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ՄԱԿ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն

ՄԻ ԱՎ մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս

ԽՍՀՄ Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն նե րի  
Մի ություն

ՊՇՌ պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա

ՌԲԹ Ռոզ-Բեն գալ թեստ
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Ամ բողջ ա ռա ջա դեմ մարդ կու թյու նը տաս նա մյակ ներ ա նընդ մեջ ակ տիվ 
գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում հա մա ճա րա կային կամ պան դե միկ նե րու ժով 
վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված սպառ նա լիք նե րին հա-
կազ դե լու, բուժ ման, կան խար գել ման և ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա-
մա պա տաս խան մի ջոց ներ մշա կե լու և կի րա ռե լու ո ւղ ղու թյամբ՝ ներգ րա-
վե լով տվյալ ո լոր տում աշ խա տող տար բեր պե տա կան և ոչ պե տա կան շա-
հագր գիռ կա ռույց նե րին, ո րոնք նշա նա կա լի դեր ու պա տաս խա նատ վու թյուն 
ու նեն հան րային ա ռող ջու թյան և ան վտան գու թյան պահ պան ման գոր ծում:

 Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան 
տվյալ նե րի՝ վեր ջին 40 տա րում՝ մինչև 2005 թ., աշ խար հում ա ռա ջա ցել է 40 
նոր հի վան դու թյուն, ո րոնց 75 %-ն ու նեն կեն դա նա կան ծա գում և բնո րոշ-
վում են զգա լի հա մա ճա րա կային նե րու ժով: Ը նդ ո րում՝ վեր ջին տա րի նե-
րին ար ձա նագր ված հա մա ճա րակ նե րը` ա տի պիկ թո քա բոր բը, թռչ նի և խոզի 
գրիպը, խո զե րի աֆ րի կա կան ժան տախ տը և այլն, զգա լի բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյուն ու նե ցան ոչ մի այն հան րային ա ռող ջու թյան, բա րո յա հո գե բա նա-
կան մթ նո լոր տի, այլ նաև ո րոշ ե րկր նե րի տն տե սու թյուն նե րի և ա ռան ձին 
ճյու ղե րի զար գաց ման վրա: 

 Հաշ վի առ նե լով, որ հա տուկ վտան գա վոր ախ տա ծին նե րը (այ սու հետ՝ 
ՀՎԱ) կեն սա բա նա կան զեն քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներ են և կա րող են կի-
րառ վել կեն սաա հա բեկ չու թյան նպա տակ նե րով՝ հա տուկ վտան գա վոր ախ-
տա ծին նե րի ան վե րահս կե լի ու թյունն ա ռա վել քան վտան գա վոր է: ՀՎԱ-ներն 
ու նեն կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում լայ նո րեն տա րած վե լու հատ կու թյուն, 
ի սկ կեն սա բա նա կան ա հա բեկ չու թյան հա մար դրանց կի րառ ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րը բա վա կան մեծ են` պայ մա նա վոր ված հար ձակ ման մեծ ար դյու-
նա վե տու թյամբ, օգ տա գործ ման գաղտ նի ու թյան պահ պան ման հնա րա վո-
րու թյամբ և այլն: Բա ցի դրա նից՝ ՀՎԱ-նե րով հա րուց վող հի վան դու թյուն նե րը 
բնո րոշ վում են ա վե լի ծանր կլի նի կա կան ըն թաց քով, դժ վար են են թարկ վում 
բուժ ման և բե րում են ծանր սո ցի ալ-տն տե սա կան հետ ևանք նե րի:

 Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րից շա տե րը բնա կան օ ջա խային են կամ 
տե ղա ճա րա կային (էն դե միկ), ին չը, իր հեր թին, բար դաց նում է դրանց դեմ 
պայ քա րի և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քի 75-95 %-ը տար բեր հա տուկ վտան գա վոր վա-
րակ նե րի բնա կան օ ջախ ներ են` ժան տախ տի, տու լա րե մի այի, սի բի րախ տի, 
լեպ տոս պի րո զի, Է րի զե պե լոի դի, խշխ շան պա լա րի, խո զե րի կարմ րախ տի 
հա մար և տե ղա ճա րա կային է կա տա ղու թյան, բրու ցե լո զի, խո զե րի աֆ րի-
կա կան ժան տախ տի, ի նչ պես նաև այլ սուր և քրո նիկ ըն թաց քով վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ: 
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Հե ղի նակ նե րի կող մից ներ կա յաց ված «Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե-
րը հա մա ճա րա կա բա նա կան պրակ տի կա յում» ու սում նա կան ձեռ նար կը նա-
խա տես ված է հա մա ճա րա կա բան նե րի և հան րային ա ռող ջու թյան մաս նա-
գետ նե րի հա մար: Այն նե րա ռում է այն պի սի հա տուկ վտան գա վոր, բնա կան 
օ ջա խային զոո նոզ հի վան դու թյուն նե րի պատ ճա ռա գի տա կան, կլի նի կա կան, 
ախ տո րոշ ման, հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե ր, ի նչ պի-
սիք են ժան տախ տը, տու լա րե մի ան, սի բի րախ տը, լեպ տոս պի րո զը, բրու ցե-
լո զը, խո լե րան, բնա կան ծա ղի կը և ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա-
մախ տա նի շը կամ ա տի պիկ թո քա բոր բը: Հիմ նա կան շեշ տադ րումն ար ված 
է հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, հա մա ճա րա կա բա-
նա կան հս կո ղու թյան կազ մա կերպ ման և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի 
հիմ նա հար ցե րի վրա: 

 Հե ղի նակ ներն ի րենց խո րին ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում Ա ՄՆ 
պաշտ պա նու թյան դե պար տա մեն տի սպառ նա լիք նե րի նվա զեց ման գոր ծա-
կա լու թյա նը ձեռ նար կի հրա տա րա կու մը հո վա նա վո րե լու հա մար:
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ԺԱՆ ՏԱԽՏ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈ ԴԸ,  
ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒ ՄԸ

 Ժան տախ տը (լա տի նե րեն՝ Pestis) սուր, բնա կան օ ջա խային, տրանս-
մի սիվ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է խիստ ար տա հայտ ված ին տոք-
սի կա ցի այի ախ տան շան նե րով, տեն դով, մաշ կի, ավ շային հան գույց նե րի, 
թո քե րի և այլ օր գան հա մա կար գե րի ախ տա հա րու մով: Հա մա ճա րա կային 
և պան դե միկ տա րած ման հա վա նա կա նու թյան շնոր հիվ դաս վում է Մի ջազ-
գային բժշկա-սա նի տա րա կան կա նոն նե րի պա հանջ նե րին են թա կա հի վան-
դու թյուն նե րի շար քին: Հա մար վում է կա րան տի նային հա տուկ վտան գա վոր 
հիվան դու թյուն: Եվ րո պայի, Ա սի այի, Աֆ րի կայի և Ա մե րի կայի ա վե լի քան 50 
ե րկ րում հայտ նա բեր վել են, կամ են թադր վում է, որ առ կա են ժան տախ տի 
բնա կան օ ջախ ներ: Բնա կան օ ջախ նե րում բազ մա թիվ կր ծող ներ և նա պաս-
տա կան ման ներ կա րող են հան դի սա նալ ժան տախ տի պա հոց ներ: Վա րա կի 
հիմ նա կան փո խան ցող նե րը լվերն են:

 Ժան տախ տի հա րու ցի չը ժան տախ տի ցու պիկն է (լա տի նե րեն՝ Yersinia 
pestis): 

Ժան տախ տի դա սա կար գու մը (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային դա
սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(Ա 20) Ժան տախտ
(Ա 20.0) Բու բո նային ժան տախտ 
(Ա 20.1) Բջ ջա մաշ կային ժան տախտ
(Ա 20.2) Թո քային ժան տախտ
(Ա 20.3) Ժան տախ տային մե նին գիտ
(Ա 20.7) Սեպ տիկ ժան տախտ
(Ա 20.8) Ժան տախ տի այլ ձևեր (Ա բոր տիվ ժան տախտ, Ա նախ տա նի շային 
ժան տախտ, Փոքր ժան տախտ)
(Ա 20.9) Չճշտ ված ժան տախտ:

 Ժան տախ տի դեպ քի ստան դարտ բնո րո շու մը 
Կաս կա ծե լի Կ լի նի կա կան բնո րոշ մա նը հա մա պա տաս խա նող դեպք, 

սա կայն հե տա զոտ վող նյու թում (բու բո նի պունկ տա տում, 
խոր խում, հյուս վածք նե րում, ա րյան մեջ) չեն հայտ նա բեր-
վել գրամ-բա ցա սա կան, ե րկբ ևեռ կո կա բա ցիլ ներ:
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Հա վա նա կան Կաս կա ծե լի դեպք գու մա րած Y. Pestis-ի հայտ նա բե րում 
ախ տա բա նա կան նմու շում կամ պա սիվ հե մագ լյու տի-
նա ցի այի ռե ակ ցի այի ժա մա նակ Y. Pestis Ֆ1 ան տի գե նի 
մասնա հա տուկ հա կա մար մին նե րի տիտ րը մեծ է կամ հա-
վա սար 1:10, կամ կա հա մա ճա րա կա բա նա կան կապ լա-
բորա տոր հաս տատ ված դեպ քի հետ:

Հաս տատ ված Լա բո րա տոր հաս տատ ված կաս կա ծե լի կամ հա վա նա կան 
դեպք:

2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայտ նի են ժան տախ տի պան դե մի ա ներ, ո րոնց ժա մա նակ ար ձա-
նագրվել են մի լի ո նա վոր մահ վան դեպ քեր՝ խոր հետք թող նե լով հա մայն 
մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ: Ժան տախ տը հի շար ժան նշա նա կու թյուն 
ու նի պատ մու թյան մեջ և հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել ժա մա նա-
կա կից քա ղա քակր թու թյան զար գաց ման վրա: Ո րոշ գիտ նա կան ներ պն դում 
են, որ Հռո  մեա կան կայս րու թյան ան կու մը կա րող է կապ ված լի նել 165 թ. 

Պար սից ծո ցում տե ղի ու նե ցած պա-
տե րազ մից վե րա դար ձող հռո մե ա կան 
զին վոր նե րի կող մից ժան տախ տի տա-
րած ման հետ: Դա րեր շա րու նակ ժան-
տախտը ա ղետ է ե ղել Ա սի այի, Աֆ րի-
կայի և Եվրո պայի հա մար, և քա նի որ 
դրա պատ ճա ռը հայտ նի չէր, բռն կում-
նե րի, հա մա ճա րակ նե րի, հա մա վա րակ-
նե րի (պան դե մի ա) ար ձա նագ րումն ան-
խու սա փե լի էր, ի նչն էլ նպաս տում էր 
հի վան դու թյան զանգ վա ծային դեպ քե րի 
ար ձա նագր մա նը և բնակ չու թյան շրջա-
նում խու ճա պի ա ռա ջաց մա նը: 

Ար վես տի և գրա կա նու թյան մեջ բազ-
մա թիվ նկա րագ րու թյուն ներ վկա յում են 
ան ցյա լում ժան տախ տի հա մա ճա րակ նե-
րի սար սա փե լի և կոր ծա նա րար նշա նա-
կու թյան մա սին:

Ն կար 1-ո ւմ պատ կեր ված է գլ խարկ, 
թռչունի կտու ցով դի մակ, պաշտ պա նիչ 
ակ նոց կամ ո ւղ ղա կի ակ նոց ու եր կար 

Ն կար 1. «Ժան տախտի բժիշկ» 
(Բժշ կու թյան գրապա հոց)
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պատ մու ճան կրող մարդ: Նման հա գուս տը խորհր դան շում էր այն կրող մար-
դուն որ պես « ժան տախ տի բժիշկ»: Այդպիսի հա գուստ կրե լը են թադ րում էր 
պաշտ պա նու թյուն վա րա կից: Նկա րագր վում էր, որ պատ մու ճա նը պատ-
րաստ ված էր ծանր գործ ված քից կամ կաշ վից, ո րը սո վո րա բար մշակ վում 
էր մեղ րա մո մով: Կտու ցը լց վում էր սուր հոտ ու նե ցող նյու թե րով, օ րի նակ՝ 
խո տա բույ սե րով կամ օ ծա նե լի քով, ո րոնք այդ ժա մա նակ օգ տա գործ վում 
է ին որ պես օ դը մաք րող մի ջոց ներ և ա զա տում է ին տհաճ հո տե րից: Ցու ցա-
փայտը կամ ձողը օգ տա գործ վում էր հի վանդ նե րին ո րո շա կի հե ռա վո րու-
թյան վրա պա հե լու հա մար: Փաս տո րեն կի րառ վում է ին ո րո շա կի մի ջոց ներ 
բժշ կի անձնա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

Պատ մու թյա նը հայտ նի է ժան տախ տի ե րեք պան դե մի ա.
1)  Հուս տի նի ա նո սյան ժան տախտ, ո րն իր ան վա նու մը ստա ցել է 6-րդ 

դա րից հե տո բյու զան դա կան կայսր Հուս տի նի ա նոս I-ի ա նու նով: Հուս տի-
նիա նո սյան ժան տախ տը սկս վել է կայ սե րա կան ժա մա նա կաշր ջա նի 541 թ. և 
շա րու նակ վել հա ջորդ եր կու հա րյուր տար վա ըն թաց քում՝ կյան քից զր կե լով 
ա վե լի քան 25 մի լի ոն մար դու (Ռո սեն, 2007 թ.): Այն սկս վել է Ե գիպ տո սից և 
տա րած վել Ար ևե լա-Հ ռո մե ա կան կայս րու թյու նով, մի ջերկ րա ծո վյան նա վա-
հանգս տային քա ղաք նե րով, Մեր ձա վոր Ար ևել քի ե րկր նե րով և Եվ րո պայով:

Ն կար 2. Ժան տախ տի լա բո րա տո րի ա, Սան Ֆրան ցիս կո (Բժշ կու թյան գրա պա հոց)

2) «Սև մահ» կամ « Մեծ ժան տախտ»: Ե րկ րորդ պան դե մի ան լայ նո-
րեն հայտ նի է «Սև մահ» կամ «Մեծ ժան տախտ» ա նու նով, ո րը սկիզբ է 
ա ռել Չի նաս տա նում 1334 թ. և ա ռևտ րա կան ճա նա պարհ նե րով տա րած վել 
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Կոս տանդ նու պոլ սում, այ նու հետև՝ Եվ րո պա յում, որ տեղ, ը ստ վկա յու թյուն-
ների, եվ րո պա կան հա սա րա կու թյան 60 %-ի մահ վան պատ ճառն է դար ձել 
(Բե նե դիկ տով, 2008 թ.)՝ դա տար կե լով հս կա յա կան քա ղաք ներ: Ժա մա նա կա-
կից ո րոշ պատ մա բան ներ նշում են, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ կեն դա նի 
մարդ չէր մնում մա հա ցած նե րին հու ղար կա վո րե լու հա մար (Գ րոս, 1995 թ.):

3) Ժա մա նա կա կից ժան տախտ: Եր րորդ պան դե մի ան ժա մա նա կա կից 
ժան տախտն է, ո րը սկիզբ է ա ռել Չի նաս տա նում 1860-ա կան թթ. և շա րու-
նակ վել Հոն կոն գում մինչև 1894 թ.: Հա ջորդ 20 տար վա ըն թաց քում շո գե-
նա վե րի և առ նետ նե րի մի ջո ցով այն տա րած վել է ամ բողջ աշ խար հի նա-
վա հանգս տային քա ղաք նե րում: Պան դե մի ան մոտ 10 մի լի ոն մահ վան (Խան, 
2004 թ.) պատ ճառ է դար ձել:

20րդ դա րում ար ձա նագր ված ժան տախ տի հա մա ճա րակ նե րը: Ժան-
տախ տի հա մա ճա րակ ներ ար ձա նագր վել են Հնդ կաս տա նում 20-րդ դա րի 
ա ռա ջին կե սին և Վի ետ նա մում 1960-ա կան և 1970-ա կան թթ.՝ պա տե րազմ-
նե րի ժա մա նակ: Ժան տախտն այժմ հան րային ա ռող ջա պա հա կան գե րա կա 
խն դիր է Աֆ րի կյան սուբ սա հա րա յում և Մա դա գաս կա րում՝ վայ րեր, ո րոն ցով 
պայ մա նա վոր ված է ար ձա նագր ված դեպ քե րի ա վե լի քան 95 %-ը (Ս տեն սեթ, 
2008 թ.):

 Հա յաս տա նում ար ձա նագր ված ժան տախ տի դեպ քե րը. 1930-31 թթ. 
ԼՂՀ Հադ րու թի տա րա ծաշր ջա նում ար ձա նագր վել էր ժան տախ տի թո քային 
ձևի բռն կում՝ մահ վան ել քով: Վա րա կի աղ բյուր էր հան դի սա ցել ո րս ված նա-
պաս տա կը: Ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րը, ի նչ պես նաև նրանց հետ շփ ման 
մեջ գտն վող բա րե կամ նե րը, հի վան դա նո ցի գլ խա վոր բժիշկն ու աշ խա տա-
կից նե րը նույն պես վա րակ վել և մա հա ցել է ին: Ան ջատ վել էր ժան տախ տի 
հա րուց չի 10-ից ա վե լի կուլ տու րա:

1958 թ. Սպի տա կի շր ջա նի Ղալ թախ չի գյու ղում ար ձա նագր վել էր ժան-
տախ տի բու բո նային ձևով վա րակ վա ծու թյան 1 դեպք՝ բա րեն պաստ ել քով:

1961 թ. Ա մա սի ա-Ղու կա սյա նի Զույ գաղ բյուր գյու ղում գի շա տիչ թռ չու նից 
վա րակ վել էր 1 մարդ, ո րը վա րա կի գաղտ նի շր ջա նում մեկ նել էր Կրաս նո-
դար քա ղաք, որ տեղ էլ հոս պի տա լաց վել էր ժան տախ տի բու բո նային ձևի 
կլի նի կա կան ախ տան շան նե րով: Հի վան դը բուժ վել է և ա պա քին վել:

1971 թ. Սի սի ան քա ղա քում ար ձա նագր վել էր ժան տախ տի բու բո նային 
ձևով վա րակ վա ծու թյան 1 դեպք, ո րը բա րեն պաստ ե լք էր ու նե ցել: 

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Ժան տախ տի հա րու ցի չը (Yersinia pestis) հայտ նա բեր վել է Գ. Ն. Մին խի 
կող մից 1878 թ., ա պա 1884 թ. նկա րագր վել է ֆրան սի ա ցի Ա լեք սանդր Յեր սե-
նի և ճա պո նա ցի Կի տա սա տո Սի բա սա բու ռոյի կող մից: Ժան տախ տի հա րու ցի չը 
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պատ կա նում է Yersinia ցե ղի Enterobacteriaceae ըն տա նի քին: Գրամ-բա ցա սա-
կան, կարճ, հաստ, կլո րա վուն ծայ րե րով ցու պիկ է, սպոր չի ա ռա ջաց նում, 
պատ ված է լոր ձային նուրբ պա տի ճով, եր կա րու թյու նը 1-3 մկմ, ի սկ լայ նու-
թյու նը` 0,3-0,7 մկմ: Ժան տախ տի հա րու ցիչ նե րը ֆա կուլ տա տիվ ա նաե րոբ-
ներ են, ցու պիկ նե րը պո լի մորֆ են` թե լան ման, գն դաձև, ա նո թաձև, ան շարժ, 
լավ ներկ վում են բո լոր ա նի լի նային ներ կե րով՝ ա ռա վել ին տեն սիվ բևեռ նե րի 
հատ ված նե րում, և հա մար վում են բի պո լյար (ե րկբ ևեռ): Լավ ա ճում են հա-
սա րակ սնն դային մի ջա վայ րե րում՝ рН 7.0-7.2 և 28°С-37°С պայ ման նե րում, 
ա ճի օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը` 28°C: Հնա րա վոր է ա ճը նաև ցածր ջեր մաս-
տի ճա նի պայ ման նե րում՝ մինչև 5°С, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում հա-
րու ցիչն ան ջա տել նաև աղ տոտ ված ախ տա բա նա կան նյու թից: Հե ղուկ մի-
ջա վայ րե րում ա ճե լու դեպ քում ա ռա ջաց նում է մա կե րե սային թա ղանթ, ո րից 
դուրս են գա լիս թե լիկ ներ և կախ վում դե պի վար «ս տա լակ տիդ նե րի» ձևով, 
բնո րոշ է բամ բա կան ման նստ ված քի ա ռա ջա ցու մը 48 ժամ հե տո: Պինդ 
ա գա րային մի ջա վայ րե րի վրա գա ղութ նե րի ա ճը ան ցնում է 3 փուլ` 10-12 ժամ 
ան ց գա ղութ նե րը նման են կոտր ված ա պա կու, 18-24 ժա մից ձևա վո րում են 
գա ղութ ներ նուրբ « ժա նյա կե ե րիզ նե րով թաշ կի նա կի» տես քով, 40-48 ժա-
մից՝ հա սուն, մուգ, ար տա հայտ ված կենտ րո նով և ժա նյա կաձև ե րիզ նե րով 
գա ղութ ներ: Բնո րոշ են գա ղութ նե րի S (ա վի րու լենտ) և R (վի րու լենտ) ձևե-
րը: Կեն սա քի մի ա կան ակ տի վու թյու նը բարձր չէ: Հա րու ցիչն ու նի հե մո լի տիկ 
և ֆիբ րի նո լի տիկ հատ կու թյուն ներ: Ար տա զա տում է պես տի ցին ներ, ո րոնք 

Ն կար 3. Ժան տախ տի զո հե րին նվիր ված հու շար ձան Վի են նա յում
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ունեն բակ տե րի ո ցին ազ դե ցու թյուն: Հա րու ցիչն ա ռա ջաց նում է էկ զո տոք-
սին ներ և էն դո տոք սին ներ: Վի րու լեն տու թյու նը կախ ված է պա տի ճի, VW-հա-
կած նի առ կա յու թյու նից, պես տի ցին նե րի ա ռա ջաց ման հատ կու թյուն նե րից և 
այլ գոր ծոն նե րից: 

Հա րու ցի չը բա վա կա նին կա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րում, դի մաց կուն է 
ցածր ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե րում, սա ռեց ված դի ակ նե րում պահ պա-
նում է իր կեն սու նա կու թյու նը 7-12 ա մս վա ըն թաց քում: Կա թի մեջ պահ պան-
վում է 3 ա միս, ջրում՝ մինչև 50 օր, հո ղում՝ մինչև 2 ա միս: 0°С ջեր մաս տի-
ճա նային պայ ման նե րում պահ պան վում է 140 օր, 35°С-ո ւմ՝ մինչև 5 օր, 80°С 
պայ ման նե րում ո չն չա նում է 5 րո պե ի ըն թաց քում, ի սկ 100°С-ո ւմ՝ 1 րո պեում: 
Ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րը ո չն չաց նում են ժան տախ տի հա րու ցիչ նե րը 2-3 
ժամ վա ըն թաց քում, կար բո լաթթ վի З-5 %-ա նոց լու ծույ թը՝ 5-10 րո պե ում, 
սուլե մայի 1:1000 նոս րաց ման ազ դե ցու թյամբ՝ 1-2 րո պե ում, ի սկ քլո րա մի նի 
1-2 %-ա նոց լու ծույ թը՝ մեկ րո պե ի ըն թաց քում: Թա րա խի մեջ պահ պան վում 
են մինչև 30 օր: 

Ն կար 4. Ժան տախ տի հա րու ցի չը

 Ժան տախ տի ման րէ ի պա տի ճը և հա կա ֆա գո ցի տար լոր ձը թույլ չեն տա-
լիս մակ րո ֆա գե րին և լեյ կո ցիտ նե րին ակ տիվ պայ քա րել հա րուց չի դեմ: 
Հարու ցի չը ա րագ բազ մա նում է մար դու և կեն դա նի նե րի օր գան նե րում և 
հյուս վածք նե րում՝ ա րյան մի ջո ցով տա րած վե լով սկզ բում ավ շային հան-
գույց նե րով, այ նու հետև ամ բողջ օր գա նիզ մով մեկ:

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ

 Ժան տախ տի գաղտ նի շր ջա նը 1-6 օր է, պատ վաստ ված նե րի դեպ քում՝ 
8-10 օր: Ժան տախ տի ցան կա ցած ձևի ժա մա նակ հի վան դու թյու նը սկս վում է 
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հան կար ծա կի և սուր, ա ռանց նա խան շան նե րի: Հի վանդ նե րի մոտ նկատ վում 
է ար տա հայտ ված դող, ջեր մու թյան ա րագ բարձ րա ցում մինչև 38.0°C-40.0°C, 
ու ժեղ գլ խա ցավ, գլ խապ տույտ, գի տակ ցու թյան մթագ նում, ան քնու թյուն, 
զա ռան ցանք, եր բեմն՝ փս խում: Փսխ ման զանգ վա ծը կա րող է լի նել ա րյու-
նային, սուր ճի մրու րի նման: Հի վան դի մոտ նկատ վում է հե ղուկ կղանք՝ լոր-
ձի և ա րյան պա րու նա կու թյամբ: Լյար դը և փայ ծա ղը մե ծա ցած են: Մե զում 
նկատ վում է սպի տա կուց, ա րյուն: Զար գա նում է օ լի գու րի ա, ա պա՝ ա նու րի ա: 
Հի վանդ նե րը գրգռ ված են և ան հան գիստ, եր բեմն հա կա ռա կը՝ ար գե լակ-
ված և շշ մած, ա պա թիկ: Դեմ քը կարմ րած է, փք ված, հե տա գա յում դի մագ ծե-
րը սրվում են, աչ քերն ու այ տե րը փոս ը նկ նում: Աչ քե րը լց ված են ա րյու նով, 
շուրջն ա ռա ջա նում են մուգ օ ղակ ներ: Դեմ քին առ կա է տան ջա լից ար տա-
հայ տու թյուն՝ եր բեմն վա խով, սար սա փով լի, հա յացքն ան շարժ է՝ «չ տես-
նող»: Լե զուն փա ռա կալ ված է, «կավ ճա պատ», դո ղա ցող և այ տուց ված, չոր, 
եր բեմն՝ ճա քե րով: Բե րա նի լոր ձա թա ղան թը չոր է, բկանց քը՝ կարմ րած, նշա-
գեղ ձե րը կա րող են մե ծա ցած լի նել: Մաշ կը տաք է, չոր, կապ տա վուն ե րան-
գով, եր բեմն հե մո ռա գի ա նե րով: Նկա րագր ված կլի նի կա կան պատ կերն էլ 
հիմք է դար ձել հի վան դու թյու նը «սև մահ» ան վա նե լու հա մար: Ին տոք սի կա-
ցի այի զար գաց մա նը զու գա հեռ ա րագ սկ սում են ար տա հայտ վել սր տա նո-
թային ան բա վա րա րու թյան ախ տան շան նե րը՝ տա խի կար դի ա, սր տի սահ-
ման նե րի մե ծա ցում, սր տի տո նե րի խլա ցում, զար կե րա կային ճնշ ման ան-
կում, ա ռիթ մի ա, հևոց, ցի ա նոզ: Մեկ օր հե տո զար գա նում են ժան տախ տի 
յու րա քան չյուր ձևին բնո րոշ նշան նե րը: 

Բու բո նային ձև (ա մե նա հա ճախ հան դի-
պող)` հիմ նա կան ախ տան շա նը բու բոնն է 
(ժան տախ տի հա րուց չի ներ թա փանց ման 
տե ղին մո տիկ գտն վող ավ շային հան գույց-
նե րի բոր բո քում): Բու բո նը շատ ցա վոտ է, 
պինդ կպած շրջա պա տի են թա մաշ կային 
հյուս ված քին, ան շարժ, վատ ար տա հայտ-
ված եզ րե րով: 

Մաշ կային, մաշ կա բու բո նային ձևե րը 
հան  դի պում են հա մե մա տա բար հազ վա-
դեպ: Մաշ կային ձևի ժա մա նակ, ո րը սո-
վո րա բար վե րած վում է մաշ կա բու բո նային 
ձևի, ա ռա ջա նում են մաշ կի ախ տա հա-
րում ներ նեկ րո տիկ խո ցե րի, ֆու րուն կուլ-
նե րի, հե մո ռա գիկ կար բուն կուլ նե րի ձևով: 
Ախ տա հա րումն ըն թա նում է ա րագ փո-
փոխ վող բծի, վե զի կու լայի, պա պու լայի, 

Ն կար 5. Ժան տախ տի մաշ կային, 
մաշկաբուբո նային ձև
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պուս տու լայի փու լե րով: Ժան տախ տի մաշ կային խո ցե րը բնո րոշ վում են եր-
կա րատև ըն թաց քով, ո ւշ են լա վա նում՝ ա ռա ջաց նե լով սպի ներ: 

Թո քային ձև՝ ը նդhա նուր ախ տան շան նե րի ֆո նի վրա ա ռա ջա նում է ցավ 
կրծ քա վան դա կում, հևոց, հո գե կան խան գա րում նե րի եր ևույթ ներ, զա ռան-
ցանք, հազ: Խոր խը հա ճախ փրփ րոտ է, ալ ա րյան բծե րով: Բնո րոշ են թո քե-
րի օյ բեկ տիվ հե տա զո տու թյան աղ քա տիկ տվյալ նե րը, ո րոնք չեն հա մա պա-
տաս խա նում հի վան դի ծանր վի ճա կին:

Ն կար 6. Ժան տախ տի թո քային ձև

Սեպ տիկ ձև՝ բնո րոշ է վա ղա ժամ ծանր ին տոք սի կա ցի ան, հի վան դու թյան 
ար տա կարգ ծանր ը նդ հա նուր ախ տա նիշ նե րի զար գա ցու մը և ա րագ մա հը 
(ա րյան ճնշ ման կտ րուկ ան կում, ա րյու նա զե ղում ներ լոր ձա թա ղանթ նե րի և 
մաշ կի վրա, ա րյու նա հո սու թյուն ներ ներ քին օր գան նե րում):

1)  

Ն կար 7. Ժան տախ տի սեպ տիկ ձև, ծայ րա մա սե րի նեկ րո տիկ փո փո խու թյուն ներ

 
Ա ղի քային ձև՝ հան դի պում է շատ հազ վա դեպ: Բարձր ջեր մու թյան և ար-

տա հայտ ված ին տոք սի կա ցի այի ֆո նի վրա հի վան դը գան գատ վում է ո րո-
վայ նի ցա վից, ա րյու նա խա ռը փս խու մից և լու ծից: Բու ժու մը ժա մա նա կին 
չսկ սե լու դեպ քում հի վան դու թյունն ա վարտ վում է մա հով:

 Չի բա ցառ վում ժան տախ տային մե նին գի տի զար գա ցու մը, ո րն ըն թա նում 
է շատ ծանր և մեծ մա սամբ ան բա րեն պաստ ե լք է ու նե նում:
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 Հա կա բի ո տիկ նե րի լայն կի րա ռումը փո -
խում է կլի նի կա կան պատ կե րը, և կարող 
են ա ռա ջա նալ ջնջ ված և ա տի պիկ ձևեր:

 Ժան տախ տի բուժ ման հա մար կի րառ-
վում են հա մա լիր մո տե ցում ներ` է թի ո-
տրոպ, ախ տած նային (պա թո գե նե տիկ) և 
ախ տան շա նային: 

5.  ԺԱՆ ՏԱԽ ՏԻ ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ

Ժան տախ տի լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման նպա տա կով կի րառ վում են ման-
րէ ա դիտ ման, ման րէ ա բա նա կան, կեն սա բա նա կան, շճա բա նա կան և մո լե կուլ-
յար գե նե տիկ մե թոդ նե րը: Ժան տախտն ախ տո րոշ վում է ժան տախ տի հա-
րուցչի կուլ տու րայի ան ջա տու մով և նույ նա կա նա ցու մով, հի վան դի և ա ռող-
ջա ցած նե րի ա րյան շի ճու կում ժան տախ տի ման րէ ին հա տուկ Ֆ1 հա կած նի և 
հա կած նի նկատ մամբ հա տուկ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման մի ջո ցով: 

Որ պես ա րա գաց ված (է քսպ րես) մե թոդ՝ կի րառ վում են ի մու նաֆ լո ւո րես-
ցեն տային ա նա լի զի մե թո դը (միկ րո բի հայտ նա բե րու մը ֆլո ւո րես ցենտ ի մու-
նագ լո բու լին նե րով), պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի ան (ՊՇՌ՝ միկ-
րոբի հայտ նա բե րու մը դրա բազ մա կի կրկ նա պատկ ման ար դյուն քում ԴՆԹ-ի 
ո րոն վող հատ վա ծի առ կա յու թյան հի ման վրա), ի մու նա սուս պեն զի ոն (2-3 
կոմ պո նեն տով ռե ակ ցի ա նե րի հա մա կար գը է րիթ րո ցի տար դի ագ նոս տի-
կում նե րով կամ ի մու նա ֆեր մեն տային ա նա լի զը ժան տախ տի միկ րո բի պա-
տի ճային Ֆ1 հա կած նի հայտ նա բեր ման հա մար) մե թոդ նե րը: Նույն նպա տա-
կով կի րառ վում են նաև ի մու նա սուս պեն զի ոն մե թոդ նե րի այլ տար բե րակ ներ՝ 
դոտ-անալիզի ի մու նա ֆեր մեն տային և ռա դի ոի մու նային ա նա լիզ նե րի մե-
թոդ նե րը: Բո լոր է քսպ րես հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վում են հե տա զոտ-
վող նյու թի վա րա կա զեր ծու մից հե տո:

 Պար տա դիր լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան են թա կա ե ն՝
1)  հի վանդ մարդ կան ցից վերց ված նյու թը ժան տախ տի բո լոր կլի նի կա-

կան ձևե րի դեպ քում.
2)  ժան տախ տի թո քային ձևով հի վանդ նե րի հետ շփ ված ան ձան ցից 

վերց ված նյու թը.
3)  ժան տախ տի հա րուց չի հետ աշ խա տան քի ժա մա նակ վա րա կիչ նյու թի 

ցայ տաց րու մով վթար թույլ տված ան ձան ցից վերց ված նյու թը:
 Հի վանդ նե րից կեն սա բա նա կան նյու թի նմու շը հե տա զո տու թյան հա մար 

նպա տա կա հար մար է վերց նել ան մի ջա պես բժշ կա կան հաս տա տու թյուն 

Ն կար 8. Ժան տախ տային 
մենինգիտ
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ըն դուն վե լու ժա մա նակ և հա կա բի ո տիկ նե րով սպե ցի ֆիկ բու ժումն ա վար-
տե լուց 3 օր հե տո (հեր թա կան հե տա զո տու թյուն նե րի միջև 24-ժա մյա ը նդ մի-
ջում նե րով)` մինչև ե րեք բա ցա սա կան ար դյունք ստա նա լը: Հի վանդ նե րի կամ 
վա րակ ված օբյեկտ նե րի հետ շփ ված ան ձան ցից կեն սա բա նա կան նյութը 
վերց նում են մե կու սա րան ըն դուն վե լուց և դուրս գր վե լուց ա ռաջ, կան խար-
գե լիչ բու ժումն ա վար տե լուց հե տո:

 Հե տա զո տու թյան են թա կա ե ն՝
1)  ժան տախ տի թո քային ձևի ժա մա նակ՝ խոր խը, խոր խի բա ցա կա յու-

թյան դեպ քում՝ բկանց քից քսու քը, ե րա կային ա րյու նը, մե զը.
2)  սեպ տիկ ձևի ժա մա նակ՝ ա րյու նը, մե զը.
3)  բու բո նային ձևի ժա մա նակ՝ բու բո նի պունկ տա տը, ա րյու նը, մե զը.
4)  մաշ կային ձևի ժա մա նակ՝ խո ցի ար տադ րու թյու նը, ա րյու նը, մե զը.
5) ա ղի քային ձևի ժա մա նակ՝ կղան քը, ա րյու նը, մե զը.
6)  մե նին գե ալ եր ևույթ նե րի ժա մա նակ՝ ող նու ղե ղային հե ղու կը:
 Ժան տախ տի թո քային ձևով հի վանդ նե րի հետ շփ ված ան ձան ցից, ի նչ-

պես նաև այն դեպ քե րում, ե րբ կաս կա ծում են, որ վա րա կը փո խանց վել է 
օ դա կա թի լային, օ դա փո շային ճա նա պարհ նե րով, հե տա զոտ վում է բկանց-
քից քսու քը: Մնա ցած դեպ քե րում հի վան դի հետ շփ ված ան ձանց հե տա զո-
տու թյուն չի կա տար վում:

 Ժան տախ տի կաս կա ծով հի վան դից կեն սա բա նա կան նյու թի նմու շա-
ռու մը, որ պես կա նոն, կա տար վում է մաս նա գի տաց ված բու ժանձ նա կազ մի 
կող մից հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի մաս նա գե տի հս կո ղու թյան տակ՝ 
ստա ցի ո նար պայ ման նե րում, մինչև բու ժում սկ սե լը: Ե թե ա ռա ջին 2 ժամ վա 
ըն թաց քում հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել նմու շա ռում, բու ժու մը սկ սում են 
կլի նի կա կան ցու ցու մով՝ մինչև նմու շա ռու մը:

 Ժան տախ տով հի վան դի հետ շփ ված և լա բո րա տոր պայ ման նե րում վթար 
թույլ տված ան ձանց կեն սա բա նա կան նյու թի նմու շա ռու մը կա տար վում է 
մեկու սա րա նում՝ մինչև կան խար գե լիչ բու ժում սկ սե լը:

Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված կար գով: 

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ժան տախ տը բնա կան-օ ջա խային հի վան դու թյուն է: Տար բե րում են ժան-
տախ տի բնա կան, ա ռաջ նային («վայ րի ժան տախտ») օ ջախ ներ և ան թրո-
պուր գիկ, ե րկ րոր դային օ ջախ ներ: Բնա կան օ ջախ նե րը պայ մա նա վոր ված 
են բնու թյան մեջ բնա կան պա հոց նե րի՝ վայ րի կր ծող նե րի և փո խան ցող-
նե րի (կր ծող նե րի էկ տո մա կա բույծ ներ) առ կա յու թյամբ: Բնա կան օ ջախ նե րը 
գո յատ ևում և կեն սա գոր ծում են ան կախ մարդ կանց գոր ծու նեու թյու նից: 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գոր ծում է ժան տախտի 
2 բնա կան օ ջախ` ժան տախ տի Ա նդր կով կա սյան բարձր լեռ նային (այսու-
հետ՝ ԱԲ ԼՕ) և Մեր ձա րաք սյան բնա կան օ ջախ նե րը (այ սու հետ՝ ՄԱՕ), 
ո րոնք զբա ղեց նում են ե րկ րի տա րած քի ա վե լի քան 75 %-ը: Ա նդր կով-
կաս յան բարձր լեռ նային օ ջա խում ժան տախ տի հիմ նա կան կրո ղը սո վո-
րա կան դաշ տա մուկն է, փո խան ցո ղը` կր ծող նե րի մաս նա հա տուկ լուն, ի սկ 
հա րու ցի չը պատ կա նում է սպե ցի ֆիկ դաշ տամկ նային տե սա կին: Մեր ձա-
րաքսյան օ ջա խի մի մա սը գտն վում է Նա խիջ ևա նի տա րած քում, ի սկ Հա-
յաս տա նում գտնվում է նրա հյու սի սային և հյու սի սարևմ տյան հատ վա ծը: 
Այս տեղ ժանտախ տի հա րուց չի կրող ներն են Վի նոգ րա դո վի և պարս կա կան 
ա վա զա մկնե րը, փո խան ցող նե րը` դրանց սպե ցի ֆիկ լվե րը, ի սկ հա րու ցի չը 
պատ կա նում է ա վա զամկ նային տե սա կին: Օ ջա խի ը նդ հա նուր ֆի զի կա կան 
մա կե րե սը կազ մում է 460000 հա:

Ն կար 9. ՀՀ ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րի է պի զոո տիկ տա րածք նե րի քար տեզ

Բ նու թյան մեջ ժան տախ տի հա րուց չի կրող ներ են կր ծող նե րը, ի սկ փո-
խան ցող ներ` լվե րը: Այդ պատ ճա ռով, ը ստ Ե.Ն.Պավ լովս կու, ժան տախ տը 
բնա կան օ ջա խային տրանս մի սիվ հի վան դու թյուն է: Մար դը կա րող է վա-
րակ վել ի նչ պես օ դա- կա թի լային ճա նա պար հով (թո քային ձև), այն պես էլ հի-
վանդ մար դու բնա կա վայ րում ապ րող լվե րի խայ թո ցի մի ջո ցով (բու բո նային 
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ձև): Այս պի սով՝ ժան տախ տը պատ կա նում է զոոանթ րո պո նոզ վա րակ նե րի 
շար քին: Լա բո րա տոր կեն դա նի նե րից վա րա կի հան դեպ զգա յուն են սպի տակ 
մկ նե րը, ծո վա խո զուկ նե րը, ճա գար ներն ու կա պիկ նե րը: Կեն դա նի նե րի քուն 
մտ նե լու ըն թաց քում հի վան դու թյու նը սկ սում է կրել լա տենտ բնույթ, ի սկ ա րթ-
նա նա լուց հե տո նո րից ակ տի վա նում է: Վա րակ վե լու հա վա նա կա նու թյու նը 
մե ծա նում է, ե րբ է պի զոո տի այի մեջ նե րառ վում են սի նանտ րոպ կրծող նե րը: 
Հայտ նա բեր ված է կր ծող նե րի ա վե լի քան 300 տե սակ և են թա տե սակ, ո րոնք 
բնա կան օ ջախ նե րում ժան տախ տի հա րուց չի պա հոց ներ, ռե զեր վո ւար ներ 
են: Տար բե րում են հիմ նա կան կամ ա ռաջ նային պա հոց ներ՝ դաշ տամկ նե-
րը, գետ նաս կյուռ նե րը, ար ջամկ նե րը, մկ նան ման կր ծող նե րը, գորշ և սև առ-
նետ նե րը (հազ վա դեպ՝ սի նանտ րոպ կր ծող նե րը, ո րոնք բնակ վում են տնե-
րում և բնա կա րան նե րում), ի նչ պես նաև ճա գա րան ման նե րը, կա տու նե րը և 
ո ւղ տե րը: Ե րկ րոր դային պա հոց ներ են սկյու ռան ման նե րը, մկ նան ման նե րը, 
համստեր նե րը և այլն:

Բ նա կան օ ջախ նե րում վա րա կը փո խանց վում է լվե րի կծե լու հետևանքով, 
ո րոնք սնվել են հի վանդ կր ծո ղի ա րյու նով: Վա րա կի տա րած ման հա վա նա-
կա նու թյու նը բա վա կա նին մե ծա նում է, ե րբ սի նանտ րոպ կր ծող նե րը ներառ-
վում են է պի զոո տի այի մեջ: Հնա րա վոր է վա րակ  վել նաև կր ծող նե րի որ սի և 
դրանց մշակ  ման, մոր թա զերծ ման, դիա հերձ ման ժամա նակ: 

Ն կար 10. ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րի կրող նե րը՝ պա հոց ներ կամ ռեզերվուարներ
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Հի վանդ մար դը, կախ ված հի վան դու թյան 
ձևից, իր հեր թին կա րող է հա մար վել հի վան-
դու թյան փո խան ցող՝ օ դա կա թի լային ճա նա-
պար հով կամ ո րո շա կի տե սա կի լվե րի կծե լու 
հետ ևան քով: 

Լ վե րը հա մար վում են ժան տախ տի հա-
րուց չի սպե ցի ֆիկ փո խան ցող ներ: Ա վե լի քան 
55 տե սա կի լվեր հա մար վում են ժան տախ տի 
փո խան ցող ներ: Ժան խա տի հա րու ցիչ նե րի 
փո  խան ցու մը պայ մա նա վոր ված է լվե րի մար սո ղա կան հա մա կար գի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով: Կե րակ րա փո ղից դե պի ստա մոքս ան ցման տե ղում 
ա ռա ջա նում է հաս տա ցում՝ խպիպ: Վա րակ ված կր ծո ղին կծե լու ար դյուն քում 
ժան տախ տի հա րու ցի չը լվի կե րակ րա փո ղից ան ցնում է լվի խպի պի մեջ և 
սկ սում է ին տեն սիվ բազ մա նալ՝ ա ռա ջա նում է «ժան տախ տային խցան», 
ո րն էլ ար գե լում է ծծած ա րյան ան ցու մը դե պի ստա մոքս, և լուն փս խում է 
ա րյունը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով լուն ա նընդ հատ գտն վում է քաղ ցած վի ճա կում 
ու կե րակր վե լու հա մար «նոր տե րեր» է փնտ րում և մինչև սատ կե լը կա րող է 
վա րա կել բազ մա թիվ մարդ կանց (այս լվերն ապ րում են ոչ ա վել, քան տասն 
օր): Կր ծող նե րի վրա կա տար ված լա բո րա տոր փոր ձե րի ար դյուն քում պարզ-
վել է, որ մեկ լուն կա րող է վա րա կել մինչև 11 «նոր տիրոջ»: 

Վա րակ ված լվի կծե լու տե ղում մարդ կանց մոտ ա ռա ջա նում է պա պու լա 
կամ պուս տու լա՝ լց ված հե մո ռա գիկ պա րու նա կու թյամբ (մաշ կային ձև): Ո րից 
հե տո վա րա կը տա րած վում է ավ շային ա նոթ նե րով՝ ա ռանց լիմ ֆան գի տի 
ա ռա ջաց ման: Ման րէ նե րի բազ մա ցու մը ավ շային հան գույց նե րի մակ րո ֆա-
գե րում բե րում է դրանց կտ րուկ մե ծաց ման, մի ա ձուլ ման և կոնգ լո մե րա տի 
ա ռա ջաց ման (բու բո նային ձև): Վա րա կի հե տա գա գե նե րա լա ցու մը կա րող է 
բե րել հի վան դու թյան սեպ տիկ ձևի ա ռա ջաց մա նը, ո րն էլ կա րող է ըն թա նալ 
գրե թե բո լոր օր գան-հա մա կար գե րի ախ տա հար մամբ: Մի ա ժա մա նակ, հա-
մա ճա րա կա բա նու թյան տե սա կե տից կար ևոր վում են թո քային հյուս ված քի 
ախ տա հա րում նե րը և հի վան դու թյան թո քային ձևի ա ռա ջա ցու մը: Այն ժա մա-
նակ, ե րբ զար գա նում է ժան տախ տային թո քա բորբ, հի վանդն ի նքն է հա մար-
վում վա րա կի աղ բյուր, այս դեպ քում մար դուց մար դու ար դեն փո խանց վում 
է հի վան դու թյան թո քային ձևը, ո րն ա ռա վել վտան գա վոր է և ու նի ա րագ 
զար գաց ման մի տում: Նկա րագր ված են ժան տախ տի հա րուց չի փո խանց ման 
հետ ևյալ ճա նա պարհ նե րը.

1) տրանս մի սիվ. լվե րի խայ թո ցի մի ջո ցով (հիմ նա կան ճա նա պարհ).
2)  կոն տակ տային. վա րա կը ներ թա փան ցում է մար դու օր գա նիզմ հի-

վանդ կեն դա նի նե րի հետ ան մի ջա կան շփ ման հետ ևան քով (մորթ և այլն): 
Կոն տակ տային ճա նա պար հը հնա րա վոր է նաև ոչ ան մի ջա կան շփ ման 

Ն կար 11. Ժան տախ տի 
հարուցչի փոխանցո ղը՝ լու
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դեպ քում, օ րի նակ` հի վանդ կր ծող նե րի ա րյու նով կամ ար տա զա տուկ նե րով 
աղ տոտ ված հա գուս տից, գոր ծիք նե րից, ի րե րից. 

3) ա լի մեն տար. վա րա կը ներ թա փան ցում է մար դու օր գա նիզմ վա րակ-
ված սնն դամ թեր քի կամ ջրի մի ջո ցով.

4) օ դա կա թի լային կամ օ դա փո շային. վա րա կը ներ թա փան ցում է մար-
դու օր գա նիզմ շն չա ռա կան ու ղի նե րով հա րու ցիչ պա րու նա կող ման րա գույն 
մաս նիկ նե րի մի ջո ցով: Այս ճա նա պար հով զար գա նում է ժան տախ տի ծան-
րա գույն և մա հա ցու թո քային կլի նի կա կան ձևը: Հա մա ճա րա կա բա նա կան 
տե սա կե տից օ դա կա թի լային ճա նա պար հը ա մե նավ տան գա վորն է:

 Ժան տախ տի նկատ մամբ ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդ հա նուր է, սա կայն 
հի վան դու թյան ըն թաց քի ծան րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև մար դու 
ան հա տա կան գե նե տի կա կան գոր ծոն նե րով: Ա պա քի նու մից հե տո մար դը 
ձեռք է բե րում հա րա բե րա կան ի մու նի տետ, ո րը, սա կայն, չի ա պա հո վագ րում 
կրկ նա կի վա րակ ման հնա րա վո րու թյու նից:

7. ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Ժան տախ տի դեպ քը դիտ վում է հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր-
տում ան սո վոր կամ ան սպա սե լի դեպք և են թա կա է ան հա պաղ հա ղորդ ման 

Գ ծա պատ կեր 1. Ժան տախ տի փո խանց ման մե խա նիզ մը
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Միջազ գային ա ռող ջա պա հա կան կա նոն նե րի հար ցե րով Ազ գային հա մա-
կար գող մարմ նին, ի նչ պես նաև ծա նուց վում է Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ-
խար հային կազ մա կեր պու թյան Մի ջազ գային ա ռող ջա պա հա կան կա նոն-
ների հար ցե րով հա ղոր դակց ման կե տին: Ժան տախ տի օ ջա խում հա կա հա-
մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա կերպ վում և ի րա կա նաց վում են 
սահ ման ված կար գով: 

Ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րում հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու-
թյան հա մա կար գը նե րա ռում է՝ 

1) է պի զոո տո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, ո րն ի րա կանաց վում է ժան-
տախ տի բնա կան օ ջա խում է պի զոո տի այի առ կա յու թյան և դրա ըն թաց քի 
բնույ թի մա սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու նպա տա կով.

2)  հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն ժան տախ տի տե սա կե տից 
էնզոո տիկ տա րածք նե րում բնակ վող ազ գաբ նակ չու թյան նկատ մամբ.

3)  ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րի հա մա ճա րա կային վտան գա վո րու-
թյան նե րու ժի գնա հա տում՝ որ պես ար տա կարգ ի րա վի ճա կի հա վա նա կան 
պատ ճառ.

4)  կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ (կր ծո ղա զերծ ման, մի ջա տաս պան 
միջո ցա ռում ներ, պատ վաս տում ներ, տե ղե կատ վա կան-բա ցատ րա կան աշ-
խա տանք ներ).

5)  բու ժանձ նա կազ մի, ա նաս նա բույժ նե րի հա տուկ պատ րաս տում ժան-
տախ տի կան խար գել ման, ախ տո րոշ ման և բուժ ման վե րա բե րյալ.

6) ժան տախ տի բնա կան օ ջա խայ նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րի ուսում  -
նա սի րու թյուն: 

Բ նակ չու թյան շր ջա նում ժան տախտ հի վան դու թյան դեպ քե րը հայտ նա-
բեր վում են բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի, շտապ օգ նու թյան կա յան նե րի, բժշ կա սա նի տա րա կան 
հսկիչ կե տե րի բու ժանձ նա կազ մի կող մից` ան կախ կազ մա կեր պաի րա վա կան 
ձևից, պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նար կի են թա կա յու թյու նից, և են թա կա 
են ան հա տա կան հաշ վառ ման:

 Հայտ նա բե րումն ի րա կա նաց վում է ան հայտ տեն դե րով, թո քա բոր բե րով, 
լիմ ֆա դե նիտ նե րով, ա ճու կային, ա նու թային կամ պա րա նո ցային բոր բո քու-
մով կամ բու բոն նե րի առ կա յու թյամբ ան ձի բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար-
կում ստա նա լու, ամ բու լա տոր և ստա ցի ո նար ըն դու նե լու թյուն նե րի, տնային 
կան չե րի, բժշ կա կան զն նում նե րի հա մար դի մե լու ժա մա նակ:

 Ժան տախտ հի վան դու թյունն ախ տո րոշ վում և դեպ քե րի վե րա բե րյալ հա-
ղոր դումն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված կար գով:

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի հա վաք ման ժա մա նակ բու ժաշ խա-
տող նե րը պար զում են հի վան դին մի ջատ նե րի, կր ծող նե րի կող մից կծե լու 
փաս տի, ժան տախ տի տե սա կե տից ա նա պա հով ե րկր նե րից վե րա դառ նա լու, 
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ժան տախ տի դեմ կան խար գե լիչ պատ վաս տում նե րի վե րա բե րյալ բո լոր 
տվյալ նե րը` նշե լով վայ րը և ժա մա նա կը: Դրանք գրանց վում են`

1) ա ռաջ նային բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում` հի վան դի ամ բու լա տոր քար տում.

2) հի վան դա նո ցային բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց-
նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում՝ հի վան դու թյան պատ մու թյան փաս տա թղթում:

 Հի վանդ նե րը, ո րոնց մոտ զար գա ցել է ժան տախտ հի վան դու թյան կլի նիկա 
կամ կաս կած, են թա կա են պար տա դիր մե կու սաց ման և հոս պի տա լաց ման:

8.  ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ

 Ժան տախ տի տա րած ման, հա մա ճա րակ նե րի ա ռա ջաց ման կանխմանն 
ո ւղղ ված կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են բնակ չու թյան բժշկա-
կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թու նը, ժան տախ տի բնա կան օ ջախ-
նե րի տա րած քի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյու նը, ժան տախ տի հա-
մա ճա րա կային օ ջա խի տե ղայ նաց ման և վե րաց ման մի ջո ցա ռում նե րը, դաշ-
տային և բնա կա վայ րային կր ծո ղա զերծ ման ու մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում-
նե րը, ժան տախ տի մաս նա հա տուկ (ս պե ցի ֆիկ) կան խար գե լու մը և այլն:

Բ նակ չու թյան բժշ կա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն: 
Բժշ կա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյու նը ժան տախ տի բնա-
կան օ ջախ նե րի տա րած քի բնակ չու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է ժան-
տախտով հի վան դի կամ կաս կա ծե լի հի վան դի վաղ հայտ նա բեր ման և վա-
րա կի ան թրո պո նոզ տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով։ Այս աշ խա տանք-
ներն ի րա կա նաց վում են բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից Հի վան-
դու թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման ազ գային կենտ րո նի մաս նակ-
ցու թյամբ և հս կո ղու թյամբ: 

Այդ շր ջա նակ նե րում կազ մա կերպ վում է սուր, ան հայտ տեն դով, թո քա-
բոր բով, ան հայտ ծա գում նա բա նու թյամբ լիմ ֆա դե նիտ նե րի ախ տան շան նե-
րով հի վանդ նե րի վաղ հայտ նա բե րում, ան հայտ պատ ճառ նե րից հան կար-
ծա մա հու թյան դեպ քե րի ար ձա նագր ման ժա մա նակ դի ակ նե րի պար տա դիր 
հեր ձում և լա բո րա տոր հե տա զո տում:

Բ նակ չու թյան նկատ մամբ բժշ կա կան հս կո ղու թյան ը նդ հա նուր գնա հա-
տա կա նը տր վում է ը ստ հի վան դու թյան պատ մու թյան թեր թիկ նե րի և ամ-
բու լա տոր հե տա զո տու թյան քար տե րի՝ լիմ ֆա դե նիտ նե րով, թո քա բոր բե րով, 
սուր տեն դային վի ճակ նե րով սե զո նային հի վան դա ցու թյան տվյալ նե րի հե-
տա հա յաց վեր լու ծու թյան հի ման վրա, ի նչ պես նաև ան հայտ պատ ճառ նե րից 
հան կար ծա մա հու թյան դեպ քե րի թվի և պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյան հի ման 
վրա: Բնակ չու թյան նկատ մամբ լի ար ժեք հա մա ճա րա կա բա նա կան դի տար-
կումն ա պա հո վե լու հա մար կար ևոր է հետ ևյալ տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը.
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1. բնակ չու թյան թվա քա նա կը
2. տա րած քում բնակ չու թյան խտու թյու նը, բաշխ վա ծու թյու նը 
3. սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան կազ մը 
4. բնակ չու թյան սե ռային և տա րի քային կազ մը 
5. տե ղա կան սո վո րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ժան տախ տով վա րակ ման բարձր 

ռիսկի խմ բե րին՝ ա նաս նա պահ ներ, որ սորդ ներ, շի նա րար ներ, ե րկ րա բան ներ, 
հնա գետ ներ, զբո սաշր ջիկ ներ, սե զո նային բան վոր ներ և այլ խմ բեր՝ հաշվի 
առ նե լով ըն թա ցիկ է պի զոո տիկ ի րա վի ճա կը: Ժան տախ տի է պի զոո տի այի 
հայտ նա բեր ման ժա մա նակ է պի զոո տի այի գո տում բնակ չու թյան նկատ մամբ 
բժշ կա կան հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է ա ռն վազն 3 օ րը մեկ:

 Ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րի տա րած քի հս կո ղու թյուն: Ժան տախ-
տի բնա կան օ ջախ նե րի ան ձնագ րում նշ վում են տե ղե կու թյուն ներ բնա կա-
վայ րե րի և բնակ չու թյան ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի մա սին՝ մշ տա կան 
և ժա մա նա կա վոր բնակ չու թյան թիվ, բաշխ վա ծու թյունն ը ստ տա րի քի, սե ռի, 
սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան և կեն ցա ղային գոր ծու նե ու թյան, բնա կան օ ջա խի 
հետ բնակ չու թյան տար բեր խմ բե րի շփ ման բնույ թի, կա ռույց նե րի քա նա կի և 
դրանց սա նի տա րա կան վի ճա կի (սի նանտ րոպ կր ծող նե րի և լվե րի առ կա յու-
թյուն), է լեկտ րա մա տա կա րար ման, կա պի, տրանս պոր տային կա պե րի, ջրա-
մա տա կա րար ման աղ բյուր նե րի, տն տե սա կան և կեն ցա ղային թա փոն նե րի 
օգ տա հան ման, բնակ չու թյան սա նի տա րա հի գի ե նիկ և բուժ կան խար գե լիչ 
սպա սարկ ման բնույ թի, կադ րային հա մալր վա ծու թյան, բու ժաշ խա տող ների 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան, ժան տախ տով հի վան դու թյան 
ա ռա ջին դեպ քե րի հայտ նա բեր ման և վա րա կի ան թրո պո նոզ տա րա ծու մը 
կան խե լու ա ռաջ նային հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց-
ման, հա մա լիր պլան նե րի կամ տա րած քի պահ պա նու թյան, ժան տախ տի և 
այլ հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի դեմ պայ քա րի ծրագ րե րի առ կա յու-
թյան և ի րա տե սա կան լի նե լու: ՀՀ ԱՆ ՀՎ ԿԱԿ-ի մաս նա գետ նե րի կող մից 
ա պա հով վում են տվյալ ներ ան ցյա լում և առ կա է պի զոո տիկ և հա մա ճա րա-
կային դրս ևո րում նե րի, բնույ թի և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին ի նչ պես 
հսկ վող տա րածք նե րում, այն պես էլ դրա ա ռան ձին հատ ված նե րում (ամ բողջ 
օ ջա խի տա րած քի մա սին): Հսկ վող տա րած քի է պի զոո տո լո գի ա կան ի րա վի-
ճա կի մա սին տե ղե կատ վու թյուն է տրա մադր վում ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 
նա խա րա րու թյա նը:

 Ժան տախ տի հա մա ճա րա կային օ ջա խի տե ղայ նաց ման և վե րաց ման 
մի ջո ցա ռում ներ: Ժան տախ տի կաս կա ծով հի վան դի հայտ նա բեր ման դեպ-
քում յու րա քան չյուր ամ բու լա տոր պո լիկ լի նի կա կան և հի վան դա նո ցային 
կազ մա կեր պու թյու նում ի րա կա նաց վում են ա ռաջ նային հա կա հա մա ճա րա-
կային մի ջո ցա ռում ներ: 
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Բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում ժան տախ տի կաս կա ծով հի վան դի հայտ-
նա բեր ման դեպ քում բու ժաշ խա տո ղը, ա ռանց հի վան դի գտն վե լու սենյա-
կից դուրս գա լու, հե ռա խո սով կամ որ ևէ մե կի մի ջո ցով գլ խա վոր բժշկին 
հա ղոր դում է ժան տախ տի կաս կա ծով հի վան դի մա սին, վեր ջինս հի վան-
դա սե նյակ (որ տեղ հայտ նա բեր ված է հի վան դը) է ու ղար կում վա րա կա բա նի 
կամ թե րապև տի: Նշ ված մաս նա գետ նե րը հի վան դի մոտ մտ նում են ա ռա-
ջին տի պի ան հա տա կան պաշտ պա նիչ ար տա հա գուս տով՝ ան հրա ժեշտ 
բու ժօգ նու թյուն ցույց տա լու, ախ տո րո շու մը կլի նի կո րեն հաս տա տե լու կամ 
ժխ տելու նպա տա կով: Հի վան դին հայտ նա բե րող բժիշ կը դուրս է գա լիս վա-
րակ ված սե նյա կից, հա նում աշ խա տան քային և ան ձնա կան հա գուս տը, ձեռ-
քե րը, դեմ քը, մա զե րը և մարմ նի բո լոր բաց մա սե րը մշա կում է ախ տա հա նիչ 
լու ծույ թով, կո կոր դը և բե րա նը ո ղո ղում է 700 սպիր տով, հագ նում մա քուր 
հա գուստ, քթի և աչ քե րի մեջ կա թեց նում հա կա բի ո տի կի լու ծույթ: Հի վան դի 
մե կու սաց ման և կան խար գե լիչ բուժ ման հար ցը կախ ված է հի վան դու թյան 
ախ տո րո շու մից: Գլ խա վոր բժշ կի հանձ նա րա րա կա նով փակ վում են շեն քի 
կամ բա ժան մուն քի (հար կի) դռ նե րը և կազ մում են հի վան դի հետ շփ ված 
ան ձանց ան վա նա ցան կե րը: Հի վան դին հա տուկ տրանս պոր տով տե ղա-
փո խում են ստա ցի ո նար, և բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում կա տար վում է 
եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում: Բուժ կան խար գե լիչ հաս տա տու թյու նում մինչև 
եզ րա փա կիչ ախ տա հա նու մը ժա մա նա կա վոր դա դա րեց վում է հի վանդ նե րի 
ըն դու նու մը (հի վանդ նե րի դուրսգ րու մը, դի ակ նե րի հանձ նու մը, հի վանդ նե-
րի տե սակ ցու թյու նը): Ար գել վում է ի րե րի դուրս բե րու մը հի վան դա սե նյա կից, 
ամ բու լա տոր քար տե րի հանձ նու մը (հի վան դու թյան պատ մու թյուն նե րը) մա-
տե նա վար ման բա ժին:

 Ժան տախտ ախ տո րոշ մամբ հի վանդ նե րի վար ման գոր ծըն թա ցում ա ռա-
ջա ցած բժշ կա կան թա փոն նե րի ո չն չա ցումն ի րա կա նաց վում է առ կա ի րա վա-
կան ակ տե րի պա հանջ նե րի հի ման վրա:

 Ժան տախ տի մաս նա հա տուկ (ս պե ցի ֆիկ) կան խար գե լում: Ժան տախ-
տի բնա կան օ ջախ նե րում ժան տախ տի դեմ պատ վաս տում նե րի ի րա կա-
նաց ման ցու ցում են է պի զոո տիկ կամ հա մա ճա րա կային դրս ևո րում նե րը 
(է պի զոո տի ա նե րի կամ հի վան դու թյան դեպ քի ար ձա նագ րու մը): Պատ վաս-
տում ներն ի րա կա նաց նում են խիստ ո րո շա կի տա րած քում՝ կախ ված կոնկ-
րետ է պի զոո տիկ (ա նաս նա հա մա ճա րա կային) կամ հա մա ճա րա կային ի րա-
վի ճա կից:

 Ժան տախ տի դեմ կան խար գե լիչ պատ վաս տում ներն ի րա կա նաց վում են 
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հա մա պա տաս խան հրա մա նի պա հանջ-
նե րի հի ման վրա:

Բ նա կան օ ջախ նե րի տա րած քում ժան տախ տի տար բեր ին տեն սի-
վու թյան և տա րած վա ծու թյան է պի զոո տի ա նե րի հայտ նա բեր ման կամ 
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հա մա ճա րա կային դրս ևո րում նե րի (ս պո րա դիկ կամ խմ բային) ի հայտ գա լու 
ժա մա նակ ո րոշ վում են ամբո ղջ ազ գաբ նակ չու թյան կամ բնակ չու թյան վա-
րակ ման բարձր ռիս կի խմ բե րին պատ կա նող ա ռան ձին քա նա կա կազ մե րի 
(ա նաս նա պահ ներ, դաշ տային աշ խա տանք նե րի մեջ ը նդ գրկ ված մար դիկ և 
գյու ղատն տե սու թյան, ար դյու նա բե րու թյան այլ ո լորտ նե րում ը նդ գրկ ված ներ) 
պատ վաս տում նե րի ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը: Ո րոշ վում են նաև ի րա կա-
նաց վող պատ վաս տում նե րի ժամ կետ նե րը՝ կապ ված է պի զոո տիկ գոր ծըն-
թա ցի սե զո նային ակ տի վաց ման հետ: 

Դաշ տային և բնա կա վայ րային կր ծո ղա զերծ ման ու մի ջա տաս պան 
միջո ցա ռում ներ: Ժան տախ տի էն զոո տիկ տա րածք նե րում մարդ կանց վա -
րա կու մը կան խե լու հա մար ի րա կա նաց վում է ժան տախ տի հա րուց չի կրող -
նե րի և փո խան ցող նե րի ո չն չա ցում: Ժան տախ տի է պի զոո տի այի ար ձա նագր-
ման ժա մա նակ կա տար ված մի ջո ցա ռում նե րը հա մար վում են ան հե տաձ գե լի 
կան խար գե լում, ի սկ մի ջէ պի զոո տիկ սե զո նում` նա խազ գու շա կան: Ան հե-
տաձ գե լի կան խար գե լումն ո ւղղ ված է մարդ կանց ժան տախ տով վա րակ վե-
լու ռիս կը նվա զեց նե լուն, ի սկ նա խազ գու շա կան կան խար գե լու մը` կան խա-
գու շակ ված է պի զոո տիկ գոր ծըն թա ցի ին տեն սի վու թյու նը և է քս տեն սի վու-
թյու նը սահ մա նա փա կե լուն:

Դաշ տային կր ծո ղա զերծ ման և մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում նե րը կի-
րա ռում են որ պես ան հե տաձ գե լի կան խար գել ման մի ջոց ներ: Այդ դեպ քում 
ո չնչաց նում են կր ծող նե րին և լվե րին յու րա քան չյուր կե տում, որ տեղ հայտ նա-
բեր վել են վա րակ ված կեն դա նի ներ՝ մինչև 100 հա մա կե րե սի վրա: Մշակ վում 
է նաև այն բնա կա վայ րե րի շր ջա կայ քը, ո րոնք գտն վում են է պի զոո տիայի 
գոտում և դրա սահ ման նե րից դուրս՝ մինչև 10 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Բնա-
կա վայ րե րի շուր ջը պատ նե շային մշակ ման լայ նու թյու նը կազ մում է 0,3-0,5 
կմ: Մի ա ժա մա նակ կա տար վում են բնա կա վայ րային կր ծո ղա զերծ ման և մի-
ջա տաս պան մի ջո ցա ռում ներ: Բա ցի բնա կա վայ րային ան հե տաձ գե լի կրծո-
ղա զերծ ման և մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում նե րից՝ սի նանտ րոպ կր ծող նե րի 
խտու թյան ցու ցա նիշ նե րի բարձ րաց ման (ը նկ նե լու թյու նը թա կարդ նե րում 
15% և ա վե լի) և մարդ կանց բնա կա րան նե րում լվե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
կատար վում է նա խազ գու շա կան կան խար գե լում: 

Է պի զոո տի այի գո տում բնա կա վայ րե րից հե ռու տե ղա կայ ված ին տեն սիվ 
տն տե սա կան, հե տա խու զա կան, ար դյու նա բե րա կան և այլ վայ րե րում դաշ-
տային կր ծո ղա զերծ ման և մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում նե րը կա տար վում են 
ամ բողջ մա կե րե սով, որ տեղ հնա րա վոր է վա րա կի աղ բյու րի հետ շփու մը: 
Դաշ տային և բնա կա վայ րային կր ծո ղա զերծ ման և մի ջա տաս պան մի ջո ցա-
ռում ներն ի րա կա նաց վում են սահ ման ված կար գով:
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 ՏՈՒ ԼԱ ՐԵ ՄԻ Ա

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ

 Տու լա րե մի ան (լա տի նե րեն՝ Tularemia) սուր, բնա կան օ ջա խային, տրանս-
մի սիվ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է խիստ ար տա հայտ ված ին տոք սի-
կա ցի այի ախ տան շան նե րով, տեն դով, սպե ցի ֆիկ լիմ ֆա դե նիտ նե րի ձևով 
ըն թա ցող ավ շային հան գույց նե րի ախ տա հա րու մով, եր կա րատև ձգձգ վող 
բա րո րակ ըն թաց քով: Այս հի վան դու թյու նը ար ձա նագր վում է աշ խար հի բազ-
մա թիվ ե րկր նե րում (Եվ րո պա յում, Ա մե րի կա յում, Աֆ րի կա յում, Ա սի ա յում): 
Հայտ նի են ա վե լի քան 80 վայ րի և ըն տա նի կեն դա նի ներ, ո րոնք հի վան դու-
թյան աղ բյուր, պա հոց են: 

 ՏՈՒ ԼԱ ՐԵ ՄԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գա
յին դա սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(Ա 21) Տու լա րե մի ա
(Ա 21.0) Ուլ ցե րոգ լան դու լա րային տու լա րե մի ա
(Ա 21.1) Ակ նա գեղ ձային (օ կու լոգ լան դյու լյար) տու լա րե մի ա
(Ա 21.2) Թո քային տու լա րե մի ա
(Ա 21.3) Ա ղես տա մոք սային տու լա րե մի ա
(Ա 21.7) Ընդ հան րաց ված տու լա րե մի ա
(Ա 21.8) Տու լա րե մի այի այլ ձևեր
(Ա 21.9) Չճշտ ված տու լա րե մի ա:

 ՏՈՒ ԼԱ ՐԵ ՄԻ ԱՅԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 

Կաս կա ծե լի Կ լի նի կա կան նկա րագ րին հա մա պա տաս խա նող դեպք:

Հա վա նա կան Կաս կա ծե լի դեպք և ախ տա բա նա կան նմուշ նե րում 
F. tularensis-ին բնո րոշ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր-
ման 1 դրա կան թեստ, կամ ո րը հա մա ճա րա կա բա նո րեն 
կապ ված է լա բո րա տոր հաս տատ ված դեպ քի հետ:

Հաս տատ ված Կաս կա ծե լի կամ հա վա նա կան դեպք` ախ տո րո շու մը
 հաս տատ ված է լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան ար դյուն-
քում:
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2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Տու լա րե մի այի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն նե րը սկս վել են 1911 թ., ե րբ 
Կա լի ֆոռ նի այի 9 շր ջան նե րում գետ նաս կյուռ նե րի ժան տախ տան ման հի-
վան դու թյան է պի զոո տի այի ըն թաց քում Մակ-Կոյը և Չե պի նը ան ջա տե ցին 
հի վան դու թյան հա րու ցի չը Bacterium tularenze (ը ստ շր ջա նի ան վան ման՝ 
Տուլյա րե): Այժմ հա րու ցի չը կոչ վում է Francisella tularensis.

