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ՆԱԽԱԲԱՆ

21-րդ դա րում, գի տա տեխ նի կա-
կան գե րա րա գըն թաց զար գաց մա նը 
զու գա հեռ, ա վե լա նում է նաև բնա-
կան և մի տում նա վոր ստեղծ ված 
կեն սա բա նա կան ռիս կե րով պայ մա-
նա վոր ված բռնկում նե րի վտան գը: 
Հա տուկ վտան գա վոր ախ տա ծին նե-
րը սահ ման վում են որ պես կեն սա բա-
նա կան հա րու ցիչ ներ կամ կեն սա բա-
նա կան տոք սին ներ, ո րոնք կա րող են 
լուրջ սպառ նա լիք դառ նալ հան րա յին 
ա ռող ջու թյանը և  անվ տան գու թյանը: 
2001 թ. կեն սաա հա բեկ չու թյան նպա-
տա կով կի րառ ված սի բի րախ տի 
սպոր նե րով ծրար նե րի տա րա ծու մը 
վե րը նշվա ծի վառ օ րի նակ է: 

Այն փաս տը, որ 1940 թ. հե տո 
հայտ նա բեր ված ին ֆեկ ցիոն հի վան-
դու թյուն նե րի կե սից ա վե լին զոո նոզ-
ներ են, լուրջ մտա հո գու թյուն ա ռա-
ջաց րեց գիտ նա կան նե րի շրջա նում: 
Պարզ դար ձավ գա ղա փար նե րի և 
մո տե ցում նե րի վե րա նայ ման անհ-
րա ժեշ տու թյու նը, ո րը հան գեց րեց 
« Մեկ ա ռող ջու թյուն» գա ղա փա րի 
ստեղծ մա նը: Այն հա կիրճ կա րե լի է 

PREFACE

In the 21th century the rapid develop-
ment of science and technology increas-
es the threat for outbreaks caused by 
natural and intentional biological risks. 
Especially dangerous pathogens are de-
fined as biological agents or biological 
toxins, which may pose a serious threat 
to public health and safety. Spread of 
envelopes with anthrax spores with the 
purpose of bioterrorism in 2001 serves as 
a vivid example of the above-mentioned. 

The fact that over half of infectious 
diseases detected since 1940 are zoo-
notic led to serious concerns among 
scientists. 

The need for reconsideration of 
approaches and ideas became evident 
leading to the “One health” concept. 
The latter can be briefly presented as 
joint efforts by representatives of var-
ious spheres, which are undertaken at 
local, national and global level and are 
targeted at ensuring optimal health for 
people, animals and environment. 

From the perspective of these new 
approaches it is necessary to promote 
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ներ կա յաց նել որ պես տե ղա յին, ազ-
գա յին և հա մաշ խար հա յին մա կար-
դա կով ի րա կա նաց վող բազ մա թիվ 
ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա-
մա տեղ ջան քեր՝ ուղղ ված մարդ-
կանց, կեն դա նի նե րի և շր ջա կա մի-
ջա վայ րի օպ տի մալ ա ռող ջու թյան 
ա պա հով մա նը: 

Հետ ևե լով այս նոր մո տե ցում նե-
րին՝ անհ րա ժեշտ է խթա նել կեն սա-
բա նա կան անվ տան գու թյան և  ա պա-
հո վու թյան, վտան գա վոր հի վան դու-
թյուն ներն ա րագ հայտ նա բե րե լու և 
հա ղոր դե լու, գի տա հե տա զո տա կան 
ո լոր տում զար գաց ման և մի ջազ գա-
յին հա մա գոր ծակ ցու թյան լա վա գույն 
գոր ծըն թաց նե րը:

Այդ գոր ծըն թաց նե րից մե կը 
« Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ ներ» 
թե մա յով ուսում նա կան ձեռ նար կի 
ստեղ ծումն է, ո րը կնպաս տի Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում « Մեկ 
ա ռող ջու թյուն» գա ղա փա րի կի րառ-
մա նը և զար գաց մա նը:

best practices in biological safety and 
security, rapid detection and reporting 
of dangerous diseases, development of 
scientific-research activities and inter-
national cooperation. 

Development of a Manual on Espe-
cially Dangerous Infections is one of the 
mentioned actions and will contribute 
to realization and development of the 
One Health concept in the Republic of 
Armenia. 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրոֆ. Մ. Զ. Նա րի ման յան 
YSMU Rector, Professor M. Z. Narimanyan 
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Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի տե սա կա-
րար կշռի ա ճը, նոր վա րակ նե րի ի հայտ գա լը, միմ յանց հա ջոր դող բռնկում-
նե րի և հա մա ճա րակ նե րի շար քը, ինչ պես նաև այն փաս տը, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քի կե սից ա վե լին հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե-
րի էն դե միկ օ ջախ է, անհ րա ժեշ տու թյուն ա ռա ջաց րեց ստեղ ծել ուսում նա կան 
ձեռ նարկ, ո րում ամ փոփ ված լի նեն հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րին առնչ-
վող նո րա գույն մո տե ցում նե րը:

« Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ ներ» ուսում նա կան ձեռ նար կում ընդգրկված 
են այն պի սի վա րակ ներ, ո րոնք ի րենց կար ևո րու թյամբ խիստ ար դիա կան են 
ոչ միայն մեր երկ րի, այլև մի ջազ գա յին հան րու թյան հա մար: Ձեռ նար կում նկա-
րագր ված են այդ վա րակ նե րի պատ ճա ռա գի տու թյու նը, հա մա ճա րա կա բա նու-
թյու նը, ախ տա ծա գու մը, կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը, ախ տո րո շու մը, տար-
բե րա կիչ ախ տո րո շու մը, բու ժու մը և կան խար գե լու մը՝ հա մալր ված նո րա գույն 
մո տե ցում նե րով:

Ձեռ նար կում ընդգրկ ված է նաև ա ռան ձին բա ժին՝ « Ներ հի վան դա նո ցա յին 
վա րակ նե րի կան խար գե լում» վեր նագ րով, ո րում ամ փոփ ված են ներ հի վան-
դա նո ցա յին վա րակ նե րի կան խար գել մա նը վե րա բե րող դրույթ նե րը՝ հա մա-
ձայն ՀՀ գոր ծող կա նո նա կար գե րի և հ րա ման նե րի:

Հե ղի նակ ներն ի րենց խո րին ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Մ. Զ. Նա րի ման յա նին ցու ցա բե րած ա ջակ ցու թյան հա մար:

Հե ղի նակ ներն ի րենց շնոր հա կա լու թյունն են հայտ նում նաև ԱՄՆ պաշտ-
պա նու թյան դե պար տա մեն տի սպառ նա լիք նե րի նվա զեց ման գոր ծա կա լությա-
նը ձեռ նար կի հրա տա րա կու մը հո վա նա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև ԱՄՆ 
բա նա կի ին ֆեկ ցիոն հի վան դու թյուն նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու-
տին՝ ի դեմս Ե. Կ վո նի, հա մա գոր ծակ ցու թյան և  ա ջակ ցու թյան հա մար:

ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի վան դու թյուն նե րի ամ բիո նի անձ նա կազմ՝
ամ բիո նի վա րիչ դոց. Ա. Վ. Ա սո յա նի ղե կա վա րու թյամբ
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Հո մա նիշ ներ՝ ժան տախ տան ման հի վան դու թյուն, ճա գա րի տենդ:
Տու լա րե միան (Tularemia) օբ լի գատ բնաօ ջա խա յին զոո նոզ է, որն ըն թա-

նում է ին տոք սի կա ցիա յով, տեն դով, լիմ ֆա դե նի տի զար գա ցու մով և տար բեր 
օր գան նե րի ախ տա հա րու մով:

Պատ մա կան տվյալ նե րը
1910 թ. Մակ- Կո յը Կա լի ֆոռ նիա յի Տուլ յա րե տե ղան քում ժան տախ տի օ ջա-

խը հե տա զո տե լու ժա մա նակ գետ նասկ յուռ նե րի մոտ հայտ նա բե րեց ժան տախ-
տան ման հի վան դու թյուն: Նա և Չ. Չե պի նը 1911 թ. հի վանդ գետ նասկ յուռ նե րից 
ան ջա տե ցին այդ հի վան դու թյան հա րու ցի չը՝ Bacterium tularense (ըստ Տու լա-
րե լճի շրջա նում ա ռա ջա ցած է պի զոո տիա յի տե ղա կայ ման) ան վամբ: Շու տով 
հայտ նի դար ձավ, որ մար դիկ ըն կա լու նակ են տվյալ վա րա կի նկատ մամբ, ո րը 
Ի. Ֆ րեն սի սի (1921) ա ռա ջար կով ստա ցավ տու լա րե միա ան վա նու մը:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը 
Հա րու ցի չը՝ Francisella tularensis (Bacterium tularensis), պատ կա նում է Fran-

cisella ցե ղին, Brucellaceae ըն տա նի քին: Ա ռանձ նաց նում են տու լա րե միա յի հա-
րուց չի 3 են թա տե սակ՝ 

ա) ոչ արկ տիկ A տե սա կի (ա մե րիկ յան),
բ) մի ջի նա սիա կան,
գ) հո լարկ տիկ (եվ րո պաա սիա կան): 
Հա րուց չի ոչ արկ տիկ տե սա կը, ի տար բե րու թյուն մնա ցած նե րի, բնո րոշ-

վում է մար դու և լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի հա մար բարձր ախ տած նու թյամբ: 
Ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րի՝ տար բե րում են հա-

րուց չի 2 են թա տե սակ՝
- Tularensis (տե սակ A), ո րը հիմ նա կա նում հան դի պում է Հ յու սի սա յին 

Ա մե րի կա յում, օժտ ված է բարձր վի րու լեն տու թյամբ, մա հա ցու թյու նը 5-10% է: 
- Holarctica (տե սակ B). հիմ նակ անում հան դի պում է Եվ րո պա յում, ա վե լի 

քիչ վի րու լենտ է, քան A տե սա կը, մա հա ցու թյու նը 0,5-1% է: 
Տու լա րե միա յի բակ տե րիա նե րը մանր գրամ բա ցա սա կան կո կա- և ցու պի-

կան ման բջիջ ներ են՝ 0,2-0,5 մկմ չա փե րով: Պա րու նա կում են 2 ան տի գե նա-
յին հա մա լիր՝ թա ղան թա յին (Vi) և սո մա տիկ (O): Թա ղան թա յին ան տի գե նով 
պայ մա նա վոր ված են հա րու ցիչ նե րի վի րու լեն տու թյու նը և  ի մու նո գեն հատ-
կու թյուն նե րը: Դ րանք ա ճում են դեղ նու ցա յին կամ ա գա րա յին մի ջա վայ րե րի 
վրա՝ ցիս տեի նի, ճա գա րի դե ֆիբ րի նաց ված ար յան և սնն դա յին այլ նյու թե րի 
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ա վե լաց մամբ: Լա բո րա տոր կեն դա նի նե րից տու լա րե միա յի նկատ մամբ բարձր 
զգա յու նու թյուն ունեն սպի տակ մկնե րը և ծո վա խո զուկ նե րը: 

Ար տա քին մի ջա վայ րում հա րու ցի չը պահ պան վում է եր կար ժա մա նակ 
հատ կա պես ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի պայ ման նե րում, ցո րե նի և հար դի մեջ 
0°C-ից ցածր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում՝ մինչև 6 ա միս, իսկ կեն դա նի նե րի սա-
ռած դիակ նե րում՝ մինչև 8 ա միս: Ե ռաց նե լիս բակ տե րիա նե րը ոչն չա նում են 1-2 
րո պեում, լի զո լի, քլո րա մի նի և ք լո րա կի րի ազ դե ցու թյամբ՝ 3-5 րո պեում: Ըստ 
CDC-ի՝ տու լա րե միա յի հա րու ցի չը բիո տե րո րիզ մի A կա տե գո րիա յի գոր ծոն է 
(չա փա զանց ցածր վա րա կա յին չափ, բարձր վի րու լեն տու թյուն, հատ կա պես 
ին հալ յա ցիոն փո խանց ման ժա մա նակ): Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մի ժա մա նակ տու լա րե միա յի հա րու ցի չը կի րառ վել է որ պես կեն սա բա նա-
կան զենք:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Տու լա րե միա յին՝ որ պես բնա կան օ ջա խա յին զոո նոզ ին ֆեկ ցիա յի, բնո րոշ 

է բիո ցե նո զի տրիա դան՝ հա րու ցիչ, հա րու ցի չի ռե զեր վո ւար և փո խան ցող-
ներ (ար յու նա ծուծ մի ջատ ներ): Բ նա կան օ ջախ նե րը հան դի պում են բո լոր 
հար թա վայ րա յին լանդ շաֆտ նե րում, տեղ-տեղ՝ սա րե րում, հա ճախ հյու սի-
սա յին կի սագն դի մի ջին գո տում: Այդ օ ջախ նե րում հայտ նա բեր ված են 60-
ից ա վե լի վայ րի կեն դա նի ներ, ո րոնք վա րա կի աղբ յուր են հանդիսանում: 
Կեն դա նի նե րի մոտ վա րա կը կա րող է ըն թա նալ ինչ պես սուբկ լի նի կա կան, 
այն պես էլ մա նի ֆես տա յին ձևով: Կր ծող նե րի դա սից վա րա կի հիմ նա կան 
աղբ յուր են դաշ տամկ նե րը, ջրա յին առ նետ նե րը, տնա յին մկնե րը, նա պաս-
տակ նե րը, ըն տա նի կեն դա նի նե րից՝ ոչ խար նե րը, խո զե րը, խո շոր եղ ջե րա-
վոր ա նա սուն նե րը: Տու լա րե միա յի հա րուց չի փո խան ցող ներն են ար յու նա-
ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րը՝ տզե րը (Ixodidae et Gamasoidea), մո ծակ նե րը, ճան-
ճե րը, լվե րը և  այլն:

Տու լա րե միա յին բնո րոշ են վա րա կի փո խանց ման բազ մա թիվ ուղի ներ՝ կոն-
տակ տա յին (հի վանդ կրծող նե րի կամ դրանց ար տա թո րանք նե րի հետ շփվե լու 
դեպ քում), սննդա յին (կրծող նե րի ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված սնունդ և 
ջուր օգ տա գոր ծե լու դեպ քում), օ դափո շա յին (աղ տոտ ված ցո րեն, ա նաս նա-
կեր մշա կե լու ժա մա նակ), տրանս մի սիվ (հա րուց չի ի նո կու լա ցիա ար յու նա ծուծ 
հոդ վա ծո տա նի մի ջատ նե րով): Հա րուց չի A տե սա կը մի ջատ նե րի մի ջո ցով փո-
խանց վե լու դեպ քում վա րակ վե լու չա փը 10 ման րէ է, օ դա փո շա յին ուղու դեպ-
քում՝ 10-50, սննդա յի նի դեպ քում՝ 108 ման րէ:

Տու լա րե միա յով հի վան դա ցու թյու նը բարձր է գյու ղատն տե սա կան վայ րե-
րում, ո րոնք մոտ են այդ վա րա կի ճահ ճու տա յին օ ջախ նե րին: Քա ղա քի պայ-
ման նե րում կա րող են հի վան դա նալ այն ան ձինք, ո րոնք էն դե միկ օ ջախ նե րում 
զբաղ վում են որ սոր դու թյամբ և ձկ նոր սու թյամբ, ինչ պես նաև սպան դա նոց նե րի 
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աշ խա տող նե րը, տնա յին տնտե սու հի նե րը: Տու լա րե միա յի նկատ մամբ մարդ-
կանց ըն կա լու նա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված չէ տա րի քով: Հի վան դու թյու նից 
հե տո զար գա նում է կա յուն ի մու նի տետ: 

Ախ տա ծա գու մը և  ախ տա բա նա կան ա նա տո միան
Տու լա րե միա յի հա րու ցի չը մար դու օր գա նիզմ ներ թա փան ցում է մաշ կի 

(նույ նիսկ ար տաք նա պես չվնաս ված), աչ քե րի, շնչու ղի նե րի և  ա ղես տա մոք-
սա յին ուղու լոր ձա թա ղանթ նե րի մի ջո ցով: Հի վան դու թյան հա մա պա տաս խան 
կլի նի կա կան ձևի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է հա րուց չի ներ թա փանց-
ման ուղիով, դրա ախ տած նու թյամբ և մակ րոօր գա նիզ մի ի մու նակեն սա բա-
նա կան ռեակ տի վա կա նու թյամբ: Հա րու ցի չը ներ թա փան ցե լուց հե տո (հա ճախ 
ա ռաջ նա յին ա ֆեկ տի՝ վա րա կի մուտ քի դռնե րում զար գա ցու մով) կլան վում է 
մակ րո ֆա գե րի կող մից, որ տեղ բազ մա նում է, այ նու հետև տեղի է ունենում 
հա րուց չի լիմ ֆո գեն տա րա ծում: Տու լա րե միա յին բակ տե րիա նե րի թա փան ցու-
մը ռե գիո նար ավ շա հան գույց ներ և դ րանց բազ մա ցումն ա ռա ջաց նում են բոր-
բո քա յին եր ևույթ ներ՝ լիմ ֆա դե նիտ: Բակ տե րիա նե րի քայ քա յումն ուղեկց վում է 
էն դո տոք սի նի ան ջա տու մով, որն ուժե ղաց նում է տե ղա յին ախ տա բա նա կան 
գործընթացը, իսկ ար յան մեջ ներ թա փան ցումն ա ռա ջաց նում է ին տոք սի-
կա ցիա: Ե թե ավ շա յին ա պա րա տի պատ նե շա յին ֆունկ ցիան խան գար ված է, 
ա պա տու լա րե միա յին բակ տե րիա նե րը ներ թա փան ցում են ար յան մեջ (բակ-
տե րե միա) և տա րած վում ամ բողջ օր գա նիզ մով: Զար գա նում է վա րա կի գե նե-
րա լի զա ցիա՝ պա րեն քի մա յին օր գան նե րի սպե ցի ֆիկ ախ տա հար մամբ (լյարդ, 
փայ ծաղ, թո քեր) և  օր գա նիզ մի ա լեր գի զա ցիա, ո րը մեծ նշա նա կու թյուն ունի 
տու լա րե միա յի ախ տած նու թյան մեջ: 

Ախ տա հար ված ներ քին օր գան նե րում և  ավ շա հան գույց նե րում ձևա վոր վում 
են սպի տա կադեղ նա վուն, 1-4 մմ տ րա մագ ծով յու րա հա տուկ տու լա րե միա յին 
գրա նու լե մա ներ: Ման րա դի տա կով զննե լիս հայտ նա բեր վում են մե ռուկ նե րի 
օ ջախ ներ, ո րոնք շրջա պատ ված են է պի թե լոիդ բջիջ նե րով, լիմ ֆոիդ տարրե-
րով և հա տի կա վոր լեյ կո ցիտ նե րով: Տու լա րե միա յի գրա նու լե մա նե րն ար տաք-
նա պես նման են տուբերկուլյոզա յին գրա նու լե մա նե րին, ժա մա նա կի ըն թաց-
քում դրանք են թարկ վում են մե ռու կաց ման և փո խա րին վում շա րակ ցա կան 
հյուս ված քով: Գ րա նու լե մա տոզ գործընթացը ա ռա վե լա պես ար տա հայտ ված 
է ռե գիո նար ավ շա հան գույց նե րում, որ տեղ զար գա նում է ա ռաջ նա յին լիմ ֆա-
դե նիտ՝ բու բոն: Բու բո նը թա րա խա կալ վե լու և բաց վե լու դեպ քում ա ռա ջա նում 
է եր կա րատև չլա վա ցող խոց: 

Գե նե րա լի զա ցիա յի ժա մա նակ ա ռա ջա ցած երկ րոր դա յին բու բոն նե րում 
գրա նու լե մա տոզ և մե ռու կա յին փո փո խու թյուն նե րը չեն ուղեկց վում թա րա խա-
կալ մամբ: Հի վան դու թյան գե նե րա լի զաց ված ձևը հազ վա դեպ է հան դի պում և 
սո վո րա բար ունի մա հա ցու ելք: 
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Չ նա յած անց կաց ված բուժ մա նը՝ տու լա րե միա յի հա րու ցիչ ներն ար յան մեջ 
կա րող են հայտ նա բեր վել 2 շա բաթ (հի վան դու թյան սկզբից), իսկ ա ռաջ նա յին 
ա ֆեկ տում՝ 1 ա միս անց: Հի վան դու թյան ըն թաց քում ար տադր վող հա կա մար-
մին նե րը չու նեն պաշտ պա նա կան նշա նա կու թյուն: Ս պե ցի ֆիկ հա կա մար մին նե-
րի հայտ նա բե րու մը կի րառ վում է ախ տո րո շիչ նպա տա կով: Մինչ դեռ T-բջջա յին 
ի մու նի տետն ա պա հո վում է եր կա րատև պաշտ պա նու թյուն ռեին ֆեկ ցիա յից:

Կ լի նի կա կան նկա րա գի րը  
Գաղտ նի շրջա նը 3-7 օր է: Հի վան դու թյու նը հիմ նա կա նում սկսվում է սուր, 

հան կար ծա կի, ա ռանց նա խան շա նա յին շրջա նի: Ա ռա ջա նում է դող, մարմ-
նի ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է մինչև 38-400C: Հե տա գա յում տեն դը հա ճախ 
ձեռք է բե րում ռե միտ վող կամ ընդ միջ վող բնույթ: Զար գա նում են տևա կան 
գլխա ցավ, գլխապ տույտ, մկա նա յին ցա վեր, թու լու թյուն:

Հի վան դի դեմ քը գե րար յու նա յին է, այ տուց ված: Ն կատ վում են սկլե րա նե-
րի ա նոթ նե րի ար յու նալ ցու նու թյուն և շաղ կա պե նի նե րի կարմ րու թյուն: Բե րա նի 
լոր ձա թա ղան թին կա րող են ա ռա ջա նալ կե տա վոր ար յու նա զե ղում ներ, լե զուն 
փա ռա կա լած է: Եր բեմն հան դի պում է էկ զան թե մա՝ է րի թե մա տոզ, մա կու լո-
պա պուլ յոզ, ռո զեոլ յոզ կամ պե տե խիալ: Զար գա նում են լիմ ֆա դե նիտ ներ, 
ո րոնց տե ղա կա յու մը պայ մա նա վոր ված է տու լա րե միա յի կլի նի կա կան ձևով 
(վա րա կի մուտ քի դռնե րով): 

Ն կատ վում են հա րա բե րա կան բրա դի կար դիա և զար կե րա կա յին չա փա-
վոր հի պո տեն զիա: Հի վանդ նե րի մի մա սի մոտ հի վան դու թյան 3-5-րդ  օրն 
ա ռա ջա նում է չոր հազ, մեծ մա սի մոտ հայտ նա բեր վում է լյար դի (2-րդ  օր վա-
նից) և փայ ծա ղի մե ծա ցում (5-8-րդ  օր վա նից): 

Ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րից նկատ վում է 
լեյ կո ցիտ նե րի նոր մալ քա նակ կամ չա փա վոր լեյ կո ցի տոզ՝ լեյ կո ցի տա յին բա-
նաձ ևի ձախ թե քու մով, ԷՆԱ-ի բարձ րա ցում: Հե տա գա յում ար յու նա բա նա կան 
փո փո խու թյուն նե րը դառ նում են ա վե լի հստակ։ Կա րող են ա ռա ջա նալ լեյ կո-
պե նիա, լեյ կո ցի տա յին բա նաձ ևի չա փա վոր թե քում, լիմ ֆո ցի տոզ և մո նո ցի-
տոզ, բարձ րա նում է ԷՆԱ-ն: Բար դու թյուն նե րը (թա րա խա յին) էա պես փո խում 
են հե մոգ րամ ման: Տեն դա յին շրջա նի տևո ղու թյու նը 5-30 օր է: Հի վան դու թյան 
ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը հիմ նա կա նում 16-18 օր է:

Ըստ գործընթացի տե ղա կայ ման՝ տար բե րում են տու լա րե միա յի հետև յալ 
կլի նի կա կան ձևե րը.
ա) տու լա րե միա՝ մաշ կի, լոր ձա թա ղանթ նե րի և  ավ շա յին հան գույց նե-

րի ախ տա հար մամբ (բու բո նա յին, խո ցա բու բո նա յին, ակ նա բու բո նա յին, 
ան գի նոզ-բու բո նա յին),

բ) տու լա րե միա՝ ներ քին օր գան նե րի ախ տա հար մամբ (թո քա յին, աբ դո մի նալ 
և  այլն),
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գ) գե նե րա լի զաց ված ձև:
Ըստ ըն թաց քի տևո ղու թյան՝ տար բե րում են սուր, ձգձգվող, ռե ցի դի վող:
Ըստ ծան րու թյան՝ տար բե րում են թեթև, մի ջին ծան րու թյան և ծանր ձևեր:
Հա մա ձայն ա մե րիկ յան դա սա կարգ ման՝ տար բե րում են խո ցաբու բո նա յին, 

բու բո նա յին, բե րան-ըմ պա նա յին, ակ նա բու բո նա յին, տի ֆոիդ, սեպ տիկ և թո-
քա յին ձևեր:

Տու լա րե միա յի բու բո նա յին ձևը (10-25%) սո վո րա բար զար գա նում է վա րա-
կի՝ մաշ կով ներ թա փան ցե լու դեպ քում և  ար տա հայտ վում ռե գիո նար ավ շա-
հան գույց նե րի բոր բո քու մով, որ տեղ կու տակ վում է հա րու ցի չը: Բու բոն նե րը 
լի նում են ե զա կի և բազ մա թիվ: Ա ռա վել հա ճախ ախ տա հար վում են ա նու-
թա յին, ա ճու կա յին և  ազդ րա յին ավ շա հան գույց նե րը: Հի վան դու թյան 2-3-րդ  
օրն ավ շա հան գույ ցի տե ղում, որ տեղ ա ռա ջա նա լու է բու բո նը, ի հայտ է գա-
լիս հստակ ցա վո տու թյուն: Հե տա գա յում հան գույ ցը զգա լիո րեն մե ծա նում 
է՝ հաս նե լով 2-3-ից մինչև 8-10 սմ -ի: Բու բո նի ցա վո տու թյու նը պա կա սում է: 
Դ րան շրջա պա տող են թա մաշ կա յին բջջանքն անն շան է նե րառ վում բոր բո-
քա յին գործընթացում: Բու բոն ներն ունեն հստակ սահ ման ներ: Բու բո նը ծած-
կող մաշ կը վեր ջի նիս հետ միա ձուլ ված չէ և  եր կա րատև պահ պա նում է նոր մալ 
գու նա վո րու մը:

 Բու բոն նե րի զար գա ցու մը տար բեր է: Հի վանդ նե րի մի մա սի մոտ դրանք 
դան դաղ (1-4 ա միս) ներծծ վում են, և  ավ շա հան գույց նե րը ձեռք են բե րում նոր-
մալ տեսք: Այլ դեպ քե րում 3-4 շա բաթ անց տու լա րե միա յին բու բոն նե րը թա րա-
խա կալ ում են, փափ կում, ծած կող մաշկն այ տուց վում է, այ նու հետև ա ռա ջա-
նում են խու ղակ ներ, ո րոն ցով թա րա խը դուրս է գա լիս: Բու բոն նե րի թա րա խը 
հա մե մա տա բար թանձր է, կաթ նասպի տա կա վուն, ա ռանց հո տի: Թա րա խում 
տու լա րե միա յին բակ տե րիա նե րը հայտ նա բեր վում են 3 շա բաթ վա ըն թաց քում: 
Տու լա րե միա յին խու ղա կի լա վա ցումն ըն թա նում է դան դաղ, սպիա ցու մով: Եր-
բեմն դիտ վում է բու բոն նե րի կարծ րա ցում: 

Տու լա րե միա յի խո ցա բու բո նա յին ձևի (45-85%) դեպ քում հա րուց չի ներ թա-
փանց ման տե ղում զար գա նում է ա ռաջ նա յին ա ֆեկտ: Հի վան դու թյան 1-7-րդ 
օ րը հա ջոր դա բար ա ռա ջա նում են բիծ, պա պու լա, բշտիկ, թա րա խաբշ տիկ, 
խառ նա րա նան ման փոքր-ինչ ցա վոտ խոց՝ բարձր եզ րե րով: Խո ցը ծածկ վում է 
մուգ կեղ ևի կով՝ թե փոտ վող բաց գույ նի ե րի զով: Եր բեմն առ կա է տե ղա յին լիմ-
ֆան գիտ: Ռե գիո նար ավ շա հան գույց նե րի ախ տա հա րումն ըն թա նում է որ պես 
ա ռաջ նա յին բու բոն նե րի զար գա ցում (նկ. 1): 

Ակ նա բու բո նա յին ձևը (5%) զար գա նում է հա րուց չի՝ շաղ կա պե նի նե րով ներ-
թա փանց ման դեպ քում: Այս ձևին բնո րոշ է ար տա հայտ ված կոն յուկ տի վի տը՝ 
ֆո լի կուլ նե րի հի պերպ լա զիա յով և  ախ տա հար ված աչ քե րի լոր ձա թա ղանթ նե-
րին է րո զիվ-խո ցա յին փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մով, որն ուղեկց վում է 
դեղ նա վուն թանձր թա րա խի ար տադ րու թյամբ: Եղ ջե րա թա ղան թը հազ վա դեպ 
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է ընդգրկ վում գործընթացում: Հի վանդ նե րի ընդ հա նուր վի ճա կը սո վո րա բար 
ծանր է, հի վան դու թյան ըն թաց քը՝ եր կա րատև (նկ.ր 2): 

Ան գի նոզ-բու բո նա յին ձևը (5%) զար գա նում է հա րու ցիչ նե րի՝ սննդամ թեր քով 
և ջ րով ներ թա փան ցե լու դեպ քում: Ընդ հա նուր եր ևույթ նե րի հետ միա ժա մա-
նակ առ կա են ցա վեր կո կոր դում, կլլման դժվա րա ցում, բկանց քի կարմ րու թյուն: 
Ն շիկ նե րը մե ծա ցած են, այ տուց ված, մոխ րասպի տա կա վուն, մե ռու կաց ված 
փա ռե րով, միա ձուլ ված են են թա դիր բջջան քին: Այդ փա ռը դժվա րու թյամբ է 
ան ջատ վում և հի շեց նում է դիֆ թե րիա յին փառ, սա կայն չի տա րած վում նշիկ-
նե րի սահ ման նե րից դուրս: Խոր մե ռու կա յին ախ տա հա րում նե րը զգա լիո րեն 
քայ քա յում են նշիկ նե րը և հան գեց նում դրանց սպիաց ման: Սո վո րա բար ախ-
տա հար վում է մեկ նշի կը: Հի վանդ նե րի մոտ ա ռա ջա նում են պա րա նո ցա յին, 
հա րա կան ջա յին, ա նու թա յին բու բոն ներ, ո րոնք ո րոշ ժա մա նակ անց կա րող են 
թա րա խա կալ վել (նկ. 3, 4):

Աբ դո մի նալ ձևը պայ մա նա վոր ված է մի ջըն դե րա յին ավ շա հան գույց նե րում 
բոր բո քա յին գործընթացով: Ին տոք սի կա ցիա յի ախ տա նիշ նե րի հետ միա ժա-
մա նակ զար գա նում են կծկան քան ման և կա յուն ցա վեր ո րո վայ նում, սրտխառ-
նոց, կրկնվող փսխում, ա խոր ժա կի կո րուստ: Օբ յեկ տիվ զննման ժա մա նակ 
հայտ նա բեր վում են ցա վո տու թյուն պոր տի շուր ջը և հա ճախ՝ ո րո վայ նամ զի 
գրգռման ախ տա նիշ ներ: Նի հար ան ձանց մոտ եր բեմն շո շափ վում են մե ծա-
ցած ավ շա հան գույց ներ: Լ յար դը և փայ ծա ղը մե ծա ցած են:

Թո քա յին ձևը (5%) զար գա նում է վա րա կի օ դակա թի լա յին փո խանց ման 
դեպ քում: Այս դեպ քում հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ 2 տար բե րա կով՝ 
բրոն խա յին և թո քա յին: 

Բ րոն խա յին տար բե րա կի դեպ քում ախ տա հար վում են կրծքա վան դա-
կի ավ շա հան գույց նե րը (բրոն խա յին, հարշն չա փո ղա յին և միջ նոր մա յին), 
ուղեկց վում է չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիա յով, կրծոսկ-
րի հետ ևում ցա վե րով: Հի վան դու թյու նը տևում է 10-12 օր և  ա վարտ վում 
ա ռող ջա ցու մով: 

Տու լա րե միա յի թո քա յին ձևի պնևմո նիկ տար բե րա կին բնո րոշ է սուր սկիզբ, 
ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիա, ձգձգվող ըն թացք (2 ա միս և  ա վե լի): Հի-
վանդ նե րը գան գատ վում են չոր, հազ վա դեպ՝ թաց հա զից, կրծքա վան դա կում 
ցա վե րից: Աուս կուլ տա ցիա յի ժա մա նակ լսվում են չոր և թաց մանր բշտի կա-
յին խզզոց ներ: Ռենտ գե նա բանա կան հե տա զո տու թյան ժա մա նակ թո քե րում 
հայտ նա բեր վում է հա րար մա տա յին, հարշն չա փո ղա յին և միջ նոր մա յին ավ շա-
հան գույց նե րի մե ծա ցում: Ին ֆիլտ րա տիվ փո փո խու թյուն նե րը թո քե րում կրում 
են օ ջա խա յին, հազ վա դեպ՝ բլթա յին կամ դի սե մի նաց ված բնույթ:

Տու լա րե միա յին թո քա բոր բը տար բեր վում է ախ տա դար ձե րի և բար դու-
թյուն նե րի (բրոն խոէկ տա զիա նե րի, թա րա խա կույ տե րի, պլևրիտ նե րի, թո քե րի 
գանգ րե նա յի, կա վեր նա նե րի) հա կու մով:
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Գե նե րա լի զաց ված ձևը հիմ նա կա նում դիտ վում է թու լա ցած ան ձանց մոտ: 
Այս ձևի զար գա ցումն ըն թա նում է ա ռանց տե ղա յին փո փո խու թյուն նե րի: Հի-
վան դու թյա նը բնո րոշ են տևա կան գլխա ցավ, ընդ հա նուր թու լու թյուն, մկա-
նա ցա վեր, ջեր մու թյան բարձ րա ցում մինչև 39-400C: Բ նո րոշ է ան կա նոն ռե-
միտ վող տենդ՝ 3 շա բաթ և  ա վե լի տևո ղու թյամբ:

Հի վանդ նե րի մոտ հա ճախ նկատ վում են խան գար ված գի տակ ցու թյուն, 
զա ռան ցանք, հի պո տո նիա, սրտի տո նե րի խլա ցում, լա բիլ պուլս: Հե պա տոսպ-
լե նո մե գա լիան զար գա նում է հի վան դու թյան ա ռա ջին իսկ օ րե րից: Ծայ րա մա-
սա յին ար յան մեջ դիտ վում է չա փա վոր ար տա հայտ ված լեյ կո ցի տոզ՝ ձախ թե-
քու մով, ԷՆԱ-ն բարձ րա նում է մինչև 40-50 մմ/ ժամ: 

Հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նում վե րին և ս տո րին վեր ջույթ նե րի, դեմ քի, 
պա րա նո ցի, կրծքա վան դա կի վրա («ձեռ նոց նե րի», «գուլ պա նե րի», «օ ձի քի», 
«դի մա կի» տես քով) ա ռա ջա նում է հա մա չափ տե ղա կայ ված վար դա ցան, որն 
աս տի ճա նա բար ձեռք է բե րում բո սո րակապ տա վուն ե րանգ՝ ան հե տա նա լով 
8-12 օր անց: Տու լա րե միա յի այս ձևի բար դու թյուն ներն են երկ րոր դա յին թո-
քա բոր բը, մե նին գի տը, մե նին գոէն ցե ֆա լի տը, ին ֆեկ ցիոն պսի խո զը, միո կար-
դիո դիստ րո ֆիան, պո լիարթ րի տը, հի վան դու թյան ռե ցի դիվ նե րը: 

Տու լա րե միա յի տի ֆա յին ձևը բնո րոշ վում է մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե-
րի ախ տա հար ման բա ցա կա յու թյամբ, մե ծա ցած ավ շա հան գույց նե րի չա փը 1 
սմ-ից պա կաս է: Հի վան դու թյան ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է: Մա հա ցու-
թյու նը չի գե րա զան ցում 0,5% և դիտ վում է տու լա րե միա յի միայն գե նե րա լի-
զաց ված, թո քա յին և  աբ դո մի նալ ձևե րի դեպ քում:

Ախ տո րո շու մը
Տու լա րե միա յի ախ տո րոշ ման հա մար, կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րից բա ցի, 

մեծ նշա նա կու թյուն ունի ման րա մաս նո րեն հա վա քած հա մա ճա րա կա բա նա-
կան ա նամ նե զը: 

Ախ տո րո շու մը հաս տա տե լու հա մար կի րա ռում են հե տա զո տու թյան ման-
րէա բա նա կան, կեն սա բա նա կան, շճա բա նա կան, ա լեր գո լո գիա կան մե թոդ-
նե րը: Ման րէա բա նա կան հե տա զոտ ման մե թո դը չի կի րառ վում, քա նի որ 
հա րու ցի չը դան դաղ է ա ճում, և կուլ տու րա ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
սննդա յին հա տուկ մի ջա վայր: Կեն սա բա նա կան մե թո դը լա բո րա տոր կեն դա-
նի նե րի վա րա կումն է բու բոն նե րի պունկ տա տով, խո ցե րի հա տա կից վերց ված 
քե րու կով, շաղ կա պե նի նե րի ար տադ րու կով և  ար յու նով: Հե տա զոտ վող նյու-
թը նե րարկ վում է փոր ձարկ վող կեն դա նի նե րին (ծո վա խո զուկ ներ, սպի տակ 
մկներ)՝ են թա մաշ կա յին կամ նե րո րո վայ նա յին: Վա րակ ված կեն դա նի նե րը 
տու լա րե միա յից սատ կում են 3-4 օր վա ըն թաց քում, եր բեմն՝ ա վե լի ուշ: Սատ-
կած կեն դա նի նե րի օր գան նե րից պատ րաս տում են քսուք-պատ ճեն ներ և կա-
տա րում ցանքս դեղ նու ցա յին մի ջա վայ րե րի վրա՝ հա րու ցի չը հայտ նա բե րե լու 
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նպա տա կով: Տու լա րե միա յի հա րու ցիչ նե րի ան ջա տու մը և  ի դեն տի ֆի կա ցիան 
կա տար վում է հա տուկ վտան գա վոր ին ֆեկ ցիա նե րի բա ժին նե րի մաս նա գի-
տաց ված լա բո րա տո րիա նե րում:

Հե տա զո տու թյան շճա բա նա կան մե թոդ նե րից կի րառ վում է ԱՌ (РА) տու-
լա րե միա յին դիագ նոս տի կու մով: Ախ տո րո շիչ է 1:100 և բարձր տիտ րը: Ա վե լի 
զգա յուն թեստ է ԱՀԱՌ-ն (РПГА): Ախ տո րոշ ման վաղ մե թոդ է մաշ կաա լեր գիկ 
փոր ձը տու լա րե միա յին ան տի գե նով՝ տու լա րի նով (0,1 մլ ներ մաշ կա յին), ո րը 
դրա կան է դառ նում հի վան դու թյան 3-5-րդ  օր վա նից: Ռեակ ցիան գնա հատ-
վում է 24-48 ժամ անց: Ախ տո րոշ ման հա մար կի րառ վում են նաև հա րու ցի չը 
հայտ նա բե րող ֆլո ւո րես ցեն ցիա յի և ՊՇՌ-ի մե թոդ նե րը: 

Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Տու լա րե միան անհ րա ժեշտ է տար բե րել ժան տախ տի տար բեր ձևե րից, 

սի բի րախ տից, վուլ գար լիմ ֆա դե նի տից, ֆե լի նո զից, Վին ցեն տի ան գի նա-
յից, դիֆ թե րիա յից, տուբերկուլ յոզից, գրի պից, բծա վոր, ո րո վայ նա յին և հե-
տա դարձ տի ֆե րից, մա լա րիա յից, սեպ սի սից և  այլ հի վան դու թյուն նե րից: 

Տու լա րե միա յի խո ցաբու բո նա յին և բու բո նա յին ձևերն անհ րա ժեշտ է 
տարբերել՝

- ոչ տուբերկուլյոզա յին մի կո բակ տե րիո զից,
- ժան տախ տից,
- տուբերկուլյոզից,
- թա րա խա յին լիմ ֆա դե նի տից,
- սո դո կո ւից,
- տոք սոպ լազ մո զից,
- սե ռա կան ճանապարհով փո խանց վող վա րակ նե րից (շանկ րոիդ, 

հեր պե տիկ ին ֆեկ ցիա, սի ֆի լիս, վե նե րա կան լիմ ֆոգ րա նու լո մա),
- սի բիր յան խո ցից,
- մաշ կի սնկա յին ախ տա հա րում նե րից,
- մաշ կա յին լեյշ մա նիո զից, 
- ֆե լի նո զից,
- այլ ծագ ման լիմ ֆա դե նո պա թիա յի հա մախ տա նի շից (լիմ ֆո մա, 

սար կոի դոզ և  այլն),
- ոչ վա րա կա յին ախ տա հա րում նե րից (գանգ րե նոզ պիո դեր միա, 

թա րա խա ծին գրա նու լո մա):

Բակ տե րիալ լիմ ֆա դե նիտ նե րը (ստա ֆի լո կո կա յին, ստրեպ տո կո կա-
յին և պնև մո կո կա յին է թիո լո գիա յի) տու լա րե միա յին ախ տա հա րու մից տար-
բեր վում են ա րագ հա րա ճող ըն թաց քով՝ մաշ կի և  են թա մաշ կա յին բջջան քի 
ներգ րավ մամբ:
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Բա րո րակ լիմ ֆո ռե տի կուլ յո զի (կատ վի ճանկ ռո ցի հի վան դու թյուն) դեպ-
քում մուտ քի դռնե րում զար գա նում է ա ռաջ նա յին ա ֆեկտ և ռե գիո նար լիմ-
ֆա դե նիտ, առ կա են շփում կատ վի հետ և ճանկ ռո ցի հետ քեր, ըն թաց քը 
բա րո րակ է: 

Բու բո նա յին ժան տախ տի դեպ քում ավ շա հան գույց նե րը խիստ ցա վոտ են 
ան շարժ պե րիա դե նի տի զար գաց ման պատ ճա ռով:

Բու բոն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ սո դո կու հի վան դու թյան (հի վան դու-
թյուն առ նետ նե րի կծե լուց) դեպ քում: Այս դեպ քում կար ևոր է առ նե տի կծա ծի 
առ կա յու թյունն ա նամ նե զում, ջեր մա յին կո րագ ծի ա լի քաձև բնույ թը և մաշ կի 
ցա նա վո րու մը: 

Տու լա րե միա յի օ րո ֆա րին գեալ ձևը անհ րա ժեշտ է տարբերել դիֆ թե րիա-
յից, օ րո ֆա րին գեալ գո նո ռեա յից, ա դե նո վի րու սա յին վա րա կից, EBV է թիո լո-
գիա յի ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ լեո զից, ցի տո մե գա լո վի րու սա յին վա րա կից, տոք-
սոպ լազ մո զից, ՄԻԱՎ վա րա կից, ստրեպ տո կո կա յին ֆա րին գի տից: 

Ակ նա բու բո նա յին ձևը տար բե րա կում են ա դե նո վի րու սա յին վա րա կից, սի-
ֆի լի սից, HSV վա րա կից, այլ ծագ ման կոն յուկ տի վիտ նե րից:

Թո քա յին ձևն  անհ րա ժեշտ է տարբերել ար տա հի վան դա նո ցա յին բակ-
տե րիալ և վի րու սա յին այլ թո քա բոր բե րից, օր նի տո զից, սնկա յին ախ-
տա հա րում նե րից, տուբերկուլյոզից, Q-տեն դից, թո քե րի ոչ վա րա կա յին 
ախ տա հա րում նե րից: 

Տի ֆոիդ ձևն  անհ րա ժեշտ է տարբերել բրու ցե լո զից, դի սե մի նաց ված մի կո-
բակ տե րիալ վա րա կից, վա րա կա յին և  ոչ վա րա կա յին էն դո կար դի տից, սնկա-
յին ախ տա հա րում նե րից, մա լա րիա յից, ան հայտ ծագ ման տեն դե րից, ռի կետ-
ցիոզ նե րից, ո րո վայ նա յին տի ֆից:

Բու ժու մը
Տու լա րե միա յով հի վանդ նե րի բուժ ման մեջ ա ռա ջա տար տեղ են զբա-

ղեց նում հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րը: Ա ռա վել արդ յու նա վետ են 
ստրեպ տո մի ցի նը, գեն տա մի ցի նը, ցիպ րոֆ լոք սա ցի նը, տետ րա ցիկ լի նը, 
լևո մի ցե տինը: Ստ րեպ տո մի ցի նը նշա նակ վում է 1,0 գ /օր՝ 8-10 օր: Տու լա-
րե միա յի թո քա յին և գե նե րա լի զաց ված ձևե րի դեպ քում օ րա կան դե ղա-
չա փը 2,0 գրամ է: Տետ րա ցիկ լի նը նշա նակ վում է 2,0 գ /օր, դոք սի ցիկ լի նը՝ 
0,2 գ /օր, լևո մի ցե տի նը՝ 2-2,5 գ /օր: Բու ժու մը եր կա րատև է: Ջեր մու թյու նը 
կար գա վո րե լուց հե տո հա կա բակ տե րիալ բու ժու մը շա րու նակ վում է ևս 5-7 
օր: Հա մա ձայն ա մե րիկ յան տվյալ նե րի՝ ընտ րու թյան դե ղա մի ջոց է ստրեպ-
տո մի ցի նը 1,0 գ/օր, այ լընտ րան քա յին դե ղա մի ջոց ներն են գեն տա մի ցի-
նը (3-5 մգ/կգ ն /ե), ցիպ րոֆ լոք սա ցի նը (400 մգ՝ օ րա կան 2 ան գամ ն /ե), 
դոք սի ցիկ լի նը (100 մգ՝  օ րա կան 2 ան գամ ն /ե), քլո րամ ֆե նի կո լը (15 մգ/կգ 
ն /ե) 10-14 օր տևո ղու թյամբ: 
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Տու լա րե միա յի ձգձգվող ըն թաց քի դեպ քում ցուց ված է հա կա բիո տիկ նե-
րի հա մակ ցում պատ վաս տան յու թի հետ: Սա կայն վեր ջին տա րի նե րին, ան-
բա րեն պաստ ա լեր գիկ հետ ևանք նե րի պատ ճա ռով, վակ ցի նո թե րա պիա չի 
կի րառ վում: 

Է թիոտ րոպ բուժ ման հետ միա ժա մա նակ անց կաց վում է պա թո գե նե տիկ 
բու ժում, ո րը նե րա ռում է դե զին տոք սի կա ցիոն, խթա նող և հի պո սեն սի բի լի-
զաց նող մի ջո ցա ռում ներ: Կա տար վում է նաև տե ղա յին բու ժում (թրջոց ներ, 
տա քաց նող պրո ցե դու րա ներ), ըստ ցու ցում նե րի՝ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու-
թյուն (թա րա խա կա լած բու բոն նե րի բա ցում):

 Ըստ ա մե րիկ յան հե տա զո տու թյան (88 հի վան դի մաս նակ ցու թյամբ)՝ 
բուժ ման դեպ քում տու լա րե միա յից մա հա ցու թյու նը 1-2,5% է: Ելքն ան բա-
րեն պաստ է ե ղել ուղեկ ցող հի վան դու թյուն նե րով (շա քա րա յին դիա բետ, 
ի մու նա յին ան բա վա րա րու թյուն) ան ձանց շր ջա նում: Ախ տա դար ձեր դիտ վել 
են 10% հի վանդ նե րի մոտ (բակ տե րիոս տա տիկ հա կա բիո տիկ նե րով բուժ վե-
լու դեպ քում): 

Վան կո մի ցի նը և β-լակ տա մա յին հա կա բիո տիկ նե րը (ցե ֆա լոս պո րին ներ, 
պե նի ցի լին ներ) տու լա րե միան բու ժե լու հա մար արդ յու նա վետ չեն: 

Կան խար գե լու մը 
Տու լա րե միա յի էն զոո տիկ օ ջախ նե րում կար ևոր մի ջո ցա ռում ներն են կրծող-

նե րի և փո խան ցող նե րի ոչն չա ցու մը, արդ յու նա բե րա կան նպա տա կով բուծ վող 
կրծող նե րի քա նա կի կար գա վո րու մը: Հա կա տու լա րե միա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
հա մա կար գում կար ևոր տեղ է գրա վում ջրա մա տա կա րար ման աղբ յուր նե-
րի, պա հեստ նե րի, պա րե նա յին խա նութ նե րի հսկո ղու թյու նը, բնա կա վայ րե րի 
պահ պա նու մը կրծող նե րից: 

Տու լա րե միա յի բնա կան օ ջախ նե րում հա տուկ նշա նա կու թյուն ունի զանգ-
վա ծա յին պատ վաստ ման անց կա ցու մը կեն դա նի թու լաց ված պատ վաս-
տանյու թով, ո րը ստաց վում է B տե սա կի հա րուց չից: Վեր ջինս պատ վաստ վում 
է վեր մաշ կա յին, միան վագ: 5-7-րդ և 12-15-րդ  օ րե րին ո րոշ վում է պատ վաստ-
ման արդ յու նա վե տու թյու նը: Բա ցա սա կան արդ յուն քի դեպ քում պատ վաս տու-
մը կրկնում են: Պատ վաս տումն ի մու նի տետ ա պա հո վում է մինչև 5, հազ վա-
դեպ՝ 10 տա րի:

Վակ ցի նոպ րո ֆի լակ տի կա կա տար վում է սե զո նա յին աշ խա տանք նե րի կամ 
տու լա րե միա յի էն զոո տիկ օ ջախ ներ հանգս տա նա լու մեկ նող, ինչ պես նաև լա-
բո րա տո րիա յում աշ խա տող ան ձանց:

 Տու լա րե միա յի ա ռու մով ան բա րեն պաստ տա րածք նե րում բ նակ չու թյան 
շրջա նում անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար անց կաց նել սա նի տա րաբացատրա-
կան աշ խա տանք: 
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Լա բո րա տոր պայ ման նե րում վա րակ վե լու դեպ քում ցուց ված է քի միա կան-
խար գե լում դոք սի ցիկ լի նով (100 մգ) և ցիպ րոֆ լոք սա ցի նով (500 մգ)՝ 14 օր 
տևո ղու թյամբ: Քիմիականխար գե լու մը ցան կա լի է սկսել վա րակ վե լուց հե-
տո 24 ժամ վա ըն թաց քում: Բ նա կան ուղի նե րով հնա րա վոր վա րա կի դեպ քում 
քիմիականխար գե լում չի անց կաց վում: 
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Ժան տախ տը (Pestis) սուր, բնա կան-օ ջա խա յին տրանս մի սիվ հի վան դու-
թյուն է, ո րը հա րուց վում է Yersinia pestis-ով, բնու թագր վում է տեն դով, ծանր 
ին տոք սի կա ցիա յով, ավ շա հան գույց նե րում, թո քե րում և  այլ օր գան նե րում 
շճա հե մո ռա գիկ բոր բոք մամբ, ինչ պես նաև գե նե րա լի զա ցիա յի հնա րա վո րու-
թյամբ: Կա րան տի նա յին, հա տուկ վտան գա վոր վա րակ է, ո րը են թարկ վում է 
մի ջազ գա յին բժշկասա նի տա րա կան կա նոն նե րին:

Պատ մա կան տվյալ ներ
Ժան տախ տի հա մա ճա րակ ներ գրանց վել են դեռևս մ.թ.ա.: Հի վան դու-

թյան ան վա նու մը ծա գել է ա րա բե րեն «ջում մա» բա ռից, ո րը նշա նա կում է 
ո լոռ և պայ մա նա վոր ված է հի վան դու թյան հիմ նա կան բնո րոշ ախ տա նի շով՝ 
բոր բոք ված ավ շա հան գույց նե րի մե ծաց մամբ, ո րոնք նման վում են ո լո ռի: 
Մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ հայտ նի են ժան տախ տի 3 պան դե միա ներ: 
Ա ռա ջին պան դե միան, ո րը գրանց վել է VI դ.՝ որ պես Հուս տին իա նո սի ժան-
տախտ՝ ընդգր կե լով մեր ձար ևել յան երկր նե րը և Եվ րո պան, պատ ճառ է դար-
ձել մոտ 100 մլն մար դու մահ վան: Երկ րորդ պան դե միան՝ «Սև մահ» ան վամբ, 
դիտ վել է 1348 թ.՝ տա րած վե լով Ա սիա յից Եվ րո պա: Այն խլել է ա վե լի քան 50 
մլն մար դու կյանք, ո րը կազ մել է ողջ Եվ րո պա յի բնակ չու թյան 1/4 մա սը: Վե-
նե տի կը, ո րը կորց րել էր իր բնակ չու թյան 3/4–ը, պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ հայ տա րա րել է կա րան տին (guarantena, qaranta giorni – քա ռա սուն 
օր), այ սինքն՝ բո լոր ճա նա պար հորդ նե րը, առևտ րա կան նե րը, ով քեր մուտք 
էին գոր ծում քա ղաք, պետք է մնա յին այն տեղ 40 օր, որ պես զի քա ղա քը ժան-
տախ տից պահ պա նվեր: Ա մա յաց նող հա մա ճա րա կի ա ռա ջին տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց քում գե րիշ խում էր ժան տախ տի թո քա յին ձևը: Հե տա գա յում, երբ 
գե րիշ խո ղը դար ձավ ժան տախ տի բու բո նա յին ձևը, էա կա նո րեն փոխ վեց 
հա մա ճա րակ նե րի բնույ թը, նվա զեց մա հա ցու թյու նը: Եր րորդ պան դե միան 
սկսվել է 1894 թ. Հոն կոն գում և Կան տո նում: Հե տա գա տաս նամ յակ նե րի ըն-
թաց քում ժան տախ տի բռնկում ներ գրանց վե ցին բո լոր մայր ցա մաք նե րի 87 
նա վա հանգս տա յին քա ղաք նե րում:

XX դա րում անց կաց ված և ներ կա յումս շա րու նակ վող գի տա կա նո րեն հիմ-
նա վոր ված հա կա ժան տախ տա յին մի ջո ցա ռում նե րը հնա րա վո րու թյուն տվե-
ցին վե րաց նել ժան տախ տի հա մա ճա րա կը ողջ աշ խար հում, սա կայն սպո րա-
դիկ դեպ քեր ա մեն տա րի հան դի պում են հի վան դու թյան բնա կան օ ջախ նե րում:

Հա յաս տա նում Ա րա րատ լե ռան հա րա վարևմտ յան մա սում 350-354 թթ. 
ար ձա նագր վել է ժան տախ տի բռնկում, ո րին զոհ է գնա ցել նո րա կա ռույց Ար-
շա կա վան քա ղա քի գրե թե ողջ բնակ չու թյու նը: Վեր ջին 60 տա րի նե րին Հա-
յաս տա նի լեռ նա յին գո տի նե րում գոր ծող ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րում 
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նկա րագր վել են ժան տախ տի կլի նի կա կան նշան ներ 3 հի վան դի մոտ, ո րոն ցից 
եր կու սի մոտ ժան տախ տը հաս տատ վել է նաև ման րէա բա նա կան մե թո դով:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Ժան տախ տի հա րու ցիչ Yersinia pestis-ը պատ կա նում է Yersinia ցե ղի Еntero-

bacteriасеае ըն տա նի քին: Այն 0,5-1,5 մկմ չա փե րով օ վա լաձև, ան շարժ, սպոր 
չա ռա ջաց նող գրամ բա ցա սա կան ցու պիկ է, ո րը ներարկ վում է երկբ ևե ռայ-
նո րեն, ունի ար տա հայտ ված պո լի մոր ֆիզմ (թե լան ման, գնդաձև, գլա նաձև), 
ա ռա ջաց նում է նուրբ պա տիճ, ա ճում է հա սա րակ սննդա յին մի ջա վայ րե րում 
28°С և рН 7,2–ում: Գա ղութ նե րի ա ճը խթա նե լու հա մար ա վե լաց նում են ա ճի 
խթա նիչ ներ՝ հե մո լի զաց ված ար յուն, նատ րիու մի սուլ ֆիտ: Y. pestis-ը պա րու-
նա կում է 20-ից ա վե լի ան տի գեն ներ, ո րոն ցից պա տի ճա յին գլի կոպ րո տեի դա-
յին ան տի գե նը՝ ֆրակ ցիա 1 (F1), պայ մա նա վո րում է ան տի գե նա յին սպե ցի ֆի-
կու թյու նը, պաշտ պա նում է ման րէ նե րին ֆա գո ցիտ նե րի կող մից կլան վե լուց, 
չի թող նում տոք սիկ ազ դե ցու թյուն, սա կայն օժտ ված է ի մու նո գե նու թյամբ: V 
և W ան տի գեն նե րը վի րու լեն տու թյան գոր ծոն ներ են և կան խում են հա րուց չի 
ներբջ ջա յին ֆա գո ցի տո զը: Էկ զո- և  էն դո տոք սին նե րը պա թո գե նու թյան գոր-
ծոն ներ են: Եր սի նիա ներն ար տադ րում են նաև ագ րե սիա յի գոր ծոն ներ՝ հիա-
լու րո նի դա զա, կոա գու լա զա, հե մո լի զին, ֆիբ րի նո լի զին և  այլն: Ժան տախ տի 
հա րուց չի կա յու նու թյու նը օր գա նիզ մից դուրս պայ մա նա վոր ված է վեր ջի նիս 
վրա ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ: Ջեր մաս տի ճա նի 
նվազ մա նը զու գա հեռ ա վե լա նում է ման րէ նե րի կեն սու նա կու թյու նը. 22°С–ում 
բակ տե րիա նե րի կեն սու նա կու թյու նը պահ պան վում է մոտ 4 ա միս, 50–70°С-ում 
այն ոչն չա նում է 30 րո պեում, իսկ 100°С-ում՝ 1 րո պեում: Սո վո րա կան ախ տա-
հա նիչ նե րը՝ գործ նա կան կոն ցենտ րա ցիա նե րով (սու լե մա 1:1000, 3–5%-ա նոց 
լի զո լի լու ծույթ, 3%-ա նոց կար բո լաթ թու, 10%-ա նոց կրա յին կա թի լու ծույթ), և 
հա կա բիո տիկ նե րը (ստրեպ տո մի ցին, լևո մի ցե տին, տետ րա ցիկ լին) ոչն չաց նում 
են հա րու ցի չը:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Ժան տախ տը բնա կան օ ջա խա յին տրանս մի սիվ զոո նոզ է: Տար բե րա կում 

են բնա կան, ա ռաջ նա յին (վայ րի ժան տախտ) և սի նանտ րոպ (անտ րո պուր գիկ) 
ժան տախ տի օ ջախ ներ (քա ղա քա յին, նա վա հանգս տա յին, նա վա յին, առ նե տա-
յին): Հի վան դու թյան բնա կան օ ջախ նե րը հայտ նի են վա ղուց: Տ րանս մի սիվ հի-
վան դու թյուն նե րի բնա կան օ ջախ նե րում հա րուց չի շրջա նա ռու թյունն ի րա կա-
նաց վում է վայ րի կեն դա նի նե րի և  ար յու նա ծուծ նե րի (լվե րի և տ զե րի) մի ջո ցով: 
Մար դը, ընկ նե լով բնա կան օ ջախ, կա րող է վա րակ վել ար յու նա ծուծ նե րի խայ-
թոց նե րի մի ջո ցով, ո րոնք հի վան դու թյան տա րա ծող ներն են, նաև կեն դա նի նե-
րի ին ֆեկց ված ար յան հետ ան մի ջա կան շփման դեպ քում: Ներ կա յումս հայտ նի 
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են ժան տախ տի միկ րո բա կիր՝ 200-ից ա վե լի կրծող նե րի տե սակ ներ և տա րա-
տե սակ ներ: Y. pestis–ը հիմ նա կա նում պահ պան վում է գետ նասկ յուռ նե րի, ար-
ջամկ նե րի, գեր մա նամկ նե րի, դաշ տամկ նե րի, առ նետ նե րի և ծո վա խո զուկ նե րի 
օր գա նիզ մում: Այն կրծող նե րի մոտ, ո րոնք ձմե ռա յին քուն են մտնում, ժան-
տախտն ունի քրո նի կա կան ըն թացք. դրանք ին ֆեկ ցիա յի թաքն ված աղբյուր 
են միջ հա մա ճա րա կա բա նա կան շրջա նում: Ժան տախ տի սի նանտ րոպ օ ջախ-
նե րը երկ րոր դա յին են, ո րոն ցում հա րուց չի աղբ յուր և կ րող են տնա յին առ-
նետ նե րը և մկ նե րը: Կար ևոր հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունեն 
առ նետ նե րի 3 են թա տե սակ ներ՝ գորշ առ նե տը կամ պաս յու կը, սև  առ նե տը 
կամ ա լեք սանդ րիա կան և  ե գիպ տա կան առ նետ նե րը, ո րոնց մոտ ին ֆեկ ցիան 
հա ճախ ըն թա նում է քրո նի կա կան կամ ա նախ տա նիշ կրու թյան ձևով: Ժան-
տախ տի եր կու տե սա կի օ ջախ նե րում էլ հա րուց չի յու րա հա տուկ փո խան ցող-
ներ են լվե րը: Լ վե րի մո տա վո րա պես 30 են թա տե սակ նե րի մոտ հայտ նա բեր-
վել է Y. pestis–ով սպոն տան վա րա կում: Հա րու ցի չի ա ռա վել ակ տիվ փո խան-
ցող ներ են առ նե տա յին լուն, մարդ կանց բնա կա րան նե րի լվե րը և  ար ջամ կան 
լուն: Ար տա հայտ ված բակ տե րե միա յի փու լում կեն դա նու մա հից ա ռաջ լվե րը 
ին տեն սիվ վա րակ վում են ժան տախ տա յին հա րու ցիչ նե րով: Լ քե լով մա հա ցած 
տի րոջ մար մի նը, չգտնե լով միև նույն կեն սա բա նա կան տե սա կի նոր տեր՝ լուն 
անց նում է մար դու վրա և կ ծե լու մի ջո ցով վա րա կում նրան: Ին ֆեկց ված լուն 
վա րա կիչ է դառ նում սե փա կան նա խաս տա մոք սում ժան տա խա յին բակ տե-
րիա նե րի բազ մա ցու մից հե տո, որ տեղ նրանք ա ռա ջաց նում են դոն դո ղան ման 
զանգ ված, ո րը գրա վում է ողջ են թաս տա մոք սը՝ ա ռա ջաց նե լով ժան տախ տա-
յին բլոկ: Այդ պի սի լվե րը փոր ձում են ծծել ար յու նը, սա կայն ժան տախ տա յին 
բլո կը ար գելք է դառ նում դե պի ստա մոքս ար յան հոս քի հա մար, ո րի հետ ևան-
քով լուն ար յունն ու բակ տե րիա նե րը փսխում է վեր քի մեջ: Լ վի նա խաս տա մոք-
սում մար սո ղա կան ֆեր մենտ նե րի քայ քա յիչ ազ դե ցու թյու նից պաշտ պան վե լուն 
նպաս տում է հա րուց չի կող մից ար տադր ված ֆոս ֆո լի պա զա D-ն (PLD) (նկ. 5): 

Մար դը վա րակ վում է մի քա նի մե խա նիզ մով. 
1. տրանս մի սիվ՝ վա րակ ված լվե րի խայ թոց նե րի հետ ևան քով,
2. շփու մա յին՝ վա րակ ված կեն դա նու մոր թին և մի սը մշա կե լիս, 
3. ա լիմ նե տար՝ վա րակ ված սննդամ թերքն օգ տա գոր ծե լիս,
4. աե րո գեն՝ ժան տախ տի թո քա յին ձևով հի վանդ մարդ կանց կամ կա-

տու նե րի հետ շփվե լիս:
ԱՄՆ-ում հա ղորդ վել է լա բո րա տո րիա յում ժան տախ տով վա րակ ման 4 

դեպք:
Ժան տախ տի նկատ մամբ մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը բարձր է: Հի-

վան դա ցու թյան ին դեք սը մոտ 1 է: Շր ջա պա տի հա մար ա ռա վել վտան գա-
վոր են ժան տախ տի թո քա յին ձևով հի վանդ նե րը: Ներ կա յումս հի վան դա-
ցու թյու նը նվա զել է, ակ տիվ էն զոո տիկ օ ջախ ներ պահ պան վում են միայն 
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Հա րա վարևել յան Ա սիա յում, Աֆ րի կա յում, Ա մե րի կա յում: Ժան տախ տի տա րե-
կան 1000-3000 դեպք է հա ղորդ վում ԱՀԿ-ին: 1998-2008 թթ. ըն թաց քում 23278 
դեպք է հա ղորդ վել, ո րից 2116-ը՝ մահ վան ել քով (մա հա ցու թյու նը՝ 9%): Այդ 
դեպ քե րի 95%-ը գրանց վել է Աֆ րի կա յում, հիմ նա կա նում Մա դա գաս կա րում, 
Կոն գո յի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու նում, Տան զա նիա յում: 

Ախ տա ծա գու մը և  ախ տա բա նա կան ա նա տո միան 
Ժան տախ տի ախ տա ծա գու մը և կ լի նի կա կան ձևը մեծ մա սամբ պա յ մա նա-

վոր ված է վա րա կի փո խանց ման ուղիով: Հա րուց չի ներ թա փանց ման տե ղում 
ա ռաջ նա յին ա ֆեկ տը սո վո րա բար բա ցա կա յում է: Ժան տախ տի բակ տե րիա-
նե րը ավ շի հոս քով թա փան ցում են ռե գիո նար ավ շա հան գույց ներ, որ տեղ 
և բազ մա նում են: Հա րու ցիչ նե րը նեյտ րո ֆիլ նե րի և մո նո նուկ լեար բջիջ նե րի 
կող մից ֆա գո ցի տո զի են են թարկ վում: Սա կայն ֆա գո ցի տո զը մնում է ա նա-
վարտ, ո րը դժվա րաց նում է ի մուն գործընթացի ձևա վո րու մը: Ավ շա հան գույց-
նե րում զար գա նում է շճա հե մո ռա գիկ բոր բո քում՝ բու բո նի ա ռա ջաց մամբ: Ավ-
շա հան գույ ցի պատ նե շա յին ֆունկ ցիայի ընկճ վե լու հետ ևան քով զար գա նում է 
գործընթացի գե նե րա լի զա ցիա: Բակ տե րիա նե րը հե մա տո գեն ճա նա պար հով 
անց նում են այլ ավ շա հան գույց ներ, ներ քին օր գան ներ՝ ա ռա ջաց նե լով բոր-
բո քում (երկ րոր դա յին բու բոն ներ և հե մա տո գեն օ ջախ ներ): Վա րա կի երկ րոր-
դա յին օ ջախ նե րում եր սի նիա նե րի բազ մա ցու մը ժան տախ տի սեպ տիկ ձևե րի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում, ո րոնց բնո րոշ է ին ֆեկ ցիոն տոք սիկ շո կի 
և սեպ տի կո պիե միկ օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցու մը ներ քին այլ օր գան նե րում: Հե-
մա տո գեն ճա նա պար հով ժան տախ տի բակ տե րիա ներն անց նում են թո քա յին 
հյուս վածք՝ ա ռա ջաց նե լով ժան տախ տա յին թո քա բորբ, ո րին բնո րոշ է ա ռատ 
շճա հե մո ռա գիկ էք սու դա տի գո յա ցու մը, որն էլ պա րու նա կում է եր սի նիա նե րի 
մեծ քա նակ: Ժան տախ տի սեպ տիկ ձևն ուղեկց վում է մաշ կի, լոր ձա թա ղան թի, 
մանր և մի ջին տրա մա չա փի ա նոթ նե րի պա տի, ինչ պես նաև շճա թա ղանթ նե րի 
ար յու նա զե ղում նե րով, էկ խի մոզ նե րով: 

Կ լի նի կան
Դա սա կար գու մը
Ըստ Գ. Պ. Ռուդն ևի դա սա կարգ ման՝ (1970 թ.) տար բե րում են ժան տախ տի 

հետև յալ կլի նի կա կան ձևե րը.
1. ա ռա վե լա պես տե ղա յին ձևեր՝ մաշ կա յին, բու բո նա յին, մաշ կաբու բո նա յին,
2. ներ քին դի սե մի նաց ված կամ գե նե րա լի զաց ված՝ ա ռաջ նա յին-սեպ տիկ, 

երկ րոր դա յին սեպ տիկ,
3. ար տա քին դի սե մի նաց ված՝ ա ռաջ նա յին թո քա յին, երկ րոր դա յին թո քա-

յին, ա ղի քա յին (ա ղի քա յի նը՝ որ պես ինք նու րույն ձև, ոչ բո լոր հե ղի նակ նե րի 
կող մից է ըն դուն ված):
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Ըստ ար տա սահ ման ցի հե ղի նակ նե րի՝ տար բե րում են.
1. բու բո նա յին,
2. սեպ տի ցե միկ՝  ա ռաջ նա յին, երկ րոր դա յին,
3. թո քա յին՝ ա ռաջ նա յին, երկ րոր դա յին,
4. ըմ պա նա յին,
5. մե նին գիտ:
Ժան տախ տի ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է 2-7 օր: Սո վո րա բար հի վան-

