի պար-
տա դիր տրի խի նելոս կո պիայի մա սին օ րեն քով: Տրի խի նելոս կո պիան ան ցկաց-
վում է ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան հս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում՝ հա տուկ 
պատ րաս տում ան ցած մաս նա գետ նե րի կող մից: Հե տա զո տումն ան ցկաց վում 
է մսի դիտ ման բո լոր կե տե րում, ինչ պես նաև մսի կոմ բի նատ նե րում՝ մինչև մի-
սը վա ճառ քի հա նե լը կամ վե րամ շա կու մը: Ի հար կե, կապ ված ան հա տա կան 
ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րի ձևա վոր ման հետ, այս աշ խա տան քը 
գործ նա կա նում խիստ փոքր ծա վա լով է կա տար վում: Մսի մեջ տրիխինել նե րի 
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թր թուր ներ հայտ նա բե րե լիս ամբո ղջ մի սը ո չն չաց նում են կամ են թար կում 
տեխ նի կա կան մշակ ման:

Պայ քա րի և կան խար գել ման մյուս օ ղա կը խո զե րի տրի խի նելո զով ախ-
տա հար ման հնա րա վո րու թյան խիստ սահ մա նա փա կումն է: Այդ նպա տա կով 
խո զա բու ծա կան տն տե սու թյուն նե րում պետք է իրա կա նաց վի պար բե րա կան 
դե րա տի զա ցիա՝ կր ծող նե րի ո չն չա ցում: Պա յքա րի եր րորդ օ ղա կը ըն տա նի և 
վայ րի կեն դա նի նե րի միջև սնն դային շղ թայի ը նդ հա տումն է:

 ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ 
Echinococcosis   (B67)

Է խի նո կո կո զը ծանր, եր կա րատև ըն թաց քով մա կա բու ծային հի վան դու-
թյուն է, ո րն ա ռա ջա նում է մար դու օր գա նիզ մում Echinococcus granulosus որ դի 
թր թու րային ձևի զար գա ցու մից:

 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը.  Է խի նո կո կը ժա պա վե նաձև ո րդ է, 2-6 մմ եր կա-
րու թյամբ, մար մի նը կազմ ված է գլ խի կից (ս կո լեքս), վզի կից և 3-4 հատ վա ծիկ-
նե րից (պ րոգ լո տիդ ներ): Գլ խիկն ունի 4 ծծան և պսա կաձև կար թեր: Վեր ջին 
հա սուն հատ վա ծի կը լց ված է վա րա կիչ (ին վա զի ոն) ձվիկ նե րով:

Թր թու րային ձևը (լար վո ցիստ) հե ղու կով լց ված բուշտ է, ո րի տրա մա գի ծը 
տա տան վում է մի քա նի մի լի մետ րից մինչև 30-40 սմ: Բշ տի պա տը կազմ ված 
է եր կու՝ ար տա քին ֆիբ րոզ և ներ քին խի տի նային կամ գեր մի նա տիվ պա տյա-
նից: Խի տի նային պա տյա նը ըն դու նակ է բող բո ջել և մայ րա կան բշ տից տալ 
ար տա քին դուստր բշ տեր՝ բաղ կա ցած նույն շեր տե րից: Գեր մի նա տիվ պա տյա-
նի մա կե րե սին տե ղադր ված են պրո տոս կո լեքս ներ, ո րոնք ունեն սկո լեքս նե րի 
կա ռուց վածք:

Է խի նո կո կային հի վան դու թյան մեկ ուրիշ տա րա տե սա կը, ո րի հա րու ցիչն 
Alveococcus multilocularis ո րդն է, կոչ վում է ալ վե ո կո կոզ: Alveococcus multilocu-
laris-ը իր կա ռուց ված քով նման է է խի նո կո կին, սա կայն տար բեր վում է փոքր 
չա փե րով:

Թր թու րային ձևը բազ մա բուն բուշտ է, ո րը լց ված է դոն դո ղան ման 
հե ղու կով:

Է խի նո կո կո զի և ալ վե ո կո կո զի ձվիկ նե րը մի մյան ցից կա ռուց ված քով չեն 
տար բեր վում: 

Ախ տա ծա գու մը և կլի նի կան. Օր գա նիզ մում է խի նո կո կի թր թու րային 
ձևի պատ ճա ռած ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա կա նում պայ-
մա նա վոր ված են թու նա վոր (տոք սիկ) ներ գոր ծու թյամբ և մե խա նի կա կան 
ճնշ մամբ:
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Է խի նո կո կի բշ տի հե ղու կի ներ թա փան ցու մը շր ջա կա հյուս վածք նե րի մեջ 
կա րող է ա ռաջ բե րել զա նա զան ա լեր գիկ փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք թեթև 
դեպ քե րում ար տա հայտ վում են մո լո քո րով: Հի վան դու թյան ծանր ըն թաց-
քի ժա մա նակ, ինչ պես նաև այն դեպ քե րում, ե րբ զա նա զան պատ ճառ նե րից 
պատռ վում է է խի նո կո կի բուշ տը, կա րող է ա ռա ջա նալ ա նա ֆի լակ տիկ ռեակ-
ցիայի բուռն ըն թացք, ը նդ հուպ մինչև ա նա ֆի լակ տիկ շոկ:

Է խի նո կո կային բուշտն ա ճե լով՝ մե խա նի կա կան ճն շում է գոր ծադ րում ինչ-
պես տե ղա կայ ման շր ջա նում, այն պես էլ հարևան օր գան նե րի և հյուս վածք նե-
րի վրա:

Հի վան դու թյու նը զար գա նում է դան դաղ, եր կար ժա մա նակ ա ռանց ո րո շա-
կի հի վան դա գին երևույթ նե րի: Է խի նո կո կո զը չու նի բնո րոշ ախ տա նիշ ներ, այդ 
պատ ճա ռով հի վան դու թյու նը հայտ նա բեր վում է պա տա հա կան, ե րբ հի վանդն 
այլ գան գատ նե րով դի մում է բժշ կին: Հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րը պայ մա-
նա վոր ված են բշ տի տե ղա կա յ մամբ: Ի նչ պես գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե-
րի, այն պես էլ մար դու օրգանիզմում է խի նո կո կի բուշ տը գե րա զան ցա պես տե-
ղա կայ վում է լյար դում և թո քե րում: Ախ տա հար ված օր գա նիզ մում զար գա նում 
են մե կա կան կամ եր բեմն բազ մա կի բշ տեր: Նման դեպ քե րում նրանք կա րող 
են տե ղա կայ վել մեկ, եր կու և ա վե լի օր գան նե րում և հյուս վածք նե րում:

Ըստ գրա կա նու թյան տվյալ նե րի՝ գե րակշ ռում է լ յար դային տե ղա կա յու-
թյան ձևը, ո րը մի ջին հաշ վով կազ մում է 65-75%: Սա կայն վեր ջին տա րի նե րի 
տվյալ նե րը վկա յում են թո քային տե ղա կայ ման դեպ քե րի ա ճի մա սին, այդ 
թվում նաև Հա յաս տա նում: Լյար դի է խի նո կո կո զի ժա մա նակ հի վանդ նե րը 
գան գատ վում են ը նդ հա նուր թու լու թյու նից, աջ թու լա կո ղի բութ ցա վե րից: 
Հի վան դու թյան ժա մա նակ ո րոշ դեպ քե րում մաշ կի վրա կա րող են ի հայտ 
գալ ցան և դեղ նու թյուն: Լյար դը մե ծա նում է, կարծ րա նում: Ա րյան մեջ հա-
ճախ ա վե լա նում է է ո զի նո ֆիլ նե րի քա նա կը: Լյար դի ախ տա հա րու մը ըն թա-
նում է դիսպ րո տե ի նէ միայով, ո րի ժա մա նակ տե ղի է ունե նում a2 և g գլո բու-
լին նե րի քա նա կի աճ:

Է խի նո կո կի բուշ տը մա հա նա լու դեպ քում կա րող է թա րա խա կալել՝ թա րա-
խային բոր բո քում նե րին բնո րոշ այլ երևույթ նե րով: Թա րա խա կա լած բուշ տը 
կա րող է պատռ վել, ո րի հետևան քով զար գա նում են ո րո վայ նամ զի կամ թո-
քամ զի բոր բո քում ներ: Լե ղա ծո րան նե րի ճնշ ման հետևան քով զար գա նում է 
մե խա նի կա կան դեղ նուկ:

Թո քե րի է խի նո կո կո զի ժա մա նակ հի վանդ նե րը գան գատ վում են կրծ քա-
վան դա կի շր ջա նի ցա վե րից, հա զից և թո քային ա րյու նա հո սու թյու նից: Թո-
քե րում բուշ տը կլո րա վուն է՝ ը նդ գծ ված եզ րե րով: Եր բեմն բուշ տը բաց վում է 
բրոնխ նե րի լու սանցք, ո րը ուղեկց վում է հա զով, հե ղու կի և բշ տի պա տյա նի 
ար տադ րու թյամբ: Բշ տի թա րա խա կալ ման ժա մա նակ ի հայտ է գա լիս թա րա-
խա պա լա րի կլի նի կան:
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Ու ղե ղի է խի նո կո կո զի դեպ քում հի վանդ նե րն ունենում են գլ խա ցավ, 
գլխապ տույտ, զգա ցո ղու թյան և շար ժո ղա կան խան գա րում ներ՝ կախ ված 
բշտի տե ղա կա յու մից:

Է խի նո կո կոզ հի վան դու թյու նը հատ կա պես լուրջ բար դու թյուն ներ է ա ռա-
ջաց նում, ե րբ բուշ տը թա րա խա կալ վում է կամ պատռ վում, ո րի ժա մա նակ 
է խի նո կո  կային հե ղու կի թու նա վոր ներ գոր ծու թյան հետևան քով ա ռաջ են գա-
լիս ա նա ֆի լակ սիայի երևույթ ներ:

Ախ տո րո շու մը. Հի վան դու թյան ախ տո րո շու մը կապ ված է ո րո շա կի դժ վա-
րու թյուն նե րի հետ և կա տար վում է կլի նի կա կան, գոր ծի քային և լա բո րա տոր 
հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով:

Գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րից ա ռա վել կարևոր նշա նա կու թյուն 
ունեն ռենտ գե նա բա նա կան, զա նա զան ռա դի ոի զո տո պային և գեր ձայ նային 
հե տա զո տու թյուն նե րը:

Հի վան դու թյան լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար մեծ դեր են խա ղում 
իմու նո լո գիա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնք մատ նան շում են հի վան դու-
թյան մա կա բու ծային բնույ թը: Նախ կի նում լայ նո րեն օգ տա գործ վում էր Կաց-
ցո նի մաշ կային փոր ձը: Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում պարզ վեց, որ այն 
զուրկ չէ լուրջ թե րու թյուն նե րից՝ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում մար դու 
օր գա նիզ մի վրա՝ ը նդ հուպ մինչև ա նա ֆի լակ տիկ շո կի ա ռա ջա ցում: Ել նե լով 
դրա նից՝ ո րո նում ներ կա տար վե ցին ախ տո րոշ ման նոր մե թոդ ներ ա ռա ջադ րե-
լու ո ւղ ղու թյամբ:

Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար ա ռա ջարկ ված մի շարք ե ղա նակ նե-
րից գործ նա կան լայն կի րա ռու թյուն են ստա ցել լա տեքս ագ լյու տի նա ցիայի 
և ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի մե թոդ նե րը, ո րոնց հիմ քում ըն կած է հի-
վան դու թյան ըն թաց քում գո յա ցող յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րի հայտ-
նա բե րու մը հա մա պա տաս խան ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ նե րի օգ նու թյամբ: 
Վեր ջին տաս նա մյա կում ախ տո րո շիչ նպա տա կով լայ նո րեն օգ տա գործ վում է 
իմու նա ֆեր մեն տային ե ղա նա կը, ո րը օ ժտ ված է բարձր յու րա հատ կու թյամբ և 
զգայ նու թյամբ:

 Բու ժու մը. Է խի նո կո կո զի բու ժումն առ այ սօր հիմ նա կա նում իրա կա նաց-
վում է բշ տի վի րա հա տա կան հե ռաց ման մի ջո ցով: Կապ ված տե ղա կա յու մից և 
կլի նի կա կան ըն թաց քից՝ մշակ ված են վի րա հատ ման զա նա զան ե ղա նակ ներ:

Է խի նո կո կո զի ժա մա նակ կարևոր նշա նա կու թյուն ունի դե ղո րայ քային բու-
ժու մը, ո րի կի րա ռու մը ցուց ված է հի վան դու թյան այն դեպ քե րի ժա մա նակ, ե րբ 
վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյունն ան հնա րին է: Այդ նպա տա կով այժմ փոր-
ձարկ վում է vermox (mebendazol) դե ղա մի ջո ցը:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը. Հա սուն մա կա բույծն ապ րում է շան, գայ-
լի, շնա գայ լի և մի քա նի այլ գի շա տիչ նե րի բա րակ ա ղիք նե րում՝ 6 ամ սից 
մինչև մեկ տա րի: Նրանք  այս մա կա բույ ծի վերջ նա կան տե րե րն են: Հա սուն 
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հատ վա ծիկ նե րը (սեգ մենտ նե րը) իրենց պա րու նա կու թյամբ պոկ վե լով որ դի 
մարմ նից՝ կղան քի հետ կամ ինք նու րույն ար տա զատ վում են կեն դա նու օր գա-
նիզ մից և ը նկ նում ար տա քին մի ջա վայր: Այս դեպ քում հատ վա ծիկ նե րից դուրս 
են մղ վում բազ մա թիվ ձվիկ ներ, ո րոնք ը նկ նում են կեն դա նի նե րի մոր թու վրա, 
հո ղի, խո տի, ջրի մեջ և այ լուր: Որ դի թր թու րային ձևը զար գա նում է գյու ղատն-
տե սա կան մի շարք կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև մար դու օր գա նիզ մում, ո րոնք 
մա կա բույ ծի մի ջան կյալ տե րե րն են: 

Մար դու հա մար վա րա կի հիմ նա կան աղ բյու րը հի վանդ շներն են, ո րոնց 
վա րա կու մը տե ղի է ունե նում, ե րբ շու նը կե րակր վում է խո շոր և մանր եղ ջե րա-
վոր ա նա սուն նե րի, խո զե րի, ո րոշ վայ րի կեն դա նի նե րի է խի նո կո կով ախ տա-
հար ված ներ քին օր գան նե րով: 

Մար դը վա րակ վում է հի վանդ շնե րի կամ այլ վերջ նա կան տեր հան դի-
սա ցող կեն դա նի նե րի հետ շփ վե լիս, ինչ պես նաև է խի նո կո կի ձվիկ նե րով աղ-
տոտ ված սնն դամ թերք նե րից, ջրից: Ը նկ նե լով մար դու օր գա նիզմ՝ ստա մոքս-
ա ղի քային հա մա կար գում ձվիկ նե րից ա զատ ված օն կոս ֆեր նե րը թա փան ցում 
են լոր ձա թա ղան թի մեջ և ա րյան կամ ավ շի հոս քով տա րած վում օր գա նիզ-
մում: Նրանք կա րող են տե ղա կայ վել ու զար գա նալ տար բեր հյուս վածք նե րում 
և օր գան նե րում՝ լյար դում, թո քե րում, ե րի կամ նե րում, ուղե ղում և այ լուր:

Մար դը է խի նո կո կի հա մար կեն սա բա նա կան փա կու ղի է, քա նի որ շան վա-
րա կու մը մար դուց տե ղի չի ունե նում:

Է խի նո կո կո զը ե րկ րագն դի վրա տա րած ված է ա մե նու րեք: Հի վան դու թյու-
նը ա վե լի հա ճախ հան դի պում է զար գա ցած ա նաս նա պա հու թյուն ունե ցող 
ե րկր նե րում, ո ւր բժշ կաա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյու նը ան հրա ժեշտ մա-
կար դա կի վրա չի գտն վում: Այս հի վան դու թյան պատ ճա ռով իջ նում է գյու-
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կաթ նատ վու թյու նը և մսատ վու թյու նը, ո ւս տի 
է խի նո կո կո զը, հան դի սա նա լով բժշ կա կան և ա նաս նա բու ժա կան լուրջ խն դիր, 
ունի նաև ժո ղովր դատն տե սա կան կարևոր նշա նա կու թյուն:

Է խի նո կո կո զը ա վե լի հա ճախ ար ձա նագր վում է Ռու սաս տա նի հյու սի սային 
շր ջան նե րում, Ո ւկ րաի նայի հա րա վում, Մի ջին Ա սիա յում, Ա նդր կով կա սում, այդ 
թվում և Հա յաս տա նում: 

Է խի նո կո կո զի խն դի րը Հա յաս տա նի հա մար ա ռա վել հրա տապ է դառ նում, 
ե թե հաշ վի առ նենք ե րկ րա շար ժից հե տո ստեղծ ված ծանր սո ցիալ-տն տե սա-
կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, ինչ պես նաև 
ան հա տա կան ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րի զար գա ցու մը ան հրա-
ժեշտ ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

Հան րա պե տու թյու նում նկատ վում է շնե րի (31,0-49,5%) և գյու ղատն տե սա-
կան կեն դա նի նե րի բարձր ախ տա հար վա ծու թյուն: Այս պես, մանր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն նե րի ախ տա հար վա ծու թյու նը 20,5% է, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն-
նե րի նը՝ 16,1%, խո զե րի նը՝ 6,5%: Լուրջ թե րու թյուն ներ կան շնե րի հաշ վառ ման, 
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հս կո ղու թյան և թա փա ռող շնե րի ո չն չաց ման գոր ծում: Այս բո լո րը պայ ման ներ 
են ստեղ ծում վերջ նա կան տեր-մի ջան կյալ տեր ցիկ լի գոր ծու նե ու թյան հա մար՝ 
դրա նով իսկ նպաս տե լով մա կա բու ծային հա մա լի րի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյա նը:

Ալ վե ո կո կո զը, ի տար բե րու թյուն է խի նո կո կո զի, տի պիկ բնա կան օ ջա խայ-
նու թյուն ունե ցող հի վան դու թյուն է: Ալ վե ո կո կի հա մար վերջ նա կան տե րեր են 
հա մար վում բևե ռային աղ վե սը, շու նը, գայ լը, իսկ մի ջան կյալ՝ Rodentia կար գին 
պատ կա նող կր ծող նե րը: 

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում մարդ կանց՝ ալ վե կո-
կո զով հիվանդացության դեպ քեր չեն գրանց վել:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը. Է խի նո կո կո զի դեմ պայ քարն ան հրա ժեշտ է 
կազ մա կեր պել բժշ կա կան և ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյան աշ խա տող նե րի 
ուժե րով և մեկ ը նդ հա նուր ծրագ րով: 

Մեծ նշա նա կու թյուն ունի պայ քա րը ան տուն և թա փա ռող շնե րի դեմ: 
Բնակ չու թյա նը պատ կա նող շնե րը պետք է են թարկ վեն կա նո նա վոր հե տա զո-
տու թյան և ճիճ վա թա փու թյան:

Շ նե րին վա րա կու մից զերծ պա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ է խիստ պահ պա-
նել գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մոր թի, մսի ա նաս նա բու ժա կան սա նի-
տա րա կան փոր ձաքն նու թյան կա նոն նե րը և ո չն չաց նել վա րակ ված օր գան նե րը:

Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի (խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն, 
խոզ) մոր թը պետք է կա տար վի միայն այդ նպա տա կի հա մար ա ռանձ նաց ված 
տե ղե րում: Է խի նի կո կով վա րակ ված օր գան նե րը ո չն չաց նում են, այ րում կամ 
գցում են բի ո թեր միկ փո սե րը:

Հի վան դու թյան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րից է նաև ան հա տա կան հի-
գիե նայի կա նոն նե րի խս տիվ պահ պա նու մը: Ա նհ րա ժեշտ է զգույշ լի նել հի-
վանդ և թա փա ռող շնե րի հետ շփվելիս: Ու տե լուց ա ռաջ լվա նալ ձեռ քե րը, իսկ 
բան ջա րե ղե նը, հա տապ տուղ նե րը, կա նա չին մինչև օգ տա գոր ծե լը հար կա վոր 
է լավ լվա նալ հո սող ջրի տակ:

Վեր ջա պես, հի վան դու թյան տա րած ման դեմ պայ քա րի կարևոր մի ջոց նե-
րից է բնակ չու թյան շր ջա նում է խի նո կո կոզ հի վան դու թյան մա սին գի տե լիք նե-
րի լայն տա րա ծու մը:

Է խի նո կո կո զով հի վանդ նե րի (նաև կաս կա ծե լի դեպ քե րի) նկատ մամբ շա-
րու նա կա կան հս կո ղու թյու նը իրա կա նաց վում է տա րած քային բուժ կան խար-
գե լիչ հիմ նարկ նե րում՝ պո լիկ լի նի կա յում, բու ժա րա նում, բուժկե տում, գլ խա-
վոր բժշ կի հրա մա նով այն դր վում է վի րա բույժ նե րից մե կի վրա: Հի վանդ նե րը 
պետք է գտն վեն հս կո ղու թյան տակ 8-10 տար վա ըն թաց քում, իսկ ալ վե ո կո-
կո զով՝ մինչև կյան քի վեր ջը: Ա մեն 2 տա րին մեկ ան գամ այդ հի վանդ նե րը 
պետք է են թարկ վեն ը նդ հա նուր լա բո րա տոր (ա րյան,  մե զի, բի լի ռու բի նի) և 
շի ճու կի հե տա զո տու թյուն նե րի, ո րը իրա կա նաց վում է հան րա պե տա կան կամ 
շր ջա նային հի վան դա նոց նե րում: Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյու նից հան վում են 
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3-4 տար վա ըն թաց քում ե ռա կի բա ցա սա կան շի ճու կային (սե րո լո գիա կան) հե-
տա զո տու թյան առ կա յու թյան դեպ քում:

 ՄԱ ԼԱ ՐԻ Ա 
Malaria  (B50B 53)

 Հա րու ցիչ. Հի վան դու թյու նը հա րու ցում են պլազ մո դի ու մի չորս տե սակ՝
1. P. vivax-ե ռօ րյա մա լա րիայի հա րու ցիչ
2. P.malariae-քա ռօ րյա մա լա րիայի հա րու ցիչ
3. P. falciparum- արևա դար ձային մա լա րիայի հա րու ցիչ
4. P.ovale-օ վա լե մա լա րիայի հա րու ցիչ:
 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյու րը մա լա րիայ ով հի վանդ մարդն է կամ 

մա կա բու ծա կի րը, ո րի ծայ րա մա սային ա րյան մեջ առ կա են հա րուցիչի հա սուն 
սե ռա կան ձևե րը՝ գա մե տո ցիտ նե րը: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է տրանս մի սիվ-ա րյու-
նային և ո ւղ ղա հա յաց՝ մո րից պտ ղին ճա նա պար հով:

 Փո խանց ման ուղի ներ. Վա րա կը փո խանց վում է հա տուկ տե սա կի, մե ծ 
 մա սամբ՝ ա նո ֆե լես տե սա կի, մո ծա կի մի ջո ցով, ար տաըն դե րային ուղի ով՝ 
ա րյան փոխ նե րարկ ման, բժշ կա կան գոր ծիք նե րի, ըն կեր քի մի ջո ցով: 

Ըն կա լու նա կու թյուն.  Մա լա րիայի մա կա բույծ նե րով վա րակ վե լու բնակ չու-
թյան բնա կան ըն կա լու նա կու թյու նը ա մե նուր խիստ բարձր է: Սա կայն Pl.vivax-ը 
և փոքր մա սամբ՝ Pl.falciparum-ը ունեն ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն ներ: Ա նըն կա-
լու նա կու թյունն ար տա հայտ վում է ժա ռան գա կան իմու նի տե տով ան ձանց և 
պա սիվ իմու նի տե տով օ ժտ ված (որոնց մայ րե րը հի վան դա ցել են մա լա րիայով) 
նո րա ծին նե րի շրջանում: Մնա ցած բնակ չու թյունն ըն կալունակ է:

 Գաղտ նի շր ջան. Գաղ տնի շր ջա նը մա լա րիայի պլազ մո դի ու մի տար բեր 
տե սակ նե րի դեպ քում տար բեր է. 

P. vivax - ե ռօ րյա մա լա րիայի հա րու ցիչ՝ 8-14 օր,
P. malariae - քա ռօ րյա մա լա րիայի հա րու ցիչ՝ 7-30 օր,
P. falciparum - արևա դար ձային մա լա րիայի հա րու ցիչ՝ 7-14 օր,
P. ovale - օ վա լե մա լա րիայի հա րու ցիչ՝ 8-14 օր:
P. vivax –ի ո րոշ տե սակ նե րի դեպ քում գաղտ նի շր ջա նը կա րող է տևել մինչև 

8-10 ա միս: 
Ե թե ախ տա հա րու մը տե ղի է ունե նում ա րյան փոխ նե րարկ ման ար դյուն-

քում, գաղտ նի շր ջա նը սո վո րա բար ա վե լի կար ճատև է և տևում է մինչև 3 
ա միս՝ կախ ված նե րարկ ված մա կա բույ ծի քա նա կու թյու նից:
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 Մե կու սա ցում.  Հի վան դին ան հրա ժեշտ է մե կու սաց նել մինչև հի վան դի 
ծայ րա մա սային ա րյան մեջ մա կա բույծ նե րի վե րա ցու մը (գլ խա վո րա պես հա-
մընկ նում է հիմ նա կան բուժ ման ժա մա նա կաշր ջա նին):

 Բուժ ման ըն թաց քում հս կո ղու թյուն.  Բու ժա կան  հս կո ղու թյունն իրա կա-
նաց վում է ա մեն օր բուժ ման ամբո ղջ ըն թաց քում՝ մա կա բու ծե միայի ո րոշ-
մամբ, պար տա դիր բուժ ման 4-րդ օ րը և ստա ցի ո նա րից դուրս գր վե լուց ա ռաջ: 
Բուժ ման կուր սի ա վար տից ան մի ջա պես հե տո հի վան դը են թարկ վում է շա րու-
նա կա կան  հս կո ղու թյան:

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. 3 տա րի, ե թե հի վան դը բուժ ման ըն-
թացքում չի ստա ցել պրի մա խին, նշա նա կում են հա կաախ տա դար ձային 
պրի մա խի նային բուժ ման կուրս՝ 14 օր տևո ղու թյամբ: Յու րա քան չյուր տա րի 
ե ռամսյա կը 1 ան գամ կա տար վում է հի վան դի զն նում, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում՝ ա րյան մա կա բու ծա բա նա կան հե տա զո տու թյուն մա լա րիայի վե րա-
բե րյալ: Էն դե միկ վայ րե րում սե զո նի ըն թաց քում՝ ա մեն ա միս: 

Ախ տա ծա գում.  Մա լա րիայի բո լոր ախ տա բա նա կան ռեակ ցիա նե րը կապ-
ված են է րիթ րո ցի տար շի զո գո նիայի հետ, քա նի որ մա լա րիայի պլազ մո դի-
ու մը նե րէ րիթ րո ցի տար պա րա զիտ է: Կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի ար տա-
հայտ վա ծու թյու նը կախ ված է մա կա բույ ծի քա նա կու թյու նից: Մա կա բույծ նե րի 
նվա զա գույն քա նա կը, ո րը հան գեց նում է տեն դի, կոչ վում է հի վան դու թյան 
պի րո գեն շեմ: Շե մի մե ծու թյու նը կախ ված է մա կա բույ ծի տե սա կից (P.vivax-ի 
դեպքում այն ա վե լի ցածր է, քան P.falciparum-ի) և իմու նի տե տի մա կար դա կից: 
Ան ձինք, ով քեր մի քա նի ան գամ հի վան դա ցել են մա լա րիայով, ունեն բարձր 
պի րո գեն շեմ: Ոչ իմուն նե րի պի րո գեն շե մը 1 մկլ ա րյան մեջ մի քա նի տաս նյակ 
մա կա բույծ է:

 Պի րո գեն շե մը բարձ րա նում է վա րա կային գոր ծըն թա ցի ըն թաց քում, այ-
սինքն՝ մա կա բու ծե միայի հան դեպ տո լե րան տու թյու նը մե ծա նում է, և տեն դի 
ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է մա կա բույծ նե րի մեծ խտու թյուն:

 Մա կա բույծ նե րի նվա զա գույն քա նա կը, ո րը հայտ նա բեր վում է միկ րոս կո-
պիայով, կոչ վում է բա ցա հայտ ման (հայտ նա բեր ման) շեմ: Ը ստ Ա ՀԿ հանձ նա-
րա րա կան նե րի՝ զանգ վա ծային հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար հայտ նա բեր-
ման շե մը 5 մա կա բույծ 1 մկլ-ո ւմ (հաստ կա թի լի 100 տե սո ղա կան դաշ տի կամ 
0,2 մկլ ա րյան քսու քի հե տա զո տում):

 Հայտ նա բեր ման շե մից բարձր մա կա բու ծե միան կոչ վում է պա տեն տային, 
իսկ դրա նից ցած րը՝ սուբ պա տեն տային:  

Հի վան դու թյան սկզ բում տեն դը հազ վա դեպ է լի նում ճիշտ կա յա ցած, հատ-
կա պես արևա դար ձային մա լա րիայի դեպ քում, ե րբ ջեր մու թյու նը մշ տա պես 
բարձր է կամ էլ կար ճատև իջ նում է օ րե րի ըն թաց քում: Մա լա րիայի այլ տե-
սակ նե րի դեպ քում ջեր մու թյան բարձ րաց ման հա ջոր դա կա նու թյու նը ա պի րեք-
սիայի փու լի հետ ար տա հայտ ված է սկզբ նա կան շր ջա նից, բայց դրանց ճիշտ 
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հա ջոր դա կա նու թյու նը (նո պա նե րը սկս վում են օր վա նույն ժա մե րին 48-ժա-
մյա ը նդ մի ջու մով ե ռօ րյա և օ վա լե մա լա րիայի դեպ քում, և 72-ժա մյա ը նդ մի-
ջում նե րով՝ քա ռօ րյա մա լա րիայի դեպ քում) հաս տատ վում է ա վե լի ո ւշ:

Կ լի նի կա.  Մա լա րիայի ա մե նաբ նո րոշ կլի նի կա կան ախ տան շանն է մա-
լա րիային նո պան՝ տեն դը (նո պա յաձև, պար բե րա բար կրկն վող), սար սու-
ռը, քրտ նար տադ րու թյու նը: Հի վան դու թյա նը բնո րոշ են՝ ը նդ հա նուր թու լու-
թյուն, սրտ խառ նոց, փսխում, փոր լու ծու թյուն, գլ խա ցավ, լյար դի, փայ ծա ղի 
մե ծա ցում և այլն: Հի վան դու թյան ըն թաց քը տար բեր ձևե րի ժա մա նակ ունի 
իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա վել կարևոր են տրո պի կա կան 
մա լա րիայով հի վան դա նա լիս: Չախ տո րոշ ված և չբուժ ված տրո պի կա կան 
մա լա րիայի դեպ քում կա րող են ա ռա ջա նալ մա լա րիային կո մա, հա մընդ հա-
նուր ջղաձ գու թյուն ներ, սա կա վա րյու նու թյուն, ջրաա ղային փո խա նա կու թյան 
խան գա րում ներ, ե րի կամ նե րի գոր ծու նե ու թյան խան գա րում, հի պերգ լի կե-
միա, հե մոգ լո բի նու րիա, թո քե րի և ուղե ղի այ տուց, ո րոնք կա րող են նաև բե-
րել մահ վան: 

Ե րե խա նե րի մա լա րիա. Մա լա րիային նո պայի կլի նի կա կան պատ կե րը ար-
տա հայտ ված չէ: Ի մուն կա նան ցից ծն ված մինչև 6 ամ սե կան ե րե խա նե րը օ ժտ-
ված են պա սիվ իմու նի տե տով, և մա լա րիային բնո րոշ ախ տան շա ննե րը նրանք 
կա րող են ոչւնենալ: Այս ե րե խա նե րի շրջանում հի վան դու թյան մա նի ֆես տա-
ցիան ար ձա նագր վում է 6 ամ սա կա նից մինչև 3 տա րե կա նը, ե րբ մայ րա կան 
հա կա մար մին նե րը ար դեն է լի մի նաց վել են, իսկ սե փա կան իմու նի տե տը դեռ 
չի ձևա վոր վել:  Ոչ իմուն ե րե խա նե րի շրջանում ա ռաջ նային մա լա րիային նո-
պա նե րը բա վա կա նին ա րտա հայտ ված են:

 Շի զոն տային մա լա րիա. Ի տար բե րու թյուն բնա կան ձեռք  բե րած 
սպորսզոի տային մա լա րիայի՝ տար բե րում են նաև ար հես տա կա նո րեն ա ռա-
ջա ցած շի զոն տային մա լա րիա: Տար բե րում են հե մոտ րանս ֆու զի ոն և նե րար-
կու մային (ներ հի վան դա նո ցային վա րակ, թմ րա մոլ նե րի վա րա կում), ինչ պես 
նաև ակ ցի դենտ մա լա րիա (բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան վա րա կում): 

Բ նա ծին մա լա րիա. Որ պես բնա ծին հաս կա նում են պտ ղի մա լա րիային 
վա րակ, ո րը նա ստա ցել է մո րից նե րար գան դային զար գաց ման շր ջա նում 
(տ րանսպ լա ցեն տար վա րակ) կամ ծնն դա բե րու թյան փու լում, ե թե տե ղի է 
ունե նում ախ տա հար ված մայ րա կան է րիթ րո ցիտ նե րի ան ցում պտ ղի ա րյան 
մեջ: 

Ա նախ տա նիշ մա կա բույ ծե միա. Այն վեր ջերս սուր վա րակ տա նե լու 
հետևանք է, նրա վերջ նա կան (տեր մի նալ) փու լը: 

Ախ տո րո շում
•	  հա մա ճա րա կա բա նա կան և 
•	 աշ խար հագ րա կան վեր հուշ
•	  հի վան դու թյան կլի նի կա կան դրսևո րում ներ 
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•	 ա րյան լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն՝ ա րյան հե տա զո տում ա րյան 
հաստ կա թի լի և բա րակ քսու քի մե թոդ նե րով:  

Բու ժում.  Տ րո պի կա կան և քա ռօ րյա մա լա րիայի բու ժու մը ան ցկաց վում է 
քլո րո քի նով (25 մգ/կգ) 3 օր վա ըն թաց քում.

Տ րո պի կա կան մա լա րիայի դեպ քում քլո րո քի նը և 4-ա մի նո խի նո լի նային 
խմ բի այլ դե ղո րայք չեն ազ դում հա սուն գա մե տո ցիտ նե րի վրա, և հի վան դը մի 
քա նի օր վա կամ շա բաթ վա ըն թաց քում կա րող է մնալ վա րա կի աղ բյուր: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է պրի մա խի նի  0,5 մգ/կգ միան վագ նշա նա կում: 

Ե ռօ րյա և օ վա լե մա լա րիայի բու ժու մը ան ցկաց վում է քլո րո քի նով նույն 
սխե մայով, ինչ պես որ տրո պի կա կան մա լա րիայի դեպ քում, սա կայն էկ զոէ-
րիթ րո ցի տար ախ տա դար ձե րի  կանխ ման հա մար ան հրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ 
նշա նա կել պրի մա խին: 
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 ԼԵՅՇ ՄԱ ՆԻ ՈԶ 
Leishmanios (B55.0)

    Լեյշ մա նի ոզ նե րը մար դու և կեն դա նի նե րի տրանս մի սիվ (տա րա փո-
խիկ) պրո տո զային հի վան դու թյուն նե րի խումբ են: Տար բե րում են լեյշ մա-
նի ոզ նե րի ե րեք կլի նի կա կան ձև՝ մաշ կային, մաշ կալոր ձային և վիս ցե րալ 
(ըն դե րային):

 ՄԱՇ ԿԱՅԻՆ ԼԵՅՇ ՄԱ ՆԻ ՈԶ 
Leishmaniosis Cutis (B55.1)

 Մաշ կային լեյշ մա նի ոզ. Գո յու թյուն ունի մաշ կային լեյշ մա նի ոզ նե րի ե րեք 
տա րա տե սակ՝ զոո նոզ մաշ կային լեյշ մա նի ոզ (ԶՄԼ), ան թրո պո նոզ մաշ կային  
լեյշ մա նի ոզ (Ա ՄԼ) և ե թով պիա կան մաշ կային լեյշ մա նի ոզ:

 Հա րու ցիչ ներ. Leishmania ցե ղին պատ կա նող մա կա բույծ ներն են: 
Վա րա կի աղ բյուր. ԶՄԼ-ի դեպ քում հա րու ցի չի (L.major) հիմ նա կան շտե-

մա րան են վայ րի կր ծող նե րը: Հի վանդ մար դը վա րա կի աղ բյուր չէ: Հի վան-
դու թյու նը հիմ նա կա նում ար ձա նագր վում է ա նա պա տային և կի սաա նա պա-
տային վայ րե րում, նոր տա րածք նե րի վե րաբ նա կիչ նե րի, շի նա րար նե րի և ե րկ-
րա բան նե րի շր ջա նում: Ա ռա վել հա ճախ հի վան դա նում են գյու ղա կան վայ րե րի 
բնա կիչ նե րը: 

ԱՄԼ-ի դեպ քում (հա րու ցի չը՝ L.tropica) վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ մարդն 
է: Հի վան դու թյու նը հիմ նա կա նում ար ձա նագր վում է քա ղա քային բնա կիչ նե րի 
շր ջա նում:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը փո խանց վում է տա րա փոխ ման 
մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի.  Մաշ կային լեյշ մա նի ոզ նե րը փո խանց վում են Phleboto-
mus ցե ղին պատ կա նող մլակ նե րի մի ջո ցով: ԶՄԼ փո խան ցող մլա կը՝ Phleboto-
mus papatasi, Ա ՄԼ. փո խան ցող մլա կը՝ Phlebotomus sergenti:

 Գաղտ նի շր ջան.   ԶՄԼ-ի գաղտ նի շր ջա նը մի ջի նում 2-3 շա բաթ է, բայց 
կա րող է լի նել ա վե լի եր կար՝ մինչև 3 ա միս: Ա ՄԼ-ի գաղտ նի շր ջա նը եր կա-
րատև է՝ մի քա նի ամ սից մինչև 1 տա րի և ա վե լի:

 Մե կու սա ցում՝  Հի վան դի մե կու սա ցում հիմ նա կա նում չի պա հանջ վում:
 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն՝ 6 ա միս, ախ տա դար ձի դեպ քում՝ իրա կա-

նաց վում է բուժ ման կրկ նա կի կուրս: 
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Ախ տա ծա գում.  Մաշ կի ախ տա հա րու մը՝ լեյշ մա նի ո ման, ան ցնում է ե րեք 
փուլ.

1.  կար միր կամ գորշ թմ բիկ (պ րո լի ֆե րա ցիայի փուլ),
2.  չոր խոց (դեստ րուկ ցիայի փուլ),
3. ս պի (ռե պա րա ցիայի փուլ):
Կ լի նի կա կան նկա րա գիր.  ԶՄԼ-ն (սուր նեկ րոզ վող, գյու ղա կան)՝ բնա կան 

օ ջա խայ նու թյամբ հի վան դու թյուն է: Մաշ կը խայ թե լու տե ղում ա ռա ջա նում է 
փոքր կարմ րա վուն թմ բիկ, ո րը ա րագ մե ծա նում է, և 2-3 շա բաթ ան ց սկս վում 
է խո ցո տու մը: Ա ռա ջա ցած խո ցը շր ջա պատ ված  է ին ֆիլտ րա տով և հա ջոր դող 
1,5-2 ա մս վա ըն թաց քում մե ծա նում և հաս նում 1-5 սմ-ի տրա մագ ծի (հազ վա-
դեպ 10-15 սմ): Խո ցի տես քը և նրա հա տա կը փոխ վում են կախ ված գոր ծըն թա-
ցի փու լից և տե ղային ռեակ ցիայից:  Լեյշ մա նիո մայի զար գա ցու մը շա րու նակ-
վում է 2-5 ա միս, այ նու հետև նեկ րո տիկ փո փո խու թյուն նե րը ան հե տա նում են, 
սկս վում է սպիա ցու մը, և գոր ծըն թա ցը ա վարտ վում է 4-6 ա միս ան ց՝ ինք նա բե-
րա բար: Խո ցի տե ղում մնում է բնո րոշ սպի: Խո ցե րը տե ղա կայ վում են մարմ նի 
բաց մա կե րես նե րին (դեմք, վեր ջույթ ներ): Նրանց քա նա կը տա տան վում մե կից 
մինչև մի քա նի տաս նյակ: Հա ճա խա կի բար դու թյուն ներն են լիմ ֆան գիտ նե րը 
և ռե գի ո նար լիմ ֆա դե նիտ նե րը: ԶՄԼ-ով հի վան դա ցած նե րի շրջանում ձևա-
վոր վում է ցմահ իմու նի տետ ԶՄԼ-ի և Ա ՄԼ-ի նկատ մամբ: 

ԱՄԼ-ն (ո ւշ խո ցոտ վող, քա ղա քային) տի պիկ ան թրո պո նոզ է: Մաշ կային 
ախ տա հար ման զար գա ցու մը դան դաղ է: Մլա կի խայ թե լու տե ղում ա ռա ջա-
նում է գոր շա վուն թմ բիկ՝ 1-3 մմ մե ծու թյամբ: Այն ա ճում է դան դաղ և 6-9 ա միս 
ան ց նրա տրա մա գի ծը մե ծա նում է մինչև 1-15 մմ: Թմ բի կի թե փո տու մը սկ սվում 
է 2 ա միս ան ց, իսկ 4-6 ա միս հե տո ա ռա ջա նում է գոր շա վուն կեղև: Կեղևի 
բաց ման ժա մա նակ երևում է կտրտ ված ծայ րե րով ոչ խո ր խոց: Խո ցո տու մը 
սկս վում է 6-12 ա միս ան ց: Թմ բի կի ա ռա ջա ցու մից մինչև խո ցի սպիա ցու մը մի-
ջի նում ան ցնում է 1 տա րի: Խո ցի տե ղը մնում է սպի: Լեշ մա նի ո մա նե րի քա նա կը 
չի ան ցնում 25-30-ը: Ա ՄԼ-ով հի վան դա ցած նե րը ձեռք են բե րում իմու նի տետ 
մաշ կային լեյշ մա նի ո զի այդ ձևի հան դեպ, սա կայն կա րող են հի վան դա նալ 
ԶՄԼ-ով: Հան դի պում է նաև Ա ՄԼ-ի կլի նի կա կան տա րա տե սակ՝ տու բեր կու լոիդ 
մաշ կային լեյշ մա նի ոզ, ո րը զար գա նում է իմու նաան բա վա րա րու թյան պա րա-
գա յում ա ռա ջին խո ցի սպիա ցու մից հե տո տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե-
րում և կա րող է տևել տա րի ներ: 

Ե թով պիա կան մաշ կային լեյշ մա նի ո զը (հա րու ցի չը՝ L.aethopica) ունի բա վա-
կա նին սահ մա նա փակ տա րա ծում Աֆ րի կյան մայրցամաքում (Քե նիա, Ե թով-
պիա) և բնո րոշ վում է բազ մա զան կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով: Տար րե րի 
(թմ բիկ, խոց) մեծ մա սը զար գա նում է դան դաղ, խո ցո տում ներն ա ռա ջա նում 
են ո ւշ կամ բա ցա կա յում են, մաշ կային ախ տա հա րում նե րի լա վա ցու մը կա-
տար վում է 1-3 տար վա կամ ա վե լի եր կար ժա մա նա կաըն թա ցքում: 
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Ախ տո րո շում.   Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի ախ տո րո շու մը հիմն վում է՝
•	  հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հուշի
•	 կ լի նի կա կան
•	  լա բո րա տոր տվյալ ների վրա: 

ԶՄԼ-ի ախ տո րո շու մը էն դե միկ՝ տե ղա ճա րա կային  շր ջան նե րում, որ պես կա-
նոն, տր վում է կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի հի ման վրա: Ոչ տե ղա ճա րա կային 
շր ջան նե րում ան հրա ժեշտ է կա տա րել լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն ներ՝

•	  մա կա բու ծա բա նա կան ախ տո րո շում՝ խո ցի պունկ տա տի մա կա բու-
ծա բա նա կան հե տա զո տու թյուն:

Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն (Ի ՖԱ)՝ միայն մաշ կա լոր ձա թա ղան թային 
ձևի ժա մա նակ:

 Բու ժում.  Մաշ կային լեյշ մա նի ո զով հի վանդ նե րի բուժ ման տակ տի կան 
պա հան ջում է տար բե րա կիչ մո տե ցում: Ե զա կի չբար դա ցած ախ տա հա րում-
նե րի դեպ քում կա րե լի է սահ մա նա փակ վել միայն տե ղային ախ տա հա նու մով 
և խո ցե րի է պի թե լա ցումն ա րա գաց նող թե րա պիայով (ֆու րա ցի լին, րի վա նոլ, 
կա լի ու մի պեր ման գա նատ): Խո ցե րի գրա նու լյա ցիայի և է պի թե լաց ման դեպ-
քում նպա տա կա հար մար է է պի թե լաց ման գոր ծըն թացն ա րա գաց նող քսու քի 
օգ տա գոր ծում (Վիշնևս կու, քլորպ րո մա զի նի (2%), պա րո մո մի ցի նի (15%), կլոտ-
րի մա զո լի (1%) քսուք ներ):  Լիմ ֆան գիտ նե րով բար դա ցած բազ մա կի ախ տա հա-
րում նե րը (դեմ քին, հո դային մա կե րես նե րին, ստո րին վեր ջույթ նե րին) պա հան-
ջում են յու րա հա տուկ թե րապև տիկ մի ջամ տու թյուն և տե ղային բու ժում: ԶՄԼ-ի 
դեպ քում խոր հուրդ է տր վում նշա նա կել դոկ սի ցիկ լին, իսկ բար դու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում՝ մեգ լյու մի նի ան տի մո նաթ: Ա ՄԼ-ի բուժ ման նպա-
տա կով, որ պես կա նոն, նշա նակ վում է  մեգ լյու մի նի ան տի մո նաթ: Մաշ կային 
լեյշ մա նի ո զի բո լոր փու լե րում հա կա ցուց ված է բուժ ման նպա տա կով կի րա ռել 
կոր տի կոս տե րոիդ ներ պա րու նա կող քսուք ներ:

 ԸՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ (ՎԻՍ ՑԵ ՐԱԼ) ԼԵՅՇ ՄԱ ՆԻ ՈԶ 
Leishmaniosis B 55.0

 Վիս ցե րալ լեյշ մա նի ո զը (ՎԼ) ունի եր կու տա րա տե սակ՝ ման կա կան ՎԼ և 
հնդ կա կան ՎԼ (մե ծա հա սակ նե րի լեյշ մա նի ոզ, կա լա-ա զար): 

Հա րու ցիչ ներ.  Վա րա կի հա րու ցիչ նե րը Leishmania  ցե ղին պատ կա նող 
միաբ ջիջ ներ են. ՎԼ-ի հա րու ցի չը՝ L.infantum, հնդ կա կան ՎԼ (կա լա-ա զարի)՝ 
L.donovani: 

Վա րա կի աղ բյուր. Էն դե միկ շր ջան նե րում վա րա կի շտե մա րա նը շնե րը և 
շնա գայ լերն են (Canidae): 
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Փո խանց ման մե խա նիզմ. Վա րա կը տա րած վում է տա րա փոխ ման 
մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղին. Հա րու ցի չը փո խանց վում է մլակ նե րի մի ջո ցով:
 Գաղտ նի շր ջա ն.   Գաղտ նի շր ջա նը՝ 2 շա բա թից մինչև 2 տա րի և ա վելի, 

բայց մի ջի նում՝ 3-5 ա միս, ին չի պատ ճա ռով հի վան դու թյան դեպ քե րը 
գրանց վում են ամբո ղջ տար վա ըն թաց քում, հատ կա պես ձմ ռան և գար նան 
ա միս նե րին: 