 Պատ մա կա նո րեն տու լա րե մի ան հան րային ա ռող ջա պա հու թյան խնդիր 
է ե ղել աշ խար հի մի շարք ե րկր նե րում, այդ թվում՝ նախ կին Խորհր դային 
Մի ու թյու նում: Ա ՄՆ-ո ւմ 1999-2000 թթ. ար ձա նագր վել է տու լա րե մի այի 
1400 դեպք, ի սկ 1920-1945 թթ. ըն թաց քում՝ ա վե լի քան 14000 դեպք: Նախ-
կին ԽՍՀՄ-ո ւմ բռն կում ներ են ար ձա նագր վել 2-րդ հա մաշ խար հային պա-
տե րազ մի ըն թաց քում և դրա նից հե տո, 1941-1942 թթ. ձմ ռա նը՝ 67000 դեպք 
Դոնի Ռոս տո վի հա րա կից շր ջան նե րում: Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա-
տե րազ մի ըն թաց քում նախ կին ԽՍՀՄ-ի փոր ձը, ի նչ պես նաև վեր ջերս տեղի 
ու նե ցած քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում Բոս նի այի և Հեր-
ցե գո վի նայի ու ՄԱԿ-ի ղե կա վար ման տակ գտն վող Կո սո վոյի շր ջանի (Սեր-
բի ա) փոր ձը ցույց է տա լիս, որ տու լա րե մի այի դեպ քե րը կա րող են զգա-
լի ո րեն ա վե լա նալ ի նչ պես պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում, այն պես էլ 
դրա նից հե տո կամ էլ բնա կան ա ղետ նե րից հե տո, ո րոնք խա թա րում են հա-
սա րա կու թյան հի գի ե նայի և սա նի տա րի այի պահ պան ման բնա կա նոն պայ-
ման նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ամ բողջ աշ խար հում տու լա րե մի այի դեպ քե րի 
թի վը, սկսած 1950 թ., նվազ ման մի տում ու նի: Դա կա րող է պայ մա նա վոր-
ված լինել հի վան դու թյան հա րուց չի պա հոց նե րի՝ կր ծող նե րի, նա պաս տա-
կան ման ների հետ մեր օ րե րում առ կա ա վե լի սահ մա նա փակ շփու մով, որ-
սորդ նե րի թվի նվա զու մով, ի նչ պես նաև գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի բնակ-
չու թյան թվի՝ տո կո սային հա րա բե րու թյան նվա զու մով, մի շարք ե րկրնե-
րում կի րառ վող նա խազ գու շա կան պատ վաս տում նե րի ծրագ րե րով: Առ կա 
են տվյալ ներ, որ տու լա րե մի ա հի վան դու թյան աղ բյու րը կա րող է փոխ վել: 
Օ րի նակ՝ Կա նա դա յում մինչև 1950-ա կան թթ. ճա գար նե րը տու լա րե մի այի 
ա մե նա տա րած ված աղ բյուրն է ին, մինչ դեռ ներ կա յումս ա ռա վել մեծ կարևո-
րու թյուն են ձեռք բե րել մշ կամկ նե րը:

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Տու լա րե մի այի հա րու ցի չը՝ Ֆրան ցի սել լա տու լա րեն սիս (Francisella tula-
rensis), պատ կա նում է Francisella ցե ղի Francisellaceae ըն տա նի քին: Մանր 
կո կա բակ տե րի ա ներ են, պո լի մորֆ, գրամ-բա ցա սա կան, 0.1-0.5 մկմ չափ-
սե րով, նուրբ պա տի ճով, ան շարժ, սպոր չեն ա ռա ջաց նում: Ու նեն եր կու հա-
կած նային հա մա կար գեր՝ թա ղան թային (Vi) և սո մա տիկ (O): Թա ղան թային 
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հա կած նային հա մա կար գով պայ մա նա վոր ված են հա րուց չի վի րու լեն տու-
թյու նը և ի մու նա ծին հատ կու թյուն նե րը: Տար բե րում են հա րուց չի 2 տե սակ, 
ո րոն ցից Ա տե սա կը հան դի պում է Հյու սի սային Ա մե րի կա յում, ու նի բարձր 
վի րու լեն տա կա նու թյուն մար դու և ճա գար նե րի հա մար, կա րող է կի րառ վել 
որ պես կեն սա բա նա կան զենք (սա ռը պա տե րազ մի ժա մա նակ այդ ախ տա-
ծի նը հա վա նա բար վեր է ած վել կեն սա բա նա կան զեն քի ի նչ պես ար ևել քում, 
այն պես էլ ա րև մուտ քում (Ա ՀԿ, 2004), և Բ տե սակ՝ հան դի պում է ա մե նուր, 
ունի թույլ վի րու լեն տա կա նու թյուն մար դու հա մար և ախ տա ծին չէ ճա գար-
նե րի հա մար: Տար բե րում են հա րուց չի 3 են թա տե սակ՝ ոչ ա րկ տիկ կամ 
ա մերիկյան, մի ջի նա սի ա կան, հո լարկ տիկ կամ եվ րո պա կան-ա սի ա կան: Ոչ 
ա րկ տիկ տե սա կը մար դու և կեն դա նի նե րի հա մար ու նի ա մե նա բարձր ախ-
տած նու թյու նը:

Francisella tularensis-ը կա յուն չէ բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի հան դեպ, 
600C-ո ւմ ո չն չա նում է 5-10 րո պե ում, 1000C-ո ւմ՝ 1-2 րո պե ում: 0-40C-ո ւմ հո-
ղում և ջրում պահ պան վում է 4-9 ա միս, հա ցա հա տիկ նե րում 00C-ո ւմ՝ մինչև 
6 ա միս, 8-120C-ո ւմ՝ մինչև 2 ա միս, 20-300C-ո ւմ՝ մինչև 3 շա բաթ, սատ կած 
հի վանդ կր ծող նե րի մոր թու մեջ 80C-ո ւմ՝ մինչև 1 ա միս, 300C-ո ւմ՝ 1 շա բաթ: 
Հա րու ցի չը կա յուն չէ չո րաց ման, ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ման, 
ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րի հան դեպ: 

Տու լա րե մի այի հա րու ցի չը ա ճում է ցիս տե ին, ճա գա րի դե ֆիբ րի նաց-
ված ա րյուն և այլ սնն դային նյու թեր պա րու նա կող սնն դային մի ջա վայ րե րի, 
դեղ նու ցային ա գա րի վրա, տե սա նե լի գա ղութ ներ ձևա վոր վում են 370C-ո ւմ 
ինկու բա ցի այի են թար կե լու ա ռա ջին եր կու օ րե րի ըն թաց քում: Լա բո րա տոր 
կեն դա նի նե րից հա րուց չի նկատ մամբ զգա յուն են սպի տակ մկ ներն ու ծո վա-
խո զուկ նե րը:

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

 Տու լա րե մի այի կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րը կախ ված են նաև նրա նից, 
թե ի նչ ճա նա պար հով է հա րու ցի չը ներ թա փան ցել օր գա նիզմ (տե՛ս ա ղյու-
սակ 1): Ե րբ ման րէն մուտք է գոր ծում մաշ կի կամ բե րա նի լոր ձա թա ղան թի 
մի ջո ցով, ար դյուն քը սո վո րա բար տե սա նե լի, մեծ չա փե րի փա փուկ ավ շային 
հան գույց նե րի ա ռա ջա ցումն է: Ե րբ ման րէն մուտք է գոր ծում շն չա ռա կան 
ուղի նե րով, ա պա վա րա կը հան գեց նում է խո րը տե ղա կայ ված ավ շային հան-
գույց նե րի չա փե րի մե ծաց մա նը: 
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Ա ղյու սակ 1
 Տուլարեմիայի կլինիկական դրսևորումները ըստ հարուցչի ներթափանցման 

Հի վան դու թյան ձև Հի վան դու թյան փո խանց ման ճա նա պարհ

Խո ցա գեղ ձային 
կամ գեղ ձային

Վա րա կում փո խան ցո ղի մի ջո ցով և ո ւղ ղա կի շփ ման 
հետևան քով (վա րակ ված կեն դա նուն կամ Francisella 
tularensis-ով վա րակ ված որ ևէ նյու թի ձեռք տա լը)

Ակ նա գեղ ձային Վա րա կում շփ ման ար դյուն քում (աչ քե րին վա րակ ված 
մատ նե րով ձեռք տա լուց) կամ օ դա փո շային ճա նա պար-
հով (ե րբ վա րակ ված փո շին հայտն վում է աչ քե րում)

Բե րանըմ պա նային Վա րա կում վա րակ ված սնունդ կամ ջուր ըն դու նե լու արդ-
յուն քում 

Շն չա ռա կան Վա րա կում օ դա փո շային կամ օ դա կա թի լային (վա րակ-
ված փո շին կամ աե րո զոլ նե րը ներշն չե լու մի ջո ցով՝ կեն-
դա նու կամ աղ տոտ ված նյու թե րի հետ աշ խա տե լիս կամ 
լա բո րա տոր վթար նե րի ժա մա նակ)

Ո րո վայ նա տի ֆային Վա րա կում ան հայտ ճա նա պար հով (հա վա նա բար բե րա-
նի մի ջո ցով կամ շն չա ռա կան ճա նա պար հով)

 Հի վան դու թյան խո ցա գեղ ձային և գեղ ձային ձև: Տու լա րե մի այի խոցա-
գեղ ձային և գեղ ձային ձևե րը հա մա ճա րա կային բռն կում նե րի դեպ քում 
տվյալ հի վան դու թյան ա մե նա տա րած ված ձևերն են: Եվ րո պա կան ե րկրնե-
րում դրանք կա րող են կազ մել դեպ քե րի ա վե լի քան 95 %-ը: Հի վան դու թյան 
այդ ձևերն ա ռա ջա նում են վա րակ ված կեն դա նու հետ ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ-
ղակի շփման հետևանքով (օ րի նակ՝ կեն դա նի նե րին վի րա կա պե լու կամ 
վիրա  հա տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ժա մա նակ օգ տա գործ ված գոր ծիք նե-
րից): Չնա յած ո ւղ ղա կի շփ ման հետ ևան քով հի վան դու թյու նը կա րե լի է ձեռք 
բե րել մաշ կի տե սա նե լի վնաս վածք նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանց առ կա յու թյու նը հեշ տաց նում է վա րա կի փո խան ցու-
մը: Երբեմն ար ձա նագր վում են կեն դա նի նե րի խայ թո ցի հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցած տու լա րե մի այի դեպ քեր:

 Խո ցա գեղ ձային տու լա րե մի այի դեպ քում խո ցը ա ռա ջա նում է վա րակի 
մուտ քի դռան հատ վա ծում: Սո վո րա բար ա ռաջ նային խոցն ան վտանգ է 
(տե՛ս նկար 12) և նույ նիսկ նկա տե լի չէ, քա նի դեռ հի վան դը չի հե տա զոտ-
վել: Հիվան դի մոտ մլակ նե րի խայ թոց նե րի առ կա յու թյու նը դժ վա րաց նում 
է զննումը: Ջեր մու թյու նը բարձ րա նա լու ժա մա նակ ի հայտ է գա լիս փոքր 



34 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

բոր բո քային վա հա նիկ, ո րը մի քա նի օր վա ըն-
թաց քում վեր է ած վում բոր բո քային հատ վա-
ծով շրջա պատ ված թա րա խաբշ տի կի: Չնա յած 
խո ցը սո վո րա բար ա ռանձ նաց ված է, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, եր բեմն կա րե լի է նկա տել մի քա նի 
բոր բո քային վա հա նիկ ներ ու թա րա խաբշտեր: 
Խոցն ա րագ ան հե տա նում է՝ թող նե լով 1 սմ2 
չա փերի բա րակ, կար միր հատ ված, ո րն ի 
վեր ջո դառ նում է սպի, ին չը հի շեց նում է Կալ-
մետ-Գերի նի (Calmette-Guérin (BCG)) բա ցի լով 
պատ վաս տե լիս ա ռա ջա ցող սպին: 

«Գեղ ձային տու լա րե մի ա» եզ րույթն օգ տա  գործ վում է մի այն մատ նան շե-
լու հա մար այն, որ ո րոշ դեպ քե րում հիմ նա կան խո ցը նկա տե լի չէ: Ջեր մու-
թյու նը բարձ րա նա լուն հա ջոր դող մի քա նի օր վա ըն թաց քում հի վան դը զգում 
է ո րոշ տե ղային ավ շային հան գույց նե րի չա փե րի մե ծա ցում: Ավ շային հան-
գույց նե րը շու տով դառ նում են փա փուկ ու շո շա փե լի, հա ճախ նույ նիսկ տե-
սա նե լի (տե՛ս նկար 13): Վեր նա մաշ կը կա րող է լի նել կարմ րած ու այ տուց ված: 
Բա ցի դրա նից՝ ջեր մու թյան բարձ րա ցու մը և ոչ բնո րոշ ախ տան շան նե րը, ավ-
շային հան գույց նե րի չա փե րի մե ծա ցու մը մտա հո գու թյան գլ խա վոր ա ռար-
կան են և հա ճախ կա րող են հի վան դի կող մից բժշ կա կան օգ նու թյան դի մե լու 
պատ ճառ լի նել: Հի վան դու թյու նը (օ րի նակ՝ ջեր մու թյան բարձ րաց ման տես-
քով) սկսվե լու ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում պատ շաճ բու ժում ստա նա լու 
դեպ քում ավ շային հան գույց նե րի այ տու ցը վե րա նում է ա ռանց հետա գա բար-
դու թյուն ների: Այ նո ւա մե նայ նիվ, բու ժու մը ա վե լի քան 2 շա բա թով ու շաց նե լու 
դեպ քում ավ շային հան գույց նե րի թա րա խա կալ ման ռիս կը 30-40 %-ով բարձր 

Նկար 12. Հիմնական խոց՝ 
տուլարեմիայի դեպք

Նկար 13. Ավշային հանգույցների մեծացում՝ գեղձային 
տուլարեմիայի դեպք 
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է: Իս պա նի ա յում տու լա րե մի այի հա մա ճա րա կային բռնկ ման ժա մա նակ, 
որտեղ հի վան դու թյան խո ցա-գեղ ձային ձևը կապ ված էր բու ժումը 43.4±29.1 
օր ու շաց նե լու հետ, հի վանդ նե րի մեծ մա սի դեպ քում նկատ վել էր ա ռանց 
դողէ րոց քի հա մա կար գային հա մախ տա նի շի առ կա յու թյուն, ե րբ ավշային 
հան գույց նե րը մեծ չա փե րի է ին հաս նում, և զգույշ դիպ չե լիս տե սա նե լի էր 
աս տի ճա նա բար տա րրա լուծ վող օ ջա խը: Հի վան դու թյան ա ռա ջին շա բաթ-
նե րի ըն թաց քում պետք է խու սա փել ավ շային հան գույց նե րի մա կե րե սային 
կտր վածք ա նե լուց՝ վա րա կի տե ղային տա րած ման ռիս կի պատ ճա ռով:

Ակ նա գեղ ձային տու լա րե մի ա: Աչ քին հա րուց չով աղ տոտ ված մատ նե-
րով ձեռք տա լու կամ հա րու ցի չը պա րու նա կող փո շին աչ քե րում հայտն վե-
լու դեպ քում հնա րա վոր է ձեռք բե րել տու լա րե մի այի ակ նա գեղ ձային ձևը: 
Այս ձևը կազ մում է տու լա րե մի այով մարդ կանց վա րակ վե լու բո լոր դեպ քերի 
1 %-ը՝ չնա յած վեր ջերս տե ղի ու նե ցած հա մա ճա րա կային բռն կում նե րի՝ ար-
ձա նագր ված բարձր ցու ցա նիշ նե րին (4.2%): Ջեր մու թյան բարձ րաց ման և ոչ 
բնո րոշ ախ տան շան նե րի հետ մեկ տեղ հի վանդ նե րի մոտ նկատ վում է միա-
կող մա նի կո նյունկ տի վիտ, ո րը սո վո րա բար ար տա հայտ վում է աչ քի շա-
րակ ցա կան թա ղան թի (կո նյունկ տի վա) հա գե ցած կար միր գույ նով՝ կո պե րի 
շա րակ ցա կան հյուս ված քի վրա գրա նու լե մա տոզ փո փո խու թյուն նե րով, կո-
պերի այ տու ցով, ար ցուն քար տադ րու թյամբ, լու սա վա խու թյամբ և լոր ձա թա-
րա խային ար տադ րու թյամբ: Են թած նո տային ավ շային հան գույց նե րը սկ սում 
են մե ծա նալ՝ եր բեմն փո խե լով այ տի ո ւր վա գի ծը:

 Բե րանըմ պա նային տու լա րե մի ա. Վա րակ ված ջուր կամ սնունդ ըն դու-
նե լու հետ ևան քով կա րող է ա ռա ջա նալ տու լա րե մի այի բե րանըմ պա նային 
ձևը: 1967-1983 թթ. ըն թաց քում Ֆին լան դի ա յում կա տար ված հե տա զո տու-
թյունն ը նդգր կել է տու լա րե մի այի 1100 դեպք, ո րոն ցից 127-ի ժա մա նակ հի-
վան դու թյու նը դրս ևոր վել է գլ խի և պա րա նո ցի հատ վա ծում տե ղայ նաց ված 
ձևով: Վե րոն շյալ 127 դեպ քից 32-ը հա մա պա տաս խա նել են հի վան դու թյան 
բերանըմ պա նային ձևին: Թուր քի ա յում տա րած ված է հի վան դու թյան բե-
րանըմպա նային ձևը. գրա կա նու թյան մեջ նշ վում է, որ 1936-2004 թթ. տու լա-
րե մի այի հա մա ճա րա կային բռն կում նե րի հե տա զո տու թյու նը ցույց է տվել, որ 
507 դեպ քից (77%) 387-ն ըն թա ցել են բե րանըմ պա նային ձևով: Հի վանդ նե րի 
մոտ նկատ վում է էք սու դա ցի այով ու ղեկց վող խո ցային ստո մա տիտ և ֆա-
րին գիտ՝ նշա գեղ ձե րի ներգ րավ մամբ կամ ա ռանց դրա: Զնն ման ըն թաց քում 
նկատ վում է կարմ րա ծու թյուն և թա րա խաբշ տային փո փո խու թյուն ներ բե րա-
նում ու ըմ պա նի լոր ձա թա ղան թում: Հի վան դու թյունն ու ղեկց վում է պա րա նո-
ցային ավ շային հան գույց նե րի չա փա զանց տա րած ված բոր բո քու մով, թեև 
հատ կան շա կան է, որ ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցումն ա մե նից հա ճախ 
միա կող մա նի բնույթ է կրում: Այս նշան նե րը կա րող են սխալ մամբ մեկ նա բան-
վել որ պես ստ րեպ տո կո կային ախ տա հա րում: Նման դեպ քե րում հի վան դին 



36 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

նե րար կում են պե նի ցի լին, ո րն ազ դե ցու թյուն չի ու նե նում տու լա րե մի այի հա-
րուց չի վրա: Օ րի նակ՝ բե րանըմ պա նային բնույթ կրող թուր քա կան հա մա ճա-
րա կային բռնկ ման ժա մա նակ տու լա րե մի այի ախ տո րո շումն ու շաց վել էր, և 
ավ շային հան գույց նե րը 40 %-ի դեպ քում սկ սել է ին թա րա խա կա լել: Նախ քան 
տու լա րե մի այի դեպ քը որ պես բե րանըմ պա նային տու լա րե մի ա ախ տո րո շելն 
ան հրա ժեշտ է բա ցա ռել խո ցա-գեղ ձային տու լա րե մի ան: Դա հեշտ չէ, քա նի 
որ պա ցի են տի մոտ, ո րը հի վան դա ցել է տու լա րե մի այով գլ խի կամ պա րա-
նո ցի շր ջա նում մլա կի կամ տզի խայ թո ցի հետ ևան քով, կա րող է լի նել պա-
րա նո ցային ավ շային հան գույց նե րի տե սա նե լի մե ծա ցում՝ մաշ կի հիմ նա կան 
խո ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: Բե րանըմ պա նային տու լա րե միայի 
առ կա յու թյու նը կա րող է մատ նա ցույց ա նել հի վան դու թյան՝ սննդով կամ 
ջրով պայ մա նա վոր ված փո խանց ման մե խա նիզ մը և հա վա նա կան աղ բյուր-
նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը:

Շն չա ռա կան տու լա րե մի ա: Տու լա րե մի այի շն չա ռա կան ձևը պայ մա նա վոր-
ված է տու լա րե մի այի օ դա կա թի լային վա րակ ման ու ղի ով: Ա մե նից հա ճախ 
դա տե ղի է ու նե նում ֆեր մե րային աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ: Տու լա րե միայի 
շն չա ռա կան ձևի բռն կում ներն ա վե լի հազ վա դեպ են, քան բե րանըմ պա նային 
տու լա րե մի այի դեպ քե րը: Վա րակ ված օ դի, փո շու, աե րո զոլ նե րի կա թիլ նե րի 
աղ բյուր կա րող են լի նել կր ծող նե րի կամ նա պաս տա կան ման ների դի ակ նե-
րը, ո րոնք տու լա րե մի այի հետ ևան քով սատ կե լուց հե տո մնում են դաշ տում և 
դաշ տային աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ օ դի, փո շու մի ջո ցով կա րող են փո-
խանց վել մարդ կանց: Շն չա ռա կան տու լա րե մի ան կա րող է արտա հայտ վել 
թո քա բոր բի նշան նե րով՝ նե րա ռե լով հազ, ցավ կրծ քա վան դա կում և շն չա-
ռու թյան ա րա գա ցում: Այն կա րող է ու ղեկց վել բարձր ջեր մու թյամբ և ոչ բնո-
րոշ ախ տան շան նե րով, ի նչ պի սիք են սրտ խառ նո ցը և փսխումը: Շնչա ռա կան 
հա մա կար գի ախ տա հար ման ախ տան շան նե րը կա րող են չլի նել: Թո քա բոր-
բը կա րող է լի նել շն չա ռա կան ձևի հիմ նա կան դրս ևո րու մը, սա կայն կա րող է 
հան դես գալ նաև որ պես տու լա րե մի այի ցան կա ցած ձևի բար դու թյուն՝ ա րյան 
մի ջո ցով ման րէ նե րի տա րած ման (բակ տե րե մի ա) արդ յուն քում: Շն չա ռա կան 
տու լա րե մի այի ըն թաց քը ը նդ գծ ված կեր պով տար բեր վում է Ա և Բ տե սակ-
նե րի դեպ քում: Հի վան դու թյան Ա տե սա կի դեպ քում թո քա բոր բը զար գա նում 
է ա րագ, ո րի պատ ճա ռով նախ կի նում, ե րբ դեռևս չէր ի րա կա նաց վում հա-
կա բի ո տիկ նե րով բու ժում, մահ վան ել քով դեպ քե րը կազ մում է ին 30-60%: 
Հի վան դու թյու նը վրա է հաս նում հան կար ծա կի՝ ա ռա ջաց նե լով դո ղէ րոցք, 
բարձր ջեր մաս տի ճան, դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն, հազ, ֆա րին գիտ, ցավ 
կրծ քա վան դա կում, գլ խա ցավ, ա ռատ քրտ նար տա դ րու թյուն, քն կո տու թյուն և 
ը նդ հա նուր թու լու թյուն: Հի վան դի վի ճա կը լի նում է ծայ րա հեղ ծանր և կա-
րող է ու ղեկց վել ո րո վայ նա տի ֆային տեն դի ախ տան շան նե րով, ի նչ պես նաև 
հո գե կան ճնշ վա ծու թյան, խան գա րում նե րի եր ևույթ նե րով և « զար կե րա կային 
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ճն շում-մարմ նի ջեր մաս տի ճան» հա րա բե րակ ցու թյան խան գա րում նե րով: 
Փոր ձարկ ման ար դյուն քում Ա տե սա կի տու լա րե մի այով վա րակ ված կա մա-
վոր նե րի մոտ հի վան դու թյու նը սր վել է 3-5 օր ան ց՝ նե րա ռե լով հա մա կար-
գային ախ տան շան ներ: Նրանց մո տա վո րա պես կե սի դեպ քում, ճա ռա գայ-
թա բա նա կան հե տա զոտ ման տվյալ նե րով, առ կա է ե ղել թո քա բորբ: Շն չա-
ռա կան տու լա րե մի այի Ա տե սա կով վա րակ ված հի վանդ նե րի մեծ մա սի դեպ-
քում նկատ վում են ռենտ գե նագ րա ֆի ա կան փո փո խու թյուն ներ: Վա ղա ժամ 
փու լում կա րող են տե սա նե լի լի նել տա րան ջատ ված պե րիբ րոն խի ալ ին-
ֆիլտ րատ ներ, ո րոնց հա ջոր դում է մեկ կամ մի քա նի բլթակ նե րում բրոն խա-
թո քային ին ֆիլտ րա ցի ան: Փորձ նա կան վա րակ ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րը նման են բնա կան ճա նա պար հով ա ռա ջա ցած 
շն չա ռա կան տու լա րե մի այի կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րին: Շն չա ռա կան տու-
լա րե մի այի Բ տե սա կը նկա րագր վել է Շվե դի ա յում և Ֆին լան դի ա յում: Շվե-
դիա յում բռնկ ման աղ բյու րը վա րակ ված նա պաս տակն էր, բռնկ ման ըն թաց-
քում ար ձա նագր ված 140 հի վան դից մի այն 7 %-ի դեպ քում է ին հայտ նա բեր վել 
թո քա բոր բի նշան ներ: Ի հա կադ րու թյուն դրան՝ Ֆին լան դի ա յում տե ղի ու նե-
ցած բռնկ ման 53 դեպ քից 80 %-ի մոտ հայտ նա բեր վել են ռենտ գե նա բա նա-
կան թո քային փո փո խու թյուն ներ: 38 դեպ քից 13-ի հա մար ը նդ հա նուր է ե ղել 
թո քի ար մա տա մերձ լիմ ֆա դե նո պա թի ան, ո րին ու ղեկ ցել է թո քային ին ֆիլտ-
րա ցի ան (38 դեպ քից 5-ի մոտ) և պլև րալ ար տա քիր տը (38 դեպ քից 1-ի մոտ) 
(տե՛ս նկար 14 և նկար 15):

Ո րո վայ նա տի ֆային տու լա րե մի ա: Գրա կա նու թյան մեջ հի վան դության 
ո րո վայ նա տի ֆային ձևը բնու թագր վել է որ պես ոչ մաշ կային կամ լորձա թա-
ղան թային վեր քե րով և (կամ) նկա տե լի ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցու մով 

Ն կար 14. Ավ շային հան գույց նե րի ար մա տա մերձ մե ծա ցում 24 տա րե կան ֆեր մե րի մոտ՝ 
բարձր ջեր մաս տի ճան ա ռանց ստո րին շն չու ղի նե րի ախ տա հար ման ախ տանիշների: 

Տու լա րե մի այի առ կա յու թյու նը հաս տատ վել է շճա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ: 
Ռադիոգ րա ֆի ան կա տար վել է դոք սի ցիկ լի նով բու ժում ստա նա լուց՝  

(Ա) 13 օր և (Բ) 10 շա բաթ ան ց



38 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

տու լա րե մի ա: Այս բնո րո շու մը գա լիս է այն ժա մա նակ նե րից, ե րբ տու լա րե-
մի այի հա րուց չի փո խանց ման մե խա նիզմ նե րը գրե թե հայտ նի չէին: Կլի նի-
կա կան ախ տան շան նե րի դա սա կար գումն այժմ հիմն ված է կլի նի կա կան 
դրսևո րում նե րի և վա րա կի ձեռք բեր ման ճա նա պարհ նե րի հա մակ ցու թյան 
վրա, հետ ևա բար «ո րո վայ նա տի ֆային» եզ րույ թի շա րու նա կա կան գործա -
ծու թյու նը շփո թեց նող է և ոչ ար դա րաց ված: Տվյալ եզ րույ թի գոր ծա ծու-
թյունն ըն դու նե լի է մի այն այն դեպ քում, ե րբ հնա րա վոր չէ ո րո շել վա րակ-
ման ճա նա պար հը:

 Տու լա րե մի ան ման կա կան տա րի քում: Չնա յած հի վան դու թյան ը նդ հա նուր 
հա մընկ նող ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ ների 
մոտ առ կա են կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի և նշան նե րի ո րոշ տար բե րու-
թյուն ներ: Ա ՄՆ Ար կան զաս նա հան գում գե րակշ ռում է տու լա րե մի այի Ա տե-
սա կը, ի սկ լիմ ֆա դե նո պա թի այի դեպ քե րը ա վե լի հա ճախ ար ձա նագրվում 
են ե րե խա նե րի, քան մե ծա հա սակ նե րի մոտ՝ ա մե նից հա ճախ պա րա նո ցի 
շր ջա նում և ո ւշ սկս վող թա րա խա կալ ման մի տու մով: Հի վան դու թյան թո-
քային դրս ևո րում նե րը նույն պես շատ ա վե լի հա ճա խա կի են ու սում նա սիր-
վել: Սկան դի նա վյան ե րկր նե րում ե րե խա նե րի շր ջա նում ար ձա նագր ված 
սուր դրս ևո րում նե րի հա րա բե րա կան ա ճը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է 
ման կու թյան ժա մա նակ տու լա րե մի այի ու շաց ված ախ տո րոշ մամբ:

 Տու լա րե մի ան ի մու նային ան բա վա րա րու թյուն ու նե ցող հի վանդ նե րի 
շրջա նում: Ի մու նային ան բա վա րա րու թյուն ու նե ցող հի վանդ նե րի շր ջա նում 
տու լա րե մի այի ու սում նա սի րու թյան փոր ձը սահ մա նա փակ է: Բջ ջային-միջ-
նոր դա վոր ված ի մու նի տե տը պար տա դիր է տու լա րե մի այի հան դեպ օր գա-
նիզ մի դի մադ րո ղա կա նու թյան հա մար, հի վան դու թյան զար գաց ման ա րագ 
ըն թացք կա րող է նկատ վել T-բջ ջային ան բա վա րա րու թյամբ, օ րի նակ՝ լիմ ֆո-
մայով, մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սով (այ սու հետ՝ ՄԻ ԱՎ) 

Ն կար 15. Ա ջա կող մյան թո քի ը նդ լայն վող կարծ րա ցում 16 տա րե կան տղայի մոտ՝ 
բարձր ջեր մաս տի ճա նով և թաց հա զով: Տու լա րե մի այի առ կա յու թյու նը հաս տատ վել է 
շճաբանա կան հե տա զո տու թյամբ: Ռա դի ոգ րա ֆի ան կա տար վել է ցիպ րոֆ լոք սա ցի նով 

բու ժում ստա նա լուց (Ա) 11 օր և (Բ) 2 ա միս ան ց 
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հի վանդ նե րի կամ էլ կոր տի կոս տե րոիդ նե րով կամ ցի տոս տա տիկ բու ժում 
ստա ցող հի վանդ նե րի մոտ:

 Տու լա րե մի այի ոչ բնո րոշ կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րը: Նկա րագր ված 
են դեպ քեր, ե րբ Ֆրան ցի սել լա տու լա րեն սիս ան ջատ վել է ան հայտ ծագ ման 
տեն դով հոս պի տա լաց ված հի վանդ նե րից: Այդ հի վանդ նե րի մե ծա մաս նու-
թյան մոտ ար ձա նագր վել է նեյտ րո ֆիլ նե րի ան բա վա րա րու թյուն, փոխ պատ-
վաստ մամբ պայ մա նա վոր ված ի մու նո դեպ րե սիվ վի ճակ, ստա մոք սի քաղց-
կեղ, ՄԻ ԱՎ վա րակ: Այդ հի վանդ ներն ապ րել են այն տեղ, որ տեղ տու լա-
րե մի ան ե ղել է էն դե միկ, այ նո ւա մե նայ նիվ հի վան դու թյա նը չեն նա խոր դել 
վա րակ վե լու ա կն հայտ մի ջա դե պեր, և հա րուց չի փո խանց ման ճա նա պար հը 
մնա ցել է ան հայտ: 

 Հի վան դու թյան բար դու թյուն նե րը. Տու լա րե մի ան կա րող է ու ղեկց վել մի 
շարք բար դու թյուն նե րով: Խո ցա-գեղ ձային տու լա րե մի այի Ա տե սա կի դեպ-
քում կա րող են լի նել պա րեն խի մա տոզ ին ֆիլտ րատ ներ և հա ճախ նաև 
պլևրալ ար տա քիր տով թո քա բորբ: Ը ստ Ա ՄՆ-ո ւմ կա տար ված հե տա զո-
տու թյան՝ խո ցա-գեղ ձային տու լա րե մի այի Ա տե սա կը դեպ քե րի 30 %-ի մոտ 
ուղեկց վել է թո քա բոր բով, հազ վա դեպ հայտ նա բեր վել է թո քի ար մա տա մերձ 
լիմ ֆա դե նո պա թի ա: Հյու սի սային Ա մե րի կա յում, որ տեղ ևս առ կա է տու լա րե-
մի այի Ա տե սա կը, ար ձա նագր վել են ա րագ զար գա ցող սուր սեպ տի ցե մի ա, 
մե նին գիտ, էն դո կար դիտ, հե պա տիտ և ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն: 
Տու լա րե մի այի Ա տե սա կով պայ մա նա վոր ված սեպ տի ցե մի ան ըն թա նում 
է ծայ րա հեղ սուր և հա ճախ ա վարտ վում է մահ վան ել քով: Հի վան դու թյան 
վաղ փու լում կա րող է նկատ վել բարձր ջեր մու թյուն, ո րո վայ նի ցավ և դի ա-
րե ա, ո րոնք կա րող են ու ղեկց վել հո գե կան խան գար ման ախ տան շան նե րով՝ 
ու ղեղի մթագնու մից մինչև մահ: Կա րող է ա ռա ջա նալ նե րա նո թային կոա-
գու լյա ցի ա կամ սուր շն չա ռա կան ան բա վա րա րու թյուն, և հի վան դը կա րող է 
չհաղ թա հա րել սեպ տիկ շո կը:

 Հի վան դու թյան Բ տե սա կի դեպ քում եր բեմն ար ձա նագր վում են մե նին-
գիտ և սեպ տի ցե մի ա, ո րոնց ել քը բա րեն պաստ է: Թո քա բոր բը, որ պես տու-
լա րե մի այի Բ տե սա կի բար դու թյուն, հազ վա դեպ է հան դի պում: Շվե դի ա յում 
1981 թ. տե ղի ու նե ցած հա մա ճա րա կային բռնկ ման ժա մա նակ 400 խո ցա գեղ-
ձային ձևի դեպ քե րից 1-ի մոտ է ախ տո րոշ վել թո քա բորբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ախ տո րոշ ման ու շա ցու մը կա րող է բե րել այդ բար դու թյուն նե րի ա ռա ջաց-
մանը: Իս պա նի ա յում հա մա ճա րա կային բռնկ ման ժա մա նակ տե ղի էր ու նե-
ցել ախ տո րոշ ման զգա լի ու շա ցում (մի ջի նը 31 օր), և 142 հի վան դից 5-ի մոտ 
զար գա ցել էր թո քա բորբ:

Տու լա րե մի այի և՛ Ա տե սա կի, և՛ Բ տե սա կի դեպ քում հա ճա խա կի են մաշ կի 
ի մու նա-միջ նոր դա վոր ված ռե ակ ցի ա նե րը, ո րոնք նե րա ռում են հան գու ցային 
է րի թե մա և էք սու դա տիվ է րի թե մա:
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 5. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ

 Տու լա րե մի այի ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է դեպ քի ստան դարտ բնո-
րոշ ման հի ման վրա՝ դա սա կարգ վե լով որ պես կաս կա ծե լի, հա վա նա կան և 
հաս տատ ված: Հաս տատ ված դեպ քը հիմն ված է լա բո րա տոր հաս տատ ման 
հի ման վրա: Տու լա րե մի այի լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը նե րա ռում է դրա կան 
տու լա րի նային փոր ձը հի վան դու թյան 3-5 օր վա նից սկ սած, շճա բա նա կան 
ռե ակ ցի ա նե րը՝ հի վան դու թյան 2-րդ շա բա թից սկ սած: Ագ լյու տի նա ցի այի 
ռեակ ցի այի դեպ քում ախ տո րո շիչ տիտր է հա մար վում 1:100, ի սկ ա նուղ ղակի 
հե մագ լյու տի նա ցի այի դեպ քում՝ 1:160 տիտ րը: Տու լա րե մի այի հա րուց չի ան-
ջա տու մը հնա րա վոր է, ե թե հի վան դը չի ըն դու նել հա կա բի ո տիկ ներ կամ 
սխալ ախ տո րոշ ման պատ ճա ռով ըն դու նել է տու լա րե մի այի հան դեպ ոչ ար-
դյու նա վետ բե տա լակ տա մային հա կա բի ո տիկ ներ:

 Կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի տե սա կը կախ ված է հի վան դու թյան կլի նի-
կա կան ձևից՝ խո ցա-գեղ ձային, գեղ ձային, ակ նա գեղ ձային, բե րանըմ պա-
նային, շն չա ռա կան կամ ո րո վայ նա տի ֆային: 

Հե տա զոտ ման են թա կա են հետ ևյալ կեն սա բա նա կան նմուշ նե րը.
1) Ա րյուն՝ ամ բող ջա կան ա րյու նը վերց վում է հի վան դու թյան կլի նի կա-

կան բո լոր դրս ևո րում նե րի դեպ քում:
2)  Շի ճուկ՝ նա խընտ րե լի է շի ճու կը, ի սկ պլազ ման և ֆիլտ րի թղ թի վրա 

չո րաց րած ամ բող ջա կան ա րյու նը կա րող են ըն դուն վել որ պես այ լընտ րան-
քային տար բե րակ ներ: Ա ռա ջին փոր ձան մու շը պետք է վերց նել հի վան դու-
թյան հնա րա վո րինս վաղ շր ջա նում, ո րին պետք է հա ջոր դի ա պա քին ման 
փու լում վերց ված ե րկ րորդ փոր ձան մու շը՝ ա ռն վազն 14 օր ան ց, և նա խընտ-
րե լի է՝ ախ տա նիշ ներն ի հայտ գա լուց 3-4 շա բաթ ան ց (հի վան դու թյան բո լոր 
կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րի դեպ քում):

3) Շն չա ռա կան ար տա զա տուկ ներ՝ ըմ պա նային քսուք ներ, բրոն խային/
շնչա փո ղային ո ղող վածք կամ աս պի րատ ներ (գոր ծի քով ար տածծ ված 
հեղուկ), թուք, թո քային աս պի րատ ներ կամ հա վաք ված պլև րալ հե ղուկ (հի-
վան   դու թյան շն չա ռա կան, ո րո վայ նա տի ֆային, բե րանըմ պա նային ձևե րի 
դեպ  քում):

4) Ք սուք` ան հրա ժեշտ է վերց նել տե սա նե լի վեր քե րից կամ մաշ կային 
ախ տա հա րում նե րից (հի վան դու թյան խո ցա-գեղ ձային և ակ նա գեղ ձային 
ձևե րի հա մար): 

5) Աս պի րատ ներ՝ ավ շային հան գույց նե րից կամ վեր քե րից աս պի րատ-
ներ (հի վան դու թյան խո ցա-գեղ ձային, գեղ ձային և բե րանըմ պա նային ձևերի 
հա մար):

6)  Հյուս վածք նե րի բի ոպ սի ա՝ ավ շային հան գույց նե րից հյուս վածք-
ների նմուշ ներ (հի վան դու թյան խո ցա-գեղ ձային, գեղ ձային և բե րանըմպա-
նային ձևե րի հա մար): Հի վան դու թյան սուր փու լում պետք է խու սա փել 
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ախ տա հար ված ավ շային հան գույ ցի վրա մա կե րե սային կտր վածք ա նե լուց: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նման մի ջամ տու թյու նը կա րող է հե տա գա յում տա-
րա ծել վա րակը: 

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

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Տու լա րե մի այի հա րու ցիչն ան ջատ վել է տար բեր կեն դա նի նե րից, ո րոնք 
կա րող են լի նել վա րա կի աղ բյուր: « Տու լա րեն սիս» են թա տե սա կով վա րակի 
տա րա ծու մը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է ճա գար նե րով, ոչ խար նե րով և 
տզե րով, մինչ դեռ « հո լարկ տիկ» են թա տե սա կով վա րա կի տա րա ծու մը հա-
ճախ պայ մա նա վոր ված է լի նում հո սող ջրե րով, ար հես տա կան լճակ նե րով, 
լճե րով և գե տե րով: Ջրային բռն կում նե րի ա ռա ջաց ման հար ցում դե րա կա-
տա րում ու նեն կուղ բե րը և մշ կամկ նե րը՝ Հյու սի սային Ա մե րի կա յում, և լե-
մինգ ներն ու կուղ բե րը՝ Սկան դի նավ նե րում: Կար ծիք կա, որ այս ման րէ նե րը 
ա միս ներ շա րու նակ կա րող են գո յատ ևել հո սող ջրե րում՝ հա վա նա բար պրո-
տո զոա նե րի հետ մի ա սին: 

Տու լա րե մի այի դեպ քեր ար ձա նագր վել են ա ռա վե լա պես հյու սի սային կի-
սագն դի մի շարք ե րկր նե րում և չեն ար ձա նագր վել հա րա վային կի սագն դում: 
«Նո վի ցի դա» են թա տե սա կը հայտ նա բեր վել է Ա վստ րա լի ա յում, սա կայն 
ա ռանց տու լա րե մի ային բնո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րի ա ռա ջաց ման: Էնդե-
միկ օ ջախ ներ առ կա են ե ղել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում, Ղա զախստա-
նում և Թուրք մենս տա նում, ի նչ պես նաև Ֆին լան դի ա յում և Շվե դի ա յում: 
Տա րե կան կտր ված քով դեպ քեր ա ռա վե լա պես ար ձա նագր վում են Ար ևե լ-
յան Եվ րո պա յում, ա վե լի քիչ՝ Ա րևմ տյան Եվ րո պայի ե րկր նե րում: Վեր ջերս 
հարյու րա վոր դեպ քե րից բաղ կա ցած հա մա ճա րա կային բռն կում ներ են տե ղի 
ու նե ցել Պոր տու գա լի ա յում, Իս պա նի ա յում, Շվե դի ա յում և ՄԱԿ-ի ղե կա վար-
ման տակ գտն վող Կո սո վոյի շր ջա նում (Սեր բի ա): Դեպ քեր են ար ձա նագրվել 
նաև Ճա պո նի ա յում և Չի նաս տա նի հյու սի սարևմ տյան ու հյու սի սար ևե լ յան 
շր ջան նե րում: Ա րևմ տյան կի սագն դում տու լա րե մի այի դեպ քեր պար բե րա բար 
ար ձա նագր վում են Ա ՄՆ-ո ւմ և Կա նա դա յում, ա վե լի քիչ քա նա կով՝ Մեք սի-
կա յում: Ա ՄՆ-ո ւմ տա րե կան 120 դեպք է ար ձա նագր վել 1999-2000 թթ. ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Այս դեպ քե րի ա վե լի քան 50 %-ը հան դի պել է Ար-
կան զա սում, Միս սու րի ում, Հա րա վային Դա կո տա յում և Օկ լա հո մա յում: Բազ-
միցս փոքր հա մա ճա րա կային բռն կում ներ են ար ձա նագր վել Մա սա չու սեթ ցի 
Մար տա Վի նե ար դի կղ զում:
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Բ նա կան պա հոց ներ:  Տու լա րե մի այի հա մա ճա րա կային բռն կում ներ նկա-
րագր վել են նա պաս տակ նե րի, մար գա գետ նային շնե րի և ջրա քիս նե րի շրջա-
նում: Ո րոշ ու սում նա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ չնա յած տու լա րե միայի 
հա րու ցի չը կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մում պահ պան վում է եր կար ժա մա նակ, 
սա կայն չկա որ ևէ ա պա ցույց, որ դրանք Fr.tularensis բնա կան պահոց ներ են: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, են թադր վում է, որ տու լա րե մի այի հա րու ցիչը շր ջա կա մի-
ջա վայ րում հիմ նա կա նում տա րած վում է ցա մա քային և ջրային տար բեր 
կաթ նա սուն նե րի մի ջո ցով, ի նչ պի սիք են սկյուռ նե րը, ճա գար նե րը, նա պաս-
տակ նե րը, կուղ բե րը, մշամկ նե րը և կր ծող նե րը՝ մար գա գետ նային դաշ տա-
մու կը և ջրային դաշ տա մու կը:

Նախ կին ԽՍՀՄ-ո ւմ պար բե րա բար կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց են տվել, որ այդ կեն դա նի նե րի շր ջա նում դաշ տամկ նե րը և մկ նե րը հա-
մար վել են Fr. tularensis-ի հիմ նա կան աղ բյու րը: Մաս նա վո րա պես՝ տու լա րե-
մի այի հա րուց չի ա մե նա տա րած ված պա հոց ներն են ջրային դաշ տա մու կը 
(Arvicola terrestris), սո վո րա կան մու կը (Microtus arvalis), կարմ րա մեջք դաշ-
տա մու կը (Clethrionomys spp.) և տնային մու կը (Mus musculus):

 Ճա գար նե րի և նա պաս տակ նե րի դե րը՝ որ պես տու լա րե մի այի հա րուց-
չի պա հո ցի, ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն պարզ վել է, որ դրանք կա րող են 
դերա կա տա րում ու նե նալ Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յում որ սորդ նե րի տու լա-
րե մի այով վա րակ վե լու մեջ: 

Վա րա կի կեն դա նի փո խան ցող ներ: Կաթ նա սուն նե րի շր ջա նում տու լա րե-
մի այի փո խան ցու մը տե ղի է ու նե նում մի շարք հոդ վա ծո տա նի նե րի մի ջոցով: 

ԱՄՆ-ո ւմ տզե րը հա մար վում են վա րա կի ա մե նա կար ևոր փո խան ցող-
ները, մաս նա վո րա պես՝ Ռո կի-Մաուն տի նի ար ևե լյան հատ վա ծում մոտ 13 
տե սա կի տզե րի մոտ հայտ նա բեր վել է Fr.tularensis: Այդ տզե րը ներ կա յաց-
նում են 4 խումբ՝ Ա մբ լի ոմ մա (Amblyomma), Դեր մա ցեն տոր (Dermacentor), 
Հեմա ֆի սա լիս (Haemaphysalis) և Իք սո դես (Ixodes): Մո ծակ նե րը (Chrysops spp) 
հա մար վում են տու լա րե մի ա վա րա կի ա մե նա տա րած ված փո խան ցող նե րը 
Ու տա հում, Նևա դա յում և Կա լի ֆոռ նի ա յում: Ու տա հում ար ձա նագր ված տու-
լա րե մի այի ո րոշ հա մա ճա րա կային բռն կում ներ պայ մա նա վոր ված են ե ղել 
Քրի սոփս դիս կա լի սի (Chrysops discalis) մի ջո ցով վա րա կի փո խան ցու մով: 
Նախ կին ԽՍՀՄ-ո ւմ հա մար վում էր, որ ման րէն փո խանց վում է մլակ նե րի 
(Aedes spp., Culex spp., Anopheles spp.) և տզե րի (Ixodes spp.) մի ջո ցով: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, տզե րի շր ջա նում դրանց տա րած վա ծու թյու նը մեծ չի 
ե ղել՝ 1960-1964 թթ. ըն թաց քում նախ կին ԽՍՀՄ-ի հյու սի սարևմ տյան շրջան-
նե րում 120 հա զար հա սուն Իք սո դես ռի ցի նուս նե րի (Ixodes ricinus) հե տա-
զոտու թյան ար դյուն քում հայտ նա բեր վել են 0,01% վա րակ ված տզեր: Կենտ-
րո նա կան Եվ րո պա յում Դեր մա ցեն տոր ռե տի կու լա տուս (Dermacentor reticula-
tus) և Իք սո դես ռի ցի նուս (Ixodes ricinus) տզե րը հա մար վում են տու լա րե մի այի 
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կար ևոր փո խան ցող ներ: Ա վստ րի այի հա մա պա տաս խան շրջան նե րում և 
Չեխի այի Հան րա պե տու թյու նում Դեր մա ցեն տոր ռե տի կու լա տուս (Dermacen-
tor reticulatus) տզե րի մի այն 2 %-ի շր ջա նում հայտ նա բեր վել է Fr.tularensis-ը: 
Ֆին լան դի ա յում և Շվե դի ա յում կլի նի կա կան փոր ձե րը և հա մա ճա րա կա բա-
նա կան տվյալ նե րը հիմ նա վո րում են, որ մլակ նե րը տու լա րե մի այի հա րու ցիչ-
նե րը մար դուն փո խան ցե լու կար ևոր մի ջոց են: Շվե դի ա յում վա րա կը հայտ-
նա բեր վել է Ա. ցի նե րուս (A. Cinereus) տե սա կի մլակ նե րի մոտ: Ի նչ պես նախ-
կին ԽՍՀՄ-ից, այն պես էլ Ա ՄՆ-ից ստաց ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ Տա բա նի դե (Taba nidae) ըն տա նի քի մո ծակ նե րը տվյալ հի վան դու թյան 
հա մար կա րող են ծա ռայել որ պես վա րա կը փո խան ցող ներ: Այդ ըն տա նի քը 
նե րա ռում է ձի ու մո ծակ նե րին (Tabanus spp. և Chrysozona spp.) և եղ նի կի մո-
ծակ նե րին (Chrysops spp.): Դրանց հնա րա վոր է հան դի պել աշ խար հի բո լոր 
հատ ված նե րում, և դրանց է գե րը սն վում են ա րյու նով: Տու լա րե մի այի հա րու-
ցիչ նե րը հայտ նա բեր վել են լվե րի ա ռն վազն 20 տե սա կի մոտ, ո րոնք ներ կա-
յաց նում են 8 խումբ (Amphipsylla, Cediopsylla, Ceratophyllus, Ctenophthalmus, 
Malaracus, Megabothris, Neopsylla և Pulex), սա կայն դրանց դե րը տու լա րե միայի 
տա րած ման հար ցում ան հայտ է: Չնա յած տու լա րե  միայի՝ մո ծակ նե րի և լվերի 
մի ջո ցով փո խանց ման մե խա նիզ մը դեռևս հս տակ չէ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան-
հրա ժեշտ է նշել, որ Fr.tularensis-ը եր բեք չի գո յատ ևել տե սակ նե րից որ ևէ 
մե կի թքա գեղ ձում: Այն կա րող է փո խանց վել պարզ մե խա նի կա կան ե ղա-
նա կով, ե րբ մո ծա կը կամ մլա կը խայ թում է վա րակ ված օր գա նիզմը: Որպես 
այլընտ րանք՝ Fr.tularensis-ը կա րող է մե խա նի կա կան ե ղա նա կով մտնել մաշ-
կի մեջ հոդ վա ծո տա նուն հար վա ծե լու դեպ քում:

 Տու լա րե մի այի հան դեպ ըն կալ են բո լոր տա րի քային խմ բե րը: Ը նդ ո րում՝ 
ա րա կան սե ռի մոտ հի վան դու թյան ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյունն 
ա վելի մեծ է: Շվե դի ա յում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ 
տղա մարդ կանց շր ջա նում դեպ քե րի գե րա զան ցող քա նա կը պայ մա նա վոր-
ված է ա ռա վե լա պես մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյամբ: 

Այն ե րկր նե րում, որ տեղ տու լա րե մի ան էն դե միկ է, հի վան դու թյու նը կրում 
է սե զո նային բնույթ, դեպ քե րի ա ռա վե լա գույն թի վը ար ձա նագր վում է ո ւշ 
գար նա նը, ամ ռան ա միս նե րին և վաղ աշ նա նը: Հա ճախ տու լա րե մի այի դեպ-
քե րի թի վը է ա պես տար բեր վում է տա րե կան կտր ված քով, հա վա նա բար դա 
պայ մա նա վոր ված է նաև այն պի սի կլի մա յա կան գոր ծոն նե րով, ի նչ պի սիք 
են ջեր մաս տի ճա նը և տե ղում նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դեռևս գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված, ա պա ցու ցո ղա կան տվյալ ներ չկան, ո րոնք կվ կայեն տու լա-
րե մի այի հա մա ճա րա կային բռն կում նե րի վրա կլի մա յա կան պայ ման նե րի 
ո րո շա կի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: Ա պա գա հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար 
սա կար ևոր ո լորտ է, ո րը կա րող է ձևա վո րել կար ևոր գոր ծիք ներ հա մա ճա-
րա կային բռն կում նե րը կան խա տե սե լու և հնա րա վո րինս կան խե լու հա մար: 
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7. ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Տու լա րե մի այով հի վանդ մար դը վա րա կիչ չէ այլ մարդ կանց հա մար: 
Արձա նագր ված չէ տու լա րե մի այի՝ մար դուց մար դուն փո խանց ման որ ևէ 
դեպք: Հի վանդ նե րը, ո րոնց դեպ քում զար գա ցել է տու լա րե մի ա հի վան դու-
թյան կլինի կա կամ կաս կած, են թա կա են մե կու սաց ման և հոս պի տա լաց ման: 
Տու լա րե մի այի օ ջա խում հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա-
կերպ վում և ի րա կա նաց վում են հա մա ձայն ըն դուն ված մե թո դա կան ու ղե-
ցույց նե րի պա հանջ նե րի, մաս նա վո րա պես՝

1)  Տու լա րե մի այի օ ջախ է հա մար վում վա րա կի աղ բյու րի գտն վելու վայրը 
(հի վան դի բնա կա րա նը, աշ խա տա վայ րը, նա խադպ րո ցա կան և հանրա -
կրթա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը և այն տա րած քը, ո րի սահ-
ման նե րում կա րող է փո խանց վել վա րա կը: 

2) Ար ձա նագր ված տու լա րե մի այի դեպ քը, ի նչ պես նաև կաս կա ծե լի դեպ-
քը են թա կա են ար տա հերթ հա ղորդ ման՝ հա ջոր դիվ ի րա կա նաց նե լով հա մա-
ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն:

3)  Տու լա րե մի այի օ ջախ նե րում հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ի րա կա նաց վում է վա րա կի աղ բյու րը, օ ջա խի սահ ման նե րը, վա րա կի 
տա րած ման մե խա նիզմ նե րը և վա րա կի աղ բյու րի հետ շփ ված ան ձանց (կոն-
տակ տա վոր ներ) հայտ նա բե րե լու նպա տա կով: 

Տու լա րե մի այի ըն տա նե կան (տ նային) և կազ մա կերպ օ ջախ նե րում ի րա-
կա նաց վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն, և լրաց վում է հա-
մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյան քարտ: Հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հե տա զո տու թյու նը նե րա ռում է օ ջա խի զն նու մը, հի վանդ նե րի, ի նչ պես նաև 
վա րակ ման վտան գի են թարկ ված նե րի հարց ման մի ջո ցով տե ղե կատ վու-
թյան հա վա քու մը, լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րը: 

Օ ջա խում ան հրա ժեշտ լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տե սա կը և 
ծավա լը ո րո շում է հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նող հա մա ճա րա կա բա նը` 
ել նե լով ի րա վի ճա կից: 

Մի ջա տա զերծ ման և կր ծո ղա զերծ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում 
են հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցու մով:

8.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 Տու լա րե մի այի տա րած ման, հա մա ճա րակ նե րի ա ռա ջաց ման կանխ-
մանն ո ւղղ ված կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են բնակ չու թյան 
բժշկա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թու նը, հի վան դու թյան բնա-
կան օ ջախ նե րի տա րած քի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյու նը, օ ջա խի 
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տե ղայ նաց ման և վե րաց ման մի ջո ցա ռում նե րը, դաշ տային և բնա կա վայ-
րային կր ծո ղա զերծ ման ու մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում նե րը:

Բ նա կան օ ջախ նե րի տա րած քում տու լա րե մի այի տար բեր ին տեն սի վու-
թյան և տա րած վա ծու թյան է պի զոո տի ա նե րի հայտ նա բեր ման կամ հա մա-
ճա րա կային դրս ևո րում նե րի (ս պո րա դիկ կամ խմ բային) ի հայտ գալու ժա-
մա նակ ո րոշ վում է տվյալ տա րած քի ամ բողջ ազ գաբ նակ չու թյան կամ բնակ-
չու թյան վա րակ ման բարձր ռիս կի խմ բե րի (ա նաս նա պահ ներ, դաշ տային 
աշ խա տանք նե րի մեջ ը նդ գրկ ված մար դիկ և գյու ղատն տե սու թյան, ար դյու-
նա բե րու թյան այլ ո լորտ նե րում ը նդ գրկ ված ներ) պատ վաս տում նե րի ան հրա-
ժեշ տու թյան հար ցը: Մարդ կանց վա րա կու մը կան խե լու հա մար ի րա կա նաց-
վում են տու լա րե մի այի հա րուց չի կրող նե րի և փո խան ցող նե րի դաշ տային 
կր ծո ղա զերծ ման և մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում ներ: Նշ ված մի ջո ցա ռում նե-
րը կան խար գե լիչ մի ջոց ներ ե ն՝ ո ւղղ ված հի վան դու թյան հե տա գա տա րա-
ծու մը կան խե լուն և առ կա օ ջախ նե րը լո կա լաց նե լուն: 
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 ՍԻ ԲԻ ՐԱԽՏ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ

 Սի բի րախ տը (լա տի նե րեն՝ Anthrax) մարդ կանց և կեն դա նի նե րի սուր 
վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է մաշ կի վրա կար բուն կուլ նե րի 
ա ռա ջա ցու մով կամ սեպ սի սի ձևով, խիստ ար տա հայտ ված ին տոք սի կա-
ցիայի ախ տան շան նե րով, տեն դով: Ան վա նում են նաև սի բի րախտ, չա րո րակ 
կար բուն կուլ (հու նա րեն՝ anthracis – ա ծուխ), սի բի րա խո ցային կար բուն կուլ, 
պարս կա կան կրակ և այլն: Այս հի վան դու թյու նը ար ձա նագր վում է աշ խարհի 
բազ մա թիվ ե րկր նե րում, հատ կա պես այն վայ րե րում, որ տեղ տա րած ված 
է ա նաս նա պա հու թյու նը: Սի բի րախ տը հա մար վում է հա տուկ վտան գա վոր 
վարակ:

 ՍԻ ԲԻ ՐԱԽ ՏԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային 
դա  սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(Ա 22) Սի բի րախտ, նե րա ռյալ Bacillus anthracis-ից ա ռա ջա ցած սի բի րախտ
(Ա 22.0) Սի բի րախ տի մաշ կային ձև
(Ա 22.1) Սի բի րախ տի թո քային ձև
(Ա 22.2) Սի բի րախ տի ա ղես տա մոք սային ձև
(Ա 22.7) Սի բի րախ տի սեպ տի ցե մի ա
(Ա 22.8) Սի բի րախ տի այլ ձևեր
(Ա 22.9) Չճշտ ված սի բի րախտ։

 ՍԻ ԲԻ ՐԱԽ ՏԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 

Կաս կա ծե լի Կ լի նի կա կան նկա րագ րու թյան հա մա պա տաս խան դեպք, 
ո րը հա մա ճա րա կա բա նո րեն կապ ված է հաս տատ ված 
կամ կաս կա ծե լի հի վանդ կեն դա նի նե րի կամ դրան ցից 
ստաց ված վա րակ ված սնն դամ թեր քի հետ: 

Հա վա նա կան Կաս կա ծե լի դեպք՝ ա լեր գիկ մաշ կային թես տի դրա կան 
ար դյուն քով (չ պատ վաստ ված ան ձանց դեպ քում):

Հաս տատ ված Կաս կա ծե լի դեպք, ո րը լա բո րա տոր հաս տատ վել է:
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2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Հի վան դու թյու նը հայտ նի է շատ հին ժա մա նակ նե րից, ե րբ լայ նո րեն տա-
րած ված էր Մի ջերկ րա ծո վյան տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րում: Հի վան դու թյան 
ա ռա ջին նկա րագ րու թյուն նե րը տվել են Գա լե նը, Հի պոկ րա տը, Հե րո դո տը: 
1731 թ. Ի ո հան Գմե լի նը նկա րագ րել է այս հի վան դու թյան դրս ևո րում ները 
Ռու սաս տա նում, սա կայն ա ռա ջին հա վաս տի նկա րագ րու թյու նը կա տարել 
է ֆրաս նի ա ցի գիտ նա կան Ս. Ֆ. Մո րա նը 1766 թ.: 1762 թ. Ն. Կոժև նի կո վը 
նկա րագ րել է սի բի րախ տի մաշ կային ձևը, ի սկ ա ղի քային ձևը նկա րագ րել 
է Ռ. Չա տիր կի նը 1881 թ.՝ այն կա պե լով սնն դի մեջ մսի օգ տա գործ ման հետ: 
Սի բի րախ տի հա րուց չի մա քուր կուլ տու րան ան ջա տել է Ռ. Կո խը 1876 թ.: 
Հիվան դու թյունն ա ռա ջին ան գամ գի տա կան բժշ կու թյան հիմ քի վրա ախ տո-
րոշ վել է Հյու սի սային Կա նա դա յում 1952 թ.: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ար-
ձա նագր վել են սի բի րախ տի տե ղային բռն կում ներ՝ պայ մա նա վոր ված կեն-
դա նի նե րի շր ջա նում ար ձա նագր ված հի վան դու թյան դեպ քե րով: 

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր լու ծու թյան տվյալ նե րը վկա յում են, որ Հա-
յաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին բնակ չու թյան շր ջա նում սի բի րախ տով հի-
վան դա ցու թյան ա մե նա բարձր ցու ցա նիշն ար ձա նագր վել է 2001 թ.` 0.5/100 
հա զար բնակ չի հաշ վով (18 դեպք): Հա մա ձայն պե տա կան վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նում կա 32 գոր ծող ա նաս նա գե րեզ մա նոց. Ա րա-
գա ծոտ նի մարզ – 1, Ար մա վի րի մարզ – 2, Գե ղար քու նի քի մարզ – 5, Լո ռու 
մարզ – 21, Սյու նի քի մարզ – 3:

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սի բի րախ տի հա րու ցի չը պատ կա նում է Բա ցի լա ցե ե (Васillасеае) սպոր 
ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի ըն տա նի քին, Բա ցի լուս (Bacillus) ցեղին: 
Վեր ջի նում հաշվ վում է 101 տե սակ: Ա ռանձ նաց նում են Բա ցի լուս ցե րեուս 
(Bacillus cereus) տե սա կային խում բը, ո րը նե րա ռում է սերտ ազ գակ ցական 
Բա ցի լուս ցե րե ու սը (Bacillus cereus), Բա ցի լուս ան տրա ցի սը (Bacillus anthracis), 
Բա ցի լուս թու րին գի են սի սը (Bacillus Thuringiensis), Բա ցի լուս մու կոյի դե սը 
(Bacillus. Mycoides) տե սակ նե րը և վեր ջերս գրանց ված նոր տե սակ՝ Bacillus 
Weichenstephanensis-ը: Սի բի րախ տի հա րու ցի չը սպոր ա ռա ջաց նող Բա ցի լուս 
ան տրա ցիսն (Bacillus anthracis) է: Սի բի րախ տի հա րու ցի չը դաս վում է հա րու-
ցիչ նե րի ախ տած նու թյան Մի ջազ գային դա սա կարգ ման 3–րդ խմ բում (Ա ՊՀ 
դա սա կարգ մամբ՝ 2-րդ խմ բում), և աշ խա տան քը այս հա րուց չի հետ պա հան-
ջում է կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան ո րո շա կի պա հանջ նե րի պահ պա-
նում:
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Ն կար 16. Ա նաս նա գե րեզ մա նոց նե րի տե ղա կա յու մը և ար ձա նագր ված դեպքե րը 
Հայաստա նի Հան րա պե տու թյու նում, 2012 թ.