դու թյու նը սկսվում է սուր դո ղով, ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով մինչև 39–40°С: 
Բ նո րոշ ախ տա նիշ ներ են դո ղը, ջեր մու թյու նը, մկա նա ցա վե րը, տան ջող 
գլխա ցա վը, գլխապ տույ տը: Դեմ քը և շաղ կա պե նի նե րը գե րար յու նա յին են, 
շրթունք նե րը՝ չոր, լե զուն՝ այ տուց ված, չոր, դո ղա ցող, պատ ված սպի տակ, 
հաստ փա ռով, կար ծես կավ ճա պատ և մե ծա ցած լի նեն, խոս քը ա ղա վաղ ված, 
ան հաս կա նա լի է: Բ նո րոշ է նյար դա յին հա մա կար գի տոք սիկ ախ տա հա րու-
մը, հի վանդ նե րի մի մա սի մոտ այն դրսևոր վում է ար գե լա փակ վա ծու թյամբ, 
մյուս նե րի մոտ՝ գրգռվա ծու թյամբ, հա լյու ցի նա ցիա նե րով, զա ռան ցան քով, 
շար ժում նե րի համակարգման խան գա րու մով և հի վան դի փա խուս տի յու-
րա հա տուկ ցան կու թյամբ: Հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քի դեպ քում բնո րոշ է 
դեմ քի այ տուց վա ծու թյու նը, ցիա նո տիկ ե րան գը, տա ռա պան քի, սար սա փի ար-
տա հայ տու թյու նը: Սիրտա նո թա յին հա մա կար գի ախ տա հա րու մը վաղ ախ տա-
նիշ է: Սր տի սահ ման նե րը մե ծա ցած են, տո նե րը՝ խլա ցած, բնո րոշ է հա րա ճող 
տա խի կար դիա (120–160 զ/ րո պե), ի հայտ են գա լիս ցիա նո զը, պուլ սի ա ռիթ-
միան, զգա լիո րեն իջ նում է զար կե րա կա յին ճնշու մը: Ծանր ըն թաց քի դեպ քում 
նկատ վում են ար յու նախ խում՝ սուր ճի նստված քի գույ նի, ջրիկ կղանք՝ լոր ձի 
և  ար յան խառ նուր դով: Մե զում առ կա է սպի տա կուց և  ար յուն, զար գա նում է 
օ լի գու րիա: Լ յար դը և փայ ծա ղը մե ծա ցած են: Ար յան մեջ առ կա է նեյտ րո ֆիլ 
լեյ կո ցի տոզ՝ լեյ կո ֆոր մու լա յի ձախ թե քու մով, ԷՆԱ-ն  ա րա գա ցած է: Է րիթ րո-
ցիտ նե րի և հե մոգ լո բի նի քա նակն անն շան է փո փոխ վում: Ժան տախ տի ընդ-
հա նուր դրսևո րում նե րից բա ցի, զար գա նում են ախ տա նիշ ներ, ո րոնք բնո րոշ 
են նրա տա րա տե սակ նե րին: 

Ն կա րագր ված են նաև ժան տախ տի ջնջված, թեթև, են թակ լի նի կա կան 
ձևեր: 

Մաշ կա յին ձև: Հա րուց չի ներ թա փանց ման տե ղում 4-10% դեպ քե րում զար-
գա նում են ո րոշ փո փո խու թյուն ներ՝ նեկ րո տիկ խոց, ֆու րուն կուլ, կար բուն-
կուլ: Նեկ րո տիկ խո ցե րին բնո րոշ է փու լե րի ա րագ փո փո խու թյու նը՝ մա կու-
լա, բշտիկ, պուս տու լա, խոց: Մաշ կի ժան տախ տա յին խո ցե րը բնո րոշ վում են 
եր կա րատև ըն թաց քով և դան դաղ ա պա քին մամբ ու սպիաց մամբ: Մաշ կա յին 
երկ րոր դա յին փո փո խու թյուն նե րը՝ հե մո ռա գիկ ցա նը, բուլ յոզ գո յա ցու թյուն նե-
րը, երկ րոր դա յին հե մա տո գեն պուս տու լա նե րը և կար բուն կուլ նե րը կա րող են 
գո յա նալ ժան տախ տի ցան կա ցած կլի նի կա կան ձևի դեպ քում:
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Բու բո նա յին ձև: Ա մե նից հա ճախ հան դի պող ձևն  է (85-90%): Բու բո նա-
յին ժան տախ տի կար ևո րա գույն ախ տա նի շը ավ շա յին հան գույց նե րի խիստ 
ցա վո տու թյունն ու մե ծա ցումն է: Սո վո րա բար բու բո նը լի նում է միայ նակ, 
հազ վա դեպ ա ռա ջա նում են 2 և  ա վե լի բու բոն ներ: Դ րանք ա ռա վե լա պես 
տե ղա կայ վում են ա ճու կա յին (88%) շրջա նում, սա կայն կա րող են հան դի-
պել նաև ազդ րա յին, ա նու թա յին, պա րա նո ցա յին բու բոն ներ: Հի վան դու-
թյան դի նա մի կա յում կա րող են ա ռա ջա նալ երկ րոր դա յին և  երկ րորդ կար գի 
բու բոն ներ:

Ձ ևա վոր վող բու բո նի վաղ ախ տա նիշ է խիստ ցա վո տու թյու նը, ո րի հետ-
ևան քով հի վան դն ըն դու նում է հար կադ րա կան դիրք: Հի վան դու թյան 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 շա հան-
գույց ներ, ո րոնք հե տա գա յում միա ձուլ վում են շրջա կա են թա մաշ կա յին բջջան-
քի և հար ևան հյուս վածք նե րի հետ: Բու բո նի վրա մաշ կը լար ված է, հի պե րե միկ, 
մաշ կա յին նկա րը հարթ ված է, լիմ ֆան գիիտ չի լի նում (նկ. 6, 7): Ա ռա վել վտան-
գա վոր են ա նու թա յին բու բոն նե րը, քա նի որ կա րող է զար գա նալ երկ րոր դա յին 
թո քա յին ժան տախտ: Բու բո նի ել քը կա րող է ըն թա նալ 3 ձևով՝ ներծ ծում, սկլե-
րո զա ցում, բա ցում: Ժա մա նա կին սկսված հա կա բիո տի կա թե րա պիան 15-20 
օ րում հան գեց նում է բու բո նի ներծծ մա նը կամ դրա սկլե րո զաց մա նը: Բու բո նի 
թա րա խա կալ ման դեպ քում զար գաց ման 2-րդ շա բա թում այն կա րող է ինք նու-
րույն բաց վել՝ ձևա վո րե լով խու ղակ (նկ. 10): Խու ղա կից ար տա զատ վում է գար-
շա հոտ նեկ րո տիկ զանգ ված և  ար յու նա թա րա խա յին ար տադ րու թյուն: Հա մա-
պա տաս խան բու ժում չանց կաց նե լու դեպ քում մա հա ցու թյու նը տա տան վում է 
40-60% սահ ման նե րում, իսկ ժա մա նա կին սկսված հա կա բիո տի կա թե րա պիան 
հան գեց նում է մա հա ցու դեպ քե րի նվազ մա նը (5%-ից ցածր): 

Ա ռաջ նա յին սեպ տիկ ձև: Զար գա նում է ա րագ, կարճ ին կու բա ցիոն շրջա-
նից հե տո: Հի վան դը գան գատ վում է դո ղից, ջեր մու թյան խիստ բարձ րա ցու-
մից, ուժեղ գլխա ցա վից, ա ռա ջա նում են գրգռվա ծու թյուն, զա ռան ցանք: Հ նա-
րա վոր են մե նին գոէն ցե ֆա լի տի եր ևույթ ներ: Դիտ վում են ա ղես տա մոք սա յին 
ակն հայտ ախ տա նիշ ներ՝ սրտխառ նոց, փսխում, փոր լու ծու թյուն, ո րո վայ նի 
ցավ: Զար գա նում է ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կի կլի նի կան, և հի վան դը ա րագ 
ընկ նում է կո մա յի մեջ: Հի վան դու թյու նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև մի քա-
նի օր: Մա հա ցու թյու նը բարձր է, հի վանդ նե րը մա հա նում են ծանր ին տոք սի կա-
ցիա յից, ար տա հայտ ված հե մո ռա գիկ սինդ րո մից և հա րա ճող սիրտանոթային 
ան բա վա րա րու թյու նից:

Երկ րոր դա յին սեպ տիկ ձև: Այլ կլի նի կա կան ձևե րի բար դու թյուն է: Ըստ 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րի՝ բու բո նա յին ձևե րի մոտ 25%-ը 
վե րած վում է երկ րոր դա յին սեպ տի կի: Բ նու թագր վում է ծանր ըն թաց քով, 
տար բեր օր գան նե րում երկ րոր դա յին օ ջախ նե րի, բու բոն նե րի՝ ար տա հայտ ված 
հե մո ռա գիկ ախ տա նի շի ա ռա ջաց մամբ (նկ. 8, 9): 
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Ա ռաջ նա յին թո քա յին ձև: Ա մե նա ծանր և հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սանկ-
յու նից ա մե նավ տան գա վոր ձևն  է: Հա կա բակ տե րիալ բու ժում չանց կաց նե լու 
դեպ քում մա հա ցու թյու նը հաս նում է 100%-ի: Տար բե րում են հի վան դու թյան 
3 հիմ նա կան շրջան ներ՝ սկզբնա կան, ծաղկ ման և տեր մի նալ: Սկզբ նա կան 
շրջա նում բնո րոշ է ջեր մու թյան հան կար ծա կի բարձ րա ցու մը, որն ուղեկց վում 
է սար սու ռով, փսխու մով, ուժեղ գլխա ցա վով, հար բա ծի քայլ ված քով: Ի հայտ 
են գա լիս կրծքա վան դա կի ցավ, տա խի կար դիա, հևոց, զա ռան ցանք: Հազն 
ուղեկց վում է խոր խար տադ րու թյամբ, ո րի քա նա կը տար բեր է (մի քա նի թքոց-
ներ՝ չոր ժան տախ տա յին թո քա բոր բի դեպ քում, և  ա ռատ՝ թաց թո քա բորբի 
դեպ քում): Սկզ բում խոր խը թա փան ցիկ է, ա պա կեն ման, մա ծու ցիկ, հե տա գա-
յում այն դառ նում է փրփրոտ, ար յու նա խառն և , ի վեր ջո, ար յու նա յին: Թո քա-
յին ժան տախ տին բնո րոշ է խոր խի ջրիկ բա ղադ րու թյու նը: Խոր խով ար տա-
զատ վում են մե ծա քա նակ ժան տախ տա յին բակ տե րիա ներ: Աուս կուլ տա տիվ 
տվյալ նե րը չա փա զանց աղ քա տիկ են և չեն հա մա պա տաս խա նում հի վան դի 
ծանր վի ճա կին: Հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նը տևում է մի քա նի ժա մից 
մինչև 2-3 օր: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձր է, դեմ քը՝ գե րար յու նա յին, աչ քե-
րը՝ կար միր, ար յու նով լցված, առ կա են խիստ հևոց, տա խիպ նոե (50-60 շնչ./
րո պե): Սր տի տո նե րը խլա ցած են, պուլ սը՝ ա րա գա ցած, ա ռիթ միկ, զար կե րա-
կա յին ճնշումն ի ջած է: Ին տոք սի կա ցիա յի հա րաճ ման հետ մեկ տեղ հի վանդ-
նե րի ճնշված վի ճա կը փո խա րին վում է գրգռվա ծու թյամբ, զա ռան ցան քով:

Հի վան դու թյան տեր մի նալ շրջա նը տար բեր վում է ծանր ըն թաց քով: Հի-
վանդ նե րի մոտ զար գա նում է սո պո րոզ վի ճակ, հա րա ճում է հևո ցը, շնչա ռու-
թյու նը դառ նում է մա կե րե սա յին: Զար կե րա կա յին ճնշու մը գրե թե բա ցա կա յում 
է, պուլսն ա րա գա ցած է, թե լան ման: Մաշ կի վրա ա ռա ջա նում են պե տե խիա-
ներ, լայ նա ծա վալ ար յու նա զե ղում ներ: Դեմ քը դառ նում է կապ տա վուն, հե տա-
գա յում՝ գորշ-հո ղա գույն, քի թը սրվում է, աչ քե րը ներս են ընկ նում: Հի վանդ-
ներն ունե նում են մահ վան յու րա հա տուկ զգա ցում: Ա վե լի ուշ զար գա նում են 
սո պոր, կո մա: Մա հը վրա է հաս նում հի վան դու թյան 3-5-րդ  օ րը հա րա ճող 
ցիր կուլ յա տոր ան բա վա րա րու թյու նից և թո քե րի այ տու ցից (նկ. 11): 

Երկ րոր դա յին թո քա յին ձև: Զար գա նում է որ պես բու բո նա յին ժան տախ տի 
բար դու թյուն և ն ման է ա ռաջ նա յին թո քա յի նին:

Ըմ պա նա յին ձև: Ժան տախ տի շատ հազ վա դեպ հան դի պող ձև  է, ո րը 
դրսևոր վում է բե րա նըմ պա նի ախ տա հար մամբ վա րակ ված մար դուց կամ 
կեն դա նուց բակ տե րիան կլա նե լու կամ վա րակ ված կեն դա նու թե րեփ միս օգ-
տա գոր ծե լու հետ ևան քով: Կա րող է ըն թա նալ ա ռանց ախ տան շան նե րի (կրու-
թյուն): Բու բո նա յին կամ թո քա յին ժան տախ տով հի վանդ նե րի հետ շփված տան 
ան դամ նե րի մոտ գրանց վել էր բկանց քի ան ցո ղիկ «գա ղու թա ցում»: Բոր բո քու-
մը նման վում է սուր նշի կա բոր բի՝ ար տա հայտ ված ա ռա ջնա յին պա րա նո ցա յին 
լիմ ֆա դե նի տով: Այս ձևի դեպ քում Y. pestis-ն  ա ճում է կո կոր դի քսու քի կամ 
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ավ շա հան գույ ցից վերց ված աս պի րա տի ցանք սից: Էկ վա դո րի բնիկ հնդկա ցի-
նե րի շրջա նում գրանց վում է ժան տախ տի ե զա կի հա մախ տա նիշ. 

1. պա րա նո ցա յին բու բոն ներ, 
2. շուրջն շի կա յին աբս ցես ներ, 
3. մե ռու կաց նող թո քա բորբ:
Այս դրսևո րու մը պայ մա նա վոր ված է ա տամ նե րով լվե րին սատ կեց նե լու 

սո վո րույ թով: 
Մե նին գիտ: Հազ վա դեպ է հանդիպում որ պես ա ռաջ նա յին վա րակ, սո վո-

րա բար գրանց վում է սեպ տի ցե միկ կամ բու բո նա յին ժան տախ տից 5-14 օր հե-
տո (6-7% դեպ քե րում): Կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել բակ տե րիոս տա տիկ 
հա կա բիո տիկ նե րով բուժ ման ցածր արդ յու նա վե տու թյամբ (օր.՝ տետ րա ցիկ լի-
նով): Զար գա նում է կտրուկ՝ տեն դից և պա րա նո ցի կար կա մու թյու նից մինչև 
զգա յու նու թյան բթա ցում և մահ: Ող նու ղե ղա յին հե ղու կում հայտ նա բեր վում են 
պլեո ցի տոզ (նեյտ րո ֆիլ ներ) և հա րու ցիչ ներ:

Ել քը
Լուրջ է և բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ ան բա րեն պաստ:

Ախ տո րո շու մը
Հի վան դու թյան սպո րա դիկ դեպ քե րում ժան տախ տի ախ տո րո շու մը դժվա-

րա ցած է: Սո վո րա բար դրանք նա խոր դում են հա մա ճա րակ նե րին: Ժան տախ-
տի էն զոո տիկ օ ջա խում ապ րող նե րի մոտ տեն դի, լիմ ֆա դե նի տի, թո քա բոր-
բի զար գաց ման դեպ քում հար կա վոր է հե տա զո տել նրանց ժան տախ տի վե-
րա բեր յալ: Մեծ նշա նա կու թյուն ունեն ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր մե թոդ նե րը՝ 
բակ տե րիաս կո պիկ, բակ տե րիա բա նա կան, կեն սա բա նա կան, շճա բա նա կան, 
ո րոնք անց կաց վում են հա տուկ կա նոն նե րով աշ խա տող լա բո րա տո րիա նե րում: 
Միկ րոօր գա նիզ մի ան ջա տու մը ցանք սի մի ջո ցով ախ տո րոշ ման ոս կե ստան-
դարտ է: Հա րու ցի չը դան դաղ է ա ճում ստան դարտ լա բո րա տոր մի ջա վայ րե-
րում, ցանք սից 48-72 ժամ անց գա ղութ նե րը ունե նում են մոխ րա գույն-սպի-
տա կից մինչ թույլ դե ղին, ան թա փանց, ան կա նոն («տա պա կած ձվի») տեսք: 
Որ պես այ լընտ րանք՝ գա ղութ նե րը կա րող են ունե նալ «մուր ճով հար վա ծած 
պղնձի» փայ լուն մա կե րես: Ժան տախ տի ախ տո րոշ ման էքսպ րես թես տե րից 
է F1 հա կած նի նկատ մամբ հա կա մար մին նե րի ա րագ ստու գու մը: Մկ նե րի մո-
նոկ լո նա յին հա կա մար մին նե րը F1-ի նկատ մամբ կապ վում են նիտ րո ցել յու լոզ 
շեր տագ ծե րի հետ: Արդ յուն քը պատ րաստ է լի նում 10-15 րո պեից: Հե տա զո տու-
թյուն նե րը լավ արդ յունք են ցույց տվել. այն նույն քան զգա յուն և ս պե ցի ֆիկ է, 
ինչ պես ցանքսն ու ԻՖԱ-ն: 

Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րից կի րառ վում է ԻՖԱ-ն կամ պա-
սիվ հե մագլ յու տի նա ցիան (զույգ շի ճուկ ներ ≥4 ան գամ աճ, ե զա կի տիտր 
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≥1:16 են թադ րե լի, ≥1:128 ախ տո րո շիչ): Ժան տախ տի նախ նա կան ախ տո-
րո շման հա մար հիմք է նաև բակ տե րիա նե րի սպե ցի ֆիկ լու սար ձա կու-
մը դրանք ֆլյո ւո րես ցենտ հա կա մար մին նե րի մե թո դով ուսում նա սի րե լու 
դեպ քում, ըստ Գ րա մի ներկ ված պրե պա րատ նե րում երկբ ևեռ ցու պիկ նե րի 
հայտ նա բե րու մը, ինչ պես նաև կլի նի կա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան, 
հա մա ճա րա կա բա նա կան, է պի զոո տո լո գիա կան տվյալ նե րը: Մեծ նշա նա-
կու թյուն ունեն նաև կեն սա բա նա կան փոր ձե րը ծո վա խո զուկ նե րի և ս պի-
տակ մկնե րի վրա, քա նի որ դրանք հեշ տաց նում են հա րուց չի ան ջա տումն 
ու նույնականացումը (ի դեն տի ֆի կա ցու մը):

Ախ տո րո շիչ նպա տակ նե րով որ պես նյութ են օգ տա գործ վում բու բո նի 
պունկ տա տը, բշտիկ նե րի, պուս տու լա նե րի, կար բուն կուլ նե րի, խո ցե րի պա րու-
նա կու թյու նը, խոր խը, բկանց քի քսու քը, ող նու ղե ղա յին հե ղու կը, ար յու նը, մե զը, 
փսխման զանգ ված նե րը, հի վան դի սեն յա կի օ դի նմու շը, ի րե րի լվաց քաջ րե րը 
և  այլն: Բա ցի այդ, օգ տա գոր ծում են սեկ ցիոն պա թա նա տո միա կան նյու թե րը 
մարդ կանց և կեն դա նի նե րի դիակ նե րից, էկ տո պա րա զիտ նե րից վերց ված օր-
գան նե րի մա սե րը:

Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
Ժան տախ տի մաշ կա յին ձևը պետք է տար բե րել սի բիր յան խո ցից (մաշ-

կի ախ տա հա րումն ան ցավ է, ա ռա ջա նում է ստրուպ), բու բո նա յին ձևը՝ սուր 
թա րա խա յին լիմ ֆա դե նի տից (բնո րոշ է լիմ ֆան գիտ, տե ղա յին այ տուց ներ, 
ին տոք սի կա ցիոն ախ տա նիշ նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի թույլ են ար տա-
հայտ ված), վե նե րա կան լիմ ֆոգ րա նու լե մա տո զից (խլա մի դիա նե րով հա-
րուց ված հի վան դու թյուն է, փո խանց վում է սե ռա կան ճա նա պար հով, ա ռաջ-
նա յին ա ֆեկ տը տե ղա կայ վում է սե ռա կան օր գան նե րի վրա, 1,5-2 ա միս հե-
տո դիտ վում է ա ճու կա յին ավ շա հան գույց նե րի մե ծա ցում, ո րոնք կա րող են 
միա ձուլ վել, թա րա խա կալ ել՝ խու ղա կի ձևա վոր մամբ), բա րո րակ լիմ ֆա ռե-
տի կուլ  յո զից (պայ մա նա վոր ված է կատ վի ճանկ ռո ցով կամ կծե լով, ա ռա-
ջա նում է ա ռաջ նա յին ա ֆեկտ, ո րին հա ջոր դում է ռե գիո նար լիմ ֆա դե նի տը, 
2-3 շա բաթ հե տո ա ռա ջա նում է ավ շա հան գույ ցի ծփանք, ունի բա րո րակ 
ըն թացք), տու լա րե միա յից (ին տոք սի կա ցիան հա մե մա տա բար մեղմ է ար-
տա հայտ ված, բու բոնն ան ցավ է, վրա յի մաշ կը՝ ան փո փոխ, ավ շա հան գույց-
նե րը՝ շար ժուն, եզ րե րը՝ հստակ), ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ լեո զից (բնո րոշ է գե-
նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիա, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա, տոն զի լիտ, 
ար յան մեջ ա ռա ջա նում են ա տի պիկ մո նո նուկ լեար ներ): Սեպ տիկ ձևը նման-
վում է սեպ սի սի կայ ծակ նա յին մե նին գո կոկ ցե միա յի, ռի կետ ցիո զի հի պեր-
տոք սիկ գրի պի, ո րոնք ուղեկց վում են ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կի զար գաց-
մամբ և հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով: Ա լի մեն տար ներ թա փանց ման դեպ-
քում ախ տան շան նե րը կա րող են շփոթ վել ա պեն դի ցի տի, պեր ֆո րաց ված 
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ըն դեր քի հետ: Ժան տախ տի թո քա յին ձևը պետք է տարբերել սի բիր յան 
խո ցի թո քա յին ձևից (ախ տա նիշ նե րը նման են. սի բիր յան խո ցի դեպ քում 
աուս կուլ տա տիվ տվյալ ներն ա վե լի ար տա հայտ ված են, կա րող են դիտ վել 
կա տա ռալ եր ևույթ ներ), կրու պոզ թո քա բոր բից (խոր խը հիմ նա կա նում ժան-
գան ման է, բայց կա րող է պա րու նա կել նաև ար յուն), մա լա րիա յից, բծա վոր 
տի ֆից, տու լա րե միա յի թո քա յին ձևից, սա պի, գրի պի, հան տա վի րու սա յին 
վա րա կի դեպ քում՝ թո քե րի ախ տա հա րու մից:

Բու ժու մը
Ժան տախ տով հի վանդ նե րին պետք է մե կու սաց նել և  ան հա պաղ հոս պի-

տա լաց նել: Հի վան դու թյան բո լոր ձևե րի դեպ քում է թիոտ րոպ բուժ ման ընտ-
րու թյան պրե պա րա տը ստրեպ տո մի ցինն է՝ 1գ մ/մ դե ղա չա փով: Կա րե լի է նշա-
նա կել նաև գեն տա մի ցին՝ 5 մգ/կգ ն /ե՝ օ րը մեկ ան գամ կամ 2 մգ/կգ հար վա-
ծա յին դե ղա չա փով, այ նու հետև 1,7 մգ/կգ ն /ե՝ 8 ժա մը մեկ կամ դոք սի ցիկ լին՝ 
200 մգ, այ նու հետև 100 մգ՝ 12 ժա մը մեկ կամ ցիպ րոֆ լոք սա ցին՝ 400 մգ ն/ե 
կամ 500 մգ per os՝ 12 ժա մը մեկ: Ժան տախ տա յին մե նին գի տի դեպ քում բուժ-
մանն ա վե լաց նել քլո րամ ֆե նի կոլ՝ 25 մգ/կգ ն /ե հար վա ծա յին դե ղա չա փով, 
այ նու հետև 15 մգ/կգ ն /ե՝ 6 ժա մը մեկ: Մկ նե րի վրա ար ված հե տա զո տու թյուն-
նե րը ցույց են տվել, որ մոք սիֆ լոք սա ցի նը նույն քան արդ յու նա վետ է, որ քան 
ցիպ րոֆ լոք սա ցի նը թո քա յին, հա մա կար գա յին ժան տախ տի դեպ քում: Կ լի նի-
կա կան լա վա ցու մից հե տո բու ժու մը շա րու նակ վում է per os հա կա բիո տիկ նե-
րով: Բուժ ման տևո ղու թյու նը 10-14 օր է:

Բուժ ման հա մար լայ նո րեն կի րառ վում են նաև սուլ ֆա նի լա միդ նե րը, սա-
կայն ո րոշ ուսում նա սի րու թյուն նե րի արդ յուն քում նկատ վել է ա վե լի բարձր 
մա հա ցու թյուն, բար դու թյուն նե րի ա վե լա ցում, եր կա րատև տենդ: Տետ րա-
ցիկ լին նե րի հան դեպ կա յու նու թյուն ունե ցող շտա մե րի առ կա յու թյա նը և ն րա 
մանրէաս պան ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը պայ մա նա վո րում են բուժ ման ձա-
խող ման մեծ հա վա նա կա նու թյու նը: 

Հա կա բակ տե րիալ բուժ մա նը զու գա հեռ նշա նա կում են նաև պա թո գե-
նե տիկ բու ժում՝ դե զին տոք սի կա ցիոն բու ժում կո լոիդ և կ րիս տա լոիդ լու-
ծույթ նե րով: Բա ցի այդ, օգ տա գոր ծում են մի զա մուղ ներ՝ ֆու րո սե միդ կամ 
լա զիքս, ման նի տոլ, իսկ օր գա նիզ մում հե ղուկ կու տակ վե լու դեպ քում՝ 
գլ յու կո կոր տի կոս տե րոիդ ներ, ա նո թա յին և շն չա ռա կան ա նա լեպ տիկ ներ, 
սրտա յին գլի կո զիդ ներ, վի տա մին ներ: Ժան տախ տա յին բու բոն նե րի տե-
ղա յին ներ բու բո նա յին հա կա բակ տե րիալ բու ժում նշա նակ վում է միայն 
ծփանք ա ռա ջա նա լու դեպ քում (երկ րոր դա յին միկ րոֆ լո րա յի դեմ արդ յու-
նա վետ հա կա բիո տիկ ներ): Բուժ ման կուրսն ա վար տե լուց 2-6 օր անց բու-
բո նի պունկ տա տը, խոր խը, կղան քը, շնչու ղի նե րի լոր ձը են թար կվում են 
ե ռան վագ բակ տե րիո լո գիա կան քննու թյան: Հի վանդ նե րը դուրս են գրվում 
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ստա ցիո նա րից կլի նի կա կան լրիվ ա ռող ջա ցու մից և բա ցա սա կան բակ տե-
րիո լո գիա կան քննու թյան տվյալ նե րից հե տո:

Կան խար գե լու մը
Ժան տախ տը այն հի վան դու թյուն նե րից է, ո րոնք են թա կա են ար տա-

հերթ հա ղորդ ման (ըստ Մի ջազ գա յին ա ռող ջա պա հա կան կա նոն նե րի): 
Կան խար գե լե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վում են հա կա հա մա ճա րա կա բա-
նա կան, կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րում 
հա կա ժան տախ տա յին կա յան նե րի կող մից (ՀՎԿԱԿ): Հա կա ժան տախ տա-
յին կա յան նե րի և  ա ռող ջա պա հա կան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վում են մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
կան խե լու ժան տախ տի տա րա ծու մը էն զոո տիկ օ ջախ նե րում, բու ժանձ նա-
կազ մի շրջա նակ նե րում, ինչ պես նաև ին ֆեկ ցիա յի ար տա հա նու մը երկ րի 
սահ ման նե րից:

Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը հետև յալն են.
1. բնա կան օ ջախ նե րում հի վան դա ցու թյան և բռն կում նե րի կան խար գե լում,
2. ժան տախ տով վա րակ ված կամ կաս կա ծե լի նյու թե րի հետ աշ խա տող նե-

րի անվ տան գու թյան ա պա հո վում, նրանց հի վան դա ցու թյան կան խում,
3. ար տա սահ մա նից ժան տախ տի դեպ քե րի ներ թա փանց ման կան խար գե-

լում:
Վեր ջի նիս կա պակ ցու թյամբ հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ են ձեռ նարկ ված: 

Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան առանձին հրա մա նով պե տա կան սահ-
ման նե րում գոր ծում են հա տուկ սա նի տա րա կան վե րահսկ ման ան ցա կե տեր: 
Ժան տախ տի կաս կա ծով հի վանդ նե րը պետք է մե կու սաց վեն և հոս պի տա-
լաց վեն: Վա րա կի օ ջա խում հայ տա րար վում է կա րան տին: Վա րակ ման ռիս-
կի խմբում գտնվող նե րը մե կու սաց վում են 6 օր ժամ կե տով և  են թարկ վում են 
կան խար գե լիչ բուժ ման, ո րի դեպ քում ընտ րու թյան պրե պա րատ է ստրեպ տո-
մի ցի նը՝ 0,5 գ ՝ օ րը 2 ան գամ, կա րե լի է կի րա ռել նաև տետ րա ցիկ լին, դոք սի ցիկ-
լին, սուլ ֆա մե տոք սո զոլ-տրի մե տոպ րիմ:

Ժան տախ տով հի վանդ նե րի հա մար նա խա տես ված հի վան դա նոց նե-
րում աշ խա տում են հա տուկ պաշտ պա նիչ հա գուստ նե րով, որն էլ հա նում և 
հագ նում են հա տուկ կա նոն նե րով: Ժան տախ տի օ ջախ նե րում կա տար վում 
են կան խար գե լիչ պատ վաս տում ներ՝ հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցում նե-
րով: Ա ռաջ նա հերթ պատ վաս տում են հո վիվ նե րին, որ սորդ նե րին, հա կա ժան-
տախ տա յին կա յան նե րի աշ խա տող նե րին: Օգ տա գոր ծում են ժան տախ տա յին 
EV շտա մի բակ տե րիա նե րից պատ րաստ ված կեն դա նի պատ վաս տան յութ: 
Վակ ցի նան օգ տա գոր ծում են վեր մաշ կա յին կամ ներ մաշ կա յին: Վակ ցի նա-
ցիա յից հե տո ա ռա ջա նում է հա րա բե րա կան ի մու նի տետ մինչև 6 ա միս տևո-
ղու թյամբ: Շ նոր հիվ վակ ցի նա ցիա յի՝ հի վան դա ցու թյու նը նվա զում է, սա կայն 
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հի վան դու թյու նը կա րող է զար գա նալ նույ նիսկ այդ դեպ քում, ուստի ժան տախ-
տի օ ջախ նե րում մշտա պես հար կա վոր է անց կաց նել սա նի տա րաբացատրա-
կան աշ խա տանք ներ:
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Սի բիր յան խո ցը ( սի բի րախտ) սուր ման րէա յին զոո նոզ վա րակ է, ո րը բնու-
թագր վում է ին տոք սի կա ցիա յով, մաշ կի, ավ շա հան գույց նե րի և ներ քին օր-
գան նե րի սե րոզ-հե մո ռա գիկ բոր բո քու մով, ըն թա նում է մաշ կա յին յու րա հա-
տուկ կար բուն կու լի ա ռա ջաց մամբ կամ սեպ տիկ ձևով:

Պատ մա կան տվյալ նե րը
Սի բիր յան խո ցը հին ժա մա նակ նե րից հայտ նի է «սուրբ կրակ» և  այլ ա նուն-

նե րով: Ռու սաս տա նում հի վան դու թյու նը լայ նո րեն տա րած ված էր Սի բի րում և  
այդ պատ ճա ռով ստա ցավ սի բիր յան խոց ան վա նու մը: Ռուս բժիշկ Ս. Ս. Անդ-
րեևս կին (1788 թ.) հի վանդ կեն դա նի նե րի և մարդ կանց սի բիր յան խո ցի հա-
րու ցիչ նե րը նույ նա կա նաց րեց, ո րով ա պա ցու ցեց կեն դա նի նե րից մար դուն 
վա րա կի փո խանց ման հնա րա վո րու թյու նը: Սի բի րախ տի սպոր նե րը կի րառ վել 
են որ պես կեն սա բա նա կան զենք՝ ԱՄՆ-ի և նախ կին Խորհր դա յին Միու թյան 
կող մից:

Որ պես զենք՝ այն կա րող է տա րած վել ա վիա ցիոն ուժե րի կամ սպրեյ-սար-
քե րի մի ջո ցով:

Աշ խար հագ րու թյու նը: Էն դե միկ է Աֆ րի կա յի, Ա սիա յի երկր նե րում՝ չնա յած 
ի րա կա նաց վող պատ վաստ ման ծրագ րե րին:

Սի բի րախ տը էնդ եմիկ է նաև Հա յաս տա նի հա մար և պար բե րա բար ար ձա-
նագր վում է ազ գաբ նակ չու թյան շրջա նում՝ որ պես ա ռան ձին դեպ քեր կամ տե-
ղա յին բռնկում ներ: Օ րի նակ՝ 2008-ին եր կու դեպք ար ձա նագր վել է Ար մա վի-
րի մար զում, իսկ 2012-ին՝ 11 դեպք՝ Գե ղար քու նի քի մար զում: Գե րակշ ռում էին 
40-59 տա րե կան նե րը: Ա մե նից շատ հի վան դու թյու նը տա րած ված էր ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի խնամ քով զբաղ վող ան ձանց (45,5%), ա պա հո վիվ նե րի (36,3%) 
շրջա նում: Վա րակ ման հիմ նա կան ռիս կի գոր ծո նը հում մսամ թեր քի մշա կումն 
է (54,5%), ա պա հի վանդ կեն դա նու (27,3%), ինչ պես նաև պատ վաստ ված կեն-
դա նի նե րի հետ շփու մը (18,2%): 

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Սի բիր յան խո ցի հա րու ցի չը Bacillus anthracis-ն  է, ո րը պատ կա նում է Bacillus 

ցե ղին և Bacillaceae ըն տա նի քին: Այն սպոր ա ռա ջաց նող խո շոր գրամդ րա կան 
ցու պիկ է: Լավ ա ճում է մսա պեպ տո նա յին մի ջա վայ րում: Պա րու նա կում է պա-
տի ճա յին և սո մա տիկ հա կա ծին ներ: Վե գե տա տիվ ձևը ար տադ րում է սպի տա-
կու ցա յին հա մա լիր և կազմ ված է ե րեք գոր ծոն նե րից՝ լե տալ (նեկ րո տիկ), այ-
տու ցա յին (բոր բո քա յին) և պ րո տեկ տիվ (ի մու նո գեն): Վե գե տա տիվ ձևը ա րագ 
ոչն չա նում է սո վո րա կան դե զին ֆեկ ցող նյու թե րի ազ դե ցու թյու նից, ե ռա ցու-
մից: Ս պոր ներն ան հա մե մատ կա յուն են և հո ղում պահ պան վում են տասն յակ 
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տա րի ներ: Ավ տոկ լա վում (110°C) ոչն չա նում են 40 րո պե անց: Հա րու ցի չը սպո րի 
է վե րած վում թթված նի հետ շփման դեպ քում, ո րը հան գեց նում է հո ղի աղ-
տոտ մա նը: Ս պոր նե րով աղ տոտ ված հո ղը փո խանց ման գոր ծոն է կեն դա նի-
նե րի հա մար:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Վա րա կի աղբ յուր են տնա յին հի վանդ կեն դա նի նե րը՝ ձիե րը, ուղ տե րը, խո-

զե րը, ոչ խար նե րը և  այլն: Վա րակ ված խո տա կեր կեն դա նի նե րը և հո ղը ռե-
զեր վո ւար են: Ա մե նից հա ճախ հի վան դու թյու նը փո խանց վում է կոն տակ տա-
յին ճա նա պար հով, հազ վա դեպ՝ ա լի մեն տար, օ դա կա թի լա յին և տ րանս մի սիվ 
ճա նա պարհ նե րով:

Մար դը վա րակ վում է նաև հի վանդ կեն դա նու ար տա թո րանք նե րի, մոր-
թու, ներ քին օր գան նե րի մի ջո ցով: Հա րուց չի մե խա նի կա կան փո խանց ման մեջ 
նշա նա կու թյուն ունեն նաև ար յու նա ծուծ մի ջատ նե րը:

Ա ռա վե լա պես հի վան դա նում են վա րակ ված կեն դա նի նե րի, նրանց մսի, 
բրդի, ինչ պես նաև կեն դա նա կան ծագ ման այլ ապ րանք նե րի հետ շփվող մար-
դիկ: Մար դը մար դու հա մար վա րա կիչ չէ:

Տար բե րում են սի բիր յան խո ցի հետև յալ կլի նի կա կան ձևե րը՝ մաշ կա յին, 
բե րա նըմ պա նա յին, ին տես տի նալ և  ին հալ յա ցիոն: Մաշ կա յին ձևին բնո րոշ է 
ա մառ-ա շուն սե զո նայ նու թյու նը:

Ին հալ յա ցիոն սի բի րախ տը հան դի պում է հազ վա դեպ, և նույ նիսկ մեկ 
դեպ քը պետք է կեն սաա հա բեկ չու թյան կաս կած ա ռա ջաց նի: Սի բի րախ տի 
հա րուց չի՝ որ պես կեն սա բա նա կան զեն քի, կի րա ռու մը գրանց վել է Ս վերդ-
լովս կում (79 դեպք, 68 մահ), ԱՄՆ-ում (11 ին հալ յա ցիոն դեպք, 5 մահ): Ին-
հալ յա ցիոն սի բի րախ տի մա հա ցու թյու նը հաս նում է 100%-ի: ԱՀԿ տվյալ նե-
րով (1970 թ.) 50 կգ ս պոր պա րու նա կող փո շին հան գեց նում է 100.000 մահ-
վան դեպ քի:

Գ լո բալ հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը: Սի բիր յան խո ցի ի րա կան տա րած վա-
ծու թյու նը մարդ կանց շրջա նում ան հայտ է: Մի ջին տվյալ նե րով աշ խար հում 
սի բի րախ տով մար դու վա րակ վե լու տա րե կան 2000-20000 նոր դեպ քեր են 
գրանց վում, ո րոն ցից 95%-ը կազ մում է մաշ կա յին ձևը: 1900-2005թթ. մաս նա-
գի տա կան գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը հայտ նա բե րել է ին հալ յա ցիոն սի-
բի րախ տի միայն 82 ար ձա նագր ված դեպք:

Ախ տա ծա գու մը և  ախ տա բա նա կան ա նա տո միան
Մաշ կա յին ձևի դեպ քում հա րուց չի մուտ քի դու ռը սո վո րա բար վնաս ված 

մաշկն է:
Այն հազ վա դեպ է օր գա նիզմ ներ թա փան ցում շնչա ռա կան կամ ստա-

մոքսաա ղի քա յին ուղու լոր ձա թա ղան թով: 
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B. anthracis-ը ար տադ րում է վի րու լեն տու թյան ե րեք գոր ծոն՝ պաշտ պա նող 
հա կա ծին (PA), լե տալ գոր ծոն (LF) և  այ տու ցի գոր ծոն (EF): Հա րուց չի պա տի ճը 
պա րու նա կում է հա կաֆա գո լի տիկ գոր ծոն, որն ա պա հո վում է ինչ պես ֆա գո-
ցի տո զի, այն պես էլ շի ճու կի կա տիո նիկ սպի տա կուց նե րով քայ քայ ման հան-
դեպ կա յու նու թյու նը:

Տոք սին նե րի ե րեք գե ներ ծրագ րա վո րում են: Ե րեք էկ զո տոք սին նե րը, 
խմբա վոր վե լով, ա ռա ջաց նում են եր կու եր կա կի տոք սին ներ՝ PA + LF - լե տալ 
տոք սին (LT) և PA + EF - այ տու ցի տոք սին (ET): Այդ եր կու եր կա կի էկ զո տոք-
սին նե րը (լե տալ տոք սին և  այ տու ցի տոք սին) անհ րա ժեշտ են վի րու լենտ լի-
նե լու հա մար: Հա րու ցիչ նե րի ներ թա փանց ման տե ղում ա ռա ջա նում է սի բի-
րա խո ցա յին կար բուն կուլ, ո րը սե րոզ – հե մո ռա գիկ բոր բոք ման և նեկ րո զի 
օ ջախ է, հյուս վածք նե րի այ տու ցով և ռե գիո նար լիմ ֆա դե նի տով: Լիմ ֆա դե-
նի տի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է մակ րո ֆա գե րի կող մից հա րուց չի 
կլան մամբ:

Կ լի նի կա կան նկա րա գի րը
Մաշ կա յին ձև: Սի բիր յան խո ցի մաշ կա յին ձևի ին կու բա ցիոն շրջա նը տա-

տան վում է մի քա նի ժա մից մինչև 14 օր: Հի վան դու թյան այս ձևը կազ մում է բո-
լոր դեպ քե րի 98-99%-ը: Ա մե նից հա ճախ մաշ կա յին ձևի դեպ քում հան դի պում 
է կար բուն կուլ յոզ ձևը, հազ վա դեպ՝ է դե մա տոզ, բուլ յոզ և  է րի զի պե լոիդ ձևե-
րը: Ախ տա հար վում են հիմ նա կա նում մարմ նի բաց մա սե րը: Հի վան դու թյունն 
ա ռա վել ծանր է ըն թա նում, ե թե կար բուն կու լը տե ղա կայ ված է գլխի, պա րա-
նո ցի, բե րա նի և ք թի լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա: Սո վո րա բար լի նում է մեկ կար-
բուն կուլ, բայց եր բեմն դրանց քա նա կը հաս նում է 10-20-ի և  ա վե լիի: Մաշ կի 
վնաս ված տե ղում հեր թա կա նու թյամբ զար գա նում է բիծ-պա պու լա-վե զի կու-
լախոց: Բի ծը լի նում է 1-3 մմ տ րա մա չա փով, կարմ րա մա նու շա կա գույն ե րան-
գով, ան ցավ, նման վում է մի ջա տի խայ թո ցից ա ռա ջա ցած բծին: Մի քա նի ժամ 
անց բի ծը վե րած վում է կարմ րապղնձա գույն պա պու լա յի: 12-24 ժամ անց պա-
պու լան վե րած վում է 2-3 մմ տ րա մագ ծով բշտի կի՝ լցված սե րոզ հե ղու կով, ո րը 
մգա նում է, դառ նում է ար յու նա յին: Քո րե լու դեպ քում կամ ա ռանց մի ջամտու-
թյան բշտի կը պայ թում է, և ձ ևա վոր վում է խոց: Խո ցի շուրջն ա ռա ջա նում են 
երկ րոր դա յին դուստր վե զի կուլ ներ: Այդ տարրերն անց նում են զար գաց ման 
նույն փու լե րը, ինչ ա ռաջ նա յին վե զի կու լը և միա ձուլ վե լով՝ մե ծաց նում են մաշ-
կի ախ տա հա րու մը: Մեկ օր անց խո ցը հաս նում է 8-15 մմ–ի: Նոր ա ռա ջա ցած 
«դուստր» վե զի կուլ նե րը, հայտն վե լով խո ցի շուր ջը, պայ մանա վո րում են խո ցի 
էքս ցենտ րիկ ա ճը: Խո ցի կենտ րո նա կան մա սը նեկ րո զի է են թարկ վում և 1-2 
շա բաթ անց վե րած վում է սև,  ան ցավ ստրու պի (կե ղան քի), ո րի շուր ջբոլորը 
պատ ված է ար տա հայտ ված, կար միր ե րան գով բոր բո քա յին թմբի կով: Կար-
բուն կու լի շուրջը ձևա վոր վում է այ տուց, ո րը հատ կա պես ար տա հայտ ված է 
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են թա մաշ կա յին բջջան քով հա րուստ տե ղե րում, օ րի նակ՝ դեմ քին, պա րա նո ցին: 
Կար բուն կու լի չափ սե րը տա տան վում են մի քա նի մմ–ից մինչև 10 սմ: Եր բեմն 
կար բուն կուլ նե րը կա րող են ընդգր կել ա վե լի մեծ տա րածք ներ: Կար բուն կու լի 
լո կա լի զա ցիան դեմ քին (քիթ, շրթունք ներ, այ տեր) շատ վտան գա վոր է, քա նի 
որ այ տու ցը կա րող է տա րած վել շնչա ռա կան ուղի նե րի վե րին հատ ված ներ և 
հան գեց նել շնչա հեղ ձու թյան և մահ վան: Սի բիր խոց յան կար բուն կու լը նեկ րո-
զի շրջա նում ան ցավ է նույ նիսկ ա սե ղով ծա կե լիս, ո րը կար ևոր ախ տա նիշ է 
տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման հա մար: Մաշ կա յին սի բի րախ տի դեպ քում լիմ ֆա-
դե նի տը սո վո րա բար ան ցավ է (նկ. 12, 13): Մաշ կա յին սի բի րախ տի է դե մա տոզ 
ձևը բնո րոշ վում է այ տու ցի զար գա ցու մով՝ ա ռանց նկա տե լի կար բուն կու լի առ-
կա յու թյան: Հի վան դու թյան ա վե լի ուշ շրջա նում ձևա վոր վում է նեկ րոզ և մեծ 
չափ սե րի խոց: 

Բուլ յոզ ձևի դեպ քում մուտ քի դռան տե ղում ա ռա ջա նում է բուշտ՝ հե մո ռա-
գիկ հե ղու կի պա րու նա կու թյամբ: Բշ տի նեկ րո զից հե տո ձևա վոր վում է խոց, 
ո րը ձեռք է բե րում կար բուն կու լի տեսք: Է րի զի պե լոիդ ձևի դեպ քում ա ռա-
ջա նում են մեծ քա նա կու թյամբ բշտեր՝ ան գույն հե ղու կի պա րու նա կու թյամբ, 
ո րոնք վե րած վում են խո ցե րի: Մաշ կա յին սի բի րախ տի դեպ քում հի վանդ նե-
րի 80%-ի մոտ հի վան դու թյունն ըն թա նում է թեթև և մի ջին ծան րու թյամբ, իսկ 
20%-ի մոտ՝ ծանր: Հի վան դու թյան թեթև ձևի դեպ քում ին տոք սի կա ցիան ար-
տա հայտ ված է չա փա վոր: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը նոր մալ է կամ սուբ ֆեբ-
րիլ: 2-3-րդ շա բաթ վա վեր ջում ստրու պը վե րա նում է, ձևա վոր վում է գրա նու-
լա ցիոն խոց: Կար բուն կու լի տե ղում մնում է կո պիտ սպի: Հի վան դու թյան թեթև 
ձևն ա վարտ վում է ա ռող ջաց մամբ: 

Մի ջին ծան րու թյան և ծանր դեպ քե րում դիտ վում է կոտրտ վա ծու թյուն, 
գլխա ցավ: 2-րդ  օր վա վեր ջում մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 
39-40°C, խան գար վում է սիրտանոթային հա մա կար գի գոր ծու նեու թյու նը: 
Հի վան դու թյան բա րեն պաստ ըն թաց քի դեպ քում 5-6-րդ  օ րը ջեր մու թյու նը 
կտրուկ իջ նում է, ընդ հա նուր և տե ղա յին ախ տա նիշ նե րը մեղ մա նում են, այ-
տու ցը աս տի ճա նա բար իջ նում է, լիմ ֆա դե նի տը՝ վե րա նում:

Կան խա տե սու մը 
Սի բիր յան խո ցի մաշ կա յին ձևի դեպ քում ել քը սո վո րա բար բա րեն պաստ է:

Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Տար բե ր վում է. 

- փա փուկ հյուս վածք նե րը նեկ րո զաց նող վա րակ նե րից, մաս նա վո-
րա պես՝ A խմբի Streptococ-ից և Clostridium-ից հա րուց վող: Այս 
դեպ քում հա ճախ առ կա է ծանր հա մա կար գա յին ին տոք սի կա ցիա, 
վաղ շրջա նում ցա վը սո վո րա բար ա վե լի սաս տիկ է:
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- ցել յու լի տից (հա րու ցիչ նե րը staphylococcus և streptococcus). այս 
դեպ քում ախ տա հար ման հատ վա ծում նա խա պես կա րող է լի նել 
վնաս ման կամ տրավ մա յի առ կա յու թյու ն: Այս դեպ քում կեղև չի 
ձևա վոր վում, և շո շա փու մը սո վո րա բար ցա վոտ է։

- ժան տախ տից (հա րու ցի չը՝ Yersinia pestis): Առ կա է ար տա հայտ ված 
ին տոք սի կա ցիա և 

- խիստ ցա վոտ ռե գիո նար լիմ ֆա դե նիտ՝ բու բո նի ա ռա ջաց մամբ, 
խո ցո տում ներ և կեղև ներ չեն ձևա վոր վում:

- նեկ րո զաց նող հա սա րակ հեր պե սա յին վա րա կից (HSV), ա վե-
լի հա ճախ հան դի պում է ճնշված ի մուն պա տաս խա նով ան ձանց 
շրջա նում:

- օր ֆից (հա րու ցի չը՝ օրֆ վի րուս, պա րա պօքս վի րուս), հան դի պում է 
գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող նե րի շրջա նում, բնու թագր վում է 
մուտ քի դռնե րում պուս տու լա նե րի ա ռա ջաց մամբ, ո րոնք զար գա-
նում են և վե րած վում թաց հան գու ցիկ նե րի: Կեղև չի ձևա վոր վում, 
այ տու ցը բա ցա կա յում է:

Ին տես տի նալ ձև: Գաղտ նի շրջա նը մի ջի նը տևում է 1-6 օր: Հի վան դու թյու-
նը սկսվում է սուր ՝ ընդ հա նուր թու լու թյամբ, ա խոր ժա կի ան կու մով, տեն դով 
(մինչև 39°C): Հի վան դու թյան 2–4-րդ  օր վա նից ո րո վայ նում ի հայտ են գա լիս 
սաս տիկ ցա վեր: Ավելա նում են փսխու մը, ո րը կա րող է լի նել ար յու նա յին կամ 
սուր ճի նստված քի նման, և  ար յու նա յին փոր լու ծու թյու նը (ո րոշ դեպ քե րում 
ջրա յին բնույ թի): Շո շափ ելիս ո րո վայ նը փքված է, ար տա հայտ ված ցա վոտ: Այ-
նու հետև դիտ վում է ո րո վայ նի շրջագ ծի մե ծա ցում, տա րա ծուն աս ցիտ: Շա-
րու նակ վում է ար յու նա յին փսխու մը և փոր լու ծու թյու նը, ա ռա ջա նում է շո կա յին 
վի ճակ: Մա հա ցու թյու նը այս դեպ քում կա րող է կազ մել է 25-60%, հա կա բիո-
տիկ ներ կի րա ռե լու դեպ քում՝ ա վե լի քիչ:

Սի բիր յան խո ցի ին տես տի նալ ձևը տար բե րակ վում է ո րո վայ նա յին տի ֆից, 
բակ տե րիա յին և  ա մեո բա յին դի զեն տե րիա յից, ինչ պես նաև սուր ո րո վայ նից:

Ո րո վայ նա յին տի ֆի (հա րու ցի չը՝ Salmonella typhi abdominalis) և բակ տե-
րիա յին դի զեն տե րիա յի (հա րու ցի չը՝ Shigella dysenteriae) դեպ քում կլի նի կա կան 
նշան նե րը կա րող են նման վել, սա կայն աս ցիտ չի զար գա նում:

Ա մեո բա յին դի զեն տե րիա յի (հա րու ցի չը՝ E. histolytica) դեպ քում վա րա կու-
մից հե տո կլի նի կա կան նշան ներն աս տի ճա նա բար զար գա նում են 3-4 շա-
բաթ վա ըն թաց քում: Բ նո րոշ է ձգձգվող ըն թաց քը, ո րո վայ նի ընդ հա նուր 
ցա վո տու թյու նը:

Սուր ո րո վայ նից սի բիր յան խո ցը տար բեր վում է նրա նով, որ սկսվում է 
ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիա յով և ոչ թե ո րո վայ նա ցա վով: Աս ցի տը ա վե լի բնո-
րոշ է ին տես տի նալ սի բի րախ տին և  ա վե լի քիչ բնո րոշ է ա պեն դի ցի տին կամ 
նման վի ճակ նե րին:
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Բե րա նըմ պա նա յին ձև: Գաղտ նի շրջա նը տևում է 1-6 օր (սո վո րա բար 2-5 
օր): Ս կիզ բը սուր է, բնո րոշ է տեն դը, ֆա րին գի տը, դիս ֆա գիան, օ դի նո ֆա-
գիան, դեմ քի և պա րա նո ցի ար տա հայտ ված այ տու ցը և ռե գիո նար լիմ ֆա դե-
նի տը: Հի վան դու թյան 2-րդ շա բա թում ախ տա հար ման օ ջախ նե րում զար գա-
նում է կենտ րո նա կան մե ռու կա ցում և խո ցո տում: Խո ցե րը ծածկ վում են բաց 
շա գա նա կա գույն կամ մոխ րա գույն պսևդո մեմբ րա նով: Հ նա րա վոր է շնչա-
ռու թյան խան գա րում: Սի բիր յան խո ցի բե րա նըմ պա նա յին ձևը անհ րա ժեշտ է 
տար բե րել դիֆ թե րիա յից, ստրեպ տո կո կա յին և  էն տե րո վի րու սա յին բշտի կա-
վոր ֆա րին գի տից, ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ լեո զից:

Դիֆ թե րիան (հա րու ցի չը՝ Corynebacterium diptheriae) հիմ նա կա նում հան-
դի պում է 15-ից ցածր տարիքի չպատ վաստ ված ե րե խա նե րի շրջա նում: Սո վո-
րա բար խո ցա յին կամ նեկ րո տիկ վեր քե րը բա ցա կա յում են:

Ստ րեպ տա կո կա յին ֆա րին գիտ (հա րու ցի չը՝ Streptococcus pyogenes). սո վո-
րա բար ա մե նաար տա հայտ ված նշա նը էք սու դա տիվ ֆա րին գիտն է, նեկ րո տիկ 
խո ցեր չկան: Պա րա նո ցի այ տուց չի ա ռա ջա նում, սա կայն կա րող է լի նել պա-
րա նո ցի ար տա հայտ ված լիմ ֆա դե նիտ:

Էն տե րո վի րու սա յին վե զի կուլ յար ֆա րին գիտ (հա րու ցի չը՝ coxsackievirus): 
Փա փուկ քիմ քին, ուվու լա յի վրա կամ նշիկ նե րի ա ռա ջնա յին մա կե րե սին լի նում 
են փոքր բշտիկ ներ: Սո վո րա բար հան դի պում է ե րե խա նե րի շրջա նում:

Ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ լեո զը (հա րու ցի չը Էբշ տեյն- Բա րի հեր պես վի րուսն 
է՝ EBV) բա վա կա նին տա րած ված է ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում: Ըն թա նում 
է հետև յալ ախ տա նիշ նե րով՝ տեն դ, տոն զի լի տ, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա , 
գե նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիա և ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ ա տի-
պիկ մո նո նուկ լեար նե րի առ կա յու թյուն: Պա րա նո ցի այ տուց սո վո րա բար չի 
լինում:

Ին հալ յա ցիոն ձև: Գաղտ նի շրջա նը 1- 6 օր է: Վաղ շրջա նում, ո րը տևում է 2 
- 4 օր, նկատ վում են թու լու թյուն, հոգ նա ծու թյուն, մկա նա ցա վեր, տենդ: Վե րին 
շնչու ղի նե րի ախ տա հար ման ախ տա նիշ նե րը (ռի նիտ, քթի փակ վա ծու թյուն, 
հար բուխ) հա ճախ բա ցա կա յում են: Թո քե րի հե տա զո տու թյամբ չկան ախ տա-
բա նա կան հայտ նա բե րում ներ: Այս շրջա նից հե տո, ո րը տևում է մի քա նի ժա-
մից մինչև 2 օր, հնա րա վոր է կլի նի կա կան վի ճա կի կար ճատև լա վա ցում:

Հի վան դու թյան երկ րորդ շրջա նում սկսվում են ար տա հայտ ված տենդ, 
ա ռատ քրտնար տադ րու թյուն, հևոց, ռես պի րա տոր դիսթ րես, ստրի դոր, ցիա-
նոզ, կրծքա վան դա կի ցավ: Զար գա նում են հե մո ռա գիկ պլևրիտ, թո քի այ տուց: 
Խոր խը մա կարդ վում է բա լի դոն դո ղի նման, պա րու նա կում է մեծ քա նա կու-
թյամբ հա րու ցիչ ներ: Մա հը վրա է հասնում ժա մե րի կամ օ րե րի ըն թաց քում, 
տոք սիկ շո կից կամ շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նից:

Սի բիր յան խո ցի ին հալ յա ցիոն ձևը տար բե րվում է վի րու սա յին թո քա բոր-
բից, ար տա հի վան դա նո ցա յին բակ տե րիա յին թո քա բոր բից, ժան տախ տից:
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Վի րու սա յին թո քա բորբ (հա րու ցիչ նե րը՝ գրի պի վի րուս, հան տա վի րուս, 
ռես պի րա տոր-սին տի ցիալ վի րուս (RSV), ցի տո մե գա լո վի րուս (CMV): 

Գ րի պը սո վո րա բար սե զո նա յին է (հոկ տեմ բեր-մարտ): Հան տա վի րու սի 
դեպ քում նշվում է շփում մկնե րի հետ:

RSV–ը հիմ նա կա նում դիտ վում է ե րե խա նե րի շրջա նում, սա կայն կա-
րող է թո քա բորբ ա ռա ջաց նել նաև ծե րե րի շրջա նում, ունի ձմեռ-գա րուն 
սե զո նայ նու թյուն: 

CMV-ը սո վո րա բար հան դի պում է ի մուն պա տաս խա նի ընկճ մամբ հի վանդ-
նե րի դեպ քում:

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բակ տե րիալ թո քա բոր բը հազ վա դեպ է ունե նում 
սի բի րախ տի ին հալ յա ցիոն ձևի նման ֆուլ մի նանտ ըն թացք: Սո վո րա բար հան-
դի պում է թո քա յին կամ այլ հի վան դու թյուն ունե ցող տա րեց նե րի շրջա նում:

Ժան տախտ (հա րու ցի չը՝ Yersinia pestis). ար յու նախ խու մը հա մե մա տա բար 
ա վե լի հա ճախ դիտ վում է ժան տախ տի թո քա յին ձևի դեպ քում և  ա վե լի հազ-
վա դեպ է սի բի րախ տի ին հալ յա ցիոն ձևի դեպ քում:

Ախ տո րո շու մը
Ախ տո րո շու մն ի րա կա նաց վում է հիմ նա կա նում կլի նի կա հա մա ճա րա կա-

բա նա կան և լա բո րա տոր տվյալ նե րի հի ման վրա:
Պայ մա նա վոր ված կլի նի կա կան ձևով՝ հե տա զոտ ման են թա կա են կար-

բուն կու լի պա րու նա կու թյու նը (մաշ կա յին ձև), խոր խը և  ար յու նը (ին հալ յա ցիոն 
ձև), ար յու նը և կ ղան քը (ին տես տի նալ ձև): 

Հե տա զոտ ման մե թոդ նե րից կա տար վում են քսու քի ման րա դի տում, հե տա-
զոտ վող նյու թի ցանքս, ա լեր գիկ փորձ՝ են թա մաշ կա յին անտ րաք սի նով, որը 
ար դեն հի վան դու թյան 5-րդ  օր վա նից տա լիս է դրա կան արդ յունք: 

Վա ղա ժամ ախ տո րոշ ման հա մար եր բեմն օգ տա գոր ծում են ի մու նոֆ լո րէս-
ցեն տա յին մե թո դը:

Ռետ րոս պեկ տիվ ստուգ վում է Աս կո լիի պրե ցի պի տա ցիա յի ռեակ ցիան, 
ինչ պես նաև կա տար վում է ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն:

Բու ժու մը
Սի բիր յան խո ցի է թիոթ րոպ բու ժումն անց կաց վում է հա կա բոր բո քա յին 

դե ղա մի ջոց նե րով և հա կա սի բիր խո ցա յին ի մու նոգ լո բու լի նով: Ն շա նակ վում է 
պե նի ցի լին 6-24 մլն  օր վա ըն թաց քում մինչև հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րի 
ան հե տա ցու մը (7-8 օ րից ոչ պա կաս): Սի բիր յան խո ցի պա թո գե նե տիկ թե րա-
պիա յի դեպ քում օգ տա գործ վում են պլազ մա, ալ բու մին, կո լոիդ և կ րիս տա-
լոիդ լու ծույթ ներ: Ն շա նակ վում են նաև գլյո կո կոր տի կոս տե րոիդ ներ: Ին ֆեկ-
ցիոն տոք սիկ շո կի բու ժումն անց կաց վում է հա մա պա տաս խան լու ծույթ նե րի 
և դե ղո րայ քի մի ջո ցով: 
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Մաշ կա յին ձևի դեպ քում տե ղա յին բու ժում անհ րա ժեշտ չէ, վի րա բու ժա կան 
մի ջամ տու թյու նը կա րող է հան գեց նել գործընթացի գե նե րա լի զա ցիա յի: 

Ն շա նակ վում է պա րէն տե րալ ցիպ րոֆ լոք սա ցին՝ 400 մգ, օ րը 2 ան գամ կամ 
դոք սի ցիկ լին՝ 100 մգ, օ րը 2 ան գամ: Կա րե լի է նաև ռի ֆամ պին: 

Ին տես տի նալ և  ին հալ յա ցոն սի բի րախ տի բու ժումն անց կաց վում է նույն 
չա փա բաժ նով՝ 60 օր: Ցիպ րոֆ լոք սա ցին ն /ե և per os հա մա տեղ մեկ կամ եր կու 
լրա ցու ցիչ հա կա բակ տե րիալ պրե պա րատ նե րով՝ ռի ֆամ պին, վան կո մի ցին, 
պե նի ցի լին, ամ պի ցի լին, քլո րամ ֆե նի կոլ, ի մի պե նեմ, կլին դա մի ցին և կ լա րիթ-
րո մի ցին: Այ նու հետ շա րու նակ վում է per os ցիպ րոֆ լոք սա ցին՝ 500 մգ, per os, 
օ րը 2 ան գամ կամ դոք սի ցիկ լին՝ 100 մգ, per os, օ րը 2 ան գամ:

Կան խար գե լու մը
Կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը մեծ նշա նա կու թյուն ունեն. հայտ նա-

բեր վում և լիկ վի դաց վում են հի վանդ կեն դա նի նե րը: Հայտ նա բեր ված հի վանդ 
կեն դա նի նե րին հար կա վոր է ա ռանձ նաց նել, իսկ նրանց դիակ նե րը՝ այ րել: 
Մոր թին ախտահանելու հա մար կատարում են պա րա ֆոր մա լի նա յին դե զին-
ֆեկ ցիա: Այն ան ձինք, ով քեր շփվել են հի վանդ կեն դա նի նե րի հետ, առնվազն 
երկու շաբաթ պետք է լի նեն բժշկի հսկո ղու թյան տակ: Հի վան դու թյան զար-
գաց ման դեպ քում անց կաց վում է հա կա բակ տե րիալ թե րա պիա: Մեծ նշա նա-
կու թյուն ունի մարդ կանց և կեն դա նի նե րի պատ վաս տու մը, ո րի հա մար օգ տա-
գոր ծում են չոր կեն դա նի վակ ցի նա:
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Բո տու լիզ մը (Botulismus) ծանր հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագր վում է բո-
տու լո տոք սի նով նյար դա յին հա մա կար գի, գե րա զան ցա պես եր կա րա վուն 
ուղե ղի և  ող նու ղե ղի ախ տա հար մամբ՝ օֆ թալ մոպ լե գիկ և բուլ բար հա մախ-
տա նիշ նե րի զար գաց մամբ։

Պատ մա կան տվյալ ներ
Հի վան դու թյան ա նու նը ծա գել է լա տի նե րեն botulus՝ եր շիկ բա ռից։ Ա ռա-

ջին կլի նի կահա մա ճա րա կա բա նա կան նկա րագ րու թյու նը տվել է բա նաս տեղծ 
և բ ժիշկ Յ. Կեր նե րը 1821թ -ին։ XIX դա րում այս հի վան դու թյու նը բազ միցս նկա-
րագր վել է Ռու սաս տա նում «իխ տիիզմ» ա նու նով և կապ վել է ապխ տած կամ 
աղ դրած ձկան հետ։ 1895թ. Է. Վան Էր մենգը խո զա պուխ տի մնա ցորդ նե-
րից և մա հա ցած մար դու ա ղիք նե րից ան ջա տել է հա րու ցի չը և կո չել Bacillus 
botulinum։

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը 
Բո տու լիզ մի հա րու ցի չը Сl. Botulinum-ն  է, ո րը պատ կա նում է Clostridium 

ցե ղի Bacillaceae ըն տա նի քին։ Ա նաե րոբ, շար ժուն (մտրակ նե րի շնոր հիվ), սպոր 
ա ռա ջաց նող ցու պիկ է (4-9 x 0.6-0.9մկմ չա փե րով)։ Հայտ նի են հա րուց չի 7 
տե սակ ներ՝ А, В, С (α, β), D, Е, F, G, ո րոնք միմ յան ցից տար բեր վում են ար տադր-
վող տոք սի նի ան տի գե նա յին կա ռուց ված քով։ Հա յաս տա նում հան դի պում են 
գե րա զան ցա պես А, В, Е տի պե րը։ Clostridium butyricum և baratii ո րոշ շտա մեր 
նույն պես կա րող են տոք սին ար տադ րել:

Բո տու լիզ մի հա րու ցի չը լայ նո րեն տա րած ված է բնու թյան մեջ, առ կա է հո-
ղում։ Բազ մաց ման և տոք սի նա գո յաց ման հա մար ա ռա վել բա րեն պաստ մի ջա-
վայր է դիա կա յին նյու թը։ Բո տու լո տոք սինն ար տադր վում է վե գե տա տիվ ձևե-
րի կող մից։ Խիստ ա նաե րոբ պայ ման նե րը, հատ կա պես Е սե րո տի պի հա մար ոչ 
միշտ են անհ րա ժեշտ։ Կ լոստ րի դիում նե րի սպո րա յին ձևե րը կա րող են պահ-
պան վել 6°С պայ ման նե րում մի քա նի ա միս, 100°С-ում՝ մի քա նի ժամ, 120°С-ում՝ 
30 րո պե։ Բակ տե րիա նե րի վե գե տա տիվ ձևե րը պա կաս կա յուն են շրջա կա մի-
ջա վայ րում, ոչն չա նում են 60°С-ում։ Բո տու լո տոք սի նը ա մե նաու ժեղ կեն սա բա-
նա կան թույնն է: A տոք սի նի LD50-ը 70 կգ կշ ռող մար դու հա մար հետև յալն է.

 y  նե րե րա կա յին 0,09-0,15 բգ,
 y  ին հալ յա ցիոն 0,70-0,90 բգ,
 y  ներ քին ըն դուն ման 70 բգ:
Օ րի նա կան կի րառ ման հա մար հա մաշ խար հա յին պա շա րը 1 գ  է (կոս մե տո-

լո գիա կան և բժշ կա կան նպա տակ նե րով): Տոք սի նը հա մա լիր է, ո րը կազմ ված 
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է նեյ րո տոք սի նից, հե մագլ յու տի նի նից և դեռևս չպար զա բան ված կեն սա բա-
նա կան հատ կու թյուն նե րով ոչ տոք սիկ սպի տա կու ցից։ Բո տու լո տոք սի նը քայ-
քայ վում է 80°С-ում 30 րո պեի ըն թաց քում, 100°С-ում՝ 10 րո պեում, ա րագ չե զո-
քաց վում է հիմ նա յին մի ջա վայ րում։

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Բո տու լիզ մը դաս վում է սապ րո զոո նոզ նե րի շար քին։ Հիմ նա կան ռե զեր-

վո ւա րը խո տա կեր կեն դա նի ներն են, հազ վա դեպ սառ նար յուն նե րը (ձկնե րը, 
փափ կա մար մին նե րը, խեց գետ նա կերպ նե րը), ո րոնք ջրի և կե րի հետ կլա նում 
են Сl.botulinum-ի սպոր նե րը։ Խո տա կեր կեն դա նի նե րը սո վո րա բար ա նըն կա-
լու նակ են տվյալ հա րուց չի նկատ մամբ։

Մար դը սնն դա յին բո տու լիզ մով հի վան դա նում է սպոր նե րով կոն տա մի-
նաց ված սննդամ թերք օգ տա գոր ծե լիս։ Ա մե նից հա ճախ փո խանց ման գոր-
ծոն ներն են՝ տնա յին պայ ման նե րում պա հա ծո յաց ման են թարկ ված մթեր քը 
(սունկ, բան ջա րե ղեն, ձկնե ղեն, միս, խո զի ճարպ և  այլն)։ 

ՀՀ-ում 2008-2014 թթ. ըն թաց քում գրանց վել է սննդա յին բո տու լիզ մի 123 
օ ջախ՝ 187 հի վանդ նե րով և 16 մահ վան դեպ քով: Մա հա ցու թյու նը կազ մել է 
8,6%: Հի վան դա ցած նե րի մեջ 0-14 տա րե կան ե րե խա նե րը կազ մել են 5,9%: 
Ա մե նա շատ դեպ քե րը գրանց վել են Եր ևա նում (28 դեպք), իսկ 10.000 բնակ չի 
հաշ վով ա մե նա բարձր հի վան դա ցու թյուն դիտ վել է Տա վու շի մար զում:

Ախ տա ծա գու մը և  ախ տա բա նա կան ա նա տո միան 
Հա րուց չի վե գե տա տիվ ձևե րը և բո տու լո տոք սի նը մար դու օր գա նիզմ 

են թա փան ցում հա րու ցի չով կոն տա մի նաց ված սննդամ թերք օգ տա գոր-
ծե լիս։ Թույ նի ազ դե ցու թյունն ուժե ղա նում է ստա մոք սում պրո տեո լի տիկ 
ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցու թյամբ։ Մար դիկ ա վե լի զգա յուն են А, В, Е սե րո տի-
պե րի նկատ մամբ։ Մի քա նի շճա տի պե րի բո տու լո տոք սին նե րի միա ժա մա-
նակ յա ազ դե ցու թյան դեպ քում նրանց տոք սիկ ազ դե ցու թյունն ուժե ղա նում 
է (սու մա ցիա)։

