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 ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ 

ԱԱԹ – ա րագ ախ տո րոշ ման թեստ 
ԱԲԴ – ամ ֆո տե րի ցին Բ – դե զօք սի խո լատ 
ԱՀԿ – Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան 
ԱՄՆ – Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ 
ԱՆՏ – Ա րևմ տյան Նե ղո սի տենդ
 ԴԷԿ – դի է թիլ կար բա մա զին
ԴՆԹ – դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու 
ԵՊԲՀ – Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րան 
Է ՆԱ – է րիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման ա րա գու թյուն 
Ի ՖԱ – ի մու նա ֆեր մեն տային ա նա լիզ
 ԼԱԲ – ամ ֆո տե րի ցին Բ – լի պի դային ֆոր մու լա
ԽՍՀՄ – Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն նե րի Մի ու թյուն
ԿԿՌ – կոմպ լե մեն տի կա պակց ման ռե ակ ցի ա
ԿՆՀ – կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կարգ
 ՀԱՌ – հե մագ լյու տի նա ցի այի ար գե լակ ման ռե ակ ցի ա
ՀՀ – Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
ՀՄԴ – Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային դա սա կար գում
 ՁԻ ԱՀ – ձեռք բե րո վի ի մու նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նիշ
 ՃԷ – ճա պո նա կան էն ցե ֆա լիտ
 ՄԻ ԱՎ – մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս
ՄԼ – մաշ կային լեյշ մա նի ոզ
Մ/մ – միջմ կա նային
ՆՆՆ – Նո վի ի, Մակ Նի լի և Նի կո լի մի ջա վայր
ՊՇՌ – պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա
ՌՀՏ – Ռիֆտ hով տի տենդ
ՌՆԹ – ռի բո նուկ լե ի նաթ թու
 ՏԷ – տզային էն ցե ֆա լիտ
ՖՄԼ – ֆու կո զա մա նո զային լի գանդ
AHFV – Alkhurma Haemorrhagic Fever Virus – ալ խուր մա հե մո ռա գիկ տեն դի վի րուս 
AHSV – African Horse Sickness Virus – ձի ե րի աֆ րի կա կան ժան տախ տի վի րուս
AIV – Avian Influenza Virus – թռչ նագ րի պի վի րուս
ASFV – African Swine Fever Virus – խո զե րի աֆ րի կյան ժան տախ տի վի րուս
BATV – Batai Virus – Բա տայի վի րուս
BDAV – Bandia Virus – Բան դի ա վի րուս
BFV – Barmah Forest Virus – Բար մահ ան տա ռի վի րուս
BKNV – Batken Virus – Բատ կեն վի րուս
BRBV – Bourbon Virus – Բուր բոն վի րուս
BSE – Bovine Spongiform Encephalopathy – տա վա րի սպուն գան ման էն ցե ֆա լո պա թի ա



BTV – Bluetongue Virus – բլու թան գի՝ ոչ խար նե րի վա րա կիչ հարբ խային տեն դի վի րուս
CanL – Canine Leishmaniasis – շնե րի լեյշ մա նի ոզ
CCHFV – Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Virus – Ղրիմ-Կոն գո հե մո ռա գիկ տեն դի վի րուս
CDC – Center for Disease Control and Prevention of the United States – Ա ՄՆ Հի վան դու թյուն-
նե րի կան խար գել ման և վե րահսկ ման կենտ րոն
CDV – Canine Distemper Virus – շնե րի ժան տախ տի վի րուս
CEV – Californian Encephalitis Virus – կա լի ֆոռ նի ա կան էն ցե ֆա լի տի վի րուս
CHATV – Chatanga Virus – չա տան գա վի րուս
CHIKV – Chikungunya Virus – չի կուն գու նյա վի րուս
CSFV – Classical Swine Fever Virus – խո զե րի դա սա կան ժան տախ տի վի րուս
CTFV – Colorado Tick Fever Virus – կո լո րա դյան տզային տեն դի վի րուս
CVV – Cache Valley Virus – Քեշ հով տի վի րուս
DEC – diethylcarbamasine – դի է թիլ կար բա մա զին 
DEET – դի է թիլ մե թա տո լու ա միդ (դի է թիլ տո լու ա միդ)
DENV – Dengue Virus – դեն գե վի րուս
DHOV – Dhori Virus – Դհո րի վի րուս
EEEV – Eastern Equine Encephalitis Virus – ձի ե րի ար ևե լյան էն ցե ֆա լի տի վի րուս
EIAV – Equine Infectious Anaemia Virus – ձի ե րի վա րա կիչ սա կա վա րյու նու թյան (ա նե մի ա) վի րուս
ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյուն
EYAV – Eyach Virus – Է յաք վի րուս
FMDV – Foot-and-Mouth Disease Virus – դա բա ղի վի րուս
FML – Fucose-Mannose Ligand – ֆու կո զա մա նո զային լի գանդ
FPV – Fowlpox Virus – թռ չուն նե րի ծաղ կի վի րուս
GPV – Goat Pox Virus – այ ծե րի ծաղ կի վի րուս
HBV – Hepatitis B Virus – B հե պա տի տի վի րուս
HCV – Hepatitis C Virus – C հե պա տի տի վի րուս
Hib – Haemophilus influenzae type B – B տի պի Haemophilus influenzae
HSV – Herpes Simplex Virus – հա սա րակ հեր պե սի վի րուս
HTNV – Hantaan Virus – Հան տաան վի րուս
ICD – International Classification of Diseases – Հի վան դու թյուն նե րի մի ջազ գային դա սա կար գում
IFAT – Immunofluorescense Antibody Test – ի մու նաֆ լու ո րես ցեն տային հա կա մար մին նե րի թեստ
IgE – ի մու նոգ լո բու լին E
IgG – ի մու նոգ լո բու լին G
IgM – ի մու նոգ լո բու լին M
IHC – Immunohistochemistry – ի մու նա հիս տո քի մի ա
INCV – Inkoo Virus – Ին կոո վի րուս
JCV – Jamestown Canyon Virus – Ջեյմս տաու նի կիր ճի վի րուս
JEV – Japanese Encephalitis Virus – ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի վի րուս
JUNV – Junin Virus – Խու նին վի րուս
KFDV – Kyasanur Forest Disease Virus – Կյա սա նուր ան տա ռային հի վան դու թյան վի րուս
KUNV – Kunjin Virus – Քուն ձին վի րուս
LACV – La Crosse Virus – Լա Կրոս վի րուս



LCMV – Lympocytic Choriomeningitis Virus – լիմ ֆո ցի տային խո րի ո մե նին գի տի վի րուս
LGTV – Langat Virus – Լան գատ վի րուս
LIPS – Luciferase immunoprecipitation system – լու ցի ֆե րա զի ի մու նապ րե ցի պի տա ցի այի հա-

մա կարգ
LIV – Louping Ill Virus – շոտ լան դա կան էն ցե ֆա լո մի ե լի տի վի րուս
MVEV – Murray Valley Encephalitis Virus – Մու ռեյ հով տի էն ցե ֆա լի տի վի րուս
NNN – Novy, McNeal and Nicolle medium – Նո վի ի, Մակ Նի լի և Նի կո լի մի ջա վայր
NSDV – Nirobi Sheep Disease Virus – Նայ րո բի ոչ խար նե րի հի վան դու թյան վի րուս
OHFV – Omsk Haemorrhagic Fever Virus – Օ մս կի հե մո ռա գիկ տեն դի վի րուս
OIE – Office International des Epizooties – Կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան մի ջազ գային կազ մա-
կեր պու թյուն
ONNV – O՝Nyong՝nyong Virus – Օ ՝Նյոնգ՝նյոնգ վի րուս
OROV – Oropouche Virus – Օ րո պու չե վի րուս
PCR – Polymerase Chain Reaction – պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա
POWV – Powassan Virus – պո վա սան վի րուս (պո վա սան էն ցե ֆա լի տի վի րուս)
qPCR – Quantitative Polymerase Chain Reaction –  Քա նա կա կան պո լի մե րա զային շղ թա յա կան 

ռե ակ ցի ա
RPV – Rinderpest Virus – տա վա րի ժան տախ տի վի րուս
RRV – Ross River Virus – Ռոսս գե տի վի րուս
RVFV – Rift Valley fever Virus – Ռիֆտ հով տի տեն դի վի րուս
SBV – Schmallenberg Virus – Շմա լեն բեր գի վի րուս
SINV – Sindbis Virus – Սինդ բիս վի րուս
SLEV – Saint Louis Encephalitis Virus – Սենտ Լու իսի էն ցե ֆա լի տի վի րուս 
SPV – Sheep Pox Virus – ոչ խար նե րի ծաղ կի վի րուս
SwPV – Swine Pox Virus – խո զե րի ծաղ կի վի րուս
TAHV – Tahyna Virus – Թա հի նա վի րուս
TBEV – Tick-Borne Encephalitis Virus – տզային էն ցե ֆա լի տի վի րուս
THOV – Thogoto Virus – Թո գո տո վի րուս
VEEV – Venezuelan Equine Encephalitis Virus – ձի ե րի վե նե սու ե լյան էն ցե ֆա լի տի վի րուս
VSV – Vesicular Stomatitis Virus – վե զի կու լային կամ բշ տային ստո մա տի տի վի րուս
WEEV – Western Equine Encephalitis Virus – ձի ե րի ա րևմ տյան էն ցե ֆա լի տի վի րուս
WNV – West Nile Virus – Ա րևմ տյան Նե ղո սի վի րուս
WSLV – Wesselsbron Virus – Վե սելսբ րոն հի վան դու թյան վի րուս
YFV – Yellow Fever Virus – դե ղին տեն դի վի րուս
ZIKV – Zika Virus – զի կա վի րուս
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 Տա րա փո խիկ (հոդ վա ծո տա նի նե րի մի ջո ցով փո խանց վող) հի վան դու-
թյուն նե րը մարդ կու թյա նը հայտ նի են դեռ հնուց և ներ կա յում էլ աշ խար հի 
մի շարք ե րկր նե րի հան րային ա ռող ջա պա հու թյան գե րա կա խն դիր նե րից են: 
Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան (այ-
սու հետ՝ Ա ՀԿ) տվյալ նե րի՝ փո խան ցող նե րով տա րած վող հի վան դու թյուն նե-
րը կազ մում են վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հա մաշ խա ր հային բե ռի 17%-ը՝ 
ա ռա ջաց նե լով տա րե կան շուրջ 700 000 մահ վան դեպք: Վերջին տարիներին 
նոր ի հայտ եկող և կրկին տարածվող հիվանդությունների 70%-ը կա՛մ պայ-
մա նավորված է փոխանցող հոդվածոտանիներով, կա՛մ զոոնոզ է։

 Միև նույն ախ տա ծին նե րից շա տերն ախ տա հա րում են և՛ կեն դա նի նե րին, 
և՛ մարդ կանց, քա նի որ ապ րում են միև նույն է կո հա մա կար գե րում: 

Մի ջազ գային ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի և բեռ նա փո խադ րում նե րի 
ա ճող ծա վա լը նպաս տում է տա րա փո խիկ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի 
փո խան  ցող նե րի ներ բեր մա նը և տա րած մանն այն ե րկր նե րում, ո րոնք նախ-
կի  նում այդ վտան գին չեն են թարկ վել: Կլի մայի գլո բալ տա քա ցու մը ևս զգա-
լի ո րեն կա րող է փո խել տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն նե րի փո խան ցող նե րի 
սե զո նային տե ղա շար ժե րը և ը նդ լայ նել դրանց տա րա ծա գո տին՝ հան գեց նե-
լով այդ հի վան դու թյուն նե րի հի վան դա ցու թյան ա ճին և ի հայտ գա լուն այն 
տա րածք նե րում, որ տեղ նախ կի նում չեն ար ձա նագր վել: « Մեկ ա ռող ջու-
թյուն» մո տե ցու մը պա հան ջում է մար դու և կեն դա նի նե րի հա մար ը նդ հա նուր 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման ջան քե րի հա մադ րում: 
Դրանք հս կա յա կան վնաս ներ են պատ ճա ռում և՛ մար դու ա ռող ջու թյա նը, և՛ 
ա նաս նա պա հու թյա նը: Օ րի նակ՝ Ա ՀԿ-ի տվյալ նե րով՝ ե րկ րագն դի բնակ չու-
թյան կե սը մա լա րի այով վա րակ վե լու վտան գի տակ է, և մի այն 2017 թվա կա-
նին այս հի վան դու թյու նից մա հա ցել է 435.000 մարդ: Աֆ րի կա յում տզե րի և 
ցե ցե ճան ճե րի մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի հասց րած մի ջին 
տա րե կան տն տե սա կան վնա սը կազ մում է 4 մի լի արդ Ա ՄՆ դո լար: Բա ցի 
վտան գա վոր հի վան դու թյուն ներ փո խան ցե լուց, ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա-
նի նե րը կեն դա նի նե րի շր ջա նում կա րող են ա ռա ջաց նել սա կա վա րյու նու-
թյուն, տոք սի կոզ ներ, կեն դա նի զանգ վա ծի նվա զում, մթե րատ վու թյան ան-
կում, կաշ վի վնա սում, եր բեմն՝ նաև կեն դա նի նե րի ան կում ներ:

 Տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ ներ կա րող են լի նել վի րուս-
նե րը (ար բո վի րուս ներ), ման րէ նե րը և մա կա բույծ նե րը: Դրանց փո խան ցող-
նե րը կեն դա նի օր գա նիզմ ներ են, սո վո րա բար հոդ վա ծո տա նի ներ (Arthropo-
da), ո րոնք ը նդ գրկ ված են տե րե րի միջև հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի 
փո խանց ման գոր ծըն թա ցում: Հոդ վա ծո տա նի նե րը կեն դա նա կան աշ խար հի 
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ա մե նա բազ մա զան տիպն են, ապ րում են ցա մա քում, օ դում և ջրում: Հոդ վա-
ծո տա նի նե րից շա տե րը մարդ կու թյանն օ գուտ են տա լիս, ի սկ մի մասն է լ ոչ 
քիչ վնաս ներ են հասց նում: Մար դու ա ռող ջու թյա նը վնաս հասց նող հոդ վա-
ծո տա նի նե րին ու սում նա սի րում է բժշ կա կան մի ջա տա բա նու թյու նը: 

Հոդ վա ծո տա նի նե րը բնու թագր վում են հատ վա ծա վոր ված մարմ նով 
և վեր ջա վո րու թյուն նե րով, խի տի նային ար տա քին կմախ քով, բաց տի պի 
ա րյու նա տար հա մա կար գով՝ հե մե ցե լի առ կա յու թյամբ: Շատ հոդ վա ծո տա նի-
ներ ու նեն լավ զար գա ցած շն չա փո ղային հա մա կարգ և բարդ բե րա նային 
ա պա րատ: Հոդ վա ծո տա նի նե րի մար մի նը հատ վա ծա վոր է՝ կազմ ված գլ խից, 
կրծքից և փո րից: Մար մի նը ե րկ կողմ հա մա չափ է՝ պատ ված խի տի նային 
ծած կույ թով, ո րը ծա ռա յում է որ պես ար տա քին կմախք: Խի տի նային ծած-
կույ թին ներ սից ամ րա նում են մի ջա ձիգ զո լա վոր մկան նե րը: Ու նեն հատ-
վա ծա վոր ված, շար ժուն հո դե րով մի ա ցած վեր ջա վո րու թյուն ներ, որ տե ղից և 
ստա ցել են ի րենց ա նու նը։ Հոդ վա ծո տա նի նե րը տա րա սեռ կեն դա նի ներ են: 
Զար գա ցու մը կա տար վում է լրիվ և թե րի կեր պա րա նա փո խու թյամբ: Տար բե-
րում են վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե ր փո խան ցող հոդ վա ծո տա նի նե րի եր կու 
հիմ նա կան դաս՝ սար դա կեր պեր (Arachnida) և մի ջատ նե ր (Insecta): Սար դա-
կեր պերն ը նդ գր կում են տզե րին, ի սկ մի ջատ նե րի մեջ են մտ նում մո ծակ նե-
րը, մլակ նե րը, ճան ճե րը, լվե րը, ո ջիլ նե րը, ու տիճ նե րը և այլն: 

 Հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի փո խան ցու մը կա րող է լի նել կեն սա-
բա նա կան կամ մե խա նի կա կան: Կեն սա բա նա կան փո խանց ման դեպ քում 
հիվան դու թյան հա րու ցի չը փո խան ցո ղի օր գա նիզ մում ան ցնում է զար գաց-
ման կամ բազ մաց ման ո րո շա կի փու լեր: Մե խա նի կա կան փո խանց ման ըն-
թաց քում փո խան ցո ղի օր գա նիզ մում հա րուց չի զար գա ցում տե ղի չի ու նե-
նում, օ րի նակ՝ ճան ճե րի վեր ջա վո րու թյուն նե րի կամ բե րա նային ա պա րա տի 
մի ջո ցով ախ տա ծին ման րէ նե րի փո խան ցու մը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը 
նպաս տա վոր են տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն ներ փո խան ցող հոդ վա ծո-
տա նի նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար: Պատ մա կա նո րեն հան րա պե տու-
թյու նում տա րած ված են ե ղել փո խան ցող նե րով պայ մա նա վոր ված մի շարք 
հի վան դու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես մա լա րի ան, լեյշ մա նի ո զը, մլա կային 
(պա պա տա չի) տեն դը, հե տա դարձ տի ֆը, բծա վոր տի ֆը, ռի կետ ցի ոզ նե րը՝ 
Քյու տենդ և տզային ռի կետ ցի ոզ, ժան տախ տը, տու լա րե մի ան և այլն: 

Ձեռ նարկ ված հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ար դյուն քում ներ կա յում դրան-
ցից շա տե րը (ժան տախտ, մլա կային (պա պա տա չի) տենդ, հե տա դարձ 
տիֆ, բծա վոր տիֆ, տզային ռի կետ ցի ոզ) հան րա պե տու թյու նում չեն ար ձա-
նագրվում: 2006 թվա կա նին հան րա պե տու թյու նում է լի մի նաց վել է (վե րաց վել) 
տե ղա կան մա լա րի ան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հան րա պե տու թյու նում տա րած ված 
է մա լա րի ան փո խան ցող ա նո ֆե լես ցե ղի մո ծակ նե րի վեց տե սակ և կր կին 
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հնա րա վոր է բե րո վի դեպ քե րից տե ղա կան դեպ քե րի ա ռա ջա ցու մը: Վեր ջին 
մի քա նի տա րի նե րին ան հանգս տաց նող է դար ձել ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի 
հա մա ճա րա կային ի րա վի ճա կը, ո րը հետ ևանք է շնազ գի նե րի օր գա նիզ մում, 
որ պես բնա կան պա հոց, վա րա կի գո յատև ման, ի նչ պես նաև օր գա նա կան 
աղ բի կու տա կում նե րի վրա բազ մա ցող մլակ նե րի մի ջո ցով կեն դա նի նե րից 
մար դուն վա րա կի փո խանց ման: Հան րա պե տու թյու նում մշտա պես ար ձա-
նագր վում են տու լա րե մի այի է պի զոո տի ա ներ, ո րոնք փո խան ցող լվե րի առ-
կա յու թյան դեպ քում կա րող են բնակ չու թյան շր ջա նում դեպ քե ր ա ռա ջացնել: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հյու սի սային սահ մա նա մերձ տա րած քում 
2016 թվա կա նին ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մինչ այս չհայտ նա բեր-
ված մո ծա կի տե սակ՝ աե դես ալ բո պիկ տուս («ա սի ա կան վագր» մո ծակ), ո րը 
տար բեր վի րու սային տեն դային հի վան դու թյուն նե րի (դեն գե, չի կուն գու նյ ա, 
դե ղին տենդ, զի կա) հա րու ցիչ նե րի փո խան ցե լու հատ կու թյան պատ ճա ռով 
ու նի հան րային ա ռող ջա պա հա կան մեծ նշա նա կու թյուն:

 Ներ կա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տա րած ված վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի փո խան ցող նե րից են մո ծակ նե րը, մլակ նե րը, լվե րը, 
ո ջիլ նե րը, տզե րը, ո րոնք կա րող են պատ ճառ դառ նալ հան րա պե տու թյու նում 
տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն նե րի առ կա հա մա ճա րա կային ի րա վի ճա կի 
բար դաց մա ն (լեյշ մա նի ոզ, տու լա րե մի ա, Քյու տենդ, Լայ մի հի վան դու թյան 
կամ բո րե լի ոզ), տա րա ծել նախ կի նում տա րած ված, սա կայն ձեռ նարկ ված 
հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի շնոր հիվ վե րաց ված (է լի մի նաց-
ված) հի վան դու թյուն ներ (մա լա րի ա, մլա կային տենդ, ժան տախտ, բծա վոր 
տիֆ, հե տա դարձ տիֆ) և ե րբ ևէ չար ձա նագր ված հի վան դու թյուն ներ (Ղ րիմ-
Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տենդ, Ա րևմ տյան Նե ղո սի տենդ, տզային էն ցե ֆա լիտ, 
դեն գե  տենդ, չի կուն գու նյա տենդ): 

« Մեկ ա ռող ջու թյուն» հաս կա ցու թյու նը ներ կա յաց վել է 2000-ա կան ների 
սկզ բին: Այն ամ փո փում է վա ղուց հայտ նի մի գա ղա փար, որ մար դու և կեն-
դա նի նե րի ա ռող ջու թյու նը փոխ կա պակց ված է ու կապ ված է է կո հա մա կար-
գե րի ա ռող ջու թյան հետ: Թեև « մեկ ա ռող ջու թյուն»-ը նոր ար տա հայ տու թյուն 
է, բայց դեռ հին հույն բժշ կա պետ Հի պոկ րա տեսն (մ.թ.ա 460-370 թթ.) ի ր 
«Օ դե րի, ջրե րի և վայ րե րի մա սին» աշ խա տու թյան մեջ ա ռաջ էր քա շում այն 
միտ քը, որ շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը կա րող են ազ դել մար դու ա ռող-
ջու թյան վրա: 

Կեն դա նա կան ծագ ման հի վան դու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են փո խանց-
վել մարդ կանց, ամ բողջ աշ խար հում հան րային ա ռող ջու թյան հա մար մեծ 
վտանգ են ներ կա յաց նում (մար դու վա րա կիչ 10 հի վան դու թյու նից 6-ը տա-
րած վում են կեն դա նի նե րից): Շատ դեպ քե րում նույն է կո հա մա կար գում 
բնակ վող միև նույն միկ րոօր գա նիզմ նե րով է պայ մա նա վոր ված վա րա կի տա-
րա ծու մը և՛ մարդ կանց, և՛ կեն դա նի նե րի շր ջա նում։ Այս ռիս կերն ա ճում են 
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գլո բա լի զաց ման, կլի մայի փո փո խու թյան և մար դու վար քագ ծի փո փո խու-
թյուն նե րի հետ՝ ախ տա ծին նե րին բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ տա լով 
նոր տա րածք նե րում տա րած վե լու և նոր ձևե րի փո խարկ վե լու: Մեկ ո լոր տում 
ի րա կա նաց վող կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը չեն կա րող ար դյու նա վետ 
լի նել։ 

Մար դու և կեն դա նի նե րի հա մար կան ը նդ հա նուր բազ մա թիվ հի վան դու-
թյուն ներ, ո րոն ցից շա տե րը փո խանց վում են հոդ վա ծո տա նի նե րով, o րի նակ՝ 
Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դը, Քյու տեն դը, Ռիֆտ հով տի տեն դը և այլն: Կեն-
դա նի նե րը ևս ըն կա լու նակ են ո րոշ հի վան դու թյուն նե րի և բնա պահ պա նա-
կան սպառ նա լիք նե րի նկատ մամբ: Օ րի նակ՝ մինչև տվյալ տա րած քում մարդ-
կանց հի վան դա նա լը, թռ չուն նե րը հա ճախ սատ կում են Ա րևմ տյան Նե ղո սի 
տեն դի վի րու սից:

«Մեկ ա ռող ջու թյուն» մո տե ցու մը վեր ջին տա րի նե րին ա վե լի ու ա վե լի 
կար ևոր է դառ նում, քա նի որ մարդ կանց, կեն դա նի նե րի և մեր շր ջա կա մի-
ջա վայ րի փոխ կապ վա ծու թյու նը փո փոխ վում է մի շարք գոր ծոն նե րից: Այս 
փո փո խու թյուն նե րը բե րում են մի շարք հի վան դու թյուն նե րի տա րած մա նը 
նոր վայ րե րում կամ ար դեն հաղ թա հար ված հի վան դու թյուն նե րի կր կին տա-
րած մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ 

 9 Բ նակ չու թյան թիվն ա ճում է, մար դիկ բնա կեց նում են նոր աշ խար-
հագ րա կան տա րածք ներ, ո րի հետ ևան քով ա վե լի մեծ թվով մար դիկ շփ վում 
են ըն տա նի կեն դա նի նե րի հետ, և հի վան դու թյուն ներն ու նեն փո խանց վե լու 
ա վե լի մեծ հա վա նա կա նու թյուն: 

 9 Փո փոխ վել է ե րկ րի կլի ման և հո ղօգ տա գոր ծու մը (օ րի նակ՝ ան տա-
ռա հա տում նե րը և ին տեն սիվ գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը), ին չի 
հետ ևան քով կեն դա նի նե րի հի վան դու թյուն նե րի փո խանց ման նոր հնա րա-
վո րու թյուն ներ են ա ռա ջա ցել: 

 9 Ակ տի վա ցել են մի ջազ գային ճա նա պար հոր դու թյու նը և ա ռև տու րը, 
ո րի հետ ևան քով հի վան դու թյուն ներն ա վե լի ա րագ կա րող են տա րած վել 
ամ բողջ աշ խար հում:

« Մեկ ա ռող ջու թյուն» մո տե ցումն ըն դու նում է, որ մարդ կանց ա ռող ջու-
թյու նը սեր տո րեն կապ ված է կեն դա նի նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի ա ռող-
ջու թյան հետ: Այն պա հան ջում է հա մա գոր ծակց ված, միջ գե րա տես չա կան և 
բազ մո լորտ մո տե ցում տե ղա կան, տա րա ծաշր ջա նային, ազ գային և գլո բալ 
մա կար դակ նե րում:
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Ղ ՐԻՄ-ԿՈՆ ԳՈՅԻ ՏԵՆԴ

Ղ րիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տեն դը (Febris haemorrhagica crimiana) (ՀՄԴ – 
Ա98.0) վի րու սային ծագ ման վա րա կիչ, տար բեր ծան րու թյան կլի նի կա կան 
ըն թաց քով, զոո նոզ, տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն է: Այն փո խանց վում է 
տզե րի մի ջո ցով: Հի վան դու թյա նը բնո րոշ են եր կա լիք տեն դը, լեյ կո պե նի ան 
և թրոմ բո ցի տո պե նի ան:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյունն ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել է 1944 թվա կա նին 

Ղրի մում: 1956 թվա կա նին հայտ նա բեր վել է նաև Կոն գո յում: Հե տա զո տու-
թյան ար դյունք նե րը հե տա գա յում վկայե ցին այն մա սին, որ թե՛ Ղրի մում, և 
թե՛ Կոն գո յում հայտ նա բեր ված հա րու ցիչ նե րը նման են ի րար:

Հի վան դու թյան բռն կում ներ են գրանց վում Ռու սաս տա նի տա րած քում՝ 
Կրաս նո դա րի, Ստավ րո պո լի ե րկ րա մա սե րում, Ա ստ րա խան, Վոլ գոգ րադ, 
Ռոս տով և այլ մար զե րում: Դեպ քեր ար ձա նագր վել են նաև Ղա զախս տա-
նում, Դաղս տա նում, Կալ մի կի ա յում, Ի րա նում, Պա կիս տա նում, Չի նաս տա-
նում, Բուլ ղա րի ա յում, Կոն գո յում, Քե նի ա յում, Ու գան դա յում, Նի գե րի ա յում և 
այլն, այդ թվում Հա յաս տա նի հար ևան ե րկր նե րում (ն կար 1): 80% դեպ քե րում 
հի վան դա նում են 20-60 տա րե կան ան ձինք: 

Հի վան դու թյու նը փո խանց վում է տզի կծե լու, բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն-
նե րի հետ ևան քով, հի վան դի ա րյան կամ ա րյու նային ար տա զա տուկ նե րի 
հետ շփ վե լիս, մանր և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոր թի ժա մա նակ, 
նա պաս տակ նե րի և այլ կեն դա նի նե րի մոր թու ստաց ման և մսի մշակ ման 
ժա մա նակ: Հա րուց չի բնա կան օ ջախ ներ են կր ծող նե րը, գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րը, թռ չուն նե րը, վայ րի կաթ նա սուն նե րը, ի նչ պես նաև տզե րը, 
ո րոնք հի վան դու թյու նը փո խան ցում են սերն դե սե րունդ, այ սինքն՝ հա մար-
վում են վա րա կի պա հոց ներ ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 

Հիմ նա կան փո խան ցող նե րը հի ա լո մա մար գի նա տում (Hyalomma margina-
tum), դեր մա ցեն տոր մար գի նա տուս (Dermacentor marginatus), իք սո դես ռի ցի-
նուս (Ixodes ricinus) տզերն են:

 Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել է հի վան դու թյան 1 դեպք 1974 թվա կա նին 
Սի սի ա նի շր ջա նում՝ ե րի տա սարդ կեն դա նա բա նի մահ վան ել քով։ Վի րուսն 
ան ջատ վել է Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե րում հա վաք ված տզե րից: Հան-
րա պե տու թյու նում մի ջա տա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
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պարզ վել է, որ տար բեր բնա կան կլի մա յա կան գո տի նե րում (ա նա պա տա կի-
սաա նա պա տային, լեռ նա տա փաս տա նային, լեռ նաան տա ռային, ալ պի ա կան) 
գտն վող 10 մար զի 118 բնա կա վայ րե րում հայտ նա բեր վել են տզե րի տար բեր 
տե սակ ներ՝ ֆո նային և դո մի նանտ՝ հի ա լո մա մար գի նա տում (Hyaloma mar-
ginatum) (ն կար 2), ո րոնք կա րող են փո խան ցել Ղրիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ 
տեն դի հա րու ցի չը: 

Հի վան դու թյա նը բնո րոշ է գա րուն-ա մա ռային (ապ րիլ-օ գոս տոս) սե զո-
նայ նու թյուն։ Դեպքեր են արձանագրվում նաև ո րո շա կի մաս նա գի տա կան 
խմ բե րում՝ հո վիվ ներ, կթ վոր ներ, ա նաս նա բույժ ներ, ֆեր մեր ներ, կեն դա նի-
նե րի մոր թով զբաղ վող ներ, գյու ղատն տե սա կան աշ խա տող ներ:

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հի վան դու թյան հա րու ցիչն ար բո վի րուս է, պատ կա նում է բու նյա վի րի դե 

(Bunyaviridae) ըն տա նի քին, նաի րո վի րուս (Nairovirus) ցե ղին: Ը ստ վտան գա-
վո րու թյան դա սա կարգ ման՝ պատ կա նում է վտան գա վո րու թյան II (մի ջազ-
գային դա սա կարգ մամբ՝ III) խմ բին: Վի րուսն ա ռա ջաց նում է ծանր հե մո ռա-
գիկ տեն դի բռն կում ներ՝ 10-40% մա հա բե րու թյամբ։ 

Հա րու ցի չը շր ջա կա մի ջա վայ րում քիչ կա յուն է: Եռ ման աս տի ճա նում 
վայրկե նա պես ա պաակ տի վա նում է, 60°C-ո ւմ՝ կես ժամ վա ըն թաց քում: Վի-
րու սը զգա յուն է ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի նկատ մամբ: 

Հա րուց չի բնա կան օ ջա խը կր ծող նե րը, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի-
նե րը, թռ չուն նե րը, վայ րի կաթ նա սուն ներն են, ի նչ պես նաև տզե րը, ո րոնք 
հիվան դու թյու նը փո խան ցում են սերն դե սե րունդ, այ սինքն՝ հա մար վում են 
հի վան դու թյան կրող ներ ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 

Ախ տած նու թյուն
Կ ծե լու տե ղում ակ նա ռու փո փո խու թյուն ներ չեն ա ռա ջա նում: Վի րու սը 

թա փան ցում է ա րյան մեջ, բազ մա նում է ա նոթ նե րի էն դո թե լում, լյար դի, ե րի-
կամ նե րի ռե տի կու լոէն դո թե լային հա մա կար գում։ Զար գա նում է վաս կու լիտ, 
վի րու սե մի ա, ախ տա հար վում են ու ղե ղի հի պո թա լա միկ շր ջա նը և մա կե րի-
կամ նե րը։ Ար տա զատ վում են բոր բո քային մե դի ա տոր ներ, ախ տա հար վում 
են լի զո սոմ նե րի թա ղանթ նե րը։

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը 1-14 օր է, հիմ նա կա նում 4-6 օր: Նա խան շա նային շրջա-

նը բա ցա կա յում է: Հի վան դու թյու նը զար գա նում է սուր: Ա ռա ջին փու լում 
ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է և շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հաս նում 
39-400C-ի և բարձր: Սկս վում է գլ խա ցավ, դող, եր բեմն նկատ վում է դեմքի 
և լոր ձա թա ղանթ նե րի ու ժեղ կարմ րու թյուն: Ա ռա ջա նում են ը նդ հա նուր 
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ին տոք սի կա ցի այի եր ևույթ ներ՝ թու լու թյուն, մկա նա ցա վեր, հո դա ցա վեր, 
փսխում, սրտ խառ նոց: 2-4 օր հե տո սկս վում է հի վան դու թյան ե րկ րորդ փու լը: 
Հի վան դի վի ճա կը կտ րուկ վա տա նում է: Մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա 
ա ռա ջա նում են ա րյու նա զե ղում ներ՝ ցա նի, բծե րի, հե մա տո մա նե րի տես քով: 
Հե մո ռա գիկ փու լը հա մա պա տաս խա նում է հի վան դու թյան ծաղկ ման շր ջա-
նին: Ար տա հայտ ված թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շը ո րո շում է հի վան-
դու թյան ել քը և ըն թաց քը: Ցա նը սկզ բում պե տե խի ալ է, այդ ժա մա նակ ա ռա-
ջա նում է ըմ պա նի լոր ձա թա ղան թի է նան թե մա, մաշ կի վրա կա րող են ա ռա-
ջա նալ ա րյու նա զե ղում ներ: Հի վան դու թյու նը տևում է 10-12 օր, բայց հի վանդ-
նե րի խիստ հյուծ վա ծու թյու նը պահ պան վում է 1-2 ա միս: Եր բեմն ե րկ րորդ 
փուլն ար տա հայտ ված չի լի նում, և հի վան դու թյու նը չի հայտ նա բեր վում, 
քանի որ սկզբ նա կան շր ջա նը բնո րոշ վում է գրի պան ման եր ևույթ նե րով: Որ-
պես բար դու թյուն նկատվում են սեպ սիս, թո քե րի այ տուց, օ ջա խային թո քա-
բորբ, ե րի կա մային սուր ան բա վա րա րու թյուն, ա կան ջա բորբ, թրոմ բոֆ լե բիտ: 

Ախ տո րո շում
Ղ րիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տեն դն ախ տո րո շվու մ է դեպ քի ստան դարտ 

բնո րոշ ման հի ման վրա՝ հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան և լա բո րա-
տոր ցու ցում նե րով:

 Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հա մար հի վան դից վերց նում են ա րյան 
շիճու կի, ա րյան մա կար դու կի, պլազ մայի նմուշ ներ, ի սկ մա հա ցած նե րից՝ 
լյար դի, թո քե րի, փայ ծա ղի, ե րի կամ նե րի, գլ խու ղե ղի նմուշ ներ: Լա բո րա տոր 
ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է ՝

1)  հի վան դու թյան վաղ փու լում շճա բա նա կան թես տի կի րառ մամբ Ի ՖԱ 
հա մա կար գով (ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյուն. IgM, IgG հա կա մար-
մին նե րի հայտ նա բե րում ա րյան շի ճու կում) վի րու սի հա կած նի հայտ նա բե րում 

2) ՊՇՌ մե թո դով ա րյան մեջ վի րու սի ՌՆԹ-ի հայտ նա բե րու մով՝ հի վան-
դու թյան վաղ փու լում կամ մահ վան ել քով դեպ քի կեն սա բա նա կան հյուս-
վածք նե րում՝ վի րու սի ան ջա տու մով 

3) Ի մու նա հիս տա քի մի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րով հայտ նա բեր վում է 
ֆոր մա լի նով ֆիքս ված հյուս ված քում վի րու սային հա կած նի առ կա յու թյու նը:

 Բու ժում
Բու ժումն ախ տան շա նային է և է թի ոտ րոպ: Նշա նակ վում են հա կա բոր-

բո քային և մի զա մուղ պատ րաս տուկ ներ: Բա ցառ վում է նեֆ րո տոք սիկ պատ-
րաս տուկ նե րի, օ րի նակ՝ սուլ ֆա նի լա միդ նե րի նշա նա կու մը: Նշա նակ վում են 
հա կա վի րու սային պատ րաս տուկ ներ (օ րի նակ՝ ռի բա վի րին): Ա ռա ջին ե րեք 
օր վա ըն թաց քում նե րարկ վում են հե տե րո գեն սպե ցի ֆիկ ձի ու ի մու նոգ լո-
բու լին, ի մու նային շի ճուկ, պլազ մա կամ մաս նա հա տուկ ի մու նոգ լո բու լին: 
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Սպե ցի ֆիկ ի մու նոգ լո բու լի նը կի րառ վում է հի վան դի ա րյան հետ շփ ված ան-
ձանց շր ջա նում՝ ար տա կարգ կան խար գել ման հա մար: 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
Ղ րիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տեն դի դեմ ար դյու նա վետ պատ վաս տա նյութ 

չկա: Կան խար գե լումն ո ւղղ ված է նվա զեց նե լու վի րու սի փո խանց ման ռիս կը 
տզից մար դուն, կեն դա նուց մար դուն, մար դուց մար դուն (պաշտ պա նիչ ար-
տա հա գուստ, տզե րի ո չն չաց ման հա մար նա խա տես ված քի մի ա կան նյու-
թերի կի րա ռում, ան հա տա կան հի գի ե նայի կա նոն նե րի պահ պա նում և այլն):

 Քա նի որ Ղրիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տեն դի դեպ քե րը կեն դա նի ների 
մեջ ըն թա նում են ա ռանց տե սա նե լի ախ տան շան նե րի, հի վան դու թյու նը 
տիզ-կեն դա նի-տիզ շղ թա յում հնա րա վոր չէ հս կել։ Ա վե լին, վա րա կի պա-
հոց-փոխան ցող տզե րը բազ մա թիվ են և լայն տա րա ծում ու նեն, ո ւս տի կեն-
դա նի նե րին վա րա կից զերծ պա հե լու հա մար ա կա րի ցիդ նե րով մշա կու մը 
միակ ի րա տե սա կան ե ղա նակն է։ Ո րոշ դեպ քե րում, կեն դա նի նե րից մար դուն 
հի վան դու թյան փո խան ցու մն ը նդ հա տե լու հա մար, կի րա ռում են նաև կա-
րան տի նային մի ջոց ներ: Օ րի նակ՝ Հա րա վային Աֆ րի կա յում մինչև սպան դի 
ենթար կե լը ջայ լամ նե րին 14 օր պա հում են մե կու սա ցած, մինչև կհա մոզ վեն, 
որ դրանք տզե րից զերծ ե ն։ 

Կեն դա նի նե րի շր ջա նում Ղրիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տեն դի կան խար գել-
ման հա մար որ ևէ պատ վաս տա նյութ չկա: 

Ար ևե լյան Եվ րո պա յում մշակ վել և մարդ կանց շր ջա նում Ղրիմ-Կոն գոյի 
հե մո ռա գիկ տեն դի կան խար գել ման հա մար կի րառ վել է ա պաակ տի վաց-
ված պատ վաս տա նյութ, ո րը լայն տա րա ծում չի գտել։ Պատ վաս տա նյու թի 
բա ցակա յու թյան պայ ման նե րում կան խար գե լիչ մի ջոց է բնակ չու թյան ի րա-
զե կու մը հի վան դու թյան ռիս կի գոր ծոն նե րի մա սին, մարդ կանց ու սու ցու մը 
վա րա կից խու սա փե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին: Հան րային ա ռող ջա պա հա-
կան ու սու ցու մը պետք է նե րա ռի հետ ևյալ մո տե ցում նե րը.

Տ զե րից մար դուն վա րա կի փո խանց ման ռիս կը նվա զե ցնե լու հա մար 
կրել բաց գույ նի եր կա րաթև հա գուստ, տա բատ, ո րի վրա տե սա նե լի է տիզը, 
կի րա ռել ա կա րի ցիդ ներ, ռե պե լենտ ներ, պար բե րա բար զն նել հա գուս տին 
և մաշ կին տզե րի առ կա յու թյու նը, և հայտ նա բե րե լու դեպ քում՝ հե ռաց նել 
դրանք: Պայ քա րել կեն դա նի նե րի՝ տզե րով վա րակ ման դեմ, խու սա փել այցե-
լե լուց այն տա րածք նե րը, որ տեղ տզե րը շատ են, և տար վա այն սե զո նին, ե րբ 
ա ռա վել ակ տիվ են: 

Կեն դա նուց մար դուն փո խանց ման ռիս կը նվա զեց նե լու հա մար կեն դա-
նի նե րի խնամ քի և սպան դի, մսի մշակ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռել ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ։ Մինչև սպան դը կի րառ վում է ե րկ-
շա բա թյա կա րան տի նի և բուժ ման մո տե ցու մը։
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 Մար դուց մար դուն հի վան դու թյան փո խանց ման ռիս կը նվա զեց վում է 
հիվանդ նե րի հետ շփ ման բա ցառ ման, ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց-
նե րի կիրառ ման, հի վանդ նե րին այ ցե լե լուց հե տո ձեռ քե րի լվաց ման մի ջո-
ցով։ Բժշկա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում Ղրիմ-Կոն գոյի հե մո ռա գիկ տեն-
դով կաս կա ծելի կամ հաս տատ ված հի վանդ նե րի կամ նրանց նմուշ նե րի 
հետ շփման դեպ քում պետք է կի րառ վեն վա րա կի հս կո ղու թյան ստան դարտ 
միջո ցա ռում նե րը:

 ԴԵ ՂԻՆ ՏԵՆԴ

 Դե ղին տեն դը (ՀՄԴ-Ա95)  մո ծակ նե րի մի ջո ցով փո խանց վող սուր ար բո-
վի րու սային հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագր վում է տեն դով, ծանր ին տոք-
սի կա ցի այով, թրոմ բո հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով, լյար դի ու ե րի կամ նե րի 
ախ տա հա րու մով: Տեն դի « դե ղին» ան վա նումն ա ռա ջա ցել է հի վանդ նե րի մի 
մա սի զար գա ցող դեղ նու կի պատ ճա ռով: Հի վան դու թյա նը բնո րոշ է բարձր 
մա հա բե րու թյու նը (5-10%-ից 15-20%, հա մա ճա րա կային բռն կում նե րի ժա մա-
նակ՝ մինչև 50-60%):

Չ նա յած դե ղին տեն դի հա մար տե ղա ճա րա կային (էն դե միկ) 44 ե րկ րից 
32-ո ւմ ի րա կա նաց վում են ի մու նա կան խար գել ման ծրագ րեր, դրան ցից շա-
տե րում պատ վաս տում ստա ցող նե րը բնակ չու թյան 50%-ից էլ քիչ են:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
17-19-րդ դա րե րում դե ղին տեն դը հայտն վել է Հյու սի սային Ա մե րի կա յում և 

Եվ րո պա յում՝ ա ռա ջաց նե լով խո շոր բռն կում ներ, ո րոնք մեծ վնաս են հասց-
րել ե րկր նե րի տն տե սու թյուն նե րին, կա սեց րել են զար գա ցու մը և հան գեց րել 
մեծ թվով մարդ կանց մահ վան: 

Հա մա ձայն Ա ՀԿ տվյալ նե րի՝ ա մեն տա րի դե ղին տեն դով հի վան դա նում է 
շուրջ 200 հա զար մարդ, ո րոն ցից 30 հա զա րը մա հա նում են: Բո լոր դեպ քե րի 
մո տա վո րա պես 90%-ն ար ձա նագր վում է Աֆ րի կա յում: 

1937 թվա կա նին ա մե րի կա ցի վի րու սա բան Մաքս Թեյ լե րը ստեղ ծել է դե-
ղին տեն դի պատ վաս տա նյութ, ո րի հա մար 1951 թվա կա նին ար ժա նա ցել է 
Նո բե լյան մր ցա նա կի: Այն պա րու նա կում է վի րու սի թու լաց րած շտամ, և մեկ 
չա փա բա ժի նը բա վա րար է դե ղին տեն դի դեմ կա յուն ա նըն կա լու թյուն ա պա-
հո վե լու հա մար: 

Դե ղին տեն դի խո շոր հա մա ճա րակ ներ են ար ձա նագր վում, ե րբ վա րակ ված 
մար դիկ ներ բե րում են վի րու սը խիտ բնա կեց ված վայ րեր՝ մո ծակ նե րի բարձր 
խտու թյամբ, և որ տեղ մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը չու նի ա նըն կա լու թյուն 
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վիրու սի նկատ մամբ՝ պատ վաստ ված չլի նե լու պատ ճա ռով: Այս պայ ման նե-
րում վա րակ ված մո ծակ նե րը վի րու սը փո խան ցում են մար դուց մար դուն:

 Դե ղին տեն դի էն դե միկ ե րկր ներ այ ցե լած ճա նա պար հորդ նե րը կա րող են 
ներ բե րել հի վան դու թյու նը: Դա կան խե լու նպա տա կով՝ մի շարք ե րկր ներ դե-
ղին տեն դի տե ղա ճա րա կային (էն դե միկ) տա րածք ներ այ ցե լող նե րից պար-
տա դիր պա հան ջում են նաև դե ղին տեն դի դեմ պատ վաստ ման վկա յա կան՝ 
մուտ քի ար տո նա գիր տրա մադ րե լու հա մար:

2006 թվա կա նին Ա ՀԿ-ի մեկ նար կած դե ղին տեն դի դեմ պայ քա րի նա խա-
ձեռ նու թյան շնոր հիվ Ա րևմ տյան Աֆ րի կա յում զգա լի ա ռա ջըն թաց է գրանց-
վել: Հի վան դու թյան դեմ պայ քա րի ըն թաց քում զանգ վա ծային պատ վաստ-
վել է ա վե լի քան 105 մի լի ոն մարդ: Դրա շնոր հիվ, 2015 թվա կա նից սկ սած, 
Ա րևմտյան Աֆ րի կա յում դե ղին տեն դի բռն կում ներ չեն ար ձա նագր վել: 

Մի ջազ գային ա ռող ջա պա հա կան (բժշ կա սա նի տա րա կան) կա նոն նե րի 
(2005) հա մա ձայն՝ ե րկր ներն ի րա վունք ու նեն ճա նա պար հորդ նե րից պա հան-
ջել ներ կա յաց նե լու դե ղին տեն դի պատ վաստ ման վկա յա կան: 