Ն կար 17. Ա նաս նա գե րեզ մա նոց նե րի տե ղա կա յու մը և ար ձա նագր ված դեպքերը 
Հայաստա նի Հան րա պե տու թյու նում, 2013 թ.
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Bacillus anthracis-ը բա վա կանին 
խո շոր, գրամ-դ րա կան, սպոր և պա -
տիճ ա ռա ջաց նող, հա տած ծայրե-
րով ան շարժ ցու պիկ է՝ 3-10 մկմ 
չափ սե րով: Սի բի րախ տի հա րու ցի-
չը, կախ ված զար գաց ման փու լե րից 
և շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման-
նե րից, կա րող է հան դես գալ ե րեք 
ձևով՝ ոչ պա տի ճային վե գե տա տիվ 
ցու պիկ նե րի (բա ցիլ ներ), պա տի-
ճա  վոր ցու պիկ նե րի և սպոր նե րի: 
Կլի նի կա կան նմուշ նե րի քսուք նե-
րում ցու պիկ նե րը դա սա վոր ված 
են մե կա կան, զույ գե րով կամ կարճ 
շղթա նե րի ձևով՝ շր ջա փակ ված լավ ար տա հայտ ված ը նդ հա նուր պա տի-
ճով: Սնու ցող մի ջա վայ րե րի վրա ա ճեց ված կուլ տու րա նե րի քսուք նե րում 
դիտ վում են 1-1,5 x 6-8-10 մկմ չափե րի ցու պիկ ներ, դա սա վոր ված եր-
կար շղ թա նե րով հո դա վոր ված՝ բամ բու կե ցու պի տես քով: Վե գե տա տիվ 
բջի ջում (ս պո րո գո նի ա) ա ռա ջա նում է կենտ րո նա կան դա սա վո րու թյամբ 
մեկ էն դոս պոր: Կեն դա նի օր գա նիզ մում և ո րոշ դի ակ նե րում սպոր ներ չեն 
ա ռա ջա նում: Վե գե տա տիվ ձևը լավ ներկ վում է ը ստ Գրա մի և բո լոր ա նի-
լի նային ներ կե րով: Պա տի ճը լավ ներկ վում է Ռո մա նովս կու ներ կով, մե-
թի լեն կա պույ տով, սաֆ րա նի նով: Սպոր նե րը ներկ վում են ը ստ Ցիլ-Նիլ սե-
նի կամ Ռե բի գե րի:

Ս պո րա գո յա ցու մը, որ պես հա րուց չի պահ պան ման ձև, զար գա նում է միայն 
ար տա քին մի ջա վայ րում կամ սնու ցող մի ջա վայ րի վրա վե գե տա տիվ բջիջ-
նե րի ա ճեց ման հետ ևան քով թթ ված նի առ կա յու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
ո րո շա կի պայ ման նե րում՝ մինչև 12օ խո նա վու թյուն և 42,50C ջեր մաս տիճան, 
սնն դային նյու թե րի առ կա յու թյուն, մի ջա վայ րի pH: Այս դեպ քում ա ռա ջա նում 
են օ վալ 0,8-1,0 x 1,2-1,5 մկմ չա փե րի սպոր ներ: Յու րա քան չյուր վե գե տա տիվ 
բջ ջում ա ռա ջա նում է կենտ րո նա կան դա սա վո րու թյան մի այն մեկ սպոր (ս պո-
րո գո նի ա), ո րի տրա մա գի ծը չի գե րա զան ցում ցու պի կի մարմ նի լայ նու թյու նը: 
Սպո րա գո յա ցու մը տե ղի է ու նե նում մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում 4 փու լով՝ 
նա խա պատ րաս տա կան, պրոս պո րի ա ռա ջաց ման, պատ րաստի սպո րի ու 
հա սուն սպո րի, և ա վարտ վում է 24 ժա մում: Ըն կալ օր գա նիզ մում հա րուց չի 
վե գե տա տիվ ձևն ա ռա ջաց նում է պա տիճ: 

 Ման րէ ի ախ տած նու թյու նը ո րոշ վում է պա տի ճով և թեր մո լյա բիլ էկ զո-
տոք սի նով, ո րը կազմ ված է 3 բա ղադ րի չից՝ է դե մա տո զից, պաշտ պա նա կան 
հա կած նից և մա հա բեր գոր ծո նից: 

Ն կար 18. Bacillus anthracis-ը՝ ներկված 
գրա մի ե ղա նա կով
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Ախ տա ծին շտա մը պատ վաս տու-
մային շտա մից տար բեր վում է պա-
տի ճով: Պա տի ճի շնոր հիվ հա րու-
ցիչը մակ րոօր գա նիզ մում կեն սու նակ 
է մնում, բազ մա նում և ա ռա ջաց նում 
է բակ տե րե մի ա: 

Էկ զո տոք սի նը ճն շում է հու մո րալ 
և բջ ջային գոր ծոն նե րի ոչ սպե ցի-
ֆիկ բակ տե րիո ցիդ ակ տի վու թյու նը, 
ֆա գո ցի ո զը, ու նի հա կա կոմպ լե մեն-
տային ակ տի վու թյուն, բարձ րաց նում 
է հա րուց չի ախ տա ծին հատ կու թյուն-
նե րը, պայ մա նա վո րում է մահ վան 
ել քը հի վան դու թյան տեր մի նալ փու-

լում, ճն շում է շն չա ռա կան կենտ րո նի և հի պո թա լա մու սի գոր ծու նե ու թյու նը: 
Սի բի րախ տի հա րուց չի էն դո գեն ար տա զա տուկ նե րը չու նեն ար տա հայտ ված 
թու նա վոր ազ դե ցու թյուն: 

Այս պի սով Բա ցի լուս ան տրա ցի սը, կախ ված կուլ տու րայի զար գաց ման 
փու լից և շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րից, կա րող է կեն սու նակ մնալ 
ե րեք ձևով՝ վե գե տա տիվ ցու պի կի (բա ցի լի), պա տի ճա վոր ված ցու պի կի և 
սպո րի: 

Ս պոր նե րը խիստ կա յուն ե ն՝ 5-10 րո պե ե ռաց նե լիս պահ պա նում են վե գե-
տա ցի այի ու նա կու թյու նը, 1200C - 1400C-ո ւմ չոր օ դի ազ դե ցու թյամբ ո չնչա նում 
են 1-3 ժամ վա ըն թաց քում, 1100C-ո ւմ ավ տոկ լա վում՝ 40 րո պե ում, 1 %-ա նոց 
ֆոր մա լի նի և 10 %-ա նոց կծու նատ րի ու մի ազ դե ցու թյամբ՝ 2 ժա մում: Սպոր-
ների կեն սու նա կու թյան եր կա րատ ևու թյան վրա ազ դում է շր ջա կա մի ջա-
վայրի այն ջեր մաս տի ճա նը, ո րի պայ ման նե րում կա տար վել է սպո րա գո յա-
ցու մը: Ա ռա վել կա յուն են 18-20Օ C-ո ւմ ձևա վոր ված սպոր նե րը: 

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

Գաղտ նի շր ջա նը մի քա նի ժա մից մինչև 8 օր է (մի ջի նում՝ 2-3 օր): Կախ-
ված վա րակ ման ե ղա նա կից՝ ա ռա ջա ցող մաշ կային և ըն դե րային (ա ղի քային 
և թո քային) ձևե րից յու րա քան չու րը կա րող է բե րել տա րա ծուն (գե նե րա լաց-
ված) վա րա կի՝ սեպ սի սի ա ռա ջաց ման, և բար դա նալ սի բի րախ տային մե նին-
գի տով: 

Տար բե րում են սի բի րախ տի 4 կլի նի կա կան ձև՝ մաշ կային, ստա մոք սա ղի-
քային, ին հա լյա ցի ոն և նե րար կու մային:

Ն կար 19. Bacillus anthracis-ի սպոր նե րը
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Գծապատկեր 2. Սի բի րախ տի կլի նի կա կան ձևե րը

 Մաշ կային ձևը ա մե նա հա ճախ հան դի պող կլի նի կա կան ձևն է: Այն զար-
գա նում է խախտ ված մաշ կի մի ջո ցով սի բի րախ տի սպոր նե րի թա փան ցե լու 
հետ ևան քով: Մաշ կային ձևի ժա մա նակ ա ռա վել ախ տա հար վում են գլու խը, 
ձեռ քե րը, պա րա նո ցը, նա խա բա զուկ նե րը: Ախ տա հար վում են մաշ կը և դրան 
հա րա կից հյուս վածք նե րը: Մաշ կային ձևը ա ռա վել թեթև կլի նի կա կան ձևն է:

 Հի վան դու թյու նը զար գա նում է ազ դե ցու թյան են թարկ վե լուց 1-7 օր վա ըն-
թաց քում: Ա ռանց բուժ ման հի վան դու թյան դեպ քե րի 20 %-ը կա րող է ա վարտ-
վել մա հով: Բուժ ման պայ ման նե րում՝ ել քը բա ցար ձա կա պես բա րե ն պաստ է:

  

Ն կար 20. Սի բի րախ տի մաշ կային ձև

Սի բի րախ տով հի վանդ նե րի 95-97 %-ի մոտ, սո վո րա կան դեպ քե րում, հի-
վան դու թյունն ըն թա նում է ա ռանց ախ տան շա նի՝ տե ղայ նաց ված, մաշ կային 
ձևով: Այն բնո րոշ վում է սուր սկզ բով, մաշ կի վրա կար միր նշա նի ի հայտ 
գա լով, ո րը վե րած վում է պուս տու լայի և խո ցի՝ ծածկ ված մուգ (կենտ րո նում՝ 
սև) կեղ ևով և հա րա կից հի պե րե միկ գո տի ով՝ ծայ րա մա սե րում ե րկ րոր դային 
պուս տու լա նե րի պսա կով շր ջա պատ ված: Բնո րոշ է խո ցի հա րա կից շր ջա նի 
փա փուկ հյուս վածք նե րի ան ցավ կտ րուկ այ տու ցը և հի պե րե մի ան, տե ղային 
լիմ ֆա դե նի տը, մինչև 39-400C տեն դը, ո րը պահ պան վում է 5-7 օր: Խո ցի 
կեղևն ը նկ նում է 4-րդ շա բա թում: 
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Ս տա մոք սա ղի քային ձևը զար գա նում է, ե րբ մարդ սնն դում օգ տա գոր ծում 
է վա րակ ված կեն դա նու՝ բա վա րար ջեր մային մշակ ման չեն թարկ ված միս 
և են թամ թերք: Ա ռա վե լա պես ախ տա հար վում են մար սո ղա կան հա մա կար-
գի վե րին հատ ված նե րը՝ կո կոր դը և կե րակ րա փո ղը, այ նու հետև՝ ստա մոք սը 
և ա ղի նե րը: Այս կլի նի կա կան ձևը ևս զար գա նում է ազ դե ցու թյան են թարկ-
վե լուց հե տո 1-7 օր վա ըն թաց քում: Ա ռանց բուժ ման հի վան դա ցած նե րի 50% 
դեպ քե րը կա րող են ա վարտ վել մա հով: Բուժ ման պայ ման նե րում ել քը 60% 
դեպ քե րում բա րեն պաստ է: Այս կլի նի կա կան ձևի ժա մա նակ հան դի պում են 
հետ ևյալ ախ տան շան նե րը՝ տենդ, պա րա նո ցի և պա րա նո ցային ավ շային 
հան գույց նե րի այ տուց, ցավ կո կոր դում, ցա վոտ կլ ման ա կտ, խտ պո տու թյուն, 
սրտ խառ նոց և փս խում, հատ կա պես՝ ա րյու նային, դի ա րե ա կամ ա րյու նային 
լուծ, գլ խա ցավ, կար միր դեմք և կար միր աչ քեր, ո րո վայ նի ցավ, ու շագ նա ցու-
թյուն, ո րո վայ նի (ս տա մոք սի) այ տուց:

Ին հա լյա ցի ոն սի բի րախ տը զար գա նում է, ե րբ մար դը շն չում է սի բի րախ տի 
սպոր ներ: Այս կլի նի կա կան ձևը ա ռա վե լա պես զար գա նում է ար տադ րական 
մի ջա վայ րում, և ա ռա ջին հեր թին ախ տա հար վում են վե րին շն չու ղիները, 
կրծ քային ավ շային հան գույց նե րը՝ բե րե լով շն չա ռա կան լուրջ խն դիր ների 
և շո կի: Այս ձևն ու նի ա մե նա բարձր մա հա բե րու թյու նը: Այն զար գա նում է 

Ն կար 21. Սի բի րախ տի մաշ կային ձևի զար գա ցու մը
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Նկար 22. Աղիներում ախտահարման օջախ՝ առաջացած 
ստամոքսաղիքային սիբիրախտից

Գ ծա պատ կեր 3. Սիբիրախտի ստամոքսաղիքային ձևի զարգացում

Հարուցչի
ներգործություն

Գաղտնի շրջան
16 օր 

սովորաբար 
25 օր (719 օր)

Փուլ 2 (հիվանդության ի հայտ գալուց 
24 օր անց)
• Որովայնային ցավեր՝ թույլից մինչև սաստիկ
• Ասցիտի զարգացում
• Փսխում (արյունային կամ սուրճի նստվածքի նման)
• Փորլուծություն
• Որովայնամիզի գրգռվածության նշաններ
• Հարթ, քիչ արտահայտված գոյացություն որովայնի 

աջ ստորին հատվածում կամ պորտի շրջանում

Փուլ 3

• Որովայնի շրջագծի մեծացում
• Որովայնային ցավի նոպաներ
• Շոկ
• Մեծածավալ ասցիտ (մաքուր կամ 

թարախային)
• Արյունային փսխում
• Արյունային փորլուծություն

(25-60% մահաբերություն, հակաբիոտիկների 
պայմաններում՝ ավելի ցածր)

Փուլ 1

• Ուժասպառություն
• Տենդ (կարող է լինել 

ցածր)
• Գլխացավ

Ստամոքսաղիքային ձև
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Սիբիրախտ. թոքային/միջնորմային

Սիբիրախտով պայմանավորված
միջնորմի լայնացում

Միջնորմի լայնացում և պլևրալ 
արտաքիրտ մահանալուց 

22 ժամ առաջ

Ն կար 23. Սի բի րախ տի թո քային/ միջ նոր մային ձև

Հարուցչի
ներգործություն

Գաղտնի շրջան
16 օր 

սովորաբար 
143 օրվա 

սահմաններում

Վաղ շրջան (24 օր)
• տենդ, սարսուռ
• հոգնածության, թուլության 

զգացում
• ոչ պրոդուկտիվ հազ
• սրտխառնոց/փսխում
• հևոց
• առատ քրտնարտադրություն
• պլևրիտային ցավ

Ուշ շրջան

• Հանկարծակի տենդ
• Սրտխառնոց
• Արտահայտված 

քրտնարտադրություն
• Կրծքի/պարանոցի 

հատվածում 
ենթամաշկային այտուց

• Ռեսպիրատոր դիստրես
• Շոկ
• Մահ

(մահը առաջ է գալիս 
ժամերի կամ օրերի 
ընթացքում)

Թոքային/միջնորմային ձևի բնական ընթացք

Վիճակի 
հնարավոր կլինիկական 

լավացում

(ժամերից օրեր է 
տևում)

Գ ծա պատ կեր 4. Սի բի րախ տի թո քային/ միջ նոր մային ձևի բնա կան ըն թացք
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ազ դե ցու թյան են թարկ վե լուց 
մեկ շա բա թից 2 ա մս վա ըն-
թաց քում: Ա ռանց բուժ ման հի-
վան  դա ցած նե րի 10-15% դեպ-
քերն են ա ռող ջա նում, ի սկ ակ -
տիվ բուժ ման դեպ քում՝ մին չև 
55 %-ը: Ին հա լյա ցիոն ձևին 
բնո  րոշ են հետ ևյալ ախ տա-
նշան  նե րը՝ տենդ, կրծ քա վան-
դա  կում տհաճ զգա ցո ղու թյուն, 
հևոց, գի տակ ցու թյան խառն-
վա  ծու թյուն կամ գլխապ տույտ, 
հազ, ցավ կրծ քա վան դա կի ստո րին հատ վա ծում, սրտ խառ նոց, փսխում, 
գլխա  ցավ, քրտ նար տադ րու թյուն, հա ճախ՝ ա ռատ, ծայ րա հեղ հոգ նա ծու-
թյուն, մկա նա ցա վեր:

 Նե րար կու մային կլի նի կա կան ձևը վեր ջերս է ա ռանձ նաց վել: Այն դիտ-
վել է հյու սի սային Եվ րո պա յում՝ նե րե րա կային հե րոին ըն դու նող նե րի շր ջա-
նում: Ախ տան շան նե րը նման են մաշ կային սի բի րախ տին, սա կայն կա րող 
են ախ տա հար վել մաշ կի խոր շեր տե րը և մկան նե րը, որ տեղ կա տար վել է 
նե րար կու մը: Նե րար կու մային սի բի րախ տը կա րող է մարմ նում տա րած վել 
ա վե լի ա րագ և դժ վա րաց նել հի վան դու թյան բա ցա հայ տումն ու բու ժու մը: 
Այս կլինի կա կան ձևը պետք է տար բե րել ման րէ ային ծագ ման մի շարք վա-
րակ նե րից, ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց նել նմա նա տիպ կլի նի կա կան պատ կեր՝ 
տենդ, նե րարկ ման տե ղում մանր բշ տե րի և խո ցե րի խումբ, ո րոնց շր ջա նում 
առ կա է քո րի զգա ցո ղու թյուն, մաշ կի ան ցավ խոց՝ սև կենտ րո նով, այ տուց 
խո ցի շուր ջը, նե րարկ ման տե ղում խոր մաշ կային կամ մկան նե րի ա բս ցես: 

Ախ տա բա նա կան պրո ցե սը սի բի րախ տի ժա մա նակ կա րող է տա րածվել՝ 
գե նե րա լաց վել: Գե նե րա լաց ված ձևի ժա մա նակ հնա րա վոր են թո քային 
դրսևո րում ներ՝ կա տա ռալ եր ևույթ նե րի, կրծ քա վան դա կում ցա վե րի, հևո ցի, 
ցի ա նո զի, ա րյու նային խոր խի, թո քա բոր բի ձևով: 

 Սի բի րախ տի մեկ այլ տար բե րակ, ո րը զար գա նում է վա րակ ված մի սը 
սննդում օգ տա գոր ծե լու հետ ևան քով, բե րա նըմ պա նային սի բի րախտն է: Այն 
հան դի պում է շատ հազ վա դեպ: 1-6 օր տևող գաղտ նի շր ջա նից հե տո հի վան-
դի մոտ զար գա նում են տենդ և վա րակ ման վայ րը մատ նան շող ախ տա նիշ-
ներ` կո կոր դի սաս տիկ ցավ և ֆա րին գիտ, պա րա նո ցի այ տուց, ո րը հա ճախ 
մի ա կող մա նի է, դիս ֆա գի ա և ախ տա հար ման օ ջախներ, ո րոնք կա րե լի է 
տես նել ըմ պա նի հե տին պա տին և նշա գեղ ձե րի վրա: Բուժ ման բա ցա կա յու-
թյան պայ ման նե րում այս ախ տա նիշ նե րը խո րա նում են, և ախ տա հար ման 
օ ջախ նե րը մե ռու կա նում ու խո ցոտ վում են: Խո ցե րը կա րող են պատ վել բաց 

Ն կար 24. Կրծ քա վան դա կի ռենտ գեն պատկերը 
սի բի րախ տի թո քային ձևի ժամանակ
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շա գա նա կա գույն կամ մոխ րա գույն կեղծ թա ղան թով, ի նչ պես եր ևում է աջ 
նկա րում: Այ տու ցի խո րա ցու մը կա րող է դժ վա րաց նել շն չա ռու թյու նը: 

Գաղտնի շրջան
16 օր 

(սովորաբար 
25 օր)

Շաբաթ 1
• Տենդ
• Սաստիկ ցավ 

կոկորդում
• Ծանր ֆարինգիտ
• Պարանոցի 

միակողմանի այտուց
• Դիսֆագիա
• Ախտահարման 

օջախներ հետին 
բերանըմպանում 
(հաճախ նշագեղձերը)

Շաբաթ 2
• Ախտահարման 

օջախներում 
կենտրոնական 
մեռուկացման զարգացում 
և խոցոտում

• Խոցերը ծածկվում են 
բաց շագանակագույն 
կամ մոխրագույն 
պսևդոմեմբրանայով

• Շնչառության հնարավոր 
խոչընդոտում

Բերանըմպանային սիբիրախտի 
բնական ընթացք

Գծապատկեր 5. Սիբիրախտի բերանըմպանային ձևի զարգացում

 

5. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ

Կեն դա նու և մար դու սի բի րախ տի ախ տո րո շու մը հիմն ված է. 
1) ա նաս նա հա մա ճա րա կա բա նա կան 
2) հա մա ճա րա կա բա նա կան
3)  կլի նի կա կան
4)  լա բո րա տոր 
5) ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան տվյալ նե րի վրա: 
Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն ներն ո ւղղ ված են սի բի րախ տի հա րուց չի 

հայտ նա բեր մա նը և տար բե րակ մա նը, սպե ցի ֆիկ հա կա մար մին նե րի հայտ-
նա բեր մա նը, հի վան դի օր գա նիզ մում ա լեր գիկ վե րա կա ռուց մա նը: 

Սի բի րախ տի նկատ մամբ հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են.
1) ա ռաջ նային կեն սա բա նա կան նյու թից քսուք նե րի ման րա դի տա կում
2)  ցանքս սնն դային մի ջա վայ րի վրա
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3)  նույ նա կա նաց ման հիմ նա կան և լրա ցու ցիչ թես տե րի ի րա կա նա ցում
4)  պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա՝ ՊՇՌ
5)  կեն սա բա նա կան թես տեր 
6) ա լեր գիկ փորձ՝ սի բի րախ տային ա լեր գե նով:
Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հա մար նմու շառ վում են հետ ևյալ նյու թերը.
1)  սի բի րախ տով հի վան դից կամ կաս կա ծե լի ից, կախ ված հի վան դու-

թյան կլի նի կա կան ըն թաց քից՝ 
ա. բշ տե րի պա րու նա կու թյուն 
բ. խո ցի կամ կար բուն կու լի ար տա զա տուկ
գ. խորխ
դ. ա րյուն 
ե. ող նու ղե ղային հե ղուկ
զ. մեզ 
է. ար տա զա տուկ ներ:
2)  դի ա կային նյութ՝ ա րյուն, ար տա զա տուկ ներ, օր գան նե րի հատ վածներ՝ 

փայ ծաղ, ավ շային հան գույց ներ և այլն:
3) շր ջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րից՝ հող, խոտ, ջուր և այլն: 
Բո լոր նմուշ նե րը վերց վում են հա մա պա տաս խան ծա վա լի ստե րիլ ա պա-

կյա կամ պլաս տի կե տա րայի մեջ, մինչև սպե ցի ֆիկ բու ժում սկ սե լը:
 Սի բի րախ տի կուլ տու րա կա րե լի է ան ջա տել մի այն ա ռա վել մե կու սացված 

լա բո րա տո րի այի պայ ման նե րում (կեն սանվ տան գու թյան 3-րդ մա կար դակ)։ 
Ն մու շա ռումն ու տե ղա փո խու մը ի րա կա նաց վում է ՀՀ ա ռող ջա պա հու-

թյան նա խա րա րի հա մա պա տաս խան հրա ման նե րի պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան: 

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Սի բի րախ տը աշ խար հում տա րած ված է գրե թե ա մե նուր: Ար ձա նագր վում 
են ի նչ պես սպո րա դիկ դեպ քեր, այն պես էլ բռն կում ներ: Սի բի րախ տի հա-
րու ցիչ նե րը կա րող են գո յատ ևել կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մում և հո ղում: 
Վա րա կի աղ բյուր են խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը, ոչ խար ները, ձի ե րը, 
հազ վա դեպ՝ ո ւղ տե րը, եղ ջե րու նե րը, այ ծե րը: Հնա րա վոր է նաև այլ կեն դա-
նի նե րի վա րա կում` շներ, կա տու ներ: Կեն դա նու չհերձ ված դի ա կը վա րա կիչ 
է 7 օր վա ըն թաց քում: Լավ պար զա բան ված չեն սի բի րախ տի հա րու ցիչ ների՝ 
հո ղում բազ մա նա լու մե խա նիզմ նե րը: Գյու ղատն տե սա կան բռն կում նե րի 
հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ բազ մաց ման հա մար նպաս տա վոր 
պայ ման ներ են ա ռա ջա նում, ե րբ հո ղի pH-ը բարձր է 6.0-ից, և հո ղը հա-
րուստ է օր գա նա կան նյու թե րով, ե րբ հո ղում տե ղի են ունե նում միկ րո մի-
ջա վայ րի մեծ փո փո խու թյուն ներ ա ռատ ան ձրև նե րից կամ ջր հե ղեղ նե րից 
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հե տո: Տա րած քի եր կա րատև էն զոո տի կու թյու նը և հա րու ց չի պահ պա նու մը 
մի ջէ պի զոո տիկ շր ջա նում ևս նպաս տում են գյու ղատն տե սա կան բռն կում-
նե րի ա ռա ջաց մա նը: Տա րած քից տա րածք ի րա վի ճա կը կա րող է տար բեր 
լի նել՝ կախ ված ա վան դույթ նե րից, սն ման մշա կույ թից, ա նաս նա պա հու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, տն տե սու թյան զար գաց ման վի ճա կից, հա-
մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի ճշգր տու թյու նից, հան րային ա ռող ջա-
պա հու թյան զար գա ցու մից: 

Աշ խար հի մի շարք ե րկր նե րում դեռևս ար ձա նագր վում են սի բի րախ տի 
ար տադ րա կան դեպ քեր: Սի բի րախ տի ար տադ րա կան դեպ քե րի կան խար-
գել ման գոր ծում նշա նա կու թյուն ու նեն աշ խա տա կից նե րի պատ վաս տում-
նե րը, աշ խա տա տե ղե րում օ դա փո խու թյան հա մա կար գե րի առ կա յու թյու նը, 
ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: Մարդ կանց շր ջա-
նում բարձր հի վան դա ցու թյուն է ար ձա նագր վում աֆ րի կյան ե րկր նե րում և 
Հա րա վային Ա սի ա յում: Այն բնա կա վայ րը, որ տեղ ե րբ ևէ ար ձա նագր վել է սի-
բի րախտ, ա վան դա կա նո րեն հա մար վում է ա նա պա հով:

Չ նա յած գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված չեն սի բի րախ տի հան դեպ ըն կա-
լու թյան սե ռային տար բե րու թյուն նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան օ րի նա չա-
փու թյուն նե րը, սա կայն, ել նե լով զբաղ մուն քի բնույ թից, մի շարք ե րկր նե րում 
այն ա վե լի շատ ար ձա նագր վում է տղա մարդ կանց շր ջա նում: 

Բ նակ չու թյան շր ջա նում հի վան դու թյան դեպ քերն ա ռա վե լա պես հան-
դի պում են տար վա տաք ե ղա նա կին: Սի բի րախ տի հի վան դա ցու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է կեն դա նի նե րի շր ջա նում սի բի րախ տի ա նաս նա հա-
մա ճա րա կային ի րա վի ճա կով, կեն դա նի նե րի մսի և մսամ թեր քի, կաշ վի, 
մոր թու, կեն դա նու մա զե րի մշակ ման դեպ քե րով: Եվ րո պա կան ե րկր նե-
րում մարդ կային սի բի րախ տի մեկ մաշ կային դեպ քը հա մադր վում է տասը 
վա րակ ված կեն դա նու դեպ քի, Աֆ րի կյան ե րկր նե րում, Հնդ կաս տա նում, 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հա րա վային շր ջան նե րում կեն դա նա կան մեկ 
դեպ քը գյու ղա կան թերս նուց ված բնակ չու թյան շր ջա նում կա րող է բե րել 
սի բի րախ տի մինչև տա սը մաշ կային կամ ըն դե րային մարդ կային դեպ քե րի 
ա ռա ջաց ման: 

Սի բի րախ տի բռն կում նե րը բնակ չու թյան մեծ զանգ ված ներ հիմ նա կա նում 
չեն ը նդ գր կում, սա կայն ար ձա նագր վել են նաև մեծ բռն կում ներ, մաս նա վո-
րա պես՝ 1979 թ. Զիմ բաբ վե ում, ո րը տևել է մինչև 1985 թ: Այս բռնկ ման ժա-
մա նակ ախ տա հար վել է շուրջ 10000 մարդ, մա հա ցու թյու նը կազ մել է 1-2%: 
1975 թ. Գամ բի ա յում ար ձա նագր վել է 448 դեպք, 12-ը՝ մահ վան ել քով, 2000 
թ. ա ղի քային ձևով բազ մա թիվ հի վանդ ներ են ար ձա նագր վել Ե թով պի ա յում: 
Սվերդ լովս կում 1979 թ. սի բի րախ տից ե ղել է մահ վան 66 դեպք, ի սկ 2001 թ.՝ 
Ա ՄՆ-ի հայտ նի « նա մակ նե րի» հետ ևան քով, 22 դեպք, ո րից 11-ը՝ ին հա լյա-
ցիոն, և 5-ը՝ մահ վան ել քով: 
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Վա րա կի աղ բյու րը և վա րա կե լի ու թյու նը սի բի րախ տի ժա մա նակ: 
Սիբի րախ տի հա րու ցիչ նե րի աղ բյուր են հան դի սա նում խո շոր և մանր եղ ջե-
րա  վոր նե րը, ձի ե րը և ո ւղ տե րը:

Ն կար 25. Սի բի րախ տով վա րակ ված ան կած կեն դա նի ներ

 Վա րա կի աղ բյու րի վա րա կե լու թյան շր ջա նը հա վա սար է կեն դա նի նե րի 
հի վան դաց ման շր ջա նին: Հի վան դու թյան ամ բողջ ըն թաց քում դրանք ար տա-
զա տում են հա րու ցիչ ներ մե զի, կղան քի, թքի, բնա կան խո ռոչ նե րից՝ ա րյու-
նային ար տա զա տուկ նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ը նկ նում են հո ղի մեջ: Հո ղը դառ-
նում է հա րուց չի լրա ցու ցիչ պա հոց: Սի բի րախ տից ան կած կեն դա նու դի ա կը 
վա րա կիչ է 7 օր: Հի վանդ կեն դա նուց ստաց ված կա շին, մոր թին, մա զե րը և 
դրան ցից կազմ ված ա ռար կա նե րը եր կար տա րի ներ հա մա ճա րա կա բա նա-
կան վտանգ են ներ կա յաց նում: Հո ղում սի բի րախ տի հա րու ցիչ նե րը կա րող 
են պահ պան վել 100-150 տա րի և 12-15ՕC-ից մինչև 42-43ՕC ջեր մաս տի ճա նում 
29-85% խո նա վու թյան պայ ման նե րում չե զոք կամ թույլ հիմ նային մի ջա վայ-
րում ու նակ են բազ մա նալ և ա ռա ջաց նել սպոր ներ՝ ա պա հո վե լով բնա կան 
պայ ման նե րում հո ղային օ ջա խի հա րատ ևու թյու նը: 

Հի վանդ մար դը հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի:
 Վա րա կի փո խան ցու մը կեն դա նի նե րի և մարդ կանց շր ջա նում: Կեն-

դա նի նե րի շր ջա նում կար ևոր հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
վա րակ ման հիմ նա կան՝ ա լի մեն տար ճա նա պար հը՝ սի բի րախ տի սպոր նե-
րով վա րակ ված ա նաս նա կե րի, ջրի մի ջո ցով, և ա ռա վել քիչ նշա նա կու թյուն 
ունեն օ դա կա թի լային և տա րա փո խիկ մե խա նիզմ նե րը՝ կա թի և կաթ նամ թեր-
քի միջո ցով:  Հի վան դու թյու նը կեն դա նի նե րի շր ջա նում կա րող է փո խանց-
վել նաև կեն դա նի փո խան ցող նե րի մի ջո ցով՝ քո ռուկ նե րի և խայ թա ճան ճե-
րի, ո րոնց կն ճի թային ա պա րա տում հա րու ցիչ նե րը պահ պան վում են մինչև 
5 օր: Կեն դա նու ան կու մից ա ռաջ վեր ջի նիս օր գա նիզ մից հա րու ցիչ ներն 
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ար տա զատ վում են տար բեր ար տա զա տուկ նե րով, մաս նա վո րա պես՝ ա րյան 
մի ջո ցով, ո րը բե րում է մսամ թեր քի վա րակ ման բարձր ին տեն սի վու թյան: 

Մար դը մեծ մա սամբ վա րակ վում է սի բի րախ տով վեր ջի նով հի վանդ 
կենդա նու հար կա դիր մոր թի ժա մա նակ, նման կեն դա նու մի սը և մսամ թեր քը 
սնն դում կի րա ռե լիս, ան կած կեն դա նի նե րի դի ե րի, մոր թու, կաշ վի և այլ նի 
հետ ո ւղ ղա կի շփ ման հետ ևան քով, հի վանդ կեն դա նի նե րին խնա մե լիս: Հնա-
րա վոր է նաև վա րա կու մը ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րի խայ թոց նե րի, 
աղ տոտ ված հո ղի հետ շփ ման և սպոր ներ պա րու նա կող աե րո զոլ ներ շն չե լու 
հետ ևան քով: Մար դու մաշ կի ախ տա հար ված հատ վա ծից հա րուց չի ի նք նա-
բե րա բար ար տա զա տում չի լի նում: Սեպ տիկ ձևով հի վանդ նե րի ար տա զա-
տուկ նե րում ևս հա րու ցի չը չի ար տա զատ վում: 

Կախ ված վա րակ ման ե ղա նա կից՝ մար դու մոտ զար գա նում են հի վան դու-
թյան տար բեր կլի նի կա կան ձևեր: 

Վա րա կի աղ բյու րից մար դուն վա րա կը փո խանց վում է ո ւղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի ճա նա պար հով:

1)  Մաշ կային ձևի ժա մա նակ մուտ քի դուռ  է հան դի սա նում մաշ կի կամ 
լոր ձա թա ղան թի ցան կա ցած հատ ված: 2-14 օր վա ըն թաց քում ներդր ման 
հատ վա ծում զար գա նում է սի բի րախ տի կար բուն կուլ: Մակ րո ֆա գե րով հա-
րու ցի չը տա րած վում է հա րա կից ավ շային հան գույց ներ, դրանց պատռ վե լու 
դեպ քում հնա րա վոր է հի վան դու թյան տա րա ծում:

Գծապատկեր 6. Սի բի րախ տի վա րակ ման շր ջա փու լը
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2)  Փո շային մե խա նիզ մի ժա մա նակ բնո րոշ է մակ րո ֆա գե րի օգ նու թյամբ 
հա րուց չի թա փան ցու մը միջ նոր մի, բրոնխ նե րի, տրա խե ա նե րի ավ շային 
հան գույց ներ՝ հա ջոր դիվ գե նե րա լաց մամբ, ո րը վեր ջա նում է մահ վան ել քով: 
Ա ռաջ նային աս պի րա ցի ոն թո քա բորբ չի զար գա նում: 

3) Ա լի մեն տար վա րակ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է, որ լի նեն ա ղի քի 
լոր ձա թա ղան թի մե խա նի կա կան վնաս վածք ներ: Այս դեպ քում մակ րո ֆա-
գերն ու նակ են բռ նել սպոր նե րը և դրանք տա նել դե պի ա ղի քի ավ շային հան-
գույց նե րը: Հա ջոր դիվ տե ղի է ու նե նում հա րուց չի կտ րուկ հոսք դե պի ա րյուն 
և հի վան դու թյան գե նե րա լա ցում: Ա ղի քի ա ռաջ նային սի բի րյան խո ցային 
ախ տա հա րում տե ղի չի ու նե նում:

4)  Մարդ կանց վա րա կու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև վա րակ ված 
հողի հետ շփ ման ճա նա պար հով՝ հո ղա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա-
նաց նե լիս, ի նչ պես նաև ներ լա բո րա տոր՝ կեն սանվ տան գու թյան պա հանջ-
ների խախտ ման դեպ քում: 

Հ նա րա վոր է մարդ կանց վա րա կու մը կեն սաա հա բեկ չու թյան ե ղա նա կով: 
2001 թ. սի բի րախ տի հա րու ցի չը Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում կի-
րառ վել է որ պես կեն սաա հա բեկ չու թյան մի ջոց:

Գ ծա պատ կեր 7. Սի բի րախ տի փո խանց ման մե խա նիզմ նե րը
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 Մար դու ըն կա լու նա կու թյու նը սի բի րախ տի դեպ քում: Վ նաս ված մաշ-
կով վա րակ ման ժա մա նակ մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը բարձր չէ (ռիս կի 
են թարկ ված նե րի 20 %-ն է հի վան դա նում): Մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը 
հա մընդ հա նուր է՝ փո խանց ման փո շային ու ղու ժա մա նակ: 

7.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Սի բի րախ տի նկատ մամբ հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան նպա-
տա կը հի վան դի կամ կաս կա ծե լի հի վան դի վաղ հայտ նա բե րումն է, հի վան-
դու թյան կան խար գե լումն է ռիս կի խմ բե րում և ռիս կի գոր ծո նի ազ դե ցու թյան 
ժա մա նակ: Բնակ չու թյան շր ջա նում սի բի րախ տի դեպ քե րը հայտ նա բեր վում 
են բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի բժիշկ նե րի կող մից` ան կախ կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևից, պե-
տա կան կա ռա վար ման հիմ նար կի են թա կա յու թյու նից, և են թա կա են ան հա-
տա կան հաշ վառ ման և հա ղորդ ման: Սի բի րախ տի դեպ քե րի հաշ վառ ման, 
ի նչ պես նաև դրանց մա սին ժա մա նա կին և օ պե րա տիվ հա ղորդ ման, հաշ-
վետ վու թյան հա մար պա տաս խա նա տու է բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար-
կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րը: Հայտ նա բե րումն ի րա-
կա նաց վում է սի բի րախ տի դեպ քի ստան դարտ բնո րոշ ման ախ տան շան նե-
րով ան ձի՝ բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու, ամ բու լա տոր և 
ստա ցի ո նար ըն դու նե լու թյուն նե րի, տնային կան չե րի, բժշ կա կան զն նում նե րի 
հա մար դի մե լու ժա մա նակ:

Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյուն  նե րի բու ժաշ խա տո ղը, ո րին դի մել են սի բի րախ տի կաս կա ծով ան ձինք, 
կամ ո րը հայտ նա բե րել է սի բի րախ տով հի վանդ կամ կաս կա ծե լի ան ձանց, 
հա վա քում է հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հուշ (ա նամ նեզ), ո րի ժա մա նակ 
պար զում են հի վան դի՝ կեն դա նու հետ շփ ման փաս տը, մսի կամ մսամ թերք նե-
րի օգ տա գործ ման հան գա ման քը, հո ղա գոր ծու թյամբ զբաղ վե լու հան գա ման-
քը, սի բի րախ տի դեմ կան խար գե լիչ պատ վաս տում նե րի վե րա բե րյալ բո լոր 
տվյալ նե րը` նշե լով վայ րը և ժա մա նա կը: Վեր հու շի տվյալ նե րը գրանց վում են`

1) ա ռաջ նային բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում` հի վան դի ամ բու լա տոր քար տում.

2) հի վան դա նո ցային բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա-
նաց  նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում՝ հի վան դու թյան պատ մու թյան փաս-
տաթղթում:

 Մարդ կանց շր ջա նում հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան ի րա կա-
նա ցու մը կախ ված է կեն դա նի նե րի և մարդ կանց հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հս կո ղու թյան հա մա կար գե րի և ծրագ րե րի ին տեգ րու մից:  Ա նընդ հատ կա-
տար վող փո խա դարձ տե ղե կա ցու մը և հա մա տեղ աշ խա տան քը նշ ված եր կու 
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հա մա կար գե րի միջև հատ կա պես կար ևոր է հի վան դու թյան բռն կում նե րի 
ժա մա նակ: Բնակ չու թյան շր ջա նում սի բի րախ տի դեպ քե րը հայտ նա բեր վում 
են բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի բժիշկ նե րի կող մից` ան կախ կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևից, պե-
տա կան կա ռա վար ման հիմ նար կի են թա կա յու թյու նից, և են թա կա են ան հա-
տա կան հաշ վառ ման ու հա ղորդ ման: Սի բի րախ տի դեպ քե րի հաշ վառ ման, 
ի նչ պես նաև դրանց մա սին ժա մա նա կին և օ պե րա տիվ հա ղորդ ման, հաշ-
վետ վու թյան հա մար պա տաս խա նա տու է բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա-
սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րը:  Ոչ պաշ տո նա կան 
աղ բյու րից սի բի րախ տի դեպ քե րի մա սին հա ղոր դու մը են թա կա է ան հա պաղ 
հե տա զոտ ման ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից:

 Սի բի րախ տով հի վանդ նե րը/ կաս կա ծե լի նե րը են թա կա են պար տա դիր 
մե կու սաց ման և հոս պի տա լաց ման: 

Տե ղե կատ վու թյան կար գը սի բի րախ տի ար ձա նագր ման դեպ քում: 
Սիբի րախտ հի վան դու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող-
ջա  պա հու թյան և գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն նե րի միջև տե ղե-
կատվու թյան փո խա նա կու մն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան 2006 թ. հուն վա րի 19-ի թիվ 480-Ն ո րոշ ման պա հանջ-
նե րի հա մա ձայն: 

Բ նակ չու թյան շր ջա նում սի բի րախտ հի վան դու թյան դեպ քե րը հայտ նա-
բեր վում են բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի, շտապ օգ նու թյան կա յան նե րի, բժշ կա սա նի տա րա կան 
հսկիչ կե տե րի բու ժանձ նա կազ մի կող մից` ան կախ կազ մա կեր պա իրավա կան 
ձևից, պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նար կի են թա կա յու թյու նից, և են թա կա 
են ան հա տա կան հաշ վառ ման: Սի բի րախ տի դեպ քի մա սին տե ղե կաց վում են 
նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը: 

Բ նակ չու թյան նկատ մամբ հա մա ճա րա կա բա նա կան դի տարկ ման հա մար 
ա պա հով վում են ներ քո հի շյալ տվյալ նե րը.

ա. բնակ չու թյան թվա քա նա կի 
բ. տա րած քում խտու թյան, բաշխ վա ծու թյան 
գ. սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան կազ մի 
դ. սե ռի և տա րի քի, 
ե. տե ղա կան սո վո րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի
զ. մոր թու վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սե րի մա սին: 
Ա մե նաար դյու նա վետ մի ջո ցա ռու մը կեն դա նի նե րի շր ջա նում հի վան դու-

թյան կան խար գե լումն է, ո րը նե րա ռում է կեն դա նի նե րի դի ակ նե րի պատ-
շաճ հե ռա ցում (լա վա գույն տար բե րա կը այ րումն է),  կեն դա նի նե րի դի ակ ների 
տեղա փոխ ման և հե տա զոտ ման ժա մա նակ վայ րե րի և կի րառ ված ի րե րի 
վարա կա զեր ծում, պատ շաճ կեր պով կեն դա նի նե րի բու ժում/ պատ վաս տում:
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8.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Սի բի րախ տի կան խար գե լու մը և դրա դեմ պայ քա րը նե րա ռում են կան-
խար գե լիչ, ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կային և հա կա հա մա ճա րա կային 
(բժշկա սա նի տա րա կան) հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ: Ա նաս նա հա կա հա մա ճա-
րա կային մի ջո ցա ռում ներն են.

1) Ա նա պա հով բնա կա վայ րե րում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
պլա նային պատ վաս տում նե րի ի րա կա նա ցում: 

2) Ա նա պա հով տա րածք նե րի և ջրա կան գե րի ա ռող ջաց մանն ո ւղղ ված 
մե լի ո րա տիվ և ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րի նկատ մամբ հս կո ղու-
թյուն: 

3) Ա նաս նա գե րեզ մա նոց նե րի, ա նա սուն նե րի տե ղա շար ժի ու ղի նե րի, 
ա րո տա վայ րե րի, ա նաս նա բու ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ 
հս կո ղու թյուն:

4)  Կեն դա նա կան հում քի պատ րաստ ման, պահ պան ման, տե ղա փոխ ման 
և մշակ ման ժա մա նակ ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան կա նոն նե րի պահ-
պան ման նկատ մամբ հս կո ղու թյուն:

5)  Կեն դա նի նե րի շր ջա նում սի բի րախ տի ժա մա նա կին ախ տո րո շում, 
մեկու սա ցում, բու ժում: 

6) Է պի զոո տիկ օ ջա խի է պի զոո տո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, կեն դա-
նի նե րի ան կած դի ակ նե րի վա րա կա զեր ծում, օ ջա խում ըն թա ցիկ և եզ րա փա-
կիչ ախ տա հա նում։

7) Բ նակ չու թյան շր ջա նում ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան ի րա զեկ ման 
աշ խա տանք ներ:

Բ նակ չու թյան շր ջա նում կազ մա կերպ վում են հետ ևյալ հա կա հա մա ճա րա-
կային մի ջո ցա ռում նե րը.

1)  Կեն դա նա կան ծագ ման հում քի պատ րաստ ման, պահ պան ման, փո-
խադր ման և վե րամ շակ ման ժա մա նակ սի բի րախ տի տե սա կե տից ա նա-
պա հով բնա կա վայ րե րում հան րային ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
նկատ մամբ հս կո ղու թյուն: 

2) Ի մու նա կան խար գե լում՝ հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցու մով: Ի մու նա-
կան խար գել ման են թա կա են սի բի րախ տի կեն դա նի կուլ տու րայի, վա րակ-
ված փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի, վա րակ ված լա բո րա տոր նյու թե րի հետ 
աշ խա տող նե րը, ա նաս նա բույժ նե րը և այն ան ձինք, ո րոնք զբաղ ված են կեն-
դա նի նե րի նա խաս պան դային խնամ քով, մոր թով, մաս նատ մամբ, մսե ղիքի 
կաշ վի և մոր թու մշակ մամբ, ի նչ պես նաև կեն դա նա կան հում քի հա վաք մամբ, 
պահ պան մամբ, տե ղա փոխ մամբ և ա ռաջ նային մշակ մամբ: Կան խար գելիչ 
պատ վաս տում ներն ի րա կա նաց վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա ման նե րի պա հանջ նե րի հա մա ձայն:
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3)  Ժա մա նա կին ի րա կա նաց ված ախ տո րո շում, հոս պի տա լա ցում և բու-
ժում, դեպ քի և օ ջա խի հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն, մինչ հոս-
պի տա լա ցու մը հի վան դի գտն վե լու վայ րի եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում:

4) Բ նակ չու թյան շր ջա նում բժշ կա հի գի ե նիկ կր թու թյուն և ա ռողջ ապ րե-
լա կեր պի քա րոզ չու թյուն: 

Օ ջա խում կազ մա կերպ վում են հետ ևյալ մի ջո ցա ռում նե րը.
1) Ե թե հի վան դի ար ձա նագր ման բնա կա վայ րում առ կա են հի վանդ 

կենդա նի ներ, ա պա դրանց շր ջա նում սահ ման վում է կա րան տին, ո րը հան-
վում է կեն դա նու վեր ջին ան կման դեպ քից հաշ ված 15-րդ օ րը: 

2) Մարդ կային յու րա քան չյուր դեպք են թարկ վում է հա մա ճա րա կա բա-
նա կան հե տա զո տու թյան՝ վա րա կի աղ բյու րի հայտ նա բեր ման, փո խանց ման 
մե խա նիզ մի, ու ղի նե րի և գոր ծոն նե րի բա ցա հայտ ման, կոն տակ տա վոր նե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար: 

3) Սի բի րախ տով հի վանդ նե րը և կաս կա ծե լի նե րը հոս պի տա լաց վում են 
ին ֆեկ ցի ոն հի վան դա նո ցում կամ բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նո ցի ին ֆեկ ցի ոն 
բա ժան մուն քում: Ծանր հի վանդ նե րին խնա մե լու հա մար ա ռան ձին բու ժանձ-
նա կազմ է հատ կաց վում: Մաշ կային ձևով հի վան դը դուրս է գր վում խո ցի 
սպի ա ցու մից և է պի թե լա ցու մից հե տո: Սեպ տիկ ձևի ժա մա նակ հի վանդ նե րը 
դուրս են գրում կլի նի կա կան ա ռող ջա ցու մից հե տո:

4)  Հի վան դա ցած նե րը շա րու նա կա կան (դիս պան սեր) հս կո ղու թյան չեն 
են թարկ վում:

5)  Սի բի րախ տից մա հա ցած նե րի դի ակ նե րը լա բո րա տոր հաս տատ-
ված դեպ քե րում դի ա հերձ ման են թա կա չեն: Ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպքում այն ի րա կա նաց նում է հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րից մա հա-
ցած նե րի դի ակ նե րի հետ աշ խա տան քի հա մար վե րա պատ րաստ ված ախ-
տա բա նաա նա տո մը՝ հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի հա մա ճա րա կա բա նի 
մաս նակ ցու թյամբ: Սի բի րախ տից մա հա ցած նե րի թա ղումն ի րա կա նաց վում է 
սո վո րա կան գե րեզ մա նա տա նը՝ սահ ման ված կար գով: 

6) Այն սեն քում, որ տեղ գտն վել է հի վան դը, ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման 
տա րածք նե րը կրկ նա կի մշակ վում են ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րով՝ 4 %-ա նոց 
քլո րա մի նի կամ քլո րակ րի ակ տի վաց ված լու ծույթ, կամ 6 %-ա նոց ջրած նի 
պե րօք սիդ, կամ 600C ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ՝ տն տե սա կան օ ճա ռի 5 %-անոց 
լու ծույ թի ա վե լա ցու մով: Սպաս քը և սպի տա կե ղենն ախ տա հա նում են 60 
րոպե սո դայի 2 %-ա նոց լու ծույ թում ե ռաց նե լով կամ 2 ժամ թր ջե լով 1 %-անոց 
քլո րա մի նի ակ տի վաց րած լու ծույ թում: Մինչև հի վան դա նա լը 2-3 ա մս վա ըն-
թաց քում հի վան դի օգ տա գոր ծած ի րե րը են թար կում են կա մե րային ախ տա-
հան ման՝ պա րա ֆոր մա լի նային մե թո դով: Հի վան դի ար տա զա տուկ ներն ախ-
տա հա նում ե ն՝ խառ նե լով չոր քլո րի հետ, 2 ժամ թող նում են և լց նում ը նդ հա-
նուր կո յու ղի կամ կո յու ղա հո րի մեջ: 
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7) Կոն տակ տա վոր նե րի նկատ մամբ սահ ման վում է բժշ կա կան հս կո ղու-
թյուն՝ մինչև օ ջա խի լրիվ վե րա նա լը: 

8) Ար տա կարգ կան խար գե լումն ի րա կա նաց վում է մարդ կանց նկատ-
մամբ, ո րոնք շփ վել են սի բի րախ տի ցու պիկ ներ կամ սպոր ներ պա րու նա կող 
նյու թի հետ, մաս նակ ցել են սի բի րախ տով հի վանդ կեն դա նու մոր թի, խնա մել 
են այդ կեն դա նի նե րին, զբաղ վել են ան կած կեն դա նի նե րի կամ սի բի րախ-
տից մա հա ցած մար դու թա ղու մով, կամ զբաղ վել են սի բի րախ տով հի վանդ 
կեն դա նու մսի մշակ մամբ և պատ րաստ մամբ: Նման դեպ քե րում կան խար գե-
լու մը պետք է ի րա կա նաց նել հնա րա վոր վա րակ վե լուց հե տո հնա րա վո րինս 
վաղ ժամ կետ նե րում՝ մինչև 5-րդ օ րը: 

9) Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում սի բի րախ տով վա րակ ման բարձր 
ռիս կի խմ բե րին՝ ա նաս նա պահ ներ, որ սորդ ներ, մսա գործ ներ, մոր թու վե-
րամ շակ ման ար տադ րա մա սի աշ խա տող ներ, խո հա րար ներ, ե րկ րա բան ներ, 
հնա գետ ներ և այլ խմ բեր:

10)  Բու ժանձ նա կազ մի կող մից հա կա հա մա ճա րա կային և կան խար գե լիչ 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ ա պա հով վում են ան հա տա-
կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի լրա կազ մեր, ախ տա հա նիչ նյու թեր և հի վանդ-
նե րից (դի ակ նե րից) նմու շառ ման ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ: 

Սի բի րախ տի հա մա ճա րա կային օ ջա խի տե ղայ նաց ման և վե րաց ման 
մի ջո ցա ռում ներ.