Բո տու լո տոք սի նը ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րից ներծծվում 
է ար յան հուն, ա ռա ջաց նում հարթ մկան նե րի պա րեզ, ա նոթ նե րի նե ղա ցում՝ 
նրանց հե տա գա պա րե զով և թա փան ցե լիու թյան բարձ րաց մամբ։ Բո տու լո-
տոք սի նի նկատ մամբ ա ռանձ նա հա տուկ զգա յու նու թյուն ունեն ող նու ղե ղի և  
եր կա րա վուն ուղե ղի մո տո նեյ րոն նե րը, ո րը դրսևոր վում է պա րա լի տիկ հա-
մախ տա նի շի զար գաց մամբ։ Խիստ ընկճ վում է պա րա սիմ պա թիկ հա մա կար գի 
գոր ծու նեու թյու նը գործ նա կա նո րեն ին տակտ սիմ պա թիկ նյար դա յին հա մա-
կար գի պայ ման նե րում։ Բո տու լո տոք սի նը պա շար ման է են թար կում խո լի նէր-
գիկ նյար դա յին վեր ջույթ նե րում ա ցե տիլ խո լի նի ձեր բա զա տու մը, ո րի հետ-
ևան քով զար գա նում են ծայ րա մա սա յին կաթ ված ներ։
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Բո տու լիզ մի ախ տա ծագ ման մեջ գլխա վոր դեր է կա տա րում հի պօք-
սիան, ո րի բո լոր ձևե րը դիտ վում են հի վան դու թյան ըն թաց քում։ Հա րա ճող 
սուր շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյան զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է մեծ 
մո տո նեյ րոն նե րի ակ տի վու թյան ընկճ մամբ, ո րոնք նյար դա վո րում են շնչա-
ռա կան մկան նե րը։ Հի պօք սիկ հի պօք սիան բո տու լիզ մի դեպ քում հա րա ճում է 
փսխման զանգ ված նե րով, թքով, սննդի մաս նիկ նե րով բրոնխ նե րի օբ տու րա-
ցիա յի հետ ևան քով, ո րը պայ մա նա վոր ված է ըմ պա նի, կո կոր դի և մակ կո կոր-
դի մկան նե րի պա րե զով։ Տոք սի նե միան ա ռա ջաց նում է պեն տո զո ֆոս ֆա տա-
յին շուն տի ֆեր մենտ նե րի, К–Nа պոմ պի ընկ ճում և պայ մա նա վո րում է հե միկ 
հի պոք սիա յի զար գա ցու մը։ 

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խու թյուն նե րը բո տու լիզ մի դեպ քում 
ունեն ոչ սպե ցի ֆիկ բնույթ և պայ մա նա վոր ված են խոր հի պոք սիա յով։ 

Կ լի նի կա կան պատ կե րը
Դա սա կար գու մը: Տար բե րում են սննդա յին, վեր քա յին, ին հա լա ցիոն և վաղ 

ման կա կան տա րի քի ե րե խա նե րի բո տու լիզմ:
Սնն դա յին բո տու լիզմ: Ին կու բա ցիոն շրջա նը տա տան վում է 2 ժա մից մինչև 

7 օր՝ կազ մե լով մի ջի նը 18-36 ժամ։ Բո տու լիզ մի հիմ նա կան հա մախ տա նիշ-
ներն են՝ լու ծան քա յին (պա րա լի տիկ), գաստ րոին տես տի նալ և  ին տոք սի կա-
ցիոն։ Հի վան դու թյան սկիզ բը սո վո րա բար սուր է։ Հի վանդ նե րին ան հանգս-
տաց նում են ցա վերն է պի գաստ րալ շրջա նում, սրտխառ նո ցը, փսխու մը, լու ծը։ 
Մարմ նի ջեր մաս տի ճանն ան փո փոխ է կամ սուբ ֆեբ րիլ։ Վաղ ախ տան շան-
նե րից են դյուր հոգ նե լիու թյու նը և հա րա ճող մկա նա յին թու լու թյու նը։ Հի վան-
դու թյան սկզբից 3-4 ժամ անց զար գա նում են գան գու ղե ղա յին նյար դե րի կո-
րիզ նե րի և տար բեր օր գան նե րի նյար դա վոր ման պա րա լի տիկ ախ տա հար ման 
ախ տա նիշ ներ, ո րոնք բնու թագր վում են սի մետ րի կու թյամբ (սի մետ րիկ վայ րէջ 
լու ծանք)։ 

Բո տու լիզ մի ա ռա ջին ոչ հազ վա դեպ հան դի պող ախ տա նիշ նե րից են բե րա-
նի չո րու թյու նը և  օֆ թալ մոպ լե գիկ նշան նե րը։ Հի վանդ նե րը գան գատ վում են 
տե սո ղու թյան վա տա ցու մից, աչ քե րի ա ռաջ «ցան ցի» կամ «մշու շի» առ կա յու-
թյան զգա ցու մից (III և IV զույգ գան գու ղե ղա յին նյար դե րի վնա սում)։ Կար դա-
լը դժվա րա ցած է կամ անհ նար ա կո մո դա ցիա յի կաթ վա ծի և  երկ տե սու թյան 
պատ ճա ռով։ Ա ռա ջա նում է միդ րիազ՝ լույ սի նկատ մամբ ռեակ ցիա յի նվազ-
մամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ, ակ նագն դե րի շարժ ման սահ մա նա փա կում ընդ-
հուպ լրիվ անհ նա րի նու թյուն (հա յաց քի պա րեզ), վե րին կո պի ի ջե ցում (պտոզ), 
ստրո բիզմ (շլու թյուն), հո րի զո նա կան նիս տագմ։ Կա րող է լի նել թույլ ա նի զո-
կո րիա (նկ. 14, 15)։

Ակ նա յին ախ տա նիշ նե րի հետ մեկ տեղ վաղ շրջանում ի հայտ են գա լիս նաև 
կլլման և խոս քի խան գա րում նե ր՝ պայ մա նա վոր ված IX և XII գան գու ղե ղա յին 
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նյար դե րի կո րիզ նե րի ախ տա հար մամբ։ Հի վանդ նե րի մոտ ա ռա ջա նում է ձայ-
նի խռպո տու թյուն, ան հաս կա նա լի խոսք, եր բեմն ՝ ա ֆո նիա։ Ըմ պա նի, մակ-
կոկոր դի և փա փուկ քիմ քի մկան նե րի պա րե զի հետ ևան քով հի վանդ նե րից 
շա տե րի մոտ ա ռա ջա նում է կլլման դժվա րա ցում, կոշտ սնուն դը կանգ նում է 
կո կոր դում, հե ղուկ սնուն դը դուրս է թափ վում քթանց քե րից։

Բո տու լիզմն ուղեկց վում է սիրտա նո թա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիո նալ 
խան գա րում նե րով (սրտի սահ ման նե րի մե ծա ցում դե պի ձախ և սր տի տո նե րի 
զգա լի խլա ցում թո քա յին զար կե րա կի վրա II տո նի շեշտ մամբ)։ 

Մար սո ղա կան հա մա կար գի ֆունկ ցիա յի խան գա րում նե րը դրսևոր վում են 
բե րա նի լոր ձա թա ղան թի չո րու թյամբ, ծա րա վի տան ջող զգա ցու մով, ճնշման 
զգա ցու մով, ստա մոք սում կան գի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է ո րո վայ նի փքվա-
ծու թյուն, ա ղիք նե րի պա րեզ։

Ող նու ղե ղի պա րա նո ցա յին և կրծ քա յին հատ ված նե րի մեծ մո տո նեյ րոն նե-
րի ներգ րա վու մը հան գեց նում է կմախ քա յին մկան նե րի լու ծանք նե րի և թեր-
լու ծանք նե րի։ Ներշն չու մը կա տար վում է մեծ դժվա րու թյամբ, հի վան դը գան-
գատ վում է կրծքա վան դա կում ճնշման և սեղմ ման զգա ցո ղու թյու նից, ըն դու-
նում է հար կադ րա կան դիրք, ո րը նպաս տում է օ ժան դակ շնչա ռա կան մկան նե-
րի՝ շնչա ռա կան ակ տին ներգ րավ վե լուն։ Ան հե տա նում է հա զի ռեֆ լեք սը։ 

Շն չա ռու թյան խան գա րումն ու կան գը բո տու լիզ մով հի վանդ նե րի մահ վան 
հիմ նա կան պատ ճառն են։ Աս պի րա ցիոն թո քա բոր բե րի զար գա ցու մը խո րաց-
նում է շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նը։ 

Տեր մի նալ շրջա նում հա րա ճում են միո նեյ րոպ լե գիա յի նշան նե րը՝ միաս թե-
նիա, ա դի նա միա։ 

Հե մոգ րա մա յում դիտ վում է չա փա վոր լեյ կո ցի տոզ՝ նեյտ րո ֆի լա յին ձախ 
թե քու մով։

Ա ռող ջա ցու մը դան դաղ է ըն թա նում՝ 1-1,5 ամս վա ըն թաց քում։ Ն յար դա բա-
նա կան ախ տա նիշ նե րը նա հան ջում են հա կա ռակ հա ջոր դա կա նու թյամբ. նախ 
կար գա վոր վում են շնչա ռու թյու նը և կլ լու մը։ Գլ խա ցա վը, ռնգա խո սու թյու նը, 
ակ նա յին ախ տան շան նե րը, սրտա նո թա յին ան բա վա րա րու թյու նը պա հա պան-
վում են եր կա րատև։ Աս թե նիան տևում է մինչև կես տա րի։ Բո տու լիզ մից հե տո 
թեև դան դաղ, սակայն լիարժեք առողջանում են։ 

Վեր քա յին բո տու լիզմ: Ա ռա ջա նում է, երբ C. botulinum-ի սպոր նե րը թա-
փան ցում են մե ռու կաց ված հյուս վածք և գտ նում բա րեն պաստ պայ ման ներ: 
Վեր քա յին բո տու լիզ մի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ծա կած վեր քե րով, 
են թա մաշ կա յին աբս ցես նե րով և խոր քա յին վա րա կա յին գործընթաց նե րով, 
ո րոնք ստեղ ծում են ա նաե րոբ պայ ման ներ, որն անհ րա ժեշտ է սպոր նե րի ա ճի 
և միկ րոօր գա նիզ մի գո յատև ման հա մար: Սա կայն նկա րագր ված են դեպ քեր, 
ո րոնք ա ռա ջա ցել են քերծ վածք նե րի, մա ցե րա ցիա նե րի, բաց վեր քե րի և վի-
րա բու ժա կան կտրված քի հատ վա ծում: Ա մե նա տա րած ված ռիս կի գոր ծո նը 
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նե րե րա կա յին թմրան յու թե րի օգ տա գոր ծումն է, մաս նա վո րա պես՝ ԱՄՆ-ում 
հե րոի նը:

Վաղ ման կա կան տա րի քի ե րե խա նե րի բո տու լիզմ: Հան դի պում է 1 շա բա-
թա կա նից մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա նում, դեպ քե րի զգա լի մա սը 
դիտ վում է եր կու ամ սա կա նից մինչև ութ ամ սա կան տա րի քում: Ա ռա ջա նում է 
C. botulinum-ի, C. baratii-ի, կամ C. Butyricum-ի սպոր նե րի ներ թա փանց ման 
հետ ևան քով, ո րոնք այ նու հետև ա ճում են բա րակ ա ղիք նե րում և  ար տադ րում 
տոք սին: Նախ նա կան նշան նե րը կա րող են նե րա ռել փոր կա պու թյուն, ո րը 
շու տով հա ջորդ վում է թու լու թյամբ, կե րակր ման խան գա րում նե րով, վայ րէջ 
կամ տա րա ծուն հի պո տո նիա յով, թքա հո սու թյամբ, ա նո ռեք սիա յով, գրգռվա-
ծու թյամբ և թույլ ճի չով: Բո տու լիզ մի այս ձևն  ա սո ցաց վում է նաև ման կա կան 
հան կար ծա մա հու թյան հետ:

ԱՄՆ-ում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ման կա-
կան բո տու լիզմն ա սո ցաց վում է մեղ րի հետ, ո րը պա րու նա կում է C. botulinum 
սպոր ներ: Հե տա զո տու թյուն նե րից մե կի տվյալ նե րով մեղ րի նմուշ նե րի 6-10%-
ում առ կա էին հա րուց չի սպոր ներ: Այդ իսկ պատ ճա ռով խոր հուրդ է տրվում 
մինչև 1 տա րե կան ե րե խա նե րին մեղր չկերց նել: Ըստ մաս նա գի տա կան գրա-
կա նու թյան տվյալ նե րի՝ ԱՄՆ-ում ման կա կան բո տու լիզ մի դեպ քե րի 20%-ն  է 
պայ մա նա վոր ված է մեղ րի ըն դուն մամբ, ի տար բե րու թյուն Եվ րո պա յի, որ տեղ 
մեղ րի ըն դուն մամբ պայ մա նա վոր ված դեպ քե րը կազ մում են 59%:

Ին հալ յա ցիոն բո տու լիզմ: Զար գա նում է աե րո զո լաց ված տոք սի նի ներշնչ-
ման (ին հալ յա ցիա յի) հետ ևան քով: Տոք սին նե րի բո լոր տե սակ նե րը փորձ նա-
կա նո րեն աե րո զո լի զաց վել են, և ցույց է տրվել, որ այդ պես տոք սին ներն հի-
վան դու թյուն ա ռա ջաց նում են պրի մատ նե րի մոտ: Ն կա րագր վել են նաև լա-
բո րա տո րիա յում մի ջա դե պի հետ ևան քով զար գա ցած դեպ քեր ( գեր մա նա ցի 
ա նաս նա բույժ նե րի կողմից՝ 1962 թվականին): Ին հա լա ցիոն բո տու լիզմ հազ-
վա դեպ կա րող է դիտ վել նաև կոն տա մի նաց ված ինտ րա նա զալ կո կաին օգ-
տա գոր ծե լիս: Հի վան դու թյան նշան ներն ա ռա ջա նում են շփու մից 12-76 ժամ 
անց և նման են սննդա յին բո տու լիզ մի դեպ քում ա ռա ջա ցած կլի նի կա կան 
նշան նե րին:

Բար դու թյուն նե րը
Բո տու լիզ մի բար դու թյուն ներն են աս պի րա ցիոն թո քա բոր բը, երկ րոր դա յին 

ին ֆեկ ցիա նե րը՝ պայ մա նա վոր ված բուժ ման ին վա զիվ մե թոդ նե րով (ին տու բա-
ցիա, թո քե րի ար հես տա կան շնչա ռու թյուն, մի զա պար կի կա թե տե րի զա ցիա)։

Կան խա տե սու մը
Բո տու լիզ մի դեպ քում կան խա տե սու մը լուրջ է։ Հա մա պա տաս խան բու ժում 

չանց կաց նե լու դեպ քում մա հա ցու թյու նը հաս նում է 25%-ի։
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Ախ տո րո շու մը 
Բո տու լիզ մի ախ տո րո շու մը հիմն վում է կլի նի կա կան պատ կե րի, հա մա ճա-

րա կա բա նա կան և լա բո րա տոր տվյալ նե րի վրա։ Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն 
ի րա կա նաց վում է հի վանդ նե րից վերց ված նյու թում (ար յուն, փսխման զանգ-
ված ներ, ստա մոք սի լվաց ման ջրեր, ար տա թո րանք ներ), ինչ պես նաև կաս-
կա ծե լի սննդամ թեր քում բո տու լո տոք սի նի և հա րուց չի ան ջատ մամբ։ Շի ճու-
կը վերց վում է 10-12 մլ ծա վա լով մինչև բու ժա կան շի ճու կի ներ մու ծու մը, որն 
անհ րա ժեշտ է պա հել և տե ղա փո խել 4°C-ում։ Բո տու լոք սի նը հայտ նա բեր վում 
է շճա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ (ELISA), չե զո քաց ման ռեակ ցիա յի (կեն սա-
բա նա կան փորձ մկնե րի վրա), հի վան դու թյան հա րու ցի չը՝ հա տուկ մի ջա վայ-
րե րում (լեպ սին-պեպ տոն, Կիտ- Տա րոց ցի մի ջա վայ րեր, Խոտ տին գե րի բուլ յոն) 
ցանք սի ե ղա նա կով։ Տոք սի նը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով ուսում նա սիր վում 
են հի վան դի կղան քը, ար յու նը և մե զը:

Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը 
Բո տու լիզ մը պետք է տար բե րել հետև յալ հի վան դու թյուն նե րից և 

վի ճակ նե րից.
 y միաս թե նիա գրա վի սից (սո վո րա բար ունե նում է կրկնվող դրվագ ներ, 

լավ պա տաս խա նում է խո լի նէս թե րա զա յի ար գե լա կիչ նե րին),
 y  Գի յեն- Բա րե յի հա մախ տա նի շից (դիտ վում է ա ռեֆ լեք սիա, ող նու ղե ղա-

յին հե ղու կում սպի տա կու ցի քա նա կու թյան բարձ րա ցում, վե րել լու ծանք),
 y ցե րեբ րո վաս կուլ յար պա տա հա րից (լու ծան քը մեծ մա սամբ ա սի մետ րիկ 

է, սո վո րա բար հաս տատ վում է գլխու ղե ղի վի զո ւալ քննու թյամբ),
 y Ի տոն- Լամ բեր տի հա մախ տա նի շից (դիտ վում է մկա նա յին բարձր 

լար վա ծու թյուն),
 y տզա յին էն ցե ֆա լիտ նե րից (դիտ վում են պա րէս թե զիա ներ, վե րել 

լու ծանք),
 y պո լիո միե լի տից (դիտ վում է ա սի մետ րիկ լու ծանք, շե ղում ներ ող նու ղե-

ղա յին հե ղու կում),
 y նյար դա յին հա մա կար գի վրա ազ դող միա ցու թյու նից. պես տի ցիդ նե-

րով թու նա վո րում (վնա սա կար ազ դա կի հետ շփման նա խա պատ մու-
թյուն, ցնցում ներ, ա ղիք նե րի, մի զա պար կի ֆունկ ցիա յի խան գա րում, 
ան մի զա պա հու թյուն),

 y ԿՆՀ վա րա կից (առ կա է տենդ, գի տակ ցու թյան խան գա րում, շե ղում ներ 
ող նու ղե ղա յին հե ղու կում),

 y ԿՆՀ գո յա ցու թյո ւնից (ախ տո րոշ վում է ուղե ղի ՄՌՇ քննու թյամբ, լու-
ծանքն ա սի մետ րիկ է, խմբա կա յին դեպ քեր չեն դիտ վում),

 y բոր բո քա յին միո պա թիա յից (դիտ վում է կրեա տին կի նա զա յի մա կար դա-
կի բարձ րա ցում, գան գու ղե ղա յին նյար դե րի ներգ րա վու մը բնո րոշ չէ),
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 y կո կոր դի վնաս ված քից (դի ֆուզ լու ծանք չի լի նում),
 y հո գե բու ժա կան խնդրից (նյար դա բա նա կան նշան նե րը սո վո րա բար 

ի րա րա մերժ են),
 y հի պո թի րոի դիզ մից (գան գու ղե ղա յին նյար դե րի շե ղում նե րը հազ վա դեպ 

են):

Բու ժու մը 
Բո տու լիզ մի կաս կա ծով հի վանդ նե րը պետք է ան հա պաղ հոս պի տա լաց-

վեն՝ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քի առ կա յու թյան պայ մա նով։ Բո լոր հի-
վանդ նե րին կատարվում են ստա մոք սի լվա ցում և բարձր սի ֆո նա յին հոգ-
նա ներ նատ րիու մի հիդ րո կար բո նա տի 5%-ա նոց լու ծույ թով, մինչև 10 լիտր 
ծա վա լով։ 

Ար յան հու նում ա զատ շրջա նա ռող բո տու լո տոք սի նը չե զո քաց նե լու նպա-
տա կով մեր երկ րում օգ տա գործ վում են ե ռա վա լենտ հա կա բո տու լի նա յին շի-
ճուկ ներ, ո րոնք ա ռա վել արդ յու նա վետ են հի վան դու թյան 1-3 օ րե րին (կի րառ-
վում է 1 տա րե կա նից մեծ հի վանդ նե րի դեպ քում)։ Այն դեպ քե րում, երբ տոք-
սի նի տի պը ան հայտ է, անհ րա ժեշտ է շի ճու կի 3 տե սա կի ներ մու ծում (А, В, Е)։ 
Բու ժիչ շի ճուկ նե րը ներ մուծ վում են սպե ցի ֆիկ հի պո սեն սի բի լի զա ցիա յից հե-
տո։ Ծանր դեպ քե րում շի ճու կը ներարկվում է ե րա կա յին, մնա ցած դեպ քե րում՝ 
միջմ կա նա յին եղանակով։ 

Վաղ ման կա կան տա րի քի բո տու լիզ մի դեպ քում (մինչև 1 տա րե կան ե րե-
խա նե րի դեպ քում) կի րառ վում է բո տու լիզ մի ի մու նոգ լո բու լի նը (baby-BIG), ո րը 
կի րա ռու թյան է հաս տատ վել ԱՄՆ-ում 2003 թ.: Այն ազ դում է հիմ նա կա նում 
A և B տի պի տոք սին նե րի վրա: Baby-BIG-ի կի րառ ման դեպ քում կա րող է զար-
գա նալ է րի թե մա տոզ ցան: 

Հա րուց չի վե գե տա տիվ ձևե րի վրա ազ դե լու նպա տա կով ցուց ված է լևո-
մի ցե տի նի և տետ րա ցիկ լի նա յին շար քի պրե պա րատ նե րի կի րա ռու մը։ Դե զին-
տոք սի կա ցիոն մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են կրիս տա լոիդ նե րի և կո լոիդ նե-
րի, մի զա մուղ նե րի ներ մու ծու մը, սիրտա նո թա յին դե ղա մի ջոց նե րի և վի տա-
մին նե րի կի րա ռու մը։

Բո տու լիզ մի բուժ ման մեջ կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում շնչա ռա կան խան-
գա րում նե րի և հի պօք սիա յի դեմ պայ քա րը։ Այդ նպա տա կով կա տար վում է 
հի պեր բա րիկ օք սի գե նա ցիա։ Վե րին շնչու ղի նե րի մկան նե րը լու ծան քով փակ-
վե լու հետ ևան քով աս ֆիք սիա յի հա րաճ ման դեպ քում ի րա կա նաց վում է տրա-
խեոս տո միա։ Շն չա ռա կան մկան նե րի լու ծան քի հետ ևան քով զար գա ցած 
շնչա ռա կան խան գա րում նե րի դեպ քում կա տար վում է թո քե րի ար հես տա կան 
օ դա փո խու թյուն։ Թո քա բոր բի զար գաց ման դեպ քում ցուց ված է հա կա բակ տե-
րիալ բու ժում։ Կլլ ման ակ տի խան գա րում ներ ունե ցող հի վանդ նե րի սնու ցումն 
ի րա կա նաց վում է զոն դի մի ջո ցով։ Վե րա կանգ նո ղա կան շրջա նում ա ղիք նե րի 
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ա տո նիա յի դեպ քում օգ տա գործ վում են ա ցե տիլ խո լի նէս թե րա զա յին պրե պա-
րատ ներ (պրո զե րին)։

Կան խար գե լու մը
Կան խար գե լե լու նպա տա կով սննդամ թեր քը մշա կե լիս, տե ղա փո խե լիս, 

պահ պա նե լիս և պատ րաս տե լիս պետք է պահ պա նել սա նի տա րա հի գիե նիկ 
կա նոն նե րը։ Անհ րա ժեշտ է խիստ հսկո ղու թյուն սահ մա նել պա հա ծո յաց ված 
սննդամ թեր քը ստե րի լի զաց նե լիս և պահ պա նե լիս։ Փք ված պա հա ծո նե րը 
պետք է ոչն չաց նել։ Մեծ նշա նա կու թյուն ունեն բացատրական աշ խա տանք-
նե րը բնակ չու թյան շրջա նում՝ տնա յին պայ ման նե րում սննդամ թեր քը, հատ-
կա պես մսամ թեր քը, ձկնե ղե նը, սնկե րը և բան ջա րե ղե նը մշա կե լու և պա հա-
ծո յաց նե լու վե րա բեր յալ։ Այդ մթերք նե րը օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ 10-15րո պե 
ե ռաց նե լու դեպ քում բո տու լո տոք սի նը ամ բող ջու թյամբ չե զո քա նում է։

Բո տու լի նու մա յին տոք սոիդ պատ վաս տան յու թը ԱՄՆ-ում հե տա զոտ վում 
է որ պես նոր դե ղա մի ջոց (IND), հին գա վա լենտ է (A, B, C, D և E տոք սին ներ): 
Ա ռաջ նա յին նե րար կում նե րը կա տար վում է 0, 2 և 12 շա բա թում՝ 1 տա րի անց 
կրկնա կի պատ վաստ մամբ. պաշտ պա նող տիտ րը մոտ 90% է: Կա պիկ նե րը, 
ո րոնց տրվել է 2 չա փա բա ժին (0 և 2 շա բաթ նե րում), ին հալ յա ցիա յի թես տի 
ըն թաց քում պաշտ պան ված են ե ղել աե րո զոլ նե րով: Ռե կոմ բի նանտ պատ վաս-
տան յու թե րը մշակ ման փու լում են. դրանք նվա զեց նում են բար դու թյուն նե-
րը, ո րոնք ա սո ցաց վում են մար դու և կեն դա նա կան ծագ ման հա կա տոք սի նի 
պատ րաս տուկ նե րի ըն դուն ման հետ:
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Բ նա կան ծա ղի կը հա տուկ վտան գա վոր, սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն 
է, ո րը հա րուց վում է Փոքս վի րուսով, փո խանց վում է օ դա կա թի լա յին ուղիով, 
բնու թագր վում է խիստ ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիա յով, եր կա լիք տեն-
դով, մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա վե զի կուլ յոզ-պուս տուլ յոզ ցա նով:

Պատ մա կան տվյալ նե րը
Հի վան դու թյու նը հայտ նի է դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից: Հա մա ճա-

րակ նե րի մա սին հի շա տա կում ներ կան Չի նաս տա նում՝ դեռևս IV դա րի ար-
ձա նագ րու թյուն նե րում, Կո րեա յում՝ VI դա րում, Ճա պո նիա յում՝ 737թ., որ տեղ 
բնակ չու թյան 30-70%-ը մա հա ցել է ծա ղի կից: 

Են թադր վում է, որ բնա կան ծա ղի կը Հնդ կաս տա նից դե պի արև մուտք տա-
րած վել է Մա կե դո նա ցու զոր քի մի ջո ցով, իսկ VI դա րում Բ յու զան դիա հա սել է 
Աֆ րի կա յից՝ Հուս տի նիա նո սի զոր քի մի ջո ցով, VII-VIII դա րե րում Հնդկաս տա-
նից Իս պա նիա՝ ա րաբ նե րի մի ջո ցով: Այս պի սով, մի ջին դա րե րում այն դառ նում 
է Եվ րո պա յի մե ծա գույն չա րիք նե րից մե կը: XVI-XVII դարերում Եվ րո պա յում 
տա րե կան 10 մի լիոն մարդ հի վան դա նում և 1,5 մի լիո նը մա հա նում էր բնա կան 
ծաղ իկից: XV դա րում Եվ րո պա յում կա ռուց վել են հի վան դա նոց ներ բնա կան 
ծա ղի կով հի վանդ նե րի հա մար: 1527 թ. հի վան դու թյու նը Եվ րո պա յից տա րած-
վում է Ա մե րի կայում, իս պառ ոչն չա նում են բնիկ բազ մա թիվ ցե ղեր: 

Բ նա կան ծա ղի կը Հա յաս տա նում 
Բ նա կան ծաղի կի մա սին հի շա տա կում ներ կան նաև հայ կա կան ձե ռա գիր 

մատ յան նե րում: XII դա րի հայ բժշկա պետ Մ խի թար Հե րա ցին   « Ջեր մանց մխի-
թա րու թյուն» (1184թ.) գրքում բնա կան ծա ղի կը դա սում է բոր բո սա յին ջեր մե րի 
շար քին։ 

Բ նա կան ծաղիկի բա ցատ րու թյու նը « Հա յ կազ յան բա ռա րա նում» տրվում է 
նաև «խաշ նանց մահ» և «տղա յոց ծա ղիկ» տեր մին նե րով, ո րը վկա յում է այն 
մա սին, որ այս հի վան դու թյու նը տա րած ված է ե ղել նաև կեն դա նի նե րի մեջ։ 

Հա յաս տա նում բնա կան ծաղի կի տա րած վա ծու թյան մա սին է խոս վում 
նաև ա րաբ բժիշկ Ռա զե սի (11-րդ դար) ձե ռագ րե րում՝ «… Հա յե րը գի տեին 
նաև բնա կան ծաղիկից պաշտ պան վե լու հնար ներ. նրանք վերց նում էին հի-
վան դու թյան ցա նի պա րու նա կու թյու նը, մտցնում էին չա մի չի մեջ և խ մում 
էին…»: 

Այդ եր ևույ թը՝ վա րիոլ յա ցիան (բնա կան ծաղիկով հի վանդ նե րի ցա նի 
պա րու նա կու թյամբ կամ կեղ ևիկ նե րից պատ րաստ ված փո շով վա րա կում էին 
ա ռողջ նե րին) կի րառ վում էր Ար ևել քում, Աֆ րի կա յում, սկան դի նավ յան երկրնե-
րում Ու րա լում, Սի բի րում: Վա րիոլ յա ցիան Եվ րո պա յում կի րառ վել է 1718 թ.: 
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Սա կայն շու տով վա րիոլ յա ցիան ար գել վեց, քա նի որ մա հա ցու թյու նը բարձր 
էր, ոչ միշտ էր պաշտ պա նում և  եր բեմն հա մա ճա րա կի պատ ճառ էր դառ նում:

Պատ վաս տու մը
Ու շադ րու թյուն է դարձ վում կո վե րի ծա ղի կի վրա: Ն կատ վում է, որ անգ-

լիա կան բա նա կում հե ծե լա զորն ա վե լի քիչ էր հի վան դա նում ծա ղի կով, քան 
հետ ևա կը: Այս և բազ մա թիվ այլ փաս տեր նկա տի ունե նա լով՝ Ջեն նե րը 1796 թ. 
ստեղ ծում է պատ վաս տում: 1800 թ. պատ վաս տու մը պար տա դիր է դառ նում 
անգ լիա կան բա նա կում և նա վա տոր մում, իսկ 1807 թ. Բա վա րիա յում կա տար-
վում է բնակ չու թյան պար տա դիր պատ վաս տում: 

XX դա րի սկզբում ստեղծ վում է լիո ֆի լի զատ, ո րը կա յուն է ջեր մու թյան և 
չո րաց ման պայ ման նե րում: 

Բ նա կան ծա ղի կի իս պառ վե րաց ման պատ մու թյու նը
Բ նա կան ծա ղի կը վե րաց վել է արևմտ յան երկր նե րում 20-րդ դա րի սկզբին, 

ամ բողջ աշ խար հում՝ 1980-ին:
Բ նա կան ծա ղի կի հսկո ղու թյանն ուղղ ված ԱՀԿ –ի ջան քե րի շնոր հիվ 
 y ի րա կա նաց վեց ծաղիկի ին տեն սիվ վե րաց ման ծրա գիր (1968 -1979 թթ.),
 y հայտն վե ցին ստան դար տաց ված պատ վաս տան յու թեր, լիո ֆի լա ցում, 
 y բա ցատր վեց հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը, 
 y ստեղծ վե ցին գե րա զանց հիմ քեր հան րա յին ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի 

աշ խա տանք նե րի հա մար: 
Վեր ջին ան գամ բնա կան ճա նա պար հով ա ռա ջա ցած դեպքն ար ձա նագր-

վեց 1977թ. Սո մա լիում: Վեր ջին լա բո րա տոր դեպ քերն ար ձա նագր վե ցին 1978-ին 
Անգ լիա յում: Հե տա գա յում ստեղծ վե ցին պաշ տո նա կան զե տե ղա րան ներ՝ CDC, 
Ատ լան տա յում և Նո վո սի բիրս կի « Վեկ տոր» ինս տի տու տում ( Ռու սաս տան): 

Իս պառ վե րաց մա նը նպաս տած գոր ծոն նե րը.
 y մար դը վի րու սի միակ հայտ նի ռե զեր վո ւարն է,
 y չ կան ա նախ տա նիշ կրող ներ, 
 y կա արդ յու նա վետ պատ վաս տան յութ, 
 y կոն տակ տա վոր նե րի պատ վաս տու մը կան խեց կամ ձևա փո խեց հի վան-

դու թյու նը: 

Ին չո՞ւ բնա կան ծա ղի կը վե րաց վե լուց հե տո չի մո ռաց վել
 y Առ կա է պո տեն ցիալ հա րու ցիչ կեն սաա հա բեկ չու թյան հա մար (բարձր 

հա մա ճա րա կա բա նա կան պո տեն ցիալ): 
 y Հ նա րա վոր են վի րու սի չար ձա նագր ված տի պեր: 
 y Բ նա կան ծաղի կի վի րու սը հնա րա վոր է վե րա կանգ նել ախ տա հար ված 

օ ջա խի կեղ ևից այն վերց նե լուց 13 տա րի հե տո: 
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 y Բազ մա թիվ տա րի ներ անց խոր սա ռեց ված դիակ նե րից կամ չոր գետ նա-
դամ բա րան նե րից հնա րա վոր է վե րա կանգ նել վի րու սը:

 y ԴՆԹ սիք վեն սա վոր ման և ռե կոմ բի նանտ ին ժե նե րա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է ձևա փո խել կա պի կի ծա ղի կի վի րու սը: 

 y Պատ վաս տում նե րը դա դա րեց վե ցին 1982 թվականին 
 y Զ գա լիո րեն ա ճել է միջ ցա մա քա յին ուղի նե րով ճա նա պար հոր դու թյուն-

նե րի քա նա կը:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Բ նա կան ծա ղի կի հա րու ցի չը վի րուս է, պատ կա նում է Poxviridae ըն տա նի-

քին, Ortopoxviridae ցե ղին: Գե նո մը պա րու նա կում է երկ թել, չֆրագ մեն տա վոր-
ված ԴՆԹ: Վի րու սը լավ բազ մա նում է հա վի սաղ մում, բջջա յին կուլ տու րա նե-
րում՝ ա ռա ջաց նե լով ցի տո պա թիկ ազ դե ցու թյուն և հե մադ սորբ ցիա յի ֆե նո մեն:

Բ նա կան ծաղի կի վի րու սը կա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րում, չոր կեղ ևիկ-
նե րի մեջ կա րող է պահ պան վել տա րի ներով, սեն յա կա յին պայ ման նե րում՝ 17 
ամ սից ոչ պա կաս: Վի րու սը զգա յուն է ախ տա հա նող նյու թե րի և բարձր ջեր-
մաս տի ճա նի նկատ մամբ:

Տար բե րում են վի րու սի եր կու են թա տե սակ՝ Variola major, ո րը հա րու ցում է 
դա սա կան բնա կան ծա ղիկ և Variola minor, ո րը հա րու ցում է ա լաստ րիմ:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Բ նա կան ծա ղի կը բարձր կոն տա գիո զու թյամբ հա տուկ վտան գա վոր 

անթրո պո նոզ հի վան դու թյուն է: Վա րա կի աղբ յու րը հի վանդ մարդն է: Հի վան-
դը վա րա կիչ է ին կու բա ցիոն շրջա նի վեր ջից մինչև կեղ ևիկ նե րի լրիվ ընկ նե լը 
(ա ռա վել վա րա կիչ է 3-10-րդ  օ րե րին՝ պուս տու լա նե րի զանգվածային բաց վե լու 
օ րե րին):

Փո խանց ման մե խա նիզմ ներն են՝ օ դա կա թի լա յին, կոն տակ տա յին՝ հազ վա-
դեպ, տրանսպ լա ցեն տար:

Հի վան դու թյու նից հե տո ի մու նի տե տը կա յուն է, սա կայն հազ վա դեպ հնա-
րա վոր է կրկնա կի հի վան դացություն:

Ախ տա ֆի զիո լո գիան
Մուտ քի դու ռը վե րին շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթն է, հազ վա դեպ՝ մաշ կը: 

Այ նու հետև վի րու սը թա փան ցում է ռե գիո նար ավ շա հան գույց ներ, որ տեղ այն 
բազ մա նում է: 1-2 օր անց հա րու ցի չը թա փան ցում է ար յան մեջ (ա ռաջ նա յին 
վի րու սե միա), որ տե ղից թա փան ցում է ռե տի կու լոէն դո թե լա յին հա մա կարգ: 
Ռե տի կու լոէն դո թե լա յին հա մա կար գի բջիջ նե րում վի րու սը կրկին բազ մա-
նում է 5-10 օր վա ըն թաց քում, ա պա կրկին թա փան ցում է ար յան շրջա նա ռու-
թյուն (երկ րոր դա յին վի րու սե միա): Այս փու լում ի հայտ են գա լիս կլի նի կա կան 
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ախ տա նիշ նե րը (պրոդ րո մալ շրջան): Ս րան հա ջոր դում է հյուս վածք նե րում վի-
րու սի երկ րոր դա յին դի սի մի նա ցիան: 

Վի րու սը բազ մա նում է մաշ կում և լոր ձա թա ղանթ նե րում՝ ա ռա ջաց նե-
լով տի պիկ ցա նա յին տարրե րի փու լա յին զար գա ցում՝ պա պու լա, վե զի կու լա, 
պուս տու լա, խոց, կեղև, սպի:

Ախ տա հար վում են շաղ կա պե նի նե րը, վե րին շնչու ղի նե րի, որ կո րի, մի զա սե-
ռա կան հա մա կար գի լոր ձա թա ղանթ նե րը, որ տեղ ցա նը զար գա նում է հետև-
յալ փու լե րով՝ պա պու լա, վե զի կու լա, է ռո զիա:

Ի մու նի տե տի ան կու մը հան գեց նում է երկ րոր դա յին բակ տե րիաա յին ֆլո-
րա յի գու մար ման, ո րի հետ ևան քով վե զի կուլ նե րը վերած վում են պուս տու լա-
նե րի: Է պի դեր մի սի ծլա կան շեր տի մահ վան, ինչ պես նաև խոր թա րա խա յին և 
դեստ րուկ տիվ գործընթաց նե րի հետ ևան քով զար գա նում են կո պիտ սպի ներ: 
Ծանր դեպ քե րում կա րող է զար գա նալ ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շոկ: Ա ռա վել բնո-
րոշ մոր ֆո լո գիա կան փո փո խու թյուն նե րը մաշ կում են և լոր ձա թա ղանթ նե րում: 
Է պի դեր մի սի ծլա կան շեր տում բջիջ նե րը այ տուց վում են, ուռ ճա նում և պ րո լի-
ֆե րաց վում: Ներբջ ջա յին այ տու ցը հան գեց նում է է պի դեր մի սում բշտիկ նե րի 
ա ռա ջաց մա նը (է պի դեր մի սի բա լո նա յին դիստ րո ֆիա): Դիտ վում է բջիջ նե րի 
շեր տա զա տում՝ ձգան նե րի ա ռա ջա ցու մով, ո րոնք տե ղա կայ վում են է պի դեր-
մի սի մա կե րե սին ուղ ղա հա յաց և բա ժա նում են բշտի կը մի քա նի խո ռոչ նե րի 
(ռե տի կուլ յար դիստ րո ֆիա): Այս պի սով, աս տի ճա նա բար ա ռա ջա նում է բազ-
մա խո ռոչ խո շոր բշտիկ:

Մակ րոս կո պիկ մաշ կի ախ տա հար ման վաղ փու լե րում դիտ վում են 3x4 
մմ պա պու լա ներ, ո րոնք վե րած վում են վե զի կուլ նե րի («մար գար տան ման»), 
վեր ջին ներս ա րագ «լցվում» են լեյ կո ցիտ նե րով և դառ նում պուս տու լա ներ: 
Պուս տու լա յի կենտ րո նա կան մա սը նեկ րոզ վում է, կենտ րո նում ա ռա ջա նում 
են տի պիկ «պոր տան ման» փո սեր, ո րոնք աս տի ճա նա բար վե րած վում են 
կեղ ևիկ նե րի: Եր բեմն ծանր դեպ քե րում բշտի կի պա րու նա կու թյու նը նե րա-
ռում է մեծ քա նա կու թյամբ է րիթ րո ցիտ ներ, և զար գա նում է հի վան դու թյան 
հե մո ռա գիկ ձևը: Կեղևն ընկ նե լուց հե տո մաշ կի ծլա կան շեր տը վնաս վե-
լու հետ ևան քով ա ռա ջա նում է կո պիտ սպի: Լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա-
հար ման դեպ քում է ռո զիա նե րը ա րագ է պի թե լի զա ցիա յի են են թարկ վում, 
և սո վո րա բար սպի ներ չեն ա ռա ջա նում: Ծանր դեպ քե րում հնա րա վոր են 
ար յու նա զե ղում ներ ոսկ րա ծու ծում, ինչ պես նաև նեկ րո տիկ օր խիտ, տոն-
զի լիտ, թո քա բորբ, պա րեն քի մա տոզ օր գան նե րում դիստ րո ֆիկ խո ր 
փո փո խու թյուն ներ:
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Կ լի նի կա կան պատ կե րը

Միջինը 12 օր
(7-17 օր)

Ինկուբացիա

Տենդը և ցանի 
զարգացման փուլերը 
դասական բնական 
ծաղիկի դեպքում

Տենդ Ցան

Բիծ

Թմբիկ

Բշտիկ

Թարախաբշտիկ

Կեղև

Ցանավորման օրը

1      2     3      4     5     6      7     8     9    10    11     12             21

Ա
զդ

եց
ու

թ
յո

ւն

Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է մի ջի նը 12 օր (տա տան վում է 7-17 օր):
Պ րոդ րո մալ կամ նա խա ցա նա յին շրջա նը տևում է 1-4 օր (նա խոր դում է ցա-

նին): Հի վան դու թյու նը սկսվում է սուր, խիստ ար տա հայտ ված ընդ հա նուր թու-
լու թյամբ, դո ղով, գլխա ցա վով հատ կա պես ծոծ րա կի շրջա նում, մկա նա ցա վե-
րով՝ ա ռա վել ար տա հայտ վե լով գոտ կա յին և սր բա նա յին հատ վա ծում, բնո րոշ 
է գլխապ տույ տը, ա կանջ նե րում աղ մու կը, ան հանգս տու թյու նը, անք նու թյու-
նը: Հ նա րա վոր է զա ռան ցանք և գի տակ ցու թյան կո րուստ: Հա ճախ դիտ վում 
են սրտխառ նոց, բազ մա կի փսխում ներ, ցավ ո րո վայ նում: Հի վանդ նե րի մոտ 
30%-ի դեպ քում կա րող է դիտ վել պրոդ րո մալ ցան, ո րը կա րող է լի նել մանր 
կե տա վոր, մա կու լո-պա պուլ յոզ: 1-2 օր անց ցանն ան հե տա նում է, պրոդ րո մալ 
ցա նի տե ղե րում հա ճախ բշտիկ ներ չեն ա ռա ջա նում: 

Ցա նա վոր ման կամ ծաղկ ման շրջան: Հի վան դու թյան 3-4 օ րե րին դիտ վում 
է ջեր մու թյան զգա լի ի ջե ցում և  ընդ հա նուր վի ճա կի լա վա ցում: Այս զու գակց-
մամբ սկսվում է ցա նա վո րու մը: Ցա նա յին տարրե րը սկզբում ա ռա ջա նում են 
ա կանջ նե րի ետ ևում, ճա կա տին, կո պե րի շրջա նում, գլխի մա զա ծածկ մա սում, 
ի րա նի վե րին հատ ված նե րում: 1-2 օր վա ըն թաց քում ցա նը տա րած վում է ամ-
բողջ ի րա նի, վեր ջույթ նե րի վրա, հայտն վում է դեմ քին, ինչ պես նաև ա փե րին 
և ներ բան նե րին: Ա նու թա յին և  ա ճու կա յին շրջան նե րում ցան չի ա ռա ջա նում: 
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Ցա նը սկզբում մա կուլ յոզ է, ա պա դառ նում է պա պուլ յոզ: Պա պու լա նե րը բաց 
կար միր գույն ունեն, ա մուր կոն սիս տեն ցիա: Ցա նի բնույ թը կենտ րո նա խույս 
է: Ցա նա վոր ման 3-4 օ րե րին պա պու լա նե րը վերած վում են սպի տա կա գոր շա-
վուն վե զի կուլ նե րի, ո րոնք տե ղա կայ վում են հի պե րե միկ մաշ կի վրա և շր ջա-
պատ ված են կար միր ե րի զով: Վե զի կուլ նե րը կենտ րո նում պոր տաձև փո սիկ 
ունեն, բազ մա խո ռոչ են: Վե զի կուլ նե րը լրիվ զար գա նում են հի վան դու թյան 
5-6-րդ  օ րե րին (հի վան դու թյան 9-10-րդ  օ րե րին) (նկ. 16): Ցա նա յին տարրեր 
են դիտ վում նաև բե րա նի խո ռո չի, քի թըմ պա նի, փա փուկ քիմ քի, բրոնխ նե րի, 
որ կո րի, սե ռա կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րին: Վե զի կուլ նե րը լոր ձա թա-
ղանթ նե րի վրա ա րագ պատռ վում են՝ վե րած վե լով է ռո զիա նե րի և խո ցե րի: 
Կլլման ժա մա նակ ա ռա ջա նում են ցավ, թքա հո սու թյուն, լու սա վա խու թյուն, 
ար ցուն քա հո սու թյուն: 

Թա րա խա կալ ման (պուս տու լի զա ցիա յի) շրջան: Վե զի կուլ նե րի ա ռա ջաց ման 
5-6–րդ  օ րե րին դրանց պա րու նա կու թյու նը սկսում է պղտոր վել, ա պա դառ-
նում է թա րա խա յին: Ցա նը մո նո մորֆ է, ցա նա յին բո լոր տարրերը զար գաց ման 
նույն փու լում են:

Հի վան դի դեմ քը և կո պե րը այ տուց ված են, քթով շնչա ռու թյու նը՝ դժվա րա-
ցած: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը կրկին բարձ րա նում է 39-400C, ո րը պահ պան-
վում է 3-4 օր: Երկ րորդ ջեր մա յին ա լի քը («թա րա խա կալ ման» տենդ) բնո րոշ է 
բնա կան ծա ղի կին: Հի վան դի ընդ հա նուր վի ճա կը կտրուկ վա տա նում է, հնա-
րա վոր է գի տակ ցու թյան կո րուստ, զա ռան ցանք, ցնցում ներ, սրտա նո թա յին 
ան բա վա րա րու թյան զար գա ցում, դիու րե զի նվա զում՝ ընդ հուպ ա նու րիա, մե-
ծա նում են լյար դը և փայ ծա ղը:

 _______________ ցան
___________ կեղևակալում

ժամանակը 
վարակումից 

հետո/օր 
վարակելիությունը

ջե
րմ

ու
թ

յո
ւն

 °C

Կեղ ևա կալ ման շրջան: Հի վան դու թյան 11-14-րդ  օ րե րից պուս տու լա յի թա-
րա խա յին պա րու նա կու թյու նը ներծծ վում է, աս տի ճա նա բար նվա զում է մաշ կի 
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ցա վո տու թյու նը և  այ տու ցը, 3-4 օ րե րի ըն թաց քում ձևա վոր վում են կեղ ևիկ-
ներ, ո րոնք ընկ նում են 2-3 շա բաթ վա ըն թաց քում: Հի վան դի ընդ հա նուր վի-
ճա կը լա վա նում է, ջեր մու թյու նը իջ նում է: Հի վան դու թյան մի ջին տևո ղու թյու-
նը 5-7 շա բաթ է: Կեղև ներն ընկ նե լուց հե տո սո վո րա բար մնում են կո պիտ 
սպի ներ: Ծանր ըն թաց քի դեպ քում հի վան դը մա հա նում է հի վան դու թյան 10-
16-րդ  օ րը: 

Կ լի նի կա կան ձևե րը

Կ լի նի կա կան 
տար բե րակ

Հի վան դա
ցու թյու նը

 Մա հա ցու թյու նը 
(ա ռանց 

վակ ցի նա ցիա յի)

 Մա հա ցու թյու նը
(վակ ցի նաց ված ներ)

 Դա սա կան ձև 88,8% 30% 3%

 Միա ձուլ ված (տա-
փակ) ձև 

6,7% 97% 67%

 Հե մո ռա գիկ ձև 2,4% 96% 94%

Ձ ևա փոխ ված ձև 2,1% 0% 0%

Ա ռանց ցա նի ձև հայտնի չէ 0% 0%

Վե րը նկա րագր ված ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը բնո րոշ են դա սա կան 
ձևին:

Միա ձուլ ված (տա փակ) ձև: Ըն թա նում է չա փա զանց ծանր: Ցա նը ա ռատ 
է, ա րագ տա րած վում է ամ բողջ մարմ նի վրա, հա կում ունի ա ռա ջաց նե լու 
խո շոր, տձև, տա փակ բշտեր, ո րոնք լցված են թա րա խով: Ախ տա հար ված 
մաշ կը խիստ այ տուց ված է, հաս տա ցած: Լոր ձա թա ղանթ նե րին նույն պես 
ա ռատ ցա նա վո րում է դիտ վում: Թա րա խաբշ տիկ նե րը շուտ պատռ վում են, 
թա րա խը ար տա հո սե լով չո րա նում է՝ զրա հի նման պա տե լով մաշ կը: Հի-
վան դու թյան սկզբից մինչև վերջ ջեր մու թյու նը բարձր է, բնա կան ծա ղի կին 
բնո րոշ ջեր մու թյան եր կա լիք կո րը բա ցա կա յում է: Մա հա ցու թյու նը չա փա-
զանց բարձր է, ա պա քին ման դեպ քում մնում են կո պիտ, մաշ կը խե ղա թյու-
րող սպի ներ: 
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Հե մո ռա գիկ ձև: Բ նո րոշ է կարճ ին կու բա ցիոն շրջա նը, խիստ ար տա-
հայտ ված ին տոք սի կա ցիան, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը: Թա րա խաբշ-
տե րը ար յու նա յին պա րու նա կու թյան պատ ճա ռով ստա նում են սև  ե րանգ 
(այս տե ղից էլ «սև ծա ղիկ» ան վա նու մը): Բա ցի ցա նա յին տարրերից, ար յու-
նա զե ղում ներ են դիտ վում նաև մաշ կի ցա նից ա զատ մա սե րում, լոր ձա թա-
ղանթ նե րին: Հ նա րա վոր է հե մո ռա գիկ թո քա բոր բի զար գա ցում: Մա հա ցու-
թյու նը մոտ է 100%-ին:

Ձ ևա փոխ ված ձև (վա րիո լոիդ): Թեթև ձև  է, հան դի պում է պատ վաս տում 
ստա ցած նե րի շրջա նում: Բ նո րոշ է եր կար ին կու բա ցիան, թեթև ին տոք սի կա-
ցիան, ցա նը հաս նում է մինչև վե զի կուլ նե րի շրջան, պուս տու լա նե րը բնո րոշ 
չեն: Մաշ կի պտկի կա յին շեր տը չի ախ տա հար վում, ո րի հետ ևան քով կեղ ևիկ-
ներն ընկ նե լուց հե տո կո պիտ սպի ներ չեն ա ռա ջա նում: 

Բ նա կան ծա ղիկ ա ռանց ցա նի: Բ նո րոշ են պրոդ րո մալ շրջա նի դա սա կան 
ախ տա նիշ նե րը՝ ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը, ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիան, 
պրոդ րո մալ ցա նը: Սա կայն բնա կան ծա ղի կին բնո րոշ ցա նը բա ցա կա յում է, 
հի վան դու թյու նը տևում է 3-4 օր, ել քը միշտ բա րեն պաստ է:

Ա լաստ րիմ: Հա րու ցի չը Variola minor-ն  է: Բ նո րոշ է չա փա վոր ար տա-
հայտ ված ին տոք սի կա ցիան և ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը: Պ րոդ րո մալ ցա-
նը քիչ է հան դի պում: Ցանն ա ռա ջա նում է հի վան դու թյան 2-5-րդ  օ րե րին, 
տե ղա կայ վում է դեմ քին, վեր ջույթ նե րին՝ նե րառ յալ ա փե րը և ներ բան նե-
րը: Ցա նա յին տարրերը չա փե րով ա վե լի փոքր են, քան դա սա կան ծա ղի կի 
տարրե րը, պա րու նա կու թյունն ունի կաթ նասպի տա կա վուն ե րանգ (այս տե-
ղից էլ «սպի տակ ծա ղիկ» ան վա նու մը): Ջեր մա յին երկ րորդ ա լի քը սո վո րա-
բար բա ցա կա յում է, կեղև ներն ընկ նե լուց հե տո սպի ներ չեն ա ռա ջա նում: 
Ու նի բա րեն պաստ ելք:

Վակ ցի նա: Բ նա կան ծա ղի կի վակ ցի նա յի հետ ա սո ցաց ված հի վան դու-
թյուն է:

Վակ ցի նա ցիա յի բար դու թյուն ներն են.
 y «ան փույթ» պատ վաս տու մը (աու տոի նո կուլ յա ցիա). վակ ցի նա յի վի րու սի 

տա րա ծումն է մաշ կի այլ հատ ված նե րում (նե րառ յալ աչ քը), 
 y գե նե րա լի զաց ված վակ ցի նիա. ա ռա ջա նում է նոր մալ ի մու նի տե տով ան-

ձանց շրջա նում, ինք նա լա վա ցող հի վան դու թյուն է, 
 y պատ վաս տու մա յին էկ զե մա. հան դի պում է դեր մա տի տով հի վանդ նե րի 

շրջա նում, կա րող է ունե նալ ծանր ըն թացք և մա հա ցու ելք, 
 y էն ցե ֆա լիտ,
 y պ րոգ րե սիվ վակ ցի նիա. ա ռա ջա նում է թու լա ցած ի մու նի տե տով ան ձանց 

շրջա նում, ունի բարձր մա հա ցու թյուն, 
 y միո պե րի կար դիտ,
 y մահ վան մեկ դեպք՝ 1 000 000 պատ վաստ ված նե րից: 
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Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
 y Ջր ծա ղիկ։ Բնո րոշ է կեղծ պո լի մորֆ ցա նը, ին տոք սի կա ցիան ար տա-

հայտ ված է չա փա վոր, ցա նը տե ղա կայ ված է ամ բողջ մարմ նին՝ նե-
րառ յալ գլխի մա զա ծածկ մա սը, բա ցա ռու թյամբ ա փե րի և ներ բան նե րի, 
ցա նա յին տարրե րը մա կե րե սա յին են, միա խո ռոչ, ա պա քի նու մից հե տո 
սո վո րա բար սպի ներ չեն ա ռա ջա նում, լա բո րա տոր ցու ցա նիշ ներ՝ յու-
րա հա տուկ հա կաջր ծա ղի կա յին IgM հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րում, 
բշտի կի պա րու նա կու թյան և  ար յան մեջ ՊՇՌ-ով վի րու սի հայտ նա բե-
րում): Տե՛ս գու նա վոր ներ դի րը (նկ. 17):

 y Տա րած ված գոտ ևո րող հեր պես (herpes zoster)։ Ախ տա նիշ նե րը զար գա-
նում են ի մու նո դե ֆի ցի տով ան ձանց շրջա նում, դիտ վում են որ ևէ նյար-
դի ախ տա հա րում՝ ցա վա յին հա մախ տա նիշ տվյալ նյար դի ուղ ղու թյամբ, 
խմբա վոր ված մանր բշտի կա վոր ցա նա յին տարրեր, ա պա գու մար վում 
է տա րա ծուն ցա նը, ո րը հի շեց նում է ջրծա ղի կի ցան (միա խո ռոչ վե զի-
կու լա, կեղծ պո լի մորֆ, տա րած ված է ամ բողջ ի րա նին, բա ցի ա փե րից և 
ներ բան նե րից): Տե՛ս գու նա վոր ներ դիրը (նկ. 18):

 y Կապ իկի ծա ղիկ։ Կլի նի կա կան նշան նե րը շատ նման են բնա կան ծաղիկի 
կլի նի կա կան նշան նե րին: Կապ իկի ծա ղի կի և բ նա կան ծա ղի կի հիմ նա-
կան տար բե րա կիչ հատ կա նի շը են թած նո տա յին և պա րա նո ցա յին լիամ-
ֆա դե նո պա թիան է: Լա բո րա տոր տվյալ ներ՝ կապ իկի ծա ղի կի հա րու ցիչի 
ԴՆԹ-ի նույնականացում (ի դեն տի ֆի կա ցում)՝ ՊՇՌ հե տա զո տու թյամբ, 
կապի կի ծա ղի կի նկատ մամբ IgM դա սի հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե-
րում, վի րու սի ան ջա տում կապ իկի ծա ղի կի վի րու սով ախ տա հար ված 
կլի նի կա կան նմուշ նե րից: Տե՛ս գու նա վոր ներ դի րը (նկ. 19):

 y Impetigo: Ցա նը տե ղա կայ վում է հիմ նա կա նում դեմ քին և ձեռ քե րին, 
բշտիկ նե րը լար ված չեն, նրանց պա րու նա կու թյու նը ա րագ դառ նում է 
շճա թա րա խա յին, այն ա րագ չո րա նում է՝ վե րած վե լով դեղ նա հար դա-
գույն կեղ ևիկ նե րի: Տե՛ս գու նա վոր ներ դի րը (նկ. 20):

 y Կոք սա կի վի րու սա յին վա րակ։ Հի վան դա նում են հիմ նա կա նում մինչև 10 
տա րե կան ե րե խա նե րը (հա ճախ՝ 3-5 տա րե կան), բնո րոշ է ցա նի տե ղա-
կա յու մը վե րին և ս տո րին վեր ջույթ նե րին, հատ կա պես ա փե րին և ներ-
բան նե րին, ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րի և հե տույ քի շրջա նում, բե-
րա նի շուր ջը և բե րա նի խո ռո չում: Բ կանց քը հի պե րե միկ է, քմա յին ա ղեղ-
նե րին, ըմ պա նի հե տին պա տին, կարծր և փա փուկ քիմ քին առ կա են 
վե զի կուլ ներ, ո րոնք ա րագ մա ցե րաց վում են՝ վե րած վե լով սպի տակ փա-
ռով պատ ված աֆ թա նե րի: Հի վան դու թյան սկզբում դիտ վում է ջեր մու-
թյան բարձ րա ցում, չա փա վոր ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիա, ցա նի 
ի հայտ գա լուն զու գըն թաց ջեր մու թյու նն իջ նում է, ընդ հա նուր վի ճա կի 
մեջ դիտ վում է դրա կան դի նա մի կա: Տե՛ս գու նա վոր ներ դի րը (նկ. 21, 22):



Բնական ծաղիկ |  57 

Ախ տո րո շու մը
 y Հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նեզ,
 y կ լի նի կա կան ախ տա նիշ ներ,
 y լա բո րա տոր ցու ցա նիշ ներ:
Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րից կի րառ վում են IgM դա սի հա կա մար-

մին նե րի հայտ նա բե րու մը ԻՖԱ-ով, ոս կե ստան դարտ է ցանքսը հա վի սաղ մի 
խո րիոա լան տոի սի թա ղան թում, սա կայն պրակ տիկ չէ, ախ տա հար ման օ ջա-
խից վերց ված նյու թի ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն, ո րի արդ յունք նե րը պետք է հաս-
տա տել ռե ֆե րենս լա բո րա տո րիա նե րում:

Ծայ րա մա սա յին ար յա նը բնո րոշ են հետև յալ փո փո խու թյուն նե րը. հի վան-
դու թյան սկզբում (պրոդ րո մալ շրջան)՝ լեյ կո ցի տոզ լիմ ֆո ցի տո զ, ցա նա վոր-
ման սկզբում՝ կար ճատև լեյ կո պե նիա, պուս տու լա նե րի ա ռա ջաց ման շրջա նում 
դիտ վում է լեյ կո ցի տոզ՝ նեյտ րո ֆիլ յո զով, ձախ թե քու մով:

Բու ժու մը
 y Պահ պա նո ղա կան բու ժում. ժա մա նա կա կից ին տեն սիվ թե րա պիան կա-

րող է մեծ նշա նա կու թյուն ունե նալ, 
 y երկ րոր դա յին վա րա կը բու ժե լու հա մար ան տի բիո տի կո թե րա պիա (ցե-

ֆա լոս պո րին ներ, մակ րո լիդ ներ, կի սա սին թե տիկ պե նի ցի լին ներ),
 y ցա վազր կող դե ղա մի ջոց ներ (մաշ կի ախ տա հար ված օ ջախ նե րը չա փա-

զանց ցա վոտ են):
Հա կա վի րու սա յին դե ղա մի ջոց ներ.
 y թիո զե մի կար բա զոն (ST-246).

- ակ տիվ ազ դում է բազ մա թիվ օր տո պոքս վի րուս նե րի վրա, 
- ու նի հե տա զո տա կան նոր դե ղա մի ջոց նե րի կար գա վի ճակ: 

 y Ցի դո ֆո վիր.
- արդ յու նա վետ է կեն դա նա կան ո րոշ մո դել նե րի դեպ քում, 
- բ նա կան ծա ղի կը բու ժե լու հա մար հե տա զո տա կան նոր դե ղա մի-

ջոց ներ, ո րոնք պահ պան վում են ԱՄՆ զին ված ուժե րի կող մից: 
 y Կո վի ծա ղի կի ի մու նոգ լո բու լին. 

- կան խար գել ման հա մար արդ յու նա վետ է միայն ներ գոր ծու թյու նից 
հե տո, 

- շատ քիչ պա շար ներ են պահ պան ված հետ պատ վաս տու մա յին 
բար դու թյուն նե րի հա մար: 

Կան խար գե լու մը
 y Նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ օ դա կա թի լա յին վա րա կի դեմ. 