Ախ տա ծա գու մը. ՎԼ հա րուցիչի կեն սա կան ցիկ լը (շր ջա փու լը) հա ջոր-
դա բար ան ցնում է եր կու տե րե րի օր գա նիզ մում՝ ող նա շա րա վոր նե րի (աղ վես, 
շուն, շնա գայլ, մարդ) և ա նող նա շա րա վոր նե րի (տար բեր տե սա կի մլակ նե ր): 
Ող նա շա րա վոր տի րոջ օր գա նիզ մում այն տե ղա կայ վում է ներբջ ջային, հիմ-
նա կա նում մակ րո ֆա գե րում, ա մաս տի գո տայի ձևով, մժեղ նե րի օր գա նիզ մում՝ 
մտրա թե լի կով օ ժտ ված շար ժուն պրո մաս տի գո տայի ձևով: 

ՎԼ-ն մա կա բու ծային ռե տի կու կո հիս տի ո ցի տոզ է: Պրո մաս տի գոտ նե րի՝ 
մաշկ ներ մու ծու մից հե տո, խայ թե լու տե ղում ա ռա ջա նում է ա մաս տի գոտ ներ 
պա րու նա կող թույլ վար դա գույն, կամ թեթևա կի պիգ մեն տա վոր ված հան գու-
ցիկ: Դրա ա ռա ջա ցու մը հա ճախ ան նկա տե լի է, և հե տա գա յում վա րա կը վիս-
ցե րա լի զաց վում է: Ախ տա հար վում են փայ ծա ղը, լյար դը, ո սկ րա ծու ծը, լիմ ֆա-
տիկ հան գույց նե րը:

Կ լի նի կա կան նկա րա գիր
 Հի վան դու թյան բնո րոշ ախ տան շան ներն են՝ 
•	 եր կա րատև ան կա նոն տենդ, 
•	 հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա (փայ ծա ղը մե ծա նում է ա րագ և հա մա չափ, 

իսկ լյար դը, որ պես կա նոն, ա վե լի դան դաղ), 
•	 հա րա ճուն ա նե միա, 
•	 լեյ կո պե նիա, 
•	 թ րոմ բո ցի տո պե նիա, 
•	 հի պերպ րո տե ի նե միա և դիսպ րո տե ի նե միա, 
•	 Է ՆԱ-ի բարձ րա ցում, 
•	 հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ, 
•	 հյու ծում, 
•	 ծայ րա մա սային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա ցում: 

Երկ րոր դային վա րա կի գու մար ման դեպ քում հնա րա վոր է բար դու թյուն-
նե րի զար գա ցում: Վաղ տարիքի ե րե խա նե րի շրջանում նշ ված երևույթ նե-
րը զար գա նում են ա վե լի սուր, մե ծա հա սակ նե րի  հի վան դու թյու նը հա ճա խ 
ունի քրոնիկ ըն թացք, տևո ղու թյու նը՝ 3 ամ սից մինչև 1 տա րի, հազ վա դեպ՝ 
մինչև 10-20 տա րի: Վա րակ ված նե րի մի մա սի՝ հատ կա պես մե ծա հա սակ նե-
րի շրջանում, ՎԼ-ն ըն թա նում է սուբկ լի նի կո րեն և կա րող է ար տա հայտ վել 
2-3 կամ 10-20 տա րի ան ց որևէ պատ ճա ռի ազ դե ցու թյու նից (ՄԻ ԱՎ-վա րակ և 
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այլն): Յու րա հա տուկ (ս պե ցի ֆիկ) բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում հի վանդ-
նե րի 98-99%-ը մա հա նում է ծանր բար դու թյուն նե րից և միա ցող ե րկ րոր դային 
վա րակ նե րից: Ճիշտ ախ տո րոշ ման և ժա մա նա կին սկս ված բուժ ման դեպ քում 
գրե թե բո լոր դեպ քե րում տե ղի է ունե նում լա վա ցում: Կրկ նա կի հի վան դու-
թյուն ներ չեն դիտ վում:

 Կա լա-ա զա րը (սանսկ րի տից թարգ ման ած՝ սև հի վան դու թյուն) ախ տա հա-
րում է մե ծա հա սակ նե րին և միայն 5-6% դեպ քե րում՝ ե րե խա նե րին և դե ռա-
հաս նե րին: Ներ քին օր գան նե րի ախ տա հար ման հետ մեկ տեղ հի վան դու թյան 
այս ձևին բնո րոշ են (ու նի կարևոր հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն) 
մաշ կի վրա ե րկ րոր դային պա պու լա ները՝ մա կա բույծ պա րու նա կող լեյշ մա-
նոիդ նե րի ա ռա ջա ցում, ինչ պես նաև չն չին քա նա կի լեյշ մա նիա նե րի շր ջա նա-
ռու թյունը ա րյան մեջ: 

Ախ տո րո շում
ՎԼ և կա լա-ա զա րի ախ տո րո շու մը հիմն վում է՝
•	  հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի (էն դե միկ  գո տում գտն վե լը), 
•	 կ լի նի կա կան,
•	  լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա: 

Ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունի մա կա բու ծա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը՝ 
•	 հա րու ցի չի հայտ նա բե րում ո սկ րա ծու ծի, փայ ծա ղի, լյար դի, լիմ ֆա-

տիկ հան գույց նե րի պունկ տա տում: 
Որ պես ախ տո րոշ ման լրա ցու ցիչ մե թոդ կի րա ռում են՝ 
•	 ի մու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի ռեակ ցիան, 
•	 ի մու նա ֆեր մեն տային քն նու թյու նը, 
•	 պո լի մե րային շղ թա յա կան ռեակ ցիան:

 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը ան ցկաց նում են՝
•	  մա լա րիայի,
•	  սեպ սի սի,
•	 բ րու ցե լո զի, 
•	 ա րյան հի վան դու թյուն նե րի հետ:

 Բու ժում. ՎԼ և կա լա-ա զա րի յու րա հա տուկ բու ժու մը ան ցկաց վում է 5-ար-
ժեք սուր մայի պատ րաս տուկ նե րով՝ սո լյու սուր մին, մեգ լյու մի նի ան տի մո նատ, 
ստի բոգ լյու կո նատի նատ րի ում: Դե ղո րայ քի դե ղա չա փի հաշ վար կը կա տար-
վում է ը ստ տա րի քի, հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նի, հի վան դի մարմ-
նի զանգ վա ծի: Բուժ ման կուր սի տևո ղու թյու նը՝ 10-20 օր է, կախ ված բուժ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նից, ո րը ո րո շում են ա րյան կրկ նա կի հե տա զո տու թյուն-
նե րով: Լայ նո րեն կի րառ վում են նաև լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ՝ վի տա մին ներ, հա-
կաա նե միկ դե ղո րայք, հա կա բի ո տիկ ներ, սուլ ֆա նի լա միդ ներ և այլն: Ներ կա-
յում լայ նո րեն կի րառ վում է գլյու կան տիմ դե ղա նյու թը:
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 Ա ՄԵ Ո ԲԻ ԱԶ 
Amoebiasis (A06)

 Հա րու ցի չը. Գո յու թյուն ունեն հա րուցիչի եր կու մոր ֆո լո գիա պես նման տե-
սակ ներ՝ ոչ ախ տա ծին ա ղի քային Entamoeba dispar-ը և ախ տա ծին՝ հյուս ված-
քային Entamoeba histolytica-ն:

 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ մարդն է կամ 
մա կա բու ծա կի րը: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է կղան քա բե րա նային 
ճա նա պար հով: 

Մե կու սա ցում. Հի վան դը մե կու սաց ման կա րիք ունի մինչև կլի նի կա կան 
ա ռող ջա ցու մը, հաստ ա ղիքի լոր ձա թա ղան թի ախ տա բա նա կան փո փո խու-
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը (գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն) և կղան քի ե ռա-
կի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան բա ցա սա կան պա տաս խա նը (վե գե տա տիվ 
ձևե րի և ցիս տե րի):

 Շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյուն.   Ա ռող ջա կան վի ճա կի շա րու նա կա-
կան հս կո ղու թյուն իրա կա նաց վում է ա ռող ջա ցու մից հե տո մեկ տար վա ըն-
թաց քում: Յու րա քան չյուր 3 ա մի սը 1 ան գամ իրա կա նաց վում են կլի նի կա կան 
զննում ներ և կղան քի կոպ րոս կո պիկ, մա կա բու ծա բա նա կան և ման րէա բա նա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ: Ռեկ տո ռո մա նոս կո պիան ան ցկաց վում է հի վան դի 
ա ռա ջին այ ցե լու թյան ժա մա նակ, կրկ նա կի հե տա զո տու թյու նը կազ մա կերպ-
վում է, ե թե ա ռա ջին հե տա զո տու թյան ժա մա նակ հայտ նա բեր վել են լոր ձա թա-
ղան թի ա նա տո միա կան փո փո խու թյուն ներ, կամ հի վանդն ունի գան գատ ներ 
աղիքների դիս ֆունկ ցիայի վե րա բե րյալ: Ե թե վեր ջի նիս տևո ղու թյու նը 2-3 օ րից 
ա վելի է տևում, և կղան քում առ կա են ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ՝ 
լորձ, ա րյուն, հի վան դին պետք է հոս պի տա լաց նել՝ ախ տա դար ձի կաս կա ծով: 

Ախ տա ծա գում. Ա մե ո բիա զի ախ տա ծագ ման  ե րեք գլ խա վոր մե խա նիզմ-
ներն են՝ ադ հե զիա, ցի տո լիզ և պե նետ րա ցիա:

Կ լի նի կա. Ա ՀԿ-ն ա ռա ջար կել է ա մե ո բիա զի հետևյալ կլի նի կա կան 
դա սա կար գու մը՝

1. Ա նախ տան շա նային վա րակ
2. Մա նի ֆես տային վա րակ

ա) ա ղի քային ա մե ո բիազ 
•	 ա մե ո բային դի զեն տե րիա 
•	 ոչ դի զեն տե րային ա մե ո բային կո լիտ

բ) - ար տաա ղի քային ա մե ո բիազ
•	  լյար դային 

ա) սուր ոչ թա րա խային 
բ) լյար դի ա բս ցես
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•	  թո քային 
•	 այլ ար տա թո քային ախ տա հա րում ներ (հազ վա դեպ)

Հի վան դու թյու նը ըն թա նում է գե րա զան ցա պես հաստ ա ղիքի խո ցային 
ախ տա հա րմամբ, տար բեր աս տի ճա նի ծան րու թյամբ՝ սուր, քրոնիկա կան, 
կայ ծակ նային:

 Հիմ նա կան ախ տան շան ներն են՝ 
•	 ա խոր ժա կի ան կում 
•	 ո րո վայ նա ցա վեր
•	  հա ճա խա կի կղանք (օ րը 3-5 ան գամ, հազ վա դեպ՝ 10-15) 
•	 կ ղան քը սկզ բից ձևա վոր ված է, հե տո կի սաձևա վոր ված կամ ջրիկ, 

հե տա գա յում դրան գու մար վում է լոր ձը, այ նու հետև ա րյան մաս նիկ-
ներ՝ մո րու ժե լե ի հա մախ տա նիշ 

•	 խո ցային ախ տա նի շի  զար գաց ման դեպ քում հնա րա վոր են նքոց ներ:
•	  բարձր տեն դը բնո րոշ չէ

Հի վան դու թյան բար դու թյուն ներն են՝ 
•	 ա ղի քնե րի պա տի թա փա ծա կում (պեր ֆո րա ցիա)
•	  մե գա կո լոն 
•	 ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյուն ներ
•	  հաստ ա ղիքի գանգ րե նա 
•	 ա մե ո բային ա պեն դի ցիտ
•	  պե րիա նալ խո ցո տում ներ 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր չա փա նիշ՝ 
1. Ա ղի քային ա մե ո բիազ՝ 

ա) կղան քում Entamoeba histolytica-ի ցիս տե րի, տրո ֆո զոիտ նե րի 
հայտ նա բե րում,

բ) հյուս վածք նե րի բի ոպ տատ նե րից կամ խո ցե րից տրո ֆո զոիտ նե րի 
հայտ նա բե րում՝ քե րու կի հյուս ված քա բա նա կան հե տա զո տու թյուն: 

2. Ար տաա ղի քային ա մե ո բիազ՝ 
ա) շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն՝ հա մա պա տաս խան հա կա մար մին-

նե րի հայտ նա բեր մամբ
բ) ար տաա ղի քային հյուս վածք նե րում Entamoeba histolytica-ի տրո ֆո-

զիոդ նե րի հայտ նա բե րում:
 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
 Սուր ա մե ո բային դի զեն տե րիան տար բե րակ վում է ՝
•	  շի գե լո զից
•	  սալ մո նե լո զից
•	  կամ պի լո բակ տե րի ո զից
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•	 յեր սի նի ո զից
Քրոնիկ ա մե ո բային կո լի տը՝
•	 քրոնիկա կան ոչ յու րա հա տուկ խո ցային կո լիտ 

Ա մե ո բո ման՝ 
•	 ա ղիք նե րի կար ցի նո մայից
•	 ս տա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գի լիմ ֆո մայից
•	  տու բեր կու լո զից
•	  ռե գի ո նառ է նբ տե րի տից
•	 յեր սի նի ո զից

 Լյար դի ա մե ո բային ա բս ցե սը.
•	  պի ո գեն թա րա խա կույ տից (ա բս ցես)
•	  թա րա խային է խի նա կո կային բշ տից
•	  հե պա տո մայից

 Բու ժում. Կի րառ վում են մետ րա նի դա զոլ, պա րա մո մի ցին, տի նի դա զոլ 
(ֆա զի ժին, տրի դա զոլ) և օռ նի դա զոլ, ինչ պես նաև նիտ րո ֆու րա նային շար քի 
մակ մի ռոռ կամ նի ֆու րո տել պրե պա րատ նե րը:

 ԲԱ ԼԱՆ ՏԻ ԴԻ ԱԶ 
Balantidiasis (A 07.0)

 Հա րու ցի չը.   Հի վան դու թյան հա րու ցի չը Balantidium coli-ն է:
 Վա րա կի աղ բյուր. Վա րա կը կրում և տա րա ծու մ են  խո զե րը, ինչ պես նաև 

մար դիկ, չն չին հա մա ճա րա կա բա նա կան դեր ունեն առ նետ նե րը և շնե րը: 
Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է կղան քա բե րա նային 

մե խա նիզ մով:
 Փո խանց ման ուղի. Հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են խո զե րի և մար դու 

ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված ջրի, բան ջա րե ղե նի, մր գե րի, պատ րաս տի 
սննդի հետ բա լան տի դի ու մի ցիս տե րը կուլ տա լու հետևան քով: Փո խանց ման 
գոր ծում կարևոր դեր ունեն աղ տոտ ված  ձեռ քե րը և ճան ճե րը:

 Գաղտ նի շր ջան. Գաղտ նի շր ջա նը տևում է մի քա նի օր:
 Վա րա կե լի ու թյան շր ջան. Հի վան դու թյան կամ օր գա նիզ մում վա րա կի 

առ կա յու թյան ամբո ղջ ըն թաց քում, կեն դա նի նե րը հա րու ցիչ ներ են ար տա-
զա տում եր կար ժա մա նակ, իսկ մար դիկ՝ ա ղի քային դրսևո րում նե րի ամբո ղջ 
ըն թաց քում: 

Ախ տա ծա գում. Բա լան տի դի ում նե րը հա ճա խա կի հան գեց նում են մա-
կա բու ծակ րու թյան: Մի շարք դեպ քե րում բա լան տի դի ում նե րը ներ թա փան-
ցում են հաստ ա ղիքի լոր ձա թա ղանթ և ա ռա ջաց նում բնո րոշ խո ցեր: Կարևոր 
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նշա նա կու թյուն ունի ե րկ րոր դային ման րէային վա րա կը: Սկզ բում խո ցային 
գոր ծըն թա ցը զար գա նում է սիգ մա յաձև ա ղիքում, այ նու հետև ան ցնում է ուղիղ 
ա ղիքի վրա:  Բա լան տի դային կո լի տին բնո րոշ է ախ տա բա նա կան գոր ծըն թա-
ցի զար գաց ման ան հա մա չա փու թյու նը՝ հաստ ա ղիքի լոր ձա թա ղան թի մի տե-
ղում է րո զիա ներ են, մյուս տե ղում՝ նոր խո ցեր, եր րոր դում՝ սպիա ցող խո ցեր և 
սպի ներ: 

Կ լի նի կա.  Տար բե րում են բա լան տի դիա զի  4 կլի նի կա կան ձև՝
•	  սուբկ լի նի կա կան
•	  սուր
•	 քրոնիկա կան ախ տա դար ձող 
•	 ա նընդ հատ ըն թա ցող:

Բա լան տի դիա զի սուբկ լի նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում հի վանդ նե րը գան-
գատ վում են միայն աղիքներում չա փա վոր ան հանգս տու թյու նից (դիս կոմ ֆորտ):

 Սուր ձևն ըն թա նում է ա ռանց մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման: 
Դիտ վում է հա ճա խա կի (օ րա կան 8-20 ան գամ) հե ղուկ կղանք՝ լոր ձով և թա-
րա խով, եր բեմն՝ ա րյու նով: Հի վանդն ունե նում է տե ղայ նաց ված կամ ցր ված 
ցա վեր հաստ աղիքի շր ջա նում, ստա մոք սի թթ վայ նու թյան իջե ցում: Սուր բա-
լան տի դիա զի տևո ղու թյու նը 1-2 ա միս է: Չբուժ վե լու դեպ քում հի վան դու թյունն 
ան ցնում է քրոնիկ, ախ տա դար ձող ըն թաց քի: 

Ախ տո րո շում՝
•	  լա բո րա տոր հե տա զո տում՝ մա կա բույ ծի վե գե տա տիվ ձևեր կամ 

ցիստեր կղան քում 
•	 կ լի նի կա կան և
•	  հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ ներ:

 Բու ժում.  Հի վան դու թյան թեթև և մի ջին ծան րու թյան ձևե րի բուժ ման 
հա մար բա վա կա նին ար դյունա վետ է մետ րո նի դա զո լի օգ տա գոր ծումը: Սա-
կայն նա խընտ րե լի է օք սի տետ րա ցիկ լի նի (տեր ա մի ցի նի) ըն դու նու մը՝ 500 մգ 
x 3 ան գամ օր վա ըն թաց քում x 10 օր, կամ յո դի նոլի՝ 650 մգ x 3 ան գամ օր-
վա ըն թաց քում x 20 օր: Բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան հա մար խոր հուրդ է 
տրվում աս կոր բի նաթթ վի նե րըն դուն ման (per օս) կամ նե րե րա կային նշա նա-
կում: Հի վան դու թյան եր կա րատև ըն թաց քի դեպ քում ցուց ված է նաև կազ դու-
րիչ թե րա պիան:
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ԼՅԱՄԲ ԼԻ ՈԶ 
Giardiasis (A07.1)

 Հա րու ցի չ. Ին վա զիայի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը միաբ ջիջ Lamblia intesti-
nalis-ն է (ար տա սահ մա նում  այն հայտ նի է Giardia lamblia ան վա նու մով, իսկ 
հի վան դու թյու նը կոչ վում է ժիար դիազ): 

Վա րա կի աղ բյու ր. Վա րա կը կրում և տա րա ծում է հի վանդ մար դը կամ 
մա կա բու ծա կի րը: 

 Փո խանց ման մե խա նիզմ. Հի վան դու թյու նը փո խանց վում է կղան քա բե րա-
նային մե խա նիզ մով:

 Փո խանց ման ուղի. Փո խանց վում է կոն տակ տային, սնն դային, ջրային փո-
խանց ման ուղի նե րով:

 Գաղտ նի շր ջան. Գաղտնի շրջանը տևում է սո վո րա բար 3-25 օր, մի ջի նը՝ 
7-10 օր:

 Վա րա կե լի ու թյան շր ջան. Վա րա կիչ է ին վա զիայի առ կա յու թյան ամբո ղջ 
ըն թաց քում:

 Մե կու սա ցում. Հի վան դը մե կու սաց վում է հի վան դու թյան ամբո ղջ ըն-
թաց քում, մինչև բու ժու մից հե տո լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան բա ցա սա կան 
պա տաս խա նը:

 Բու ժու մից հե տո հս կո ղու թյուն.  Բու ժու մից հե տո կա տար վում է հս կո ղա-
կան մա կա բու ծա բա նա կան հե տա զո տու թյուն:

 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն. Իրա կա նաց վում է ը ստ կլի նի կա կան և 
հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցում նե րի, նշա նակ վում է ան հա տա կան՝ ը ստ բու-
ժող բժշ կի հայե ցո ղու թյան: Ձգձգ վող ըն թաց քով, թույլ ֆի զի կա կան կա րո ղու-
թյուն նե րով ան ձանց՝ 6 ա միս՝ 2-3-ա կի կղան քի հե տա զո տու թյամբ և զնն մամբ: 

Ախ տա ծա գու մ. Lamblia intestinalis-ի ցիս տա նե րը  → բազ մա նա լով մար սո-
ղա կան հա մա կար գի բա րակ և հաստ ա ղի քնե րում ա ռա ջաց նում են ա ղիք նե րի 
պա տի մե խա նի կա կան գրգ ռում → ինչ պես նաև աղիքների պա տի նյար դային 
վեր ջա վո րու թյուն նե րի գրգ ռում, → ո րը հանգեցնում է ա խտա բա նա կան ռեֆ-
լեկ տոր ռեակ ցիա ների → սնն դա նյու թե րի ներծծ ման խան գա րման (ա ռա ջին 
հեր թին ճար պե րի և վի տա մին նե րի, ինչ պես նաև ած խաջ րատ նե րի և սպի տա-
կուց նե րի) թա վիկ նե րի կող մից → D-կ սի լո զայի և ցիա նո կո բա լա մի նի ներծծ ման 
խան գա րման → ինչն էլ իր հեր թին հանգեցնում է ին վեր տա զայի, լակ տա զա 
ֆեր մենտ նե րի ակ տի վու թյան խան գա րման → լյար դի և աղիքների ֆունկ ցիա-
նե րի խան գա րման → վա րակ վա ծի օր գա նիզ մի գերզ գայ նա ցման:

Կ լի նի կա.  Տար բե րում են ա ղի քային լյամբ լի ո զի  կլի նի կա կան 2 ձև՝ 
1. Ա ռաջ նային վա րակ՝ լու ծով, մար սո ղա կան ուղում ներծծ ման գործըն-

թաց նե րի խան գար ման կլի նի կա կան ախ տան շան նե րով և լա բո րա-
տոր հաս տատ մամբ: 
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2. Ձգձգ վող, ախ տա դար ձող ըն թացք՝ աղիքների լոր ձա թա ղան թի յու-
րա հա տուկ կամ ոչ սպե ցի ֆիկ յու րա հա տուկ ռե զիս տա կա նու թյան 
խան գա ր մամբ:

 Ո րոշ կլի նի ցիստ ներ ա ռանձ նաց նում են լյամբ լի ո զի նյար դա բա նա կան 
ձևը: Հայտ նի են նաև ա լեր գիկ դրսևո րում նե րով լյամբ լի ո զի կլի նի կա կան 
ձևեր: 

Ե րե խա նե րի շրջանում ա ռաջ նային ին վա զիան սո վո րա բար ուղեկց վում է 
ար տա հայտ ված կլի նի կա կան ախ տան շա ննե րով՝

•	  ցավ ո րո վայ նի շր ջա նում 
•	 նող կանք 
•	 ո րո վայ նի փք վա ծու թյուն 
•	 հա ճա խա կի հե ղուկ, ան գույն կղանք լոր ձի պա րու նա կու թյամբ 
•	 ո րո վայ նի ջղաձ գու թյուն 
•	 ներծծ ման խան գա րում ներ 
•	 քա շի կո րուստ: 

Մե ծա հա սակ նե րի շրջանում հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ 
ա նախ տա նիշ:

 Լյամբ լի ո զի կլի նի կա կան դա սա կար գում.
1. Ա ռանց կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի լյամբ լի ոզ (լա տենտ)
2. Կ լի նի կա կան դրսևո րում նե րով լյամբ լի ոզ (մա նի ֆես տային) 
ա) Ա ղի քային ձև 
•	 աղիքների ֆունկ ցի ո նալ խան գա րում ներ (դո ւո դե նիտ, էն տե րիտ, 

 դո ւո դե նո գաստ րալ ռեֆ լյուքս, գաստ րոէն տե րիտ)
բ) Բի լիար-պանկ րեա տիկ ձև
•	  լե ղու ղի նե րի դիս կի նե զիա, ռեակ տիվ պանկ րեա տիտ

գ) Ար տաա ղի քային դրսևո րում նե րի ձև
•	  նեյ րո ցիր կու լյա տոր դիս ֆունկ ցիա 
•	 աս տե նոնև րո տիկ հա մախ տա նիշ
•	 ա լեր գիա

դ) Խա ռը ձև: 
Ախ տո րո շում
Կ լի նի կա կան ցու ցում ներ.
•	  մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի առ կա յու թյուն, հա-

ճա խա կի սրա ցում նե րով քրոնիկա կան ըն թաց քի մի տում
•	  նեյ րո ցիր կու լյա տոր դիս ֆունկ ցիա 
•	 ա րյան կա յուն է ո զի նո ֆի լիա 
•	 ա լեր գիկ դրսևո րում ներ
•	  ճա նա պար հոր դող նե րի դիա րեա:
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 Լա բո րա տոր ախ տո րո շում. հե տա զոտ վում են՝
•	  Հի վան դի կղան քը և տաս ներ կու մատ նյա աղիքի պա րու նա կու թյու նը: 

Ձևա վոր ված կղան քում հայտ նա բեր վում են հա րու ցի չի միայն ցիս տե-
րը, իսկ հե ղուկ ու կի սաձևա վոր ված կղան քում և տաս ներ կու մա տնյա 
աղիքի պա րու նա կու թյան մեջ՝ վե գե տա տիվ ձևե րը և ցիս տե րը: 

•	 Ի մու նա ֆեր մեն տային ա նա լիզ (Ի ՖԱ) կամ կղան քում հա կա մար մին-
նե րի հայտ նա բե րում:

 Բու ժում. Հա կա լյամբ լի ո զային պատ րաս տուկ ներ՝ ֆու րա զո լի դոն, մետ րո-
նի դա զոլ, տի նի դա զոլ, օր նի դա զոլ, մակ մի րոր:

 ՏՈՔ ՍՈՊ ԼԱԶ ՄՈԶ 
Toxoplasmosis (B58)

 Հա րու ցի չ. Հարուցիչը Tocsoplasma gondii ներբջ ջային պայ մա նա կան-ախ-
տա ծին մա կա բույծն է:

 Վերջ նա կան տե րը կա տուն է՝ հա րու ցի չը մա կա բուծ վում է աղիքների է պի-
թե լային բջիջ նե րում, որ տեղ ան ցնում է սե ռա կան զար գա ց ման ցիկլ: 

Մի ջան կյալ տե րերը մար դիկ են, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ները, 
կրծող ները և այլն, ո րոնց օր գա նիզ մում տե ղի է ունե նում ան սեռ զար գա ցու մը: 

Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է կղան քա բե րա նային, 
կեն ցա ղա կոն տակ տային, ո ւղ ղա ձիգ մե խա նիզմ նե րով:

 Փո խանց ման ուղի՝  
•	 կա տու նե րի օօ ցիս տեր պա րու նա կող կղան քով աղ տոտ ված սնն դի և 

ջրի մի ջո ցով,
•	  մի ջան կյալ տե րեր 
•	 ար ձա նագր վել են նաև տոք սոպ լազ մո զի դեպ քեր  լա բո րա տոր ա պա-

կե ղե նի և լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի հետ շփ ման ար դյուն քում,
•	  կա տու նե րի հետ ան մի ջա կան շփու մը կա րող է ունե նալ հա մա ճա րա-

կա բա նա կան նշա նա կու թյուն, 
•	 ըն կերք,
•	  զար գա ցած ե րկր նե րում գե րակշ ռում է վա րա կի քսե նոտ րոֆ 

փո խան ցու մը:
 Մե կու սա ցում.   Տոք սոպ լազ մո զով վա րակ ված հի վան դը շր ջա պա տի հա-

մար վտանգավոր չէ, այդ պատ ճա ռով հի վան դի մե կու սա ցում չի պա հանջ վում:
 Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն.  Շա րու նա կա կան հս կո ղու թյան  տևո ղու-

թյու նը ո րո շում է վա րա կա բա նը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում շա րու նա կա կան 
հս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ վում են նաև նյար դա բա նը, ակ նա բույ ժը: 
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Ախ տա ծա գում.  Հա րուցիչի ներ թա փան ցու մը օր գա նիզմ ա ռա ջաց նում է 
օր գա նիզ մի յու րա հա տուկ ախ տա հա րում: Tosoplasma gondii-ով վա րա կու մը 
հանգեցնում է → ախ տա հար ված բջիջ նե րի քայ քա յման → միկ րո նեկ րոզ նե րի 
ա ռա ջա ցման և→ դան դա ղեց ված տի պի գերզ գա յու նու թյան և հա կա ծին-հա-
կա մար մին ռեակ ցիայի զար գա ցման:

Կ լի նի կա. Ներ կա յում պայ մա նա կա նո րեն տար բե րում են տոք սոպ լազ մո-
զային վա րա կի՝ ՏՎ-ի  կլի նի կա կան ըն թաց քի 5 տար բե րակ՝

1. բ նա ծին տոք սոպ լազ մոզ,
2. քրոնիկա կան տոք սոպ լազ մային լիմ ֆա դե նո պա թիա,
3.  թեթև և/ կամ ինք նա բե րա բար բուժ վող վա րակ,
4.  խո րի ո րե տի նիտ և էն ցե ֆա լիտ,
5.  տե ղային և դի սե մի նաց ված ձևեր յաթ րո գեն իմու նաան բա վա րա րու-

թյամբ հի վանդ նե րի դեպքում: 
Որ պես ա ռան ձին կլի նի կա կան ձև նկա րագր վում է ՁԻ ԱՀ-ա սո ցաց ված (ին-

դի կա տոր) տոք սոպ լազ մոզ՝ ԿՆՀ-ի բազ մաօ ջա խային ախ տա հա րում նե րով:
 Սուր ձեռք բե րո վի ՏՎ. Եր բեմն ըն թա նում է վա րա կային մո նո նուկ լե ո զի 

նման (տենդ, սար սուռ, մկա նա ցա վեր, դյուր հոգ նած ու թյուն):
Քրոնիկ ձեռք բե րո վի ՏՎ. Կա րող է լի նել սուր փու լի շա րու նա կու թյուն, 

բայց ա վե լի հա ճախ զար գա նում է վա րա կու մից ան մի ջա պես հե տո: Հիմ նա-
կան դրսևո րում ներն են՝ ֆունկ ցի ո նալ խան գա րում ներ և ա լեր գիկ ռեակ ցիա-
ներ, լիմ ֆա դե նո պա թիա:

Հ ղի նե րի ձեռք բե րո վի ՏՎ. Այս դեպ քում կի նը կա րող է վա րա կել պտ ղին և 
ծնն դա բե րել բնա ծին ՏՎ ե րե խա:

Պտ ղի  բնա ծին ՏՎ. Ներ կա յում տար բե րում են այս ձևի 4 տար բե րակ՝
1.  նե ո նա տալ կլի նի կո րեն մա նի ֆես տային տոք սոպ լազ մոզ,
2.  նո րած նի կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին տար բեր ծան րու թյան մա նի-

ֆես տային տոք սոպ լազ մոզ, 
3. ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի շրջանում նախ կի նում չախ տո րոշ ված 

բնա ծին ՏՎ հետևան քային երևույթ ներ, 
4. ա նախ տա նիշ բնա ծին ՏՎ:

Յաթ րո գեն իմու նաան բա վա րա րու թյամբ հի վանդ նե րի ՏՎ. Այս ձևը հան-
դի պում է օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման ժա մա նակ և նկա րագր վում է XX 
դա րի կե սե րից: Տար բե րում են եր կու իրա վի ճակ՝ 

Ա. տոք սոպ լազ մայով վա րակ ված օր գա նի փոխ պատ վաս տու մը կա տար-
վել է շճա նե գա տիվ ռե ցի պիեն տին,

Բ. օր գան նե րի փոխ պատ վաս տու մը կա տար վել է շճա նե գա տիվ դո նո րից 
լա տենտ վա րա կով շճադ րա կան ռե ցի պիեն տին: 

Ախ տո րո շում
 Ձեռք բե րո վի ՏՎ ախ տո րո շու մը չա փա զանց դժ վար է.
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•	  մա կա բու ծա բա նա կան ախ տո րո շու մը գործ նա կա նում ան հնար է,
•	  հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հուշ,
•	 շ ճա բա նա կան ախ տո րո շում՝

-  խոր հուրդ է տր վում կա տա րել զու գա հեռ եր կու շճա բա նա կան մե-
թոդ նե րով՝ ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա և իմու-
նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի ռեակ ցիա  կամ  իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի 
ռեակ ցիա և իմու նա ֆեր մեն տային քն նու թյուն,

-  միև նույն ռեակ ցիա յում զույգ շի ճուկ նե րի հե տա զո տում (2-4 շա-
բաթ ը նդ մի ջու մով):

Բ նա ծին ՏՎ ախ տո րո շում.
 Ներ կա յում մշակ ված են բնա ծին ՏՎ պրե նա տալ ախ տո րոշ ման մե թոդ ներ.
•	 ա րյան հե տա զո տու թյուն (կոր դո ցեն տե զից հե տո)՝ տոք սոպ լազ մա նե-

րի առ կա յու թյուն մկ նե րի վրա կեն սան մու շի մե թո դով, 
•	 ամ նի ո տիկ հե ղու կի հե տա զո տում (ամ նի ո ցեն տե զից հե տո)՝ տոք սոպ-

լազ մա նե րի առ կա յու թյուն մկ նե րի վրա կեն սան մու շի մե թո դով,
•	 պտ ղի ա րյան մեջ IgM-ի հայտ նա բե րում,
•	  պար բե րա կան գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն (ու ղե ղի կողմ նային 

փո րոք նե րի չա փե րի հս կում):
 Նո րա ծին նե րի ախ տո րո շու մը պետք է  հիմն վի ե րե խայի և մոր հա մա լիր 

կլի նի կա կան և իմու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վրա:
 Բու ժում
 Ձեռք բե րո վի ՏՎ բու ժու մը կա տար վում է ը ստ ստան դարտ սխե մայի՝ տին-

դու րին, սուլ ֆա դիա զին և այլն: 10 օր վա ը նդ մի ջու մից հե տո 7 օր վա շր ջա փու լը 
կա րող է կրկն վել: Բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը 80-90% է:

 Ձեռք բե րո վի ՏՎ բուժ ման սխե մա
 Վեր ջին տա րի նե րին ՏՎ բուժ ման նպա տա կով կի րա ռում են բի սեպ տոլ 

(կոտ րի մոք սա զոլ):
Բ նա ծին տոք սոպ լազ մո զի պրևեն տիվ բու ժում
Ն պա տա կն է ո չն չաց նել ա րյան մեջ տրո ֆո զոիտ նե րը և կան խել դրանց 

տրանսպ լա ցեն տար փո խան ցու մը պտ ղին կամ էլ թու լաց նել պտ ղի մեջ վա-
րա կի ծան րու թյու նը: Պրեևեն տիվ բու ժու մը սկ սում է ոչ ա վե լի շուտ, քան 3 
տրի մեստ րի սկզ բում, ան ցկաց վում է տին դու րի նով + դե պո յաց ված ազ դե ցու-
թյամբ սուլ ֆա նի լա միդ ներ + ֆո լաթ թու: 
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Կ ՐԻՊ ՏՈՍ ՊՈ ՐԻ ԴԻ ՈԶ 
Cryptosporidiosis (A 07.2)

 Հա րու ցի չը.   Հի վան դու թյան հա րու ցի չը Cryptosporidium parvum-ն է:
 Վա րա կի աղ բյուր. Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում վա րա կի աղ բյուր են 

տնային (շ ներ, կա տու ներ) կամ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ները (գա-
ռներ, խոճ կոր ներ, հոր թեր): Պրո պա գա տիվ փուլ է աղիքներում հա սու նա ցած 
օօ ցիս տը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է կղան քա բե րա նային 
ճանապարհով, ներ կա յում նկա րագր ված են նաև օ դակա թի լային և սե ռա կան 
փո խան ցման մե խա նիզմ նե րը: 

Գաղտ նի շր ջան.    Ին կու բա ցի ոն շր ջա նը իմու նա կոմ պե տենտ ան ձանց 
շրջանում տա տան վում է 5 օ րից մինչև 2 շա բաթ: 

Վա րա կե լի ու թյուն.  Հի վան դու թյու նը տևում է 1-2 շա բաթ և չբուժ վե լու պա-
րա գա յում ա վարտ վում է ա ռող ջա ցու մով 2-3 շա բաթ ան ց: Մա կա բույծ նե րը 
կղան քում վե րա նում են կլի նի կա կան ա ռող ջա ցու մից 2-3 շա բաթ հե տո, ին չը 
ստեղ ծում է հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման լրա ցու ցիչ 
դժ վա րու թյուն ներ: Նկա րագր ված ամ բողջ ժա մա նա կաշր ջա նը հա մար վում է 
վա րա կե լի ու թյան շր ջան: 

Ախ տա ծա գու մը.  Ա ղի քային կրիպ տոս պո րի դի ո զի հիմ նա կան ախ տա բա-
նա կան օ ղակ ներն են՝

•	  վա րա կի պեր սիս տեն ցիա և հա րու ցիչ նե րի կո լո նի զա ցում (կու տա-
կում) աղիքների լոր ձա թա ղան թի մա կե րե սին,

•	  միա ցում է պի թե լիալ բջիջ նե րին և դրանց ախ տա հա րում, 
•	 աղիքների ներծ ծո ղա կան, գեղ ձա զա տիչ (սեկ րե տո րային) և ֆեր մեն-

տա տիվ ֆունկ ցիա նե րի խան գա րում՝ լու ծի զար գա ցու մով, 
•	 ի մու նա գե նե զի գոր ծըն թա ցի ձևա վո րում և իմու նի տե տի զար գա ցում, 
•	 օր գա նիզ մի ա զա տու մը հա րու ցի չից և աղիքների լոր ձա թա ղան թի 

ախ տա հար ված մա սե րի վե րա կանգ նում:
 Հի վան դու թյան ծան րու թյու նը և տևո ղու թյու նը ո րո շող կարևոր գոր ծոն է 

տի րոջ իմու նային հա մա կար գի վի ճա կը (ի մու նային ստա տու սը):
Կ լի նի կա. Կրիպ տոս պո րի դի ո զը, որ պես հի վան դու թյուն, ըն թա նում է կլի-

նի կա կան 2 ձևով, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են վա րակ ված ան ձի իմու նային 
հա մա կար գի վի ճա կով.

1. կ րիպ տոս պո րի դի ո զը սուր, ոչ եր կա րատև ա ղի քային վա րակ է, ո րն 
ըն թա նում է ինչ պես ինք նա բե րա բար բուժ վող լուծ, 

2. ի մու նաան բա վա րա րու թյամբ տա ռա պող հի վանդ նե րի դեպքում 
կրիպ տոս պո րի դի ո զը ծանր քրոնիկ փոր լու ծային հի վան դու թյուն է, 
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ո րը հա մա պա տաս խան բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում կա րող է 
ունե նալ մա հա ցու ե լք:

Որոշ դեպքերում կրիպ տոս պո րի դի ո զի ժա մա նակ զար գա նում են ռեակ-
տիվ պանկ րեա տիտ, ռեակ տիվ ա րթ րիտ, Ռեյ տե րի հա մախ տա նիշ (ու րեթ րիտ, 
կո նյուկ տի վիտ, պո լիարթ րիտ):

Կրիպ տոս պո րի դային գաստ րոէն տե րի տի կամ էն տե րո կո լի տի հիմ նա կան 
կլի նի կա կան ախ տան շան ներն են՝ փոր լու ծու թյուն (օ րը 2-6 ան գամ), հե ղու կի 
կո րուս տը կա րող է հաս նել մարմ նի զանգ վա ծի 10%-ին, լուծն ուղեկց վում է 
տեն դով, սրտ խառ նո ցով, փսխու մով, ա խոր ժա կի ան կու մով, գլ խա ցա վով, 
մկա նա ցա վե րով:

Ծանր կրիպ տոս պո րի դային վա րա կի ռիս կային խմբում են հետևյալ 
հի վանդ նե րը՝

•	 բ նա ծին հի պոգ լո բու լի նե միա նե րով,
•	 IgA-ի ան բա վա րա րու թյամբ,
•	 ջր ծա ղի կով,
•	  թա լա սե միայով,
•	 ին սու լի նա կա խյալ շա քա րային դիա բե տով,
•	  նե ոպ լազ մա նե րով,
•	  ՄԻ ԱՎ-վա րա կով,
•	  թե րսն վող ե րե խա ներ: 

Ախ տո րո շու մը՝
•	 կ լի նի կա կան ախ տո րո շում 
•	 լա բո րա տոր ախ տո րո շում

1.  հա րուցիչի հայտ նա բե րու մը կղան քում մա կա բու ծա բա նա կան հե-
տա զոտ ման մե թո դով

2.  Հա մա պա տաս խան հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րում իմու նո-
ֆեր մեն տային քն նու թյան մե թո դով (Ի ՖԱ=ELISA) 

3. Ի մու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի ռեակ ցիայի մի ջո ցով կղան քում հա-
կած նի հայտ նա բե րում

4. ՊՇՌ-ի մի ջո ցով կղան քում հա կած նի հայտ նա բե րում:
 Բու ժու մը.. Բուժ ման խն դի րը դեռևս մնում է չլուծ ված: Ար դյու նա վետ 

պատ ճա ռա գի տա կան  մի ջոց ներ դեռ հայտ նա բեր ված չեն: Ներ կա յում կի րառ-
վում է բուժ ման հետևյալ սխե ման՝ 

•	 ախ տա ծա գու մային թե րա պիա՝ օ րալ և պա րէն տե րալ ռե հիդ րա տա-
ցիա ստան դարտ ա ղային լու ծույթ նե րով, ֆեր մենտ ներ, վի տա մին-
ներ, հա տուկ սնն դա կարգ 

•	 ախ տան շա նային  թե րա պիա;
•	 պ րո բիր տիկ ներ՝ բի ֆի դում բակ տե րին, լակ տո բակ տե րին: Պրե բի ո-

տիկ՝ խի լակ-ֆոր տե 
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•	 ի մու նագ լո բու լի նային պատ րաս տուկ 
•	 որ պես հա կա բի ո տիկ կի րառ վում է պա րո մո մի ցին, չնա յած նրան, որ 

այն ունի ժա մա նա կա վոր ազ դե ցու թյուն: 

Պ ՆԵՎ ՄՈ ՑԻՍ ՏՈԶ 
Pneumocystosis (B59)

 Հա րու ցիչ. Հի վան դու թյան հա րու ցի չը Pneumocystis carinii պայ մա նա կան-
ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ ներն են: 

Վա րա կի աղ բյուր. Մար դու հա մար վա րա կի աղ բյուր կա րող է հան դի սա-
նալ միայն մար դը, կեն դա նի նե րի համար՝ կեն դա նի նե րը:

 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Վա րա կը փո խանց վում է օ դա կա թի լային մե-
խա նիզ մով: Վեր ջերս գրա կա նու թյան մեջ հայտն վել են բազ մա թիվ տվյալ ներ 
նաև փո խանց ման ո ւղ ղա ձիգ մե խա նիզ մի մա սին:

 Գաղտ նի շր ջան.    Գաղտ նի շր ջա նը ե րե խա նե րի դեպքում տևում է մինչև 
28 օր, մե ծա հասակ նե րի դեպքում՝ 2-5 օր:

 Վա րա կե լի ու թյուն. Քա նի որ պնև մո ցիս տո զը օ պոր տու նիս տա կան վա րակ 
է, պնև մո ցիստ նե րով վա րա կե լի ու թյու նը կախ ված է տվյալ ան ձի կամ պո պու-
լյա ցիայի իմու նային հա մա կար գի՝ իմուն ստա տու սի վի ճա կից:

 Մե կու սա ցում.  Հի վան դի մե կու սա ցում չի պա հանջ վում:
 Շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյուն՝  ձևա վոր ված չէ: 
Ախ տա ծա գում. Պնև մո ցիս տային թո քա բոր բի ախ տա ծա գու մը պայ մա նա-

վոր ված է՝
•	  թո քի ին տերս տի ցիալ հյուս ված քի մե խա նի կա կան ախ տա հա րմամբ 

(մա կա բույ ծի կող մից),
•	  բոր բո քային բջիջ նե րով (ալ վե ոլ նե րի պա տե րը ին ֆիլտ րաց վում են 

մո նո նուկ լեար նե րով, ին տերս տի ցի ու մի բջիջ նե րը՝ պլազ մա տիկ 
բջիջ նե րով),

•	 այս գոր ծըն թա ցի հետևան քով զար գա նում է ալ վե ո լյար-կա պի լյար 
բլոկ (ալ վե ո լյար-զար կե րա կային գրա դիեն տի բարձ րա ցում, ռես պի-
րա տոր ալ կա լոզ, թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյան իջե ցում), ո րը 
հան գեց նում է ծանր ա նոք սիայի, հի վանդ նե րի մահ վան՝ հա րա ճուն 
շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նից:

Կ լի նի կա. Պնև մո ցիս տո զի կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը պո լի մորֆ են և 
ո րոշ վում են տվյալ մար դու իմու նային ստա տու սով: Պնև մո ցիս տային վա րա-
կի մա նի ֆես տային ձևե րը գրանց վում են և՛ ե րե խա նե րի և՛ մե ծա հա սակ նե րի 
շրջանում, բայց կլի նի կա կան ար տա հայ տում նե րը տար բեր են:
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 Հա մա ճա րա կա բա նա կան կամ ման կա կան պնև մո ցիս տո զը հայտ նա բեր վում 
է ան հաս՝ 2-6 ա մսական ե րե խա նե րի շրջանում, ո րոնք հա ճախ ունե նում են նաև 
ուղեկ ցող ցի տո մե գա լո վի րու սային վա րակ: Ման կա կան պնև մո ցիս տոզն ըն թա-
նում է որ պես դա սա կան ին տերս տի ցիալ թո քա բորբ: Տար բե րում են հի վան դու-
թյան սկզբ նա կան կամ այ տու ցային շր ջան, բուռն կլի նի կա կան դրսևո րում նե-
րի կամ ա թե լեկ տա տիկ շր ջան և ո ւշ կամ էմ ֆի զե մա թոզ շր ջան, ո րի ժա մա նակ 
զար գա նում են պնև մո ցիս տային վա րա կին բնո րոշ բար դու թյուն նե րը՝ սպոն տան 
պնև մո թո րաքս, պնև մո մե դիաս թի նում, են թա մաշ կային էմ ֆի զե մա: 

Մե ծա հա սակ նե րի դեպքում վա րա կը բնո րոշ վում է ա ռա վել ծանր ըն թաց-
քով: Մե ծա հա սակ նե րի կամ սպո րա դիկ պնև մո ցիս տոզ հիմ նա կա նում զար-
գա նում է բնա ծին կամ ձեռք բե րո վի իմու նաան բա վա րա րու թյամբ տա ռա պող 
ան ձանց շրջանում: Դիտ վում են՝ տենդ, գլ խա ցա վեր, թու լու թյուն, քրտ նե լի-
ու թյուն, ցավ կրծ քա վան դա կում, ծանր շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյան վառ 
ար տա հայտ ված երևույթ ներ:

 Բա ցի պնև մո ցիս տային թո քա բոր բի, թո քային ձևից իմու նաան բա վա րա-
րու թյամբ տա ռա պող ան ձանց շրջանում նկա րագր ված են ա տի պիկ ար տա-
թո քային ձևեր: 