1) Բ նակ չու թյան շր ջա նում հի վան դու թյան ե զա կի, խմ բային և զանգ-
վա ծային դեպ քե րի հա մա ճա րա կային օ ջա խի/օ ջախ նե րի տե ղայ նաց ման 
և վերաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ը նդ հա նուր ղե կա վա րումն ի րա կա նաց վում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
կող մից:

2)  Տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րում ձևա վոր վում է օ պե րա-
տիվ հանձ նա ժո ղով, ո րի ղե կա վա րումն ի րա կա նաց նում է լի ա զոր մարմ նի 
ղե կա վա րը: Հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ը նդ գրկ վում են ա ռող ջա պա հու թյան, 
գյու ղատն տե սու թյան, տա րած քային կա ռա վար ման և ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի նա խա րա րու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա-
նու թյան և այլ մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Շտա բի կազ մի մեջ մտնում 
են նաև տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի 
ղեկա վար նե րը: Ա մե նօ րյա նիս տերն ար ձա նագր վում են, ձևա կերպ վում են 
օ ջա խի տե ղայ նաց ման և վե րաց ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցող տե ղի և 
գոր ծուղ ված աշ խա տա կից նե րը: 

3) Հա մա ճա րա կային օ ջա խի (օ ջախ նե րի) վե րաց ման հա մար ի րա կա-
նաց վում ե ն՝ 

ա. Հի վանդ նե րի բու ժում
բ. Կոն տակ տա վոր նե րի բժշ կա կան հս կո ղու թյուն
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գ. Եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում հոս պի տա լում (բա ժան մուն քում) վեր ջին 
հի վան դի դուրս գր վե լուց հե տո

դ. Մի ջա տաս պան մի ջո ցա ռում ներ 
ե. Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի քա րոզ չու թյուն: 
4) Ան հե տաձ գե լի և սպե ցի ֆիկ կան խար գել ման ի րա կա նաց ման նպա-

տա կա հար մա րու թյու նը և ժամ կետ նե րը ո րո շում է հա կա հա մա ճա րա կային 
շտա բը: 

5) Բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից շա րու նակ վում է բնակ չու-
թյան բժշ կա կան հս կո ղու թյու նը և ա ռողջ ապ րե լա կեր պի քա րոզ չու թյու նը:

6)  Կեն դա նի նե րի շր ջա նում աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են սահ-
ման ված կար գով:

7)  Տա րած քի, բնա կա վայ րի մի ջա տա զերծ ման և կր ծո ղաս պան աշ խա-
տանք նե րը կազ մա կերպ վում են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա-
մա նի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:
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 ԼԵՊ ՏՈՍ ՊԻ ՐՈԶ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ

 Լեպ տոս պի րո զը (Leptospirosis, հո մա նիշ նե րը՝ Վեյլ-Վա սիլ ևի, վա րա կային 
դեղ նախտ, Նա նու կա յա մի, 7-օ րյա ճա պո նա կան տենդ, ջրային տենդ և այլն) 
հա րուց վում է լեպ տոս պի րա նե րի տար բեր շճա տե սակ նե րով և բնո րոշ վում է 
տեն դով, ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այի ախ տան շան նե րով, ար տա հայտ ված 
մկա նա ցա վե րով, ե րի կամ նե րի, լյար դի և նյար դային հա մա կար գի ախ տա-
հա րու մով: Ծանր դեպ քե րի ժա մա նակ դիտ վում է դեղ նու թյուն, հե մո ռա գիկ 
հա մախ տա նիշ, սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն և մե նին գիտ: Լեպ-
տոս պի րոզ նե րը բնա կան օ ջա խային, ոչ տրանս մի սիվ զոո նոզ վա րակ նե րի 
խումբ են, ո րոնք մի մյանց նման են ծա գում նա բա նու թյամբ, ախ տա ծա գու-
մով, կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րով և հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րով: 

Որ պես ա ռան ձին հի վան դու թյուն նկա րագր վել է Վեյ լի և Վա սիլ ևի կող-
մից: Հա րու ցի չը հայտ նա բեր վել է 1917 թ. Ու. Ի դոյի և Ռ. Ի նա դոյի կող մից: 

 ԼԵՊ ՏՈՍ ՊԻ ՐՈ ԶԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գա
յին դա սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(A27) Լեպ տոս պի րոզ
(A27.0) Դեղ նա հե մո ռա գիկ լեպ տոս պի րոզ
(A27.8) Լեպ տոս պի րո զի այլ ձևեր
(A27.9) Չճշտ ված լեպ տոս պի րոզ:

 ԼԵՊ ՏՈՍ ՊԻ ՐՈ ԶԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 
Դեպ քի դա սա կար գում
 

Կաս կա ծե լի Կ լի նի կա կան նկա րագ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող 
դեպք. սուր տեն դային հի վան դու թյուն է, ո րն ուղեկցվում 
է գլ խա ցա վով, մկա նա ցա վե րով և հյուծ վա ծու թյամբ՝ զու-
գակց վե լով ստորև նշ ված ախ տան շան նե րից որ ևէ մե կով՝

1) Եղ ջե րա թա ղան թի կարմ րու թյուն
2)  Մե նին գե ալ գրգռ վա ծու թյուն 
3) Օ լի գու րի ա և/ կամ պրո տե ի նու րի ա 
4)  Դեղ նու թյուն
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5) Ա րյու նա զե ղում ներ (ա ղի նե րում, թո քային հյուս ված -
քում)

6) Սր տի ռիթ մի խան գա րում
7)  Մաշ կի ցա նա վո րում
8)  Վա րակ ված կեն դա նու մե զով աղ տոտ ված շրջա պա-

տի կամ վա րակ ված կեն դա նու ան մի ջա կան ազ դե ցու-
թյան փաս տի առ կա յու թյուն

Հա վա նա կան Ըն դուն ված չէ

Հաս տատ ված Լա բո րա տոր հաս տատ ված կաս կա ծե լի դեպք

2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Լեպ տոս պի րո զի հե տա զո տու թյուն ներն ի րա կա նաց վել են սկ սած 1886 թ., 
ե րբ Վեյ լը Գեր մա նի ա յում նկա րագ րեց սուր տեն դային հի վան դու թյուն և 
անվա նեց «Ին ֆեկ ցի ոն դեղ նուկ»: Հի վան դու թյու նը ման րա մասն նկա րա  գրել 
է Վա սիլ ևը 1883 թ., բայց հի վան դու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյուն հրա-
պարակ վել է 1888 թ.: Հի վան դու թյու նը ան վա նել են Վեյլ-Վա սիլ ևի հի վան-
դու թյուն: 1928 թ. Բ.Ա. Բա շե նի նը նկա րագ րեց ամ ռա նը բաց ջրամ բար նե րում 
լո ղա լուց հե տո ա ռա ջա ցող հի վան դու թյուն, ո րն ան վան վեց «ա մա ռային 
գրիպ»: Ռու սաս տա նում 1928 թ. Ս. Ի. Տա րա սո վը և Գ.Օ. Է պշ տեյ նը ան ջա-
տեցին L. Grippotyphosa հա րու ցի չը հի վան դից, ո րի մոտ հի վան դու թյունն ըն-
թա նում էր ա ռանց դեղ նու կի:

 3. ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Լեպ տոս պի րոզ նե րի հա րու ցիչ նե րը սպի րո խետ ներն են, ո րոնք դաս վում 
են Լեպ տոս պի րա ին տե րո գանս (Leptospira interrogans) տե սա կի Լեպ տո-
սպի րա (Leptospira) խմ բին, Լեպ տոս պի րա ցե (Leptospiraceae) ըն տա նի քին և 
Սպիրո խե տա լես (Spirochaetales) կար գին: Լեպ տոս պի րա խմ բին պատ կա նում 
են նաև սապ րո ֆիտ-լեպ տոս պի րա նե րը՝ Լեպ տոս պի րա բիֆ լեք սա (Leptospira 
biflexa) խումբ, ո րոնք մոր ֆո լո գի ո րեն գրե թե չեն տար բեր վում ախ տա ծին 
լեպ տոս պի րա նե րից: Սապ րո ֆիտ լեպ տոս պի րա նե րի բնա կան մի ջա վայր են 
բնա կան և ար հես տա կան ջրամ բար նե րի ջու րը և խո նավ հո ղը: 

Աշ խար հում նույ նա կա նաց վել է ախ տա ծին լեպ տոս պի րա նե րի ա վե լի 
քան 230 և շուրջ 60 սապ րո ֆիտ շճա տե սակ: Մի ա տե սակ հա կած նային կա-
ռուց ված քով շճա տե սակ նե րը մի ա վոր վում են շճախմ բե րում: Ախ տա ծին շճա-
տի պե րը մի ա վոր վել են 25 շճախմ բում:
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 Լեպ տոս պի րա ներն ու նեն սպի րա լաձև տեսք, օ ժտ ված են ո ւղ ղաձև և 
սպի րա լաձև շար ժու նա կու թյամբ: Լեպ տոս պի րա նե րի ծայ րե րը ճկ ված են 
կար թի տես քով, սա կայն կա րող են լի նել նաև չճկ ված տար բե րակ ներ: Լեպ-
տոս պի րա նե րի չափ ե րը տա տան վում են 6-20 մկմ x 0,1-0,15 մկմ սահ ման նե-
րում: Լեպ տոս պի րա ներն ա ճում են ա րյան շի ճուկ պա րու նա կող մի ջա վայ րե-
րում: Ար տա քին մի ջա վայ րում լեպ տոս պի րա նե րի կեն սու նա կու թյու նը պահ-
պա նե լու հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի բարձր խո նա վու թյու նը և pH-ը՝ 
7-7,4 սահ մա նում: Ա ճի հա մար օպ տի մալ ջեր մաս տի ճանն է 28-300C-ը: Լեպ-
տոսպի րա նե րը դան դաղ են ա ճում սնն դային մի ջա վայ րում, ա ճը նկատ վում 
է 5-7 օր վա ըն թաց քում: Սապ րո ֆիտ շտամ նե րի տար բե րա կող հատ կու թյուն-
նե րից է այն, որ դրանք կա րող են ա ճել 130C -ի պայ ման նե րում: 

Լեպ տոս պի րա նե րը տա րած ված են աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր նե րում: 
Ա վե լի բարձր տա րած վա ծու թյուն է նկատ վում տրո պի կա կան և սուբտ րո-
պի կա կան կլի մայով ե րկր նե րում: Հի վանդ նե րի մեջ գե րակշ ռում են ե րի տա-
սարդ և մի ջին տա րի քի տղա մար դիկ: Վա րակն ար ձա նագր վում է ըն տա նի և 
վայ րի կեն դա նի նե րի շատ տե սակ նե րի շր ջա նում՝ ան տա ռային մկ ներ, դաշ-
տամկներ, ջրային առ նետ ներ, հո ղա փո րիկ ներ, առ նետ ներ, շներ, խո զեր, 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ և այլն: Մար դու վա րակ ման հա մար հիմ նա-
կան աղ բյուր են հան դի սա նում կր ծող նե րը:

 Լեպ տոս պի րո զով հի վանդ մար դը վա րա կի աղ բյուր չի հան դի սա նում:
Լեպ տոս պի րո զով հի վան դա ցու թյա նը բնո րոշ է ա մառ-ա շուն սե զո նայ նու-

թյու նը, ը նդ ո րում՝ դեպ քե րի ա ռա վել մեծ քա նակն ար ձա նագր վում է օ գոս տոս 
ամ սին: Սա կայն հի վան դու թյան մաս նա գի տա կան կամ տնային օ ջախ նե րի 
հետ (օ րի նակ՝ վա րա կում շնե րից) կապ ված վա րակ ման դեպ քե րը կա րող են 
ար ձա նագր վել ամ բողջ տար վա ըն թաց քում: Մար դու վա րա կումն ա վե լի հա-
ճախ տե ղի է ու նե նում վա րակ ված կեն դա նի նե րի ար տա թո րան քով աղ տոտ-
ված ջրի հետ մաշ կի կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի շփ ման հետ ևան քով, ի նչ պես 
նաև վա րակ ված կեն դա նի նե րի մոր թի, մսի մշակ ման, ո րոշ սնն դամ թերք նե-
րի (կաթ և այլն) օգ տա գործ ման ժա մա նակ: Մար դու վա րա կու մը հնա րա վոր 
է նաև վա րակ ված խո նավ հո ղի հետ շփ վե լիս: Մաս նա գի տա կան բնույ թով 
պայ մա նա վոր ված՝ հի վան դու թյան դեպ քե րը հա ճախ հան դի պում են դաշ-
տային աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող ան ձանց, ճահ ճային տա րածք նե րում 
աշ խա տող նե րի, ա նաս նա գո մե րի, սպան դա նոց նե րի աշ խա տող նե րի, կթ վո-
րու հի նե րի, հո վիվ նե րի, ա նաս նա բույժ նե րի, կր ծո ղաս պան աշ խա տանք նե-
րում ներգ րավ ված ան ձանց, պա հեստ նե րում և մաքր ման սար քա վո րում նե-
րում աշ խա տող նե րի, նա վա հանգս տի աշ խա տող նե րի, հան քա փոր նե րի, ի նչ-
պես նաև լեպ տոս պի րա նե րի հայտ նա բեր ման, ախ տո րոշ ման մեջ ներ գրավ-
ված լա բո րա տոր աշ խա տող նե րի մոտ:

 Կեն դա նի նե րի շր ջա նում վա րա կը փո խանց վում է ջրի և կե րի մի ջո ցով: 
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Ախ տա ծին լեպ տոս պի րա նե րի շր ջա նա ռու թյու նը բնու թյան մեջ պայ մա-
նա վոր ված է կաթ նա սուն նե րի ե րի կամ նե րի կեղ ևային է պի թե լում դրանց 
գաղու թաց ման, կու տակ ման ու նա կու թյամբ, ին չը ձևա վո րում է հի վան դու-
թյան քրո նիկ ըն թացք կամ լեպ տոս պի րակ րու թյուն: Կր ծող նե րի և մի ջա տա-
կեր նե րի դեպ քում լեպ տոս պի րո զային վա րակն ըն թա նում է ա ռանց ախ տա-
նի շի և ու ղեկց վում է մե զի մի ջո ցով լեպ տոս պի րա նե րի ար տա քին մի ջա վայր 
ար տա զատ մամբ: Լեպ տոս պի րո զը խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ների, 
խոզե րի շր ջա նում եր բեմն ըն թա նում է վե րար տադ րո ղա կան խան գա րում-
ներով (վի ժում, մե ռե լած նու թյուն և այլն), ի սկ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի-
նե րի շր ջա նում՝ նաև ա տի պիկ մաս տիտ նե րով:

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ ախ տա ծին լեպ տոս պի րա նե րին բնո րոշ 
է «տե րային» ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: Ա ռան ձին շճա տե սակ նե րին բնո րոշ է 
շր ջա նա ռու թյունն ա ռա վե լա պես մեկ կամ սահ մա նա փակ կեն դա նի նե րի տե-
սակ նե րի պո պու լյա ցի ա նե րում, ո րոնք վա րա կի հա րու ցիչ նե րի հիմ նա կան 
պա հոց ներ ե ն՝ Կո պեն հա գե նի (Copenhageni) շճա տիպ՝ գորշ առ նետ, Հա րադգո 
(Haradgo)՝ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, Կա նի կո լա (Canicola)՝ շներ, Տա րա-
սո վի (Tarassovi)՝ խո զեր և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, Գրի պո տի ֆո զա 
(Grippotiphoza)՝ գորշ դաշ տամկ ներ, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ:

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

 Հի վան դու թյան կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րը շատ բազ մա զան ե ն՝ կախ-
ված ըն թաց քից, հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նից, այս կամ այն ախ-
տան շա նի առ կա յու թյու նից: Ըն դուն ված է տար բե րել հի վան դու թյան դեղ-
նու կային և ոչ դեղ նու կային տե սակ նե րը: Ը ստ օր գան-հա մա կար գե րի ախ-
տա հար ման ախ տան շան նե րի գե րակշռ ման՝ տար բե րում են հե պա տո ռե նալ, 
մե նին գե ալ, տի ֆան ման, թո քային, սիրտ-ա նո թային, գաստ րոէն տե րի տային 
ախ տան շան նե րի գե րա կա յու թյամբ կամ սնն դային տոք սի կոին ֆեկ ցի այի 
տիպով ըն թա ցող լեպ տոս պի րոզ: 

Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 2-30 օր, մի ջի նում՝ 7-14 օր: Հի վան դու թյան 
տի պիկ ձևե րը սկս վում են սուր, ա ռանց նա խան շան նե րի. հի վանդ նե րը հա-
ճախ նշում են ոչ մի այն հի վան դա նա լու օ րը, այլ նաև ժա մը: Հի վան դու թյունը 
սկսվում է դո ղով (եր բեմն խիստ ար տա հայտ ված), մարմ նի ջեր մու թյան 
կտրուկ բարձ րա ցու մով՝ մինչև 39-400C, ի նչն այդ շր ջա նում ա ռա վել հա ճա-
խա կի հան դի պող (ազ դան շա նային) ախ տան շան նե րից է: Հի վան դու թյա նը 
բնո րոշ են նաև գլ խա ցա վը, ը նդ հա նուր թու լու թյու նը, մկա նային ցա վե րը (հա-
ճախ՝ ձկ նամ կան նե րի), կա րող են ախ տա հար վել նաև ա զդ րի և գոտ կային 
մկան նե րը, ո րոնք շո շա փե լիս շատ ցա վոտ են: Մկա նային ցա վե րը կա րող են 
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լի նել այն քան սաս տիկ, որ հի վանդ նե րը դժ վա րու թյամբ են տե ղա շարժ վում 
կամ չեն կա րո ղա նում շարժ վել ը նդ հան րա պես (ծանր ձևե րի ժա մա նակ): Ի 
հայտ են գա լիս նաև հո դա ցա վեր, սրտ խառ նոց, հա ճա խասր տու թյուն, եղ ջե-
րա թա ղանթ նե րի ա նոթ նե րի ա րյու նա լե ցում: 

Ար տա քուստ դիտ վում է դեմ քի այ տուց վա ծու թյուն և կարմ րու թյուն, ո րը 
նկա տե լի է նաև պա րա նո ցի և կրծ քա վան դա կի վե րին հատ ված նե րում: 
Մարմ նի ջեր մու թյու նը պահ պան վում է բարձր նի շե րի վրա (տեն դը սո վո րա-
բար ու նե նում է մշ տա կան բնույթ) 5-10 օր տևո ղու թյամբ, ին չից հե տո կտ րուկ 
իջ նում է: Հի վանդ նե րի մի մա սի դեպ քում (հատ կա պես, ե թե չեն նշա նակ-
վել հա կա բի ո տիկ ներ) 3-12 օր հե տո նկատ վում է ջեր մու թյան բարձ րաց ման 
ե րկրորդ ա լի քը, ո րի տևո ղու թյունն ա ռա ջի նից կարճ է: Հազ վա դեպ դիտ վում 
է 2-3 ախ տա դարձ: Ո րոշ հի վանդ նե րի դեպ քում եր կա րատև պահ պան վում է 
սուբ ֆեբ րիլ ջեր մու թյուն:

 Լեպ տոս պի րո զի ա վե լի ծանր ձևե րի դեպ քում, հի վան դու թյան 3-5 օր-
վա նից սկ սած, նկատ վում է սկ լե րա նե րի և մաշ կի դեղ նու թյուն (բի լի ռու բի-
նը ա րյան շի ճու կում 200 մկ մոլ/լ և ա վե լի): Այդ ժա մա նակ հի վանդ նե րի 20-
50 %-ի դեպ քում զար գա նում է էկ զան թե մա: Ցա նի տար րե րը տե ղա կայ վում են 
մարմ նի և վեր ջույթ նե րի վրա: Ցա նը կա րող է ու նե նալ կարմ րու կային, կարմ-
րախ տային և հազ վա դեպ՝ քու թե շային ցա նի բնույթ: Հա ճախ մա կու լոզ ցա նը 
հակ ված է ա ռան ձին տար րե րի մի ա ձուլ ման և է րի թե մա տոզ դաշ տե րի ա ռա-
ջաց ման: Հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի զար գաց ման ժա մա նակ գե րակշ ռում է 
պե տե խի ալ ցա նա վո րու մը: Եր բեմն ի հայտ է գա լիս հեր պե տիկ ցա նա վո րում 
(շր թունք նե րի և քթանց քե րի շր ջա նում): Թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշն 
ար տա հայտ վում է ոչ մի այն պե տե խի ալ ցա նա վո րու մով, այլ նաև մաշ կային 
ա րյու նա զե ղում նե րով (նե րարկ ման տե ղե րում), քթային ա րյու նա հո սու թյամբ 
և եղ ջե րա թա ղանթ նե րի ա րյու նա զե ղում նե րով:

 Սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի կող մից նկատ վում են բրա դի կար դի ա, 
հիպո տեն զի ա, սր տի տո նե րի խլա ցում, է լեկտ րասր տագ րու թյան պատ կերում՝ 
մի ո կար դի տա րա ծուն ախ տա հար ման նշան ներ: Ա վե լի ծանր դեպ քե րում 
կարող է նկատ վել մաս նա հա տուկ լեպ տոս պի րո զային մի ո կար դի տի կլի նի կա-
կան պատ կեր: Հի վանդ նե րի մի մա սի մոտ զար գա նում են վե րին շնչու ղիների 
լոր ձա թա ղան թի չա փա վոր ար տա հայտ ված փո փո խու թյուն ներ՝ ա վե լի հա-
ճախ ռի նո ֆա րին գի տի ձևով: Սպե ցի ֆիկ լեպ տոս պի րո զային թոքա բորբ հազ-
վա դեպ է դիտ վում: Հի վանդ նե րի մեծ մա սի դեպ քում հի վան դու թյան 4-5-րդ 
օր վա նից սկ սած նկատ վում է լյար դի մե ծա ցում, շո շա փե լիս՝ չա փա վոր ցավո-
տու թյուն: Հի վանդ նե րի 50 %-ի դեպ քում նկատ վում է փայ ծաղի մե ծա ցում: 

Վեր ջին տա րի նե րին ա վե լի հա ճախ են հան դի պում կենտ րո նա կան 
նյարդային հա մա կար գի ախ տա հար ման նշան նե րը, ի նչն ար տա հայտ վում է 
մենին գե ալ հա մախ տա նի շով (ծոծ րա կի մկան նե րի կար կա մում, Կեր նի գի և 
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Բրուձինս կու ախ տան շան ներ): Ող նու ղե ղային հե ղու կի լա բո րա տոր հե տա-
զոտ ման ժա մա նակ նկատ վում է ցի տոզ (հա ճախ 400-500 բջիջ 1 մկլ) նեյտ-
րո ֆիլ նե րի գե րակշ ռու մով:

 Հի վանդ նե րի մեծ մա սի դեպ քում նկատ վում է ե րի կամ նե րի ախ տա հա-
րում: Կտ րուկ պա կա սում է մե զի քա նա կը (ընդ հուպ մինչև ա նու րի ա): Մե զում 
հայտ նա բեր վում է սպի տա կուց (1գ/լ և ա վե լին), կա րող են հայտ նա բեր վել 
հիա լի նային և հա տի կա վոր գլա նիկ ներ, ե րի կա մային է պի թե լի բջիջ ներ: 
Ա րյան մեջ ա վե լա նում է մնա ցոր դային ա զո տի, մի զաթթ վի, կրե ա տի նի նի 
քա նա կը: Հի վան դու թյան ծանր ձևե րի ժա մա նակ զար գա նում է տոք սի կոզ, 
ո րը կա րող է ի հայտ գալ ու րե մի ային բնո րոշ ախ տան շան նե րով՝ հաստ ա ղու 
խո ցային ախ տա հա րում, ցն ցում ներ, գի տակ ցու թյան խան գա րում ներ, ու րե-
միկ կո մայի զար գա ցում: Սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյու նը հա մար-
վում է մահ վան հիմ նա կան պատ ճառ:

 Հի վան դու թյան սկիզ բը սո վո րա բար սուր է և պայ մա նա վոր ված է ա րյան 
մեջ մե ծա քա նակ լեպ տոս պի րա նե րի ու նրանց թույ նե րի ներ թա փանց մամբ: 
Ա րյան ման րա դիտ ման ժա մա նակ տե սա դաշ տում եր ևում են բազ մա թիվ լեպ-
տոս պի րա ներ: Հի վան դու թյան ծան րու թյու նը և օր գան նե րի ախ տա հար վա-
ծու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն հա րուց չի շճա տե սա կից, այլև մակ րոօր գա նիզ-
մի դի մադ րո ղա կա նու թյու նից: Ե րկ րոր դային բակ տե րե մի ան ա ռա ջաց նում է 
հա րու ցիչ նե րի տա րա ծում տար բեր օր գան նե րում, որ տեղ շա րու նակ վում է 
հա րու ցիչ նե րի ին տեն սիվ բազ մա ցու մը: Լեպ տոս պի րո զից մա հա ցած նե րի 
դեպ քում դիտ վում են բազ մա թիվ ա րյու նա զե ղում ներ, ո րոնք ա ռա վել ար-
տա հայտ ված են կմախ քային մկան նե րում, ե րի կամ նե րում, մա կե րի կամ նե-
րում, լյար դում, փայ ծա ղում, ստա մոք սում և թո քե րում: Լեպ տոս պի րա նե րի 
ո րոշ մա սը ո չն չաց վում է օր գա նիզ մում ա ռա ջա ցած հա կա մար մին նե րի կող-
մից: Լեպ տոս պի րա նե րի թույ ներն ա ռա ջաց նում են ար տա հայտ ված ին տոք-
սի կա ցի ա, ո րը հատ կա պես ա րագ զար գա նում է հի վան դու թյան 2-3 օր վա նից 
սկսած: Լեպ տոս պի րա նե րը պա րու նա կում են հե մո լի զին, ո րի ազ դե ցու թյամբ 
է րիթ րո ցիտ նե րը քայ քայ վում են (հե մո լիզ): Հա րու ցիչ նե րը և դրանց թույ ներն 
օ ժտ ված են ա նոթ նե րի պա տե րի և ա րյան մա կար դե լի ու թյան հա մա կար գի 
վրա ար տա հայտ ված ազ դե ցու թյամբ: Ծանր դեպ քե րում զար գա նում է թրոմ-
բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ:

 Դեղ նու թյու նը լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ կրում է խա ռը բնույթ: Նշա նա-
կու թյուն ու նեն լյար դի հյուս ված քի այ տու ցը, պա րեն քի մայի դեստ րուկ տիվ 
և նեկ րո տիկ փո փո խու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև է րիթ րո ցիտ նե րի հե մո լի զը: Ի 
տար բե րու թյուն վի րու սային հե պա տիտ Բ-ի, չնա յած ար տա հայտ ված դեղ-
նու թյա նը, սուր լյար դային ան բա վա րա րու թյու նը հազ վա դեպ է զար գա նում:

 Լեպ տոս պի րո զի ախ տա ծագ ման մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում 
ե րի կամ նե րի ախ տա հա րու մը: Մահ վան դեպ քե րի մեծ մա սը պայ մա նա վոր ված 
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է սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյամբ (ու րե միկ կո մա): Այն զար գա նում է 
լեպ տոս պի րա նե րի և դրանց թույ նե րի բջ ջա պա տի կեն սա գործ նե ու թյան վրա 
ու նե ցած ան մի ջա կան ազ դե ցու թյամբ, ի նչն էլ բե րում է ե րի կամ նե րի կեղ ևային 
և են թա կեղ ևային նյու թի, խո ղո վակ նե րի է պի թե լային հյուս ված քի ծանր ախ-
տա հար ման: Ար դյուն քում ի հայտ է գա լիս մի զար տադ րու թյան խան գա րում, 
ին չի հետ ևան քով կա րող է զար գա նալ օ լի գու րի ա (հ նա րա վոր ու րե մի այի 
հետա գա զար գա ցու մով): Ա նու րի այի զար գա ցու մը կա րող է հան գեց նել ա րյան 
ճնշ ման կտ րուկ ան կման, ին չը նկատ վում է լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ: Լեպ-
տոս պի րա նե րը եր կա րատև (մինչև 40 օ ր) պահ պան վում են ե րի կամ նե րում: 

Հի վանդ նե րի մի մա սի դեպ քում (10-35%) լեպ տոս պի րա նե րը հաղ թա հա-
րում են հե մա տոէն ցե ֆա լիկ ար գե լա պատ նե շը, ին չը բե րում է կենտ րո նա կան 
նյար դային հա մա կար գի ախ տա հար մա նը, ո րը սո վո րա բար ար տա հայտ վում 
է մե նին գե ալ եր ևույթ նե րով: Ա րյու նա զե ղում նե րը մա կե րի կամ նե րում կա րող 
են հան գեց նել դրանց կեղ ևի ֆունկ ցի այի սուր ան բա վա րա րու թյան զար գաց-
մա նը: Լեպ տոս պի րո զի յու րօ րի նակ ար տա հայտ ման ձևե րից մեկն է կմախ-
քային մկան նե րի ախ տա հա րու մը (ռաբ դո մի ա լի զիս), ո րը հատ կա պես ար-
տա հայտ վում է ձկ նամ կան նե րում: Եր բեմն ա րյու նային ճա նա պար հով լեպ-
տոս պի րա նե րի տա րած ման ար դյուն քում զար գա նում է թո քե րի սպե ցի ֆիկ 
ախ տա հա րում (թո քա բորբ), աչ քե րի ախ տա հա րում (ի րիտ, ի րի դո ցիկ լիտ):

 Հի վան դու թյան ըն թաց քում սկ սում է ձևա վոր վել ա նըն կա լու թյուն: Մինչ 
հա կա բի ո տիկ նե րի կի րա ռու մը լեպ տոս պի րո զով հի վանդ նե րի մոտ հա կա-
մար մին ներն ա վե լի վաղ է ին ի հայտ գա լիս և հաս նում բարձր տիտ րե րի 
(1:1000–1:100000), ի սկ վեր ջին տա րի նե րին, հա կա բի ո տիկ նե րի վաղ նշա-
նակ ման դեպ քում, հա կա մար մին ներն ի հայտ են գա լիս ա վե լի ո ւշ (եր բեմն՝ 
ա ռող ջաց ման շր ջա նում, և տիտ րե րը ցածր են լի նում): 

Ա նըն կա լու թյու նը լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ տի պային է, այ սինքն՝ մի այն 
այն շճա տի պի նկատ մամբ, ո րով պայ մա նա վոր ված է ե ղել հի վան դու թյու նը: 
Հնա րա վոր են վա րակ ման կրկ նա կի դեպ քեր՝ պայ մա նա վոր ված լեպ տոս պի-
րա նե րի այլ շճա տի պե րով: Շճա տե սա կային ա նըն կա լու թյու նը եր կար է պահ-
պան վում:

 Վաղ ա ռող ջաց ման շր ջա նում հնա րա վոր է հի վան դու թյան ախ տա դարձ 
(ռե ցի դիվ)՝ հիմ նա կան ախ տան շան նե րի ա ռա ջաց մամբ: Հա մա պա տաս խան 
հա կա բի ո տիկ նե րի կի րառ ման դեպ քում հի վան դու թյու նը չի կրկն վում: Ա ռող-
ջաց ման ըն թաց քում օր գա նիզմն ամ բող ջո վին մաքր վում է լեպ տոս պի րա նե-
րից: Լեպ տոս պի րո զի քրո նիկ ձևեր չեն զար գա նում, սա կայն կա րող են մնալ 
հետ ևանք ներ, օ րի նակ՝ տե սո ղու թյան վա տա ցում տա րած լեպ տոս պի րո-
զային ի րի դո ցիկ լի տից հե տո: 

Կախ ված կլի նի կա կան ըն թաց քից՝ տար բե րում են լեպ տոս պի րո զի թեթև, 
մի ջին և ծանր ձևեր: 
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 Ծանր ձևե րին բնո րոշ ախ տան շան ներն ե ն՝
1)  դեղ նու թյան զար գա ցու մը
2) թ րոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը
3)  սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյու նը
4)  լեպ տոս պի րո զային մե նին գի տը:
  Լեպ տոս պի րո զի ծանր դեպ քե րը կա րող են լի նել՝ 
1) դեղ նու կային (ան կախ հի վան դու թյու նը ա ռա ջաց րած շճա տի պից) 
2) հե մո ռա գիկ
3)  ռե նալ
4)  մե նին գե ալ
5)  խա ռը: 
Հի վան դու թյու նը, ո րը բնո րոշ վում է բարձր տեն դով, ար տա հայտ ված 

ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այով, ա նե մի այով և դեղ նու թյամբ, եր բեմն նշ վում 
է որ պես « Վեյ լի հա մախ տա նիշ»: Ա ռան ձին հի վանդ նե րի մոտ ծանր դեպ քե րը 
բնո րոշ վում են սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան ա րագ զար գա ցու մով, 
ա ռանց դեղ նու թյան և հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի և 3-5 օր վա ըն թաց քում 
կա րող են ա վարտ վել մա հով: 

Լեպ տոս պի րո զի մի ջին ծան րու թյան ձևե րը բնո րոշ վում են ար տա հայտ-
ված կլի նի կա կան պատ կե րով, տեն դով, սա կայն ա ռանց դեղ նու թյան և ծանր 
ձևե րին բնո րոշ ախ տան շան նե րի:

 Լեպ տոս պի րո զի թեթև ձևե րը կա րող են ըն թա նալ կար ճատև տեն դով 
(2-3 օր, մինչև 38-390C), ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այի չա փա վոր ար տա հայ-
տում նե րով և ա ռանց ար տա հայտ ված օր գա նային ախ տա հա րում նե րի:

Պե րի ֆե րիկ ա րյան հե տա զո տու թյան ժա մա նակ հի վան դու թյան սուր 
շրջա նում դիտ վում է նեյտ րո ֆի լային լեյ կո ցի տոզ, է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց-
ման ա րա գու թյան բարձ րա ցում:

 Բար դու թյուն նե րը լեպ տոս պի րո զի ժա մա նակ կա րող են պայ մա նա վոր-
ված լի նել ի նչ պես լեպ տոս պի րա-
նե րով (մե նին գիտ ներ, էն ցե ֆա լիտ-
ներ, պո լինև րիտ ներ, մի ո կար դիտ-
ներ, ի րիտ ներ, ի րի դո ցիկ լիտ ներ, 
ու վե իտ ներ), այն պես էլ գու մար ված 
ե րկ րոր դային ման րէ ային վա րակ-
նե րով (թո քա բորբ, օ տիտ ներ, պիե-
լիտ ներ, պա րո տիտ ներ): Ե րե խա-
նե րի մոտ դիտ վում են նաև հետ-
ևյալ բար դու թյուն նե րը՝ զար կե րա-
կային ճնշ ման բարձ րա ցում, խո լե-
ցիստիտ, պանկ րե ա տիտ: Այն պի սի 

Ն կար 26. Աչ քե րի եղ ջե րա թա ղանթ նե րի 
ա րյու նա լե ցում, դեղ նու թյուն
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ախ տան շան նե րի հա մակ ցու մը, ի նչ պի սին ք են մի ո կար դի տը, լե ղա պար կի 
բոր բո քու մը, էկ զան թե ման, ձեռ քե րի, ոտ նա թա թե րի և ներ բան նե րի կարմ րու-
թյու նը, այ տուց վա ծու թյու նը, մաշ կի հե տա գա շեր տա զա տու մը (դեսկ վա մա-
ցի ա), բնո րոշ է Կա վա սա կի ի հա մախ տա նի շին (Կա վա սա կի ի հի վան դու թյուն):

5. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ

 Լեպ տոս պի րո զի ախ տո րոշ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (մաս նա գի տու թյու նը, 
սե զո նայ նու թյու նը, կր ծող նե րի հետ շփու մը և այլն) և բնո րոշ ախ տան շան-
նե րը: Լեպ տոս պի րո զի տար բե րա կիչ ախ տո րո շումն ան հրա ժեշտ է ան ցկաց-
նել՝ կախ ված կլի նի կա կան ձևե րից և օր գա նային ախ տա հա րում նե րի ար տա-
հայտ վա ծու թյու նից: Լեպ տոս պի րո զի ծանր դեղ նու կային ձևերն ան հրա ժեշտ 
է տար բե րա կել վի րու սային հե պա տիտ նե րից և այլ վա րա կիչ հիվան դու թյուն-
նե րի դեղ նու կային ձևե րից (պսև դո տու բեր կու լոզ, վա րա կային մո նո նուկ լե ոզ, 
սալ մո նե լոզ, մա լա րի ա, սեպ սիս), ա վե լի հազ վա դեպ՝ տոք սիկ հե պա տիտ-
նե րից: Ար տա հայտ ված թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի առ կա յու թյան 
դեպ քում ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել հե մո ռա գիկ տեն դե րից, սեպ սի սից, 
ռի կեթ ցի ոզ նե րից, ի սկ ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան ժա մա նակ՝ ե րի կա-
մային հա մախ տա նի շով հե մո ռա գիկ տեն դից: 

Լեպ տոս պի րո զի թեթև ձևե րը տար բե րում են գրի պից և այլ սուր շն չա-
ռա կան վա րակ նե րից: Մե նին գե ալ հա մախ տա նի շի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է 
տար բե րա կել և՛ շճային (պա րո տի տային, էն տե րո վի րու սային, տու բեր կու լո-
զային, օր նի թո զային), և՛ ման րէ ային (մե նին գո կո կային, պնև մո կո կային, ստ-
րեպ տո կո կային վա րակ նե րից և այլն) մե նին գիտ նե րից: 

Ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր հաս տատ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն 
կլի նի կա կան լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րը (նեյտ րո ֆի լային 
լեյ կո ցի տոզ, Է ՆԱ բարձ րա ցում, մե զի փո փո խու թյուն ներ, բի լի ռու բի նի, մնա-
ցոր դային ա զո տի մա կար դա կի բարձ րա ցում և այլն): Ա ռա վել տե ղե կատ վա-
կան են մաս նա հա տուկ լա բո րա տոր մե թոդ նե րը: Ախ տո րո շու մը հաս տատ-
վում է ա րյան մեջ հա րու ցիչ նե րի հայտ նա բեր մամբ կամ ա ռանձ նա հա տուկ 
հա կա մար մին նե րի տիտ րի բարձ րաց մամբ: 

Հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րից լեպ տոս պի րա նե րը կա րե լի է հայտ նա բե-
րել հի վան դի ա րյան մեջ, եր բեմն ու ղիղ ման րէ ա դիտ մամբ (մութ դաշ տում), 
7-8-րդ օր վա նից կա րե լի է ման րէ ա դի տել մե զը, ի սկ մե նին գե ալ ախ տա նշան-
ներն ի հայտ գա լուց հե տո՝ նաև ող նու ղե ղային հե ղու կը: Այդ մե թո դը, սա կայն, 
հա ճախ տա լիս է բա ցա սա կան ար դյունք (հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ հի-
վան դը ստա ցել է հա կա ման րէ ային բու ժում, ո րի պատ ճա ռով լայն կի րա ռում 
չի ստա ցել): Լա վա գույն ար դյունք են տա լիս ա րյան, մե զի և ող նու ղե ղային 
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հե ղու կի ցանք սե րը: Ա ռա վել ար դյու նա վետ են հա մար վում շճա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րը (միկ րոագ լյու տի նա ցի այի ռե ակ ցի ա), հե տա զոտ ման 
հա մար վերց վում են ա րյան շի ճու կի զույգ նմուշ ներ (ա ռա ջինը՝ մինչև հի վան-
դու թյան 5-7-րդ օ րը, ի սկ ե րկ րոր դը՝ 7-10-րդ օ րը): Դրա կան են հա մար վում 
1:10, 1:20 և բարձր տիտ րե րը: Ա վե լի ճշգ րիտ է հա մար վում հա կա մար մին նե-
րի տիտ րի ա ճը չորս և ա վե լի ան գամ: Հա կա ման րէ ային բուժ ման դեպ քում 
շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի դրա կան ար դյունք ներն ու շա ցու մով են 
ի հայտ գա լիս (հի վան դու թյան սկզ բից 30 և ա վե լի օր հե տո), ի սկ եր բեմն 
ը նդ հան րա պես բա ցա կա յում են: Կա րե լի է հայտ նա բե րել լեպ տոս պի րա նե րը 
ձկնամ կան նե րից վերց ված նմուշ նե րում (բի ոպ տատ նե րում) ար ծա թի ներկ-
ման ե ղա նա կով: Մա հա ցած նե րի մոտ լեպ տոս պի րա նե րը կա րող են հայտ-
նա բեր վել ե րի կամ նե րում և լյար դում:

 Բարձր տեն դով բո լոր հղի նե րին ան հրա ժեշտ է հե տա զո տել նաև լեպ-
տոս պի րո զի նկատ մամբ, հատ կա պես հա մա ճա րա կա բա նա կան ցուց ման 
դեպ քում (տա նը՝ շան, առ նետ նե րի, մկ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, մաս նա-
գի տա կան ռիս կի խմ բին պատ կա նե լի ու թյան դեպ քում և այլն):

Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված կար գով: 

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Լեպ տոս պի րո զով ա մե նից հա ճախ հի վան դա նում են հնձ վոր նե րը` ճահ-
ճոտ վայ րե րի խոտհն ձի ժա մա նակ, ի նչ պես նաև խո հա րար նե րը, մթե րային 
խա նութ նե րի վա ճա ռող նե րը, սնն դային այլ օբյեկտ նե րում, ջր մուղ-կո յու ղու 
հա մա կար գում աշ խա տող նե րը և, առ հա սա րակ, այն ան ձինք, ո րոնք կապ-
ված են ջրային վա րակ ման վտան գի հետ:

 Հի վան դու թյան դեպ քե րը ա վե լի հա ճախ պա տա հում են ամ ռան վեր ջին և 
աշ նան սկզ բի ա միս նե րին: Սե զո նայ նու թյու նը բա ցատր վում է այդ ա միս նե րի 
ըն թաց քում կր ծող նե րի բնա կան ա ճով, ո րի հետ ևան քով էլ բարձ րա նում է է պի-
զոո տի այի վտան գա վո րու թյու նը և մարդ կանց վա րակ ման հնա րա վո րու թյու նը: 

ԱՀԿ-ի բնո րոշ մամբ (WHO Recommended Surveillance Standards, WHO, 1999)՝ 
լեպ տոս պի րոզ նե րը պատ կա նում են հա մաշ խար հային տա րա ծում գտած 
զոո նոզ նե րի շար քին, նրանց հա մա ճա րա կային ա վե լի բարձր մա կար դա կը 
նկատ վում է ար ևա դար ձային և մեր ձար ևա դար ձային խո նավ կլի մա ունե-
ցող ե րկր նե րում: Այն հան դի պում է ամ բողջ աշ խար հում, բա ցա ռու թյամբ 
Ա նտարկ տի դայից: 

Ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ ներն ար ձա նագր վել են Մա լայ զի ա յում, Նոր Կա-
լե դո նի ա յում, Սի րի ա յում (20,0-100,0 0/0000): Բարձր ցու ցա նիշ ներ ար ձա-
նագր վել են Տրի նի դա դում, Տո բա գո յում, Բար բա դո սում, Բրա զի լի ա յում (10,0-
20,0 0/0000): Հի վան դա ցու թյան մի ջին ցու ցա նիշ ներ են ե ղել Յա մայ կա յում, 
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Կոս տա-Ռի կա յում, Շրի-Լան կա յում, Թայ լան դում, Սալ վա դո րում և Նոր Զե-
լան դի ա յում (2,5-10,0 0/0000): Ցածր ցու ցա նիշ ներ ար ձա նագր վել են Ուրուգ-
վա յում, Կու բա յում, Նի կա րա գո ւա յում, Խոր վա թի ա յում, Ռու սաս տա նում, 
Էկ վա դո րում (1,0-2,5 0/0000): Հի վան դա ցու թյան շատ ցածր ցու ցա նիշ ներ 
ար ձա նագր վել են Ար գեն տի նա յում, Ռու մի նի ա յում, Ա վստ րա լի ա յում, Պոր-
տու գա լի ա յում, Դա նի ա յում, Լատ վի ա յում, Սլո վե նի ա յում, Սլո վա կի ա յում, 
Ֆի լի պին նե րում, Թայ վա նում (0,4-1,0 0/0000), ի սկ ե զա կի դեպ քեր են ար ձա-
նագր վել Ա ՄՆ-ո ւմ, Կա նա դա յում, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում, Ի տա լի ա-
յում, Իս պա նի ա յում, Գեր մա նի ա յում (0,01-0,1 0/0000):

 Հա յաս տա նում լեպ տոս պի րոզ հի վան դու թյան դեպ քեր ա ռա ջին ան գամ 
հայտ նա բեր վել են 1948 թ. մարդ կանց շր ջա նում (Հայ կա ձոր հա մայն քում լեպ-
տոս պի րո զի ջրային բռն կում՝ 112 դեպ քով): Հի վան դա ցած նե րի 96,4 %-ը օգ-
տա գոր ծել են վա րակ ված կեն դա նի նե րի ար տա թո րա քով վա րակ ված ջու րը: 
1952 թ. Տա վու շի մար զի Կողբ գյու ղում (ը ստ Ն.Նա սի րյա նի) ար ձա նագրվել է 
ե րկ րորդ բռն կու մը՝ ե րե խա նե րի շր ջա նում գյու ղի գե տում լո ղա լուց 10 օր հետո: 
1960-1974 թթ. Ս. Վ. Ռոս տո մյա նի կող մից հայտ նա բեր վել և վեր լու ծու թյան է 
են թարկ վել լեպ տոս պի րո զով հի վան դա ցու թյան 307 դեպք (հի վանդ ներ և ռե-
կոն վա լես ցենտ ներ): Բռն կում ներ են ար ձա նագր վել 1961 թ. (ք. Հոկ տեմ բե ր-
յան), 1968 թ. և 1974 թ. (Տա վու շի մարզ): Լեպ տոս պի րո զի բնա կան օ ջա խայ-
նու թյան հար ցը հան րա պե տու թյան մի քա նի շր ջան նե րում ա ռա ջին ան գամ 
ու սում նա սիր վել է 1961-1963 թթ. Գա մա լե այի ան վան հա մա ճա րա կա բա նու-
թյան և մանրէա բա նու թյան ի նս տի տու տի գի տա կան աշ խա տող նե րի կող մից: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում լեպ տոս պի րո զի նկատ մամբ բնա կան 
օ ջա խայ նու թյու նը հաս տատ վել է Սպի տա կի և Սևա նի շր ջան նե րի տա րած-
քում: Վա րա կի կրող ներ են ե ղել սո վո րա կան դաշ տամկ նե րը (ք. Սպի տակ) և 
ան տա ռային մկ նե րը (ք. Սևան): Սկ սած 1985 թ. լեպ տոս պի րո զի բնա կան օ ջա-
խայ նու թյան մշ տա դի տար կումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ ԱՆ ՀՎ ԿԱԿ կող մից:

 Հիմ նա կան պա հոց նե րը:  Վայ րի կեն դա նի նե րը (դաշ տամկ նե րը, տնային 
մկ նե րը, գորշ առ նետ նե րը) և մի ջա տա կեր նե րը (ոզ նի նե րը, հո ղա փո րիկ նե րը) 
վա րա կի բնա կան կրող ներն են (ա ռաջ նային) և պայ մա նա վո րում են բնա-
կան օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցու մը: Լեպ տոս պի րո զի բնա կան օ ջախ նե րը հա ճախ 
տե ղա կայ ված են գե տե րի, լճե րի մոտ, խո նավ և ճահ ճոտ հո ղա տա րածք նե-
րում, որ տեղ առ կա են ճահ ճային բու սա կա նու թյուն (ղա միշ), հա տապ տուղ-
ներ և սեր մեր, ո րոնք կեր են կր ծող նե րի հա մար: Կր ծող նե րի շր ջա նում վա-
րա կը փո խանց վում է շփ ման (կոն տակ տային), ջրային և ա լի մեն տար ճա նա-
պար հով: Լեպ տոս պի րո զի ե րկ րոր դային օ ջախ նե րի պա հոց նե րը հա մար վում 
են ըն տա նի կեն դա նի նե րը` խո զե րը, խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի-
նե րը, շնե րը, ձի ե րը, մոր թա տու կեն դա նի նե րը, ի նչ պես նաև առ նետ նե րը, 
ո րոնք ա ռա ջաց նում են վա րա կի ան թրո պուր գիկ օ ջախ նե րը: Է պի զոո տի այի 
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մեջ կա րող են ը նդ գրկ վել նաև տնային և վայ րի թռ չուն ներ` սա գեր, բա դեր, 
ջրա հա վեր և այլն: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ հա ճախ վա րակն 
ըն թա նում է ծանր դեղ նու կով և ա րյու նային մե զով: Հատ կա պես ծանր են 
հիվան դա նում հոր թե րը: Խո զե րի դեպ քում վա րակն ըն թա նում է ա ռանց կլի-
նի կա կան ախ տա նիշ նե րի:

Կր ծող նե րի և մի ջա տա կեր նե րի դեպ քում վա րակն ըն թա նում է ա ռանց 
կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի, և դրանք գրե թե 11 ա միս հա մար վում են ման-
րէ ա կիր՝ այդ ըն թաց քում մե զի մի ջո ցով լեպ տոս պի րա ներն ար տա զա տե լով 
ար տա քին մի ջա վայր (հող, բաց ջրամ բար ներ): Ա ռողջ կր ծող նե րը, մի ջա տա-
կեր նե րը, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը, շփ վե լով վա րակ ված ար տա-
քին օբյեկտ նե րի հետ, վա րակ վում ե ն՝ ա պա հո վե լով բնու թյան մեջ լեպ տոս-
պի րա նե րի շր ջա նա ռու թյու նը կեն դա նա կան պո պու լյա ցի ա յում: 

Լեպ տոս պի րոզ հի վան դու թյան օ ջա խում հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո-
ցա ռում նե րը կազ մա կերպ վում և ի րա կա նաց վում են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րի հրա մա նի պա հանջ նե րի հա մա ձայն:

Բ նու թյան մեջ ախ տա ծին լեպ տոս պի րա նե րի ա նընդ հատ շր ջա նա-
ռու թյան գոր ծըն թացն ա պա հով վում է հա րու ցիչ նե րի տա քա րյուն կեն դա-
նի ների ե րի կամ նե րի կեղ ևի ո լո րուն խո ղո վա կիկ նե րում մինչև մեկ տա րի 
գա ղու թաց վե լու հատ կու թյամբ, ո րոնց մոտ ձևա վոր վում է կա յուն քրո նիկ, 

Ն կար 27. Լեպ տոս պի րո զի տա րած վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում
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հա ճախ՝ մշ տա կան լեպ տոս պի րա մի զու թյուն, ա ռան ձին շճա տի պե րի հա րու-
ցիչ ներ կա րող են տե ղա կայ վել նաև սե ռա կան օր գան նե րի լոր ձա թա ղան-
թում (կո վե րի և խո զե րի դեպ քում), աչ քի հյուս վածք նե րում (Grippotyphosa-ն 
ձի ե րի դեպ քում):

Լեպտոսպիրաների շրջափուլը

Գ ծա պատ կեր 8. Լեպ տոս պի րա նե րի շր ջա փու լը

 Լեպ տոս պի րա նե րը շր ջա նա ռում են վայ րի կեն դա նի նե րի պո պու լյա ցի ա-
նե րում, ո րոնք հա մար վում են լեպ տոս պի րո զի ա ռաջ նային կրող նե րը: Դրանք 
մեզի մի ջո ցով լեպ տոս պի րա նե րն ար տա զա տում են ար տա քին միջա վայր՝ ախ-
տո տե լով բաց ջրամ բար նե րը, հո ղը, ա րո տա վայ րե րը, բու սա կան ծած կույթ նե րը 
և այլ օբյեկտ ներ, ո րոնց մի ջո ցով վա րակ վում են ա ռողջ կեն դա նի նե րը: 

Մար դիկ վա րակ վում են գյու ղատն տե սա կան և ո ռոգ ման աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լիս (ա մե նից հա ճախ հի վան դա նում են հնձ վոր նե րը` ճահ ճոտ 
վայ րե րի խոտհն ձի ժա մա նակ, ջր մուղ-կո յու ղու հա մա կար գում աշ խա տող նե-
րը), ի նչ պես նաև բաց ջրամ բար նե րում լո ղա նա լու և ախ տոտ ված ջրամ բար-
նե րի ջրե րի օգ տա գործ ման ժա մա նակ:

 Հա րու ցիչ նե րը քաղց րա համ ջրե րում պահ պան վում են 3-5-ից մինչև 99 
օր: Ա պա ցուց ված է, որ լեպ տոս պի րա ներն ա վե լի եր կար պահ պան վում են 
մա քուր ջրում, օ րի նակ՝ ան ձր ևաջ րե րում, ջրե րում, ո րոնք այլ տե սա կի ման րէ-
նե րով ախ տոտ ված չեն՝ պահ պան վում են 12-14 ժամ, ի սկ խմե լու ջրում՝ մինչև 
30-33 օր: Ա վե լի ցածր ջեր մաս տի ճա նում լեպ տոս պի րա նե րը պահ պան վում 
են ա վե լի եր կար, դրանց բազ մա ցու մը դան դա ղում է, սա կայն բարձ րա նում է 
դի մաց կու նու թյու նը: Լ ճե րի և գե տերի ջրե րում, ո րոնք պա րու նա կում են 70-
6350 մգ/դմ3 քլո րիդ ներ, լեպ տոս պի րա նե րը ո չն չա նում են մեկ շա բա թում, 
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ծո վի ջրե րում, ո րոնք պա րու նա կում են 13000-17000 մգ/դմ3 քլո րիդ ներ, լեպ-
տոս պի րա նե րը կեն սու նա կու թյու նը պահ պա նում են մինչև մեկ օր: Հո ղում 
լեպ տոս պի րա նե րի դի մաց կու նու թյու նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից, 
մաս նա վո րա պես՝ рН-ից (рН 6,2 հո ղում ա րագ ո չնչա նում են) և հո ղի խո նա-
վու թյու նից (չոր հո ղում՝ 2-3 ժամ, խո նավ հո ղում՝ մինչև 3 օր), ճահ ճային հո-
ղե րում՝ մինչև 270 օր: Սնն դամ թեր քի մեջ պահ պան վում են մի քա նի ժա մից 
մինչև մի քա նի օ ր՝ բարձր թթ վա նյու թյան սնն դամ թեր քի մեջ՝ մի քա նի րո պե, 
ո րոշ ճա շա տե սակ նե րում (կար տո ֆի լային ա պուր)՝ մինչև 13 օր:

 Խիստ զգա յուն են ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ՝ 100°С-ո ւմ ո չն չա նում են ան-
մի ջա պես, 56°С-ո ւմ՝ 30 րո պե ի ըն թաց քում: Ա րագ ո չն չա նում են ար ևի ճառա-
գայթ նե րի ազ դե ցու թյու նից։ Խիստ զգա յուն են նաև թթու նե րի նկատ մամբ` 
0,1 %-ա նոց HCL, 0,5 %-ա նոց ֆե նո լի ազ դե ցու թյու նից ո չն չա նում են 20 րո պեում: 

Հա րու ցիչ նե րը մար դու օր գա նիզմ են թա փան ցում ան նշան վնաս ված 
մաշ կի մի ջո ցով, նույ նիսկ ջրե րի հետ կարճ ժա մա նակ շփ վե լուց հե տո:

 Հիմ նա կա նում հի վան դա նում են ռիս կի են թա կա խմ բե րը՝ հնձ վոր ներ, 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող ներ, ա նաս նա պահ ներ, 
ա նաս նա բույժ ներ, սպան դա նո ցի և մսամ թեր քի վե րամ շակ ման աշ խա տա-
կից ներ և այլն: 

Լեպ տոս պի րո զի օ ջախ նե րը: Լեպ տոս պի րո զի բնա կան օ ջախ նե րը այն 
տա րածք ներն են, որ տեղ լեպ տոս պի րա նե րը շր ջա նա ռում են վայ րի կեն դա-
նի նե րի պո պու լյա ցի ա յում (խո նա վա սեր կր ծող ներ և մի ջա տա կեր ներ, գորշ 
առ նետ ներ, դաշ տամկ ներ, տնային մկ ներ, ոզ նի ներ, հո ղա փո րիկ ներ և այլն): 
Բնա կան օ ջախ նե րում մար դիկ վա րակ վում են գյու ղատն տե սա կան, այ գե-
գոր ծա կան, հիդ րո մե լի ո րա տիվ աշ խա տանք նե րի, նոր տա րածք նե րի յու րաց-
ման, որ սի, ձկ նոր սու թյան, տու րիս տա կան ար շավ նե րի, բնու թյան գր կում 
հանգս տա նա լու, լվաց վե լու, լո ղա նա լու հա մար բաց ջրամ բար նե րի ջրերն 
օգ տա գոր ծե լու ժա մա նակ, կր ծող նե րի ար տա թո րան քով կեղ տոտ ված սնունդ 
օգ տա գոր ծե լիս, ան ձնա կան հի գի ե նայի և կան խար գել ման կա նոն նե րը 
չպահ պա նե լիս: Բնա կան օ ջախ նե րում տե ղի է ու նե նում գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի վա րա կում: Սո վո րա բար այդ օ ջախ նե րը գո յատ ևում են եր կար 
ժա մա նակ և կա րող են վե րաց վել մի այն մար դու գյու ղատն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյան շնոր հիվ (հիդ րո մե լի ո րա տիվ աշ խա տանք ներ և այլն): Բնա կան 
օ ջախ նե րում մարդ կանց վա րա կու մը բնու թագր վում է ա մառ-ա շուն սե զո-
նայ նու թյամբ: Հի վան դա ցու թյու նը կրում է ե զա կի և խմ բային բնույթ: Լեպ տո-
սպի րո զի բնա կան օ ջախ նե րի պո տեն ցի ալ հա մա ճա րա կային նշա նա կու թյու-
նը պետք է հաշ վի առ նել բնա կան ռե սուրս նե րի յու րաց ման գոր ծըն թաց նե րի 
ժա մա նակ, հատ կա պես ե թե այդ տա րածք նե րում ստեղծ վե լու են ո ռոգ ման 
հա մա կար գեր, բրն ձի կամ այլ ա ռատ ո ռոգ վող կուլ տու րա նե րի տնկարկ ներ: 
Այս դեպ քում հին օ ջախ նե րից հա րուց չի տա րած ման հետ ևան քով կա րող են 
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ձևա վոր վել նոր բնա կան օ ջա խային տա րածք ներ, քա նի որ լրա ցու ցիչ խո նա-
վու թյու նը կա րող է բե րել հին օ ջախ նե րի ակ տի վաց ման: 

Գյու ղատն տե սա կան օ ջախ նե րը կամ ե րկ րոր դային օ ջախ նե րը կա րող են 
ի հայտ գալ ա մե նուր, ի նչ պես գյու ղա կան տա րածք նե րում, այն պես էլ քա ղաք-
նե րում: Դրանց ձևա վոր մա նը նպաս տում է տն տե սու թյուն նե րում (այդ թվում՝ 
ան հա տա կան) լեպ տոս պի րա կիր կեն դա նի նե րի ներ մու ծու մը: Այդ կեն դա նի-
նե րը մե զի հետ լեպ տոս պի րա ներ են ար տա զա տում ար տա քին մի ջա վայր՝ 
վա րա կե լով հո ղը, ջու րը, կե րը, ա րո տա վայ րե րը և ար տա քին մի ջա վայ րի 
այլ օբյեկտ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով վա րակ վում են ա ռողջ կեն դա նի նե րը: Բնա-
կան օ ջախ նե րում վայ րի կեն դա նի նե րի վա րա կու մը տե ղի է ու նե նում կր ծող-
նե րի, մի ջա տա կեր նե րի մի ջո ցով: Մոր թա տու կեն դա նի նե րը հիմ նա կա նում 
վա րակ վում են առ նետ նե րից և լեպ տոս պի րո զով վա րակ ված կեն դա նի նե րի 
չախ տա հան ված մսամ թեր քի օգ տա գոր ծու մից: Գյու ղատն տե սա կան օ ջախ-
նե րում կեն դա նի նե րի հի վան դա ցու թյու նը նկատ վում է ամ բողջ տա րին, բայց 
ա ռա վե լա պես ա րո տա վայ րային ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

Խա ռը տի պի օ ջա խին բնո րոշ են վա րա կի մի ա ժա մա նակ գյու ղատն տե-
սա կան և բնա կան օ ջախ նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը: Հի վան դա ցու թյան 
պատ ճա ռա բա նա կան կազ մը բնո րոշ է ի նչ պես գյու ղատն տե սա կան և ըն-
տա նի կեն դա նի նե րին, այն պես էլ տվյալ օ ջա խում բնակ վող վայ րի կեն դա-
նի նե րին: Քա ղաք նե րում լեպ տոս պի րոզ նե րի օ ջա խի պատ ճա ռա գի տա կան 
կառուց ված քում գե րակշ ռում են Icterohaemorragiae և Canicola շճա տի պե րի 
հա րու ցիչ նե րը (հիմ նա կան աղ բյու րը և պա հոց նե րը՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար, գորշ առ նետ նե րը և շնե րը): Քա ղա քա շի նա կան տա րածք նե րը՝ քա ղաք-
նե րի ան տա ռային տա րածք նե րը (ան տառ ներ, ան տա ռային պու րակ ներ), 
ջրա վա զան նե րի ա փե րը, այդ թվում՝ ձկ նա բու ծա րան նե րի տա րածք նե րը, հա-
ճախ լեպ տոս պի րո զի կա յուն բնա կան օ ջախ են: Այդ օ ջախ նե րում վա րա կի 
հիմ նա կան պա հոց են գորշ առ նետ նե րը, դաշ տամկ նե րը, հո ղա փո րիկ նե րը, 
այլ տե սակ նե րի մանր կաթ նա սուն նե րը, ո րոնց հա րա բե րակ ցու թյունն էլ ո րո-
շում է վա րա կի պատ ճա ռա գի տա կան կա ռուց ված քը (Grippotyphosa, Pomona): 

7.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Լեպ տոս պի րո զով հի վանդ մարդ կանց, կեն դա նի նե րի և լեպ տոս պի րա-
կիր նե րի հայտ նա բեր ման ժա մա նակ հա մա ճա րա կա բա նը, ա նաս նա բույ ժի 
հետ հա մա տեղ, կա տա րում է հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն:

Կ լի նի կո րեն ախ տո րոշ ված և կաս կա ծե լի բո լոր դեպ քե րը են թարկ վում են 
լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան:

 Հի վան դի բու ժումն ի րա կա նաց վում է ստա ցի ո նար պայ ման նե-
րում: Կա րան տին չի սահ ման վում: Հի վան դը հոս պի տա լաց վում է նեղ 
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մաս նա գի տաց ված (ին ֆեկ ցի ոն հի վան դա նոց կամ բա ժան մունք) բժշ կա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող բժշ կա կան հաս տա տու թյուն-
ներում։

 Մարդ կանց շր ջա նում խմ բային դեպ քե րի ար ձա նագր ման ժա մա նակ, 
ե րբ վա րա կի աղ բյու րը հա մար վում է ջրամ բա րի աղ տոտ ված ջու րը, ան հա-
պաղ ար գել վում է տվյալ ջրամ բա րից օ գտ վե լը (լո ղը և ջրի օգ տա գոր ծու մը 
խմելու և կեն ցա ղային նպա տակ նե րով): Ջրի օգ տա գոր ծու մը թույ լատր վում է 
4 շաբաթ ան ց՝ աղ տոտ վա ծու թյան պատ ճառ նե րը վե րաց նե լուց հե տո: 

Ե թե չի հայտ նա բեր վել հնա րա վոր վա րակ ման վայ րը, վա րա կի աղ բյու րը, 
սա կայն բնա կա վայ րում առ կա են տնային կեն դա նի ներ, կր ծող ներ, ի րա կա-
նաց վում են կր ծո ղա զերծ ման և ախ տա հան ման աշ խա տանք ներ՝ օգ տա գոր-
ծե լով որ սի հա մա պա տաս խան պա րա գա ներ և ախ տա հա նիչ նյու թեր:

8.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 Լեպ տոս պի րո զի կան խար գե լու մը հիմն ված է բժշ կա սա նի տա րա կան և 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի վրա: 

Է պի զոո տիկ օ ջախ նե րում ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րի աշ-
խա տա կից նե րին ա պա հո վում են հա մա պա տաս խան ար տա հա գուս տով և 
տե ղե կաց նում են ան ձնա կան հի գի ե նայի կա նոն նե րի պահ պան ման վե րա-
բե րյալ: Կեն դա նի նե րի շր ջա նում լեպ տոս պի րո զի ար ձա նագր ման դեպ քում 
ան հա պաղ կազ մա կերպ վում են հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ՝ բնակ-
չու թյան շր ջա նում հի վան դու թյան դեպ քե րի բա ցառ ման նպա տա կով:

 Լեպ տոս պի րո զի տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վում են 
կր ծո ղա զերծ ման աշ խա տանք ներ, ո րոնք կազ մա կերպ վում և ի րա կա նաց-
վում են տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի կող մից: Բնա կան օ ջախ նե րում ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում ներն 
ո ւղղ վում են դրանց հայտ նա բեր մա նը և ա ռող ջաց մա նը: Վա րակ ված կր ծող-
ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում ճշտ վում է դրանց խտու թյու նը և տա րած ման 
սահ ման նե րը: 

Է պի զոո տիկ օ ջախ նե րում բու ժա կան և ա նաս նա բու ժա կան ո լոր տի աշ-
խա տա կից նե րի կող մից ի րա կա նաց վում է ա ռողջ ապ րե լա կեր պի քա րոզ չու-
թյուն և բժշ կա հի գի ե նիկ գի տե լիք նե րի տա րա ծում:

 Լեպ տոս պի րո զի ար տա հերթ հա կա ման րէ ային կան խար գել ման նպա-
տա կով վա րակ ման ռիս կի են թարկ ված ան ձանց նշա նակ վում է դոք սա ցիկ-
լին (վիբ րա մի ցին)՝ 0,1 գ, օ րը մեկ ան գամ, 5 օր տևո ղու թյամբ:
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Բ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈԶ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ

Բ րու ցե լո զը սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ու ղեկց վում է տեն-
դով, հե նա շար ժիչ, նյար դային, մի զա-սե ռա կան և այլ հա մա կար գե րի ախ-
տա հա րու մով և ու նի քրո նի զա ցի այի, ախ տա դար ձե րի և ծանր բար դու-
թյուննե րի ա ռա ջաց ման հա կում: Մար դիկ վա րակ վում են հի վանդ կեն դա-
նի նե րի՝ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, ոչ խար նե րի, այ ծե րի և խո զե րի 
հետ շփ ման, կեն դա նա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման ժա մա-
նակ, քա նի որ բրու ցե լո զը կեն դա նի նե րի, հատ կա պես ըն տա նի խո շոր և 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի շր ջա նում տա րած ված զոո նոզ հի վան-
դու թյուն է: 

Բ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈ ԶԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային 
դա սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(Ա 23) Բրու ցե լոզ, նե րա ռյալ՝ տեն դը (մալ թա յան, մի ջերկ րա ծո վային)
(Ա 23.0) Brucella melitensis-ից ա ռա ջա ցած բրու ցե լոզ
(Ա 23.1) Brucella abortus-ից ա ռա ջա ցած բրու ցե լոզ
(Ա 23.2) Brucella suis-ից ա ռա ջա ցած բրու ցե լոզ
(Ա 23.3) Brucella canis-ից ա ռա ջա ցած բրու ցե լոզ
(Ա 23.8) Բրու ցե լո զի այլ ձևեր
(Ա 23.9) Չճշտ ված բրու ցե լոզ:

Բ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈ ԶԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 

Կաս կա ծե լի Կ լի նի կա կան նկա րագ րին հա մա պա տաս խա նող դեպք, 
ո րը հա մա ճա րա կա բա նո րեն կապ ված է հաս տատ ված 
կաս կա ծե լի հի վանդ կեն դա նի նե րի կամ դրան ցից ստաց-
ված վա րակ ված սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման կամ 
շփման հետ:

Հա վա նա կան Ռոզ-Բեն գա լի դրա կան փոր ձով հաս տատ ված կաս կա ծե-
լի  դեպք:

Հաս տատ ված Լա բո րա տոր հաս տատ ված կաս կա ծե լի կամ հա վա նա-
կան դեպք (սուր կամ քրո նիկ):
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2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Հի պոկ րա տը « Հա մա ճա րակ» աշ խա տու թյան մեջ գրել է եր կա րատև ա լի-
քաձև տեն դով ու ղեկց վող հի վան դու թյան մա սին: Մինչև 19-րդ դա րը բրու-
ցե լո զը լի ար ժեք նկա րագր ված չէր, սա կայն ե րբ բրի տա նա կան զին ված 
ուժե րը գրա վե ցին Մալ թան, բրի տա նա ցի մի քա նի գիտ նա կան հե տա զո տե-
ցին « Մալ թայի տեն դի» բռն կու մը, ո րը տա րած ված էր կղ զում գտն վող զոր քի 
շր ջա նում: Ջ. Մարտ սո նը տվեց այդ հի վան դու թյան հս տակ բնու թա գի րը և 
կա րո ղա ցավ աու տոպ սի այի տվյալ նե րի մի ջո ցով այն տար բե րա կել տեն դով 
ու ղեկց վող մյուս հի վան դու թյուն նե րից` մա լա րի այից, ո րո վայ նային տի ֆից: 
1886 թ. Դ. Բրյու սը ա ռա ջի նը տե սավ Brucella melitensis –ը Մալ թայի տեն դից 
մա հա ցած հի վան դի փայ ծա ղի պատ րաս տու կում և են թադ րեց, որ իր նկա-
տած միկ րո կո կե րը կա րող է ին հի վան դու թյան պատ ճառ լի նել: B. abortus –ը 
1895 թ.հայտ նա բե րել է դա նի ա ցի բժիշկ Բ. Բան գը, ո րն ու սում նա սի րել է կեն-
դա նու մոտ վա րա կի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վիժ ման ար գա սիք նե րը: 25 
տա րի ան ց պարզ վեց Դ. Բրյու սի և Բ. Բան գի հայտ նա բե րած եր կու միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի տոք սո նո միկ կա պը, ո րոնք էլ հե տա գա յում մի ա վոր վե ցին նոր` 
Brucella ցե ղի մեջ:

Բ րու ցե լո զը կամ « ջիբ րալ թա րյան տեն դը» կամ « մի ջերկ րա կան տեն դը» 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում մար դու գե րա կա հի վան դու թյուն նե րից մեկն 
է: Այն զոո նոզ հի վան դու թյուն է, և վա րա կը մարդ կանց գրե թե միշտ փո խանց-
վում է վա րակ ված կեն դա նի նե րի կամ դրանց հետ ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
շփ ման և կեն դա նա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման հետ ևան քով: 
Չնա յած բազ մա թիվ ե րկր նե րում նշ ված հի վան դու թյու նը վե րաց վել է կամ 
գտն վում է վե րաց ման շե մին, սա կայն կան ե րկր ներ և ո րոշ տա րա ծաշր ջան-
ներ, որ տեղ վա րակն առ կա է ըն տա նի կեն դա նի նե րի շր ջա նում, ո րոն ցից էլ 
փո խանց վում է մարդ կանց: 

Բ րու ցե լո զը շա րու նա կում է մնալ հան րային ա ռող ջա պա հու թյան սպառ-
նա լիք նե րից մե կը: Բրու ցե լո զի ա ռա ջաց ման և զար գաց ման պատ ճառը 
ա նաս նա բու ծու թյան և ո ւր բա նի զա ցի այի ը նդ լայն ման ար դյուն քում հի վան-
դու թյա նը բախ վե լու հնա րա վո րու թյան մե ծա ցումն է, ի նչ պես նաև ա նաս նա-
բու ծու թյան և սնն դի մշակ ման մեջ սա նի տա րա հի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում նե րի 
ոչ պատ շաճ ա պա հո վու մը, կեն դա նի նե րի միգ րա ցի այի մե ծա ցու մը և այլն: 

Մար դու մոտ հի վան դու թյան տևո ղու թյու նը և եր կա րատև ա պա քին ման 
գոր ծըն թա ցը հիմք են, որ բրու ցե լո զը դի տարկ վի որ պես կար ևոր տն տե սա-
կան և բժշ կա կան խն դիր: Բուժ ման նպա տա կով հա կա ման րէ ային դե ղե րի 
կի րա ռու մը է ա պես նվա զեց րել է հի վան դի ա նաշ խա տու նա կու թյան ժա մա-
նա կա հատ վա ծը, բայց կան բազ մա թիվ տա րա ծաշր ջան ներ, որ տեղ ար դյու-
նա վետ ախ տո րո շու մը կամ բու ժու մը մատ չե լի չեն, և/ կամ որ տեղ մարդ կանց 
ու կեն դա նի նե րի մոտ վա րա կի հայտ նա բեր ման և կան խար գել ման հա մար 
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նա խա տես ված ծրագ րե րը, մի ջո ցա ռում նե րը բա վա րար չեն ի րա կա նաց վում: 
Նման տա րածք նե րում կեն դա նի նե րի շր ջա նում տա րած ված այս հի վան-
դու թյու նը սպառ նում է մար դու բա րե կե ցու թյա նը՝ հատ կա պես բնակ չու թյան 
ռիսկի խմ բե րին: 

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Բ րու ցե լոզ հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Brucella ցե-
ղին, Brucellaceae ըն տա նի քին: Brucella ցե ղում ը նդ գրկ ված են ֆե նո տի պային 
բնու թագ րով, ան տի գե նային տար բե րու թյուն նե րով և տար բեր կեն դա նի-
ների շրջա նում տա րած վա ծու թյամբ ի րա րից տար բեր վող մի քա նի տե սակ-
ներ: Գոյու թյուն ու նի բրու ցե լո զի հա րուց չի 6 տե սակ՝ Բրու ցել լա ա բոր տուս (B. 
abortus), Բրու ցել լա սո ւիս (B. suis), Բրու ցել լա մե լի տեն սիս (B. melitensis), Բրու-
ցել լա նե ո տո մաե (B. neotomae), Բրու ցել լա օ վիս (B. ovis), Բրու ցել լա կա նիս (B. 
canis): Ո րոն ցից B. melitensis-ը (մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ), B. abortus-ը 
(խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի), B. suis-ը (խո զե րի) և B. canis-ը (շ նե րի) 
ախ տա ծին են մարդ կանց հա մար: Ը նդ ո րում՝ B. melitensis-ը և B. suis-ը մար-
դու հա մար ա վե լի ախ տա ծին են, քան B. abortus-ը կամ B. canis-ը, վեր ջինս 
սո վո րա բար հան դի պում է շնե րի մոտ, սա կայն եր բեմն պատ ճառ է դառ նում 
մարդ կանց շր ջա նում բրու ցե լո զի ա ռա ջաց մա նը: Br. neotomae–ն մար դու հա-
մար ախ տա ծին չէ (ախ տա հա րում է մա ցա ռու տային և ա մայի տա րածք նե-
րի առ նետ նե րին), Br. ovis –ի նշա նա կու թյու նը մար դու ախ տա բա նու թյան մեջ 
վերջ նա կա նո րեն ու սում նա սիր ված չէ: Բրու ցել լա նե րի ևս եր կու տե սակ՝ B. 
pinipedialis և B. ceti, հայտ նա բեր վել են ծո վային կաթ նա սուն նե րի մոտ և կա-
րող են լի նել մարդ կանց շրջանում սպո րա դիկ դեպ քե րի ա ռա ջաց ման պատ-
ճառ: Նոր հայտ նա բեր ված տե սակ ներ են B. microti-ն, ո րն ան ջատ վել է վայ րի 
կեն դա նի նե րից, B. papionis-ը՝ ան ջատ վել է բա բո ւին նե րից, և B. inopinata-ն, 
ո րն ան ջատ վել է մար դու կրծ քա գեղ ձի ի մպ լան տի վեր քից: 
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Բ րու ցել լա նե րը մանր, գրամ-բա ցա սա կան, ան շարժ, ֆա կուլ տա տիվ ներ)
բջ ջային աե րոբ բակ տե րի ա ներ են, կա րող են լի նել օ վա լաձև, կո կանման, 
ցու պի կաձև, 0,5-0,7 x 0,6-1,5 մկմ չա փե րով, չու նեն մտ րակ ներ, սպոր ներ չեն 
ա ռա ջաց նում, եր բեմն ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող են ա ռա ջաց նել պա-
տիճ: Սնն դային մի ջա վայ րի վրա ա ճում են շատ դան դաղ: Ու նեն կեն սա քի-
մի ա կան ցածր ակ տի վու թյուն: Ախ տած նային ակ տի վու թյու նը պայ մա նա վոր-
ված է էն դո տոք սի նի ար տա զատ մամբ:

Բ րու ցել լա նե րը բա վա կան կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րում: Ջեր մաս-
տի ճա նից կախ ված՝ հո ղում բրու ցել լա նե րը պահ պան վում են մինչև 3-4 
ա միս, խո նավ հո ղում՝ ա վե լի քան 40 օր, ջրում՝ 4-5 ա միս, հի վան դի ար տա-
թո րան քով աղ տոտ ված սպի տա կե ղե նի վրա՝ մինչև 1 ա միս, մսի մեջ՝ 1 ա միս, 
սա ռեց ված մսի մեջ՝ մինչև 3 շա բաթ, կա թի մեջ՝ 40 օր, այ ծի պան րի մեջ՝ 
մինչև 3 ա միս, կա րա գի մեջ՝ 10-29 օր: 60°С –ի պայ ման նե րում բրու ցել լա նե-
րը ո չնչա նում են 30 րո պե ի 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 ո ւղ ղա կի ազ դե-
ցու թյան և սո վո րա կան ախ տա հա նիչ նյու թե րի աշ խա տան քային խտու թյուն-
նե րի նկատ մամբ: 

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

Բ րու ցե լո զը սուր կամ են թա սուր տեն դային հի վան դու թյուն է, ո րը սո վո-
րա բար ու ղեկց վում է ը նդ հատ վող կամ ը նդ միջ վող տեն դով, տկա րու թյամբ, 
ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյամբ, թու լու թյամբ, քրտ նար տադ րու թյամբ, հատ-
կա պես` գի շե րային ժա մե րին, ո րը բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում կա րող 
է շա րու նակ վել շա բաթ ներ կամ ա միս ներ: Հի վան դու թյան ժա մա նակ կա րող 
է դիտ վել նաև լյար դի, փայ ծա ղի, ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցում: Հի վան-
դու թյա նը բնո րոշ են կրկ նու թյուն նե րը: 

Հի վան դու թյունն ախ տո րոշ վում է ի նչ պես շճա բա նա կան, ի մու նա ֆեր մեն-
տային, այն պես էլ պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի այի մե թոդ նե րով:

 Մարդ կանց՝ բրու ցե լո զի նկատ մամբ ըն կա լու նա կու թյու նը կախ ված է 
տար բեր գոր ծոն նե րից: Ը նդ հա նուր առ մամբ, B. melitensis և Բրու ցել լա սուիս 
տե սակ ներն ա վե լի վտան գա վոր են մարդ կանց հա մար, քան Բրու ցել լա 
ա բոր տուս և Բրու ցալ լա կա նիս տե սակ նե րը՝ չնա յած լուրջ բար դու թյուն ներ 
կա րող են ա ռա ջա նալ ցան կա ցած տե սա կի հա րուց չից: Վա րա կի փո խանց-
ման ա ռա վել տա րած ված ու ղի ներն ե ն՝ մաշ կի ամ բող ջա կա նու թյան խախտ-
ման (կտր վածք նե րի և քերծ վածք նե րի մի ջո ցով) պատ ճա ռով հա րուց չի ներ-
թա փան ցու մը օր գա նիզմ, վա րա կիչ աե րո զոլ նե րի ին հա լա ցի ան, ի նչ պես 
նաև վա րակ ված ոչ պաս տե րի զաց ված կա թի կամ այլ կաթ նամ թեր քի, ի նչ-
պես նաև մսամ թեր քի օգ տա գոր ծու մը: Գրա կա նու թյան մեջ նկա րագր ված են 
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ե զա կի դեպ քեր՝ կապ ված ա րյան փոխ նե րարկ ման, 
հյուս վածք նե րի փոխ պատ վաստ ման և սե ռա կան 
ճա նա պար հով վա րա կի փո խանց ման հետ: 

Հի վան դու թյու նը միշտ չէ, որ ու նի սուր ըն թացք: 
Ար ձա նագր վել են դեպ քեր, ե րբ հի վան դու թյան 
զար գա ցու մը դան դաղ է ըն թա նում, ախ տան շան նե-
րը զար գա նում են վա րա կու մից մի քա նի շա բա թից 
մինչև մի քա նի ա միս ան ց: Սո վո րա բար գաղտ նի 
շր ջա նը տևում է եր կու կամ ե րեք շա բաթ: Կլի նի կա-
կան դրս ևո րում նե րը տար բեր են և ոչ սպե ցի ֆիկ: 
Հի վանդ նե րը կա րող են նշել տենդ, քրտ նար տադ-
րու թյուն, հոգ նա ծու թյուն, տկա րու թյուն, ա խոր ժա-

կի բա ցա կա յու թյուն, քա շի կո րուստ, գլ խա ցավ, հո դա ցավ և ցավ ող նա շա-
րում: Սո վո րա բար հի վանդ նե րը լավ են զգում ա ռա վո տյան, ի սկ օր վա ըն-
թաց քում հի վան դի վի ճա կը ծան րա նում է: Ա նընդ հատ կա րող է ա ռա ջա նալ 
հանգս տա նա լու ցան կու թյուն, ի սկ հի վան դի ը նկճ վա ծու թյան զգա ցու մը աս-
տի ճա նա բար խո րա նում է: Հա մա պա տաս խան բու ժում չս տա նա լու դեպ քում 
մի քա նի օր վա ըն թաց քում ջեր մու թյու նը բարձ րա նում և իջ նում է:

Բ րու ցել լա նե րը ֆա կուլ տա տիվ ներբջ ջային ախ տա ծին ներ են, ո րոնք կա-
րող են պահ պան վել և բազ մա նալ տի րոջ ֆա գո ցի տար բջիջ նե րում: Բրու-
ցե լո զի հա րու ցիչ ներն ախ տա հա րում են ավ շային հան գույց նե րի, ե րի կա մի, 
փայ ծա ղի և ո սկ րա ծու ծի մո նո ցիտ նե րը, մո նո նուկ լե ար ֆա գո ցիտ նե րը և մակ-
րո ֆա գե րը: Բրու ցե լո զը հա մա կար գային վա րակ է, ո րը կա րող է ախ տա հա-
րել ցան կա ցած օր գան: Ե րե խա նե րի մոտ բրու ցե լո զը հազ վա դեպ հան դի պող 
հի վան դու թյուն է: Հայտ նի է, որ բրու ցե լո զի՝ հատ կա պես B. melitensis են թա-
տե սա կի հան դեպ ըն կալ են բո լոր տա րի քի մար դիկ, և, ան կախ հի վանդ նե րի 
տա րի քից, վա րա կի ըն թաց քը և բար դու թյուն նե րը նման են:

 5. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ

Բ րու ցե լո զի հա րու ցիչ նե րի ան ջա տու մը և նույ նա կա նա ցու մը հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս հս տակ ախ տո րո շել բրու ցե լոզ հի վան դու թյու նը: Հի վան-
դու թյան ճշգ րիտ ախ տո րո շու մը շատ կար ևոր է ի նչ պես հի վան դի բու ժու մը 
ճիշտ և ժա մա նա կին կազ մա կեր պե լու, հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր լու ծու-
թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու, այն պես էլ ա նաս նա բու ժա կան կան խար գելիչ 
միջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լու, հի վան դու թյան հե տա գա տա րա ծու մը 
կան խե լու հա մար: 

1)  Մարդ կանց մոտ բրու ցե լո զի ախ տո րո շու մը հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց-
նել մի այն կլի նի կա կան տվյալ նե րի հի ման վրա, քա նի որ բա ցա կա յում են այս 

Ն կար 29. Բրու ցել լա նե րը 
մակրոֆագե րում
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հի վան դու թյան խիստ սպե ցի ֆիկ դրս ևո րում նե րը: Վերջ նա կան ճշգրիտ ախ-
տո րո շում տա լու հա մար կար ևոր է ի րա կա նաց նել թե՛ ման րէ ա բա նա կան, թե՛ 
շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ: Ա նհ րա ժեշտ է նաև հա տուկ ու շադ րու-
թյուն դարձ նել հա մա ճա րա կա նա բա նա կան վեր հու շի մի ջո ցով հստա կեց վող 
այն պի սի կար ևոր հար ցե րի, ի նչ պի սիք են մաս նա գի տու թյու նը, օգ տա գործ-
ված սնուն դը, կեն դա նի նե րի հետ շփու մը և դե պի էն դե միկ ե րկր ներ կա տա-
րած ճա նա պար հոր դու թյու նը: Ռոզ-Բեն գալ թես տը կա րող է օգ տա գործ վել 
որ պես զգա յուն ա րագ թեստ, սա կայն ստաց ված ար դյունք նե րը պետք է հաս-
տատ վեն ման րէ ա բա նա կան և շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րով: Ե թե, 
ի հա կադ րու թյուն հի վան դու թյան պատ մու թյան և կլի նի կա կան ախ տան շան-
նե րի, ա րագ թես տը տա լիս է բա ցա սա կան ար դյունք, խոր հուրդ է տր վում 
ստու գել ար դյունք նե րը՝ կի րա ռե լով լրա ցու ցիչ թես տեր: Նման մո տե ցու մը 
օգ նում է խու սա փել ո ւշ և թե րի ախ տո րո շու մից: 

2)  Ման րէ ա բա նա կան ախ տո րո շում: Բրու ցել լա հի վան դու թյան ախ տո-
րոշ ման «ոս կե ստան դար տը» հի վան դի օր գա նիզ մից ման րէ ի ան ջա տումն 
է: Չնա յած բրու ցել լան կա րող է ան ջատ վել ո սկ րա ծու ծից, ող նու ղե ղային 
հե ղու կից, վեր քե րից, թա րա խից, այ նո ւա մե նայ նիվ, կուլ տու րայի ման րէ ա-
բա նա կան ան ջատ ման հա մար ա ռա վել հա ճախ օգ տա գործ վում է ա րյու նը: 
Պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել այն փաս տին, որ բրու-
ցել լայի կուլ տու րայի ան ջա տու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի այն կեն սա բա-
նա կան ան վտան գու թյան 3-րդ մա կար դա կի լա բո րա տո րի ա յում, ան ձնա կան 
ան վտան գու թյան պա հանջ նե րի խիստ պահ պա նու մով:

3) Շ ճա բա նա կան ախ տո րո շում: Ար տա քին բջ ջա թա ղան թի հա մա սեռ 
լիպո պո լի սա խա րի դը (Հ-ԼՊՍ) և ներ քին (ցի տո զո լային) սպի տա կուց նե րը 
Brucella-ի հիմ նա կան հա կա ծին ներն են, ո րոնք օգ տա գործ վում են մարդ կանց 
մոտ բրու ցե լո զի ախ տո րոշ ման հա մար: Հ-ԼՊՍ-ը ի մու նա դո մի նանտ հա կա-
ծին է հա մար վում, բայց նաև այն մո լե կուլն է, ո րը տե ղա փո խում է է պի տո-
պեր, ո րոնք կա րող են խա չաձև ռե ակ ցի այի մեջ մտ նել այլ գրամ-բա ցա սա-
կան ման րէ նե րի հետ, նե րա ռյալ Յեր սի նի ա Էն տե րո կո լի տի կա O:9 (Yersinia 
enterocolitica O:9), Է շե րի խի ա կո լի O:157 (Escherichia coli O:157), Ֆրան ցի սե լա 
տու լա րեն սիս (Francisella tularensis), Սալ մո նել լա ո ւր բա նա O:30 (Salmonella 
urbana O:30), Վիբ րի ո խո լե րե (Vibrio cholera) ման րէ նե րը: 

4) Brucella-ով հա րուց ված մե նին գի տի և մե նին գոէն ցե ֆա լի տի ախ տո-
րո շում: Այս դեպ քում ցանք է կա տար վում ող նու ղե ղային հե ղու կից՝ այն զու-
գոր դե լով ող նու ղե ղային հե ղու կի շճա բա նա կան թես տե րի ի րա կա նաց ման 
հետ, քա նի որ հա ճախ կուլ տու րա նե րի ան ջա տու մը տա լիս է բա ցա սա կան 
ար դյունք, կամ ո ւղ ղա կի ան հնար է ի րա կա նաց նել: Ե թե բրու ցե լո զը չի ազ-
դել կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի վրա, հի վանդ նե րի ող նու ղե-
ղային հե ղու կում հա կա մար մին ներ չեն հայտ նա բեր վում: Նեյ րոբ րու ցե լո զով 
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հի վանդ նե րի մոտ, սա կայն, ող նու ղե ղային հե ղու կի հե տա զո տու թյամբ հայտ-
նա բեր վում են հա կա մար մին նե րի ցածր տիտ րեր Հ-ԼՊՍ-ի և ցի տո զո լային 
սպի տա կուց նե րի նկատ մամբ: Այս հա կա մար մին նե րը հեշ տու թյամբ կա րող 
են հայտ նա բեր վել ՌԲԹ և Ի ՖԱ մե թո դով: 

Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված կար գով: 
Բ րու ցե լո զի բո լոր ձևե րի բուժ ման հա մար կար ևոր է ար դյու նա վետ հա կա-

ման րէ ային դե ղե րի կի րա ռու մը: Դա ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել բժիշկ նե-
րի հս կո ղու թյան տակ, ի սկ ծանր բար դու թյուն նե րով հի վանդ նե րի բու ժումն 
ի րա կա նաց վում է հի վան դա նո ցում: Հա կա ման րէ ային դե ղե րի բու ժու մը հար-
կա վոր է ան ցկաց նել հնա րա վո րինս վաղ փու լում, նույ նիսկ այն հի վանդ նե րի 
հա մար, ո րոնց մոտ նկատ վում է ի նք նա լա վա ցում: Հի վանդ նե րի մոտ բար դու-
թյուն նե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի րա ռել լրա ցու ցիչ բուժում, 
ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն կա տա րել: 

Բար դու թյուն ներ չու նե ցող սուր բրու ցե լո զը գրե թե միշտ բուժ վում է հա-
մա պա տաս խան հա կա ման րէ ային դե ղե րով: 

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բ րու ցե լո զը զոո նոզ հի վան դու թյուն է, հետ ևա բար վա րա կի հիմ նա կան 
աղ բյուր ը վա րակ ված կեն դա նի ներն են: Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, 
ոչ խար նե րի, այ ծե րի, ո րո ճա ցող այլ կեն դա նի նե րի և խո զե րի մոտ վա րա կին 
հա ջոր դող սկզբ նա կան փու լը հա ճախ ա կն հայտ չի դրս ևոր վում: Սե ռա հա-
սուն տա րի քում գտն վող կեն դա նի նե րի մոտ հա րու ցիչ նե րը հիմ նա կա նում 
կու տակ վում են վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գում` ա ռա ջաց նե լով բոր բո-
քում ներ (հ ղի կեն դա նի նե րի դեպ քում՝ ար գան դի բոր բո քում ներ, ո րը կա րող է 
հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում վիժ ման պատ ճառ հան դի սա նալ), ի սկ ա րու նե-
րի մոտ ա ռա ջա նում է է պի դի դի միտ և օր խիտ: Հա րու ցիչն ար տա զատ վում է 
մե զի, կա թի, ըն կեր քի և վիժ ման ար գա սիք նե րի մի ջո ցով, ո րոնք էլ կա րող են 
շր ջա կա մի ջա վայ րում հա րուց չի տա րած ման և կեն դա նի նե րի ու մարդ կանց 
վա րակ ման մի ջոց լի նել: Բրու ցել լա նե րի 10-100 ման րէ բա վա րար է հի վան-
դու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար:

 Հիմ նա կան աղ բյուր նե րը հա մար վում են խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն-
դա նի նե րը, այ ծե րը, խո զե րը, բի զոն նե րը, գո մեշ նե րը, ո ւղ տե րը, շնե րը և 
ձիերը: Հյու սի սային եղ ջե րու նե րը և եզ նուղ տե րը պա կաս վտան գա վոր են, 
սա կայն ո րոշ տա րա ծաշր ջան նե րում կա րող են դառ նալ վա րա կի շատ կար-
ևոր տե ղային աղ բյուր ներ: Վեր ջին ժա մա նակ նե րում հի վան դու թյան դեպ քեր 
հայտ նա բեր վել են նաև ծո վային կաթ նա սուն նե րի՝ դել ֆին նե րի, ծո վա խո-
զե րի և փո կե րի մոտ: Հի վան դու թյան վտան գը և ծանր ըն թաց քը մե ծա պես 
կախ ված են հա րուց չի տե սա կից: 
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Բ րու ցե լո զի օ ջա խում հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա-
կերպ վում և ի րա կա նաց վում են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի և ՀՀ 
գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րի հա մա տեղ հրա մա նով:

 Վա րա կը գրե թե միշտ մարդ կանց փո խանց վում է վա րակ ված կեն դա-
նի նե րի կամ դրանց հետ ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի շփ ման և կեն դա նա կան 
ծագ ման սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման հետ ևան քով: Վա րա կի փո խանց-
ման գոր ծում հա մա ճա րա կա բա նա կան մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն մի սը և 
հում կաթ նամ թեր քը (կաթ, պա նիր, հատ կա պես՝ ոչ խա րի պա նիր): Հի վանդ 
կեն դա նի նե րի բրու ցել լա ներ պա րու նա կող ար տա թո րան քով կա րող են աղ-
տոտ վել բուր դը, կե րը, ջու րը, հո ղը և այլն, ո րոնք էլ այ նու հետև կա րող են 
դառ նալ հա րուց չի փո խանց ման գոր ծոն ներ: Մար դը սո վո րա բար վա րակ վում 
է ա լի մեն տար և կոն տակ տային ու ղի նե րով: Հնա րա վոր է նաև վա րա կի փո-
խանց ման աե րո գեն մե խա նիզմ, ո րը պայ մա նա վոր ված է ման րէ նե րի, բր դի, 
հո ղի, գո մափ ռո ցի փո շու մաս նիկ նե րի հետ շն չու ղի ներ ներ թա փան ցու մով: 

Վարակի աղբյուրը

B. canis, B. ovis և brucellae-ի այլ տեսակները հազվադեպ են մարդու մոտ 
հիվանդություն առաջացնում

Ն կար 30. Բրու ցե լո զի վա րա կի աղ բյուրը

Brucella abortus
ամենատարածվածը

Brucella melitensis
ամենածանրը 

մարդու համար

Brucella suis

երբեմն



92 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

Ծնն դա բե րա կան և վիժ ման ար գա սիք նե րը վա րա կիչ են և մինչև 1010 ման րէ/
մլ բա վա րար է հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար: Բրու ցել լա նե րը մինչև 
20 շա բաթ կեն դա նի են մնում ըն կեր քի մնա ցորդ նե րում: Վա րա կիչ չա փա բա-
ժի նը (աե րո զոլ նե րով) 102-103 միկ րոօր գա նիզմ է:

Բ րու ցե լո զի փո խանց ման մե խա նիզմ նե րը մարդ կանց շր ջա նում: Կեն-
դա նուց մար դուն հի վան դու թյու նը փո խանց վում է ՝

1) սնն դային
2) կեն ցաղ-կոն տակ տային 
3) օ դա փո շային
4) ջրային և տրանսպ լան ցեն տար ու ղի նե րով:
 Մար դուց մար դուն հի վան դու թյու նը կա րող է փո խանց վել ա րյան փոխ նե-

րարկ ման և օր գան/ հյուս վածք նե րի փոխ պատ վաստ ման ըն թաց քում: 

Բնական փոխանցման գործընթացը

Գ ծա պատ կեր 9. Բրու ցե լո զի բնա կան փո խանց ման մե խա նիզ մը

 Աղ տոտ ված շր ջա կա մի ջա վայ րից վա րակ ման դեպ քե րը դժ վար է ար-
ձա նագ րել: Փո ղոց նե րը, այ գի նե րը և շու կա նե րը, շր ջա կա մի ջա վայ րի այլ 
օբյեկտ նե րը հիմ նա կա նում ախ տա հար վում են բնա կեց ված վայ րե րով անց-
նող կամ բնա կա վայ րե րին շատ մոտ պահ վող վա րակ ված կեն դա նի նե րի 
կող մից, հատ կա պես, ե թե ար ձա նագր վել են կեն դա նի նե րի վիժ ման դեպ քեր: 
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Վա րա կում կա րող է լի նել ախ տա հար ված փո շու, ախ տոտ ված չոր պա րար-
տա նյու թի ներշնչ ման հետ ևան քով: Շփ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վա-
րակը եր բեմն մաշ կի կամ կեղ տոտ մա կե րես նե րից աչ քի լոր ձա թա ղան թի 
աղ տոտ ման հետ ևանք է: Ջրի աղ բյուր նե րը, օ րի նակ` ջր հոր նե րը, նույն պես 
կա րող են աղ տոտ վել կեն դա նի նե րի վիժ ված զանգ ված նե րով կամ աղ տոտ-
ված տա րածք նե րից ան ձր ևաջ րի ար տա հոս քի պատ ճա ռով: 

Մի շարք մաս նա գի տու թյուն ներ ա ռնչ վում են բրու ցե լո զով վա րակ ման 
մեծ վտան գի հետ, մաս նա վո րա պես` ֆեր մա նե րի աշ խա տա կից նե րը, կեն-
դա նի նե րի՝ հատ կա պես խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, այ ծե րի, 
խո զե րի հետ աշ խա տող նե րը: Ֆեր մեր նե րը, գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի 
աշ խա տող նե րը, կեն դա նի նե րին խնա մող նե րը, ա նաս նա բույծ նե րը, հո վիվ-
նե րը, ա նաս նա բույժ նե րը և ար հես տա կան բեղմ նա վո րում ի րա կա նաց նող 
մաս նա գետ նե րը կա րող են հի վան դա նալ վա րակ ված կեն դա նի նե րի հետ 
ո ւղ ղա կի շփ ման կամ չա փա զանց շատ աղ տոտ ված շր ջա կա մի ջա վայ րի ազ-
դե ցու թյա նը են թարկ վե լու մի ջո ցով: Վա րակ վել հնա րա վոր է ին հա լա ցի այի, 
փո շու, պա տա հա կան կլ ման, հատ կա պես կտր վածք նե րի կամ քերծ վածք-
ների պատ ճա ռով տե ղի ու նե ցող մաշ կի աղ տոտ ման, ի նչ պես նաև կեն դանի 
պատ վաս տա նյու թե րով պա տա հա բար ի նք նաի նա կու լա ցի այի մի ջո ցով: 
Ֆեր մեր նե րի և ա նաս նա բույծ նե րի ըն տա նիք նե րը նույն պես կա րող են վա-
րակ վել, քա նի որ վա րակ վել հնա րա վոր է նաև տնային պայ ման նե րում, ե րբ 
կեն դա նի նե րը գտն վում են բնա կա վայ րե րին շատ մոտ: Հատ կա պես ե րե խա-
նե րին կա րող է վտանգ սպառ նալ, քա նի որ նրանց հա մար նո րա ծին կամ 
հի վանդ կեն դա նին կա րող է դառ նալ ի րենց սի րե լին, և ա վե լի սերտ շփումը 
պատ ճառ կդառ նա վա րակ ման հա մար: Ո րոշ տա րա ծաշր ջան նե րում սուր 
ըն թաց քով դեպ քեր դիտ վում են ա ռա վե լա պես ե րե խա նե րի մոտ, քա նի որ 
մեծա հա սակ ներն ըն կա լու նակ չեն կամ քրո նիկ հի վանդ ներ են: Բրու ցե լո զով 
վա րակ ման ա ռա վել մեծ վտան գի են են թարկ վում նաև այն լա բո րա տո րիա-
նե րի մաս նա գետ նե րը, որ տեղ պատ շաճ մա կար դա կով չեն պահ պան վում 
կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա հով ման պա հանջ նե րը: Կեն դա նի պատ-
վաս տա նյու թե րի պատ րաս տու մը և օգ տա գոր ծու մը նույն պես վտան գա վոր է: 
Պատ վաս տու մային Բրու ցել լա ա բոր տուս S19 և Բրու ցել լա մե լի տեն սիս ՌԵՎ 
1-ը (Rev1) շտամ նե րը լի ո վին ա վի րու լենտ չեն մարդ կանց հա մար: Բրու ցել-
լա ա բոր տուս ՌԲ 51-ը (RB51) ցածր ախ տած նու թյուն ու նի, սա կայն հա վա նա-
կան վտանգ է ներ կա յաց նում պա տա հա կան նե րարկ ման դեպ քում: Այն նաև 
կա յուն է ռի ֆամ պի ցի նի նկատ մամբ: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում հար կա վոր 
է խու սա փել ախ տո րո շիչ հա կա ծին նե րի պատ րաստ ման հա մար վի րու լենտ 
ման րէ նե րի օգ տա գոր ծու մից: 
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Վարակի ներթափացման ուղիները

Գ ծա պատ կեր 10. Բրուցելոզի վա րա կի ներ թա փանց ման ու ղի նե րը

Սնն դի մի ջո ցով վա րա կի փո խան ցու մը հիմ նա կա նում ար ձա նագր վում է 
քա ղա քաբ նակ նե րի մոտ: Վա րա կի հիմ նա կան պատ ճա ռը ջեր մային մշակ-
ման չեն թարկ ված կա թի և դրա նից պատ րաստ ված կաթ նամ թեր քի օգ տա-
գոր ծումն է: Հատ կա պես վտան գա վոր է կո վի, ոչ խա րի, այ ծի կամ ո ւղ տի՝ 
Բրու ցել լա մե լի տեն սիս տե սա կով աղ տոտ ված կա թը: Նման կա թից պատ-
րաստ ված կա րա գը, սե րուց քը կամ պաղ պա ղա կը նույն պես վտան գա վոր են: 
Սո վո րա բար մսամ թեր քի մի ջո ցով վա րակն ա վե լի հազ վա դեպ է փո խանց-
վում, քա նի որ մի սը հիմ նա կա նում հում վի ճա կում չի կի րառ վում սնն դային 
ռա ցի ո նում:

 Վա րա կի փո խանց ման մեջ ո րո շա կի նշա նա կու թյուն ու նեն սե զո նային 
գոր ծոն նե րը` բա րե խա ռը կամ սա ռը կլի մայով ե րկր նե րում դիտ վում է բրու-
ցե լո զի սե զո նայ նու թյուն գար նան և ամ ռան ա միս նե րին: Ֆեր մա յում պահ վող 
կեն դա նի նե րի շր ջա նում վի ժում նե րի և ծնն դա բե րու թյուն նե րի թվի ա մե նա-
մեծ ա ճը և կեն դա նի նե րին խնա մող նե րի ու կաթն օգ տա գոր ծող նե րի վա րակ-
վե լու ա մե նա բարձր մա կար դա կը ար ձա նագր վում է այդ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում: Հա վա նա բար, դա բա ցատր վում է խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 
մոտ դի եց ման (լակ տա ցի այի) փու լի ա վե լի եր կար տևո ղու թյամբ: Ար ևա դար-
ձային և մեր ձար ևա դար ձային ե րկր նե րում, որ տեղ զար գա ցած է ա նաս նա-
պա հու թյու նը, բրու ցե լո զի բռն կում նե րը սե զո նայ նու թյուն չու նեն: 
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Ա րյան փոխ նե րարկ ման ժա մա նակ վա րա կի փո խան ցու մը շատ հազ վա-
դեպ է պա տա հում: Գրանց վել են պա տա հա կան դեպ քեր, ո րոնց ժա մա նակ 
փո խանց ման ե ղա նակ է հան դի սա ցել սերտ ան ձնա կան կամ սե ռա կան շփու-
մը: Դո նո րա կան ա րյու նը կամ հյուս ված քի փոխ պատ վաս տու մը հա մար վում 
են վա րա կի փո խանց ման ա վե լի կար ևոր ե ղա նակ: Հատ կա պես մեծ վտանգ է 
ներ կա յաց նում ո սկ րա ծու ծի փոխ պատ վաս տու մը: Ա րյան և հյուս ված քի դոնոր-
նե րին խոր հուրդ է տր վում հե տա զոտ վել բրու ցե լո զի նկատ մամբ՝ վա րա կի 
հա վա նա կա նու թյու նը բա ցա ռե լու նպա տա կով: Բրու ցե լո զով հի վանդ նե րին 
խնա մող նե րին վա րա կի փո խան ցու մը խիստ ան հա վա նա կան է, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, հար կա վոր է ձեռ նար կել ը նդ հա նուր նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ: 
Նման հիվանդ նե րից վերց րած նմուշ նե րի մշակ մամբ զբաղ վող լա բո րա տո-
րիայի աշ խա տա կից նե րը գտն վում են ա վե լի մեծ վտան գի ներ քո: Հազ վա դեպ 
հան դի պում են նաև փո խանց ման ջրային և տրանսպ լա ցեն տար ու ղի նե րը: 

7.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյուն ներ ըն դուն ված՝ բրու ցե լո զի կաս կա ծով կամ հաս տատ ված ախ տո րոշ-
մամբ հի վանդ նե րի մա սին տվյալ նե րը հա ղորդ վում են ՀՀ ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րու թյուն:

Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րում բրու ցե լո զի կաս կա ծե լի կամ հաս տատ ված դեպ քե րը և դրա նից 
մահ վան դեպ քերն ան հա տա պես հաշ վառ վում են:

Բ րու ցե լո զի ե զա կի և խմ բային դեպ քե րի հետ շփում ու նե ցող՝ ա ռող-
ջա պա հու թյան ո լոր տի աշ խա տող նե րի շր ջա նում, բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան հա կա հա մա ճա րա կային 
ռե ժի մի հար ցե րով պա տաս խա նա տո ւի կող մից, ի րա կա նաց վում է ա ռող ջու-
թյան մո նի թո րինգ:

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյու նը տվյալ նե րի ըն թա ցիկ հա վա-
քագ րումն է, խմ բա վո րու մը, վեր լու ծու թյու նը և մեկ նա բա նու մը, ի նչ պես նաև 
հա տուկ հի վան դու թյուն նե րի և ախ տան շան նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան ա րագ տրա մադ րումն այն ան ձանց, ով քեր դրանց կա րիքն ու նեն, որ-
պես զի ձեռ նար կեն հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ: Հս կո ղու թյան հա-
մա կար գի հիմ նա կան նպա տակն է ո րո շել հի վան դու թյուն նե րին հա կազ դե լու 
հա մար ձեռ նարկ վող ան հա պաղ և եր կա րատև գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի նչ պես նաև տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան, ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ ման ման, այ լընտ-
րան քային գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նարկ ման ու դրանց հա վա նա կան ծախ-
սե րի և օ գուտ նե րի ո րոշ ման մի ջո ցով մատ չե լի ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծումն 
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օպ տի մա լաց նե լու նպա տա կով: Ի նչ վե րա բե րում է բրու ցե լո զին, ա պա ա ռող-
ջա պա հու թյան և ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ-
ցու թյան վրա հիմն ված ար դյու նա վետ հս կո ղու թյան հա մա կար գը հա մար-
վում է ցան կա ցած հս կո ղու թյան կամ վե րաց ման ծրագ րի նա խա պայ ման: 
Հս կո ղու թյան հա մա կար գը հա մա պա տաս խա նեց վում է հի վան դու թյանը 
դի մա կայե լու հա մար ըն դուն ված ռազ մա վա րու թյա նը, այն է՝ մարդ կանց 
շրջա նում հի վան դու թյան կան խար գե լում և կեն դա նի նե րի շր ջա նում վա րա-
կի կան խար գե լում, հս կո ղու թյուն և վե րա ցում: Հս կո ղու թյան հա մա կար գի 
տե սա կը ո րո շող այլ գոր ծոն նե րից են ա նաս նա բու ծու թյան հա մա կար գե րը, 
ա ռև տու րը և ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և հս կո ղու թյան ո րա կը: 
Հս կո ղու թյու նը կազ մա կերպ վում է տար բեր ո լորտ նե րի շա հագր գիռ կա ռույց-
նե րի հետ հա մա տեղ՝ սահ մա նե լով կոնկ րետ նպա տա կը, գոր ծըն թաց նե րը, 
մի ջո ցա ռում նե րը: 

Տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րու մը և տվյալ նե րի կա ռա վա րու մը ծախ սա-
տար գոր ծըն թաց է, այդ պատ ճա ռով հար կա վոր է հա վա քագ րել մի այն ա ռա-
վել ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը, ո րի ար դյուն քում ո րո շում են ան հրա-
ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը: 

Հս կո ղու թյան հա մա կար գը լի նում է պա սիվ կամ ակ տիվ: Պա սիվ հա-
մա կար գի դեպ քում տվյալ նե րը մա տա կա րար վում են հա մա կար գի կող մից: 
Պասիվ հա վա քագր ված տվյալ նե րի հիմ նա կան աղ բյուր ներն ե ն՝ ա ռող ջու-
թյան ա ռաջ նային պահ պան ման կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ա նաս նա բու ժա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րը, հի վան դա նոց նե րը, հան րային ա ռող ջա պա հա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րը, ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րի ա նե րը, սա նի տա րա-
կան կա րան տի նային կե տե րը: 

Ակ տիվ հա մա կար գը կի րա ռե լի է նպա տա կային ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
հա մար՝ տվյալ նե րի պա սիվ հա վա քագ րու մը գնա հա տե լու, փորձ նա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու, ի նչ պես նաև գնա հա տե լու հա մար: 

Հս կո ղու թյու նը մարդ կանց շր ջա նում: Ար դյու նա վետ հս կո ղու թյան հիմ-
քում ըն կած է հի վան դու թյան դեպ քի սահ մա նու մը, ո րը նե րա ռում է կլի նի կա-
կան և/ կամ լա բո րա տոր չա փա նիշ նե րի ամ բող ջու թյու նը: 

Հի վան դու թյան դեպ քե րի մո նի թո րին գը, ո րի մա սին հաշ վետ վու թյուն նե-
րը ներ կա յաց վում են բժիշկ նե րի, կլի նի կա նե րի և հի վան դա նոց նե րի կող մից, 
կա րող են վկայել բնակ չու թյան շր ջա նում հի վան դու թյան ար ձա նագր ման 
մա սին: Քա նի որ բրու ցե լո զի մա սին տե ղե կատ վու թյունն ը նդ հա նուր առ-
մամբ թե րի է, գրե թե ան կա րե լի է տալ հի վան դա ցու թյան ճշգ րիտ քա նա կա-
կան պատ կե րը: Թեթև դեպ քե րը հիմ նա կա նում սխալ են ախ տո րոշ վում, կամ 
դրանց մա սին չի զե կուց վում:

 Բարձր ռիս կային խմ բե րի, ի նչ պես նաև ա րյան դո նոր նե րի կամ հղի կա-
նանց, ո րոնք պատ րաստ են հե տա զոտ վե լու, հս կո ղու թյան տվյալ նե րը կա րող 
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են ակ տիվ կեր պով հա վա քագր վել կլի նի կա կան և շճա բա նա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի օգ նու թյամբ: Հս տակ կլի նի կա կան նշան նե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով նման հե տա զո տու թյուն նե րը պետք է կախ ված լի նեն շճա բա-
նա կան թես տե րից: Վեր ջինս պետք է զգու շու թյամբ մեկ նա բա նել, քա նի որ 
խաչաձև ռե ակ ցի այի մեջ մտ նող Սալ մո նե լա 0:30, Է շե րի խի ա կո լի O:157, Յեր-
սի նի ա էն տե րո կո լի տի կա 0:9 ման րէ նե րով վա րա կու մը կա րող է հան գեց նել 
կեղծ դրա կան ռե ակ ցի ա նե րի: Այն պի սի հե տա զո տու թյուն ները, ի նչ պի սին է 
Ռոզ-Բեն գա լի թես տը, պետք է լրաց վեն այլ հա տուկ թես տե րով, օ րի նակ՝ IgG 
և IgA հայտ նա բեր ման ELISA թես տե րով: 

Բ նակ չու թյան ման րէ ա բա նա կան հե տա զո տու մը պրակ տիկ չէ հս կո ղու-
թյան նպա տակ նե րի հա մար, սա կայն մարդ կան ցից ի զո լաց ված կուլ տու րա-
նե րը պետք է նույ նա կա նաց վեն մինչև բի ո վա րի մա կար դա կը՝ հնա րա վո րու-
թյուն տա լով հս կել աղ բյուր նե րը և ո րո շել կա պը կեն դա նի նե րի շր ջա նում 
ար ձա նագր ված բռն կում նե րի հետ: 

Ո րոշ ե րկր նե րում հա մա ճա րա կա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
հա մար լայ նո րեն կի րառ վում է ներ մաշ կային թես տը: Նման թեստն ա վե լի 
դժվար է մեկ նա բա նել, քան շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, լա վա գույն 
դեպ քում այն ցույց է տա լիս ան ցած վա րա կը: Ներ մաշ կային թես տը կա րող 
է նաև խթա նել հա կա մար մին նե րի ա ռա ջա ցու մը, ո րոնք ազ դում են հա ջոր-
դող շճա բա նա կան թես տե րի ար դյունք նե րի վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այն տեղ, 
որ տեղ չեն կա րող կի րառ վել այլ մե թոդ ներ, օ րի նակ՝ լա բո րա տոր սար քա վո-
րում նե րի պա կաս, հա մա պա տաս խան հա կա ծին նե րով ներ մաշ կային թես տը 
կա րող է հս տակ ցույց տալ բնակ չու թյան շր ջա նում վա րակ ման մա կար դա կը:

Հս կո ղու թյու նը կեն դա նի նե րի շր ջա նում: Կեն դա նի նե րի մոտ բրու ցե լո զի 
մա սին տվյալ նե րը հա վա քագր վում են ակ տիվ և պա սիվ մե թոդ նե րով.

1)  Տա րած քային հե տա զո տու թյուն ներ` տվյալ աշ խար հագ րա կան տա-
րած քում կեն դա նա կան բո լոր հո տե րի կամ նա խիր նե րի սիս տե մա տիկ հե-
տա զո տու թյուն: 

2)  Ընտր ված հո տի հե տա զո տու թյուն ներ՝ վա րակ ման բարձր վտան գի 
են թա կա կեն դա նի նե րի հե տա զո տու թյուն, օ րի նակ՝ հո տեր, ո րոնք գտն վում 
են վա րակ ված հո տե րի հար ևա նու թյամբ կամ մի ա խառն վում են դրանց հետ:

3)  Ա նաս նա հա մա ճա րա կային հե տա զո տու թյուն ներ՝ վա րակ ված հո տե-
րից կեն դա նի նե րի մուտ քի և ել քի հս կո ղու թյուն (կեն դա նու ա վե լա ցում հոտին 
կամ հո տից կեն դա նու վա ճառք, սպանդ), ի նչ պես նաև մարդ կանց մոտ վա-
րա կի աղ բյու րի հայտ նա բե րում: Այս հե տա զո տու թյուն նե րը կեն դա նի նե րի 
մոտ բրու ցե լո զի առ կա յու թյան ա ռա ջին ա պա ցույցն են:

4)  Պա տա հա կան ը նտր ված հո տե րի հե տա զո տու թյուն ներ, ո րոնց նպա-
տակն է ո րո շել տվյալ տա րած քում հի վան դու թյան նախ նա կան տա րած վա-
ծու թյու նը:



98 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

5)  Կեն դա նի նե րի հե տա զո տու թյուն ներ սպան դա նո ցում: Հս կո ղու թյան 
այս տե սա կը գոր ծում է նախ նա կան տա րած վա ծու թյու նը ո րո շե լու հա մար: 

6)  Կա թի տա րո ղու թյուն նե րից նմու շառ ված կա թի օ ղա կային թեստ (Milk-
ring)` կաթ նա տու կեն դա նի նե րի հո տե րում բրու ցե լո զի տա րած ման նախ նա-
կան աս տի ճա նը ո րո շե լու և հնա րա վոր վա րակ ված հո տե րը հայտ նա բե րե-
լու հա մար: Կա թի տա րո ղու թյուն նե րից կա թի նմուշ նե րը հե տա զոտ վում են 
տարեկան ա ռն վազն ե րեք կամ չորս ան գամ, ի սկ այն հո տե րում, որ տեղ կա թի 
օ ղա կային թես տը դրա կան է, կո վե րը հե տա զոտ վում են ան հա տա կան: Այս 
հե տա զո տու թյու նը շատ զգա յուն է, այդ պատ ճա ռով կեղծ դրա կան թեստեր 
հա ճախ են պա տա հում` հատ կա պես այն տեղ, որ տեղ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա-
սուն նե րի հո տե րը փոքր են, կամ ե րբ կո վե րը պատ վաստ վել են 19 շտա մով:

7)  Վիժ ման ժա մա նակ կա տար վող հե տա զո տու թյուն ներ՝ ո րոշ ե րկր նե-
րում վի ժում նե րի մա սին զե կուց վում է այն լի ա զոր ված ան ձանց, ո րոնք պա-
տաս խա նա տու են հի վան դու թյան հս կո ղու թյան հա մար:

8)  Ա րու կեն դա նի նե րի նկատ մամբ սահ ման ված հս կո ղու թյուն, ո րը ցույց 
է տա լիս հո տում վա րա կի առ կա յու թյու նը: 

9) Հս կո ղու թյան ցան կա ցած ձևի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է 
ա նաս նա տե րե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նից, հնա րա վո րու թյուն նե րից և 
ախ տո րո շիչ ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նից: 

8.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 Մարդ կանց շր ջա նում հի վան դու թյու նը հնա րա վոր է կան խել կամ նվա-
զեց նել ան ձնա կան հի գի ե նայի պահ պան ման, աշ խա տան քային ան վտանգ 
կա նոն նե րի ներդր ման շնոր հիվ, ի նչ պես նաև շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ-
պա նու թյամբ և լի ար ժեք ջեր մային մշակ ման են թարկ ված սնն դի՝ մսե ղիք, 
կաթ, կաթ նամ թերք, օգ տա գործ մամբ: Այն ե րկր նե րում, որ տեղ տա րած ված 
է ա նաս նա պա հու թյու նը, վա րա կու մը հնա րա վոր է աշ խա տա վայ րում և աղ-
տոտ ված սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման մի ջո ցով: 

Աշ խա տան քի հի գի ե նա: Ֆեր մեր նե րի, գյու ղատն տե սու թյան աշ խա տող-
նե րի, կեն դա նի նե րին խնա մող նե րի, ա նաս նա բույծ նե րի, հո վիվ նե րի, խու-
զող նե րի, խո զա րած նե րի, ա նաս նա բույժ նե րի մոտ բրու ցե լոզ հի վան դու թյուն 
ա ռա վել հա ճախ է ար ձա նագր վում: Լա բո րա տո րի այի աշ խա տող նե րը կա րող 
են վա րակ վել ախ տա հար ված նմուշ նե րի և հա րուց չի կուլ տու րա նե րի մի ջո-
ցով՝ կա՛մ ախ տո րոշ ման գոր ծըն թաց նե րի, կա՛մ, օ րի նակ, պատ վաս տա նյու թի 
պատ րաստ ման ըն թաց քում: Կեն դա նի պատ վաս տա նյու թե րի պատ րաս տու-
մը և օգ տա գոր ծու մը նույն պես ո րոշ չա փով վտան գա վոր է: 
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Անձ նա կան հի գի ե նա և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ: Բո լոր այն ան-
ձինք, ով քեր շփ վում են բրու ցե լո զով հի վանդ կամ կաս կա ծե լի կեն դա նի ների 
հետ, աշ խա տանքն ի րա կա նաց նում են հա մա պա տաս խան պաշտ պա նիչ 
ար տա հա գուս տով, նե րա ռյալ` կոմ բի նե զոն, ռե տի նե կամ մոմ լա թե գոգ նոց, 
ռետի նե ձեռ նոց ներ և կո շիկ ներ, ի նչ պես նաև աչ քե րի պաշտ պա նու թյան հա-
մար նա խա տես ված մի ջոց ներ (պաշտ պա նիչ դի մակ, ակ նոց ներ): Վա րա կի 
վտան գը հատ կա պես մեծ է վի ժած կեն դա նի նե րի կամ ծնն դա բե րող կեն-
դա նի նե րի հետ գործ ու նե նա լիս, սա կայն վտան գա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րը 
նե րա ռում են նաև վա րակ ված կեն դա նի նե րի հետ շփումն այլ հան գա մանք-
նե րում, օ րի նակ՝ խուզ ման, ա նաս նա բու ժա կան զնն ման, պատ վաստ ման, 
բուժ ման, վա րա կա զերծ ման, ի նչ պես նաև աղ տոտ ված շի նու թյան մաքր ման 
դեպ քում: Աշ խա տան քային հա գուս տը հար կա վոր է պա հել հա տուկ սե նյա-
կում: Օգ տա գոր ծե լուց հե տո դրանք պետք է վա րա կա զեր ծել ջեր մային մշակ-
մամբ (ե ռա ցում կամ շո գե հա րում)՝ վա րա կա զեր ծե լով ֆոր մալ դե հի դով կամ 
ը նկղմե լով հա մա պա տաս խան կոն ցենտ րա ցի այով վա րա կա զեր ծող լու ծույ-
թի մեջ (յո դո ֆոր, ֆե նո լային օ ճառ, քլո րա մին կամ հի պոք լո րիդ): Հա տուկ 
ուշադ րու թյուն պետք է դարձ նել կո շիկ նե րի վա րա կա զերծ մա նը՝ ա պա հո-
վե լով վա րա կի տա րած ման կան խու մը շի նու թյու նից դուրս: Աշ խա տող նե րի 
հա մար ա պա հով վում է ա զատ մուտ քը լվա ցա րան ներ կամ ջր ցո ղա րան ներ: 
Ձեռ քե րը հար կա վոր է ո ղո ղել 1% քլո րա մի նի լու ծույ թով (կամ ՀՀ ԱՆ կող մից 
թույ լատր ված մեկ այլ վա րա կա զեր ծող նյու թով), լվա նալ օ ճա ռով, ջրով, այ-
նու հետև մշա կել փափ կեց նող կրե մով: Մաշ կի բո լոր վնաս վածք նե րը, օ րի-
նակ՝ կտր վածք նե րը կամ քերծ վածք նե րը, մշակ վում են հա կա սեպ տիկ մի ջո-
ցով՝ յո դի թուր մով, և ծածկ վում վի րա կա պով կամ սպե ղա նի ով: Հատ կա պես 
կար ևոր վում է աչ քե րի պաշտ պա նու թյու նը, քա նի որ աչ քե րի ախ տա հա րու մը 
վա րակ ման տե սա կե տից մեծ վտանգ է ներ կա յաց նում: Վա րա կիչ նյու թի ցայ-
տե լու դեպ քում աչ քե րը պետք է ամ բող ջո վին ո ղո ղել հո սող ջրով և քլո րամ-
ֆե նի կո լի կամ տետ րա ցիկ լի նի աչ քի կա թիլ նե րով, կամ օգ տա գոր ծել քսու քը: 
Չո րաց րած կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րից ան ջատ ված աե րո զոլ նե րի և վիժ-
ման, ծնն դա բե րու թյան կամ սպան դի ժա մա նակ ար տա նետ ված հյուս վածք-
նե րից ա ռա ջա ցած աե րո զոլ նե րի ին հա լա ցի ան պետք է կան խել հա մա պա-
տաս խան ռես պի րա տոր նե րով: Այն ֆիլտ րե րը, ո րոնց մեջ կու տակ վում են 
ման րէ նե րը, կա նո նա վոր պետք է փո խել, ի սկ սար քա վո րու մը վա րա կա զեր-
ծել քի մի ա կան կամ գո լոր շային մե թո դով: Ա նձ նա կազ մի նկատ մամբ սահ-
ման վում է բժշկա կան հս կո ղու թյուն` պար բե րա կան շճա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի կազ մա կերպ մամբ: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն ներ ան-
հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել նոր ըն դուն վող ան ձնա կազ մի նկատ մամբ` մինչ 
աշ խա տան քի անցնե լը: Ան մի ջա պես կազ մա կերպ վում է այն աշ խա տակ ցի 
բու ժու մը, ո րի մոտ զար գա նում է հի վան դու թյու նը:
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 Ֆեր մայի հա կա հա մա ճա րա կային ռե ժի մի և սա նի տա րա-ա նաս նա բու-
ժա կան պայ ման նե րի պահ պա նում: Ֆեր մայի աշ խա տող նե րը և հատ կա պես 
կեն դա նի նե րին խնա մող նե րը աշ խա տանքն ի րա կա նաց նում են հա մա պա-
տաս խան պաշտ պա նիչ ար տա հա գուս տով, քա նի որ հնա րա վոր է շփում 
վա րակ ված կեն դա նի նե րի հետ կամ, ե թե շր ջա կա մի ջա վայրն աղ տոտ վել 
է բրու ցե լո զով հի վանդ կեն դա նի նե րի կեն սա բա նա կան ար տա զա տուկ նե-
րով, վի ժում նե րի կամ ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ ա ռա ջա ցած նյու թե րի 
պատ ճա ռով: Ե րբ կեն դա նին վի ժում կամ ծնն դա բե րում է, Բրու ցել լայի ման-
րէ նե րի տա րա ծու մը հաս նում է ա ռա վե լա գույն մա կար դա կի, այդ դեպ քում 
հատ կա պես կար ևոր է կրել պաշտ պա նիչ հա գուստ: Վի ժած պտուղ նե րը, 
ըն կեր քը և աղ տոտ ված գո մափ ռոց նե րը հա վաք վում են հեր մե տիկ տա րո-
ղու թյուն նե րում (կոն տեյ ներ նե րում) և հե ռաց վում այր ման ե ղա նա կով: Ջրից 
հե ռու գտն վող վայ րե րում ախ տա հա նիչ նյու թով (հան գած կիր) խոր թա-
ղու մը նույն պես ըն դու նե լի տար բե րակ է: Այն տեղ, որ տեղ տե ղի է ու նե ցել 
վի ժում կամ վա րակ ված ծնունդ, հար կա վոր է վա րա կա զեր ծել (հի պոք լո-
րի դով, յո դո ֆո րով կամ ֆե նո լային վա րա կա զեր ծող նյու թով): Աղ տոտ ված 
նյու թի տե ղա փոխ ման հա մար նա խա տես ված գյու ղատն տե սա կան գոր-
ծիք նե րը օգ տա գոր ծու մից հե տո վա րա կա զեր ծում ե ն՝ ը նկղ մե լով վա րա-
կա զեր ծող հա մա պա տաս խան նյու թի մեջ (յո դո ֆոր, ֆե նո լային օ ճառ կամ 
ջրի կաց րած կաուս տիկ սո դա): Գո մաղ բը մաքր վում է ա մեն օր և պահ վում 
մե կու սաց ված վայ րում, մինչև բնա կան ճա նա պար հով քայ քա յու մը (հա-
վա նա կան է, որ այդ գոր ծըն թա ցը կա րող է տևել գրե թե մեկ տա րի) կամ 
այ րու մը կամ օգ տա գոր ծու մից ա ռաջ ը նկղ մու մը վա րա կա զեր ծող նյու թի 
մեջ: Ջրա հե ռաց ման հա մա կար գի ջրե րը կա րող են եր կար ժա մա նակ վա-
րակ ված լի նել, հատ կա պես` ցածր ջեր մաս տի ճա նում: Բրու ցել լայի ման րէ-
նե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցը կա րե լի է ա րա գաց նել կալ ցի ու մի ցի ա նա-
մի դով կամ քսի լո լով, սա կայն նյու թը հար կա վոր է պա հել ա ռն վազն վեց 
ա միս: Այն տրանս պոր տային մի ջոց նե րը, ո րոնք մուտք են գոր ծում կամ հե-
ռա նում են վա րակ ված տա րածք նե րից, ան ցնում են վա րա կա զեր ծող նյու-
թի ոչ խոր ջրհոր դա նով կամ հա մա պա տաս խան վա րա կա զեր ծող նյու թի 
մեջ ը նկղմ ված պե նոպ լաս տով: Այն պա հեստ նե րը, որ տեղ ե ղել է բրու ցել-
լայով վա րակ ված կեն դա նի նե րի մսե ղիք, չեն հա մալր վում նոր պա շար նե-
րով, մինչև մաքր ման և վա րա կա զերծ ման միջև չորս շա բա թյա ժամ կե տը: 
Օ ժան դակ բան վոր նե րը (օ րի նակ՝ շի նա րար ներ, ջր մու ղա գործ ներ, է լեկտ-
րիկ ներ) մուտք չեն գոր ծում այն տա րածք նե րը, ո րոնք դեռևս չեն ախ տա-
հան վել: Կրծող նե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը հար կա վոր է մե ծաց նել, ի սկ 
մի ջատ նե րի թա փան ցու մը հասց նել նվա զա գույ նի՝ կի րա ռե լով մի ջատ նե րի 
դեմ հա տուկ ցան ցեր, ռե պի լի ենտ ներ և մի ջատ նե րի վե րաց ման հա մար նա-
խա տես ված այլ մի ջոց ներ: 
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Քոչ վոր կամ կի սա քոչ վոր պայ ման նե րում բրու ցե լո զի կան խար գե լու մը: 
Կի սա քոչ վոր կամ քոչ վոր բնակ չու թյան կող մից, նույ նիսկ ո րոշ զար գա ցած 
ե րկր նե րում, չեն պահ պան վում պա հե լու հա մար նա խա տես ված սա նի տա-
րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րը: Ի րա վի ճակն ա վե լի է բար դա նում, ե րբ ա նաս նա-
բու ծու թյամբ զբաղ վում են լի ա կա տար քոչ վոր պայ ման նե րում, չոր և կի սա-
չոր կլի մայով տա րա ծաշր ջան նե րում: Նման դեպ քե րում գրե թե հնա րա վոր 
չէ պահ պա նել սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման ներն այն չա փով, որ քան պա-
հանջ վում է վա րա կի կան խար գել ման հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հի վան դու-
թյան ազ դե ցու թյան նվա զեց ման ո ւղ ղու թյամբ կա րող են քայ լեր ձեռ նարկ վել՝ 
կր թե լով բնակ չու թյա նը հի վան դու թյան և դրա փո խանց ման ու ղի նե րի վե րա-
բե րյալ: Այդ պի սի դեպ քե րում մե ծա հա սակ նե րի մեծ մասն ար դեն ի սկ վա րակ-
ված է բրու ցե լո զով և, հա վա նա բար, ու նի ձևա վոր ված ո րո շա կի ի մու նի տետ: 
Նման պայ ման նե րում հի վան դու թյու նը ազ դում է հիմ նա կա նում ե րեխա նե րի 
վրա: Այս դեպ քում ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է հե ռու պա հել նորա ծին կամ 
վեր ջերս վի ժած կամ ծնն դա բե րած կեն դա նի նե րի հետ շփու մից: Չնա յած 
մշա կու թային ա վան դույթ նե րը դժ վար է փո փո խել, այ նո ւա մե նայ նիվ չպետք 
է խրա խու սել հում կա թի, ա րյան կամ մսի օգ տա գոր ծու մը:

Մ սի մշակ ման հաս տա տու թյուն նե րում և գոր ծա րան նե րում սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րի ձեռ նար կում: Բրու ցել լա մե լիտեն-
սիս կամ Բրու ցել լա ա բոր տուս տե սակ նե րով վա րակ ված խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րը, այ ծե րը և ոչ խար նե րը, ի նչ պես նաև Բրու ցել լա սո ւի սով վա-
րակ ված խո զե րը վտան գա վոր են հատ կա պես սպան դի ժա մա նակ: Հիվան-
դու թյան բակ տե րե մի այի փու լում ման րէ նե րը տա րած վում են օր գան-համա-
կար գե րի հյուս վածք նե րում, հատ կա պես` կաթ նա գեղ ձե րի, ար գանդի և 
ա մոր ձի նե րի: Նոր վի ժած կամ ծնն դա բե րած կեն դա նի նե րը կա րող են ա վե լի 
մեծ տա րածք ներ ախ տա հա րել: Բրու ցել լա մե լի տեն սի սով վա րակ ված խոշոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը, հատ կա պես` հղի, կաթ նա տու, կե րակ րող, տա-
րա ծում են հս կա յա կան քա նա կու թյամբ ման րէ ներ: Հի վանդ կեն դա նի ները 
մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում սպան դա նո ցում աշ խա տող նե րի հա մար: Ե թե 
հայտ նի է, որ կեն դա նի նե րը վա րակ ված են, ա պա դրանց ան հրա ժեշտ է մոր-
թել այդ նպա տա կին ծա ռայող սպան դա նո ցում, որ տեղ աշ խա տում է հա տուկ 
վե րա պատ րաստ ված ան ձնա կազմ, և որ տեղ կան հա մա պա տաս խան սար-
քա վո րում ներ: Մսա գործ նե րը աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում են ան հա-
տա կան պաշտ պա նիչ ար տա հա գուս տով, նե րա ռյալ` ան ջրա թա փանց աշ-
խա տան քային կոմ բի նե զոն կամ գոգ նոց , հա տուկ կո շիկ ներ, ռես պի րա տոր և 
պաշտ պա նիչ դի մակ  կամ ակ նոց : Ա նհ րա ժեշտ է կրել նաև ռե տի նե ձեռ նոց-
ներ և օ ղազ րա հա վոր պաշտ պա նիչ գոր ծիք ներ` պա տա հա կան կտր վածք-
նե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով: Աշ խա տա վայ րում ար գել վում է ու տել, 
խմել և ծխել: Սն վե լու, ծխե լու, պաշտ պա նիչ ար տա հա գուս տի, գոր ծիք նե րի 
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վա րա կա զերծ ման, ի նչ պես նաև ան ձնա կազ մի լվաց վե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է ա ռանձ նաց նել հա մա պա տաս խան շի նու թյուն ներ: Ե թե չկան հա տուկ 
նա խագծ ված սպան դա նոց ներ, վա րակ ված կեն դա նի նե րի մոր թը կազ մա-
կերպ վում է աշ խա տան քային օր վա վեր ջում՝ ա ռողջ կեն դա նի նե րի մոր թից 
հե տո: Յու րա քան չյուր աշ խա տան քային օր վա վեր ջում տա րածք նե րը և սար-
քա վո րում նե րը պետք է ամ բող ջո վին մաքր վեն և վա րա կա զերծ վեն: Կեն դա-
նա կան հյուս վածք նե րը և հե ռաց ման հա մար նա խա տես ված մնա ցորդ նե րը 
պահ վում են հեր մե տիկ փակ վող կոն տեյ ներ նե րում, օ րի նակ՝ պլաս տիկ պա-
յու սակ նե րում, ո րոնք հե տո այ րում են: Հար կա վոր է սահ մա նա փա կել աշ խա-
տող նե րի մուտ քը դե պի այն տա րածք ներ, որ տեղ կան վա րակ ված կեն դա նի-
ներ: 18 տա րե կա նից ցածր ան ձանց և հղի կա նանց մուտ քը պետք է ար գե լել: 
Հնա րա վո րու թյան դեպ քում ան ձնա կազ մի կազ մում հար կա վոր է ը նդ գր կել 
այն ան հատ նե րին, ո րոնք բրու ցել լայով նախ կին վա րակ ման շճա բա նա կան 
հետա զո տու թյան վե րա բե րյալ ու նեն հա մա պա տաս խան տվյալ ներ: Ա նձ-
նա կազ մը մշ տա պես գտն վում է բժշ կա կան հս կո ղու թյան տակ: Հի վան դու-
թյան ախ տա ն շան նե րի ար ձա նագր ման դեպ քում հի վանդ նե րը են թարկ վում 
են հա մա պա տաս խան հա կա բի ո տի կային բուժ ման: Բո լոր աշ խա տող նե-
րին և հատ կա պես հղի կա նանց հար կա վոր է տե ղե կաց նել վա րա կի հետ 
ա ռնչվող վտանգ նե րի մա սին: Ի մու նային հա մա կար գի վի ճա կի վրա ազ դող 
պայ ման նե րի վե րա բեր յալ (օ րի նակ՝ հղի ու թյուն, ի մու նա սուպ րե սո րային դե-
ղեր, նեոպ լազ մա ներ և այլն) հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը տրա-
մադրվում է բո լոր աշ խա տող նե րին: Ա նձ նա կազ մի ան դամ նե րի ան ձնա կան 
տվյալ ներն ան հրա ժեշտ է տրա մադ րել կազ մա կեր պու թյան բու ժանձ նա կազ-
մին (բ ժիշկ նե րին), որ պես զի նրանք կա րո ղա նան ստա նալ հա մա պա տաս-
խան բժշ կա կան խորհր դատ վու թյուն և ցու ցում ներ: Աշ խա տան քային ան-
վտանգ, սա նի տա րա հի գի ե նիկ և կեն սանվ տան գու թյան պա հանջ նե րի պահ-
պան ման վե րա բե րյալ ու սու ցու մը պետք է լի նի շա րու նա կա կան, հատ կա պես` 
նոր ան ձնա կազ մի հա մար: 

Լա բո րա տո րի ա յում ձեռ նարկ վող ան վտան գու թյան մի ջոց ներ: Բրու ցե լո-
զի հա րու ցի չը` բրու ցել լան, մտ նում է Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյան սահ մա նած՝ ախ տած նու թյան 3-րդ, ի սկ Ան կախ պե տու-
թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ո րոշ ե րկր նե րում ըն դուն ված դա սա կարգ-
ման` 2-րդ խմ բի մեջ, այ սինքն՝ ախ տա ծին ներ, ո րոնք մեծ վտանգ են ներ-
կա յաց նում աշ խա տո ղի հա մար: Բրու ցե լո զը լա բո րա տո րի ա յում ա ռա վել 
հեշ տու թյամբ ձեռք բեր վող վա րակ նե րից է: Վտան գի աս տի ճա նը տար բեր 
է լինում, այն կախ ված է ոչ մի այն ման րէ ի վի րու լեն տու թյու նից (Բ րու ցել լա 
մե լի տեն սիս և Բրու ցել լա սո ւիս տե սակ ներն ա մե նավ տան գա վոր ներն են 
մար դու հա մար), այլ նաև մշակ վող նյու թի մեջ ման րէ նե րի թվից: Թե՛ շճա-
բա նա կան, և թե՛ ման րէ ա բա նա կան ախ տո րոշ ման հա մար նա խա տես ված 
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ա րյան նմուշ նե րը և բիոպ սի այի նյու թը հազ վա դեպ են բրու ցել լա ման րէ-
ներ պա րու նա կում այն պի սի բա վա րար քա նա կու թյամբ, ո րը վտան գա վոր 
է դրանց մշակ մամբ զբաղ վող ան ձնա կազ մի հա մար: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ան հրաժ շետ է բրու ցե լո զի հա րու ցիչ նե րի հետ աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր-
պել լա բո րա տո րիա նե րում, որ տեղ ա պա հով վում է Կեն սանվ տան գու թյան 
պահ պան ման 2-րդ մա կար դա կը: Սո վո րա բար դրանք մշակ վում են ը նդ հա-
նուր ախ տո րո շիչ բա ժին նե րում այն պի սի նմուշ նե րի հետ, ո րոնք կա րող են 
պա րու նա կել մար դու նկատ մամբ այլ ախ տա ծին ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րբ 
կուլ տու րա յում ա ճում է բրու ցել լան, ի հայտ են գա լիս մեծ թվով ման րէ ներ, 
և պա հանջ վում են խիստ նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ: Միև նույն ժա մա նակ 
պա հանջ վում են նաև Կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման 3-րդ մա կար դա-
կի սար քա վո րում ներ, փոր ձա ռու թյուն և մի ջամ տու թյուն ներ: Նույ նը վե րա-
բե րում է կեն դա նի նե րի ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ ա ռա ջա ցած նյու թե րի 
մշակ մա նը: Մա կարդ ված ա րյան նմուշ նե րը քիչ վտան գա վոր են, ի սկ կա թի 
նմուշ նե րը՝ ան նշան: Թա ղանթ նե րը, պտ ղի հյուս վածք նե րը և հե ղուկ նե րը 
կա րող են պա րու նա կել բրու ցել լայի մինչև >109 բջիջ` յու րա քան չյուր 1 գրա-
մում: Նման քա նակ գրանցվում է նաև լա բո րա տո րի ա յում ա ճեց րած կուլ-
տու րա նե րը մշա կե լիս: Ստորև նկա րագր ված նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը 
վե րա բե րում են այս վտան գա վոր նյու թի մշակ մա նը: Դրա մա սին ման րա-
մաս նե րը զե տեղ ված են Ա ՀԿ-ի կող մից թո ղարկ ված « Լա բո րա տո րի ա յում 
կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման վե րա բե րյալ ձեռ նար կում» (3-րդ հրա-
տա րա կու թյուն), ո րն ա վե լի ար ժե քա վոր տե ղե կատ վու թյուն է պա րու նա կում 
լա բո րա տո րի ա յում կեն սանվ տան գու թյան վե րա բե ր յալ, պա րու նա կում է նաև 
գրա կա նու թյան ծա վա լուն ցանկ:

Brucella-ի մշակ մամբ զբաղ վող լա բո րա տո րի այի հա մար ֆի զի կա կան 
պա հանջ ներ: Կուլ տու րա նե րի և բարձր տիտր ու նե ցող այլ նյու թե րի, օ րի նակ՝ 
թա ղանթ նե րի, պտ ղի հյուս վածք նե րի և հե ղուկ նե րի մշա կու մը խոր հուրդ է 
տր վում ի րա կա նաց նել Կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման 3-րդ մա կար-
դա կում: Պա հանջ վում է մեկ մուտ քով ա ռան ձին սե նյակ: Կեն սանվ տան գու-
թյան նշա նը, ո րն ար գե լում է ոչ լի ա զոր ված ան ձանց մուտ քը, մշ տա պես ան-
հրա ժեշտ է ցու ցադ րել մուտ քի մոտ: Սե նյակն ա պա հով վում է ե րկդռ նանի 
մուտ քով` օ դային ան ցա խուցն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Օ դա փո խու թյու նը 
սե նյա կային ճն շու մը պետք է պահ պա նի մի փոքր ա վե լի ցածր մա կար դակի 
վրա, քան դրա շուր ջը: Օ դը սե նյա կից հար կա վոր է դուրս բե րել ար տա քին 
հատ վա ծով, օ դային պա րիսպ նե րից և բաց վող պա տու հան նե րից հե ռու, հա-
կա ռակ դեպ քում այն պետք է ման րէ ա զեր ծել ֆիլտր ման մի ջո ցով կամ ջեր-
մամ շակ մամբ: Պա տե րը և պա տու հան նե րը պետք է լի նեն հեր մե տիկ փակ-
ված, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ի րա կա նաց նել մի ջա տա զերծ ման աշ խա-
տանք ներ և վա րա կա զեր ծում: Սե նյա կը պետք է պաշտ պա նել կր ծող նե րից 
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և մի ջատ նե րից: Սե նյա կում պետք է լի նի ճիշտ տե ղադր ված և ստուգ ված 
կեն սանվ տան գու թյան 2-րդ կամ 3-րդ մա կար դա կի պա հա րան: Օ դի ար-
տամ ղու մը պա հա րա նից հար կա վոր է այն պես կա տա րել, որ հնա րա վոր լի նի 
խու սա փել սե նյա կում կամ պա հա րա նի ներ սում (ե րբ այն մի աց ված է) օ դի 
հետ խառն վե լուց: Սե նյա կում ա պա հով վում է լվա ցա րան, ավ տոկ լավ և կուլ-
տու րայի բո լոր պա հանջ նե րի հա մար բա վա րար ին կու բա տո րային տա րածք: 
Լվա ցա րան նե րը տե ղադր վում են մուտ քի մոտ:

 Կեն սանվ տան գու թյան պա հա րան ներ: Կեն սանվ տան գու թյան պա հա-
րան  նե րի ը նտ րու թյան և օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան 
տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց ված է Ա ՀԿ-ի կող մից թո ղարկ ված «Լա բո րա-
տո րի ա նե րում կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման վե րա բե րյալ ձեռ նար-
կում»՝ 3-րդ հրա տա րա կու թյու նում: 

Ընդ հա նուր նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ: Քա նի որ բրու ցե լո զը հա մար վում 
է լա բո րա տո րի ա յում ա ռա վել հա ճախ ձեռք բեր վող վա րակ նե րից մե կը, հար-
կա վոր է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման 
հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րին և սար քա վո րում նե րին: Յու րա քան չյուր 
լա բո րա տո րի ա պետք է ու նե նա գրա վոր սահ ման ված կա նոն ներ, ո րոնք ան-
դրա դառ նում են սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ մա նը (հատ կա պես` աե րո զոլ-
ներ ա ռա ջաց նող սար քա վո րում նե րին), սար քա վո րում նե րի և աղ տոտ ված 
նյու թե րի վա րա կա զերծ մա նը, նմուշ նե րի մշակ մա նը, ար տա հոս քի տա րած ումը 
պահելուն և մաքր մա նը, ի նչ պես նաև թա փոն նե րի մշակ մա նը: Այս կա նոն նե րը 
գր վում են հս տակ և հա մա ռոտ, հեշտ, մատ չե լի և ի րա կա նաց վում են խս տու-
թյամբ: Ի նչ պես նշ վեց վեր ևում, բրու ցել լայի կուլ տու րա նե րի կամ վարակ ված 
թա ղանթ նե րի, պտ ղի հյուս վածք նե րի և հե ղուկ նե րի մշակ մա նը հա մա պա-
տաս խա նում է կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման 3-րդ մա կար դա կը: Ա ՀԿ-ի 
թո ղար կած « Լա բո րա տո րի ա յում կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման վե-
րաբե րյալ ձեռ նար կում»՝ 3-րդ հրա տա րա կու թյու նում, հս տակ ներ կա յաց ված 
են կեն սանվ տան գու թյան պահ պան ման 3-րդ մա կար դա կի, մի ջամ տու թյուն-
նե րի և վա րա կա զերծ ման վե րա բե րյալ ման րա մասն ու ղե ցույ ցեր: 

Ա ռող ջա պա հա կան և բժշ կա կան հս կո ղու թյուն: Բո լոր այն ան ձինք, ով քեր 
աշ խա տում են վի րու լենտ բրու ցել լայի հետ, մշ տա պես գտն վում են բժշ կա-
կան (կ լի նի կա կան և շճա բա նա կան) հս կո ղու թյան տակ: Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում կազ մա կերպ վում է բու ժում:

Սնն դի մի ջո ցով փո խանց վող բրու ցե լո զի կան խար գե լու մը: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ բնակ չու թյան հա մար, ո րն ո ւղ ղա կի շփում չու նի կեն դա նի նե րի հետ, 
բրու ցե լո զի ա մե նա մեծ հնա րա վոր աղ բյու րը ոչ պաս տե րի զաց ված կա թի և 
կաթ նամ թեր քի օգ տա գոր ծումն է: Մի սը նույն պես կա րող է լի նել վա րա կի 
աղ բյուր, հատ կա պես այն ե րկր նե րում, որ տեղ հում կամ կի սաեփ մսամ թերքի 
սպա ռու մն ըն դուն ված է: 
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Կաթ և կաթ նամ թերք; Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, ոչ խար նե րի, 
այ ծե րի, գո մեշ նե րի, եզ նուղ տե րի, ո ւղ տե րի և հյու սի սային եղ ջե րու նե րի 
կաթը կա րող է պա րու նա կել մեծ քա նա կու թյամբ ման րէ ներ: Այն հատ կա-
պես լուրջ վտանգ է ներ կա յաց նում, ե րբ կա թի բա վա կա նին մեծ քա նա կու-
թյունն օգ տա գործ վում կամ կոն ցենտ րաց վում է այլ մթերք նե րի, օ րի նակ՝ 
սե րուցքի կամ պան րի մեջ: Թարմ կա թից պատ րաստ ված փա փուկ պա նի րը 
կա րող է պա րու նա կել մեծ քա նա կու թյամբ բրու ցել լա ման րէ ներ: Հում կա-
թից նման մթեր քի պատ րաս տումն ար գել վում է: Ե թե տե ղա կան սո վո րույթ-
նե րը դժ վա րաց նում են ար գել քը, պա նի րը հար կա վոր է պա հել վեց ա միս, 
նախ քան այն կտրվի սպառ ման: Պինդ պա նիր նե րը, ո րոնք կա րող են են-
թարկ վել կաթ նային և պրո պի ո նային ֆեր մեն տա ցի այի, սո վո րա բար ա վե լի 
քիչ վտան գա վոր են` շնոր հիվ ի րենց թթ վեց ման աս տի ճա նի: Պան րի պատ-
րաստ ման գոր ծըն թա ցից մնա ցած ոչ պաս տե րի զաց ված շի ճու կը կա րող 
է վա րա կը փո խան ցել, ե թե դրա նով կե րակ րել են կեն դա նի նե րին: Պան րի 
պատ րաստ ման մեջ օգտա գործ վող ռե նի նը նույն պես կա րող է ծա ռայել որ-
պես վա րակի աղ բյուր, ե թե այն պատ րաստ ված է բրու ցել լայով վա րակ ված 
կեն դա նի նե րի ստա մոքս նե րից: Կա րա գը, թթ վեց ված կա թը, թթ վա սե րը և 
յո գուր տը նույն պես կա րող են են թարկ վել թթ վեց ման, ո րոնք բա վա կա նին 
կն վա զեց նեն բրու ցել լա ման րէ նե րի պա րու նա կու թյու նը: Վա րակ ված կա թից 
պատ րաստ ված պաղ պա ղա կը հա տուկ վտանգ կա րող է ներ կա յաց նել, քա նի 
որ այն պատ րաս տե լու հա մար խառն վում է տար բեր աղ բյուր նե րից ստաց-
ված կաթը: Այդ նպա տա կի հա մար օգ տա գործ վող ամ բողջ կա թը և սե րուցքը 
պետք է են թար կել ջեր մային մշակ ման: Կա թի ե ռա ցու մը կամ պաս տե րի զա-
ցու մը ո չն չաց նում է ման րէ նե րը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ամ բողջ կա թը, ո րը 
պատ րաստ ված է այն ե րկր նե րում, որ տեղ առ կա է բրու ցե լոզ հի վան դու թյու-
նը, են թարկ վում է պաս տե րի զա ցի այի: Ե թե չկան պաս տե րի զաց ման հա մար 
նա խա տես ված հա մա պա տաս խան սար քա վո րում ներ, կա թը տա քաց վում է 
մինչև 80-85°C 20 վայր կյան տևո ղու թյամբ: 

Միս: Մկա նային հյուս ված քը հիմ նա կա նում պա րու նա կում է բրու ցել լայի 
ման րէ նե րի ցածր կոն ցենտ րա ցի ա: Այդ ման րէ նե րի թի վը գնա լով նվա զում 
է, ե թե մի սը պահ վում է հա մա պա տաս խան ճիշտ պայ ման նե րում: Ե րի կա մը, 
լյար դը, փայ ծա ղը, կուրծ քը և ա մոր ձի նե րը կա րող են ա վե լի մեծ քա նա կու-
թյամբ ման րէ ներ պա րու նա կել: Դրան ցից ոչ մե կը բրու ցե լո զի փո խանց ման 
լուրջ վտանգ չի ներ կա յաց նում, ե թե լի ո վին եփ ված է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ո րոշ ե րկր նե րում հում կամ թե րեփ միս ու տելն ա վան դա կան է: Սա կայն այս 
սո վո րու թյան զար գաց մա նը և թարմ ա րյան կամ ա ռան ձին կամ կա թի հետ 
խառ նած օգ տա գոր ծու մը հար կա վոր է խո չըն դո տել: Վա րակ ված մսի և փո-
րո տի քի մշա կումն ու պատ րաս տու մը՝ ա ռանց սա նի տա րա հի գի ե նիկ հա մա-
պա տաս խան նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րի, նույն պես կա րող է հան գեց նել 



106 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

այլ սնն դամ թեր քի աղ տոտ մա նը: Բրու ցել լայի ման րէ նե րի ո չն չաց ման հա-
մար կի րառ վող չո րաց ման, ա ղով և ծխով մշակ ման մե թոդ նե րը ար դա րաց-
ված չեն: Ման րէ նե րը նաև պահ պան վում են խոր սա ռեց ման պայ ման նե-
րում: Մե ծա պես խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծու մից ա ռաջ մսամ թեր քը 
լավ ե փել: 

Պատ վաս տա նյու թեր: Ը նդ հա նուր առ մամբ մարդ կանց մոտ բրու ցե լոզ 
հիվան դու թյան կան խար գել ման հա մար նա խա տես ված ան վտանգ և ար դյու-
նա վետ պատ վաս տա նյու թեր չկան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նախ կին ԽՍՀՄ-ո ւմ և 
Չի նաս տա նում այլ մի ջոց նե րի հետ մեկ տեղ պատ վաս տու մը մեծ դեր է ունե ցել 
հի վան դու թյան կան խար գել ման գոր ծում: Կեն դա նի թու լաց ված պատ վաս տա-
նյու թե րի եր կու շտամ նե րը լայ նո րեն կի րառ վել են խիստ վա րակ ված տա րա-
ծաշր ջան նե րում: Նախ կին ԽՍՀՄ-ո ւմ 1952 թ. ի վեր օգ տա գործ վել է բրու ցել լա 
ա բոր տուս 19-BA շտա մը: Պատ վաս տա նյու թը նշա նակ վել է 1 x 109 բջիջ նե րի 
դո զայով ներ մաշ կային ե ղա նա կով: Ա նըն կա լու թյունն ա պա հով վում էր միայն 
մեկ տա րի ժա մա նա կով, սա կայն ա ռա վե լա գույն ար դյու նա վե տու թյունը տևում 
էր պատ վաս տու մից հե տո 5-6 ա միս: Հետ ևա բար պատ վաս տումը սովո րա բար 
կա տար վում էր կեն դա նի նե րի մոտ հի վան դու թյան տա րած վա ծու թյան ա մե-
նա սուր շր ջա նը կան խե լու հա մար: Տե ղային ռե ակ ցի ա ները, ո րոնք դրսևոր-
վում են ի բրև հի պե րե մի ա և ո րո շա կի ռե ակ ցի ա ներարկ ման տե ղում, դիտ-
վում էր պատ վաստ ված նե րի 76 %-ի մոտ, մինչ դեռ գլ խա ցա վը, թու լու թյունը 
և սուբ ֆեբ րիլ ջեր մու թյու նը, այ սինքն՝ ը նդ հա նուր ռե ակ ցի ա ները՝ 3-7 %-ի 
մոտ: Հա մա ճա րա կա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ 
պատ վաս տա նյութն ար դյու նա վետ է ե ղել մեծ վտանգ ներ կա յաց նող տա-
րա ծաշրջան նե րում հի վան դացու թյան նվա զեց ման գոր ծում: Չի նաս տա նում 
օգտա գործ վել է բրու ցել լա ա բոր տուս 104Մ շտա մը: Այն նշա նակ վել է 7–10x109 
կեն սու նակ բջիջ նե րի դո զայով, ո րի նե րար կու մը կա տար վում էր ներ մաշ-
կային ե ղա նա կով: Այս շտա մը զգա լի չա փով ա վե լի վի րու լենտ է, քան Բրու-
ցել լա ա բոր տուս 19-BA շտա մը, են թա մաշ կային նե րարկ մա նը կա րող են հա-
ջոր դել լուրջ ռեակ ցի ա ներ: Օգ տա գործ ման հա մար ցու ցում նե րը նույնն են, 
ի նչ 19-BA շտա մի դեպ քում: Այս կեն դա նի պատ վաս տա նյու թե րը հնա րա վոր չէ 
ձեռք բե րել այն ար տադ րու թյուն նե րից, որ տեղ ո րա կի հս կո ղու թյու նը հա մա-
պա տաս խա նում է մի ջազ գային ստան դարտ նե րին: Դրանց մատ չե լի ու թյու նը և 
օգ տա գոր ծու մը ներ կա յումս խս տո րեն ար գել վում է: Վեր ջին տա րի նե րին մեծ 
կար ևո րու թյուն է ստա ցել ներբջ ջային ֆրակ ցի ա նե րի վրա հիմնված ոչ կեն-
դա նի պատ վաս տա նյու թե րի մշա կու մը: Դրան ցից եր կու սը խո րա պես ուսում-
նա սիր վում են: Պեպ տի դոգ լի կա նի ֆրակ ցի ան, ո րը ստաց վում է որ պես Բրու-
ցել լա մե լի տեն սիս M15-ի լի պիդ ան ջատ ված բջիջ նե րի ֆե նո լում լուծ վող մնա-
ցորդ, մշակ վել է Ֆրան սի ա յում: Այն պատ րաստ վել է Բրու ցել լա ա բոր տուս 19 
շտա մի բջիջ նե րից: Վեր ջինս օգ տա գործ վել է աշ խա տա վայ րում վա րակ ված 
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ան ձանց, հատ կա պես լա բո րա տո րի այի աշ խա տող նե րի հա մար: Եր կու դոզա՝ 
յու րա քան չյու րը 1 մգ դոզայով, նե րարկ վում են են թա մաշ կային ե ղա նա կով, 
ե րկ շա բա թյա ինտեր վա լով: Պատ վաս տա նյու թը թու նա վոր չէ և հազ վա դեպ է 
դառ նում տա րած ված ռե ակ ցի ա նե րի պատ ճառ: Այն թույլ ա լեր գիկ է և չի ա ռա-
ջաց նում զգա յու նու թյան աճ: Ա նըն կա լու թյու նը տևում է մինչև եր կու տա րի: 
Չնա յած մոտ երկու տաս նա մյակ է, ի նչ այս պատ վաս տա նյութն օգ տա գործ վել 
է 2000 ան ձի շրջա նում, կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի նրա ար դյու նա վե-
տու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ չկան: Ներ կա յումս այս պատ վաս տա-
նյու թը չի ար տադր վում: Մեկ այլ պատ վաս տա նյութ մշակ վել է Ռու սաս տա-
նում: Այն ան ջատ վում է Բրու ցել լա ա բոր տուս 0.1N քա ցա խա թթվով 19-BA շտա-
մի բջ ջի պա տից և բաղ կա ցած է սպի տա կուց-պո լի սա խա րիդ կոմպ լեք սից: 
Պատ վաս տա նյու թը նե րարկ վում է 1 մգ դո զայով ներմ կա նային ե ղա նա կով և 
ա ռա ջաց նում է մի այն մեղմ տե ղա կան և ը նդ հա նուր ռե ակ ցի ա ներ: Այն խիստ 
ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա նե րի պատ ճառ չի դառ նում նույ նիսկ նախ կի նում վա րակ-
ված ան ձանց շրջա նում: Ղա զախս տա նում ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րու-
թյուն նե րը ցույց են տվել, որ նշ ված պատ վաս տա նյու թի ար դյու նա վե տու թյու-
նը կազ մել է 79.6% և կեն դա նի պատ վաս տա նյու թինը՝ 76.6%: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
վեր ջինս ա ռն վազն չորս ան գամ քիչ է ա ռա ջաց նում մաշ կային ա լեր գի ա, քան 
կեն դա նի պատ վաս տա նյու թը: Այն կա րե լի է կրկ նել մեկ տա րի հե տո, ա ռանց 
լուրջ ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա նե րի վտան գի: Ներ կա յումս այլ պատ վաս տա նյու թե-
րը գտն վում են մշակ ման փու լում, նե րա ռյալ թու լաց ված կեն դա նի շտամ նե-
րը: Կեն դա նի նե րի բրու ցե լո զի դեմ պայ քա րը մինչև 1952 թ. ի րա կա նաց վել է 
ախ տո րո շիչ ստու գում նե րով և հի վանդ կեն դա նի նե րին հո տից մեկու սաց նե-
լով` ա ռանց հա կաբ րու ցե լո զային պատ վաս տա նյու թե րի կի րառ ման: 1953 թ. 
հա կաբ րու ցե լո զային մի ջո ցա ռում նե րի կա նո նա կար գի մեջ ը նդ գրկ վել է կեն-
դա նի նե րի ի մու նաց ման հա մար նա խա տես ված Բրու ցել լա ա բոր տուս 19 շտա-
մից պատ րաստ ված պատ վաս տա նյու թը, ո րն օգ տա գործ վել է մինչև 1974 թ.: 
1974-ից մինչև 1993 թ. խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի շր ջա նում հա կաբ րու-
ցե լո զային հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար օգ տա գործ-
վել է Բրու ցել լա ա բոր տուս 82 շտա մից պատ րաստ ված պատ վաս տա նյու թը: 
1985-ից մինչև 1993 թ. մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի շր ջա նում հա կաբ րու-
ցե լո զային հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար օգ տա գործ վել 
է REV-1 պատ վաս տա նյու թը: 1994-ից մինչև այժմ Հա յաս տա նում դա դա րեց վել 
են խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի բրու ցե լո զի նկատ մամբ պատ-
վաս տում նե րը` բա ցա ռու թյամբ 2009 թ. սկ սած՝ Սյու նի քի մար զում ի րա կա նաց-
վող պի լո տային ծրագ րում նե րառ վող մի ջո ցա ռում ների: Վե րը նշ ված ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի բրու ցե լո զի դեմ պատ վաս-
տում ները կա տար վում են RB-51, ի սկ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի նը՝ REV-1 
հա կաբրու ցե լո զային պատ վաս տա նյու թե րով:
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 Կեն դա նի նե րի շր ջա նում բրու ցե լո զի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ: 
Վա րա կի օ ջա խի ա նաս նա հա մա ճա րա կային հե տա զո տու թյու նը ներա ռում է. 

1) Ն պա տա կային և լի ար ժեք կան խար գե լու մը և պայ քա րի մի ջո ցա ռում-
նե րը հնա րա վոր են մի այն տվյալ տա րած քի ա նաս նա հա մա ճա րա կային և 
հա մա ճա րա կա բա նա կան ի րա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու սում-
նա սի րե լու շնոր հիվ: 

2)  Այդ տվյալ նե րի հի ման վրա, ա նաս նա բու ժա կան և հան րային ա ռող-
ջա պա հու թյան տա րած քային ծա ռա յու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րը՝ տն տե-
սություն նե րի ղե կա վար նե րի հետ հա մա տեղ, մշա կում են հա մա լիր մի ջո-
ցառում նե րի ծրա գիր` գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի շր ջա նում բրու-
ցե լո զի կանխ ման և մարդ կանց շր ջա նում հի վան դու թյան կան խար գել ման 
նպա տա կով: 

3)  Մարդ կանց շր ջա նում բրու ցե լո զով վա րակ վե լու վա րա կի աղ բյու րի 
հաս տատ ման նպա տա կով է պի զոո տո լո գի ա կան տվյալ նե րը կար ևոր նշա-
նա կու թյուն ու նեն:

4)  Մարդ կանց հա մար հի վան դա նա լու կար ևոր նա խա պայ ման նե րից 
է բրու ցե լո զի տե սա կե տից ա նա պա հով մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
տնտե սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, որ տեղ ար ձա նագր վում են խմ բային 
հիվան դու թյան դեպ քեր: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի օ ջախ նե րում և 
խո զա բու ծա կան ֆեր մա նե րում սո վո րա բար ար ձա նագր վում են հի վան դու-
թյան ե զա կի դեպ քեր:

5)  Օ ջա խի հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը սկ սում են 1 օր-
վա ըն թաց քում բուժ կան խար գե լիչ կազ մա կեր պու թյու նից, տն տե սու թյուն նե-
րի ղե կա վար նե րից, մաս նա գետ նե րից, տնային տն տե սու թյուն նե րի ան հատ-
նե րից, ի նչ պես նաև ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րից շտապ հա ղոր-
դում ստա նա լուց հե տո: 

6)  Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյան նպա տա կը, ա նաս նա-
բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ, վա րա կի աղ բյու րի, վա րա կի 
աղ բյու րի հետ շփ ված ան ձանց հայտ նա բե րումն է` տվյալ օ ջա խում վա րա-
կի կան խար գել ման ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե-
րի ի րա կա նաց մամբ, ի նչ պես նաև բրու ցե լո զի օ ջա խում գտն վող ան ձանց 
նկատ մամբ վա ղա ժամ բժշ կա կան հս կո ղու թյան սահ մա նու մը: 

7)  Ի րա կա նաց նե լով հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն՝ բժիշկ- 
հա մա ճա րա կա բա նը ո րո շում է հի վանդ կեն դա նու հետ շփ ման հնա րա վո րու-
թյու նը` 

ա. մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում (ա նաս նա բու ծու թյամբ 
զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ, կեն դա նա կան հում քի 
մշակ մամբ զբաղ վող ներ, ա նաս նա բույժ ներ և այլն)

բ. կեն դա նի նե րի հետ սե զո նային աշ խա տող ներ
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գ. սե փա կան տն տե սու թյան կեն դա նի նե րի հետ շփում ու նե ցող ան ձինք:
 Վա րա կի փո խանց ման ու ղի նե րի հայտ նա բեր ման հա մար ի րա կա նաց-

վում է ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րի, ոչ խա րա բու ծա կան, կա թի մշակ ման 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ա րո տա վայ րե րի, խուզ ման կե տե րի, ան հա տա կան 
տն տե սու թյուն նե րի, կեն դա նա կան հում քի մշակ ման կազ մա կեր պու թյուն-
ների ման րա մասն հե տա զո տու թյուն:

 Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նում են բժիշկ-հա մա ճա րա կա բա նը` տվյալ 
տն տես վա րող սուբյեկ տը սպա սար կող բժիշկ-հի գի ե նիս տի ներգ րավ մամբ, 
ա նաս նա բույ ժի և կազ մա կեր պու թյան կամ ան հա տի հետ հա մա տեղ: 

Հե տա զո տու թյան ժա մա նակ ա ռա ջին հեր թին ու շադ րու թյուն է դարձ վում 
հա կաբ րու ցե լո զային ռե ժի մի կա նոն նե րի պահ պան մա նը` ու սում նա սի րե լով 
աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քային պայ ման նե րը, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է.

1) Գ նա հա տել օբյեկ տի սա նի տա րա հի գի ե նիկ վի ճա կը՝ հա տուկ ու շադ-
րու թյուն դարձ նե լով տա րած քի բա րե կարգ մա նը, ջրա մա տա կա րար մա նը, 
ախ տա հա նող և լվա ցող մի ջոց նե րի առ կա յու թյա նը, աշ խա տա կից նե րի հա-
մար կեն ցա ղային պայ ման նե րի առ կա յու թյա նը, դրանց վի ճա կին, պահ պան-
մա նը, ա նաս նա գե րեզ մա նոց նե րի սար քա վո րում նե րին, Բե կա րի հո րե րին 
կամ դի ա կիզ ման վա ռա րան նե րին, մաքր ման պա րա գա նե րի առ կա յու թյա նը, 
այդ թվում` վիժ ված մե ռե լա ծին զանգ ված նե րին և մնա ցորդ նե րին: 

2)  Պար զա բա նել աշ խա տա կազ մի ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե-
րով ա պա հով վա ծու թյու նը. ար տա հա գուստ, կո շիկ, ռե տի նե (մոմ լա թե) գոգ-
նոց ներ, ձեռ նոց ներ և այլն, դրանց քա նա կը, օգ տա գործ ման պի տա նե լի ու թյու-
նը, պահ պան ման կար գը, հեր թա փո խը, լվաց ման պայ ման նե րը, դեղարկ ղիկ-
նե րի, լվա ցա րան նե րի, ախ տա հա նիչ նյու թե րի, օ ճա ռի առ կա յու թյու նը և այլն:

3)  Ա լի մեն տար ճա նա պարհ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով ստու-
գել կա թի պաս տե րի զաց ման, պահ պան ման պայ ման նե րը, կա թի տա րա նե-
րի մշա կու մը, ախ տա հա նու մը, ֆիլտ րող մի ջոց նե րի առ կա յու թյու նը, կա թի և 
կաթ նամ թեր քի սպառ ման կար գը:

4)  Հայտ նա բե րել ա ռաջ նային մշակ ման և հում քի, ար տադ րան քի տե ղա-
փոխ ման կար գը: 

5)  Ու սում նա սի րել պար բե րա կան բժշ կա կան զն նու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման կար գը:

 Մարդ կանց շր ջա նում բրու ցե լո զի կան խար գե լումն ի րա կա նաց վում է ի նչ-
պես լայ նա ծա վալ սա նի տա րա-հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի, 
այն պես էլ ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ.

1)  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի և տն տե սու թյուն նե րի սա նի տա րա հի գի ե նիկ 
վի ճա կի ա պա հո վում, ախ տա հան ման ռե ժի մի պահ պա նում: 

2) Բ րու ցե լո զի տե սա կե տից ա նա պա հով տն տե սու թյուն նե րում կեն դա նի-
նե րի սպան դի են թար կե լու ռե ժի մի և պա հանջ նե րի պահ պա նում, հա ջոր դիվ` 
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սար քե րի, սար քա վո րում նե րի, սեն քե րի, տրանս պոր տի (ո րոն ցով տե ղա փոխ-
վել են կեն դա նի նե րը) ախ տա հան մամբ և մնա ցորդ նե րի վա րա կա զերծ մամբ:

3) Դ րա կան հա կազ դած կեն դա նի նե րին հոտ ըն դու նե լու, տե ղա փոխ-
ման, սպան դի, մսե ղի քի և հում քի մշակ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց-
մա նը թույ լատր վում են տն տե սու թյուն նե րի այն աշ խա տա կից նե րը, ով քեր 
են թարկ վել են դիս պան սե րաց ման, և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի 
ժա մա նակ հա կա մար մին նե րի տիտ րի աճ չի ար ձա նագր վել, և բուժ կան խար-
գե լիչ հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից բա ցառ վել է բրու-
ցե լոզ հի վան դու թյու նը: 

4) Ան ձանց, ով քեր ու նեն ձեռ քե րի մաշ կի ամ բող ջա կա նու թյան խախ-
տում, թույ լատր վում է աշ խա տան քի մի այն վեր քի նախ նա կան մշակ մամբ և 
ռե տի նե ձեռ նոց նե րով: Բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րի մշակ ման (կեն դա նա-
կան հումք) աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում են ռե տի նե ձեռ նոց նե րով։ 

5) Հի վանդ կեն դա նի նե րի և դրան ցից ստաց ված հում քի և մսե ղի քի ըն-
դուն ման, տե ղա փոխ ման աշ խա տանք նե րին 18 տա րին չլ րա ցած ան ձինք, 
հղի կա նայք, կե րակ րող մայ րե րը, տար բեր ծա գում նա բա նու թյամբ խրո նիկ 
հի վանդ նե րը չեն մաս նակ ցում:

6) Բ րու ցե լո զի տե սա կե տից ա նա պա հով տն տե սու թյուն նե րի կեն դա նի-
նե րի հում քի և կա թի օգ տա գործ ման կա նոն նե րի պահ պա նում: 

7) Ար տադ րու թյուն նե րում և տն տե սու թյուն նե րում կեն դա նի նե րի հետ 
աշ խա տան քի կա նոն նե րի պահ պա նում. աշ խա տա կազ մին և սե զո նային աշ-
խա տա կից նե րին ան հա տա կան պաշտ պա նիչ ար տա հա գուս տով (խա լաթ-
ներ, ռե տի նե ձեռ նոց ներ, թև նոց ներ, մոմ լա թե գոգ նոց ներ յու րա հա տուկ կո-
շիկ և այլն) ա պա հո վում: 

8) Կեն ցա ղային տա րա ծու թյուն նե րի, հանգս տի սե նյակ նե րի, սնն դի ըն-
դուն ման տե ղի և ցն ցու ղա րան նե րի առ կա յու թյուն, շա հա գոր ծում և այլն: 

9) Ա պա հո վում տաք, հո սող ջրով, լվա ցող և ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րով: 
10) Ար տադ րու թյուն նե րում և տն տե սու թյուն նե րում կենտ րո նա կան ախ-

տա հան ման, լվաց ման և մաքր ման սեն քե րում աշ խա տա կից նե րի յու րա հա-
տուկ ար տա հա գուս տի ա պա հո վում:

11)  Աշ խա տա կից նե րի հրա հան գա վո րում` ան ձնա կան հի գի ե նայի կա-
նոն նե րի, ան հա տա կան պաշտ պա նիչ ար տա հա գուստ նե րի օգ տա գործ ման 
վե րա բե րյալ: Ն մա նա տիպ հրա հան գա վո րում ան ցնում են ան հատ նե րը, ով-
քեր զբաղ վում են կեն դա նի նե րի խնամ քով:

12)  Կապ ված բրու ցե լո զով վա րակ վե լու ռիս կի հետ՝ աշ խա տան քի թույլ-
տ վու թյունն ի րա կա նաց վում է մի այն հա մա պա տաս խան հրա հան գա վոր ման 
դեպ քում` դա սըն թաց նե րի ձևով: 

Ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րի, ա րո տա վայ րե րի, սպան դա նոց-
նե րի, ոչ խար նե րի խուզ ման կե տե րի, մսա կաթ նային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
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և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի պլա նային հե տա զո տու թյուն նե րը՝ հա կաբ րու-
ցե լո զային ռե ժի մի պա հանջ նե րի պահ պան ման վե րա բե րյալ, ի րա կա նաց-
վում են հա մա ճա րա կա բա նի, բժիշկ-հի գի ե նիս տի և ա նաս նա բույ ժի հետ 
հա մա տեղ: Պլա նային հե տա զո տու թյուն նե րի պար բե րա կա նու թյու նը կախ-
ված է է պի զոո տո լո գի ա կան ի րա վի ճա կից: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
սահման ված կար գով հայտն վում են ա ռող ջա պա հու թյան և ա նաս նա բու ժու-
թյան բնա գա վառ նե րում` ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զոր ված պե տա կան մար-
մին նե րին: 

Աշ խա տա կազ մի պար բե րա կան բժշ կա կան զն նու թյուն ներ: Հի վանդ-
ների վա ղա ժամ հայտ նա բեր ման նպա տա կով, ան ձնա կազ մի անդամները 
աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս և տա րին 1 ան գա մից ոչ պա կաս, են թարկ վում են 
պար բե րա կան բժշ կա կան զն նու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես` 

1) բ րու ցե լո զի տե սա կե տից ա պա հով և ա նա պա հով ա նաս նա բու ծա-
կան տն տե սու թյուն նե րի, կեն դա նի նե րի բո լոր տե սակ նե րի խնամ քով, հում քի 
մշակ մամբ, տե ղա փոխ մամբ զբաղ վող նե րը.

2)  ա նաս նա բու ծա կան մթերք նե րի և հում քի մշակ ման ար տադ րու թյուն-
նե րի մշ տա կան և ժա մա նա կա վոր, բրու ցե լո զի տե սա կե տից ա նա պա հով 
վայ րե րի աշ խա տող նե րը. 

3) բժշ կա կան, ա նաս նա բու ժա կան, ա նաս նա բու ծա կան և այլ աշ խա տա-
կազ մե րը, ով քեր աշ խա տում են կեն դա նի կուլ տու րա նե րի, բրու ցե լո զով հի-
վանդ կամ կաս կա ծե լի կեն դա նի նե րի հետ:

Բժշ կա կան զն նու թյուն ներն ի րա կա նաց նում է տա րած քային և/ կամ ար-
տադ րա մա սի բժիշկ-թե րապև տը: Այդ դեպ քում ի րա կա նաց վում են շճա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն ներ Ռայտ-Հե դել սո նի կամ Ի ՖԱ մե թո դա բա նու-
թյամբ: Այն տա րածք նե րում, որ տեղ ոչ պա կաս, քան վեր ջին 5 տար վա ըն-
թաց քում կեն դա նի նե րի շր ջա նում չեն ար ձա նագր վել բրու ցե լո զի դեպ քեր, 
բժշ կա կան զն նու թյուն ներն ի րա կա նաց վում են 2 տա րին մեկ ան գամ: 

Ան ձինք, ո րոնց լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ար ձա-
նագր վել է դրա կան պա տաս խան, կլի նի կա կան եր ևույթ նե րով հի վանդ նե րը` 
բրու ցե լո զին բնո րոշ ախ տան շան նե րով, են թա կա են ման րա մասն բժշ կա կան 
զն նու թյան` հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի ը նդ գրկ մամբ (վա րա կա բան, 
նյար դա բան, գի նե կո լոգ, վի րա բույժ, ու րո լոգ և այլն): 

Ախ տո րոշ ման հաս տա տու մը կամ ճշ տումն ի րա կա նաց վում է ին ֆեկ ցի ոն 
հի վան դա նոց նե րում կամ բա ժան մունք նե րում: 

Մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում հի վան դու թյան առ կա-
յու թյու նը ո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նը, վա րա կա բա նը և աշ խա տան քի 
հի գի ե նիս տը: Հիմ նա կան փաս տա թուղ թը, ո րը հաս տա տում է բրու ցե լո զով 
վա րակ ման մաս նա գի տա կան ու ղին, հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո-
տու թյան քարտն է: Ան ձինք, ա ռանց կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րի` դրա կան 
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և կաս կա ծե լի շճա բա նա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով, են թա կա են 
ման րա մասն հե տա զո տու թյան վա րա կա բա նի կող մից (ա րյան լա բո րա տոր 
հե տա զո տու թյուն տա րին 2 ան գամ):

 Կան խար գե լիչ բժշ կա կան զն նու թյուն ներն ա նաս նա բու ծա կան տն տե-
սու թյուն նե րի ա նաս նա բույծ նե րի շր ջա նում ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 
կենդա նի նե րի զանգ վա ծային հե տա զո տու թյուն նե րից 1-2 ա միս հե տո, ի սկ 
կեն դա նա կան հում քի վե րամ շակ ման ար տադ րու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե-
րին` կեն դա նի նե րի զանգ վա ծային սպան դից հե տո: 

Ան ձինք, ով քեր ներգ րավ վել են կեն դա նի նե րի ժա մա նա կա վոր խնամքի 
կամ կեն դա նա կան ծագ ման հում քի մշակ ման աշ խա տանք նե րի մեջ, են-
թարկ վում են հե տա զո տու թյուն նե րի սե զո նային աշ խա տանք նե րից 1-2 ա միս 
հե տո:
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 ԽՈ ԼԵ ՐԱ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ

 Խո լե րան (Cholera)՝ դի ա րե այի ախ տան շան նե րով ա ղի քային վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն է՝ հա րուց չի փո խանց ման ֆե կալ-օ րալ, սնն դային, ջրային և 
կեն ցաղ-կոն տակ տային ճա նա պարհ նե րով: Խո լե րան դաս վում է այն հի վան-
դու թյուն նե րի շար քին, ո րոնց դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը կա նո նա կարգ-
վում են Մի ջազ գային ա ռող ջա պա հա կան կա նոն նե րով (2005 թ.): Հիվան-
դու թյու նը բնու թագր վում է յու րօ րի նակ էն տե րի տով կամ գաստ րոէն տե րի-
տով, ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այով, ջրա ղային նյու թա փո խա նա կու թյան և 
սիրտ –ա նո թային հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան առաջընթաց խան գա րում-
նե րով: Մնա ցած ա ղի քային վա րակ նե րից տար բեր վում է ծանր կլի նի կա-
կան ըն թաց քով, բարձր մա հա բե րու թյամբ (ա սի ա կան), կարճ ժա մա նա կա-
մի ջո ցում բնակ չու թյան մեջ զանգ վա ծային բնույթ կրե լու հատ կու թյամբ: Այս 
հատ կա նիշ նե րի պատ ճա ռով էլ խո լե րան դաս վում է հա տուկ վտան գա վոր 
վա րակ նե րի շար քին: 

 ԽՈ ԼԵ ՐԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային դա
սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(Ա 00) Խո լե րա
(Ա 00.0) Խո լե րայի վիբ րի ոն 01, բի ո վար cholerae-ից ա ռա ջա ցած խո լե րա
(Ա 00.1) Խո լե րայի վիբ րի ոն 01, բի ո վար eltor-ից ա ռա ջա ցած խո լե րա
(Ա 00.9) Չճշտ ված խո լե րա: 

 ԽՈ ԼԵ ՐԱՅԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 

Կաս կա ծե լի դեպք Կ լի նի կա կան նկա րագ րին հա մա պա տաս խան դեպք. 
ար տա հայտ ված ջրազր կու մով դեպք կամ 5 տա րե-
կա նից բարձր հի վան դի մա հա ցու ե լք, ո րի պատ-
ճա ռը սուր ջրային դի ա րե ան է (այն տա րածք նե րում, 
որ տեղ բնո րոշ չէ խո լե րայի ար ձա նագ րու մը), կամ 
5 տա րե կան և ա վե լի տա րի քով հի վան դի մոտ սուր 
ջրային դի ա րե այով դեպք, ո րն ու ղեկց վում է փսխու-
մով կամ ա ռանց դրա (այն տա րածք նե րում, որ տեղ 
ար ձա նագր վել է խո լե րայի հա մա ճա րակ): Հի վան-
դու թյան գաղտ նի շր ջա նը տևում է 24-72 ժամ: 
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Ն կա տա ռում՝ խո լե րայի բռնկ ման ժա մա նակ ան-
հրա ժեշտ է սկզ բից դի ա րե այի ցան կա ցած դեպք 
դի տել որ պես խո լե րայի կաս կա ծե լի դեպք:

Հա վա նա կան դեպք Գո յու թյուն չու նի 

Հաս տատ ված դեպք Լա բո րա տոր հաս տատ ված կաս կա ծե լի դեպք 

2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

200 տար վա ըն թաց քում ար ձա նագր վել է խո լե րայի 7 պան դե մի ա, ո րոն-
ցից 6-ը հա րուց վել են ա սի ա կան, ի սկ վեր ջի նը՝ խո լե րայի էլ-տոր հա րու-
ցի չով: Դա սա կան կամ ա սի ա կան խո լե րայի հա րու ցիչ նե րը, ա ռա ջաց նե լով 
հիվան դու թյան ծանր ձևեր, ըն դու նակ չէ ին եր կա րատև գո յատ ևել ար տա քին 
մի ջա վայ րում: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, որ պես հետ ևանք, չեն ձևա վոր վել ե րկ-
րոր դային էն դե միկ օ ջախ ներ: Խո լե րայի վիբ րի ոն նե րի գե նո մում կա տար-
ված կար ևո րա գույն փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցել են ցածր 
վի րու լեն տա կա նու թյամբ օ ժտ ված էլ-տոր վիբ րի ոն ներ: Է վո լյու ցի ոն փո փո-
խու թյուն նե րի կար ևոր հետ ևանք նե րից է ար տա քին մի ջա վայ րի փո փոխ վող 
պայ ման նե րի հար մար վո ղա կա նու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը և ե րկ-
րոր դային օ ջախ նե րի ձևա վո րու մը: Նշ ված փո փո խու թյուն նե րի շնոր հիվ էլ-
տոր վիբ րի ոն նե րի դե րը ժա մա նա կա կից խո լե րայի պատ ճա ռա գի տու թյան 
մեջ ա ռա վել նշա նա կա լի է, քան խո լե րայի դա սա կան հա րուց չի դե րը: 7-րդ 
պան դե մի այի ըն թաց քում հայտ նի է ևս մեկ է վո լյու ցի ոն ի րա դար ձու թյուն՝ 
Բեն գա լյան խո լե րայի ա ռա ջա ցու մը:

2016 թ. խո լե րայի մա սին հա ղոր դել են աշ խար հի 18 ե րկր ներ (հի վան-
դա ցած նե րի թի վը՝ 54 հազ. մարդ): Ներ կա յումս դեպ քեր ար ձա նագր վել են 
Հայի թի ում (25000 դեպք,) Տան զա նի ա յում (13000 դեպք), Կոն գոյի Դե մոկ րա-
տա կան Հան րա պե տու թյու նում (11000 դեպք): Դեպ քեր կան նաև Ո ւկ րաի նա-
յում (ք. Մե լի տո պոլ) և Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյու նում: Աշ խար-
հում տար բեր ե րկր ներ ներ բեր վող հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի գե-
րակշ ռող դեպ քե րը խո լե րայի դեպ քերն են: Վեր ջին պան դե մի այի ըն թաց քում 
ար ձա նագր վել է խո լե րայի ներ բեր ման ա վե լի քան 3000 դեպք: 

Հա րուց չի է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ձևա վոր վել է հա մա ճա րա կային տե-
սան կյու նից վտան գա վոր ե րեք տար բե րակ՝ պայ մա նա վոր ված գե նո մի կա-
ռուց ված քով և ֆունկ ցի այով. 

1) V.Cholerae O1 շճա խումբ՝ խո լե րային վիբ րի ո նով հա րուց ված խո լե րա, 
բի ո վար խո լե րա (cholerae):
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Ն կար 31. Խո լե րայի պան դե մի ա

2) V.Cholerae O1 շճա խումբ խո լե րային վիբ րի ո նով հա րուց ված խո լե րա, 
բի ո վար էլ-տոր (eltor), խո լե րա էլ-տոր: 

3) V.Cholerae O139՝ Բեն գա լյան խո լե րայի հա րու ցիչ:

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Խո լե րայի հա րու ցի չը խո լե րայի վիբ րի ոնն է (Vibrio cholerae): 1854 թ. հայտ-
նա բե րել է Ֆի լի պո Պա չի նին: Պատ կա նում է Vibrio ցե ղին, Vibrionaceae ըն-
տա նի քին և Vibrio cholerae տե սա կին: Գրամ-բա ցա սա կան, կարճ, կո րա ցած 
ցու պիկ ներ ե ն՝ 0,5-0,8 մկմ տրա մագ ծով և 1,4-2,6 մկմ եր կա րու թյամբ, սպոր և 
պա տիճ չու նեն, մտ րա կի շնոր հիվ շար ժուն են հե ղուկ մի ջա վայ րում, ա ճում են 
աե րոբ պայ ման նե րում: V.cholerae-ի տե սա կին պատ կա նում են գրամ-բացա-
սա կան, աս պո րո գեն, պո լի մորֆ, մի 
փոքր կո րա ցած կամ ու ղիղ ցու պիկ-
նե րը, ո րոնք շարժ վում են բևե ռային 
տե ղադ րու թյամբ մտ րա կի շնոր հիվ:

 Վիբ րի ոն նե րը տա րած ված են 
ա մե նու րեք և հա մար վում են քաղց-
րա համ, ա ղի ջրամ բար նե րի մշ տա-
կան բնա կիչ նե րը: Խո լե րայի վիբ-
րի ոն նե րը ա ռա ջաց նում են ին դոլ-
ֆե նո լօք սի դազ, աե րոբ և ա նաե րոբ 
պայ ման նե րում ֆեր մեն տաց նում են 

Ն կար 32. Խո լե րայի հա րու ցիչը
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գլյու կո զը մինչև թթ վի ա ռա ջա ցու մը (ա ռանց գա զի), դե կար բոք սի լաց նում 
են լի զի նը և օր նի տի նը, օ ժտ ված չեն ար գի նին դե հիդ րո լա զով: Պատ կա-
նում են Հեյ բեր գի 1-ին (հազ վա դեպ 2-րդ) ֆեր մեն տա տիվ խմ բին: Զգա յուն 
են տար բեր վա րա կա զեր ծող նյու թե րի ազ դե ցու թյան հան դեպ: Խո լե րայի 
վիբ րի ոն նե րը կա յուն են խո նավ մի ջա վայ րում, բաց լո ղա վա զան նե րի ջրե-
րում, հատ կա պես ծո վի ջրե րում կա րող են պահ պան վել ա միս ներ շա րու նակ: 
Էլ-տոր վիբ րի ոն նե րին բնո րոշ է ա վե լի բարձր կա յու նու թյուն ար տա քին մի-
ջա վայ րում, քան դա սա կան վիբ րի ոն նե րին: Սնն դամ թեր քի վրա սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճա նում վիբ րի ոն նե րը գո յատ ևում են 2-5 օր, ի սկ մր գե րի և բան-
ջա րե ղե նի մա կե րե սին՝ ար ևի լույ սի տակ, 8 ժամ: Խո լե րայի վիբ րի ոն նե րը 
գերզ գա յուն են չո րաց ման, քլոր պա րու նա կող պրե պա րատ նե րի, ո ւլտ րա մա-
նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի նկատ մամբ: Մինչև 56°C ջեր մաս տի ճան տա-
քաց նե լը սպա նում է վիբ րի ոն նե րին 30 րո պե ան ց, ի սկ ե ռաց նե լիս՝ ա կն թար-
թո րեն: Ա ճի օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը՝ 37ºС: 

Վիբ րի ոն նե րի տոք սո նո մի այի ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րին հա-
մա պա տաս խան՝ Vibrionaceae ըն տա նի քի մեջ մտ նում է 5 ցեղ` Vibrio, Aero-
monas, Plesiomonas, Photobacterium, Enhydrobacter:

Vibrio ցե ղը նե րա ռում է ա վե լի քան 30 տե սակ:
Vibrio cholerae տե սա կը ցե ղի տի պային տե սակն է: Խո լե րա հի վան դու-

թյան հա րու ցիչ ներ են V. Cholerae O1 (դա սա կան և էլ-տոր բի ո վա րի, Օ գա վա, 
Ի նա բա և Հի կո շի մա շճա տի պե րի) և O139 շճախմ բե րի վիբ րի ոն նե րը: Խո լե-
րային O1 վիբ րի ոն նե րի ոչ տոք սի գեն (խո լե րային տոք սի նի գե նից զուրկ) 
հա մա ճա րա կային տե սան կյու նից ան վտանգ տար բե րակ նե րը կա րող են 
ա ռա ջաց նել խո լե րա հի վան դու թյան ե զա կի կամ խմ բային դեպ քեր, ե թե կա 
վա րակ ման ը նդ հա նուր աղ բյուր: Vibrio cholerae non Օ1 տե սա կը, խո լե րայի 
հա րու ցիչ նե րից բա ցի, նե րա ռում է նաև ա վե լի քան 200 այլ O շճախմբերի 
վիբ րի ոն ներ: Դրանց ա ռան ձին տե սակ նե րը կա րող են հա րու ցել դի ա-
րեա նե րի ե զա կի դեպ քեր կամ հա րու ցիչ նե րի ար տաա ղի քային տե ղա կայ-
մամբ հիվան դու թյուն ներ: Հայտ նի են դրան ցով հա րուց ված դի ա րե ա նե րի 
խմբային հի վան դու թյուն ներ կամ բռն կում ներ՝ վա րակ ման ը նդ հա նուր աղ-
բյու րի առ կա յու թյամբ:

 Մար դու մոտ հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նում են V.cholerae 01 և V.cholerae 
0139 շճախմ բե րը, V.cholerae 01 էլ-տոր և V.cholerae 01 դա սա կան բի ո տի պե-
րով, Օ գա վա և Ի նա բա շճա տի պե րով (հազ վա դեպ նաև Հի կո շի մա շճա տի-
պով): Խո լե րայի վիբ րի ոն նե րը ա ռա ջաց նում են խո լե րային տոք սին (ա նգլ. 
CTX)՝ սպի տա կու ցային էն տե րո տոք սին: Խո լե րայի հա րու ցի չը (Vibrio choleraе 
01 և Vibrio choleraе non 01 տոք սի գեն շտամ նե րը) պատ կա նում է ախ տածնու-
թյան (կեն սա բա նա կան ախ տա ծին ազ դակ նե րի) 2–րդ խմ բին: Ը ստ ձևա բա-
նա կան, կուլ տու րալ և շճա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի V.cholerae 01 էլ-տոր 
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և V.cholerae 01 դա սա կան բի ո տի պե րը նման են մի մյանց: Այս բի ո տի պե րից 
յու րա քան չյու րը ը ստ Օ– հա կած նի (սո մա տիկ) ստո րա բա ժան վում է շճա տի-
պերի: Ի նա բա շճա տի պը պա րու նա կում է C ֆրակ ցի ա, օ գա վան` B ֆրակ ցի ա, 
հի կո շի ման՝ B և C: Ա ռանձ նաց նում են ջեր մաան կա յուն H-հա կա ծին (մտ րա-
կա վոր) և ջեր մա կա յուն Օ-հա կա ծին (սո մա տիկ): H– հա կա ծի նը (մտ րա կային) 
ը նդ հա նուր է բո լոր շճա տի պե րի հա մար: 

Տոք սին ա ռա ջաց նող գե նի առ կա յու թյամբ և դրա է քսպ րե սի այից ան կախ՝ 
տար բե րում են պո տեն ցի ալ ախ տա ծին (հա մա ճա րա կային) և ար տա քին 
միջա վայ րում ա զատ ապ րող (ոչ տոք սի գեն) խո լե րային վիբ րի ոն ներ (V. Cho-
lerae O1 և O139 շճախմ բե րի): Եր կու շճախմ բե րի տոք սի գեն (ctx+) վիբ րի ոն նե-
րը հա րու ցում են խո լե րա հի վան դու թյուն՝ հա մա ճա րա կային կամ հա մա վա-
րա կային տա րած ման հա կու մով (հա մա ճա րա կային նշա նա կու թյան շտամ-
ներ): Ոչ տոք սի գեն (ctx-) վիբ րի ոն նե րը հա րու ցում են խո լե րա հի վան դու թյան 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÀÝï³ÝÇù Vibrionaceae  
Shewan and Veron, 1965 

îÇå³ÛÇÝ ó»Õ  
Vibrio Pacini, 1854 

²ÛÉ ó»Õ»ñ 
- Aeromonas Kluyver et Van Niel, 1936; 
- Enhydrobacter Staley et al, 1987; 
- Photobacterium Beijerinc, 1889; 
- Plesiomonas Habs et Schubert, 1962 

îÇå³ÛÇÝ ï»ë³Ï 
Vibrio cholerae 

Þ×³ËÙµ»ñ 

ìÇµÇáÝÝ»ñÇ ³ÛÉ 
ï»ë³ÏÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 
Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ 
³Ëï³ÍÇÝ 
- V. alginolyticus 
- V. cincinnatiensis 
- V. damsel 
- V. fluvialis 
- V. furnissii 
- V. harveyi 
- V. hollisae 
- V. metschnikovii 
- V. mimicus 
- V. parahaemolyticus 
- V. vulnificus 

O1 O139 àã O1/O139 

ÊáÉ»ñ³ÛÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñ 

´Çáí³ñÝ»ñ ¶³ëïñá¿Ýï»ñÇïÝ»ñÇ ¨ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ í³ñ³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³ñáõóÇãÝ»ñ 

V. cholera 
cholerae 

V. cholera  
eltor 

Þ×³ïÇå»ñ 
Inaba  
Ogava 

Hikojima 

V. cholerae O2-O138, 
O140-O206  
(Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý) 
V. cholerae О2-O83  
(Áëï èü 
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý) 

Գծապատկեր 11. Խո լե րայի հա րու ցիչ նե րի դա սա կար գու մը
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ե զա կի, սպո րա դիկ կամ խմ բային դեպ քեր` ը նդhա նուր աղ բյու րի առ կա յու-
թյան դեպ քում: Խո լե րայի վիբ րի ոն նե րի O1 և O139 շճախմ բե րի տոք սի գեն, 
հա մա ճա րա կային նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար բե րակ նե րը, ո րոնք պա րու-
նա կում են խո լե րային տոք սի նի (ctxAB) և տոք սին-կար գա վո րող ման րա խո-
ղո վակ նե րի (tcpA) գե նե րը, հա րու ցում են խո լե րա՝ հա մա ճա րա կային տա րած-
ման հա կու մով: Խո լե րային վիբ րի ոն նե րի գե նո մի բնու թագ րու մը լայն կի րա-
ռում ու նի հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր լու ծու թյան և ան ջատ ված շտամ նե րի 
հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյան գնա հատ ման հա մար:

V.cholerae non O1 ⁄Օ139 շճախմ բին պատ կա նող վիբ րի ոն ներն ա ռա ջաց-
նում են ծան րու թյան տար բեր աս տի ճա նի խո լե րան ման դի ա րե ա, ո րը նույն-
պես կա րող է մա հա ցու ե լք ու նե նալ: 

Ա ղի քային վա րակ ներ ա ռա ջաց նող վիբ րի ոն նե րի խմ բին են պատ կա-
նում V. cholerae non O1, V. parahaemolyticus, V. fluvialis, V. mimicus, V. hollisae 
վիբ րի ոն նե րը: Դրան ցով հա րուց ված հի վան դու թյուն նե րը, ը ստ մի ջազ գային 
վիճա կագ րա կան դա սա կարգ ման, պատ կա նում են ճշտ ված ման րէ ա բա նա-
կան վա րակ նե րին (A Օ4.8), սնն դային թու նա վո րում նե րին (V. parahaemo-
lyticus վիբ րի ոն նե րի կող մից ա ռա ջա ցած AՕ5.3) և այլ ճշտ ված ման րէ ա բա-
նա կան սնն դային թու նա վո րում նե րին (A O5.8): V. vulnificus, V.alginolyticus, 
V. damsela, V. cicinnatiensis, V. carchariae վիբ րի ոն նե րը հա ճախ ա ռա ջաց նում 
են վեր քային վա րակ ներ և սեպ տի ցե մի ա: 

Ա ղի քային վա րակ նե րի ա ռա ջաց ման գոր ծում, ը ստ հա ճա խա կա նու թյան 
և ծան րու թյան աս տի ճա նի, հա տուկ տեղ են գրա վում V.parahaemolyticus 
վիբրի ոն նե րը: Ա ռա ջին ան գամ սնն դային թու նա վո րում նե րի բռն կում գրանց-
վել է Ճա պո նի ա յում: Հի վան դու թյու նը կապ ված է ե ղել սնն դում թույլ աղ 
դրված ձկան օգ տա գործ ման հետ: Սնն դային թու նա վո րում նե րի մինչև 70 %-ը 
հատ կա պես ամ ռան ա միս նե րին պայ մա նա վոր ված է ե ղել V.parahaemolyticus 
վիբ րի ոն նե րի հետ:

 Վիբ րի ոն նե րի շատ տե սակ ներ հա մար վում են հա լո ֆիլ: Հա լո ֆիլ վիբ-
րի ոն նե րը բնակ վում են ծո վե րում, օվ կի ա նոս նե րում, լճե րում, որ տեղ ա ղի 
կոն ցենտ րա ցի ան տա տան վում է 5-30%: Այս միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են 
երկա րատև պահ պան վել նաև այն ջրամ բար նե րում, որ տեղ ա ղի կոն ցենտ-
րա ցի ան ցածր է 5 %-ի ց՝ օր գա նա կան նյու թե րի բարձր պա րու նա կու թյան պայ-
մա նով: Մյուս կող մից՝ ամ ռա նը, քաղց րա համ ջրե րում ա ղի կոն ցենտ րա ցի ան, 
կապ ված ջրի գո լոր շի աց ման հետ, բարձ րա նում է, ո րն էլ իր հեր թին բա րեն-
պաստ պայ ման ներ է ստեղ ծում հա լո ֆիլ վիբ րի ոն նե րի գո յատև ման հա մար: 
Դրանք ան ջատ վում են ջրից, տիղ մից, հիդ րո բի ոնտ նե րից, ջր լող թռ չուն նե-
րից: Վիբ րի ոն նե րի ո րոշ տե սակ ներ ախ տա ծին են նաև ծո վային կեն դա նի նե-
րի և ձկ նե րի հա մար: Մարդ կանց վա րա կու մը պայ մա նա վոր ված է սնն դում ծո-
վամ թեր քի օգ տա գործ ման, ձկան և փափ կա մորթ նե րի որ սի հետ: Ոչ հա լո ֆիլ 
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վիբ րի ոն նե րին են պատ կա նում V. cholerae և V. mimicus տեսակ նե րը: Դրանց 
ա ճի հա մար բա վա րար է նաև ա ղի հետ քային քա նա կու թյու նը: Վիբ րի ոն նե րի 
մնա ցած տե սակ նե րը՝ բա ցա ռու թյամբ V. fluvialis և V. Metschnikovii-ի, ըն դու-
նակ չեն ա ճել 1% պեպ տո նաջ րում ա ռանց նատ րի ու մի քլո րի դի առ կա յու թյան 
և կա յուն են դրա նշա նա կա լի խտու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Մար դու հա մար ախ տա ծին վիբ րի ոն նե րի տե սակ նե րը և հի վան դու
թյան ախ տա նիշ նե րը. 