- սեն յա կում բա ցա սա կան ճնշում, 
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- ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րը կրում են HEPA կամ 
կեն սաանվ տան գու թյան այլ դի մակ ներ, 

- վի րա հա տա կան դի մակ ներ պետք է կրեն տեղափոխման ենթակա 
հի վանդ նե րը: 

Յու րա հա տուկ կան խար գե լու մը պատ վաս տումն է, որն այժմ դա դա րեց-
ված է ամ բողջ աշ խար հում, սա կայն այն ստա նում են ո րոշ ռիս կի խմբե րում՝ 
լա բո րա տոր աշ խա տող նե րը, զին ծա ռա յող նե րը, կեն դա նի նե րի հետ աշ խա-
տող նե րը և  այլն:

 y Կոն տակ տա վոր նե րին նե րարկ վում է նաև յու րա հա տուկ ի մու նոգ լո բու լին:
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ԳՐԻՊ

Գ րի պի պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Գ րի պի վի րու սը պատ կա նում է օր թո միք սո վի րուս նե րի ըն տա նի քին, պա-

րու նա կում է ՌՆԹ: Ըստ ան տի գե նա յին կա ռուց ված քի՝ տար բե րում են գրի պի 
3 տի պի վի րուս՝ A, B, C:

Գ րի պի A տի պի վի րու սը կա րող է ա ռա ջաց նել հի վան դու թյուն ինչ պես 
մարդ կանց, այն պես էլ թռչուն նե րի մոտ: Այս վի րու սը խիստ փո փո խա կան 
է և կա րող է ա ռա ջաց նել ան տի գե նա յին տար բե րակ ներ (են թա տի պեր և 
շ տամ ներ), ո րոնք տար բեր վում են HA+-ի (հե մագլ յու տի նին) և NA+-ի (նեյ-
րա մի նի դա զա) կազ մով: Ըստ նոր դա սա կարգ ման՝ վի րու սի HA+ և NA+ հա-
կա գեն ներն ունեն թվա յին ան վա նում ներ՝ HA+ - 1-18 և NA+ - 1-11: Մար դուն 
ախ տա հա րող վի րուս նե րին բնո րոշ են HA+ - 1, 2, 3 և NA+ - 1, 2: Այլ ան տի-
գե նա յին կա ռուց ված քով վի րուս ներ հայտ նա բեր վում են կեն դա նի նե րի մոտ 
(ձիեր, խո զեր, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ, կա պիկ ներ, շներ, թռչուն ներ 
և  այլն):

Թռչ նի գրի պի հա րու ցիչ ներ են A տի պի վի րու սի H5N1 և H7N9 են թա տի պե րը:

Գ րի պի հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Գ րի պի A (H5N1) և A(H3N2) են թա տի պե րը մշտա պես առ կա են մարդ կանց 

շրջա նում: Սե զո նա յին A(H1 N1) գրի պի վի րու սը նույնն է, ինչ 2009թ. պան դե միա 
ա ռա ջաց րած վի րու սը: Գ րի պի B և C վի րուս նե րը են թա տի պե րի չեն բա ժան-
վում: Գ րի պի B վի րու սը հիմ նա կա նում ա սո ցաց վում է հի վան դու թյան ա վե լի 
թեթև ըն թա ցող ձևե րի հետ: Գ րի պի C վի րու սը հա մա ճա րակ չի ա ռա ջաց նում, 
ըն թա նում է չա փա վոր կա տա ռալ ախ տա նիշ նե րով և  եր բեմն ստո րին շնչու ղի-
նե րի ախ տա հար մամբ:

Ըստ հա մա ճա րա կա բա նու թյան՝ գրի պը լի նում է է պի դե միկ և սե զո նա-
յին: Է պի դե միկ գրի պը կա րող է գրանց վել ամ բողջ տար վա ըն թաց քում և  
ունի գլո բալ տա րա ծում: Սե զո նա յին գրիպն ա ռա ջա նում է բա ցա ռա պես 
ձմռան ա միս նե րին, հյու սի սա յին և հա րա վա յին շրջան նե րի բա րե խառն գե-
տի նե րում: Տա րե կան հի վան դա ցու թյան ռիս կը մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում 
5-10% է, իսկ ե րե խա նե րի շրջա նում՝ 20-30%: Հի վան դու թյան հա մա ճա րակ-
նե րի ժա մա նակ գրանց վում են 3-5 մլն ծանր դեպք և 250.000-500.000 
մահ:
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Գ րի պի A, B, C տի պե րի տար բե րա կու մը

վի րու սի տի պը A B C

վա րա կե լիու թյու նը մար դիկ, խոզեր, 
ձիեր, թռչուններ, 

ծո վա յին 
կաթ նա սուն ներ

միայն 
մար դիկ

մար դիկ և խո զեր

հա մա ճա րա կա-
բա նությու նը

ան տի գե նա-
յին շիֆտ կամ 

դրեյֆ, պան դե միկ 
կամ է պի դե միկ 

տա րա ծում

ան տի-
գե նա յին 

դրեյֆ միայն 
է պի դե միկ 
տա րա ծում

ան փո փոխ, 
միայն սպո րա դիկ 

դեպ քեր

կլի նի կա կան 
ա ռանձնա հատ-

կու թյուն

կա րող է ա ռա ջաց-
նել եր կա րատև 

պան դե միա՝ ե րի-
տա սարդ նե րի 

շրջա նում բարձր 
մա հա ցու թյամբ

հի վան դու-
թյունն ունի 
ծանր ըն-

թացք, հիմ-
նա կա նում 

տա րեց նե րի 
շրջա նում

հի վան դու թյունն 
ունի թեթև ըն-
թացք ա ռանց 

սե զո նայ նու թյան

Գ րի պի վի րուս նե րը տա րած վում են հիմ նա կա նում հա զա լիս կամ փռշտա-
լիս, հազ վա դեպ շփման ճա նա պար հով: Հի վան դու թյու նից հե տո ձևա վոր-
վող ի մու նի տե տի տևո ղու թյունն է՝ A տիպ – 1-3 տա րի, B տիպ – 3-6 տա րի, 
C տիպ – ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում:

Գ րի պի կլի նի կա կան նկա րա գի րը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 1-2 օր: Հի վան դու-

թյու նը սկսվում է դո ղի զգա ցու մով: Հ նա րա վոր են ցավ կո կոր դում, հազ (սո-
վո րա բար չոր), քթա հո սու թյուն կամ քթի փակ վա ծու թյան զգա ցում: Բա ցի այդ 
միա նում են մկա նա յին ցա վեր կամ մարմ նի կոտ րատ վե լու զգա ցու մը: Գլ խա-
ցավ լի նում է հիմ նա կա նում ճա կա տա յին մա սում, ինչ պես նաև լի նում են ցա-
վեր ակ նագն դե րում, լու սա վա խու թյուն, ար ցուն քա հո սու թյուն: Ն կատ վում են 
փա փուկ քիմ քի և  ըմ պա նի հե տին պա տի հի պե րե միա և հա տի կա վո րու թյուն: 
Ա ռա վե լա պես ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունի շնչա փո ղի ախ տա հա րու մը, 
ո րը դրսևոր վում է քեր ծո ցով և կր ծոսկ րի հետ ևում ցա վով, չոր և ցա վոտ հա-
զով: Հի վանդ նե րը ա րագ հոգ նում են: Ո րոշ ան ձանց մոտ կա րող է դիտ վել 
փսխում: Հի վան դու թյունն ա ռա վե լա պես տա րած ված է ե րե խա նե րի շրջա նում: 
Ոչ բո լոր սե զո նա յին գրի պով հի վանդ ներն ունեն ջեր մու թյուն (ա ֆեբ րիլ ձև): 
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Չ բար դա ցած գրի պի դեպ քում հի վան դու թյու նը տևում է 3-7 օր: Հի վան դնե-
րը վե րա կանգն վում են 2 օր վա ըն թաց քում: Հա զը կա րող է տևել 1 շա բա թից 
ա վե լի: 

Գ րի պի բար դու թյուն նե րը
Հի վանդ նե րի մոտ հատ կա պես բարձր ռիս կա յին խմբե րում (հղի ներ, 

ե րե խա ներ, տա րեց ներ, ի մու նո դեպ րե սիվ ան ձինք), կա րող են զար գա նալ 
բար դու թյուն ներ: Թո քա բոր բը կա րող է լի նել ա ռաջ նա յին վի րու սա յին և  
երկ րոր դա յին բակ տե րիալ (հա րու ցիչ նե րը՝ Streptococcus pneumonia, Staphy-
lococcus aureus, Hemophilus influenzae): Հ նա րա վոր է նաև միքստ վի րու սա-
յին և բակ տե րիալ թո քա բորբ: Գ րի պի ար տա թո քա յին հազ վա դեպ բար դու-
թյուն նե րից են միո զի տը (ա վե լի հա ճախ հան դի պում է ե րե խա նե րի շրջա-
նում) և միոգ լո բու լի նու րիան: Սր տա յին բար դու թյուն ներ են միո կար դի տը և 
պ սա կաձև ա նոթ նե րի սուր ան բա վա րա րու թյու նը: Ն յար դա յին հա մա կար գի 
բար դու թյուն ներ են մե նին գի տը, էն ցե ֆա լի տը, միե լի տը, Գի յեն- Բա րեի հա-
մախ տա նի շը: Լ յար դի և ԿՆՀ-ի (էն ցե ֆա լո պա թիա) բար դու թյուն նե րից է Ռե-
յի հա մախ տա նի շը: 
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Սուր բարձր վա րա կե լիու թյամբ օժտ ված վի րու սա յին հի վան դու թյուն է, որն 
ըն թա նում է հիմ նա կա նում շնչա ռա կան հա մա կար գի ախ տա հար մամբ: Հի-
վան դու թյա նը բնո րոշ է ծանր ըն թաց քը և բարձր մա հա ցու թյու նը:

Թռչ նագ րի պի պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Մարդ կանց շրջա նում հի վան դա ցու թյու նը հազ վա դեպ է: Բարձր է պրո-

ֆե սիո նալ ռիս կի գոր ծո նը (շփում վա րակ ված թռչնի կամ կոն տա մի նաց ված 
մսամ թեր քի հետ): Հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նը տա տան վում է 
թեթ ևից ծանրի միջև: Սկ սած 2003 թ. նո յեմ բե րից գրանց վել են մարդ կանց 
վա րակ ման 700-ից ա վել ծանր դեպք: HPAI (բարձր պա թո գե նու թյամբ թռչնի 
գրիպ) A(H5N1) վի րու սը հան գեց րել է բարձր մա հա ցու թյան 15 երկր նե րում՝ 
Ա սիա յում, Աֆ րի կա յում, Խա ղաղօվ կիա նո սյան տարածաշրջանի երկր նե րում, 
Եվ րո պա յում և Մեր ձա վոր Ար ևել քում:

Թռ չուն նե րի մոտ շրջա նառ վող HPAI H5N1 վի րու սը կա րող է շա րու նա կել 
փո փոխ վել տար բեր շտամ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռով: Հատ կան շա կան 
է, որ կան թռչնագ րի պի H5N1 շտամ նե րի շրջա նա ռու թյան աշ խար հագ րա կան 
տար բե րու թյուն ներ: Քա նի որ HPAI H5N1 վի րուս ներն ա նընդ հատ փո փոխ վում 
են, ուս տի շատ կար ևոր է այս վի րուս նե րի մո նի թո րին գը՝ թռչուն նե րի և թռչ-
նամ սի մեջ մարդ կանց վա րակ վե լու ռիս կը հաս կա նա լու հա մար: H5N1 վի րու-
սի տա րա ծու մը մշտա պես ԱՀԿ-ի հսկո ղու թյան տակ է հատ կա պես ա սիա կան 
երկր նե րում: 

Թռչ նագ րի պի հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Մար դը կա րող է վա րակ վել թռչնագ րի պով հի վանդ թռչուն նե րից: Հազ վա-

դեպ փո խանց վում է նաև հի վանդ մար դուց: Թռչ նի գրի պի վի րուս նե րը յու րա-
հա տուկ են ի րենց բազ մա զա նու թյամբ և փո փոխ վե լու ունա կու թյամբ: Վի րուս-
նե րի գե նե տիկ ան կա յու նու թյու նը և  ան տի գե նա յին ճկու նու թյու նը կա րող են 
բազ մա թիվ մու տա ցիա նե րի և հիբ րի դաց ման պատ ճառ դառ նալ, ո րը նպաս-
տում է փո փոխ ված բարձր վի րու լեն տու թյամբ օժտ ված շտամ նե րի ա ռա ջաց-
մա նը: Այս գոր ծըն թա ցը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ան տի գե նա յին 
դրեյ ֆով և շիֆ տով: Ան տի գե նա յին դրեյ ֆի դեպ քում կա տար վում է լո կալ մու-
տա ցիա, ո րով պայ մա նա վոր ված է հե մագլ յու տի նի նի և նեյ րա մի նի դա զա յի 
մաս նա կի (կե տա յին) փո փո խու թյու նը: Իսկ շիֆ տի դեպ քում այդ գե նում կա-
տար վում են զգա լի փո փո խու թյուն ներ, ո րը, ի վեր ջո, հան գեց նում է նոր են-
թա տի պի ա ռա ջաց մա նը՝ ըստ հե մագլ յու տի նի նի և կամ նեյ րա մի նի դա զա յի 
լրիվ կազ մի փո փո խու թյան:
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Թռչ նի գրի պի A վի րու սի հա մար իր են թա տի պե րով բնա կան շտե մա րան 
են վայ րի թռչուն նե րը: Պ րե դո մի նանտ են թա տի պե րը պար բե րա բար փո փոխ-
վում են: Թռ չուն նե րը, ո րոնք վա րակ վել են թռչնի գրի պի վի րուս նե րով, կա րող 
են վա րա կը տա րա ծել թքի, քթի սեկ րետ նե րի և  ար տա թո րան քի մի ջո ցով:

Մարդ կանց շրջա նում թռչնագ րի պի շատ դեպ քեր վա րակ ված թռչուն նե րի 
կամ կոն տա մի նաց ված մա կե րես նե րի հետ շփման հետ ևանք են:

Թռչ նագ րի պի վի րուս նե րը, ըստ վի րու լեն տու թյան աս տի ճա նի, բա ժան-
վում են 2 խմբե րի՝ բարձր և ցածր ախ տած նա յին: Բարձր ախ տած նա յին խմբին 
պատ կա նող վի րուս նե րը բնո րոշ վում են հի վանդ թռչուն նե րի բարձր մա հա ցու-
թյամբ (100% մա հա ցու թյուն ա ռա ջին 48 ժամ վա ըն թաց քում): Վայ րի թռչուն նե-
րի մոտ ըն թացքն ա նախ տա նիշ է: Բարձր ախ տած նա յին խմբի վի րուս նե րին 
պատ կա նում են H5 և H7՝ A(H5N1) և A(H7N9) են թա տի պե րը: 

Ցածր ախ տած նա յին H5 կամ H7 են թա տի պե րը կա րող են ա ռա ջաց նել 
բռնկում ներ, սա կայն հի վան դու թյան ծանր ձևեր չեն ա ռա ջաց նում, կա րող են 
մու տա ցիա յի են թարկ վել: 

Թռչնագ րի պի վի րուս նե րը մեծ մա սամբ մարդ կանց չեն փո խանց վում, սա-
կայն ո րոշ դեպ քե րում կա րող են անց նել տե սա կա յին ար գել քը և մարդ կանց ու 
կաթ նա սուն նե րի մոտ հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նել: 

2003 և 2004 թթ. թռչ նագ րի պը տա րած վեց Ա սիա յում, Եվ րո պա-
յում և Աֆ րի կա յում, ո րի հետ ևան քով ե ղան թռչուն նե րի մի լիո նա վոր և 
հար յու րա վոր մարդ կանց հի վան դա ցու թյան դեպ քեր: Գ րանց վեց բարձր 
մա հա ցու թյուն:

Ցածր ախ տած նու թյամբ A(H7N9) վի րու սի են թա տի պը ա ռա ջի նը գրանց-
վեց 2013 թ. մար տին: Չի նաս տա նի սահ ման նե րից դուրս A(H7N9) վի րու-
սով ա ռա ջա ցած դեպ քեր չգրանց վե ցին, սա կայն այդ վի րու սի տա րա ծու-
մը հե տա գա յում կստեղ ծի այն հայտ նա բե րե լու և տա րա ծու մը վե րահս կե լու 
անհ րա ժեշ տու թյուն:

A(H5N1) և A(H7N9) թռչնի գրի պի կլի նի կան
Ին կու բա ցիոն շրջա նը 2-8 օր է: A(H5N1)-ի դեպ քում հնա րա վոր է 

եր կա րի մինչև 14 օր: A(H5N1) վի րու սով ա ռա ջաց ած գրի պը կա րող է 
ունե նալ ծանր կլի նի կա կան ըն թացք, ա րագ վատ թա րա ցում և բարձր 
մա հա ցու թյուն:

Թռչ նագ րի պի ախ տա նիշ ներ են կոն յունկ տի վի տը, հար բու խին բնո րոշ ախ-
տա նիշ նե րը (ջեր մու թյուն, հազ, ցավ կո կոր դում, մկա նա ցա վեր): Վաղ ախ-
տա նիշ նե րից են սրտխառ նո ցը և փս խու մը, ո րո վայ նի և կրծ քա վան դա կի ցա-
վը, քթից կամ լնդե րից ար յու նա հո սու թյու նը: Կա րող է ա ռա ջա նալ հո գե կան 
 վի ճա կի փո փո խու թյուն: Հի վան դու թյան ա ռանձ նա հա տուկ վաղ ախ տա նիշ նե-
րից մե կը ստո րին շնչու ղի նե րի ախ տա հա րումն է:
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Թռչ նագ րի պի բար դու թյուն նե րը
Թռչ նագ րի պի բար դու թյուն ներ են թո քա բոր բը, սուր ռես պի րա տոր դիսթ-

րես հա մախ տա նի շը, ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կը և բազ մաօր գա նա յին ան բա-
վա րա րու թյու նը: Ծանր դեպ քե րում կա րող է զար գա նալ հի պօք սե միա, իսկ ալ-
վեո լա յին-զար կե րա կա յին (Aa) գրա դիեն տը կա րող է ա ճել (>35 մմ Hg): Ո րոշ 
ծանր հի վանդ նե րի մոտ նկատ վում է տա րա ծուն նե րա նո թա յին մա կար դում 
(DIC):

Թռչ նագ րի պի տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Անհ րա ժեշտ է թռչ նագ րիպը տարբերել ա դե նո վի րու սա յին, էն տե րո վի րու-

սա յին, պա րա միք սո վի րու սա յին, ֆլա վի վի րու սա յին վա րակ նե րից, ռես պի րա-
տոր-սին ցի տիալ ին ֆեկ ցիա յից, ինչ պես նաև բակ տե րիալ թո քա բոր բից (հա-
րու ցիչ նե րը՝ Mycoplasma, Liegionella և  այլն):

Թռչ նագ րի պի լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը
Անհ րա ժեշտ է քթից, կո կոր դից և քի թըմ պա նից վերց նել քսուք , ո րն արդ յու-

նա վետ է վի րու սի թես տա վոր ման հա մար: Պա տաս խա նը կա րող է լի նել կեղծ 
բա ցա սա կան: 

Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րից կա տար վում են կուլ տու րա յի ան ջատ-
ման, շճա բա նա կան՝ հա կած նի հայտ նա բեր ման, ինչ պես նաև հե մագլ յու տի նա-
ցիա յի ար գե լակ ման ռեակ ցիա ներ: Հա րուց չի A, B, C տի պե րը տա րան ջա տե լու 
նպա տա կով կա տար վում է պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա (ՊՇՌ): 

Հի վան դի ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ դիտ վում է լեյ կո պե նիա, հատ կա պես 
լիմ ֆա պե նիա, չա փա վոր թրոմ բո ցի տո պե նիա:

Բու ժու մը
Հի վանդ նե րի բու ժու մը ծանր դեպ քե րում ի րա կա նաց վում է հի վան դա նո ցա-

յին պայ ման նե րում: Հի վան դը կա րող է հի վան դա նո ցից դուրս գրվել ոչ շուտ, 
քան մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի նոր մա լա ցու մից 7 օր անց: Ի րա կա նաց վում է 
պատ ճա ռա գի տա կան բու ժում հա կա վի րու սա յին դե ղո րայ քով, ո րը ցան կա լի 
է սկսել ա ռա ջին 1-2 օ րե րի ըն թաց քում, հա կա ռակ դեպ քում դրա արդ յու նա վե-
տու թյու նը նվա զում է: 

Այս դե ղո րայ քը բա ժան վում է 2 խմբի՝ նեյ րա մի նի դա զա յի ին հի բի տոր ներ 
(օ զել տա մի վիր, զա նա մի վիր) և M-2 ին հի բի տոր ներ (ռի ման տա դին, ա ման-
տա դին): ԱՀԿ-ն խոր հուրդ է տա լիս նշա նա կել ա ռա ջին հեր թին նեյ րա մի-
նի դա զա յի ին հի բի տոր ներ՝ պայ մա նա վոր ված վեր ջին նե րիս լայ նա ծա վալ 
ազ դե ցու թյամբ: 

Օ զել տա մի վիր (Ozeltamivir, տա միֆլ յու)՝ 75 մգ,  օ րը 2 ան գամ, 5 օր , նշա-
նակ վում է հի վան դու թյան վաղ շրջա նում, հատ կա պես ա ռա ջին օ րե րին ունի 
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ար տա հայտ ված արդ յու նա վե տու թյուն: Տա միֆլ յուն ցուց ված է A(H5N1)-ով հի-
վանդ մե ծա հա սակ նե րին և  ե րե խա նե րին՝ ա ռանց տա րի քա յին սահ մա նա փակ-
ման: Ներ կա յումս ար տադր վում է մանկական տա միֆլ յու օ շա րակ:

Զա նա մի վիր (Zanamivir, ռե լեն զա). նշա նակ վում է որ պես ներք թա յին 
ին հալ յա ցիա:

Թռչ նագ րի պի կան խար գե լու մը
Թռչ նի գրի պի կան խար գե լու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել ին տեր ֆե րո նի 

հա վել յալ նե րի (ցիկ լո ֆե րոն, ա միկ սին), օ զել տա մի վի րի (տա միֆլ յու), ռե ման-
տա դի նի, ա ման տա դի նի, ալ գի րե մի կամ ար բի դո լի մի ջո ցով:

Վեր ջինիս վաղ նշա նա կման դեպ քում քիմիականխար գել ման արդ յու նա-
վե տու թյու նը մե ծա նում է: Ցուց ված են ռիս կի խմբե րում՝ բու ժաշ խա տող նե րին 
(ով քեր շփվում են կամ խնա մում են գրի պով հի վանդ նե րին), թռչնա ֆաբ րի կա-
յում աշ խա տող նե րին և  այլն:

Խոր հուրդ է տրվում նաև ի րա կա նաց նել գրի պի դեմ պատ վաս տում ներ՝ 
կան խար գել ելու սո վո րա կան գրի պի և թռչ նագ րի պի միա ժա մա նակ վա րա կու-
մը, ո րի դեպ քում ա ճում է վի րու սի գե նե րի վե րա տե սա կա վոր ման և մու տաց-
ված վի րու սի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը:

Դիս պան սեր հսկո ղու թյու նը 
Բուժ ման կուրսն ա վար տե լուց հե տո 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: Հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վում են ԱՀԿ ռե ֆե րենս 
լա բո րա տո րիա յում:

H1N1 ԳՐԻՊ. A տի պի են թա տե սակ է, ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է 
1931թ. ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Ռի չարդ Շոու պի կող մից: Հի վան դացու թյուն 
ա ռա ջաց նում է ինչ պես մարդ կանց, այն պես էլ կեն դա նի նե րի շրջա նում: 
2009 թ. հու նի սի 11-ին ԱՀԿ-ն պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց պան դե միա յի 
մա սին՝ պայ մա նա վոր ված A գրի պի H1N1 Կա լի ֆոռ նիա 04/2009 շտա մով, 
ո րը ստա ցավ «խո զի գրիպ» ան վա նու մը: Հետ պան դե միկ շրջա նում վի րու-
սը A(H3N2) և B վի րուս նե րի հետ միա սին շրջա նա ռում է որ պես սե զո նա յին 
գրի պի շտամ:

H1N1-ը հի վանդ մար դուց ա ռող ջին փո խանց վում է օ դա կա թի լա յին ճա նա-
պար հով: Մար դիկ հիմ նա կան ռե զեր վո ւար են, չնա յած ո րոշ կաթ նա սուն ներ, 
մաս նա վո րա պես խո զե րը նույն պես կա րող են ռե զեր վո ւար լի նել: Ին կու բա-
ցիոն շրջա նը կարճ է, սո վո րա բար 2-3 օր: Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը նման 
են գրի պի այլ վի րուս նե րից ա ռա ջացած կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րին՝ բարձր 
ջեր մու թյուն, գլխա ցավ, մկա նա հո դա ցա վեր, կա տա ռալ եր ևույթ ներ, բկանց քի 
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ցավ, հազ և  այլն: Հի վան դու թյու նը սո վո րա բար տևում է 2-7 օր և  ա վարտ-
վում է լա վաց մամբ, սա կայն հա տուկ ուշադ րու թյուն պետք է դարձ նել ռիս կի 
խմբե րին. 

 y մինչև 2 տա րե կան ե րե խա ներ1, 
 y 65-ն անց ան ձինք,
 y հղի կա նայք և ծննդ կան ներ,
 y քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րով (ասթ մա, սրտա յին ան բա վա րա րու-

թյուն, թո քե րի քրո նի կա կան հի վան դու թյուն ներ) և ցածր ի մու նա յին հա-
մա կարգ (շա քա րա յին դիա բետ, ՄԻԱՎ-վա րակ) ունե ցողներ

 y մինչև 19 տա րե կան այն ան ձինք, ով քեր աս պի րի նով եր կա րատև բու ժում 
են ստա ցել:

Մա հա ցու թյու նը 1-4% է: Մահ վան հիմ նա կան պատ ճառ են հի վան դու թյան 
բար դու թյուն նե րը՝ թո քա բոր բը, սուր ռես պի րա տոր դիսթ րես հա մախ տա նի շը, 
Ռե յի հա մախ տա նի շը և  այլն:

Ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը և բուժ ման հա մար կի րառ վող դե ղա մի ջոց նե րը 
նույնն են (տե՛ս «Թռչ նագ րիպ»):

Գ րի պը կան խար գե լե լու հա մար կի րառ վում է պատ վաս տան յութ, ո րում նե-
րառ վող շտա մե րը են թարկ վում են փո փո խու թյան՝ պայ մա նա վոր ված տվյալ 
սե զո նում շրջա նա ռող վի րուս նե րի տե սա կով:

1 Կար ևոր է հաշ վի առ նել նաև, որ 2-4 տա րե կան ե րե խա ներն ունեն բար դու թյուն նե րի 

ա ռա ջաց ման ա վե լի բարձր ռիսկ, քան 4 տա րե կա նից մեծ ե րե խա նե րը:
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QՏԵՆԴ

Q-տեն դը հա մընդ հա նուր տա րա ծում ունե ցող զոո նոզ հի վան դու թյուն է, 
ո րը հա րուց վում է Coxiella burnetii-ով, ըն թա նում է սուր կամ քրո նի կա կան, 
բնու թագր վում է տեն դով, թո քա բոր բով, գրա նու լե մա տոզ հե պա տի տով, նյար-
դա յին հա մա կար գի, միո կար դի և  այլ օր գան-հա մա կար գե րի ախ տա հա րու մով:

Պատ մա կան տվյալ նե րը
Q-տենդն ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րել է Էդ վարդ Հուլբ րուկ Դե րի կը 

1935 թ. Ավստ րա լիա յի Քո ւինս լանդ նա հան գում սպան դա նոց նե րի աշ խա տող-
նե րի շրջա նում: Q-ն query բա ռի սկզբնա տառն է, ո րը նշա նա կում է «հարց»: 
Քա նի որ հի վան դու թյամբ պայ մա նա վոր ված հար ցա կան նե րը շատ էին, ուս տի 
ո րոշ վեց տվյալ ա նու նը կի րա ռել այն քան ժա մա նակ, մինչև կընտր վի ա ռա վել 
հար մա րը: Ա ռա ջարկ վել են «սպան դա նոց նե րի տենդ» և « Քո ւինս լան դի ռի-
կետ ցիա յին տենդ» ա նուն նե րը, սա կայն վեր ջին ներս կի րա ռու թյուն չեն գտել:

Q-տեն դի հա րու ցի չը հայտ նա բեր վել է 1937 թվա կա նին, երբ Բուր նե տը և 
Ֆ րի մա նը Դե րի կի հի վան դից ան ջա տե ցին հա րու ցի չը և  այն դա սա կար գե ցին 
որ պես Ռի կետ ցիա: ԱՄՆ-ում 1938թ. Կոք սը և Գոր դո նը լու սա բա նե ցին փո-
խանց ման ուղի նե րը, երբ տզից ան ջա տե ցին հա րուց չին: Այս պի սով, բա ցա-
հայտ վեց, որ Q-տեն դը զոո նոզ հի վան դու թյուն է, ո րի ա ռա վել տա րած ված 
բնա կան ռե զեր վո ւար ներն են տնա յին կեն դա նի նե րը, հա ճախ՝ այ ծերն ու ոչ-
խար նե րը: Coxiella burnetii-ն  ան վան վել է Կոք սի և Բուր նե տի պատ վին, չնա յած 
նմա նու թյուն ունի ռի կետ ցիա նե րին, սա կայն նման է նաև legionella-ին  և fran-
cisella-ին և proteobacterium է:

Պատճառագիտությունը
Հարուցիչը Coxiella burnetii-ն է՝ Proteobacteria ընտանիքից, խիստ 

ներբջջային, գրամ բացասական մանրէ է: Բջջային կուլտուրաներում և հավի 
սաղմում Coxiella burnetii-ի լիպոպոլիսախարիդը ենթարկվում է փոփոխության, 
որը հանգեցնում է նոր անտիգենային տարբերակի առաջացման: Այդ երևույթը 
կոչվում է «աճի փուլի փոփոխություն»: Կաթնասունների օրգանիզմում 
հարուցիչը չափազանց վիրուլենտ փուլ l-ում է:

Փուլ ll-ը, որում հարուցիչը բջջային կուլտուրաներում է, ավիրուլենտ 
է: Սպորներ առաջացնելու շնորհիվ հարուցիչը կայուն է արտաքին 
միջավայրում: Կաթի մեջ սենյակային ջերմաստիճանում հարուցիչը 
պահպանում է կենսունակությունը 1 օր, հողում՝ մեկ ամիս, չորացած 
կենդանական արտազատուկներում կարող է պահպանվել մինչև երկու տարի: 
Այն համեմատաբար արագ ապաակտիվանում է ախտահանիչ նյութերի 
ազդեցությամբ:
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Համաճարակաբանությունը
Հիվանդությունն ունի լայն տարածում ամբողջ աշխարհում՝ բացառությամբ 

Նոր Զելանդիայի: Խոշոր բռնկումներ են նկարագրվել Շվեյցարիայում, Մեծ 
Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Շոտլանդիայում: 2009-ին 
Նիդերլանդներում արձանագրվել է երբևէ տեղի ունեցած խոշորագույն 
բռնկումը:

Վարակի աղբյուր են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունները, կրծողները, 
թռչունները, փոխանցող են տզերը (նկ. 23):

Փոխանցման ուղիներն են՝ օդափոշային, սննդային, կոնտակտ-
կենցաղային, տրանսմիսիվ, տրանսպլացենտար, սեռական (հազվադեպ), 
հնարավոր է նաև արյան փոխներարկման միջոցով:

Ընկալունակությունը համընդհանուր է: Հարուցչի վիրուլենտությունը 
չափազանց բարձր է, վարակվելու համար բավարար է նույնիսկ մեկ հարուցչի 
առկայությունը: 

Ռիսկի խմբերն են անասնաբույժները և անասնապահական այլ ոլորտների 
աշխատողները, էնդոկարդի և փականային ապարատի ախտահարում 
ունեցող անձինք, իմունոդեֆիցիտով անձինք, հղիները, ծերերը, արական 
սեռի ներկայացուցիչները: Սեզոնայնությունը գարնանն է և ամռան սկզբին:

Coxiella burnetii-ն՝ որպես կենսաբանական զենք, ըստ ԱՄՆ ՀՎԿԿ-ի, 
դասվում է B կատեգորիայի հիվանդությունների շարքը, համեմատաբար 
հեշտ է տարածվում։ Հիվանդացությունը չափավոր է, մահացությունը՝ ցածր։ 
Անհրաժեշտ են լաբորատոր լրացուցիչ հմտություններ և վերահսկողություն:

Պաթոգենեզ 
Coxiella burnetii-ն վարակված կենդանիների մոտ կաթնագեղձերում 

է, արգանդում, պլացենտայում, որտեղից էլ արտազատուկների միջոցով 
թափանցում է արտաքին միջավայր: Աերոզոլերի, կաթի, վարակված 
արտազատուկների միջոցով հարուցիչը թափանցում է մարդու օրգանիզմ: 

Մուտքի դռներն են մաշկը, վերին շնչուղիների և մարսողական համակարգի 
լորձաթաղանթները: Հարուցիչը արագ թափանցում է արյան շրջանառություն, 
այնուհետև՝ ռետիկուլոէնդոթելային համակարգ, որտեղ տեղակայվում է 
հիստիոցիտներում՝ բազմանալով նրանցում: Հիստիոցիտների քայքայումից 
հետո հարուցիչը կրկին թափանցում է արյան շրջանառություն՝ առաջացնելով 
երկրորդային բակտերեմիա: Այնուհետև հարուցիչը թափանցում է օրգան-
համակարգեր՝ առաջացնելով բորբոքային փոփոխություններ: Հիմնական 
թիրախ է շնչառական համակարգը, սակայն բավականին հաճախ 
ախտահարվում են նաև աղեստամոքսային և սիրտանոթային համակարգերը: 
Ախտահարված օրգաններում առաջանում են յուրահատուկ գրանուլոմաներ: 
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Պայմանավորված իմուն պատասխանով՝ գործընթացը կարող է ընթանալ 
սուր և քրոնիկական: Փուլ l-ում հարուցիչը առաջացնում է հիվանդության սուր 
ընթացք: 

Հակամարմինները փուլ l և փուլ ll անտիգենների նկատմամբ կա րե լի է 
օգտագործել ախտորոշելու նպատակով: Փուլ ll –ի նկատմամբ հա կա մար մին-
ները դրական են սուր Q-տենդի դեպքում, իսկ փուլ l-ի նկատմամբ հակա-
մար մին ները՝ քրոնիկականի: Ընդ որում՝ սուր Q-տենդի ընթացքում IgM դասի 
հակա մարմինները սինթեզվում են և՛ փուլ l, և՛ փուլ ll անտիգենների նկատմամբ, 
իսկ IgG դասի հակամարմինները սինթեզվում են միայն փուլ ll–ի նկատմամբ: 
Քրոն իկական Q-տենդի դեպքում IgG հակամարմինները փուլ l-ի նկատմամբ 
հա վասար կամ մեծ են 1:800, և փուլ l-ի նկատմամբ հակամարմինների կոն ցեն-
տրա ցիան միշտ ավելի մեծ է, քան փուլ ll–ի նկատմամբ հակամարմիններինը: 

Կլինիկական պատկերը
Ինկուբացիոն շրջանը 3-40 օր է, միջինը՝ 15 օր: 
Սուր Q-տենդը կարող է սկսվել գրիպանման ախտանիշներով: Բնորոշ 

են ջերմության բարձրացումը մինչև 40°C, որը կարող է տևել մինչև 4 
շաբաթ, քաշի անկումը, արտահայտված գլխացավը, դողը, սարսուռը, 
առատ քրտնարտադրությունը, ընդհանուր թուլությունը (կարող է ձգձգվել և 
քրոնիկական հոգնածության համախտանիշի պատճառ դառնալ), մկանա-
ցավը, հոդացավը, արտահայտված ցավը մեջքի շրջանում, ցավը բկանցքում, 
գիտակցության մթագնումը, չոր հազը, շնչելիս ցավը կրծքավանդակում, 
հնարավոր են սրտխառնոց, փսխում, փորլուծություն, որովայնային ցավ: 

Առավել հաճախ հանդիպող ախտահարումներից են թոքաբորբը, սուր 
հեպատիտը:

Թոքաբորբը սուր Q-տենդի ժամանակ միջին ծանրության է, բնորոշ են 
ջերմության բարձրացումը, հազը, աուսկուլտատիվ նվազագույն տվյալները: 
Կրծքավանդակի ռենտգենոգրության տվյալները սպեցիֆիկ չեն, հիշեցնում են 
վիրուսային թոքաբորբ (նկ. 24): Բնորոշ են նաև գրիպանման արտաթոքային 
ախտանիշները (գլխացավ, մկանացավ, հոդացավ և այլն):

Հեպատիտը սուր Q-տենդի դեպքում բնութագրվում է հեպատոմեգալիայով՝ 
սովորաբար առանց դեղնուկի, սուր գրիպանման երևույթներով: Երկարատև 
անհայտ ծագման տենդի ուղեկցվող հեպատիտով հիվանդների լյարդի 
բիոպսիան ցույց է տալիս օղակաձև գրանուլոմա և ճարպային վակուոլներ՝ 
շրջապատված ֆիբրինոիդ օղակով:



70 | ՀԱՏՈՒԿ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

ճարպային վակուոլներ

օղակաձև գրանուլոմա

Հնա րա վոր է մաշ կի ախ տա հա րում՝ մա կու լո պա պուլ յոզ ցա նով:
Սր տի ախ տա հա րու մը սուր Q-տեն դի դեպ քում դիտ վում է 1% դեպ քե րում, 

ար տա հայտ վում է պե րի կար դի տով, միո կար դի տով:
Ն յար դա բա նա կան ախ տա նիշ նե րը նույն պես քիչ են հան դի պում (1%). Կա-

րող են դրսևոր վել որ պես մե նին գիտ, էն ցե ֆա լիտ: 
Սուր Q-տեն դի չա փա զանց հազ վա դեպ ար տա հայ տու թյուն ներն են տե սո-

ղա կան նյար դի նևրի տը, էքստ րա պի րա մի դալ եր ևույթ նե րը, Գիեն- Բա րեի հա-
մախ տա նի շը, ԱԴՀ-ի հի պեր սեկ րե ցիան, է պի դի դի մի տը, օր խի տը, հե մո լի տիկ 
ա նե միան, միջ նոր մի ավ շա հան գույց նե րի մե ծա ցու մը, ո րը հի շեց նում է լիմ ֆո-
մա կամ լիմ ֆոգ րա նու լե մա տոզ, պանկ րեա տի տը, հան գու ցա յին է րի թե ման, 
մե զա դե նի տը: 

Ք րո նի կա կան Q-տեն դը զար գա նում է 1-2% դեպ քե րում, սուր հի վան դու թյու-
նից հե տո և հա մար յա միշտ ըն թա նում է էն դո կար դի տով: Հի վանդ նե րի մե-
ծա մաս նու թյու նը սո վո րա բար ունե նում է նա խոր դող փա կա նա յին ա պա րա տի 
ախ տա հա րում, սրտի ա րատ ներ, ցածր ի մու նի տետ, քրո նի կա կան ե րի կա մա յին 
ան բա վա րա րու թյուն: Սո վո րա բար տեն դը բնո րոշ չԷ, սա կայն կա րող է դիտ վել 
սուբ ֆեբ րիլ ջեր մու թյուն: Ախ տա նիշ նե րը կա րող են շա րու նակ վել մինչև մեկ 
տա րի: 

Ե թե հի վան դը սրտի ա րատ ունի, որն ուղեկց վում է ան բա ցատ րե լի հե մո-
ռա գիկ ցա նով, ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյամբ, ուղե ղա յին ար յան շրջա-
նա ռու թյան խան գար մամբ կամ հա րա ճուն սրտա յին ան բա վա րա րու թյան 
զար գաց մամբ, հարկ է մտա ծել Q-տեն դի մա սին և  անց կաց նել հա մա պա տաս-
խան լա բո րա տոր ախ տո րո շում:

Ք րո նի կա կան Q-տեն դին բնո րոշ ախ տա նիշ նե րից է հե պա տոսպ լե նո մե գա-
լիան, ո րը հա ճախ ուղեկց վում է բարձր ԷՆԱ-ով, C ռեակ տիվ սպի տա կու ցի, 
ռևմա տոիդ գոր ծո նի, ի մու նոգ լո բու լին նե րի բարձր մա կար դակ նե րով:
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Ք րո նի կա կան Q-տեն դի հա ջորդ ախ տա նի շը օս տեո միե լիտն է, ո րին բնո-
րոշ է նա խոր դող ոսկ րա յին հի վան դու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: 

Հ ղի նե րի շրջա նում Q-տենդն ըն թա նում է պտղի մա հով, վի ժու մով կամ 
հղիու թյան ա ռա ջին եր կու ե ռամս յակ նե րում ախ տա հար վե լու դեպ քում նո րա-
ծի նը ցածր քաշ է ունե նում:

Q-տենդ հոգ նա ծու թյան հա մախ տա նի շը սուր Q-տեն դին հա ջոր դող, ա ռա-
վել հա ճախ հան դի պող բար դու թյուն նե րից մեկն է: Բ նու թագր վում է հա մառ 
հա րա ճուն հոգ նա ծու թյան զար գաց մամբ, ո րը հան գեց նում է ընդ հա նուր վի-
ճա կի էա կան վա տաց ման և սո ցիալ-տնտե սա կան բարդ խնդիր ներ է ա ռա-
ջաց նում: Հոգ նա ծու թյան հա մախ տա նի շը վեր ջին տաս նամ յա կում լավ ուսում-
նա սիր վել և ն կա րագր վել է բազ մա թիվ երկր նե րում (ոչ միայն ԱՄՆ-ում):

Ախ տո րո շու մը
Ու՞մ պետք է հե տա զո տել Q-տեն դի վե րա բեր յալ։
 y Ախ տա նիշ նե րով հի վանդ նե րին՝ ռիս կի գոր ծոն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում.

- սուր ին ֆեկ ցիա, որն ուղեկց վում է լեյ կո ցիտ նե րի նոր մալ քա նա-
կով, թրոմ բո ցի տո պե նիա յով, բարձր լյար դա յին ֆեր մենտ նե րով:

-  լա բո րա տոր տվյալ ներն ուղ ղոր դում են դե պի աու տոի մուն հի վան-
դու թյուն ներ, սա կայն աու տոի մուն հի վան դու թյուն չի ախ տո րոշ վում:

- հ ղի նե րին, ո րոնք ունեն ան հայտ ծագ ման տենդ: 
 y Ա նախ տա նիշ ան ձանց՝ հետև յալ դեպ քե րում.

- սուր Q-տեն դով բուժ ված հի վանդ նե րին, ո րոնք ունեն քրո նի զա-
ցիա յի բարձր ռիսկ (ի մու նո դե ֆի ցի տով ան ձինք, փա կա նա յին 
խնդիր ներ ունե ցող ներ, հղի ներ):

 y Հ ղի նե րին, ո րոնք ապ րում են հի վան դու թյան բարձր տա րած վա ծու թյամբ 
շրջան նե րում:

Ախ տո րոշ ման հիմ նա կան չա փա նիշ ներն են.
 y կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը,
 y հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը,
 y լա բո րա տոր տվյալ նե րը:

Լա բո րա տոր տվյալ ներ
 y Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն (IgG և IgM դա սի հա կա մար մին նե րի 

ո րո շում՝ ախ տո րո շու մը հաս տա տե լու հա մար). 
- քրո նի կա կան վա րա կի դեպ քում հա կա փուլ I հա կա մար մին ներ 

(տիտ րը մեծ է՝ 1:800),
- սուր վա րա կի դեպ քում հա կա փուլ II հա կա մար մին ներ,

 y ա նուղ ղա կի ի մու նոֆ լու րես ցեն ցիա յի մե թոդ,
 y ՊՇՌ կի րառ վում է հիմ նա կա նում սուր Q-տեն դի դեպ քում:
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Սուր վա րակ (7-15 օր)
 y հա կա փուլ II IgG ≥200 և IgM ≥50,
 y հա կա փուլ II IgG հա կա մար մին նե րի տիտ րի քա ռա կի աճ սուր շրջա նի 

հա մե մա տու թյամբ ռե կոն վա լես ցեն ցիա յի շրջա նում (3-6 շա բաթ անց), 
որն ունի 90% զգա յու նու թյուն:

Ք րո նի կա կան վա րակ
 y հա կա փուլ I հա կա մար մին նե րի տիտր IgG>800 բու ժու մից 6 ա միս անց:
ՊՇՌ ախ տո րո շում 
 y Զ գայ ունու թյու նը 64-100% է, յու րա հա տ կու թյու նը էն դո կար դի տի դեպ-

քում՝ 100%:
 y Կի րա ռե լի է ար յան, մե զի, ող նու ղե ղա յին հե ղու կի, թո քամ զա յին հե ղու կի, 

ոսկ րա ծու ծի, ոսկ րե րի և լ յար դի բիոպ սիա յի, կրծքի կա թի, պլա ցեն տա յի 
և պտղա յին հյուս վածք նե րի դեպ քում:

 y ՊՇՌ-ն դառ նում է բա ցա սա կան, հենց որ զար գա նում է շճա բա նա կան 
պա տաս խան:

 y Թես տի զգայ նու թյու նը փո փոխ վում է՝ պայ մա նա վոր ված նմու շի պահ-
պան ման ջեր մաս տի ճա նով և ժա մա նա կով:

Բակ տե րիա բա նա կան մե թոդ
 y Քա նի որ հա րու ցի չը չա փա զանց բարձր վա րա կե լիու թյուն ունի, ուս տի 

պա հան ջվում է կեն սաանվ տան գու թյան 3 մա կար դա կի լա բո րա տո րիա՝ 
կուլ տու րան ա ճեց նե լու հա մար:

 y Հա րու ցի չը չի ա ճում սո վո րա կան ար յու նա յին մի ջա վայ րե րում:

Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Q-տե դը տար բե րվում է հետև յալ հի վան դու թյուն նե րից.
 y Գ րիպ. բնո րոշ են ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը մինչև 40°C, ո րը կա րող է 

տևել մինչև 1 շա բաթ, քա շի ան կու մը, ար տա հայտ ված գլխա ցա վը, դո-
ղը, սար սու ռը, ա ռատ քրտնար տադ րու թյու նը, ընդ հա նուր թու լու թյու նը, 
մկա նա ցա վը, հո դա ցա վը, ցա վը բկանց քում, գի տակ ցու թյան մթագ նու-
մը, չոր հա զը, ցա վը կրծոսկ րի հետ ևում: Ի տար բե րու թյուն սուր Q-տեն-
դի՝ գրի պի դեպ քում լյար դա յին էն զիմ նե րի ակ տի վու թյուն չի դիտ վում, 
տևո ղու թյու նը մի ջի նը 1 շա բաթ է:

 y Ո րո վայ նա յին տիֆ. բնո րոշ են հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը, հա-
րա ճուն տեն դը, ին տոք սի կա ցիան, գլխա ցա վը, անք նու թյու նը, ընդ հա-
նուր թու լու թյու նը, ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյու նը, գու նատ մաշ կի վար-
դա ցա նը, տի ֆոզ ստա տու սը, փոր լու ծու թյու նը, ո րը փո խա րին վում է 
փոր կա պու թյամբ, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիան, Պո դալ կի և Ֆի լի պո վի չի 
դրա կան ախ տա նիշ նե րը:
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 y Այլ ծագ ման սուր թո քա բոր բը, ա տի պիկ թո քա բոր բը, Q-տեն դա յին թո քա-
բոր բին յու րա հա տուկ ախ տա նիշ ներ բնո րոշ չեն, հնա րա վոր է տարբերել 
միայն լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րով:

 y Պսև դո տու բեր կուլ յոզ. Բ նո րոշ են հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը, 
հի վան դու թյան սուր սկիզ բը, բարձր եր կա րատև տեն դը, պո լիօր գա նա-
յին ախ տա հա րում նե րը, պո լի մորֆ էկ զան թե ման, լյար դի, հազ վա դեպ 
փայ ծա ղի մե ծա ցու մը:

 y Օր նի տոզ. բ նո րոշ են հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը՝ թռչուն նե-
րի, հատ կա պես թու թակ նե րի հետ շփու մը, ար տա հայտ ված ին տոք սի-
կա ցիան, տեն դը, թո քե րի ախ տա հա րում՝ ա ռանց վե րին շնչու ղի նե րի 
ախ տա հար ման, հի վան դու թյան եր կա րատև ըն թաց քը՝ ախ տա դար ձե րի 
հա կու մով:

 y Էն ցե ֆա լիտ ներ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ, ա սեպ տիկ մե նին գիտ. տար բե րակ-
վում են միայն լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով:

 y Բակ տե րիալ էն դո կար դիտ, պե րի կար դիտ. տար բե րակ վում են միայն լա-
բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով:

 y Բ րու ցել ոզ. բնո րոշ են հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը, հի վան դու-
թյան սուր սկիզ բը, ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցիան, եր կա րատև տեն-
դը, ավ շա հան գույց նե րի մե ծա ցու մը, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիան, ա ռատ 
քրտնար տադ րու թյու նը, մկա նա ցա վե րը, հո դա ցա վե րը, քրո նի կա կան 
դեպ քում՝ ֆիբ րո զիտ նե րը, ցել յու լիտ նե րը:

 y Շա րակ ցա կան հյուս ված քի հի վան դու թյուն ներ. հա ճախ տար բե րակ վում 
են լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով:

 y Հե պա տիտ ներ՝ դե ղո րայ քա յին, վի րու սա յին, գրա նու լո մա տոզ. հա ճախ 
տար բե րակ վում են լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով: Q-տեն-
դի դեպ քում առ կա են լյար դի բիոպ սիա յով բնո րոշ փո փո խու թյուն ներ՝ 
օ ղա կաձև գրա նու լո մա և ճար պա յին վա կո ւոլ ներ՝ շրջա պատ ված ֆիբ րի-
նոիդ օ ղա կով:

 y Էբշ տեյն-Բարր վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա. բնո րոշ կլի նի կա կան ախ տա նիշ-
ներն են տեն դը, գե նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիան, հե պա տոսպ-
լե նո մե գա լիան, տոն զի լի տը, ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ ա տի պիկ մո նո-
նուկ լեար ներ 8% և  ա վե լի, դժվա րաշն չու թյու նը, հնա րա վոր է լյար դա յին 
էն զիմ նե րի ակ տի վու թյուն, ցա նը, ո րը հա ճախ ի հայտ է գա լիս ա մոք սի-
ցի լին ըն դու նե լուց հե տո: Լա բո րա տոր տվյալ ներն են՝ յու րա հա տուկ IgM 
և IgG հա կա մար մին նե րի հայտ նա բե րու մը, վի րու սի հայտ նա բե րու մը:

 y Պար բե րա կան հի վան դու թյուն. բնո րոշ է պար բե րա կան տեն դը, որն 
ուղեկց վում է ո րո վայ նի, կրծքա վան դա կի կամ հո դե րի ցա վով, նո պան 
մի ջի նը տևում է 1-4 օր, միջ նո պա յա կան շրջա նում հի վան դի վի ճա կը 
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բա վա րար է, գան գատ ներ և լա բո րա տոր շե ղում ներ չեն դիտ վում: Ախ-
տո րոշ վում է գե նե տիկ հե տազ ոտու թյամբ:

Բու ժու մը
Սուր հի վան դու թյան դեպ քում հար կա վոր է սկսել էմ պի րիկ բու ժում.
 y դոք սի ցիկ լին՝ 100 մգ, օ րը 2 ան գամ, ներ քին ըն դուն մամբ, 14 օր 

տևո ղու թյամբ,
 y այ լընտ րան քա յին կա րող է լի նել մոք սիֆ լոք սա ցի նը, սա կայն այն պա-

կաս արդ յու նա վետ է,
 y հղի կա նանց հա մար ընտ րու թյան պրե պա րատ է կոտ րի մոք սա զո լը:

Ք րո նի կա կան հի վան դու թյան դեպ քում
 y էն դո կար դիտ՝ դոք սի ցիկ լին + հիդ րոք սիք լո րոք վին՝ 18 ամ սից մինչև 2 

տա րի տևո ղու թյամբ, ինչ պես նաև վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն անհ-
րա ժեշ տու թյան դեպ քում:

Չ նա յած Q-տեն դը 98% դեպ քե րում ինք նա լա վա ցող հի վան դու թյուն է, 
սա կայն ե թե այն հայտ նա բեր վում է, բո լոր դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է սկսել 
բու ժու մը:

Սուր Qտեն դի ստան դարտ բու ժու մը.
 y դոք սի ցիկ լին՝ 100 մգ , օ րը 2 ան գամ, > 14 օր կամ
 y տետ րա ցիկ լին՝ 500 մգ, 6 ժա մը մեկ, > 14 օր կամ
 y ֆտոր խի նո լոն ներ՝ 14-21 օր կամ
 y կոտ րի մոք սա զոլ՝ 14-21 օր:

Սուր Qտեն դի բու ժու մը յու րա հա տուկ խմբե րում՝ 
 y 8 տա րե կա նից փոքր ե րե խա նե րի դեպ քում.

- կոտ րի մոք սա զոլ կամ մակր լիդ ներ,
 y հղի նե րի դեպ քում.

- հղիու թյան ըն թաց քում կոտ րի մոք սա զոլ՝ 960 մգ, օ րը 2 ան գամ
- ծննդա բե րու թյու նից հե տո շա րու նա կել, ե թե շճա բա նա կան թես տը 

դրա կան է, 2-3 շա բաթ տևո ղու թյամբ դոք սի ցիկ լին կամ խի նո լոն-
ներ՝ ստան դարտ դե ղա չա փե րով:

Ք րո նի կա կան Qտեն դի բու ժու մը
Ք րո նի կա կան էն դո կար դիտ՝
 y դոք սի ցիկ լին՝ 100 մգ, օ րը 2 ան գամ, գու մա րած
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- հիդ րոք սիք լո րոք վին՝ 200 մգ, օ րը 3 ան գամ, 18 ա միս տևո-
ղու թյամբ, մինչև IgG և IgA–ի մա կար դակ նե րը իջ նեն 1:200 
 կամ

- օֆ լոք սա ցին՝ 200 մգ, օ րը 3 ան գամ, 3 տա րի տևողությամբ,
 y ցիպ րոֆ լոք սա ցին՝ 750 մգ, օ րը 2 ան գամ + ռի ֆամ պին՝ 300 մգ,  օ րը 2 

ան գամ,
 y անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ փա կան նե րի վի րա հա տա կան բու ժում:
Ըն թա ցիկ հսկո ղու թյուն՝
 y քրո նի կա կան հի վան դու թյան զար գաց ման նա խադր յալ նե րը՝

- հի վանդ նե րի 5%-ի դեպ քում զար գա նում է քրո նի կա կան Q-տենդ,
- սուր դեպ քե րի 1%-ի դեպ քում զար գա նում է էն դո կար դիտ,
- նա խոր դող փա կա նա յին ա պա րա տի ախ տա հա րում ունե ցող ան-

ձանց 39%-ի մոտ կա րող է զար գա նալ էն դո կար դիտ,
- Q-տեն դին հա ջոր դող քրո նի կա կան հոգ նա ծու թյան հա մախ տա նիշ 

կա րող է զար գա նալ հի վանդ նե րի 20%-ի դեպ քում:

Կան խար գե լու մը
Յու րա հա տուկ վակ ցի նա բա վա կա նին մեծ հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում է 

միայն Ավստ րա լիա յում (98% արդ յու նա վե տու թյուն):
Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներն են. 
 y կր թել հան րու թյա նը՝ տե ղե կաց նե լով վա րա կի աղբ յուր նե րի մա սին,
 y ա նաս նա պա հա կան ո լոր տում աշ խա տող նե րին ճիշտ ուսու ցա նել ախ-

տա հար ված կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի և  ար տա զա տուկ նե րի 
վնա սա զեր ծու մը,

 y լա բո րա տո րիա յի աշ խա տող նե րին ուսու ցա նել ճիշտ հետ ևել կեն սաանվ-
տան գու թյան կա նոն նե րին՝ լա բո րա տոր ի րե րը լվա նա լու, ավ տոկ լավ նե-
րում ման րէա զեր ծե լու ժա մա նակ,

 y օգ տա գոր ծել միայն պաս տե րի զաց ված կաթ և կաթ նամ թերք,
 y սահ մա նել ներ մուծ վող կեն դա նի նե րի կա րան տի նա յին հսկո ղու թյուն, 
 y պար բե րա բար հե տա զո տել կեն դա նի նե րին C. burnetii հա կա մար մին նե-

րի առ կա յու թյան վե րա բեր յալ,
 y բա ցա ռել բարձր ռիս կա յին ի րա վի ճակ նե րը նա խատ րա մադր վա ծու թյուն 

ունե ցող ան ձանց շրջա նում (սրտի փա կա նա յին ա պա րա տի ախ տա հար-
մամբ ան ձանց, հղի կա նանց):
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ԲՐՈՒՑԵԼՈԶ

Հո մա նիշ նե րը՝ մալ թա յա կան, մի ջերկ րա կան, նեո պո լի տա նա կան, կիպ րո-
սա կան, ա լի քան ման տենդ, Բր յու սի սեպ տի ցե միա, Բան գի հի վան դու թյուն, 
Տ րաու մի հի վան դու թյուն:

Բ րու ցե լո զը (Brucellosis) զոո նոզ ին ֆեկ ցոն-ա լեր գիկ հի վան դու թյուն 
է՝ ք րո նի կա կան ըն թաց քի հա կու մով: Բ նո րոշ վում է եր կա րատև տեն դով, 
հենաշարժիչ, սիրտանոթային, նյար դա յին, մի զա սե ռա կան և  այլ հա մա կար գե-
րի ախ տա հա րու մով:

Պատ մա կան տվյալ նե րը
Մարդ կանց շրջա նում բրու ցե լո զա յին վա րա կի ա ռա ջին ուսում նա սի րու-

թյու նը կա տա րել է Ջ.  Մարս տո նը 1859 թ. Մալ թա կղզում: Այդ ժա մա նակ հի-
վան դու թյու նը ստա ցավ «մալ թա յա կան տենդ» ա նու նը: 1886 թ. Դ. Բր յու սը մա-
հա ցած մար դու փայ ծա ղում հայտ նա բե րեց մալ թա յա կան տենդի հա րու ցի չը՝ 
այն ան վա նե լով Micrococcus melitensis: 1897 թ. Ա. Ռայ տը և Դ. Սեմպ լը հայտ-
նա բե րե ցին, որ մալ թա յա կան տենդով հի վանդ նե րի շի ճու կը M. melitensis-ի 
հետ ա ռա ջաց նում է ագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիա: Այդ պա հից տվյալ ռեակ-
ցիան Ռայ տի ռեակ ցիա ան վամբ մեծ նշա նա կու թյուն ձեռք բե րեց բրու ցե լո զի 
շճա բա նա կան ախ տո րոշ ման հար ցում: 

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Ներ կա յումս հայտ նի է բրու ցե լո զի հա րու ց չի 6 հիմ նա կան տե սակ՝ Br. meli-

tensis, Br. abortus bovis, Br. abortus suis, Br. neotomae, Br. canis, Br. ovis: 
Br. melitensis-ի հիմ նա կան կրող են ոչ խար նե րը և  այ ծե րը, Br. abortus bovis-ը 

հիմ նա կա նում ախ տա հա րում է խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին, Br. abortus 
suis-ը՝ խո զե րին, Br. neotomae-ն՝ մա ցա ռու տա յին և  ա մա յի տա րածք նե րի առ-
նետ նե րին, canis-ը՝ շնե րին, ovis-ը՝ ոչ խար նե րին: Բ րու ցե լա նե րի յու րա քանչ յուր 
տե սակ իր հեր թին ստո րա բա ժան վում է մար դու հա մար տար բեր ախ տած-
նու թյամբ բիո տի պե րի: Br. neotomae-ն մար դու հա մար ախ տա ծին չէ, Br. ovis-ի 
նշա նա կու թյու նը մար դու ախ տա բա նու թյան մեջ վերջ նա կան ուսում նա սիր-
ված չէ: 

Մոր ֆո լո գիա պես բրու ցե լա ներն ի րա րից չեն տար բեր վում: Ման րէ նե րը կլոր 
են կամ օ վա լաձև, 0,3-0,6 մկմ, գրամ  բա ցա սա կան են: Ցանք սի հետևանքով 
ս տա ցած ա ռա ջին սե րունդ նե րը դան դաղ են ա ճում (2-4 շա բաթ), վե րա ցանք-
սի ժա մա նակ աճն ա րա գա նում է: Հա կա բիո տիկ նե րի ազ դե ցու թյամբ բակ-
տե րիա նե րը վե րա փոխ վում են L-ձևե րի: Դ րանք բնո րոշ վում են ներ թա փանց-
ման բարձր ակ տի վու թյամբ և ներբջ ջա յին մա կա բու ծու թյան հատ կու թյամբ: 
Մանրէ նե րի քայ քայ ման դեպ քում ան ջատ վում է էն դո տոք սին:
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Բ րու ցե լա ներն ան կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րում. +600C-ի պայ ման նե-
րում ոչն չա նում են 30 րո պեի ըն թաց քում, ե ռաց նե լիս՝ ան մի ջա պես, կա յուն են 
ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի, ան կա յուն՝ ար ևի ճա ռա գայթ նե րի ուղ ղա կի ազ դե-
ցու թյան և սո վո րա կան ախ տա հա նիչ նյու թե րի աշ խա տան քա յին կոն ցենտ րա-
ցիա նե րի նկատ մամբ:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Բ րու ցե լո զը զոո նոզ ին ֆեկ ցիա է՝ վա րակ ման բազ մա զան ուղի նե րով և 

հի վան դա ցու թյան ար տա հայտ ված մաս նա գի տա կան բնույ թով: Վա րա կի 
աղբ յուր են մանր և խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, խո զե րը, ո րոշ վայ-
րե րում՝ նաև հյու սի սա յին եղ ջե րու նե րը: Մար դու Br. melitensis-ի օբ լի գատ 
ախ տած նու թյան հետ ևան քով ա ռա վել կար ևոր հա մա ճա րա կա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ունեն մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը: Բ րու ցե լո զի է պի-
զոո տիա ներն այ ծե րի և  ոչ խար նե րի դեպ քում բռնկում նե րի պատ ճառ են 
դառ նում մարդ կանց պո պուլ յա ցիա յում: Br. abortus bovis-ը և Br. abortus su-
is-ն  ա վե լի քիչ ախ տա ծին են մար դու հա մար, ո րի պատ ճա ռով խո շոր եղ ջե-
րա վոր ա նա սուն նե րը և խո զերն ա վե լի քիչ հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա-
նա կու թյուն ունեն:

Տար բեր տե սա կի հի վանդ և  ա ռողջ ա նա սուն նե րի հա մա տեղ պա հե լու 
և  ա րա ծեց նե լու դեպ քում փո խա նակ վում են տար բեր տի պի բրու ցե լա ներ: 
Այս դեպ քում հա մա ճա րա կա բա նա կան մեծ նշա նա կու թյուն ունի Br.meli-
tensis-ի միգ րա ցիան մանր և խո շոր եղ ջե րա վոր ներ ա նա սուն նե րից և  այլ 
կեն դա նի նե րից: 

Կեն դա նի նե րի դեպ քում հղիու թյան ժա մա նակ բրու ցե լո զը հիմ նա կա-
նում ա ռա ջաց նում է վի ժում. այս դեպ քում պտղի հյուս վածք նե րում, պտղի 
թա ղանթ նե րում, պտղաջ րե րում և  ըն կեր քում առ կա է հա րու ցի չի մեծ քա-
նա կու թյուն: Կեն դա նի նե րի հա րու ցիչ ներն ար տա զատ վում են մե զով, ար-
տա թո րան քով և կա թով, իսկ վի ժում նե րի դեպ քում՝ նաև պտղաջ րե րով: 
Վա րա կի փո խանց ման գոր ծում հա մա ճա րա կա բա նա կան մեծ նշա նա կու-
թյուն ունեն մի սը և հում կաթ նամ թեր քը (կաթ, պա նիր, ոչ խա րի պա նիր): 
Հում կաթ նամ թեր քում հա րու ցիչ նե րը պահ պան վում են 15-60 օր, մսի մեջ՝ 
մինչև 20: Հի վանդ կեն դա նի նե րի բրու ցե լա ներ պա րու նա կող ար տա թո-
րանք նե րով աղ տոտ վում են բուր դը, կե րը գո մափ ռոց գո մե րում, ջու րը, հո-
ղը և  այլն: Վե րը նշված նե րը կա րող են հա րու ցի չի փո խանց ման գոր ծոն-
ներ դառ նալ: 

Մար դը սո վո րա բար վա րակ վում է ա լի մեն տար և կոն տակ տա յին ուղի-
նե րով: Սա կայն հնարա վոր գոր ծոն է նաև վա րա կի փո խանց ման աե րո գեն 
մե խա նիզ մը, ո րը պայ մա նա վոր ված է ման րէ նե րի՝ բրդի, ա թա րի, հո ղի և գո-
մափ ռո ցի փո շու մաս նիկ նե րի հետ շնչու ղի ներ ներ թա փան ցու մով: Հատ կա պես 
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ոչ խար նե րի և խո զե րի բրու ցե լո զի ին տեն սիվ օ ջախ նե րում մար դու վա րակ ման 
հի մ նա կան ուղին կոն տակ տա յինն է: Այս դեպ քում ման րէ նե րը թա փան ցում են 
կեն դա նի ներ խնա մող և կեն դա նա կան ծագ ման հումք մշա կող ան ձանց մաշ-
կա յին ծած կույթ նե րով:

 y Մարդ կանց վա րա կի աղբ յու րը հիմ նա կա նում կեն դա նի ներն են:
 y Մար դուց մար դուն փո խանց ման դեպ քե րը հազ վա դեպ են։ 
 y կլլման ե ղա նա կով՝

- հատ կա պես կաթ, պա նիր, կաթ նամ թերք օգ տա գոր ծե լու 
դեպ քում

 y Շ փում կեն դա նի նե րի կամ նրանց ար տա թո րան քի հետ՝
- կտրվածք ներ կամ մաշ կի քերծ վածք ներ:

 y Ու ղիղ փո խան ցում: 
 y Աե րո զոլ նե րի մի ջո ցով փո խան ցում՝

- ներշն չում կամ շաղ կա պե նու ախ տա հա րում: 
 y Ծնն դա բե րա կան և վիժ ման ար տա զա տուկ նե րը վա րա կիչ են՝ 

- մինչև 1010 բակ տե րիա/մլ:
 y Brucella–ն մինչև 20 շա բաթ կեն դա նի է մնում ըն կեր քի մնա ցորդ նե-

րում :
 y Վա րա կիչ չա փա բա ժի նը (աե րո զոլ նե րով) 102-103 միկ րոօր գա նիզմ է:

Բ րու ցե լո զով հի վան դա ցու թյան կա պը հի վանդ կեն դա նի նե րի և  ա նաս-
նա բու ծա կան մթեր քի հետ պայ մա նա վո րում է այս վա րա կի պրո ֆե սիո նալ 
բնույ թը: Հի վանդ նե րի հիմ նա կան մա սը ա նաս նա բու ծա րան նե րում և կեն-
դա նա կան հումք մշա կող ձեռ նար կու թյուն նե րում աշ խա տող ներն են: Հի-
վան դա ցած նե րի 90%-ը ե րի տա սարդ և մի ջին տա րի քի ան ձինք են, ո րոնք 
ա ռա վել հա ճախ են շփվում վա րա կի աղբ յու րի հետ: Էն զոո տիկ օ ջախ նե-
րում հի վան դու թյան ա ճը պայ մա նա վոր ված է կեն դա նի նե րի ծննդա բե րու-
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծով: Ի մու նի տե տը բրու ցե լո զի դեպ քում կար ճատև 
է, տևում է մի ջի նը 6-9 ա միս: Այն խիստ սպե ցի ֆիկ չէ, ո րը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս մարդ կանց պատ վաս տե լու ցածր վի րու լեն տու թյամբ օժտ-
ված Br. bovis տե սա կի շտա մով՝ ի մու նի տետ ա ռա ջաց նե լով Br. melitensis-ի 
նկատ մամբ: 

 Բ րու ցել ոզն էն դե միկ հի վան դու թյուն է Կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նի 
մի քա նի երկր նե րում, նե րառ յալ Հա յաս տա նը, հետ ևա բար այն տա րա-
ծաշր ջա նի հա մար ա ռաջ նա յին կար ևո րու թյան հի վան դու թյուն է: Ս տորև 
նշված են Հա յաս տա նում ար ձա նագր ված բրու ցելո զի նոր դեպ քե րը և հի-
վան դա ցու թյան մո տա վոր ցու ցա նիշն ըստ տա րի նե րի (IR).
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 Տա րի  Դեպ քեր IR՝ 100000 բնակ չի հաշ վով

2013 219 7,2

2012 227 6,9

2011 260 8,0

2010 295 9,2

2009 340 10,2

2008 289 8,95

Ախ տա ծա գու մը և  ախ տա բա նա կան ա նա տո միան
Բ րու ցե լա նե րը, մաշ կի կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի մի ջո ցով ներ թա փան ցե լով 

մար դու օր գա նիզմ, կլան վում են մակ րո ֆա գե րի կող մից, ո րոն ցում բազ մա նում 
և  ա վի շի հոս քով թա փան ցում են ռե գիո նար ավ շա հան գույց ներ, այ նու հետև 
ավ շա յին և  ար յու նա տար ա նոթ նե րով տա րած վում են ամ բողջ օր գա նիզ մով: 

Բ րու ցե լո զի ախ տա ծագ ման սխե ման նե րա ռում է վա րա կի 5 փուլ՝ լիմ ֆո-
գեն, հե մա տո գեն, բազ մաօ ջա խա յին տե ղա կայ ման, ար տաօ ջա խա յին սերմ-
նացր ման փուլ և մե տա մոր ֆո զի փուլ: Ա ռան ձին փու լե րի ար տա հայտ վա ծու-
թյու նը և դ րանց հա ջոր դա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է օր գա նիզ մի ան հա-
տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, վա րա կի մուտ քի դռնե րով, հա րու ցի չի 
տե սա կով և քա նա կով, վա րակ ման պայ ման նե րով: Հա րու ցիչ նե րի թա փան ցու-
մը ռե գիո նար ավ շա հան գույց ներ ախ տա ծագ ման ա ռա ջին փուլն է (լիմ ֆո գեն 
ներ թա փանց ման և լիմ ֆո ռե ցեպ տո րա յին գրգռման փուլ), ո րը հա մա պա տաս-
խա նում է հի վան դու թյան գաղտ նի շրջա նին: Ախ տա բա նա կան գործընթացի 
հե տա գա զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է հա րու ցի չի վա րա կիչ չա փա բաժ-
նով և  օր գա նիզ մի պաշտ պա նո ղա կան մե խա նիզմ նե րով: Բ րու ցե լա նե րը կա-
րող են եր կա րատև պահ պան վել ավ շա յին հան գույց նե րում՝ ա ռա ջաց նե լով 
օր գա նիզ մի ի մու նա բա նա կան վե րա կա ռու ցում ՝ա ռանց որ ևէ կլի նի կա կան ար-
տա հայ տում նե րի (ա ռաջ նա յին լա տեն ցիա): Ման րէ նե րի զգա լի կու տակ ման 
դեպ քում (ա նա վարտ ֆա գո ցի տո զի հետ ևան քով) ավ շա հան գույց նե րը դառ-
նում են հա րու ցի չի ռե զեր վո ւար, որ տե ղից բրու ցե լա նե րը կա րող են թա փան-
ցել ար յան մեջ և տա րած վել ամ բողջ օր գա նիզ մում (հե մա տո գեն տա րած ման, 
ա ռաջ նա յին գե նե րա լի զա ցիա յի փուլ): Սա կլի նի կո րեն հա մա պա տաս խա նում 
է հի վան դու թյան սուր շրջա նին, ար տա հայտ վում է տեն դով, դո ղով, ա ռատ 
քրտնար տադ րու թյամբ, միկ րո պո լիա դե նի տով և  այլ ախ տա նիշ նե րով: Ար յան 
մեջ հա րու ցիչ նե րը կլան վում են տար բեր օր գան նե րի (լյարդ, փայ ծաղ, ոսկ-
րա ծուծ և  այլն) մո նո նուկ լեար ֆա գո ցիտ նե րի հա մա կար գի բջիջ նե րի կող մից՝ 
դրան ցում ձևա վո րե լով մե տաս տա տիկ օ ջախ ներ (բազ մաօ ջա խա յին տե ղա-
կայ ման փուլ): Հա րու ցի չի գե նե րա լի զա ցիա յի և  ին ֆեկ ցիոն մե տաս տա տիկ 
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օ ջախ նե րի ձևա վոր ման հետ միա ժա մա նակ օր գա նիզ մը ի մու նոա լեր գիկ վե-
րա փո խում ներ է ունե նում, ո րով պայ մա նա վոր ված է հի վան դու թյան ախ տա-
ծա գու մը և  ախ տա մոր ֆո լո գիա կան պատ կե րը: 

Բ րու ցե լո զը պատ կա նում է այն ին ֆեկ ցիոն հի վան դու թյու նե րին, ո րոնց 
դեպ քում ի մու նա յին պա տաս խա նը հի վանդ նե րի զգա լի մա սի դեպ քում չի 
ա պա հո վում օր գա նիզ մի բակ տե րի բա նա կան մաք րում: Բ րու ցե լա նե րը եր կա-
րատև պահ պան վում են մե տաս տա տիկ օ ջախ նե րում, ո րոն ցից հա րու ցի չը 
բազ միցս սերմ նացր վում է ռեակ տիվ-ա լեր գիկ փո փո խու թյուն նե րի և ք րո նի-
կա կան գործընթացի զար գա ցու մով (ար տաօ ջա խա յին սերմ նացր ման և ռեակ-
տիվ-ալեր գիկ փո փո խու թյուն նե րի փուլ): Հի վան դու թյան էն դե միկ օ ջախ նե րում 
հա ճախ տե ղի է ունե նում սու պե րին ֆեկ ցիա, ո րը հի վան դու թյան սրաց ման, 
ախ տա դար ձե րի և ք րո նի զա ցիա յի զար գաց ման լրա ցու ցիչ գոր ծոն է: Ք րո նի-
կա կան ըն թաց քը, մե տաս տա տիկ օ ջախ նե րից ուղեկց վե լով հա րու ցի չի բազ-
մա կի գե նե րա լի զա ցիա յիով, հի վան դու թյա նը հա ղոր դում է քրո նիո սեպ սի սի 
բնույթ: Հա րու ցի չի և դ րա կեն սա գոր ծու նեու թյան ար գա սիք նե րի եր կա րատև 
ազ դե ցու թյու նը օր գան նե րի և հ յուս վածք նե րի վրա պայ մա նա վո րում է օր գա-
նիզ մի ի մու նաա լեր գիկ վե րա կա ռու ցու մը, են թա սուր և ք րո նի կա կան բրու ցե լո-
զին բնո րոշ ար տա հայ տումն երի հա մա լի րը: Կ լի նի կա կան նկա րագրում սուր 
բրու ցե լո զին բնո րոշ նշան նե րին միա նում են տար բեր տե ղա կայ ման օ ջա խա-
յին ախ տա հա րում ներ: Այս շրջա նում նվա զում է ար յու նից բրու ցե լա նե րի ան-
ջատ ման հա վա նա կա նու թյու նը, հայտ նա բեր վում են դրա կան ա լեր գիկ փոր-
ձեր (Բ յուր նեի փորձ): Հի վան դու թյան այս փու լում հնա րա վոր է բրու ցե լա նե րի 
L-ձևե րի ան ջա տումն ար յու նից:

Հա ջորդ փու լը (ռե զի դո ւալ մե տա մոր ֆո զի փուլ) հա մա պա տաս խա նում է 
բրու ցե լո զի ել քին՝ ա վարտ վե լով բոր բո քա յին օ ջախ նե րի լրիվ ներծ ծու մով կամ 
ախ տա հար ված օր գան նե րում և հ յուս վածք նե րում կա յուն ան դար ձե լի սպիա-
կան փո փո խու թյուն նե րի ձևա վո րու մով:

Ախ տաա նա տո միա կան փո փո խու թյուն նե րը բազ մաձև են: Փո փո խու թյուն-
նե րը հիմ նա կա նում հայտ նա բեր վում են տար բեր օր գան նե րի շա րակ ցա կան 
հյուս ված քում, ո րոնց բնույ թը և  ար տա հայտ ման աս տի ճա նը պայ մա նա վոր-
ված է ախ տա բա նա կան գործընթացի զար գաց ման փու լով: Հի վան դու թյան 
սուր փու լում ա ռա ջա նում են էք սու դա տիվ-բոր բո քա յին փո փո խու թյուն ներ 
ավ շա հան գույց նե րում և ներ քին օր գան նե րում (լյարդ, փայ ծաղ, ոսկ րա ծուծ 
և  այլն)՝ շճա յին բոր բոք ման զար գա ցու մով: Զար գա նում է ին ֆեկ ցիոն-ռեակ-
տիվ վաս կու լիտ: Են թա սուր և ք րո նի կա կան փու լում գե րակշ ռում են պրո դուկ-
տիվ-բոր բո քա յին փո փո խու թյուն նե րը՝ ա ռա վե լա պես հենաշարժիչ, նյար դա-
յին, սե ռա կան հա մա կար գե րում սպե ցի ֆիկ բրու ցե լո զա յին գրա նու լե մա նե րի 
ա ռա ջա ցու մով:
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Կ լի նի կա կան նկա րա գի րը
Գաղտ նի շրջա նը տևում է 7-30 օր: Հի վան դու թյան կլի նի կա կան ար տա-

հայ տում նե րը բա վա կա նին բազ մաձև են և կա րող են տար բեր լի նել ինչ պես 
ըն թաց քի տևո ղու թյամբ, այն պես էլ ախ տա նիշ նե րի բազ մա զա նու թյամբ:

Վա րա կի օ ջա խում հա ճախ հան դի պում է լա տենտ բրու ցե լոզ (ա ռաջ նա յին 
եր կա րատև լա տեն ցիա), ո րի դեպ քում վա րակ ված ան ձանց շրջա նում բրու ցե-
լա նե րը «նիր հող» վի ճա կում են՝ ա ռա ջաց նե լով օր գա նիզ մի ի մու նաա լեր գիկ 
վե րա կա ռու ցում: Սա կայն կլի նի կա կան ման րակր կիտ հե տա զոտ ման ժա մա-
նակ հի վանդ նե րի մի մա սի մոտ կա րե լի է հայտ նա բե րել հի վան դու թյան ո րոշ 
ախ տա նիշ ներ՝ ավ շա հան գույց նե րի մե ծա ցում, նյար դա յին հա մա կար գի ֆունկ-
ցիո նալ խան գա րում ներ, լյար դի և փայ ծա ղի մե ծա ցում և  այլն: Այդ ան ձանց 
մոտ շճա բա նա կան ռեակ ցիա նե րը և Բ յուր նեի մաշ կաա լեր գիկ փոր ձը դրա կան 
են: 

Բ րու ցե լո զի մա նի ֆես տա յին ձևերն ար տա հայտ վում են եր կա րատև տեն-
դով, դո ղով, ա ռատ քրտնար տադ րու թյամբ, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա յով, 
հենաշարժիչ, նյար դա յին, սիրտա նո թա յին, մի զա սե ռա կան և  օր գա նիզ մի այլ 
հա մա կար գե րի ախ տա հա րու մով: Հայտ նի են բրու ցե լո զի մի քա նի դա սա կար-
գում ներ, ո րոնք հիմն ված են այս վա րա կի ար տա հայտ ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի վրա: 1985 թ. Ե. Ս. Բե լո զե րո վի կող մից ա ռա ջարկ վել է հի վան դու-
թյան հետև յալ դա սա կար գու մը՝ սուբկ լի նի կա կան (Բ յուր նեի փոր ձին դրա կան 
պա տաս խա նող ան ձանց դեպ քում), կլի նի կո րեն ար տա հայտ ված ձևեր՝ սուր, 
են թա սուր և ք րո նի կա կան բրու ցե լոզ (կոմ պեն սաց ված, սուբ կոմ պեն սաց ված 
և դե կոմ պեն սաց ված՝ նշե լով օր գան նե րի ախ տա հա րում նե րը), սու պե րին ֆեկ-
ցիա, ռեին ֆեկ ցիա, ռե զի դո ւալ բրու ցե լոզ (մնա ցոր դա յին եր ևույթ ներ):

Ըստ ա մե րիկ յան տվյալ նե րի՝ բրու ցե լո զի դեպ քում սո մա տիկ բո ղոք նե րը և 
ֆի զի կա կան ցու ցա նիշ նե րը սո վո րա բար ան հա մա չափ են.