Ախ տո րո շում՝
•	 կ լի նի կա կան ախ տո րո շում
•	  մա կա բու ծա բա նա կան՝ խոր խի, բրոն խոալ վե ո լյար լա վա ժի, տրանսբ-

րոն խեալ կամ բաց բի ոպ սիայի մի ջո ցով ստաց ված հե ղու կի յու րա-
հա տուկ հե տա զո տում

•	 շ ճա բա նա կան ախ տո րո շում՝ իմու նաֆեր մեն տային քն նու թյուն՝ 
Ի ՖԱ=ELISA (յու րա հա տուկ IgG և IgM-հա կա մար մի նե րի հայտ նա բե-
րում) կամ իմու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցիայի ռեակ ցիա

•	 ՊՇՌ (պո լի մե րային շղ թա յա կան ռեակ ցիա)՝ P.carinii հա կա գե նի 
հայտ նա բե րում:

 Բու ժում. Կա տար վում է տար բեր դե ղա մի ջոց նե րով՝ բի սեպ տոլ, տրի մե տոպ-
րիմ, պեն տա մի դին, տրի մետ րեք սատ, պրի մա խին + կլին դա մի ցին, ա թա վա քոն, 
տրի խո պոլ, ֆու րո զո լի դոն, կոր տի կոս տե րոիդ ներ՝ ա ռա ջին 72 ժամ վա ըն թաց քում:

 ՈՋ ԼՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ( Պե դի կու լոզ),  
Pediculosis (B 85)

 Հա րու ցիչ ներ. Հայտ նի է մար դու ո ջի լի ե րեք տե սակ՝ հա գուս տի (Pediculus 
corporis de Geer, 1778), գլ խի (Pediculus capitis de Geer, 1778) և ցայլ քի  (Phthirus 
pubis L., 1758):
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 Փո խանց ման մե խա նիզմ.   Գլ խի և հա գուս տի ո ջիլ նե րը փո խանց վում են ախ-
տա հար ված մար դու կամ վեր ջի նիս կող մից օգ տա գործ ված ա ռար կա նե րի հետ 
ան մի ջա կան շփ ման ճա նա պար հով: Հի վան դու թյան փո խան ցու մը հնա րա վոր է 
նաև հի վան դի կող մից օգ տա գործ ված գլ խարկ նե րի, ան կող նու, սան րի մի ջո ցով:

Բ ծա վոր տիֆ՝ հա րու ցի չը տե ղա կայ վում է ոջի լի ստա մոք սի կամ  բա րակ 
աղիքի է պի թե լի բջիջ նե րում և, բազ մա նա լով, ար տա զատ վում է ար տա թո րան-
քի հետ: Մար դը վա րակ վում է բծա վոր տի ֆով, ե րբ վա րակ ված ո ջի լի խայ թե-
լու ար դյուն քում քո րի  կամ մի ջա տի ճզմ վե լու ժա մա նակ ար տա զա տուկ նե րը 
ան ցնում են ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րի մեջ: 

Հե տա դարձ տիֆ. սպի րո խետ ներն ա րյան հետ թա փան ցում են ոջի լի 
ստա մոքս, իսկ հե տո՝ մարմ նի խո ռոչ: Մար դը ախ տա հար վում է քո րե լիս, վա-
րակ ված ոջ իլի ճզմ վե լու հետևան քով՝ տա րա ծե լով սպի րո խետ նե րը մաշ կի 
մա կե րե սային հատ ված նե րի կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա:

Ցայլ քո ջիլ նե րը հիմ նա կա նում փո խանց վում են սե ռա կան ճա նա պար հով:
 Վա րա կե լի ու թյուն.  Տևում է այն քան ժա մա նակ, մինչև հա սուն ո ջիլ նե րը 

և վեր ջին նե րիս ձվիկ նե րը պահ պա նում են իրենց կեն սու նա կու թյու նը մարդ-
կանց կամ վեր ջին նե րիս կող մից օգ տա գործ ված ա ռար կա նե րի վրա։ Գլ խի և 
հա գուս տի ո ջիլ նե րը տի րոջ օր գա նիզ մից դուրս պահ պա նում են իրենց կեն-
սու նա կու թյու նը 7-10 օր վա ըն թաց քում, իսկ ցայլ քո ջի լը՝ միայն 2 օր: 

Մե կու սա ցում. Մե կու սա ցում պա հանջ վում է մինչև ո ջիլ նե րի և դրանց 
ձվիկ նե րի վե րա ցու մը:

 Շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյուն.  չի պա հանջ վում: 
Ախ տա ծա գում. Ոջ լի կծում, թքի գրգ ռիչ ազ դե ցու թյու նը → ա ռա ջաց-

նում է մաշ կի կարմ րու թյուն → և պա պու լայի ա ռա ջա ցում → ո րը հե տա գա-
յում վե րած վում է մաշ կի կոշ տաց ման → այ նու հետև մե լա նո դեր միայի (մաշ կի 
պիգ մեն տա ցիա):

Կ լի նի կա՝  Ոջ լո տու թյան հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն են՝ 
- թե փո տու թյամբ և ո րոշ դեպքերում՝ ա լեր գիայով ուղեկց վող քոր, 
- ո ջիլ նե րի խայ թե լու, ինչ պես նաև թքի ազ դե ցու թյան հետևան քով մաշ-

կի կոշ տա ցում,
- մի ջատ նե րի թքի ազ դե ցու թյամբ հյուս ված քային ա րյու նա զե ղում նե րի 

և բոր բո քային գոր ծըն թա ցի պատ ճա ռով մաշ կի մե լա նո դեր միա և 
պիգ մեն տա ցիա,

- կոլ տուն՝ բա վա կա նին հազ վա դեպ երևույթ է, ո րը սկս վում է  գլ խի թե-
փո տու թյամբ, մա զե րը խճճ վում և սոսնձ վում են թա րա խա լոր ձային 
ար տա զա տուկ նե րով, ո րոնք կեղև նե րի ձևով չո րա նում են գլ խի վրա, 
իսկ նրանց տակ մնում է  խո նավ մա կե րես:

 Թե փե րը նպաս տում են մաշ կի ե րկ րոր դային հի վան դու թյուն նե րի՝ դեր մա-
տիտ նե րի, էկ զե մա նե րի և այլ նի ա ռա ջաց մա նը: Եր բեմն խիստ ար տա հայտ ված 
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ոջ լո տու թյան դեպ քում ի հայտ է գա լիս են թա տեն դային ջեր մու թյուն և ավ-
շային հան գույց նե րի մե ծա ցում: 

Ախ տո րո շում. Ո ջիլ նե րի տե ղա կայ ման մա սե րի զն նում հա րուցիչի հա ջոր-
դող իդեն տի ֆի կա ցիայով՝ նույ նա կա նաց մամբ: Pediculus capitis-ը ապ րում և 
բազ մա նում է գլ խի մա զե րում, որ տեղ էլ ձվիկ ներ է դնում: Pediculus corporis-ը՝ 
հա գուս տի և ներք նազ գես տի ծալ քե րում, որ տեղ ձվիկ ներ է դնում, կպց նե լով 
դրանց հա գուս տի կտո րին: Phthirus pubis-ը ձվիկ ներ է դնում ցայլ քի մա զե րին, 
հոն քե րին, թար թիչ նե րին:

 Բու ժում. Ո ջիլ նե րի ո չն չաց ման հա մար կի րա ռում են ե րեք մե թոդ՝
•	  մե խա նի կա կան՝ ո ջիլ նե րի ո չն չա ցում սան րե լու, մա զե րը կտ րե լու և 

սափ րե լու մի ջո ցով,
•	  ֆի զի կա կան՝ ո ջիլ նե րի ո չն չա ցում բարձր կամ ցածր ջեր մու թյան մի ջո-

ցով, խոր հուրդ է տր վում Pediculus corporis-ով վա րակ ման դեպ քում,
•	  քի միա կան՝ պե դի կու լի ցիդ նե րի (քի միա կան նյու թե րով ո ջիլ նե րի 

ո չնչա ցում) կի րա ռում: 

 ՔՈՍ 
Scabies (B68)

 Հա րու ցի չը.   Sarcoptes scabiei hօminis  տիզն է:
 Փո խանց ման մե խա նիզմ.  Էկ տո պա րա զի տը տա րած վում է կեն ցա ղա կոն-

տակ տային՝ ան մի ջա կան շփ ման ճա նա պար հով: 
Գաղտ նի շր ջան.  Գաղտ նի շր ջա նը  կյան քում ա ռա ջին ան գամ ախ տա-

հար ված նե րի շր ջա նում 2-6 շա բաթ է, կրկ նա կի ախ տա հար ված նե րի շր ջա-
նում՝ 1-4 օր:

 Վա րա կե լի ու թյուն. Վա րա կիչ է, քա նի դեռ առ կա են ձվիկ ներն ու հա սուն 
ձևե րը: Վա րա կե լի ու թյան շա րու նա կա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ձվիկ-
նե րի առ կա յու թյամբ: Վա րա կե լի ու թյան շր ջա նը ա վարտ վում է հա մա պա տաս-
խան բու ժու մից մեկ շա բաթ հե տո: 

Մե կու սա ցում. Հի վան դի մե կու սա ցում պար տա դիր է մինչև բուժ ման ա վար տը:
 Բու ժու մից հե տո հս կո ղու թյու ն. Սահ ման վում է 1 շա բաթ վա ըն թաց քում:
 Շա րու նա կա կան  հս կո ղու թյուն չի պա հանջ վում: 
Ախ տա ծա գում և կլի նի կա կան նկա րա գիր.  Ներդր վե լով մաշ կի է պի դեր-

մալ շեր տում՝ տզե րը մե խա նի կո րեն վնա սում են այն և, գրգ ռե լով նյար դային 
վեր ջույթ ները, ա ռա ջաց նում են ուժեղ քոր, ինչն էլ դառնում է կենտ րո նա կան 
նյար դային հա մա կար գի խան գար ման պատ ճառ: Ը նդ հա նուր դի մադ րո ղա-
կա նու թյան ան կման, ե րկ րոր դային միկ րոֆ լո րայի ներդր ման հետևան քով 
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ա ռա ջա նում են մաշ կա բոր բեր: Մաշ կը ախ տա հար ված հատ ված նե րում 
սկզբում թե փա կա լում է, այ նու հետև ա ռա ջա նում է փա փուկ կեղև, հե տա գա-
յում ախ տա հար ված մաշ կը կնճ ռոտ ում է, հաս տա նում, եր բեմն էլ ա ռա ջա նում 
են ճեղ քեր: Ախ տա հա րու մը հա ճախ ար տա հայտ վում է տա րա ծուն մաշ կա բոր-
բի (դեր մա տի տի) ձևով:

Հիմ նա կան կլի նի կա կան ախ տա նի շը քորն է, ո րի ախ տա ծա գու մը  բա-
ցատր վում է եր կա կի՝ 1. օր գա նիզ մի գերզ գա յու նա ցում տզի կեն սա գոր ծու-
նե ու թյան ար գա սիք նե րի, մաս նա վո րա պես, է քսկ րե մենտ նե րի հան դեպ, 
2. տզի շար ժում նե րի ժա մա նակ նյար դային վեր ջա վո րու թյուն նե րի գրգռ ման 
ար դյունք:

Կարևո րա գույն ախ տո րո շիչ նշան են քո սային ուղին և Գոր չա կո վի 
ախ տա նի շը: 

Ախ տո րո շու մը կա յաց վում է՝
1.  հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի տվյալ նե րի 
2.  հի վան դու թյան կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի 
3.  լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա:
 Լա բո րա տոր ախ տո րո շում՝
•	 մաշ կային քե րու կի ման րա դի տա կային հե տա զո տու թյամբ տզե րի և 

վեր ջին նե րիս ձվիկ նե րի  հայտ նա բե րում: 
Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը ան ցկաց նում են՝ 
•	 եղն ջա ցա նի, 
•	 էկ զե մայի,
•	  պի ո դեր միայի,
•	  վաս կու լի տի, 
•	 ա լեր գիկ և հեր պե տի ֆորմ դեր մա տի տի, 
•	 մի ջատ նե րի խայ թոց նե րի,
•	  կեղծ քո սի (կեն դա նի նե րի քո սային տզի կծում) հետ:

 Բու ժում.  Բուժ ման նպա տակն է ա կա րի ցիդ դե ղա մի ջոց նե րով հա րու ցի չի 
ո չն չա ցու մը և պայ քա րը միա ցող ե րկ րոր դային ֆլո րայի դեմ: Ա ռա վել հա ճախ 
կի րառ վում են ծծմ բի և բեն զիլ բեն զոա տի պատ րաս տուկ ներ օ ճա ռաս պիր-
տային (Ascabiol, Benzoseptol) և յու ղային (Novoscabiol) ձևե րով կամ ջրաօ ճա-
ռային սուս պեն զիա: Բուժ ման ըն թաց քում խոր հուրդ չի տր վում լո ղա նալ:





213 

Գ ԼՈՒԽ 2

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ,  
ՄԱԿՆ ՇՈՒՄ, ՓԱ ԹԵ ԹԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒՄ

 Ժա մա նա կա կից ա ռող ջա պա հու թյա նը բնո րոշ է հի վան դու թյուն նե րի ախ-
տո րոշ ման բարձր տեխ նո լո գիա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով հա գե ցած գոր-
ծըն թաց նե րի կի րա ռու մը, ո րոնց շար քում իրենց նշա նա կա լի դերն ու նշա-
նա կու թյունն ունեն լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րը: Օր գա նիզ մի ներ քին 
մի ջա վայ րի ցու ցա նիշ նե րը օ ժտ ված են բարձր ճշգր տու թյամբ, ին ֆոր մա տի-
վու թյամբ, օբյեկ տի վու թյամբ և ան փո խա րի նե լի են հի վան դու թյուն նե րի հայտ-
նա բեր ման ու բու ժա կան գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյան վե րահսկ ման 
տե սա կե տից: 

Ն մու շա ռու մը լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման նպա տա-
կով կեն սա բա նա կան նյու թե ր վերցնելու գոր ծըն թացն է: Կեն սա բա նա կան 
ան վտան գու թյան տե սան կյու նից պա ցիենտ նե րից վերց ված բո լոր նմուշ նե-
րը դի տարկ վում են որ պես պո տեն ցիալ վա րակ ված և/ կամ կեն սա բա նա-
կան վտանգ ներ կա յաց նող, հետևա բար աշ խա տա կից նե րը կեն սա բա նա կան 
նմուշ նե րի հետ աշ խա տե լիս պետք է հետևեն ան վտան գու թյան ա պա հով ման 
պա հանջ նե րին: 

Մ շակ ված են նմու շառ ման ը նդ հա նուր կա նոն ներ, ո րոնք վե րա բե րում են 
բո լոր տե սա կի կեն սա բա նա կան նյու թե րի նմու շառ մա նը: Այդ կա նոն նե րը ո ւղղ-
ված են պա ցիեն տի, նմու շա ռու մը իրա կա նաց նող ան ձի, շր ջա կա մի ջա վայ րի 
ան վտան գու թյան ա պա հո վմանը և վա րակ ման ռիս կի նվա զեց մանը: 

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՆՄՈՒ ՇԱՌ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

 Գո յու թյուն ունեն կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի նմու շառ ման հիմ նա կան 
կա նոն ներ, ո րոնք կի րա ռե լի են բո լոր տե սակ նե րի նմուշ նե րի նմու շառ ման 
հա մար.

•	  Կեն սա բա նա կան նյու թե րի նմուշ նե րը ան հրա ժեշտ է նմու շա ռել մինչև 
հա կա բի ո տիկ նե րով բու ժում սկ սե լը:
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•	  Մինչև նմուշ նե րը հա վա քե լը ան հրա ժեշտ է ստու գել պա ցիեն տի ան-
ձնա կան տվյալ նե րը՝ հարց նել պա ցիեն տին կամ նրա ազ գա կան նե-
րին, կամ պար զել նրա ան ձը այլ աղ բյուր նե րից:

•	  Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան են թա կա են ան մի ջա կան վա-
րա կի օ ջա խից վերց ված նյու թը (սա նի տա րա կան նմուշ ներ, շր ջա կա 
մի ջա վայ րի նմուշ ներ) կամ կլի նի կա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող և 
վա րա կի ըն թաց քը ար տա ցո լող կեն սա բա նա կան նյու թը (պա ցիեն տի 
ա րյուն, մեզ, խորխ, ող նու ղե ղային հե ղուկ, հյուս վածք ներ և այլն):

•	 Ն մու շառ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է պահ պա նել ա սեպ տի կայի 
կա նոն նե րը կողմ նա կի միկ րոֆ լո րայով կոն տա մի նա ցիայից խու սա-
փե լու հա մար:

•	 Ն մու շառ ված կեն սա բա նա կան նյու թի քա նա կը պետք է բա վա րա-
րի հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման հա մար: Ե թե կեն սա բա նա կան 
նյու թը վերց վում է պա հա ծո յաց նող նյութ, հա կա մա կար դիչ կամ որևէ 
այլ հա վե լա նյութ պա րու նա կող փոր ձա նո թով, տա րայով, ա պա նմու-
շի չա փից ա վե լի շատ կամ քիչ լի նե լը կա րող է ան դրա դառ նալ նմու շի 
հատ կա նիշ նե րի և հե տա զո տու թյան հե տա գա ար դյունք նե րի վրա:

•	  Պա ցիենտ նե րի վեր քային ար տադ րու թյու նը, լոր ձա թա ղանթ նե րի, աչ-
քի, քթի, ա կան ջի, ըմ պա նի, հեշ տո ցի, ար գան դի վզի կի, ա նալ անցքի 
քսուք նե րը, ինչ պես նաև շրջա կա մի ջա վայ րի նմուշ նե րը վերց վում 
են ստե րիլ խծուծ նե րով: Խծուծ նե րը սո վո րա բար լի նում են չոր, բայց 
հնա րա վոր է նաև նմու շա ռու մից հե տո խծու ծը տե ղադ րել ֆի զի ո լո-
գիա կան լու ծույթ, տե ղա փոխ ման մի ջա վայր կամ որևէ ան հրա ժեշտ 
հա վե լա նյութ պա րու նա կող տա րայի, փոր ձա նո թի մեջ: 

•	 Ա րյու նը, թա րա խային ար տադ րու թյու նը, ո ղ նու ղե ղային հե ղու կը, էք-
սու դատ նե րը վերց վում են ստե րիլ նե րար կիչ նե րով, վա կո ւում հա-
մա կար գե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև կա րող են օգ տա գործ վել տե ղա-
փոխ ման մի ջա վայ րեր:

•	  Խոր խը, ար տա թո րան քը, մե զը վերց վում են հեր մե տիկ փակ վող 
տա րա նե րում:

•	  Նա տիվ նյու թը լա բո րա տո րիա է տե ղա փոխ վում հնա րա վո րինս 
կարճ ժամ կե տում (ն մուշ նե րի մեծ մա սի հա մար ոչ ա վե լի, քան 1.5-
2 ժամ): Թույ լատր վում է կեն սա բա նա կան նյու թը պա հել սառ նա րա-
նում մինչև 4ºC-ի պայ ման նե րում (սա չի վե րա բե րում այն նմուշ նե րին, 
ո րոնք վերց վում են նոր մա յում ստե րիլ խո ռոչ նե րից՝ ո ղ նու ղե ղային 
հե ղուկ, ներ հո դային և պլև րալ հե ղուկ ներ):

•	 Ն մուշ նե րը պահ վում են տվյալ նմու շի հա մար հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րում, և տե ղա փո խու մը լա բո րա տո րիա կազ մա կերպ-
վում է այն պես, որ նվա զա գույ նի հասց վի ճա նա պար հին գտն վե լու 
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ժա մա նա կը: Ե թե օգ տա գործ վում են տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րեր, 
ա պա նմու շը կա րե լի է պա հել ոչ ա վե լի, քան 24 ժամ:

•	  Տե ղա փո խումն իրա կա նաց վում է մե տա ղա կան կամ պլաս տի կե տա-
րա նե րով, թեր մո կոն տեյ ներ նե րով, սառ նա րան-պա յու սակ նե րով, 
ո րոնք են թա կա են մշակ ման ախ տա հա նիչ նե րի մի ջո ցով կամ վա րա-
կա զերծ վում են ավ տոկ լա վում: Ա նհ րա ժեշտ է նմու շի փո խադր ման 
տա րա նե րը ա մուր փա կել, որ տե ղա փոխ ման ժա մա նակ նմու շը չթափ-
վի: Բո լոր բեռ նարկ ղե րը պետք է մակն շել և/ կամ ամ րաց նել նա խօ րոք 
պատ րաստ ված ան հրա ժեշտ պի տակ ներ (կեն սա բա նա կան վտան գի 
նշան, վերև և այլն): Շատ կարևոր է, որ բեռ նարկ ղը ար տա քի նից նմու-
շով աղ տոտ ված չլի նի: Վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու հա մար բեռ-
նարկ ղը ար տա քի նից մշակ վում է ախ տա հա նող նյու թով: 

•	 Յու րա քան չյուր նմու շին կց վում է ուղեգ րի լրաց ված ձևա թուղթ, որ-
տեղ նշ վում է կեն սա բա նա կան նմու շին և պա ցիեն տին ա ռնչ վող տե-
ղե կատ վու թյու նը: Ու ղե գի րը դր վում է նմու շի փա թե թա վոր ման հա-
մար օգ տա գոր ծած ա ռան ձին փա թեթ նե րի, տոպ րակ նե րի ար տա քին 
գր պա նի կում (առ կա յու թյան դեպ քում) կամ ամ րաց վում նմու շի վրա: 
Փա թե թը, տոպ րա կը փա կե լու հա մար չի կա րե լի օգ տա գոր ծել գն դա-
սեղ կամ կա րիչ:

Ն ՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՄԱԿՆ ՇՈՒ ՄԸ

 Բեռ նարկ ղի պի տա կի և ուղեգ րի (հայտ-ձևաթղ թի) վրա ան հրա ժեշտ է 
գրան ցել նույն տե ղե կատ վու թյու նը. 

•	 Անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել մար կեր կամ յու րա քան չյուր նմու շի հա-
մար նա խօ րոք տպագր ված պի տակ ներ: Պի տակ նե րը պետք է ամ-
րաց ված մնան բեռ նարկ ղե րի վրա և չպոկ վեն ցածր ջեր մաս տի ճան-
նե րի ազ դե ցու թյամբ: Պի տակ նե րը ամ րաց վում են տա րա նե րի և բեռ-
նարկ ղե րի, այլ ոչ թե կա փա րիչ նե րի վրա: Ե թե պի տա կը աղ տոտ վել 
է, ա պա պետք է վա րա կա զեր ծել ախ տա հա նիչ լու ծույ թով՝ հետևե լով, 
որ գրա ռու մը մնա ըն թեռ նե լի:

•	 Յու րա քան չյուր նմուշ ան հրա ժեշտ է մակն շել նույ նա կա նաց ման ա ռն-
վազն եր կու տե ղե կատ վու թյամբ, ո րոն ցից են.
-  Հի վան դի ա նու նը և ազ գա նու նը,
-  Նույ նա կա նաց ման ե զա կի հա մա րը,
-  Պա հանջ վող թես տը,
- Ն մու շառ ման տե ղը, օ րի նակ՝ ձախ աչ քը,
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- Ն մու շը վերց նե լու ժա մա նա կը,
- Ն մու շա ռում կա տա րող մաս նա գե տի տվյալ նե րը: 

•	 Ե թե մեկ հի վան դից նմու շը (օ րի նակ՝ ա րյուն կամ շի ճուկ) վերց վում է 
մի քա նի տա րա նե րում և փա թե թա վոր վում մի քա նի բեռ նարկ ղե րով, 
ա պա բո լոր բեռ նարկ ղե րը պետք է մակն շել: Ե թե մեկ նմու շը բա ժան-
ված է մի քա նի փոր ձա նոթ նե րի մեջ (օ րի նակ՝ ա րյու նը տար բեր թես տե-
րի հա մար), ա պա նույ նա կա նաց ման տե ղե կատ վու թյան հետ մեկ տեղ 
պետք է լի նի նաև փոր ձա նո թի հա մա րը, օ րի նակ՝ փոր ձա նոթ N 1/1, 
փոր ձա նոթ N 1/2, փոր ձա նոթ N 1/3 կամ այլ ըն դուն ված տար բե րա կով:

Ն ՄՈՒ ՇԱՌ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ՎԱ ՐԱ ԿԻ ՀԱ ՎԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՏԱ ՐԱ ԾՈՒ ՄԸ ԿԱՆ ԽՈՂ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ

Ն մուշ նե րի հա վաք ման և մշակ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է կի րա ռել վա-
րա կու մը և վա րա կի տա րա ծու մը կան խող մի շարք մի ջո ցա ռում ներ.

•	  Կի րա ռել ան վտան գու թյան ա պա հով ման ունի վեր սալ մի ջոց ներ՝ ան-
հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (օ րի նակ՝ օգ տա գոր ծել միան-
վագ օգ տա գործ ման ձեռ նոց ներ և խա լաթ ներ, վեր ջին ներս կա րող 
են կապ վել թի կուն քից, լի նել ամ բող ջա կան ա ռա ջա մա սով կամ դի-
մա ցից կոճկ վող կո ճակ նե րով): Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե-
րի ը նտ րու թյու նը կա տա րե լիս՝ ձեռ նոց ներ, խա լաթ ներ, դի մակ ներ և 
շնչա դի մակ ներ, առաջնորդել ռիս կի գնա հատ ման հի ման վրա մշակ-
ված պա հանջ նե րով։

•	 Օգ տա գոր ծել ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ՝ 
ակ նոց ներ, դի մակ ներ և շնչա դի մակ ներ, առ կա ռիս կի գնա հատ մա նը 
հա մա պա տաս խան:

•	  Հա ճա խա կի լվա նալ ձեռ քե րը՝ մինչև ձեռ նոց նե րը հագ նե լը և ան մի-
ջա պես հա նե լուց հե տո: Պահ պա նել ձեռ քե րի լվաց ման կա նոն նե րը: 

•	 Փո խել ձեռ նոց նե րը յու րա քան չյուր հի վան դի, ա րյան նմու շի, օր գա-
նիզ մի հե ղուկ նե րի և հյուս վածք նե րի հետ ան մի ջա կան շփու մից հե-
տո, ինչ պես նաև այն ժա մա նակ, ե րբ պետք է շա րու նա կել աշ խա-
տան քը նույն հի վան դի մարմ նի այլ հատ վա ծի վրա:

•	 Ե թե նմու շա ռու մը կապ ված է ա սեղ նե րի կամ այլ սուր, ծա կող գոր-
ծիք նե րի օգ տա գործ ման հետ, ա պա չի կա րե լի կոտ րել, կա փա րի-
չով փա կել և կրկ նա կի օգ տա գոր ծել ա սեղ ներն ու գոր ծիք նե րը: Բո լոր 
օգ տա գործ ված ա սեղ նե րը, նե րար կիչ նե րը ան հրա ժեշտ է օգ տա հա-
նել հա տուկ սուր և ծա կող թա փոն նե րի տու փե րի մեջ: 
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 :

 Նկ. 1 Լաբորատոր հագուստ և պաշտպանական միջոցներ

•	  Վա րա կա զերծ ման են թա կա բժշ կա կան թա փոն նե րը՝ բամ բա կե 
գնդիկ ներ, թան զի ֆե ան ձե ռո ցիկ ներ, նմու շառ ման ժա մա նակ օգ տա-
գործ ված տար բեր պա րա գա ներ ան հրա ժեշտ է հա վա քել վտան գա-
վոր կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի հա մար նա խա տես ված տոպ րակ-
նե րի մեջ ավ տոկ լա վաց վող տոպ րակ նե րում: 

•	 Ն մուշ նե րով բեռ նարկ ղե րը պետք է տե ղա փո խել հեր մե տիկ պլաս տի-
կե պա յու սակ նե րի կամ սառ նա րան-պա յու սակ նե րի մեջ, ո րոնք ցան-
կա լի է, որ ունե նան փաս տաթղ թե րի հա մար նա խա տես ված ա ռան-
ձին գր պա նիկ:

•	 Ն մու շա ռումն ա վար տե լուց հե տո ախ տա հա նել, վա րա կա զեր ծել ան-
հա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը, օգ տա գործ ված պա րա-
գա նե րը, կեն սա բա նա կան և կե նա ցա ղային թա փոն նե րը:

 Նկ. 2 Սուր և ծակող գործիքների թափոնների տարաները և 
կենսաբանական վտանգ ներկայացնող թափոնների տոպրակները
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 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵԳ ՐԻ  
ՁԵ ՎԱ ԹՈՒՂ ԹԸ

 Հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման ուղեգ րի ձևա թուղ թը կա րող է լի նել 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան հրա մա նով հաս տատ ված, կոնկ րետ 
հի վան դու թյան հա մար իրա կա նաց վող հե տա զո տու թյա նը կից և պա րու նա-
կել ան հրա ժեշտ կոնկ րետ տե ղե կատ վու թյան լրաց ման պա հանջ ներ: Նման 
հրա մա նի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ուղեգ րի ձևա թուղ թը կա րող է մշակ-
վել լա բո րա տո րիայի կող մից և պա րու նա կել  տե ղե կատ վու թյուն հի վան դի, 
նմու շի և հի վան դու թյան կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի մա սին: Ու ղեգ րում 
պա րու նակ վող տե ղե կատ վու թյու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի նմու շի 
փա թե թա վոր ման վրա նշ ված տե ղե կատ վու թյա նը: Յու րա քան չյուր ուղեգ րի 
մեջ գր վում է.

-  հի վան դի ա նու նը, սե ռը և ծնն դյան ամ սա թի վը,
-  թես տը պա հան ջող բժշ կի կամ կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը և 

կոն տակ տային տվյալ նե րը,
- ն մու շի վերց ման ամ սա թի վը և ժա մը,
- ն մու շի տե սա կը և վերց ման տե ղը, օ րի նակ՝ քսուք ձախ աչ քից,
-  հի վան դու թյան պատ մու թյու նը՝ նե րա ռյալ հա կա ման րէային բու ժու-

մը (բու ժու մը սկ սե լու ամ սա թի վը և հա կա ման րէային դե ղա մի ջո ցի 
տե սա կը), 

- անհ րա ժեշտ է նշել նմու շի ստաց ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած բար-
դու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ նմու շառ ման բար դու թյուն ներ կապ ված ե րակ 
մտ նե լու հետ, ոչ բա վա րար քա նա կով նմու շի ստա ցում, լի պե միկ 
նմուշ):
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ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի  հրա ման նե րով  
հաս տատ ված են ուղեգ րե րի մի շարք ձևաթղ թեր.

1. «ՆԵՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ» ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅ ՑԸ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ 

ՄԱ ՍԻՆ 
(20 դեկ տեմ բեր 2014թ. թիվ 3023-Ա) 

Ձև N 3 

Ու ղե գիր
 հի վան դից, բու ժանձ նա կազ մից կեն սա բա նա կան նյու թի նմու շառ ման

Լ րաց նող _____________ Լ րաց ման ա միս, ամ սա թիվ, տա րե թիվ -------------------------
 ԲՕև ՍԻԿ ան վա նում____________________ Բա ժան մունք__________________________
 Հի վան դի ա նուն, ազ գա նուն__________________________________________________
 Տա րի քը___________________________________________________________________
 Հի վան դու թյան պատ մու թյան հա մար___________________________________________
 Ներ հի վան դա նո ցային վա րա կի ախ տո րո շում____________________________________
 Կեն սա բա նա կան նյութ_________________________________________________________ 
Ն մու շառ ման ամ սա թիվ և ժամ________________________________________________ 
Հա կա ման րէային բուժ ման տվյալ ներ____________________________________________ 
Ու ղեգ րող բժշ կի ստո րագ րու թյուն _____________________________________________

2. «ՍՆՆ ԴԱՅԻՆ  ԹՈՒ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ» 

(3 սեպ տեմ բե րի 2012 թ.   Թիվ N 14-Ն)

Ձև N 1

 ՀԻ ՎԱՆ ԴԻՑ ՎԵՐՑ ՎԱԾ ԿԵՆ ՍԱՆ ՄՈՒ ՇԻ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր

«-----» ---------------------------- 20  թ.

Հի վան դի ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն ______________________________________
  Տա րիք ________
 Բ նա կու թյան վայր ______________________________________________________
 Աշ խա տան քի վայր/ պաշ տոն _____________________________________________
  Հի վան դաց ման ամ սա թիվ ________________
  Կաս կա ծե լի սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման ամ սա թիվ _______________



220 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

  Նախ նա կան ախ տո րո շում _________________________________________________
 Ն մու շառ ման ամ սա թիվ և ժամ _____________________________________________
 Ն մու շի ան վա նու մը ______________________________________________________
  Հե տա զոտ ման նպա տակ ____________________________________________________
 Ն շում՝ մինչ նմու շա ռու մը որևէ բուժ ման մա սին __________________________________
 Ն մուշն ուղար կող կազ մա կեր պու թյուն ________________________________________
  Ներ կա յա ցու ցիչ կամ նմու շա ռող ______________________________________________ 

(ա նուն, ազ գա նուն, պաշ տոն, ստո րագ րու թյուն)

 Ն մուշն ըն դու նող կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ _____________________________
                (ա նուն, ազ գա նուն, պաշ տոն, ստո րագ րու թյուն)

 Ս տաց ման ամ սա թիվ, ժամ _______________________________________

3. «ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ   
ՊՈ ԼԻ Ո ՄԻ Ե ԼԻ ՏԻ ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ»  

(08 դեկ տեմ բեր 2010թ, թիվ N29-Ն)
 

Ու ղեգր ման ձև 

Ու ղեգ րող կազ մա կեր պու թյան ան վա նում------------------------------------------------------------

 Հաս ցե, հե ռա խոս, ֆաքս  ---------------------------------------------------------------------------------

ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր

Ա նուն, ազ գա նուն  -------------------------------------------------------------------------------------------

 Հաս ցե -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ծնն դյան ամ սա թիվ -----------------------------------------------------------------------------------------

 Կաթ վա ծա հա րու թյան սկիզբ -----------------------------------------------------------------------------

Ա ռա ջին նմու շի վերց ման ամ սա թիվ -------------------------------------------------------------------

Երկ րորդ նմու շի վերց ման ամ սա թիվ ------------------------------------------------------------------

Ն մու շի ուղարկ ման ամ սա թիվ ---------------------------------------------------------------------------

ՕՊՎ-ի վեր ջին պատ վաստ ման ամ սա թիվ -----------------------------------------------------------

 Նախ նա կան կլի նի կա կան ախ տո րո շում --------------------------------------------------------------

 Հե տա զո տու թյունն ան ցկաց նո ղի ա նուն, ազ գա նուն ---------------------------------------------
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4. ՌՈ ՏԱ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱ ԿԻ ԴԵՏ ՔԱՅԻՆ (ՊԱ ՐԵԿ) ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌՈ ՏԱ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  

Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ 

(08 մայիս 2013 թ. թիվ N1269 –Ա)

ՈՒ ՂԵ ԳԻՐ

Կ ղան քի նմուշ նե րի վի րու սա բա նա կան լա բո րա տո րիա յում ռո տա վի րու սի նկատ մամբ            
իմու նա ֆեր մեն տային (Ի ՖԱ) մե թո դով հե տա զո տու թյան հա մար

 Հի վան դա նոց _________________________________
Հ վան դի տար բե րակ ման հա մար _____________________

 Հի վան դի ԱԱՀ _______________________________________________________

 Տա րիք (ա միս նե րով) _____________________

 Հոս պի տա լաց ման ամ սա թիվ  ______/______/______/  (օր/ա միս/ տա րի)
Կ ղան քի նմու շառ ման ամ սա թիվ   _____/_____/_____/  (օր/ա միս/ տա րի) 

ԱԱՀ  _____________________________________________ 

5. «Ա ՂԻ ՔԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ»  

(09 ապ րիլ 2013 թ. թիվ  14-Ն)

Ձև 2 

ՈՒ ՂԵ ԳԻՐ

Ն ՄՈՒ ՇԱՌ ՎԱԾ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԻ (Կ ՂԱՆՔ, Ա ՐՅՈՒՆ, ՄԵԶ, ԼԵ ՂԻ, 
ՓՍԽՄԱՆ ԶԱՆԳ ՎԱԾ, ՍՏԱ ՄՈՔ ՍԻ ԼՎԱՑ ՄԱՆ ՋՐԵՐ), ԴԻԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒ ԹԻ 

Ա ՂԻՔԱՅԻՆ  ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՐՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ  
ԿԱՄ Ա ՄԲՈՒ ԼԱ ՏՈՐ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ

(Հե տա զո տու թյուն ներ իրա կա նաց նող բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը)

 

ՈԻ ՂԵԳՐ ՎՈԻՄ Է ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ_____________________________________-ը,  ___________,                                                                    
(ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն)                                   (տա րի քը)            

 _______________________________________________________________________________
(նախ նա կան ախ տո րո շում)

 Հի վան դի բնա կու թյան վայր, հե ռա խոս ________________________________________________ 

Ու ղեգր ման նպա տա կը
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Ն մու շառ ման ամ սա թի վը և ժա մը __________________

Ն մու շի տե սակ     ________________

 Տե ղա փոխ ման պայ ման ներ  ______________ 
 
Ու ղեգ րող բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը _________________________________

Բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան տնօ րեն_______________________________________________

                                                                      
(ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն) (ս տո րագ րու թյու նը)

6. «ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ԼԵՅՇ ՄԱ ՆԻ ՈԶ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ»  

( 27 դեկ տեմ բեր  2010թ. թիվ N 38-Ն)

 Լեյշ մա նի ո զով հի վան դի ո սկ րա ծու ծի պունկ տա տի քսու քի պատ րաս տու կը  
ռե ֆե րենս լա բո րա տո րիա ուղեկ ցող կտ րոն

 Լեյշ մա նի ո զի նկատ մամբ ո սկ րա ծու ծի պունկ տա տի քսու քի  
պատ րաս տու կի հե տա զո տու թյան ուղե գիր

 Հի վան դի ազ գա նուն, ա նուն, հայ րա նուն  --------------------------------------------------

 Նախ նա կան լա բո րա տոր ախ տո րո շում իրա կա նաց նող, բժշ կա կան օգ նու թյուն  

և սպա սար կում իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան ան վա նում  --------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------             

Հի վան դի հաս ցե  --------------------------------------------------------------------------

 Պատ րաս տու կի վերց ման ժա մա նա կա ցույց ----------------------------------------------

 Հե տա զոտ ման ժա մա նա կա ցույց ----------------------------------------------------------

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք ---------------------------------------------------------------
                                          (հա րուցիչի տե սակ) 

Ոսկ րա ծու ծի քսու քը վերց նո ղի ա նուն, ազ գա նուն----------------------------------------

 Հե տա զո տո ղի ա նուն, ազ գա նուն---------------------------------------------------------

 Հե տա զո տու թյուն իրա կա նաց նող բժշ կի ստո րագ րու թյուն--------------------------------
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7. «ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ  
ԿԱՄ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ  

ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ»  

(17 հու նիս 2014թ. թիվ N1403 –Ա) 

ՈՒ ՂԵ ԳԻՐ

Ն ՄՈՒ ՇԱՌ ՎԱԾ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԻ (ԿԱՍ ԿԱ ԾԵ ԼԻ ՀԻ ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻՑ)   
ԺԱՆ ՏԱԽ ՏԻ ՀԱ ՐՈՒ ՑԻ ՉԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ

1.   
(Հե տա զո տու թյուն ներ իրա կա նաց նող բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը)

2. Հի վան դի ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը ___________________________________    

Սե ռը________________________, Տա րի քը ______________________________________

 Հի վան դի   բնա կու թյան  վայ րը                  ____________________________________________________
 Հի վան դա նա լու  ամ սա թի վը ______________________________________________________
Բժշ կա կան օգ նու թյան դի մե լու ամ սա թի վը _________________________________________
 Հոս պի տա լաց ման  ամ սա թի վը ___________________________________________________
 Նախ նա կան  ախ տո րո շու մը ______________________________________________________

3. Հա մա ճա րա կա բա նա կան  ա նամ ե զը ______________________________________________
4. Նախ քան  նմու շա ռու մը  ստա ցել  է  հա կա բի ո տի կային  բու ժում
- ստաց ման  ամ սա թի վը _____________________________________________________________
- ինչ  հա կա բի ո տիկ ներ  է օգ տա գոր ծել _______________________________________________
- ինչ  չա փա քա նա կով _______________________________________________________________
5. Նմու շի  տե սա կը _________________________________________________________________
6. Նմու շառ ման ամ սա թի վը  և  ժա մը _________________________________________________
7. Հե տա զո տու թյան  նպա տա կը ______________________________________________________
8. Ու ղեգ րող բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը _______________________________
 Նմու շը ուղար կո ղի ազ գա նու նը, ա նու նը,  պաշ տո նը____________________________________
                                                                                          

 (ս տո րագ րու թյուն)

9.Ն մուշ նե րի (ն մու շի) տե ղա փոխ ման ժամ ե տը_________________________________________
                                                                                                        (ժա մը, րո պեն, օ րը, ամ սա թի վը, տա րին)

10. Ն մուշ ուղար կող  _______________________________________________________________
                                                            (ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, զբա ղեց րած պաշ տոն, ստո րագ րու թյուն)

11.  Ն մուշ   ըն դու նող _________________________________________________________________
                                                          (ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, զբա ղեց րած պաշ տոն, ստո րագ րու թյուն)

12.Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հայտն ման հաս ցեն
___________________________________________________________________________________
 Կոն տակ տային հե ռա խոս ___________________________________________________________
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«Նորք» ին ֆեկ ցոն կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում մշակ ված  

են ներ քին իրա ռու թյան ուղեգ րե րի հետևյալ ձևաթղ թե րը 

Ու ղե գիր 
Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան 

Բա ժան մունք   ______________                                                   ____ / ____/______ թ
 Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ                                          ՀՊ N________  
ԱԱՀ ________________________________________        տ.   

Կ ղան քի   Բակ. քննթ. Դիս բակ տե րի ոզ.   Զգա յու նու թյուն
Կամ պի լո բակ տեր, E.coli 0:157 հե տազ. կղան քում 
Էն տե րո վի րուս, Նո րա վի րուս կղան քում 
Իեր սի նի ո զի հե տա զո տում (կ ղանք, մեզ, ա րյուն)
Կալպ րո տեկ տին, Կլոստ րի դիա (կ ղանք)
Y. enterocolitica, H.Pylori կղան քում (IFA)
Ա րյան ստե րի լու թյուն և հե մո կուլ տու րա հե տա զո տում
Կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի   հե տա զո տում  
Բ կանց քից՝ մե նին գո կոկ, դիֆ թե րիա, A ստ րեպ տո կոկ
Ա դե նո վի րուս, ՌՍՎ-ք թի քսուք
Ա դե նո վի րուս, ռո տա վի րուս (կ ղանք)

Բ ժիշկ՝_   ______________  Բուժ քույր՝ __________________________

 
Ու ղե գիր 

Կ լի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի                      
Բա ժան մունք   _______________                     ____ / ____/______ թ.
Կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն ներ                      ՀՊ  N________  
ԱԱՀ ________________________________________        տ.   

Ա րյան ը նդ հա նուր հե տազ. / ման րա դի տար կում
Հաստ կա թիլ
Աս կա րի դոզ, տոկ սո կա րոզ, Է խի նո կո կոզ (ա րյուն IFA)
Մե զի ը նդ հա նուր հե տա զո տու թյուն
Գ լու կո զա, Լե ղա պիգ մենտ ներ մե զում
Կե տո նային մար մին նե րի հե տա զո տում մե զում
Ող նու ղե ղային հե ղու կի հե տա զո տու թյուն
Կոպ րո լո գիա, Թաքն ված ա րյուն կղան քում
Լյամբ լյա, Ա մե ո բիա, Կրիպ տոս պո րի դիա ներ (կ ղանք IFA)
Լեյշ մա նի ոզ (ո սկ րա ծու ծի հե տազ.)  IgG, K39
Քե րու կի հե տազ. (մաշ կային լեյշ մա նի ոզ)

Բ ժիշկ՝_   ______________  Բուժ քույր՝ __________________________
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Ու ղե գիր 
Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի                      

Բա ժան մունք   _______________                     ____ / ____/______ թ
Շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ                      ՀՊ N________  
ԱԱՀ ________________________________________        տ.   

Հե պա տիտ A  IgM (IFA)
Հե պա տիտ B cor IgM IgG HbsAg (IFA)
Հե պա տիտ C հե տազ. (IFA), Հե պա տիտ C IgM
Հե պա տիտ D հե տա զո տու թյուն IgM IgG
Հե պա տիտ E հե տա զո տու թյուն
Բ րու ցե լո զի, Տու բեր կուլո զի IgM IgG (IFA)
Պար վո վի րու սի, Կարմ րու կի, Կա պույտ հա զի IgM (IFA)
ՄԻ ԱՎ-ի հե տա զո տու թյուն (IFA)
Իեր սինյոզ, Տիֆ-պա րա տի ֆեր, Տու լա րե միա հե տա զոտ.
Բ րու ցե լո զի Ռայտ – Հե դել սոն, Է պշ տեյն-Բարր IgM, IgG
Ռո տա վի րուս.  Ան տի գե նի հայտն. կղան քում (IFA)
Ի զո սե ռո լո գիա կան հե տազ. խումբ, ռե զու սի վե րա բե րյալ
IgE, Ալ ֆա ֆե տոպ րո տե ին (IFA)
Ռև մո փոր ձե րի հե տա զո տու թյուն (RF, CRP, ASLO)
Սի ֆի լի սի հե տա զո տու թյուն MRP
Բո րե լի ոզ, Պարօտիտ (IFA) IgM
Y. enterocolitica և pseudotuberculosis IgM

Բ ժիշկ՝_   ______________  Բուժ քույր՝ __________________________

 
Ու ղե գիր 

ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն նե րի                      
Բա ժան մունք   _______________                     ____ / ____/______ թ.
ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն ներ                               ՀՊ N________  
ԱԱՀ ________________________________________        տ.  
 