Ո րոշ ա սի ա կան ե րկր ներ, ո րոն ցում հի վան դու թյու նը դեռևս չի հաս տատ-
վել, բայց տե սա կա նո րեն դե ղին տեն դի հա մա ճա րա կի վտան գ կա (առ կա 
են փո խան ցող մո ծակ ներ և վա րակ ման են թա կա կա պիկ ներ), վի րու սի ներ-
բե րու մը կան խե լու նպա տա կով՝ օ տա րերկ րյա այ ցե լու նե րից պա հան ջում են 
պատ վաստ ման վկա յա կան, ե թե նրանք գտն վել են դե ղին տեն դի տե ղա ճա-
րա կային գո տում: 

Հե տա զո տող նե րը կար ծում են, որ դե ղին տենդն ա ռա ջա ցել է Ար ևե լ-
յան կամ Կենտ րո նա կան Աֆ րի կա յում՝ կա պիկ նե րից փո խանց վե լով մար-
դուն, այ նու հետև տա րած վել է Ա րևմ տյան Աֆ րի կա յում: Քա նի որ հի վան-
դու թյու նը տե ղա ճա րա կային էր այն տեղ, տե ղաբ նակ ներն օ ժտ ված է ին վի-
րու սի նկատ մամբ ա նըն կա լու թյամբ: Աֆ րի կյան գյու ղե րում ար ձա նագր ված 
բռն կում նե րի ըն թաց քում, ե րբ եվ րո պա ցի գա ղու թա րար նե րը մա հա նում 
է ին հիվան դու թյու նից, տե ղաբ նակ նե րն ու նե նում են մի այն գրի պան ման 
երևույթ ներ: Ենթադր վում է, որ վի րու սը, ի նչ պես նաև փո խան ցող աե դես 
է գիպ տի (Aedes aegypti) մո ծա կը, Ա մե րի կա են տե ղա փոխ վել աֆ րի կա ցի 
ստ րուկ նե րի հետ:

 Ներ կա յում դե ղին տեն դի տե ղա ճա րա կային օ ջախ ներ են Հա րա վային 
Ա մե րի կայի մեծ տա րածք նե րը և հա սա րա կա ծային Աֆ րի կան: Հի վան դու-
թյու նը տա րած ված է Հա րա վային Ա մե րի կա յի հետ ևյալ ե րկր նե րում՝ Ար գեն-
տի նա, Բո լի վի ա, Բրա զի լի ա, Կո լում բի ա, Էկ վա դոր, Հա սա րա կա ծային Գվի-
նե ա, Ֆրան սի ա կան Գվի նե ա, Պա նա մա, Պա րագ վայ, Պե րու, Սու րի նամ, Տրի-
նի դադ և Տո բա գո, Վե նե սո ւե լա: Աֆ րի կա յում տա րած ված է Նի գե րի ա յում, 
Քե նի ա յում, Գվի նե ա յում, Բուր կի նա Ֆա սո յում, Կա մե րու նում, Սու դա նում, 
Չա դում և մի շարք այլ ե րկր նե րում (ն կար 3): 
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Դե ղին տեն դի վի րու սը փո խանց վում է մարդ կանց վա րակ ված աե դես 
կամ հե մա գո գուս ցե ղե րի մո ծակ նե րի մի ջո ցով: Բնո րոշ է ե րեք տե սա կի վա-
րա կի փո խան ցու մ՝ ան տա ռային (ջունգ լի նե րի), մի ջան կյալ (սա վան նային) և 
քա ղա քային: 

Ան տա ռային փո խան ցու մն ի րա կա նաց վում է պրի մատ նե րի (կա պիկ նե ր) 
և Աֆ րի կա յում՝ աե դես աֆ րի կա նուս (Aedes africanus), Հա րա վային Ա մե րի կա-
յում՝ հե մա գո գուս (Haemagogus) և սա բե թես (Sabethes) տե սակ նե րի մո ծակ-
նե րի միջև, ո րոնց բնա կեց ման տա րա ծա գո տին ան տառն է: Վա րակ ված մո-
ծակ նե րը վի րու սը խայ թո ցի մի ջո ցով փո խան ցում են ան տա ռում գտն վող 
ա ռողջ մար դուն: 

Մի ջան կյալ՝ սա վան նային փո խան ցու մը բնո րոշ է մի այն Աֆ րի կային: 
Աեդես մո ծակ նե րից վի րուս նե րը փո խանց վում են ան տա ռին մոտ ապ րող 
կամ աշ խա տող մարդ կանց (հ նա րա վոր է մո ծակ նե րի մի ջո ցով վի րու սի փո-
խան ցու մը կա պիկ նե րից մար դուն կամ մար դուց մար դուն): 

Քա ղա քային փո խան ցու մն ի րա կա նաց վում է քա ղա քնե րում բնակ վող մո-
ծակ նե րի մի ջո ցով (հիմ նա կա նում՝ աե դես է գիպ տի (Aedes aegypti)): Վի րուս-
նե րը սո վո րա բար քա ղաք են ներ բեր ում ան տա ռում կամ սա վան նա յում վա-
րակ ված մար դիկ:

 Մո ծակ նե րը վա րակ վում ե ն՝ սն վե լով վա րակ ված մարդ կանց կամ կա-
պիկ նե րի ա րյու նով, և հե տա գա յում ի րենք են փո խան ցում հի վան դու թյու-
նը: Հի վան դին խայ թած էգ մո ծա կը վա րա կիչ է դառ նում 4 օ րից՝ 30°C-ի և 20 
օ րից՝ 23°C-ի պայ ման նե րում: Դե ղին տեն դի փո խան ցող նե րն աե դես ցե ղի, 
մաս նա վո րա պես Aedes aegypti  տե սա կի մո ծակ ներն են, ո րոնք հա մար վում են 
ե րկ րագն դում ա մե նա մեծ տա րա ծում ու նե ցող նե րը (ն կար 4): 

Aedes aegypti տե սա կի մո ծակ նե րը տա րած ված են ար ևա դար ձային և 
մեր ձար ևա դար ձային կլի մա յա կան գո տի նե րում, սա կայն վեր ջին տա րի նե-
րին նկատ վում է դրանց տա րա ծա գո տու ը նդ լայ նում: Այդ մո ծակ նե րի թռիչքի 
հեռա վո րու թյու նը 400 մ է, սա կայն դրանք կա րող են տե ղա փոխ վել փո խա-
դ րա մի ջոց նե րով, և ե թե ժա ման ման ե րկ րի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը 
բար վոք են այդ մո ծակ նե րի գո յու թյան հա մար, կա րող են բազ մա նալ նոր 
տա րածք նե րում (ն կար 5):

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Դե ղին տեն դի հա րու ցի չը ռի բո նուկ լե ի նաթ թու պա րու նա կող վի րուս է, 

պատ կա նում է տո գա վի րի դե (Togaviridae) ըն տա նի քի ֆլա վի վի րուս (Flavivi-
rus) ցե ղին, ու նի գե նե տիկ ը նդ հան րու թյուն ներ Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դի, 
ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի, դեն գե և Սենտ Լո ւի սի էն ցե ֆա լի տի վի րուս նե րի 
հետ (ն կար 6):
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Ախ տած նու թյուն

 Մո ծա կի խայ թո ցից հե տո՝ գաղտ նի շր ջա նում, օր գա նիզմ թա փան ցած 
վի րու սի զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում ծայ րա մա սային ավ շային հան գույց-
նե րում: Հի վան դու թյան ա ռա ջին մի քա նի օր վա ըն թաց քում վի րուսն ա րյան 
շրջա նա ռու թյամբ տա րած վում է ամ բողջ օր գա նիզ մում՝ ա ռա ջաց նե լով 
լյար դի, ե րի կամ նե րի, փայ ծա ղի, ո սկ րա ծու ծի, սր տամ կա նի, գլ խու ղե ղի և 
այլ օր գան նե րի ախ տա հա րում: Դրան ցում զար գա նում են ար տա հայտ ված 
դիստ րո ֆիկ, նեկ րո բի ո տիկ, հե մո ռա գիկ և բոր բո քային փո փո խու թյուն ներ: 
Բնո րոշ են ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գի, պլև րայի և թո քե րի բազ մա-
թիվ ա րյու նա զե ղում ներ, ի նչ պես նաև հա րա նո թային ին ֆիլտ րատ ներ՝ 
գլխու ղե ղում: 

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Դե ղին տեն դի գաղտ նի շր ջա նը տա տան վում է 3-6 օր: Վա րակ ված մար-

դիկ վա րա կի աղ բյուր են կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լուց 
ա ռաջ և հե տո՝ 5 օր վա ըն թաց քում: 

Հի վան դու թյու նը հիմ նա կա նում ըն թա նում է ա ռանց ախ տան շան նե րի 
կամ մի ջին կլի նի կա կան նկա րագ րով՝ հե տա գա ա ռող ջա ցու մով: Ո րո շա կի 
ախտան շան նե րով հի վանդ նե րն ու նե նում են մի քա նի ա միս տևո ղու թյամբ 
կլի նի կա կան փո փո խու թյուն ներ՝ թու լու թյուն և հյուծ վա ծու թյուն: Հի վան-
դության բար դու թյուն նե րի պա րա գա յում գրանց վում են մահ վան դեպ քեր 
(20-50%): 

« Սուր» շր ջա նը բնու թագր վում է տեն դով (39-41°С), մկա նա ցա վե րով, 
ուժեղ գլ խա ցա վով, սար սու ռով, ա խոր ժա կի ան կմամբ, սրտ խառ նո ցով և 
փս խու մով: 3-4 օր ան ց հի վանդ նե րը լա վա նում են, և ախ տան շան ներն ան-
հե տա նում են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ դեպ քե րում հի վան դու թյու նը մտ նում է 
« տոք սիկ» փուլ, կր կին ա ռա ջա նում է տենդ, հի վան դն ու նե նում է դեղ նուկ, 
հե մո ռա գիկ հա մախ տա նիշ, եր բեմն՝ ա րյու նա հո սու թյուն, փսխ ման զանգ-
ված նե րում ա րյան հետ քե ր (ն կար 7): Տոք սիկ փուլ մտած հի վանդ նե րի մո-
տա վո րա պես 50%-ը մա հա նում է 10–14 օր վա ըն թաց քում: 

Ախ տո րո շում
 Դե ղին տենդն ախ տո րոշ վում է դեպ քի ստան դարտ բնո րոշ ման հի ման 

վրա՝ հա մա ձայն հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան և լա բո րա տոր ցու-
ցա նիշ նե րի: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հա մար հի վան դից վերց նում 
են ե րա կային ա րյան նմուշ ներ: Հի վան դու թյան սուր շր ջա նում լա բո րա տոր 
ախ տո րո շու մը հնա րա վոր է ՊՇՌ հե տա զո տու թյան մի ջո ցով: Քա նի որ վի-
րու սե մի այի տևո ղու թյու նը կա րող է կարճ լի նել, հե տա զո տու թյունն ի րա կա-
նաց նում են մինչև կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի 3-5-րդ օ րը: Հե տա գա յում՝ 
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հի վան դու թյան զար գաց ման 5-րդ օր վա նից, ի րա կա նաց վում են ա րյան շճա-
բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ:

 Բու ժում
 Դե ղին տեն դով հի վանդ նե րի է թի ոտ րոպ բու ժում չկա: Հի վանդ նե րին 

հոս պի տա լա ցնում են՝ նրանց մե կու սա ցումն և ա ջակ ցող ախ տան շա նային 
բու ժու մը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 

Դե ղին տեն դից ա պա քին ված նե րը ձեռք են բե րում վա րա կի դեմ տևա կան 
(մինչև կյան քի վերջ) ի մու նի տետ:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Դե ղին տեն դի կան խար գել ման հա մար Հա րա վային Ա մե րի կայի կամ 

Աֆրի կայի ե րկր նե րում ապ րող կամ ճամ փոր դող ան ձանց ա ռա ջարկ վում է 
կան խար գե լում չա փա զանց ար դյու նա վետ պատ վաս տա նյու թով, ո րը նաև 
ան վտանգ է և մատ չե լի: 

ԱՀԿ-ն պար բե րա բար հրա պա րա կում է այն ե րկր նե րի ցան կը, ո րոնք պա-
հան ջում են դե ղին տեն դի պատ վաս տում ներ: Պատ վաստ ման վկա յա կա նը 
վա վեր է պատ վաս տու մից 10 օր հե տո և 10 տա րի ժամ կե տով: 

Հի վան դու թյան ոչ մաս նա հա տուկ կան խար գե լու մը նե րա ռում է մո ծակ ների 
խայ թո ցից պաշտ պա նու թյու նը և մո ծակ նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը: 
Նույ նիսկ հի վան դու թյան թեթև ձևե րի դեպ քում հի վան դը վա րա կիչ է, և հան-
րային ա ռող ջա պա հա կան տե սա կե տից՝ հի վան դու թյան փո խան ցումը կան-
խե լու հա մար շատ կար ևոր է հի վան դու թյան ա ռա ջին չորս օր վա ըն թաց քում 
դեղին տեն դով հի վանդ նե րի՝ մո ծակ նե րի խայ թե լուց զերծ մնալը: Այդ նպա-
տա կով հի վանդ նե րին մե կու սաց նում են հոս պի տա լային տա րածք նե րում, 
ո րոնք ա պա հով ված են մո ծա կի խայ թոց նե րից պաշտ պա նու թյամբ (պա տու-
հան նե րի ցան ցա պա տում, մի ջա տաս պան մի ջոց նե րով սեն յա կի մշա կում):

 Ներ կա յում դե ղին տեն դի դեմ պայ քա րի հիմ նա կան մե թո դը փո խան ցող 
մո ծակ նե րի դեմ պայ քարն է, ո րի նպա տա կով ան հրա ժեշտ է.

 9 շր ջա կա մի ջա վայ րի և թա փոն նե րի կա ռա վար ման մի ջո ցով կան-
խար  գե լել մո ծակ նե րի բազ մաց ման վայ րե րի ա ռա ջա ցու մը 

 9 ծած կել ջրա հա վաք տա րո ղու թյուն նե րը կամ ա ռն վազն շա բա թը մեկ 
ան գամ դա տար կել և մաք րել

 9  բա ցօ թյա ջրա հա վաք տա րո ղու թյուն նե րում կի րա ռել հա մա պա տաս-
խան մի ջա տաս պան նյու թեր

 9 տ նե րի և կա ցա րան նե րի պաշտ պա նու թյուն՝ կի րա ռել պա տու հան նե-
րի ցան ցեր, մի ջա տա վա նիչ նյու թեր և սար քե ր 

 9 ներգ րա վել բնակ չու թյա նը՝ փո խան ցո ղի դեմ շա րու նա կա կան պայ-
քար ա պա հո վե լու հա մար 
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 9 բռն կում նե րի ժա մա նակ ի րա կա նաց նել մի ջա տաս պան նյու թե րով 
հա մա տա րած մշա կում՝ որ պես փո խան ցող նե րի դեմ պայ քա րի ար տա կարգ 
մի ջո ցա ռում 

 9 ի րա կա նաց նել փո խան ցող նե րի ակ տիվ մշ տա դի տար կում և հս կո ղու-
թյուն՝ փո խան ցող նե րի դեմ պայ քա րի ար դյու նա վե տու թյան ո րոշ ման հա մար:

 Դե ղին տեն դը փո խան ցող մո ծա կը խայ թում է և՛ շի նու թյուն նե րի ներ-
սում, և՛ դր սում՝ հիմ նա կա նում ցե րե կային ժա մե րին, սա կայն հնա րա վոր է 
նաև ա ռա վո տյան և գի շե րային ժա մե րին: Այս պի սով, պաշտ պա նիչ մի ջոց նե-
րի կի րա ռումն ան հրա ժեշտ է ամ բողջ օր վա ըն թաց քում: Խոր հուրդ է տր վում 
մար մի նը հնա րա վո րինս ծած կել, կրել եր կա րաթև, բաց գույ նե րի հա գուստ, 
օգ տա գոր ծել մի ջա տա վա նիչ նյու թեր և սար քեր: Շեն քե րում օ դի լա վո րակ-
ման, վա րա գույր նե րի և ցան ցե րի կի րա ռու մը նույն պես պաշտ պա նում է մո-
ծակ նե րից:

 ԴԵՆ ԳԵ ՏԵՆԴ

Դեն գե տեն դը (ՀՄԴ-Ա90) սուր տա րա փո խիկ վի րու սային հի վան դու-
թյուն է, ու ղեկց վում է տեն դով, ին տոք սի կա ցի այով, մկա նային և հո դային 
 ցա վե րով, ցա նով: Հնա րա վոր է հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շի զար գա ցու մը: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում նկատվում է հի վան դա ցու թյան 

զգա լի աճ աշ խար հի տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում: Ներ կա յում ե րկ րագնդի 
բնակ չու թյան շուրջ կեսն ապ րում է դեն գե տեն դի ռիս կի ներ քո: Հի վան դու-
թյու նը տա րած ված է ար ևա դար ձային և մեր ձար ևա դար ձային շր ջան նե րում, 
հիմ նա կա նում քա ղա քային և քա ղա քա մերձ շր ջան նե րում: Հի վան դու թյան 
աղ բյուրն են հի վանդ մար դը, կա պիկ նե րը և չղ ջիկ նե րը։ Ա սի այի և Լա տի նա-
կան Ա մե րի կայի ե րկր նե րում դեն գեն ե րե խա նե րի ծանր հի վան դու թյուն նե-
րի և մահ վան ա ռա ջին պատ ճառն է: Ար ձա նագր վել են դեն գե տեն դի խո շոր 
բռնկում ներ Չի նաս տա նում, Ին դո նե զի ա յում, Վի ետ նա մում, Թայ լան դում և 
Կու բա յում: Ար ձա նագր վում է Հա րա վային և Հա րավար ևե լյան Ա սի ա յում, Աֆ-
րի կա յում, Օ կե ա նի ա յում և այլն: 

Դեն գե տեն դը մինչև 1930 թվա կա նը տե ղա ճա րա կային էր Հա րա վային Եվ-
րո պայի ե րկր նե րի հա մար, ե րբ այն տեղ տա րած ված էր աե դես է գիպ տի (Ae-
des aegypti) մո ծա կը: 1927-1928 թվա կան նե րին Հու նաս տա նում և Թուր քիա յում 
գրանց վել են մի քա նի բռն կում ներ, ո րոնց ըն թաց քում հի վան դա ցած մի լի ո-
նից ա վե լի մարդ կան ցից 1500-ը մա հա ցել է: Դրա նից հե տո հի վան դու թյունն 
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ան հե տա ցել է: Վեր ջին տա րի նե րին Եվ րո պա յում նո րից վերսկս վել է դենգե 
տեն դի դեպ քե րի ար ձա նագ րու մը: Պոր տու գա լի ա յում, Խոր վա թի ա յում և 
Ֆրան սի ա յում ար ձա նագր ված տե ղա կան փո խանց ման դեպ քե րը խո սում 
են այն մա սին, որ հի վան դու թյու նը կա րող է տա րած վել Եվրո պայի տար-
բեր շր ջան նե րում, որ տեղ տա րած վել են աե դես է գիպ տի (Aedes aegypti) և 
աեդես ալ բո պիկ տուս (Aedes albopictus) մո ծակ նե րը: Խո շոր բռն կում է գրանց-
վել Պորտու գա լի ա յում, Մա դեյ րա յում, ե րբ 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րից 
մինչև 2013 թվա կա նի մայիսն ար ձա նագր վել է հի վան դու թյան ա վե լի քան 
2100 դեպք: Դեն գե տեն դի 78 դեպք է ար ձա նագր վել նաև կղզուց վե րա դար-
ձած եվ րո պա ցի ճա նա պար հորդ նե րի շր ջա նում: Մա դեյ րայի բռնկու մը բե րեց 
եվրո պա կան 14 ե րկ րում հի վան դու թյան տա րած մա նը: 

Վա րա կը մար դուն փո խանց վում է Aedes aegypti և Aedes albopictus (ն կար 8) 
մո ծակ նե րի մի ջո ցով: Մո ծա կը դառ նում է վա րա կիչ հի վանդ մար դու ա րյու-
նով սն վե լուց 8-12 օր ան ց, մնում է վա րակ ված մինչև 3 ա միս և ա վե լի: Վա-
րա կը մո ծա կի օր գա նիզ մում կա րող է զար գա նալ մի այն օ դի ջեր մաս տի ճա նի 
220С-ից բարձր լի նե լու դեպ քում: Այդ ի սկ պատ ճա ռով դեն գեն տա րած ված 
է ար ևա դար ձային և մեր ձար ևա դար ձային շր ջան նե րում (400 հյու սի սայի նից 
մինչև 400 հա րա վային լայ նու թյուն նե րում): 

Դեն գե տեն դի տա րած ման վրա ազ դում են կլի մայի փո փո խու թյու նը, մի-
ջազ գային ա ռև տու րը և ո ւղ ևո րու թյուն նե րը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Դեն գե ի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են տո գա վի րի դե (Togaviridae) ըն տա-

նի քին, ֆլա վի վի րուս (Flavivirus) ցե ղին, պա րու նա կում են ՌՆԹ, ու նեն ֆոս ֆո-
լի պիդ նե րից և խո լես տե րո լից կազմ ված ե րկ շերտ ճար պային թա ղանթ, վի-
րի ո նի չա փե րը 40-45 նմ տրա մագ ծով: Ա պաակ տի վաց վում է պրո տե ո լի տիկ 
ֆեր մենտ նե րով մշակ ման և 600С –ից բարձր ջեր մաս տի ճա նի տակ, ո ւլտ րա-
մա նու շա կային ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նից: Հայտ նի են 4 տի պի դեն գե 
վի րուս ներ, ո րոնք տար բեր վում են ը ստ հա կած նի։ Դեն գե վի րուս ներն ունեն 
հա կած նային ազ գակ ցու թյուն դե ղին տեն դի, ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի 
և Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դի վի րուս նե րի հետ: Բազ մա նում է կա պիկ ների, 
համս տեր նե րի ե րի կամ նե րի հյուս վածք նե րի և բջիջ նե րի կուլ տու րա յում։ 
Հիվանդ նե րի ա րյան շի ճու կում սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում 
վի րու սը պահ պան վում է մինչև 2 ա միս, ի սկ չո րաց վա ծը՝ մինչև 5 տա րի: 

Ախ տած նու թյուն
 Վա րակ ված մո ծա կի խայ թո ցով վի րու սը մաշ կի մի ջո ցով ներ թա փան ցում 

է մար դու օր գա նիզմ: Վա րա կի մուտ քի հատ վա ծում 3-5 օր հե տո նկատ վում 
է սահ մա նա փակ բոր բո քում, որ տեղ տե ղի է ու նե նում վի րու սի բազ մա ցում 
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և կու տա կում: Գաղտ նի շր ջա նի վեր ջին 12 ժամ վա ըն թաց քում վի րու սը ներ-
թա փան ցում է ա րյան մեջ: Վի րու սե մի ան շա րու նակ վում է մինչև տեն դային 
շր ջա նի 3-5-րդ օ րը: Դեն գեն կա րող է ըն թա նալ դա սա կան և հե մո ռա գիկ 
ձևե րով: Վի րու սի տե սա կի և կլի նի կա կան պատ կե րի միջև խիստ կախ վա-
ծու թյուն չի նշ վում: 

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 4-10 օր (հա ճախ՝ 5-7 օր): Դեն գե հի վան դու թյուն 

պետք է կաս կա ծել, ե րբ բարձր ջեր մու թյունն (40°C) ու ղեկց վում է հետ ևյալ 
ախ տան շան նե րից 2-ո վ՝ ծանր գլ խա ցավ, ցավ ակ նա կա պիճ նե րում, մկա նա-
ցավ և հո դա ցավ, սրտ խառ նոց, փս խում կամ ցան: Ախ տան շան նե րը սո վո րա-
բար տևում են 2-7 օր: 