V. cholerae 01 և 0139՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ, ա կան ջի վա-
րակ, սեպ տի ցե մի ա 

V. cholerae non 01/0139՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ, ա կան ջի 
վա րակ, սեպ տի ցե մի ա 

V. mimicus՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ, ա կան ջի վա րակ
V. fluvialis՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ
V. damsela՝ վեր քային վա րակ, սեպ տի ցե մի ա
V. furnissii ՝ գաստ րոէն տե րիտ
V. alginoliticus՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ, ա կան ջի վա րակ, 

սեպ տի ցե մի ա 
V. cincinnatiensis՝ վեր քային վա րակ, սեպ տի ցե մի ա 
V. parahaemolyticus՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ, սեպ տի ցե մի ա 
V. vulnificus՝ գաստ րոէն տե րիտ, վեր քային վա րակ, սեպ տի ցե մի ա
V. metschnikovii՝ գաստ րոէն տե րիտ, սեպ տի ցե մի ա
V. hollisae՝ գաստ րոէն տե րիտ, սեպ տի ցե մի ա:
1992 թ. հոկ տեմ բեր ամ սին Հա րա վային Հնդ կաս տա նի Մադ րաս նա վա-

հանգս տում ար ձա նագր վեց դի ա րե ային հի վան դու թյան բռն կում, ո րն ա րագ 
տա րած վե լով Բեն գա լի ծո վեզ րով՝ հա սավ մինչև Բանգ լա դեշ: Պատ ճա ռը 
խո լե րային ոչ 01 շճախմ բին պատ կա նող խո լե րային վիբ րի ոնն է ր՝ V.cholerae 
0139 կամ Բեն գա լյան շտա մը: Դի ա րե ային հի վան դու թյուն ներն ի րենց կլի նի-
կա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով չեն տար-
բեր վել խո լե րային O1 վիբ րի ոն նե րի հա րու ցած խո լե րայից: Խո լե րայի O139 
կամ Բեն գա լյան շտա մը հա մար ժեք է էլ-տոր վիբ րի ոն նե րի հա մա ճա րա-
կային տար բե րա կին: 2005 թ. մայիս ամ սին ա ռա ջին ան գամ Ա րաքս գե տից 
ան ջատ վել է այս շտա մը: 

Հնդ կաս տա նի Ռա ջիվ Գան դի ի ան վան բի ո տեխ նո լո գի այի ի նս տի տու-
տում մո լե կու լյար գե նե տի կայի մա կար դա կով ար տա քին մի ջա վայ րի տար-
բեր օբյեկտ նե րից (ջ րի մուռ ներ, Գան գես գե տի ջրեր, խմե լու ջրի ջր հոր ներ) 
հաս տատ վել է այդ տոք սի գեն կլոն նե րի շր ջա նա ռու թյու նը:

 Խո լե րայի O139 կամ Բեն գա լյան շտա մը կլի նի կա կան և հա մա ճա րա-
կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով չի տար բեր վում խո լե րային 01 
վիբ րի ոն նե րի կող մից հա րուց ված խո լե րայից: Խո լե րայի 0139 շճախմ բին 
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պատ կա նող վիբ րի ոն նե րը հա մար ժեք են խո լե րայի էլ-տոր վիբ րի ոն նե րի հա-
մա ճա րա կային տար բե րա կին: Այս եր կու վիբ րի ոն նե րի վի րու լենտ գե նե րը, 
ար տա քին մի ջա վայ րում ստեղ ծե լով պա հոց, նպաս տում են ջրային է կոհա-
մա կար գում նոր տոք սի գեն շտամ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Վեր ջինս նպաս տում է 
նոր բռն կում նե րի և հա մա ճա րակ նե րի հնա րա վոր զար գաց մա նը: 

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

Կ լի նի կան բազ մա զան է: Հի վան դու թյան ծան րու թյու նը տա տան վում է 
սկ սած են թակ լի նի կա կան ձևե րից, ո րոնք շատ հա ճախ դժ վար է տար բե րել 
ա նախ տա նիշ վիբ րի ո նակ րու թյու նից մինչև ծանր ձևե րը: Տի պիկ խո լե րային 
բնո րոշ է թեթև, մի ջին և ծանր ըն թաց քը: Խո լե րայի ժա մա նակ կլի նի կո րեն 
ար տա հայտ ված ա ռա ջին ախ տան շա նը հա մար վում է հան կար ծա կի սկս վող 
լու ծը՝ ա ռա վե լա պես գի շե րային և ա ռա վո տյան ժա մե րին: Կղան քը մեծ մա-
սամբ սկզ բից լի նում է ջրիկ: Այն ու նե նում է պղ տոր, սպի տակ հե ղու կի տեսք, 
ո րի մեջ լո ղում են փա թիլ ներ, հոտ չու նի և հի շեց նում է «բրն ձաեփուկ»: 
Եր բեմն էլ, ե րբ խո լե րան ու ղեկց վում է ստա մոքս-ա ղի քային տրակ տի այլ 
հիվան դու թյուն նե րով, հե ղուկ կղան քը ու նե նում է «մ սաջ րի» տեսք: Խո լե րայի 
ժա մա նակ փս խումն ա ռա ջա նում է լու ծից հե տո, հան կար ծա կի, շատ ա րագ, 
շատր վա նային, ա ռանց սրտ խառ նո ցի (կար ևոր տար բե րա կիչ-ախ տո րո շիչ 
նշան): 

Գաղտ նի շր ջա նը տա տան վում է մի քա նի ժա մից մինչև 5 օր (հա ճախ 24-
48 ժամ): Խո լե րայի տի պիկ կլի նի կա կան պատ կե րին բնո րոշ է ՝

1)  սուր սկիզբ.
2) բ նո րոշ կղանք՝ սկզ բում սպի տա կա-մոխ րա գույն բրն ձաե փու կի տես-

քով, այ նու հետև ան գույն, ա ռանց հո տի և ա րյան.
3)  դի ա րե ա՝ ան ցավ, ա ռատ դե ֆե կա ցի ա՝ օր վա մեջ 3–30 ան գամ, ո րոշ 

դեպ քե րում ար տա թո րան քի ծա վա լը 24 ժամ վա ըն թաց քում հաս նում է 250 
մլ/կգ՝ կախ ված մար դու մարմ նի զանգ վա ծից.

4) փս խում՝ հան կար ծա կի, շատ ա ռատ, շատր վա նային, ա ռանց սրտխառ-
նո ցի.

5)  ջեր մու թյան բարձ րա ցում սո վո րա բար չի դիտ վում, ծանր դեպ քե րում 
դիտ վում է նույ նիսկ ջեր մու թյան ի ջե ցում 35-35,5ºC. 

6) ջ րազր կում՝ ծա րավ, լոր ձա թա ղանթ նե րի չո րու թյուն, դի մագ ծե րի 
սրում, մաշ կի տուր գո րի ի ջե ցում (լ վա ցա րա րի ձեռ քեր), թու լու թյուն, հի պո-
տո նի ա, թե լան ման ա նո թա զարկ, ներս ըն կած աչ քեր (Հի պոկ րա տի դեմք), 
սրտխ փոց, ար գե լա կում: Օ լի գու րի ա, ա նու րի ա, ծա միչ և ձկ նան ման մկան-
նե րի ջղաձ գում ներ: Հի պո կա լե մի ա՝ մի ո կար դի ֆունկ ցի այի խան գա րում ներ, 
ա ղի նե րի պա րեզ, մկա նային թու լու թյուն: 
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Ջ րազրկ ման աս տի ճան նե րը 
1) Ա ռա ջին աս տի ճան՝ հե ղուկ    նե րի ծա վա լի կո րուս տը չի գե րա զան ցում 

մարմ նի սկզբ նա կան զանգ վա ծի 1-3 %-ը: 
2) Երկ րորդ աս տի ճան՝ հե ղուկ նե րի ծա վա լի կո րուս տը չի գե րա զան ցում 

մարմ նի սկզբ նա կան զանգ վա ծի 4–6 %-ը: 
3) Եր րորդ աս տի ճան՝ հե ղուկ նե րի ծա վա լի կո րուս տը չի գե րա զան ցում 

մարմ նի սկզբ նա կան զանգ վա ծի 7-9 %-ը: 
4) Չոր րորդ աս տի ճան կամ դե կոմ պեն սաց ված ջրազր կում (ալ հիդ)՝ հե-

ղուկ նե րի ծա վա լի կո րուս տը կազ մում է մարմ նի սկզբ նա կան զանգ վա ծի 
9 %-ը և ա վել:

 Բու ժումն ո ւղղ ված է ջրազրկ ման, է լեկտ րո լիտ նե րի կորս տի և մե տա բո-
լիկ խան գա րում նե րի դեմ: Ա ռաջ նային է ռե հիդ րա տա ցի ոն թե րա պի ան, ո րն 
ի րա կա նաց վում է ջրազրկ ման աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան՝ ա ռա ջին 
և ե րկ րորդ աս տի ճա նի դեպ քում per os, ի սկ եր րորդ և չոր րորդ աս տիճա նի 
դեպքում՝ նե րե րա կային: Ար տա հայտ ված ջրազրկ մամբ հի վանդ նե րին խոր-
հուրդ է տրվում սկզբ նա կան նե րե րա կային ռե հիդ րա տա ցի ան կա տա րել Ռին-
գե րի լու ծույ թով: Հի պո վո լե մի ան կար գա վոր վում է կա լի ու մի պրե պա րատ նե րի 
ներ մուծ մամբ: Զու գա հեռ տար վում է նաև հա կա ման րէ ային բու ժում: 

Օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ան ի րա կա նաց վում է ը ստ Ա ՀԿ-ի ցու ցում նե րի:

 1. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ 

Ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է խո լե րայով հի վանդ նե րի և վիբ րի ո նա-
կիր նե րի հայտ նա բեր ման, խո լե րայով հի վանդ նե րի և վիբ րի ո նա կիր նե րի 
բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան ման րէ ա բա նա կան հս կո ղու թյան, ար տա քին 
մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րի, այդ թվում՝ մա կե րե սային ջրամ բար նե րի ման րէ ա-
բա նա կան հս կո ղու թյան, վա րա կի օ ջա խի ար դյու նա վետ վա րա կա զերծ ման 
ման րէ ա բա նա կան հս կո ղու թյան նպա տա կով:

Ն կար 33. Խո լե րայից ջրազրկ ված հի վանդ
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 Ման րէ ա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար նյութ են հան դի սա նում 
կղան քը, փսխ ման զանգ վա ծը, լե ղին, դի ա կային նյու թը (բա րակ ա ղու 
հատ ված նե րը և լե ղա պար կը), կղան քով աղ տոտ ված ի րե րը (ան կող նային 
և անձ նա կան սպի տա կե ղեն), ջու րը, տիղ մը, հիդ րո բի ոնտ նե րը, կեղ տաջ րե-
րը, զու գա րա նա հո րե րի պա րու նա կու թյու նը, շր ջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտ-
նե րի լվա ցուկ նե րը, սնն դամ թեր քը, ճան ճե րը և այլն: Հի վան դին հայտ նա բե-
րե լուց ան մի ջա պես հե տո, մինչև հա կա ման րէ ային դե ղա մի ջոց նե րով բու-
ժում սկսելը, ման րէ ա բա նա կան հե տա զո տու թյան հա մար բու ժաշ խա տող-
նե րը հիվան դից վերց նում են հե տա զոտ ման նյութ: Հե տա զոտ ման նյու թի 
նմուշ ները ճիշտ վերց նե լու, պահ պա նե լու և ժա մա նա կին լա բո րա տո րի ա 
տե ղա փո խե լու համար պա տաս խա նա տու է բուժ հաս տա տու թյան ղե կա-
վա րը: Նյու թը վերց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել խո լե րային վիբ րի ոն նե-
րի բարձր զգայ նու թյու նը ախ տա հա նող մի ջոց նե րի և թթու նե րի հան դեպ 
ուղեկ ցող միկ րոֆ լո րայի ան տա գո նիստ ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 
Նմուշներ վերց նե լու հա մար օգ տա գոր ծում են մա քուր, ման րէ ա զերծ ա մա-
նե ղեն: Ման րէ ա բա նա կան հետա զո տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է նմու շի 
տե ղա փո խու մը լա բո րա տո րի ա ի րա կա նաց նել նմու շա ռու մից ան մի ջա պես 
հե տո կամ ոչ ա վե լի, քան 2 ժամ վա ըն թաց քում` պահ պա նե լով հա մա պա-
տաս խան ջեր մաս տի ճա նային ռե ժիմ: Կղան քից նմու շա ռում կա տա րե լիս 
ան հրա ժեշտ է`

1) նմու շա ռել հի վան դու թյան սուր փու լում, հա կա ման րէ ային պատ րաս-
տուկ նե րի ըն դու նու մից ա ռաջ.

2) պահ պա նել նմու շառ ման ժա մա նակ բա ղար կու մը բա ցա ռող կա նոն-
ները.

3) չխառ նել կղան քը և մե զը.
4) նմու շա ռու մը կա տա րել ման րէ ա զերծ 

գդա լի կով ման րէ ա զերծ (ախ տա հա նիչ նյու-
թեր չպա րու նա կող) ա ման նե րից` տե ղադ-
րե լով կղան քը ման րէ ա զերծ տա րայի մեջ,

5) նմու շա ռու մը պետք է կա տա րել դե-
ֆե կա ցի այից ան մի ջա պես հե տո կղան քի 
կաս կա ծե լի (լորձ, փր փուր, թա րախ, ա րյու-
նային հետք պա րու նա կող) հատ ված նե րից.

6) նմու շի քա նա կը պետք է կազ մի 2-3 
գրամ:

 Փոր լու ծի ախ տա նի շով ըն թա ցող ա ղի-
քային վա րակ նե րի դեպ քում կղան քի ցանքը 
կա տա րել հնա րա վո րինս վաղ ժամա նա կա-
հատ վա ծում: Ա նհ նա րի նու թյան դեպ քում 

 

Ն կար 34. Խոլերայի 
հարուցիչների աճը սնուցող 

միջավայրի վրա
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կղան քի 0,2-0,3 գրա մի վրա ա վելաց նել տրանս պոր տային մի ջա վայր կամ 
կղանքի նշ ված քա նա կու թյու նը վի րախծուծի միջո ցով տե ղա փո խել տրանս-
պոր տային մի  ջա  վայ րի մեջ և տե ղա փո խել լա բո րա տո րի ա (Բու ֆե րաց ված-
գ լե ցի րի նային մի ջա վայր, Ստյո ւարտ, Կե րի-Բ լեր և այլն, Կե րի-Բլեր մի ջա-
վայ րը լա վա գույնն է տրանս պորտային մի ջա վայ րե րից փոր լու ծի ախ տա նի-
շով կղան  քի տե ղա փոխ ման հա մար):

 Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար նմու շառ վում են ար տա թո-
րանքը, փս խու մային զանգ վա ծը, լե ղին, դի ա կային նյու թը (լե ղա պարկը և 
բա րակ ա ղուց վերց ված կտոր ներ), ջու րը, տիղ մը, հիդ րո բի ոնտ նե րը, տնտե-
սա կեն ցա ղային կեղ տաջ րե րը, սնն դամ թեր քը, ար տա քին մի ջա վայ րի ա ռար-
կա նե րից վերց ված լվա ցուկ նե րը, ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված սպի տա-
կե ղե նը:

 Նախ նա կան նույ նա կա նա ցումն ի րա կա նաց վում է գա ղութ նե րի ձևա-
բա նու թյան, վիբ րի ոն նե րի շար ժու նա կու թյան, օք սի դա զայի թես տի մի ջո ցով, 
Օ1, RO և Օ139 շի ճուկ նե րով սլայդ-ագ լյու տի նա ցի այով:

 Խո լե րայի հա րուց չի վերջ նա կան նույ նա կա նա ցու մը նե րա ռում է. 
Կր ճատ սխե մա: Տի պիկ կուլ տու րալ և ձևա բա նա կան հատ կա նիշ նե րով, 

օք սի դա զա դրա կան, O1 և O139 շի ճուկ նե րի հետ դրա կան սլայդ ագ լյու տի-
նա ցի ա տվող կուլ տու րա նե րի նույ նա կա նաց ման կր ճատ սխե ման նե րա ռում 
է ծա վա լային ագ լյու տի նա ցի այի ռե ակ ցի ան O1, Ի նա բա, Օ գա վա, RO շի ճուկ-
նե րով, դա սա կան և էլ-տոր ախ տո րո շիչ բակ տե րի ա ֆա գե րի հան դեպ զգայ-
նու թյան ո րո շում, Խյու– Լեյֆ սո նի մի ջա վայ րում գլյու կո զի, Հիս սի մի ջա վայ-
րե րում սա խա րո զի, մա նո զի, ման նի տի, ա րա բի նո զի, ի նչ պես նաև լի զի նի, 
օր նի տի նի, ար գի նի նի ֆեր մեն տաց ման ո րո շում: 

Լ րիվ սխե ման նե րա ռում է հե տա զո տու թյուն ներ լրա ցու ցիչ թես տե-
րով, ո րոնց մի ջո ցով ո րոշ վում է բի ո վա րը (հե մագ լյու տի նա ցի ա, զգայ-
նու թյուն պոլի միք սի նի և բի ո վա րին մաս նա հա տուկ ֆա գե րի հան դեպ, 

Վերջնական 
նույնականացում

Կրճատ սխեմա Լրիվ սխեմա

Գծապատկեր 12. Խոլերայի հարուցիչների նույնականացման սխեմա
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Ֆո գես-Պ րոս կաո ւե րի ռե ակ ցի ա), հե մո լի տիկ ակ տի վու թյան ո րո շում Գրեյ գի 
փոր ձով, հա կա բի ո տի կազ գայ նու թյան ո րո շում, հա մա ճա րա կային նշա նա-
կու թյան վերջ նա կան գնա հա տում ՊՇՌ –ի մի ջո ցով (ctx և tcp գե նե րի առ կա-
յու թյուն), տոք սի գե նու թյան ո րո շում նո րա ծին ճա գար նե րի մո դե լի վրա): 

Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված կար գով: 

2.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա մա ձայն Ա ՀԿ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի՝ 2010 թ. աշ խար հում ար ձա-
նագր վել է խո լե րայի 3-5 մլն դեպք, ո րից 100-130-ը՝ մահ վան ել քով: Բո լոր 
դեպ քերն ար ձա նագր վել են հիմ նա կա նում զար գա ցող ե րկր նե րում: 1980 թ. 
սկզ բում մա հա ցու թյան մա կար դա կը գնա հատ վել է 3 մլն-ից բարձր: Ներ կա-
յումս խո լե րան շա րու նա կում է կրել հա մա ճա րա կային և էն դե միկ բնույթ աշ-
խար հի մի շարք շր ջան նե րում: 

Խո լե րան փո խանց վում է բե րա նակ ղան քային մե խա նիզ մով: Վա րա կի 
աղ բյու ր հա մար վում է հի վան դը և վիբ րի ո նա կի րը, ո րն ար տա քին մի ջա վայր 
է ար տա զա տում Vibrio cholerae կղան քի կամ փսխ ման զանգ վա ծի մի ջո ցով: 
Հի վան դու թյան տա րած ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ա ռողջ վիբ-
րի ո նա կիր նե րը: Վիբ րի ո նա կիր/ հի վանդ հա րա բե րակ ցու թյու նը կա րող է 
հաս նել 4:1-ի՝ Vibrio cholerae O1 և 10:1 Vibrio cholerae non O1 հա րու ցիչ նե րի 
կող մից հա րուց ված հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ: 

Խո լե րայով վա րակ ման դեպ քեր հիմ նա կա նում ար ձա նագր վում են չվա-
րա կա զերծ ված ջրի օգ տա գործ ման պայ ման նե րում՝ խմե լիս, լվաց վե լիս, 
ի նչ պես նաև կեն ցա ղում վա րակ ված ջրի կի րառ ման ար դյուն քում (օ րի նակ՝ 
սպաս քի լվա ցում): Վա րակ վել հնա րա վոր է նաև սնն դի (ա լի մեն տար) օգ-
տա գործ ման ժա մա նակ: Հնա րա վոր է և կեն ցաղ-կոն տակ տային (կեղ տոտ 
ձեռ քեր) մե խա նիզ մով վա րա կի փո խան ցու մը: Չի բա ցառ վում վա րա կի տա-
րա ծու մը ճան ճե րի մի ջո ցով: 

Վա րա կի տա րած ման հա մար մեծ դե րա կա տա րում ու նեն վատ սա նի տա-
րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րը, մարդ կանց խիտ բնա կե ցու մը, նրանց ակ տիվ 
տե ղա շար ժը: Այս տեղ հատ կան շա կան է խո լե րայի էն դե մի կու թյու նը և բե րո-
վի դեպ քե րի հնա րա վո րու թյու նը: Էն դե միկ շր ջան նե րում (Հա րավ –ա սի ա կան 
ե րկր ներ, Աֆ րի կա, Լա տի նա կան Ա մե րի կա) խո լե րայի դեպ քեր կա րող են 
ար ձա նագր վել ամ բողջ տար վա ըն թաց քում: Ի սկ բե րո վի դեպ քե րով պայ մա-
նա վոր ված՝ հի վան դու թյան հե տա գա ա ռա ջա ցումն ու տա րա ծու մը կախ ված 
են բնակ չու թյան ակ տիվ տե ղա շար ժից: Էն դե միկ շր ջան նե րում ա վե լի հա-
ճախ հի վան դա նում են ե րե խա նե րը, քա նի որ մե ծա հա սակ ներն ար դեն ու նեն 
բնա կան ձեռք բե րո վի ա նըն կա լու թյուն: Չնա յած նշ վա ծին՝ հի վան դա ցու թյան 
բարձ րա ցում նկատ վում է տար վա տաք ե ղա նա կին: 
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4-5% ա ռող ջա ցած նե րի մոտ ձևա վոր վում է քրո նիկ վիբ րի ո նակ րու թյուն՝ 
լե ղա պար կում հա րու ցիչ նե րի տե ղա կա յու մով: Վեր ջինս ա ռա վել բնո րոշ է 
տա րեց ան ձանց: Հի վան դու թյու նից հե տո ա ռող ջա ցած նե րի մոտ ա պա հով-
վում է ա նըն կա լու թյուն, սա կայն Vibrio cholerae այլ շճա տի պե րով հի վան դա-
նա լու հա վա նա կա նու թյու նը չի բա ցառ վում: 

3.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Խո լե րայի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյու նը նե րա ռում է մի ջո ցա-
ռում նե րի հա մա լիր, ո րոնք ո ւղղ ված են տե ղա կան և բե րո վի դեպ քե րի՝ ժա-
մա նա կին և վաղ հայտ նա բեր մա նը: Հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է շրջա-
կա մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րի (գե տեր, ջրամ բար ներ, կո յու ղաջ րե րի թափ ման 
վայ րեր, հան րային լո ղա փեր և այլն) հս կո ղու թյուն՝ խո լե րայի վիբ րի ո նի 
շրջա նառու թյու նը պար զե լու հա մար: Ան ջատ ված բո լոր կուլ տու րա նե րը, ան-
կախ այն հան գա ման քից՝ դրանք հայտ նա բեր վել են մարդ կային կեն սանմուշ-
ներո՞ւմ, թե՞ ար տա քին մի ջա վայ րի նմուշ նե րից, են թա կա են նույ նա կա նաց-
ման՝ տոք սի գե նու թյան և հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ մամբ դրանց զգա յու նու-
թյան ո րոշ ման հա մար:

4.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 Հա կա խո լե րային մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ ման գոր ծում նշա նա կա լի 
դեր են խա ղում ման րէ ա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնց ճշ տու թյու-
նից կախ ված է կան խար գե լիչ և հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի 
ծա վալն ու բնույ թը:

 Հե տա զո տու թյան նպա տակն է.
1)  խո լե րայով հի վանդ նե րի և վիբ րի ո նա կիր նե րի հայտ նա բե րու մը. 
2) խո լե րայի կաս կա ծով մա հա ցած ան ձանց դի ա հերձ ման ժա մա նակ 

վերջ նա կան ախ տո րոշ ման ճշ տու մը.
3)  խո լե րայի է թի ոտ րոպ բուժ ման մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հիմ նա վո-

րումը.
4)  խո լե րայով հի վանդ նե րի և վիբ րի ո նա կիր նե րի բուժ ման ար դյու նա վե-

տու թյան ման րէ ա բա նա կան հս կո ղու թյու նը.
5) շր ջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րի, այդ թվում՝ մա կե րե սային ջրամ-

բար նե րի ման րէ ա բա նա կան հս կո ղու թյու նը.
6)  վա րա կի օ ջա խի վա րա կա զերծ ման ար դյու նա վե տու թյան ման րէ ա-

բա նա կան հս կո ղու թյու նը:
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 Հա կա խո լե րային մի ջո ցա ռում նե րի շր ջա նակ նե րում կազ մա կերպ վում են 
նաև.

1) էն դե միկ օ ջախ նե րից վա րա կի հա վա նա կան ներ բեր ման կանխ ման 
նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում ներ.

2)  սա նի տա րա հի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում նե րի պահ պա նում (ձեռ քե րի լվա-
ցում, ջրի վա րա կա զեր ծում).

3)  հի վանդ նե րի և վիբ րի ո նա կիր նե րի վաղ հայտ նա բե րում, մե կու սա-
ցում, բու ժում.

4)  կան խար գե լում խո լե րայի պատ վաս տա նյու թով և խո լե րո գեն ա նա-
տոք սի նով (խո լե րայի պատ վաս տա նյութն ու նի կար ճա ժամ կետ ազ դե ցու-
թյուն՝ 3-6 ա միս):
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Բ ՆԱ ԿԱՆ ԾԱ ՂԻԿ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ

Բ նա կան ծա ղի կը ան թրո պո նոզ, բարձր վա րա կե լի ու թյուն ու նե ցող հա-
տուկ վտան գա վոր վի րու սային վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է 
հիմ նա կա նում ծանր կլի նի կա կան եր ևույթ նե րով, տեն դով, պա պու լոզ-պուս-
տու լոզ ցա նի խիստ բնո րոշ զար գաց ման ցիկ լով և ին տոք սի կա ցի այով:

Բ ՆԱ ԿԱՆ ԾԱՂ ԿԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ (Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ
գային դա սա կար գում, 10րդ վե րա նա յում)

(Բ 03) բնա կան ծա ղիկ:

Բ ՆԱ ԿԱՆ ԾԱՂ ԿԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 

Կաս կա ծե լի Կ լի նի կա կան նկա րագ րին հա մա պա տաս խա նող դեպք. 
ջեր մու թյան հան կար ծա կի բարձ րա ցում 38.00C և ա վե լի, 
ո րին հետ ևում է ա ռանց այլ ա կն հայտ պատ ճա ռի մաշկի 
հյուս ված քում խոր տե ղա կա յու մով վե զի կու լա նե րի և 
պուս տու լա նե րի ա ռա ջա ցու մը, ո րոնք գտն վում են զար-
գաց  ման միև նույն փու լում:

Հա վա նա կան Կաս կա ծե լի դեպք 
Գու մա րած բռնկ ման առ կա յու թյուն և հա մա ճա րա կա բա-
նա կան կապ` հաս տատ ված դեպ քի, լա բո րա տո րի այից 
վիրու սի ար տա հոս քի կամ կեն սաա հա բեկ չա կան գոր ծո-
ղու թյան հետ:

Հաս տատ ված Կաս կա ծե լի կամ հա վա նա կան դեպք` լա բո րա տոր հաս-
տատ ված:

 2. ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

Բ նա կան ծա ղի կը Չի նաս տա նում, Հնդ կաս տա նում և Աֆ րի կա յում հայտ նի 
է ե ղել ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից: Այն Եվ րո պա թա փան ցել է VIII դա րում և 
տա րած վել ամ բողջ մայր ցա մա քում, ի սկ XVI - XVII դա րե րում հայտ նի է դար-
ձել աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում և ա ռա ջաց րել ա մա յաց նող պան դե մի ա-
ներ` տա լով հա զա րա վոր մարդ կային զո հեր: 1796 թ. ան գլի ա ցի գիտ նա կան 
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Էդ վարդ Ջեն նե րի կող մից ծաղ կի դեմ պատ վաստ ման մե թո դը հայտ նա բե-
րե լուց հե տո այն սկ սե ցին կի րա ռել ամ բողջ աշ խար հում, ո րի ար դյուն քում 
բնա կան ծաղ կի բռն կում նե րը ար ձա նագր վում է ին ա վե լի հազ վա դեպ, ի սկ 
հի վան դու թյունն ըն թա նում էր ա վե լի թեթև ձևով: Այ նո ւա մե նայ նիվ հի վան-
դու թյան օ ջախ նե րը պահ պան վում է ին աշ խար հի տար բեր տա րա ծաշր ջան-
նե րում` Հա րա վային Ա մե րի կա յում, Հա րա վար ևե լյան Ա սի ա յում, Աֆ րի կա-
յում: 1967 թ. Ա ՀԿ-ը Ժն ևում ծրա գիր ըն դու նեց ամ բողջ աշ խար հում բնա կան 
ծաղ կի իս պառ վե րաց ման վե րա բե րյալ: Զանգ վա ծային պատ վաս տում նե րի 
և կա րան տի նային մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման շնոր հիվ հի վան դա ցու-
թյու նը աս տի ճա նա բար նվա զեց: 1980 թ. մայի սին Ա ՀԿ-ը հայ տա րա րեց բնա-
կան ծաղ կի լրիվ վե րաց ման մա սին: Այդ ժա մա նակ նե րից ար ձա նագրվել 
է բնա կան ծաղ կից մարդ կանց մահ վան մի այն մի քա նի դեպք, ո րոնք լա-
բո րա տոր վա րակ ման կամ պատ վաստ ման բար դու թյան ար դյունք են ե ղել: 
1980 թ. հե տո ծաղ կի դեմ պատ վաս տում նե րը դար ձել են ոչ պար տա դիր: Հա-
յաստա նի Հան րա պե տու թյան բնա կիչ նե րի շր ջա նում (նախ կին Խորհր դային 
Մի ու թյու նում) բնա կան ծաղ կի դեմ պատ վաս տում նե րը դա դա րեց վել են 1983 
թվա կա նից: Բնա կան ծաղ կի վի րու սի շր ջա նա ռու թյան ը նդ հա տու մից հե տո 
Կենտ րո նա կան և Ա րևմ տյան Աֆ րի կայի ար ևա դար ձային ան տա ռային տա-
րա ծաշր ջան նե րում հայտ նա բեր վել է կա պիկ նե րի ծաղ կի վի րու սը, ո րն իր 
կեն սա բա նա կան և հա կած նային հատ կու թյուն նե րով, ի նչ պես նաև մարդ-
կանց մոտ ա ռա ջաց րած կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րով նման է բնա կան 
ծաղ կի վի րու սին, հետ ևա բար` հնա րա վոր է վա րա կի փո խան ցու մը կա պի կից 
մար դուն: Վեր ջին տա րի նե րին աշ խար հում ակ տի վա ցել է կեն սաա հա բեկ-
չու թյան վտան գը և չի բա ցառ վում, որ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյան եր կու տա րա ծաշր ջա նային կենտ րոն նե րում պաշ տո նա-
պես պահ պան վող բնա կան ծաղ կի վի րու սի թան գա րա նային շտամ նե րը կա-

րող են օգ տա գործ վել այլ նպա տակ նե րով: Այս 
ա ռու մով` բնա կան ծաղ կի հա մա ճա րա կա բա նա-
կան հս կո ղու թյան վե րա գոր ծադ րումն ան հրա-
ժեշ տու թյուն է դառ նում: 

 Հայ կա կան ձե ռա գիր մա տյան նե րը ևս վկա յում 
են բնա կան ծաղ կի գո յու թյան մա սին։ Ա նա նի ա 
Շի րա կա ցին գրում է, որ բնա կան ծա ղի կը լայն 
տա րա ծում է ու նե ցել Հին Հա յաս տա նում։ XII դա-
րում հայ նշա նա վոր բ ժիշկ Մ խի թար Հե րա ցին իր 
« Ջեր մանց մխի թա րու թյուն» (1184 թ.) նշա նա վոր 
գր քում խո սում է բնա կան ծաղ կի մա սին՝ դա սե լով 
այն բոր բո սային ջեր մե րի շար քը։ Բնա կան ծաղ-
կի հետ կապ ված՝ « Հա յա կա զյան բա ռա րա նը» 

Ն կար 35. Ռամ զես V,  
մահա ցել է մ.թ.ա. 1157 թ.
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գոր ծա ծում է նաև « խաշ նանց մահ» 
և «տ ղայոց ծա ղիկ» տեր մին նե րը, 
ին չից տե ղե կա նում ե նք, որ այս հի-
վան դու թյու նը տա րած ված է ե ղել 
նաև կեն դա նի նե րի մեջ։ Ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ՝ « խաշ նանց 
մա հը» վե րա բե րում է ա ռա ջին հեր-
թին կո վե րի ծաղ կին։ 

Բ նա կան ծա ղի կը զոո նոզ հի-
վան դու թյուն չէ: Ծաղ կի այլ վիրուս -
նե րը կա րող են ախ տա հա րել խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներին, ոչ  խար-
նե րին, այ ծե րին, խո զե րին, ըն  տա նի 
թռ չուն նե րին, ո ւղ տե րին, գո  մեշ նե-
րին, կա տու նե րին և այլ կեն  դա նի-
նե րի (ոչ շնե րին): Ո րոշ վի րուս ներ 
փո խանց վում են մե խա նի կա կան 
ճա նա պար հով՝ հոդ վա ծո տա  նի փո-
խան ցող նե րի մի ջո ցով: Տն տ ե  սա-
պես կար ևոր են, քան զի ազ  դ ում են 
կեն դա նի նե րի ա ռող ջու  թյան և ար-
տադրո ղա կա նու թյան վրա: Շա տե րը 
զոո նոզ են, ի սկ ո րոշ նե րը մտա հո-
գու թյան ա ռար կա են, քա նի որ « նոր ի հայտ ե կող հի վան դու թյուն նե րի» շար-
քից են: Վեր ջերս Վրաս տա նում տար բե րակ վել է նոր զոո նոզ ծաղ կի վի րուս:

1980 թ. Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային վե հա ժո ղո վի 33-րդ 
նստաշր ջա նը հայ տա րա րել է բնա կան ծաղ կի վե րաց ման մա սին, սա կայն 
դա սա կարգ ման այդ դիր քո րո շու մը պահ պան ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հս կո ղու թյան նպա տա կով: 

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Բ նա կան ծաղ կի հա րու ցի չը՝ Orthopoxvirus variolae, պատ կա նում է Ortho-
poxvirus ցե ղին, Poxviridae ըն տա նի քին: Ար տա քին մի ջա վայ րում օ ժտ ված 
է բարձր կա յու նու թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ լավ է դի մա նում չո րաց մա նը: 
Չորա ցած կեղ ևում այն կա րող է պահ պա նել իր ախ տած նու թյու նը տա րի նե րի 
ըն թաց քում, ի սկ թա րա խային ար տադ րու թյուն նե րում, աղ տոտ ված հա գուս-
տի վրա կա րող է պահ պան վել մի քա նի օ րից մինչև մի քա նի շա բաթ: Ո րոշ 
կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում վի րու սի ախ տած նու թյու նը նվա զում է, սա կայն 

Ն կար 36. XII դա րի հայ նշա նա վոր 
բ ժիշկ Մ խի թար Հե րա ցի, «Ջեր մանց 

մխիթարություն» (1184 թ.)
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այս վար կա ծը դեռևս վերջ նա կա նո րեն ա պա ցուց ված չէ: Վի րու սը կա յուն է 
ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի նկատ մամբ: Վեր ջինս կորց նում է իր կեն սու նա-
կու թյու նը մի այն քլո րի բարձր տո կո սայ նու թյուն պա րու նա կող ախ տա հա նիչ 
նյու թե րի ազ դե ցու թյան ներ քո: 

4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

Բ նա կան ծաղ կին բնո րոշ են ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցի ան, տեն դը, 
յու րօ րի նակ պա պու լոզ-պուս տու լոզ ցա նը մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա` 
խիստ բնո րոշ զար գաց ման շր ջա փու լով (մա կու լա, պա պու լա, վե զի կու լա, 
պուս տու լա, կեղև և սպի): Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նի տևո ղու թյու նը 
7-19 օր է, հա ճախ` 10-14 օր: Բնա կան ծաղ կի կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րը 
շատ բազ մա զան են: Տար բե րում են հետ ևյալ կլի նի կա կան ձևե րը. թեթև՝ վա-
րի ո լոիդ (Variolois), ծա ղիկ ա ռանց ցա նի (Variola sine exanthematae), ծա ղիկ 
ա ռանց ջեր մու թյան (Variola afebrilis), մի ջին ծան րու թյան` բնա կան (ցրված) 
ծա ղիկ (Variola vera discrete), ծանր ըն թաց քով՝ ծաղ կային պուր պու րա (Pur-
pura variolosa), պուս տու լոզ - հե մո ռա գիկ կամ սև ծա ղիկ (Variola pustulosa 
haemorrhagika or nigra), ամ բող ջա կան ծա ղիկ (Variola confluens):

 Մի ջին ծան րու թյան` բնա կան (ցր ված) ծա ղիկ (Variola vera discrete). ծաղկի 
սո վո րա կան ձևն է, ո րի ժա մա նակ տար բե րում են հետ ևյալ շր ջան նե րը. նա-
խան շա նային (պ րոդ րո մալ)՝ 3-4 օր տևո ղու թյամբ, ցա նա վոր ման՝ 5 օր տևո-
ղու թյամբ (հի վան դու թյան 4-8 o րը), ցա նի թա րա խա կալ ման՝ 7 օր տևո ղու-
թյամբ (հի վան դու թյան 8-9-րդ օ րը), հետ զար գաց ման, ա ռող ջաց ման (11-րդ 
օ րից սկ սած): 

 Հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար ծա կի, ցն ցող դո ղով: Ջեր մաս տի ճա-
նը ա րագ բարձ րա նում է (հի վան դու թյան 2-րդ օր վա վեր ջում) 39,50C-40,50C, 
եր բեմն` 410C, ա ռա ջա նում է ու ժեղ գլ խա ցավ, սրտ խառ նոց, փս խում և բնո-
րոշ ցավ սր բոսկ րի շր ջա նում: Ա ռա ջին 2 օ րը հա ճախ դիտ վում է գլ խա ցավ, 
գլ խապ տույտ, աղ մուկ ա կանջ նե րում, ան քնու թյուն, փս խում, ա խոր ժա կի 
բա ցա կա յու թյուն, փոր կա պու թյուն: Ա նո թա զար կը լի նում է հա ճա խա ցած և 
հա մա պա տաս խա նում է ջեր մու թյա նը, ո րոշ հի վանդ նե րի մոտ ա ռա ջա նում է 
հևոց: Նա խան շա նային շր ջա նի 2-3-րդ օ րը հի վանդ նե րի ո րոշ մա սի մոտ (25-
30%) դիտ վում է ցան (նա խան շա նային ցան), ո րը հի շեց նում է կարմրուկի կամ 
քու թե շի պե տե խի ալ ցա նը: Ցա նի տե ղա կա յու մը բնո րոշ է ա զդ րերի ներ սային 
մա կե րես նե րին և ո րո վայ նի ստո րին մա սի մաշ կի վրա, Սի մոնի ա զդրային 
ե ռան կյու նու շր ջա նում, ե ռան կյու նու հիմք է ծա ռա յում պոր տի մա կար դա կի 
լայ նա ձիգ գի ծը, ի սկ գա գա թը գտն վում է ծն կային հո դե րի շրջա նում, նե-
րառյալ ա զդ րե րի ներ սային մա կե րես նե րը: Ցա նը տե ղա կայ վում է նաև ու սե րի 
վե րին-ներ սային մա կե րես նե րի վրա (ու սային ե ռան կյու նու սահ ման նե րում), 
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ձեռ քե րի տա րա ծիչ մա կե րես նե րի վրա, մա սամբ՝ պա րա նոցի և կրծքի վրա: 
Ցա նը պահ պան վում է մի քա նի ժա մից մինչև 2-3 օր և ան հե տա նում է:

 Նա խան շա նային շր ջա նի վեր ջում ջեր մու թյու նը իջ նում է, հի վան դի ը նդ-
հա նուր վի ճա կը լա վա նում է, և այդ ֆո նի վրա եր ևան է գա լիս ծաղ կին բնո-
րոշ («իս կա կան») մանր, բծա վոր ա ռատ ցան, ո րի տար րե րը թեթ ևա կի բարձր 
են լի նում մաշ կի մա կե րե սից: Ցանն ա ռա ջա նում է ոչ մի այն մաշ կի, այլ նաև 
կո նյունկ տի վայի, այ տե րի, փա փուկ քիմ քի, քի թըմ պա նի, բրոնխ նե րի, կե րակ-
րա փո ղի և այլ հատ ված նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա: Սկզ բում ցա նը դուրս 
է գա լիս դեմ քի, գլ խի մա զա ծածկ մա սի, պա րա նո ցի վրա, հե տո՝ ձեռ քե րի, 
մարմ նի և ոտ քե րի վրա: Ցան է լի նում նաև թա թե րի և ներ բան նե րի վրա, 
ո րոնց հայտ նա բե րու մը կար ևոր ախ տո րո շիչ ախ տան շան է: Ցա նը սկզբում 
ու նե նում է 3 մմ տրա մագ ծով վար դա գույն բծե րի տեսք, հե տո վե րած վում է 
մուգ կար միր պա պու լա նե րի` սի սե ռի մե ծու թյան, ո րոնք հա ջոր դող օ րե րին 
լց վում են շճային հե ղու կով և վե րած վում են բշ տե րի` վե զի կու լա նե րի: Յու րա-
քան չյուր բշ տի շուր ջը գո յա նում է բոր բո քային պսակ, ո րը մաշ կի բոր բո քում 
և այ տուց է ա ռա ջաց նում: Մի ա ժա մա նակ բշ տեր են զար գա նում նաև լոր ձա-
թա ղանթ նե րի վրա, ո րոնք ա րագ մա ցե րաց վում են` վե րած վում է րո զի ա նե րի 
և խո ցե րի՝ սոս կա լի ցա վեր ա ռա ջաց նե լով խո սե լու, կուլ տա լու, մի զե լու ժա-
մա նակ: Քթային շն չա ռու թյու նը դժ վա րա նում է, ա ռա ջա նում է լու սա վա խու-
թյուն և ար ցուն քա հո սու թյուն, ձայ նի խռ պո տու թյուն, հազ և թքա հո սու թյուն:

Բ նա կան ծա ղ կի վե զի կու լային բնո րոշ է` 
1) բազ մա խո ռոչ կա ռուց ված քը, վե զի կու լան միջ նա պա տե րով բա ժան ված 

է խո ռոչ նե րի, ու նի ա մուր հիմք և պա տի ամ բող ջա կա նու թյան խախտ ման և 
ծա կե լու դեպ քում բուշ տը չի իջ նում, չի վե րա նում. 

2) վե զի կու լայի կենտ րո նը ներս ըն կած է (ծաղ կային պորտ), ո րն ա ռա ջա-
նում է բշ տի ծայ րա մա սե րում է պի թե լային բջիջ նե րի ա ճի ար դյուն քում:

 Պա պու լա նե րից վե զի կու լա նե րի հա ջոր դա բար ան ցու մը` ցա նի ծաղկ ման 
շր ջա նը, տե ղի է ու նե նում հի վան դու թյան 7-8-րդ օ րը նույն հեր թա կա նու-
թյամբ, ի նչ պես ցա նա վո րու մը:

 Հի վան դու թյան 8-9-րդ օ րը հի վան դի ջեր մու թյու նը նո րից բարձ րա նում է 
39,50C-40,50C, և սկս վում է հի վան դու թյան թա րա խա կալ ման շր ջա նը: Բշ տե-
րի պա րու նա կու թյու նը պղ տոր վում, դառ նում է դեղ նա վուն, և վե զի կու լա նե րը 
վե րած վում են պուս տու լա նե րի` թա րա խա կույ տե րի: Ջեր մու թյու նը պահ պան-
վում է մի քա նի օր` ը նդ հուպ մինչև պուս տու լա նե րի չո րա ցու մը: Այս շր ջա-
նը ա ռա վել տան ջա լից է հի վան դի հա մար: Հի վան դի ը նդ հա նուր վի ճա կը 
վատ թա րա նում է, գի տակ ցու թյու նը եր բեմն մթագ նում է, ո րոշ հի վանդ ներ 
դառ նում են ագ րե սիվ: Դժ վա րա ցած շն չա ռու թյու նը, հևո ցը, շն չա հեղ ձու թյան 
նոպա նե րը՝ կապ ված կո կոր դի այ տու ցի հետ, մաշ կի խիստ քո րից ա ռա ջա-
ցած տան ջող ան քնու թյու նը բա վա կա նին ծան րաց նում են հի վան դի վի ճա կը: 



132 | Հատուկ վտանգավոր վարակները Համաճարակաբանական պրակտիկայում

 Հի վան դու թյան 11-12-րդ օր վա նից պուս տու լա նե րը սկ սում են կնճ ռոտ վել 
և չո րա նալ, ո րը սո վո րա բար հա մընկ նում է ջեր մու թյան ի ջեց ման սկզ բի հետ: 
Սկս վում է կեղև նե րի չո րաց ման շր ջա նը: Սկ սած դեմ քից, հե տո հա ջոր դա-
բար մարմ նի և վեր ջա վո րու թյուն նե րի մաշ կի վրա չո րա ցող պուս տու լա նե րը 
ձեռք են բե րում դարչ նա գույն ե րանգ և ծածկ վում են չոր կեղև նե րով: Մաշ կի 
և լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քային եր ևույթ նե րի ան հե տաց մա նը զու գա հեռ 
ա ռա ջին հեր թին կո կոր դի ախ տա հար ման հետ կապ ված ցա վե րը պա կա-
սում են, բայց սկ սում է ան հանգս տաց նել ու ժեղ քո րը, հի վանդ նե րը պո կում 
են կեղև նե րը, ո րոնց տակ գո յա նում են ա րյու նա հո սող և թա րա խա կալ վող 
խո ցեր: Մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի հի վան դա գին ախ տան շան նե րի ան հե-
տաց ման հետ հի վան դի վի ճա կը բա վա կա նին լա վա նում է: Հի վան դու թյան 
14-16-րդ օ րը ջեր մու թյու նը նոր մա լա նում է: Չո րա ցած պինդ կեղև նե րը սկ սում 
են պոկ վել՝ տե ղը թող նե լով կար միր բծեր, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ձեռք են բե րում գորշ ե րանգ: Խո րը պուս տու լոզ ախ տա հա րում ներ ու նե ցող 
հի վանդ նե րի մոտ ամ բողջ կյան քում մաշ կի վրա մնում են կլո րաձև սպի ներ 
(ծաղ կաս պի ներ): Պուս տու լոզ ցա նը ա ռա ջաց նում է ե ղջ րա թա ղան թի պղ տո-
րու թյուն, սպի նե րի ա ռա ջա ցու մը աչ քե րում հասց նում է կու րու թյան: Ա ռանց 
բար դու թյուն նե րի ու ղեկց վող դեպ քե րում հի վան դու թյու նը տևում է 5-6 շա-
բաթ: Մա հա ցու թյու նը այս ձևի ժա մա նակ կազ մում է 15%:

Բ նա կան ծա ղիկն ու նի շր ջա փու լային ըն թացք:
 Բա ցի նկա րագր ված բնո րոշ կլի նի կա կան պատ կե րից՝ հան դի պում են 

նաև բնա կան ծաղ կի հետ ևյալ կլի նի կա կան ձևե րը.