Հե պա տիտ C  ո րա կա կան, քա նա կա կան, գե նո տիպ
Հե պա տիտ B ո րա կա կան, քա նա կա կան
Էպշ տեյն-Բարր վի րուս ո րա կա կան, քա նա կա կան
Սի բի րյան խոց (Bacillus anthracis)
Տու լա րե միա (Francisella tularesis)
Բ րու ցե լոզ, Գրիպ

Բ ժիշկ՝_   ______________  Բուժ քույր՝ __________________________
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Ն մա նա տիպ ուղեգ րե րի ձևաթղ թեր կա րող են մշակ վել և կի րառ վել յու րա-
քան չյուր հաս տա տու թյու նում՝ հա մա ձայ նեց նե լով տվյալ հաս տա տու թյան ղե-
կա վա րու թյան և լա բո րա տոր ախ տո րո շում իրա կա նաց նող բա ժին նե րի հետ:

Ն ՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՓԱ ԹԵ ԹԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 Հա յաս տա նի տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս լա բո րա տոր նմուշ-
նե րի տե ղա փո խու մը իրա կա նաց վում է «Լա բո րա տոր նմուշ նե րի փա թե թա-
վոր ման և տե ղա փոխ ման  կար գի» պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան (ՀՀ ԱՆ 
թիվ 38-Ն հրա ման, 23 հու նի սի 2014 թ.):  Նմուշ նե րը ան հրա ժեշտ է փա թե-
թա վո րել ը ստ վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի և ռիս կե րի գնա հատ ման, ո րի 
վրա հիմն ված՝ կի րառ վում են կրկ նա կի կամ ե ռա կի փա թե թա վոր ման տար բե-
րակ նե րը: Ստորև թվարկ վում են այն տա րա նե րը, բեռ նարկ ղե րը, ո րոնք օգ տա-
գործ վում են տե ղա փոխ ման հա մար, և քսուք նե րի, օր գա նիզ մի հե ղուկ նե րի (ոչ 
ա րյան) և բի ոպ տատ նե րի փա թե թա վոր ման փու լե րը ե ռա կի փա թե թա վոր ման 
դեպ քում: Վեր ջինս ա ռա վե լա պես կի րառ վում է հա տուկ վտան գա վոր բեռ նե րի 
տե ղա փոխ ման ժա մա նակ: 

Ա ռաջ նային տա րա կամ ա ռաջ նային հեր մե տիկ բեռ նարկղ – սա հեր-
մե տիկ ա պա կյա կամ պլաս տի կե տա րա է (խոր հուրդ է տր վում պլաս տի կե): 
Նմու շը տե ղադր վում է բեռ նարկ ղի մեջ: Ա ռաջ նային տա րան դր վում է հեր մե-
տիկ փակ վող պլաս տի կե տոպ րա կի մեջ, ո րը փաս տաթղ թե րի հա մար ունի 
ա ռան ձին գր պա նիկ: Հե տո այդ տոպ րա կը դր վում է ե րկ րոր դային բեռ նարկ-
ղի մեջ: 

Երկ րոր դային բեռ նարկղ – ա մուր է, ան ջրա թա փանց, պատ րաստ ված մե-
տա ղից կամ պլաս տի կից՝ պտտ վող կա փա րի չով: Նա պա րու նա կում է բա վա-
րար քա նա կու թյամբ կլա նող նյութ, ո րը կներծ ծի ա ռաջ նային տա րայի պա րու-
նա կու թյու նը՝ նյու թի հոս քի կամ կոտր վե լու ժա մա նակ: Նմու շի մա սին տե ղե-
կատ վու թյու նը ամ րաց վում է բեռ նարկ ղի ար տա քին մա կե րե սին: Ե րկ րոր դային 
բեռ նարկ ղը տե ղադր վում է եր րոր դային բեռ նարկ ղի մեջ: 

Եր րոր դային բեռ նարկղ կամ ար տա քին ա մուր փա թե թա վո րում – սո վո-
րա բար պատ րաստ վում է փայ տից կամ ստ վա րաթղ թից: Այն պետք է դի մա-
նա տե ղա փոխ ման ժա մա նակ հնա րա վոր հար ված նե րին և վնաս վածք նե րին: 
Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում եր րոր դային և ե րկ րոր դային բեռ նարկ ղե րի միջև 
կա րե լի է տե ղա դել չոր սա ռույց, բա վա րար քա նա կու թյամբ կլա նող նյու թի 
հետ, և նա խա տե սել ած խաթ թու գա զի հա մար ե լք՝ փա թե թի ներ սում ճնշ ման 
բարձ րա ցու մից խու սա փե լու հա մար: 
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Նկ. 3 Նմուշների եռաշերտ փաթեթավորում

Ն ՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՂԱ ՓՈԽ ՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ  
Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵՐ

 Նմուշ նե րը փա թե թա վո րե լուն հա ջոր դում է նրանց տե ղա փոխ ման գոր-
ծըն թա ցը, ո րը նե րա ռում է հետևյա լը.

•	  Տե ղե կաց նել ըն դու նող լա բո րա տո րիային նմու շը ուղար կե լու մա-
սին և տրա մադ րել հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն նմու շի 
վե րա բե րյալ:

•	  Հա մոզ վել, որ բո լոր նմուշ նե րը ան մի ջա պես տե ղա փոխ վել են լա բո-
րա տո րիա, ցան կա լի է նմու շա ռու մից հե տո եր կու ժամ վա ըն թաց քում: 
Ե թե հնա րա վոր չէ կազ մա կեր պել ան հա պաղ տե ղա փո խու մը, ա պա 
ան հրա ժեշտ է ճշ տել նմու շի պահ պան ման թույ լատ րե լի պայ ման նե րը 
և կազ մա կեր պել նմուշ նե րի պատ շաճ պահ պա նում:

•	  Տե ղա փոխ ման ժա մա նակ նմուշ նե րը չի կա րե լի են թար կել ջեր մաս-
տի ճա նային կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու թյա ն:

Ջրակայուն 
կափարիչ

Կլանող 
փաթեթավորող 
նյութ

Երկրորդային 
փաթեթավորում
(հերմետիկ)

Պիտակ՝  
ում և ումից

Առաջնային բեռնարկղ 
(հերմետիկ)

Բռնիչ տակդիր 
(պենոպլաստ կամ սպունգ)

Պարունակության ցանկ 
(նմուշների թիվ)

Արտաքին ամուր փաթեթ

Բեռի հստակ անվանում

Բեռի մակնշում
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•	  Ցան կա ցած կաս կա ծի դեպ քում ան հրա ժեշտ է կապ վել լա բո րա տո-
րիայի հետ և ճշ տել տե ղա փոխ մանը վե րա բեր ող պա հանջ նե րը:

 Հա ճախ կա րիք է լի նում կաս կա ծե լի նմուշ նե րը տե ղա փո խել մի ե րկ րից 
մյու սը՝ ա վե լի լիար ժեք և խո ր ուսում նա սի րու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու կամ 
տվյալ հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում: Բո լոր նման իրա վի ճակ նե րում, հա մա ձայն մի ջազ գային և կո մեր-
ցի ոն ո րո շում նե րի, կեն սա բա նա կան նյութ պա րու նա կող հա վա նա կան վտան-
գա վոր բե ռը ան հրա ժեշտ է ճիշտ փա թե թա վո րել, ուղեկ ցել ան հրա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րով և տե ղա փո խել՝ պահ պա նե լով ան վտան գու թյան բո լոր կա նոն նե-
րը, որ պես զի ա պա հով վի վտան գա վոր բե ռի տե ղա փոխ ման ժա մա նակ ներգ-
րավ ված մարդ կանց ան վտան գու թյու նը: Տար բեր ե րկր նե րի միջև նմուշ նե րի 
տե ղա փոխ ման կա նոն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Օ դային հա ղոր-
դակ ցու թյան մի ջազ գային ա սո ցիա ցիայի (IATA) կա նոն նե րին և ո րո շում նե րին, 
և քա նի որ վեր ջին ներս հա ճա խա կի փո փոխ վում են, հետևա բար կա նոն նե րի 
պա հանջ նե րի ստու գու մը ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել նմուշ նե րը ուղար կե լուց 
ա ռաջ: Դրա հետ մեկ տեղ ան հրա ժեշտ է հետևել բե ռի տե ղա փո խու մը իրա-
կա նաց նող փո խադ րո ղի ազ գային պա հանջ նե րին: Խս տո րեն կա նո նա կարգ-
ված են նմուշ նե րի ոչ միայն ե րկ րից դուրս տե ղա փոխ ման կա նոն նե րը, այլ նաև 
ե րկ րի ներ սում հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի կաս կա ծով նմուշ նե րի տե-
ղա փոխ ման գոր ծըն թաց նե րը (ԱՆ հրա ման 38-Ն, 23 հու նի սի, 2014 թ.): Ստորև 
նկա րագր վում է վա րա կիչ նյութ պա րու նա կող նմուշ նե րի փա թե թա վոր ման 
փու լե րի հեր թա կա նու թյու նը: 

•	 Հետևել տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում կի րառ վող փո խադ րում նե րին 
վե րա բեր վող կա նոն նե րին և սահ մա նա փա կում նե րին

•	  Դա սա կար գել փո խադր ման են թա կա նյու թը
•	 Պատ շաճ նույ նա կա նաց նել ուղարկ վող նմու շը 
•	 Ընտ րել ճիշտ փա թե թա վո րում և հա մա պա տաս խան հրա հան գա վո-

րում 
•	 Մակն շել և պի տա կա վո րել փա թե թը
•	 Կ ցել այն փաս տաթղ թե րը, ո րոնք պետք է ուղեկ ցեն նմու շը: Փաս-

տաթղ թե րը տե ղա վո րել կնք ված փա թեթ նե րում, ո րոնց մա կե րե սը 
ան հրա ժեշտ է ախ տա հա նել: Հա մոզ վել, որ փաս տաթղ թե րը նմուշ-
նե րի հետ փա թե թա վոր ված չեն

•	  Հա մոզ վել, որ նմուշ նե րը մակնշ ված են ըն թեռ նե լի և պատ շաճ ձևով, 
կց ված են հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը:

 Փո խադր մա նը մաս նակ ցող ամբո ղջ ան ձնա կազ մը ան ցնում է հա մա պա-
տաս խան ուսու ցում: 

Այն ան ձը, ով ստո րագ րում է Վտան գա վոր բեռ նե րի փո խադր ման հայ-
տա րա րա գի րը, պետք է ներ կա գտն վի բե ռի փա թե թա վոր ման ժա մա նակ: 
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Սո վո րա բար փա թե թա վո րում իրա կանաց նող ան ձն էլ հենց ստո րագ րում է 
հայ տա րա րա գի րը:

Ն մուշ նե րի տե ղա փո խու մը լա բո րա տո րիա ման րէա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի նպա տա կով

 Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի նպա տա կով ցան կա ցած նմու շի 
տե ղա փո խու մը լա բո րա տո րիա չպետք է գե րա զան ցի եր կու ժա մը: Ցան կա ցած 
ա մե նա լավ տե ղա փոխ ման մի ջա վայր չի կա րող փո խա րի նել ա րագ տե ղա-
փոխ մա նը և վերց ված նմու շի ան հա պաղ հե տա զոտ մա նը:

 Աղ. 1 Ման րէա բա նա կան, վի րու սա բա նա կան, մի կո լո գիա կան  
հե տա զո տու թյուն նե րի նպա տա կով նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման  

և պահ պան ման պա հանջ ներ

Ն մուշ Տե ղա փո խում Պահ ման պա յ ման ներ

Ման րէա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ

Ա րյուն Հե մո կուլ տու րայի սր վակ Սե նյա կային ջեր մաս տի-
ճան կամ 37ºC

Աբս ցե սային նյութ Ա րագ տե ղա փո խում 
ա նաէ րոբ պայ ման նե րում

Սե նյա կային ջեր մաս-
տի ճան, ին կու բա ցիա չի 
կա րե լի
 Պահ պա նել սա ռե ցու մից

Ող նու ղեղային հե ղուկ Ա րագ տե ղա փո խում 
ա նաէ րոբ պայ ման նե րում

37ºC թեր մոս տատ  
2-4 ժամ

Պլև րալ, պե րի կար դիալ, 
պե րի տո նեալ, սի նո վեալ 
հե ղուկ ներ

Հե տաձգ ված 
տե ղա փո խում

Հարք թային խո ռոչ նե րի 
ար տադ րու թյուն

Ա րագ տե ղա փո խում 
(մինչև 2  ժամ)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

Ող նու ղեղային հե-
ղուկ (N. Menegitidis 
հե տա զո տու թյուն)

37ºC թեր մոս տատ կամ 
թեր մոս

Բ րոն խոալ վե ո լյար հե ղուկ Ա րագ տե ղա փո խում 
(մինչև 2  ժամ)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված տե ղա փո-
խում (մինչև 24 ժամ)

Սա ռե ցում

Խորխ Ա րագ տե ղա փո խում 
(մինչև 2  ժամ)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված տե ղա փո-
խում (մինչև 24 ժամ)

Սա ռե ցում
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Մեզ Ընկղմ ված սլայդ ներ Սե նյա կային ջեր մաս տի-
ճան կամ 37ºC

-“- Ա րագ տե ղա փո խում 
(մինչև 2  ժամ)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված տե ղա փո-
խում (մինչև 24 ժամ)

Սա ռե ցում

Կ ղանք Ա րագ տե ղա փո խում 
(մինչև 1 ժամ)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված տե ղա փո-
խում (օգ տա գոր ծել տե ղա-
փոխ ման մի ջա վայր)

Սա ռե ցում

Ն մու շով խծուծ՝ աչ քից, 
ա կան ջից, բե րա նի խո ռո չից, 
քթից, ըմ պա նից, մի զու կից, 
ար գան դի վզի կից, ուղիղ 
աղիքից, վեր քե րից

Խ ծու ծը տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայ րով (4 ժա մից 
ա վելի)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

Բի ոպ սի ոն նյութ Ա րագ տե ղա փո խում ստե-
րիլ իզո տո նիկ ֆի զի ո լո-
գիա կան լու ծույ թում

Սա ռե ցում

-“- Հե տաձգ ված տե ղա փո-
խում (օգ տա գոր ծել տե ղա-
փոխ ման մի ջա վայր)

4-30ºC՝ կախ ված կաս կա-
ծե լի հա րու ցի չի տե սա կից

Վի րու սային հե տա զո տու-
թյան նմուշ ներ

Ա րագ տե ղա փո խում 4ºC (կա յուն են մնում 2-3 
օր)

Մի կո լո գիա կան հե տա զո-
տու թյան նմուշ ներ

Մա զեր, մաշկ, ե ղունգ ներ Ա րագ տե ղա փո խում, չոր, 
ստե րիլ տա րայով

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված 
տե ղա փո խում

Սա ռե ցում

Մե զի հե տա զո տում խմո-
րասն կե րի նկատ մամբ

Ա րագ տե ղա փո խում, 
ստե րիլ տա րայով

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված 
տե ղա փո խում

Սա ռե ցում

Խոր խի հե տա զո տում խմո-
րասն կան ման նե րի և բոր բո-
սասն կե րի նկատ մամբ

Ա րագ տե ղա փո խում, 
ստե րիլ տա րայով

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված 
տե ղա փո խում

Սա ռե ցում
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Հյուս վածք ներ Ա րագ տե ղա փո խում ստո-
րիլ իզո տո նիկ ֆի զի ո լո-
գիա կան լու ծույ թում

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

-“- Հե տաձգ ված 
տե ղա փո խում

Սա ռե ցում

Հեշ տո ցի, վե րին շնչու ղի նե-
րի, կղան քի նմուշ ներ

Ա րագ տե ղա փո խում ստե-
րիլ տա րայով (2 խծուծ)

Սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան

Ն մուշ նե րի պահ պա նու մը կախ ված է նաև տե ղա փոխ ման հա մար օգ տա-
գործ վող մի ջա վայ րից, պա հա ծո յաց նող նյու թի առ կա յու թյու նից։ 

Աղ. 2 Նմուշ նե րի պահ պա նու մը ը ստ տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րե րի կի րա ռու թյան
 

Ն մու շի կամ տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայ րով նմուշ

Պահ պա նում սառ նա րա-
նային պայ ման նե րում

(4-8ºC)

Պահ պա նում սե նյա-
կային ջեր մաս տի ճա նում 

25ºC

Պա հա ծո յաց նող հա վե լում չի 
պա րու նա կում

Աու տոպ սիայի 
հյուս վածք ներ
Տ րա խե ոբ րոն խիալ 
լվա ցուկ
Նե րե րա կային կա թետ րի 
նմուշ 
Ող նու ղե ղային հե ղուկ 
(վի րուս ներ)
 Թո քե րի բի ոպ տատ
 Պե րի կար դիալ հե ղուկ
 Խորխ 
Մեզ 

Ող նու ղե ղային հե ղուկ 
(բակ տե րիա ներ)
 Սի նո վեալ հե ղուկ

Ա նաէ րոբ տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայր

Ո րո վայ նային հե ղուկ 
Ամ նի ո տիկ հե ղուկ 
Ա նաէ րոբ կուլ տու րա ներ 
Աս պի րատ ներ
 Լե ղի 
Վեր քային նմուշ ներ
 Սի նու սային աս պի րատ ներ
 Հյուս ված քային նմուշ ներ
 Մեզ 

Ն մու շի ուղիղ ցանքս սնու-
ցող մի ջա վայ րի վրա

Ա րյան կուլ տու րա

Աէ րոբ տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայր

Այր ված քային վեր քե րի 
բի ոպ տատ ներ

Ոսկ րա ծու ծի նմուշ ներ,
 Ցեր վի կալ նմուշ ներ 
Ակ նային նմուշ ներ
 Սե ռա կան հա մա կար գի 
նմուշ ներ
 Քիթ-ըմ պա նային նմուշ ներ
 Ներ քին ա կան ջի նմուշ ներ
 Վե րին շնչու ղի ների նմուշ ներ
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Ն մուշ նե րի պահ պա նու մը և տե ղա փո խու մը լա բո րա տո րիա 
պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիայի (ՊՇՌ) մե թո դով հե-
տա զո տու թյուն նե րի նպա տա կով

 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րոշ ման ո լոր տում, բա ցի ման րէա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն նե րից, այ սօր լայն կի րա ռում ունի պո լի մե րա զային 
շղ թա յա կան ռեակ ցիայի (ՊՇՌ) մե թո դի կի րա ռու մը: Այն հա մար վում է ո րա կա-
կան հե տա զո տու թյան մե թոդ և օ ժտ ված է բարձր ճշգր տու թյամբ և մեծ զգա-
յու նու թյամբ: ՊՇՌ իրա կա նաց ման հա մար կի րա ռե լի են բո լոր այն նմուշ նե րը, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար, 
ո րոշ լրա ցու ցիչ պա հանջ նե րով, ո րոնք վե րա բե րում են նմու շի տե ղա փոխ ման 
տա րա նե րին, պահ պան ման պայ ման նե րին ու ժամ կետ նե րին:

 Շատ կարևոր է հետևել ՊՇՌ հա վա քա ծու ներ ար տադ րող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հրա հանգ նե րին:

 Աղ. 3 Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիայի (ՊՇՌ) մե թո դով  
հե տա զոտ ման նպա տա կով կեն սա նյու թի նմու շառ ման պա հանջ ներ

Ն մուշ Ն մու շառ ման 
պա րա գա ներ, 

տա րա ներ

Տե ղա փո խում Պահ պա նում Ն շում ներ

Ա րյուն Ա րյան նմու-
շառ ման 
վա կո ւում 
հա մա կարգ 

EDTA-ով փոր-
ձա նո թի մեջ 
կամ ցիտ րատ 
պա րու նա կող 
փոր ձա նոթ նե րի 
մեջ

48 ժամ 4-8ºC՝ 
վի րու սային 
վա րակ նե րի 
դեպ քում
 Մինչև 5 օր 
4-8ºC բակ տե-
րիալ վա րակ-
նե րի դեպ քում

Հե պա րի նով 
փոր ձա նոթ ներ 
օգ տա գոր ծել չի 
կա րե լի

Մեզ Լայ նա բե րան 
ստե րիլ տա-
րա՝ պտտ վող 
կա փա րի չով

Ա ռանց պա հա-
ծո յաց նող նյու թի

24 ժամ՝ 4ºC

Խորխ Խ ծուծ Ս տերիլ տա րա, 
սր վակ

24 ժամ՝ 2-8ºC

Թուք Ս տե րիլ փոր-
ձա նո թի մեջ

Սա ռեց ված վի-
ճա կում, սա ռույ-
ցով կամ սառ-
նա րան-պա յու-
սա կում

- 20ºC 
սա ռեց ված

Տե ղա փո խել 
ան հա պաղ, 
ե թե հնա րա վոր 
չէ սա ռեց նել

Բե րա նի խո ռո-
չից, ըմ պա նից

Խ ծուծ 0,5 մլ տե ղա-
փոխ ման մի-
ջա վայր ստե րիլ 
փոր ձա նո թում

24 ժամ՝ 2-8ºC Թույ լատր վում 
է մեկ ան գամ 
հա լեց նել և նո-
րից սա ռեց նել
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Քիթ-ըմ պա նից Խ ծուծ 0,5 մլ տե-
ղա փոխ ման 
մի ջա վայր

24 ժամ՝ 2-8ºC Ար գել վում է 
հա լեց նել և նո-
րից սա ռեց նել

Մի զու կից Զոնդ, խծուծ Տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայ րով, 
միայն սառ նա-
րան-պա յու սա-
կով

2 ժամ՝ 4ºC
 Սա ռեց ված 
մինչև 2 
շա բաթ

Հեշ տո ցից Զոնդ, խծուծ Տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայ րով, 
միայն սառ նա-
րան-պա յու սա-
կով

2 ժամ՝ 4ºC
 Սա ռեց ված 
մինչև 2 
շա բաթ

Ցեր վի կալ 
խո ռո չից

Զոնդ, խծուծ Տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայ րով, 
միայն սառ նա-
րան-պա յու սա-
կով

2 ժամ 4ºC
 Սա ռեց ված 
մինչև 2 
շա բաթ

Շա գա նա կա-
գեղ ձից

Ս տերիլ, չոր 
փոր ձա նոթ՝ 
պտտ վող 
կա փա րի չով

Միայն սառ նա-
րան-պա յու սա-
կով

24 ժամ՝ 4-8ºC

Ս պեր մա Լայ նա բե րան 
ստե րիլ տա-
րա՝ պտտ վող 
կա փա րի չով

Ա ռանց պա հա-
ծո յաց նող նյու թի

6 ժամ՝ 
սենյակային 
ջեր մաս տի-
ճա նում 
24 ժամ՝ 2-8ºC

Կ ղանք Լայ նա բե րան 
ստե րիլ տա-
րա՝ պտտ վող 
կա փա րի չով

Ա ռանց պա հա-
ծո յաց նող նյու թի

3 ժամ ՝4ºC

Բի ոպ տատ Ս տե րիլ, չոր 
փոր ձա նոթ, 
Է պեն դոր ֆի 
փոր ձա նոթ

Ա ռանց պա հա-
ծո յաց նող նյու թի

24 ժամ՝ 2-8ºC

Սի նո վեալ 
հե ղուկ

Ս տե րիլ, չոր 
փոր ձա նոթ, 
Է պեն դոր ֆի 
փոր ձա նոթ

Ա ռանց պա հա-
ծո յաց նող նյու թի

24 ժամ՝ 2-8ºC

Քե րուկ մի զու-
կից (կա նանց 
և տղա մարդ-
կանց), հեշ տո-
ղի հե տին կա-
մա րից, ցեր վի-
կալ խո ռո չից

Զոնդ, Ֆոլկ մա-
նի գդա լիկ

Պա հա ծո յաց-
նող նյու թով 
է պեն դոր ֆի 
փոր ձա նոթ

24 ժամ՝ 2-8ºC
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 ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ՆՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ԽՈ ՏԱՆ ՄԱՆ/ ՄԵՐԺ ՄԱՆ  
ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ

 Թես տի ար դյունք նե րի ճշգր տու թյու նը նշա նա կա լի ո րեն կախ ված է նմու-
շի ո րա կից, հետևա բար ախ տո րոշ ման հա մար շատ կարևոր են նմու շի ճիշտ 
նա խա պատ րաս տու մը, հա վա քու մը (ն մու շա ռում), մշա կու մը և տե ղա փո խու մը: 
Նմուշն ըն դու նող յու րա քան չյուր լա բո րա տո րիա նմուշն ուղար կող կազ մա կեր-
պու թյա նը պետք է տե ղե կաց նի բո լոր այն պա հանջ նե րի մա սին, ո րոնք ա ռնչ-
վում են նմու շի պի տա նե լի ու թյա նը: Լա բո րա տո րիան պա տաս խա նա տու է, որ 
ըն դուն ված նմու շի ո րա կը հա մա պա տաս խա նի հա ջոր դող թես տա վոր մա նը, 
և նմու շի ո րա կի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում 
լա բո րա տո րիան կա րող է խո տա նել այն: 

Ն մու շը կա րող է խո տան վել, ե թե՝
-  բա ցա կա յում են գրա ռում նե րը,
-  տա րան/ փոր ձա նո թը կոտր ված է կամ կա պա րու նա կու թյան 

ար տա հոսք,
-  հի վան դի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը բա վա րար չէ, 
- ե թե տե ղե կատ վու թյու նը հի վան դի մա սին ուղեգ րի և նմու շի վրա չի 

հա մա պա տաս խա նում, 
- ա րյու նը հե մո լիզ ված է, լի պե միկ կամ իկ տե րիկ (կախ ված թես տից),
- ն մու շը հա վաք ված է ոչ ճիշտ (ան հա մա պա տաս խան) փոր ձա նո թում՝ 

սխալ պա հա ծո յաց նող նյու թով տա րա յում,
- ն մու շի ծա վա լը չի հա մա պա տաս խա նում պա հա ծո յաց նող նյու թի 

քա նա կին, 
- ն մու շի քա նա կը չի հա մա պա տաս խա նում պա հանջ վող թես տին,
-  տե ղա փո խու մը եր կար է տևել կամ իրա կա նաց վել է սխալ՝ ջեր մաս-

տի ճա նային ռե ժի մի պա հանջ նե րը չեն պահ պա ն վել:
 Բո լոր նշ ված դեպ քե րում լա բո րա տո րիան կա րող է չըն դու նել նմու շը՝ նա-

խա պես տե ղե կաց նե լով ուղար կող կազ մա կեր պու թյա նը, և պա հան ջել նոր 
նմուշ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, եր բեմն ար վում են բա ցա ռու թյուն ներ, ե րբ նմու շը 
խիստ հրա տապ է կամ, ո րո շա կի պատ ճառ նե րից ել նե լով, նորն ուղար կելն 
ան հնար է: Բո լոր նման դեպ քե րում կապ վում են ուղար կող կազ մա կեր պու-
թյան հետ, հնա րա վո րինս լրաց նում բաց թո ղում նե րը կամ զգու շաց նում հնա-
րա վոր ռիս կե րի վե րա բե րյալ:
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ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ

 Ցան կա ցած հի վան դու թյան ախ տո րո շու մը պար տա դիր ուղեկց վում է 
ա րյան նմու շառ մամբ: Ե րա կային ա րյան նմու շա ռու մը կա րող է լիար ժեք տե-
ղե կատ վու թյուն տալ պա ցիեն տի վի ճա կի մա սին և ո ւղ ղոր դել բժշ կին հի վան-
դու թյան ախ տո րոշ ման, բու ժա կան գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
վե րահսկ ման, գոր ծի քային լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն նե րի նշա նակ ման ան-
հրա ժեշ տու թյան հարցում: Ե րա կային նմու շա ռու մը լայ նո րեն կի րառ վում է նաև 
սկ րի նինգ և կան խար գե լիչ հե տա զո տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ:

 Ա րյան նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է.
-  Բոր բո քային հի վան դու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման
-  Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման 
- Ա րյան պա թո լո գիա նե րի հայտ նա բեր ման 
- Ա րյան բջ ջային կազ մի ո րոշ ման 
- Ա րյան կեն սա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի ո րոշ ման
-  Հոր մո նային ֆո նի ո րոշ ման 
- Ի մու նա բա նա կան կար գա վի ճա կի բա ցա հայտ ման հա մար: 

Ա րյան նմուշ նե րի հանձն ման նա խա պատ րաս տա կան 
ը նդ հա նուր պա հանջ ներ 

Ա րյան նմու շի հանձ նումն իրա կա նաց նե լուց ա ռաջ ան հրա ժեշտ է հետևել 
նա խա պատ րաս տա կան ը նդ հա նուր պա հանջ նե րին, ո րոնք կբարձ րաց նեն հե-
տա զո տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը և նվա զա գույ նի կհասց նեն կեղծ ար-
դյունք նե րի ստաց ման հա վա նա կա նու թյու նը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի 
հա վաս տի ու թյան վրա կա րող են ան դրա դառ նալ հետևյալ գոր ծոն նե րը.

-  Կեն սա բա նա կան հե ղու կի նմու շառ ման ժա մը
- Սնն դի ըն դու նու մը և սնն դա կար գը 
- Ալ կո հո լային ըմ պե լիք նե րի կի րա ռու մը
- Ծ խե լը 
- Դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը
-  Ֆի զի ոպ րո ցե դու րա նե րը 
- Ին տեն սիվ ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը
- Ստ րե սային իրա վի ճակ նե րը
-  Գոր ծի քային հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րը (ՄՌՏ, Ո ՒՁՀ, ռենտ գեն   

հե տա զո տու թյուն նե րը)
-  Կա նա ցի օր գա նիզ մի ցիկ լիկ փո փո խու թյուն նե րը:

 Հա մա ձայն ա րյան նմու շառ ման ալ գո րիթ մի՝ պա ցիեն տին ան հրա ժեշտ է 
նա խա պատ րաս տել ա րյան նմու շառ ման գոր ծըն թա ցին: 
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- Ա րյու նը պետք է հանձ նել սո ված, ա ռա վո տյան ժա մե րին (8.00-11.00): 
Կա րե լի է խմել ա ռանց ած խաթ թու գա զի ջուր 

- Ա րյուն հանձ նե լու նա խորդ օ րը խոր հուրդ չի տր վում օգ տա գոր ծել 
ա ղի, կծու, ճար պոտ սնունդ, չա րա շա հել սնն դի քա նա կը 

- Ա րյուն հանձ նե լուց ա ռաջ 24 ժամ պետք է բա ցա ռել ալ կո հո լային ըմ-
պե լիք նե րի օգ տա գոր ծու մը 

- Ա րյու նը պետք է հանձ նել մինչև գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն ներ 
ան ցնե լը և ֆի զի ո թե րապև տիկ բու ժում ստա նա լը

-  Դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ը նդ հա տու մը պետք է հա մա ձայ-
նեց նել բու ժող բժշ կի հետ 

- Ա րյուն հանձ նե լուց մեկ ժամ ա ռաջ չի կա րե լի ծխել 
- Անհ րա ժեշտ է բա ցա ռել սթ րե սային իրա վի ճակ նե րը և ֆի զի կա կան 

ծան րա բեռն վա ծու թյու նը: 
Ա րյան նմու շի կրկ նա կի հանձ նումն իրա կա նաց վում է նմու շի հանձն ման 

նա խորդ պայ ման նե րը պահ պա նե լով և միև նույն լա բո րա տո րիա յում՝ նմու շառ-
ման գոր ծըն թա ցի միև նույն ալ գո րիթ մը, տեխ նի կան, ռե ֆե րենս մե ծու թյուն նե-
րը և ար դյունք նե րի հա մե մա տե լի ու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: 

Ա րյան նմու շառ ման պա րա գա ներ 
Ե րա կային ա րյան նմու շառ ման տեխ նի կայից կախ ված են հե տա զո տու թյան 

ար դյունք նե րը, հետևա բար՝ ճշգ րիտ ախ տո րո շու մը, ար դյու նա վետ բու ժու մը:
 Ճիշտ իրա կա նաց ված նմու շա ռու մը կան խում է բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա-

ցու մը՝ հե մա տո մա ներ, ֆլե բիտ ներ, ա րյու նա զե ղում ներ և այլն: 
Ա րյան նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է ստե րիլ ա սեղ նե րով, ստե րիլ միան-

վագ նե րար կիչ նե րով, ա րյան նմու շառ ման վա կու ումային հա մա կար գե րով: 
Միայն ա սե ղի կի րա ռու մը աս տի ճա նա բար կորց նում է իր ակ տո ւա լու թյու նը՝ 
ան հար մա րու թյան, ա րյան հետ ան մի ջա կան շփ ման մեծ հա վա նա կանու թյան և 
վտան գա վո րու թյան պատ ճա ռով: Միան վագ նե րար կիչ նե րի կի րա ռու մը հա ճա-
խա կի օգ տա գործ վում է բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մա նի պու լյա ցի ոն կա բի նետ-
նե րում, սա կայն ունի ո րո շա կի թե րու թյուն ներ՝ կապված լրա ցու ցիչ պա րա գա նե-
րի ան հրա ժեշ տու թյան և վերց ված ա րյան հա ճա խա կի հե մո լիզ ման հետ: 

Ա ռա վել կի րա ռե լի և ան վտանգ են ա րյան նմու շառ ման վա կո ւու մային հա-
մա կար գե րը, ո րոնք բաղ կա ցած են վա կո ւու մային փոր ձա նո թից, բա րակ ա սե-
ղից և կրի չից:

Վակուումային 
փորձանոթ Բռնիչ Ասեղ
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Նկ. 4 Արյան նմուշառման վակուում համակարգ

Նկ. 5 Արյան նմուշառման վակուում համակարգի փորձանոթներ 
գունային կոդավորման տարբեր կափարիչներով

Փոր ձա նո թը կա րող է պա րու նա կել քի միա կան ռեակ տիվ: Այս հա մա կար-
գե րը ա մուր են, չկոտր վող, ունեն գու նային մակն շում՝ կախ ված պա րու նակ վող 
ռեակ տիվ նե րից, ամ բող ջու թյամբ բա ցա ռում են բու ժանձ նակազ մի կոն տակ-
տը կեն սա նյու թի հետ, կա րիք չկա լրա ցու ցիչ պա րա գա նե րի օգ տա գործ ման: 
Նման հա մա կար գե րի կի րա ռու մը ան ցավ է և ան վտանգ, բա ցառ վում է կեղծ 
ար դյունք նե րի ստա ցու մը շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ կոն տակ տի հետևանքով:

Ե րա կային ա րյան նմու շառ ման տեխ նի կան 

Ե րա կային ա րյան նմու շա ռու մը պա հան ջում է ա սեպ տի կայի կա նոն նե-
րի խիստ պահ պա նում և գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյուն 
(https://www.youtube.com/watch?v=6urNuJyg0Ks):

-  Պատ րաս տել ա րյան նմու շառ ման վա կո ւու մային հա մա կար գը և 
ուղե գի րը, նշել պա ցիեն տի տվյալ նե րը, գրան ցել տե ղե կատ վու թյու-
նը գրան ցա մա տյա նում կամ է լեկտ րո նային հա մա կար գում:

-  Պատ րաս տել ա րյան աէ րոբ և ա նաէ րոբ կուլ տու րայի ստաց ման մի-
ջա վայ րե րով սր վակ նե րը (ը ստ բժշ կի ցուց ման), վի զո ւալ գնա հա տել 
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մի ջա վայ րի պի տա նե լի ու թյու նը, թա փան ցի կու թյու նը: Պղ տո րու թյան 
առ կա յու թյան դեպ քում սր վակ նե րը խո տա նել:

-  Պա ցիեն տին նս տեց նել լա բո րա տոր ա թո ռին կամ նմու շառ ման հա-
մար նա խա տես ված ա թո ռին մա նի պու լյա ցի ոն սե ղա նի կի կող քին:

-  Մինչ նմու շա ռում սկ սե լը՝ պա ցիեն տից ան հրա ժեշտ է ճշ տել, թե պահ-
պան վե՞լ են ա րդյոք ա րյան նմու շառ ման նա խա պատ րաս տա կան 
ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև՝ մինչ այդ իրա կա նաց ված 
նմու շա ռում նե րի ժա մա նակ ա ռա ջա ցած բար դու թյուն նե րը, ա նուն-
ազ գա նու նը: Պետք է հայ տին հա մա պա տաս խան նա խա պատ րաս-
տել այն բո լոր փոր ձա նոթ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար, փակց նել մակնշ ված պի տակ նե րը կամ նշում ներ 
կա տա րել փոր ձա նո թի վրա: 

- Ե թե կա հնա րա վո րու թյուն, ա պա պա ցիեն տին ան հրա ժեշտ է ա ռա-
ջար կել նմու շա ռումն իրա կանաց նել պառ կած՝ հա վա նա կան գլ խապ-
տույտն ու ուշագ նա ցու թյու նը կան խե լու հա մար: 

- Լ վալ ձեռ քե րը և չո րաց նել թղ թե ան ձե ռո ցի կով կամ ա ռանց խա-
վի սր բի չով, ո րը այ նու հետև գցել աղ բա մա նի մեջ: Ձեռ քե րը մշա կել 
սպիր տային ան տի սեպ տի կով և հագ նել ստե րիլ ձեռ նոց ներ:

-  Պա ցիեն տի ձեռ քը ֆիք սել ա փով վեր, ա րմն կային ծալ ման ա ռա վե-
լա գույն հնա րա վոր դիր քում: Ա րմուն կի տակ դնել փոք րիկ բար ձիկ, 
ե թե կա դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը:

-  Բազ կի վրա կա պել լա րան ա րմն կային ծալ քից 10 սմ վեր՝ բազ կի մի-
ջին ե րրոր դա կա նում, ստու գել դաս տա կի հատ վա ծում սր տի բա բա-
խի առ կա յու թյու նը:

- Խնդ րել պա ցիեն տին աշ խա տեց նել ձեռ քը, որ պես զի ե րա կը ա ռա վե-
լա գույնս լց վի ա րյու նով, ա պա ձեռ քը բռունցք ա նել:

-  Մինչև ե րակ մտ նե լը ան հրա ժեշտ է նմու շառ ման հատ վա ծը մշա կել 
70%-անոց է թիլ սպիր տով (կամ փո խա րի նող ան տի սեպ տի կով), ա պա 
5%-անոց յո դի լու ծույ թով (կամ յո դո պի րի նով, յո դի նա տով, քլոր հեք-
սի նով), մշա կու մը սկ սել կենտ րո նից՝ ծա կե լու հատ վա ծից դե պի պե-
րի ֆե րիա՝ 30 վրկ տևո ղու թյամբ և վեր ջում 70%-անոց է թիլ սպիր տով 
(կամ փո խա րի նող ան տի սեպ տի կով) կամ նմու շառ ման հատ վա ծի 
մաշ կը եր կու ան գամ մշա կել 70%-անոց է թիլ սպիր տով (կամ փո խա-
րի նող ան տի սեպ տի կով) ներծծ ված խծու ծով կամ ան ձե ռո ցի կով՝ 
կենտ րո նից դե պի պե րի ֆե րիա: Ա ռա ջին ան գամ մշա կել ա վե լի մեծ 
մա կե րե սով, ե րկ րորդ ան գամ՝ ան մի ջա կան նե րարկ ման հատ վա ծը: 

- Անհ րա ժեշտ է սպա սել, որ մշակ ված հատ վա ծը չո րա նա:
-  Նե րար կի չի կամ վա կո ւու մային հա մա կար գի ա սե ղը պա հել ե րա-

կին զու գա հեռ սուր ան կյան (10º-20º) տակ և մտց նել ե րա կի մեջ 
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լու սանց քով դեպ քի վեր՝ մինչև «դա տար կու թյան» մեջ ը նկ նե լու զգա-
ցում ունե նա լը:

-  Մխո ցը քա շել դե պի վեր: Ճիշտ ծա կե լու դեպ քում նե րար կի չի կամ 
վա կո ւում հա մա կար գի մեջ կտես նեք ա րյան ներ թա փան ցու մը, լա-
րա նը թու լաց նել, որ պես զի կանխ վի հե մո լի զի ա ռա ջա ցու մը: Խնդ րել 
պա ցիեն տին թու լաց նել բռունց քը և բա ցել ծալ ված մա տնե րը:

-  Բա վա րար քա նա կով ա րյուն հա վա քե լուց հե տո սպիր տով թրջ ված 
խծու ծը դնել ծա կած հատ վա ծի վրա և ա սե ղը հա նել ե րա կից:

-  Պա ցիեն տը պետք է ծա լի ար մուն կը 5 րոպե, որ պես զի ծա կած տե-
ղում գո յա նա մա կար դուկ, և կանխ վի են թա մաշ կային հե մա տո մայի 
ա ռա ջա ցու մը: 

- Ա րյու նով լց ված վա կուում հա մա կար գի փոր ձա նոթ նե րը զգու շո րեն և 
դան դաղ թե քել 5-8 ան գամ:

- Ա սե ղը և բռ նի չը տե ղա փո խել սուր և ծա կող թա փոն նե րի հա մար նա-
խա տես ված տա րայի մեջ: 

Ա րյան նմու շառ ման վա կո ւում հա մա կար գի  
փոր ձա նոթ նե րի ը նտ րու թյան ուղե ցույց

•	  

 Կա նաչ կա փա րի չով. պա րու նա կում է հե պա րին: Կի րառ վում է պլազ-
մայի ստաց ման, իմու նա քի միա կան, կեն սա քի միա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար: 

•	  Մոխ րա գույն կա փա րի չով. պա րու նա կում է EDTA և նատ րի ու մի ֆտո-
րիդ: Կի րառ վում է ա րյան մեջ գլյու կո զայի քա նա կի ո րոշ ման հա մար: 

•	   Ե րկ նա գույն կա փա րի չով. պա րու-
նա կում է նատ րի ու մի ցիտ րա տի 
բու ֆե րային լու ծույթ: Կի րառ վում է 

ցիտ րա տային պլազ մայի ստաց ման, կոա գու լյա ցիայի և Է ՆԱ հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար։

•	 Մա նու շա կա գույն կա փա րի չով. պա-
րու նա կում է K2EDTA կամ K3EDTA: 
Կի րառ վում է EDTA-ով 
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ամ բող ջա կան ա րյան կամ պլազ մայի ստաց ման, իմու նա քի միա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի, հոր մոն նե րի ո րոշ ման, վի րուս նե րի հայտ նա-
բեր ման հա մար, K2EDTA փոր ձա նոթ նե րը կի րառ վում են ՊՇՌ-ի հա-
մար, K3EDTA փոր ձա նոթ նե րը կի րառ վում են ամ բող ջա կան ա րյան 
հե մա տո լո գիա կան բնու թագ րե րի, իմու նա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի, ա րյան խմ բե րի և ռե զուս-գոր ծո նի, հոր մոն նե րի ո րոշ ման 
հա մար:

•	

 Կար միր կա փա րի չով. պա րու նա կում է մա կարդ ման ակ տի վա տոր: 
Կի րառ վում է շի ճու կի ստաց ման, կեն սա քի միա կան, իմու նա քի միա-
կան, շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի, ռե զուս-գոր ծո նի ո րոշ-
ման հա մար։

•	

 Դե ղին կա փա րի չով. պա րու նա կում է ակ րի լային գել և մա կարդ ման 
ակ տի վա տոր: Կի րառ վում է շի ճու կի ստաց ման և մա կար դու կի ան-
ջատ ման հա մար:

•	  

 Գա զա րա գույն կա փա րի չով. պա րու նա կում է թրոմ բին և բա ժա նա-
րար գել: Կի րառ վում է շի ճու կի ստաց ման, կեն սա քի միա կան, շճա բա-
նա կան, իմու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար։

				

• Բաց կա նաչ կա փա րի չով. պա րու նա կում է իներտ պո լի մե րային գել և 
լի թի ու մի հե պա րին: Կի րառ վում է պլազ մայի ստաց ման և բջիջ նե րի 
ան ջատ ման հա մար:

•	 Սև կա փա րի չով. պա րու նա կում է 3,8%-ոց նատ րի ու մի ցիտ րատ: 
Կի րառ վում է է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման ա րա գու թյան ո րոշ ման 
հա մար:
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Նկ. 6 Արյան վակուում համակարգով նմուշառման  
փորձանոթների հաջորդականության ուղեցույց

 

Ա րյան նմու շառ ման ըն թաց քում վա կուում հա մա կար գի  
փոր ձա նոթ նե րի հա ջոր դա կան կի րառ ման ուղե ցույց

 Ե թե մեկ պա ցիեն տից ան հրա ժեշտ է նմու շա ռել ա րյան մի քա նի նմուշ ներ, 
ա պա ցան կա լի է պա հ պա նել նմու շառ ման հետևյալ հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1. Հե մո կուլ տու րայի սր վակ ներ
2. Ա րյան շի ճու կի փոր ձա նոթ ներ (ա պա կյա)
3. Կոա գու լյա ցիայի փոր ձա նոթ ներ
4. Է ՆԱ ո րոշ ման փոր ձա նոթ ներ
5. Ա րյան շի ճու կի փոր ձա նոթ ներ (պ լաս տի կե)
6. Գել պա րու նա կող փոր ձա նոթ ներ

Արյան նմուշառման հաջորդականությունը 
վակուումային փորձանոթներով

Հեմոկուլտուրայի սրվակներ, առանց հավելումների 
փորձանոթներ (պլաստիկե, ապակե)

Ցիտրատով փորձանոթներ կոագուլյացիայի և ԷՆԱ 
որոշման համար

Մակարդման ակտիվատորով (գել պարունակող) 
փորձանոթներ (պլաստիկե)

Հեպարինով (և գել պարունակող) փորձանոթներ 
պլազմայի համար

EDTA փորձանոթներ ամբողջական արյան համար

EDTA/ֆտորիդով փորձանոթներ գլյուկոզայի, 
լակտատի, HbA1c, էթանոլի, հեմոզիստեինի որոշման 
համար
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Ն ՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ Ա ՆՈ ԹԱՅԻՆ/ ՆԵ ՐԵ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ԿԱ ԹԵՏ ՐԻՑ 

Ա նո թային կա թետր նե րից նմու շա ռում իրա կա նաց վում է, ե րբ՝
-  կա կա թետ րային ծագ ման վա րա կի կաս կած
-  հի վան դը գտն վում է ան կա յուն ծանր վի ճա կում 
- պա հանջ վում է մշ տա կան մո նի թո րինգ 
- կա դե ղա նյու թե րի հա ճա խա կի նե րարկ ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
- կա «էքսպ րես» ռե ժի մով կամ POC (point of care) հե տա զո տու թյուն նե-

րի իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Նկ. 7 Արյան նմուշառում  
անոթային կաթետրից

Ա րյան նմու շա ռում կա րե լի է իրա-
կա նաց նել նոր տե ղադր ված ա նո թային 
կա թետ րից: Ար դեն օգ տա գործ ված կա-
թետ րի օգ տա գործ ման դեպ քում կա րող 
է նկատ վել վերց ված ա րյան հե մո լիզ կամ 
նմու շի աղ տո տում ին ֆու զի ոն լու ծույթ նե-
րով: Մինչ նմու շա ռու մ կա տա րե լը ան հրա-
ժեշտ է կա թետ րով 1-2 մլ ֆի զի ո լո գիա կան 
լու ծույթ նե րար կել: Ա պա ա նո թային կա-

թետ րից ա րյան նմու շա ռու մը իրա կա նաց վում է ե րեք նե րար կիչ նե րի մե թո դով.
•	 Ա ռա ջին նե րար կի չով նմու շա ռել 3-5 մլ ա րյուն, ո րը կպա րու նա կի 

հե պա րին և/ կամ ին ֆու զի ոն լու ծույթ, ո րը նե րարկ վել է կա թետ րով: 
Նմու շի այս չա փա բա ժի նը թափ վում է և չի օգ տա գործ վում հե տա զո-
տու թյան հա մար: 

•	 Երկ րորդ նե րար կի չով նմու շառ վում է հե տա զո տու թյան հա մար ան-
հրա ժեշտ քա նա կով ա րյուն: 

•	 Եր րորդ նե րար կի չով ա րյան նմու շա ռու մից հե տո կա թետ րով նե-
րարկ վում է հե պա րի նով ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույթ («հե պա րի նային 
կող պեք»): 

Ն մու շա ռու մը կա րե լի է իրա կա նաց նել նաև ա սեպ տիկ պայ ման նե րում՝ 
կտրե լով կա թետ րի դիս տալ (նե րա նո թային) ծայ րից 5 սմ եր կա րու թյամբ: 
Կտրված հատ վա ծը տե ղադ րում են ստե րիլ տա րայի, փոր ձա նո թի մեջ և ան-
մի ջա պես տե ղա փո խում լա բո րա տո րիա: Կարևոր է, որ նմու շը չչո րա նա:
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ՈՂ ՆՈՒ ՂԵ ՂԱՅԻՆ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ 

Ող նու ղե ղային հե ղու կի նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է սահ ման ված ըն-
թա ցա կար գե րի խս տիվ պահ պա ն մամբ և, ե թե հնա րա վոր է, ա պա ան մի ջա-
պես ա րյան նմու շա ռումն իրա կա նաց նե լուց հե տո, քա նի որ հա ճախ կա րիք է 
լի նում հա մադ րելու այդ եր կու հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: 

Ող նու ղե ղային հե ղու կի ա ռա ջին 0.5 մլ կամ ա րյուն պա րու նա կող ամբո ղջ 
չա փա բա ժի նը պետք է հե ռաց նել: 

Ող նու ղե ղային հե ղու կը ստա նում են լյում բալ կամ ուղե ղի կողմ նային փո-
րոք նե րի պունկ ցիայի մի ջո ցով, սո վո րա բար 3-5 մլ ծա վա լով: 

Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար վերց ված նմու շը տե ղա փո-
խում են ստե րիլ, չոր, ցան կա լի է ցենտ րի ֆու գային փոր ձա նո թի մեջ և ան-
մի ջա պես տե ղա փո խում լա բո րա տո րիա: Բջ ջա բա նա կան և կեն սա քի միա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար պի տա նի են փո շուց զերծ փոր ձա նոթ նե րը, 
ո րոնք չեն պա րու նա կում EDTA և ֆտո րիդ ներ:

Նկ. 8 Ողնուղեղային հեղուկի նմուշառում 

 Սո վո րա բար վերց վում է ող նու ղե ղային հե ղու կի 3 նմուշ՝ կլի նի կա կան, 
ման րէա բա նա կան և կեն սա քի միա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար: Ֆիբ րի-
նային թա ղան թի ա ռա ջա ցու մը կան խե լու հա մար ար գել վում է ող նու ղեղային 
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հե ղու կով փոր ձա նոթ նե րը թա փա հա րել: Շատ կարևոր է ստաց ված նմու շը 
տե ղա փո խել լա բո րա տո րիա ա ռանց ջեր մաս տի ճա նային տա տա նում նե րի են-
թար կե լու: Օ րի նակ՝ նմու շի ջեր մաս տի ճա նի իջե ցու մը 30º-ից կբե րի մե նին գա-
կո կե րի ո չն չաց ման: Ե թե ան հնար է նմու շը ան մի ջա պես տե ղա փո խել լա բո-
րա տո րիա, ա պա այն ան հրա ժեշտ է պա հել 37º-ի պայ ման նե րում՝ թեր մոս տա-
տում: Սա ռե ցու մը կան խե լու հա մար նմու շը պետք է տե ղա փո խել ջե ռա կով կամ 
թեր մո սա տա տով ա պա հով ված ջեր մա մե կու սիչ ա րկ ղով: Ե թե օգ տա գործ վում 
է պատ րաս տի մի ջա վայր, ա պա ող նու ղե ղային հե ղու կը, ցան կա լի է 5-10 մլ 
ծա վա լով, նե րար կի չից տե ղա փոխ վում է մի ջա վայ րով սր վա կի մեջ՝ ան մի ջա-
պես ռե տի նե կա փա րի չը ծա կե լով:

 
Աղ. 4 Ող նու ղե ղային հե ղու կի նմու շառ ման ծա վալ նե րը.