Ծանր դեն գե տեն դը հնա րա վոր մահ վան ել քով բար դու թյուն է՝ պլազ մայի 
ար տա հոս քի, հե ղու կի կու տակ ման, շն չա ռա կան ան բա վա րա րու թյան, ու ժեղ 
ա րյու նա հո սու թյան կամ օր գան նե րի վնաս ման պատ ճա ռով: Ան հանգս տաց-
նող ախ տան շան ներն ար տա հայտ վում են ա ռա ջին կլի նի կա կան եր ևույթ նե-
րից 3-7 օր ան ց՝ մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցու մից (38°C-ից ցածր) և ար-
տա հայտ վում են ո րո վայ նի ու ժեղ ցա վե րով, ա նընդ հատ փս խու մով, ա րա-
գա ցած շն չա ռու թյամբ, լն դե րի ա րյու նա հո սու թյամբ, հոգ նա ծու թյամբ, ան-
հանգս տու թյամբ և փսխ ման զանգ վա ծում ա րյան առ կա յու թյամբ: Հա ջորդ 
24-48 ժամերին՝ կրի տի կա կան շր ջա նի ըն թաց քում, հի վան դը կա րող է մա-
հա նալ, ո ւս տի բար դու թյուն նե րից և մա հից խու սա փե լու հա մար կար ևոր է 
բժշ կա կան պատ շաճ հս կո ղու թյու նը: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րոշ ման ժա մա նակ հաշ վի են ա ռն վում հա մա ճա րա կա բա նա կան 

տվյալ նե րը (տե ղա ճա րա կային տա րած քում գտն վե լը, հի վան դա ցու թյան մա-
կար դա կը և այլն): Կլի նի կա կան ախ տո րո շու մը հա մա ճա րա կային բռնկ ման 
ժա մա նակ դժ վա րու թյուն չի ա ռա ջաց նում և հիմն վում է բնո րոշ կլի նի կա կան 
դրս ևո րում նե րի վրա: Դեն գե հե մո ռա գիկ տեն դի ախ տո րո շու մը հիմն վում է 
Ա ՀԿ-ի կող մից մշակ ված չա փա նիշ նե րի վրա: Դրանք են՝

 9  Տենդ՝ սուր սկիզբ, բարձր, կա յուն, 2-7 օր տևո ղու թյամբ
 9  Հե մո ռա գիկ դրս ևո րում ներ՝ նե րա ռե լով ա ռն վազն լա րա նի դրա կան 

փոր ձը և ցան կա ցած հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը՝ պե տե խի ա, պուր պու րա, են-
թա մաշ կային ա րյու նա զե ղում ներ, ա րյու նա հո սու թյուն ներ քթից, լն դե րից, 
ա րյու նային փս խում ներ կամ մե լե նա

 9  լյար դի մե ծա ցում
 9 թ րոմ բո ցի տո պե նի ա՝ 100x109/լ-ից ոչ ա վե լի, ա րյու նախ տա ցում, հե-

մա տոկ րի տի բարձ րա ցում ոչ պա կաս, քան 20%-ով:
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 Լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է ա րյու նից վի րու սի ան ջա-
տումով (հի վան դու թյան ա ռա ջին 2-3 օր վա ըն թաց քում), ի նչ պես նաև՝ զույգ 
շի ճուկ նե րում հա կա մար մին նե րի տիտ րի ա ճով (ԿԿՌ, ՀԱՌ, չե զո քաց ման 
ռեակ ցի ան):

 Բու ժում
Ս պե ցի ֆիկ հա կա վի րու սային դե ղո րայք չկա։ Բուժ ման հա մար կար ևոր 

է վաղ ախ տո րո շու մը և պայ քա րը ջրազրկ ման դեմ։ Խոր հուրդ չի տր վում 
օգտա գոր ծել ա ցե տիլ սա լի ցի լային թթու (օր.՝ աս պի րին) և ոչ ստե րոի դային 
հա կա բոր բո քային պատ րաս տուկ ներ (օր.՝ ի բուպ րո ֆեն)։ Մի այն վաղ ախ տո-
րո շու մը և կլի նի կա կան վա րու մը կա րող են բա րե լա վել հի վան դու թյան ել քը։ 
Հի վան դա նա լուց հե տո ի մու նի տե տը պահ պան վում է 2 տա րի:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Մաս նա հա տուկ կան խար գե լում չկա: Դենգ վաք սի ա (Dengvaxia) պատ վաս-

տա նյու թը, ո րն ար դյու նա վետ է դեն գե վի րու սի բո լոր 4 տի պե րի դեմ, փորձ-
նա կան օգ տա գործ վել է Մեք սի կա յում: Սա կայն այն թույլ են տվել կի րա ռել 
մի այն 9-45 տա րե կան ան ձանց հա մար, ո րոնք բնակ վում են այն շր ջան-
ներում, որ տեղ հի վան դու թյու նը հա ճախ է հան դի պում: Պատվաստանյութի 
շնորհիվ 80%-ով նվազում  է հիվանդների հոսպիտալացման և 93%-ով՝ հի-
վան դության ամենածանր տեսակի՝ թութքային համախտանիշի զարգաց ման 
հավանականությունը:

 Ներ կա յում դեն գե տեն դի դեմ պայ քա րի հիմ նա կան մե թո դը փո խան ցող 
մո ծակ նե րի դեմ պայ քարն է, ո րն ի րա կա նաց վում է՝ ի նչ պես դե ղին տեն դի 
դեպ քում (տես՝ վեր ևում), քա նի որ դեն գեն փո խան ցում են միև նույն տե սա կի 
մո ծակ նե րը:

ԿՅԱ ՍԱ ՆՈՒՐ ԱՆ ՏԱ ՌԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

 Կյա սա նուր ան տա ռի հի վան դու թյու նը (ՀՄԴ-A98.2) զոո նոզ վի րու սային 
հե մո ռա գիկ տենդ է:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Կյա սա նուր ան տա ռի հի վան դու թյու նը հայտ նա բեր վել է 1957 թվա կա-

նին, ե րբ այն ան ջատ վել է Հնդ կաս տա նի Կառ նա տա կա նա հան գի Կյա սա-
նուր ան տա ռի հի վանդ կա պի կից: Այդ ժա մա նա կից ի վեր տա րե կան 400-500 
մարդ կային դեպ քեր են ար ձա նագր վել: Հի վան դու թյու նը հան դի պում է նաև 
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Կառ նա տա կայի հար ևան նա հանգ նե րում (Կե րա լա, Գոա, Մա հա րաշտ րա, 
Գու ջա րաթ, Թա միլ Նա դու), Շրի Լան կա յում (ն կար 9): 

 Հի վան դու թյու նը հա ճախ սկս վում է հոկ տեմ բեր կամ նոյեմ բեր ա միս նե-
րին, գա գաթ նա կե տին հաս նում է հուն վա րից ապ րիլ ա միս նե րին:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը Կյա սա նուր ան տա ռի հի վան դու թյան վի րուսն է (KFDV), ո րը 

պատ կա նում է ֆլա վի վի րի դե (Flaviviridae) ըն տա նի քին, ֆլա վի վի րուս (Flavivi-
rus) ցե ղին: Փո խան ցո ղը հե մա ֆի զա լիս սպի նի գե րա (Haemaphysalis spinigera) 
ան տա ռային տիզն է: Վա րա կի պա հոց են հա մար վում կա պիկ նե րը և կր ծող-
նե րը՝ առ նետ նե րը, մկ նե րը: Մար դը կա րող է վա րակ վել տզի կծե լուց կամ 
վա րակ ված կեն դա նու հետ շփու մից հե տո (օ րի նակ՝ հի վանդ կամ մա հա ցած 
կա պիկ): Մար դուց մար դուն փո խանց ման դեպ քեր չեն գրանց վել: Խո շոր կեն-
դա նի նե րը, ի նչ պի սիք են այ ծե րը, կո վե րը, ոչ խար նե րը, կա րող են վա րակ-
վել Կյա սա նուր ան տա ռի հի վան դու թյամբ, բայց հի վան դու թյան փո խանց ման 
գոր ծում ու նեն սահ մա նա փակ դեր (ն կար 10): Այս կեն դա նինե րի ա րյու նով 
են սն վում տզե րը, սա կայն կա թի մի ջո ցով հի վան դու թյան փո խանց ման որ ևէ 
վկա յու թյուն չկա: Տզե րի թր թուր նե րը և հա սուն տզե րը վա րա կում են փոքր 
կաթ նա սուն նե րին և կա պիկ նե րին, ի նչ պես նաև մարդ կանց:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 3-8 օր: Հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար ծա-

կի՝ ցն ցու մով, տեն դով, գլ խա ցա վով: Սուր մկա նային ցա վը, փս խու մը, ստա-
մոք սա ղի քային ախ տան շան նե րը և ա րյու նա հո սու թյու նը կա րող են լի նել 
ախ տան շան նե րի ա ռա ջաց ման 3-4-րդ օ րը: Հի վանդ նե րը կա րող են ու նե նալ 
ա րյան ցածր ճն շում, մտա վոր խան գա րում ներ: 

Ախ տան շան նե րի սկզ բից 1-2 շա բաթ ան ց ո րոշ հի վանդ ներ վե րա-
կանգնվում են ա ռանց բար դու թյան: Սա կայն վե րա կանգ նո ղա կան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը սո վո րա բար շատ եր կար է տևում՝ մինչև մի քա նի ա միս: Հի-
վան դը չի կա րող զբաղ վել ֆի զի կա կան ակ տի վու թյամբ: Մա հա ցու թյան ցու-
ցա նիշը կազ մում է 3-5%: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը կա տար վում է հի վան դու թյան վաղ փու լում՝ ՊՇՌ հե տա-

զոտու թյամբ: Կա տար վում է նաև ի մու նո սորբ րեն տային ֆեր մեն տային շճա-
բա նա կան հե տա զո տու թյու նը (ELISA): 
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Բու ժում 

Է թի ոտ րոպ բու ժում չկա: Վաղ հոս պի տա լա ցու մը, ախ տան շային և պա-
թո գե նե տիկ թե րա պի ան (հե մո դի նա միկ կա յու նու թյուն, նյար դա բա նա կան 
ախ տան շան ներ) կար ևոր են:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
Հնդ կաս տա նի տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում ի րա կա նաց վում են 

կան խար գե լիչ պատ վաս տում ներ: Պատ վաս տա նյու թը կազմ ված է ֆորմա-
լի նով ի նակ տի վաց ված Կյա սա նուր ան տա ռի հի վան դու թյան վի րու սից: 
Պատ  վաս տա նյութն ու նի 62.4% ար դյու նա վե տու թյուն այն ան ձանց հա մար, 
ո րոնք ստա նում են եր կու դե ղա չափ: Լրա ցու ցիչ դե ղա չափ ստա ցող նե րի հա-
մար ար դյու նա վե տու թյունն ա ճում է 82.9%-ով: Նաև խոր հուրդ է տր վում կրել 
պաշտ պա նիչ հա գուստ, օգ տա գոր ծել ռե պե լենտ ներ:

 ՉԻ ԿՈՒՆ ԳՈՒՆՅԱ ՏԵՆԴ

 Չի կուն գու նյա տեն դը (ՀՄԴ-Ա92.0) սուր ար բո վի րու սային հի վան դու թյուն 
է, փո խանց վում է մար դուց մար դուն՝ մո ծակ նե րի մի ջո ցով։ 

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Մինչև 2013 թվա կա նը չի կուն գու նյա վի րու սով պայ մա նա վոր ված հի վան-

դու թյու նը գրանց վել է Աֆ րի կայի, Ա սի այի, Եվ րո պայի, Խա ղաղ և Հնդ կա կան 
օվ կի ա նոս նե րի ե րկր նե րում։ Ա մե րի կա յում ա ռա ջին ան գամ հի վան դու թյան 
դեպ քեր գրանց վել են 2013 թվա կա նին Կա րի բյան կղ զի նե րում։ Հա վա նա-
կան է, որ վի րու սը ներկ րել են վա րակ ված ճա նա պար հորդ նե րը՝ հե տա գա-
յում փոխան ցո ղի վա րակ ման մի ջո ցով ա ռաջ բե րե լով վա րա կի տե ղա կան 
փո խան ցում։ Ներ կա յում տե ղա կան փո խան ցու մ գրանց վել է Ա մե րի կայի 45 
ե րկրում՝ ա վե լի քան 1.7 մլն կաս կա ծե լի դեպ քով։ 2014 թվա կա նին Ֆրան-
սի այի Մոն պեյ լե քա ղա քում գրանց վել է չի կուն գու նյա տեն դի 4 տե ղա կան 
դեպք, 2015 թվա կա նին բռն կում ներ են գրանց վել Սե նե գա լում և Հնդ կաս տա-
նում (նկար 11): 

Չի կուն գու նյայի խո շոր բռն կում նե րը պայ մա նա վոր ված են աե դես ցեղի 
է գիպ տի և ալ բո պիկ տուս տե սակ նե րով (Aedes aegypti և Ae. albopictus), ը նդ 
ո րում, ե թե Aedes aegypti-ի տա րա ծա գո տի նե րը սահ մա նա փակ վում են արևա-
դար ձային և մեր ձար ևա դար ձային շր ջան նե րով, Ae. Albopictus-ը հայտ նա-
բեր վել է նաև մեղմ և նույ նիսկ չա փա վոր ցուրտ կլի մա ու նե ցող վայ րե րում: 
Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում Ae. albopictus-ը Ա սի այից ներ խու ժել է 
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և տա րած վել Աֆ րի կայի, Եվ րո պայի և Ա մե րի կայի ըն դար ձակ տա րածք նե-
րում: Aedes aegypti մո ծա կի է կո լո գի ան պայ մա նա վոր ված է տն տե սու թյուն-
նե րում օգ տա գործ վող ի րե րով (նե րա ռյալ ծաղ կա ման ներ, ջրի տա րա ներ): 
Աե դես ալ բո պիկ տուս տե սա կի հա մար ա վե լի բնո րոշ է ձվադ րու մը կո կո սի 
կեղ ևի, բամ բու կի մեջ, ծառ ե րի խո ռոչ նե րում, ար հես տա կան տա րա նե րում, 
այդ թվում՝ հե ծա նիվ նե րի և մե քե նա նե րի ան վա դո ղե րում։ 

Աֆ րի կա յում մի շարք այլ մո ծակ ներ ևս փո խան ցում են հի վան դու թյու նը, 
նե րա ռյալ A. furcifer-taylori և A. luteocephalus տե սակ նե րը: Կան ա պա ցույց ներ, 
որ ո րոշ կեն դա նի ներ, այդ թվում պրի մատ նե րը, կր ծող նե րը, թռ չուն նե րը, կա-
րող են լի նել հի վան դու թյան աղ բյուր:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Չի կուն գու նյա տեն դի հա րու ցի չը ար բո վի րուսն է, ո րը պատ կա նում է ալ-

ֆա վի րուս (Alphavirus)  ցե ղի տո գա վի րուս նե րի ըն տա նի քին (Togaviridae): 
Ա ռա ջին ան գամ ան ջատ վել է 1953 թվա կա նին Տան զա նի ա յում, ՌՆԹ վի րուս 
է, փո խանց վում է մո ծակ նե րի խայ թո ցի մի ջո ցով: Մո ծակ նե րը վա րակ վում են 
հի վանդ մար դուն խայ թե լիս։ Վի րուսն ար տա քին մի ջա վայ րում քիչ կա յուն 
է, քայ քայ վում է ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցու թյու նից և 
զգա յուն է ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի նկատ մամբ: 

Ախ տած նու թյուն
 Մար դը  չի կուն գու նյա վի րու սի (CHIKV) հիմ նա կան տերն է: Վա րա կի փո-

խան ցու մը հնա րա վոր է ա րյան և լա բո րա տոր նմուշ նե րի մի ջո ցով (դեպ քեր 
են գրանց վել լա բո րա տոր հա մա կար գում աշ խա տող նե րի շր ջա նում)։ Մորից 
ե րե խային փո խան ցու մը հազ վա դեպ է, հնա րա վոր է վա րա կի փո խան ցու մը 
հղի ու թյան ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի ըն թաց քում, ի նչ պես նաև ծննդա բե րու թյան 
ժա մա նակ: Վա րա կի տա րած ման վտան գն ավելի մեծ է հի վան դու թյան ա ռա-
ջին շա բա թում։ Կրծ քի կա թով կե րակր ման ժա մա նակ վա րա կի փո խանց ման 
վե րա բե րյալ տվյալ ներ չկան, ո ւս տի տե ղա ճա րա կային վայ րե րում բնակ վող 
մայ րե րին խրա խուս վում է շա րու նա կել կրծ քով սնու ցու մը։ Տե սա կա նո րեն 
հնա րա վոր է վա րա կի փո խան ցու մը ա րյան փոխ նե րարկ ման ըն թաց քում, 
սա կայն մինչ օ րս գրանց ված դեպ քեր չկան։

 Չի կուն գու նյա վա րա կը փո խանց վում է հի վանդ մար դուն հիմ նա կա նում 
մո ծակ նե րի ա րյու նածծ ման ըն թաց քում, ե րբ մաշ կը վնաս վում է, և վի րուս նե-
րը թա փան ցում են օր գա նիզմ։ Չնա յած վեր ջին տա րի նե րին նկա րագրվում 
են բռն կում ներ տար բեր տա րա ծա գո տի նե րում, հի վան դու թյան ախ տած նու-
թյու նը մնում է քիչ բա ցա հայտ ված։ Փոր ձե րում չի կուն գու նյա վի րու սը կա րող 
է բազ մա նալ մար դու է պի թե լի և էն դո թե լի բջիջ նե րում։ Վիր ու սը խիստ ախ-
տա ծին է, սա կայն զգա յուն է և՛ I, և՛ II տի պի ին տեր ֆե րոն նե րի նկատ մամբ։ 



Վի րու սայիՆ հե մո ռա գիկ տեՆ դեր |  29 

Օգտա գոր ծե լով օր գա նիզ մի (in vivo) կեն դա նի բջիջ նե րը՝ չիկուն գու նյա վի-
րուսը բազ մա նում է ֆիբ րոբ լաստ նե րում, կմախ քի մկա նային նա խաբ ջիջ-
նե րում և մի ո ֆիբ րիլ նե րում։ Չի կուն գու նյա հի վան դու թյան սուր փու լում վի-
րու սը հայտ նա բեր վում է կմախ քի մկան նե րում և հո դե րում։ Քրո նիկ փու լում, 
ե րբ օր գա նիզմն ան կա րող է ա զատ վել վի րու սից, բոր բո քային պրո ցեսն 
ըն թա նում է հո դե րում։ Բոր բո քային պրո ցե սը և՛ սուր, և՛ քրո նիկ փու լերում 
դի տարկ վում է որ պես վի րու սի, մո նո ցիտ նե րի ու մակ րո ֆա գնե րի փո խազ-
դե ցու թյան ար դյունք։ Մար դու CHIKV-ով պայ մա նա վոր ված հի վան դու թյու նը 
կապ ված է շի ճու կում մաս նա հա տուկ ցի տո կին նե րի և քի մո քին նե րի բարձր 
մա կար դա կի հետ: Մաս նա հա տուկ ցի տո կին նե րի բարձր մա կար դա կը 
պայ մա նա վո րում է հիվան դու թյան ծան րու թյու նը։ Ք րո նիկ հի վան դու թյան 
դեպքում եր կա րատև հո դա ցա վե րը պայ մա նա վոր ված են գրա նու լո ցիտ-
մակ րո ֆա գնե րի բարձ րա ցու մով։ Քրո նիկ հի վան դու թյան դեպ քում բնո րոշ 
է նաև C ռե ակ տիվ սպի տա կու ցի առ կա յու թյուն, չնա յած որ չի կուն գու նյա 
հի վան դու թյան հետևան քով աուտոի մուն պրո ցես նե րի զար գաց ման ա պա-
ցույց ներ չկան։

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը մի ջի նը 3-7 օր է (մի ջա կայ քը՝ 1-12 օր)։ Հի վան դու թյու նը 

բնո րոշ վում է ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով (>39°C), տար բեր տե ղա կայ մամբ 
հո դա ցա վե րով, օր գա նիզ մը թու լաց նող հո դային ե րկ կող մա նի ու ժե ղա ցող 
ախ տան շան նե րով։ Այլ ախ տան շան նե րն են գլ խա ցա վը, մկա նա ցա վը, հո-
դա բոր բը, շաղ կա պե նու բոր բո քու մը, սրտ խառ նո ցը, փս խու մը, մա կու լա պա-
պու լյար ցա նը։ Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րը հայտ նա բե րում են լիմ-
ֆո պե նի ա, թրոմ բո ցի տո պե նի ա, կրե ա տի նի նի և լյար դի տրան սա մի նազ նե րի 
մա կար դա կի բարձ րա ցում։ Սուր ախ տան շան նե րը սո վո րա բար վե րա նում են 
7-10 օր հե տո։ Հազ վա դեպ լինում են ա նո թա թա ղան թի, ցան ցա թա ղանթի, 
սրտամ կա նի, լյար դի, ե րի կամ նե րի, մաշ կի ախ տա հար ման եր ևույթ ներ, 
ա րյու նա զե ղում ներ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ ներ, մի ե լիտ ներ, Գի են-Բա րե ի հա-
մախ տա նիշ, գան գու ղե ղային նյար դե րի ախ տա հա րում։ Ո րոշ հի վանդ ներ 
կա րող են ու նե նալ ռև մա տո լո գի ա կան ախ տան շան ներ (օ րի նակ՝ տար բեր 
տե ղա կայ ման հո դա ցա վեր, հո դա բոր բեր, հո դա պար կի բոր բո քում ներ) և 
ախ տա դարձ: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հի վանդ նե րի շա-
րու նա կա կան հո դա ցա վե րի տևո ղու թյու նը փո փո խա կան է՝ ա միս նե րից մինչև 
տա րի ներ: Մա հա ցու թյան դեպ քեր գրանց վում են հազ վա դեպ, հիմ նա կա նում՝ 
մե ծա հա սակ նե րի շր ջա նում: Բար դու թյուն ներ ու նե նում են այն ե րեխա նե րը, 
ո րոնք վա րակ վել են ծն վե լու ըն թաց քում։ Մե ծա հա սակ նե րը (≥65 տա րի քային 
խումբ) բար դու թյուն ներ են ու նե նում, ե թե առ կա են ա ռող ջա կան այլ խն դիր-
ներ՝ դի ա բետ, սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի հի վան դու թյուն։ Մեկ ան գամ 
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հի վան դա նա լուց հե տո ան ձը հե տա գա յում դառ նում է ա նըն կալ չի կուն գու ն-
յայի նկատ մամբ: 

Ախ տո րո շում
 Չի կուն գու նյա կաս կած վում է, ե թե չի կուն գու նյայի տե ղա ճա րա կային 