Գծապատկեր 13. Բնական ծաղկի կլի նի կա կան նշան նե րի զար գա ցու մը
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1)  Ծաղ կային պուր պու րա՝ ծի րա նա ցան (Purpura variolosa): Հան դի պում 
է հազ վա դեպ: Այս ձևին բնո րոշ է կարճ գաղտ նի շր ջա նը (7-8 օր), ուժեղ ար-
տա հայտ ված տոք սի կո զը, ո րն ու ղեկց վում է ա րյան ան բա վա րար շր ջա նա ռու-
թյամբ, և հե մո ռա գիկ դի ա թե զը: Հի վան դու թյան ա ռա ջին ժա մերին հիվանդ-
նե րի մոտ սր բոսկ րի շր ջա նում ա ռա ջա նում են կտ րուկ ցա վեր: Սկզբ նա կան 
շր ջա նում բնո րոշ է ա ռատ պե տե խի ալ ցա նը, ո րը չի սահ մա նա փակ վում վե րը 
նկա րագր ված ե ռան կյու նի նե րով, այլ տա րած վում է մարմ նի ամ բողջ մա կե-
րե սի վրա: Բա ցի մանր կե տա վոր ցա նա վո րու մից՝ մաշկի վրա եր ևան են գա-
լիս բազ մա թիվ հե մո ռա գիկ բծեր: Մաշ կը դառ նում է պինդ, լար ված և ստա-
նում է ծի րա նա գույն ե րանգ: Հի վան դի մոտ լի նում է քթային ա րյու նա հո սու-
թյուն, ա րյու նային փս խում, ա րյու նային խոր խար տադ րու թյուն, ար գան դային 
և ա ղի քային ա րյու նա հո սու թյուն ներ, ա րյու նա մի զու թյուն, ա րյուն կղան քում, 
սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան վաղ ար տա հայտ ված խան-
գա րում ներ, ո րոնք ծան րաց նում են հի վան դու թյան ըն թաց քը: Հի վան դը մա-
հա նում է մինչև վե զի կու լա նե րի ա ռա ջա ցու մը, հի վան դու թյան 2-4-րդ օ րը: 
Ա րյան պատ կե րին բնո րոշ է լեյ կո պե նի ա կամ նոր մո ցի տոզ, լիմ ֆո ցի տոզ, 
նեյտ րո պե նի ա ձախ թե քու մով ը նդ հուպ մինչև մի ե լո ցիտ ներ, բա զո ֆիլ ների, 
պլազ մա տիկ բջիջ նե րի առ կա յու թյուն և տրոմ բո ցի տո պե նի ա (7000-6500 
տրոմ բո ցիտ ա րյան 1 մլ):

2)  Պուս տու լոզ՝ հե մո ռա գիկ կամ սև ծա ղիկ՝ Variola pustulosa haemor-
rhagika or nigra: Այս ձևի ժա մա նակ վե զի կու լա նե րը լց վում են ա րյու նով, և 
ցա նի տար րե րը մուգ-կար միր, կա պույտ և, եր բեմն, սև գույն են ստա նում 
(«սև ծա ղիկ»): Խոր խում, փսխ ման զանգ վա ծում, մե զում, կղան քում ա րյան 
առ կա յու թյու նը բա ցատր վում է լոր ձա թա ղանթ նե րի ա րյու նա զե ղում նե րով: 
Հի վան դու թյան ըն թաց քը շատ ծանր է, մա հը վրա է հաս նում հի վան դու թյան 
4-8-րդ օ րը: Ա րյան պատ կե րի փո փո խու թյուն նե րը մո տա վո րա պես նույնն 
են, ի նչ ծաղ կային պուր պու րայի ժա մա նակ: Նշ ված եր կու ձևե րի միջև խիստ 
սահ ման դնել չի կա րե լի` հան դի պում են և հի վան դու թյան ան ցո ղիկ ձևեր: 
Նման դեպ քե րում պուր պու րայի հետ մի ա սին կա րե լի է հայտ նա բե րել ա ռան-
ձին վե զի կու լոզ և պուս տու լոզ տար րեր: Մա հա ցու թյունն այս ձևե րի ժա մա-
նակ կազ մում է 70-100%: 

3) Ամ բող ջա կան ծա ղիկ (Variola confluens): Այս ձևի ժա մա նակ ամ-
բողջ մարմ նի մաշ կի վրա (հատ կա պես դեմ քի և ձեռ քե րի վրա) ա ռա ջա նում 
է ա ռատ պուս տու լոզ ցան, ո րի տար րե րը տեղ-տեղ ձուլ վում են ի րար՝ ա ռա-
ջաց նե լով ը նդ հա նուր թա րա խով լց ված մեծ բուշտ: Բնո րոշ է բարձր ջեր մու-
թյու նը, գրգռ վա ծու թյու նը և զա ռան ցան քը: Նման հի վանդ նե րի մոտ մաշ կի 
վրա մնում են ըն դար ձակ սպի ներ, ո րոնք այ լան դա կում են մաշ կը: Մա հա ցու-
թյու նը կազ մում է 30%: 
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4) Վա րի ո լոիդ (Variolois): Հան դի պում է պատ վաստ ված նե րի մոտ: 
Գաղտ նի շր ջա նը տևում է մոտ 2 շա բաթ, ի նչ պես բնա կան ծաղ կի ժա մա-
նակ: Նա խան շա նային շր ջա նը քիչ է տար բեր վում հի վան դու թյան տի պիկ 
ձևից, բայց ախ տան շան ներն ա վե լի թույլ են ար տա հայտ վում, ի սկ պրոդ րո-
մալ ցանը հա ճախ բա ցա կա յում է: Հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար ծա կի, 
ջեր մու թյան կտ րուկ բարձ րաց մամբ, ո րը ե զա կի դեպ քե րում է ան ցնում 390C 
և պահ պան վում է 2-3 օր: Հի վան դի ը նդ հա նուր վի ճա կը լի նում է բա վա րար: 
Իս կա կան ցա նը սկս վում է հի վան դու թյան 3-4 օ րը, ու նե նում է մանր կար միր 
բծե րի տեսք, ո րոնք ա րագ փոխ վում են պա պու լա նե րի և վե զի կու լա նե րի և 
տե ղա կայ ված են լի նում ա վե լի մա կե րե սային, քան բնա կան ծաղ կի ժա մա-
նակ: 7-8-րդ օ րը բշ տե րի պա րու նա կու թյու նը ա րագ չո րա նում է, և կեղև է 
ա ռա ջա նում, ո րն ա րագ պոկ վում է: Պոկ ված կեղ ևի տե ղում մնում է ա րագ 
ան հե տա ցող բիծ: Վա րի ո լոի դի ժա մա նակ սպի հազ վա դեպ է ա ռա ջա նում: 
Հի վան դու թյու նը տևում է 7-8 օր, և մի այն ծանր դեպ քե րի ժա մա նակ կա րող է 
լի նել մա հա ցու ե լք: Մա հա ցու թյու նը վա րի ո լոի դի ժա մա նակ 1,5-3% է: Վա րի ո-
լոի դի բո լոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կապ ված են օր գա նիզ մում մաս նա-
կի ի մու նի տե տի առ կա յու թյան հետ:

5)  Ծա ղիկ՝ ա ռանց ցա նի (Variola sine exanthematae): Հի վան դու թյունն 
ըն թա նում է թեթև, ո րի ժա մա նակ սկզբ նա կան շր ջա նում դիտ վում են բնա-
կան ծաղ կին բնո րոշ ախ տան շան ներ` ջեր մու թյան բարձ րա ցում, գլ խա ցավ, 
ցավ սր բոսկ րի շր ջա նում և եր բեմն որ պես տոք սի կո զի ար դյունք պրոդ րո մալ 
ցան, բայց բնո րոշ ծաղ կային ցա նը բա ցա կա յում է: Հի վան դու թյու նը տևում է 
3-4 օր:

Հարուցչի
ներգործություն

գաղտնի շրջան
12 օր (719 օր)

Ցանի սկզբնական շրջան

• Լորձաթաղանթի ախտահարում
• Փոքր կարմիր գծեր լեզվի և կոկորդի 

հետին պատի վրա
• Ախտահարման օջախները մեծանում են, 

խոցոտվում և տարածում վիրուսը
Մաշկի տեսանելի ցանից 24 ժամ առաջ

Նախանշանային շրջան
 (24 օր)

• Տենդի կտրուկ բարձրացում >38.3°C
• Ընդհանուր թուլություն/մկանային ցավ
• Գլխացավ
• Սրտխառնոց/փսխում
• Ցավ մեջքի շրջանում

Վարակիչ չէ նախանշանային շրջանում

Ցանի շրջան (21 օր)
• Բծեր 
• Հանգույցներ 
• Բշտիկներ 
• Թարախաբշտիկներ
• Կեղևապատ խոցեր

Գ ծա պատ կեր 14. Բնա կան ծաղ կի ըն թացքը
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6)  Ծա ղիկ՝ ա ռանց ջեր մու թյան (Variola afebrilis): Այս ձևի ժա մա նակ 
հիվան դի մաշ կի վրա ա ռա ջա նում է ա րագ ան ցնող բշ տա ցան: Հի վան դու-
թյու նը ան ցնում է ա ռանց ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման և հի վան դի ըն դհա-
նուր վի ճա կի փո փոխ ման: Ծաղ կի այս ձևե րը դժ վար են ախ տո րոշ վում, այս 
դեպ քում օգ նում է ման րակր կիտ հա վաք ված ա նամ նե զը, կլի նի կա կան և լա-
բո րա տոր տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը:

Բ նա կան ծաղ կի ծանր ձևե րի ժա մա նակ լի նում են տար բեր բար դու թյուն-
ներ՝ սր բոսկ րի, ներ բան նե րի, ծոծ րա կի վրա զար գա նում են պառ կե լա խո ցեր, 
ա ռա ջա նում են գանգ րե նա ներ բե րա նի և կո կոր դի լոր ձա թա ղան թի վրա, 
թա րա խային օ տիտ ներ, կողմ նա կի վա րա կի (կո կային) գու մար ման դեպ-
քում՝ ա բս ցես ներ և ֆլեգ մո նա ներ: Հազ վա դեպ, ծաղ կի ժա մա նակ դիտ վում 
են օ ջա խային թո քա բոր բեր, պլև րիտ ներ, մետ րո ռա գի ա ներ, օր խիտ ներ, և, 
ի նչ պես նշ վել է վեր ևում, ե ղջ րա թա ղան թի և ծի ա ծա նա թա ղան թի ախ տա հա-
րու մը կա րող է ա ռա ջաց նել կու րու թյուն:

Բ նա կան ծաղ կով հի վան դա ցած ան ձինք ձեռք են բե րում կա յուն ի մու նի-
տետ, և հի վան դու թյան կրկ նա կի դեպ քեր հազվադեպ են ար ձա նագր վում:

Նկար 37. Բնական ծաղկի կլինիկական դրսևորումները

 5. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ 

Լա բո րա տոր ցան կա ցած հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց վում է Ա ՀԿի 
կող մից հաս տատ ված՝ կեն սանվ տան գու թյան 4րդ մա կար դա կի լա բո րա
տո րի ա յում:

Բ նա կան ծա ղիկն ախ տո րոշ վում է հա մա ձայն դեպ քի ստան դարտ բնո-
րոշ ման, կլի նի կա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: 
Բնա կան ծաղ կի ախ տո րոշ ման հա մար կար ևոր է հաշ վի առ նել հի վան դու-
թյան սկզբ նա կան շր ջա նում (1-3 օ րը) սր բոսկ րի շր ջա նի բնո րոշ ցա վե րը, 
նա խան շա նային ցա նի առ կա յու թյու նը Սի մո նի և ու սային ե ռան կյու նի նե-
րում, հարկ է հի շել, որ վեր ջի նը դիտ վում է բնա կան ծաղ կի տի պիկ ըն թաց քի 
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ժա մա նակ մի այն 25-30% դեպ քե րում: Շա տե րի մոտ ա ռա ջա նում է փս խում, 
ա խոր ժա կի կո րուստ, փոր կա պու թյուն: Ա նո թա զար կի հա ճա խա կա նու թյու-
նը հա մա պա տաս խա նում է ջեր մու թյա նը, ո րոշ հի վանդ նե րի մոտ հևոց է 
զար գա նում: Ծանր դեպ քե րում կա րող է դիտ վել գի տակ ցու թյան կո րուստ և 
զա ռան ցանք: 

Ծաղ կի ախ տո րո շու մը հիմ նա վոր վում է հի վան դու թյան 3-րդ օր վա նից 
մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա տի պիկ ցա նա վոր ման ա ռա ջաց մամբ, 
հատ կա պես ցա նի զար գաց ման բնույ թով (սկզ բում բիծ, հե տո՝ պա պու լա, 
վեզի կու լա, պուս տու լա` կենտ րո նում ներս ըն կած) և ջեր մաս տի ճա նի եր-
կա լի քային կո րով (հի վան դու թյան 4-րդ օր վա նից ջեր մու թյու նը ը նկ նում է 
և նորից բարձ րա նում 9-րդ օր վա նից սկ սած, ե րբ սկս վում է վե զի կու լա նե րի 
թա րա խա կա լու մը), ար տա հայտ ված ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այով: 

Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի նաև ճիշտ հա վաք ված հա մա ճա րա կա բա-
նա կան ա նամ նե զը` վեր ջին 2-3 շա բաթ վա ըն թաց քում բնա կան ծաղ կի տե-
սա կե տից էն դե միկ վայ րե րից ժա մա նած լի նե լը, շփու մը բնա կան ծաղ կով 
հի վան դի հետ, կրկ նա պատ վաստ ման ժամ կետ նե րի խախ տու մը, ծաղ կի դեմ 
պատ վաստ ման բա ցա կա յու թյու նը:

 Լա բո րա տոր հե տա զոտ ման հա մար նմուշ նե րը վերց վում են հի վան-
դից: Նմու շառ մամբ զբաղ վող ան ձնա կազ մը նմուշ նե րի վերց ման ըն թաց-
քում կրում է ձեռ նոց ներ, վի րա բու ժա կան դի մակ և բժշ կա կան հա մազ գեստ: 
Թարա խաբշ տի կից նմու շա ռումն ի րա կա նաց վում է ման րէ ա զերծ նշ տա րի 
կամ 26 հա մա րի ա սե ղի մի ջո ցով, ո րն ան հրա ժեշտ է ախ տա հար ման օ ջա խի 
գա գա թը բա ցե լու և հե ռաց նե լու հա մար: Նմու շը տե ղադր վում է 1.5-ից 2.0 մմ 
տրա մա գիծ ու նե ցող փակ վող պլաս տիկ խո ղո վա կի մեջ: Կեղև նե րից նմուշի 
ստա ցու մը կա տար վում է վա րա կա զերծ ված 26 հա մա րի ա սե ղի կի րառ-
մամբ, ո րի մի ջո ցով նմու շառ վում են ա ռն վազն 4 կեղև ներ: Բնա կան ծաղ-
կով հի վանդ նե րից վերց ված նմուշ նե րը կար ճատև կա րե լի է պա հել 40C, բայց 
դրանց տե ղա փո խումն ու եր կար պահ պա նու մը ի րա կա նաց նում են -200C –ից 
մինչև -700C չոր սա ռույ ցի մի ջո ցով: Նմու շի pH-ի փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են չոր սա ռույ ցի գո լոր շի նե րի շնոր հիվ, կա րե լի է կան խել` փոր-
ձա նո թը մո մով պա տե լով և ներ դիր նե րով հա մա պա տաս խան կա փա րիչ ներ 
օգ տա գոր ծե լով: 

 Ցա նա վոր ման ո րո շա կի նմա նու թյան պատ ճա ռով բնա կան ծա ղի կը 
պետք է տար բե րա կել կա պիկ նե րի ծաղ կից, ջր ծա ղի կից, վա րի ո լոի դից (տա-
րա ծուն վակ ցի նայից): Նշ ված նո զոո լո գի ա կան ձևե րի տար բե րա կիչ ախ տո-
րոշ ման հա մար շատ կար ևոր են դրանց ո րո շա կի տար բե րու թյուն նե րը (տե՛ս 
ա ղյուսակ 2):
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 ՋՐԾԱՂԻԿ
•	 Վերքերը հիմնականում դեմքի 

և իրանի վրա են 

	֍ Մակերեսային ախտահարման 
օջախներ

	֍ Եզրերը լավ չեն 
սահմանագծված

	֍ Օջախները չեն հպվում և չեն 
խոցոտվում

	֍ Օջախները գտնվում են 
զարգացման տարբեր փուլերում

 ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԻԿ
•	 Վերքերը հիմնականում դեմքի 

և վերջույթների վրա են

	֍ Խոր, կոշտ ախտահարման 
օջախներ

	֍ Կլորավուն, եզրերը` լավ  
սահմանագծված

	֍ Օջախները կարող են հպվել 
իրար և ունենալ փոսեր

	֍ Օջախները գտնվում են 
զարգացման միևնույն փուլում

Գծապատկեր 15. Բնական ծաղկի և ջրծաղիկի համեմատությունը

Բ նա կան ծա ղի կը պետք է տար բե րա կել նաև կարմ րու կից և քու թե շից: 
Ո րոշ հի վանդ նե րի մոտ ցա նը կարմ րու կան ման է, ի սկ դրա վաղ եր ևան գա-
լը դեմ քի վրա ա վե լի է նմա նեց նում կարմ րու կին: Կարմ րու կին բնո րոշ են 
կա տա ռալ եր ևույթ նե րը (հար բուխ, կո նյունկ տի վիտ, բկանց քի հի պե րե մի ա, 
բրոն խիտ ներ), լու սա վա խու թյու նը, Կոպ լիկ-Ֆի լա տո վի բծե րը բե րա նի լոր-
ձա թա ղան թի վրա: Քու թե շին բնո րոշ են (ի տար բե րու թյուն ծաղ կի սկզբնա-
կան շր ջա նի) մաշ կի ծալ քե րի (ա ճուկ նե րում, ար մուն կային ծալ քե րում) հա-
գե ցած կար միր գույ նը, մանր կե տա վոր ցա նից ա զատ քիթ-շր թուն քային 
ե ռան կյու նու առ կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև հի վան դու թյան ա ռա ջին ժա մե րին 
հա ճախ դիտ վող փս խու մը:

Բ նա կան ծաղ կով հի վանդ նե րի հա տուկ բուժ ման մե թոդ նե րը դեռ մշակ-
ված չեն: Հի վան դու թյան վաղ շր ջա նում կի րա ռում են հա կա ծաղ կային գամ-
մագ լո բու լին (3-6 մլ մ/մ) և հա կա վի րու սային բու ժում՝ մե տի սա զոն (0,6-1,0 գ 
2 ան գամ օ րը 4-6 օր) կամ սի դո ֆո վիր (Vistide), ո րոնց բու ժա կան ար դյու նա-
վե տու թյու նը ցածր Է: Ի րա կա նաց նում են հա կա շո կային մի ջո ցա ռում ներ, ցա-
վազր կում, ռե հիդ րա տա ցի ա, թթ ված նով ա պա հո վում, ի նչ պես նաև հե մոս-
տաս տիկ մի ջոց ներ, սա ռեց րած պլազ մայի փոխ նե րար կում ներ, սիրտ-անո-
թային պատ րաս տուկ ներ: Մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի խնամ քը կա տար-
վում է ի նչ պես այր վածք նե րի ժա մա նակ: Ցա նի տար րե րը մշա կում են կա լի-
ու մի պեր ման գա նա տի 5-10 %-ա նոց լու ծույ թով: Բե րա նի խո ռո չը մշա կում են 
բո րաթթ վի գլի ցե րի նային լու ծույ թով, կո պե րը` 2 %-ա նոց բո րաթթ վի ջրային 
լու ծույ թով: Ե րկ րոր դային թա րա խային վա րա կի կան խար գել ման և բուժ ման 
հա մար նշա նա կում են հա կա բի ո տիկ ներ (պե նի ցի լին ստ րեպ տո մի ցի նով 
կամ լե վո մի ցե տի նով, օկ սո լին, մե տի ցի լին, է րիտ րո մի ցին, տետ րա ցիկ լին), 
3-րդ սերն դի ցե ֆա լոս պո րի ներ, մակ րո լիդ ներ (կ լին դա մի ցին), վան կո մի ցին 
կամ ամ պի ցիլին-սուլ բակ տամ, ո րոնք ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է 
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զու գոր դել: Ե րկ րոր դային բար դու թյուն նե րի բու ժումն ի րա կա նաց վում է նեղ 
մաս նա գետ նե րի (վի րա բույժ, քիթ-կա կորդ-ա կան ջա բան, նյար դա բան, նեֆ-
րո լոգ) հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Հի վանդ նե րի հա մար ա պա հով վում է 
լի ար ժեք սնու ցում, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև՝ պա րեն տե րալ ճա նա-
պար հով: Բնա կան ծաղ կով հի վանդ նե րը հի վան դա նո ցից դուրս են գրվում 
ոչ շուտ, քան մինչև վեր ջին կեղ ևի լրիվ պոկ վե լը (4-6 շա բաթ հիվան դու-
թյան սկզ բից): Բնա կան ծաղ կով հի վան դի կամ վա րա կի որ ևէ գոր ծո նի հետ 
շփ ված ան ձանց նկատ մամբ մի ջո ցա ռում ներն ի րա կա նաց վում են ը ստ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հա մա պա տաս խան հրա մա նի:

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բ նա կան ծաղ կի վա րա կիչ գոր ծո նը Variola վի րուսն է, ո րը Orthopoxvirus 
ցե ղի ներ կա յա ցու ցիչ է:

Բ նա կան ծա ղի կը ա դապ տաց վում է մարդ կանց օր գա նիզ մին և օր գա նիզ-
մից դուրս չի կա րող գո յատ ևել: Ի տար բե րու թյուն բա զում ախ տա ծին նե րի, 
որ ևէ կեն դա նի վի րու սի ռե զեր վո ւար չէ: Բա ցի դրա նից՝ բնա կան ծաղ կի վի-
րու սը շատ զգա յուն է և չի կա րող եր կար գո յատ ևել մար դու մարմ նից դուրս: 
Վի րու սը եր բեք ան գործ չի մնում, այն կա՛մ շատ ա րագ սպա նում է տի րո ջը, 
կա՛մ ան ցնում է նոր զո հի: Նշ ված փաս տե րը բնա կան ծա ղի կը խիստ զգա-
յուն են դարձ նում վե րաց ման նկատ մամբ, քան զի մեկ ան գամ մար դու մարմ-
նից հե ռաց նե լուց հե տո այն այլևս ա պաս տա նե լու տեղ չի ու նե նում: Բնա կան 
ծա ղի կը խիստ վա րա կիչ է, փո խանց վում է օ դով: Բե րա նում առ կա վի րու սի 
մաս նիկ նե րը փո խանց վում են օ դա կա թի լային ե ղա նա կով՝ տի րոջ խո սե լու 
պա հին: Վա րակ վե լուց հե տո գաղտ նի շր ջա նը տևում է 10 օր: Սկզբ նա կան 
շր ջա նում հի վանդն ի րեն լավ է զգում, այ նու հետև սկս վում է տենդ, մեջ քի 
ցավ, փս խում, ի սկ քիչ ան ց ամբո ղջ մարմ նի վրա ա ռա ջա նում են փոքր կար-
միր բծեր: Բծե րը վե րած վում են թա րա խաբշ տե րի, ո րոնք կոչ վում են պուս-
տու լա ներ, այ նու հետև պուս տու լա նե րը լայ նա նում ե ն՝ լց վե լով օ պա լա գույն 
թա րա խով: 

 Պուս տու լա նե րի պատռ ված քը դիտ վում է որ պես դեր մայի ամ բող ջա-
կա նու թյան խախ տում: Մաշ կը չի վնաս վում, այլ տե ղի է ու նե նում ստո րին 
շեր տե րի (հո րի զո նա կան) ան ջա տում: Պուս տու լա նե րը վե րած վում են ո լո ռի 
հա տի կի չափ սի, թա րախ պա րու նա կող կոշտ և ու ռած պար կե րի, և մաշ կը 
նման վում է սա լար կած մա կե րե սի: 

Բ նա կան ծաղ կի դեպ քը դիտ վում է հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր-
տում ան սո վոր կամ ան սպա սե լի դեպք և են թա կա է ան մի ջա պես հա ղորդ-
ման Մի ջազ գային ա ռող ջա պա հա կան կա նոն նե րի հար ցե րով Ազ գային հա-
մա կար գող մարմ նին:
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 Ներ կա յումս բնա կան ծա ղի կը վե րաց ված է, սա կայն 1945 թ. ե րկր նե րից 
շա տե րում բնա կան ծա ղի կը դեռևս էն դե միկ է ե ղել: Հիմ նա կան ռե զեր վո ւա րը 
Աֆ րի կան էր, որ տեղ Սա հա րայից հա րավ գտն վող ե րկր նե րի մեծ մա սը վա-
րակ ված էր: Ե րկ րորդ հիմ նա կան ռե զեր վո ւա րը Ա սի ան էր, ո րը տա րած վում 
էր Բանգ լա դե շից դե պի Հնդ կաս տան, Նե պալ, Պա կիս տան և Աֆ ղանս տան: 
Եր րոր դը Հնդ կա կան կղ զե խումբն էր, չոր րոր դը՝ Բրա զի լի ան, ո րը վտան գի 
էր են թար կում Հա րա վային Ա մե րի կայի կե սը: Բնա կան ծաղ կի գլո բալ վե-
րաց ման ծրա գի րը մեկ նար կել է 1967 թ.: 

Բ նա կան ծաղ կի վե րաց ման ռազ մա վա րու թյունն ու ներ 2 ո ւղ ղու թյուն: 
Ա ռա ջի նը՝ զանգ վա ծային պատ վաստ ման ծրագ րեր յու րա քան չյուր ե րկ րում՝ 
ե րաշ խա վոր ված ար դյու նա վե տու թյամբ և կա յու նու թյամբ պատ վաս տա նյու-
թի կի րառ մամբ, բնակ չու թյան ա ռն վազն 80 %-ի ը նդ գրկ վա ծու թյամբ: Ե րկ-
րոր դը՝ դեպ քե րի և բռն կում նե րի հայտ նա բեր ման հս կո ղու թյան հա մա կար-
գե րի մշա կում՝ ա ռա վել կենտ րո նաց ված զսպ ման մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա-
նաց ման նպա տա կով: 

1966 թ. բնա կան ծաղ կի վե րաց ման ծրա գի րը մեկ նար կել է ա րևմ տաաֆ-
րի կյան 18 ե րկ րում՝ նշ ված է նդ մե իկ տա րած քում վե րա ցումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: Այդ ժա մա նակ վա րակ ման ա մե նա բարձր ցու ցա նիշն աշ խար-
հում գրանց վել էր Սի ե ռա Լե ո նե ում: Կի րա ռե լով պատ վաս տում նե րի քա ղա-
քա կա նու թյու նը՝ ե րկ րում ո րո շում ըն դուն վեց ի րա կա նաց նել կան խար գե լիչ 
պատ վաս տում ներ: 5 տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց վեց 100 մի լի ո նից ա վել 
պատ վաս տում: Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում է ին, որ պատ վաստ վել 
էր բնակ չու թյան 90 %-ը: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի շնոր հիվ նվա զեց բնա կան 
ծաղ կով հի վան դա ցու թյան տո կո սը: Հս կո ղու թյան և տե ղայ նաց ման ռազ մա-
վա րու թյան կի րա ռու մը թույլ տվեց զգա լի ո րեն ազ դել բնա կան ծաղ կի փո-
խանց ման վրա նույ նիսկ այն տա րածք նե րում, որ տեղ բա վա կա նին ցածր 
էր պատ վաստ ման մա կար դա կը: Այդ ռազ մա վա րու թյու նը դար ձավ գլո բալ 
վե րաց ման ծրագ րի հիմ նա կան ռազ մա վա րու թյուն: Նշված ռազ մա վա րու-
թյան հիմ քում ըն կած էր հետ ևյալ սկզ բուն քը՝ տար բե րա կել բնա կան ծաղ կի 
դեպ քե րը, պատ վաս տել հի վան դի ըն տա նի քի ան դամ նե րին և սերտ շփ ման 
մեջ ե ղած այլ ան ձանց, այ նու հետև պատ վաս տել նաև ա ռաջ նային ըն տա-
նի քի ան դա մի հետ սերտ շփ ման մեջ ե ղած ան ձանց, ի նչ պես նաև դեպ քի 
հետ սերտ շփ ման մեջ գտն վող ան ձանց: Այ նու հետև, ե թե ա ռաջ նային կոն-
տակ տա վոր նե րի մոտ զար գա նում է բնա կան ծա ղի կը՝ ան կախ պատ վաստ-
վե լու փաս տից, վեր ջին նե րիս հետ սերտ շփ ման մեջ գտնված ան ձինք ար դեն 
պաշտ պան ված կլի նե ին, և փո խանց ման շղ թան կընդ հատ վեր: 

1977 թ. գար նանն ու ամ ռա նը նա խա ձեռն վեց ա վե լի ին տեն սիվ հս կո ղու-
թյան, զսպ ման և պատ վաստ ման ծրա գիր: Ար դյուն քում՝ ե րկ րագն դի վրա բնա-
կան ծաղ կի վեր ջին բնա կան դեպքն ար ձա նագր վել էր 1977 թ. հոկ տեմ բե րի 
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26-ին Սո մա լի ի Մեր քա քա ղա քի հի վան դա նո ցի խո հա րա րի մոտ՝ պայ մա նա-
վոր ված՝ Variola minor տե սա կով: Սո մա լի ի վեր ջին դեպ քից եր կու տա րի ան ց՝ 
1979 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին, Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա-
կեր պու թյու նը պաշ տո նա պես հա վաս տագ րեց բնա կան ծաղ կի վե րա ցումը: 
1980 թ. Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային ա սամբ լե ան բո լոր ե րկր նե րին 
ա ռա ջար կեց դա դա րեց նել կա նո նա վոր պատ վաս տում նե րը: 

 Ներ կա յումս Ա ՄՆ-ո ւմ և Ռու սաս տա նում պահ պա նել են վի րու սի վեր ջին 
սա ռեց ված նմուշ նե րը:

7.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

Բ նա կան ծաղ կով հի վանդ նե րի հայտ նա բեր ման, այդ թվում` կաս կա ծի 
դեպ քում ար տա հերթ հա ղորդ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող-
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն: Դեպ քերն ախ տո րոշ վում են հա մա ճա-
րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան տվյալ նե րի հի ման վրա և վերջ նա կա նա պես 
հաս տատ վում լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում: Բժշ կա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում հաշ-
վառ ման (գ րանց ման) են թա կա են բնա կան ծաղ կով հի վան դու թյան և՛ կաս-
կա ծե լի, և՛ հա վա նա կան, և՛ հաս տատ ված դեպ քե րը: Բնա կան ծաղ կի դեպ քը 
դիտ վում է հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ան սո վոր կամ ան սպա-
սե լի դեպք և են թա կա է ան մի ջա պես հա ղորդ ման Մի ջազ գային ա ռող ջա պա-
հա կան կա նոն նե րի հար ցե րով Ազ գային հա մա կար գող մարմ նին: Բնա կան 
ծաղ կի յու րա քան չյուր դեպք, այդ թվում` կաս կա ծե լի, են թա կա է ան մի ջա պես 
մե կու սաց ման և հոս պի տա լաց ման ին ֆեկ ցի ոն հի վան դա նո ցի հա տուկ բա-
ժան մուն քում (ա պա հով ված Մել ցե րյան մե կու սա րան նե րով): 

Հի վան դին հայտ նա բե րող բժշ կի կող մից կազմ վում է բնա կան ծաղ կի 
դեպ քի հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցա նի շին հա մա պա տաս խա նող` բնա կան 
ծաղ կով կաս կա ծե լի, հա վա նա կան կամ հաս տատ ված հի վան դի (դի ա կի), 
բնա կան ծաղ կի վի րու սի լա բո րա տոր շտա մի հետ շփ ված կամ հնա րա վոր 
կեն սաա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյան վայ րում գտն ված ան ձանց (այ սու հետ` 
բնա կան ծաղ կով հի վան դի կամ վա րա կի որ ևէ գոր ծո նի հետ շփ ված ան ձինք) 
ան վա նա ցանկ: Բնա կան ծաղ կով հի վան դի կամ վա րա կի որ ևէ գոր ծո նի հետ 
շփ ված ան ձինք մե կու սաց վում են ին ֆեկ ցի ոն հի վան դա նո ցի հա տուկ բա-
ժան մուն քում (ա պա հով ված Մել ցե րյան մե կու սա րան նե րով) 14 օր վա ըն թաց-
քում` բժշ կա կան հս կո ղու թյան ի րա կա նաց մամբ, վա րա կի հս կո ղու թյան հա-
մա պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա հով մամբ: Նրանց նկատ մամբ ի րա կա-
նաց վում է ա մե նօ րյա զն նում, ջեր մա չա փում, ար դյունք նե րը գրանց վում են 
հա մա պա տաս խան ա ռաջ նային բժշ կա կան փաս տաթղ թե րում կամ ամ բու լա-
տոր քար տե րում, ի նչ պես նաև բնա կան ծաղ կով հի վան դի կամ վա րա կի որ ևէ 
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գոր ծո նի հետ շփ ված ան ձանց 
ա ռող ջու թյան մո նի թո րին գի 
թեր թի կում: Ան կախ տա րի քից 
և հա կա ցու ցում նե րից, ի նչ պես 
նաև` պատ վաս տու մային կար-
գա վի ճա կից` բնա կան ծաղ կով 
հի վան դի կամ վա րա կի որ ևէ 
գոր ծո նի հետ շփ ված ան ձանց 
48 ժամ վա ըն թաց քում պատ-
վաս տում են բնա կան ծաղ կի 
դեմ, ին պես նաև ի րա կա նաց-

նում են ար տա կարգ կան խար գե լում` 4-6 օր վա ըն թաց քում դո նո րա կան հա-
կա ծաղ կային գամ մա-գ լո բու լի նի միջմ կա նային նե րար կում և հա կա վի րու-
սային մե տի սա զոն պատ րաս տու կի ըն դու նում խմե լու ձևով: Բնա կան ծաղ կի 
խմ բային դեպ քե րի և բռն կում նե րի ժա մա նակ ա ռա ջին հեր թին են թա կա են 
պատ վաստ ման ներ քո հի շյալ խմ բե րը.

1)  հի վան դից 2 մետ րից պա կաս հե ռա վո րու թյան վրա ե ղած ան ձինք.
2) տ նային օ ջախ նե րում հի վան դի հետ շփ ված ան ձինք.
3)  հի վան դին ա ռաջ նային բժշ կա կան օգ նու թյուն և խնամք ցու ցա բե րած 

ան ձինք.
4) բ նա կան ծաղ կով հի վանդ (կաս  կա ծե լի) ան ձից վերց ված կլի նի կա-

կան նմուշ նե րի հետ աշ խա տող լա բո րա տոր մաս նա գետ նե րը.
5)  վա րակ ված նյու թե րի հետ հա  վա  նա կան շփում ու նե ցած ան ձինք (օ րի-

նակ` լվաց քա տան, թա փոն նե րի և ախ տա հան ման պա տաս խա նա տու աշ խա-
տող ներ).

6) բ նա կան ծաղ կի դեպքի հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն, 
կոն տակ տա վոր նե րի հայտ նա բե րում, պատ վաս տում, կա րան տի նային և մե-
կու սաց ման մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նող ան ձնա կազ մը.

7)  հի վանդ նե րի վար ման, բուժ ման 
կամ մե կու սաց ման սեն քեր մուտ քի 
թույլ  տ վու թյուն ու նե ցող ան ձինք.

8) բ նա կան ծաղ կի դեպ քի հետ միև-
նույն սե նյա կում գտն ված ան ձինք, ե թե 
հա վա նա կան է ե ղել վա րա կի օ դա կա-
թի լային (աե րո զո լային) տա րա ծու մը 
ամ  բողջ սե նյա կում (ծաղ կի հե մո ռա գիկ 
ձևով և/ կամ ակ տիվ հա զա ցող հի վան-
դի ներ կա յու թյամբ): 

Ն կար 38. Բնա կան ծաղկով հի վանդ

Ն կար 39. Բնա կան ծաղ կի հա րու ցիչը



 նա կան ծա ղմիկ |  145 

Ե թե բնա կան ծաղ կով հի վան դի կամ վա րա կի որ ևէ գոր ծո նի հետ շփված 
ան ձանց որ ևէ պատ ճա ռով պատ վաս տում չի ի րա կա նաց վում, նրանց մե կու-
սա ցու մը և բժշ կա կան հս կո ղու թյու նը շա րու նակ վում է 21 օր վա ըն թաց քում:

Բ նա կան ծաղ կի խմ բային դեպ քե րի և բռն կում նե րի ժա մա նակ օ ջա խի 
հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյան աշ խա տանք նե րում կա րող են 
ը նդ գրկ վել նաև բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի բժիշկ ներ (վա րա կա բան, ման կա բույժ և այլն):

8.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Բ նա կան ծաղ կի հաս տատ ված դեպ քը հան րային ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տում մի ջազ գային նշա նա կու թյան ար տա կարգ ի րա վի ճակ է և են թա
կա է ան մի ջա պես հա ղորդ ման Ա ՀԿ: 

Բ նա կան ծա ղի կը սո վո րա բար մար դուց մարդ է փո խանց վում (շփ ման 
ան մի ջա կան ձև) Variola վի րու սի ներշնչ ման մի ջո ցով: Քա նի որ հի վան դու-
թյու նը փո խանց վում է ո ւղ ղա կի շփ ման մի ջո ցով, ա պա վա րա կի հս կու մը 
և կան խար գե լու մը հիմն ված են ա ռա ջին հեր թին շփ ման և օ դա կա թի լային 
նախազ գու շա կան մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նարկ ման վրա: 
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ԾԱՆՐ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՎ ՍՈՒՐ ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐ ՀԱ ՄԱԽ ՏԱ ՆԻՇ 

ԿԱՄ Ա ՏԻ ՊԻԿ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

1.  ԿԱՐՃ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐ ԵՎ ՀՄԴ ԿՈԴ 

Ա տի պիկ թո քա բոր բը դեռևս դա սա կարգ ված չէ՝ ը ստ հի վան դու թյուն
նե րի մի ջազ գային դա սա կարգ ման 10րդ վե րա նայ ման: 

Ա ՏԻ ՊԻԿ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ ԴԵՊ ՔԻ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ԲՆՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ

Կաս կա ծե լի դեպք Հա մար վում է ան ձը, ո րը նշում է`
1) բարձր ջեր մու թյուն (380C և ա վել).
2) հազ կամ շն չա ռու թյան դժ վա րա ցում և ախ տա նիշ-
նե րի ի հայտ գա լու օր վա նից հաշ ված` նա խորդ 10 
օր վա ըն թաց քում ներ քո հի շյալ 1 կամ մի քա նի գոր-
ծո նի առ կա յու թյուն` 
ա. սերտ շփում (ա նձ, ո րը խնա մել է հի վան դին, 
ապ րել է նրա հետ և ո ւղ ղա կի կոն տակտ է ու նե ցել 
կաս կա ծե լի կամ հա վա նա կան հի վան դի ար տա զա-
տուկ նե րի կամ կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի հետ) 
ա տի պիկ թո քա բոր բի կաս կա ծե լի կամ հա վա նա կան 
դեպ քի հետ.
բ. ախ տա հար ված տա րած քում (տա րածք ներ, որ տեղ 
ար ձա նագր վել են ա տի պիկ թո քա բոր բի տեղային 
դեպ քեր) գտն վե լու փաստ.
գ. ախ տա հար ված տա րած քում բնա կու թյուն: 
Ան բա ցատ րե լի սուր շն չա ռա կան հի վան դու թյու նով 
տա ռա պող ան ձ, ո րը մա հա ցել է:

Հա վա նա կան դեպք 1) Կաս կա ծե լի դեպք` կրծ քա վան դա կի ռենտ գե նա-
գրա ֆի այի ժա մա նակ թո քա բոր բի ին ֆիլտ րատ նե րի 
կամ ռես պի րա տոր դիսթ րես հա մախ տա նի շի առ կա-
յու թյուն:
2)  Կաս կա ծե լի դեպք` դի ա հերձ ման ար դյուն քում 
ա ռանց որ ևէ պատ ճա ռի ռես պի րա տոր դիսթ րես հա-
մախ տա նի շի հայտ նա բե րում: 
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Բա ցառ ման 
չա փա նիշ ներ

Հի վան դու թյու նը բա ցառ վում է այ լընտ րան քային 
որևէ ախ տո րոշ մամբ։

 
Հի վան դու թյան դեպ քե րի կրկ նա կի դա սա կար գում 
Ա տի պիկ թո քա բորբը ներ կա յումս ախ տո րոշ վում է բա ցառ ման կար գով` 

կախ ված հի վան դի վի ճա կի փո փո խու թյան հետ.
1) Բա ցառ վում են նա խա պես դա սա կարգ ված կաս կա ծե լի կամ հա վա-

նա կան դեպ քե րը, ե թե այ լընտ րան քային որ ևէ ախ տո րո շում կա րող է լի ո վին 
բա ցատ րել այդ հի վան դու թյու նը:

2) Կաս կա ծե լի դեպ քը, ո րը հե տա զո տու թյու նից հե տո հա մա պա տաս խա-
նում է հի վան դու թյան հա վա նա կան դեպ քի սահ ման մա նը, նո րից դա սա-
կարգ վում է որ պես « հա վա նա կան դեպք»:

3) Կաս կա ծե լի հի վանդ նե րին` կրծ քա վան դա կի նոր մալ ռենտ գե նագ րա-
մայով հար կա վոր է բու ժել և սահ մա նել հս կո ղու թյուն 7 օր վա ըն թաց քում: 
Այն հի վանդ նե րին, ո րոնց ա ռող ջա ցու մը հա մար վում է ան բա վա րար, նո րից 
կա տար վում է կրծ քա վան դա կի ռենտ գե նագ րա մա:

4)  Այն կաս կա ծե լի հի վանդ նե րը, ո րոնց ա ռող ջա ցու մը հա մար վում է 
բա վա րար, սա կայն հի վան դու թյու նը չի կա րե լի ամ բող ջո վին բա ցատ րել 
այ լ ընտ րան քային որ ևէ ախ տո րո շու մով, դիտ վում են որ պես « կաս կա ծե լի 
դեպք»:

5)  Կաս կա ծե լի հի վան դը, ո րը մա հա ցել է, և չի կա տար վել դի ա հեր ձում, 
դիտ վում է որ պես « կաս կա ծե լի դեպք»: Սա կայն ե թե տվյալ դեպ քը հիվան-
դու թյան փո խանց ման շղ թայի մի մասն է, այն դա սա կարգ վում է որ պես 
« հա վա նա կան դեպք»: 

6)  Ե թե ի րա կա նաց վել է դի ա հեր ձում, և չի հայտ նա բե րվել ռես պի րա-
տոր դիսթ րես հա մախ տա նի շի և ոչ մի ախ տա բա նա կան նշան, ա պա դեպ քը 
« բա ցառ վում» է:

 Ա տի պիկ թո քա բոր բի դեպ քի լա բո րա տոր սահ մա նում
Կ լի նի կա կան ախ տա նիշ նե րով պա ցի նետ, ո րի մոտ ներ քո հի շյալ 1 կամ մի 

քա նի ախ տո րո շիչ ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա առ կա է ստի պիկ թո քա բոր բի 
լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան դրա կան ար դյունք.

1) Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի այի մե թո դով՝ 
ա. ա ռն վազն 2 տար բեր նմուշ նե րում (օ րի նակ` քի թըմ պա նային նմու շում 

և կղան քում).
բ. հի վան դու թյան ըն թաց քում հա վաք ված 2 և ա վե լի կլի նի կա կան նմու շի 

հե տա զո տու թյուն նե րով (օ րի նակ՝ հա ջոր դա կան քիթըմ պա նային ար տա զա-
տուկ ներ).

գ. 2 տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րով կամ պո լի մե րա զային շղ թա-
յա կան ռե ակ ցի այի կրկ նա կի ար դյունք նե րով՝ օգ տա գոր ծե լով նոր ՌՆԹ 
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ար տա զա տու կը սկզբ նա կան կլի նի կա կան նմու շից, թես տա վոր ման յու րա-
քան չյուր դեպ քի հա մար:

2) Սե րո կոն վեր սի այի կամ ի մու նաֆ լյու րես ցեն ցի այի մե թոդ նե րով՝ 
ա. հի վան դու թյան սուր շր ջա նում շի ճու կում հա կա մար մին նե րի բա ցա-

սա կան թեստ, ո րին հետ ևում է կոն վա լես ցեն տային (ա ռող ջաց ման) փու լում 
հակա մար մին նե րի դրա կան թես տը (թես տա վոր ված՝ զու գա հեռ).

բ. սուր և ա ռող ջաց ման փու լե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
շիճու կում ան տի բի ո տիկ նե րի տիտ րի քա ռա կի կամ ա վե լի աճ (շի ճու կի զու-
գա հեռ թես տա վո րում).

3) Վի րու սի ան ջա տու մով՝ 
ա. բջ ջային կուլ տու րա նե րում ցան կա ցած նմու շից ա տի պիկ թո քա բոր բի 

հա րուց չի ան ջա տում և պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի այի մե թո դով 
հաս տա տում: 

2.  ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա տի պիկ թո քա բոր բը կամ ծանր ըն թաց քով սուր ռես պի րա տոր հա մախ-
տա նի շը (SARS. Sever Acute Respiratosy Sindrome) ա ռա ջին ան գամ ար ձա-
նագրվել է 2002 թ. նոյեմ բե րի 15-ին Չի նաս տա նում: Հա րու ցի չը վի րուս է, ո րը 
պատ կա նում է մար դու կո րո նա վի րուս նե րի խմ բին: 

Հի վանդ նե րի գե րակշ ռող մա սը ե ղել են Չի նաս տա նում (ա վե լի քան 
60%), որ տե ղից էլ հի վան դու թյու նը տա րած վել է ամ բողջ աշ խար հում: Ա տի-
պիկ թոքա բոր բի մեծ թվով բե րո վի դեպ քեր են ար ձա նագր վել Կա նա դա յում 
(ք. Տո րոն տո), որ տեղ ձևա վոր վել է այս հի վան դու թյան հա րուց չի շրջա նա-
ռու թյան կա յուն օ ջախ: Չի նաս տա նում հի վանդ նե րի 90 %-ից ա վե լին ար-
ձա նագր վել են Գո ւան դուն, Շան սին նա հանգ նե րում, Պե կին և Հոն կոնգ 
քաղաք նե րում: Աշ խար հի մյուս ե րկր նե րից մեծ թվով հի վանդ ներ ար ձա-
նագր վել են Սին գապու րում և Կա նա դա յում: Հա մա ձայն 2003 թ. ապ րի լի 
16-ի տե ղե կատ վու թյան՝ հի վան դու թյու նը կրում է վի րու սային բնույթ: 

3.  ՊԱՏ ՃԱ ՌԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա րու ցի չը կո րո նա վի րուս նե րի դա սին պատ կա նող վի րուս է: Այն հայտ-
նա բեր վել է 2003 թ. մար տի 17-ին: Ը ստ Ա ՀԿ –ի տվյալ նե րի՝ վի րու սը կո րո նա-
վի րուս նե րի նոր տե սակ է:  

Կո րո նա վի րուս նե րը խո շոր ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուս ներ են, ո րոնք 
ա ռա ջաց նում են հի վան դու թյուն ներ ի նչ պես մարդ կանց, այ նպես էլ կեն դա-
նի նե րի շր ջա նում: Ը ստ հա կած նային հատ կու թյուն նե րի՝ բա ժան վում են 3 
խմ բի: Ա ռա ջին խմ բին են պատ կա նում մար դու շն չա ռա կան կո րո նա վի րու սը՝ 
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229Е, կա տու նե րի, շնե րի և խո զե րի կո րո նա վի րուս նե րը: Ե րկ րորդ խմբին են 
պատ կա նում մար դու կո րո նա վի րու սը՝ ОС43, մկ նե րի հե պա տիտ ների վիրուսը 
և հոր թե րի կո րո նա վի րու սը: Եր րորդ խմ բին են պատ կա նում մարդու ա ղի-
քային կո րո նա վի րուս նե րը և թռ չուն նե րի վա րա կիչ բրոն խի տի վիրուս նե րը: 

Պաշ տո նա պես հաս տատ վել է, որ «ա տի պիկ թո քա բոր բի» վի րուս ները 
նոր վի րուս ներ են, ո րոնք ան ցյա լում մարդ կանց և կեն դա նի նե րի շր ջա նում 
չեն հայտ նա բեր վել: Նոր վի րուսն ան վան վել է ծանր ըն թաց քով սուր շն չա-
ռա կան հա մախ տա նի շի վի րուս, ո րի պատ կե րը ստաց վել է է լեկտ րո նային 
ման րէ ա դիտ ման ար դյուն քում: Վի րի ոն ներն ու նեն սպեցիֆիկ ձև, 80-160 նմ 
տրա մա գիծ: Վի րի ո նի մա կե րե սը պատ ված է մոտ 20 նմ եր կա րու թյամբ 
գնդա սե ղաձև ե լուն նե րով, ո րոնք վի րի ո նին տա լիս են « թա գի» տեսք: 

Վի րի ոն նե րը պա րու նա կում են (+) շղ թա, պո լի ա դե լի նային ՌՆԹ՝ 16-30 կբ 
եր կա րու թյամբ (կո րո նա վի րուս ներն ու նեն ա մե նա մեծ գե նո մը, ո րը մյուս 
վիրուս նե րի գե նո մը գե րա զան ցում է 3 ան գամ): Կո րո նա վի րուս նե րի ՌՆԹ-ի 
գե նո մային թե լը (+), կազմ ված է մեկ շղ թայից և ու նակ է տե ղա կայ վե լու 
տի րոջ ռի բո սո մային բջիջ նե րում:  Հա սուն վի րի ոն նե րը բջիջ նե րի ներ սում 
ձևա վոր վում են այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ վի րու սի սպի տա կու ցը դուրս 
չի ե կել բջ ջի մա կե րե սի վրա: Դուրս ե կած վի րի ոն ներն ու նակ են նո րից 
հա վաք վել բջ ջի մա կե րե սի վրա՝ ա ռա ջաց նե ով դրանց մի ա ձու լում և խթա-
նե լով տի րոջ ի մու նային պա տաս խա նը: Հիմ նա կան բջիջ-թի րախ նե րը հա-
մար վում են ալ վե ո լյար է պի թե լի բջիջ նե րը: Վի րու սը հայտ նա բեր վում է 
խոր խում, պլազ մա յում (սուր շր ջա նում), ար տա թո րանք նե րում՝ ռե կոն վա-
լես ցեն ցի այի փու լում: Ար տա քին մի ջա վայ րում կա յուն է, բաց մա կե րես նե րի 
վրա պահ պան վում է 3 ժամ: Ա րագ ո չն չա նում է ախ տա հա նիչ նյու թե րի ազ-
դե ցու թյու նից: 

 4. Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ

 Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նը 2-14 օր է, հա ճախ` 3-5 օր: Հի վան դու-
թյու նը զար գա նում է հետ ևյալ փու լե րով.

1) Ա ռաջ նային գրի պան ման ին ֆեկց վա ծու թյան փուլ: 
Հի վան դու թյան նա խան շա նային այս շր ջա նը բնու թագր վում է մարմնի 

ջե մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով (380C և ա վե լի), դո ղով, գլ խա ցա վով, մկա-
նային ցա վե րով, թու լու թյամբ: Տևում է 2-3 օր, հի վանդ նե րի վի ճա կը մի ջին 
ծան րու թյան է: 

2) Ի մու նային ան բա վա րա րու թյան փուլ: 
Ի մու նի տե տը կտ րուկ իջ նում է, լիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կը՝ պա կա սում, հի-

վանդ նե րի վի ճա կը վա տա նում է: Այս փու լը տևում է 3-4 օր:
3)  Ա տի պիկ թո քա բոր բի փուլ: 
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Ի մու նի տե տի ան բա վա րա րու թյան ֆո նի վրա զար գա նում է ա տի պիկ 
թոքա բոր բի փու լը, ո րն ու ղեկց վում է ռես պի րա տոր դիսթ րես-հա մախ տա նի-
շով: Սկզբ նա կան շր ջա նում կրծ քա վան դա կի ռենտ գե նագ րա ֆի ան հայտ նա-
բե րում է փոքր, մի ա կող մա նի հա տու կենտ ստ վեր ներ, ո րոնք 1-2 օ րից դառ-
նում են ե րկ կող մա նի և տա րա ծուն: 

4) Հի վանդ նե րի վի ճա կը ծան րա նում է, ա ռա ջա նում է շն չա ռա կան ան-
բա վա րա րու թյուն, ո րի ար դյուն քում զար գա նում է թո քե րի այ տուց:

5)  Տեր մի նալ փուլ: 
Ու ղեկց վում է վառ ար տա հայտ ված շն չա ռա կան ան բա վա րա րու թյամբ, 

ո րը զու գակց վում է տոք սիկ շո կով: Հի վանդ նե րի վի ճա կը ծայ րա հեղ վա տա-
նում է: Շո կից հե տո մա հը վրա է հաս նում 3-5 օր վա ըն թաց քում: 

Ա ռա ջարկ վում է «ա տի պիկ թո քա բոր բով» հի վանդ նե րի բուժ ման հետևյալ 
կար գը. 

1) Բու ժու մը կազ մա կեր պել ին ֆեկ ցի ոն բա ժան մունք նե րի ին տեն սիվ 
թե րա պի այի հա տուկ հի վան դա սե նյակ նե րում՝ նա խա տես ված թո քային հի-
վանդ նե րի հա մար՝ բա ցա ռե լով վե րո հի շյալ հի վանդ նե րի և թո քային այլ վա-
րակ նե րով հի վանդ նե րի ներ հի վան դա նո ցային հոս քե րի հան դի պու մը:

2)  Բուժ ման ա ռա ջին ի սկ ժա մե րից ի րա կա նաց նել ակ տիվ ի մու նախ թա-
նիչ և հա կա վի րու սային (Ռի բա վի րին, Զա նա մի վիր) բու ժում:

3)  Կի րա ռել հա կա հի պօք սիկ և բրոն խա լայ նիչ թե րա պի ա (հի վան դու-
թյան ե րկ րորդ փու լից սկ սած):

4)  Կան խել հի վանդ նե րի թո քե րի այ տու ցը (հի վան դու թյան ե րկ րորդ փու-
լից սկ սած):

5)  Կի րա ռել դե զին տոք սի կա ցի ոն և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա կա-
շո կային թե րա պի ա (հի վան դու թյան ե րկ րորդ փու լից սկ սած): 

6) Ի րա կա նաց նել սիրտ-ա նո թային գոր ծու նե ու թյան և թթ վա հիմ նային 
հա վա սա րակշ ռու թյան կո րեկ ցի ա (հի վան դու թյան բո լոր փու լե րում):

7) Ն շա նա կել ը նդ հա նուր ամ րապն դող թե րա պի ա՝ մուլ տի վի տա մի նային 
հա  մա լի րով C, P, E, B1, B2, B6, բի ոֆ լա վո նոիդ նե րի, բի ո տի նի, ֆո լաթթ վի գե-
րակշ ռու մով, ի նչ պես նաև ին տեն սիվ կեր պով օր գա նիզմ ներ մու ծել հա կաօք-
սի դանտ ներ: 

8) Եր րորդ և չոր րորդ փու լե րում ակ տի վո րեն նշա նա կել թո քային սուր-
ֆակ տանտ նե րի խմ բի պատ րաս տուկ ներ՝ ալ վե ոլ նե րի գոր ծու նե ու թյան բա-
րե լավ ման և շն չա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նը չե զո քաց նե լու հա մար: 

 5. ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ 

Ախ տո րո շու մը հիմն վում է կլի նի կա-հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ ների 
վրա (հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր հու շի հա վա քում՝ «ա տի պիկ թո քա բոր բի» 
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հի վան դի կամ կաս կա ծե լի հի վան դի հետ շփ ման հաս տատ ման, «ա տի պիկ 
թո քա բոր բի» ա ռու մով ան բա րեն պաստ ե րկ րից ժա ման ման փաս տի և հի-
վան դու թյան կլի նի կա կան նշան նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով):

 Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար վերց վում են ա րյուն, կղանք, մեզ, 
բրոն խոալ վե ո լյար լվա ցուկ ներ, պլև րալ հե ղուկ, նա զո ֆա րին գի ալ, ըմ պա-
նա յին և կո նյունկ տի վային քսուք ներ: Հե տա զո տու թյան հա մար դի ակ նե րից 
վերց վում են նմուշ ներ շն չա փո ղից, բրոնխ նե րից, թո քե րից, սր տից, փայ ծա-
ղից, լյար դից: 

Ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գոր ծում են հետ ևյալ թես տե րը.
1. ELISA (ի մու նո ֆեր մեն տային ա նա լիզ)՝ հի վանդ նե րի ա րյան շի ճու կում 

հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով, հի վան դու թյան կլի նի կա-
կան նշան ներ՝ ի հայտ գա լուց 14-21 օր ա ռաջ:

2.  Հե տա զո տու թյուն Է լեկտ րո նային ման րա դի տա կով:
3.  Վի րուս նե րի ան ջա տում կլի նի կա կան նմուշ նե րից (հի վանդ նե րից 

վերց ված խորխ, ա րյուն, ար տա թո րանք)՝ բջ ջային կուլ տու րայի վրա:
4.  Մո լե կու լյար թես տեր՝ ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն:
Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված կար գով: 

6.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա տի պիկ թո քա բոր բը կամ ծանր ըն թաց քով սուր շն չա ռա կան հա մախ տա-
նի շը, որ պես նոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն, ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել 
է 2002 թ. նոյեմ բե րին Չի նաս տա նում: Հա րու ցի չը պատ կա նում է կո րո նա վի-
րուս նե րի ըն տա նի քին, սա կայն վի րուսն իր հատ կու թյուն նե րով տար բեր վում 
է կո րո նա վի րուս նե րի ըն տա նի քի մյուս վի րուս նե րից, քա նի որ դրանք մար-
դու և կեն դա նի նե րի շր ջա նում ա ռա ջաց նում են բարձր վա րա կե լի ու թյամբ 
օ ժտ ված հի վան դու թյուն: Վի րու սը չո րա ցու մից հե տո մա կե րես նե րի վրա 
պահ պան վում է մինչև 48 ժամ: Վի րու սի կա յու նու թյունն ար տա զա տուկ նե-
րում՝ կղան քային զանգ վա ծում, պահ պան վում է ա ռն վազն 2 օր, ի սկ մե զում՝ 
ա ռն վազն 24 ժամ: Լու ծով հի վանդ նե րի կղան քային զանգ վա ծում, ո րը հա-
մար վում է թույլ թթ վային մի ջա վայր, հա րու ցիչ նե րը պահ պան վում են ա վե լի 
եր կար՝ մինչև 4 օր: Լու ծով հի վան դի ար տա թո րանք նե րով աղ տոտ ված մա-
կե րես նե րի վրա վի րու սը կա րող է պահ պան վել մինչև 4 օր: Հի վան դու թյան 
գաղտ նի շր ջա նը 2-14 օր է, հա ճախ` 3-5 օր: Հի վան դու թյու նը տա րած վում է 
օ դա կա թի լային ե ղա նա կով, սա կայն չի բա ցառ վում վա րա կու մը հի վանդի 
ար տա զա տուկ նե րի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև վա րակ ված մար դու կող մից 
օգտա գործ ված ա ռար կա նե րի մի ջո ցով, օ րի նակ՝ հե ռա խո սա փո ղի մի ջո ցով, 
ո րից օ գտ վել է հի վան դը, ո րից հե տո վի րու սը կա րող է օր գա նիզմ թա փան ցել 
աչ քի լոր ձա թա ղան թի, քթի կամ բե րա նի մի ջո ցով: 
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2003 թ. մար տի վեր ջե րին Հոն կոն գում հան կար ծա կի և մի ա ժա մա նա կ-
յա ա տի պիկ թո քա բոր բով 320 հի վան դի հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա-
զո տու թյու նից պարզ վել է, որ հի վանդ նե րի 66 %-ն ու նե ցել են լուծ՝ ի տար-
բե րու թյուն մյուս բռն կում նե րի ժա մա նակ ար ձա նագր ված 2% և 7% ցու-
ցա նիշ նե րի: Չի բացառվում, որ բռնկման պատճառը եղել է հիվանդների 
ֆեկալ զանգվածներով աղտոտված ջուրը: Հի վանդ նե րի մեծ մա սը բու ժաշ-
խատողներ են և ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րած ան ձինք, ի սկ տա րի քը՝ 
25-70 տարե կան: Ա ՄՆ ՀՎԿԿ-ի տե ղե կատ վու թյամբ, հի վան դա ցու թյան տա-
րի քային կազ մը հետևյալն է՝ մինչև 10 տա րե կան՝ հի վանդ նե րի 5%, 11-60 տա-
րե կան՝ 80%, 60 տա րե կա նից բարձր՝ 15%:

 Վա րա կի աղ բյուր հա մար վում են վի վեր նե րը, ո րոնց դա սին են պատ կա-
նում գե նետ նե րը, ման գուստ նե րը, բին տու րոնգ նե րը, ֆոս սա նե րը, ցի վետ-
ները, սու րի կատ նե րը: 

7.  ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ԵԼ ՔԸ

 Հի վան դա ցած նե րի մեծ մասն ա ռող ջա նում է, թե պետ ա ռան ձին դեպ քե-
րում հի վան դու թյունն ու նե նում է բա ցա ռիկ ծանր ըն թացք: Հե տա զո տու թյուն-
նե րի ար դյուն քում պարզ վել է, որ հի վան դու թյան ա ռա ջին և ե րկ րորդ փու-
լե րում ա ռող ջա ցու մը հնա րա վոր է 50 %, եր րորդ փու լում 15-20 % դեպ քե րում, 
ի սկ չոր րորդ փու լում ա ռող ջա ցում գործ նա կա նո րեն հնա րա վոր չէ, նույ նիսկ 
ին տեն սիվ թե րա պի այի և վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա-
նաց ման դեպ քում: Մա հա ցու ել քով դեպ քե րը կազ մում են վա րակ ված նե րի 
ը նդ հա նուր թվի 3-ից մինչև 5 %-ը:

8.  ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա տի պիկ թո քա բոր բի օ ջա խում հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը 
կազ մա կերպ վում և ի րա կա նաց վում են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րարի 
հա մա պա տաս խան հրա մա նի պա հանջ նե րի հա մա ձայն: Հի վան դու թյան 
օ ջա խը են թա կա է հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյան:

9.  ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 Կան խար գե լիչ և հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում ներն ի րա կա նաց-
վում ե ն՝ հա մա ձայն ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա մա նի պա հանջ-
նե րի: 
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Ն կար 40. Վի վեր ներ

բինտուրոնգ

գենետ

սուրիկատ

ֆոսսա

մանգուստ
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 Հա վել ված 

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵՐ, ՀՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ, ՀՐԱ ՄԱՆ ՆԵՐ

1. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2005 թ. նոյեմ բե րի 15-ի « Մար դու հա մար ախ-
տած նու թյան 1-4-րդ խմ բե րի միկ րոօր գա նիզմ նե րի հել մինթ նե րի և կեն սաբա-
նա կան ծա գում ու նե ցող թույ նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 2121Ն 
ո րո շում

2. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ի «ՀՀ 
ի մու նա կան խար գել ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում և ի րա կա նա ցում» 
թիվ 20Ն սա նի տա րա հա մա ճա րա կային ՍԿ 3.1.6.009-08 կա նոն ներ և 
նորմեր

3. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2008 թ. մար տի 24-ի «Բժշ կա կան 
թա փոն նե րի գոր ծա ծու թյա նը ներ կա յաց վող հի գի ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա-
կային պա հանջ ներ» n 2.1.3-3 սա նի տա րա կան կա նոն նե րը և նոր մե րը հաս-
տա տե լու մա սին» թիվ 03Ն հրա ման 

4. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 
2008 թ. օ գոս տո սի 25-ի «Մար դու հա մար ախ տած նու թյան 1-2-րդ խմ բե րի 
միկ  րոօր գա նիզմ նե րի մի ջո ցով հա րուց ված հի վան դու թյուն նե րի օ ջախ նե րում 
ի րա կա նաց վող ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան աշ խա տան քին ներ կա յաց վող 
պա հանջ ներ» սա նի տա րա հա մա ճա րա կային նոր մե րը և կա նոն նե րը հաս տա-
տե լու մա սին» թիվ 15Ն հրա ման

5. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 20-ի 
«Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տու բեր կու լո զի հա մա ճա րա կա բա նա-
կան հս կո ղու թյան N 3.1.1-010-08 սա նի տա րա հա մա ճա րա կային կա նոն նե րը և 
նոր մե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 21Ն հրա մա նի հա վել ված 12 « Վա րա կիչ, 
այդ թվում` մա կա բու ծային հի վան դու թյուն նե րի հաշ վառ ման մատյան»

6. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2009 թ. օ գոս տո սի 6-ի «Ազ գային հա մա կար գող 
մարմ նի և Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան հա-
ղոր դակց ման կե տե րի միջև կա նո նա վոր կա պի ա պա հով ման կար գը հաս-
տա տե լու մա սին» թիվ 913Ն ո րո շում

7.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 
2010 թ. հու լի սի 17-ի «Ախ տա հան ման, կր ծո ղաս պան և մի ջա տաս պան աշ-
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման, ի րա կա նաց ման և աշ խա տող նե րի ա ռող-
ջու թյան պահ պան ման» ՍՆ N 2.2.5-003-05 սա նի տա րա կան կա նոն նե րը և 
նոր մե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 13Ն հրա ման
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8. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թ. օ գոս տո սի 26-ի « Մի ջազ գային ա ռող ջա-
պա հա կան (բժշ կա սա նի տա րա կան) կա նոն նե րի հար ցե րով ազ գային հա մա-
կար գող մարմ նի և շա հագր գիռ մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա-
նիզմ նե րը և հա մա կարգ ման ըն թա ցա կար գե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 
1138Ն ո րո շում

9.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 
2010 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ի « Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի «Ի րա կան ժա մա-
նա կում» է լեկտ րո նային հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն սա նի տա-
րա հա մա ճա րա կային նոր մեր և կա նոն նե րի հաս տատ ման մա սին» թիվ 35Ն 
հրա ման

10.  Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2010 թ. դեկ տեմ-
բե րի 17-ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրի պի և սուր շն չա ռա կան 
վա րակ նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն» ՍԿ 3.1.1-021-10 սա նի-
տա րա հա մա ճա րա կային կա նոն նե րը և նոր մե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 
34Ն հրա մա նով հաս տատ ված սա նի տա րա հա մա ճա րա կային կա նոն նե րի և 
նոր մե րի ձև 2

11. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2011 թ. օ գոս տո սի 9-ի «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա տի պիկ թո քա բոր բի հա մա ճա րա կա բա նա-
կան հս կո ղու թյուն» ՍԿ 3.1.1-0-22-11» սա նի տա րա հա մա ճա րա կա բա նա կան 
կա նոն նե րի և նոր մեր» թիվ 08Ն հրա ման

12. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2011 թ. նոյեմ բե րի 22-ի «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կան ծա ղիկ հի վան դու թյան հա մա ճա րա-
կա բա նա կան հս կո ղու թյուն» ՍԿ N 3.1.1-023-11 սա նի տա րա հա մա ճա րա կային 
կա նոն նե րի և նոր մեր» թիվ 22Ն հրա ման

13. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ի թիվ 31-
Ն, ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րի 2012 թ. հուն վա րի 11-ի թիվ 
02-Ն, ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րի 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 30-ի թիվ 
258-Ն, ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ի թիվ 
301-Ն ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր մի ջու կային ան վտան գու թյան կար-
գա վոր ման պե տա կան կո մի տե ի նա խա գա հի 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 27-ի թիվ 
325-Ն «ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րի, գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րի, բնա պահ պա նու թյան նա-
խա րա րի և կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր մի ջու կային ան վտան գու թյան կար-
գա վոր ման պե տա կան կո մի տե ի նա խա գա հի հա մա տեղ հրա մա նը կեն սա-
բա նա կան, քի մի ա կան և ճա ռա գայ թային գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված 
« հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում մի ջազ գային նշա նա կու թյան ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ» ներ կա յաց նող դեպք` եր ևույթ նե րի (վա րա կիչ հի վան-
դու թյուն նե րի, թու նա վո րում նե րի, ճա ռա գայ թային ախ տա հա րում նե րի դեպ-
քեր) ստան դարտ բնո րո շում նե րը հաս տա տե լու մա սին» հա մա տեղ հրա ման
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14. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2012 թ. դեկ տեմ բե րի 28-ի «Ի մու-
նա կան խար գել ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում և ի րա կա նա ցում մե թո դա-
կան ցու ցում նե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 3108Ա հ րա ման

15. ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր քի ան վտան-
գու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան պե տի 2013 թ. հու լի սի 16-ի «Գյու ղատն տե-
սա կան կեն դա նի նե րի սի բի րախտ հի վան դու թյան դեմ պայ քա րի և կան խար-
գել ման հրա հան գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 416Ն հրա ման 

16. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2014 թ. հու նի սի 23-ի « Մար դու 
հա մար ախ տած նու թյան 1-4-րդ խմ բե րի  միկ րոօր գա նիզմ նե րի հաշ վառ-
ման, պահ պան ման, հանձն ման և տե ղա փոխ ման, լա բո րա տոր նմուշ ների 
փա թե թա վոր ման և տե ղա փոխ ման կար գե րը հաս տա տե լու և Հա յաս տանի 
Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2006 թ դեկ տեմ բերի 
6-ի թիվ 1409-ն հրա մանն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին» թիվ 38Ն 
հրաման

17. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2014 թ. դեկ տեմ բե րի 12-ի թիվ 
2925Ա և ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րի 2015 թ. հուն վա րի 13-ի թիվ 
2Ա հա մա տեղ «Բ րու ցե լոզ հի վան դու թյան կան խար գե լու մը, հա մա ճա րա-
կա բա նու թյու նը, ախ տո րո շու մը, բու ժու մը, կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե-
րը» 

18. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2016 թ. հու նի սի 08-ի «Բ նակ չու-
թյան շր ջա նում ժան տախտ հի վան դու թյան կան խար գե լու մը, հա մա ճա րա-
կա բա նու թյու նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր հե տա զո տու թյու նը, հայտ նա բե րու մը, 
հաշ վա ռու մը, կան խար գե լու մը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քի 
ժան տախ տի բնա կան օ ջախ նե րում հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան 
կազ մա կեր պու մը և ի րա կա նա ցու մը» թիվ 1758Ա հրա ման 

19. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2016 թ. հու նի սի 10-ի «Բ նակ չու-
թյան շր ջա նում տու լա րե մի այի կան խար գե լու մը, հա մա ճա րա կա բա նու թյու-
նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը, հայտ նա բե րու մը, հաշ վա ռու մը, 
կան խար գե լու մը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում տու լա րե մի-
այի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյու նը» թիվ 1777Ա հրա ման

20. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2016 թ. հու լի սի 18-ի «Բ նակ չու-
թյան շր ջա նում սի բի րյան խոց հի վան դու թյան կան խար գե լու մը, հա մա ճա-
րա կա բա նու թյու նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը, հայտ նա բե րու մը, 
հաշ վա ռու մը, կան խար գե լու մը, հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան կազ-
մա կեր պու մը և ի րա կա նա ցու մը» N 2234Ա հրա ման

21. ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րի 2016 թ. օ գոս տո սի 1-ի «Բ նակ-
չու թյան շր ջա նում սի բի րյան խոց հի վան դու թյան կան խար գե լու մը, հա մա-
ճա րա կա բա նու թյու նը, բու ժու մը, լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը, հայտ նա բե րու-
մը, հաշ վա ռու մը, կան խար գե լու մը, հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան 
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կազ մա կեր պու մը և ի րա կա նա ցու մը» մե թո դա կան ու ղե ցույց թիվ 189Ա 
հրա ման

22. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2016 թ. հու լի սի 18-ի «Լեպ տոս-
պի րո զի հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը, հաշ վա ռու մը, հաշ վետ վու թյու նը, կլի-
նի կան, ախ տո րո շու մը, բու ժու մը, սա նի տա րա հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո-
ցա ռում ներն օ ջա խում, կան խար գե լու մը» մե թո դա կան ու ղե ցույց թիվ 2626Ա 
հրա ման
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