Հե տա զոտ ման նպա տա կը Մե ծեր Ե րե խա ներ

Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ 2 մլ 1 մլ

Բջ ջա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ (ու ռուց քային 
բջիջ ներ)
 Կեն սա քի միա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
(սու պեր նա տանտ)

>10 մլ
(ու ռուց քային 
բջիջ ներ)

>1 մլ
(ու ռուց քային 
բջիջ ներ)

Ըն դա մե նը 12 մլ 2 մլ

Ող նու ղե ղային հե ղու կի նմու շառ ման հա մար պա ցիեն տի հա տուկ նա խա-
պատ րաս տում չի պա հանջ վում: Ա նհ րա ժեշտ է բա ցա ռել ալ կո հո լի, հա կա կոա-
գու լյանտ նե րի օգ տա գոր ծու մը: Պա ցիեն տը պետք է պառ կի կող քի կամ նս տի՝ 
ձեռ քերն ու գլու խը դնե լով սե ղա նի վրա:               

     

Նկ. 9 Ողնուղեղային հեղուկի նմուշառում գոտկային 
հատվածից

Նկ. 10 Լյումբալ 
պունկցիայի և 
ողնուղեղային 

անեսթեզիայի ասեղ
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 Մաշ կը ան հրա ժեշտ է մշա կել ախ տա հա նող լու ծույ թով և ծած կել ան ձե ռո-
ցի կով: Ցա վազրկ ման նպա տա կով կի րառ վում է տե ղային ա նես թե զիա: Ող նա-
շա րի գոտ կային հատ վա ծում, եր կու ո ղե րի միջև մտց վում է բա րակ, եր կար, 
ս նա մեջ ա սեղ՝ մինչև ող նու ղե ղային տա րածք: Նմու շա ռու մից հե տո պա ցիեն-
տին խոր հուրդ է տր վում պառ կել մի քա նի ժամ մեջ քի կամ ո րո վայ նի վրա՝ 
գլ խա ցա վից խու սա փե լու հա մար: 

 ՄԵ ԶԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ

 Կախ ված նմու շառ ման նպա տա կից՝ մե զը կա րող է վերց վել ա ռան ձին չա-
փա բա ժին նե րով կամ ժա մա նա կի ո րո շա կի հատ վա ծի հա մար: Ա ռա ջին ա ռա-
վո տյան չա փա բա ժի նը ա րթ նա նա լուց ան մի ջա պես հե տո սո ված վի ճա կում 
վերց վում է մե զի ը նդ հա նուր հե տա զո տու թյան հա մար, ե րկ րորդ ա ռա վո տյան 
չա փա բա ժի նը կի րա ռե լի է քա նա կա կան և ման րէա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար, պա տա հա կան ժա մի նմու շառ ված մե զը՝ ո րա կա կան և քա-
նա կա կան կենս աքի միա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար, օ րա կան մե զը՝ 
ա նա լիտ նե րի է քսկ րե ցիայի քա նա կա կան ո րոշ ման հա մար:

 Ցան կա լի է օգ տա գոր ծել լայ նա բե րան տա րա, ո րը և կտե ղա փոխ վի 
լա բո րա տո րիա: 

- Ա ռա վո տյան մե զը հա վաք վում է ամ բող ջու թյամբ չոր, մա քուր, ոչ 
ստե րիլ տա րայի մեջ: 

- Օ րա կան մե զը հա վա քե լիս պա ցիեն տը ա ռա վոտ վա ա ռա ջին չա փա բա-
ժի նը չի հա վա քում, իսկ հե տո 24 ժա մի ըն թաց քում հա վա քում է 2 լ-անոց 
տա րայի մեջ: Վեր ջին չա փա բա ժի նը վերց վում է այն նույն ժա մին, ե րբ 
վերց վել է ա ռա ջի նը: Ե թե լա բո րա տո րիա պետք է ուղար կել հա վա քած 
մե զի մի մա սը, ա պա չա փում են ը նդ հա նուր ծա վա լը և ան հրա ժեշտ 
քա նա կը տե ղա փո խում լա բո րա տո րիա տար վող տա րայի մեջ: 

- Ե թե ան հրա ժեշտ է հա վա քել 12 ժամ վա մեզ, ա պա հա վա քում են 
գի շե րային մե զը: Քնե լուց ա ռաջ մե զը չի հա վաք վում: Հա վաք վում 
է վեր ջին մի զար ձա կու մից 12 ժամ ան ց, իսկ ե թե հի վան դը չի կա րող 
դի մա նալ, ա պա աս տի ճա նա բար 12 ժամ վա ըն թաց քում՝ միև նույն 
տա րա յում: 

- Ե րեք ա նոթ նե րի փոր ձի հա մար պա ցիեն տը ա ռա վո տյան ա րթ նա նա-
լուց և և հի գիե նիկ մշա կու մից հե տո մի զար ձա կում է ե րեք տա րա նե րի 
մեջ: Պետք է գե րակշ ռի ե րկ րորդ տա րայի մե զի ծա վա լը:

 Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար սո վո րա բար կի րա-
ռե լի է ա ռա վո տյան ե րկ րորդ չա փա բա ժի նը՝ 10-20 մլ ծա վա լով: Ա ռա ջին 
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չա փա բաժ նում գի շեր վա ըն թաց քում կու տակ ված բակ տե րիա նե րի քա նա կը 
ա վե լի շատ է: Պա ցիեն տը չպետք է լրա ցու ցիչ հե ղուկ ըն դու նի, քա նի որ դա 
կմե ծաց նի ծա վա լը և կն վա զեց նի միա վոր մա կե րե սում բակ տե րիա նե րի քա-
նա կը: Մե զը հա վաք վում է ստե րիլ տա րա նե րում և տե ղա փոխ վում լա բո րա տո-
րիա, ա ռա վե լա գույ նը 2 ժամ ըն թաց քում: Կա րե լի է տե ղա փո խու մը կազ մա կեր-
պել 8 ժա մում, ե թե նմու շը պահ վի սառ նա րա նում, որ տեղ 4º-ի պայ ման նե րում 
բակ տե րիալ կազ մը 24 ժամ մնում է կա յուն: Ցան կա լի չէ ման րէա բա նա կան 
հե տա զո տու թյան են թար կել կա թետ րից հա վաք ված մե զը:

Մե զի նմու շա ռում կա րե լի է իրա կա նաց նել նաև մե զի նմու շառ ման վա-
կուում հա մա կար գի մի ջո ցով: Վա կուում հա մա կար գի շնոր հիվ բա ցառ վում է 
այլ կեն սա բա նա կան ա գենտ նե րով կոն տա մի նա ցիայի հնա րա վո րու թյու նը և 
կոն տակ տը մթ նո լոր տային օ դի հետ: Վա կում հա մա կար գի շնոր հիվ ա ռաջ-
նային նմու շը կա րե լի է բաշ խել ա ռան ձին փոր ձա նոթ նե րի մեջ տար բեր հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար (քի միա կան, կեն սա քի միա կան, ման րէա բա նա կան, 
բջ ջա բա նա կան, ՊՇՌ), ո րոնք պա հան ջում են տար բեր կա յու նաց նող նյու թեր 
և պահ ման պայ ման ներ: Վա կուում փոր ձա նոթ նե րի կի րա ռու մը ա պա հո վում 
է ան վտան գու թյու նը, նմու շի հեր մե տի կու թյու նը տե ղա փոխ ման և պահ ման 
ըն թաց քում:

 Հա մա կար գը բաղ կա ցած է բռ նի չի մեջ ներ կա ռուց ված ա սե ղից և կլո րա-
հա տակ և կո նաձև հա տա կով, ա ռանց հա վե լա նյու թե րի կամ հա տուկ կա յու-
նա ցու ցիչ նե րով փոր ձա նոթ նե րից (նստ ված քի ուսում նա սիր ման և ցենտ րի-
ֆուգ ման հա մար):  

 

Նկ. 11 Մեզի նմուշառման Vacuette համակարգ 

Վա կուում հա մա կար գի մի ջո ցով մե զի հա վաք ման ը նդ հա նուր պա հանջ-
նե րը նույնն են: Պա ցիեն տը հա վա քում է մե զը լայ նա բե րան տա րայի մեջ և 
տե ղա փո խում լա բո րա տո րիա կամ փոր ձա նո թի մեջ՝ ը ստ բժշ կի հրա հան գի և 
ար դեն փոր ձա նո թում նմու շը տե ղա փո խում լա բո րա տո րիա: Վեր ջին դեպ քում 
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պա ցիեն տը տե ղադ րում է փոր ձա նո թը կա փա րի չով դե պի նմու շառ ման տա-
րայի մեջ ներ կա ռուց ված բռ նի չը և սեղ մում մինչև ռե տի նե կա փա րի չի ծակ վե լը: 
Ծակ վե լուց հե տո մե զը սկ սում է լց վել փոր ձա նո թի մեջ (https://www.youtube.
com/watch?v=8CKDubSKJuI, https://www.youtube.com/watch?v=-ZHmLfwkoKM):  

Ս ՏԵ ՐԻԼ ԽՈ ՌՈՉ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ

 Նմու շառ ման են թա կա են.
-  Պե րի տո նեալ հե ղու կը
-  Սի նո վեալ հե ղու կը
- Պլև րալ հե ղու կը
-  Պե րի կար դիալ հե ղու կը:

 Ման րէա բա նա կան հե տա զոտ ման են թա կա են պունկ ցիայի և աս պի րա ցիայի 
ըն թաց քում ստաց ված նմուշ նե րը: Նե րար կիչ ներ թա փան ցած օ դը ան հրա ժեշտ 
է հե ռաց նել, հե ղու կը տե ղա փո խել ա նաէ րոբ տե ղա փոխ ման մի ջա վայր: Նմու շի 
նվա զա գույն ծա վա լը պետք է լի նի 1-5 մլ, սն կե րի և մի կո բակ տե րիա նե րի հայտ-
նա բեր ման հա մար՝ 10 մլ: Նմու շառ ված հա վե լյալ քա նա կու թյամբ նմու շը կամ 
թա րա խային ար տադ րու թյու նը տե ղա փոխ վում է փակ վող կա փա րի չով ստե րիլ 
տա րա նե րի մեջ: Նմու շը խծու ծով վերց նե լու դեպ քում չի բա ցառ վում թթ ված նի 
ազ դե ցու թյու նը ա նաէ րոբ նե րի վրա, որի պատ ճա ռով ան հնար է դառ նում ո րա-
կյալ ման րա դի տու մը և կուլ տու րայի ան ջա տու մը քիչ քա նա կով հա րու ցիչ նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում: Խոր հուրդ չի տր վում օգ տա գոր ծել հա կա կոա գու լյանտ-
ներ (ցիտ րատ, է թի լեն դիա մին տետ րա քա ցա խաթ թու՝ EDTA), ո րոնք ճն շում են մի 
շարք բակ տե րիա նե րի ա ճը: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է օգ տա գոր-
ծել հե պա րին: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է նաև ցանքս կա տա րել նե-
րար կի չից հե մո կուլ տու րայի մի ջա վայ րի մեջ 1:5-1:10 հա րա բե րու թյամբ (5-10 մլ):  
Սա կայն այս դեպ քում ան հնար է դառ նում ման րա դի տու մը, իսկ իդեն տի ֆի կա-
ցիայի ար դյունք նե րը հե տաձգ վում են մեկ օ րով:

 Պե րի տո նեալ հե ղու կի հե տա զոտ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նում է 
ո րոշ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ, ո րոնք ուղեկց վում են աս ցի տի 
ա ռա ջա ցու մով: Պե րի տո նեալ հե ղու կի նմու շա ռու մը (լա պա րո ցեն տեզ) իրա կա-
նաց նե լուց ա ռաջ ան հրա ժեշտ է դա տար կել մի զա պար կը, ծակ ման հատ վա-
ծը մշա կել ախ տա հա նի չով, ան զգա յաց նել տե ղային ա նես թե զիայի մի ջո ցով, 
ո րից հե տո իրա կա նաց նել նմու շա ռում բա րակ, եր կար ա սե ղով, կամ պոր տից 
քիչ ցած ար վում է փոքր կտր վածք և հե ղու կը վերց վում է կա թետ րի մի ջո ցով: 
Պա ցիեն տը լա պա րո ցեն տե զի դեպ քում կա րող է լի նել նս տած կամ մեջ քի վրա 
պառ կած: Նմու շա ռու մից հե տո ծա կած կամ կտր ված հատ վա ծը ան հրա ժեշտ 
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է մշա կել ախ տա հա նի չով (https://www.youtube.com/watch?v=MUbsdZAnfTM, 
https://www.youtube.com/watch?v=kHJDJkxHAIM): 

Նկ. 12 Պերիտոնեալ հեղուկի ստացման սխեմատիկ պատկեր ասցիտի դեպքում

Նկ. 13 Ծնկային հոդի պունկցիա նմուշառման սխեմա

Սի նո վեալ հե ղու կի նմու շա ռու մը իրա կա նաց վում է բժշ կի կող մից կեն սա-
քի միա կան հե տա զո տու թյան, ինչ պես նաև հո դա պար կում ա րյան կամ թա րա-
խի հայտ նա բեր ման նպա տա կով: Յու րա քան չյուր հո դի դեպ քում նմու շառ ման 
տեխ նի կան տար բեր է՝ կախ ված հո դի կա ռուց ված քից, հո դա պարկի մատ չե-
լիու թյու նից և այլն: 

Մինչ նմու շա ռու մը սկ սե լը իրա կա նաց վում է տե ղային ան զգա յա ցում: Բո-
լոր հո դե րից նմու շա ռում իրա կա նաց նե լիս օգ տա գործ վում են բա րակ, եր կար 
ա սեղ ներ, ո րոնք մտց վում են հո դա պարկ մինչև դա տար կու թյան մեջ ը նկ նե լու 
զգա ցու մը: Օգ տա գործ վում է 10-20 գ նե րար կիչ, 5-6 սմ եր կա րու թյամբ և 1-2 մմ 
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լայ նու թյամբ ա սե ղով: Ա սե ղը հո դա պարկ պետք է մտց նել շատ զգու շո րեն և ոչ 
ա վելի, քան 1-1,5 սմ ա սեպ տի կայի կա նոն նե րի խս տիվ պահ պա նմամբ: 

Պլև րալ հե ղու կի նմու շա ռու մը (պունկ ցիա) իրա կա նաց վում է պլև րիտ նե-
րի, պլև րալ ա րյու նա հո սու թյուն նե րի, էմ պիե մայի, պլև րալ խո ռո չում տրան-
սու դատ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է 9-10 սմ 
եր կա րու թյան և 2 մմ լայ նու թյան ա սե ղով, VII-VIII միջ կո ղային տա րա ծու թյու-
նից, կո ղի վե րին եզ րով  կողմ նո րոշ վե լով, որ պես զի բա ցառ վի միջ կո ղային 
զար կե րա կի վնաս ման հա վա նա կա նու թյու նը (https://www.youtube.com/
watch?v=PMqHmft5FFg):

 

Նկ. 14 Պլևրալ հեղուկի նմուշառման սխեմա Նկ. 15 Պլևրալ հեղուկի 
նմուշառում պացիենտից

Նկ. 16 Պերիկարդիալ հեղուկի նմուշառման սխեմա

Պե րի կար դիալ հե ղու կի նմու շա ռում կտարա վում է բջ ջա բա նա կան, կեն-
սա քի միա կան, ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
նպա տա կով: Նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է պա ցիեն տի պառ կած դիր քում, 
ձախ  կո ղային ա ղե ղի և թրան ման ե լու նի գո յաց րած ան կյան հատ վա ծում: Ե րբ 
ա սե ղը մտ նում է պե րիա կար դիալ խո ռոչ՝ հե ղուկն ա զատ ան ցնում է նե րար կի-
չի մեջ:
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Ն ՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒ Մ ՎԵՐ ՔԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Վեր քային վա րակ նե րի դեպ քում հե տա զոտ ման են թա կա են ախ տա հար-
ված հյուս վածք նե րը կամ աս պի րատ նե րը: 

- Բաց ին ֆեկց ված վեր քե րից
-  Խո ր վեր քե րից և ա բս ցես նե րից
-  Խո ցե րից և հան գույց նե րից
- Կ ծած վեր քե րից:

 Ճիշտ է իրա կա նաց նել առ կա ար տադ րու թյան, թա րա խի նմու շա ռում ստե-
րիլ նե րար կի չի օգ նու թյամբ և խծուծ օգ տա գոր ծել միայն այն դեպ քում, ե րբ 
ան հրա ժեշտ ծա վա լով նմու շի հա վա քումն ան հնար է: Նմուշ նե րը տե ղա փոխ-
վում են հեր մե տիկ փակ վող ստե րիլ տա րա նե րի մեջ և տե ղա փոխ վում լա բո-
րա տո րիա մեկ ժա մվա ըն թաց քում: Ե թե ան հնար է նյու թը տե ղա փո խել այդ 
ըն թաց քում, ա պա կա րե լի է պա հել սառ նա րա նում, բայց ոչ ա վե լի, քան 2 ժամ: 
Կա րե լի է կի րա ռել հա տուկ տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րե րով տա րա ներ և փոր-
ձա նոթ ներ: Տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րե րում նյու թը կա րե լի է պա հել 24 ժամ:

 Վեր քային նմուշ նե րի նմու շառ ման նա խա պատ րաս տա կան ը նդ հա նուր 
պա հանջ ներ

- Ն մու շա ռումն իրա կա նա ցվում է վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան 
կամ վի րա կապ ման ըն թաց քում 

- Ե թե կի րառ վել են տե ղային ան տի սեպ տիկ կամ ան տի բակ տե րիալ 
պրե պա րատ ներ, ա պա ան հրա ժեշտ է նա խա պես լվալ վեր քային մա-
կե րե սը ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով

-  Վեր քի շուր ջը մշա կում են սպիր տով կամ այլ ան տի սեպ տի կով
 Նեկ րո տիկ մա սսա նե րը, թա րա խը հե ռաց նում են չոր ստե րիլ ան ձե ռո ցի-

կով։ Բաց ին ֆեկց ված վեր քե րից վեր քային ար տադ րու թյու նը վեր ցում է եր կու 
խծուծ նե րի մի ջո ցով շր ջա նաձև պտ տե լով խծուծ նե րը ախ տա հար ված հատ-
վա ծի կենտ րո նից պե րի ֆե րիա: Խծուծ նե րը տե ղա փոխ վում են ստե րիլ փոր ձա-
նոթ նե րի մեջ: Մե կը օգ տա գործ վում է ցանք սի, մյու սը՝ ման րա դիտ ման հա մար: 

Նկ. 17 Վերքի նմուշառում խծուծի միջոցով
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 Խո ր վեր քե րի կամ ա բս ցես նե րի մա կե րե սը նա խա պես մշակ վում է 
70%‑անոց սպիր տով, ա պա 1‑2%‑անոց յո դի լու ծույ թով: Նմու շա ռումն իրա կա‑
նաց վում է վեր քի կամ ա բս ցե սի խոր քից՝ բա ցա ռե լով մա կե րե սային միկ րոֆ լո‑
րայով կոն տա մի նա ցիայի հնա րա վո րու թյու նը:

 Խո ցե րի և հան գույց նե րի ախ տա հար ված հատ վա ծի մաշ կը ախ տա հա‑
նում են, հե ռաց նում մա կե րե սային շեր տը և քե րուկ վերց նում խո ցի հա տա կից 
կամ հան գույ ցից: Ե թե կա էք սու դատ, ա պա այն հա վա քում են նե րար կի չով 
կամ ստե րիլ խծու ծով:

Կ ծած վեր քե րի նմու շառ ման դեպ քում վեր քի թա րա խային ար տադ րու‑
թյու նը վերց վում է կտր վածք, դրե նա վո րում ա նե լուց և մաշ կը ախ տա հա նե լուց 
հե տո նե րար կի չի մի ջո ցով: Թարմ վեր քե րի դեպ քում ման րէա բա նա կան հե‑
տա զո տու թյուն չի կա տար վում, քա նի որ ախ տած նու թյան տե սա կե տից նշա‑
նա կա լի հա րու ցիչ ան ջա տե լը դժ վար է:

Նկ. 18 Վերքային նմուշառում ու նմուշի նախապատրաստելը հետազոտության համար

Ն ՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ ԲԿԱՆՑ ՔԻՑ, ՔԹԻՑ, ՔԻԹ-ԸՄ ՊԱ ՆԻՑ, 
ՀԱՐՔ ԹԱՅԻՆ ԽՈ ՌՈՉ ՆԵ ՐԻՑ

Բ կանց քից և քթից նմու շա ռում կա տար վում է ման րէա բա նա կան, վի րու սա‑
բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման նպա տա կով: Հա ճախ նմու‑
շա ռումն իրա կա նաց վում է զու գա հեռ, սկզ բում՝ բկանց քից, այ նու հետև՝ քթից, 
կամ բկանց քից և քիթ‑ըմ պա նից: 

Խծուծի ծայրը կտրվում է և 
տեղավորվում  2 մլ‑անոց 

միկրոփորձանոթի մեջ

նմուշի 
հավաքում

նմուշի պահպանում 
‑80ºC

Հոմոգենացնող 
բուֆերի ավելացում

Խծուծի ծայրի դիրքի 
փոփոխում

Ցենտրիֆուգել Հանում ենք 
խծուծը

Վերջնական 
նմուշ

Խառնել 
վորտեքսով
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Բ կանց քի, քթի և քիթ-ըմ պա նի նմուշ նե րի հանձն ման նա խա պատ րաս-
տա կան ը նդ հա նուր պա հանջ ներ

-  Պա ցիեն տին պետք է նա խա պես բա ցատ րել նմու շառ ման 
ըն թա ցա կար գը

-  Պա ցի նե տին ան հրա ժեշտ է նս տեց նել դեմ քով դե պի լույ սի աղ բյու-
րը, նա խա պես զն նել բե րա նի և քթի խո ռոչ նե րը ո րո շել նմու շառ ման 
հատ ված նե րը

-  Պա ցիեն տը պետք է նա խա պես ո ղո ղի բե րա նը գոլ ջրով և մաք րի 
քի թը

- Ք թից ան հրա ժեշտ է հե ռաց նել կոշտ կու տա կում նե րը՝ ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում փափ կեց նե լով վա զե լի նով

- Ն մու շա ռումն իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նա խա պատ-
րաս տել ստե րիլ մած կա թիակ և քսուք վերց նե լու հա մար նա խա տես-
ված ստե րիլ խծուծ ներ

- Բ կանց քի նմու շա ռու մը պետք է ար վի մինչև ուտե լը կամ ուտե լուց 2-3 
ժամ հե տո 

- Անհ րա ժեշտ է նա խա պես լրաց նել նմու շի հե տա զոտ ման ուղե գի րը, 
ճշ տել հի վան դի կոն տակ տային տվյալ նե րը

-  Մակն շել փոր ձա նոթ նե րը ըն դուն ված նույ նա կա նաց ման պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան:

Բ կանց քից նմու շա ռու մը պա հան ջում է ո րո շա կի տեխ նի կա կան հմ տու-
թյուն նե րի առ կա յու թյուն և իրա կա նաց վում է հետևյալ ալ գո րիթ մով. 

- Անհ րա ժեշտ է մշա կել ձեռ քե րը ախ տա հա նիչ լու ծույ թով, հագ նել 
ձեռ նոց նե րը և դի մա կը:

- Զ գու շո րեն հա նել խծու ծը փոր ձա նո թից՝ չդիպ չե լով փոր ձա նո թի ար-
տա քին պա տե րին: Փոր ձա նո թը դնել շտա տի վի վրա:

-  Մած կա թիա կով սեղ մել պա ցիեն տի լե զուն, ա պա խծու ծը պտ տել 
քիմ քի ա ղե ղի, նշիկ նե րի, լեզ վա կի, ըմ պա նի հե տին պա տի և, առ կա-
յու թյան դեպ քում, լոր ձա թա ղան թի խո ցե րի վրայով: Այ տե րին, լեզ-
վին, լին դե րին դիպ չել, ինչ պես նաև թու քը հա վա քել չի կա րե լի:

- Ն մու շով խծու ծը զգու շո րեն՝ ա ռանց փոր ձա նո թի պա տե րին դիպ չե լու 
դր վում է փոր ձա նո թի մեջ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ տա գործ-
վում է տե ղա փոխ ման մի ջա վայր:

-  Ու ղեգ րի մեջ նշել նմու շառ ման ժա մը:

Ք թից նմու շառ ման տեխ նի կան
- Ք թի խո ռո չը ան հրա ժեշտ է չո րաց նել ստե րիլ չոր խծու ծով:
-  Փոր ձա նո թից հա նել խծու ծը և մտց նել պա ցի են տի ստո րին քթանցք՝ 

պտ տող շար ժում նե րով, ա ռա վե լա գույ նը 1,5-2 սմ խո րու թյամբ:
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-  Գոր ծո ղու թյու նը ան հրա ժեշտ է կրկ նել հա ջոր դա բար եր կու քթանց-
քե րի մեջ:

- Նմու շա ռումից հե տո խծու ծը զգու շո րեն՝ ա ռանց ար տա քին պա տե րին 
դիպ չե լու տե ղադ րել փոր ձա նո թի մեջ և ա րագ փա կել:

 Քիթ-ըմ պա նից նմու շառ ման տեխ նի կան
-  Քիթ-ըմ պա նային լոր ձի նմու շա ռու մը կա տար վում է ուտե լուց 3-4 

ժամ ան ց: 
- Ն մու շառ ման հա մար կի րառ վում է ճկուն կո րա ցած ծայ րով ձո ղախ-

ծուծ, ո րը ծայ րը դե պի վեր ո ւղ ղած մտց վում է փա փուկ քիմ քի հետևի 
հատ վա ծը՝ 2-3 ան գամ հպե լով ըմ պա նի հե տին պա տին:

- Ն մու շա ռու մը կա րե լի է կա տա րել տե ղա փոխ ման կամ սնու ցող մի-
ջա վայ րով թրջ ված խծու ծով:

- Խ ծու ծը բե րա նի խո ռո չից պետք է հա նել զգու շո րեն՝ ա ռանց այ տե-
րին, լեզ վին, ա տամ նե րին դիպ չե լու:

-  Քիթ-ըմ պա նային նմու շը կա րե լի է նմու շա ռել նաև քթի խո ռո չից: Նա-
խա պես պա ցիեն տին խնդ րում են գլու խը հետ գցած պա հել, ո րից 
հե տո միայն ճկուն ձո ղախ ծու ծը մտց նում են քթի խո ռոչ և հաս նում 
մինչև ըմ պա նի հե տին պատ: Նմու շա ռումից հե տո խծու ծը զգու շո րեն՝ 
ա ռանց ար տա քին պա տե րին դիպ չե լու տե ղադ րել փոր ձա նո թի մեջ և 
ա րագ փա կել:

 

Նկ. 19 Քիթ-ըմպանային նմուշառման համար նախատեսված խծուծներ  
փորձանոթներով, տեղափոխման միջավայրերով

 Հարք թային խո ռոչ նե րից նմու շա ռու մը կա տար վում է քթից վերց ված 
նմուշ նե րի նմու շառ մա նը զու գա հեռ՝ ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե-
րի իրա կա նաց ման նպա տա կով: Նյու թը վերց վում է ստե րիլ նե րար կի չով կամ 
էն դոս կո պով: Լա բո րա տո րիա ուղարկ վում է ան մի ջա պես ստե րիլ տա րայով, 
հա ճախ հենց նույն նե րար կի չով կամ ա նաէ րոբ տե ղա փոխ ման մի ջա վայրով:
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 Նկ. 20 Նմուշառում քթից, քիթ-ըմպանից, ըմպանից և բկանցքից

Նկ. 21 Նմուշառում հարքթային խոռոչից էնդոսկոպի միջոցով

 Խոր խի նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է ա ռա վո տյան, սո ված վի ճա կում: 
Պա ցիեն տը նա խա պես պետք է մաք րի ա տամ նե րը, լն դե րը, լե զուն, լոր ձա-
թա ղան թը, գոլ ջրով ո ղո ղի բե րա նի խո ռո չը: Խոր խը հա վա քում են ստե րիլ, 
փակ վող կա փա րի չով, լայ նա բե րան տա րայի մեջ: Ե թե խոր խը դժ վա րու-
թյամբ է դուրս բեր վում, ա պա նա խա պես կա րե լի է խոր խա բեր տալ կամ ին-
հա լյա ցիա կա տա րել ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով: Հա վաք ված նմու շը պետք 
է տե ղա փոխ վի լա բո րա տո րիա 1,5-2 ժա մում կամ կա րե լի է պա հել սառ նա-
րա նում մինչև 6 ժամ: Եթե պա ցիեն տը չի կա րող ինք նու րույն հա վա քել խոր-
խի նմու շը, բրոն խոս կո պի մի ջո ցով վերց վում է տրա խե ոբ րոն խիալ լվա ցուկ: 
Այս մե թո դի ար դյու նա վե տու թյունն ա վե լի քիչ է, քան խոր խի հե տա զոտ ման 
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ար դյու նա վե տու թյու նը, քա նի որ միա վոր ծա վա լում մա նրէ նե րի քա նա կը նվա-
զում է ներ մուծ ված ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թի շնոր հիվ:

 ԱՉ ՔԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ 

Աչ քի ար տադ րու թյուն նե րը նմու շառ վում են ման րէա բա նա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար: Նմու շառումից 6-8 ժամ ա ռաջ ան հրա-
ժեշտ է ը նդ հա տել բո լոր դե ղա մի ջոց ներն ու պրո ցե դու րա նե րը: Նմու շա ռում 
թույ լատր վում է կա տա րել ա ռա վո տյան՝ մինչև լվաց վե լը:

 Շաղ կա պե նուց նյու թը նմու շառ վում է ախ տա հար ված հատ վա ծից՝ ա սեպ-
տի կայի կա նոն նե րի պահ պա ն մամբ: Նմու շա ռու մը կա տար վում է ստե րիլ ա պա-
կյա փայ տի կով կամ պլա տի նե օ ղով, իսկ բա վա րար քա նա կով ար տադրու-
թյան առ կա յու թյան դեպ քում՝ ստե րիլ խծու ծով: Նմու շա ռու մը կա տար վում է 
ստո րին կո պի ներ սային մա կե րե սից աչ քի դր սային ան կյու նից դե պի ներ քին 
ան կյու նը ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով թրջ ված խծու ծը շար ժե լով: 

Կո պի եզ րից նմու շա ռում կա տա րե լիս կեղև նե րը հե ռաց վում են ստե րիլ 
ունե լի ով, նմու շը վերց վում է խո ցից, թար թիչ նե րի հիմ քից: 

Եղջ րե նուց նմու շա ռում կատար վում է ան զգա յա ցու մից հե տո, ե թե պա-
ցիեն տը կրում է կոն տակ տային ո սպ նյակ ներ, ա պա նմու շա ռու մը կա տար վում 
է ո սպ նյա կի ներ սային մա կե րե սից: 

Թա րա խային ար տադ րու թյան առ կա յու թյան դեպ քում նմու շա ռու մը կա-
տար վում է ստե րիլ ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով թրջ ված խծու ծով: 

Աչ քե րից վերց ված նմուշ նե րով խծուծ նե րը ան հրա ժեշտ է դնել ստե րիլ փոր-
ձա նոթ նե րի մեջ, փա կել և ան մի ջա պես տե ղա փո խել լա բո րա տո րիա: Ա նհ րա-
ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է պա հել սառ նա րա նում 4ºC-ո ւմ, մինչև 12 ժամ: 

Աչ քից կա րե լի է վերց նել նաև քսուք ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա, չո րաց-
նել օ դում և փա թե թա վո րած ուղար կել լա բո րա տո րիա:

 Ա ԿԱՆ ՋԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ 

Ար տա քին ա կան ջի բոր բո քային ար տադ րու թյան նմու շա ռումը կատարվում 
է ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման նպա տա կով: 
Մինչև նմու շա ռումը ա կան ջի մուտ քը մշակ վում է 70%-անոց սպիր տով և լվաց-
վում ստե րիլ ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով: Նմու շա ռումն իրակ անաց վում է չո-
րա նա լուց հե տո ստե րիլ, չոր խծու ծով: 
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Նկ. 22 Նմուշառում տիմպանոցենտեզի ընթացքում

Մի ջին և ներ քին ա կանջ նե րի ար տադ րու թյու նը վերց վում է վի րա բու ժա-
կան կամ վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան ըն թաց քում: Նմու շը ան հրա ժեշտ է 
տե ղա փո խել լա բո րա տո րիա 2 ժամ վա ըն թաց քում: Տիմ պա նո ցեն տե զի ըն-
թաց քում իրա կա նաց ված նմու շառ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վում է ստե րիլ 
նե րար կիչ: Հա վաք ված կեն սա նյու թը տե ղա փոխ վում է ստե րիլ տա րայի մեջ 
կամ ուղարկ վում նե րար կի չով, ո րի ծայ րը պաշտ պան վում է կա փա րի չով: Ե թե 
ան հնար է ան մի ջա պես տե ղա փո խել նմու շը, ա պա ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր-
ծել տե ղա փոխ ման մի ջա վայր: Ե թե պա ցիեն տն ունի թմբ կա թա ղան թի պեր ֆո-
րա ցիա, ա պա էք սու դա տը հա վաք վում է խծու ծով:

Ն ՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ ԿԱ ՆԱ ՆՑ ՄԻ ԶԱՍԵ ՌԱ ԿԱՆ  
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Մի զա սե ռա կան հա մա կար գի վա րակ նե րի դեպ քում նմու շա ռումն իրա կա-
նաց վում է դաշ տա նային ցիկ լը սկ սե լուց ա ռաջ կամ վեր ջա նա լուց 1-2 օր ան ց: 

Ամ նի ո տիկ հե ղու կը հա վաք վում է կա թետ րի մի ջո ցով, կե սա րյան հատ ման 
ժա մա նակ աս պի րա ցիայի մի ջո ցով կամ պտ ղա պար կի պունկ ցիայի մի ջո ցով:

 Մի զու կից նմու շա ռումն իրա կանաց վում է մի զար ձա կու մից ա ռն վազն 
մեկ ժամ ան ց: Նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է բամ բա կե խծու ծով, ե թե ար-
տադ րու թյուն հնա րա վոր չէ նմու շա ռել, ա պա կա տար վում է ար տա քին ան ցքի 
հի գիե նիկ մշա կում և նմու շա ռու մը կա տար վում է մի զու կային խծու ծով, ո րը 
մտցվում է 2-4 սմ խո րու թյամբ, զգու շո րեն պտտ վում է 2 վրկ և տե ղա փոխ ման 
մի ջա վայ րի մեջ տե ղա փոխ վում լա բո րա տո րիա:

 Հեշ տո ցի մուտ քից նմու շը վերց վում է ստե րիլ խծու ծով, բար թո լի նյան գեղ-
ձե րից պունկ ցիայի մի ջո ցով: Հեշ տո ցից նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է ստե րիլ 
խծու ծով հեշ տո ցի հե տին կա մա րից կամ ախ տա հար ված հատ ված նե րից: 
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Ար գան դի վզի կից նմու շա ռում կա տա րե լիս հեշ տո ցային հատ վա ծը մշակ-
վում է ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով ներծծ ված խծու ծով, ա պա բա րակ բամ բա-
կե խծու ծը մտց վում է ցեր վի կալ խո ռոչ՝ ա ռանց դիպ չե լու հեշ տո ցի պա տե րին: 
Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար վերց վում է նաև ցեր վի կալ խո-
ռո չի քե րուկ: 

Ար գան դից նմու շա ռումն ար վում է աս պի րա ցիայի հա մար նա խա տես ված 
հա տուկ նե րար կիչ նե րի, իսկ ար գան դի հա վե լում նե րից՝ պունկ ցիայի մի ջո ցով: 
Նմու շա ռու մից հե տո նյու թը տե ղա փոխ վում է ստե րիլ փոր ձա նո թի մեջ:

 Կա նան ց մի զասե ռա կան հա մա կար գի նմուշ նե րից պատ րաստ վում են նաև 
քսուք ներ ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա ման րա դիտ ման հա մար: Քսուք նե րը 
չո րաց վում են օ դում և միայն դրա նից հե տո փա թե թա վոր վում տե ղա փոխ ման 
հա մար:

Ն ՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ ՏՂԱ ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ  
ՄԻ ԶԱՍԵ ՌԱ ԿԱՆ  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻՑ

Տ ղա մարդ կանց մի զասե ռա կան հա մա կար գից նմու շա ռում կա տար վում է 
մի զար ձա կու մից 2 ժամ ան ց: 

Մի զու կի մեջ մտ ցվում է բա րակ բամ բա կե խծուծ 2-4 սմ խո րու թյամբ՝ զգու-
շո րեն պտ տե լով 1-2 վրկ, ա պա տե ղա փո խվում տե ղա փոխ ման մի ջա վայր: 

Շա գա նա կա գեղ ձի նմուշ նե րը պետք է վերց նել միայն շա գա նա կա գեղ ձի 
մեր սու մից հե տո ստե րիլ խծու ծով և փոր ձա նո թով, սուր բոր բոք ման երևույթ-
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում շա գա նա կա գեղ ձի մեր սում չի իրա կա նաց վում:

Ձ վե րից նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է նե րար կի չով կամ ա սե ղով աս պի-
րա ցիա կա տա րե լով:

 Սե ռա կան օր գա նի խո ցե րի նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է քե րուկ ներ 
վերց նե լով: Խո ցի մա կե րե սը նա խա պես մաք րում են ստե րիլ ֆի զի ո լո գիա կան 
լու ծույ թով: Խո ցի հիմ քը սեղ մում են մինչև թա փան ցիկ շի ճու կի հայտն վե լը, ո րը 
նմու շա ռում են նե րար կի չով:

Կ ՂԱՆ ՔԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ

Կ ղան քի նմու շա ռում կա րող է կա տար վել կոպ րո լո գիա կան, ման րէա բա նա-
կան հե տա զո տու թյան հա մար: Նմու շը պետք է տե ղա փո խել լա բո րա տո րիա 1 
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ժամ վա ըն թաց քում, ան հնար լի նե լու դեպ քում 24 ժամ վա ըն թաց քում՝ նմու շը 
սառ նա րա նում պա հե լու պայ մա նով:

 Կոպ րո լո գիա կան հե տա զո տու թյան նպա տա կով կղան քի նմու շա ռում 
կա տա րե լիս պա ցիեն տին նա խա պես պետք է պատ րաս տել՝ բա ցատ րե լով 
նմու շառ ման տեխ նի կան: Մինչ նմու շա ռու մը պա ցիեն տը պետք է 4-5 օր սնվի 
ո րո շա կի դիե տայով, ո րը կն շա նա կի բժիշ կը: Նմու շա ռու մը պետք է իրա կա նաց-
նել ա ռա վո տյան ժա մը 6-8-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Նմու շը չպետք 
է աղ տոտ վի մե զով: Հե տա զո տու թյան հա մար բա վա րար է 5-10 գր կղան քը: 

Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար կղան քը կա րե լի է նմու շա-
ռել դե ֆե կա ցիայից հե տո կամ ուղիղ աղիքից: Նմու շա ռումն իրա կա նաց վում 
է աղիքների ար տադ րու թյան այն մաս նա բաժ նից, ո րում կա լորձ ա րյուն, թա-
րախ: Չի կա րե լի նմու շա ռել ար տա թո րան քի ա ռա ջին և վեր ջին մաս նա բա-
ժին նե րից: Ու ղիղ աղիքի քսու քը վերց վում է ման րէա զերծ բամ բա կյա խծու ծով 
կամ ա ղի քային ձո ղի կով ուղիղ աղիքի վերջ նա հատ վա ծից: Ա ղի քային ձո ղի կը 
մտց վում է ուղիղ ա ղի 3-5 սմ խո րու թյամբ, զգու շո րեն լոր ձա թա ղան թին քսե-
լով հա վաք վում է նմու շը և տե ղա փոխ վում ստե րիլ տա րայի մեջ:

Ն ՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒ ՄԸ ՀԱ ՏՈՒԿ ՎՏԱՆ ԳԱ ՎՈՐ  
ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի շար քին են դաս վում այն պի սի հի վան-
դու թյուն ները, ինչ պի սիք են ժան տախ տը, սի բի րյան խո ցը, տու լա րե միան, 
բրու ցե լո զը, մի շարք տեն դեր, թռչ նագ րի պը և այլն: Այս հի վան դու թյուն նե-
րը ա ռանձ նա նում են բարձր մա հա ցու թյամբ, մարդ կանց բարձր ըն կա լու նա-
կու թյամբ և հի վան դու թյան լայն տա րած ման հնա րա վո րու թյամբ: Հա տուկ 
վտան գա վոր վա րակ նե րը հա րուց վում են ախ տած նու թյան եր րորդ և չոր րորդ 
խմ բին դաս վող բակ տե րիա նե րի և վի րուս նե րի կող մից՝ հա մա ձայն ախ տա-
ծին նե րի մի ջազ գային դա սա կարգ ման: Հաշ վի առ նե լով այդ հա րու ցիչ նե րի 
բարձր վտան գա վո րու թյու նը՝ պա ցիենտ նե րից նմուշ նե րի վերց ման գոր ծըն թա-
ցի նկատ մամբ պա հանջ վում է ցու ցա բե րել մեծ ուշադ րու թյուն և նմու շա ռու-
մը, փա թե թա վո րումն ու տե ղա փո խու մը իրա կա նաց նել կեն սանվ տան գու թյան 
պա հանջ նե րի խս տիվ պահ պա նմամբ:

Ն մու շառ ման հիմ նա կան պա հանջ ներ հա տուկ վտան գա վոր վա րակ-
նե րի կաս կա ծի դեպ քում

 Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի կաս կա ծի դեպ քում նմու շա ռումն իրա-
կա նաց վում է վե րա պատ րաս տում ան ցած և ան վտանգ աշ խա տան քի պատ-
շաճ գոր ծե լա կար գին տի րա պե տող մաս նա գետ նե րի կող մից՝ ա սեպ տի կայի 
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պա հանջ նե րի պահ պա նմամբ: Բո լոր նմուշ նե րը, նե րա ռյալ ա րյան կուլ տու րա-
նե րը, պետք է վերց վեն նախ քան հա կա բի ո տիկ նե րով բու ժում սկ սե լը: Նմու շա-
ռումն իրա կա նաց վում է ստե րիլ տա րա նե րի մեջ ստե րիլ պա րա գա նե րի կի րա-
ռու թյամբ: Ցան կա լի է նմու շառ ման նպա տա կով օգ տա գոր ծել հա տուկ վտան-
գա վոր վա րակ նե րի նմու շառ ման հա մա լիր հա վա քա ծուն: Նմու շի տե ղա փո-
խումն իրա կա նաց վում է ըն դուն ված կա նո նա կար գե րին հա մա պա տաս խան, 
պատ շաճ փա թե թա վո րու մով և մակն շու մով: Նմուշն ուղեկց վում է ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող փաս տաթղ թե րով, ուղեգ րով: Նմու շառ ման, 
նմու շի փա թե թա վոր ման և տե ղա փոխ ման գոր ծըն թա ցը ան հրա ժեշտ է իրա-
կա նաց նել կեն սանվ տան գու թյան պա հանջ նե րի խիստ պահ պա նմամբ:

 Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի նմուշ նե րի խո տան ման/ մերժ ման 
չա փա նիշ նե րը 

- Ա սե ղով նե րար կի չի մեջ ստաց ված նմուշ ներ
-  Թափ ված կամ ար տա հո սած նմուշ ներ 
- Ա րյան նմու շառ ման հա մար ան հա մա պա տաս խան փոր ձա նոթ նե րում/
 տա րա նե րում ստաց ված նմուշ: Օ րի նակ՝ ՊՇՌ-ի հա մար ա րյան փոր ձա-

նո թը չպետք է պա րու նա կի հե պա րին, քա նի որ հե պա րի նը կա րող է 
ին հի բի ցիայի են թար կել ՊՇՌ-ն 

- Ոչ պատ շաճ տե ղա փոխ ված, սխալ փա թե թա վոր ված նմուշ ներ
-  Ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե րի պահ պան ման պա հանջ նե րի ան-

տե սմամբ պահ ված և տե ղա փոխ ված նմուշ ներ
-  Փայ տե ապ լի կա տո րով կամ կալ ցի ու մի ալ գի նա տի ապ լի կա տո րով 

վերց ված քսուք ներ: Նրանք կա րող են նաև հան դի սա նալ որ պես 
ՊՇՌ-ի ին հի բի տոր ներ և չեն հա մա պա տաս խա նում ՊՇՌ թես տա-
վոր ման հա մար: 

- Այլ չա փա նիշ ներ, ո րոնք սահ ման ված են նմուշը հե տա զո տող լա բո-
րա տո րիայի կող մից

 Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի կաս կա ծի դեպ քում նմու շա ռումն 
իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ նյու թեր և պա րա գա ներ

-  Հեր մե տիկ տա րա ներ նմուշ նե րի հա մար
-  Տա րա ներ «երկ րոր դային փա թե թա վոր ման» հա մար 
- Բեռ նարկ ղեր նմուշ նե րի ան վտանգ փո խադր ման հա մար (օ րի նակ՝ 

բարձ րո րակ ստ վա րաթղ թե տու փեր, մե տա ղա կան կամ պլաս տի կե 
տու փեր և այլն)

- Ս տե րիլ խծուծ ներ 
- Ու նե լի, մկ րատ 
- Նե րար կիչ ներ և ա սեղ ներ 
- Մած կա թիակ ներ, գդալ ներ
- Ս տե րիլ ջուր կամ ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույթ 
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- Ա ռար կա յա կան ա պա կի ներ և նրանց հա մար նա խա տես ված տու փեր 
կամ տա րա ներ

- Ս նու ցող մի ջա վայ րով թա սիկ ներ և ման րէա բա նա կան օ ղեր կամ 
ա սեղ ներ, ե թե ան հրա ժեշտ է կա տա րել ա ռաջ նային ցանքս նմու շառ-
ման վայ րում