գոտում ե ղած մար դը ջեր մում է, և առ կա են տար բեր տե ղա կայ ման հո դա-
ցա վեր։ Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է ի մու նա ֆեր մեն տային 
հե տա զո տու թյան թեստ-հա մա կար գով՝ IgM և IgG հե տա զո տու թյամբ։ Ա ռա-
վել բարձր մա կար դա կի IgM հա կա մար մին նե րը հաս նում են հի վան դու թյան 
3-5 շա բա թից հե տո և պահ պան վում են եր կու ա մս վա ըն թաց քում: Ա ռա ջին 
շա բաթ վա ըն թաց քում վերց ված նմուշ նե րը հե տա զոտ վում են շճա բա նա կան 
և վի րու սա բա նա կան մե թոդ նե րով: Վի րու սը կա րե լի է ան ջա տել ա րյու նից 
վա րա կի ա ռա ջին օ րե րին: Տար բեր տա րա ծա գո տի նե րում շր ջա նա ռող հա-
րու ցիչ նե րը հա մե մա տե լու հա մար ՊՇՌ մե թո դով հնա րա վոր է ի րա կա նաց-
նել վի րու սի գե նո տի պա վո րում: Վերջ նա կան ախ տո րոշ ման նպա տա կով 
հիվան դու թյան սուր շր ջա նում բա ցա սա կան ար դյուն քով հե տա զո տու թյուն-
նե րը անհրա ժեշտ է կրկ նել նաև ա ռող ջաց ման փու լում։ Կար ևոր է չի կուն-
գու նյա և դեն գե հի վան դու թյուն նե րի տար բե րա կու մը՝ դեպ քի ճիշտ վար ման 
և բա րե հա ջող ել քի հա մար (օ րի նակ՝ ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա-
մի ջոց ներով բու ժում նշա նա կե լու դեպ քում)։ Չի կուն գու նյա և դեն գե հի վան-
դու թյուն նե րին բնո րոշ են սուր տեն դը, մկա նա ցա վը, լե թար գի ան։ Հի վանդ-
նե րը կա րող են ու նե նալ մա կու լա պա պու լյար ցան, սրտ խառ նոց, փս խում, 
գլ խա ցավ։ Տար բե րա կիչ ախ տան շան է չի կուն գու նյայի դեպ քում թու լաց նող 
ե րկ կող մա նի հո դա ցա վը, ո րոշ դեպ քե րում՝ հո դա բոր բը, լա բո րա տոր հե տա-
զո տու թյուն նե րով՝ լիմ ֆո ցի տո պե նի ան։ Դեն գե վի րու սով պայ մա նա վոր ված 
հի վան դու թյունն ա վե լի հա ճախ է ա ռա ջաց նում նեյտ րո պե նի ա, թրոմ բո ցի-
տո պե նի ա, ա րյու նա զե ղում ներ, շոկ և մահ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան ցուց-
ման դեպ քում՝ վեր հու շում տե ղա ճա րա կային գո տի ներ այ ցե լու թյուն ներ նշող 
ջեր մող բո լոր հի վանդ նե րը հե տա զոտ վում են նաև մա լա րի այի, լեպ տոս պի-
րո զի, ռի կետ ցի ոզ նե րի, ստ րեպ տո կո կո զի, կարմ րախ տի, կարմ րու կի, պար-
վո վի րու սի, էն տե րո վի րուս նե րի, ա դե նա վի րուս նե րի, այլ ալ ֆա վի րու սային 
վա րակ նե րի (Mayaro, Ross River, Barmah Forest, O’Nyong-Nyong, Sindbis) նկատ-
մամբ: Բացառ վում են հետ վա րա կային հո դա բոր բե րը, ռև մա տո լո գի ա կան 
վի ճակ նե րը։

 Բու ժում
 Չի կուն գու նյա հի վան դու թյան բուժ ման սպե ցի ֆիկ պատ րաս տուկ ներ 

չկան։ Օ ժան դա կող բուժ ման ըն թաց քում ցուց ված է հան գիստ, ջրազրկման 
կան խար գե լում (հե ղուկ նե րի օգ տա գոր ծում), հո դա ցա վե րի դեպ քում՝ ոչ 
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ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց ներ (ա ցե տա մի նո ֆե նի՝ պա րա ցե-
տա մո լի օգ տա գոր ծում), կոր տի կոս տե րոիդ ներ, ֆի զի ո թե րա պի ա։ Հի վանդ-
նե րը պետք է պաշտ պան ված լի նեն մո ծակ նե րի խայ թո ցից հի վան դու թյան 
ա ռա ջին ամ սում՝ տե ղային փո խանց ման վտան գը նվա զեց նե լու հա մար։ 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում
 Հի վան դու թյան կան խար գել ման պատ վաս տա նյութ գո յու թյուն չու նի։ 

Անհա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է խու սա փել մո ծակ-
նե րի խայ թո ցից։ Չի կուն գու նյայի տե ղա ճա րա կային տա րածք ներ այ ցե լող նե-
րին ա ռա ջարկ վում է բնակ վել այն շեն քե րում, որ տեղ առ կա է օ դի լա վո րակ-
ման հա մա կարգ, դռ նե րը և պա տու հան նե րը ցան ցա պատ ված են, օգ տա գոր-
ծել մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով քսուք ներ, կրել եր կա րաթև հա գուստ, ի նչ պես 
մյուս մո ծակ նե րով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար 
(տես՝ վեր ևում)։ 

 ԶԻ ԿԱ ՏԵՆԴ

 Զի կա տեն դը (ՀՄԴ-Ա92.5) զի կա վի րու սով (Zika virus, ZIKV) հա րուց-
ված մի ջին ծան րու թյան կլի նի կա կան ըն թաց քով, տա րա փո խիկ հի վան-
դու թյուն է: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Վի րու սը հայ տնա բեր վել է 1947 թվա կա նին Ու գան դա յում Զի կա կոչ վող 

ան տա ռային զանգ վա ծի ռե զուս կա պիկ նե րի շր ջա նում՝ դե ղին տեն դի հետա-
զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ: Բնակ չու թյան հե տա զո տու թյուն ներն այդ ժամա-
նակ հայտ նա բե րե ցին 6.1% շճադ րա կան դեպ քե րի տա րած վա ծու թյուն: Ա ռա-
ջին դեպ քե րը մարդ կանց շր ջա նում ար ձա նագր վել են 1954 թվա կա նին Նի գե-
րի ա յում: Մինչ 2015 թվա կա նը մի քա նի բռն կում ներ են ար ձա նագր վել արևա-
դար ձային Աֆ րի կայի և Հա րա վար ևե լյան Ա սի այի ո րոշ տա րածք ներում:

 Զի կա տեն դի ա ռա ջին խո շոր բռն կու մը 185 հաս տատ ված դեպ քով ար-
ձա նագր վել է 2007 թվա կա նին Միկ րո նե զի այի կղ զի նե րում: Այն ա ռա ջին 
բռնկումն էր Աֆ րի կայից և Ա սի այից դուրս: 2013 թվա կա նին խո շոր բռն կում 
է ար ձա նագր վել Ֆրան սի ա կան Պո լի նե զի ա յում: 2014 թվա կա նի փետր վա-
րից հի վան դու թյունն ա րա գո րեն տա րած վել է ա րևմ տյան կի սագն դում, ար-
ձա նագր վել է նաև Ա ՄՆ-ո ւմ և Եվ րո պա յում՝ ճա նա պար հորդ նե րի շր ջա նում, 
սա կայն այս տա րածք նե րում տե ղա կան փո խան ցմամբ դեպ քեր չեն ար ձա-
նագր վել:
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2015 թվա կա նի մայի սից Բրա զի լի ան հա ղոր դել է զի կա տեն դի 16 դեպքի 
մա սին: Թե պետ հի վան դու թյու նն այդ ե րկ րում պար տա դիր հաշ վառ ման և 
հա ղորդ ման են թա կա չէ, սա կայն 14 նա հանգ հա ղոր դել է հի վան դու թյան 
դեպ քե րի մա սին, ո րոնք հա մար վել են 2015 թվա կա նին միկ րո ցե ֆա լի այի 2400 
դեպ քի և 29 նո րած նի մահ վան հա վա նա կան պատ ճառ: Ել նե լով փո խան ցո ղի 
տա րած վա ծու թյու նից՝ 2016 թվա կա նի հուն վա րին Ա ՀԿ-ն ա հա զան գեց վի րու-
սի տա րած ման վտան գի մա սին ո ղջ Ա մե րի կա աշխարհամասում՝ բա ցա ռու-
թյամբ Կա նա դայի և մայ րցա մա քային Չի լիի:

 2013 թվա կա նին Ֆրան սի ա կան Պո լի նե զի ա յում զի կա տեն դի բռնկ ման 
ժա մա նակ նկա րագր վել է զի կա վի րու սով հի վան դաց ման և Գի եյն-Բա րե ի 
հա մախ տա նի շի ա ռա ջաց ման կա պը: 2014 թվա կա նին Ֆրան սի ա կան Պո լի-
նե զի ա յի, ի նչ պես նաև 2015 թվա կա նին Բրա զի լի ա յի բռնկ ում նե րի ըն թաց-
քում հղի կա նանց  վա րակ ման դեպ քում գրանց վել է պտ ղի միկ րո ցե ֆա-
լիայի և զար գաց ման այլ բնա ծին ա րատ նե րի ա ռա ջա ցու մ: 2016 թվա կա նի 
փետրվա րի 1-ին Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու-
նը հռչակ եց զի կա տեն դով պայ մա նա վոր ված մի ջազ գային նշա նա կու թյան 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ: Դա նշա նա կում է հա մա կարգ ված մի ջազ գային 
ար ձա գան քի ան հրա ժեշ տու թյուն՝ հի վան դու թյան հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հսկո ղու թյու նը բա րե լա վե լու, վա րա կի, բնա ծին ա րատ նե րի և նյար դա բա-
նա կան բար դու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու, մո ծակ նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո-
ցա ռում նե րն ակ տի վաց նե լու, ախ տո րո շիչ թես տե րի և պատ վաս տա նյու թե րի 
մշա կու մն ա րա գաց նե լու նպա տա կով, որ պես զի վտան գա վոր տա րածք նե-
րում գտն վող մարդ իկ, հատ կա պես կա նայք հղի ու թյան ըն թաց քում, լի նեն 
պաշտ պա նված (ն կար 12):

 Հի վան դու թյու նը զոոանթ րո պո նոզ է, վա րա կի աղ բյու րը հի վանդ մարդն 
է կամ վա րակ ված կեն դա նին: Նկա րագր ված են դեպ քեր, ե րբ վա րա կը 
մար դուն փո խանց վել է կա պիկ նե րից: Գրանց վել են ի նչ պես սե ռա կան ճա-
նա պար հով, այն պես էլ մո րից պտ ղին փո խանց վե լու դեպ քեր: Ի նչ պես այլ 
ա րյու նային վա րակ նե րի դեպ քում՝ հնա րա վոր է փո խան ցու մը ա րյան փոխ-
նե րարկ ման ժա մա նակ: 

Աե դես է գիպ տի (A. aegypti) մո ծա կը հա մար վում է զի կա վի րու սի փո խան-
ցո ղը, ի նչ պես նաև՝ բռն կում նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառն ամ բողջ աշ խար-
հում: A. albopictus մո ծա կը ևս կա րող է փո խան ցել զի կա վի րու սը: Դա ա պա-
ցուց վել է Աֆ րի կա յում և մի շարք ե րկր նե րում ի րա կա նաց ված լա բո րա տոր 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում:

 Թեև աե դես ցե ղի այլ տե սակ նե րից, ի նչ պես նաև այլ ցե ղե րի (ա նո ֆե լես, 
կու լեքս) մո ծակ նե րից ան ջատ վել է զի կա վի րու սը, սա կայն չի ա պա ցուց վել, 
որ դրանք ևս կա րող են վի րու սն ար դյու նա վետ փո խան ցել նոր տի րո ջը: 
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Պատ ճա ռա գի տու թյուն

 Զի կա տեն դի հա րու ցի չը ար բո վի րուս է, պատ կա նում է ֆլա վի վի րի դե 
(Flaviviridae) ըն տա նի քին, ֆլա վի վի րուս (Flavivirus) ցե ղին: Ը ստ վտան գա վո-
րու թյան դա սա կարգ ման՝ պատ կա նում է վտան գա վո րու թյան II (մի ջազ գային 
դա սա կարգ մամբ III) խմ բին: Հա րու ցի չը (ն կար 13) շր ջա կա մի ջա վայ րում ու նի 
մի ջին կա յու նու թյուն, զգա յուն է ֆոր մա լի նի և քլո րո ֆոր մի նկատ մամբ: 

Ախ տած նու թյուն
 Հի վան դու թյան մուտ քի դուռ են հա մար վում մաշ կի ամ բող ջա կա նու թյան 

խախ տում նե րը՝ առաջացած մո ծա կի կծե լու հետ ևան քով: Վի րու սը թա փան-
ցում է ա րյան մեջ, ան ցնե լով հե մա տոէն ցե ֆա լիկ պատ նե շը՝ ախ տա հա րում է 
կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գը: Կար ևոր ախ տա բա նա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն է վի րու սե մի ան, ո րին բնո րոշ է տեն դը: Հի վան դու թյա նը 
բնո րոշ են Գի եյն-Բա րե ի հա մախ տա նի շի և բնա ծին ա րատ նե րի (միկ րո ցե-
ֆա լի ա) զար գա ցու մը։ Այլ նյար դա բա նա կան ախ տան շան նե րից հի վանդ նե րն 
ու նե նում են մե նին գիտ ներ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ ներ, մի ե լիտ ներ։ Զի կա վի-
րու սն ա ռա ջաց նում է աու տոի մուն պրո ցես ներ, ո րոնք ներ գոր ծում են նյար-
դային հյուս ված քի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով պտ ղի զար գաց ման խան գա րում ներ։

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է մի քա նի օ րից մինչև մեկ շա բաթ: Զի կա տեն դի 

ախ տան շան նե րը նման են այլ տեն դե րին (դեն գե, չի կուն գու նյա տենդ), սա-
կայն ա վե լի մեղմ ե ն՝ տենդ, ցան (ն կար 14), հո դա ցավ, շաղ կա պե նու բոր բո-
քում, մկա նա ցավ, գլ խա ցավ, հոգ նա ծու թյուն: Վի րուսն ա րյան մեջ պահ պան-
վում է մի քա նի օր, սա կայն ո րոշ հի վանդ նե րի ա րյան և սերմ նա հե ղու կի մեջ՝ 
ա վե լի եր կար: Հի վան դու թյու նը տևում է 2-7 օր: Ծանր ձևե րը հազ վա դեպ են 
և հիմ նա կա նում կրում են նյար դա բա նա կան բնույթ: Հազ վա դեպ գրանց վում 
են նաև մահ վան դեպ քեր:

 Զի կա տեն դի նյար դա բա նա կան բար դու թյուն է հա մար վում Գի եյն-Բարե ի 
հա մախ տա նի շը: Ա պա ցուց վել է, որ այդ հա մախ տա նի շով դեպ քերն ա ճել են 
այն տա րածք նե րում, որ տեղ գրանց վել են մեծ թվով զի կա տեն դի դեպ քեր 
(օ րի նակ՝ Ֆրան սի ա կան Պո լի նե զի ա յում և Բրա զի լի ա յում): Գի եյն-Բարե ի 
հա մախ տա նի շի հիմ նա կան պատ ճառն է օր գա նիզ մի ի մուն հա մա կար գի 
ի նք նախ տա հա րու մը, ո րի ժա մա նակ ախ տա հար վում են նյար դային հա մա-
կար գի բջիջ նե րը: Պատ ճա ռը կա րող են լի նել տար բեր միկ րոօր գա նիզմ ներ: 
Հիմ նա կան ախ տան շան ներն ե ն վե րին և ստո րին վեր ջույթ նե րի մկա նային 
թու լու թյու նը և ծակծ կոց նե րը: Ծանր վի ճակ նե րը կապ ված են շն չա ռա կան 
մկան նե րի ախ տա հար ման հետ: Հի վանդ նե րը կա րիք ու նեն ին տեն սիվ թերա-
պի այի:
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Ախ տո րո շում

Զի կա տեն դն ախ տո րո շվում է դեպ քի ստան դարտ բնո րոշ ման հի ման 
վրա՝ հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան և լա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րով: 
Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հա մար հի վան դից վերց նում են ա րյան նմուշ-
ներ: Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է շճա բա նա կան թես տի 
կի րառ մամբ (կոշտ փու լային ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյուն) և ՊՇՌ 
մե թո դով: Լա բո րա տոր նույ նա կա նա ցու մը հնա րա վոր է հի վան դու թյան սուր 
դեպ քե րում՝ ՊՇՌ հե տա զո տու թյան մի ջո ցով: Քա նի որ վի րու սե միայի տևո-
ղու թյու նը կա րող է կարճ լի նել, հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նում են կլի-
նի կա կան ախ տան շան նե րի 3-5-րդ օ րը: Հե տա գա յում՝ հի վան դու թյան ա ռա-
ջաց ման 5-րդ օր վա նից, ի րա կա նաց վում են ա րյան շճա բա նա կան հետա զո-
տու թյուն ներ:

 Բու ժում
 Բու ժումն ախ տան շա նային է, է թի ոտ րոպ դե ղո րայ քային բու ժում դեռ չի 

հայտ նա բեր վել: Ցուց ված է հան գիստ, մեծ քա նա կու թյամբ հե ղուկ ներ՝ ջրա-
զրկ ման կան խար գել ման հա մար, ա ցե տա մի նո ֆե նի օգ տա գոր ծում՝ տեն դի 
և ցա վե րի բուժ ման հա մար։ Ար գել վում է աս պի րի նի կամ այլ ոչ ստե րոիդ 
հա կա բոր բո քային դե ղո րայ քի՝ ի բուպ րո ֆենի, նապ րոք սենի օգ տա գոր ծու մը:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Հան րային ա ռող ջա պա հա կան տե սա կե տից՝ հի վան դու թյան փո խան ցու-

մը կան խե լու հա մար շատ կար ևոր է զի կա տեն դով հի վանդ նե րի՝ հի վան-
դու թյան ա ռա ջին օ րե րին մո ծակ նե րի խայ թե լուց զերծ մնա լը: Հի վան դու-
թյան դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներն ի րա կա նաց վում են՝ 
ի նչ պես մո ծակ նե րով փո խանց վող մյուս հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում (տես՝ 
վեր ևում)։ 

Զի կա վի րու սի դեմ կան խար գե լիչ պատ վաս տա նյութ դեռևս չի ստեղծ վել: 
Խոր հուրդ է տր վում հղի կա նանց, ի նչ պես նաև նրանց, ով քեր պատ-

րաստ վում են հղի ա նալ, խու սա փել զի կա վի րու սի տա րած ման ե րկր ներ այ-
ցե լե լուց: Ե թե հղի կա նայք նշում են 2 շա բաթ վա ըն թաց քում ո ւղ ևո րու թյուն 
զի կա տեն դի տա րած ման ե րկր ներ, նշում են նաև զի կա տեն դի 2 և ա վե լի 
ախ տան շան, ան հրա ժեշտ է գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ ի րա կա նաց նել 
մշ տա դի տար կում՝ պտ ղի նե րար գան դային ա ճի գնա հատ ման, միկ րո ցե ֆա-
լիայի վաղ հայտ նա բեր ման, ի նչ պես նաև ու ղե ղի հյուս ված քում կալ ցի ֆի-
կատ նե ր հայտ նա բե րե լու նպա տա կով: 
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ՊԱ ՊԱ ՏԱ ՉԻ ՏԵՆԴ

 Պա պա տա չի տեն դը (ՀՄԴ-Ա 93.1) (մ լա կային տենդ, ե ռօ րյա տենդ) գրի-
պան ման վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րը փո խանց վում է մլակ նե րով: Այն 
հա րուց վում է ֆլե բո վի րու սի 3 շճա տի պով՝ սի ցի լի ա կան, նե ա պո լի տա նա-
կան, տոս կա նա վի րուս նե րով: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյու նը լայն տա րա ծում ու նի ար ևե լյան կի սագն դի ար ևա դար-

ձային և մեր ձար ևա դար ձային ե րկր նե րում, մաս նա վո րա պես Հա րա վային 
Եվ րո պա յում, Հյու սի սային Աֆ րի կա յում, Բալ կան նե րում, ար ևե լյան մի ջերկ-
րա ծո վյան ե րկր նե րում, Ի րա քում, Ի րա նում, Պա կիս տա նում, Աֆ ղանս տա-
նում և Հնդ կաս տա նում (ն կար 15): 

Հի վան դու թյու նը փո խանց վում է ֆլե բո տո մուս (Phlebotomus) ցե ղի մլակ նե-
րով, մաս նա վո րա պես՝ Phlebotomus papatasi, Phlebotomus perniciosus և Phlebotomus 
perfiliewi: 1691 թվա կա նին Հռո մում մլա կի ա րու ա ռանձ նյակն ա ռա  ջին ան գամ 
նկա րագր ել է Ֆի լի պո Բո նա նին: Տե սա կը՝ ֆ լե բո տո մուս պապա տա չի (Phlebot-
omus papatasi), 1786 թ վա կա նին նույ նա կա նաց րել է Սկո պո լի ն։ 

Մ լակ նե րը լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյամբ զար գա ցող, մանր (1,3-3,5 մմ) 
ա րյու նա ծուծ, ե րկթ ևա նի մի ջատ ներ են: Մար մի նը պատ ված է խի տի նային 
ծած կույ թով, ո րը հիմ նա կա նում դե ղին է, ո րոշ տե սակ նե րի նը՝ շա գա նա կա գույն 
կամ մոխ րա գույն: Մլա կի մար մի նը կազմ ված է 3 մա սից՝ գլուխ, կուրծք, փո րիկ, 
ո րոնք և հա վե լյալ օր գան նե րը պատ ված են դեղ նա վուն կամ մուգ մոխ րա գույն 
խիտ ցց ված մազմ զուկ նե րով: Գլ խի վրա լավ եր ևում են մեծ սև աչ քե րը: Մինչև 
խայ թե լը է գը սո վո րա բար մի քա նի ան գամ ցատ կում է տի րոջ վրա։ 

Մ լակ նե րի զար գաց ման տևո ղու թյու նը կախ ված է ար տա քին մի ջա վայ-
րի ջեր մաս տի ճա նից. ցածր ջեր մաս տի ճա նը եր կա րաց նում է զար գաց ման 
տևո ղու թյու նը: Լա բո րա տոր պայ ման նե րում մլակ նե րի թր թու րը ձվից դուրս 
է գա լիս 7-10 օր վա ըն թաց քում, թր թուր նե րը զար գա նում են (մինչև հարսնյա-
կա վոր վե լը) 3 շա բաթ վա ըն թաց քում: Թևա վոր մլակ նե րը հարս նյակ նե րից 
դուրս են գա լիս 10 օր հե տո: Հա սու նու թյան 2-3 օ րն է գերն ա րյու նած ծում են 
1-2 րո պե ի ըն թաց քում, ե թե գոր ծո ղու թյունն ը նդ հատ վում է, մլա կը կա րող է 
վերսկսել այն մի այլ ան ձի վրա։ Մլա կի այս հատ կու թյունն ու նի հա մա ճա րա-
կա բա նա կան մեծ նշա նա կու թյուն, քա նի որ մե ծաց նում է վա րա կի փո խանց-
ման հնա րա վո րու թյու նը։ Մլակ նե րը մթն շա ղային մի ջատ ներ են: Ակ տիվ 
թռիչ քը և զո հի վրա հար ձա կու մը նկատ վում է ար ևա ծա գից ա ռաջ և ար ևա-
մու տից հե տո՝ ա ռա ջին ժա մե րի ըն թաց քում: Տե ղա փոխ վում են՝ ցատ կո տե լով 
4 մ/վ ա րա գու թյամբ։



36 | Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում

 Հա յաս տա նում հան դի պող մլակ նե րը պատ կա նում են ֆլե բո տո մուս (Phle-
botomus) և սեր ժեն տո մի ա (Sergentomya) ցե ղե րին:

Ֆ լե բո տո մուս (Phlebotomus) մ լակ նե րը (ն կար 16) փո խան ցում են նաև 
լեյշ մա նի ոզ մա կա բու ծային հի վան դու թյու նը, բար տո նե լոզ ման րէ ային և մի 
շարք վի րու սային վա րակ ներ։