- լիմ ֆա դե նո պա թիա (հատ կա պես ե րե խա նե րի շրջա նում 10-20%),
- ցան (5%)՝ վե զի կուլ ներ, հան գու ցա վոր է րի թե մա, պե տե խիա ներ,
- տենդ (90-95%),
- թու լու թյուն (80-95%),
- մարմ նի ցավ (40-70%),
- քրտնար տադ րու թյուն (գար շա հոտ քրտինք 40-90%),
- հո դա ցավ (20-40%),
- սպլե նո մե գա լիա (10-30%),
- հե պա տո մե գա լիա (10-70%):

Հի վանդ նե րի 30%-ի դեպ քում վա րա կը ձեռք է բե րում քրո նի կա կան ըն թացք:
Ըստ ա մե րիկ յան տվյալ նե րի՝ բար դու թյուն ներ են հետև յալ ախ տա հա րում նե րը.

- օր խոէ պի դի դի մի տ,
- պրոս տա տի տ, պիե լո նեֆ րի տ, ցիս տի տ (հազ վա դեպ),
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- սակ րոի լեի տ,
- սպոն դի լի տ,
- շուր ջո ղա նա շա րա յին աբս ցե ս,
- խո շոր հո դե րի ախ տա հա րու մ,
- գրա նու լե մա տոզ հե պա տի տ,
- էն ցե ֆա լիտ և մե նին գի տ (հազ վա դեպ),
- էն դո կար դի տի զար գա ցու մ հի վանդ նե րի 2-3%-ի դեպ քում (մա հա-

ցու թյան հիմ նա կան պատ ճառ):
Հ ղի նե րի դեպ քում անս պա սե լի վի ժում նե րի ռիս կը բարձր է, մինչ դեռ 

ռու սա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րով վե րը նշված 
ախ տա հա րում նե րը դի տարկ վում են որ պես քրո նի կա կան բրու ցե լո զի 
ար տա հայ տում ներ: 

Սուր և  են թա սուր բրու ցե լոզ
Հի վան դու թյու նը հա ճախ սկսվում է պրոդ րո մալ շրջա նով 3-5 օր տևո-

ղու թյամբ՝ ար տա հայտ վե լով տկա րու թյամբ, ընդ հա նուր թու լու թյամբ, տրա-
մադ րու թյան ան կու մով, ֆի զի կա կան և մ տա վոր դյուր հոգ նե լիու թյամբ, թեթև 
գլխա ցա վով, ա խոր ժա կի վա տա ցու մով:

Պ րոդ րո մալ շրջա նի վեր ջում ա վե լա նում են ին տոք սի կա ցիա յի եր ևույթ-
նե րը: Զար գա նում են հի վան դու թյան կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը, ո րոն ցից 
հիմ նա կա նը դո ղէ րոց քով և  ա ռատ քրտնար տադ րու թյամբ ուղեկց վող տենդն է 
և հե պա տոսպ լե նո մե գա լիան: 

Տեն դը եր կա րատև է հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նում՝ ռե միտ վող բնույ-
թի, ցե րե կը կամ ե րե կո յան ժա մե րին նկատ վում է ջեր մու թյան բարձ րա ցում: 
Այն կա րող է ունե նալ ա լի քաձև և  ընդ միջ վող բնույթ կամ ար տա հայտ վել որ-
պես եր կա րատև սուբ ֆեբ րի լի տետ:

Չ նա յած տեն դի եր կա րատ ևու թյա նը և  ար տա հայտ վա ծու թյա նը՝ հի վանդ-
նե րի վի ճա կը չի փոխվում, ինք նազ գա ցո ղու թյու նը մնում է բա վա րար, հա ճախ 
հայտ նա բեր վում են էյ ֆո րիա և շա տա խո սու թյուն: 

Սուր բրու ցե լո զի դեպ քում դիտ վում է թեթև դող (եր բեմն՝ դո ղէ րոցք) օր վա 
ըն թաց քում մեկ կամ մի քա նի ան գամ: Դո ղի սկզբում մարմ նի ջեր մու թյու նը 
եր բեմն իջ նում է նոր մա յից ցածր, այ նու հետև ա ռա ջա նում է տենդ, չո րու թյուն 
բե րա նում, ջեր մու թյունն աս տի ճա նա բար բարձ րա նում է: Ա մեն ան գամ դո ղը 
և ջեր մու թյան բարձ րա ցումն ա վարտ վում են ա ռատ քրտնար տադ րու թյամբ:

Հատ կա պես պա րա նո ցա յին և  ա նու թա յին ավ շա հան գույց նե րը մե ծա նում 
են մինչև 1-2 x 1,5-3 սմ, ան ցավ են և միա ձուլ ված չեն շրջա կա հյուս վածք նե րին:

Հի վանդ նե րի մեծ մա սի դեպ քում նկատ վում է սրտի սահ ման նե րի չա փա-
վոր լայ նա ցում դե պի ձախ, տո նե րի խլա ցում, սիս տո լիկ աղ մուկ գա գա թի 
շրջա նում, ծանր դեպ քե րում հայտ նա բեր վում են միո կար դիտ, էն դո կար դիտ, 
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պե րի կար դիտ: Զար կե րա կա յին և  ե րա կա յին ճնշումն ի ջած են, պուլ սի հա ճա-
խա կա նու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նին: Ո րոշ հի-
վանդ նե րի մոտ նկատ վում է պուլ սի դիկ րո տիա (եր կա տում), եր բեմն՝ էքստ րա-
սիս տո լիա: Մե ծա նում է մա զա նոթ նե րի թա փան ցե լիու թյու նը: 

Հի վան դու թյան սուր ըն թաց քի ժա մա նակ տոք սի կո-սեպ տիկ գործընթացի 
զար գաց մա նը զու գա հեռ հայտ նա բեր վում են փո փո խու թյուն ներ շնչա ռա կան 
օր գան նե րում՝ վե րին շնչու ղի նե րի կա տա ռալ բոր բո քում, բրոն խիտ, բրոն-
խոպնև մո նիա, բրոն խա դե նիտ:

Լ յար դը և փայ ծա ղը մե ծա ցած են, փա փուկ, շո շա փե լիս ցա վոտ են: Լ յար դի 
ախ տա հար ման դեպ քում դիտ վում են բութ ցա վեր աջ թու լա կո ղում:

Հի վան դու թյան ծաղկ ման շրջա նում նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հար-
ման մա սին վկա յում են գլխա ցա վը, դյու րագրգ ռու թյու նը, հու զա կան ան կա-
յու նու թյու նը, դյուր հոգ նե լիու թյու նը, քնի խան գա րու մը: Բ րու ցե լո զի ծանր ձևե-
րի դեպ քում դիտ վում են հո գե կան խան գա րում, մե նին գի տի և մե նին գիզ մի 
եր ևույթ ներ: Մե նին գի տի ըն թաց քը սո վո րա բար ձգձգվող է ՝ ա ռանց ընդ հա-
նուր ուղե ղա յին եր ևույթ նե րի և մե նին գեալ ախ տա նիշ նե րի հստակ ար տա-
հայտ վա ծու թյան: Միայն ա ռան ձին դեպ քե րում մե նին գիտն ըն թա նում է վառ 
ախ տա նիշ նե րով:

Սուր բրու ցե լո զի դեպ քում հե նա շար ժիչ հա մա կարգն ախ տա հար-
վում է միայն հի վանդ նե րի մի մա սի մոտ կար ճատև հո դա բոր բեր ա ռա-
ջա նա լով, ո րոնք ա րագ ան հե տա նում են ին տոք սի կա ցիա յի նշան նե րին 
զու գա հեռ: 

Հի վան դու թյան ուշ շրջան նե րում ա ռա ջա նում են օր գա նիզ մի ի մու նաա լեր-
գիկ վե րա կա ռուց ման կլի նի կա կան նշան ներ: Հի վանդ նե րի հիմ նա կան մա սի 
դեպ քում առ կա է են թա սուր և ք րո նի կա կան ըն թաց քի հա կում: Դ րան կա րող 
են նպաս տել ուշա ցած ախ տո րո շու մը և բու ժու մը: Անց կաց րած է թիոտ րոպ 
բու ժու մից հե տո հի վանդ նե րի օր գա նիզ մում նույ նիսկ կլի նի կա կան նշան նե րի 
լրիվ բա ցա կա յու թյան դեպ քում բրու ցե լա նե րը կա րող են պահ պան վել՝ տե ղա-
կայ վե լով (ներբջ ջա յին) ներ քին օր գան նե րի մո նո նուկ լեար ֆա գո ցիտ նե րում: 
Օր գա նիզ մը թու լաց նող գոր ծոն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում (ֆի զի կա կան և 
հու զա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն, ցրտա հա րում, նյու թա փո խա նա կու թյան 
կտրուկ խան գա րում և  այլն) բրու ցե լա նե րի եր կա րատև տե ղա կա յու մը բջիջ նե-
րում հան գեց նում է վա րա կի երկ րոր դա յին գե նե րա լի զա ցիա յի՝ ախ տա դար ձե-
րի զար գա ցու մով: Ախ տա դար ձեր կա րող են ա ռա ջա նալ ախ տա նիշ նե րի ան-
հե տա ցու մից 1-2 ա միս անց: Բ րու ցե լո զի ախ տա դար ձերն ըն թա նում են դո ղով, 
մարմ նի ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով, ա ռատ քրտնար տադ րու թյամբ: Ախ տա-
դար ձի ա ռա ջին օ րե րից հայտ նա բեր վում են տար բեր օր գան-հա մա կար գե րի 
օ ջա խա յին ախ տա հա րում ներ, ա ռա վել հա ճախ ախ տա հար վում է հենաշարժիչ 
հա մա կար գը:
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Բ րու ցե լո զի տևո ղու թյու նը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել էն դե-
միկ օ ջախ նե րում հա ճախ տե ղի ունե ցող սու պե րին ֆեկ ցիա յի և ռեին ֆեկ ցիա յի 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ո րոնք զգա լի եր կա րաց նում են հի վան դու-
թյան տևո ղու թյու նը: Հի վանդ նե րի ո րոշ մա սը ժա մա նա կին և ճիշտ կա տար-
ված բուժ ման դեպ քում ա ռող ջա նում է հի վան դու թյան սկզբից 1-2 տա րի անց: 
Սա կայն հա ճախ հի վան դու թյու նը ձգձգվում է՝ ձեռք բե րե լով քրո նի կա կան 
ըն թացք:

Ք րո նի կա կան ըն թացքն ա վե լի հա ճախ զար գա նում է նախ կի նում տա րած 
սուր և  են թա սուր ձևե րի և հի վան դու թյան ախ տա դար ձե րի հետ ևան քով: Սա-
կայն հնա րա վոր է ա ռաջ նա յին քրո նիկ բրու ցե լո զի զար գա ցում ա ռաջ նա յին 
լա տեն ցիա յից ան մի ջա պես հե տո: 

Ք րո նի կա կան բրու ցե լո զի կլի նի կա կան ախ տա նիշ ներն ար տա հայտ վում 
են օր գան նե րի և հ յուս վածք նե րի ի մու նոա լեր գիկ վե րա կա ռուց ման զու-
գակց մամբ: Այս տե սա կը տար բեր վում է ախ տա նիշ նե րի բազ մաձ ևու թյամբ 
և  ան կա յու նու թյամբ, ռե ցի դի վող ըն թաց քով, ին տոք սի կա ցիա յի թույլ ար-
տա հայտ վա ծու թյամբ, օր գան-հա մա կար գե րի օ ջա խա յին ախ տա հար ման 
գե րակշ ռու մով: 

Ըստ քրո նի կա կան բրու ցե լո զի կլի նի կա կան բազ մաձ ևու թյան՝ Գ. Պ. Ռուդնևը 
(1966թ.) ա ռա ջար կել է հետև յալ դա սա կար գու մը.

1. վիս ցե րալ ձև.
ա) սիրտանոթային,
բ) թո քա յին,
գ) հե պա տո լիե նալ,

2. ոսկ րա հո դա յին կամ լո կո մո տոր.
ա) հո դե րի ախ տա հա րու մով,
բ) ոսկ րե րի ախ տա հա րու մով,
գ) փա փուկ կմախ քի ախ տա հա րու մով,
դ) կոմ բի նաց ված (հա մակց ված),

3. նյար դա յին ձև (նեյ րոբ րու ցե լոզ).
ա) ծայ րա մա սա յին նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում,
բ) ԿՆՀ ախ տա հա րում,
գ) պսի խոբ րու ցե լոզ,

4. ուրո գե նի տալ (մի զա սե ռա կան) ձև,

5. կլի նի կո րեն հա մակց ված ձև,
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6. քրո նի կա կան խա ռը բրու ցե լոզ (բրու ցե լոզ + մա լա րիա, բրու ցե լոզ + տու-
բեր կու լյոզ, բրու ցե լոզ + սի ֆի լիս և  այլն):

Կ լի նի կա կան պրակ տի կա յում մե ծա պես կի րառ ում է գտել ըստ Ն. Ի. Ռա-
գո զա յի բրու ցե լո զի դա սա կար գու մը (1952թ.), ո րի հիմ քում ըն կած է հի վան-
դու թյան կլի նի կաախ տա ծա գում նա բա նա կան սկզբուն քը և բ րու ցե լո զա յին 
գործընթացի դի նա մի կա յի փու լայ նու թյու նը: Ն. Ի. Ռա գո զան ա ռանձ նաց րել է 
բրու ցե լո զի 4 փուլ.

- կոմ պեն սաց ված վա րա կի (ա ռաջ նա յին լա տենտ),
- սուր սեպ սի սի՝ ա ռանց տե ղա յին ախ տա հա րում նե րի (դե կոմ պեն-

սա ցիա),
- են թա սուր կամ քրո նի կա կան ռե ցի դի վող հի վան դու թյան՝ տե ղա-

յին ախ տա հա րում նե րի զար գաց մամբ (դե կոմ պեն սա ցիա կամ 
սուբ կոմ պեն սա ցիա),

- վե րա կանգ ման կամ կոմ պեն սա ցիա յի՝ մնա ցոր դա յին եր ևույթ նե-
րով կամ ա ռանց դրանց:

Այս փու լե րի հետ սերտ կապ ված և  ա ռանձ նաց ված են բրու ցե լո զի 5 կլի նի-
կա կան ձևե րը.

- ա ռաջ նա յին լա տենտ,
- սուր սեպ տիկ,
- ա ռաջ նա յին քրո նի կա կան մե տաս տա տիկ,
- երկ րոր դա յին քրո նի կա կան մե տաս տա տիկ,
- երկ րոր դա յին լա տենտ:

Ք րո նի կա կան բրու ցե լո զի դեպ քում ա ռա վե լա պես դիտ վում է հենաշարժիչ 
հա մա կար գի ախ տա հա րում՝ արթ րիտ ներ (հո դա բոր բեր), պե րիօս տիտ, պե րի-
խոնդ րիտ (նկ. 25, 26): Բ նո րոշ են պո լիարթ րիտ ներ՝ հիմ նա կա նում խո շոր հո-
դե րի (ծնկան, կոնքազդ րա յին, արմն կա յին, գոտ կասր բա նա յին հո դա վո րում և  
այլն) ախ տա հա րու մով, մանր հո դե րը հազ վա դեպ են ախ տա հար վում: Դիտ-
վում են ցա վեր հո դե րում և մ կան նե րում, շար ժում նե րի սահ մա նա փա կում: 
Հո դերն այ տուց վում են պե րիարթ րի տի դեպքում, կա րող է նկատ վել մաշ կի 
հի պե րե միա (կարմ րու թյուն): Կա րող են զար գա նալ բոր բո քա յին փո փո խու-
թյուն ներ հո դե րում՝ էք սու դա տի կու տա կու մով: Կրկն վող ախ տա հա րում նե րի 
դեպ քում փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վում ներ հո դա յին մա կե րես նե րը, մե-
նիսկ նե րը, ա ճառ նե րը՝ հո դա ճեղ քե րի նե ղա ցու մով և հե տա գա սեր տա ճու մով: 
Դա հան գեց նում է արթ րոզ նե րի, սպոն դի լոարթ րոզ նե րի, ան կի լո զի: 

Բ նո րոշ է սրբազս տա յին հո դա վո րում նե րի ախ տա հա րու մը՝ ան կի լո զի 
զար գաց մամբ: Ք րո նի կա կան բրու ցե լո զի դեպ քում հա ճախ ախ տա հար վում 
են մկան նե րը, որն ուղեկց վում է տար բեր տևո ղու թյան և  ուժգ նու թյան ցա վե-
րով: Բա ցի միո զիտ նե րից, հի վանդ նե րի շրջա նում հա ճախ հայտ նա բեր վում 
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են ֆիբ րո զիտ ներ (ցել յու լիտ ներ): Դ րանք տե ղա կայ վում են են թա մաշ կա յին 
բջջան քում մեջ քին, գոտ կա տե ղում, ա վե լի հազ վա դեպ՝ սրունք նե րի և նա-
խա բա զուկ նե րի վրա: Ֆիբ րո զիտ նե րի չա փե րը տա տան վում են 5-10 մմ -ից 
մինչև 3-4 սմ: Ժա մա նա կի ըն թաց քում դրանց չա փե րը փոք րա նում են, կա րող 
են լրիվ ներծծվել կամ են թարկ վել սկլե րո զի (կարծ րաց ման) և  եր կա րատև 
մնալ ան ցավ:

Ընդ հա նուր թու լու թյու նը, դյու րագրգռ վա ծու թյու նը, քնի խան գա րու մը 
վկա յում են նևրաս թե նիա յով ըն թա ցող նյար դա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիո նալ 
խան գար ման մա սին: Ծայ րա մա սա յին նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հա-
րումն ար տա հայտ վում է ռա դի կու լիտ նե րով, պլեք սիտ նե րով, միջ կո ղա յին և  
այլ տե սա կի նևրիտ նե րով, զգա յու նու թյան խան գա րում նե րով, պա րեզ նե րով, 
տե սո ղա կան և լ սո ղա կան նյար դե րի ախ տա հա րու մով՝ լսո ղու թյան և տե սո ղու-
թյան զգա լի նվա զու մով:

Հի վան դու թյան եր կա րատև ըն թաց քի դեպ քում ԿՆՀ (հատ կա պես գլխու-
ղե ղի կեղ ևի) քրո նի կա կան ին տոք սի կա ցիան հան գեց նում է ծանր նևրոզ նե-
րի, ռեակ տիվ վի ճակ նե րի, ի պո խոնդ րիկ պսի խոզ նե րի զար գաց ման: Դիտ-
վում են կար ճատև հո գեզ գա յա կան, օպ տի կա վես տի բուլ յար և ռե ցեպ տո րա յին 
խան գա րում ներ: Ա ռա վել կա յուն են պսի խի կա յի խան գա րում ներն աս թե նիկ 
և  ի պո խոնդ րիկ հա մախ տա նիշ նե րով, հի շո ղու թյան թու լա ցու մով, հու զա կան 
գրգռվա ծու թյան մե ծա ցու մը և ն վա զու մը:

Ախ տա բա նա կան գործընթացում վե գե տա տիվ նյար դա յին հա մա կար գի 
ընդգրկ ման դեպ քում խան գար վում է ա նոթ նե րի տո նու սը, զար գա նում են ակ-
րո ցիա նոզ, ա դի նա միա, ա ռատ քրտնար տադ րու թյուն, մաշ կի տրո ֆիկ խան-
գա րում ներ: Օ րի նա չա փո րեն ախ տա հար վում է նյար դա յին հա մա կար գը և  
ա ռա ջին հեր թին ա նոթ նե րը, զար գա նում են էն դո-, պե րի-, պան վաս կու լիտ-
ներ, բարձ րա նում է մա զա նոթ նե րի թա փան ցե լիու թյու նը: Հա ճախ դիտ վում 
են էն դո կար դիտ ներ, միո կար դիտ ներ, պան կար դիտ ներ: Լ յար դը և փայ ծա ղը 
մե ծա ցած են, պնդա ցած, դրանց ֆունկ ցիան՝ խան գար ված: Հայտ նի են աս-
ցի տի զար գաց ման ե զա կի դեպ քեր պոր տալ հի պեր տեն զիա յի պատ ճա ռով: 
Են թաս տա մոս քա յին գեղ ձը շո շա փե լիս ցա վոտ է, ֆունկ ցիա յի խան գա րու մը 
մե զի և  ար յան մեջ հան գեց նում է ա մի լա զա յի (դիաս տա զա յի) մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը: 

Ք րո նի կա կան բրու ցե լո զի դեպ քում կա րող է ախ տա հար վել մի զա սե ռա-
կան հա մա կար գը, ա ռա ջա նում է այ տուց փոշ տի շրջա նում, օր խիտ, է պի դի դի-
միտ, օո ֆո րիտ, սալ պին գիտ, էն դո մետ րիտ, մենստ րո ւալ ցիկ լի խան գա րում և 
հ ղիու թյան ընդ հա տում: Ք րո նի կա կան ըն թաց քի ժա մա նակ կա րող են հայտ-
նա բեր վել վա հա նաձև գեղ ձի և մա կե րի կամ նե րի ֆունկ ցիո նալ խան գա րում-
ներ: Ն կա րագր ված են թի րեո տոք սի կոզ, հի պո թի րեոզ, մա կե րի կամ նե րի հի-
պեր- և հի պո ֆունկ ցիա: Ի տար բե րու թյուն հի վան դու թյան սուր և  են թա սուր 
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ըն թաց քի՝ սպի տա կու ցա յին, ած խաջ րա տա յին, ճար պա յին, է լեկտ րո լի տա յին և 
վի տա մի նա յին փո խա նա կու թյան խան գա րում ներն ա վե լի ար տա հայտ ված են: 
Ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ առ կա է լեյ կո պե նիա, լիմ ֆո ցի տոզ, մո նո ցի տոզ, 
էո զի նո պե նիա, թրոմ բո ցի տո պե նիա, ԷՆԱ-ն սո վո րա բար նոր մալ է: 

Ք րո նի կա կան բրու ցե լոզն ըն թա նում է ախ տա դար ձե րով և  ախ տա դա դար-
նե րով, կա րող է տևել 2-3 տա րի, հազ վա դեպ՝ մինչև 5 տա րի: Հի վանդ նե րը 
եր կար ժա մա նա կով կորց նում են աշ խա տու նա կու թյու նը, եր բեմն՝ դառ նում 
հաշ ման դամ: 

Մա հա բե րու թյու նը ցածր է (ըստ ա մե րիկ յան տվյալ նե րի՝ 1-6%):
Պատ վաստ ված նե րի շրջա նում հի վան դու թյունն ըն թա նում է ա վե լի թեթև 

և կար ճատև, քան չպատ վաստ ված նե րի, ոչ ար տա հայտ ված ջեր մա յին ռեակ-
ցիա յով և հա ճախ ի սկզբա նե տար բեր վում է օ ջա խա յին ախ տա նիշ նե րով, 
ա ռաջ նա յին քրո նի կա կան ձևով: Պատ վաստ ված նե րի զգա լի մա սի դեպ քում, 
ով քեր հի վան դա ցել են ա ռաջ նա յին քրո նի կա կան բրու ցե լո զով, հի վան դու-
թյու նը ձեռք է բե րում ջնջված բնույթ՝ թույլ ար տա հայտ ված կլի նի կա կան նշան-
նե րով: Այդ դեպ քե րում հո դա ցա վը հի վան դու թյան միակ կլի նի կա կան ախ տա-
նիշն է:

Ռե զի դո ւալ բրու ցե լոզ
Բ րու ցե լո զով հի վան դա ցած ան ձանց շրջա նում հա ճախ նկատ վում են այս 

կամ այն, հիմ նա կա նում ֆունկ ցիո նալ բնույ թի, մնա ցոր դա յին եր ևույթ ներ, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված են օր գա նիզ մի ա լեր գիկ վե րա կա ռու ցու մով և վե գե-
տա տիվ նյար դա յին հա մա կար գի խան գա րում նե րով: Այդ պի սի հի վանդ նե րի 
մոտ դիտ վում են քրտնար տադ րու թյուն, դյու րագրգ ռու թյուն, նյար դահո գե կան 
խան գա րում ներ, հա ճախ առ կա է հո դա ցավ: Հո դա ցա վե րը հա ճախ ունեն ան-
կա յուն բնույթ. այս դեպ քում հո դե րում տե սա նե լի փո փո խու թյուն ներ չեն հայտ-
նա բեր վում: Այս ցա վերն ուժգ նա նում են ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա տա րե-
լիս և  ե ղա նա կի փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում: Մարմ նի ջեր մու թյու նը սո վո րա-
բար նոր մալ է, հազ վա դեպ՝ սուբ ֆեբ րիլ: Եր բեմն բրու ցե լոզ տա րած ան ձանց 
մոտ դիտ վում են հենաշարժիչ հա մա կար գի օր գա նա կան փո փո խու թյուն ներ՝ 
հար հո դա յին հյուս վածք նե րի գե րա ճի հաշ վին հո դե րի դե ֆոր մա ցիա յով, ո րը 
հայտ նա բեր վում է կլի նի կա կան զննման և ռենտ գե նա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի ժա մա նակ: Հե նա շար ժա կան հա մա կար գի կա յուն և  ան դար ձե լի 
փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում եր բեմն անհ րա ժեշտ է կա տա րել վի րա հա տա-
կան մի ջամ տու թյուն: 

Ախ տո րո շու մը 
Բ րու ցե լո զի ախ տո րո շու մը կա տար վում է կլի նի կա կան տվյալ նե րի, հա-

մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի 
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արդ յունք նե րի հի ման վրա: Մաս նա գի տա կան կամ կեն ցա ղա յին վա րակ ման 
մա սին վկա յող հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը մեծ նշա նա կու թյուն ունի 
բրու ցե լոզն ախ տո րո շե լու հա մար: Անհ րա ժեշտ է պար զել՝ արդ յոք հի վան դը 
պատ վաստ վա՞ծ է բրու ցե լո զի դեմ, քա նի որ պատ վաստ ված նե րը կա րող են 
հի վան դա նալ բրու ցե լո զի ջնջված ձևով, բա ցի դրա նից այդ անձ նաց մոտ եր-
կար ժա մա նակ պահ պան վում են դրա կան շճա բա նա կան ռեակ ցիա նե րը և 
Բ յուր նեի փոր ձը, ո րոնք կա րող են ըն դուն վել որ պես հի վան դու թյան նշան ներ: 
Անհ րա ժեշտ է ուշադ րու թյուն դարձ նել նախ կի նում տա րած պո լիարթ րի տի 
եր ևույթ նե րով ուղեկց վող տեն դին, ռա դի կու լի տին, տեն դի կրկնվե լու հա ճա-
խա կա նու թյա նը և  այլն, քա նի որ դրանք կա րող են բրու ցե լո զի սկզբնա կան 
նշան ներ լի նել: Հի վան դի ա ռաջ նա յին զննման դեպ քում անհ րա ժեշտ է ման-
րակր կիտ հե տա զո տել հենաշարժիչ, ծայ րա մա սա յին նյար դա յին, սե ռա կան 
հա մա կար գը, ավ շա հան գույց նե րը, լյար դը, փայ ծա ղը և  այլն: 

Բ րու ցե լո զի յու րա քանչ յուր կաս կա ծե լի դեպք պար տա դիր պետք է հաս տատ-
վի լա բո րա տոր հետազոտությամբ: Այդ նպա տա կով կիրառվում են բակ տե րիա-
բա նա կան, կեն սա բա նա կան, շճա բա նա կան, ա լեր գա բա նա կան հե տա զոտ ման 
մե թոդ ներ, ո րոշ վում է լեյ կո ցիտ նե րի օպ սո նին-ֆա գո ցի տար ակ տի վու թյու նը: 

Բ րու ցե լա նե րի կուլ տու րա յի ան ջա տու մը հի վանդ նե րից ախ տո րոշ ման բա-
ցար ձակ հաս տա տում է: Հա րու ցի չը հնա րա վոր է ան ջա տել ար յու նից, ոսկ րա-
ծու ծից, լե ղուց, մե զից, ավ շա հան գույց նե րից, խոր խից, ող նու ղե ղա յին հե ղու-
կից, թա րա խից (թա րա խա կույ տե րից), հո դա հե ղու կից (հո դա բոր բե րի դեպ-
քում), հեշ տո ցա յին ար տա զա տու կից, փայ ծա ղի պունկ տա տից, կղան քից: 

Բակ տե րիա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար հա ճախ ե րա կից վերց նում 
են ար յուն 5-10մլ քա նա կով, կա տա րում ցանքս մսա յին էքստ րակ տով պատ-
րաստ ված շի ճու կա-դեքստ րո զա յին ա գա րի, կար տո ֆի լի թուրմով, շի ճու կով 
կամ ար յու նով, կամ այլ սննդա յին մի ջա վայ րե րի վրա: Բ րու ցե լա նե րի հե մո-
կուլ տու րա ստա նա լու նպա տա կով կի րառ վում է նաև հա վի սաղ մը:

Br. melitensis-ով վա րակ ված հի վանդ նե րի մոտ վա րա կի ա ռաջ նա յին կամ 
կրկնա կի գե նե րա լի զա ցիա յի փու լում հե մո կուլ տու րա յի ան ջատ ման դրա կան 
արդ յունք ստա նում են 90% դեպ քե րում:

Բ րու ցե լո զի լա տեն ցիա յի և  օ ջա խա յին ար տա հայ տում նե րի շրջա նում այս 
մե թո դի կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար չէ: Վեր ջին տա րի նե րին ա վե լի հա-
ճախ հնա րա վոր է հի վանդ նե րի ար յու նից բրու ցե լա նե րի L-ձևե րի ան ջա տու մը, 
ո րոնք հե տա գա յում վե րա փոխ վում են սո վո րա կան ձևե րի:

Ախ տո րո շիչ մեծ նշա նա կու թյուն ունեն նաև միե լո կուլ տու րա նե րը, ո րոնք 
ստա նում են սննա դա յին մի ջա վայ րե րի վրա ոսկ րա ծու ծի 0,1-0,2 մլ ցանք սի 
դեպ քում: Ախ տո րոշ ման հա մար կի րա ռում են նաև կեն սա բա նա կան մե թո դը, 
ո րի դեպ քում սպի տակ մկնե րին և ծո վա խո զուկ նե րին վա րա կում են կողմ նա կի 
միկ րոֆ լո րա յով վա րակ ված նյու թե րով (կղանք, մեզ)՝ հե տա գա յում կա տա րե լով 
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այդ կեն դա նի նե րի ար յան ցանքս սննդա յին մի ջա վայ րե րում բրու ցե լա նե րի 
մա քուր կուլ տու րա ստա նա լու հա մար: Փոր ձարկ վող կեն դա նի նե րին դիա հեր-
ձում են՝ վեր ջին նե րիս ավ շա հան գույց նե րում, ներ քին օր գան նե րում բրու ցե լո-
զին բնո րոշ սպե ցի ֆիկ փո փո խու թյուն ներ հայտ նա բե րե լու նպա տա կով:

Բ րու ցե լո զը լա բո րա տոր ախ տո րո շե լու նպա տա կով կի րառ վում է նաև 
ի մու նոֆ լո ւո րես ցեն ցիա յի մե թո դը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հայտ նա բե-
րե լու բրու ցե լա նե րը նույ նիսկ ուղեկ ցող միկ րոֆ լո րա յով վա րակ ված տար բեր 
հե տա զոտ վող նյու թե րում: 

Ախ տո րոշ ման շճա բա նա կան մե թոդ նե րից մեծ նշա նա կու թյուն ունի Ռայ տի 
ագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիան, ո րը հա ճախ դրա կան է լի նում հի վան դու թյան 
ա ռա ջին օ րե րից: Հե տա զոտ վող շի ճու կում ախ տո րո շիչ է ագլ յու տի նին նե րի 
տիտ րը 1:200 ոչ պա կաս: Ա րագ շճաախ տո րոշ ման նպա տա կով օգ տա գործ-
վում է ամ բող ջա կան շի ճուկ կամ ան տի գե նի կոն ցենտ րատ (խտան յութ):

Կոմպ լե մեն տի կապ ման ռեակ ցիան (ԿԿՌ) և պա սիվ հե մագլ յու տի նա ցիա-
յի ռեակ ցիան նույն պես ունեն ո րո շա կի ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն: Վե ջինս 
տար բեր վում է ա վե լի բարձր առանձնահատկու թյամբ և զ գա յու նու թյամբ, քան 
շճա բա նա կան այլ թես տեր: ELISA մե թո դով ար յան մեջ կա րե լի է հայտ նա բե րել 
IgM և IgG հա կա մար մին նե րը: Բ րու ցե լո զը կա րե լի է ախ տո րո շել նաև պո լի մե-
րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա յի մի ջո ցով, ո րը կի րա ռե լու դեպ քում շի ճու կի 
նմուշ նե րը պետք է փո խադր վեն և պահ պան վեն խոր սա ռեց ված վի ճա կում, 
ե թե դրանք չեն հե տա զոտ վե լու նույն օ րը: Ե թե դրանց խոր սա ռե ցու մը հնա-
րա վոր չէ, ա պա շի ճու կի նմուշ նե րը կա րե լի է պահ պա նել՝ յու րա քանչ յուր 1մլ 
շի ճու կին ա վե լաց նե լով 10 մլ 1%-ա նոց մեր տիո լա տի լու ծույթ, և ն մուշ նե րը փո-
խադ րել սառ նա րա նա յին պայ ման նե րում:

Բ րու ցե լո զի ախ տո րոշ ման ա լեր գիկ մե թոդ նե րից կի րառ վում է Բ յուր նեի 
ռեակ ցիան բրու ցե լի նի (բրու ցե լա նե րի ար գա նա կա յին կուլ տու րա յի ֆիլտ րատ) 
ներ մաշ կա յին նե րարկ ման մի ջո ցով: Այս ռեակ ցիան պայ մա նա վոր ված է բրու-
ցե լո զա յին ան տի գե նով սեն սի բի լի զաց ված օր գա նիզ մի՝ տե ղա յին գործընթացի 
(մաշ կի կարմ րու թյուն և  այ տուց) զար գա ցու մով սպե ցի ֆիկ պա տաս խան տա-
լու ունա կու թյամբ: Ռեակ ցիան գնա հա տում են այ տու ցի և կարմ րու թյան չա-
փե րով. մինչև 1սմ տ րա մագ ծով այ տու ցի դեպ քում ռեակ ցիան կաս կա ծե լի է, 
1-3 սմ՝ թույլ դրա կան, 3-6 սմ՝ դրա կան, 6 սմ -ից ա վե լի՝ խիստ դրա կան:

Սո վո րա բար, ներ մաշ կա յին ա լեր գիկ փոր ձը դրա կան  է լի նում հի վան-
դու թյան ա ռա ջին ամս վա վեր ջում: Այն դրա կան է նաև կեն դա նի բրու ցե լո-
զա յին պատ վաս տան յութ ստա ցած ան ձանց դեպ քում: Այս ռեակ ցիա յին հա-
տուկ տեղ է տրվում քրո նի կա կան բրու ցե լո զը հայտ նա բե րե լու հա մար: Բ րու-
ցե լոզն ախ տո րո շե լու նպա տա կով կի րա ռում են նաև Կումբ սի ռեակ ցիան, ո րի 
առանձնահատ կու թյու նը և  ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյունն ա ռա վել բարձր են 
հի վան դու թյան քրո նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում: 
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Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում
Բ րու ցե լո զի ախ տա նիշ նե րին բնո րոշ բազ մա զա նու թյամբ է պայ մա նա-

վոր ված ջեր մա յին ռեակ ցիա յով ուղեկց վող բազ մա թիվ հի վան դու թյուն նե րից 
(ո րո վայ նա յին տիֆ, մա լա րիա, սեպ սիս, Q-տենդ, տու լա րե միա, տար բեր տե-
ղա կայ ման տու բեր կու լյոզ, ռևմա տիզմ) տարբերելու անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Ո րո վայ նա յին տի ֆին բնո րոշ են ար տա հայտ ված ին տոսք սի կա ցիան, բա-
րակ ա ղի քի ախ տա հար ման նշան նե րը (մե թեո րիզմ, գռգռոց, Պա դալ կա յի ախ-
տա նիշ), ո րո շա կի տե ղա կայ ման և  ա ռա ջաց ման ժամ կե տով վար դա ցա նը:

Մա լա րիա յին բնո րոշ է դո ղէ րոց քի և տեն դի նո պա նե րի հա ջոր դու մը ա պի-
րեք սիա յով: Չի դիտ վում հենաշարժիչ, սե ռա կան հա մա կար գերի ախ տա հա-
րում, առ կա են պո լիա դե նիտ, ֆիբ րո զիտ ներ: Ար յան մեջ հայտ նա բեր վում են 
մա կա բույծ ներ՝ մա լա րիա յի հա րու ցիչ ներ:

Q-տեն դի դեպ քում հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը նման է բրու ցե-
լո զի ա նամ նե զին (շփում կեն դա նի նե րի հետ): Ի տար բե րու թյուն բրու ցե լո զի՝ 
Q-տեն դի դեպ քում դիտ վում են ար տա հայտ ված գլխա ցավ և հազ, ցավ. ակ-
նագն դե րում և կրծ քա վան դա կում: Հի վանդ նե րի 90%-ի մոտ հայտ նա բեր վում է 
թո քա բորբ: Դիտ վում է կոմպ լե մեն տի կապ ման դրա կան ռեակ ցիա Բեր նե տի 
ռի կետ ցիա նե րի հետ:

Բ րու ցե լո զի և սեպ սի սի կլի նի կա կան նկա րա գ րերը նման են: Սա կայն սեպ-
սի սի դեպ քում առ կա է ա ռաջ նա յին օ ջախ, հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րից 
կտրուկ վա տա նում է ինք նազ գա ցո ղու թյու նը, ար տա հայտ ված է ին տոք սի կա-
ցիան, հե տա գա յում ա ռա ջա նում են վա րա կի երկ րոր դա յին օ ջախ ներ: Ար յան 
բակ տե րիա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վում են հա րու ցիչ ներ:

Բ րու ցե լո զից անհ րա ժեշտ է տարբերել տու լա րե միա յի գե նե րա լի զաց ված 
ձևը, ո րի դեպ քում դիտ վում են ա լի քաձև տենդ, հե պա տո լիե նալ հա մախ տա-
նիշ, լեյ կո պե նիա, լիմ ֆո ցի տոզ, մո նո ցի տոզ: Այս ախ տա նիշ նե րի նմա նու թյու նը 
բար դաց նում է տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը: Ախ տո րո շու մը հաս տա տե լու հա-
մար ո րո շիչ են հա մա ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զը, ախ տո րոշ ման բակ տե-
րիա բա նա կան, շճա բա նա կան, ա լեր գիկ հե տա զոտ ման մե թոդ նե րը: 

Տար բեր տե ղա կայ ման տու բեր կու լյո զը, հատ կա պես թո քա յի նը, ունեն բրու-
ցե լո զին նման ախ տա նիշ ներ: Սա կայն տու բեր կու լյո զի դեպ քում բա ցա կա յում 
է հե պա տո լիե նալ հա մախ տա նի շը, միկ րո պո լիա դե նի տը: Ավ շա հան գույց նե րի 
տու բեր կու լյո զա յին ախ տա հար ման դեպ քում դրանք պնդա նում են, միմ յանց 
միա ձուլ վում, առ կա է խու ղակ նե րի ա ռա ջաց ման հա կում, հիմ նա կա նում ախ-
տա հար վում են ո րո շա կի տե ղա կայ ման հան գույց նե րը: Հո դե րի ախ տա հա րու-
մը հա ճախ լի նում է մո նոարթ րիտ, եր բեմն ախ տա հար վում են ո ղե րը: Դիտ-
վում են բնո րոշ ռենտ գե նա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ ախ տա հար ված օր-
գան նե րում, տու բեր կու լի նա յին փոր ձե րը դրա կան են: 
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Ռև մա տիզ մը բրու ցե լո զից տար բեր վում է մանր հո դե րի հա մա չափ ախ տա-
հա րու մով, պո լիա դե նի տի, ֆիբ րո զիտ նե րի բա ցա կա յու թյամբ, սրտի հա ճա խա-
կի և վաղ ախ տա հա րու մով, ին տոք սի կա ցիան ա վե լի ար տա հայտ ված է, լեյ կո-
ցի տո զով, ԷՆԱ-ի զգա լի բարձ րա ցու մով, ԷՍԳ-ի բնո րոշ փո փո խու թյուն նե րով:

Ախ տո րո շում  Տար բե րա կիչ հատ կա նիշ ներ Ն շում ներ

 Տու բեր կուլ յոզ
 y  Ա նամ նե զում ՄԻԱՎ վա րա կի 

կամ ի մու նընկճ վա ծու թյան 
նշում: Թո քա յին խնդիր նե-
րը հա ճախ են հան դի պում և 
նե րա ռում են հա ճա խա ցած 
շնչա ռու թյուն, թու լա ցած 
շնչա ռու թյուն, աղմ կոտ շնչա-
ռու թյուն և թու լա ցած պեր-
կու սիա (բա խում), ար տա թո-
քա յի ն ախ տա հա րում նե րի 
տար բե րա կու մը պայ մա նա-
վոր ված է տե ղա կայ մամբ: 

 y Թթ վա կա յուն բա ցիլ նե-
րի դրա կան շտամ ներ 
և կամ տու բեր կուլ յո-
զի միկ րոօր գա նիզմ-
նե րի կուլ տու րա:

 y Ախ տա հար ված օր-
գան նե րի բիոպ սիան 
հայտ նա բե րում է կա-
զեոզ գրա նու լո մա: 

 y Ռենտ գե նա յին հե տա-
զո տու մը ցույց է տա-
լիս քայ քա յիչ փո փո-
խու թյուն ներ՝ ող նա շա-
րի ձևա խախտ մամբ: 

 Մա լա րիա
 y  Բ նո րոշ է ե ռօր յա կամ քա-

ռօր յա տենդ: Հ նա րա վոր 
են ե րի կա մա յին ան բա վա-
րա րու թյուն և հե մո ռա գիկ 
բար դու թյուն ներ:

 y  Վեր ջույթ նե րից վերց-
ված ար յան քսուք նե-
րում հայտ նա բեր վում 
է Plasmodium մա-
կա բույծ, մա լա րիա յի 
հա կա ծին հայտ նա բե-
րող հե տա զո տու թյան 
արդ յունք նե րը դրա-
կան են:

Ո րո վայ նա յին 
տիֆ  y  Սո վո րա բար հի վանդ նե րի 

շրջա նում առ կա է ին տոք-
սի կա ցիա՝ կա յուն բարձր 
տեն դով:

 y Հ նա րա վոր է վար դա ցան, ո րը 
սեղ մե լիս գու նատ վում է: 

 y Ար յան կամ ոսկ րա ծու-
ծի ցանք սից ա ռանձ-
նաց վում է Salmonella: 
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Բու ժու մը
Բ րու ցե լո զի բուժ ման հիմ նա կան նպա տա կը ախ տա բա նա կան 

գործընթացի և հետ ևանք նե րի վե րա ցումն է, հի վան դի աշ խա տու նա կու թյան 
վե րա կանգ նու մը: 

Սուր և  են թա սուր ձևե րի բու ժու մը սկսում են հա կա բիո տիկ նե րի նշա նա-
կու մով, ո րոնք թող նում են հա կաին ֆեկ ցիոն ազ դե ցու թյուն, նպաս տում ջեր-
մու թյան ի ջեց մա նը, ին տոք սի կա ցիա յի և քրտ նար տադ րու թյան նվա զեց մա նը: 
Հա կա բիո տիկ նե րը զու գակց վում են քի միապ րե պա րատ նե րին (բի սեպ տոլ, 
պեֆ լոք սա ցին): Հա կա բակ տե րիալ բու ժումն անց կաց վում է 2-3 ա նընդ հատ 
կուր սով, 2-3 շա բաթ կուր սի տևո ղու թյամբ՝ ա մեն ան գամ փո խե լով հա կա բակ-
տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րը: Բ րու ցե լո զի դեպ քում ա ռա վել արդ յու նա վետ են լևո-
մի ցե տի նը, տետ րա ցիկ լի նը, ստրեպ տո մի ցի նը: Լ ևո մի ցե տի նը նշա նակ վում է 
0,5 գ՝ 4 ժա մը մեկ (2 գ /օ րը), մինչև ջեր մու թյու նը կար գա վոր վի, այ նու հետև 
0,5 գ՝ 6 ժա մը մեկ կամ 0,25 գ՝ 4 ժա մը մեկ: Կուր սի տևո ղու թյու նը 2-4 շա բաթ 
է: Տետ րա ցիկ լի նի շար քի դե ղա մի ջոց նե րը նշա նակ վում են 0,2 գ՝  օ րա կան 5 
ան գամ, 14 օր: Բուժ ման երկ րորդ կուր սը անց կաց վում է 10-15 օր անց: Ստ րեպ-
տո մի ցի նը նե րարկ վում է միջմ կա նա յին 0,5 գ՝  օ րա կան 2 ան գամ, 10 օր վա ըն-
թաց քում: Ըստ ռու սա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րի՝ հա-
կա բակ տե րիալ բու ժու մը խոր հուրդ է տրվում նշա նա կել 2-3 կուր սով (ա նընդ-
մեջ), յու րա քանչյուր կուր սը՝ 10 օր տևո ղու թյամբ: 

Խոր հուրդ է տրվում ստրեպ տո մի ցի նը նշա նա կել տետ րա ցիկ լի նի շար քի 
դե ղե րին հա մակց ված: Հա կա բիո տիկ նե րին զու գա հեռ նշա նակ վում են հա կա-
հիս տա մի նա յին պրե պա րատ ներ (դի մեդ րոլ, դիա զո լին, պի պոլ ֆեն) ոչ սպե ցի-
ֆիկ դե սեն սի բի լի զա ցիա յի նպա տա կով: Հա կա բիո տիկ ներն ազ դում են օր գա-
նիզ մում ա զատ շրջա նա ռող (այ սինքն ար տաբջ ջա յին տե ղա կայ ված) բրու ցե-
լա նե րի վրա: Այս դե ղա մի ջոց նե րը նշա նակ վում են սուր ըն թաց քի, իսկ քրո նի-
կա կա նի դեպ քում՝ միայն հի վան դու թյան կլի նի կո րեն ար տա հայտ ված ախ տա-
դար ձե րի կամ ռեին ֆեկ ցիա յի դեպ քում: Ակ տիվ գործընթացի և կ լի նի կա կան 
եր ևույթ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, ինչ պես նաև քրո նի կա կան բրու ցե լո զի 
սուբ կոմ պեն սա ցիա յի փու լում, մարմ նի կա յուն նոր մալ ջեր մու թյամբ, վա զո-
մո տոր և  ա լեր գիկ ախ տա նիշ նե րով հի վանդ նե րին հա կա բիո տիկ ներ նշա նա-
կել նպա տա կա հար մար չէ: Հոր մո նա թե րա պիա յի դեպ քում հա կա բիո տիկ նե րը 
նշա նա կում են որ պես պաշտ պա նո ղա կան բու ժում:

Ս պե ցի ֆիկ դե սեն սի բի լի զա ցիա յի հա մար կի րա ռում են վակ ցի նա թե րա-
պիա: Ար տա հայտ ված ա լեր գիկ վե րա կա ռուց ման դեպ քում դե սեն սի բի լի-
զա ցիա յի նպա տա կով օգ տա գոր ծում են բրու ցե լին, սա կայն ա վե լի հա ճախ 
(սպան ված)՝ բու ժա կան պատ վաս տան յութ: Ա ռա ջարկ ված են պատ վաս տան-
յու թի նե րարկ ման տար բեր մե թոդ ներ՝ նե րե րա կա յին, միջմ կա նա յին, ներ-
մաշ կա յին և  են թա մաշ կա յին: Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ պատ վաս տան յու թի ոչ 
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ճշգրիտ դե ղա չա փը կա րող է հան գեց նել հի վան դու թյան դե կոմ պեն սա ցիա յին 
և ս րաց մա նը (գեր դե ղա չա փի դեպ քում) կամ ար տա հայտ ված արդ յուն քի բա-
ցա կա յու թյա նը (ոչ բա վա րար դե ղա չա փի դեպ քում): Այս պատ ճա ռով մեծ նշա-
նա կու թյուն ունի նե րարկ ման ե ղա նա կի և  ան հա տա կան դե ղա չա փի ո րո շու մը:

Ա ռա վել տա րած ված է պատ վաս տան յու թի են թա մաշ կա յին և ներ մաշ կա յին 
նե րար կու մը: Պատ վաս տան յու թը են թա մաշ կա յին նե րար կում են գործընթացի 
դե կոմ պեն սա ցիա յի և  ար տա հայտ ված կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի դեպ-
քում: Վակ ցի նա թե րա պիա յի կար ևոր սկզբուն քը պրե պա րա տի դե ղա չա փը 
ո րո շե լու ան հա տա կան մո տե ցումն է: Ո րոշ չա փով ռեակ ցիա յի ին տեն սի վու-
թյու նը ո րոշ վում է՝ ըստ Բ յուր նեի փոր ձի ին տեն սի վու թյան: Են թա մաշ կա յին նե-
րար կու մը հա ճախ սկսում են 5-10 մլն միկ րո բա յին բջիջ նե րից: Տե ղա յին և  ընդ-
հա նուր ռեակ ցիան բա ցա կա յե լու դեպ քում պատ վաս տան յու թը հա ջորդ օ րը 
նե րար կվում է ա վե լաց րած դե ղա չա փով: Բու ժման նպատակով ընտր վում է 
այն պի սի դե ղա չափ, որն ա ռա ջաց նում է չա փա վոր ռեակ ցիա: Պատ վաս տան-
յու թի հա ջորդ նե րար կու մը կա տար վում է միայն այն դեպ քում, երբ նա խորդ 
նե րար կու մից ա ռա ջա ցած ռեակ ցան վե րա նում է: Կուր սի վեր ջում միան վագ 
նե րարկ վող դե ղա չա փը հասց նում են մինչև 1-5 մլրդ միկ րո բա յին բջջի: 

Ներ մաշ կա յին վակ ցի նա թե րա պիան ա վե լի խնա յող է: Այս մե թո դը կի րա-
ռում են կոմ պեն սա ցիա յի փու լում, ինչ պես նաև հի վան դու թյան լա տենտ ձևին 
անց նե լու դեպ քում: Պատ վաս տան յու թը նե րարկ վում է ներ մաշ կա յին նա խա-
բազ կի ծա լիչ մա կե րե սին՝ ա ռա ջին օ րը 0,1 մլ՝ 3 տեղ, այ նու հետև ա մեն օր ա վե-
լաց նում մե կա կան նե րար կում՝ 8-րդ  օ րը հասց նե լով մինչև 10 սրսկման: Ե թե 
ռեակ ցիան պատ վաս տան յու թի նկատ մամբ նվա զում է, ա պա նե րարկ վում է 
ա վե լի խտաց ված պատ վաս տան յութ:

Դե ղա չա փը ո րո շե լու դժվա րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված և  օր գա նիզ-
մի սեն սի բի լի զա ցիան ուժե ղա նա լու պատ ճա ռով վակ ցի նա թե րա պիան ո րոշ 
մաս նա գետ նե րի կող մից բա ցառ վում է: 

Բ րու ցե լո զը կան խար գե լե լու հա մար ա ռա ջարկ ված է հա կաբ րու ցե լո զա յին 
գա մա-գլո բու լին, ո րի կի րա ռու մը հնա րա վոր է հի վան դու թյան բո լոր ձևե րի 
դեպ քում և  արդ յու նա վետ է: Գա մա-գ լո բու լի նը ա ռա վել ար ժե քա վոր է հա-
կա բիո տիկ նե րի և պատ վաս տան յու թի նշա նակ ման հա կա ցու ցում նե րի դեպ-
քում (ա լեր գիկ ռեակ ցիա հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ, ե րե խա նե րին և  այլն): 
Հա կաբ րու ցե լո զա յին գա մա-գլո բու լի նը նշա նակ վում է 2 կամ 3 կուր սով, 20 
օր ընդ մի ջու մով: Կուր սը կազմ ված է 3 միջմ կա նա յին նե րար կու մից. 2-4-6 մլ՝  
ա մեն 2-3-րդ  օ րը: Սուր բրու ցե լո զի ծանր ձևե րի, են թա սուր և ք րո նի կա կան ըն-
թաց քի դեպ քում նշա նակ վում են կոր տի կոս տե րոիդ ներ: Պ րեդ նի զո լո նը նշա-
նակ վում է 40-60 մգ /օ րը, 300-600 մգ կուր սով: Լայն օգ տա գոր ծում են խթա-
նող բու ժում (աու տո հե մո թե րա պիա, վի տա մի նո թե րա պիա, ֆի զիո թե րա պիա): 
Հե նա շար ժիչ հա մա կար գի ախ տա հար ման դեպ քում դրա կան ազ դե ցու թյուն է 
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թող նում դիա թեր միան, մեր սու մը, բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րան և  այլն: Ք րո նի-
կա կան և ռե զի դո ւալ բրու ցե լո զի դեպ քում ցուց ված է բալ նեո թե րա պիա և ցե-
խա բու ժու թյու նը: Հո դա ցա վե րը թու լաց նե լու հա մար նե րե րա կա յին ներ մու ծում 
են 3-5-10 մլ նո վո կաի նի 0,25%-ա նոց լու ծույթ: Խոր հուրդ է տրվում դե լա գիլ՝ 
0,5-0,75 գ, աս պի րին՝ 1,5 գ /օ րը 2 շա բաթ վա ըն թաց քում: Ք րո նի կա կան բրու-
ցե լո զով հի վանդ նե րին փոխհատուցման փու լում և մ նա ցոր դա յին եր ևույթ նե րի 
դեպ քում ցուց ված է սա նա տոր-կու րոր տա յին բու ժում:

Ըստ ա մե րիկ յան տվյալ նե րի՝ ռե ցի դիվ նե րը սո վո րա բար չեն ա սո ցաց վում 
բրու ցե լա նե րի կա յու նու թյան զար գաց ման, այլ բուժ ման վա ղա ժամ դա դա րեց-
ման հետ:

Շատ փոր ձա գետ ներ խոր հուրդ են տա լիս հա մակց ված թե րա պիա՝ ռե ցի-
դիվ նե րը նվա զեց նե լու հա մար:

Ընդ հա նուր առ մամբ բու ժու մը պետք է ընդգր կի հա կա բիո տիկ ներ, ո րոնք 
կա րող են ներ թա փան ցել մակ րո ֆա գե րի մեջ:

Ա ռանց բար դու թյուն նե րի բրու ցելոզ.
 y  Դոքսիցիկլին՝ 100 մգ, օ րը եր կու ան գամ + ռիֆամպին՝ 600-1200 մգ /օ րա-

կան (6 շա բաթ),
 y Դոքսիցիկլին՝ 100 մգ,  օ րը եր կու ան գամ (6 շա բաթ) + ստրեպտոմիցին (IM)՝  

1 գ/օ րա կան (ա ռա ջին 2-3 շա բաթ նե րը),
 y Ֆլյուրոքինոլոն + ռիֆամպին (6 շա բաթ):
Ե րե խա նե րի դեպ քում (չբար դաց ված ձև).
 y Դոկսիցիկլին + ռիֆամպին (մինչև 8 տա րե կան ե րե խա ներ) կամ 

տրիմետոպրիմ-սուլֆամետաքսազոլ + ռիֆամպին (6 շա բաթ):
Բար դու թյուն նե րով բրու ցելոզ՝ էն դո կար դիտ, մե նին գիտ, սեպ տիկ օս-

տեոարթ րիտ, աբս ցես.
 y Դոքսիցիկլին՝ (կամ TMP-Sx) + լավ ազ դե ցու թյամբ 2 այլ դե ղա մի-

ջոց (ռիֆամպին, ֆլյուրոքինոլոն, ստրեպտոմիցին, 3-րդ սերն դի 
ցե ֆա լոս պո րին ներ),

 y բու ժել մինչև կլի նի կա կան արդ յունք ներ ստա նա լը (առն վազն 12 շա բաթ),
 y ռե ցի դիվ նե րը հա ճախ հան դի պում են որ պես սխալ բուժ ման արդ յունք:

Կան խար գե լու մը 
Բ րու ցե լո զի կան խար գե լու մը հիմն ված է ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 

կա նոն նե րի պահ պա նման, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հի վան դու թյու-
նը վե րաց նե լու վրա: Մարդ կանց շրջա նում բրու ցե լո զը կան խար գե լե լու նպա-
տա կով կա թը վնա սա զերծ վում է ե ռաց ման և պաս տե րի զա ցիա յի ե ղա նա կով: 
Հում կա թից պատ րաստ ված մթերքն օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ այն անհ րա ժեշտ 
ժամ կե տով պահ վում է ա ղաջ րում: Անհ րա ժեշտ է անց կաց նել մսով և մ սամթեր-
քով հա րու ցի չի փո խան ցու մը կան խող մի ջո ցա ռում ներ: Վ նա սա զերծ ման 
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են թա կա են ա նա սուն նե րի մոր թի ն և բուր դը: Վա րակ ված կեն դա նի նե րի հետ 
և  ա նաս նա բու ծա կան հում քի մշակ մամբ զբաղ վող ար տադ րու թյուն նե րում աշ-
խա տան քի են ըն դուն վում բրու ցե լի նի նկատ մամբ դրա կան ռեակ ցիա յով կամ 
բրու ցե լո զի դեմ պատ վաստ ված ան ձինք: Աշ խա տան քի ժա մա նակ օգ տա գոր-
ծում են պաշտ պա նող հա գուստ և  ախ տա հա նիչ նյու թեր:

Բ րու ցե լո զի սպե ցի ֆիկ կան խար գե լում կա տար վում է բրու ցե լո զա յին կեն-
դա նի պատ վաս տան յու թով, որն ա պա հո վում է 1-2 տա րի տևո ղու թյամբ ի մու-
նի տետ: Պատ վաս տում կա տար վում է այն շրջան նե րում, որ տեղ առ կա է կեն-
դա նի նե րի՝ բրու ցե լո զով հի վան դա ցու թյուն: Ի մու նա կան խար գել ման են թա կա 
են գյու ղատն տե սա կան ա նա սուն նե րին խնա մող ան ձինք և  ա նաս նա բու ծա-
կան հում քի մշակ մամբ զբաղ վող ար տադ րու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րը: 

Չ նա յած բրու ցե լո զի ի մու նա կան խար գել ման կար ևոր դե րին՝ հի վան դու-
թյան կան խար գել ման գոր ծում ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունեն սա նի տա րա հի-
գիե նիկ և  ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րը։

 y Հի վան դու թյուն նե րի վե րահս կում կեն դա նի նե րի շրջա նում. 
- կեն դա նի պատ վաս տան յութ B. abortus-ի (ունի մեծ արդյունա վե-

տու թյուն)  
և

-  B. melitensis–ի (նվազ արդ յու նա վետ է) դեմ,
 y Կան խել մարդ կանց վա րա կու մը. 

- ե ռաց նել կամ պաս տե րի զաց նել կա թը,
- պաս տե րի զաց նել պա նի րը և  այլ կաթ նամ թերք:

Ըստ ա մե րիկ յան տվյալ նե րի՝ բրու ցելո զը լա բո րա տո րիա նե րում հա ճախ 
փո խանց վող վա րակ է: Վա րա կու մը հնա րա վոր է հետև յալ դեպ քե րում.