-  Սուր և ծա կող թա փոն նե րի տա րա ներ 
- Պի տակ ներ, մար կեր ներ, գրիչ ներ
- Կպ չուն ժա պա վեն 
- Միան վագ օգ տա գործ ման պա րա գա նե րի ավ տոկ լա վաց վող 

տոպ րակ ներ 
- Ար տա հա գուս տի ավ տոկ լա վաց վող տոպ րակ ներ 
- Ըն թա ցիկ ախ տա հան ման և ձեռ քե րի մշակ ման հա մար ախ տա հա նիչ 

նյու թե րի պատ րաստ ման տա րա ներ 
- Ախ տա հա նիչ նյու թեր
- Թղ թե ան ձե ռո ցիկ ներ

 ՍԻ ԲԻ ՐՅԱՆ ԽՈՑ  
(Սի բի րախտ)

 Սի բի րյան խո ցը մարդ կանց և կեն դա նի նե րի սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն 
է, ո րը դաս վում է հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի խմբին: Մար դու հա մար 
վա րա կի հիմ նա կան աղ բյուր են խո տա կեր կեն դա նի նե րը, ո րոնք հի վան դու-
թյան ամբո ղջ ըն թաց քում հա րու ցիչ ներ են ար տա զա տում ար տա քին մի ջա-
վայր ար տա թո րան քի և թքի մի ջո ցով: Մար դը սի բի րախ տով վա րակ վում է հի-
վանդ կեն դա նի նե րի դիակ նե րի մշակ ման, հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց ված 
մսի և մսամ թեր քի սնն դի մեջ օգ տա գործ ման, ան կած կեն դա նու դիա կի, բր դի, 
կաշ վի հետ կոն տակ տի, դրանք վե րամ շա կե լու ար դյուն քում և հի վանդ կեն-
դա նի նե րի խնամ քի ըն թաց քում: Հնա րա վոր է նաև վա րա կում ա րյու նա ծուծ 
մի ջատ նե րի կծե լու, կոն տա մի նաց ված հո ղի և սպոր ներ պա րու նա կող աե րո-
զոլ նե րի ներշնչ ման ար դյուն քում: Կախ ված վա րակ ման ուղուց՝ կա րող է զար-
գա նալ սի բի րախ տի մաշ կային կամ վիս ցե րալ (ա ղի քային, թո քային) տար բե-
րա կը: Հազ վա դեպ հան դի պում է նաև սի բի րյան խո ցի սեպ տիկ ձևը:

 Սի բի րախ տի ախ տո րո շու մը հիմն վում է է պի զոո տո լո գիա կան, կլի նի կա-
կան, լա բո րա տոր, հա մա ճա րա կա բա նա կան և ախ տա բա նաա նա տո միա կան 
տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ոչ հս տակ պա տաս խան-
նե րի դեպ քում դր վում է նաև մաշ կաա լեր գիկ փորձ: Լա բո րա տոր ախ տո րոշ-
ման նպա տակն է հայտ նա բե րել և նույ նա կա նաց նել սի բի րախ տի հա րու ցի չը, 
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հայտ նա բե րել սպե ցի ֆիկ հա կա մար մին նե րը կամ հա կա ծին նե րը: Սի բի րախ-
տի հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են ա ռաջ նային նյու թից պատ րաստ ված 
քսուք նե րի նմու շա ռում, ցանքս սնն դային մի ջա վայ րե րի վրա, նույ նա կա նաց-
ման թես տե րի կի րա ռում, ֆլո ւո րես ցեն տող հա կա մար մին նե րի կի րա ռում հա-
կա ծին նե րի և հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, պո լի մե րա զային 
շղ թա յա կան ռեակ ցիա, պրե ցե պի տա ցիայի ռեակ ցիա և կեն սա փոր ձի կեն դա-
նի նե րի վա րա կում: 

Սի բի րախ տի ախ տո րոշ ման նպա տա կով հե տա զոտ ման են թա կա նյութ
 Պա ցիենտ նե րից, կախ ված հի վան դու թյան ձևից, լա բո րա տոր հե տա զո տու-

թյան իրա կա նաց ման նպա տա կով վերց նում են՝
•	  վե զի կուլ նե րի պա րու նա կու թյու նը 
•	 կար բուն կուլ նե րի կամ խո ցե րի ար տադ րու թյու նը 
•	 կեղև նե րը
•	  խոր խը 
•	 ա րյու նը 
•	 ող նու ղե ղային հե ղու կը 
•	 մե զը 
•	 ար տա թո րան քը 
•	 էք սու դատ նե րը:
 

Աղ. 5 Սի բի րյան խո ցի կաս կա ծով պա ցիենտ նե րի  
նմուշ նե րի ը նտ րու թյան ուղե ցույց ը ստ հի վան դու թյան կլի նի կա կան ձևի

Հ ի վան դու-
թյան կլի նի-
կա կան ձև

Ա րյուն/ 
շի ճուկ

Ախ տա հար ված 
մաշ կային գո յա-
ցու թյուն ներ և 
նրանց պա րու-
նա կու թյու նը, 

ար տադ րու թյու նը

Ար-
տա թո-
րանք

Օր գա նիզ մի
ս տե րիլ 

 հե ղուկ ներ

Խորխ

Սի բի րյան խոց 
- մաշ կային ձև

այո այո

Սի բի րյան խոց 
- ա ղի քային ձև

այո այո այո

Սի բի րյան խոց 
- թո քային ձև

այո այո

Սի բի րյան խոց 
- սեպ տիկ ձև

այո այո
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Ն մու շա ռու մը սի բի րյան խո ցի մաշ կային գո յա ցու թյուն նե րից. Սի բի-
րախ տի մաշ կային ձևի ժա մա նակ նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է մաշ կային 
ախ տա հար ման տե ղում գո յա ցած է լե մենտ նե րից՝ կար բուն կու լից, վե զի կու լից, 
կե ղան քից (ստ րու պից), բշ տե րից: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում նմու շառ վում է 
մաշ կային գո յա ցու թյուն նե րում առ կա հե ղուկ պա րու նա կու թյու նը, վերց վում են 
բի ոպ տատ ներ խո ցի հա տա կից, կե ղան քից:

Ն մու շա ռումն իրա կա նաց նե լուց ա ռաջ մաշ կի ախ տա հար ված հատ վա ծի 
շուր ջը, կար բուն կու լը, առ կա մաշ կային է լե մենտ նե րը զգու շու թյամբ մշա կում 
են սպիր տով:

Ն մուշ ներ բշ տե րից, վե զի կուլ նե րից, կար բուն կուլ նե րից. Նմու շա ռումն 
իրա կա նաց վում է ստե րիլ, չոր խծու ծով: Բուշ տը, վե զի կու լը կամ կար բուն կու լը 
բաց վում է ստե րիլ նշ տա րի կամ ունե լի ի մի ջո ցով: Խծու ծը պտ տեց վում է մաշ-
կային է լե մեն տի ներ սում և ներծծ վում բշ տային, վե զի կու լար հե ղու կով կամ 
կար բուն կու լի ար տադ րու թյամբ և տե ղա փոխ վում ստե րիլ նատ րի ու մի քլո րի դի 
լու ծույ թով կամ սնն դային մի ջա վայ րով տա րայի մեջ: 

Ն մուշ ներ կե ղան քից. Նմուշ վերց նե լու հա մար զգու շո րեն բարձ րաց վում 
է կե ղան քի ար տա քին եզ րը, ստե րիլ խծու ծը մտց վում է կե ղան քի տակ և 2-3 
վայր կյան դան դաղ պտ տեց վում կե ղան քի ե րի զի տակ: Կեղևի կտոր նե րը 
վերց վում են ստե րիլ խո նավ խծու ծով կամ ստե րիլ ունե լի ով:

Ն մուշ ներ խո ցից. Բշ տի կամ կե ղան քի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ստե րիլ 
խո նավ խծու ծը նա խա պես թրջ վում է ստե րիլ ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թով և 
քս վում խո ցի հա տա կին:

Բշ տե րից, վե զի կուլ նե րից, կար բուն կուլ նե րից, խո ցե րից ան հրա ժեշտ է 
վերց նել նմուշ ներ 2-ա կան խծուծ նե րով (մե կը՝ կուլ տու րայի ան ջատ ման և ը ստ 
Գրա մի ներ կե լու և մյու սը՝ ՊՇՌ-ի հա մար)

 Վերց ված նմուշ նե րը հե տա զոտ վում են հետևյալ թես տե րով՝ ման րա դի-
տում, կուլ տու րայի ան ջա տում, ՊՇՌ:

 Մաշ կային գո յա ցու թյուն նե րի ար տադ րու թյան նմուշ ներ. Վե զի կու լի պա-
րու նա կու թյու նը վերց վում է վա կու տայ նե րի, ստե րիլ նե րար կի չի կամ բա րակ 
ձգ ված պաս տե րյան կա թո ցի կի մի ջո ցով: Կեն սանվ տան գու թյան պա հանջ նե-
րից ել նե լով ա ռա վել ան վտանգ տար բե րա կը վա կու տայ ներ նե րի կի րա ռումն 
է: Ախ տա հար ված հատ վա ծի նախ նա կան մշա կու մից հե տո վերց վում է դե ղին 
հե ղուկ, որ բա վա րա րի ա գա րային մի ջա վայ րի վրա ցանք սի իրա կա նաց ման և 
քսու քի պատ րաստ ման հա մար: Ա պա կա թո ցի կի ծայ րը կամ նե րար կի չի ա սե-
ղը տե ղա փոխ վում է սնն դային ար գա նակ պա րու նա կող փոր ձա նո թի մեջ: 

Խո ցի ար տադ րու թյու նը հա վաք վում է ստե րիլ խծու ծով, ո րը խո նա վեց ված 
է նատ րի ու մի քլո րի դի 0,9%-անոց լու ծույ թով: Ա նհ րա ժեշտ է վերց նել 2 նմուշ՝ 
նվա զա գույ նը 1 մլ ծա վա լով (մե կը՝ կուլ տու րայի ան ջատ ման և ը ստ Գրա մի ներ-
կե լու, մյու սը՝ ՊՇՌ-ի հա մար): Մաշ կային գո յա ցու թյուն նե րի ար տադ րու թյան 
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նմուշ նե րը հե տա զո տում են հետևյալ թես տե րով՝ ման րա դի տում, կուլ տու րայի 
ան ջա տում, ՊՇՌ:

Բշ տե րի և կե ղան քի բի ոպ սիա. ա) Ե թե հի վան դը օգ նու թյան դի մե լու պա-
հին ստա նում է հա կա ման րէային բու ժում, ա պա պունկ ցի ոն բի ոպ սիայի մեկ 
նմու շը վերց վում է բշ տից կամ բծից՝ նե րա ռե լով հա րա կից մաշ կը: Նմու շը տե-
ղադր վում է 10%-անոց ֆոր մա լի նի բու ֆե րային լու ծույ թի մեջ հիս տո պա թո լո-
գիայի, հա տուկ նե րար կում նե րի և հիս տո քի միայի հա մար: բ) Ե թե հի վան դը 
դեռ չի բուժ վում հա կա բի ո տիկ նե րով, կամ հա կա ման րէային թե րա պիան սկս-
ված չի ե ղել նա խորդ 24 ժա մե րի ըն թաց քում, ա պա պունկ ցի ոն բի ոպ սիայի 
ե րկ րորդ նմու շը վերց վում է կուլ տու րայի ան ջատ ման, ՊՇՌ-ի և իմու նա հիս-
տո քի միայի հա մար: Յու րա քան չյուր թես տի հա մար պետք է վերց նել ա ռան ձին 
նմուշ: Ա նհ րա ժեշտ է վերց նել 2 նմուշ (մե կը՝ կուլ տու րայի ան ջատ ման և ը ստ 
Գրա մի ներ կե լու, մյու սը՝ ՊՇՌ-ի հա մար)

 Սի բի րյան խո ցի մաշ կային գո յա ցու թյուն նե րից վերց ված նմուշ նե րի 
տե ղա փո խում և պահ պա նում

 Մաշ կային գո յա ցու թյուն նե րից վերց ված նմուշ նե րը տե ղա փոխ վում են 
ստե րիլ բեռ նարկ ղով: 

- Ե թե փո խադր ման ժա մա նա կը քիչ է 2 ժա մից, ա պա նմուշ նե րը կա րե-
լի է պա հել սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում (20-25ºC): 

- Միայն ցանք սի, ցանք սի և ՊՇՌ-ի հա մար նմուշ նե րը պետք է տե ղա-
փոխ վեն սառ ցա տար րե րով 2-8ºC պայ ման նե րում: 

- Միայն ՊՇՌ-ի հա մար նա խա տես ված նմուշ նե րը կա րող են տե ղա-
փոխ վել չոր սա ռույ ցով: 

- Ե թե տե ղա փոխ ման ժամ կե տը ≥ 72 ժա մի, ա պա ան հրա ժեշտ է սա-
ռեց նել –70ºC պայ ման նե րում և տե ղա փո խել չոր սա ռույ ցով:

 Բի ոպ սիայի մի ջո ցով վերց ված նմուշ նե րը տե ղադր վում են ստե րիլ բեռ-
նարկ ղի մեջ: 

- Ե թե բի ոպ սի ոն նմու շի տե ղա փո խու մը կազ մի 2 ժա մից պա կաս, ա պա 
պա հել նրան սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում (20-25ºC) 

- Ե թե նմու շի տե ղա փո խու մը 2 ժա մից ա վելի է կազ մում, ա պա կուլ-
տու րայի և ՊՇՌ-ի հա մար նմուշ նե րը տե ղա փոխ վում են սառ ցային 
է լե մենտ նե րի վրա և պահ վում են 2-8ºC պայ ման նե րում:

-  Միայն ՊՇՌ-ի հա մար նմուշ նե րը տե ղա փոխ վում են չոր սա ռույ ցի 
վրա և պահ վում -70ºC պայ ման նե րում:

-  Բի ոպ տատ նե րը տե ղա փոխ վում են ֆոր մա լի նի մեջ սե նյա կային ջեր-
մաս տի ճա նում (20-25ºC): 

Ա րյան նմուշ նե րի նմու շա ռում սի բի րյան խո ցի դեպ քում 
Ա րյան նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է ցանք սի, ա րյան կուլ տու րայի ստաց-

ման, շճա բա նա կան և ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար: Հի վան դու թյան 
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սուր և ա պա քին ման շր ջա նում ան հրա ժեշտ է հա վա քել նվա զա գույ նը 10 մլ 
ծա վա լով ա րյան նմուշ, որ պես զի ա պա հով վի հե տա գա յում 5 մլ ա րյան շի-
ճու կի ստա ցու մը: Ե րա կային ա րյան նմու շա ռում կա րե լի է իրա կա նաց նել հի-
վան դի ջեր մու թյան ա ռա ջին բարձ րա ցու մից հե տո, այդ պա հից սկ սած կա րե լի 
է հայտ նա բե րել հա րու ցի չը: Ա րյու նը վերց նում են ա րմն կային ե րա կից (հաշ-
վար կե լով բակ տե րի ո լո գիա կան, շճա բա նա կան և ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար ան հրա ժեշտ ծա վա լը): Հի վան դի ան կող նու մոտ վերց ված ա րյան 0,1-
0,2 մլ-ը ցան վում է սնն դային ա գա րի և ար գա նա կի վրա (Խո տին գե րի ա գար 
և ար գա նակ pH 7,2-7,5): Միա ժա մա նակ պատ րաստ վում է 2-3 բա րակ քսուք 
ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա: 1 մլ ծա վա լով մեկ նմուշ ան հրա ժեշտ է տե ղա-
փո խել EDTA-ով կամ 3,2%-անոց նատ րի ու մի ցիտ րա տով փոր ձա նո թի մեջ (մա-
նու շա կա գույն կամ ե րկ նա գույն կա փա րի չով վա կու տայ ներ) ՊՇՌ-ի հա մար: 

Ա րյան շի ճուկ. Նմու շա ռու մից հե տո պետք է թող նել, որ ա րյու նը մա կարդ-
վի, ին չից հե տո ան մի ջա պես ա ռանձ նաց նել շի ճու կը: Շի ճու կը ան հրա ժեշտ է 
հա վա սար քա նա կով բաշ խել պտտ վող կա փա րիչ նե րով, ստե րիլ, պլաս տի կե 
2 փոր ձա նոթ նե րի մեջ: Ա մուր պտ տել կա փա րիչ նե րը: Հի վան դու թյան սուր և 
ա պա քին ման շր ջա նում կար միր կա փա րի չով փոր ձա նոթ նե րի մեջ վերց ված 
ա րյան շի ճու կի եր կու նմուշ ներ 2 մլ ծա վա լով ա ռանձ նաց վում են շճա բա նա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար: 

ա) Սուր շր ջա նում ա րյան շի ճու կի նմուշ նե րը վերց վում են ախ տան շան-
ներն ի հայտ գա լու ա ռա ջին 7 օ րե րի ըն թաց քում կամ վա րա կի հետ 
կոն տակ տից ան մի ջա պես հե տո:

բ) Ա պա քին ման շր ջա նում ա րյան շի ճու կի նմու շա ռու մը իրա կա նաց վում է 
ախ տան շան ներն ի հայտ գա լուց 14-35 օր ան ց: 

Ամ բող ջա կան ա րյան և շի ճու կի նմուշ նե րը կի րառ վում են ՊՇՌ և շճա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար: Ե թե ամ բող ջա կան ա րյան և շի ճու կի 
նմուշ նե րը հե տա զոտ վե լու են ա ռա ջի կա 1 շա բաթ վա ըն թաց քում, ա պա նմուշ-
նե րը կա րող են պահ վել 4-8ºC պայ ման նե րում և տե ղա փոխ վել սառ ցա տար րե-
րի վրա: Ե թե հե տա զո տու թյու նը ձգձգ վում է ա վե լի քան 1 շա բաթ, ա պա նմու շը 
ան հրա ժեշտ է պա հել -20ºC-ո ւմ:

 Ա րյան կուլ տու րա. Նմու շը վերց վում է եր կու փոր ձա նոթ նե րի մեջ՝ բակ տե-
րիալ կուլ տու րայի ստաց ման հա մար: Ան պայ ման ան հրա ժեշտ է զգու շաց նել 
լա բո րա տո րիային սի բի րյան խո ցի կաս կա ծի վե րա բե րյալ: Նմուշ նե րի տե ղա-
փո խու մը պետք է կազ մա կեր պել հնա րա վո րինս շուտ՝ սե նյա կային ջեր մաս տի-
ճա նում (20-25ºC):

Բ րոն խիալ կամ պլև րալ հե ղուկ. Սի բի րախ տի կաս կա ծի դեպ քում բրոն-
խիալ կամ պլև րալ հե ղու կի նմուշ նե րը վերց վում են պտտ վող կա փա րի չով 
ստե րիլ տա րա նե րի մեջ, նվա զա գույն ծա վա լը մինչև 1 մլ: Կուլ տու րայի ան-
ջատ ման և/ կամ ՊՇՌ-ի հա մար նա խա տես ված բրոն խիալ կամ պլև րալ 
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հե ղու կը պետք է պահ վի 4-8ºC և փո խադր վի սառ ցա տար րե րի վրա: Նմու շը 
լա բո րատո րիա պետք է տե ղա փո խել 24 ժամ վա ըն թաց քում: Բրոն խիալ կամ 
պլև րալ հե ղու կի նմուշ նե րը հե տա զո տում են հետևյալ թես տե րով՝ ման րա դի-
տում, կուլ տու րայի ան ջա տում, ՊՇՌ: 

Ող նու ղե ղային հե ղուկ. Ող նու ղե ղային հե ղու կի նմու շա ռու մը պետք է կա-
տար վի միայն ուսու ցան ված և փոր ձա ռու ան ձնա կազ մի կող մից: Ող նու ղե-
ղային հե ղու կը նմու շառ վում է նվա զա գույ նը 1 մլ ծա վա լով և վերցվում է եր-
կու նմուշ, մե կը՝ կուլ տու րայի և ման րա դիտ ման, մյու սը՝ ՊՇՌ-ի: Կուլ տու րայի 
և ՊՇՌ-ի հա մար նա խա տես ված նմուշ նե րը պետք է ան մի ջա պես ուղարկ վեն 
սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում (20-25ºC):

 ԺԱՆ ՏԱԽՏ

 Ժան տախ տը մարդ կանց և կեն դա նի նե րի բնա կան-օ ջա խային հա տուկ 
վտան գա վոր սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րը դաս վում է հա տուկ վտան-
գա վոր վա րակ նե րի շարքին: Վա րա կի հիմ նա կան աղ բյուր են հի վանդ կեն-
դա նի նե րը և մար դիկ: Բնա կան պայ ման նե րում ժան տախ տով վա րակ վում են 
ա վե լի քան 250 տե սա կի կեն դա նի ներ: Մար դը ժան տախ տով վա րակ վում է.

- տ րանս մի սիվ ճա նա պար հով (վա րակ ված տզե րի և լվե րի կծե լուց)
- շ փու մային ճա նա պար հով (հի վանդ մար դու կամ կեն դա նի նե րի 

ա րյան, ար տադ րու թյուն նե րի հետ կոն տակ տի մի ջո ցով, վա րակ ված 
կեն դա նի նե րի մոր թին, մի սը մշա կե լիս) 

- աե րո գեն՝ օ դակա թի լային և օ դափո շային ճա նա պար հով (ա ռաջ-
նային և ե րկ րոր դային թո քային ժան տախ տով հի վանդ նե րի հետ 
շփվե լիս, հի վանդ կր ծող նե րի բնե րի, կեն դա նա կան հում քի մշակ ման, 
լա բո րա տոր վթար նե րի ժա մա նակ)

- սնն դային ճա նա պար հով (վա րակ ված ջուր և սնն դամ թերք 
օգ տա գոր ծե լիս):

 Կախ ված վա րակ ման ուղուց՝ կա րող են զար գա նալ ժան տախ տի մաշ-
կային, բու բո նային, ա ռաջ նային սեպ տիկ, ե րկ րոր դային սեպ տիկ, ա ռաջ նային 
թո քային, ե րկ րոր դային թո քային և մե նին գեալ ձևե րը:

 Ժան տախ տի ախ տո րո շու մը հիմն վում է է պի զոո տո լո գիա կան, հա մա ճա-
րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, լա բո րա տոր և ախ տա բա նաա նա տո միա կան 
տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման նպա տակն է հայտ նա բե րել 
և նույ նա կա նաց նել ժան տախ տի հա րու ցի չը, հայտ նա բե րել սպե ցի ֆիկ հա-
կա մար մին նե րը: Ժան տախ տի հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են ա ռաջ-
նային նյու թից պատ րաստ ված քսուք նե րի ման րա դի տում, ցանքս սնն դային 
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մի ջա վայ րե րի վրա և մա քուր կուլ տու րայի ան ջա տում, նույ նա կա նաց ման թես-
տե րի կի րա ռում, ֆլո ւո րես ցեն տող հա կա մար մին նե րի կի րա ռում հա կա ծին նե-
րի և հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, պո լի մե րա զային շղ թա յա-
կան ռեակ ցիա, շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ և կեն սա փոր ձի կեն դա նի-
նե րի վա րա կում: 

Ժան տախ տի ախ տո րոշ ման նպա տա կով հե տա զոտ ման են թա կա նյութ
 Ժան տախ տի կաս կա ծով պա ցիենտ նե րից, կախ ված հի վան դու թյան ձևից, 

լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման նպա տա կով վերց նում են՝
•	  բու բո նի պա րու նա կու թյու նը, այ տու ցային հե ղու կը, բաց ված բու-

բո նի ար տադ րու թյու նը, բու բո նի պե րի ֆե րիկ ա մուր հյուս ված քի 
բի ոպ տա տը

•	  խո ցե րի, ֆու րուն կուլ նե րի, վե զի կուլ նե րի, պուս տու լա նե րի, հե մոտ-
ռա գիկ կար բուն կուլ նե րի  պա րու նա կու թյու նը, խո ցին հա րող ա մուր 
ին ֆիլտ րա տը

•	  խոր խը 
•	 ք սուք ըմ պա նից 
•	 ա րյու նը
•	  մե զը 
•	 ար տա թո րան քը 
•	 ող նու ղե ղային հե ղու կը
•	  թո քային ժան տախ տի դեպ քում վերց վում են լվա ցուկ ներ հի վան դի 

գտն վե լու սե նյա կի մա կե րես նե րից և օ դի նմուշ ներ 

Աղ. 6 Ժան տախ տի կաս կա ծով պա ցիեն տից նմուշ նե րի  
ը նտ րու թյան ուղե ցույց ը ստ հի վան դու թյան կլի նի կա կան ձևի
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 Պունկ տատ բու բո նից (վե զի կու լից, պուս տու լայից, կար բուն կու լից). 
Պունկ տա տը վերց վում է 5 մլ-ից ոչ պա կաս ծա վալ ունե ցող նե րար կի չով: Մաշ-
կը նա խա պես մշակ վում է 70%-անոց սպիր տով, ա պա 5%-անոց յո դի լու ծույ թով 
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և ևս մեկ ան գամ 70%-անոց սպիր տով: Նե րար կի չի ա սե ղը մտց նում են այն-
պես, որ ա սե ղի ծայ րը հաս նի բու բո նի կենտ րո նին, ո րից հե տո մխո ցը քա շում 
են մինչև վերջ և ա սե ղը շատ դան դաղ հա նում բու բո նից: Քա նի որ բու բո նում 
էք սու դա տը գտն վում է ա մուր հյուս վածք նե րի միջև, սո վո րա բար նրա քա նա-
կը շատ քիչ է լի նում և լց նում է միայն ա սե ղի լու սանց քը: Ա սե ղը բու բո նից 
հա նե լուց հե տո միև նույն նե րար կի չով և ա սե ղով նե րար կի չի մեջ են քա շում 
0,5 մլ ստե րիլ սնն դային ար գա նակ pH7,2, ա պա ամբո ղջ պա րու նա կու թյու նը 
տե ղա փո խում են ստե րիլ փոր ձա նո թի մեջ: Հա րուցիչի ան ջատ ման հա վա նա-
կա նու թյու նը ա վե լի կմե ծա նա, ե թե բու բո նի կենտ րո նա կան հատ ված նե րարկ-
վի 0,3-0,5 մլ ստե րիլ 0,9%-անոց նատ րի ու մի քլո րիդ կամ սնն դային ար գա նակ: 

 

Նկ. 23 Նմուշառում բուբոնից

Բուբոն

Բուբոնային պունկտատի նմուշառում

Բոլոր փորձանոթների վրա նշեք պացիենտի տվյալները

Միանվագ 
օգտագործման 

ներարկիչ և 16G ասեղ

Էպենդորֆի փորձանոթ
- Կրեք ձեռնոցներ
- Ախտահանեք մաշկը սպիրտով
- Անշարժացրեք բուբոնը

Ստերիլ ֆոսֆատային 
բուֆերային լուծույթ (PBS)

Ասեղը մտցրեք 
ուղղահայաց 

դիրքում

Խառնեք նմուշը 
Էպենդորֆի փորձանոթի մեջ

Ամբողջ նյութը տեղափոխեք PBS-ի մեջ

Ստերիլ PBS-ի կեսը ներարկեք 
բուբոնի մեջ, ապա քաշեք 

ներարկիչի մեջ
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 Նեկ րո տիկ խո ցի, ֆու րուն կու լի, կար բուն կու լի ար տադ րու թյան նմու-
շառ ման ժա մա նակ ախ տա հա նիչ լու ծույթվ ներծծ ված ան ձե ռո ցի կով զգու շու-
թյամբ մշա կում են մաշ կի ախ տա հար ված հատ վա ծի շուր ջը: Ա նհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում ստե րիլ թան զի ֆե ան ձե ռո ցի կով հե ռաց նում են նեկ րոզ ված 
հյուս վածք նե րը և թա րա խը: Խծու ծը պտ տեց վում է վեր քային մա կե րե սի վրա 
կենտ րո նից դե պի պե րի ֆե րիա 5-10 վրկ, որ պես զի խծու ծը ներծ ծի ար տադ-
րու թյու նը: Վերց ված նյու թով խծու ծը ան հրա ժեշտ է տե ղադ րել ստե րիլ փոր-
ձա նո թի կամ տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րի մեջ: Ե թե նմու շա ռումն իրա կա նաց-
վում է ա սե ղով, ա պա այն մտց նում են վե զի կու լի (պուս տու լայի) եզ րի տակ, 
ա պա շարժ վում դե պի կենտ րոն: Խո ցի և կար բուն կու լի դեպ քում պունկ տա տը 
վերց վում է ա մուր եզ րային հատ վա ծից:

 Խոր խը հա վաք վում է հա տուկ լայ նա բե րան, պտտ վող կա փա րի չով տա րա-
նե րի մեջ: Ա նհ րա ժեշտ է նմու շա ռել ա ռն վազն 10 մլ խորխ (հատ կա պես ա րյան 
հետ քե րով հատ ված նե րից) և տե ղադ րել պտտ վող կա փա րի չով բեռ նարկ ղում: 
Բրոն խիալ/շնչա փո ղային լվա ցուկ նե րը, թո քային աս պի րա տը նմու շառ վում են 
ը ստ կլի նի կայի և լա բո րա տո րիայի ար ձա նագ րու թյան: 

Ըմ պա նի ար տա դրու թյու նը հա վաք վում է այն դեպ քում, ե րբ բու բոն նե րը 
տե ղա կայ ված են գլ խի և պա րա նո ցի շր ջա նում: Նմու շա ռումն ար վում է սո-
ված կամ ուտե լուց 3-4 ժամ ան ց: Ա նհ րա ժեշտ է մած կա թիա կով լե զուն սեղ մել, 
ա պա խծու ծը մտց նել եր կու նշիկ նե րի ու լեզ վա կի միջև և նմու շա ռումն իրա-
կա նաց նել ըմպա նի հե տին պա տից, նշիկ նե րից և լոր ձա թա ղան թի բոր բոք ված 
կամ խո ցային մա կե րես նե րից: Վերց ված նյու թով խծու ծը տե ղադ րել ստե րիլ 
փոր ձա նո թի կամ տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րի մեջ: 

Ա րյան նմու շա ռումն իրա կա նաց վում է ա րմն կային ե րա կից: Ա նհ րա ժեշտ 
է հա վա քել 10 մլ ծա վա լով ա րյուն EDTA-ով կամ նատ րի ու մի ցիտ րա տով փոր-
ձա նո թի մեջ (մա նու շա կա գույն կամ ե րկ նա գույն կա փա րի չով) ՊՇՌ-ի, ցանք սի 
հա մար: Ե րե խա նե րի հա մար նմու շի ծա վա լը ո րոշ վում է ե րե խայի քա շից ել նե-
լով: Շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար հար կա վոր է մեկ հի վան դից 
վերց նել զույգ շի ճուկ ներ: Ա րյան շի ճու կի նմու շա ռու մը սուր շր ջա նում իրա կա-
նաց վում է հի վան դու թյան սկս վե լուց 3-7 օ րե րի ըն թաց քում: Ա պա քին ման շր-
ջա նում նմու շա ռու մը կա տա րում են հի վան դու թյու նը սկս վե լուց 4 շա բաթ ան ց: 
Շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժեշտ է նմու շա ռել 10 մլ 
ա րյուն (կար միր կա փա րի չով փոր ձա նոթ ներ): Ե րե խա նե րի դեպ քում վերց-
վում է նրանց հա մար թույ լատ րե լի ծա վալ: Սեպ տիկ ժան տախ տի կաս կա ծի 
դեպ քում ա րյու նը նմու շառ վում է հե մո կուլ տու րայի հա մար նա խա տես ված 
սր վակ նե րում:

 Ժան տախ տի հե տա զոտ ման հա մար վերց ված նմուշ նե րը ուսում նա սիր վում 
են բակ տե րիալ կուլ տու րայի ան ջատ ման, հա րու ցիչ նե րի նույ նա կա նաց ման և 
ՊՇՌ, շճա բա նա կան թես տե րով:
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 Ժան տախ տի նմուշ նե րի տե ղա փո խում և պահ պա նում 
Ժան տախ տի նմուշ նե րի դեպ քում.
•	 Ե թե նմու շի տե ղա փո խու մը կազ մում է 2 ժա մից պա կաս, ա պա կա րե-

լի է պա հել սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում (20-25ºC) 
•	 Ե թե նմու շի տե ղա փո խու մը 2 ժա մից ա վելի է կազ մում, ա պա կուլ-

տու րայի ան ջատ ման և ՊՇՌ-ի հա մար նա խա տես ված նմուշ նե-
րը տե ղա փոխ վում են սառ ցա տար րե րի վրա և պահ վում են 4-8ºC 
պայ ման նե րում:

•	  Միայն ՊՇՌ-ի հա մար նմուշ նե րը տե ղա փոխ վում են չոր սառ ցի վրա 
և պահ վում են –70ºC պայ ման նե րում:

•	  Մինչև տե ղա փո խե լը ա րյան շի ճուկն ու ա վի շը պետք է ա ռանձ նաց-
վեն է րիթ րո ցիտ նե րից՝ պտտ վող կա փա րի չով ստե րիլ պլաս տի կե 
փոր ձա նոթ նե րի մեջ: Շի ճու կի նմուշ նե րը կա րե լի է պա հել 4-8ºC-ի 
պայ ման նե րում: Ե թե նմուշ նե րը պետք է պահ վեն մի քա նի օր, ա պա 
ա վե լի լավ է պա հել նրանց -20-40ºC-ի պայ ման նե րում: Ցան կա լի չէ 
նմուշ նե րը կրկ նա կի սա ռեց նել և հա լեց նել:

 Տու լա րե միա

 Տու լա րե միան մարդ կանց և կեն դա նի նե րի բնա կան-օ ջա խային հա տուկ 
վտան գա վոր սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րը դաս վում է հա տուկ վտան-
գա վոր վա րակ նե րի շարքին: Վա րա կի հիմ նա կան աղ բյուր են հի վանդ կեն-
դա նի նե րը՝ կր ծող նե րը, փո խան ցող ներն են ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րը: 
Բնա կան պայ ման նե րում տու լա րե միայով վա րակ վում են ա վե լի քան 250 տե-
սա կի կեն դա նի ներ: Մար դը տու լա րե միայով վա րակ վում է՝

- տ րանս մի սիվ ճա նա պար հով (վա րակ ված տզե րի և լվե րի կծե լուց)
- շ փու մային ճա նա պար հով (վ նաս ված մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի 

մի ջո ցով հի վանդ կամ սատ կած կեն դա նու հետ կոն տակ տի մի ջո ցով) 
- աե րո գեն՝ օ դակա թի լային և օ դափո շային ճա նա պար հով (հա րու ցիչ-

նե րով աղ տոտ ված ցո րե նի, ծղո տի մշակ ման ժա մա նակ, լա բո րա տո-
րիա յում հի վանդ կր ծող նե րի բնե րի, կեն դա նա կան հում քի մշակ ման, 
լա բո րա տոր վթար նե րի ժա մա նակ)

- սնն դային ճա նա պար հով (հա րու ցիչ նե րով վա րակ ված ջուր և 
սննդամ թերք օգ տա գոր ծե լիս):

 Կախ ված վա րակ ման ուղուց՝ կա րող են զար գա նալ տու լա րե միայի բու բո-
նային, խո ցա բու բո նային, ակ նա բու բո նային, ան գի նոզ-բու բո նային, աբ դո մի-
նալ, թո քային, գե նե րա լի զաց ված և տի ֆային ձևե րը:
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 Տու լա րե միայի ախ տո րո շու մը հիմն վում է է պի զոո տո լո գիա կան, հա մա ճա-
րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր 
ախ տո րո շումն իրա կա նաց վում է ման րէա բա նա կան, կեն սա բա նա կան, շճա-
բա նա կան, մո լե կու լյար-գե նե տիկ և ա լեր գո լո գիա կան մե թոդ նե րով: Տու լա րե-
միայի հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են ա ռաջ նային նյու թից պատ րաստ-
ված քսուք նե րի ման րա դի տում, ցանքս սնն դային մի ջա վայ րե րի վրա և մա քուր 
կուլ տու րայի ան ջա տում, նույ նա կա նաց ման թես տե րի կի րա ռում, ֆլո ւո րես ցեն-
տող հա կա մար մին նե րի կի րա ռում հա կա ծին նե րի և հա կա մար մին նե րի հայտ-
նա բեր ման հա մար, պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա, շճա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ (լեյ կո ցի տո լի զի ռեակ ցիա, ագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա, 
ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի, ա նուղ ղա կի հե մագ լյու տի նա ցիայի ար գե-
լակ ման ռեակ ցիա, իմու նա ֆեր մեն տային ա նա լիզ) և կեն սա փոր ձի կեն դա նի-
նե րի վա րա կում: 

Տու լա րե միայի ախ տո րոշ ման նպա տա կով հե տա զոտ ման են թա կա 
նյութ

 Տու լա րե միայի կաս կա ծով պա ցիենտ նե րից, կախ ված հի վան դու թյան ձևից, 
լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման նպա տա կով վերց նում են՝

•	  բու բո նի պա րու նա կու թյու նը 
•	 խո ցի ար տադ րու թյու նը
•	 ք սուք ըմ պա նից
•	 ք սուք աչ քից
•	  խոր խ 
•	 ա րյու ն

 Աղ. 7 Տու լա րե միայի կաս կա ծով պա ցիեն տից նմուշ նե րի  
ը նտ րու թյան ուղե ցույց ը ստ հի վան դու թյան կլի նի կա կան ձևի
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Տու լա րե միա -  
բու բո նային ձև

այո այո այո

Տու լա րե միա -  
խո ցա բու բո նային ձև

այո այո այո

Տու լա րե միա -  
ակ նա բու բո նային ձև

այո այո այո
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Տու լա րե միա –  
ան գի նոզ-բու բո-
նային ձև

այո այո այո

Տու լա րե միա -  
աբ դո մի նալ ձև

այո այո

Տու լա րե միա -  
թո քային ձև

այո այո այո

Տու լա րե միա -  
գե նե րա լի զաց ված 
ձև

այո այո

Տու լա րե միա –  
տի ֆային ձև

այո այո այո

 Պունկ տատ բու բո նից (վե զի կու լից, պուս տու լայից, կար բուն կու լից). 
Պունկ տա տը վերց վում է 5 մլ-ից ոչ պա կաս ծա վալ ունե ցող նե րար կի չով հի-
վան դու թյան 14-20-րդ օ րը: Մաշ կը նա խա պես մշակ վում է 70%-անոց սպիր-
տով, ա պա 5%-անոց յո դի լու ծույ թով և ևս մեկ ան գամ 70%-անոց սպիր տով: 
Նե րար կի չի ա սե ղը մտց նում են այն պես, որ ա սե ղի ծայ րը հաս նի բու բո նի 
կենտ րո նին, ո րից հե տո մխո ցը քա շում են մինչև վերջ և ա սե ղը շատ դան դաղ 
հա նում բու բո նից: Քա նի որ բու բո նում էք սու դա տը գտն վում է ա մուր հյուս-
վածք նե րի միջև, սո վո րա բար նրա քա նա կը շատ քիչ է լի նում և լց նում է միայն 
ա սե ղի լու սանց քը: Ա սե ղը բու բո նից հա նե լուց հե տո միև նույն նե րար կի չով և 
ա սե ղով նե րար կի չի մեջ են քա շում 0,5 մլ ստե րիլ սնն դային ար գա նակ pH7,2, 
ա պա ամբո ղջ պա րու նա կու թյու նը տե ղա փո խում են ստե րիլ փոր ձա նո թի մեջ: 
Հա րուցիչի ան ջատ ման հա վա նա կա նու թյու նը ա վե լի կմե ծա նա, ե թե բու բո նի 
կենտ րո նա կան հատ ված նե րարկ վի 0,3-0,5 մլ ստե րիլ 0,9%-անոց նատ րի ու-
մի քլո րիդ կամ սնն դային ար գա նակ: Բաց ված բու բո նի դեպ քում նյութ վերց-
վում է թե՛ բաց ված խու ղա կի ար տադ րու թյու նից, թե՛ բու բո նի եզ րային ա մուր 
հյուս ված քից:

 Խո ցի, պա պու լայի, վե զի կու լի պա րու նա կու թյու նը կամ կեղև նե րը 
նմու շա ռե լուց ա ռաջ ախ տա հար ված մաշ կի հատ վա ծը մշա կել ախ տա հա նիչ 
լու ծույ թով: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ստե րիլ թան զի ֆով հե ռաց նել մե-
ռու կա ցած հյուս վածք նե րը և թա րա խը: Խծու ծը կենտ րո նից դե պի պե րի ֆե-
րիա 5-10 վրկ պտ տե լով հա վաք վում է մաշ կային գո յա ցու թյան ար տադ րու-
թյու նը և տե ղա փոխ վում ստե րիլ փոր ձա նո թի կամ տե ղա փոխ ման, սնու ցող 
մի ջա վայ րի մեջ:  

Խոր խը ան հրա ժեշտ է հա վա քել հա տուկ լայ նա բե րան, պտտ վոող կա փա-
րի չով տա րա նե րի մեջ: 

Ըմ պա նի նմուշ նե րը ան հրա ժեշտ է հա վա քել ուտե լուց 3-4 ժամ ան ց: Նմու-
շը կա րե լի է վերց նել խծու ծով ստե րիլ դա տարկ փոր ձա նո թի, տե ղա փոխ ման 
կամ սնու ցող մի ջա վայր պա րու նա կող փոր ձա նո թի մեջ: 
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Ա րյու նը վերց վում է ա րմն կային ե րա կից 10-20 մլ ծա վա լով և տե ղա փոխ-
վում ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան, կեն սա փոր ձի կեն դա նի նե րի վա-
րակ ման հա մար նա խա տես ված փոր ձա նոթ նե րի մեջ, հա կա մա կար դիչ պա-
րու նա կող փոր ձա նոթ նե րի մեջ՝ ՊՇՌ հե տա զո տու թյան և շի ճու կի ստաց ման 
փոր ձա նոթ նե րի մեջ՝ իմու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար: Ագ լյու-
տի նա ցիայի  ա րյու նակա թի լային ռեակ ցիայի և լեյ կո ցի տո զի ռեակ ցիայի հա-
մար ա րյու նը վերց վում է մա տից:

 Շաղ կա պե նու ար տադ րու թյու նը նմու շառ վում է հի վան դու թյան 17 օր վա-
նից սկ սած: Նմու շա ռու մը կա տար վում է նա խա պես ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ-
թով խո նա վեց ված խծու ծով: Խծու ծը տե ղա փոխ վում է ստե րիլ փոր ձա նո թի 
կամ տե ղա փոխ ման մի ջա վայ րի մեջ: Ա ռատ թա րա խային ար տադ րու թյան 
դեպ քում թա րա խը վերց վում է չոր, ստե րիլ խծու ծով՝ ստո րին կո պի ներ սային 
մա կե րե սից, դր սային ան կյու նից դե պի ներ սային ան կյու նը շար ժե լով: Ա նհ րա-
ժեշտ է հետևել, որ խծու ծը չդիպ չի թար թիչ նե րին: Նմու շը տե ղա փո խել 1 ժամ-
վա ըն թաց քում, իսկ ե թե օգ տա գործ վում են հա տուկ տե ղա փոխ ման մի ջա վայ-
րով, ա պա մեկ օր վա ըն թա ցում:

Բ րու ցե լոզ

Բ րու ցե լո զը զոո նոզ սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րը դաս վում է հա-
տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի շարքին: Վա րա կի հիմ նա կան աղ բյուր են 
մանր և խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, խո զե րը: Մար դը բրու ցե լո զով վա-
րակ վում է՝

- շ փու մային ճա նա պար հով (վ նաս ված մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե-
րի մի ջո ցով հի վանդ կեն դա նու հետ կոն տակ տի մի ջո ցով, խնամ քի 
ըն թաց քում) 

- աե րո գեն՝ օ դակա թի լային և օ դափո շային ճա նա պար հով (հա րու ցիչ-
նե րով աղ տոտ ված բր դի, ա թա րի, կե րի, գամփ ռո ցի, հո ղի մաս նիկ-
նե րը ներշնչե լով)

- սնն դային ճա նա պար հով (հա րու ցիչ նե րով վա րակ ված ջուր և սնն-
դամ թերք՝ կաթ, պա նիր օգ տա գոր ծե լիս):

Բ րու ցե լո զի ախ տո րո շու մը հիմն վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա-
կան, լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն իրա կա նաց-
նե լիս կի րառ վում են ա ռաջ նային նյու թից պատ րաստ ված քսուք նե րի ման րա-
դի տում, ցանքս սնն դային մի ջա վայ րե րի վրա և մա քուր կուլ տու րայի ան ջա-
տում, նույ նա կա նաց ման թես տե րի կի րա ռում, ֆլո ւո րես ցեն տող հա կա մար մին-
նե րի կի րա ռում հա կա ծին նե րի և հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, 



274 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռեակ ցիա, շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
(Ռայ տի ագ լյու տի նա ցիա, կոմպ լե մեն տի կապ ման ռեակ ցիա, իմու նա ֆեր մեն-
տային ա նա լիզ,  պա սիվ հե մագ լյու տի նա ցիայի ռեակ ցիա,) և կեն սա փոր ձի 
կեն դա նի նե րի վա րա կում և ա լեր գա բա նա կան ռեակ ցիա ներ (Բյուր նե ի, Կումբ-
սի ռեակ ցիա ներ): 

Բ րու ցե լո զի ախ տո րոշ ման նպա տա կով հե տա զոտ ման են թա կա նյութ
Բ րու ցե լո զի կաս կա ծով պա ցիենտ նե րից, կախ ված հի վան դու թյան ձևից, 

լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման նպա տա կով վերց նում են.
•	 Ա րյուն 
•	 Ոսկ րա ծուծ 
•	 Ող նու ղե ղային հե ղուկ
•	  Մեզ
•	  Լե ղի
•	  Սի նո վեալ հե ղուկ 
•	 Աբս ցես նե րի դեպ քում՝ թա րախ 
•	 Ավ շային հան գույց նե րի պունկ տատ
•	  Հեշ տո ցային ար տա զա տուկ
•	 Կ ղանք 
•	 Փայ ծա ղի պունկ տատ

 Հա կա ման րէային բու ժում ստա ցած և քրո նիկ հի վան դու թյուն ունե ցող պա-
ցիենտ նե րից խոր հուրդ է տր վում հե տա զո տել նաև ա րյան ցանք սե րը, ո սկ րա-
ծու ծի և ավ շային հան գույց նե րի նմուշ նե րը՝ հա տուկ սնու ցող մի ջա վայ րե րի 
վրա L-ձևի բրու ցե լ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով:

ՊՇՌ մե թո դով հե տա զոտ ման են թա կա են ա րյու նը, ա րյան շի ճու կը, ավ-
շային հան գույց նե րի պունկ տա տը, սի նո վեալ հե ղու կը:  

Ա րյու նը վերց վում է ա րմն կային ե րա կից 5-10 մլ ծա վա լով և տե ղա փոխ-
վում ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան, հա կա մա կար դիչ պա րու նա կող 
փոր ձա նոթ նե րի մեջ՝ ՊՇՌ հե տա զո տու թյան և շի ճու կի ստաց ման փոր ձա նոթ-
նե րի մեջ՝ իմու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար: 

Ոսկ րա ծու ծը նմու շառ վում է կր ծոսկ րի պունկ ցիայի մի ջո ցով: Սո վո րա բար 
կա րե լի է հա վա քե լ նմու շի մի քա նի կա թիլ, ո րն էլ ցան վում է հա մա պա տաս-
խան սնու ցող մի ջա վայ րի վրա: 

Ող նու ղե ղային հե ղու կը նմու շառ վում է գոտ կային, սու բօկ ցի պի տալ շր ջա-
նից և ուղե ղային փո րոք նե րից 0,1-0,3 մլ և ցա նում են սնու ցող մի ջա վայ րե րի 
վրա: 