Պա պա տա չի տեն դով մլա կը վա րակ վում է վա րակ ված մար դուն խայ թե-
լիս՝ տեն դի սկ սվե լուց 48 ժամ ա ռաջ և տեն դի ա վար տից 24 ժամ հե տո, և 
մնում է վա րակ ված իր ո ղջ կյան քի ըն թաց քում: Բա ցի մար դուց մլակ հո րի զո-
նա կան փո խան ցու մից, վի րու սը կա րող է փո խանց վել վա րակ ված էգ մլա կից 
իր սե րունդ նե րին՝ տրան սօ վա րի ալ ճա նա պար հով: 

Մ լա կային տեն դի վի րու սային բնույ թը բա ցա հայտ վել է 1909 թվա կա-
նին, ե րբ Ռ. Դո ւե րը (R.Duerr), տեն դով հի վանդ նե րի ա րյան զտ ված քով կա-
մավորնե րին վա րա կե լով, վե րար տադ րեց վա րա կի փո խան ցու մը։ Սի ցի-
լիա կան և նե ա պո լի տա նա կան տեն դեր ա ռա ջաց նող վի րուս ներն ան ջատ ել 
է Ա. Սա բի նը՝ Ի տա լի ա յի Պա լեր մո (Սի ցի լի ա) և Նե ա պոլ քա ղաք նե րի 1943 
թվակա նի բռնկ ման ըն թաց քում ա մե րի կյան զին վոր նե րի հե տա զո տու թյուն-
նե րի ար դյուն քում: Տոս կա նա վի րու սը 1971 թվա կա նին Մոն տե Ար գեն տա-
րի ո յում (Կենտ րո նա կան Ի տա լի ա) ան ջատ ել է Պ.  Վե րա նի ն՝ Phlebotomus 
perniciosus մլակ նե րից։ Սի ցի լի ա կան և նե ա պո լի տա նա կան տեն դե րը տա-
րած ված են մլա կի ա րե ալ նե րում՝ Եվ րո պա յում, Ա սի ա յում, Աֆ րի կա յում։ Տոս-
կա նա վիրու սի տա րա ծա գո տի նե րը նե րա ռում են Ի տա լի ան, Իս պա նի ան, 
Պոր տու գա լիան, Ֆրան սի այի հա րա վային մա սը, Սլո վե նի ան, Հու նաս տա նը 
(ներառ յալ կղ զի նե րը), Կիպ րո սը, Թուր քի ան։ Ֆրան սի այի հա րա վային մա-
սում գրանց վում է տոս կա նա վի րու սի եր կու գե նո տի պի մի ա ժա մա նա կյա 
շրջա նա ռու թյուն։

XX դա րի ա ռա ջին կե սին պար բե րա բար գրանց վել են մլա կային տեն դերի 
բռն կում ներ Մոլ դո վա յում, Մի ջին Ա սի այի, Հա րա վային Կով կա սի, հան րա-
պե տու թյուն նե րում և Ռու սաս տա նում (Ղ րիմ)։ Սի ցի լի ա կան և նե ա պո լի տա-
նա կան տեն դեր փո խան ցող Phlebotomus papatasii և Phlebotomus perniciosus 
մ լակ նե րը, ի նչ պես նաև տոս կա նայի տեն դի փո խան ցող Phlebotomus petfiliewi 
մլակ նե րը ոչ մի այն փո խան ցող են, այլ նաև այդ վի րուս նե րի բնա կան պա-
հոց, քա նի որ հա րու ցի չը կա րող է փո խանց վել տրան սօ վա րի ալ ճա նա պար-
հով։ Մլակ նե րը փո խան ցում են հա րու ցի չն ա րյու նածծ ման ըն թաց քում՝ վա-
րակ վե լուց մեկ շա բաթ ան ց։ Բնա կան օ ջախ նե րում հի վան դու թյան տա րա-
ծ ման դեպքեր նկա րագր վել են նաև ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րից ա վա-
զամկ նե րի շրջա նում։ Տոս կա նայի վի րուսն ան ջատ վել է նաև Pipistrellus kuhli 
չղ ջիկ նե րից: 

Պա պա տա չի տեն դը հազ վա դեպ է ախ տո րոշ վում տե ղա ճա րա կային տա-
րածք նե րի բնակ չու թյան շր ջա նում, քա նի որ ման կա կան տա րի քում ըն թա նում 
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է սո վո րա կան գրի պան ման ախ տան շան նե րով, սա կայն ա վե լի ար տա հայտ-
ված է լի նում ոչ տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րից ժա մա նած նո րեկ նե րի 
շրջա նում:

 Հա յաս տա նում պա պա տա չի տեն դը գլ խա վո րա պես ար ձա նագր վել է 
հան րա պե տու թյան ցած րա դիր՝ Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րի և Մեղ րու տարա -
ծաշր ջա նի բնա կա վայ րե րում, մլակ նե րի ակ տի վու թյա նը հա մա պա տաս խա-
նող մայիս-հոկ տեմ բեր ա միս նե րին:

 Պատ ճա ռա գի տու թյու նը
 Հի վան դու թյան հա րու ցիչ ներն են բու նյա վի րի դե (Bunyaviridae) ըն տա նի քի 

ֆլե բո վի րուս (Phlebovirus) ցե ղի 3 շճա տի պե րը՝ սի ցի լի ա կան, նե ա պո լի տա-
նա կան, տոս կա նա վի րուս նե րը: 

Ախ տած նու թյուն
 Հա րու ցի չը թա փան ցում է մաշ կի կամ լոր ձա թա ղան թի մի ջո ցով: Հի վան-

դին խայ թե լիս այս մի ջատն ա րյուն է ծծում և միև նույն ժա մա նակ վա րակ վում 
տեն դի հա րու ցիչ նե րով, ո րոնք մլա կի օր գա նիզ մում 5-6 օր վա ըն թաց քում 
զար գա նում և բազ մա նում են: Այդ պի սի վա րակ ված մլա կը որ ևէ նոր մարդու 
խայ թե լիս վեր ջի նիս օր գա նիզմն է նե րար կում պա պա տա չի տեն դի վի րուս-
նե րը, ո րոնք ա րյան հոս քով տար վում են զա նա զան օր գան ներ: Մար դու օր-
գա նիզ մում վի րուսն ա րագ է զար գա նում: Հի վան դու թյան ա ռա ջին եր կու օ րը 
վի րու սը հայտ նա բեր վում է հի վան դի ա րյան մեջ: Հիմ նա կան փո փո խու թյուն-
նե րը տե ղի են ու նե նում մանր ա րյու նա տար ա նոթ նե րում, նյար դային հա մա-
կար գում:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը 5-7 օր է։ Հան կար ծա կի բարձ րա նում է հի վան դի ջեր-

մու թյու նը (39-410C): Հի վան դու թյու նը զար գա նում է ա րագ՝ սուր սար սու ռով, 
տեն դով, գլ խա ցա վով, հատ կա պես քիմ քի, ճա կա տային, աչ քե րի շր ջա նում։ 
Բնո րոշ է Պի կի ախ տան շա նը՝ աչ քի սպի տա կու ցա թա ղանթի (սկ լե րա) ա նոթ-
նե րի ախ տա հա րու մով՝ ե ռան կյու նու տես քով, ո րի գա գաթն ո ւղղ ված է դե պի 
բիբը։ Տոս կա նայի վի րու սային վա րա կը կա րող է ըն թա նալ ա ռանց կլի նի կա-
կան ախ տան շան նե րի, տեն դային ձևը՝ գլ խա ցա վով, տեն դով, մ կա նա ցա վով, 
ի սկ 8% դեպ քում՝ մե նին գի ալ հա մախ տա նի շով՝ սրտ խառ նո ցով, փս խու մով, 
պա րեզ նե րով (1,7%),  նիս տագ մով (5,2%), պա րա նո ցի մկան նե րի կարծ րու-
թյամբ։ 

Սուր փու լի տևո ղու թյու նը մոտ 7 օր է, ել քը՝ լա վա ցու մով։ Ա ռան ձին 
դեպ քե րում զար գա նում է մե նին գոէն ցե ֆա լիտ՝ կո մայով, լիմ ֆա դե նո պա-
թի այով, ցա նով, լյար դի և փայ ծա ղի մե ծաց մամբ և տրոմբ հե մո ռա գիկ 



38 | Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում

հա մախ տա նիշնե րով։ Նյար դային ախ տա նիշ նե րի տևո ղու թյու նը մինչև 3 շա-
բաթ է։ 

Այս եր ևույթ նե րը տևում են 3-5 օր և վե րա նում՝ ջեր մու թյան իջ նե լուն զու-
գըն թաց: Հի վան դու թյու նը մա հա բեր չէ, սա կայն ա դի նա մի այի եր ևույթ նե րը 
բա վա կա նին եր կար (մոտ մեկ ա միս) գցում են հի վան դի աշ խա տու նա կու-
թյու նը։ Պա պա տա չի տեն դի նկատ մամբ ըն կալ են բո լո րը, հատ կա պես ե րե-
խա ներն ու տե ղա ճա րա կային վայ րեր ժա մա նած ան ձինք: Հի վան դա նա լուց 
հե տո ձեռք բե րած ա նըն կա լու թյու նը կա յուն չէ, ո ւս տի ա պա քին վե լուց հե տո 
ո մանք կա րող են կր կին հի վան դա նալ: 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րոշ ման ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել տե ղան քի աշ խար հա-

գրա կան դիր քը, հի վան դու թյան տա րած վա ծու թյու նը, տեն դի տևո ղու թյու նը 
և բնո րոշ կլի նի կա կան ախ տան շան նե րը: Լա բո րա տոր մե թոդ նե րից ա ռա վել 
տե ղե կատ վա կան է ա րյան ու սում նա սի րու թյու նը (ա ճող լեյ կո պե նի ա): Մաս-
նա հա տուկ լա բո րա տոր մե թոդ նե րը գործ նա կա նում հազ վա դեպ են կի րառ-
վում: Չե զո քաց ման, հե մագ լյու տի նա ցի այի ռե ակ ցի ա նե րով կա րե լի է հայտ-
նա բե րել մաս նա հա տուկ հա կա մար մին նե րի տիտ րե րի աճ: Հե տա զո տում են 
հի վան դու թյան ա ռա ջին 2-3 օ րը և 2-3 շա բաթ ան ց վերց րած շի ճուկ նե րը:

 Բու ժում
Չ կա է թի ոտ րոպ բու ժում, հա կա բի ո տիկ նե րը և քի մի ա թե րա պի ան ա նար-

դյու նա վետ են: Տեն դի ժա մա նակ խոր հուրդ է տր վում ան կող նային ռե ժիմ, 
բա վա րար քա նա կու թյամբ հե ղուկ, վի տա մին ներ: Օգ տա գործ վում է ախ-
տան շա նային բու ժում:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում
 Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներն ո ւղղ ված են մլակ նե րի թևա վոր ձևե րի 

վե րաց մա նը։ Բնա կա վայ րե րում շեն քե րը մշա կվում են եր կա րատև մնա ցոր-
դային ազ դե ցու թյան մի ջա տաս պան նյու թե րով։ Ե թե այդ վայ րում տա րած-
ված են էկ զո ֆիլ տե սա կի մլակ ներ, ա պա մշակ վում են շեն քե րի ար տա քին 
պա տե րը, աղ բա կույ տե րը, օր գա նա կան մնա ցորդ նե րը, ի սկ էն դո ֆիլ տե-
սակ նե րի դեպ քում՝ շի նու թյուն նե րի ներ սի մա կե րես նե րը։ Ի րա կա նաց վում են 
բնա կա վայ րի բա րե կարգ ման մի ջո ցա ռում ներ, օր գա նա կան աղ բի մաքր ման, 
կր ծո ղնե րի վե րաց ման աշ խա տանք ներ։ Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջո-
ցա ռում նե րից են մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով քսուք նե րի օգ տա գոր ծու մը, պա-
տու հան նե րն ու դռ նե րը ման րա վան դակ ցան ցով պա տե լը։ 
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ՌԻՖՏ ՀՈՎ ՏԻ ՏԵՆԴ

 Ռիֆտ հով տի տեն դը (ՀՄԴ - Ա92.4, OIE 8.14) (Ռիֆտ-Վալ լի տենդ, լատ. 
Febris Rift-Vallее) սուր տա րա փո խիկ, զոո նոզ, ար բո վի րու սային հի վան դու-
թյուն է, ո րն ախ տա հա րում է հիմ նա կա նում կեն դա նի նե րին, սա կայն կա րող 
է վա րա կիչ լի նել նաև մարդ կանց հա մար: 

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Վի րուսն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է 1931 թվա կա նին Քե նի ա-

յում՝ Ռիֆտ հով տում, ոչ խար նե րի շր ջա նում հա մա ճա րա կի ու սում նա սի րու-
թյան ժա մա նակ: Այդ ժա մա նա կից ի վեր այս վի րու սով պայ մա նա վոր ված 
հա մա ճա րակ ներն ար ձա նագր վել են Հյու սի սային Աֆ րի կա յում և Սա հա րա 
ա նա պա տից հա րավ: 1997-1998 թվա կան նե րին Քե նի ա յում, Սո մա լի ում և 
Տան զա նի ա յում տե ղի է ու նե ցել խո շոր բռն կում, ի սկ 2000թ. սեպ տեմ բե րին 
հիվանդու թյան դեպ քեր են ար ձա նագր վել Սաու դյան Ա րա բի ա յում և Ե մե նում 
(ն կար 17): Սրանք հի վան դու թյան՝ Աֆ րի կյան մայր ցա մա քից դուրս ար ձա-
նագր ված ա ռա ջին հաս տատ ված դեպ քերն է ին:

 Հի վան դու թյու նը սո վո րա բար ար ձա նագր վում է Ար ևե լյան և Հա րա վային 
Աֆ րի կայի տա րածք նե րում, որ տեղ զբաղ վում են ա նաս նա պա հու թյամբ, սա-
կայն վի րու սը շր ջա նա ռում է Սա հա րայից հա րավ ըն կած Աֆ րի կայի կենտ րո-
նա կան մա սում, նե րա ռյալ Ա րևմ տյան Աֆ րի կան և Մա դա գաս կա րը: 

ՌՀՏ-ի բռն կում նե րը դառ նում են զգա լի տն տե սա կան կո րուստ նե րի և 
ա ռևտ րի կր ճատ ման պատ ճա ռ: Հի վան դու թյան վի րուսն ա մե նից հա ճախ 
ազ դում է կեն դա նի նե րի վրա՝ պատ ճա ռե լով վնաս ներ և ա ռա ջաց նե լով վի-
ժում ներ։ Հա ճախ են գրանց վում է պի զոո տի ա ներ։ 1950-1951 թվա կան նե րին 
Քե նի ա յում տե ղի ու նե ցած ՌՀՏ-ի ա մե նան շա նա վոր է պի զոո տի ան հան գեց-
րել է մո տա վո րա պես 100 հա զար ոչ խա րի կո րուս տի:

ՌՀՏ-ի է պի զոո տիկ բռն կում նե րը, հի վանդ կեն դա նի նե րի խնամ քի հետ 
կապ ված, մե ծաց նում են և մարդ կանց միջև շփ ման հա վա նա կա նու թյու նը, 
ին չը կա րող է հան գեց նել մարդ կանց շր ջա նում հա մա ճա րակ նե րի: Օ րի նակ՝ 
1977 թվա կա նին Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր ված վի րու սը (հ նա րա վոր է՝ Սու-
դա նից վա րակ ված տնային կեն դա նի նե րով ներկր ված) մեծ վնաս ներ պատ-
ճա ռեց ա նաս նա պա հու թյա նը և հան գեց րեց ա վե լի քան 600 մար դու մահ վան: 
1987 թվա կա նին Ա րևմ տյան Աֆ րի կա յում տե ղի ու նե ցավ ՌՀՏ-ի բռնկում՝ 
կապ ված Սե նե գալ գե տի շր ջա կայ քում շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հետ: Շի նա րա րու թյու նը հան գեց րել էր Սե նե գալ գե տի ցած րա դիր հո սանք-
նե րում ջր հե ղե ղի՝ փո խե լով բնա պահ պա նա կան ի րա վի ճակը, ո րի հետ ևան-
քով կեն դա նի նե րի և մարդ կանց շր ջա նում տե ղի ու նե ցավ ՌՀՏ-ի խո շոր 
բռն կում:
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 Մարդ կանց վա րակ ման դեպ քե րի մեծ մա սը տե ղի է ու նե նում վա րակ-
ված կեն դա նի նե րի ա րյան կամ օր գան նե րի հետ ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
շփ ման հետ ևան քով: Վի րու սը կա րող է փո խանց վել մար դուն վա րակ ված 
կեն դա նի նե րի սպան դի կամ մսի մշակ ման, ա նաս նա բու ժա կան մի ջամ-
տու թյուն նե րի ժա մա նակ և այլն: Այդ պատ ճա ռով հո վիվ նե րը, ֆեր մեր նե-
րը, սպան դա նո ցի աշ խա տա կից նե րը, ա նաս նա բույժ նե րը են թարկ վում են 
վա րակ ման բարձր ռիս կի: Վի րու սը կա րող է ներ թա փան ցել մար դու օր գա-
նիզմ՝ վա րակ ված մսի, բր դի, կաշ վի մշակ ման, ի նչ պես նաև վա րակ ված 
կեն դա նի նե րի սպան դի ընթաց քում ա ռա ջա ցած աե րո զոլ նե րի ներշնչ ման 
ժա մա նակ: Աե րո զո լային ճա նա պար հով կա րող են վա րակ վել նաև լա բո-
րա տո րի ա նե րի աշ խա տա կից նե րը: Կան տվյալ ներ վա րակ ված կեն դա-
նի նե րի հում կամ չպաս տե րի զաց ված կա թի օգ տա գործ ման հետ ևան քով 
վա րակ վե լու մա սին: Մարդ կանց վա րա կու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև 
վա րակ ված մո ծակ նե րի (ա վե լի հա ճախ Aedes տե սա կի) և այլ ա րյու նա ծուծ 
փո խան ցող նե րի խայ թե լու մի ջո ցով: Չեն ար ձա նագր վել վի րու սի՝ մար դուց 
մար դուն փո խանց վե լու դեպ քեր: 

Մո ծակ նե րի մի քա նի տե սակ ներ կա րող են տա րա ծել ՌՀՏ վի րու սը, ո րը 
տար բեր վում է՝ ը ստ տա րա ծա գո տի նե րի: Բնա պահ պա նա կան գոր ծոն նե րը, 
մաս նա վո րա պես ան ձր ևը, կար ևոր ռիս կի գոր ծոն են կեն դա նի նե րի և մարդ-
կանց շր ջա նում բռն կում նե րի տա րած ման հա մար: ՌՀՏ-ի բռն կում նե րը տա-
րի ներ շա րու նակ նկատ վել են ան սո վոր հոր դա ռատ ան ձրև նե րի և տե ղա-
կան ջր հե ղեղ նե րի շր ջա նում: Էգ մո ծակ նե րը վի րու սն ի րենց սե րունդ նե րին 
կա րող են փո խանց ել տրան սօ վա րի ալ (ո ւղ ղա հա յաց փո խան ցում) ու ղի ով: 
Ձվիկի մեջ (չոր պայ ման նե րում) վի րու սը մնում է կեն սու նակ (վա րա կիչ) մի 
քա նի տա րի: Հոր դա ռատ ան ձրև նե րի պատ ճա ռով մո ծակ նե րի ձվիկ նե րի 
ա ռա վել մեծ քա նակ է մնում կեն սու նակ: Քա նի որ մո ծակ նե րի պո պու լյա-
ցիա ներն ա վե լա նում են, ա ճում է վի րու սի՝ կեն դա նի նե րին և մարդ կանց փո-
խանց վե լու հա վա նա կա նու թյու նը։ 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Ռիֆտ հով տի տեն դի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Bunyaviridae ըն տա-

նի քի Phlebovirus ցե ղի Ռիֆտ հով տի տեն դի ֆլե բո վի րուս (Rift Valley Fever 
Phlebovirus) տե սա կին: Տա րած ված է Հա րա վային և Ար ևե լյան Աֆ րի կա յում: 
Վի րու սը հայտ նա բեր վել է կու լեքս և աե դես ցե ղի (Culex pipiens, Eretmapo-
dites chrysogaster, Aedes caballus, Aedes circumluteolus, Culex Theiler) մո ծակ նե-
րի օրգա նիզ մում:
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Կ լի նի կա կան պատ կեր

 Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նը տևում է 2-ից 6 օր, վա րակ ված մարդ-
կանց մեծ մա սի հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար ծա կի, ա ռանց որևէ ախ-
տան շա նի, կամ կա րող է զար գա նալ հի վան դու թյան մեղմ ձևը, ո րը բնո րոշ-
վում է ը նդ հա նուր թու լու թյամբ, դո ղով, տեն դային հա մախ տա նի շով (մարմ-
նի ջեր մաս տի ճա նը սո վո րա բար բարձ րա նում է մինչև 38.3-40°C), գրի պան-
ման տեն դի ան սպա սե լի զար գա ցու մով, ամ բողջ մարմ նի և վեր ջույթ նե րի 
մկա նա ցա վե րով, հո դա ցա վով և գլ խա ցա վով: Հի վանդ նե րի մի մա սը կա-
րող է ու նե նալ պա րա նո ցի մկան նե րի կար կա մու թյուն, ա խոր ժա կի ան կում 
և փսխում, ցա վեր հարս տա մոք սային շր ջա նում, լու սա վա խու թյուն: Ջեր մաս-
տի ճա նը կա րող է բարձ րա նալ եր կու ան գամ՝ ա ռա ջին բարձ րա ցու մը տևում 
է 2-3 օր, նրան հա ջոր դում է ռե մի սի ան, և հետ ևում է ջեր մու թյան կրկ նա կի 
բարձ րա ցու մը: Սո վո րա բար հի վան դու թյան ախ տան շան նե րը տևում են շուրջ 
47 օր: Ո րոշ դեպ քե րում հի վան դու թյու նը կա րող է զար գա նալ ծանր ձևով, 
ո րն ու ղեկց վում է մեկ կամ մի քա նի հա մախ տա նիշ նե րով՝ տե սո ղու թյան 
խան գա րում (0.5-2 %-ի շրջանում), մե նին գոէն ցե ֆա լիտ (1%) կամ հե մո ռա-
գիկ տենդ (1%-ից քիչ): Ակ նային ձևի ժա մա նակ կա րող է ախ տա հար վել աչ քի 
ցան ցա թա ղան թը, սո վո րա բար՝ ա ռա ջին ախ տան շան նե րը հայտն վե լուց 1-3 
շա բաթ ան ց: Հի վանդ նե րը բո ղո քում են թույլ տե սո ղու թյու նից: 10-12 շա բաթ 
ան ց հի վան դու թյու նը կա րող է ան ցնել ա ռանց հետ ևանք նե րի: Սա կայն դե-
ղին բծի (macula) ախ տա հար ման դեպ քում հի վանդ նե րի շուրջ 50%-ն ու նե-
նում է տե սո ղու թյան մշ տա կան կո րուստ: Մե նին գոէն ցե ֆա լի տային ձևը սո-
վո րա բար ըն թա նում է հի վան դու թյան ա ռա ջին ախ տան շան ներն ի հայտ գա-
լուց 1-4 շա բաթ ան ց: Կլի նի կա կան ախ տան շան ներն են ու ժեղ գլ խա ցա վե րը, 
հի շո ղու թյան կո րուս տը, հա լյու ցի նա ցի ա նե րը, գի տակ ցու թյան մթագ նու մը, 
գլխապ տույ տը, ջղաձ գում նե րը, տա րած քում չկողմ նո րոշ վե լը, լե թար գիան 
և կո ման: Ա վե լի ո ւշ ի հայտ են գա լիս նյար դա բա նա կան բար դու թյուն ներ: 
Այս ձևի ժա մա նակ մա հա բե րու թյու նը ցածր է, բայց հա ճախ գրանց վում են 
ծանր մնա ցոր դային նյար դա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ: Հե մո ռա գիկ ձևն 
ա մե նավ տան գա վորն է, սխալ բուժ ման դեպ քում մա հա բե րու թյու նը հաս նում 
է 50%-ի: Ախ տան շան ներն ի հայտ են գա լիս հի վան դու թյունն սկս վե լուց 2-4 
օր ան ց: Սկզ բում ա ռա ջա նում են լյար դի ծանր ախ տա հար ման նշան նե րը, 
հատ կա պես դեղ նու կը, այ նու հետև ա րյու նա զե ղում ներ՝ ա րյու նային փս խում, 
ա րյու նային կղանք, կար միր ցան կամ կար միր այ տուց ներ, ա րյու նա հո սու-
թյուն քթից և լն դե րից, մե նո ռա գի ա, ա րյու նա հո սու թյուն ներ՝ նե րե րա կային 
մի ջամ տու թյան (ե րա կային պունկ ցիա նե ր) տե ղե րից: Մահն ա ռա ջա նում է, 
որ պես կա նոն, ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լուց 3-6 օր ան ց: Այս ձևով հի-
վան դացած նե րի ա րյան մեջ վի րու սը կա րե լի է հայտ նա բե րել 10 օր վա ըն-
թաց քում: Ծայ րա մա սային ա րյան մեջ հի վան դու թյան սկզ բում լեյ կո ցիտ նե րի 
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քա նա կը չի փո փոխ վում, ի սկ հե տո զար գա նում է լեյ կո պե նի ա՝ նեյտ րո ֆի-
լային գրա նու լո ցիտ նե րի ը նդ հա նուր թվի նվազ մամբ և ցու պի կա կո րի զա վոր 
ձևե րի թվի ա վե լա ցու մով: 