-  կուլ տու րա յի հետ մաշ կի ան մի ջա կան շփում,
-  բակ տե րիալ կուլ տու րա յի ներշն չում,
-  բե րա նով պի պե տա վո րում,
-  պա տա հա կան պա րեն տե րալ ի նո կուլ յա ցիա,
- աչ քե րի, քթի, բե րա նի ախ տա հա րում աե րո զո լով: 
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Տ զա յին էն ցե ֆա լի տը վի րուս նե րով հա րուց վող բնա կան օ ջա խա յին տրանս-
մի սիվ հի վան դու թյուն նե րի խումբ է, բնու թագր վում է կլի նի կա կան պատ կե րի 
և  ըն թաց քի պո լի մոր ֆիզ մով, հիմ նա կա նում կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա-
կար գի ախ տա հար մամբ:

Պատ մա կան տվյալ նե րը
Հի վան դու թյունն ա ռա ջին ան գամ նկա րագր վել է Շ նեյ դե րի կող մից: Կոժև-

նի կո վը ա ռանձ նաց րել է պար ցիալ է պի լեպ սիա յի յու րա հա տուկ ձև՝ այն բնու-
թագ րե լով որ պես վա րա կա յին ծագ ման պրոգ րե դիենտ ըն թաց քով հի վան-
դու թյուն: «Տ զա յին էն ցե ֆա լիտ» տեր մինն ա ռա ջարկ վել է Ա.Ն. Շա պո վա լի 
կող մից: 1937-1941թթ. Զիլ բե րի, Պավ լովս կու, Ս մո րո դինց ևի կող մից կազ մա-
կերպ ված լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում բա ցա հայտ վե ցին 
հի վան դու թյան պատ ճա ռա գի տա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը (փո խան ցող նե րը՝ Ixodes persulcatus, տա րած վա ծու թյու նը և  
այլն): 1970-ա կան նե րին սկսվե ցին ակ տիվ աշ խա տանք ներ պատ վաս տան յու-
թի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը 
Տ զա յին էն ցե ֆա լի տի պատ ճա ռա գի տա կան հա մա լի րը նե րա ռում է հետև-

յալ վի րուս նե րը՝
Tick-borne encephalitis virus (TBEV),
Louping-ill virus (LIV),
Powassan virus (POWV),
Langat virus (LGTV):
Տ զա յին էն ցե ֆա լի տի վի րու սը (TBEV) մեկ պա րույր ՌՆԹ պա րու նա կող վի-

րուս է, պատ կա նում է Flavivirus-նե րի ըն տա նի քին: Այն ունի 3 են թա տե սակ-
ներ՝ եվ րո պա կան կամ արևմտ յան, սի բիր յան և Հե ռա վոր Ար ևել քի (նախ կի-
նում հայտ նի որ պես գա րուն-ա մառ էն ցե ֆա լի տի վի րուս): Ար տա քին թա ղան-
թը կազմ ված է M և E սպի տա կուց նե րից, մի ջու կը՝ ՌՆԹ-ից և C սպի տա կու ցից: 
Վի րու սը ոչն չա նում է պաս տե րի զա ցու մից, կա յուն է ստա մոք սի թթվա յին մի-
ջա վայ րի հան դեպ: 

Արևմտ յան էն ցե ֆա լի տի վի րուսն ա ռա ջին ան գամ ան ջատ վել է 1948թ. 
Գա լիա յի կող մից, էն դե միկ է Կենտ րո նա կան, Ար ևել յան և Հ յու սի սա յին Եվ րո-
պա յում, փո խանց վում է Ixodes ricinus տզե րով: Տա րե կան գրանց վում է հի վան-
դացու թյան մոտ 3000 դեպք:
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Հե ռա վոր Ար ևել քի էն ցե ֆա լիտն էն դե միկ է Ռու սաս տա նում, Չի նաս տա նի 
և Ճա պո նիա յի ո րոշ շրջան նե րում: Փո խանց վում է Ixodes persulcatus և ovatus: 
Կ լի նի կա կան ըն թացքն ա վե լի ծանր է մյուս վի րուս նե րով հա րուց ված էն ցե ֆա-
լիտ նե րի հա մե մատ:

Սի բիր յան էն ցե ֆա լիտն էն դե միկ է Ռու սաս տա նում, Եվ րո պա յում և Հ յու սի-
սա յին Ա սիա յում, վի րուսն ան ջատ վել է նաև Մոն ղո լիա յում և Ղրղզս տա նում: 
Փո խանց վում է Ixodes persulcatus-ով:

Վի րու սը բա վա կա նին կա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րում. սեն յա կա յին ջեր-
մաս տի ճա նում պահ պան վում է 10 օր, կա յուն է ցածր ջեր մաս տի ճա նի նկատ-
մամբ, ե ռաց նե լիս ոչն չա նում է 2-3 րո պեում:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Տ րանս մի սիվ, բնա կան օ ջա խա յին հի վան դու թյուն է, մարդ կանց փո խանց-

վում է վա րակ ված Ixodes տե սա կի տզե րի խայ թո ցով, ընդ ո րում՝ տզե րը ոչ 
միայն փո խան ցող են, այլև ռե զեր վո ւար (նկ. 27): Տ զե րի վի րու սը պահ պան-
վում է ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում և կա րող է փո խանց վել տրան սօ վա րիալ: 
Տ զի միան վագ խայ թո ցի դեպ քում վա րակ ման հա վա նա կա նու թյու նը 1:200-ից 
մինչև 1:1000 է: Հի վան դու թյան աղբ յուր են նաև կրծող նե րը: Վի րու սը կա րող է 
շրջա նա ռել ո րոշ կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մում (այ ծեր, ոչ խար ներ, կո վեր և  
այլն), հետ ևա բար հի վան դու թյու նը կա րող է փո խանց վել վա րակ ված կաթ նա-
սուն նե րի ջեր մա յին մշակ ման չեն թարկ ված կա թը և կաթ նամ թերքն օգ տա գոր-
ծե լիս կամ մոր թի ժա մա նակ: Ն կա րագր վել են նաև աղ տոտ ված նյու թի հետ 
աշ խա տե լու ժա մա նակ լա բո րա տոր վա րակ ման ե զա կի դեպ քեր: Մար դուց 
մար դուն ուղ ղա կի փո խան ցում հնա րա վոր է միայն ար յան փոխ նե րարկ ման և 
կրծ քով կե րակ րե լու դեպ քում. այլ դեպ քե րում հի վան դը վա րա կիչ չէ շրջա պա-
տի հա մար:

Հի վան դու թյունն ունի հստակ սե զո նայ նու թյուն՝ ապ րի լից նո յեմ բեր: Ըն կա-
լու նակ են բո լոր տա րի քա յին խմբե րը, սա կայն հիմ նա կա նում հի վան դա նում 
են գյու ղա կան շրջան նե րի 17-40 տ. բնա կիչ նե րը, գյու ղատն տե սա կան աշ խա-
տանք նե րով զբաղ վող նե րը: 

Տա րե կան գրանց վում է տզա յին էն ցե ֆա լի տի 10.000-20.000 դեպք: Հա-
յաս տա նում 1970-ա կան նե րին գրանց վել է լա բո րա տոր հաս տատ ված մեկ 
դեպք: Մա հա ցու թյու նը եվ րո պա կան տզա յին էն ցե ֆա լի տից 0,5-2% է, Հե ռա վո ր 
Արևել քի նից՝ 20-40%, սի բիր յա նից՝ 2-3%:

Ներ կա յումս մեր երկ րի տար բեր շրջան նե րում տարածված են Ixodes ricinus 
տզե րը:
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Ախ տա ծա գու մը և  ախ տա բա նա կան ա նա տո միան 
Տ րանս մի սիվ փո խանց ման դեպ քում վա րա կի մուտ քի դուռ է մաշ կը, ա լի-

մեն տա րի դեպ քում՝ ստա մոք սա ղի քա յին ուղու լոր ձա թա ղան թը: Վի րու սի 
սկզբնա կան բազ մա ցու մը կա տար վում է Լան գեր հանս յան բջիջ նե րում, ո րին 
հա ջոր դում է լիմ ֆո գեն և հե մա տո գեն տա րա ծու մը, ո րի հետ ևան քով վի րու-
սը ներ թա փան ցում է ԿՆՀ: Գլ խու ղե ղում վի րուսն ուղ ղա կիո րեն վնա սում է 
նյար դա յին բջիջ նե րը. տա րած վե լով բջջից բջիջ՝ ա ռա ջաց նում է ար յու նա տար 
ա նոթ նե րի էն դո թե լի և  ուղե ղա թա ղանթ նե րի բոր բո քա յին ռեակ ցիա: Ախ տա-
բա նա կան գործընթացում ընդգրկ վում են գորշ նյու թը՝ հատ կա պես ող նու ղե ղի 
և ցո ղու նի շար ժիչ նեյ րոն նե րը, թա լա մու սը, հի պո թա լա մու սը, կեղ ևը, ուղե ղի-
կը, ուղե ղի թա ղանթ նե րը: Հ նա րա վոր է նաև վի րու սի լիմ ֆո գեն թա փան ցու-
մը ԿՆՀ, ո րը անդ րա դառ նում է ախ տա բա նա կան գործընթացի զար գաց ման 
բնույ թին: Այս պես՝ ԿՆՀ վի րու սի հե մա տո գեն թա փանց ման դեպ քում հիմ նա-
կա նում ա ռա ջա նում է մե նին գի տի կամ մե նին գոէն ցե ֆա լի տի պատ կեր, իսկ 
լիմ ֆո գեն թա փանց ման դեպ քում զար գա նում են պո լիո միե լի տիկ կամ պո լի-
ռա դի կու լոնև րի տիկ ձևե րը: Վի րու սի թա փան ցու մը հնա րա վոր է նաև նյար դա-
յին ճա նա պար հով (հո տա ռա կան նյար դով):

Ա ռանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյան է ար ժա նի հի վան դու թյան «պսևդո տու-
մո րոզ» ձևի զար գա ցու մը, ո րը հա ճախ տար բե րակ ման կա րիք է ունե նում 
գլխու ղե ղի ծա վա լա յին գո յա ցու թյուն նե րից:

Հ նա րա վոր է նաև եր կա րատև վի րու սակ րու թյուն, ո րի դրսևո րում նե րը և  
ել քը կա րող են տար բեր լի նել՝ ա նախ տա նիշ վա րակ, պեր սիս տեն ցիա, քրո նի-
կա կան վա րակ, դան դաղ վա րակ:

Մոր ֆո լո գիա կան փո փո խու թյուն նե րը ոչ յու րա հա տուկ են՝ պե րի վաս կուլ-
յար բոր բո քա յին ին ֆիլտ րա ցիա, միկ րոգ լիալ բջիջ նե րի նեկ րոզ, նեյ րոն նե րի 
դե գե նե րա ցիա, հի պերտ րո ֆիկ գլիալ հան գույց նե րի ա ռա ջա ցում:

Տա րած վա րա կից հե տո ձևա վոր վում է կա յուն ի մու նի տետ: Էն դե միկ շրջան-
նե րում բնակ չու թյան 1-20%-ի դեպ քում շրջա նա ռում են հա կա մար մին ներ:

Կ լի նի կան 
Հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ ինչ պես կլի նի կո րեն դրսևոր ված, այն-

պես էլ ա նախ տա նիշ տար բե րակ նե րով: Դրս ևոր ման դեպ քում տար բե րում են 
հի վան դու թյան հետև յալ կլի նի կա կան ձևե րը.

 y տեն դա յին,
 y մե նին գեալ,
 y մե նին գոէն ցե ֆա լի տիկ,
 y պո լիո միե լի տիկ,
 y պո լի ռա դի կու լոնև րի տիկ:
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Ին կու բա ցիոն շրջա նը կա րող է տևել 1-30, մի ջի նը՝ 7-14 օր: Եր բեմն ին կու-
բա ցիոն շրջա նին կա րող է հա ջոր դել նա խան շա նա յին շրջա նը՝ դրսևոր վե լով 
թու լու թյամբ, մարմ նի կոտրտ վա ծու թյամբ, դյուր հոգ նե լիու թյամբ, գլխա ցա-
վով: Ե րե խա նե րի շրջա նում հի վան դու թյունն ըն թա նում է ա վե լի թեթև և  ա ռա-
վել բա րեն պաստ ել քով, քան մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում:

Տեն դա յին ձև: Բ նու թագր վում է բա րո րակ ըն թաց քով և  ա ռող ջաց ման 
բարձր հա վա նա կա նու թյամբ: Այն կազմում է բո լոր ձևե րի շուրջ 1/3-ը: Տեն դա-
յին շրջա նը մի ջի նը տևում է 3-5 օր: 20-30%-ի դեպ քում հնա րա վոր է տեն դի 2 
ա լիք: Ս կիզ բը սուր է, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 38-39°C, 
առ կա են ար տա հայտ ված թու լու թյուն, սրտխառ նոց, գլխա ցավ, հազ վա դեպ՝ 
մե նին գիզ մի նշան ներ: Գլ խու ղե ղի և  ող նու ղե ղի ախ տա հար ման նշան նե րը 
հիմ նա կա նում բա ցա կա յում են, ող նու ղե ղա յին հե ղու կում փո փո խու թյուն նե րը 
բա ցա կա յում են: 

Մե նին գեալ ձև: Այս ձևի դեպ քում հի վան դու թյան սկզբնա կան շրջա նում 
բա վա կա նին ար տա հայտ ված է ին տոք սի կա ցիոն հա մախ տա նի շը: Մե նին-
գեալ հա մախ տա նի շը դրսևոր վում է պա րա նո ցի մկան նե րի կար կա մու թյամբ, 
Կեր նի գի, Բ րուդ ձինս կու դրա կան ախ տա նիշ նե րով: Ող նու ղե ղա յին հե ղու կը 
թա փան ցիկ է, ճնշու մը՝ բարձր (200-350 մմ ս.ս.), լիմ ֆո ցի տար պլեո ցի տո զով 
(100-600 բջ/մկլ), հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին կա րող են գե րակշ ռել նեյտ-
րո ֆիլ նե րը: Ս պի տա կու ցի բարձ րա ցում ոչ միշտ է դիտ վում և չի գե րա զան ցում 
1-2 գ/լ: Ող նու ղե ղա յին հե ղու կում փո փո խու թյուն նե րը պահ պան վում են բա վա-
կա նին եր կար, եր բեմն նույ նիսկ ա միս ներ: Ել քը բա րեն պաստ է:

Մե նին գոէն ցե ֆա լի տիկ ձև։ Բ նու թագր վում է ա վե լի ծանր ըն թաց քով: Դիտ-
վում են զա ռան ցանք, հալ յու ցի նա ցիա, պսի խո մո տոր գրգռվա ծու թյուն, ա պա-
կողմ նո րո շում տա րա ծու թյան և ժա մա նա կի մեջ, եր բեմն է պի լեպ տիկ ցնցում-
ներ: Տար բե րում են դի ֆուզ և  օ ջա խա յին մե նին գոէն ցե ֆա լիտ: 

Դի ֆուզ մե նին գոէն ցե ֆա լի տի դեպ քում ար տա հայտ ված են ընդ հա նուր 
ուղե ղա յին եր ևույթ նե րը՝ գի տակ ցու թյան խոր խան գա րում, է պի լեպ տիկ նո-
պա ներ, ո րը կա րող է հաս նել է պիս տա տու սի: Գլ խու ղե ղի օր գա նա կան ախ-
տա հար ման ցրված օ ջախ նե րի կլի նի կան դրսևոր վում է շնչա ռու թյան խան-
գա րու մով (տա խի-, բրա դիպ նոե, Կուս մաու լի, Չեյն-Ս տոք սի շնչա ռու թյուն), 
սիրտանոթային հա մա կար գի խան գա րու մով, ա սի մետ րիկ ա խ տա բա նա կան 
ռեֆ լեքս նե րով, մի մի կա յի և լեզ վի մկան նե րի կենտ րո նա կան կաթ վա ծով:

Օ ջա խա յին մե նին գոէն ցե ֆա լի տի դեպ քում ա րագ զար գա նում են պա տի-
ճա յին հե մի պա րեզ ներ, կենտ րո նա կան մո նո պա րեզ ներ, միոկ լո նիա, է պի լեպ-
տիկ ցնցում ներ, հազ վա դեպ են թա կեղ ևա յին և  ուղե ղի կա յին ախ տա նիշ ներ: 
Դիտ վում է նաև գլխու ղե ղա յին նյար դե րի ախ տա հա րում:

Պո լիո միե լի տիկ ձև: Այս ձևը սկսվում է 1-2 օր տևո ղու թյամբ նա խան-
շա նա յին շրջա նով, ո րի ըն թաց քում դիտ վում են ընդ հա նուր թու լու թյուն, 
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դյուր հոգ նե լիու թյուն: Ա պա պար բե րա բար ի հայտ են գա լիս մկան նե րի 
ջղակծ կում ներ, վեր ջույթ նե րի թմրա ծու թյուն կամ հան կար ծա կի ի հայտ ե կող 
թու լու թյուն: Ին տոք սի կա ցիա յի և  ընդ հա նուր ուղե ղի կա յին եր ևույթ նե րի զու-
գակց մամբ ի հայտ են գա լիս թոր շո մած կաթ ված ներ՝ հիմ նա կա նում պա րա-
նո ցա յին, կրծքա յին տե ղա կայ ման: Պո լիո միե լի տիկ խան գա րում նե րը կա րող 
են ուղեկց վել հա ղորդ չա կան և բր գա յին խան գա րում նե րով: Հի վան դու թյան 
սկզբում ար տա հայտ ված է նաև ցա վի հա մախ տա նի շը հե տին պա րա նո ցա յին 
շրջա նում: Շար ժո ղա կան խան գա րում նե րը հա րա ճում են մինչև 7-12-րդ  օ րե րը: 
Հի վան դու թյան 2-3-րդ շա բա թում դիտ վում է ախ տա հար ված մկան նե րի ատ-
րո ֆիա, ո րի հետ ևան քով հի վանդ նե րը չեն կա րո ղա նում գլուխն ուղիղ պա հել:

Պո լի ռա դի կու լոնև րի տիկ ձև: Բ նու թագր վում է ծայ րա մա սա յին նյար դե րի 
և  ար մա տիկ նե րի ախ տա հար մամբ: Հի վանդ նե րի մոտ զար գա նում է ար տա-
հայտ ված ցա վի հա մախ տա նիշ նյար դե րի ուղ ղու թյամբ, պա րէս թե զիա ներ 
(ծակծ կոց, մրջյուն նե րի քայլք): Վեր ջույթ նե րում ա ռա ջա նում են պո լինև րալ 
տի պի զգա ցո ղու թյան խան գա րում ներ: Այն կա րող է ըն թա նալ որ պես Լանդ-
րիի վե րել ող նու ղե ղա յին կաթ ված, ո րի դեպ քում թոր շո մած կաթ ված նե րը 
սկսվում են ստո րին վեր ջույթ նե րից, ա պա տա րած վում են դե պի ի րան և վե-
րին վեր ջույթ ներ:

Հի վան դու թյան վե րը նշված բո լոր ձևե րը կա րող են բար դա նալ է պի լեպ-
տան ման և հի պեր կի նե տիկ հա մախ տա նիշ նե րով: Վեր ջինս ա վե լի հա ճախ 
դիտ վում է մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա նում:

Հի վան դու թյու նը սուր վա րա կից հե տո կա րող է ըն թա նալ նաև քրո նի կա-
կան կամ ա ռաջ նա յին քրո նի կա կան տար բե րակ նե րով: Այն կա րող է դրսևոր-
վել Կաժև նի կո վի է պի լեպ սիա յով, ուսա յին հյու սա կի պրոգ րե սի վող նևրի տով, 
լա տե րալ սկլե րո զով, պար կին սո նան ման հի վան դու թյամբ, պրոգ րե սիվ մկա-
նա յին ատ րո ֆիա յով:

Այլ վի րուս նե րով հա րուց ված էն ցե ֆա լիտ ներ
POWV-կա պակց ված էն ցե ֆա լիտն ա ռա վե լա պես հան դի պում է Հ յու սի սա յին 

Ա մե րի կա յում, բնու թագր վում է նյար դա յին դրսևո րում նե րի (մինչև 50%) և մա-
հա ցու թյան (մինչև 60%) մեծ հա վա նա կա նու թյամբ։ Գաղտ նի շրջա նը 8-34 օր է, 
առ կա է նա խան շա նա յին փուլ հետև յալ ախ տա նիշ նե րով՝ բկանց քի ցավ, քնի 
խան գա րում, գլխա ցավ, ա պա կողմ նո րո շում: Հա ջորդ՝ էն ցե ֆա լի տիկ շրջա-
նում դիտ վում են կա յուն բարձր ջեր մու թյուն, փսխում, ռես պի րա տոր դիստ րես 
հա մախ տա նիշ, հե միպ լե գիա:

LIV–կա պակց ված հի վան դու թյու նը ոչ խար նե րի և կա քավ նե րի մա հա ցու էն-
ցե ֆա լո միե լիտ է, հան դի պում է Շոտ լան դիա յում, հյու սի սա յին Անգ լիա յում և 
Ո ւել սում, փո խան ցո ղը Ixodes ricinus-ն  է: Կ լի նի կա կան դրսևո րում նե րը նման 
են արևմտ յան տզա յին էն ցե ֆա լի տի կլի նի կա յին՝ տենդ (2-11 օր տևո ղու թյամբ), 
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ա նախ տա նիշ շրջան (5-6 օր), մե նին գոէն ցե ֆա լի տի շրջան (4-10 օր): Այս հի-
վան դու թյան հա ղորդ վող դեպ քե րը ե զա կի են, հիմ նա կա նում դիտ վում են լա-
բո րա տոր վա րակ ման դեպ քեր:

LGTV –  ան ջատ վել է Մա լա զիա յում և Թայ լան դում, փո խան ցող ներն են Ixo-
des granulatus և Haemaphysalis տզե րը, ռե զեր վո ւար են գորշ առ նետ նե րը: Մար-
դու հի վան դու թյան գրանց ված դեպ քեր չկան: 

Ախ տո րո շու մը
Հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ունի հա մա-

ճա րա կա բա նա կան ա նամ նե զի ման րակր կիտ և ն պա տա կա յին ուսում նա սի-
րու թյու նը (հա ճա խում ան տա ռա յին, գյու ղա կան վայ րեր, տզի խայ թոց, ջեր մա-
յին մշակ ման չեն թարկ ված կաթ նամ թեր քի օգ տա գոր ծում, ճա նա պար հոր դու-
թյուն ներ դե պի էն դե միկ շրջան ներ):

Հի վան դու թյան վաղ փու լում ար յան ընդ հա նուր հե տա զո տու թյամբ հայտ-
նա բեր վում են լեյ կո պե նիա և թ րոմ բո ցի տո պե նիա, որ ա րագ հա րա ճում են 
լեյ կո ցի տո զի՝ նեյտ րո ֆի լիա յով, ԷՆԱ-ի բարձ րաց մամբ: Հա ճախ դիտ վում է 
տրան սա մի նա զե միա:

Ող նու ղե ղա յին հե ղու կի ուսում նա սի րու թյամբ հայտ նա բեր վում է լիմ ֆո ցի-
տա յին պլեո ցի տոզ հիմ նա կա նում մինչև 500 բջ/մկլ։ Սկզբնա կան շրջա նում 
կա րող են գե րակշ ռել նեյտ րո ֆիլ նե րը, ո րը անհ րա ժեշ տու թյուն է ստեղ ծում 
LGTV-ն տարբերել բակ տե րիալ մե նին գիտ նե րից: Գլ յու կո զա յի մա կար դա կը 
նոր մալ է, պրո տեին նե րը՝ փոքր-ինչ բարձ րա ցած:

Ախ տո րոշ ման յու րա հա տուկ մե թոդ նե րի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
հի վան դու թյան փու լով: Վի րե միա յի շրջա նում (տեն դի ի հայտ գա լու ա ռա ջին 
շա բաթ) ար յան մեջ յու րա հա տուկ հա կա մար մին նե րը բա ցա կա յում են, հետ ևա-
բար շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը նպա տա կա հար-
մար չէ: Այս շրջա նում նա խընտ րե լի է ՊՇՌ-ն, ո րը, սա կայն, տվյալ դեպ քում 
ունի ցածր զգայ ունու թյուն: Հե տա զո տու թյան նյու թը այս շրջա նում ար յու նը և  
ող նու ղե ղա յին հե ղուկն են: Երկ րորդ շա բա թից սկսած՝ ար յան մեջ ԻՖԱ մե թո-
դով կա րե լի է հայտ նա բե րել վի րու սի հան դեպ յու րա հա տուկ հա կա մար մին-
ներ, ո րոնց տիտ րը դի նա մի կա յում պետք է ա ճի: Ար յու նը վերց նում են 15-20 օր 
ընդ մի ջու մով, տիտ րի ա ճի բա ցա կա յու թյան դեպ քում հե տա զո տու թյու նը 2-3 
ա միս անց կա տա րում են նաև եր րորդ անգամ: Կի րառ վում են նաև կոմպ լի-
մեն տի կապ ման, ուղ ղա կի հե մագլ յու տի նա ցիա յի և չե զո քաց ման ռեակ ցիա-
ներ, սա կայն նրանց զգայ նու թյու նը թույլ է:

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, բա ցի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րից, 
կա տար վում են նաև գոր ծի քա յին հե տա զո տու թյուն ներ, ինչ պի սիք են ՄՌՇ, 
ՀՇ-ն:
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Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Ին տոք սի կա ցիոն հա մախ տա նի շը գե րակշ ռե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

տզա յին էն ցե ֆա լիտ ները տարբերել գրի պից, Էբշ տեյն- Բարր վի րու սա յին 
վա րա կից, ո րո վայ նա յին տի ֆից, շի գել յո զից, լե գիո նել յո զից, էռ լի խիո զից, 
բրու ցել ո զից, բա բե զիո զից: Մե նին գիալ և  էն ցե ֆա լի տիկ հա մախ տա նիշ նե-
րի առ կա յու թյան դեպ քում հի վան դու թյունն անհ րա ժեշտ է տարբերել էն տե-
րո վի րուս նե րից ( Կոք սա կի, Է կո- վի րուս ներ), է պի դե միկ պա րօ տի տից, HSV-1 և 
2-ից, Արևմտ յան Նե ղո սի վի րու սից, Լայմ բո րե լիո զից, Դեն գու տեն դից, ցի տո-
մե գա լո վի րու սից, ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տից, բակ տե րիալ մե նին գիտ նե րից 
(մե նին գա կոկ, պնևմո կոկ, HIb), սի ֆի լի սից, Q-տեն դից, բծա վոր տի ֆից, տու-
բեր կուլ յո զից, տոք սոպ լազ մո զից:

Բու ժու մը
Հի վան դին անհ րա ժեշտ է ան կող նա յին ռե ժիմ, խնա յող սննդա կարգ: Հի-

վան դու թյան է թիոտ րոպ բուժ ման հա մար կի րառ վում է յու րա հա տուկ գամ մա-
գլո բու լին, ո րը նե րարկ վում է 3 օր, մ/մ 3-12 մլ դե ղա չա փով: Հի վան դու թյան 
ծանր ըն թաց քի դեպ քում ա ռա ջին օ րը նե րարկ վում է 6-12 մլ դե ղա չա փով, 
օ րա կան 2 ան գամ, 12 ժամ ընդ մի ջու մով, ո րից հե տո՝ օ րա կան մեկ ան գամ: 
Հի վան դու թյան երկ րորդ ա լի քի դեպ քում դեղորայքային բուժումը կրկնվում 
է: Որ քան վաղ է նե րարկ վում գամ մա-գլո բու լի նը, այն քան ա րագ է ընթա նում 
կլի նի կա կան լա վա ցու մը:

Հա կա վի րու սա յին ազ դե ցու թյամբ օժտ ված պանկ րեա տիկ ռի բո նուկ լեա-
զան նույն պես կի րառ վում է յու րա հա տուկ բուժ ման հա մար. այն նշա նա կում են 
մ/մ 30 մգ՝ յու րա քանչ յուր 4 ժա մը մեկ: Բուժ ման տևո ղու թյու նը 4-5 օր է:

Է թիոտ րոպ բուժ մա նը զու գա հեռ անց կաց վում է նաև պա թո գե նե տիկ (դե-
հիդ րա տա ցիա, դե զին տոք սի կա ցիա, թթվահիմ նա յին և  է լեկտ րո լի տա յին հաշ-
վեկշ ռի շտկում) և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա (ա նալ գե տիկ ներ, սե դա տիվ ներ 
և  այլն): Ծանր դեպ քե րում նշա նակ վում են ստե րոիդ ներ, հա կացն ցու մա յին 
պրե պա րատ ներ, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում անց նում են ար հես տա կան 
շնչա ռու թյան:

Հի վան դու թյան ուշ շրջա նում ի րա կա նաց վում է նաև ռեա բի լի տա ցիոն թե-
րա պիա՝ աշ խա տու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով:

Կան խար գե լու մը 
Անհ րա ժեշտ է խու սա փել տզե րի խայ թո ցից, իսկ դրա առ կա յու թյան դեպ-

քում հնա րա վո րինս ա րագ տզին հե ռաց նել: Ա լի մեն տար ուղով փո խան ցու մը 
կա րե լի է կան խել կաթ նամ թեր քը պաս տե րի զաց նե լու մի ջո ցով: Ա ռա ջին օ րե րի 
ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է կազ մա կեր պել դո նո րա կան ի մու նոգ լո բու լի նի նե-
րար կում մ/մ 1,5 մլ՝ մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րին, 2 մլ՝ 12-16 տա րե կան նե րին, 
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և 3 մլ՝ 16 տա րե կա նից մեծ ան ձանց: Ե թե նե րար կու մը կա տար վում է ա ռա ջին 
96 ժա մվա ըն թաց քում, ա պա դիտ վում է 60-78% արդ յու նա վե տու թյուն:

Հի վան դու թյան յու րա հա տուկ կան խար գել ման նպա տա կով կի րառ վում է 
պատ վաս տան յութ: Նե րարկ ման երկ րորդ դե ղա չա փից հե տո 2 շա բաթ անց 
հայտ նա բեր վում են հա կա մար մին ներ: Կա րող են դիտ վել այն պի սի կողմ նա կի 
ազ դե ցու թյուն ներ, ինչ պի սիք են ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը, տե ղա յին ռեակ-
ցիա նե րը, տե ղա յին նևրի տը, թու լու թյու նը, գլխա ցա վը, հա ղորդ վել են միե լի-
տի ե զա կի դեպ քեր:

Ռու սա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հի վան դու թյու նը կան-
խար գե լե լու և բու ժե լու նպա տա կով նշվում է նաև յո դան տի պի րի նի կի րա ռու-
մը, որն օժտ ված է հա կա վի րու սա յին, հա կա բոր բո քիչ և  ի մու նա մո դուլ յա տոր 
հատ կու թյուն նե րով:
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ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՏԵՆԴԵՐ

Հե մո ռա գիկ տեն դե րի խում բը նե րա ռում է վի րու սա յին պատ ճա ռա գի տու-
թյան սուր տեն դա յին հի վան դու թյուն ներ, ո րոնց ախ տա ծագ ման և կ լի նի կա-
կան դրսևո րում նե րում ա ռա ջա տար դեր է կա տա րում ա նոթ նե րի ախ տա հա-
րու մը, ո րը հան գեց նում է թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի զար գաց մա նը:

Հե մո ռա գիկ վի ճակ նե րի ախ տա ծա գու մը հե մո ռա գիկ տեն
դե րի դեպ քում

Թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը բազ մա թիվ ին ֆեկ ցիոն հի վան դու-
թյուն նե րի ախ տա ծագ ման կար ևոր օ ղակ է: Թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա-
նի շը (ԹՀՀ) ախ տա նիշ նե րի հա մա լիր է, ո րը պայ մա նա վոր ված է ար յան, ավ շի, 
հյուս ված քա յին հե ղու կի, բջջա յին և միջբջ ջա յին կա ռուց վածք նե րի ունի վեր-
սալ և  ոչ յու րա հա տուկ հատ կու թյուն նե րով. դար ձե լի և  ան դար ձե լի խտա նա լու 
շնոր հիվ դրանք կոա գուլ յա ցիա յի են թարկ վե լու հատ կու թյուն ունեն։ ԹՀՀ-ն  իր 
զար գաց ման ըն թաց քում անց նում է 4 փուլ.
1.  Հի պեր կոա գուլ յա ցիա յի փու լը սկիզբ է առ նում վնաս ված օր գա նի հյուս-

վածք նե րի բջիջ նե րում, ո րը հան գեց նում է կոա գուլ յա ցիոն-ակ տիվ նյու թե-
րի ա զատ ման, կոա գուլ յա ցիա յի ակ տի վաց ման ռեակ ցիան տա րած վում է 
ար յան մեջ: Այդ փու լը սո վո րա բար կար ճա ժամ կետ է:

2. Ս պառ ման, ոչ մշտա կան ֆիբ րի նո լի տիկ ակ տի վու թյան ա ճող կոա գու լո-
պա թիա յի փուլ. այն բնու թագր վում է թրոմ բո ցիտ նե րի քա նա կի և ֆիբ րի-
նո գե նի մա կար դա կի ան կու մով, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի կոա գուլ յա ցիոն-
լի տիկ հա մա կար գի պլազ մա յին այլ գոր ծոն նե րի ծախ սով: Դա սկսվող և  
ա ճող տա րա ծուն նե րա նո թա յին մա կարդ ման (ՏՆՄ) փուլն է (ոչ ամ բող ջա-
կան ՏՆՄ հա մախ տա նիշ):

3.  Դե ֆիբ րի նո գե նա ցիա յի և տո տալ, սա կայն ոչ մշտա կան ֆիբ րի նո լի զի փուլ 
(դե ֆիբ րի նո գե նա ցիոն-ֆիբ րի նո լի տիկ)։ Այդ փու լի հո մա նիշն է ՏՆՄ ամ-
բող ջա կան հա մախ տա նի շը:

4.  Վե րա կանգ նո ղա կան փուլ կամ մնա ցոր դա յին թրոմ բոզ նե րի և  օկլ յու զիա յի 
փուլ. հա մախ տա նի շի բա րեն պաստ ըն թաց քի դեպ քում դիտ վում է օր գա-
նիզ մի կոա գուլ յա ցիոն-լի տիկ բո լոր գոր ծոն նե րի ֆի զիո լո գիա կան նոր մե-
րի վե րա դարձ:
Ըստ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի՝ տար բե ր վում են ԹՀՀ-ի բազ մա թիվ 

ձևեր՝ կայ ծակ նա յին, սուր, քրո նի կա կան, լա տենտ, հե մո ռա գիկ, հի պե րէր գիկ 
և  այլն: Հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի պատ ճառ նե րից հայտ նի են վի րուս ների 
հինգ ըն տա նիք ՝ Arena-, Bunya-, Filo-, Flavi-, և Togaviridae: Դ րանք նե րա ռում 
են Լաս սի, Խու նի նի, Մա չու պո յի, Գո ւա նա րի տո յի, Սե բիա յի (ա րե նա վի րուս նե-
րի ըն տա նիք) վի րուս ներ, ո րոնք հա մա պաս խա նա բար Լաս սի, ար գեն տին յան, 
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բո լի վիա կան, վե նե սո ւել յան և բ րա զի լիա կան, Ռիֆտ հով տի և Ղ րիմ- Կոն գո 
տեն դեր են (բուն յա վի րուս նե րի ըն տա նիք), դե ղին տենդ (տո գա վի րուս նե րի 
ըն տա նիք, ֆլա վի վի րուս նե րի ցեղ)՝ Մար բուրգ և Է բո լա տեն դեր (ֆի լո վի րուս-
նե րի ըն տա նիք), Դեն գե տեն դի՝ Կիա սա նուր ան տա ռի հի վան դու թյան (տո գա-
վի րուս նե րի ըն տա նիք) և հե մո ռա գիկ տեն դեր՝ ե րի կա մա յին հա մախ տա նի շով 
(բուն յա վի րուս նե րի ըն տա նիք): 

Վե րը նշված հի վան դու թյուն նե րի մոր ֆո լո գիա կան և  ի մու նահ յուս ված-
քա բա նա կան ուսում նա սի րու թյան տվյալ նե րով հայտ նի է, որ հիմ նա կան 
ախ տա բա նու թյու նը ծա վալ վում է միկ րո ցիր կուլ յա տոր հա մա կար գի էն դո-
թե լա յին բջիջ նե րում, ոսկ րա ծու ծի բջիջ նե րում, և  ո րոշ ին ֆեկ ցիա նե րի դեպ-
քում ( Մար բուր գի տենդ, Դեն գե տենդ) գործընթացում ներգ րավ վում են ինչ-
պես ար յան հու նի, այն պես էլ հյուս վածք նե րում շրջա նա ռող մո նո նուկ լեար 
ֆա գո ցիտ նե րը: 
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Դե ղին տեն դը սուր ար բո վի րու սա յին հի վան դու թյուն է, ո րը փո խանց-
վում է մո ծակ նե րի մի ջո ցով, բնու թագր վում է տեն դով, ծանր ին տոք սի-
կա ցիա յով, թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով, լյար դի ու ե րի կամ նե րի 
ախ տա հա րու մով:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը 
Հա րու ցի չը՝ Viscerophilus tropicus վի րու սը, պատ կա նում է Togoviridae ըն տա-

նի քին, Flavivirus ցե ղին, պա րու նա կում է ՌՆԹ, Բ հա կած նա յին խմբի ար բո վի րուս 
է, ո րի տրա մա գի ծը հաս նում է 17-25 նմ: Ու նի հա կած նա յին ընդ հան րու թյուն-
ներ ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի, Դեն գե և Սենթ- Լո ւիս էն ցէ ֆա լի տի վի րուս նե-
րի հետ: Ախ տա ծին է կա պիկ նե րի, սպի տակ մկնե րի հա մար, իսկ նե րու ղե ղա յին 
վա րակ ման դեպ քում՝ նաև ծո վա խո զուկ նե րի հա մար: Վի րուսն ա րագ ի նակ տի-
վա նում է բարձր ջեր մաս տի ճա նի և  ախ տա հա նող մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյամբ: 
Եր կա րատև պահ պան վում է սա ռեց ված վի ճա կում և չո րաց ման դեպ քում:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Դե ղին տեն դը դաս վում է կա րան տի նա յին հի վան դու թյուն նե րի շար քին: Էն-

դե միկ օ ջախ ներն են Հա րա վա յին Ա մե րի կա յի մեծ տա րածք նե րը ( Բո լի վիա, 
Բ րա զի լիա, Կո լում բիա, Պե րու, Էկ վա դոր և  այլն), ինչ պես նաև հա սա րա կա ծա-
յին Աֆ րի կան: Վա րա կի աղբ յուր և ռե զեր վո ւար են ինչ պես վայ րի կեն դա նի նե րը 
(կա պիկ նե րը, պար կամկ նե րը, հազ վա դեպ՝ այլ տե սակ ներ), այն պես էլ հի վանդ 
մար դը: Փո խան ցող ներն են մո ծակ նե րը: Տար բե րում են դե ղին տեն դի 2 տե սակ. 

1. քա ղա քա յին (անտ րո պո նոզ), 
2. գյու ղա կան (ջունգ լի նե րի դե ղին տենդ): 
Անտ րո պո նոզ տե սա կի դեպ քում մո ծա կը (Aedes aegipti) վա րակ վում է՝ հի վանդ 

մար դուն խայ թե լով: Դե ղին տեն դի գյու ղա կան տե սա կի դեպ քում վա րա կի աղբ յուրն 
են կա պիկ նե րը, իսկ փո խան ցող նե րը՝ մո ծակ նե րը (Aedes africanus. Aedes simpsoni):

Ախ տա ծա գու մը
Վի րու սը ներ թա փան ցում է մար դու օր գա նիզմ վա րակ ված մո ծա կի խայ-

թո ցից: Հայտ նի են աե րո գեն ուղիով լա բո րա տոր վա րա կում ներ: Ներդր ման 
վայ րից հա րու ցի չը տա րած վում է ավ շա յին ուղի նե րով և հաս նում է ռե գիո-
նար ավ շա հան գույց ներ, որ տեղ կա տար վում է բազ մա ցու մը և կու տա կու մը: 
Մի քա նի օր անց վի րու սը ներ թա փան ցում է ար յան մեջ, որ տեղ այն կա րե լի է 
հայտ նա բե րել 3-5 օր վա ըն թաց քում: Ար յան հու նով վի րու սը ներ թա փան ցում է 
տար բեր օր գան ներ (լյարդ, փայ ծաղ, ե րի կամ ներ, ող նու ղեղ, ավ շա հան գույց-
ներ)՝ ա ռա ջաց նե լով դրանց ախ տա հա րում: Զար գա նում է թրոմ բո հե մո ռա տիկ 
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հա մախ տա նիշ, որն ար տա հայտ վում է տար բեր օր գան նե րում բազ մա թիվ ար-
յու նա զե ղում նե րով: Լ յար դի ախ տա հա րու մը հան գեց նում է ար տա հայտ ված 
դեղ նու կի: Փո փո խու թյուն նե րը հայտ նա բեր վում են ե րի կամ նե րում (այ տուց, 
ար յու նա զե ղում ներ, խո ղո վակ նե րի մե ռու կա ցում), փայ ծա ղում, սրտամ կա-
նում, ավ շա հան գույց նե րում: Տա րած հի վան դու թյու նից հե տո զար գա նում է 
լար ված ի մու նի տետ, ո րը պահ պան վում է 6-8 տա րի:

Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ ներն ու ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տա տան վում է 3-6 օր: Դե ղին տեն դի կլի նի կա կան 

զար գաց ման ըն թաց քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 3 փուլ.
 y սկզբնա կան տեն դա յին շրջան (գե րար յու նու թյան փուլ),
 y ռե մի սիա յի (ախ տա դա դա րի) շրջան, 
 y ռեակ տիվ շրջան (կան գի փուլ):
Հի վան դու թյան ծանր դեպ քե րում ռե մի սիա յի (ախ տա դա դա րի) շրջա նը կա-

րող է բա ցա կա յել:
Հի վան դու թյունն սկսվում է հան կար ծա կի ար տա հայտ ված գլխա ցա վով, 

գոտ կա տե ղի, մեջ քի և վեր ջույթ նե րի շրջա նում ար տա հայտ ված ցա վե րով: Ար-
դեն իսկ ա ռա ջին օր վա վեր ջում մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 39-400C 
և բարձր: Ա ռա ջա նում է դեմ քի գե րար յու նու թյուն և  այ տուց, կո պե րի այ տուց, 
շաղ կա պե նու ա նոթ նե րի գե րար յու նու թյուն: Սր տի զար կե րի հա ճա խու թյու նը 1 
րո պեում հաս նում է 100-130-ի: Լե զուն չոր է, բկանց քը՝ հի պե րե միկ։ Հի վան դու-
թյան ա ռա ջին շրջա նի վեր ջում (հի վան դու թյան 3-4-րդ  օ րը) կա րող են ա ռա-
ջա նալ ցիա նոզ, դեղ նուկ, փսխում՝ անն շան ար յան հետ քե րով: Հի վան դու թյան 
4-5-րդ  օ րը հի վան դի ինք նազ գա ցո ղու թյու նը բա րե լավ վում է, մարմ նի ջեր-
մաս տի ճա նը նվա զում է մինչև սուբ ֆեբ րիլ (ռե մի սիա յի (ախ տա դա դա րի) փուլ): 
Սա կայն մի քա նի ժամ անց ջեր մու թյու նը կրկին բարձ րա նում է, հի վան դի վի-
ճա կը աս տի ճա նա բար վա տա նում է, սկսվում է ռեակ տիվ շրջա նը: Զար գա նում 
է թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը՝ ար յու նա յին փսխում նե րով, քթից, ա ղիք-
նե րից, ար գան դից ար նա հո սու թյուն նե րով, մաշ կի վրա ի հայտ են գա լիս բծեր 
և  ա վե լի խո շոր ար յու նա զե ղում ներ: Հի վան դի դեմ քը գու նատ է: Առ կա է բրա-
դի կար դիա՝ մինչև 50-40 զ/ր, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում բարձր ջեր մաս-
տի ճա նին ( Ֆա ժեի ախ տա նիշ), զար կե րա կա յին ար յան ճնշու մն իջ նում է, մե զի 
քա նա կը՝ նվա զում, եր բեմն զար գա նում է ա նու րիա: Հա րա ճում է թու լու թյու նը, 
սկսվում է զա ռան ցանք: Ծանր դեպ քե րում մա հը վրա է հաս նում ե րի կա մա-
յին ան բա վա րա րու թյու նից կամ ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կից: Բա րեն պաստ ել քի 
դեպ քում 7-9-րդ  օ րը հի վան դի վի ճակն աս տի ճա նա բար բա րե լավ վում է: Հի-
վան դու թյան թեթև ձևե րի դեպ քում ախ տա նիշ նե րը թույլ են ար տա հայտ ված, 
դեղ նու կը և թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը կա րող են բա ցա կա յել: Ա վե-
լի ծանր դեպ քե րում հի վան դը կա րող է մա հա նալ հի վան դու թյան 2-3-րդ  օ րը, 
մինչև դեղ նու կի զար գա ցու մը (կայ ծակ նա յին ձև):
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Բար դու թյուն նե րը 
Բար դու թյուն ներն են թո քա բոր բը, միո կար դի տը, փա փուկ հյուս վածք նե րի 

կամ վեր ջույթ նե րի փտախ տը, երկ րոր դա յին բակ տե րիալ ֆլո րա յի զար գաց-
ման հետ ևան քով սեպ սի սը:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը 
Դե ղին տեն դի հայտ նա բե րու մը հիմն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան (էն-

դե միկ տա րած քում գտնվե լը, հա մա ճա րա կա բա նա կան վի ճա կը և  այլն) և կ լի-
նի կա կան տվյալ նե րի վրա: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րից ախ տո րո շիչ 
նշա նա կու թյուն ունեն լեյ կո պե նիան, նեյտ րո պե նիան, մե զում հայտ նա բեր ված 
սպի տա կու ցի և գ լա նաձև է պի թե լի առ կա յու թյու նը, ինչ պես նաև բի լի ռու բի-
նի քա նա կի և մ նա ցոր դա յին ա զո տի բարձ րա ցու մը, ա մի նոտ րանս ֆե րազ նե րի 
ակ տի վու թյան զգա լի բարձ րա ցու մը: Շ ճա բա նա կան մե թոդ նե րից օգ տա գոր-
ծում են կոմպ լի մեն տի կապ ման ռեակ ցիան (ԿԿՌ), չե զո քաց ման ռեակ ցիան և 
հե մագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիան (ՀԱՌ)։ Կի րառ վում է նաև IgM դա սի հա կա-
մար մին նե րի հայտ նա բե րու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս տա տե լու 
ախ տո րո շու մը ե րեք ժամ վա ըն թաց քում:

Դե ղին տենդն անհ րա ժեշտ է տարբերել՝ դեն գե և պա պա տա չի տեն դե րից, 
լեպ տոս պի րո զից, այլ հե մո ռա գիկ տեն դե րից և վի րու սա յին հե պա տիտ նե րից:

Բու ժու մը
Է թիոտ րոպ բու ժում չկա: Խոր հուրդ է տրվում պահ պա նել խիստ ան կող-

նա յին ռե ժիմ, վի տա մին նե րի կի րա ռում: Կա տար վում է թրոմ բո հե մո ռա գիկ 
ախ տա նի շի շտկում: Գլ խա վոր դեր են կա տա րում վե րա կեն դա նաց ման մի ջո-
ցա ռում նե րը, ա ռա ջին հեր թին շրջա նա ռող ար յան ծա վա լի վե րա կանգ նու մը 
և  ա ցի դո զի դեմ պայ քա րը: Երկ րոր դա յին բակ տե րիալ ֆլո րա յի զար գաց ման 
դեպ քում նշա նա կում են հա կա բիո տիկ ներ:

Կան խա տե սու մը բարդ է: Վեր ջին հա մա ճա րակ նե րի ժա մա նակ բնո րոշ 
ախ տա նիշ նե րով ընդ հա նուր հի վանդ նե րի մա հա ցու թյան քա նա կը տա տան-
վում էր 5-10%-ի միջև: Կան խա տե սու մը ան բա րեն պաստ կա րե լի է հա մա րել 
սև փս խան քի և  ա նու րիա յի ա ռա ջաց ման դեպ քում:

Կան խար գե լու մը և մի ջո ցա ռում նե րը օ ջա խում
Հի վանդ նե րը պար տա դիր տե ղա փոխ վում են ստա ցիո նար և մե կու սաց-

վում: Դե ղին տեն դի հիմ նա կան մի ջո ցա ռում ներն են. 
 y կա տա րել կան խար գե լիչ պատ վաս տում այն մարդ կանց, ով քեր ուղ ևոր-

վում են դե ղին տեն դի ան բա րեն պաստ երկր ներ, 
 y ոչն չաց նել փո խան ցող  մո ծակ ներին, 
 y մարդ կանց պաշտ պա նել մո ծակ նե րի խայ թո ցից: 
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Դեն գեն սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, որն ըն թա նում է տեն դով, ին-
տոք սի կա ցիա յով, մկա նահո դա ցա վե րով, ցա նով, լիմ ֆա դե նո պա թիա յով, լեյ-
կո պե նիա յով: Դեն գեի ո րոշ տե սակ ներ ըն թա նում են հե մո ռա գիկ հա մախ տա-
նի շով: Պատ կա նում է տա րա փո խիկ զոո նոզ նե րին:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը 
Դեն գեի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Tagaviridae ըն տա նի քին, Flavivirus 

ցե ղին, պա րու նա կում են ՌՆԹ, վի րիո նի չա փը 40-45 նմ  է: Ա պաակ տի վաց-
վում է պրո տեո լի տիկ ֆեր մենտ նե րով մշակ ման և 60°С–ից բարձր ջեր մաս տի-
ճա նից, ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թու մից: Հայտ նի են 4 տի պի դեն գե 
վի րուս ներ, ո րոնք տար բեր վում են ըստ հա կած նի։ Հի վանդ նե րի ար յան շի ճու-
կում վի րու սը պահ պան վում է սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում մինչև 2 ա միս, 
իսկ չո րաց վա ծը՝ մինչև 5 տա րի: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Վեր ջին 10–15 տա րի նե րի ըն թաց քում տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում դիտ-

վում է հի վան դա ցու թյան զգա լի աճ: Վա րա կի աղբ յուր ներն են հի վանդ մար-
դը, կա պիկ նե րը և, հնա րա վոր է, չղջիկ նե րը: Վա րա կը մար դուն փո խանց վում է 
Aedes aegypti մո ծակ նե րի մի ջո ցով, կա պիկ նե րին՝ A.albopictus-ով: A. aegypti մո-
ծա կը դառ նում է վա րա կիչ հի վանդ մար դու ար յու նով սնվե լուց 8-12 օր անց, 3 
ա միս և  դեռ ա վե լի մո ծա կը մնում է վա րակ ված: Դեն գեն հան դի պում է Հա րա-
վա յին, Հա րա վարևմտ յան Ա սիա յում, Օվ կիա նիա յում, Աֆ րի կա յում, Կա րիբ յան 
ծո ցում: Մեծ մա սամբ հի վան դա նում են ե րե խա նե րը, նաև էն դե միկ տա րածք 
ժա մա նած նե րը:

Ախ տա ծա գու մը 
Վի րու սը ներ թա փան ցում է մար դու օր գա նիզմ վա րակ ված մո ծա կի խայ թից: 

Վա րա կի դար պաս նե րի հատ վա ծում՝ մաշ կի վրա, 3 – 5 օր հե տո նկատ վում է 
սահ մա նա փակ բոր բո քում, որ տեղ բազ մա նում և կու տակ վում է վի րու սը: Ին-
կու բա ցիոն շրջա նի վեր ջին 12 ժամ վա ըն թաց քում վի րու սը ներ թա փան ցում է 
ար յան մեջ: Վի րու սե միան շա րու նակ վում է մինչև տեն դա յին շրջա նի 3–5-րդ  
օ րը: Դեն գե տեն դը կա րող է ըն թա նալ դա սա կան և հե մո ռա գիկ ձևե րով: Հե-
մո ռա գիկ տի պե րը ի հայտ են գա լիս տե ղաբ նակ նե րի երկ րոր դա յին վա րակ-
վա ծու թյան կամ մո րից հա կա մար մին ներ ստա ցած նո րա ծին նե րի ա ռաջ նա-
յին վա րակ վա ծու թյան դեպ քերում: Ա ռաջ նա յին և կրկ նա կի վա րակ վա ծու թյան 
միջև ե ղած ժա մա նա կա հատ վա ծը կա րող է տա տան վել 3 ամ սից մինչև 5 տա րի: 
Ցան կա ցած վա րա կով ա ռաջ նա յին վա րակ վա ծու թյան դեպ քում ա ռա ջա նում է 
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դա սա կան ձևի դեն գե տենդ: Էն դե միկ օ ջախ կրկին ժա մա նած նե րը հի վան դա-
նում են միայն դեն գե տեն դի դա սա կան ձևով: Հի վան դու թյու նից հե տո ի մու նի-
տե տը պահպանվում է 2 տա րի, սա կայն հնա րա վոր է նույն սե զո նում կրկնա կի 
հի վան դա նա լը (2–3 ա միս)՝ դեն գեի այլ տի պի վի րու սով վա րակ վե լու հաշ վին:

Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է 3–15 օր (հա ճախ 5 -7 օր): Սո վո րա բար հի-

վան դու թյու նը սկսվում է հան կար ծա կի: Միայն ո րոշ հի վանդ նե րի մոտ 6–10 
ժամ ա ռաջ նկատ վում են կտրուկ նա խան շա նա յին եր ևույթ ներ՝ թու լու թյուն և 
գլ խա ցավ: Սո վո րա բար լրիվ ա ռողջ մար դու մոտ նկատ վում են դո ղէ րոցք, 
մեջ քի, սրբոսկ րի, ող նա շա րի, հո դե րի (հատ կա պես ծնկա հո դա յին) ցա վեր: Բո-
լոր հի վանդ նե րի մոտ նկատ վում է տենդ, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա-
նում է 39–40°C: Ն կատ վում են կտրուկ ան շար ժու թյուն, ա խոր ժա կի կո րուստ, 
սրտխառ նոց, գլխապ տույտ, անք նու թյուն։ Մեծ մա սամբ հի վանդ նե րի շրջա-
նում դիտ վում են դեմ քի գե րար յու նու թյուն և  այ տուց վա ծու թյուն, եղ ջե րա թա-
ղան թի և բ կանց քի գե րար յու նու թյուն: Ըստ կլի նի կա կան ըն թաց քի՝ տար բե րում 
են դեն գե տեն դի դա սա կան ձևը և հե մո ռա գիկ դեն գե տեն դը: 

Դա սա կան դեն գե տեն դը բա րեն պաստ է ըն թա նում, թեև ա ռան ձին հի-
վանդ նե րի մոտ (1%-ից պա կաս) կա րող է զար գա նալ կո մա՝ շնչա ռու թյան կան-
գով: Դա սա կան դեն գե տեն դին բնո րոշ է պուլ սի դի նա մի կան. սկզբում այն հա-
ճա խա ցած է, այ նու հետև 2-3-րդ  օ րե րից ա ռա ջա նում է բրա դի կար դիա մինչև 
40 զարկ/րո պեում: Ն կատ վում է զգա լի լեյ կո պե նիա (1,5x109/լ)՝ հա րա բե րա կան 
լիմ ֆո- և մո նո ցի տո զով, թրոմ բո ցի տո պե նիա: Հի վանդ նե րի մեծ մա սի մոտ մե-
ծա նում են ծայ րա մա սա յին ավ շա հան գույց նե րը: Ար տա հայտ ված մկա նա-հո-
դա ցա վե րը և մ կա նա յին կար կամա ծու թյու նը դժվա րաց նում են հի վանդ նե րի 
տե ղա շար ժու մը: 3-րդ  օր վա վեր ջում մարմ նի ջեր նաս տի ճա նը կտրուկ իջ նում 
է: Ախ տա դա դա րը տևում է 1-3 օր, ա պա մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը կրկին բարձ-
րա նում է, և  ի հայտ են գա լիս հի վան դու թյան հիմ նա կան ախ տա նիշ նե րը: 2-3 
օր անց մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը իջ նում է: Տեն դի ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը 
2–9 օր է: Դեն գե տեն դի բնո րոշ ախ տա նիշն է ցա նը: Եր բեմն այն կա րող է 
ա ռա ջա նալ ա ռա ջին տեն դա յին ա լի քի հետ միա սին, հա ճախ ջեր մու թյան երկ-
րորդ բարձ րա ցու մից հե տո, եր բեմն էլ՝ հի վան դու թյան 6–7-րդ  օ րը երկ րորդ 
ա լի քից հե տո՝ ջեր մա դա դա րի ըն թաց քում: Ցա նը տար բեր վում է բազ մաձ ևու-
թյամբ: Հա ճախ այն մա կու լո պա պուլ յոզ (կարմ րու կան ման), բայց կա րող է լի-
նել պե տե խիալ, քու թե շան ման, ուր տի կար: Սկզ բում ի րա նի վրա հայտն վում 
է խիտ, քո րով ուղեկց վող ցան, այ նու հետև տա րած վում է վեր ջույթ նե րի վրա, 
ո րից հե տո ա ռա ջա նում է թե փո տում: Ցա նի տար րե րը պահ պան վում են 3-7 
օր, չնա յած հի վանդ նե րից շա տե րի մոտ դեն գեն կա րող է ըն թա նալ ա ռանց 
ցա նի: Հե մո ռա գիկ եր ևույթ նե րը հազ վա դեպ են դիտ վում (1- 2% հի վանդ նե րի 
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դեպ քում): Ա պա քին ման շրջա նում եր կա րատև (մինչև 4-8 շա բաթ) պահ պան-
վում են մկա նա յին թու լու թյու նը, ա խոր ժա կի կո րուս տը, անք նու թյու նը, մկա-
նա ցա վե րը և հո դա ցա վե րը: 

Դեն գե հե մո ռա գիկ տեն դը (ֆի լի պին յան հե մո ռա գիկ տեն դը, թայ լանդ յան 
հե մո ռա գիկ տեն դը, սին գա պուր յան հե մո ռա գիկ տեն դը) ա վե լի ծանր է ըն-
թա նում: Հի վան դու թյու նը սկսվում է հան կար ծա կի, սկզբնա կան շրջա նը բնու-
թագր վում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով, հա զով, ա խոր ժա կի 
կորս տով, սրտխառ նո ցով, փսխու մով, եր բեմն ո րո վայ նի շատ սուր ցա վե րով: 
Սկզբ նա կան շրջա նը տևում է 2-4 օր: Ի տար բե րու թյուն դա սա կան դեն գե ձևի՝ 
մկա նա ցա վե րը, հո դա ցա վե րը և  ոսկ րա ցա վե րը հազ վա դեպ են: Հե տա զո տե-
լու ժա մա նակ նշվում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում մինչև 39-40°C և  
ա վե լի, նշիկ նե րի լոր ձա թա ղան թը և բ կանց քի հե տին պա տը հի պե րե միկ են, շո-
շափ վում են մե ծա ցած ավ շա հան գույց ներ, լյար դը մե ծա ցած է: Հի վան դու թյան 
ծաղկ ման շրջա նում հի վան դի վի ճակն ա րագ վա տա նում է, ա ճում է թու լու թյու-
նը: Բար դու թյան աս տի ճա նը գնա հա տե լու հա մար ԱՀԿ–ն ա ռա ջար կել է հե մո-
ռա գիկ դեն գե տեն դի կլի նի կա կան դա սա կար գու մը: Ա ռանձ նաց վում է 4 աս-
տի ճան, ո րոնք բնու թագր վում են հետև յալ կլի նի կա կան հա մախ տա նիշ նե րով.
1-ին աս տի ճան. տենդ, ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիա յի ախ տա նիշ ներ, արմն-

կա յին ծալ քի վրա լա րա նը կա պե լու ժա մա նակ ա ռա ջա նում են ար յու-
նա զե ղում ներ (լա րա նի փորձ), ար յան մեջ՝ թրոմ բո ցի տո պե նիա և  ար յան 
խտա ցում:

2-րդ  աս տի ճան. առ կա են 1-ին աս տի ճա նին բնո րոշ բո լոր ախ տա նիշ նե-
րը + սպոն տան ար յու նա հո սու թյուն  (ներ մաշ կա յին, լնդե րից, ա ղես տա-
մոք սա յին), ար յու նը հե տա զո տե լու ժա մա նակ ա ռա վել ար տա հայտ ված է 
թրոմ բո ցի տո պե նիան:

3-րդ  աս տի ճան. տե՛ս 2–րդ  աս տի ճա նը + ցիր կուլ յա տոր ան բա վա րա րու-
թյուն, գրգռվա ծու թյուն: Լա բո րա տոր զննմամբ հայտ նա բեր վում են ար յու-
նախտա ցում և թ րոմ բո ցի տո պե նիա:

4-րդ  աս տի ճան. տե՛ս 3-րդ  աս տի ճա նը + խոր շոկ (զար կե րա կա յին ճնշու-
մը՝ 0): Լա բո րա տոր զննմամբ հայտ նա բեր վում են ար յու նախ տա ցում և 
թ րոմ բո ցի տո պե նիա:
3-րդ և 4-րդ  աս տի ճան նե րը բնու թագր վում են որ պես շո կա յին դեն գե 

հա մախ տա նիշ: Հի վան դու թյան զար գաց ման շրջա նում նկատ վում են դեմ-
քի գու նա տու թյուն, շրթունք նե րի ցիա նոզ, հի վանդ նե րից կե սի մոտ ճա կա-
տի և վեր ջույթ նե րի շրջա նում ա ռա ջա նում են պե տե խիա ներ: Հազ վա դեպ ի 
հայտ է գա լիս կե տա վոր կամ մա կու լո-պա պուլ յոզ ցան: Ն վա զում է զար կե-
րա կա յին ճնշու մը, դիտ վում են հա ճա խասր տու թյուն, վեր ջույթ նե րի ցիա նոզ, 
եր ևան են գա լիս ախ տա բա նա կան ռեֆ լեքս ներ: Մա հը հա ճախ վրա է հաս-
նում հի վան դու թյան 4-5-րդ  օ րը: Ար յու նա յին փսխում նե րը, կո ման կամ շո կը 
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կան խա տե սու մա յին ան բա րեն պաստ նշան ներ են: Հի վան դու թյան կրկնու թյուն 
չի լի նում: Հե մո ռա գիկ դեն գե տեն դը հա ճախ դիտ վում է ե րե խա նե րի շրջա-
նում: Այս ձևի առ կա յու թյան դեպ քում մա հա ցու թյու նը մոտ 5% է: 

Բար դու թյուն նե րը
Բար դու թյուն նե րից են էն ցե ֆա լի տը, մե նին գի տը, փսի խո զը, պո լինև րի տը, 

թո քա բոր բը, պա րօ տի տը, օ տի տը:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Ախ տո րո շե լիս հաշ վի են առն վում հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը 

(էն դե միկ տա րած քում լի նե լը, հա մա ճա րա կա բա նա կան ի րա վի ճա կը և  այլն): 
Կ լի նի կա կան Ախ տո րո շու մը հա մա ճա րա կա յին բռնկման ժա մա նակ դժվար 
չէ. այն հիմն վում է բնո րոշ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րի վրա (եր կա լիք տենդ, 
ցան, մկա նա ցա վեր, հո դա ցա վեր, լիմ ֆա դե նո պա թիա):

Դեն գե հե մո ռա գիկ տեն դի ախ տո րո շու մը հիմն վում է ԱՀԿ-ի կող մից մշակ-
ված չա փա նիշ նե րի վրա: Դ րան ցից են տեն դը, հե մո ռա գիկ դրսևո րում նե րը, 
լյար դի մե ծա ցու մը, թրոմ բո ցի տո պե նիան։

Լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է վի րու սը ար յու նից ան ջա տե լով 
(հի վան դու թյան ա ռա ջին 2-3-րդ  օր վա ըն թաց քում), ինչ պես նաև զույգ շի ճուկ-
նե րում հա կա մար մին նե րի տիտ րի ա ճը (ԿԿՌ, ՀԱՌ, չե զո քաց ման ռեակ ցիան):

Տար բե րում են մա լա րիա յից, չի կուն գուն յա, պա պա տա չի և դե ղին տեն դե րից, 
հե մո ռա գիկ այլ տեն դե րից, բակ տե րիալ հի վան դու թյուն նե րից (սեպ սիս և  այլն):

Բու ժու մը
Է թիոտ րոպ բու ժում չկա: Հա կա բիո տիկ ներն ա նարդ յու նա վետ են, ին տեր-

ֆե րո նը՝ նույն պես: Թեթև դեպ քե րում նշա նակ վում են ախ տան շա նա յին բու-
ժում՝ ցա վազր կող ներ, ուր տի կար ցա նի և  ար տա հայտ ված քո րի դեպ քում՝ հա-
կա հիս տա մի նա յին պրե պա րատ ներ: 

Կան խա տե սու մը։ Դեն գե դա սա կան տի պի դեպ քում կան խա տե սու մը բա-
րեն պաստ է, հե մո ռա գիկ տի պի դեպ քում մա հա ցու թյու նը տա տան վում է 1-23% 
(հա ճախ մոտ 5%): 

Կան խար գե լու մը և մի ջո ցա ռում նե րը օ ջա խում
Յու րա հա տուկ կան խար գե լում չի մշակ վել: Էն դե միկ վայ րե րում ոչն չաց նում 

են փո խան ցող մո ծակ նե րին, օգ տա գոր ծում են ռե պե լենտ ներ և պաշտ պա նիչ 
ցան ցեր: Հի վանդ նե րին հայտ նա բե րում են և մե կու սաց նում հոս պի տա լա յին 
տա րածք նե րում, ա պա հո վում են մո ծա կի խայ թոց նե րից պաշտ պան ված լի-
նե լը (պա տու հան նե րի ցան ցա պա տում, ռե պե լենտ նե րի օգ տա գոր ծում, մի ջա-
տաս պան մի ջոց նե րով սեն յա կի մշա կում):
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Ե րի կա մա յին հա մախ տա նի շով հե մո ռա գիկ տեն դը (ԵՀՀՏ) սուր վի րու սա-
յին բնա կան օ ջա խա յին հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագր վում է տեն դով, ընդ-
հա նուր ին տոք սի կա ցիա յով, ե րի կամ նե րի յու րա հա տուկ ախ տա հար մամբ և 
թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի զար գաց մամբ:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
ԵՀՀՏ-ի հա րու ցի չը պատ կա նում է բուն յա վի րուս նե րի ըն տա նի քին (Bunya-

viridae) և  ա ռանձ նաց վել է ա ռան ձին ցե ղում, ո րը նե րա ռում է Hantaan վի րու սը 
(կո րեա կան հե մո ռա գիկ տենդ), Puumala վի րու սը (է պի դե միկ նեֆ րո պա թիա) և  
եր կու վի րուս ներ՝ Prospect Hill, Tchoupitoulast, ո րոնք մար դու հա մար ախ տա-
ծին չեն:

Հան թաան և Պո ւու մա լա վի րուս նե րը պա րու նա կում են սֆե րիկ ՌՆԹ՝ 
85-110 նմ տ րա մա չա փով: Հան թաան վի րու սը շրջա նառ վում է Ռու սաս տա նի, 
Հե ռա վոր Ար ևել քի, Հա րա վա յին Կո րեա յի, Չի նաս տա նի Ժո ղովր դադե մոկ րա-
տա կան Հան րա պե տու թյան, Ճա պո նիա յի բնա կան օ ջախ նե րում: Հիմ նա կան 
կրո ղը դաշ տա յին մուկն է: ԵՀՀՏ վի րու սի երկ րորդ տար բե րա կը՝ եվ րո պա կա-
նը (արևմտ յան)՝ Պո ւու մա լան, հայտ նա բեր վել է Ֆինլ յան դիա յում, Շ վե դիա յում, 
Ռու սաս տա նում, Ֆ րան սիա յում, Բել գիա յում: Շի կա կար միր դաշ տա մու կը դրա 
ռե զեր վո ւարն է: Են թադր վում է Բալ կան նե րում եր րորդ հա կած նա յին տար բե-
րա կի առ կա յու թյու նը:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
ԵՀՀՏ-ն պատ կա նում է բնա կան օ ջա խայ նու թյամբ զոո նոզ նե րին: Հա րուց չի 

ռե զեր վո ւարը մկան ման կրծող նե րն են: Քա ղաք նե րում վա րա կի հա վա նա կան 
ռե զեր վո ւար կա րող են լի նել տնա յին առ նետ նե րը: Մկ նե րի դեպ քում այդ վա-
րա կը դրսևոր վում է որ պես գաղտ նի վի րու սա կիր: Հա րու ցի չը ար տա զատ վում է 
կղան քի, մե զի մի ջո ցով: Կր ծող նե րի միջև փո խան ցու մը ի րա կա նաց վում է հիմ-
նա կա նում շնչու ղի նե րի մի ջո ցով: Մար դը վա րակ վում է օ դա փո շա յին ուղիով, 
վա րակ ված կրծող նե րի չո րա ցած կղանք նե րի ներշն չու մով: Վի րու սը կարող է 
նաև փո խանց վել կրծող նե րի կամ ար տա քին մի ջա վայ րի կոն տա մի նաց ված 
օբ յեկտ նե րը շո շա փե լով (ցախ, ծղոտ, չոր խոտ և  այլն): Հա վա նա կան է նաև 
մար դու հնա րա վոր վա րա կու մը ա լի մեն տար ե ղա նա կով, օ րի նակ՝ մթերք ներ 
օգ տա գոր ծե լիս, ո րոնք չեն են թարկ վել ջեր մա յին մշակ ման (կա ղամբ, գա զար 
և  այլն) և  աղ տոտ վել են կրծող նե րի մի ջո ցով: Մար դուց մար դուն վա րա կի փո-
խան ցում տեղի չի ունենում:
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Հի վան դա ցու թյան աս տի ճա նը բնու թագր վում է ար տա հայտ ված սե զո նայ-
նու թյամբ: Հուն վա րից մինչև մա յիս հի վան դու թյուն նե րը գրե թե չեն հան դի-
պում, ո րը պայ մա նա վոր ված է ձմռա նը մկնան ման կրծող նե րի քա նա կի կտրուկ 
կրճատ մամբ: Մա յի սի վեր ջին հի վան դա ցու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը սկսում 
է բարձ րա նալ և բարձ րա կե տին հաս նում է հու նիս-հոկ տեմ բեր ա միս նե րին:

Ախ տա ծա գու մը
Վա րա կի դար պաս ներն են շնչա ռա կան ուղի նե րի լոր ձա թա ղան թը, ա վե լի 

հազ վա դեպ՝ մաշ կը և մար սո ղա կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղան թը: Ին ֆեկ ցիա յի 
դար պաս նե րի տե ղում էա կան փո փո խու թյուն ներ չեն դիտ վում: Հի վան դու թյան 
սկզբնա կան դրսևո րում նե րը պայ մա նա վոր ված են վի րու սե միա յով և  ին տոք-
սի կա ցիա յով: ԵՀՀՏ հա րու ցիչն ունի ար տա հայտ ված ա նո թա մի տու թյուն (վա-
զոտ րո պիզմ), և հի վան դու թյան ախ տա ծագ ման մեջ հիմ նա կա նը ա նո թա յին 
պա տի ախ տա հա րումն է, թե պետ հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի զար գաց ման 
ժա մա նակ ո րո շա կի դեր է կա տա րում մա կար դիչ և հա կա մա կար դիչ հա մա-
կար գե րի վի ճա կը: Ե րի կա մա յին հա մա խտա նի շի ծագ ման մեջ ա նոթ նե րի ախ-
տա հա րու մը նույն պես էա կան դեր է կա տա րում: Սահ ման վել է, որ ԵՀՀՏ-ի 
ծանր ըն թաց քի ժա մա նակ նշա նա կա լից կեր պով նվա զում է կծի կա յին ֆիլտ-
րա ցիան, և  որ այդ նվա զու մը չի ուղեկց վում գլո մե րուլ նե րի դեստ րուկ տիվ 
խախ տում նե րով: Զար գա նում է խո ղո վա կիկ նե րի է պի թե լի դեսկ վա մա ցիա, 
ո րը հան գեց նում է ռեաբ սորբ ցիա յի խան գար ման և  օբ տու րա ցիոն հիդ րո նեֆ-
րո զի: Կա րե լի է ըն դու նել, որ սուր ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյան զար գաց-
մա նը հան գեց նող պատ ճառ նե րից նշա նա կու թյուն ունի նաև ի մու նաախ տա-
բա նա կան գոր ծո նը ( Վ. Ի. Ռոշ չուպ կին, 1990թ.): ԵՀՀՏ-ից հե տո մնում է կա յուն 
ի մու նի տետ: Հի վան դու թյան կրկնա կի դեպ քեր չեն դիտ վում:

Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է 7-46 օր (ա վե լի հա ճախ 21-25 օր): Հի վան-

դու թյան ըն թաց քում ա ռանձ նաց վում են հետև յալ շրջան նե րը՝ սկզբնա կան, 
օ լի գու րիկ (ե րի կա մա յին և հե մո ռա գիկ դրսևո րում նե րի շրջան), պո լիու րիկ և 
ռե կոն վա լես ցեն ցիա:

Սկզբ նա կան շրջա նը տևում է 1-3 օր և բ նու թագր վում է սուր սկզբով, մարմ նի 
ջեր մաս տի ճա նի մինչև 38-40°C բարձ րա ցու մով, ո րը եր բեմն ուղեկց վում է դո-
ղէ րոց քով: Ի հայտ են գա լիս ար տա հայտ ված գլխա ցավ (սա կայն չկան ցա վեր 
վեր հոն քա յին ա ղեղ նե րում և  ակ նագն դե րում), թու լու թյուն, չո րու թյուն բե րա-
նում: Հի վանդ նե րին զննե լիս դիտ վում է դեմ քի, պա րա նո ցի, կրծքա վան դա կի 
վե րին հատ ված նե րի գե րար յու նու թյուն (գլխա նո ցի ախ տա նիշ): Բ կանց քի լոր-
ձա թա ղան թը հի պե րե միկ է, եր բեմն կա րե լի է նկա տել հե մո ռա գիկ ցան: Ո րոշ 
հի վանդ նե րի դեպ քում հի վան դու թյան սկիզ բը կա րող է լի նել աս տի ճա նա կան, 
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իսկ հի վան դու թյու նից 2-3 օր ա ռաջ կա րող են դիտ վել նա խան շա նա յին եր-
ևույթ ներ (թու լու թյուն, տկա րու թյուն, կա տա ռալ եր ևույթ ներ վե րին շնչու ղի նե-
րում): Հազ վա դեպ ծանր դեպ քե րում կա րող են լի նել մե նին գիզ մի եր ևույթ ներ:

Օ լի գու րիկ շրջան (հի վան դու թյան 2-4-րդ մինչև 8-11-րդ  օ րե րը): Մարմ նի 
ջեր մաս տի ճա նը պահ պան վում է 38-40°C և շա րու նակ վում է մինչև հի վան դու-
թյան 4-7-րդ  օ րե րը, սա կայն մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցու մը չի ուղեկց-
վում հի վան դի վի ճա կի բա րե լա վու մով, հա ճախ այն նույ նիսկ վատ թա րա-
նում է: Օ լի գու րիկ շրջա նի ա ռա վել բնո րոշ դրսևո րու մը գոտ կա տե ղի հատ-
վա ծում տար բեր ար տա հայտ վա ծու թյան ցա վերն են (եր բեմն դրանք սկսվում 
են սկզբնա կան ժա մա նա կաշր ջա նի վեր ջում): Հի վանդ նե րի մե ծա մաս նու թյան 
դեպ քում գոտ կա տե ղի շրջա նում ցա վե րի ա ռա ջա ցու մից 1-2 օր անց ի հայտ է 
գա լիս փսխում օ րա կան 6-8 ան գամ կամ ա վե լի: Դ րանք կապ ված չեն սնունդ 
և դե ղեր ըն դու նե լու հետ: Այդ ժամ կետ նե րում ա ռա ջա նում են ցա վեր ո րո վայ նի 
շրջա նում, հա ճախ նշվում է ո րո վայ նի փքվա ծու թյուն:

Հի վան դու թյան բնու թագ րա կան դրսևո րում նե րից են ե րի կամ նե րի ախ-
տա հա րու մը: Այն դրսևոր վում է դեմ քի և կո պե րի այ տու ցով, Պաս տեր նաց-
կու դրա կան ախ տա նի շով (ստու գել զգույշ, քա նի որ ուժեղ բա խու մը, ինչ պես 
նաև հի վանդ նե րի ոչ զգույշ փո խադ րու մը կա րող է հան գեց նել ե րի կամ նե րի 
պատռ ված քի): Օ լի գու րիան ձևա վոր վում է 2-4 օ րում, ծանր դեպ քե րում կա րող 
է հաս նել մինչև ա նու րիա յի: Ն շա նա կա լից կեր պով մե զում մե ծա նում է սպի-
տա կու ցի պա րու նա կու թյու նը (մինչև 60 գ/լ), օ լի գու րիկ փու լի սկզբում կա րող 
է լի նել միկ րո հե մա տու րիա, նստված քի մեջ հայտ նա բեր վում են հիա լի նա յին և 
հա տի կա վոր գլան ներ, եր բեմն ի հայտ են գա լիս եր կար կո պիտ ֆիբ րի նա յին 
Դու նաևս կու գլան ներ: Ա ճում է մնա ցոր դա յին ա զո տը: Ա զո տե միան ա ռա վել 
ար տա հայտ ված է լի նում հի վան դու թյան 7-10-րդ  օ րը: Մ նա ցոր դա յին ա զո տի 
մա կար դա կը կար գա վոր վում է 2-3 շա բաթ անց:

Պո լիու րիկ շրջա նը ի հայտ է գա լիս հի վան դու թյան 9-13-րդ  օ րե րին: Դա-
դա րում է փսխու մը, աս տի ճա նա բար ան հե տա նում են գոտ կա տե ղի և  ո րո վայ-
նի ցա վե րը, կար գա վոր վում են քու նը և  ա խոր ժա կը, ա վե լա նում է մե զի օ րա-
կան քա նա կը (մինչև 3-5 լ), պահ պան վում է թու լու թյու նը, բե րա նի չո րու թյու նը, 
հի վանդն աս տի ճա նա բար (20-25-րդ  օ րե րին) ա ռող ջա նում է:

Տար բեր ար տա հայտ վա ծու թյամբ թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը 
զար գա նում է հի վանդ նե րի մի մա սի դեպ քում, ԵՀՀՏ-ի ա վե լի ծանր ըն թաց-
քով: Նախ և  ա ռաջ ա ռա վե լա պես դիտ վում է ա նոթ նե րի խիստ փխրու նու թյուն 
(լա րա նի փորձ, ա վե լի օբ յեկ տիվ տվյալ ներ կա րե լի է ստա նալ ըստ Նես տե-
րո վի ա նոթ նե րի դի մադ րու թյու նը ո րո շե լիս), այ նու հետև ա ռա ջա նում են պե-
տե խիա ներ (10-15% հի վանդ նե րի դեպ քում), մակ րո հե մա տու րիա (7-8%-ի դեպ-
քում), ա ղի քա յին ար յու նա հո սու թյուն ներ (մոտ 5%), կապ տուկ ներ նե րարկ ման 
տե ղե րում, քթից ար յու նա հո սու թյուն ներ, ար յու նա զե ղում ներ շաղ կա պե նիում, 
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շատ հազ վա դեպ փսխման զանգ ված նե րում և խոր խում դիտ վում է ար յան 
խառ նուրդ: Բ նո րոշ չեն լնդե րի ար յու նա հո սու թյուն ը և  ար գան դի ար յու նա հո-
սու թյուն ը: Հե մո ռա գիկ դրսևո րում նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր-
ված է հի վան դու թյան ծան րու թյամբ, ա վե լի հա ճախ դրանք դիտ վում են ծանր 
ձևով (50-70%), ա ռա վել հազ վա դեպ՝ մի ջին ծան րու թյան (30-40%) և թեթև 
(20-25%) ձևե րի դեպ քե րում: Հա մա ճա րա կա յին բռնկում նե րի ժա մա նակ հե-
մո ռա գիկ նշան նե րը դիտ վում են ա վե լի հա ճախ և  ար տա հայտ ված են ա վե լի 
խիստ: ԵՀՀՏ-ը Ս կան դի նավ յան երկր նե րում ըն թա նում է ա ռա վել թեթև («է պի-
դե միկ նեֆ րո պա թիա»), քան վի րու սի ար ևել յան տար բե րա կով պայ մա նա վոր-
ված հի վան դու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ Կո րեա յում ԱՄՆ զին ծա ռա յող նե րի հի վան-
դու թյուն նե րի դեպ քում:

Բար դու թյուն նե րը
Բար դու թյուն ներն են ա զո տե միկ ուրե միան, ե րի կա մի պատռ ված քը, էկ-

լամպ սիան, սուր ա նո թա յին ան բա վա րա րու թյու նը, թո քե րի այ տու ցը, օ ջա խա-
յին թո քա բոր բը: Եր բեմն ԵՀՀՏ-ն  ըն թա նում է ար տա հայտ ված ուղե ղա յին ախ-
տա նիշ նե րով, ո րը կա րող է դիտ վել որ պես բար դու թյուն կամ հի վան դու թյան 
հա տուկ մե նին գոէն ցե ֆա լի տիկ ձև:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
ԵՀՀՏ-ի հայտ նա բե րումն ի րա կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե լով հա մա ճա րա-

կա բա նա կան տվյալ նե րը (այ ցե լու թյուն էն դե միկ օ ջախ ներ, հա մա ճա րա կա բա-
նա կան ի րա վի ճակ, սե զո նայ նու թյուն) և բ նո րոշ կլի նի կա կան ախ տա նիշ ները 
(սուր սկիզբ՝ տենդ, ե րի կամ նե րի ախ տա հա րու մով, ընդ հա նուր ին տոք սի կա-
ցիա յի հա մադ րում, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ, մե զի փո փո խու թյուն՝ գլան ներ, 
սպի տա կու ցի նշա նա կա լի քա նակ, ար յուն՝ լեյ կո ցի տոզ, պլազ մա տիկ բջիջ նե րի 
ա վե լա ցում, ԷՆԱ-ի բարձ րա ցում և  այլն): Յու րա հա տուկ լա բո րա տոր մե թոդ նե-
րը միշտ չէ, որ հա սա նե լի են: Ախ տո րո շու մը կա րող է հաս տատ վել պինդ ֆա-
զա յին ի մու նա ֆեր մեն տա յին ա նա լի զով IgM դա սի հա կա մար մին նե րի հայտ-
նա բեր մամբ կամ ի մու նա յին ադ հե զիա յի՝ հե մագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիա յում 
տիտ րե րի քա ռա կի (կամ ա վե լի բարձր) ա ճով:

Անհ րա ժեշտ է տարբերել ՍՇՀ-նե րից, լեպ տոս պի րո զից, տզա յին էն ցե-
ֆա լի տից, ո րո վայ նա յին տի ֆից, տզա յին ռի կետցիո զից և  այլ հե մո ռա գիկ 
տեն դե րից: 

Բու ժու մը
Է թիոթ րոպ պրե պա րատ ներ չկան: Ռե կոն վա լես ցենտ նե րի շի ճու կը ա նարդ-

յո ւան վետ է: Խոր հուրդ է տրվում ան կող նա յին ռե ժիմ, վի տա մին նե րի բա վա-
կա նա չափ քա նակ: ԵՀՀՏ-ի ծանր դեպ քե րում ար տա հայտ ված ե րի կա մա յին 
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ան բա վա րա րու թյան, ձգձգվող օ լի գու րիկ շրջա նում նշա նակ վում է պրեդ նի-
զո լոն 0,5-1 մգ/կգ/օ րը 3-5 օր: Ն շա նակ վում են հա կա հիս տա մի նա յին պրե-
պա րատ ներ։ Կա տար վում է ջրաա ղա յին հաշ վեկշ ռի ուղ ղում: Ըստ ցու ցում-
նե րի՝ կա տար վում է ար տա մարմ նա յին հե մո դիա լիզ: Թ րոմ բո հե մո ռա գիկ 
հա մախ տա նիշ զար գա նա լու դեպ քում կա տար վում են հա մա պա տաս խան 
մի ջո ցա ռում ներ:

Կան խա տե սու մը
Չի նաս տա նում մա հա ցու թյու նը տա տան վում է 7-15%-ի, Կո րեա յում 

1951-1976 թթ. մի ջի նը 6,6%-ի սահ ման նե րում: Ռու սաս տա նում 1962-1990 թթ. 
մա հա ցու թյու նը տա տան վել է 1-2% սահ ման նե րում: Մ նա ցոր դա յին եր ևույթ նե-
րը հազ վա դեպ են նկատ վում և  ի հայտ են գա լիս միայն ա ռա ջին ա միս նե րին՝ 
ստա ցիո նա րից դուրս գրվե լիս:

Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը
Ա ռանձ նա հա տուկ կան խար գե լում չի մշակ վել: ԵՀՀՏ-ի օ ջախ նե րում պետք 

է ոչն չաց նել կրծող նե րին և մարդ կանց պաշտ պա նել կրծող նե րի կամ նրանց 
ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված ա ռար կա նե րի հետ շփու մից: Բ նա կե լի վայ-
րե րում, ո րոնք տե ղա կայ ված են ան տա ռի մո տա կայ քում, անհ րա ժեշտ է մթեր-
քը պա հել կրծող նե րից պաշտ պան ված պա հեստ նե րում:

Բ նա կա վայ րին մոտ տա րածք նե րը անհ րա ժեշտ է ա զա տել թփուտ նե րից, 
աղ բա խո տից: Ա մա ռա յին ճամ բար նե րում, տու րիս տա կան բա զա նե րում տե-
ղա վոր վե լիս անհ րա ժեշտ է ընտ րել այն պի սի վայ րեր, ո րոնք բնա կեց ված չեն 
կրծող նե րով և  ա զատ են աղ բա խո տի թփուտ նե րից: Այդ դեպ քե րում աղ բա հո-
րե րը տե ղադր վում են վրան նե րից 100մ -ից ոչ պա կաս հե ռա վո րու թյան վրա:
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ՕՄՍԿԻ ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՏԵՆԴ 
(FEBRIS HAEMORRHAGICA SIBIRICA)

Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դը սուր վի րու սա յին հի վան դու թյուն է, ո րը բնու-
թագր վում է բնա կան օ ջա խայ նու թյամբ, տեն դով, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի-
շով և ն յար դա յին հա մա կար գի ախ տա հա րու մով:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Հա րու ցի չը պատ կա նում է ար բո վի րուս նե րի խմբին, Togaviridae ըն տա նի-

քին, Flavivirus ցե ղին (խումբ B): Պատ կա նում է մանր վի րուս նե րի շար քին, մաս-
նիկ նե րի տրա մա գի ծը 35-40 նմ  է, պա րու նա կում է ՌՆԹ, 4°C ջեր մաս տի ճա նում 
ի նա տի վաց վում է 29 օր անց, 56°C –ի դեպ քում՝ 25 րո պե անց: Լիո ֆի լի զաց ված 
վի ճա կում կա րող է պահ պան վել մինչև 4 տա րի: Վի րու սը մշկամկ նե րի և ս պի-
տակ մկնե րի պա սա ժի ժա մա նակ դառ նում է բարձր վի րու լենտ, ծո վա յին խո-
զուկ նե րը և ս պի տակ առ նետ նե րը պա կաս զգա յուն են վի րու սի նկատ մամբ:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դի ա ռա ջին նկա րագ րու թյուն նե րը կա տար վել են 

Օմս կի մար զի բժիշկ նե րի կող մից 1940-1945 թթ. (Բ. Պ. Պեր վու շին, Գ. Ա. Սի-
զե մո վա և  այլք): 1946-ից Օմս կի հե մո ռա գիկ տենդն ա ռանձ նաց վել է որ պես 
ինք նու րույն նո զո լո գիա կան ձև: Սահ ման վել է, որ վա րա կի հիմ նա կան ռե զեր-
վո ւարն է նեղ գան գով դաշ տա մու կը (տե ղի բնակ չու թյու նը գի տեր այդ մա սին 
և  ան վա նում էր «մշկամ կան հի վան դություն»), իսկ փո խան ցո ղը՝ D. pictus տի-
զը: Վա րա կի փո խանց ման մեկ այլ ուղի է կոն տակ տա յի նը: Հի վան դու թյու նը 
վրա է հաս նում մշկամ կան հետ կոն տակ տից հե տո: Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դի 
բնա կան օ ջախ նե րը հայտ նա բեր վել են Օմս կի, Նո վո սի բիրս կի, Տ յու մե նի, Կուր-
գանս կի, Օ րեն բուր գի մար զե րի տա փաս տա նա յին և  ան տա ռա տա փաս տա նա-
յին շրջան նե րում: Բ նու թյան մեջ վա րա կի ռե զեր վո ւար են հիմ նա կա նում ջրա-
յին առ նե տը, շի կա հեր դաշ տա մու կը, մշկա մու կը, ինչ պես նաև D. pictus, D. mar-
ginatus տի զը, ո րոնք կա րող են փո խան ցել վի րու սը սե րունդ նե րին տրան սօ-
վա րիալ ճա նա պա հով: Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դը կոն տա գիոզ չէ: Մար դուց 
վա րակ վե լու դեպ քեր չեն հան դի պել:

Ախ տա ծա գու մը
Վա րա կի դար պաս ներ են մաշ կը տզի խայ թո ցի տե ղում կամ մաշ կի մանր 

վնաս վածք նե րը մշկամ կան կամ ջրա յին առ նե տի հետ շփու մից: Վա րա կի 
դար պաս նե րի տե ղում ա ռաջ նա յին ա ֆեկտ չի դիտ վում: Վի րու սը ներ թա փան-
ցում է ար յան մեջ, հե մա տո գեն կեր պով տա րած վում է ամ բողջ օր գա նիզ մով 
և  ախ տա հա րում է մաս նա վո րա պես ա նոթ նե րը, նյար դա յին հա մա կար գը և 
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մա կե րի կամ նե րը: Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դից մա հա ցած նե րի դիա հերձ մամբ 
հայտ նա բեր վում է գլխու ղե ղի և  ող նու ղե ղի ար տա հայտ ված գե րար յու նու-
թյուն և  այ տուց, սե րոզ-հե մո ռա գիկ լեպ տո մե նին գիտ, մանր ար յու նա զե ղում-
ներ, նեկ րոզ ներ և  օ ջա խա յին էն ցե ֆա լիտ, ախ տա հար ված են նաև պա րա նո ցի 
սիմ պա թիկ հան գույց նե րը, ար ևա յին հյու սա կը, ծայ րա մա սա յին նյար դե րի մի-
ջող նա յին հան գույց նե րը: Ախ տա բա նա կան-կազ մա բա նա կան փո փո խու թյուն-
նե րը նույնն են, ինչ այլ հե մո ռա գիկ տեն դե րի դեպ քում:

Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը հա ճախ տևում է 2-4 օր: Պ րոդ րո մալ եր ևույթ ներ 

հազ վա դեպ են դիտ վում: Հի վան դու թյու նը սկսվում է հան կար ծա կի, բարձ րա-
նում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը և  ար դեն իսկ ա ռա ջին օ րե րին հաս նում է 39-
400C: Ա ռա ջա նում են ընդ հա նուր թու լու թյուն, ին տեն սիվ գլխա ցավ, տա րա-
ծուն մկա նա ցավ: Հի վանդ նե րի շար ժում նե րը դան դա ղ են, դժվա րու թյամբ են 
պա տաս խա նում հար ցե րին: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը պահ պան վում է բարձր 
3-4 օր, այ նու հետև դան դաղ, լի տիկ կեր պով իջ նում է հի վան դու թյան 7-10-րդ  
օ րե րին: Տեն դը հազ վա դեպ է տևում 7 օրից պա կաս կամ 10 օ րից ա վելի: Հի-
վանդ նե րի գրե թե կե սի դեպ քում դիտ վում են տեն դի կրկնա կի ա լիք ներ (ռե-
ցի դիվ ներ), հա ճախ հի վան դու թյան սկզբի 2-3-րդ  օ րե րին և շա րու նակ վում են 
4-14 օր: Հի վան դու թյան ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը 15-40 օր է:

Հի վան դու թյունից 1-2  օ ր անց գրե թե բո լոր հի վանդ նե րի մոտ ի հայտ է գա-
լիս հե մո ռա գիկ ցան: Դեմ քի, պա րա նո ցի և կրծ քա վան դա կի վե րին մա սե րի 
մաշ կը կարմ րած է, դեմ քը այ տուց ված: Ա ռա ջա նում է ար յու նա հո սու թյուն  քթից, 
թո քե րից, ա ղիք նե րից, ար գան դից: Ար յու նա զե ղում նե րը նկա տե լի են բկանց-
քի լոր ձա թա ղան թին, լնդե րին: Մաշ կի վրա տա րած ված է հե մո ռա գիկ ցան, 
պե տե խիա յից մինչև խո շոր ար յու նա զե ղում ներ, սրբոսկ րի շրջա նում ար յու նա-
զե ղում նե րը կա րող են վե րած վել խո շոր չա փի նեկ րո զի: Դիտ վում են ԶՃ-ի 
ան կում, սրտի տո նե րի խլա ցում, հնա րա վոր է բրա դի կար դիա, ա նո թա զար-
կի դիկ րո տիա և  ա ռան ձին էքստ րա սիս տո լա ներ: Հի վանդ նե րի շուրջ 30%-ի 
մոտ զար գա նում է թո քա բորբ (մանր օ ջա խա յին), կա րող են լի նել ե րի կամ նե րի 
ախ տա հար ման նշան ներ: Հի վան դու թյան ծանր ձևե րի դեպ քում դիտ վում են 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի մե նին գի տի և մե նին գոէն ցե ֆա լի տի 
նշան ներ: Ար յան մեջ ար տա հայտ ված է լեյ կո պե նիան (1200-2000 1 մկլ -ում), 
ԷՆԱ-ն բարձր չէ:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Ախ տո րոշ ման ժա մա նակ հաշ վի են առն վում հա մա ճա րա կա բա նու թյան 

տվյալ նե րը (էն դե միկ տե ղան քում լի նե լը, սե զո նայ նու թյու նը, տզե րի հար ձա-
կու մը, կրծող նե րի հետ շփու մը, հա մա ճա րա կա բա նա կան ի րա վի ճա կը և  այլն) 
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և բ նո րոշ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը (հան կար ծա կի սկիզբ, հե մո ռա գիկ հա-
մախ տա նի շի վաղ դրսևո րում նե ր և  այլն): Ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է ԿԿՌ-
ով, չե զո քաց ման ռեակ ցիա յով: Վի րու սը կա րող է ան ջատ վել ար յան մի ջից 
(հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին): Տար բե րվում են այլ հե մո ռա գիկ տեն դե րից, 
տզա յին էն ցե ֆա լի տից:

Բու ժու մը
Է թիոթ րոպ պրե պա րատ ներ չկան: Կա տար վում է պա թո գե նե տիկ բու ժում: 

Ն շա նակ վում է վի տա մին նե րի հա մա լիր: Երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա զար գա նա-
լիս նշա նակ վում են հա կա բիո տիկ ներ: 

Կան խա տե սու մը. մա հա ցու թյու նը մոտ 1% է:

Կան խար գե լու մը
Անձ նա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի պահ պա նում տզե րի հար ձա կու-

մից: Օգ տա գործ վում է պատ վաս տան յութ տզա յին էն ցե ֆա լի տի դեմ: Շ նոր հիվ 
հա րու ցիչ նե րի հա կած նա յին նմա նու թյան՝ զար գա նում է կա յուն ի մու նի տետ 
եր կու հի վան դու թյուն նե րի դեմ:
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Սուր վի րու սա յին հի վան դու թյուն է, պատ կա նում է բնա կան օ ջա խա յին 
զոո նոզ նե րին: Բ նու թագր վում է եր կա լիք տեն դով, ընդ հա նուր ին տոք սի կա-
ցիա յով և  ար տա հայտ ված թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Հա րու ցի չը հայտ նա գոր ծել է Մ. Կ. Չու մա կո վը 1945թ.: ՌՆԹ պա րու նա կող 

վի րուս է, պատ կա նում է Buniaviridae ըն տա նի քին, Nairovirus ցե ղին: 1956-ին 
տեն դով հի վանդ ե րե խա յի ար յու նից ան ջատ վել է նման հա կա ծին պա րու-
նա կող նույ նա կան վի րուս: Հա րու ցի չը ստա ցել Կոն գո վի րուս ան վա նու մը: 
Գնդաձև վի րիոն նե րի տրա մա գի ծը 92-96 նմ  է: Վի րու սի նկատ մամբ ա ռա վել 
զգա յուն են խո զե րի, սի րիա կան համս տեր նե րի, կա պիկ նե րի սաղմ նա յին ե րի-
կամ նե րի բջիջ նե րը: Լիո ֆի լի զաց ված վի ճա կում վի րու սը պահ պան վում է 2 
տա րուց ա վե լի: Տե ղա կայ վում է մաս նա վո րա պես ցի տոպ լազ մա յում:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Վի րու սի ռե զեր վո ւար են փոքր վայ րի կաթ նա սուն նե րը՝ ան տա ռա յին մու-

կը, գորշ նա պաս տա կը, ա կան ջա վոր ոզ նին: Փո խան ցող և կ րող են տզե րը՝ 
մեծ մա սամբ Hyalomma ցե ղից: Հի վան դու թյու նը բնու թագր վում է սե զո նայ նու-
թյամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը մա յի սից մինչև օ գոս տոս: Հի վան դու թյու նը դիտ վել է 
Ղ րի մում, Աստ րա խա նի, Ռոս տո վի մար զե րում, Կ րաս նո դա րի և Ս տավ րո պո լի 
երկ րա մա սե րում, ինչ պես նաև Մի ջին Ա սիա յում, Ճա պո նիա յում, Բուլ ղա րիա-
յում, նախ կին Հա րավս լա վիա յի փլու զու մից ա ռա ջա ցած երկր նե րում, Աֆ րի կա-
յում՝ մեծ մա սամբ Սա հա րա յից հա րավ երկր նե րում ( Կոն գո,  Կե նիա, Ու գան դա, 
Նի գե րիա և  այլն): Հի վան դա ցող նե րի 80%-ը 20-60 տա րե կան մար դիկ են:

Ախ տա ծա գու մը
Վա րա կի դռներն են մաշ կը, տզի խայթ ման մա սը կամ մանր վնաս վածք-

նե րը՝ հի վան դի ար յան շփվե լուց հե տո (ներ հի վան դա նո ցա յին վա րա կու մ): 
Վի րու սը ներ թա փան ցում է ար յան մեջ և կու տակ վում է ռե թի կու լոէն դո թե-
լա յին բջիջ նե րի հա մա կար գում՝ ա ռաջ նա յին վի րու սե միա: Երկ րոր դա յին՝ 
ա վե լի զանգ վա ծա յին վի րու սե միա յի ժա մա նակ ի հայտ են գա լիս ընդ հա-
նուր ին տոք սի կա ցիա, ա նոթ նե րի էն դո թե լի ախ տա հա րում, և զար գա նում է 
տար բեր աս տի ճան նե րի թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ: Ախ տա բա նաա-
նա տո միա կան փո փո խու թյուն նե րը բնու թագր վում են բազ մա թիվ ար յու նա-
հո սու թյուն նե րով, սա կայն բոր բո քա յին փո փո խու թյուն նե րը բա ցա կա յում են: 
Գլ խու ղե ղն ու թա ղանթ նե րը հի պե րե միկ են, այն տեղ հայտ նա բեր վում են 



122 | ՀԱՏՈՒԿ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

ար յու նա զե ղում ներ՝ 1-1,5 սմ տ րա մագ ծով, ուղե ղան յու թի վնաս վածք նե րով: 
Ամ բողջ ուղե ղան յու թում հայտ նա բեր վում են մանր ար յու նա զե ղում ներ: Ար-
յու նա զե ղում նե րը նույն պես դիտ վում են թո քե րում, ե րի կամ նե րում և  այլն: 
Ղ րիմ- Կոն գո տեն դի ախ տա ծագ ման վե րա բեր յալ շատ հար ցեր դեռևս հե-
տա զոտ ված չեն:

Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է 1-14 օր (հա ճախ՝ 2-7 օր): Նա խան շա նա յին 

եր ևույթ նե րը բա ցա կա յում են: Հի վան դու թյու նը սկսվում է հան կար ծա կի, հի-
վանդ նե րը կա րող են նշել նույ նիսկ հի վան դու թյան ժա մը: Մարմ նի ջեր մաս տի-
ճա նը ա րագ բարձ րա նում է (եր բեմն ցնցող դո ղէ րոց քով) և նույ նիսկ թեթև ձևի 
դեպ քում հաս նում է 39-40°С:

Ա ռաջ նա յին (նա խաար յու նա հո սա յին) շրջա նում նշվում են միայն ընդ-
հա նուր ին տոք սի կա ցիա յի նշան նե րը, ո րոնք բնո րոշ են ին ֆեկ ցիոն հի-
վան դու թյուն նե րից շա տե րին: Այս շրջա նում ա մե նա բարձր ջեր մու թյան 
ժա մա նակ նշվում է թու լու թյուն, ջարդ վա ծու թյուն, ողջ մարմ նում ցավ, 
ար տա հայտ ված գլխա ցավ, ցա վեր մկան նե րում և հո դե րում: Ա ռաջ նա յին 
շրջա նի ա վե լի հա ճախ ար տա հայ տու թյուն ներն են գլխապ տույ տը, ցա վե-
րը ձկնամ կան նե րում, վե րին շնչու ղի նե րի բոր բո քում նե րը: Միայն ո րոշ հի-
վանդ նե րի մոտ մինչ հե մո ռա գիկ շրջա նի սկսվե լը ի հայտ են գա լիս այդ 
հի վան դու թյա նը բնո րոշ ախ տա նիշ ներ՝ կրկնա կի փսխում, ո րը սննդի հետ 
կապ չու նի, ցա վեր գոտ կա տե ղի հատ վա ծում, ո րո վայ նում, ա ռա վե լա պես 
է պի գաստ րալ շրջա նում: Հիմ նա կան ախ տա նի շը մնում է բարձր ջեր մու-
թյու նը, ո րը տևում է 7-8 օր, ջեր մաս տի ճա նա յին կո րը հատ կա պես բնո րոշ 
է ղրիմ յան հե մո ռա գիկ տեն դին: Մաս նա վո րա պես հե մո ռա գիկ հա մախ տա-
նի շի ա ռա ջաց ման դեպ քում նշվում է ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցում մինչև սուբ-
ֆեբ րիլ, 1-2 օ րից մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը կրկին բարձ րա նում է, որն էլ 
այս հի վան դու թյա նը բնո րոշ «երկ սա պա տա վոր» ջեր մաս տի ճա նա յին կո րի 
պատ ճառն է: 

Հե մո ռա գիկ շրջա նը հա մա պա տաս խա նում է հի վան դու թյան ծաղկ ման 
շրջա նին: Հի վանդ նե րի մեծ մա սի մոտ հի վան դու թյան 2-4-րդ  օ րե րին (հազ-
վա դեպ 5-7-րդ  օ րե րին) մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա ա ռա ջա նում են հե-
մո ռա գիկ ցան, նե րար կում նե րի տե ղում՝ ար յու նա զե ղում ներ, կա րող է ա ռա ջա-
նալ ար յու նա հո սու թյուն (ստա մոք սից, ա ղիք նե րից և  այլն): Հի վան դի վի ճա կը 
կտրուկ վա տա նում է: Դեմ քի հի պե րե միան փոխ վում է գու նա տու թյան, դեմքն 
այ տուց վում է, ա ռա ջա նում է շրթունք նե րի ցիա նոզ, ակ րո ցիա նոզ: Մաշ կի ցա-
նը սկզբում պե տե խիալ է, բե րա նըմ պա նի լոր ձա թա ղան թի վրա ա ռաջ անում է 
է նան թե մա, կա րող են լի նել մաշ կի ա վե լի մեծ ար յու նա զե ղում ներ: Հ նա րա վոր 
են քթից, ար գան դից ար յու նա հո սու թյուն , ար յու նախ խում ներ, լնդե րի, լեզ վի, 
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շաղ կա պե նու ար յու նա հո սու թյուն: Թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի ար-
տա հայտ վա ծու թյամբ ո րոշ վում է հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճանն ու 
ել քը: Կան խա տե սա յին ան բա րեն պաստ են ստա մոք սից և  ա ղիք նե րից զանգ-
վա ծա յին ար յու նա հո սու թյուն նե րը: Հի վանդ նե րի վի ճա կը ա վե լի է վա տա նում, 
նշվում են գի տակ ցու թյան խան գա րում ներ: Բ նո րոշ են ո րո վայ նի շրջա նում 
ցա վե րը, փսխու մը, փոր լու ծու թյու նը, լյար դը մե ծա ցած է, շո շա փե լիս՝ ցա վոտ, 
Պաս տեր նաց կու ախ տա նի շը դրա կան է: Բ րա դի կար դիան վե րած վում է տա-
խի կար դիա յի, զար կե րա կա յին ճնշու մը ցածր է: Ո րոշ հի վանդ նե րի մոտ նշվում 
է սա կա վա մի զու թյուն, ա ճում է մնա ցոր դա յին ա զո տը: Ծայ րա մա սա յին ար յան 
մեջ հայտ նա բեր վում են լեյ կո պե նիա, հի պոք րոմ սա կա վար յու նու թյուն, թրոմ-
բո ցի տո պե նիա, ԷՆԱ-ն  ա ռանց էա կան փո փո խու թյուն նե րի է: Տեն դը տևում է 
10-12 օր: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի կար գա վո րու մը և  ար յու նա հո սու թյան դա-
դա րու մը բնո րո շում է ան ցու մը դե պի ա պա քին ման շրջան: Եր կա րատև պահ-
պան վում է աս տե նի զա ցիան (մինչև 1-2 ա միս): Ա ռան ձին հի վանդ նե րի դեպ-
քում կա րող են լի նել հի վան դու թյան թեթև ձևեր, ո րոնք ըն թա նում են ա ռանց 
ար տա հայտ ված թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի, սա կայն այդ դեպ քե րը 
մնում են չհայտ նա բեր ված:

Բար դու թյուն նե րը
Բար դու թյուն ներն են սեպ սի սը, թո քի այ տու ցը, օ ջա խա յին թո քա բոր բը, 

սուր ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյու նը, օ տի տը, թրոմ բոֆ լե բիտ նե րը:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Հաշ վի են առն վում հա մա ճա րա կա յին տվյալ նե րը (էն դե միկ տա րած քում 

գտնվե լը, սե զո նը, հա մա ճա րա կա բա նա կան ի րա վի ճա կը և  այլն), բնո րոշ կլի-
նի կա կան ախ տա նիշ նե րը՝ սուր սկիզբ, վաղ ա ռա ջա ցած և կտ րուկ ար տա-
հայտ ված թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը, եր կա լիք ջեր մաս տի ճա նա յին 
կո րը, լեյ կո պե նիան, սա կա վար յու նու թյու նը և  այլն:

Անհ րա ժեշտ է տարբերել սեպ սի սից, լեպ տոս պի րո զից, այլ հե մո ռա գիկ 
տեն դե րից: Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րից կա րող են կի րառ վել վի-
րու սի ան ջա տու մը (հնա րա վոր է 2-5-րդ օ րե րին, ունի ցածր զգայ ունու թյուն), 
ՊՇՌ-ն (զգա յուն է, ա րագ), հա կա ծին նե րի և հա կա մար մին նե րի (IgM/IgG)
հայտ նա բե րու մը:

Բու ժու մը
Է թիոտ րոպ բու ժում չու նի: Բու ժումն անց կաց վում է՝ ինչ պես այլ վի րու սա յին 

հե մո ռա գիկ տեն դե րի դեպ քում:
Կան խա տե սու մը լուրջ է: Մա հա ցու թյու նը հաս նում է 30%-ի և  ա վե լին:
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Կան խար գե լու մը և մի ջո ցա ռում ներն օ ջա խում
Մարդ կանց տզե րից պաշտ պա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է դրանց դեմ 

պայ քար մղել: Անհ րա ժեշտ է կան խար գե լել վա րա կը մարդ կան ցից, պահ պա-
նել զգու շու թյուն հի վան դին զննե լու բո լոր փու լե րում՝ նյութ վերց նե լիս, լա բո-
րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ: Օ ջախ նե րում կատար վում է վերջ-
նա կան ախ տա հա նում:
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ԼԱՍՍԱ ՏԵՆԴ (FEBRIS LASSA)

Լաս սա տեն դը սուր վի րու սա յին հե մո ռա գիկ հի վան դու թյուն է զոո նոզ նե րի 
խմբից՝ բնա կան օ ջա խայ նու թյամբ: Բ նու թագր վում է ծանր ըն թաց քով, բարձր 
մա հա ցու թյամբ, թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով, խո ցա յին բե րա նա բոր-
բով, շնչա ռա կան օր գան նե րի, ե րի կամ նե րի, կենտ րո նա կան նյար դա յին հա-
մա կար գի ախ տա հար մամբ, սրտամ կա նա բոր բով:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Հա րու ցի չը պատ կա նում է ա րե նա վի րուս նե րին, Arenavi-ridae ըն տա նի քին, 

Arenavirus ցե ղին: Ու նի հա կա ծին կապ այլ ա րե նա վի րուս նե րի հետ (լիմ ֆո ցի-
տար խո րեո մե նին գի տ, Հա րա վա յին Ա մե րի կա յի հե մո ռա գիկ տեն դե ր, Թա կա-
րի բե, Խու նին, Մա չու պո վի րուս նե ր և  այլն): Գն դաձև վի րիոն է, տրա մա գի ծը՝ 
70-150 նմ, ունի լի պի դա յին թա ղանթ, ո րի վրա տե ղա կայ ված են գա վա զա-
նաձև թա վիկ ներ մոտ 10 նմ  եր կա րու թյամբ, պա րու նա կում է ՌՆԹ: Վի րու սը 
լավ բազ մա նում է կա նաչ կա պի կի ե րի կա մի բջիջ նե րի միահ յուս վող կուլ տու-
րա յի մեջ, ո րոնց վրա 4-5 օր անց հայտ նա բեր վում է ցի տո պա թիկ ազ դե ցու-
թյուն: Ախ տա ծին է սպի տակ մկնե րի, ծո վա յին խո զուկ նե րի, կա պիկ նե րի ո րոշ 
տե սակ նե րի հա մար: 25-30 օ րա կան մկնե րի նե րու ղե ղա յին վա րակ ման դեպ-
քում վեր ջին ներս ոչն չա նում են հիվանդության 5-6-րդ  օ րը: Լաս սա տեն դի հա-
րու ցի չը դաս վում է մար դու հա մար ա ռա վել վտան գա վոր վի րուս նե րին. դրա 
դեմ անհ րա ժեշտ է պահ պա նել ա մե նա խիստ նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում-
ներ: Վի րու սը եր կա րատև կա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րում:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
1969-ին Լաս սա քա ղա քում ( Նի գե րիա) քա րո զիչ նե րի շրջա նում ա ռա ջա ցել 

է բարձր հպա վա րա կե լիու թյուն ունե ցող վի րու սա յին հի վան դու թյուն: Հե տա-
գա յում այդ հի վան դու թյան բռնկում նե րը դիտ վել են Սիե րա- Լեո նում և Լի-
բե րիա յում: Ին ֆեկ ցիա յի օ ջախ նե րի գո յու թյու նը շճա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րով ա պա ցուց վում է Աֆ րի կա յի այլ երկր նե րում (Փ ղոսկ րի ափ, Գ վի-
նեա, Մա լի, Մո զամ բիկ, Սե նե գալ և  այլն): Մա հա ցու թյու նը հաս նում է 36-67%-ի: 
Ին ֆեկ ցիա յի ռե զեր վո ւա րը բազ մապ տուկ առ նետն է (Mastomys natalensis), ո րը 
լայ նո րեն տա րած ված է Հա րա վա յին Աֆ րի կա յում: Հատ կան շա կան է վի րու-
սի եր կա րատև պեր սիս տեն ցիան վա րակ ված կեն դա նի նե րի մոտ, այն ար տա-
զատ վում է մե զով, թքով, հայտ նա բեր վում է շնչա ռա կան ուղի նե րի ար տա զա-
տու կում: Պահ պան վում է չո րա ցած ար տա զա տուկ նե րում:

Մար դը կա րող է վա րակ վել ա լի մեն տար և  օ դա փո շա յին ե ղա նա կով: Հի-
վանդ մար դը խիստ վտան գա վոր է շրջա պա տի հա մար: Վի րու սը հայտ նա-
բեր վել է ար յան մեջ, կղան քում, փսխման զանգ ված նե րում, մե զում, ինչ պես 
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նաև թքի ար տադ րու կում: Վա րակ վել կա րե լի է նաև օ դա կա թի լա յին ե ղա նա-
կով, ինչ պես նաև մաշ կի վրա հի վան դի ար յու նը և  ար տադ րուկ ներն ընկ նե լու 
մի ջո ցով, երբ վի րու սը ներ թա փան ցում է մաշ կի միկ րով նաս վածք նե րով: Այդ-
պես են վա րակ վում հի վանդ նե րին խնա մող բու ժաշ խա տող նե րը և լա բո րա-
տո րիա յի աշ խա տող նե րը հի վանդ նե րի նյու թե րը հե տա զո տե լիս: Հի վանդ նե րի 
կող մից վի րու սի ար տադ րու մը կա րող է շա րու նակ վել մինչև 1 ա միս և  ա վե լի: 
Չի բա ցառ վում տրանս մի սիվ փո խանց ման հնա րա վո րու թյու նը: Սե զո նայ նու-
թյու նը բա ցա կա յում է: Հ նա րա վոր է Լաս սա տեն դի ներ բե րում այլ երկր ներ 
(ին ֆեկ ցիա յի օ ջա խից ին կու բա ցիոն շրջա նում տե ղա փո խու թյան ժա մա նակ) և 
բռնկ ման զար գա ցում ին ֆեկ ցիա յի կոն տակ տա յին փո խանց ման հաշ վին:

Ախ տա ծա գու մը
Լաս սա տեն դի վի րուս նե րը կա րող են ներ թա փան ցել օր գա նիզմ տար բեր 

ե ղա նակ նե րով՝ շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թի և մար սո ղու թյան օր գան նե րի 
մի ջո ցով, մաշ կի միկ րով նաս ված քի մի ջո ցով վա րակ ված նյու թին շփվե լիս: Ին-
ֆեկ ցիա յի դար պաս նե րի հատ վա ծում հստակ փո փո խու թյուն ներ չեն դիտ վում: 
Սա կայն մար սո ղու թյան օր գան նե րի ար տա հայտ ված ախ տա հար ման առ կա-
յու թյու նը (սրտխառ նոց, փսխում, փոր լու ծու թյուն) հի վանդ նե րից ո մանց և  այլ 
հի վանդ նե րի դեպ քում շնչա ռա կան օր գան նե րը (թո քա բորբ, թո քե րի ուռուցք), 
հնա րա վոր է, պայ մա նա վոր ված լի նեն հա րու ցի չի ներդր ման վայ րով: Լաս սա 
տեն դի հատ կան շա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն է ին ֆեկ ցիա յի գե նե րա լի զա-
ցիան՝ վի րու սի հե մա տո գեն դի սե մի նա ցիա յի և բազ մա թիվ օր գան նե րի և հա-
մա կար գե րի ախ տա հար մամբ: Նախ և  ա ռաջ վնաս վում է ա նո թա յին պա տը, 
մե ծա նում է ա նոթ նե րի դյու րա բե կու թյու նը, ա ռա ջա նում են հե մոս տա զի խոր 
խան գա րում ներ, և  ա ռա ջա նում է դի սե մի նաց ված նե րա նո թա յին մա կար դե-
լիու թյան հա մախ տա նիշ՝ որ պես թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի ա ռա-
վել ար տա հայտ ված դրսևո րում: Կ լի նի կա կան պատ կե րում դրա գե րակշ ռու մը 
հիմք է ե ղել Լաս սա տեն դը վե րագ րե լու հե մո ռա գիկ տեն դե րի խմբին: Ար յու-
նա զե ղում նե րը (հա ճախ դի ֆուզ բնույ թի) ա ռա վել ար տա հայտ ված են ա ղիք-
նե րում, լյար դում, սրտամ կա նում, թո քե րում և գլ խու ղե ղում: Ա ռատ փսխման 
և փոր լու ծու թյան հետ ևան քով կա րող է զար գա նալ ջրազր կում՝ շրջա նա ռող 
ար յան ծա վա լի նվազ մամբ, ԶՃ անկ մամբ, ե րի կամ նե րի ֆունկ ցիա յի խախտ-
մամբ և հի պո վո լե միկ ցնցա կաթ վա ծի այլ ախ տանիշ նե րով: Հ նա րա վոր է սուր 
ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյուն: Եր բեմն զար գա նում է ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ 
շո կի պատ կեր: Լաս սա տենդ տա րած հի վանդ նե րի ար յան շի ճու կում դիտ վում 
են յու րա հա տուկ հա կա մար մին ներ: Տե ղա ճա րա կա յին տե ղանք նե րում հա կա-
մար մին նե րը հայտ նա բեր վում են բնակ չու թյան 5-10%-ի դեպ քում, իսկ միայն 
0,2%-ի դեպ քում դիտ վել են հի վան դու թյան կլի նի կա կան նշան ներ: Դա վկա-
յում է հի վան դու թյան ոչ ախ տան շա կան հնա րա վո րու թյան կամ թեթև ձևե րի 
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մա սին, ո րոնք մնում են չհայտ նա բեր ված: Լաս սա տեն դով երկ րորդ ան գամ 
հի վան դա ցում չի դիտ վում: Ի մու նի տե տի տևո ղու թյան մա սին տվյալ ներ չկան:

Ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է 3-17 օր: Պ րոդ րո մալ ախ տա նիշ ներ չկան: 

Հի վան դու թյու նը սկսվում է աս տի ճա նա բար: Յու րա քանչ յուր օր ա ճում են 
տեն դի ար տա հայտ վա ծու թյու նը և  ընդ հա նուր թու նա վոր ման ախ տա նիշ նե րը: 
Ա ռա ջին օ րե րին հի վանդ նե րը նշում են ընդ հա նուր թու լու թյուն, ջարդ վա ծու-
թյուն, ընդ հա նուր տկա րու թյուն, չա փա վոր մկա նա յին ցա վեր և գլ խա ցա վեր: 
Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է և 3-5 օր անց հաս նում է 39-400C-ի: 
Տեն դը կա րող է շա րու նակ վել 2-3 շա բաթ: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը չի իջ նում 
հա կա բիո տիկ ներ նշա նա կե լիս: Ե րե կո յան մարմ նի ջեր մաս տի ճանն էա կա նո-
րեն ա վե լի բարձր է, քան ա ռա վոտ յան, մշտա կան տի պի տեն դի ա ռա ջա ցու-
մը կան խա տե սո րեն ան բա րեն պաստ է: Տեն դի հետ միա ժա մա նակ ա ռաջ են 
գա լիս նաև թու նա վոր ման ախ տա նիշ նե րը (ջարդ վա ծու թյուն, աս տե նի զա ցիա, 
մկա նա յին ցա վեր, գի տակ ցու թյան խան գա րում): Դեմ քը և պա րա նո ցը կարմ-
րած են, եր բեմն պաս տո զա յին, լսնա պատ յան նե րի ա նոթ նե րը՝ գե րար յու նալց-
ված: Սկզբ նա կան շրջա նում հի վան դնե րի մե ծա մաս նու թյան շրջա նում (80%) 
ի հայտ է գա լիս բկանց քի հատ կան շա կան ախ տա հա րում: Սո վո րա բար հի-
վան դու թյան 3-րդ  օ րը նշիկ նե րի ա ղե ղիկ նե րի և փա փուկ քիմ քի վրա դիտ վում 
են նեկ րո տիկ-խո ցա յին փո փո խու թյուն նե րի օ ջախ ներ՝ դեղ նա մոխ րա գույն 
գու նա վոր մամբ, ո րոնք շրջա պատ ված են բաց հի պե րե միա յի գո տիով: Հե տա-
գա յում այդ խո ցա յին-նեկ րո տիկ տար րե րի քա նակն ա վե լա նում է, դրանք կա-
րող են միահ յուս վել, խո ցե րի վրա փա ռե րը եր բեմն հի շեց նում են ֆիբ րի նոզ 
(դիֆ թե րի տիկ) թա ղանթ ներ: Ար տա հայտ ված են տոն զի լի տի ախ տա նիշ նե րը, 
ըմ պա նի հե տին պա տը փոքր-ինչ փո փոխ ված է, լե զուն՝ չոր, փա ռա կա լած: Հի-
վան դու թյան 5-րդ  օ րը կա րող են ա ռա ջա նալ ցա վեր սրտագ դա լի շրջա նում, 
սրտխառ նոց, փսխում, ա ռատ հե ղու կա յին, ջրա յին կղանք: Եր բեմն զար գա-
նում է ջրազր կում (մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի չո րու թյուն, մաշ կի տուր գո րի 
նվա զում, ցիա նոզ, ԶՃ ան կում, օ լի գու րիա, ջղաձ գու թյուն ներ): Հի վան դու թյան 
ծանր ձևե րի դեպ քում 2-րդ շա բա թից կտրուկ ուժե ղա նում են թու նա վոր ման 
ախ տա նիշ նե րը, ա վե լա նում են թո քա բոր բը, թո քե րի այ տու ցը, միո կար դի տը, 
ար յան շրջա նա ռու թյան խան գա րու մը, դեմ քի և պա րա նո ցի այ տու ցը, կտրուկ 
ար տա հայտ ված հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը. այդ շրջա նում հնա րա վոր է մա-
հա ցու ելք:

Հի վան դի օբ յեկ տիվ զննման ժա մա նակ վաղ ի հայտ են գա լիս գե նե րա-
լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թիա, պա րա նո ցա յին ավ շա հան գույց նե րի ա ռա վել 
ար տա հայտ ված մե ծա ցում: 1-ին շա բաթ վա վեր ջում ա ռա ջա նում է էկ զան թե-
մա: Մաշ կի մեջ տար բեր չափ սե րի ար յու նա զե ղում նե րի հետ մեկ տեղ դիտ վում 
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են նաև այլ տար րեր (ռո զեոլ ներ, պա պու լա ներ, բծեր), եր բեմն ցա նը հի շեց նում 
է կարմ րու կի էկ զան թե մա: Դիտ վում է հա րա բե րա կան բրա դի կար դիա, իսկ 
եր բեմն՝ ա նո թա զար կի դիկ րո տիա, հե տա գա յում միո կար դի տի զար գաց ման 
դեպ քում բրա դի կար դիան փոխ վում է տա խի կար դիա յի: Սր տի սահ ման նե րը 
լայ նա ցած են, սրտի տո նե րը՝ խլա ցած, ԶՃ-ն՝ ի ջած: Դիտ վում են շնչա հեղ ձու-
թյուն, հազ, կող քի ծա կող ցա վեր, պեր կու տոր ձայ նի կար ճա ցում, չոր և թաց 
խզզոց ներ, եր բեմն՝ պլևրա յի շփման աղ մուկ, ռենտ գե նա բա նո րեն հայտ նա-
բեր վում են ին ֆիլտ րա տիվ փո փո խու թյուն ներ, եր բեմն՝ պլևրալ ար տա հո սում: 
Ար տա հայտ ված են մար սո ղու թյան օր գան նե րի փո փո խու թյուն նե րը: Բա ցի 
վաղ ա ռա ջա ցող նեկ րո տիկ ֆա րին գի տից, դիտ վում են ցա վեր սրտագ դա-
լի հատ վա ծում, սրտխառ նոց, փսխում, հար պոր տա յին հատ վա ծում գռգռոց 
և ցա վեր, ջրա յին ա ռատ կղանք: Լ յար դը մե ծա ցած է, շո շա փե լիս ցա վոտ է: 
Եր բեմն զար գա նում է աս ցիտ: Ն յար դա յին հա մա կար գում ար տա հայտ ված են 
ուժեղ գլխա ցա վը, մե նին գեալ ախ տա նիշ նե րը (ող նու ղե ղա յին հե ղու կի նոր մալ 
ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում), գի տակ ցու թյան խան գա րում նե րը, գլխապ տույ տը, 
աղ մուկն ա կանջ նե րում, կա րող է եր ևան գալ լսո ղու թյան լրիվ ան կում: Ա ռող-
ջաց ման շրջա նում եր կա րատև պահ պան վում է աս թե նի զա ցիան, դիտ վում է 
մա զա թա փու թյուն:

Ծայ րա մա սա յին ար յու նը հե տա զո տե լիս նկատ վում են լեյ կո ցի տոզ՝ լեյ կո-
ցի տա յին բա նաձ ևի դե պի ձախ տե ղա շար ժով, թրոմ բո ցի տո պե նիա, պրոթ-
րոմ բի նի պա րու նա կու թյան նվա զում, ա մի նոտ րանս ֆե րա զի ակ տի վու թյան 
բարձ րա ցում, դրա կան թի մո լա յին փոր ձարկ, ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու-
թյան դեպ քում ար յան մեջ մի զան յու թի պա րու նա կու թյան շա տա ցում: Մե զը 
հե տա զո տե լիս բնու թագ րա կան են պրո թեի նու րիան (հա ճախ 2 գ/լ-ից բարձր), 
ցի լինդ րու րիան:

Բար դու թյուն ներն են՝ թո քա բոր բը, միո կար դիտ նե րը, փսի խոզ նե րը:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րակ ված ախ տո րո շու մը
Հի վան դու թյան վտան գա վոր բնույ թը և խիստ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում-

նե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման անհ րա ժեշ տու թյունն ա ռա վել կար ևոր 
են դարձ նում կլի նի կա կան վաղ ախ տո րո շու մը, քա նի որ հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա տուկ մե թոդ նե րի արդ յունք նե րը կա րե լի է ստա նալ միայն ա վե լի ուշ 
ժամ կետ նե րում:

Հի վան դու թյան սկզբնա կան շրջա նում Լաս սա տենդն անհ րա ժեշտ է 
տարբերել բազ մա թիվ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րից՝ ո րո վայ նա յին տի ֆից, 
ստրեպ տո կո կա յին ան գի նա յից, բկանց քի դիֆ թե րիա յից, թո քա բոր բից, ո րոնք 
ա ռա ջա ցել են պնևմո կո կե րից, լե գիո նել լա նե րից, խլա մի դիա յից, ռիկ ետ ցիա յից, 
մա լա րիա յից, դե ղին տեն դից, Ղ րիմ- Կոն գո հե մո ռա գիկ տեն դից, կարմ րու կից, 
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հեր պան գի նա յից: Մեծ նշա նա կու թյուն ունեն հա մա ճա րա կա բա նա կան նա-
խադր յալ նե րը (տե ղա ճա րա կա յին տե ղանք ժա մա նել ոչ շուտ, քան հի վան դու-
թյան զար գա ցու մից 17 օր ա ռաջ), և հատ կան շա կան են կլի նի կա կան ախ տա-
նիշ նե րը, մաս նա վո րա պես ծանր ըն թաց քը, տեն դի հա մադ րու թյունը, ըմ պա նի 
խո ցա յին-նեկ րո տիկ փո փո խու թյուն նե րը, փսխում նե րը, փոր լու ծու թյու նը, հե-
մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը, ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյու նը: Ն շա նա կու-
թյուն ունեն հա կա բիո տիկ նե րի, հա կա մա լա րիա յին և  այլ քի միա թե րապև տիկ 
պրե պա րատ նե րի ազ դե ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը, ինչ պես նաև սո վո րա կան 
բակ տե րիա բա նա կան և պա րա զի տա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի բա ցա-
սա կան արդ յունք նե րը:

Ախ տո րո շու մը
Ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է շճա բա նա կան ե ղա նա կով Լաս սա տեն դի 

նկատ մամբ հա կա ծին նե րի տիտ րե րի 4 ան գամ և  ա վե լի ա ճով: Կի րառ վում է 
հա կա մար մին նե րի ա նուղ ղա կի ֆլյո րենս ցեն ցիա յի մե թո դը կամ հայտ նա բեր-
վում են հա տուկ հա կա մար մին ներ Լաս սա վի րու սի նկատ մամբ (IgM): Լաս սա 
տեն դի ախ տո րո շու մը քիչ հա վա նա կան է, ե թե հի վան դու թյան 14-րդ  օ րը IgM 
դա սի հա կա մար մին նե րը բա ցա կա յում են: Լաս սա տեն դի վի րու սի ար տադ րու-
մը հնա րա վոր է միայն հա տուկ պաշտ պա նա կան սար քա վո րում ունե ցող լա բո-
րա տո րիա նե րում: Անհ րա ժեշտ է խիստ պահ պա նել պաշտ պա նու թյան մի ջոց-
նե րը վի րուս պա րու նա կող նյու թե րով աշ խա տե լիս (ար յուն, մեզ և  այլն): Վի-
րու սը կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ախ տա բա նաա նա տո միա կան նյու թից (լյարդ, 
փայ ծաղ, ե րի կամ ներ, սիրտ):

Բու ժու մը
Բո լոր հի վանդ նե րը են թա կա են հոս պի տա լի զաց ման և խիստ մե կու սաց-

ման: Հա տուկ թե րա պիա յի հա մար կա րե լի է նե րար կել 250-500 մլ ս պե ցի ֆիկ 
շի ճուկ կամ Լաս սա տեն դով հի վան դի պլազ մա, ո րը վերց վել է ա վե լի վաղ, 
քան ա ռող ջա նա լուց հե տո 2 ա միս անց: Սե րո թե րա պիա յի արդ յու նա վե տու-
թյու նը չա փա վոր է, իսկ նման շի ճուկ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը խիստ 
հազ վա դեպ է:

Հե ռան կա րա յին է ռի բա վի րի նի կի րա ռու մը (վի րա զոլ): Ռի բա վի րին ստա-
ցած Լաս սա տեն դով 20 հի վանդ նե րից 19-ը ողջ են մնա ցել, իսկ այն 16 հի-
վանդ նե րից, ո րոնց նե րարկ վել է ի մու նա յին պլազ մա, ողջ են մնա ցել միայն 
6-ը: Է թիոտ րոպ թե րա պիա չստա ցած 18 հի վանդ նե րից ողջ են մնա ցել 7 մարդ: 
Վի րա զո լը նշա նակ վել է հետ յալ սխե մա յով՝ սկզբում կա տա րել են նե րե րա կա-
յին նե րար կում 2 գ պ րե պա րատ, այ նու հետև 1 գ՝ 6 ժամ անց, 4 օր վա ըն թաց քում, 
հե տա գա 6 օ րե րին՝ 0,5 գ՝ յու րա քանչ յուր 8 ժա մը մեկ: Հիմ նա կա նում կի րառ-
վում են պա թո գե նե տիկ թե րա պիա յի մե թոդ նե րը: Նախ և  ա ռաջ անհ րա ժեշտ է 
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հաս նել ջրազրկ ման և  ա ցի դո զի վե րաց ման: Դ րա հա մար օգ տա գործ վում են 
տար բեր լու ծույթ ներ: Ին ֆեկ ցիոն-թու նա վոր ցնցա կաթ ված զար գա նա լու դեպ-
քում նշա նակ վում է հա մա պա տաս խան թե րապև տիկ մի ջո ցա ռում նե րի հա մա-
լիր, ինչ պես նաև վի տա մին ներ:

Կան խա տե սու մը լուրջ է: Հի վան դու թյունն ըն թա նում է շատ ծանր, մա հա-
ցու թյու նը 36-67% է: Ե թե հի վան դը չի մա հա նում սուր շրջա նում, ա պա հի վան-
դու թյան բո լոր դրսևո րում ներն աս տի ճա նա բար նվա զում են: Հի վանդն ամ-
բող ջա պես ա ռող ջա նում է՝ ա ռանց մնա ցոր դա յին եր ևույթ նե րի:

Կան խար գե լու մը և  օ ջա խում մի ջո ցա ռում նե րը
Լաս սա տեն դը հա տուկ վտան գա վոր վի րու սա յին հի վան դու թյուն նե րից է: 

Անհ րա ժեշտ է խստո րեն անց կաց նել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ՝ հաշ վի 
առ նե լով փո խանց ման օ դա կա թի լա յին և կոն տակ տա յին ե ղա նա կը: Հի վան դին 
մե կու սաց նում են բոք սում, իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում հա տուկ պլա ստիկ 
և  ա պա կե-մե տա ղա կան խցիկներում՝ ինք նա վար կյան քի ա պա հով մամբ: Աշ-
խա տա կազ մը պետք է աշ խա տի պաշտ պա նա կան հա գուս տով: Հի վան դի հա-
մար ա ռանձ նաց վում են գոր ծիք ներ և  ա մա նե ղեն: Մե կու սա ցու մը շա րու նակ-
վում է հի վան դու թյան սկզբից 30 օ րից ոչ պա կաս, շփում ունե ցող նե րին հետ-
ևե լը շա րու նակ վում է 17 օր: Կա տար վում է եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում:
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Մար բուր գի տեն դը (հո մա նիշ ներ՝ Մար բուր գի հի վան դու թյուն, Մա րի դի հե-
մո ռա գիկ տենդ, Ցեր կո պի տեկ յան տենդ, Marburg diseases) սուր վի րու սա յին 
հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագր վում է ծանր ըն թաց քով, բարձր մա հա ցու-
թյան աս տի ճա նով, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով, լյար դի, ստա մոք սա ղի քա-
յին ուղու և կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հար մամբ:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
Մար բուր գի և Է բո լա յի վի րուս ներն ի րենց կազ մա բա նու թյամբ չեն տար-

բեր վում, սա կայն տար բեր վում են հա կած նա յին կա ռուց ված քով: Հատ կան շա-
կան է պո լի մոր ֆիզ մը, վի րիոն նե րը կա րող են լի նել որ դան ման, պա րու րաձև 
և կ լոր: Դրանց եր կա րու թյու նը տա տան վում է 665-1200 նմ, լայ նա կի հատ ման 
տրա մա գի ծը՝ 70-80 նմ: Ըստ ուլտ րա կա ռուց ված քի և հա կա ծին կազ մի՝ տար-
բե րվում են վի րուս նե րի բո լոր տե սակ նե րից: Վի րու սա յին մաս նիկ նե րը պա-
րու նա կում են ՌՆԹ և լի պոպ րո տեին, հե մագլ յու տի նին նե րի և հե մո լի զին նե րի 
առ կա յու թյուն չի հայտ նա բեր վել: Հա կա ծին ակ տի վու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է վի րու սա յին մաս նիկ նե րով, լու ծե լի հա կած նի առ կա յու թյունն ա պա ցուց ված 
չէ: Վի րուս ներն ան ջատ վում և  ա ճում են ծո վա խո զուկ նե րի ու կա նաչ կա պիկ-
նե րի ե րի կամ նե րի բջիջ նե րի կուլ տու րա յում: Հ յուս վածք նե րի կուլ տու րա նե րի 
փոխ ցանք սի ժա մա նակ վի րու սը թող նում է ոչ ամ բող ջա կան ցի տո պա թիկ 
արդ յունք կամ բո լո րո վին չի ա ռա ջաց նում այն: Դաս վում է Filoviridae ըն տա-
նիիքն, Lyssavirus ցե ղին:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Հի վան դու թյան ա ռա ջին բռնկում նե րը նկա րագր վել են 1967-ին միա ժա-

մա նակ Մար բուրգ և Ֆ րանկ ֆուրտ-ըն- Մայն քա ղաք նե րում, իսկ մեկ հի վանդ 
այդ ժա մա նակ հե տա զոտ վել է Հա րավս լա վիա յում: Հիմ նա կա նում  ին ֆեկ-
ցիա յի աղբ յուր են ե ղել աֆ րիկ յան կա նաչ կա պիկ նե րի հյուս վածք նե րը։ Ե ղել 
են նաև երկ րոր դա յին դեպ քեր: Ա ռաջ նա յին վա րակ ված 25 հի վանդ նե րից 7-ը 
մա հա ցել են: Հե տա գա յում նմա նա տիպ հի վան դու թյուն ներ դիտ վել են Սու դա-
նում ( Մա րի դի գյու ղի շրջա նում, հի վան դու թյու նը կոչ վեց Մա րի դի տենդ), Կե-
նիա յում, Հա րա վաֆ րիկ յան Հան րա պե տու թյու նում: Բ նու թյան մեջ բո լոր այդ 
բռնկում նե րի դեպ քում վա րա կի աղբ յուր և վի րու սի ռե զեր վո ւար են աֆ րիկ յան 
կա նաչ կա պիկ նե րը (Ceropithecus aethiops), ո րոնց դեպ քում վա րա կը կա րող է 
ըն թա նալ ի նա պա րանտ ե ղա նա կով: Այլ կեն դա նի նե րի մաս նակ ցու թյու նը վա-
րա կի բնա կան օ ջախ նե րում, ինչ պես նաև կա պիկ նե րին վա րա կի փո խանց ման 
մի ջոց նե րը դեռ հե տա զոտ ված չեն:
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Հի վանդ մար դը վտան գա վոր է շրջա պա տի հա մար: Վի րու սի փո խան ցու մը 
կա տար վում է քիթըմ պա նա յին լոր ձով, մե զով, վա րա կիչ է նաև հի վանդ նե րի 
ար յու նը: Մար դը կա րող է վա րակ վել օ դա կա թի լա յին ճա նա պար հով վի րու սը 
շաղ կա պե նի նե րի, ինչ պես նաև մաշ կի վրա ընկ նե լիս (ա սե ղով պա տա հա կան 
նե րար կում ներ կամ կտրվածք ներ), չի բա ցառ վում վա րա կի փո խանց ման սե-
ռա կան ճա նա պար հը (վի րու սը հայտ նա բեր վում է սերմ նա հե ղու կում): Հի վան-
դա ցած մար դու օր գա նիզ մում վի րու սը կա րող է պահ պան վել մինչև 3 ա միս:

Ախ տա ծա գու մը
Վա րա կի դար պաս ներն են վնաս ված մաշ կը, լոր ձա թա ղանթ նե րը (բե րա նի 

խո ռո չը, աչ քե րը): Բ նո րոշ է վի րու սի տա րա ծու մը և բազ մա ցու մը տար բեր օր-
գան նե րում և հ յուս վածք նե րում (լյարդ, փայ ծաղ, թո քեր, ոսկ րա ծուծ, ձվա րան-
ներ և  այլն): Վի րու սը եր կա րատև հայտ նա բեր վում է ար յան մեջ, սպեր մա յում 
(մինչև 12 շա բաթ): Ախ տա բա նա կան-հյուս վա ծքա բա նա կան փո փո խու թյուն-
նե րը նկատ վում են լյար դում (լյար դա յին բջիջ նե րի ճար պա կա լում, ա ռան ձին 
բջիջ նե րի նեկ րո բիոզ, բջջա յին ին ֆիլտ րա ցիա), ե րի կամ նե րում (ե րի կա մա յին 
խո ղո վա կիկ նե րի է պի թե լի ախ տա հա րում), փայ ծա ղում, սրտամ կա նում, թո քե-
րում, բազ մա թիվ մանր ար յու նա զե ղում ներ տար բեր օր գան նե րում (գլխու ղեղ 
և  այլն):

Ախ տո րո շու մը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը տևում է 2-16 օր: Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը, ըն-

թաց քի ծան րու թյու նը և  ել քը, ո րոնք նկա րագր ված են որ պես Մար բուր գի տենդ 
և Մա րի դի հե մո ռա գիկ տենդ, չեն տար բեր վում միմ յան ցից: Նա խան շա նա յին 
շրջա նը բա ցա կա յում է: Հի վան դու թյու նը սկսվում է սուր՝ մարմ նի ջեր մաս տի-
ճա նի կտրուկ բարձ րա ցու մով մինչև բարձր մա կար դա կի, հա ճախ դո ղէ րոց քով: 
Հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րից դիտ վում են ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիա յի 
նշան ներ (գլխա ցավ, թու լու թյուն, մկա նա յին ցա վեր և հո դա ցա վեր), մի քա նի 
օր անց ա վե լա նում են ստա մոք սա ղի քա յին ուղու ախ տա հա րու մը, հե մո ռա գիկ 
հա մախ տա նի շը, զար գա նում է ջրազր կում, խան գար վում է գի տակ ցու թյու նը:

Սկզբ նա կան շրջա նում հի վան դը գան գատ վում է տար բեր բնույթ ի կամ 
ա ռա վել ար տա հայտ ված ճա կա տա յին գլխա ցա վերից, կրծքա վան դա կի շրջա-
նում ծա կող բնույ թի ցա վե րից, ո րոնք ուժե ղա նում են շնչա ռու թյան ժա մա նակ, 
հետկր ծոսրկ րա յին ցա վե րից, եր բեմն չոր հա զից: Կո կոր դում ա ռա ջա նում է չո-
րու թյան զգա ցում և ցավ: Նշ վում է ըմ պա նի լոր ձա թա ղան թի կարմ րու թյուն, 
լեզ վի ծայ րը և  եզ րե րը կար միր են, կարծր և փա փուկ քիմ քի, լեզ վի վրա ա ռա-
ջա նում են բշտիկ ներ, ո րոնք բաց վե լիս ձևա վո րում են մա կե րե սա յին է ռո զիա-
ներ։ Ի տար բե րու թյուն Լաս սա տեն դի՝ ար տա հայտ ված նեկ րոզ չի դիտ վում: 
Հատ կա պես մեջ քի, պա րա նո ցի, ծա միչ մկան նե րի լար վա ծու թյու նը բարձր է, 
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դրանց շո շա փու մը՝ ցա վոտ: Հի վան դու թյան 3-4-րդ  օ րե րից ա վե լա նում են ո րո-
վայ նի կծկան քան ման ցա վե րը: Կ ղան քը ջրիկ է, հի վանդ նե րի մի մա սի դեպ քում 
կղան քում դիտ վում է ար յան խառ նուրդ (եր բեմն մա կար դուկ նե րով), դիտ վում 
են նաև ս տա մոք սա ղի քա յին ար յու նա հո սու թյան (մե լե նա) նշան ներ: Ա ռան ձին 
հի վանդ նե րի դեպ քում ա ռա ջա նում է փսխում լե ղու և  ար յան խառ նուր դով: 
Փոր լու ծու թյու նը դիտ վում է գրե թե բո լոր հի վանդ նե րի դեպ քում (83%), տևում է 
մոտ մեկ շա բաթ, փսխու մը ա վե լի հազ վա դեպ է լի նում (68%), տևում է 4-5 օր:

Հի վանդ նե րի մի մա սի դեպ քում հի վան դու թյան 4-5-րդ  օ րը ի րա նի վրա 
ա ռա ջա նում է ցան (եր բեմն կարմ րու կան ման), ո րոշ հի վանդ նե րի դեպ քում մա-
կու լո պա պուլ յոզ ցա նի զու գակց մամբ կա րող են դիտ վել վե զի կուլ յոզ տար րեր: 
Ցա նը տա րած վում է վե րին վեր ջույթ նե րի, պա րա նո ցի, դեմ քի վրա: Եր բեմն 
ան հանգս տաց նում է մաշ կի քո րը: Հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ զար գա նա լիս ի 
հայտ է գա լիս ար յու նա զե ղում ներ մաշ կի (հի վանդ նե րի 62%-ի դեպ քում), շաղ-
կա պե նու, լոր ձա թա ղան թի վրա, բե րա նի խո ռո չում: Այդ ժա մա նակ ի հայտ են 
գա լիս քթից, ար գան դից, ինչպես նաև ստա մոք սա ղի քա յին ար յու նա հո սու-
թյուն : 1-ին, եր բեմն 2-րդ շա բաթ վա վեր ջում ին տոք սի կա ցիա յի նշան նե րը հաս-
նում են ա ռա վե լա գույն ար տա հայտ վա ծու թյան: Ի հայտ են գա լիս ջրազրկ ման, 
ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կի ախ տա նիշ ներ: Եր բեմն դիտ վում են ջղաձ գում ներ, 
գի տակ ցու թյան կո րուստ: Այդ շրջա նում հի վանդ նե րը հա ճախ մա հա նում են:

Ար յու նը հե տա զո տե լիս դիտ վում են լեյ կո պե նիա, թրոմ բո ցի տո պե նիա, 
ա նի զո ցի տոզ, պոյ կի լո ցի տոզ, է րիթ րո ցիտ նե րի բա զո ֆիլ հա տի կա վո րում: 
Ող նու ղե ղա յին հե ղու կը նույ նիսկ ուղե ղա յին թա ղանթ նե րի գրգռման նշան նե-
րով հի վանդ նե րի դեպ քում մնում է ան փո փոխ: Ա պա քին ման շրջա նը ձգվում է 
3-4 շա բա թով: Այդ ժա մա նակ դիտ վում են ճա ղա տա ցում, պար բե րա բար ցա-
վեր ո րո վայ նի շրջա նում, ա խոր ժա կի վատ թա րա ցում և  եր կա րատև հո գե կան 
խան գա րում ներ: Ուշ բար դու թյուն նե րից են լայ նա կի միե լի տը և  ուվեի տը: 

Ախ տո րո շու մը և տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը
Հի վան դու թյու նը հայտ նա բե րե լիս էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հա մա-

ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը ( Մար բուրգ տեն դի բնա կան օ ջախ նե րով տե-
ղանք նե րի այ ցե լու թյուն, աֆ րիկ յան կա պիկ նե րի հյուս վածք նե րի շուրջ աշ խա-
տանք, շփում հի վանդ նե րի հետ): Հատ կան շա կան է կլի նի կա կան պատ կե րը՝ 
հի վան դու թյան սուր սկիզ բը, ծանր ըն թաց քը, բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան-
թի վե զի կուլ յոզ-է րո զիվ փո փո խու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, հե մո ռա գիկ հա-
մախ տա նի շը, էկ զան թե ման, փոր լու ծու թյու նը, փսխու մը, ջրազր կու մը, կենտ-
րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի ծանր ախ տա հա րու մը (գի տակ ցու թյան 
խան գա րում, մե նին գեալ հա մախ տա նիշ), ծայ րա մա սա յին ար յան բնո րոշ փո-
փո խու թյուն նե րը: Ո րո շա կի նշա նա կու թյուն ունեն արդ յուն քի բա ցա կա յու թյու-
նը հա կա բիո տիկ ներ, քի միա թե րապև տիկ և հա կա մա լա րիա յի պրե պա րատ ներ 
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ըն դու նե լիս, սո վո րա կան ման րէա բա նա կան և մա կա բու ծա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի բա ցա սա կան արդ յունք նե րը:

Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի յու րա հա տուկ մե թոդ նե րը հնա րա-
վո րու թյուն են տա լիս հայտ նա բե րե լու վի րու սը կամ հա կա մար մին նե րը դրա 
նկատ մամբ: Վի րուս պա րու նա կող նյու թով աշ խա տան քը կա տար վում է կան-
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը պահ պա նե լով և հա տուկ սար քա վոր ված լա բո րա-
տո րիա նե րում: Ն յու թը լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի դեպքում վերց նե լիս 
անհ րա ժեշտ է պահ պա նել փա թե թա վոր ման և տե ղա փոխ ման կա նոն նե րը, 
ո րոնք խոր հուրդ են տրվում հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի հա մար (տե-
ղա վո րել մե տա ղա կան բիք սե րում): Հի վան դի ար յան շի ճու կում հա կա մար մին-
նե րը ո րոշ վում են ի մու նոֆլ յո ւո ռես ցեն տա յին մե թո դով:

Պետք է տարբերել այլ հե մո ռա գիկ տեն դից ( Լաս սա, Ղ րիմ- Կոն գո), տիֆ-
պա րա տի ֆա յին հի վան դու թյուն նե րից, մա լա րիա յից, կարմ րու կից, մե նին գո կո-
կա յին ին ֆեկ ցիա յից:

Բու ժու մը
Է թիոթ րոպ թե րա պիա չի մշակ վել: Ռե կոն վա լես ցենտ նե րի շի ճու կը չի տա-

լիս ո՛չ կան խար գե լիչ, ո՛չ  էլ թե րապև տիկ արդ յունք: Չ կան արդ յու նա վետ հա-
կա վի րու սա յին քի միապ րե պա րատ ներ: Հիմ նա կան նշա նա կու թյուն ունի պա-
թո գե նե տիկ թե րա պիան: Կա տար վում են համալիր  մի ջո ցա ռում նե ր՝ ուղղ ված 
ջրազրկ ման և  ին ֆեկ ցիոն-տոք սիկ շո կի դեմ: Նե րե րա կա յին կա թի լա յին ե ղա-
նա կով նե րարկ վում է 70-90 մգ պ րեդ նի զո լոն, 10 000 ՄՎ հե պա րին, 10%-ա նոց 
գլյու կո զա յի լու ծույթ, հե մո դեզ (մինչև 300 մլ): Հի վան դու թյունն ըն թա նում է 
լեյ կե պե նիա յով և  ի մու նա բա նա կան ակ տի վու թյան նվազ մամբ: Դ րա նով պայ-
մա նա վոր ված՝ յու րա քանչ յուր 10 օ րը մեկ անհ րա ժեշտ է ներմ կա նա յին ե ղա նա-
կով նե րար կել նոր մալ մար դու ի մու նոգ լո բու լին. 10-15 մլ՝ սուր շրջա նում և 6 մլ՝  
ա պա քին ման շրջա նում:

Կան խա տե սու մը միշտ լուրջ է: Ընդ հա նուր մա հա ցու թյու նը 25% է, մա հը սո-
վո րա բար վրա է հաս նում հի վան դու թյան 8-16-րդ  օ րե րին:

Կան խար գե լու մը և մի ջո ցա ռում ներն օ ջա խում
Մար բուրգ տեն դով հի վանդ նե րը են թա կա են պար տա դիր հոս պի տա լաց-

ման և  ա ռան ձին բոք սում խիստ մե կու սաց ման: Պահ պան վում են բո լոր նա-
խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում նե րը (տե՛ս « Լաս սա յի տենդ»):
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Է բո լա յի տեն դը սուր վի րու սա յին, խիստ հպա վա րա կա յին հի վան դու թյուն 
է, ո րը բնու թագր վում է ծանր ըն թաց քով, բարձր մա հա ցու թյամբ և հե մո ռա գիկ 
հա մախ տա նի շի զար գաց մամբ:

Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
1976-ին Հա րա վա յին Սու դա նում և Հ յու սի սա յին Զաի րում բռնկվեց հե մո-

ռա գիկ տեն դի հա մա ճա րա կը: Սու դա նում հի վան դա ցել են մոտ 300 մարդ, 
մա հա ցել՝ 151-ը, Զաի րում հի վան դա ցել են 237-ը, ո րոն ցից 211-ը մա հա ցել են: 
Վի րուսն ա ռանձ նաց վել է Զաի րում, Է բո լա գե տի շրջա կայ քում, այս տե ղից էլ՝ 
Է բո լա տեն դի ան վա նու մը: Իր կազ մա բա նա կան հատ կա նիշ նե րով Է բո լա վի-
րու սը չի տար բեր վում Մար բուրգ վի րու սից, սա կայն ունի այլ հա կա ծին: Դաս-
վում է նաև ռաբ դո վի րուս նե րի ըն տա նի քին, լիս սա վի րուս նե րի ցե ղին (նկ. 28):

Հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը
Վի րու սի ռե զեր վո ւա րը կրծող ներն են, ո րոնք բնակ վում են մարդ կանց 

բնա կա վայ րե րի մոտ: Հի վանդ մար դը վտան գա վոր է շրջա պա տող նե րի հա-
մար: Նշ վել են ին ֆեկ ցիա յի փո խանց ման երկ րոր դա յին և  եր րոր դա յին դեպ քեր 
հիմ նա կա նում հոս պի տա լի անձ նա կազ մում: Վի րու սը հի վանդ նե րի շրջա նում 
պահ պան վում է մոտ 3 շա բաթ: Հ նա րա վոր է ին ֆեկ ցիա յի փո խան ցում ան բա-
վա րար վա րա կա զերծ ված ա սեղ նե րի և  այլ գոր ծիք նե րի մի ջո ցով:

Ախ տա ծա գու մը
Ին ֆեկ ցիա յի դար պաս ներն են շնչա ռա կան ուղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը 

և մաշ կի միկ րով նաս ված քը: Ին ֆեկ ցիա յի դար պաս նե րի մա սում տե սա նե լի 
փո փո խու թյուն ներ չեն զար գա նում: Հատ կան շա կան է ին ֆեկ ցիա յի ա րագ գե-
նե րա լի զա ցիա՝ ընդ հա նուր թու լու թյան և թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի 
զար գաց մամբ: Տե ղա ճա րա կա յին շրջան նե րում բնակ չու թյա նը հե տա զո տե լիս 
7%-ի դեպ քում հայտ նա բեր վել են Է բո լա վի րու սի նկատ մամբ հա կա մար մին-
ներ, ո րը վկա յում է հի վան դու թյան թեթև և նույ նիսկ ա նախ տա նիշ ըն թաց քի 
մա սին, և ո րոնք, սա կայն, հայտ նա բեր ված չեն:

Ախ տա նիշ նե րը և  ըն թաց քը
Ին կու բա ցիոն շրջա նը շա րու նակ վում է 4-6 օր: Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ-

նե րով Է բո լա յի տեն դը նման է Մար բուր գի տեն դին: Հի վան դու թյան տար բեր 
ծան րու թյան և մա հա ցու ել քե րի հա ճա խա կա նու թյու նը տե ղա ճա րա կա յին 
բռնկում նե րի ժա մա նակ տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում պայ մա նա վոր ված է 
կեն սա բա նա կան և հա կած նա յին տար բե րու թյուն նե րով, վի րու սի շտա մե րով: 
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Հի վան դու թյու նը սկսվում է սուր, հի վանդ նե րին ան հանգս տաց նում են ուժեղ 
գլխա ցա վը, մկա նա ցա վե րը, փոր լու ծու թյու նը, ո րո վայ նի ցա վե րը: Փոքր-ինչ 
ուշ ի հայտ են գա լիս չոր հա զը և կրծ քա վան դա կում կծկող ցա վե րը, զար գա-
նում են ջրազրկ ման նշան ներ: Հի վան դու թյան 5-7-րդ  օ րե րին ի հայտ է գա-
լիս մա կու լո պա պուլ յոզ ցան, ո րը վե րա նա լուց հե տո դիտ վում է մաշ կի թե փո-
տում: Հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը դրսևոր վում է քթից ար յու նա հո սու թյամբ, 
ար յու նա յին փսխմամբ, ար գան դից ար յու նա հո սու թյուն , հղի նե րի մոտ ա ռա-
ջա նում է վի ժում: Ար յու նը հե տա զո տե լիս դիտ վում են նեյտ րո ֆի լա յին լեյ կո-
ցի տոզ, թրոմ բո ցի տո պե նիա, ա նե միա: Մա հը սո վո րա բար վրա է հաս նում հի-
վան դու թյան 2-րդ շա բաթ վա ըն թաց քում ար յու նա հո սու թյան և ցն ցա կաթ վա ծի 
զու գակց մամբ:

Հե մո ռա գիկ տեն դե րի կլի նի կա կան դրսևո րում նե րը ներ կա յաց ված են 
նկ. 29-ում:

Ախ տո րո շու մը և տար բե րակ ված ախ տո րո շու մը
Ճա նա չու մը հիմն վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան նա խադր յալ նե րի (ժա մա-

նում տե ղա ճա րա կա յին տե ղանք, շփում հի վանդ նե րի հետ և  այլն) և հատ կան-
շա կան կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի վրա: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րը 
թույ լատր վում են միայն հա տուկ սար քա վոր ված լա բո րա տո րիա նե րում:

Բու ժու մը՝ տե՛ս « Մար բուր գի տեն դը»:
Կան խա տե սու մը լուրջ է, մա հա ցու թյու նը՝ շատ բարձր:

Կան խար գե լու մը և  օ ջա խում մի ջո ցա ռում նե րը
Անց կաց վում են՝ ինչ պես վտան գա վոր հե մո ռա գիկ տեն դե րի դեպ քում 

( Լաս սա, Մար բուրգ):
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1947թ. գիտ նա կան նե րը հայտ նա բե րե ցին վի րու սի նոր տե սակ, ո րը հի վան-
դու թյուն էր աֆ րիկ յան կա պիկ նե րի շրջա նում։ Քա նի որ վի րուսն ան ջատ վել էր 
մա կա կա-ռե զուս կա պիկ նե րից, ո րոնք բնակ վում էին Ու գան դա յի Զի կա ան տա-
ռում, ուս տի այն ստա ցավ Զի կա վի րուս ան վա նու մը, իսկ նրա նով հա րուց ված 
հի վան դու թյու նը՝ Զի կա տենդ։ 1968թ. Նի գե րիա յում ա ռա ջին ան գամ վի րուսն 
ան ջատ վել է մար դուց։ Մինչ 2007թ. Զի կա տեն դի ե զա կի դեպ քեր գրանց վել 
են Աֆ րի կա յի ո րոշ երկր նե րում՝ Ու գան դա յում, Տան զա նիա յում, Ե գիպ տո սում, 
Կենտ րո նա կան Աֆ րի կա յի Հան րա պե տու թյու նում և Սիե րա- Լեո նե յում։

2007թ.  ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես գրանց վել է Զի կա տեն դի բռնկում 
Մակ րո նե զիա յի Յապ նա հան գում (կղզի), որ տեղ բնակ չու թյան 73%-ը հի վան-
դա ցել է այդ հի վան դու թյամբ։ 

Քա նի որ հի վանդ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գան գատ վում էր հո դա ցա վե-
րից, ուս տի բժիշկ նե րը կաս կա ծում էին, թե կղզի է ներ թա փան ցել Դեն գե, 
Չի կուն գու յա կամ Ռոս գե տի տեն դը։ Սա կայն ար յան քննու թյուն նե րով հաս-
տատ վե ցին, որ սա նախ կի նում եր բեք չհան դի պած Զի կա տենդն է։ Բո լոր հի-
վան դա ցած նե րը բա րե հա ջող ա պա քին վե ցին, բայց վա րակ ված նե րի ընդ հա-
նուր քա նա կը դար ձավ ուշադ րու թյան ա ռար կա։ Հի վան դա ցել էին ա վե լի քան 
5000 մարդ։ Հե տա գա յում հի վան դու թյու նը սկսեց գրանց վել հա րա վար ևել յան 
Ա սիա յի և Օվ կիա նիա յի երկր նե րում (Հնդ կաս տան, Մա լա զիա, Ֆի լի պին ներ, 
Թայ լանդ, Վիետ նամ, Ին դո նե զիա և  այլն): 

Հայտ նա բեր վել էր, որ հա րու ցի չը ֆլա վի վի րուս է, իսկ փո խան ցող ները՝ 
Aedes ցե ղի մո ծակ նե րը. Aedes aegypti և Aedes albopictus (տա րա փո խիկ հի-
վան դու թյուն)։ Aedes aegypti և Aedes albopictus մո ծակ նե ր Հա յաս տա նում չեն 
հայտ նա բեր վել, ուս տի ներ կա յումս հնա րա վոր են միայն բե րո վի դեպ քեր։ Մո-
ծակ նե րը վա րակ վում են, երբ խայ թում են ար դեն վի րու սով վա րակ ված մար-
դուն։ 2009 թ.  ա պա ցուց վել է, որ Զի կա վի րու սը կա րող է փո խանց վել մար դուց 
մար դուն նաև սե ռա կան ճա նա պար հով։ Զի կա վի րու սով վա րակ ված հղի նե-
րը վա րակ վե լուց ո րոշ ժա մա նակ անց կա րող են փո խան ցել վի րու սը պտղին 
(վի րու սը թա փան ցում է ըն կեր քով), ո րի հետ ևան քով ե րե խա նե րը ծնվում 
են նյար դա բա նա կան պա թո լո գիա յով՝ գան գի և գլ խու ղե ղի փոքր չա փե րով 
(միկ րո ցե ֆա լիա)։ 

Զի կա տենդ գրանց վել է Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի 20 երկր նե րում 2016 թ. 
հուն վա րին, ընդ ո րում՝ միայն Բ րա զի լիա յում 2015 թ. ըն թաց քում այդ վա րա կով 
վա րակ վել են մինչև 1 300 000 մարդ։ 

Վա րակ ված մո ծա կի խայ թե լուց հե տո ին կու բա ցիոն (գաղտ նի) շրջա նը տա-
տան վում է 3-12 օր։ Մոտ 80% դեպ քե րում վա րակն ըն թա նում է ա նախ տա նիշ։
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Զի կա տեն դի կլի նի կա կան ախ տա նիշ ներն են չա փա վոր գլխա ցա վը, ընդ-
հա նուր թու լու թյու նը, մաշ կի վրա քոր ա ռա ջաց նող մա կուլ յար կամ պա պուլ-
յոզ ցա նը (սկզբում ցանն ա ռա ջա նում է դեմ քի շրջա նում, հե տա գա յում այն 
տա րած վում է ողջ մարմ նով), տեն դը, մկա նա ցա վե րը և հո դա ցա վե րը՝ մանր 
հո դե րի հնա րա վոր այ տու ցով, շաղ կա պե նու գե րար յու նու թյու նը և բոր բո քու մը 
(կոն յուկ տի վիտ), ցա վը ակ նագն դե րի շրջա նում, պայ ծառ լույ սի ան հան դուր-
ժո ղա կա նու թյու նը։ Ե զա կի դեպ քե րում հան դի պում են դիս պեպ տիկ ախ տան-
շան ներ։ Զի կա տեն դի ա ռա ջին նշան ներն են՝ թեթև գլխա ցավ, մարմ նի ջեր-
մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մ մինչև 38,5°С և հա րա ճուն ցա նը։ 

Նոր ցա նա վո րու մը շա րու նակ վում է ա ռա ջին 3 օ րե րի ըն թաց քում, մո տա-
վո րա պես 5 օր պահ պան վում է տեն դը։ Այ նու հետև ջեր մաս տի ճա նը կար գա-
վոր վում է, և պահ պան վում է միայն ցա նը, ո րը նույն պես աս տի ճա նա բար վե-
րա նում է։

Զի կա տեն դի ախ տո րո շու մը հիմն ված է ա ռա ջին հեր թին հի վանդ նե րի 
ար յան նմուշ նե րում ՊՇՌ մե թո դով վի րու սի ՌՆԹ-ի հայտ նա բեր ման վրա։ 

Յու րա հա տուկ բու ժում և կան խար գե լում չկա:
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Արևմտ յան Նե ղո սի տեն դը սուր վի րու սա յին ծագ ման հի վան դու թյուն է, 
փո խանց վում է Culex pipiens մոծակներով: Հարուցիչը պատկանում է Flavivi-
ridae ընտանիքին, առաջին անգամ հայտնաբերվել է 1937-ին Ուգանդայում: 
Հիվանդությունը տարածված է արևադարձային և մերձարևադարձային 
գոտիներում, բայց տուրիզմի զարգացմանը զուգընթաց, հայտնաբերվում 
է նաև այլ երկրներում: Վարակվում են թռչունները, ինչպես նաև մարդիկ և 
կաթնասունները: Գաղտնի շրջանը 2-3 շաբաթ է: Վարակվածների 70-80%-ի 
դեպքում ախտանշաններ չեն զարգանում: Կլինիկական երևույթների 
դրսևորման դեպքում հիվանդությունը սկսվում է սուր, ջերմությունը 
բարձրանում է 38-40°С, սկսվում է դող, գլխացավ, տարածուն մկանացավեր, 
հոդացավեր, փսխում, լուծ կամ ցան: Վարակվածների 1%-ի դեպքում կարող 
են առաջանալ նյարդաբանական ծանր երևույթներ՝ էնցեֆալիտ կամ 
մենինգիտ, որը կարող է ավարտվել կոմայով և մահով: Արևադարձային և 
մերձարևադարձային երկրներում Արևմտյան Նեղոսի տենդով վարակվելուց 
խուսափելու համար անհրաժեշտ է պաշտպանվել մոծակների խայթոցից՝ կրել 
երկար թևքերով հագուստ, օգտագործել միջատներին վանող քսուքներ և 
այլն:
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Ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի կան խար գե լու մը հիմ նախն դիր է ե ղել 
բժշկա գի տու թյան զար գաց ման բո լոր փու լե րում և ներ կա յումս էլ շա րու նա-
կում է այդ պի սին լի նել աշ խար հի գրե թե բո լոր երկր նե րի հա մար, քա նի որ 
նկատ վում է դրանց տա րած վա ծու թյան, հի վան դա ցու թյան և մա հա բե րու թան 
ա ճի մի տում: Ներ հի վան դա նո ցա յին վա րա կը (ՆՀՎ) հի վան դի բժշկա կան օգ-
նու թյան և ս պա սարկ ման (բու ժում, բժշկա կան մի ջամ տու թյուն ներ և  այլն) ըն-
թաց քում կամ դրա նից հե տո գաղտ նի շրջա նին հա մա պա տաս խա նող ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ի հայտ ե կած վա րակն է, ո րը չի ե ղել ԲՕևՍԻԿ ըն դուն վե-
լու պա հին կամ դրա նից ա ռաջ, ինչ պես նաև բու ժանձ նա կազ մի ցան կա ցած 
վա րա կիչ հի վան դու թյուն, ո րը ձեռք է բեր վել մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի 
ըն թաց քում: Այդ հի վան դու թյուն ներն ար տա հայտ վում են շնչա ռա կան հա մա-
կար գի, մար սո ղա կան և մի զա սե ռա կան ուղի նե րի, ար յան հու նի և  ար յու նա-
տար հա մա կար գի, մաշ կա յին ծած կույ թի և հետ վի րա հա տա կան վա րա կա յին 
բար դու թյուն նե րով: Դ րանք, միա նա լով հիմ նա կան հի վան դու թյա նը, բար դաց-
նում են բուժ ման ըն թաց քը և հի վան դու թյան ել քը: 

ՆՀՎ պատ ճա ռա գի տու թյու նը 
ՆՀՎ ա ռա ջաց նում են ախ տա ծին և պայ մա նա կան ախ տա ծին միկ րոօր գա-

նիզմ նե րը: ՆՀՎ-նե րի զգա լի մասն ա ռա ջա նում է պայ մա նա կան ախ տա ծին 
միկ րոօր գա նիզմ նե րով. դրան ցից են՝ ստա ֆի լա կո կե րը, ստրեպ տա կո կե րը, 
կապ տա թա րա խա ծին ցու պի կը, պրո տեու սը, կլեբ սիե լան, ա ղի քա յին ցու պի-
կը, սալ մո նե լան, էն տե րո բա կե րը, էն տե րա կո կը, սեր րա ցիան, բակ տե րոի դը, 
կլոստ րի դիան, կան դի դա և  այլ միկ րոօր գա նիզմ ներ: ՆՀՎ-ի պատ ճա ռա գի-
տու թյան մեջ կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում գրի պի վի րուս նե րը, ա դե նո վի-
րուս նե րը, ռո տա վի րուս նե րը, էն տե րո վի րուս նե րը, վի րու սա յին հե պա տիտ նե րի 
հա րու ցիչ նե րը և  այլն: Ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ ներ կա րող են ա ռա ջա-
նալ նաև հազ վա դեպ կամ նախ կի նում ան հայտ հա րու ցիչ նե րով, ինչ պի սիք են 
լե գիո նել նե րը, պնևմո ցիս տե րը, աս պեր գիլ նե րը և  այլն:

ՆՀՎի աղբ յու րը
Ա ռա վել մեծ հա մա ճա րա կա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող ՆՀՎ-ի աղբ յուր-

ներն են.
1) վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով հի վանդ նե րը՝ սուր, քրո նի կա կան կամ 

թաքն ված ձևե րով, ինչ պես նաև տար բեր տե սա կի ախ տա ծին և պայ մա-
նա կան ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րով վա րա կակիր նե րը,

2) բու ժանձ նա կազ մը (բժիշկ ներ, բուժ քույ րեր, մայ րա պե տեր),
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3) վա րա կա կիր նե րը՝ նե րառ յալ վա րա կի թաքն ված կամ ջնջված ձևե րով 
վա րա կա կիր նե րը,

4) եր կա րատև բուժ վող հի վանդ նե րը, ով քեր շատ հա ճախ ՆՀՎ շտա մե րի 
կրող ներ են:

ՆՀՎ-ով հի վան դա ցու թյան բարձ րաց ման հիմ նա կան 
պատճառ նե րը

ՆՀՎով հի վան դա ցու թյան բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր ված է. 
1) բ նակ չու թյան շրջա նում ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րով, ո րը 

հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է մե ծա հա սակ նե րի, ինչ պես նաև բարձր 
ռիս կի խմբին պատ կա նող ան ձանց (քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րով 
հի վանդ ներ, ան հաս նո րա ծին ներ և  այլն) տե սա կա րար կշռի մե ծա ցու մով,

2)  հա կա ման րէա յին դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ ներ հի վան դա նո ցա յին վա-
րակ նե րի հա րու ցիչ նե րի բազ մա դե ղո րայ քա կա յուն շտա մե րի ձևա վոր մամբ 
և տա րած մամբ, ո րոնք տար բեր վում են ա վե լի բարձր վի րու լեն տու թյամբ և 
շր ջա կա մի ջա վայ րում բարձր կա յու նու թյամբ, այդ թվում՝ նաև ախ տա հա-
նիչ նյու թե րի նկատ մամբ,

3) բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն ներն ակ տի վաց նե լու, ախ տո րո շե լու և բու-
ժե լու նպա տա կով մե ծա ծա վալ գոր ծի քա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կի-
րա ռու մով, բու ժա մի ջոց նե րի (ի մուն հա մա կար գը ընկ ճող) հա ճա խա կի 
օգ տա գոր ծու մով,

4) ԲՕևՍԻԿ-նե րում սա նի տա րա հի գիե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կա յին ռե ժի մի 
խախ տում նե րով: 

ՆՀՎի ի րա վի ճակն աշ խար հում 
Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան 

տվյալ նե րի՝ աշ խար հում տա րե կան ա վե լի քան 14 մլն մարդ տա ռա պում է 
ՆՀՎ-նե րից, և ԲՕևՍԻԿ-ում բու ժում ստա ցող հի վանդ նե րի առն վազն 5-12%-ի 
դեպ քում զար գա նում են բուժ մամբ պայ մա նա վոր ված վա րա կա յին բար դու-
թյուն ներ: Ըստ ԱՄՆ Հի վան դու թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման 
կենտ րո նի գնա հատ ման տվյալ նե րի ՆՀՎ-ից տա րե կան ար ձա նագր վում է 
մահ վան 99000 դեպք, եվ րո պա կան երկր նե րում հոս պի տա լա յին վա րակ նե րի 
հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րի տվյալ նե րով՝ 
ՆՎՀ-ից մահ վան դեպ քե րը 25000 են, իսկ ՌԴ-ում՝ 30000: 

ՆՀՎի ի րա վի ճա կը ՀՀում
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ՆՀՎ-նե րի տա րած վա ծու թյան վե րա-

բեր յալ ուսում նա սի րու թյուն ներ դեռևս չեն կա տար վել: Բժշ կա կան օգ նու թյուն 
և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ՆՀՎ-նե րի 
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վե րա բեր յալ հաշ վետ վու թյուն ներ չեն ներ կա յաց վում կամ ներ կա յաց վում են ոչ 
լիար ժեք: Այդ պատ ճա ռով առ կա վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը չեն ար տա ցո լում 
հան րա պե տու թյու նում ՆՀՎ-նե րի ի րա կան պատ կե րը: Կան բո լոր հիմ քե րը են-
թադ րե լու, որ ՆՀՎ-նե րը պար զա պես լիար ժե քո րեն չեն ախ տո րոշ վում, գրանց-
վում: Բա ցի այդ, դրանք կա րող են ունե նալ ա տի պիկ, ա նախ տա նիշ ըն թացք կամ 
ա ռա ջաց նել վա րա կակ րու թյուն, ո րոնք շատ դեպ քե րում չեն հայտ նա բեր վում և 
չեն ախ տո րոշ վում: Այս պի սով, հան րա պե տու թյու նում ներ կա յումս դեռևս բա ցա-
կա յում է ՆՀՎ-նե րի վե րա բեր յալ լիար ժեք, հա մա կարգ ված տե ղե կատ վու թյու նը:

ՆՀՎի ո լոր տի օ րենսդ րու թյու նը 
Մինչ 2012 թվա կա նը ՆՀՎ-ի դեմ պայ քարն ի րա կա նաց վել է վա րա կիչ հի-

վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի ընդ հա նուր մո տե ցում նե րի հի ման վրա, սա-
կայն 2007 թվա կա նից ՀՀ-ում պար տա դիր են դար ձել մի ջազ գա յին ա ռող ջա-
պա հա կան կա նոն նե րը, ո րոնք կար ևո րում են նաև ՆՀՎ-ի դեմ պայ քա րի և 
կան խար գել ման քա ղա քա կա նու թյան զար գա ցու մը: Կա նոն նե րի հա մա տեքս-
տում ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ ՆՀՎ-ի դեմ 
պայ քա րի 2012-2016 թթ. ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում ար-
դեն իսկ ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ:

ՆՀՎ-ի դեմ պայ քա րի ծրագ րի նպա տա կը և խն դիր ներն են ՆՀՎ-նե րը 
հայտ նա բե րե լու, ախ տո րո շե լու և կան խար գե լե լու բա րե լա վու մը, վի ճա կագրա-
կան տվյալ նե րի ա պա հո վու մը, ՆՀՎ-նե րով պայ մա նա վոր ված բար դու թյուն-
նե րի կան խար գե լու մը, ա նաշ խա տու նա կու թյան, մա հա ցու թյան և տն տե սա-
կան վնա սի նվա զե ցու մը: 

ՆՀՎ-ի դեմ պայ քա րի ծրագ րի ուղ ղու թյուն նե րը 
1) ՆՀՎ-նե րի կան խար գել ման ո լոր տում քա ղա քա կա նու թյան զար գա ցում, 

ո րի նպա տակն է պե տա կան մա կար դա կով ՆՀՎ-նե րի կան խար գել մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կար գու մը, ՆՀՎ-նե րի կան խար գել ման 
աշ խա տանք նե րի ղե կա վար ման միաս նա կան հա մա կար գի ձևա վո րու մը:

2)  Վա րա կի հսկո ղու թյան նոր մա տիվ-մե թո դա կան բա զա յի կա տա րե լա գոր-
ծում, ո րի նպա տակն է ՆՀՎ-նե րի կան խար գել ման ո լոր տը կար գա վո րող 
օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե լա գոր ծու մը:

3) ՆՀՎ-նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան հսկո ղու թյան հա մա կար գի կա տա-
րե լա գոր ծում, ո րի նպա տակն է ՆՀՎ-նե րի գրանց ման, հաշ վառ ման, հաշ-
վետ վու թյան և դ րանց նկատ մամբ հսկո ղու թյան բա րե լա վու մը:

4) ՆՀՎ-նե րի ախ տո րոշ ման հա մա կար գի զար գա ցում, ո րի նպա տակն է 
ՆՀՎ-նե րի լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման ա պա հո վու մը:

5)  Հա կա բիո տիկ նե րի վար ման մե թոդ նե րի կա տա րե լա գոր ծում, ո րի նպա-
տակն է հա կա բիո տիկ նե րի ռա ցիո նալ կի րառ ման ա պա հո վու մը և 
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ման րէ նե րի հա կա բիո տի կա կա յուն և հոս պի տա լա յին շտամ նե րի ա ռա ջաց-
ման կան խար գե լու մը:

6)  Բու ժաշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան անվ տան գու թյան ա պա հո վում, ո րի 
նպա տակն է մաս նա գի տա կան վա րակ ման վտան գի նվա զե ցու մը, բու ժաշ-
խա տող նե րի ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը: 

7) ՆՀՎ-նե րի հար ցե րով բու ժաշ խա տող նե րի ուսուց ման հա մա կար գի կա տա-
րե լա գոր ծում, ո րի նպա տակն է վա րա կը կան խար գե լե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ նե րու ժի ստեղ ծու մը և զար գա ցու մը: 

Բժշ կա կան թա փոն ներ

Բժշ կա կան թա փոն նե րը ԲԿ-ում հե տա զո տու թյան, բուժ ման, բուժ կան-
խարգե լիչ աշ խա տանք նե րի, ինչ պես նաև գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
արդ յուն քում ա ռա ջա ցած թա փոն ներն են:

Բժշ կա կան թա փոն նե րի սխալ գոր ծա ծու թյու նը կա րող է ուղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ հի վանդ նե րի, ա ռող ջա պա-
հու թյան հա մա կար գի աշ խա տող նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա: Բժշկա-
կան թա փոն նե րը կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, քի միա կան վտանգ են ներ-
կա յաց նում նրանց հա մար, ով քեր մաս նակ ցում են դրանց գոր ծա ծու թյան 
գոր ծըն թա ցին: 

Բժշ կա կան թա փոն նե րի պատ ճառած ֆի զի կա կան և կեն սա բա նա կան հա-
մակց ված վտան գի ա ռա վել տա րած ված աղբ յուր են ա սեղ նե րից և  այլ սրա-
ծայր թա փոն նե րից ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րը: Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պու թյու նը հաշ վար կել է, որ 2014 թ. աղ տոտ ված նե րար-
կիչ նե րով կա տար ված նե րար կում նե րից ա ռա ջա ցել են.

 y 21 մլն հե պա տիտ Բ վի րու սի (ՀԲՎ) վա րա կի դեպք,
 y 2 մլն հե պա տիտ Ց վի րու սի (ՀՑՎ) վա րա կի դեպք,
 y 260 000 ՄԻԱՎ վա րա կի դեպք:
Հա յաս տա նը 22.03.89թ. «Վ տան գա վոր բժշկա կան թա փոն նե րի անդր սահ-

մա նա յին փո խադր ման և դ րանց հե ռաց ման նկատ մամբ հսկո ղու թյուն սահ մա-
նե լու մա սին» Բա զել յան կոն վեն ցիա յի և 2001թ. « Կա յուն օր գա նա կան աղ տո-
տիչ նե րի մա սին» Ս տոկ հոլ մի կոն վեն ցիա յի ստո րագ րող կող մե րից է: Թա փոն-
նե րի անվ տանգ գոր ծա ծու թյան հիմ նա կան սկզբունք նե րը, ո րոնք բխում են 
նշված կոն վեն ցիա նե րից, հետև յալն են.

 y բժշ կա կան թա փոն նե րի նկատ մամբ պար տա կա նու թյան սկզբունք. ցան-
կա ցած անձ կամ կազ մա կեր պու թյուն, որն ա ռա ջաց նում կամ գոր ծա-
ծում է բժշկա կան թա փոն ներ, իր պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման նե-
րում պա տաս խա նա տու է թա փոն նե րի հա մար,
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 y  նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում նե րի սկզբունք. երբ կա թա փոն նե րից 
վա րակ վե լու հնա րա վոր վտանգ, ա պա դա թա փոն ներ ա ռա ջաց նող նե-
րին պար տա վո րեց նում է մշա կել դրանք հա վա քե լու և հե ռաց նե լու կարգ, 
ինչ պես նաև ա պա հո վել անձ նա կազ մի անձ նա կան պաշտ պա նու թյու նը,

 y  ծա գու մից մինչև վերջ նա կան հե ռաց ման պա տաս խա նատ վու թյան 
սկզբունք. բժշկա կան թա փոն ներ ա ռա ջաց նող և դ րանց հետ գործ ունե-
ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րը պա տաս խա նա տու են ի րենց թա փոն նե րի 
հա մար՝ գո յաց ման վայ րից մինչև դրա վերջ նա կան հե ռա ցու մը,

 y «վ ճա րում է աղ տո տո ղը» սկզբունք. բժշկա կան թա փոն ներ ա ռա ջաց-
նող նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով պա տաս խա նա տու են ի րենց բժշկա կան թա փոն ներն անվ տանգ 
և շր ջա կա մի ջա վայ րում հու սա լի հե ռաց նե լու հա մար:

ՀՀ-ում բժշկա կան թա փոն ներն անվ տանգ գոր ծա ծե լու ա պա հո վումն ի րա-
կա նաց վում է՝ օ րենդ րա կան և  են թաօ րենսդ րա կան ի րա վա կան ակ տե րի պա-
հանջ նե րը պահ պա նե լով:

Բժշ կա կան վա րա կիչ թա փոն նե րը դա սա կարգ վում են.
1. միկ րո կեն սա բա նա կան թա փոն ներ՝ լա բո րա տոր աշ խա տան քի հա մար 

նա խա տես ված վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի կուլ տու-
րա ներ և շ տամ ներ, վի րա հա տա կան և վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե-
րից մա հա ցած նե րի դիա հեր ձումից ա ռա ջա ցած թա փոն (հյուս վածք-
ներ և  ա ռար կա ներ կամ սար քա վո րում ներ, ո րոնք շփվել են ար յան 
կամ կեն սա բա նա կան այլ հե ղուկ նե րի հետ), վա րա կիչ հի վանդ նե րից 
ա ռա ջա ցած թա փոն (ար տա թո րանք ներ, վա րակ ված կամ վի րա բու-
ժա կան վեր քե րի վի րա կա պեր, մար դու ար յամբ կամ կեն սա բա նա-
կան այլ հե ղուկ նե րով աղ տոտ ված հա գուստ), հե մո դիա լիզ ստա ցող 
հի վանդ նե րի հետ շփու մից ա ռա ջա ցած թա փոն (դիա լի զի խո ղո վակ-
ներ, ֆիլտ րեր, միան վագ օգ տա գործ ման սրբիչ ներ, խա լաթ ներ, ձեռ-
նոց ներ և լա բո րա տոր խա լաթ ներ), լա բո րա տո րիա նե րում փոր ձա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար վա րակ ված կեն դա նի նե րի դիակ-
ներ, ցան կա ցած միան վագ օգ տա գործ ման գոր ծիք կամ ա ռար կա, 
ո րը շփում է ունե ցել վա րակ ված մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հետ.

2. ախ տա բա նաա նա տո միա կան թա փոն ներ՝ վի րա հա տու թյան, դիա-
հերձ ման և  այլ գոր ծըն թաց նե րի ըն թաց քում հե ռաց ված հյուս վածք-
ներ, օր գան ներ, մարմ նի մա սեր, ար յուն, կեն սա բա նա կան հե ղուկ-
ներ, նաև վի ժում նե րի զանգ ված ներ, կեն դա նի նե րի դիակ ներ (սատ-
կած կեն դա նու լեշ),

3. կեն սա բա նա կան հե ղուկ ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ ներ, ար յուն, ար յան բա ղադ րա մա սեր, 
ա վիշ, սերմ նա հե ղուկ, հեշ տո ցի ար տա զա տուկ ներ, ող նու ղե ղա յին, 
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ձուս պա յին, թո քամ զա յին, ո րո վայ նամ զա յին, հարսր տա յին պար կի և 
հարպտ ղա յին հե ղուկ ներ: Կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րով աղ տոտ-
ված ա ռար կա ներ, նյու թեր, փա փուկ գույք,

4. սրա ծայր թա փոն ներ՝ կրկնա կի օգ տա գործ ման կամ վե րամ շակ ման ոչ 
են թա կա նե րար կիչ ներ, նե րարկ ման ա սեղ ներ, կա րեր դնե լու ա սեղ-
ներ, վի րա դա նակ ներ և  այլ սայ րեր, նշտար ներ, սղոց ներ, դա նակ ներ, 
կոտր ված կամ չկոտր ված ա պա կի, սրվակ ներ, մե խեր և  այլն։

5.  Քի միա կան թա փոն ներ՝ ախ տո րո շիչ և կամ փոր ձա րա րա կան գոր-
ծու նեու թյու նից ա ռա ջա ցած կի րառ ման և  օգ տա գործ ման ոչ են թա-
կա քի միա կան նյու թեր, ինչ պես նաև մաք րե լու, ախ տա հա նե լու և  
այլ գոր ծըն թաց նե րի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող նյու թեր, ո րոնք ունեն 
հետև յալ հատ կու թյուն նե րից առն վազն մե կը.

ա. թու նա վոր/տոք սիկ,
բ. քայ քա յիչ՝ թթու ներ Ph < 2.0 և հիմ քեր Ph > 12,
գ. դյու րա վառ,
դ. ռեակ տիվ՝ պայ թու ցիկ, ջրի նկատ մամբ ռեակ տիվ, ջեր մու-

թյան նկատ մամբ զգա յուն քի միա կան նյու թեր,
ե. ցի տոս տա տիկ դե ղորայք, դրանցով բուժ վող հի վանդ նե րի 

ար տա թո րանք ներ (մեզ, կղանք, փսխման զանգ ված և  այլն)։
6. Դե ղա գոր ծա կան թա փոն ներ՝ ժամ կե տանց և  օգ տա գործ ման հա մար 

ոչ պի տա նի դե ղորայք, պատ վաս տան յու թեր, շի ճուկ ներ և դե ղա գոր-
ծա կան այլ ապ րանք ներ:

Բժշ կա կան թա փոն նե րի գոր ծա ծու թյու նը կար գա վո րե լու և դ րա նով պայ-
մա նա վոր ված՝ մար դու ա ռող ջու թյան անվ տան գու թյունն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պու թյան տնօ րեն ըն դու նում է թա փոն նե րի 
անվ տանգ գոր ծա ծու թյու նը կար գա վո րող գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա կան 
ակտ, ո րով կար գա վոր վում են թա փոն նե րի գոր ծա ծու թյան՝ նե րառ յալ դրանք 
ըստ տե սա կի ա ռանձ նաց ման, տա րո ղու թյուն նե րի և բեռ նարկ ղե րի մեջ տե-
ղադ րե լու, մե կու սաց նե լու, տե ղա փո խե լու և  ըն դու նե լու, վնա սա զեր ծե լու և վե-
րա կանգ նե լու բո լոր փու լե րի ի րա կա նա ցու մը նկա րագ րող ըն թա ցա կար գե րը, 
դրանց կա տար ման ժա մա նա կա ցույ ցը, վնա սա զերծ ման արդ յուն քում ստաց-
ված թա փո նը հե ռաց նե լու, թա ղե լու և կամ հե տա գա օգ տա գործ ման կար գը, 
թա փոն նե րով պայ մա նա վոր ված ան կան խա տե սե լի դեպ քե րի և վ նա սա զերծ-
ման գոր ծըն թա ցում հնա րա վոր ար տա կարգ պա տա հար նե րի դեպ քում ձեռ-
նարկ վե լիք մի ջո ցա ռում նե րը և դ րանց ի րա կա նաց ման ըն թա ցա կար գե րը:

Ակ տի կա տար ման ա մե նօր յա հսկո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է կազ մա-
կեր պու թյան տնօ րե նի կող մից նշա նակ ված պա տաս խա նա տու ան ձը (հա-
մա ճա րա կա բան, գլխա վոր բուժ քույր, տնօ րե նի տե ղա կալ տեխ նի կա կան 
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կամ այլ հար ցե րով), ո րը պար տա վոր է լիո վին տի րա պե տել ակ տում նշվող 
պա հանջ նե րին:

Աշ խա տող նե րը, ո րոնց պար տա կա նու թյուն ներն առնչ վում են թա փոն-
նե րի անվ տանգ գոր ծա ծու թյա նը մինչև աշ խա տան քի անց նե լը և հե տա գա-
յում, յու րա քանչ յուր 6 ա մի սը մեկ, պետք է կա տա րե լա գործ վեն թա փոն նե րի 
անվտանգ գոր ծա ծու թյան հար ցե րով: Բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նոց նե րում 
կա րող են ստեղծ վել նաև թա փոն նե րի անվ տանգ գոր ծա ծու թյու նը հա մա կար-
գող հանձ նա ժո ղով ներ:

Թա փոն նե րի հա վաք ման և մակն շա վոր ման պա հանջ նե րը
1)  Թա փոն նե րը հա վաք վում (տա րան ջատ վում) և պահ վում են ա ռան ձին՝ ըստ 

տե սակ նե րի՝ բա ցա ռե լով դրանց միմ յանց խառն վե լը:
2) Բժշ կա կան թա փոն նե րը, բա ցա ռու թյամբ վա րա կիչ միկ րո կեն սա բա նա-

կան թա փոն նե րի և միկ րո կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի, դրանց գո յաց ման 
վայ րում ան մի ջա պես ա ռանձ նաց վում են և տե ղադր վում դրանք հա վա քե-
լու հա մար հա տուկ տե ղադր ված և ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ԹԱՓՈՆՆԵՐ 
նշագրու մը կրող տա րա նե րում:

3)  Վա րա կիչ միկ րո կեն սա բա նա կան թա փոն նե րը դրանց գո յաց ման վայ րում 
ան մի ջա պես ա ռանձ նաց վում են այլ թա փոն նե րից, տե ղադր վում են դրանք 
հա վա քե լու հա մար հա տուկ տե ղադր ված կեն սա բա նա կան վտան գի նշա նը 
(ձևը կցվում է) և « Վա րա կիչ թա փոն» նշագ րու մը կրող տա րա նե րում, ո րոնց 
գույ նը հա կադր վում է կեն սա բա նա կան վտան գի նշա նի և « Վա րա կիչ թա-
փոն» նշագ րու մը կրող բա ռե րի գույ նին:

4) Ս րա ծայր թա փոն նե րը դրանց գո յաց ման վայ րում օգ տա գոր ծե լուց ան-
մի ջա պես հե տո տե ղադր վում են մե կան գամ յա օգ տա գործ ման (օ րի նակ՝ 
պլաս տիկ շշե րում, մե տաղ յա կամ կարծր պլաստ մա սե բեռ նարկ ղում), ո րի 
վրա փակց ված է կեն սա բա նա կան վտան գի նշա նը և «Զ գույշ, սրա ծայր 
ի րեր» նշագ րու մը կրող տա րա նե րում: Ար գել վում է տե ղադ րե լուց ա ռաջ նե-
րար կիչ նե րի ա սեղ նե րը կրկնա կի փա կել կա փա րի չով և կամ ախ տա հա նել:

5)  Կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րը տե ղադր վում են կարծր կա փա րիչ ունե ցող, 
դի մաց կուն, ար տա հոսք չու նե ցող մե կան գամ յա կամ բազ մա կի օգ տա գործ-
ման տա րա նե րում, ո րոնք հա տուկ դրանք հա վա քե լու հա մար են տե ղադր-
ված՝ կեն սա բա նա կան վտան գի նշա նով և « Վա րա կիչ թա փոն» նշագ րու մով 
(օ րի նակ՝ շշեր, սրվակ ներ, պլաս տիկ տա րա ներ և  այլն)։ Թափոնները տե-
ղադր ե լուց հե տո տարաները հեր մե տի կ փակ վում են, իսկ ախ տա բա նաա-
նա տո միա կան, միկ րո կեն սա բա նա կան, սրա ծայր և քի միա կան թա փոն նե-
րը նաև կնքվում են, ո րից հե տո թա փո նը հա վա քե լու, տե ղադ րե լու, փա-
կե լու և տե ղա փո խե լու պար տա կա նու թյուն ունե ցող աշ խա տո ղը լրաց նում 
է պի տա կը՝ դրա վրա նշե լով տե ղադր ված թա փո նի տե սա կը, տա րա յում 



Ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելում |  147 

տե ղա վո րե լու կոնկ րետ ժա մը, օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը, իր ա նու ն- ազ գա-
նու նը, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը: Լ րաց ված պի տակն 
ամ րաց վում է տա րա յին, որն ան մի ջա պես տե ղա փոխ վում է թա փոն նե րի 
ժա մա նա կա վոր պահ ման հա տուկ տա րածք:
Թա փոն նե րի ժա մա նա կա վոր պահ ման հա տուկ տա րած քը պետք է.

1) պաշտ պան ված լի նի մթնո լոր տա յին տե ղում նե րից և  այլ գոր ծոն նե րի ուղ ղա-
կի ազ դե ցու թյու նից՝ քա մուց, ար ևի ճա ռա գայթ նե րից և  այլն,

2) մշտա պես մաքր վի և զերծ լի նի թափ ված աղ բից, չու նե նա ջրա կան գեր,
3) ախ տա հան վի պար բե րա բար՝ առն վազն շա բա թը մեկ ան գամ, ինչ պես նաև 

յու րա քանչ յուր ար տա հոս քի դեպ քում,
4) բա ցառ վի կեն դա նի նե րի, այդ թվում՝ մի ջատ նե րի և կր ծող նե րի շփու մը 

թա փոն նե րի հետ, որն ա պա հո վե լու հա մար պար բե րա բար ի րա կա նաց-
վում են մի ջա տաս պան (դե զին սեկ ցիա) և կր ծո ղաս պան (դե ռա տի զա ցիա) 
մի ջո ցա ռում ներ,

5) բա ցա ռի կողմ նա կի ան ձանց մուտ քը,
6) ա պա հով ված լի նի ջրի ծո րակ նե րով և ջ րա հե ռաց ման գծով, պա-

տերն ու ա ռաս տաղն ունե նան անջ րա թա փանց ծած կույթ, տա րած քի 
դռներն ա պա հո վեն բեռ նարկ ղերն ավ տոտ րանս պոր տով տե ղա փո խե լու 
հնա րա վո րու թյու նը:
Ժա մա նա կա վոր պա հման հա տուկ տա րածք կա րող են մուտք գոր ծել միայն 

թա փո նը հա վա քե լու, տե ղադ րե լու, փա կե լու և տե ղա փո խե լու պար տա կա նու-
թյուն ունե ցող աշ խա տող նե րը: Վա րա կիչ ժա մա նա կա վոր պա հման հա տուկ 
տա րած քում թա փոն նե րը կա րող են պահ վել ձմռա նը՝ 72 ժա մից, իսկ ամ ռա նը՝ 
48 ժա մից ոչ ա վե լի:

Անձ նա կազ մի անվ տան գու թյու նը
Բժշ կա կան թա փոն նե րի գոր ծա ծու թյան մեջ ներգ րավ ված աշ խա տող նե րը 

դրանք հա վա քե լու, ժա մա նա կա վոր պա հե լու, փո խադ րե լու, վնա սա զեր ծե լու 
և թա ղե լու ողջ ըն թաց քում պար տա վոր են կրել մե կան գամ յա օգ տա գործ ման 
ձեռ նոց ներ և հա տուկ ար տա հա գուստ: Ձեռ նոց նե րը հա նե լուց հե տո ձեռ քե րը 
պետք է լվա նալ հո սող ջրի տակ, օ ճա ռով: Պատռ ված ձեռ նոց նե րը պետք է 
ան մի ջա պես փո խա րին վեն նոր, չօգ տա գործ ված ձեռ նոց նե րով և խո տան վեն՝ 
բա ցա ռե լով դրանց կրկնա կի օգ տա գոր ծու մը:

 y Աե րո զո լա յին, գո լոր շա նա լու և ցայ տե լու հա վա նա կա նու թյուն ունե ցող 
բժշկա կան թա փոն նե րին առնչ վող աշ խա տող նե րը պար տա վոր են դնել 
դի մակ ներ, պաշտ պա նիչ ակ նոց ներ, հագ նել հա տուկ անջ րա թա փանց 
ար տա հա գուստ, կո շիկ ներ:

 y Վա րա կիչ թա փոն նե րին առնչ վող աշ խա տող նե րը պատ վաստ վում են 
հա մա ճա րա կա յին ցու ցու մով՝ ընդգրկ վե լով նպա տա կա յին խմբում:
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 y  Բժշ կա կան թա փոն նե րին առնչ վող աշ խա տող նե րը պար տա վոր են 
պահ պա նել անձ նա կան հի գիե նա յի կա նոն նե րը:

 y Բժշ կա կան թա փոն նե րին առնչ վող աշ խա տող նե րը են թարկ վում են 
պար տա դիր նախ նա կան (աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս) և պար բե րա կան 
բժշկա կան զննու թյուն նե րի՝ հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան 12.04.2003 թ. N 347-Ն և 15.07.2004 թ. N 1089-Ն 
ո րո շում նե րի:

 y Բժշ կա կան թա փոն նե րին առնչ վող ան ձինք թա փոն նե րից ստաց ված 
վնաս վածք նե րի դեպ քում պար տա վոր են դրա մա սին ան մի ջա պես 
հայտ նել կազ մա կեր պու թյան տնօ րի նու թյա նը:

Բժշ կա կան թա փոն նե րով պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քի անվ տան գու-
թյան և  ա ռող ջու թյան արդ յու նա վետ մի ջո ցա ռում ներն են.
1) վտան գի նախ նա կան գնա հա տում և վ տան գի վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում նե-

րի վնա սա զեր ծում,
2) անձ նա կան պաշտ պա նա կան հան դեր ձան քի տրա մադ րում,
3) պատ վաս տում և  անձ նա կան հի գիե նա,
4) թափ ված թա փոն նե րը մաք րե լու նա խազ գու շա կան հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ,
5) դժբախտ պա տա հար նե րի և վ թար նե րի հա ղոր դում և  աշ խա տող նե րի ա ռող-

ջու թյան ու անվ տան գու թյան շա րու նա կա կան մշտա դի տար կում,
6) կան խար գե լիչ բու ժում և բժշ կա կան վե րահս կո ղու թյուն,
7) անվ տանգ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին պատ շաճ ուսու ցում:

Ձեռքերի հիգիենան
Շատ ա ռա ջա դեմ երկր նե րի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գե րում ձեռ քե րի 

հի գիե նան շա րու նա կում է մնալ որ պես հու զող հարց: Ար ձա նագր վող ներ հի-
վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի 40-80%-ը փո խանց վում է ձեռ քե րի մի ջո ցով: «Լ-
վա՛ ձեռ քերդ» կար գա խո սը հայտ նի է բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին, սա կայն այն 
ոչ միշտ է ճշգրտո րեն պահ պան վում: Ձեռ քե րը ժա մա նա կին և հի գիե նիկ ճիշտ 
մշա կե լը բու ժանձ նա կազ մի և հի վանդ նե րի անվ տան գու թյան գրա վա կանն է:

Բժշ կա գի տու թյան վեր ջին տվյալ նե րով՝ բու ժաշ խա տող նե րի ձեռ քե րը 
գործ նա կա նում այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րում ներ հի վան դա նո ցա յին վա-
րակ նե րի փո խանց ման հիմ նա կան գոր ծոնն են: Այդ պատ ճա ռով յու րա քանչ-
յուր բու ժաշ խա տող պետք է ի մա նա ձեռ քե րի հի գիե նա յի կա նոն նե րը, իսկ 
բժշկա կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի ղե կա վար նե րը պետք է իմանան՝ ինչ պես արդ յու նա վետ կազ մա կեր պել 
այդ կար ևոր մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կար գը: Ժա մա նա կա կից գի տա կան հե-
տա զո տու թյուն ներն ա պա ցու ցել են, որ բժշկա կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում 
ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի 
կան խար գել ման ա մե նաարդ յու նա վետ մի ջոց նե րից մե կը ձեռ քե րի հի գիե նայի 
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պահպանումն է: Այն ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի կան խար գել ման 
պատ մու թյան մեջ ա ռա ջինն է, իսկ ֆի նան սա կան ծախ սե րը տնտե սե լու գոր-
ծում՝ ա մե նա մե ծը:

Եր կար տա րի ներ բու ժաշ խա տող նե րի շրջա նում ձեռ քե րի հի գիե նա յի դե րը 
թե րագ նա հատ վել է՝ չնա յած դրա բա ցա հայտ անհ րա ժեշ տու թյա նը: Այս մո տե-
ցումն ար մա տա ցել է և  ան թույ լատ րե լիո րեն շա րու նակ վում է մինչև մեր օ րերը: 
Այն պայ մա նա վոր ված է այդ ուղ ղու թյամբ կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե-
րի ան լիար ժե քու թյամբ և դ րանց արդ յունք նե րը բու ժաշ խա տող նե րին տե ղե-
կաց նե լու ան բա վա րա րու թյամբ: « Հա ճախ լվա՛ ձեռ քերդ» կար գա խո սը ծա նոթ 
է բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին, սա կայն ոչ բո լորն են այն կա տա րում ինչ պես 
հարկն է, քա նի որ միայն ա ռա ջին հա յաց քից է այն պարզ կի րա ռե լի թվում: 
Ձեռ քե րի դե րը մեծ է հատ կա պես ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի պատ ճառ 
դար ձող այն պի սի վտան գա վոր ման րէ նե րի տա րած ման մեջ, ինչ պի սիք են մե-
տի ցի լին կա յուն ստա ֆի լո կո կը, վան կո մի ցին  կա յուն էն տե րո կո կը, ա ղի քա յին 
վա րակ նե րը, գրի պը և  այլն: 

Դի տար կում նե րը ցույց են տա լիս, որ կան ո րոշ պատ ճառ ներ, ո րոնք դժվա-
րաց նում են ձեռ քե րի հի գիե նա յի կա նոն նե րի պահ պա նու մը: Այդ պատ ճառ նե-
րը հիմ նա կա նում հետև յալն են. 

 y  ձեռ քե րի մաշ կի գրգռվա ծու թյու նը,
 y  հի գիե նա յի մի ջոց նե րի սղու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը,
 y  ձեռ քե րի հի գիե նա յի հա մար ծախս վող ժա մա նա կի հան դեպ գե րա դա սե-

լի է հի վան դի հետ շփվե լու ժա մա նա կը
 y  լ վա ցա րան նե րի՝ դժվար հա սա նե լի տե ղե րում տե ղա կա յու մը կամ 

բա ցա կա յու թյու նը,
 y  ձեռ նոց  հագնելը:
Բժշ կա կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-

թյուն նե րում ար տա քին մի ջա վայ րում մեկ հի վան դից մյու սին ման րէ նե րի փո-
խան ցումն ի րա կա նա նում է հա ջոր դա բար կա տար վող հետև յալ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի արդ յուն քում, որ տեղ ձեռ քե րը շփման ճա նա պար հով ման րէ նե րը 
փո խան ցե լու գոր ծոն են.

1. հի վան դի մաշ կից կամ նրան շրջա պա տող ա ռար կա նե րի մա կե րես ից 
ման րէ նե րը փո խանց վում են բու ժաշ խա տո ղի ձեռ քե րին,

2. այդ ման րէ նե րը շա րու նա կում են պահ պան վել (նույ նիսկ մի քա նի րո-
պե) բու ժաշ խա տո ղի ձեռ քե րի վրա,

3. ձեռ քե րի հի գիե նան ան բա վա րար է, 
4. բու ժաշ խա տո ղի աղ տոտ ված ձեռ քե րից ման րէ նե րը փո խանց վում 

են այլ հի վան դի կամ նրա հետ շփում ունե ցող որ ևէ ա ռար կա յի 
մա կե րե սին:
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Ձեռ քե րի հի գիե նա յի արդ յու նա վետ մե թոդ ընտ րե լու հա մար ձեռ քե րի վրա 
ա ճող և բազ մա ցող ման րէ նե րը պետք է տարբերել դրանց վրա պա տա հա կա-
նո րեն հայտն ված ման րէ նե րից:

Հա մա ձայն ա մե րի կա ցի վի րա բույժ Ռ. Բ. Պ րայ սի դա սա կարգ ման՝ ձեռ քե րի 
մաշ կի ման րէ նե րը բա ժան վում են ե րեք խմբի.

1. ռե զի դենտ ման րէ ներ, 
2. տրան զի տոր ման րէ ներ, 
3. ին ֆեկ ցիոն ման րէ ներ: 

Ռե զի դենտ (մշտա կան) ման րէ ներն ապ րում և բազ մա նում են ձեռ քե րի մաշ-
կի վրա: Յու րա քանչ յուր մար դու բնո րոշ է մաշ կի իր ան հա տա կան ռե զի դենտ 
ման րէա յին կազ մը, ո րը կա րող է փոխ վել տե ղա յին հա կա բիո տիկ նե րի և հա կա-
նե խիչ նե րի եր կա րատև օգ տա գոր ծու մից և յու րա քանչ յուր հինգ րո պեն մեկ կա-
րող է թար մա նալ: Դ րանք ապ րում և բազ մա նում են մաշ կի վրա, 10-20% մաշ կի 
խոր շեր տե րում, ճար պա գեղ ձե րում և քրտ նա գեղ ձե րում, ե ղունգ նե րի շուր ջը և 
դ րանց տակ, ա վե լի քիչ քա նա կու թյամբ՝ միջ մատ նա յին մա կե րես նե րում: 

Ման րէ նե րի այս խմբում ա վե լի հա ճախ հան դի պում են ստա ֆի լո կո կե րը, 
կո րի նո բակ տե րիա նե րը, եր բեմն նաև ա նաե րոբ ման րէ նե րը, գրամ  բա ցա սա-
կան ման րէ նե րից՝ ա ցի նե տո բակ տե րը և կ լեբ սիե լա-էն տե րո բակ տե րը:

Տ րան զի տոր (ժա մա նա կա վոր) ման րէ նե րը ձեռ քե րի ժա մա նա կա վոր աղ-
տոտ վա ծու թյան արդ յունք են և  ունեն հետև յալ բնու թա գի րը.

1) ա ռա ջա նում են ձեռ քե րի պա տա հա կան աղ տոտ ման ժա մա նակ,
2) կա րող են պա րու նա կել ցան կա ցած բնույ թի ման րէ,
3) մաշ կի վրա ապ րում են սահ մա նա փակ ժա մա նա կա հատ ված՝ 24 ժա-

մից պա կաս,
4) ո րա կա կան և քա նա կա կան կազ մը կա յուն չէ,
5) մաշ կի վրա չեն բազ մա նում,
6) ձեռ քե րը կա րող են շփման ճա նա պար հով աղ տոտ վել նաև ար տա-

քին մի ջա վայ րում կեն սու նա կու թյու նը եր կա րատև պահ պա նող 
վի րուս նե րով: 

Ե թե մաշ կը վնաս ված է քերծ վածք նե րով կամ մշակ վել է ձեռ քե րի հի գիե-
նիկ մշակ ման ոչ հա մար ժեք մե թո դով, ա պա տրան զի տոր ման րէ նե րը կա րող 
են եր կար պահ պան վել մաշ կի վրա, ա ռա ջաց նել աղ տոտ վա ծու թյուն և ձ ևա-
վո րել նոր՝ ա վե լի վտան գա վոր ռե զի դենտ ման րէ նե րի ժա մա նա կա վոր օ ջախ:

Ին ֆեկ ցիոն ման րէ նե րը մաշ կա յին վա րակ նե րի պատ ճառ դար ձող ման-
րէ ներ են, օ րի նակ՝ մատ նա շունչ ա ռա ջաց նող ման րէն: Դ րանց առ կա յու թյան 
դեպ քում ձեռ քե րի հի գիե նա յի ցան կա ցած մե թո դի կի րա ռում ա նօ գուտ է, քա նի 
որ դրանք պահ պան վում են ձեռ քի մաշ կի վրա այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ 
ախ տա բա նա կան օ ջա խը վե րաց ված չէ: Ուս տի բու ժաշ խա տո ղի ձեռ քե րի մաշ-
կի վրա վա րա կի օ ջախ նե րի և մանր վնաս վածք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
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անհ րա ժեշտ է դրանք միա ժա մա նակ և՛ բու ժել, և՛ վի րա կա պով փա կել: Ին ֆեկ-
ցիոն մաշ կա յին ման րէ նե րի խմբում ա վե լի հա ճախ հան դի պում են ոս կե գույն 
ստա ֆի լո կո կը և բե տա-հե մո լի տիկ ստրեպ տո կո կը:

Ձեռ քե րի հի գիե նա յի մե թոդն ընտ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
նաև կա տար վող բժշկա կան մի ջամ տու թյան տե սա կը: Տար բեր ի րա վի ճակ նե-
րում անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ձեռ քե րի հի գիե նա յի տար բեր մե թոդ ներ:

Ձեռ քե րի հի գիե նա յի դե կոն տա մի նա ցիա յի մե թոդ նե րը պայ մա նա կա նո րեն 
բա ժան վում են ե րեք խմբի.

1) սո վո րա կան լվա ցում, 
2) հի գիե նիկ ան տի սեպ տի կա, 
3) վի րա բու ժա կան ան տի սեպ տի կա:

Ձեռ քե րի դե կոն տա մի նաց ման խնդրա հա րույց ա նա տո միա կան հատ ված-
ներն են մատ նե րի ծայ րե րը, միջ մատ նա յին տա րա ծու թյուն նե րը և  ա ռա ջին՝ 
բութ մատ նե րի շրջա նը: Այս հատ ված նե րում կու տակ վում է ման րէ նե րի մեծ 
մա սը, քա նի որ հի վանդ նե րին բժշկա կան մի ջամ տու թյուն ներ կա տա րե լիս 
կամ նրանց խնա մե լիս ա վե լի սերտ շփում կա տար վում է մատ նե րի ծայ րե րով 
և  ա ռա ջին մատ նե րի մա կե րե սով:

Ձեռ քե րի լվա ցում պա հան ջող բո լոր ի րա վի ճակ նե րի թվար կու մը չա փա-
զանց բարդ է և նույ նիսկ վի ճե լի: Դ րանք պայ մա նա վոր ված են բժշկա կան մի-
ջամ տու թյան տե սա կով և վա րակ ման ռիս կով, տևո ղու թյամբ և մաս նա գի տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյամբ: 

Ե՞րբ է անհ րա ժեշտ ձեռ քե րը լվա նալ հո սող ջրով և  օ ճա ռով.
1) հի վան դի հետ ֆի զի կա կան շփու մից ա ռաջ և հե տո,
2) բուժ հիմ նար կում հա մա կարգ չա յին ստեղ նա շա րով աշ խա տե լուց ա ռաջ 

և հե տո,
3) ս նունդ պատ րաս տե լուց և բա ժա նե լուց ա ռաջ,
4) սն վե լուց ա ռաջ,
5) դե ղե րը բա ժա նե լուց ա ռաջ,
6) սան հան գույ ցից օգտ վե լուց հե տո,
7) բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ձեռ քե րը տե սա նե լիո րեն աղ տոտ ված են,
8) ձեռ նոց ներ հագ նե լուց ա ռաջ և դ րանք հա նե լուց հե տո։

Ձեռ քե րի կար ճատև լվա ցու մը սո վո րա կան օ ճա ռի փրփու րով 10-15 վրկ 
տ ևո ղու թյամբ, ա պա հո սող ջրի տակ ո ղո ղու մով, հիմ նա կա նում բա վա րար է: 
Ձեռ քե րը միայն հո սող ջրով և  օ ճա ռով լվա նալն ա պա հո վում է մաշ կի մա կե րե-
սա յին շեր տի ման րէ նե րի մե խա նի կա կան հե ռա ցու մը: 

Ձեռ քե րի հի գիե նիկ ան տի սեպ տի կան հա կա նե խիչ նյու թե րով ձեռ քե րի 
մշա կումն է, ո րի նպա տակն է ձեռ քե րի մաշ կի վրա ման րէ նե րը նվա զա գույն 
քա նա կի հասց նե լը և դ րանց ակ տիվ ա ճը կա սեց նե լը: Այն ա պա հո վում է ձեռ քի 
ման րէ նե րի քի միա կան հե ռա ցու մը: Այս մե թո դը նպա տա կա հար մար է կի րա ռել 



152 | ՀԱՏՈՒԿ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

այն դեպ քե րում, երբ առ կա է ձեռ քե րի ման րէ նե րով աղ տոտ ման ռիսկ: Ձեռ քե-
րի տե սա նե լի աղ տոտ վա ծու թյան դեպ քում անհ րա ժեշտ է նա խա պես լվա նալ 
հո սող ջրով և  օ ճա ռով, հե տո միայն մշա կել հա կա նե խի չով:

Ձեռ քե րի հի գիե նիկ ան տի սեպ տի կան անհ րա ժեշտ է կա տա րել.
1) ըն կա լու նակ հի վանդ նե րի և նո րա ծին նե րի հետ շփվե լուց և բու ժօգ նու-

թյուն ցու ցա բե րե լուց ա ռաջ,
2) վեր քե րի, կա տե տեր նե րի հետ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց ա ռաջ և 

հե տո,
3) վեր քե րի ար տադ րուկ նե րի և կեն սա բա նա կան նյու թե րի հետ շփվե լուց 

հե տո,
4) վի րա կա պա կան մի ջամ տու թյուն նե րից ա ռաջ և հե տո,
5) վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն նե րից ա ռաջ և հե տո:

Ձեռ քե րի վի րա բու ժա կան մշա կու մը՝ ա սեպ տի կան: 
Ձեռ քե րի հի գիե նա յի այս մե թո դի նպա տակն է հե ռաց նել և վե րաց նել 

տրան զի տոր, ինչ պես նաև ռե զի դենտ ման րէ նե րը: Տա րի ներ շա րու նակ ձեռ-
քե րի վի րա բու ժա կան մշակ ման հա մար օգ տա գործ վել են խո զա նակ ներ: Սա-
կայն դրանց օգ տա գոր ծումն ա ռա ջաց նում է բու ժաշ խա տող նե րի ձեռ քե րի 
վնաս վածք ներ և ն պաս տում է ձեռ քե րի մաշ կից ար տա քին մի ջա վայր ման-
րէ նե րի տա րած մա նը: Այս նպա տա կով խո զա նա կի փո խա րեն կի րառ վել են 
նաև միան վագ օգ տա գործ ման սպունգ ներ՝ նույն արդ յու նա վե տու թյամբ: Սա-
կայն այս մե թո դի եր կա րատև ուսումն սի րու թյուն ներն ա պա ցու ցել են, որ վի-
րա բու ժա կան մշակ ման հա մար ձեռ քե րի մշա կումն ա ռանց խո զա նա կի կամ 
սպուն գի, միայն սպիրտ պա րու նա կող հա կա նե խիչ նե րով, լիո վին բա վա րար 
է: Ե թե մեկ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում բու ժաշ խա տո ղը մաս նակ ցում է 
մի քա նի վի րա հա տու թյուն նե րի, ա պա խո զա նա կով ձեռ քե րի մշա կու մը բա վա-
րար է կա տա րել միայն ա ռա ջին վի րա հա տու թյա նը նա խա պատ րաստ վե լիս: 
Դա ար վում է ձեռ նոց հագ նե լուց ա ռաջ: 

Ձեռ քերն արդ յու նա վետ մշա կե լու հա մար ա ռողջ մաշ կը պար տա դիր պայ-
ման է: Ձեռ քե րի մաշ կի խնամ քի հա մար անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել այն պի-
սի մի ջոց ներ, ո րոնք ման րակր կիտ փոր ձարկ վել են, ա լեր գիա ա ռա ջաց նող 
բա ղադ րիչ ներ չեն պա րու նա կում, նա խընտ րե լի է՝ ա ռանց հո տի: Խոր հուրդ չի 
տրվում սպիրտ պա րու նա կող հա կա նե խի չով ձեռ քե րը մշա կե լուց ա ռաջ ա մեն 
ան գամ ձեռ քե րը լվա նալ օ ճա ռով և ջ րով: 

Ցան կա լի չէ ձեռ քե րը լվա նալ շատ տաք ջրով, քա նի որ այն հե ռաց նում է 
ձեռ քե րի մաշ կի պաշտ պա նա կան ճար պա յին շեր տը: 

Ձեռ քե րի մաշ կը չո րա նա լուց պաշտ պա նե լու հա մար հար կա վոր է պար բե-
րա բար, առն վազն օ րը մեկ ան գամ, օգ տա գոր ծել մաշ կը խո նա վաց նող քսուք:



 |  153 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն

________________________

Կազ մա կե րու թյան ան վա նու մը

Բժշ կա կան փաս տա թուղթ ձև ՇՀ 1

Հաս տատ ված է ՀՀ ԱՆ

______  _______թ. N____ հրա մա նով

ՇՏԱՊ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ, 
ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ 

ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

1. Ախտորոշումը.
______________________________________________________

հաստատված է լաբորատոր այո, ոչ (ընդգծել), եթե այո՝ նշել հայտնաբերված 
հարուցիչը
 
2. Ազգանուն-անուն-հայրանունը՝
_____________________________________________________________

3. Սեռը_________________________________________________________

4. Տարիքը (մինչև 14տ. երեխաների դեպքում՝ ծննդյան ամսաթիվ) ________
________________________________________________________________

5. Բնակության վայրը ________________________ տարածաշրջանը 
_____________________ փողոց _______ տուն N _________ բն. N _______
_________________________________ հեռախոս ___________________
___________________ սեփական, կոմունալ, հանրակացարան (ընդգծել), 
գրանցման վայրից այլ հասցեում բնակվելու դեպքում նշել նաև տվյալ 
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բնակության գտնվելու վայրը ______________________________________
_______________________________________________________________

6. Աշխատանքի (ուսումնական և մանկական կազմակերպություն) վայրը, 
անվանումը, հեռախոսը.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Ամսաթվեր՝
ա) հիվանդացման ___________________________________________
բ) առաջին դիմումի (հայտնաբերման) _____________________________
գ) ախտորոշման _____________________________________________
դ) աշխատանքի (ուսումնական և մանկական կազմակերպություն) 

վերջին հաճախման _______________________________________
ե) հոսպիտալացման __________________________________________

8. Հոսպիտալացման վայրը ________________________ հոսպիտալացման 
տրանսպորտային միջոցը _________________________________________

9. Տուբերկուլոզի դեպքում նշել ռենտգենաբանական հետազոտության և 
մանրէազատման տվյալները _______________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Եթե թունավորում է՝ որտե՞ղ է տեղի ունեցել, ինչո՞վ է թունավորվել 
տուժածը, որտեղի՞ց է ձեռք բերվել.
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

11. Եթե պատվաստվել է՝ ե՞րբ է պատվաստվել և պատվաստման տեսակը, 
պատվաստման վայրը.
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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12. Իրականացված առաջնային հակահամաճարակային միջոցառումները և 
լրացուցիչ տեղեկություններ. _______________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

13. Հիվանդությունը հայտնաբերվել է բուժօգնության դիմելու ընթացքում, 
այդ թվում՝ ստացիոնարում հետազոտվելիս, կանխարգելիչ բժշկական 
զննությունների, բակային համայցի ժամանակ և այլն (ընդգծել և լրացնել).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

14. ՊՀՀ տեսչության մարզային (տարածքային) կենտրոններին առաջնային 
հաղորդման տվյալները՝

ա) հաղորդողի անուն-ազգանունը ___________________________
________________________________________________________

բ) ամսաթիվը և ժամը _________________հեռախոսը և այլն_______
________________________________________________________

գ) հաղորդումն ընդունողի անուն-ազգանունը __________________
________________________________________________________

15. Շտապ հաղորդման ուղարկման ամսաթիվը և ժամը _________________
_______________________________________________________________
հաղորդում ուղարկողի անուն-ազգանունը, ստորագրությունը՝ 
________________________________________________________________

ՊՀՀ տեսչության մարզային (տարածքային) կենտրոնների գրանցամատյանում 
գրանցման N __________
Հաղորդում ստացողի անուն-ազգանունը, ստորագրությունը՝ ____________
_______________________________________________________________
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Սույն հա ղորդ ման քար տը կազ մում են բու ժաշ խա տող նե րը ցան կա ցած 
հան գա ման քի դեպ քում՝ վա րա կիչ հի վան դու թյուն, թո քա բորբ, սննդա յին, սուր 
մաս նա գի տա կան թու նա վո րում, հետ պատ վաս տու մա յին ան բա րե հա ջող դեպ-
քի հայտ նա բե րում, դրանց նկատ մամբ կաս կած, ախ տո րո շու մը փոխ վե լու, ինչ-
պես նաև մահ վան դեպ քում:

Ու ղարկ վում է հի վան դի բնա կու թյան վայ րի ՊՀՀ տես չու թյան մար զա յին 
(տա րած քա յին) կենտ րոն ներ հայտ նա բե րե լու պա հից ոչ ուշ, քան 24 ժամ վա 
ըն թաց քում՝ հե ռա խո սով նա խա պես տվյալ նե րը հա ղոր դե լուց հե տո:

Ախ տո րո շու մը փո փո խե լու դեպ քում հա ղորդ ման 1-ին կե տում նշվում են 
փո փոխ ված ախ տո րո շու մը, վեր ջի նիս ամ սա թի վը, նախ նա կան ախ տո րո շու մը:

Հա ղոր դումն ուղարկ վում է նաև ըն տա նի կամ վայ րի կեն դա նի նե րից 
կծված, ճանկ ռոտ ված, թքոտ ված դեպ քե րում, ո րոնք դի տարկ վում են որ պես 
կա տա ղու թյուն հի վան դու թյան կաս կա ծե լի դեպ քեր:
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