Խոր խը ան հրա ժեշտ է հա վա քել հա տուկ լայ նա բե րան, պտտ վոող կա փա-
րի չով տա րա նե րի մեջ, նմու շա ռու մը կա տար վում է խոր քային հազ ա ռա ջաց-
նե լու մի ջո ցով:
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 Մե զի նմու շա ռու մը իրա կա նաց վում է մի ջին չա փա բաժ նից 10-20 մլ ծա-
վա լով հա տուկ, ստե րիլ, միան վագ օգ տա գործ ման, պտտ վող կա փա րի չով 
տա րայով:

 Լե ղու նմու շա ռու մը իրա կա նաց վում է զոն դա վոր ման ըն թաց քում: Նմու շը 
հա վաք վում է 10-12մլ ծա վա լով հա տուկ, ստե րիլ, փակ վող տա րա նե րի մեջ: 
Նմու շը լա բո րա տո րիա տե ղա փո խել խիստ ո ւղ ղա հա յաց դիր քում՝ հատ կա-
պես, ե թե փոր ձա նո թը փակ ված է գա զե րի հա մար թա փան ցե լի խցա նով: 
Ցան կա լի են պտտ վող կա փա րի չով պլաս տի կե փոր ձա նոթ նե րը:

 Ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ տա նիշ  
կամ ա տի պիկ թո քա բորբ

«Ա տի պիկ թո քա բոր բը» կամ Ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ-
տա նի շը (SARS. Sever Acute Respiratosy Sindrome) ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր-
վել է 2002 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ի ն՝ Չի նաս տա նում: Հա րու ցի չը վի րուս է, 
ո րը պատ կա նում է մար դու կո րո նա վի րուս նե րի խմ բին: 

Մար դը SARS-ով կամ ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ տա նի-
շով վա րակ վում է՝

- շ փու մային ճա նա պար հով (հա րու ցի չը օր գա նիզ մից դուրս կա րող է 
պահ պան վել 3-6 ժամ, այդ պատ ճա ռով հի վան դի ար տա զա տուկ նե-
րով աղ տոտ ված իրե րի հետ շփու մը կա րող է լի նել վա րա կիչ), շփու-
մային ճա նա պար հով են վա րակ վում նաև պա հոց ներ հան դի սա ցող 
կր ծող նե րի, նրանց մոր թու վե րամ շակ մամբ զբաղ վող ան ձինք 

- աե րո գեն՝ օ դակա թի լային և օ դափո շային ճա նա պար հով (ա նհ րա-
ժեշտ է լի նել հի վան դին շատ մոտ տա րա ծու թյան վրա այս ճա նա-
պար հով վա րակ վե լու հա մար)

- սնն դային ճա նա պար հով (այս ե ղա նա կով վա րակ վում են հա րու ցիչ-
նե րի պա հոց նե րը՝ չղ ջիկ նե րը սնն դի մեջ օգ տա գոր ծող ան ձինք):

 Ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ տա նի շի կամ ա տի պիկ թո-
քա բոր բի ախ տո րո շու մը հիմն վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, 
լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն իրա կա նաց նե լիս 
կի րառ վում են կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի հե տա զոտ ման վի րու սա բա նա կան, 
շճա բա նա կան և մո լե կու լյար-կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րը: 

 Ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ տա նի շի կամ ա տի պիկ 
թո քա բոր բի ախ տո րոշ ման նպա տա կով հե տա զոտ ման են թա կա նյութ



276 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

 Ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ տա նի շի կամ ա տի պիկ թո քա-
բոր բի կաս կա ծով պա ցիենտ նե րից լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան իրա կա նաց-
ման նպա տա կով վերց նում են՝

•	  Հի վան դի ա րյուն (ջեր մու թյան բարձ րաց ման 1-ին օր վա նից մինչև 10 
օ րը)

•	 Բ կանց քի լվա ցուկ ներ
•	  Խորխ 
•	 Բ րոն խոալ վե ո լյար լվա ցուկ ներ (այդ թվում՝ բրոնխ նե րի լա վաժ)
•	  Կաս կա ծե լի հի վանդ նե րի ա րյան շի ճուկ (1-ին օր վա նից մինչև 

21-28-րդ օ րե րը)
•	  Դիա կային նյութ՝ նմուշ ներ թո քե րի, լյար դի, փայ ծա ղի հյուս վածք նե-

րից, սեգ մեն տար բրոնխ նե րից, ա րյու նից:
 Բո լոր նմուշ նե րը հա վաք վում են ա սեպ տի կայի կա նոն նե րի խս տիվ պահ-

պա նմամբ ա մուր փակ վող տա րա նե րի մեջ (պ տու տա կա վոր կա փա րիչ նե րով), 
պատ շաճ պի տա կա վոր վում ե ն՝ նշե լով հի վան դի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյու նը, նմու շառ ման ամ սա թի վը և նյու թի տե սա կը ու տե ղադր վում են տե ղա-
փոխ ման հա մար նա խա տես ված հեր մե տիկ տա րայի մեջ: 

Հի վան դի ա րյու նը, լվա ցուկ նե րը և դիա կային նյու թի նմուշ նե րը ան հրա-
ժեշտ է տե ղա փո խել լա բո րա տո րիա 24 ժամ վա ըն թաց քում -20ºC-ի պայ ման-
նե րում: Այս նմուշ նե րին պա հա ծո յաց նող նյութ չի ա վե լաց վում: 

Ա րյան զույգ շի ճուկ նե րը մինչև տե ղա փո խե լը ան հրա ժեշտ է ինակ տի-
վաց նել 56ºC-ո ւմ 45 րո պե տևո ղու թյամբ պա հա ծո յաց նող նյու թի (նատ րի ու մի 
մեր թի ո լատ 1:10000) ա վե լա ցու մով, ո րից հե տո կա րելի է տե ղա փո խել 4ºC-ի 
պայ ման նե րում:

 Վի րու սա բա նա կան լա բո րա տո րիա ուղարկ վող նմուշ նե րը չեն ինակ տի-
վաց վում և տե ղա փոխ վում են ե րկ րոր դային հեր մե տիկ տա րա նե րի մեջ: 

Հաշ վի առ նե լով հա րուցիչի բարձր ախ տած նու թյու նը՝ նմու շառ ման, նմուշ-
նե րի տե ղա փոխ ման և հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի բո լոր գոր ծըն թաց նե-
րը ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել կեն սանվ տան գու թյան պա հանջ նե րի խս տիվ 
պահ պա ն մամբ: Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ վի րու սա բա նա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի իրա կա նա ցու մը պա հան ջում է կեն սանվ տան գու թյան 3 մա կար դա կի լա-
բո րա տոր կա րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյուն: Կուլ տի վաց ման բար դու թյուն նե րի 
հետ կապ ված ախ տո րոշ ման հիմ նա կան ե ղա նա կը հի վան դու թյան տեն դային 
շր ջա նի 10-14-րդ օր վա նից սկ սած հի վան դի ա րյան շի ճու կի պո լի մե րա զային 
շղթա յա կան ռեակ ցիան է:
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 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի, վա րակ ված և վա րա կիչ հի
վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ կաս կա ծե լի մարդ կանց հետ շփ վե լու ժա մա
նակ վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է պահ պա նել 
կեն սանվ տան գու թյան կա նոն նե րը: Բժշ կա կան բնա գա վա ռում կեն սանվ տան
գու թյու նը սահ մա նում է մե կու սաց ման ա պա հով ման սկզ բունք նե րը, տեխ նո
լո գիա նե րը և ան վտանգ աշ խա տա կար գե րը, ո րոնք կի րառ վում են կան խար
գե լե լու կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի և թու նա նյու թե րի հետ պա տա հա կան 
շփու մը կամ նրանց պա տա հա կան ար տա հոս քը: Կեն սանվ տան գու թյու նը մի 
հա մա կարգ է, ո րն ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վում և լրաց վում է աշ խա տան
քի ըն թաց քում ա ռա ջա ցած բացթո ղում նե րի և սխալ նե րի հի ման վրա: 

Կեն սա պա հո վու թյու նը սահ մա նում է կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի կամ 
թու նա նյու թե րի պահ պան ման և վե րահսկ ման աշ խա տա կար գե րը, բո լոր կան
խամ տած ված չա րա կամ գոր ծո ղու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյու նը, ո րոնք 
ո ւղղ ված են կեն սա բա նա կան կարևոր նյու թե րի կորս տին, առևանգ մա նը, 
սխալ գոր ծած մա նը և չա րա շահ մա նը, դի վեր սի ոն գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա
նաց մա նը, դրանց պահ պան ման տա րածք ներ չար տոն ված մուտ քին կամ կան
խամ տած ված ար տա հոս քը կան խե լուն: 

Անհ րա ժեշտ  է վեր լու ծել և ներդ նել կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա
հո վու թյան  այն պի սի հա մա կարգ, ո րի հիմ քում լի նեն ա մե նօ րյա աշ խա տանք
նե րից բխող պա հանջ ներ:  Պետք է հաշ վի առ նել աշ խա տան քի ըն թաց քում 
ա ռա ջա ցած խն դիր նե րը, պար բե րա բար քն նար կել և վեր լու ծել դրանք: Այդ 
քն նար կում նե րի ար դյուն քում ա ռա ջադր ված լու ծում նե րը կա րող են նպաս տել 
կեն սանվ տան գու թյան հա մա կար գի բա րե լավ մանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե
րին: Կեն սանվ տան գու թյան օպ տի մալ հա մա կարգ կամ մո տե ցում ներ ունե
նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է հս տակ սահ մա նել նպա տակ նե րը, հաս կա նալ և 
գնա հա տել աշ խա տանք նե րից բխող կեն սա բա նա կան ռիս կե րը և ը ստ ա ռաջ
նա հեր թու թյան կազ մել քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը: Ձեռ նարկ վող մո տե
ցում նե րը, ո րոնք կկի րառ վեն վեր լու ծու թյուն նե րից հե տո բա ցե րի լրաց ման 
հա մար, իրա կա նո րեն կն պաս տեն կեն սա բա նա կան ռիս կե րի նվա զեց մա նը և 
վա րա կի տա րած մա նը:
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 Կեն սանվ տան գու թյան հա մա կարգ ներդ նե լու և այն պատ շաճ կեր պով կա-
ռա վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է փաս տաթղ թա վոր ել կեն սանվ տան գու թյան 
պա հանջ նե րը, ունե նալ կեն սանվ տան գու թյան ձեռ նարկ, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ստան դարտ ըն թա ցա կար գեր (Գ ՍԸ), հրա հանգ ներ, ձևաթղ թեր և այլ վար չա-
կան վե րահս կո ղու թյան մի ջոց ներ: Բո լոր հաս տատ ված փաս տաթղ թե րը սո-
վո րա բար 1-2 տա րին մեկ ան գամ վե րա նայ վում են, լրաց վում՝ հաշ վի առ նե-
լով բա ցե րի վեր լու ծու թյան, գնա հա տում նե րի, աու դիտ նե րի և ստու գում նե րի 
ըն թաց քում բա ցա հայտ ված թե րա ցում նե րը:  ԳՍԸ-նե րի և այլ փաս տաթղթե-
րի փո փո խու թյուն ներ ան հրա ժեշտ է կա տա րել նաև այն դեպ քե րում, ե րբ 
ներդրվում  են նոր մե թոդ ներ կամ օգ տա գործ վում են նոր սար քա վո րում ներ:

 Կեն սանվ տան գու թյան հա մա կար գի ա մե նա կարևոր մա սե րից մե կը աշ խա-
տա կազ մի պատ րաստ վա ծու թյունն է: Աշ խա տա կազ մը պետք է տե ղյակ լի նի 
աշ խա տան քի ըն թաց քում հան դի պող ռիս կե րին, վտանգ նե րին, պար բե րա բար 
մաս նակ ցի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի: Կարևոր է, որ պես զի աշ-
խա տող նե րը տի րա պե տեն նաև մշակ ված ըն թա ցա կար գե րին, հետևեն դրանց 
ճիշտ կա տար մա նը: 

 ԿԵՆ ՍԱԷ ԹԻ ԿԱ 

Ար դի բժշ կու թյունն ան հնար է պատ կե րաց նել ա ռանց կեն սաէ թի կա հաս-
կա ցու թյան: Կեն սաէ թի կան նե րառ ված է բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի բո-
լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում: Տար բեր տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը բժշ կու թյան 
բնա գա վա ռում պա հան ջում է ներդ նել վար քա կա նոն նե րի և սկզ բունք նե րի 
հա մա կարգ: Գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րում, հի վան դա նոց նե րում, 
մաս նա գի տա կան միա վո րում նե րում (բժշ կա կան, բուժ քույ րա կան, դե ղա գոր-
ծա կան), պե տա կան մար մին նե րում (պառ լա մեն տում, նա խա գա հա կան վար-
չախմ բում), մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րում (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ, Ա ՀԿ, Եվ-
րո պայի խոր հուրդ) կազմ վում են  կեն սաէ թի կայի կո մի տե ներ, ո րոնք և վե-
րահսկում են կեն սաէ թի կային ա ռնչ վող հար ցե րը:

 Կեն սաէ թի կան փի լի սո փա յակի րա ռա կան գի տա կան ո լորտ է, ո րը նե րա-
ռում է բա րո յա կան, իրա վա բա նա կան և սո ցիա լա կան խն դիր ներ, ո րոնք ա ռա-
ջա նում են մարդ կանց կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տանք նե րում, ինչ պես նաև 
կեն սա տեխ նո լո գիա կան և կեն սաբժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րում: 

Կան բազ մա թիվ կոն վեն ցիա ներ և հռ չա կագ րեր,  ո րոնք կար գա վո րում են 
կեն սաէ թի կային վե րա բե րող հար ցե րը: Այդ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րից 
ե ն՝ Նյուրն բեր գյան օրենսգիրքը, 1947 թ., Ժնևյան հռ չա կա գի րը (բժշ կի մի ջազ-
գային եր դում),  Բժիշկ նե րի հա մաշ խար հային ա սո ցիա ցիան (Բ ՀԱ),  1948 թ., 
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Բժշ կա կան է թի կայի մի ջազ գային օրենսգիրքը, ԲՀԱ, 1949 թ., Հել սին կյան 
հռչա կա գի րը, ԲՀԱ, 1964 թ., վեր ջին խմ բագ րու մը՝ 2013 թ.), Հի վանդ նե րի իրա-
վունք նե րի մա սին Լիս ա բո նյան հռ չա կա գի րը, ԲՀԱ, 1981 թ., Եվ րո պա յում հի-
վանդ նե րի իրա վունք նե րի ա ռա ջադր ման հռ չա կա գի րը  Ա ռող ջա պաա հու թյան 
հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն (Ա ՀԿ), 1994 թ., Եվ րո պայի Խորհր դի 
կոն վեն ցիա «Մար դու իրա վունք նե րի և կեն սաբժշ կու թյան մա սին»,  1997 թ., 
Մար դու գե նո մի և մար դու իրա վունք նե րի մա սին հա մընդ հա նուր հռ չա կա գի րը, 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ, 1997, 2005 թթ., Ա ռա ջար կու թյուն ներ բժշ կա գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ՝ փոր ձաքն նու թյուն իրա կա նաց նող է թի կայի կո մի տե նե րին, Ա ՀԿ, 
2000 թ., Մարդ կային ծագ ման կեն սա բա նա կան նյու թի հի ման վրա հե տա զո-
տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պայի Խորհր դի ա ռա ջար կու թյուն ներ, 2006 թ.:  

Սա կայն յու րա քան չյուր եր կիր կա րող է ունե նալ նաև իր հա մար ըն դու-
նե լի պա հանջ ներ: Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րը ևս կա րող են 
ունե նալ իրենց հա մար ըն դու նե լի և հաս տատ ված կեն սաէ թի կայի վար քա-
կա նոն ներ, սա կայն դրանք չպետք է հա կա սեն ե րկ րի ներ սում ըն դուն ված 
վար քա կա նոն նե րին:

 Սա կայն, բա ցի ներդր ված վար քա կա նոն նե րից, ո րոնց պար տա վոր են 
հետևել բո լոր աշ խա տա կից նե րը, նաև յու րա քան չյուր աշ խա տա կից ինքն է 
հետևում և պա տաս խան տա լիս իր վար քի հա մար: Յու րա քան չյուր աշ խա-
տակ ցի հաս տա տու թյան ըն դու նած վար քա կա նոն նե րին հետևել կամ չհետևե-
լը ոչ միայն ազ դում է ան հա տի ան վտան գու թյան, այլ նաև ամբո ղջ հաս տա-
տու թյան կեն սանվ տան գու թյան հա մա կար գի վրա: 

Հա մա ձայն կեն սաէ թի կայի վար քա կա նոն նե րի՝ կա տար վող աշ խա տանք-
նե րը հիմն վում են միայն մար դա սի րա կան մղում նե րի վրա: Դրան ցից ա մե-
նա կարևոր կա նո ննե րից ե ն՝ «մի՛ վնա սիր» և «բա րիք ա նել վնաս հասց նե լու 
դեպ քում»: Կեն սաէ թի կայի կարևոր մո տե ցում նե րից են նաև՝ «ար դա րու թյու-
նը» կամ «բժշ կա կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը», հա մա ձայն ո րոնց, բո-
լորն էլ ունեն հա վա սար իրա վունք ներ բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լու, ին չը 
վե րա բե րում է նաև բժշ կա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ մա նը, ա ռանց խտ րա-
կա նու թյուն նե րի: Բժշ կու թյան հա սա նե լի ու թյու նը յու րա քան չյուր պա ցիեն տի՝ 
բժ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լու իրա վունքն է և հնա րա վո րու թյու նը վճա րե-
լու բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց: Ար դա րու թյունն էլ պա ցիեն տի՝ իրա-
վունքն է ստա նա լու բժշ կա կան օգ նու թյուն՝ ան կախ նա խա պա շար մունք նե րից: 

Կեն սաէ թի կա յում կարևոր է նաև հար գան քը: Ե ՛վ բժիշ կը, և՛ պա ցիեն տը եր-
կուս տեք ար ժա նի են փո խա դարձ հար գան քի: 

Բա րո յա կա նու թյուն և բա րե վար քու թյուն, ա ռա քի ն ու թյուն և պար կեշ տու-
թյուն. սրանք ևս կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րի 
վար վե ցո ղու թյան կա նոն ներ են, ո րոնք հար կա վոր է նե րա ռել հաս տա տու թյան 
կեն սաէ թի կայի վար քա կան նո նե րում:   
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Ազն վու թյու նը ևս կարևոր վար քա կա նոն է: Պա ցիեն տը պար տա վոր է իմա-
նալ ռիս կե րի մա սին, ո րի մա սին նրան տե ղե կաց վում է հաս կա նա լի լեզ վով 
գր ված գրա վոր ձևով: Հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին տե ղե կու թյուն տրա մադ րե-
լը տար բեր վում է «բժշ կու թյան գաղ տնի ու թյան» եզ րույ թից, այն ա պա հո վում է 
պա ցիեն տի նկատ մամբ ազ նիվ լի նե լը:

 Կեն սաէ թի կան իր մեջ նե րա ռում է նաև լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի հետ 
մարդ կային վե րա բեր մուն քի կա նոն ներ, ո րոնք սահ ման վում են տար բեր կա-
նո նադ րու թյուն նե րով, օ րենսդ րու թյու ններով: Եվ րո պա կան ո րոշ կա նոն ներ 
պա հան ջում են կեն դա նի նե րի օգ տա գործ մամբ հե տա զո տու թյուն նե րը փո խա-
րի նել մեկ այլ՝ այլընտրանքային հե տա զո տա կան մե թոդ նե րով, ե թե, իհար կե, 
այդ պի սիք կան:

 Դե ղե րի հս կո ղու թյան և փոր ձաքն նու թյան հիմ նա կան մե թո դը դեռևս 
մնում է կեն դա նի նե րի օգ տա գործ մամբ հե տա զո տու թյու նը: Կան կա նոն ներ, 
ո րոնք սահ մա նում են այդ պի սի հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ կեն դա նի նե-
րի նկատ մամբ մարդ կային վե րա բեր մուն քը: 

Կեն դա նի նե րի օգ տա գործ մամբ փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րը թույլ 
է տր վում միայն հա տուկ կա ռույց նե րում և հա տուկ մաս նա գետ նե րին, ով քեր 
պետք է տե ղյակ լի նեն աշ խա տան քի կա նոն նե րին և խս տա գույնս պահ պա-
նեն դրանք: Աշ խա տան քնե րի պլա նա վոր ման ժա մա նակ հե տա զո տո ղը պար-
տա վոր է ղե կա վար վել «ե րեք R»-ի սկզ բունք նե րով: Դրանք ե ն. replacement՝ 
փո խա րի նում, ե րբ կեն դա նի նե րի հա մար ցա վա գին հե տա զո տու թյուն նե րը 
փո խա րին վում են մեկ այլ, ա ռանց տա ռա պանք նե րի մի ջոց նե րի: Reduction՝ 
նվա զե ցում, կեն դա նի նե րի օգ տա գործ մամբ փոր ձե րի քա նա կի նվա զում: Եվ  
Refinement՝  բա րե լա վում, ե րբ իրա կա նաց վում են մի ջոց ներ նվա զեց նե լու հա-
մար փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի տա ռա պան քը:

 Ներ կա յումս աշ խա տանք ներ են կա տար վում հնա րա վոր դարձ նե լու կեն-
դա նի նե րի օգ տա գործ մամբ մե թոդ նե րի փո խա րի նու մը այլընտրանքային այլ 
մե թոդ նե րով, ե րբ հե տա զո տու թյուն նե րում չեն օգ տա գործ վում կեն դա նի ներ: 
Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տր վում է 
այն մե թոդ նե րին, ո րոնց ժա մա նակ կեն դա նի ներ չեն օգ տա գործ վում: 

Կեն սաէ թի կայի վար քա կա նոն նե րը եր բեմն խաչ վում են եր կա կի օգ տա-
գործ ման տեխ նո լո գիա նե րի ու հե տա զո տու թյուն նե րի հետ:  Այն բո լոր գոր-
ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնց ար դյունք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել և՛ քա ղա քա-
ցիա կան, և՛ ռազ մա կան նպա տակ նե րով, դաս վում են եր կա կի նշա նա կու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Այդ իսկ պատ ճա ռով կեն սաէ թի կային վե րա բե րող քա-
ղա քա կա նու թյան մեջ նե րառ վում են նաև այն գոր ծո ղու թյուն ներն ու հե տա-
զո տու թյուն նե րը, ո րոնց իրա կա նաց ման ժա մա նակ աշ խա տա կի ցը կա րող է 
բախ վել եր կա կի նշա նա կու թյան ար դյունք նե րի: 
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Ի րա կա նում կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում իրա կա նաց վող բո-
լոր աշ խա տանք ներն ու հե տա զո տու թյուն նե րը ունեն եր կա կի նշա նա կու թյամբ 
օգ տա գործ վե լու նե րուժ: Այդ իսկ պատ ճա ռով չա րա շահ ման հա մար ա ռա վե-
լա գույն նե րուժն ունե ցող հե տա զո տու թյուն նե րը դա սա կարգ վում են որ պես 
եր կա կի նշա նա կու թյան մտա հո գիչ հե տա զո տու թյուն: Այդ պի սի հե տա զո տու-
թյուն ներ իրա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րը պետք է տե ղյակ լի նեն աշ խա-
տան քի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող բո լոր ռիս կե րին: 

Եր կա կի նշա նա կու թյան հե տա զո տու թյուն նե րը եր բեմն կա րող են շատ 
կարևոր լի նել հան րու թյան, մար դու ա ռող ջու թյան հա մար, և այդ իսկ պատ-
ճա ռով դրանց իրա կա նաց ման հա մար ձեռ նարկ վում են նա խազ գու շա կան մի-
ջոց ներ՝ դրան ցից բխող ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար:

 Կեն սա բա նա կան ռիս կեր 

Կեն սանվ տան գու թյան հա մա կար գի ճիշտ կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հիմ քում ըն կած է կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հա տու մը: 

Ռիս կերի գնա հա տու մը իրա կա նաց վում է մաս նա գետ նե րի կող մից, ո րոնք 
լավ են պատ կե րաց նում տվյալ կա ռույ ցում կա տար վող աշ խա տանք նե րը, քա-
ջա տե ղյակ են առ կա սար քե րին և սար քա վո րում նե րին, գոր ծող և հաս տատ-
ված ըն թա ցա կար գե րին: 

Հաս տա տու թյան ռիս կե րի գնա հատ ման հա մար պետք է հաշ վի առ նել այն 
հա րու ցիչ նե րը, ո րոնց հետ կա րող են շփ վել աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում: Վա-
րա կիչ միկ րոօր գա նիզմ նե րը ը ստ ռիս կի բա ժան վում են տար բեր խմ բե րի: Այդ 
բա ժա նու մը կա տար վում է՝ հաշ վի առ նե լով մի շարք գոր ծոն ներ. 

1. Ախ տած նու թյու նը և վա րա կիչ դո զան:
2.  Փո խանց ման մե խա նիզ մը և վա րակ ման ուղի նե րը:
3.  Հա րու ցիչ նե րի կա յու նու թյու նը ար տա քին մի ջա վա յրում:
4.  Հա մա պա տաս խան ըն կա լու նակ օր գա նիզ մի առ կա յու թյուն՝ մարդ 

կամ կեն դա նի:
5.  Հի վան դու թյան կան խար գել ման մի ջոց նե րը:
6.  Հի վան դու թյան բուժ ման մի ջոց նե րը և այլն:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ հատ կու թյուն նե րը՝ միկ րոօր գա նիզմ նե րը ը ստ 
ռիս կի դա սա կարգ վում են 4 խմ բե րի՝

•	  Ռիս կի 1 խումբ, միկ րոօր գա նիզմ ներ, Ան հա տա կան և հա սա րա կու-
թյան հա մար վտան գա վո րու թյան ցածր կամ բա ցա կա յու թյան մա կար-
դակ, միկ րոօր գա նիզմ ներ, ո րոնք քիչ հա վա նա կան է, որ կա ռա-
ջաց նեն մար դու կամ կեն դանի նե րի հի վան դու թյուն ներ:
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•	  Ռիս կի 2 խումբ, Ան հա տա կան չա փա վոր, հա սա րա կու թյան հա մար 
ցածր վտան գա վո րու թյան մա կար դակ, միկ րոօր գա նիզմ ներ, ո րոնք 
կա րող են ա ռա ջաց նել հի վան դու թյուն ներ մարդ կանց և կեն-
դա նի նե րի շրջանում, սա կայն կան կան խար գել ման և բուժ ման 
մի ջոց ներ:

•	  Ռիս կի 3 խումբ, Ան հա տա կան բարձր և հա սա րա կու թյան հա մար 
ցածր ռիս կի խումբ, միկ րոօր գա նիզմ ներ, ո րոնք ա ռա ջաց նում են 
հի վան դու թյուն ներ մարդ կանց և կեն դա նի նե րի շրջանում, հասց-
նում են մեծ տն տե սա կան վնաս, կան բուժ ման մի ջոց ներ: 

•	 Ռիս կի 4 խումբ,  Ան հա տա կան և հա սա րա կու թյան հա մար բարձր ռիս-
կայ նու թյան խումբ, հա րու ցիչ ներ, ո րոնք սո վո րա բար մարդ կանց 
մոտ ա ռա ջաց նում են ծանր հի վան դու թյուն, հա ճախ չբուժ վող, 
կա րող են հեշտ փո խանց վել մար դուց մար դուն կամ կեն դա նուց 
մար դուն՝ ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ճա նա պար հով: 

Եր բեմն կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հա տում իրա կա նաց նե լու ըն թաց-
քում ա ռա ջա նում են այն պի սի իրա վի ճակ ներ, ե րբ ան հնար է դառ նում ունե ցած 
տվյալ նե րի հի ման վրա լիար ժեք գնա հա տում կա տա րել, օ րի նակ՝ կլի նի կա կան 
նմուշ նե րի կամ հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար հա վաք ված 
նմուշ նե րի հետ աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում: Նման դեպ քե րում աշ խա տանք-
նե րը ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել զգու շո րեն՝ հա մա ձայն կենսանվտան գու-
թյան կա նոն նե րի, ո րոնք սահ ման ված են կեն սա բա նա կան նյու թե րի հետ աշ-
խա տանք նե րի հա մար, ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում կրել ան հա տա կան 
պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (Ա ՊՄ) և նմուշ նե րը տե ղա փո խել ազ գային կամ մի-
ջազ գային կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նմուշ նե րի մա սին լրա ցու ցիչ տե-
ղե կու թյուն կա րող են տրա մադ րել նաև պա ցիեն տի բժշ կա կան տվյալ նե րը, 
ինչ պես նաև նմու շի ծագ ման մա սին ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյու նը: 

Կեն սանվ տան գու թյան ո լոր տում աշ խա տանք նե րը պատ շաճ կեր պով կազ-
մա կեր պե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ և կա ռա վա րել կեն սա բա նա-
կան ռիս կե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյան ըն-
թաց քում: Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վա րու մը ան կա րե լի է իրա կա նաց-
նել ա ռանց ռիս կե րի բնու թագր ման, գնա հա տման և նվա զեցման գոր ծըն թաց-
նե րը իրա գոր ծե լու: 

Կեն սա բա նա կան ռիս կը ան ցան կա լի դեպ քի հա վա նա կա նու թյունն է, ո րը 
նե րա ռում է հա տուկ վտանգ կամ սպառ նա լիք և ունի հետևանք ներ: 

Ռիս կը ֆունկ ցիա է՝ ինչ-որ բա նի պա տա հե լու Հա վա նա կա նու թյան և այդ 
դեպ քի Հետևանք նե րի: Հա վա նա կան է, որ ինչ-որ բան տե ղի կու նե նա և կու-
նե նա հետևանք: 

 Ռիսկ = f (հա վա նա կա նու թյուն, հետևանք ներ)
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 Ռիս կե րի բնու թագ րու մը իր մեջ նե րա ռում է բո լոր այն գոր ծոն նե րի հատ-
կո րոշ ման գոր ծըն թա ցը, ո րոնց դեպ քում ա ռա ջա նում է ռիս կը, ե րբ հա վա նա-
կան է դառ նում ռիս կի առ կա յու թյու նը, ո րը կա րող է ունե նալ ինչ-որ հետևանք: 
Ռիս կի բնու թագ րու մը տար բեր վտանգ նե րի, սպառ նա լիք նե րի և իրադ րու-
թյուն նե րի ամ բող ջա կան և ման րակր կիտ վեր լու ծու թյուն է, ե րբ տր վում են 
ար ժեք ներ հա վա նա կա նու թյա նը և հե տևանք նե րին, ո րը թույլ է տա լիս ո րո շել 
ռիս կի մա կար դա կը: Ռիսկն ա ռա ջա նում է ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն իրա կա-
նաց նե լու ժա մա նակ: Կեն սանվ տան գու թյան ռիս կե րի հա մար կեն սա բա նա կան 
նյու թը հա մար վում է վտանգ, սա կայն այն ա ռանց գոր ծո ղու թյան չի կա րող 
ռիսկ լի նել:

 Կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա հո վու թյան ո լոր տում ռիս կե րի գնա հա-
տու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շելու աշ խա տան քի ըն թաց քում կա տար-
վող տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի ռիս կայ նու թյան հա րա բե րա կան մա կար դա-
կը, ո րի շնոր հիվ հնա րա վոր է դառ նում ձեռ նար կել մի ջո ցա ռում ներ ռիս կե րի 
նվա զեց ման վե րա բե րյալ, ո րոնք ո ւղղ ված են մինչև իսկ ռիս կի վե րաց մա նը: 
Ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում կոն կրետ ար ժեք ներ են տր վում հա-
վա նա կա նու թյա նը և հետևանք նե րին, ո րի ժա մա նակ և պարզ վում է ռիս կի մե-
ծու թյու նը: Գնա հատ ման ար դյուն քում պարզ է դառ նում ռիս կը, կոնկ րետ նրա 
ար ժե քից կախ ված, տվյալ հաս տա տու թյան հա մար ըն դու նե լի՞ է, թե՞ ոչ: Այ-
սինքն հաս տա տու թյունն է ո րո շում, իր ռիս կե րի գնա հա տու մից հե տո, տվյալ 
ռիս կը ըն դու նե լի՞ է, թե՞ ոչ: Ռիս կին տր վում են ար ժեք ներ՝ շատ բարձր, բարձր, 
մի ջին, ցածր կամ շատ ցածր և այլն, ո րի ար դյուն քում ձեռ նարկ վում են հա մա-
պա տաս խան մի ջոց ներ ռիս կե րի նվա զեց ման հա մար: Կամ ա վե լի պարզ հաս-
կա նա լու հա մար՝ ա րդյոք ռիս կը ըն դու նե լի՞ է, թե՞ ոչ, ռիս կե րի գնա հատ ման 
ժա մա նակ տր վում են թվային ար ժեք ներ:

 Մի դեպ քում ռիս կը կա րող է  ըն դու նե լի լի նել հաս տա տու թյան հա մար, 
բայց և կա րող է տվյալ ռիս կը ա նըն դու նե լի լի նել մեկ այլ հաս տա տու թյան 
հա մար: 

Ռիս կե րի գնա հա տու մը էա կան մի ջան կյալ քայլ է ռիս կե րի բնու թագր ման և 
դե պի ռիս կե րի նվա զե ցում ակ տիվ քայ լեր ձեռ նար կե լու գոր ծում: Դա նաև այն 
գոր ծըն թացն է, ո րի ժա մա նակ ո րոշ վում է, թե ա րդյոք կոնկ րետ ռիսկն իրա-
կա նում թույ լատ րե լի է, թե ո չ՝ կոնկ րետ հաս տա տու թյան կամ հիմ նար կու թյան 
հա մար:

 Ռիս կե րի նվա զեց ման գոր ծըն թա ցում ձեռ նարկ վում են այն պի սի մի ջոց-
ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են  հա վա նա կա նու թյան և հետևանք նե րի նվա զեց մա նը, 
ինչն էլ իր հեր թին հան գեց նում է ռիս կե րի նվա զեց մա ն: 

Ներ կա յում կի րա ռում են ռիս կե րի նվա զեց ման վե րահս կո ղու թյան հետևյալ 
մո տե ցում նե րը՝ 

1. Բա ցա ռում և փո խա րի նում
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2.  Վե րահսկ ման ին ժե ներատեխ նի կա կան մի ջոց ներ 
3. Վե րահսկ ման վար չա կան մի ջոց ներ 
4. Աշ խա տա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր 
5. Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ 

Ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րում բա ցա ռում նշա նա-
կում է միան շա նակ վե րաց նել այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը, ըն թա ցա կար գը, 
սար քը կամ այն, ին չը դառնում է հաս տա տու թյան հա մար ա նըն դու նե լի ռիս-
կի պատ ճառ, ո րի նկատ մամբ հնա րա վոր չէ ձեռ նար կել նվա զեց ման գոր ծո-
ղու թյուն ներ: Փո խա րի նում նշա նա կում է ռիսկ հան դի սա ցող գոր ծո ղու թյու նը, 
ըն թա ցա կար գը, սար քը, կամ այն, ին չը դառնում է հաս տա տու թյան հա մար 
ա նըն դու նե լի ռիս կի պատճառ, փո խա րի նել մեկ այլ՝ նվազ ռիս կայի նով: 

Վե րահսկ ման ին ժե ներատեխ նի կա կան մի ջոց ներ. Հաս տա տու թյան 
շեն քը, շի նու թյու նը, տե ղադր ված սար քե րը, սար քա վո րում նե րը, ար տադ րա-
կան բա ժին նե րում և աշ խա տան քային մի ջա վայ րին վե րա բե րող այլ ո լոր տում 
տեղ գտած ֆի զի կա կան փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք նվա զեց նում կամ կան-
խում են վտանգ նե րի ազ դե ցու թյու նը:   

Վե րահսկ ման վար չա կան մի ջոց ներ. Քա ղա քա կա նու թյուն ներ, չա փո-
րո շիչ ներ, հրա հանգ ներ և ուղե ցույց ներ, ո րոնք կի րառ վում են ռիս կե րը վե-
րահսկե լու և կա ռա վա րե լու հա մար: 

Աշ խա տա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր. Գոր ծըն թաց ներ և գոր ծո ղու թյուն-
ներ, ո րոնք գործ նա կա նում ա պա ցու ցել են ռիս կե րի նվա զեց ման ա ռու մով 
իրենց ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ. Մի ջոց ներ, ո րոնք կրում է աշ խա-
տո ղը պաշտ պան վե լու համար լա բո րա տո րիա յում առ կա վտանգ նե րից:

 Ռիս կե րի նվա զեց ման գոր ծըն թա ցում կի րառ վող տար բեր տե սա կի մի ջոց-
նե րը կա րող են փո խել ռիս կը՝ ազ դե լով հա վա նա կա նու թյան կամ հետևանք-
նե րի վրա: 

Կի րա ռե լով ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ՝ կոնկ րետ իրադ րու թյան  հա վա նա-
կա նու թյու նը և/ կամ հետևան քը նվա զեց նե լու հա մար, նվա զեց վում է ռիս-
կը: Վտան գը կամ սպառ նա լի քը դեռ ռիսկ չէ, քա նի դեռ չկա իրադ րու թյուն, 
գոր ծո ղու թյուն:

 Հաս տա տու թյու նը ռիս կե րի գնա հա տում իրա կա նաց նե լուց հե տո կա րող է 
ա նըն դու նե լի հա մա րել կոնկ րետ ռիս կը և կա րող է կա՛մ դա դա րեց նել ա նըն դու-
նե լի ռիս կեր ա ռա ջադ րող աշ խա տան քը, կա՛մ գտ նել մի ջոց ներ,  ո րոնց շնոր-
հիվ կն վա զեց վեն տվյալ ռիս կե րը՝ դարձ նե լով դրանք ըն դու նե լի մա կար դա կի: 
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Աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է կի րա ռել այն պի սի մո տե ցում-
ներ, վար քա կա նոն ներ, ո րոնք  կնե րա ռեն կեն սանվ տան գու թյան ը նդ հա նուր 
կա նոն ներ: Հաս տա տու թյան կող մից ըն դուն ված կեն սանվ տան գու թյան կա-
նոն նե րին հետևե լը ոչ միայն բարձ րաց նում է աշ խա տան քի ո րա կը, այլև կան-
խում է ներ հի վան դա նո ցային վա րակ նե րի ա ռա ջա ցու մը: 

Կեն սանվ տան գու թյան պատ շաճ աշ խա տա կար գե րը կի րառ վող  մե թոդ-
ներն ու մո տե ցում ներն են, ո րոնց շնոր հիվ աշ խա տան քի ըն թաց քում նվա զում 
են կեն սա բա նա կան ռիս կե րը: Այդ մե թոդ ներն ու մո տե ցում նե րը ոչ միայն նվա-
զեց նում են կեն սա բա նա կան ռիս կե րը, այլ նաև նպաս տում են հե տա զո տու-
թյուն նե րի ա վե լի լավ կա տար մա նը, ա վե լի ճշգ րիտ ար դյունք նե րի և տվյալ նե-
րի ստաց մա նը: 

Կեն սանվ տան գու թյան պատ շաճ աշ խա տա կար գե րն են կի րառ վող գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման տեխ նի կան կամ ըն թա ցա կարգը, պրակ տիկ աշ-
խա տան քը և հմ տու թյու նը, ո րն ա պա հո վում է աշ խա տա կից նե րի և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյու նը  և նվա զեց նում է վտան գա վոր հա րու ցիչ նե րի 
հետ շփ ման ռիս կը:  Կեն սանվ տան գու թյան պատ շաճ աշ խա տա կար գե րը 
հաս տա տու թյու նում կա րող են ներդր վել կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա-
հա տում ա նե լուց հե տո և ռիս կե րի նվա զեց ման վե րահս կո ղու թյան տար-
բեր մի ջոց ներ կի րա ռե լով: 

Ոչ պատ շաճ աշ խա տա կար գե րից բխում են ռիս կեր, ո րոնք կա րող են 
սպառ նալ մարդ կանց և շր ջա կա մի ջա վայ րին: Հնա րա վոր է նաև, որ այդ ռիս-
կե րը ստեղծ վեն հենց մարդ կանց կող մից՝ ոչ ճիշտ աշ խա տա կար գեր կի րա ռե-
լու հետևան քով:

 Պատ շաճ աշ խա տա կար գե րին հետևե լը հաս տա տու թյան ներ սում բո լո րի 
պար տա կա նու թյունն է: Այդ կա նոն նե րին պար տա վոր են հետևել հաս տա տու-
թյան բո լոր աշ խա տա կից նե րը:  

Կեն սանվ տան գու թյան պատ շաճ կա նոն նե րը կա րե լի է ա պա հո վել աշ խա-
տան քում կի րա ռե լով այն պի սի մո տե ցում ներ, ինչ պի սիք ե ն՝ 

1. Չու տե՛լ, չխ մե՛լ, չծա մե՛լ, չծ խե՛լ պա ցիենտ նե րի հետ ան մի ջա կան աշ-
խա տան քի ըն թաց քում և այն տեղ, որ տեղ կա վա րա կիչ նյութ:

2. Չ թար մաց նե՛լ և չօգ տա գոր ծե՛լ կոս մե տիկ մի ջոց ներ վա րա կիչ նյու թի 
հետ շփ ման տա րածք նե րում:

3. Զ գու շո րե՛ն օգ տա գոր ծել կոն տակ տային լին զա ներ: Չի՛ թույ լատրվում 
կոն տակ տային լին զա ներ տե ղադ րել և հա նել  վա րա կիչ նյու թի հետ 
շփ ման տա րածք նե րում:

4. Չկ րե՛լ զար դեր ձեռ քե րին պա ցիենտ նե րի հետ աշ խա տան քի ժա մա-
նակ, հատ կա պես, ե րբ կրում եք ձեռ նոց ներ:
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5.  Չի թույ լատր վում ունե նալ եր կար ե ղունգ ներ, ե րբ աշ խա տում եք պա-
ցիենտ նե րի հետ և/ կամ  կրում եք ձեռ նոց ներ:

6.  Մաշ կի տե սա նե լի մա սե րում առ կա վեր քե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
դրանք ծած կել սպե ղա նի ով, վրայից կրել հա մա պա տաս խան ան հա-
տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (Ա ՊՄ)՝ վա րա կիչ նյու թի հետ շփ ման 
տա րածք նե րում աշ խա տե լիս:

7. Ս նուն դը, ան ձնա կան իրե րը պա հել վա րա կի շփ ման գո տի նե րից 
դուրս՝ ա ռան ձին վայ րում: 

8. Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (Ա ՊՄ) ը նտ րել հա մա պա տաս-
խան ռիս կե րի գնա հա տում իրա կա նաց նե լուց հե տո: 

9. ԱՊՄ-ն և ա ռօ րյա հա գուս տը պա հել ա ռան ձին, հա տուկ հատ կաց ված 
պա հա րան նե րում: 

10. ԱՊՄ-ն հա նել և հագ նել ա ռանձ նաց ված սան թո ղա րան նե րում կամ 
ա ռան ձին հան դեր ձա րան նե րում:

11.  Չի կա րե լի Ա ՊՄ-ն կրել հաս տա տու թյան այն վայ րե րում, որ տեղ չի 
պա հանջ վում կրել Ա ՊՄ:

12.  Բազ մա կի օգ տա գործ ման Ա ՊՄ-ն (օ րի նակ՝ խա լաթ նե րը) չի թույ-
լատր վում տուն տա նել լվա նա լու հա մար:

13.  Ա նհ րա ժեշտ է ա մեն ան գամ ձեռ քե րը լվա նալ ձեռ նոց նե րը հա նե լուց 
կամ փո խե լուց, վա րա կիչ նյու թի հետ շփ վե լուց հե տո և աշ խա տան-
քային օր վա վեր ջում:

14.  Չի կա րե լի հագ նել ա ռջևի մա սը բաց կո շիկ ներ: 
15. Անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել ինք նակպ չուն պի տակ ներ նմու շառ ման 

տա րա նե րի վրա: 
16. Օգ տա գործ ված նե րար կիչ նե րի ա սեղ նե րի վրա չի թույ լատր վում նո-

րից հետ հագց նել կա փա րիչ նե րը:
17. Ն մուշ նե րի հա մար հատ կաց ված տա րա նե րը չի թույ լատր վում այլ 

նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծել: 
18. Ի րա կա նաց նել վա րա կիչ նյու թի հետ շփ վող բու ժաշ խա տող նե րի 

իմու նի զա ցիա:
19.  Կի րա ռել թա փոն նե րի հա մար նա խա տես ված տա րա ներ և պար կեր:
20.  Կի րա ռել այն պի սի ախ տա հա նիչ ներ, ո րոնք ազ դում են կոնկ րետ 

առկա հա րու ցիչ նե րի վրա և այլն:

Յու րա քան չյուր հաս տա տու թյուն ինքն է ըն դու նում և հաս տա տում իր հա-
մար ըն դու նե լի կեն սանվ տան գու թյան կա նոն ներ: Դրանք նե րառ վում են հաս-
տատ ված փաս տաթղ թե րում՝ ԳՍԸ-նե րում, հաս տա տու թյան կեն սանվ տան-
գու թյան ձեռ նար կում և այլն: 
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 Կան վա րա կի՝ օր գա նիզմ ներ թա փանց ման մի քա նի ուղի ներ, նե րա ռյալ՝ 
ա ղի քայի նը, կուլ տա լու մի ջո ցով, աե րո գե նը՝ ներշնչ ման ժա մա նակ, շփ ման 
մի ջո ցով վա րա կու մը՝ աչ քի կո նյուկ տի վով և վնաս ված մաշ կով: Հետևա բար 
ան հրա ժեշտ է վա րակ վե լուց պաշտ պան վե լու հա մար կի րա ռել ան հա տա կան 
պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ՝ հաշ վի առ նե լով հենց այդ հնա րա վոր վա րակ ման 
ուղի նե րը: 

 Ա ՊՄ-ն ռիս կե րի վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մաս է: 
Հա մա պա տաս խան Ա ՊՄ-ի ը նտ րու թյու նը և դրանց ճիշտ օգ տա գոր ծու մը ոչ 
միայն պաշտ պա նում է մար դու ա ռող ջու թյու նը, այլև ա պա հո վում է  շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ան վտան գու թյու նը: Այն ռիս կե րի վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի 
վեր ջին տարրն է, սա կայն դա չի նշա նա կում, որ կարևոր չէ և հնա րա վոր է աշ-
խա տել ա ռանց Ա ՊՄ կի րա ռե լու: 

Կա տար վող աշ խա տանք նե րի ռիս կե րի գնա հա տու մից հե տո ան հրա ժեշտ 
է կա րո ղա նալ ճիշտ ըն տրել Ա ՊՄ-ն, ինչ պես նաև կա րո ղա նալ ճիշտ հագ նել և 
հա նել դրանք: Ա ՊՄ-ն պաշտ պա նիչ հան դեր ձանք է, հա գուստ, ո րը հագ նում 
է աշ խա տա կի ցը վա րա կիչ նյու թի հետ աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում: Շատ 
կարևոր է սահ մա նել և պահ պա նել Ա ՊՄ-ն հագ նե լու և հա նե լու հեր թա կա նու-
թյու նը, ինչ պես նաև վայ րը: Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո վո-
րա բար Ա ՊՄ հագ նե լու և հա նե լու հա մար հատ կաց վում են հա տուկ սե նյակ ներ 
կամ սան թո ղա րան ներ:

 Չի թույ լատր վում Ա ՊՄ-ն տա նել տուն և լվա նալ: Հաս տա տու թյուն նե րում 
ան հրա ժեշտ է պայ ման ներ ստեղ ծել բազ մա կի օգ տա գործ ման Ա ՊՄ-նե րի վա-
րա կա զերծ ման և լվաց ման հա մար:

Կ րե լով Ա ՊՄ՝ աշ խա տա կի ցը պաշտ պան վում է վա րա կիչ նյու թե րի հետ 
ան մի ջա կան կոն տակ տից, այն ա մե նից, ին չը կա րող է հան դի սա նալ վա րակի 
աղբյուր: Ա ՊՄ-ն պատ նեշ է ստեղ ծում աշ խա տակ ցի և վա րա կիչ նյու թե րի 
միջև: 