Ախ տո րո շում
 Հի վան դու թյան վաղ շր ջա նում ա րյան և հյուս վածք նե րի մեջ վի րու սը կա-

րող է ան ջատ վել բջ ջային կուլ տու րայից, հա կած նի հայտ նա բե րումն ի րա-
կա նաց վում է Ի ՖԱ հա մա կար գով, կի րառ վում են նաև մո լե կու լյար-բջ ջային 
հե տա զո տու թյուն ներ (ՊՇՌ)։ Հի վան դու թյան վաղ շր ջա նում ի րա կա նաց վում 
են հե տա զո տու թյուն ներ IgM հա կա մար մին նե րի, ի սկ ա վե լի ո ւշ՝ IgG հա կա-
մար մին նե րի նկատ մամբ, ո րոնք պահ պան վում են ա րյան մեջ տա րի նե րի 
ըն թաց քում։ Եր կու տե սա կի հա կա մար մին ներն էլ խիստ մաս նա հա տուկ են 
ՌՀՏ-ի հա մար։ 

Բու ժում
ՌՀՏ-ի մի ջին ծան րու թյամբ դեպ քե րը սո վո րա բար ա վարտ վում են ի նք-

նա բուժ մամբ: Ծանր դեպ քե րում պա հանջ վում է օ ժան դակ բու ժում։ Բար դու-
թյուն նե րը հիմ նա կա նում կապ ված են ցան ցա թա ղան թի բոր բոք ման հետ, 
վա րակ ված նե րի 1-10%-ն ու նե նում է տե սո ղու թյան նվա զում։

 Թեթև ձևի դեպ քում հնա րա վոր է բու ժումն ի րա կա նաց նել տա նը, սա կայն 
ծանր ձևե րի և հատ կա պես հե մո ռա գիկ ձևի դեպ քում պար տա դիր է հոս պի-
տա լա ցու մը և ը նդ հա նուր ա ջակ ցող թե րա պի ան: Հե մո ռա գիկ ձևի դեպ քում 
լյար դի ֆունկ ցի ան օ րը ե րեք ան գամ պետք է վե րահսկ վի: Ճիշտ ախ տո րո-
շու մը, ժա մա նա կին հոս պի տա լա ցումն և հա մա պա տաս խան ճիշտ բու ժու մը 
կա րող են զգա լի ո րեն նվա զեց նել հե մո ռա գիկ ձևի մա հա բե րու թյու նը։

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Մար դու վա րակ ման հնա րա վո րու թյու նը կա րող է կր ճատ վել վա րակ ված 

կեն դա նի նե րի ա րյան, կեն սա հե ղուկ նե րի կամ հյուս ված քի հետ շփ ման նվա-
զեց ման, ի նչ պես նաև՝ ա րյու նա ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րի խայ թո ցից պաշտ-
պան վե լու մի ջո ցով։ Ար դյու նա վետ կան խար գե լիչ մի ջոց  է մո ծակ նե րի դեմ 
ռե պե լենտ նե րի և ցան ցե րի կի րա ռու մը։ Հի վանդ կեն դա նի նե րի ա րյան կամ 
հյուս վածք նե րի հետ շփու մից խու սա փե լու հա մար ՌՀՏ-ի տե ղա ճա րա կային 
տա րա ծք նե րում ան հրա ժեշտ է կրել պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ։

Շր ջա կա մի ջա վայ րի մշ տա դի տար կու մը և հա մա ճա րա կա բա նա կան 
հսկո ղու թյան հա մա կար գե րի բա րե լա վու մը կա րող են նպաս տել բռն կում նե-
րի կան խա տես մանն ու վե րահսկ մա նը։ 

Ներ կա յում մար դու պատ վաս տում նե րի հա մար պատ վաս տա նյութ չկա: 
Առ կա են կեն դա նի նե րի հա մար պատ վաս տա նյու թե րի տար բեր տե սակ ներ, 
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սա կայն դրանք դաշ տային աշ խա տանք նե րում քիչ կի րա ռե լի են, քա նի որ ան-
կեն դան պատ վաս տա նյու թը բազ մա կի նե րար կում նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն 
ու նի, ի սկ կեն դա նի պատ վաս տա նյու թե րը պա հան ջում են մեկ նե րար կում, 
սա կայն ոչ խար նե րի շր ջա նում ա ռա ջաց նում են կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ 
(բ նա ծին ա րատ ներ և վի ժում ներ), ի սկ խո շոր եղ ջե րա վոր նե րի շր ջա նում՝ 
ցածր ի մու նի տետ հի վան դու թյան դեմ։

 Կեն դա նի նե րի սպան դի և ա նաս նա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ժա-
մա նակ ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (ձեռ-
նոց ներ, հա մա պա տաս խան հա գուստ և այլն): Այն տա րածք նե րում, որ տեղ 
հի վան դա նա լու վտանգ կա, կեն դա նա կան ծագ ման սնն դամ թեր քը պետք է 
են թարկ վի հա մա պա տաս խան ջեր մային մշակ ման: 

ՕՄՍ ԿԻ ՀԵ ՄՈ ՌԱ ԳԻԿ ՏԵՆԴ 

Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դը (Օ ՀՏ) (ՀՄԴ-Ա98.1) սուր վի րու սային տարա-
փոխիկ հի վան դու թյուն է, ո րը բնու թագր վում է բնա կան օ ջա խայ նու թյամբ, 
տեն դով, հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով, շն չա ռա կան և նյար դային հա մակար-
գի օր գան նե րի ախ տա հար մամբ և հա րա բե րա կան բա րո րակ ըն թաց քով։

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյան ա ռա ջին նկա րագ րու թյուն նե րը 1940-1945 թվա կան նե րին 

կա տար ել են Օ մս կի մար զի տե ղա ցի բժիշկ նե րը (Բ. Պ. Պեր վու շին, Գ. Ա. Սի-
զե մո վա և այ լք) հե մո ռա գիկ տեն դով հի վանդ նե րի շր ջա նում: 

Հի վան դու թյունն ար ձա նագր վում է ա րևմ տյան Սի բի րում՝ Օ մս կի, Նո վո-
սի  բիրս կի, Կուր գա նի, Տյու մե նի, Օ րեն բուր գի մար զե րի տա փաս տա նային 
և ան տա ռա տա փաս տա նային տա րածք նե րում (ն կար 20)։ Հի վան դու թյան 
փո  խանց ման հիմ նա կան մե խա նիզ մը տա րա փո խիկն է: Հի վան դա ցու թյան 
սեզո նայ նու թյունն ու նի եր կու պիկ՝ մայի սին (հի վան դա նում են գյու ղատն տե-
սու թյան աշ խա տող նե րը) և օ գոս տոս-սեպ տեմ բե րին (հի վան դա նում են ա ռա-
վե լա պես որ սորդ նե րը)։ 

Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դի վի րու սի հիմ նա կան տե րե րը կր ծող ներն 
ե ն։ Վի րու սը փո խանց վում է կր ծող նե րին՝ վա րակ ված տզե րի խայ թո ցով: 
Վիրուսի հա մար տզե րը և՛ փո խան ցող են, և՛ պա հոց, քա նի որ վա րա կն 
ի րենց սերն դին փո խան ցում են տրան սօ վա րի ալ ճա նա պար հով։ Ա ռա վել 
հա ճախ նե րառ վում են իք սո դես ցե ղի տզե րի իք սո դես պեր սուլ կա տուս 
(Ixodes persulcatus) տե սա կի, դեր մա ցեն տոր (Dermacentor) ցե ղի դեր մա ցեն-
տոր ռե տի կու լա տուս (Dermacentor reticulatus), դեր մա ցեն տոր մար գի նա տուս 
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(Dermacentor marginatus), դեր մա ցեն տոր պիկ տուս (Dermacentor pictus) տե-
սակ նե րի ա ռանձ նյակ նե րը: Հա րուց չի հիմ նա կան տե րերն են ա վա զա մու կը, 
մշկառ նե տը՝ օն դատ րա զի բե տի կա (Ondatra zibethica), ջրա մու կը՝ ար վի կո լա 
տե ռեստ րիս (Arvicola terrestris) և նեղ գան գով մկ նե րը՝ միկ րո տուս գրե գա լիս 
(Microtus gregalis): 

Սի բի րում (բ նա կան պա հոց նե րի՝ կր ծող նե րի և տզե րի տա րա ծա գո տի-
նե ր) բնակ վող մար դիկ, հատ կա պես ո րո շա կի մաս նա գի տա կան խմ բեր (որ-
սորդ ներ, ճա նա պար հորդ ներ, ան տա ռում աշ խա տող ներ, ֆեր մեր ներ, որ սա-
գո ղեր), ո րոնք, գոր ծու նե ու թյան ծա վա լե լով գյու ղա կան վայ րե րում, շփվում 
են վա րակ ված կեն դա նի նե րի և տզե րի հետ, ա ռա վել շատ են են թարկ վում 
Օ մս կի հե մո ռա գիկ տեն դով վա րակ ման ռիս կի: Ար ձա նագր վել են դեպ-
քեր, ե րբ հի վան դու թյու նը փո խանց վել է մո ծակ նե րի մի ջո ցով (М. richiardii, 
A. excurcians և այլն): Են թադ րում են, որ մո ծակ նե րի մի ջո ցով վա րակ վե լու 
դեպ քում, հա րուց չի փոքր քա նա կի պատ ճա ռով, հի վան դու թյունն ըն թա նում 
է սուբկ լի նի կա կան ձևով, ո ւս տի տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րի բնակ-
չու թյան շր ջա նում ձևա վոր վում է կո լեկ տիվ ի մու նի տետ: Վա րակ ված տզեր 
հայտ նա բեր վել են նաև ճայե րի բնե րում: Դա վկա յում է այն մա սին, որ այդ 
թռ չուն նե րը վա րա կը տա րած ող ներ են, բայց ո ՛չ պա հոց: Սո վո րա բար, տզե րը 
թր թու րի և հարս նյա կի փու լե րում, մա կա բու ծում են մանր կր ծող նե րի, հազ-
վա դեպ՝ թռ չուն նե րի վրա, ի սկ տզե րի հա սուն ա ռանձ նյակ նե րը՝ խո շոր գյու-
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի և մար դու վրա: Տզե րը մար դուն կա րող են 
փո խանց վել նաև ըն տա նի շնե րից: Հնա րա վոր է Օ մս կի հե մո ռա գիկ տեն դի 
վի րու սի փո խան ցու մը նաև լվե րի մի ջո ցով: Վա րա կումն ա ռա վել հա վա նա-
կան է հի վանդ կեն դա նու վի րու սե մի այի ժա մա նակ, կեն դա նի նե րի սպան դի 
և մսե ղի քի մշակ ման ըն թաց քում, բա ղարկ ված ջուր օգ տա գոր ծե լիս: Հնա րա-
վոր է նաև վի րուս պա րու նա կող բջ ջային կուլ տու րայի մի ջո ցով լա բո րա տոր 
վա րա կում՝ բա ղարկ ված փո շու հետ:

 Վա րա կի նկատ մամբ մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը շատ բարձր է: 
Մար դուց մար դուն, այդ թվում ներ հի վան դա նո ցային փո խանց ման վե րա-
բերյալ տվյալ ներ չկան։ 

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

նի քին, Flavivirus ցե ղին (խումբ B): Հա կած նային  հատ կու թյուն նե րով մոտ է 
տզային էն ցե ֆա լի տի խմ բին։ Լի նում է եր կու շճա տի պի։ Պատ կա նում է մանր 
վի րուս նե րի շար քին, մաս նիկ նե րի տրա մա գի ծը՝ 35-40նմ, պա րու նա կում է 
ՌՆԹ: Կա յուն չէ ֆի զի կա կան և քի մի ա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան նկատ-
մամբ: Լի ո ֆի լի զաց ված վի ճա կում կա րող է պահ պան վել մինչև 4 տարի: 
Վիրու սը մշ կամկ նե րի և սպի տակ մկ նե րի օր գա նիզմ նե րար կե լուց հե տո ձեռք 
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է բե րում բարձր վի րու լեն տու թյուն, բայց ծո վա խո զուկ նե րը և սպի տակ առ-
նետ նե րը քիչ են զգա յուն վի րու սի նկատ մամբ: 

Ախ տած նու թյուն
 Վա րա կի մուտ քի դուռ է մաշ կը՝ տզի խայ թո ցի տե ղում, կամ մաշ կի այն 

մանր վնաս վածք նե րը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են վա րակ ված մշ կառ նե տի կամ 
ջրային առ նե տի հետ շփ ման հետ ևան քով: Վա րա կի մուտ քի տե ղում ա ռաջ-
նային ա ֆեկտ չի դիտ վում: Ախ տած նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մա զա-
նոթ նե րի էն դո թե լի, վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գի, մա կե րի կամ նե-
րի ախ տա հա րու մով։ Վի րու սը ներ թա փան ցում է ա րյան մեջ, հե մա տո գեն 
ճանա պա րհով տա րած վում է ամ բողջ օր գա նիզ մով և ախ տա հա րում ա նոթ-
նե րը, նյար դային հա մա կար գը և մա կե րի կամ նե րը: Օ մսկի հե մո ռա գիկ տեն-
դից մա հա ցած նե րի դի ա հերձ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վում են գլ խու ղե-
ղի և ող նու ղե ղի ար տա հայտ ված գե րա րյու նու թյուն և այ տուց, շճային-հե մո-
ռա գիկ լեպ տո մե նին գիտ (մե նին գի ալ թա ղան թի թա րա խային բոր բո քում), 
ա րյան զե ղում ներ, նեկ րոզ ներ և օ ջա խային էն ցե ֆա լիտ։ Ախ տա հար վում են 
նաև պա րա նո ցի սիմ պա տիկ հան գույց նե րը, ար ևային հյու սա կը, ծայ րա մա-
սային նյար դե րի մի ջող նային հան գույց նե րը: Ախ տա բա նա կազ մա բա նա կան 
փո փո խու թյուն նե րը նման են այլ հե մո ռա գիկ տեն դե րին:

Կլի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը հա ճախ տևում է 2-ից մինչև 4 օր: Նա խան շա նային 

երևույթ նե րը հազ վա դեպ են: Հի վան դու թյու նը սկս վում է հան կար ծա կի, 
բարձրա նում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը և ա ռա ջին ի սկ օ րե րին հաս նում է 
39-400C-ի: Ա ռա ջա նում են ը նդ հա նուր թու լու թյուն, ին տեն սիվ գլ խա ցավ, 
տա րածուն մկա նա ցավ: Հի վան դու թյան 1-2-րդ օ րից սկ սած՝ գրե թե բո լոր 
հիվանդ ներն ու նե նում են հե մո ռա գիկ ցան: Հի վանդ նե րի շար ժում նե րը դան-
դա ղեց ված են, դժ վա րու թյամբ են պա տաս խա նում հար ցե րին: Մարմ նի ջեր-
մաս տի ճա նը բարձր է մնում 3-4 օր, այ նու հետև հի վան դու թյան 7-10-րդ օ րը 
դան դաղ, լի տիկ կեր պով իջ նում է: Տեն դը հազ վա դեպ տևում է 7 օ րից պա կաս 
կամ 10 օ րից ա վե լի: Ախ տան շան նե րի զար գաց ման 1-2 շա բա թից հե տո հի-
վանդ նե րի մեծ մասն ա ռանց բար դու թյուն նե րի ա ռող ջա նում է։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, հի վանդ նե րի 30-50 %-ի հա մար հի վան դու թյան ըն թաց քը ե րկ փու լային 
է, և 2-րդ ա լի քը, ո րն ա վե լի ծանր ըն թացք ու նի, սկս վում է հի վան դու թյան 
3-րդ շա բաթ վա ըն թաց քում։ Դեմ քի, պա րա նո ցի և կրծ քա վան դա կի վերին 
մա սե րի մաշ կը կարմ րում է, դեմքը՝ այ տուց վում: Ա ռա ջա նում են քթային, թո-
քային, ա ղի քային, ար գան դային ա րյու նա հո սու թյուն ներ: Ա րյու նա զե ղում նե րը 
նկատե լի են բկանց քի լոր ձա թա ղան թին, լն դե րին: Մաշ կի վրա տա րած վում է 
հե մո ռա գիկ ցան, պե տե խի այից մինչև խո շոր ա րյու նա զե ղում ներ, սրբոսկ րի 
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շր ջա նում ա րյու նա զե ղում նե րը կա րող են վե րած վել խո շոր չա փի նեկ րոզի: 
Նկատվում է զար կե րա կային ճնշ ման ան կում՝ պայ մա նա վոր ված ա րյան 
կար միր գն դիկ նե րի, թրոմ բո ցիտ նե րի, լեյ կո ցիտ նե րի թվի նվա զու մով, սր տի 
տո նե րի խլա ցում, հնա րա վոր է բրա դի կար դի ա, ա նո թա զար կի դիկ րո տի ա և 
ա ռան ձին է քստ րա սիս տո լա ներ: Հի վանդ նե րի 30%-ի շր ջա նում զար գա նում է 
մանր օ ջա խային թո քա բորբ, կա րող են լի նել ե րի կամ նե րի ախ տա հար ման 
նշան ներ: Կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի կող մից դիտ վում են մե-
նին գի տի և մե նին գոէն ցե ֆա լի տի նշան ներ (հի վան դու թյան ծանր ձևե րի ժա-
մա նակ): Ա րյան մեջ նկատ վում է ար տա հայտ ված լեյ կո պենի ա (1200-2000 1 
մկլ-ո ւմ), Է ՆԱ-ն բարձր չէ: Ա ռող ջաց ման փու լում նկատ վում է եր կա րատև 
աս տե նի զա ցի ա։ Հի վան դու թյան ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը 15-40 օր է: Մահ-
վան դեպ քե րի ցու ցա նի շը 0.5-3% է։ 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րոշ ման ժա մա նակ հաշ վի են ա ռն վում հա մա ճա րա կա բա նա կան 

տվյալ նե րը (տե ղա ճա րա կային շր ջա նում լի նե լը, սե զո նայ նու թյու նը, տզերի 
հար ձա կու մը, կր ծող նե րի հետ շփու մը, հի վան դա ցու թյան մա կար դա կը և 
այլն) և բնո րոշ կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րը (հան կար ծա կի սկիզբ, հե մո-
ռա գիկ հա մախ տա նի շի վաղ դրս ևո րում ներ և այլն): Ախ տո րո շու մը հաս տա-
տե լու հա մար օգ տա գոր ծում են կոմպ լե մեն տի կապ ման կամ չե զո քաց ման 
ռե ակ ցիան: Օ մս կի հե մո ռա գիկ վի րու սը կա րող է հայտ նա բեր վել ա րյան 
պատ րաս տուկ նե րում՝ մո լե կու լյար հե տա զո տու թյուն նե րի (ՊՇՌ) մի ջո ցով 
(հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին): Տար բե րա կում են այլ հե մո ռա գիկ տեն դե-
րից, տզային էն ցե ֆա լի տից:

 Բու ժում 
Է թի ոտ րոպ բու ժում չկա, ե րկ րոր դային վա րա կի զար գաց ման ժա մա նակ 

նշա նա կում են հա կա բի ո տիկ ներ: Ա ջակ ցող թե րա պի ան նե րա ռում է ա րյու-
նա հո սու թյուն ու նե ցող հի վանդ նե րի ջրազրկ ման կան խար գե լու մը։ Հի վան-
դու թյան զար գաց ման պատ ճա ռով հնա րա վոր են նյար դա բա նա կան բար-
դու թյուն ներ, լսո ղու թյան կո րուստ, մա զա թա փու թյուն, ի նչ պես նաև հո գե կան 
խան գա րում ներ, ե րբ կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել եր կա րա ժամ կետ ա ջակ-
ցող թե րա պի ա։ Նշա նա կում են նաև վի տա մին նե րի կոմպ լեքս: Թրոմ բո հե-
մո ռագիկ հա մախ տա նի շի զար գաց ման դեպ քում օգ տա գոր ծում են օ րա կան 
10000-40000 ԱՄ հե պա րի նի նե րե րա կային նե րար կում:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Օմս կի հե մո ռա գիկ տեն դի կան խար գել ման հա մար մաս նա հա տուկ 

պատ վաս տա նյութ չկա, օգ տա գործ վում է տզային էն ցե ֆա լի տի դեմ 
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պատ վաս տա նյու թը: Շնոր հիվ հա րու ցիչ նե րի հա կած նային նմա նու թյան՝ 
զար գա նում է կա յուն ի մու նի տետ եր կու հի վան դու թյուն նե րի դեմ: Կի րառ-
վում են տզե րի հար ձա կու մից խու սա փե լու ան ձնա կան պաշտ պա նու թյան 
միջոց ներ: 
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Տ զային էն ցե ֆա լիտ նե րը (ՀՄԴ-Ա84) վի րուս ային բնա կան օ ջա խային 
տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն նե րի խումբ են, ո րոնք բնու թագր վում են կլի-
նի կա կան ախ տան շան նե րի և ըն թաց քի բազ մա զա նու թյամբ, հիմ նա կա նում 
կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի ախ տա հար մամբ: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Տ զային էն ցե ֆա լի տի պատ ճա ռա գի տա կան կոմպ լեք սը նե րա ռում է 

հետևյալ վի րուս նե րը՝ տզային էն ցե ֆա լի տի վի րուս (Tick-borne encephalitis 
virus (TBEV), Louping-ill virus (LIV), Powassan virus (POWV), Langat virus (LGTV): 
Տզային էն ցե ֆա լի տի հա րու ցի չը (ՏԷ) մեկ պա րույր ՌՆԹ պա րու նա կող վի-
րուս է, պատ կա նում է ար բո վի րուս նե րի ըն տա նի քի ֆլա վի վի րի դե ցե ղին: 
Դրանք նեյ րոտ րոպ ազ դե ցու թյան վի րուս ներ ե ն։ Վի րու սը ջեր մազ գա յուն 
է, թեր միկ մշակ ման դեպ քում՝ 1-2 րո պե ե ռաց նե լու պայ ման նե րում, քայ քայ-
վում է։ Ո չն չա նում է պաս տե րի զա ցու մից, բայց կա յուն է ստա մոք սի թթ վային 
մի ջա վայ րում։ Ար տա քին մի ջա վայ րում ան կա յուն է ախ տա հա նիչ նյու թե րի, 
ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ման հան դեպ։ Նկա րագրված են տզային 
էն ցե ֆա լի տի վի րու սի ե րեք են թա տե սակ ներ՝ եվ րո պա կան կամ ա րևմ տյան, 
սի բի րյան և հե ռա վո րար ևե լյան (նախ կի նում հայտ նի էր որ պես ռու սա կան 
գար նա նային-ա մա ռային էն ցե ֆա լի տի վիրուս): Վի րուս նե րի ար տա քին 
թաղան թը կազմ ված է M և E սպի տա կուց նե րից, մի ջու կը՝ ՌՆԹ-ից և C սպի-
տա կու ցից: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյունն ա ռա ջին ան գամ նկա րագր ել է Շնեյ դե րը: 1937-1941 թթ. 