Կան բազ մա թիվ կա նոն ներ, ստան դարտ ներ Ա ՊՄ-ի ը նտ րու թյան, դրանց 
ո րա կի, պա հանջ նե րի, երբ, որ տեղ և ինչ կրե լու վե րա բե րյալ: 

Բ նա կա նա բար, աշ խա տա կից նե րը պետք է նա խա պես վե րա պատ րաստ-
վեն Ա ՊՄ կրե լուց ա ռաջ, հս տա կեց ված լի նի, թե հաս տա տու թյու նում որ աշ խա-
տանք նե րի դեպ քում ինչ պի սի Ա ՊՄ է ան հրա ժեշտ կրել: Ա ՊՄ-ի ը նտ րու թյու նը 
կախ ված է աշ խա տան քի բնույ թից և նրա նից, թե կոնկ րետ ին չից պաշտ պա-
նու թյուն է ա կն կալ վում՝ մաշ կի, շնչա ռա կան ուղի նե րի, աչ քե րի և այլն: Բա ցի 
Ա ՊՄ-ի ճիշտ ը նտ րու թյու նից, պետք է հաշ վի առ նել դրանց հար մա րա վե տու-
թյու նը աշ խա տա կից նե րի հա մար, ա րդյոք դրանք ճի՞շտ չա փով են ը նտր ված, 
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հար մա՞ր են հագ նե լու հա մար և չե՞ն սահ մա նա փա կում և խան գա րում աշ խա-
տակ ցի շար ժում նե րին աշ խա տե լու ըն թաց քում: 

Ա վե լի հա ճախ կի րառ վող Ա ՊՄ է ձեռ նո ցը, ո րը պաշտ պա նում է ձեռ քի 
մաշ կը վա րա կիչ նյու թե րի հետ կոն տակ տից: Կան ձեռ նոց ներ պատ րաս տ ված  
տար բեր տե սա կի նյու թե րից՝ լա տեք սից, նիտ րի լից, վի նի լից և այլն: Կան ձեռ-
նոց ներ փո շի ով, ա ռանց  փո շու, եր կար և կարճ թև քե րով: Կան ձեռ նոց ներ 
ստե րիլ և ոչ ստե րիլ: Կան ձեռ նոց ներ մեկան գա մյա օգ տա գործ ման և բազ մա-
կի օգ տա գործ ման: Ձեռ նոց նե րը ը նտր վում են հաշ վի առ նե լով կա տար վող աշ-
խա տան քի բնույ թը: Եր բեմն հարկ է լի նում օգ տա գոր ծել եր կու զույգ ձեռ նոց-
ներ: Ձեռ նոց նե րի ը նտ րու թյան ժա մա նակ հաշ վի են առ նում նաև այն, որ ո րոշ 
աշ խա տա կից ներ կա րող են ունե նալ ա լեր գիկ երևույթ ներ լա տեք սից կամ ձեռ-
նոց նե րում առ կա փո շուց: Նման դեպ քե րում պետք է զգու շո րեն ը նտ րել ձեռ-
նոց նե րը աշ խա տա կից նե րին նման իրա վի ճակ նե րից զերծ պա հե լու հա մար:  
Չնա յած նրան, որ լա տեք սի ձեռ նոց նե րը ա վե լի պիրկ են նս տում ձեռ քե րին, 
վե րոն շյալ խն դիր նե րից խու սա փե լու հա մար դրանք եր բեմն փո խա րին վում են 
վի նի լից կամ այլ նյու թից պատ րաստ ված ձեռ նոց նե րով: 

Շատ կարևոր է ճիշտ չա փի ձեռ նո ցի օգ տա գոր ծու մը: Ձեռ քե րին մեծ  և 
փոքր ձեռ նոց նե րը խան գա րում են ճիշտ աշ խա տե լուն և կա րող են դառնալ 
պա տա հար նե րի պատ ճառ: 

Խոր հուրդ չի տր վում եր կա րատև աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ ա նընդ մեջ 
ձեռ նոց կրել, քա նի որ ձեռ քե րը հոգ նում են և կա րող են խան գա րել աշ խա-
տան քի ո րա կին: Նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է դա դա րեց նել աշ խա տանքը, 
հանգս տա նալ և նոր զույգ ձեռ նոց հագ նե լուց հե տո նո րից շա րու նա կել:

Եր կու զույգ ձեռ նոց

Եր բեմն աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում 
կրելու եր կու զույգ ձեռ նոց: Նման դեպ քե րում խոր հուրդ է տր վում ը նտ րել եր-
կար և կարճ թև քե րով, տար բեր գույ նի ձեռ նոց ներ: Սո վո րա բար եր կար թև-
քե րով ձեռ նոց նե րը հագ նում են որ պես ա ռա ջին զույգ և վրայից հագ նում են 
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կարճ թև քե րով ձեռ նո ցնե րը, որ պես զի հա նե լու ժա մա նակ վրայի ձեռ նոց նե րը 
հան վեն հեշտ և չաղ տո տեն, կոն տա մի նաց նեն մաշ կը: Տար բեր գույ նը խոր-
հուրդ է տր վում նրա հա մար, որ պես զի վրայի զույգ  ձեռ նոց նե րի պատռ վե-
լու ժա մա նակ երևա պատռ ված քը. տա կի ձեռ նո ցի գույ նը այն հս տակ ցույց է 
տա լիս: 

Այն դեպ քե րում, ե րբ ան հրա ժեշտ է կրել վի րա բու ժա կան ստե րիլ ձեռ նոց-
ներ, խոր հուրդ չի տր վում դրանք փո խա րի նել մեկ այլ տի պի ձեռ նոց նե րով:

 Չի թույ լատր վում լվա նալ, ախ տա հա նել և կրկ նա կի օգ տա գոր ծել մե կան-
գա մյա օգ տա գործ ման ձեռ նոց նե րը:

 Ձեռ նոց ներ կրե լու ժա մա նակ չի թույ լատր վում խախ տել «մա քուր» և «կեղ-
տոտ» գո տի նե ր, ձեռ նոց ներ կրել այն տա րածք նե րից դուրս, որ տեղ սահ ման-
ված է կրել դրանք: Ա նհ րա ժեշտ է աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պել այն պես, որ 
միշտ սկս վի «մա քուր» գո տուց դե պի «կեղ տոտ» գո տի:

 Չի թույ լատր վում ձեռ նոց նե րով դիպ չել ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման իրե րին, 
օ րի նակ՝ հե ռա խոս ներ, գրիչ, վե րե լա կի կո ճակ և այլն, քա նի որ ա ռա ջա նում է 
շր ջա կա մի ջա վայ րի և այլ աշ խա տա կից նե րի աղ տոտ ման, կոն տա մի նա ցիայի 
ռիսկ: Ձեռ նոց նե րով չի կա րե լի նույ նիսկ դիպ չել դեմ քին, ակ նոցին, բջ ջային 
հե ռա խոս ին և այլն:  

Ձեռ նոց նե րը պետք է փո խել ա մեն ան գամ, ե րբ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա-
ջա նում, ե րբ դրանք կեղ տոտ վել են, պատռ վել, կամ կա տար վե լու է մեկ այլ 
տի պի աշ խա տանք, յու րա քան չյուր պա ցիեն տի հե տ աշ խա տե լու ժա մա նակ և 
այլն: 

Անհ րա ժեշտ է ձեռ նոց նե րը  հա նե լուց կամ դրանք փո խե լուց հե տո ա մեն 
ան գամ ձեռ քե րը օ ճա ռով լվա նալ, չո րաց նել: 

Ձեռ նոց նե րի հա նե լու գոր ծո ղու թյու նը հետևյալն է.
• Բռ նել ձեռ նո ցի ար տա քին ծայ րը՝ դաս տա կին մոտ, զգույշ՝ ա ռանց  

ձեռ նոց կրող ձեռ քի դաս տա կին դիպ չե լու:
•  Ձեռ քի վրայից հա նել ձեռ նո ցը՝ այն շր ջե լով հա կա ռակ կողմ:
•  Պա հել հա կա ռակ կող մով ձեռ նո ցը հա գած ձեռ քով:
•  Սա հեց նել ձեռ նո ցից ա զատ ված ձեռ քը դեռ հա գած ձեռ նո ցի դաս-

տա կի հատ վա ծի տակ, զգու շո րեն՝ ա ռանց ձեռ նո ցի ար տա քին մա կե-
րե սին դիպ չե լու: 

• Հա նել ներ սի կող մից հրե լով, միև նույն ժա մա նակ եր կու ձեռ նոց նե րը 
պար փա կե լով այդ ձեռ նո ցի մեջ:

•  Նե տել ձեռ նոց նե րը Ա ՊՄ-ի հա մար նա խա տես ված պար կի կամ տա-
րայի մեջ: 

• Օ ճա ռով լավ լվա նալ ձեռ քե րը և չո րաց նել: 
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 Ձեռ նոց նե րը հա նե լու տեխ նի կան

Խա լաթ նե րը, կոմ բի նե զոն ները, պի ժա մա նե րը և գոգ նոց նե րը ևս ա ռա-
վել հա ճախ օգ տա գործ վող Ա ՊՄ են: Դրանք պաշտ պա նում են աշ խա տակ ցի 
մաշ կը և հա գուս տը: Դրանց տե սակ նե րը և նյու թը, ո րից պատ րաստ վում ե ն, 
տար բեր են (բամ բակե, պլաս տի կե և այլն): Խա լաթ նե րի և գոգ նոց նե րի ը նտ-
րու թյու նը կախ ված է աշ խա տանք նե րի ռիս կե րի գնա հատ ման ար դյունք նե րից: 
Դրանք կա րող են լի նել մեկան գա մյա կամ բազ մա կի օգ տա գործ ման, ջրա կա-
յուն, քի միա կան նյու թե րի նկատ մամբ կա յուն, մա քուր կամ ստե րիլ: 

Լա բո րա տոր խա լաթ նե րը աշ խա տակ ցին պաշտ պա նում են վա րա կիչ հե-
ղուկ նե րից: Մեծ քա նա կու թյամբ վա րա կիչ հե ղուկ նե րի հետ աշ խա տան քի ժա-
մա նակ դի մա ցից կոճկ վող լա բո րա տոր խա լաթ նե րը հար մար չեն, քա նի որ 
հնա րա վոր է՝ հե ղուկ նե րը թափ վեն աշ խա տակ ցի վրա. հար մար են հետևում 
կոճկ վող խա լաթ նե րը:

 Չի՛ թույ լատր վում լա բո րա տոր խա լաթ ներ կրել այն վայ րե րում, որ տեղ 
սահ ման ված չէ կրել դրանք:

 Խա լաթ նե րի ը նտ րու թյան ժա մա նակ հարկ է հաշ վի առ նել այն, որ ե թե աշ-
խա տան քի ըն թաց քում հնա րա վոր է վա րա կել կամ վնա սել դաս տակ նե րը և 
նա խա բա զուկ նե րը, հագ նել ման ժե տով և թև քե րով խա լաթ ներ կամ թև նոց ներ:

      Թևնոցներ
 Կոմ բի նեզոն նե րը նա խա տես ված են դաշ-

տային աշ խա տանք նե րի և հա տուկ վտան գա-
վոր ախ տա ծին նե րի հետ աշ խա տանք նե րի ժա-
մա նակ: Դրանց հա մա պա տաս խան տե սա կը 
ը նտր վում է ել նե լով կա տար վող աշ խա տան քից 
և ռիս կե րի գնա հա տու մից:

            Թև նոց ներ
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 Պի ժա մա նե րը կա րող են կրել խա լա թի տա կից կամ ա ռանց դրա: Դա կախ-
ված է ռիս կե րի գնա հա տու մից և հաս տա տու թյան ըն դու նած կեն սանվ տան-
գու թյան կա նոն նե րից:  

Խա լաթ նե րը, կոմ բի նե զոն նե րը, պի ժա մա նե րը և գոգ նոց նե րը ը նտ րե լիս 
պետք է հաշ վի առ նել այն կրո ղի չափ սը: Մեծ չափ սի ը նտր ված  խա լաթ նե րը, 
պի ժա մա նե րը և գոգ նոց նե րը կխան գա րեն աշ խա տան քի ժա մա նակ, կստեղ-
ծե ն ան հար մա րու թյուն, իսկ փոքր չափ սի ը նտր ված Ա ՊՄ-ի դեպ քում շար ժում-
նե րը կլի նեն կաշ կանդ ված և ևս կխան գա րեն: 

Այն դեպ քե րում, ե րբ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում պաշտ պա նել լոր-
ձա թա ղան թը և կան խել կլ լու մը, այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ հա վա նա կա նու-
թյուն կա, որ նյու թե րը կցայ տեն աչ քե րի մեջ կամ դեմ քին, կրում են աչ քե րի և 
դեմ քի պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա տես ված դի մակ ներ, շնչա դի մակ ներ, 
դեմ քը ծած կող դի մային վա հա նակ ներ, ակ նոց ներ: Դրանց ը նտ րու թյու նը 
ևս կախ ված է կա տար վող աշ խա տանք նե րի ռիս կե րի գնա հա տու մից: 

Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ վի րա բու ժա կան դի մակ նե րը շնչա դի մակ ներ չեն 
և չեն պաշտ պա նում աշ խա տակ ցին աե րո զոլ նե րից: Նույ նիսկ վի րա բու ժա կան 
դի մակ նե րը, ո րոնք ունեն դեմ քը ծած կող վա հա նակ,  նա խա տես ված են փոք-
րիկ կա թիլ նե րի ներ թա փան ցու մից բե րա նը, քի թը և աչ քե րը պաշտ պա նե լու 
համար, բայց չեն կա րող պաշտ պա նել ա ռա ջա ցած աե րո զոլ նե րից:

 Վի րա բու ժա կան դի մակ

Շն չու ղի նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել շնչա-
դի մակ ներ: Սո վո րա բար այն կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րը, որ տեղ 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում կրում են շնչա դի մակ ներ, իրենց կեն սանվ տան-
գու թյան ձեռ նար կում ունեն շնչու ղի նե րի պաշտ պա նու թյան ծրա գիր կամ 
պլան, հաս տատ ված ԳՍԸ և այլն՝ շնչա դի մակ նե րի ան վտանգ և պատ շաճ օգ-
տա գործ ման հա մար:

Շն չա դի մակ նե րը ևս լի նում են մեկան գա մյա և բազ մա կի օգ տա գործ ման: 
Կա շնչա դի մակ նե րի եր կու տիպ՝ օդ մա տա կա րա րող և օդ զտող: 
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Շն չա դի մակ նե րը լի նում են ամ բողջ դեմ քը ծած կող, դեմ քի կե սը ծած կող, 
մարտ կո ցով աշ խա տող օ դը մաք րող շնչա դի մակ և այլն: Կեն սա բա նա կան ազ-
դակ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար նա խա տես ված շնչա դի մակ նե րը տար բեր-
վում են քի միա կան նյու թե րի հետ աշ խա տանք նե րի հա մար նա խա տես ված 
շնչա դի մակ նե րից:

                 

 Դեմ քի կե սը ծած կող  
շնչա դի մակ

Ամբողջ դեմ քը ծած կող  
շնչա դի մակ

Շն չա դի մակ կրե լուց ա ռաջ պար տա դիր է շնչա դի մակ նե րի կիպ նս տեց ման 
փոր ձար կու մը և այն կրող աշ խա տակ ցի բուժզն նում ան ցնե լը: Կան ո րո շա կի 
բժշ կա կան հե տա զո տա կան թես տեր, ո րոնց ար դյունք նե րի հի ման վրա կա րե-
լի է աշ խա տակ ցին թույ լատ րել շնչա դի մակ կրել կամ ար գե լել: Պետք է հի շել, 
որ շնչա դի մա կով շնչե լը ծան րա բեռ նում է սիր տը և թո քե րը, և դրանք կա րող 
են վտան գա վոր լի նել այն ան ձանց հա մար, ով քեր ունեն խն դիր ներ սր տի կամ 
թո քե րի հետ: Հետևա բար պետք է լի նել ա ռա վե լա գույնս ազ նիվ բուժզն նում և 
կիպ նս տեց ման թեստ ան ցնե լիս:

     
Շն չա դի մակ

Ինչ պես յու րա քան չյուր Ա ՊՄ, այն պես էլ շնչա դի մակ նե րը պետք է ը նտր վեն 
հաշ վի առ նե լով աշ խա տան քնե րի բնույ թը, ռիս կե րը, աշ խա տող նե րի դեմ քի 
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ձևը, չա փը, դեմ քի մա զա ծած կույ թի առ կա յու թյու նը և այլն: Շատ կարևոր է 
ը նտ րել ճիշտ չա փի շնչա դի մակ:

Շն չա դի մակ նե րը ևս պա հան ջում են խնամք և սպա սար կում: Դրանք կրե լու 
հա մար ան ցկաց վում են դա սըն թաց ներ, ո րոնցի ժա մա նակ ուսու ցան վում է, թե  
ինչ պես է պետք հագ նել և հա նել շնչա դի մակ նե րը: 

Շն չա դի մակ նե րի կիպ նս տեց ման թես տը ան ցկաց վում է տա րե կան մեկ 
ան գամ և այն դե քե րում, ե րբ փոխ վում են դրանց մո դե լը, տի պը, կամ աշ խա-
տակ ցի դեմ քի վրա փո փո խու թյուն է կա տար վել՝ պլաս տիկ վի րա հա տու թյուն 
կամ տղա մարդ կանց դեպքում՝ մա զա ծած կույ թի փո փո խու թյուն և այլն: 

Թես տի ար դյունք նե րը պար տա դիր գրանց վում են: Ա նհ րա ժեշտ է գրան ցել 
շնչա դի մակ նե րի տե սա կը, չա փը, ար տադ րո ղը, մո դե լը: 

Շն չա դի մա կի կիպ նս տեց ման 
ո րա կա կան փորձ

Շն չա դի մա կի կիպ նս տեց ման  
քա նա կա կան փոր ձի սարք

 Սո վո րա բար կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում օգ տա գործ վում են 
N 95,  N  99 կամ N 100 շնչա դի մակ ներ: N շնչա դի մակ նե րը յու ղե րի նկատ մամբ 
ոչ կա յուն շնչա դի մակ ներն են: Ի սկ 95-ը, 99-ը կամ 100-ը մաս նիկ նե րից ֆիլտր-
ման ար դյու նա վե տու թյունն է (տո կոս, %): 

Եվ րո պա կան ար տադ րու թյան շնչա դի մակ նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա-
նում են  EN 149:2001  ստան դար տին, դա սա կարգ վում ե ն՝ FFFP 1; FFFP 2;  FFFP 3, 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 80, 94, 99 %  ֆիլտր ման ար դյու նա վե տու թյան: 

 Բո լոր EN 149:2001 ստան դար տին հա մա պա տաս խա նող շնչա դի մակ նե րը 
ար դյու նա վետ կեր պով պաշտ պա նում են կոշտ և հե ղուկ նյու թե րից:

Շն չա դի մակ նե րի կիպ նս տեց ման փոր ձե րը լի նում են ո րա կա կան և քա-
նա կա կան: Ո րա կա կան փոր ձի ժա մա նակ, ո րը նա խա տես ված է մեկան գա մյա 
օգ տա գործ ման շնչա դի մակ նե րի հա մար, կի րառ վում են քի միա կան թես տեր, 
օ րի նակ՝ Bitrex.

 Քա նա կա կան փոր ձի հա մար, ո րը սո վո րա բար կի րառ վում է դեմ քը կի սով 
չափ կամ ամ բող ջու թյամբ ծած կող շնչա դի մակ նե րի հա մար, օգ տա գործ վում 
են հա տուկ սար քեր, օ րի նակ՝ PortaCount, FitTester3000CE և այլն:
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Շն չա դի մակ նե րը ճիշտ հագ նե լու և հա նե լու տեխ նի կան հետևյալն է.
•	 Անց կաց նել շնչա դի մա կի վե րին է լաս տիկ  կա պե րը:  Ա նց կաց նել 

ստո րին  կա պե րը: Ստո րին է լաս տիկ կա պիչն ան ցկաց նել ծոծ րա կին՝ 
ուղիղ ա կանջ նե րի տակ: Ո ւղ ղել կա պի չը, որ պես զի ո լոր ված չլի նի:

•	  Վե րին է լաս տիկ կա պի չը ան ցկաց նել գլ խին՝ ա կանջ նե րի վերևում: 
Ո ւղ ղել կա պի չը, որ պես զի այն ո լոր ված չլի նի: 

•	 Եր կու ձեռ քե րի օգ նու թյամբ քթի ամ րակ ցի չը սեղ մել քթին՝ քթի ձևը 
տա լու հա մար: 

•	 Ե թե կա պիչ նե րով շնչա դի մակ է, ա պա կա պի չի ձգ վա ծու թյու նը կա-
րե լի է թու լաց նել ա ռանց շնչա դի մա կը գլ խից հա նե լու՝ ամ րակ ցիչ նե-
րի հետևա մա սում դե պի դուրս սեղ մու մով: Ե թե հնա րա վոր չէ հար-
մար նս տեց նել շնչա դի մա կը, ա պա պետք է խու սա փել աղ տոտ ված 
տա րածք մտ նե լուց: Խնդ րեք, թող ձեզ օգ նեն:

•	  նախ քան աշ խա տան քային տա րածք  մտ նե լը հարկ է ստու գել, թե 
ա րդյոք  դեմ քի վրա  շնչա դի մա կի ամ րակ ցի չը ա մո՞ւր է նս տում, թե՞ ոչ: 

•	 Շն չա դի մա կի դի մա ցի մա սը զգու շո րեն փա կել եր կու ձեռ քով՝ չտե ղա-
շար ժե լով դի մա կը:

•	  Խո ր և կտ րուկ շունչ քա շել:
•	 Շն չա դի մա կի ներ սում պետք է զգաց վի բա ցա սա կան ճն շում: 
•	 Ե թե որևէ ար տա հոսք է նկատ վում, պետք է հար մա րեց նել շնչա դի-

մա կի դիր քը և/ կամ կա պի չի ձգ վա ծու թյու նը: 
•	 Կր կին փոր ձար կել կպու թյու նը: 

Ակ նոց նե րը կի րառ վում են աչ քե րի պաշտ պա նու թյան հա մար: Դրանց տե-
սա կի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ռիս կե րի գնա հատ ման ար դյուն քում: 

Ոտ քե րի պա շտպա նու թյան հա մար շատ հա ճախ կրում են բա խիլ ներ: Կեն-
սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում, հատ կա պես վա րա կիչ նյու թե րի հետ 
աշ խա տանք նե րում, չի թույ լատր վում կրել մատ նե րի հատ վա ծը բաց կո շիկ ներ, 
սան դալ ներ և այլ բաց կո շիկ ներ: 

Ոտ քե րի մաշ կը չպաշտ պա նող կի սա տա բատ նե րը, կարճ հա գուս տը և այլ 
հա գուստ նե րը տե ղին չեն վա րա կիչ նյու թե րի, հե ղուկ նե րի և քի միա կան 
նյու թե րի հետ աշ խա տանք նե րում:

Գլ խարկ ներ, գլ խա շո րեր օ գտա գործ վում են գլ խի մա զե րը հա վա քե լու հա-
մար, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան:

Լ սո ղու թյան պաշտ պա նու թյուն հա մար կա րող են օգ տա գործ վել հա տուկ 
ա կան ջա կա լներ: Սա կայն չի թույ լատր վում կրել սո վո րա կան ա կան ջա կա լե րը, 
ո րոնք նա խա տես ված են հե ռա խոս նե րի, հա մա կար գիչ նե րի  հա մար: 

Անհ րա ժեշտ է միշտ ունե նալ պա հուս տային Ա ՊՄ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում օգ տա գոր ծե լու հա մար, և այն պետք է լի նի աշ խա տա կից նե րին հա սա նե-
լի տա րած քում:
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Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին ներն այն ախ տա ծին ներն են, 
ո րոնք առ կա են մար դու ա րյան, ա րյան բա ղադ րիչ նե րի կամ այլ ախ տա ծին 
նյու թի մեջ, ո րը հնա րա վոր է աղ տոտ ված լի նի ա րյու նով, և կա րող են հան դի-
սա նալ մարդ կանց հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ: Դրան ցից են 
հե պա տիտ Բ վի րու սը, հե պա տիտ Ց վի րու սը և մար դու իմու նային ան բա վա-
րա րու թյան վի րու սը (ՄԻ ԱՎ): 

Չ նա յած նրան, որ շատ դեպ քե րում ազ դե ցու թյուն նե րը չեն հան գեց նում այդ 
հի վան դու թյուն նե րով վա րակ ման, սա կայն հե պա տիտ Բ-ով, հե պա տիտ Ց-ով 
և ՄԻ ԱՎ-ո վ՝ ա սե ղով ծակ վե լուց, մաշ կի կտր վածք նե րից, բու ժաշ խա տող նե րի 
ռիս կը  կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար՝ 6-30 %, 1,8 % և 0,3 %: 

Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ շփ ման ռիս կը մեծ է կլի-
նի կա կան լա բո րա տո րիա նե րում:

 Սա կայն հայտ նի է, որ մի շարք հի վան դու թյուն ներ ևս հնա րա վոր է, որ փո-
խանց վեն ա րյան մի ջո ցով, այդ թվում՝ մա լա րիա, բա բե զի ոզ, բրու ցե լոզ, լեպ-
տոս պի րոզ, կո լո րա դյան տզային տենդ, կրկն վող տենդ, Կրեյց ֆելդ-Յա կո բի 
(Creutzfeldt-Jakob) հի վան դու թյուն, վի րու սային հե մո ռա գիկ տենդ:  

ԱՄՆ-ի Կլի նի կա կան և լա բո րա տոր ստան դարտ նե րի ինս տի տու տի հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րի տվյալ նե րով՝ Ա ՄՆ-ո ւմ ա սեղ նե րի և սուր կտ րող գոր-
ծիք նե րի մի ջո ցով վնաս վե լու հետևան քով գրանց վել են ա մե նա քի չը 20 տար-
բեր հի վան դու թյուն ներ:

Կ լի նի կա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րը հա մար վում են 
բարձր ռիս կային խումբ ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րով վա-
րակ վե լու նկատ մամբ: Վա րա կու մը կա րող է տե ղի ունե նալ վա րակ ված պա-
ցիենտ նե րի ա րյան, ա րյան բա ղադ րիչ նե րի, այլ վա րա կիչ նյու թե րի հետ աշ խա-
տանք նե րի ըն թաց քում՝ ա սեղ նե րով, սուր կտ րող գոր ծիք նե րով վնաս վե լուց, 
աչ քի, քթի լոր ձա թա ղանթ նե րով, բե րա նով կամ մաշ կով:  

Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի բո լոր աշ խա տա կից նե րը պետք է 
տե ղյակ լի նեն աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող ռիս կե րի գնա հատ-
ման գոր ծըն թա ցին,  մե թոդ նե րին, ո րոնք կի րառ վում են ախ տա ծին նե րի հետ 
շփ ման ռիս կե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար, և տի րա պե տեն ա րյան մի-
ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ հա վա նա կան շփ ման մա սին իրա-
զեկ ման ըն թա ցա կար գե րին: 

Գո յու թյուն ունեն ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ աշ խա-
տանք նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ստան դարտ ներ և պա հանջ ներ: Դրան-
ցում նե րառ ված են այն պի սի պա հանջ ներ, ո րոնք վե րա բե րում են ազ դե ցու թյան 
վե րահսկ մա նը, նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րին, ին ժե նե րա կան և աշ խա տան-
քային պրակ տի կայի վե րահս կո ղու թյա նը, Ա ՊՄ-նե րին, լա բո րա տո րիա նե րին, 
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հե պա տիտ Բ-ի պատ վաստ մա նը,  սա նի տա րա հի գիե նիկ մի ջո ցա ռում նե րին, 
հնա րա վոր վա րակ մա նը և դրա հետևան քին, վտան գի հա ղորդ մա նը, վե րա-
պատ րաս տում նե րին և զե կույց նե րի և հաշ վետ վու թյուն նե րի վար մա նը: 

Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ աշ խա տանք նե րում մեծ 
ուշադ րու թյուն է դարձ վում ա սեղ նե րի և կտ րող-ծա կող գոր ծիք նե րի հետ աշ-
խա տանք նե րի ան վտան գու թյա նը, դրան ցով վնաս վե լուց պաշտ պա նու թյա նը: 
Ներ կա յում վնաս վածք նե րի հա վա նա կա նու թյու նը նվա զեց նե լու հա մար կի-
րառ վում են ա վե լի ան վտանգ ին ժե նե րա կան վերահս կո ղու թյան մի ջոց ներ՝ 
ա սեղ ներ, կոն տեյ ներ ներ, և այլն: 

Ն ման ախ տա ծին նե րի հետ աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ըն դուն ված է 
հաշ վա ռել պա տա հար նե րը, վնաս վածք նե րը՝ դրանց պատ ճառ նե րը հայտ նա-
բե րե լու և հե տա գա յում դրան ցից խու սա փե լու հա մար: Ո ւս տի պա տա հար նե-
րի կա ռա վար ման հա մա կար գին վե րա բեր ող փաս տաթղ թե րը (պ լան, ծրա գիր, 
հրա հանգ, ԳՍԸ և այլն) հա մար վում են շատ կարևոր ա րյան մի ջո ցով փո-
խանց վող ախ տա ծին նե րով աշ խա տող կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի հա մար: Դրան ցում ան հրա ժեշտ է նշել ոչ միայն կի րառ վող ան վտանգ 
սար քե րը և Ա ՊՄ-նե րը, այլ նաև նկա րագ րել թա փոն նե րի վար ման կա նոն նե րը՝ 
ինչ պես են դրանք և սուր-ծա կող գոր ծիք նե րի կոն տեյ նե րները ո չն չաց վում, և 
ախ տա հա նու թյու նը:  

Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րը կա րող են փո խանց վել վա-
րակ ված մար դու ա րյան և այլ պո տեն ցիալ վա րա կիչ մարմ նի հե ղուկ նե րի հետ 
շփ ման մի ջո ցով. 

-  Սերմ նա հե ղուկ
-  Հեշ տո ցից ար տա զա տում ներ 
- Ող նու ղե ղային  հե ղուկ (ու ղե ղի և ող նու ղե ղի շուր ջը գտն վող հե ղուկ) 
- Սի նո վիալ հե ղուկ (ոս կո րի հո դե րի շուրջը առ կա հե ղու կը) 
- Պլև րալ հե ղուկ 
- Պե րի կար դիալ հե ղուկ
-  Պե րի տո նիալ հե ղուկ 
- Ամ նի ո տիկ հե ղուկ 
- Թուք ա տամ նա բու ժա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում  
- Օր գա նիզ մի ցան կա ցած հե ղուկ, որ տեղ տե սա նե լի են ա րյան հետ քեր 
- Օր գա նիզ մի բո լոր տի պի հե ղուկ նե րը, ե րբ դժ վար կամ ան հնար է 

դրանք տար բե րա կել: 
Ախ տա ծին նե րը ա րյան մի ջո ցով փո խանց վում են այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-

նե րի ար դյուն քում, ո րոնց ժա մա նակ մար դիկ շփ վում են ա րյան և այլ պո տեն-
ցիալ վա րա կիչ նյու թե րի հետ: Նման գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նակ ներ ե ն՝

-  Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
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- Այլ ան ձանց կող մից են թա մաշ կային նե րարկ ման նպա տա կով օգ-
տա գործ ված նե րար կիչ նե րի ա սեղ նե րի օգ տա գոր ծու մը 

- Աղ տոտ ված ա սեղ նե րով, կոտր ված ա պա կի ով կամ այլ սուր բե կոր-
նե րով մաշ կը պա տա հա բար ծա կե լու դեպ քե րը

- Վ նաս ված մաշ կի շփում օր գա նիզ մի վա րակ ված հե ղուկ նե րի հետ:
 Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում կարևոր է վերահսկել վա րա կիչ 

նյու թե րի հետ շփ ումը, կի րառ ել կեն սա բա նա կան և նա խազ գու շա կան նշան-
ներ, օգ տա գործ վող իրե րի վրա հաս կա նա լի կեր պով գր ել պի տակ ները:

 Կեն սա ռիս կե րի նվա զեց ման հա մար հս տակ պահ պա նել կեն սանվ տան-
գու թյան պատ շաճ կա նոն նե րը, նվա զա գույ նի հասց նել պա տա հար նե րի և  
ցայ տում նե րի ա ռա ջա ցու մը: Ան հ րա ժեշտ է բա ցա ռել բե րա նով նյու թե րը քա-
շելը կամ կա թեց նե լը, օգ տա գործ ված ա սեղ նե րի կա փա րիչ նե րը նո րից հետ 
հագց նե լը և այլն: 

Շատ կարևոր է նաև ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ աշ-
խա տանք նե րի ժա մա նակ ախ տա հա նու թյան և վա րա կա զերծ ման հա մար կի-
րառ վող ախ տա հա նիչ նե րի, վա րա կա զերծ ման նյու թե րի ճիշտ ը նտ րու թյու նը:  

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԹԱ ՓՈՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ 

 Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում կեն սանվ տան գու թյան հա մա-
կար գի կարևո րա գույն մաս է կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը: 
Ամ բողջ աշ խար հում կարևո րա գույն խն դիր է կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի 
պատ շաճ հա վա քու մը  և ո չն չա ցու մը:

 Կեն սա բա նա կան թա փոն ներն այն թա փոն ներն են, ո րոնք պա րու նա կում 
են ախ տա ծին ներ, կեն սա բա նա կան նյութ, այն բո լոր թա փոն նե րը, ո րոնք ա ռա-
ջա ցել են ախ տա ծին նե րի հետ աշ խա տան քի վայ րե րում: 

Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րը բա ժան վում են հետևյալ խմ բե րի.
•  Կոշտ թա փոն ներ (ոչ սուր) են հա մար վում Ա ՊՄ-ն, ան ձե ռո ցիկ նե րը, 

օգ տա գործ ված հա վա քա ծու նե րի տու փե րը, և այն ա մե նը, ինչը չի 
կա րող հա մար վել կեն ցա ղային ա ղբ:

•  Սուր և ծա կող թա փոն ներ, հա մար վում են օգ տա գործ ված ա պա կե 
իրե րը, ա պա կե կա թո ցիկ նե րը և ա ռար կա յա կան ա պա կի նե րը, պին-
ցետ նե րը, մկ րատ նե րը, լան ցետ նե րը, ա սեղ նե րը, ավ տո մատ պի-
պետ կա նե րի ծայ րա կալ նե րը, կոտր ված ա պա կե ղե նը: 

• Ախ տա ծին թա փոն նե րը կեն սա բա նա կան նմուշ ներն են, ախ տա ծին-
նե րի ան ջատ ված կուլ տու րա նե րը:



298 | ԻնֆեկցԻոն հԻվանդություններԻ եվ կենսանվտանգության հԻմնահարցերը

•  Հե ղուկ թա փոն նե րը աշ խա տան քի ըն թաց քում ա ռա ջա ցած հե ղուկ-
ներն են, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել ա խտա ծին ներ:

•  Խա ռը տի պի թա փոն ներն այն կեն սա բա նա կան թա փոն ներն են, 
ո րոնք պա րու նա կում են կեն սա բա նա կան և քի միա կան նյու թեր, նաև 
ռա դի ոակ տիվ թա փոն նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են կեն սա բա նա-
կան կուլ տու րա ներ:

Տար բեր ե րկր ներ ունեն իրենց հա մար ըն դուն ված թա փոն նե րի մա սին 
օ րենք ներ, կա նո նա կար գեր, ուղե ցույց ներ: Նաև հաս տա տու թյուն ներն իրենք 
են մշա կում իրենց թա փոն նե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյուն ներ՝ ել նե լով 
իրենց պա հանջ նե րից և հաս տա տու թյան ռիս կե րի վեր լու ծու թյու նից: 

Կեն սաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում թա փոն նե րի կա ռա վար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է ճիշտ կազ մա կեր պել  թա փոն նե րի հա վա քու մը և 
ը նտ րել ո չն չաց ման այն մի ջո ցը, ո րը չի հա կա սում ե րկ րի ներ սում գոր ծող 
օ րենք նե րին: 

Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա վար ման հիմ նա կան քայ լերն են.
• Ա ռանձ նա ցում
•  Հա վա քում
•  Պա հես տա վո րում
•  Տե ղա փո խում
• Մ շա կում
•  Վերջ նա կան հե ռա ցում 

 Մինչև թա փոն նե րը հա վա քե լը ան հրա ժեշտ է դրանք ա ռանձ նաց նել: Չի 
կա րե լի տար բեր տե սա կի թա փոն նե րը հա վա քել մի տե սա կի հա մար նա խա-
տես ված տա րա յում: Յու րա քան չյուր տե սա կի թա փոն ան հրա ժեշտ է ա ռանձ-
նաց նել իր տե սա կի հա մար ան հրա ժեշտ տա րա յում, կոն տեյ նե րում կամ պար-
կում:  Կարևոր է, որ այդ տա րա նե րը, կոն տեյ ներ նե րը ունե նան մակն շում և 
տար բե րիչ նշան: Սո վո րա բար կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի հա մար նա խա-
տես ված տա րա նե րը և պար կե րը կար միր կամ նարն ջա գույն են, ունեն կե նսա-
բա նա կան նշան:

 Թա փոն նե րի հա մար նա խա տես ված կոն տեյ ներ նե րը ան ջրա թա փանց են, 
պլաս տի կե, փակ վող, ո րոշ նե րը նաև ունեն քի միա կան նյու թե րի նկատ մամբ 
կա յու նու թյուն:  Այդ կոն տեյ ներ նե րը կա րող են լի նել մեկան գա մյա կամ բազ-
մա կի օգ տա գործ ման:

 Կոշտ թա փոն նե րը ա ռանձ նաց վում են  կեն սա բա նա կան նշան ունե ցող 
պար կում կամ կոն տեյ նե րում: Ա նհ րա ժեշտ է ը նտ րել ճիշտ չա փի տա րա կամ 
պարկ: Մեծ կոն տեյ ներ նե րը դր վում են գետ նին, իսկ փոք րե րը կա րող են դր վել 
սե ղան նե րին: Այդ տա րա նե րը բազ մա կի օգ տա գործ ման են: Կա րե լի է դրանք 
ախ տա հա նել և նո րից օգ տա գոր ծել:  Պար կե րը սո վո րա բար հագց վում են հա-
տուկ կանգ նակ նե րի վրա և մեկան գա մյա օգ տա գործ ման են: 
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Թա փոն նե րի հա մար 
նա խա տես ված պար կեր

Կոշտ թա փոն նե րի հա մար կոն տեյ ներ

 Սուր և ծա կող, կտ րող թա փոն նե րի հա մար կոն տեյ նե րները ևս ան ջրան-
ցիկ են, ունեն կեն սա բա նա կան նշան: Դրանք փակ վող են, նա խա տես ված են 
մեկան գա մյա օգ տա գործ ման հա մար, փակ վե լուց հե տո դրանք այլևս հնա-
րա վոր չէ բա ցել: Այդ տա րա նե րը  ունեն մակն շում՝ թե մինչև որ չա փը լց վեն: 
Դրանք լի նում են տար բեր չա փե րի: 

 Սուր և կտ րող, ծա կող 
թա փոն նե րի ա րկղ

 Չի թույ լատր վում սուր ծա կող թա փոն նե րի հա մար նա խա տես ված տա րան 
փո խա րի նել մեկ այլ տի պի տա րայով: Չի թույ լատր վում նաև սուր ծա կող թա-
փոն նե րի հա մար նախա տես ված տա րայի կրկ նա կի օգ տա գոր ծու մը:

 Թա փոն նե րը հա վա քե լու ժա մա նակ ան պայ ման գրան ցում են տվյալ թա-
փո նի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը.

•  Հաս տա տու թյան ան վա նու մը և հաս ցեն
•  Պա տաս խա նա տո ւի ա նու նը
•  Հե ռա խո սա հա մա րը 
• Ամ սա թի վը
•  Տա րայի թա փոն նե րի ամ փոփ նկա րագ րու թյու նը և ան հրա ժեշ տու-

թյան դեպ քում նաև  թա փո նի տե սա կը:
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 Հա վաք ված կեն սա բա նա կան թա փոն նե րը են թարկ վում են մշակ ման՝ մի-
ջան կյալ և վերջ նա կան: Մի ջան կյալ մշա կու մը իրա կա նաց վում է հետևյալ 
ե ղա նակ նե րով. 

• Ավ տոկ լա վով մշա կում 
• Այ րում
•  Քի միա կան մշա կում
•  Միկ րոա լի քային 
• Այ լընտ րան քային տեխ նո լո գիա ներ՝ ճա ռա գայ թում, բարձր ջեր մաս-

տի ճա նում, մակ րոա լի քային և այլն:

 Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի վերջ նա կան մշա կումն իրա կա նաց վում է 
կամ հաս տա տու թյու նում, կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով: Վերջ-
նա կան ո չն չաց ման տար բե րակ կա րող է լի նել նաև թա փոն նե րի տե ղա փո խու-
մը և ո չն չա ցու մը ին սի նե րա տոր ներ ունե ցող կազ մա կեր պու թյուն ներ:

 Սո վո րա բար, մինչև հաս տա տու թյան սահ ման նե րից դուրս տա նե լը և վերջ-
նա կան ո չն չաց ման վայ րեր տե ղա փո խե լը թա փոն նե րը պա հես տա վոր վում են 
հա տուկ սե նյակ նե րում, ո րի մուտ քին փակց վում է հա մա պա տաս խան նշան 
կամ ցու ցա նակ: Այդ սե նյակ նե րում կա րող են դր ված լի նել նաև սառ նա րան-
ներ՝ թա փոն նե րի պար կե րի պա հես տա վոր ման հա մար:

 Հաս տա տու թյան ներ սում ավ տոկ լա վով մշակ ված թա փոն նե րը հա մար վում 
են ան վտանգ և կա րող են թափ վել կեն ցա ղային աղ բի վայ րե րում: 
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Գ րա կա նու թյան ցանկ

1.  «Ա ղի քային վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հսկո ղու թյուն» (09 ապ րիլ 2013 թ թիվ  14-Ն)

2. «Բ նակ չու թյան շր ջա նում սի բի րյան խոց հի վան դու թյան կան խար գե լու-
մը, հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը,  
հայտ նա բե րու մը, հաշ վա ռու մը, կան խար գե լու մը,  հա մա ճա րա կա բա նա-
կան  հս կո ղու թյան  կազ մա կեր պու մը  եվ իրա կա նա ցու մը» մե թո դա կան 
ուղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին (18 հու լիս 2016թ n  2234 – ա)

3. «Բ նակ չու թյան շր ջա նում տու լա րե միայի կան խար գե լու մը, հա մա ճա-
րա կա բա նու թյու նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը,  հայտ նա բե-
րու մը, հաշ վա ռու մը, կան խար գե լու մը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում տու լա րե միայի հա մա ճա րա կա բա նա կան  հս կո ղու թյու նը (10 
հու նիս 2016 թ. թիվ   1777-Ա)  

4. «Բ նակ չու թյան շր ջա նում  ժան տախտ հի վան դու թյան կան խար գե լու-
մը, հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը,  
հայտ նա բե րու մը, հաշ վա ռու մը, կան խար գե լու մը, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րած քի ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րում հա մա ճա րա-
կա բա նա կան հս կո ղու թյան  կազ մա կեր պու մը  և իրա կա նա ցու մը» (08  
հու նիս  2016 թ.  No  1758–Ա) 

5. «Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ստան դարտ մե թոդ նե րը կամ մե-
թո դա բա նու թյուն նե րը և գոր ծըն թաց նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կար գե-
րը հաս տա տե լու մա սին» (17 հու նիս 2014թ. թիվ N1403 –Ա)

6.  «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում  պո լի ո միե լի տի հա մա ճա րա կա-
բա նա կան հս կո ղու թյուն» (08 դեկ տեմ բեր 2010թ. թիվ N29-Ն)

7. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում լեյշ մա նի ոզ նե րի հա մա ճա րա կա-
բա նա կան հս կո ղու թյուն» ( 27 դեկ տեմ բեր  2010թ. թիվ N 38-Ն)

8. «Ներ հի վան դա նո ցային վա րակ նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո-
ղու թյան հա մա կարգ» մե թո դա կան ուղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին (20 
դեկ տեմ բեր 2014թ. թիվ 3023-Ա) 

9. «Սնն դային  թու նա վո րում նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն» 
(3 սեպ տեմ բե րի 2012 թ.  թիվ N 14-Ն)

10.  Ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյան նպա տա կով կեն սա բա նա կան նյու-
թի նմու շա ռում և տե ղա փո խում, մե թո դա կան ուղե ցույց ՀՀ ԱՆ հրա ման 
թիվ 2717

11.  Շե կո յան Վ. Ա., Մա նու կյան Կ. Ղ. Բժշ կա կան ման րէա բա նու թյուն, վի րու-
սա բա նու թյուն և իմու նա բա նու թյուն, Ե ՊԲՀ հրատ., 2009:

12.  Ռո տա վի րու սային վա րա կի դետ քային (պա րեկ) հա մա ճա րա կա բա նա-
կան հս կո ղու թյուն և ռո տա վի րու սային պատ վաս տում նե րի ար դյու նա-
վե տու թյան գնա հա տում (08 մայիս 2013 թ. թիվ N1269 –Ա)։

13.  Բ րու ցե լոզ հի վան դու թյան կան խար գե լու մը, հա մա ճա րա կա բա նու-
թյու նը, ախ տո րո շու մը, բու ժու մը, կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը. 
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մե թո դա կան ուղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին (12. դեկ տեմ բեր  2014թ   n  
2925-Ա)։

14. Anthrax in humans and animals – 4th ed.I. World Health Organization. II. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. III. World Organization 
for Animal Health.

15. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition, U.S. 
Department of Health and Human Services, Public Health Service Centers for 
Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, HHS Publica-
tion No. (CDC) 21-1112 Revised December 2009.

16. Bloodborne Pathogens and Hazard Communications Standards, Model Plans 
and Programs for the OSHA, OSHA 3186-06R 2003.

17. Clinical laboratory technologies. Quality assurance of clinical laboratory tests. 
Part 4. Rules for conducting of preanalytical stage (ГОСТ Р 53079.4-2008)

18. David L. Heymann (Ed.) Control of Communicable Diseases Manual, Washing-
ton, DC, 2004.

19. General Principles of Specimen Collection and Handling. J. Micheael Miller, 
Karen Kristher, and Harvey T. Holmes, Manual of clinical microbiology 9th 
edition.

20. Interregional meeting on prevention and control of plague, WHO/HSE/
EPR/2008.3, 2006.

21. Laboratory biosafety manual, Third edition, World Health Organization Gene-
va, 2004.

22. Operational guidelines on plague surveillance, diagnosis, prevention and con-
trol, WHO, 2009.

23. Quick Bio-agents USAMRIID’s Pocket Reference Guide to Biological select 
Agents & Toxins.

24. Sentinel level clinical laboratory guidelines for suspected agents of bioterror-
ism and emerging infectious diseases, Yersinia pestis, American Society for 
Microbiology (ASM), Revised 29 September 2009, third revision July 2013.

25. Specimen Collection and Submission Manual. United States Army medical 
Reserarch Institute of Infectionious Diseases (USAMRIID) 2016.

26. WHO Guidelines on Tularaemia; WHO Epidemic and Pandemic Alert and Re-
sponse WHO/CDS/EPR/2007.

27. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. 
Н.Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова: М., 2009.

28. Руководство по инфекционным болезням / под. ред.  Лобзина Ю.В. и 
Жданова К. В.։ Питер, 2011.

29. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в 
биомедицинских технологиях, под редакцией: Н.Н. Каркищенко и С.В. 
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30. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: учебник. 6-ое изд.: Изд-во Моск., 
2005.
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