Զիլ բե րի, Պավ լովս կու, Սմո րո դինց ևի կազ մա կերպ ած լայ նա ծա վալ հետա-
զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում բա ցա հայտ վե ցին հի վան դու թյան պատ ճա ռա-
գի տա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (փոխան-
ցող ՝ Ixodes persulcatus, տա րած վա ծու թյու նը և այլն): 1970-ական նե րին սկս վե-
ցին ակ տիվ աշ խա տանք ներ՝ պատ վաս տա նյու թի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ:

 Տե ղա ճա րա կային շր ջան նե րում տզային էն ցե ֆա լիտ նե րը տե ղային օ ջա-
խայ նու թյան մի տում ու նեն։ Ա րևմ տյան էն ցե ֆա լի տի վի րուսն ա ռա ջին ան-
գամ ան ջատ ել է Գա լի ան 1948 թվա կա նին: Տե ղա ճա րա կային է Կենտ րո նա-
կան, Ար ևե լյան և Հյու սի սային Եվ րո պա յում, փո խանց վում է իք սո դես ռի ցի-
նուս (Ixodes ricinus) տզե րով: Տա րե կան գրանց վում է հի վան դու թյան մոտ 
3000 դեպք: Հե ռա վոր Ար ևել քի էն ցե ֆա լիտն էն դե միկ է Ռու սաս տա նում, 
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Չի նաս տա նի և Ճա պո նի այի ո րոշ շր ջան նե րում: Փո խանց վում է իք սո դես 
պեր սուլ կա տուս (Ixodes persulcatus) և իք սո դես օ վա տուս (I. ovatus) տզե րով։ 
Կլի նի կա կան ըն թացքն ա վե լի ծանր է՝ մյուս վի րուս նե րով հա րուց ված էն-
ցե ֆա լիտ նե րի հա մե մա տու թյամբ: Սի բի րյան էն ցե ֆա լիտն էն դե միկ է Ռու-
սաստա նում, Եվ րո պա յում և Հյու սի սային Ա սի ա յում, վի րուսն ան ջատ վել է 
նաև Մոն ղո լիա յում և Ղրղզս տա նում: Փո խանց վում է իք սո դես պեր սուլ կա-
տուս (I. persulcatus) տզե րով: Տզե րը (Ixodidae ըն տա նի քի, I. persulcatus-ը ա սի-
ա կան, I. ricinus-ը՝ եվ րո պա կան տա րած քում) վա րա կի և՛ փո խան ցող են, և՛ 
պա հոց (ն կար 18)։ Կլի նի կա կան դեպ քերն ա մե նից հա ճախ գրանց վում են 
բալ թյան ե րկրնե րում, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հյու սիս-ա րև մուտ քում և 
Սլո վե նիա յում: Այն ե րկրնե րը, ո րոնք գրան ցում են տզային էն ցե ֆա լի տի տե-
ղա կան դեպ քեր, հա մար վում են ռիս կային՝ վի րու սի բարձր վա րա կու նա կու-
թյան պատ ճա ռով։ Դրանք ե ն Ալ բա նի ան, Ա վստ րի ան, Բե լա ռու սը, Բոս նի ան, 
Բուլ ղա րի ան, Չի նաս տա նը, Խոր վա թի ան, Դա նի ան, Ֆին լան դի ան, Գեր մա-
նի ան, Հու նաս տա նը, Հուն գա րի ան, Ի տա լի ան, Մոն ղո լի ան, Նոր վե գի ան, Լե-
հաս տա նը, Կո րե այի Հան րա պե տու թյու նը, Ռու մի նի ան, Սեր բի ան, Սլո վա-
կիան, Սլո վե նի ան, Շվե դի ան, Շվեյ ցա րի ան, Թուր քի ան և Ո ւկ րաի նան:

 Տա րե կան գրանց վում է տզային էն ցե ֆա լի տի շուրջ 10.000-20.000 դեպք: 
Հա յաս տա նում 1970-ա կան նե րին գրանց վել է լա բո րա տոր հաս տատ ված մեկ 
դեպք: Եվ րո պա կան տզային էն ցե ֆա լի տի մա հա բե րու թյու նը կազ մում է 
0.5-2%, հե ռա վո րար ևել յա նի նը՝ 20-40%, սի բի րյա նի նը՝ 2-3%:

 Մար դիկ այս վա րա կի պա տա հա կան տե րերն են, հի վան դու թյան աղ բյուր 
են կր ծող նե րը: Թեև խո շոր կեն դա նի նե րը տզե րի սն ման աղ բյուր են, և 130 
տե սա կի կեն դա նի ներ կա րող են դառ նալ վա րա կի պա հոց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
վի րու սի պահ պան ման գոր ծում դրանք կար ևոր չեն: Տզի մի ան վագ խայ թո ցի 
դեպ քում վա րակ ման հա վա նա կա նու թյու նը կազ մում է 1:200-ից մինչև 1:1000 
(ն կար 19):

Տզե րը կա րող են քրո նիկ կեր պով վա րակ վել և փո խան ցել վա րա կը զար-
գաց ման բո լոր փու լե րում՝ թր թու րից հարս նյակ և հարս նյա կից հա սուն տիզ, 
ի նչ պես նաև տրան սօ վա րի ալ՝ հա սու նա ցած է գե րը վա րա կում են ի րենց 
ձվե րին։ Տզային էն ցե ֆա լիտն ա ռա վել տա րած ված է գյու ղա կան բնակ չու-
թյան շր ջա նում, ա ռա վել հա ճախ գրանց վում է ապ րիլ-նոյեմ բեր ա միս նե-
րին։ Ըն կա լու նակ են բո լոր տա րի քային խմ բե րը, սա կայն հիմ նա կա նում 
հի վան դա նում են գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րով զբաղ վող 17-40 
տա րե կան ան ձինք: Բայց զբո սաշր ջու թյան ը նդ լայն ման պատ ճա ռով փոխ-
վում է նաև տզային էն ցե ֆա լի տի վա րա կի ներ գոր ծու թյան ներ քո գտնվող-
նե րի թի վը։

 Վա րա կը նաև կա րող է փո խանց վել վա րակ ված այ ծե րից, ոչ խար նե րից 
կամ կո վե րից՝ հում կա թի օգ տա գործ մամբ: Մինչև պատ վաս տա նյու թե րի 
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ստեղ ծե լը և կեն սանվ տան գու թյան հա մա կար գե րի ներդ րու մը տզային էն ցե-
ֆա լի տի լա բո րա տոր վա րակ ման դեպ քեր հա ճախ է ին հան դի պում։ Ո ւղ ղա-
հա յաց փո խանց ման դեպ քերն ի հայտ են գա լիս վա րակ ված մո րից՝ պտ ղին 
վա րակ ե լու դեպ քում: Մար դուց մար դուն ո ւղ ղա կի փո խան ցում հնա րա վոր է 
ա րյան փոխ նե րարկ ման և կրծ քով կե րակր ման ժա մա նակ:

Ախ տած նու թյուն
 Տա րա փոխ ման ե ղա նա կով փո խանց ման դեպ քում վա րա կի մուտ քի դուռ 

է մաշ կը, ա լի մեն տա րի դեպ քում՝ ստա մոք սա ղի քային տրակ տի լոր ձա թա-
ղանթը: Վի րու սի սկզբ նա կան բազ մա ցու մը տե ղի է ու նե նում լան գեր հան սյան 
բջիջ նե րում, ո րին հա ջոր դում է լիմ ֆո գեն և հե մա տո գեն տա րա ծու մը, ո րի 
հետ ևան քով վի րու սը ներ թա փան ցում է կենտ րո նա կան նյար դային հա մա-
կարգ: Գլ խու ղե ղում վի րուսն ո ւղ ղա կի ո րեն վնա սում է նյար դային բջիջ նե րը՝ 
տա րած վե լով բջ ջից բջիջ, ա ռա ջաց նում է ա րյու նա տար ա նոթ ների էն դո թե լի 
բոր բո քային ռե ակ ցի ա: Ախ տա բա նա կան պրո ցե սի մեջ ը նդ գրկ վում է գորշ 
նյու թը, հատ կա պես ող նու ղե ղի և ու ղե ղի ցո ղու նի շար ժիչ նեյ րոն նե րը, թա-
լա մու սը, հի պո թա լա մու սը, կեղ ևը, ու ղե ղի կը, ու ղե ղի թա ղանթ նե րը: Ա ռա վել 
ծանր, ան շր ջե լի ախ տա հար վում են ող նու ղե ղի պա րա նո ցային սեգ մենտ նե-
րի ա ռաջ նային եղ ջյուր նե րի բջիջ նե րը։ 

Որ պես հի վան դու թյան ե լք՝ հնա րա վոր է նաև եր կա րատև վի րու սակ րու-
թյուն, ո րի դրս ևո րում նե րը կա րող են տար բեր լի նել՝ ա նախ տա նիշ վա րակ, 
պեր սիս տեն ցի ա, քրո նիկ վա րակ, դան դաղ վա րակ:

 Կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րը մաս նա հա տուկ չեն՝ պե րի վաս կու-
լյար բոր բո քային ին ֆիլտ րա ցի ա, միկ րոգ լի ալ բջիջ նե րի նեկ րոզ, նեյ րոն նե րի 
դե գե նե րա ցի ա, հի պերտ րո ֆիկ գլի ալ հան գույց նե րի ա ռա ջա ցում:

 Այս հի վան դու թյա նը բնո րոշ է հետ վա րա կային կա յուն ի մու նի տետ: Տե-
ղա ճա րա կային շր ջան նե րում բնակ չու թյան 1-20%-ի ա րյան մեջ շր ջա նա ռում 
են հա կա մար մին ներ:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ ի նչ պես կլի նի կա կան ախ տան շան նե-

րով, այն պես է լ՝ ա նախ տա նիշ: Կլի նի կա կան դրս ևոր ման դեպ քում տար բե-
րում են հի վան դու թյան հետ ևյալ կլի նի կա կան ձևե րը՝ տեն դային, մե նին գե ալ, 
մե նին գոէն ցե ֆա լի տիկ, պո լի ո մի ե լի տիկ, պո լի ռա դի կու լոնև րի տիկ: Ին կու-
բա ցի ոն շր ջա նը կա րող է տևել 1-30 օր, մի ջի նում՝ 7-14: Ա վե լի կարճ գաղտ նի 
շր ջան նկա րագր վում է այն դեպ քե րում, ե րբ վա րա կի աղ բյու րը բա ղարկ ված 
կաթն է։ Ո րոշ հի վանդ նե րի ին կու բա ցի ոն շր ջա նին կա րող է հա ջոր դել նա-
խան շա նային շր ջա նը՝ թու լու թյամբ, մարմ նի կոտրտ վա ծու թյամբ, դյուր հոգ-
նե լի ու թյամբ, գլ խա ցա վով: Ե րե խա նե րի հի վան դու թյունն ըն թա նում է ա վե լի 
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թեթև և բա րեն պաստ ել քով, քան մե ծա հա սակ նե րի նը: Հի վան դու թյան բո լոր 
ձևե րը կա րող են բար դա նալ է պի լեպ տան ման և հի պեր կի նե տիկ հա մախ տա-
նիշ նե րով: Վեր ջինս ա վե լի հա ճախ նկատվում է մինչև 16 տա րե կան ե րե խա-
նե րի շր ջա նում:

 Հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ նաև քրո նիկ՝ սուր վա րա կից հետո, 
կամ ա ռաջ նային քրո նիկ: Այն կա րող է դրս ևոր վել Կաժև նի կո վի է պի լեպ-
սիայով, ու սային հյու սա կի հարաճուն նև րի տով, լա տե րալ սկ լե րո զով, պար-
կին սո նան ման հի վան դու թյամբ, պրոգ րե սիվ մկա նային ատ րո ֆի այով: Ի 
տար բե րու թյուն հե ռա վո րար ևե լյան տզային էն ցե ֆա լի տի՝ եվ րո պա կանն 
ա վե լի ծանր է ըն թա նում մե ծա հա սակ նե րի շր ջա նում, թեև մե նին գիտ ներ 
ա վե լի հա ճախ ու նե նում են ե րե խա նե րը։ Եվ րո պա կան տզային էն ցե ֆա լի-
տով վա րակ ված նե րի շուրջ եր կու եր րորդն է հայտ նա բեր վում վաղ վի րե-
մի այի փու լում, ախ տան շան նե րը մաս նա հա տուկ չեն, նե րա ռում են տենդ, 
հյուծ վա ծու թյուն, ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյուն, մկա նա ցա վեր, գլ խա ցավ, 
սրտ խառ նոց, փս խում։ 20-30% դեպ քե րում հի վան դու թյու նը մո տ 8 օր հե տո 
կրկ նվում է: Այս հի վանդ նե րն ու նե նում են կենտ րո նա կան նյար դային հա-
մա կար գի ախ տա հա րում ներ՝ մե նին գիտ, տենդ, գլ խա ցավ, պա րա նո ցի կար-
կա մու թյուն, էն ցե ֆա լիտ (այդ թվում՝ քն կո տու թյան, շփոթ վա ծու թյուն, շար ժո-
ղա կան խան գա րում ներ (կաթ ված ներ) կամ մե նին գոէն ցե ֆա լիտ։ 

Ա ռող ջաց ման շր ջա նը կա րող է եր կա րատև լի նել, ի սկ բար դու թյուն ների 
հա ճա խա կա նու թյու նը՝ 30-60%-ի մի ջա կայ քում՝ եր կա րա ժամ կետ կամ մշտա-
կան նյար դա բա նա կան ախ տան շան նե րով։ Նյար դա հո գե բա նա կան բար դու-
թյուն նե րը հան դի պում են մինչև 20% դեպ քե րում։

Կ լի նի կա կան դրս ևո րում նե րը տզային էն ցե ֆա լի տի վի րուս նե րի բո լոր 
են թա տե սակ նե րի դեպ քում նման ե ն։ Ե րկ փու լային ախ տան շան նե ր (տենդ, 
հա ջոր դիվ՝ նյար դա բա նա կան խան գա րում ներ) հա ճախ են նկա րագր վում 
եվ րո պա կան և ա րևմ տյան տզային էն ցե ֆա լի տի դեպ քում։ Հե ռա վո րար ևե լ-
յան տզային էն ցե ֆա լի տի են թա տե սա կին բնո րոշ են ծանր ըն թացքն ու մա-
հա բե րու թյան ցու ցա նի շի ա ռա վել բարձր մա կար դա կը։ Սի բի րյան են թա տե-
սա կի հա մար բնո րոշ է քրո նիկ էն ցե ֆա լի տի զար գա ցու մը։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, եվ րո պա կան տզային էն ցե ֆա լի տի ժա մա նակ մա հա-
բե րու թյու նը ցածր է, մոտ 1-2%՝ պայ մա նա վոր ված 5-7-րդ օ րե րին ի հայտ 
ե կող նյար դա բա նա կան բար դու թյուն նե րով։ Հե ռա վո րար ևե լյան տզային էն-
ցե ֆա լի տի են թա տե սա կի դեպ քում ախ տան շան ներն ա ռա վել ծանր են, ի սկ 
մա հա բե րու թյու նը՝ ա վե լի բարձր (5-20%)։ 

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

սային Ա մե րի կա յում, բնու թագր վում է նյար դային դրս ևո րում նե րի (մինչև 50%) 



52 | Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում

և մա հա ցու թյան (մինչև 60%) բարձր հա վա նա կա նու թյամբ: Գաղտ նի շր ջա նը 
8-34 օր է, առ կա է նա խան շա նային փուլ՝ հետ ևյալ ախ տա նիշ նե րով՝ բկանց-
քի ցավ, քնի խան գա րում, գլ խա ցավ, ա պա կողմ նո րո շում: Հա ջորդ՝ էն ցե ֆա-
լի տիկ շր ջա նում, նկատ վում են կա յուն բարձր ջեր մու թյուն, փս խում, ռես պի-
րա տոր դիստ րես հա մախ տա նիշ, հե միպ լե գի ա:

LIV - կա պակց ված հի վան դու թյու նը ոչ խար նե րի և կա քավ նե րի մա հա ցու 
էն ցե ֆա լո մի ե լիտ է, հան դի պում է Շոտ լան դի ա յում, Հյու սի սային Ա նգ լի ա-
յում և Ո ւել սում, փո խան ցո ղը Ixodes ricinus-ն է: Կլի նի կա կան դրս ևո րում նե-
րը նման են ա րևմ տյան տզային էն ցե ֆա լի տի կլի նի կային՝ տենդ (2-11 օր), 
ա նախ տա նիշ շր ջան (5-6 օր), մե նին գոէն ցե ֆա լի տի շր ջան (4-10 օր): Այս հի-
վան դու թյան հա ղորդ վող դեպ քե րը ե զա կի են, հիմ նա կա նում նկատ վում են 
լա բո րա տոր վա րակ ման դեպ քեր:

LGTV - ան ջատ վել է Մա լայ զի ա յում և Թայ լան դում, փո խան ցող ներն են 
Ixodes granulatus և Haemaphysalis տզե րը, պա հոց են գորշ առ նետ նե րը: Մարդու 
հի վան դու թյան գրանց ված դեպ քեր չկան: 

Ախ տո րո շում
 Հի վան դու թյան ա ռա ջին փու լում ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող լա բորա -

տոր հե տա զո տու թյան տվյալ նե րից են ա րյան սպի տակ բջիջ նե րի թվի նվա-
զու մը (լեյ կո պե նի ա) և թրոմ բո ցիտ նե րի թվի նվա զու մը (թ րոմ բո ցի տո պե-
նի ա): Լյար դի էն զիմ նե րի քա նա կը շի ճու կի մեջ կա րող է ա վե լա նալ։ Հի վան-
դու թյան ե րկ րորդ փու լում՝ նյար դա բա նա կան ախ տան շան նե րի զար գաց-
ման ըն թաց քում, ա րյան մեջ և ող նու ղե ղային հե ղու կում ա ճում է սպի տակ 
բջիջ նե րի թի վը։

 Վի րուսն ան ջատ վում է ա րյու նից հի վան դու թյան ա ռա ջին փու լում։ Լա-
բո րա տոր ախ տո րո շու մը կա տար վում է ա րյան և ող նու ղե ղային հե ղու կում 
մաս նա հա տուկ IgM-ի հայտ նա բե րու մով, ո րն ի հայտ է գա լիս ա վե լի ո ւշ՝ հի-
վան դու թյան ե րկ րորդ փու լում։ Շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա-
ռում են ի մու նա ֆեր մեն տային ա նա լիզ (Ի ՖԱ) և հե մագ լյու տի նա ցի այի ար գե-
լակ ման ռե ակ ցի ա (ՀԱՌ)։

 Մո լե կու լյար-կեն սա բա նա կան մե թոդ ներն ի րա կա նաց վում են տզե րի 
նմուշ նե րում՝ տզային էն ցե ֆա լի տի հա կած նի հե տա զո տու թյան, ի նչ պես 
նաև ՊՇՌ մե թո դով տզե րի մեջ վի րու սի ՌՆԹ-ն հայտ նա բե րե լու նպա տա-
կով։ Հա կած նի հե տա զո տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է կեն դա նի նյութ, ի սկ 
ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել նաև տզե րի մաս նիկ-
նե րով։ 

Վի րու սա բա նա կան մե թոդ նե րով վի րու սի ան ջա տումն ի րա կա նաց վում 
է կեն սա բա նա կան փոր ձով՝ ա րյու նից և ող նու ղե ղային հե ղու կից վերց ված 
նմուշ նե րը նո րա ծին սպի տակ մկ նե րին նե րար կե լու մի ջո ցով։ 
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Տ զային էն ցե ֆա լիտ նե րի տար բե րա կիչ ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում 
է հետ ևյալ հի վան դու թյուն նե րից՝ ԿՆՀ նո րա գո յա ցու թյուն ներ, ու ղե ղի բոր-
բո քային թա րա խային հի վան դու թյուն ներ, ու ղե ղի ա նոթ նե րի ախ տա հա-
րում, պո լի ո մի ե լիտ, տար բեր ծագ ման մե նին գոէն ցե ֆա լիտ ներ, տար բեր 
ծագ ման կո մա ներ, այլ ծագ ման էն ցե ֆա լիտ ներ, բ ծա վոր տիֆ, գ րիպ, լեպ-
տոս պի րոզ, ե րի կա մային հա մախ տա նի շով հե մո ռա գիկ տենդ, Լայ մի հի-
վան դու թյուն: 

Ար տա հայտ ված ին տոք սի կա ցի ոն հա մախ տա նի շի գե րակշռ ման դեպ քում 
տզային էն ցե ֆա լիտ նե րը տար բե րա կում են գրի պից, Է պշ տեյն-Բա րի վի րու-
սային վա րա կից, ո րո վայ նային տի ֆից, շի գե լո զից, լե գի ո նելյո զից, էռ լի խի-
ո զից, բրու ցե լո զից, բա բե զի ո զից: Մե նին գի ալ և էն ցե ֆա լի տիկ հա մախ տա-
նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է տար բե րա-
կել էն տե րո վի րուս նե րից (կոք սա կի, է կո վի րուս ներ), է պի դե միկ պա րօ տի-
տից, HSV-1 և 2-ից, Ա րևմ տյան Նե ղո սի վի րու սից, տզային բո րե լի ո զից, դեն գե 
տեն դից, ցի տո մե գա լո վի րու սից, ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տից, բակ տե րի ալ 
մե նին գիտ նե րից (մե նին գա կոկ, պնև մո կոկ, HIb), սի ֆի լի սից, Քյու տեն դից, 
բծա վոր տի ֆից, տու բեր կո ւլո զից, տոք սոպ լազ մո զից:

 Բու ժում 
Տ զային էն ցե ֆա լի տի վի րու սով հա րուց ված մե նին գի տի, մե նին գոէն ցե-

ֆա լի տի, էն ցե ֆա լի տի դեպ քում պա հանջ վում է հի վան դի հոս պի տա լա ցում 
և օ ժան դակ խնամք՝ պայ մա նա վոր ված հա մախ տա նի շի ծան րու թյամբ։ Հա-
կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց նե րը (օ ր.՝ կոր տի կոս տե րոիդ ներ), դի տարկ վում 
են օգ նու թյան սպե ցի ֆիկ մի ջոց նե րի փո խա րեն։ Հի վան դին ան հրա ժեշտ է 
ան կող նային ռե ժիմ, մեղմ սնն դա կարգ: Հի վան դու թյան է թի ոտ րոպ բուժ ման 
հա մար կի րառ վում է սպե ցի ֆիկ գամ մա-գ լո բու լին, այն նե րարկ վում է մ/մ 
3-12 մլ դե ղա չա փով, 3 օր: Հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քի դեպ քում ա ռա ջին 
օ րը նե րարկ վում է 6-12 մլ դե ղա չա փով, օ րե կան 2 ան գամ՝ 12 ժամ ը նդ մի ջու-
մով, ո րից հե տո՝ օ րը մեկ ան գամ: Հի վան դու թյան ե րկ րորդ ա լի քի դեպ քում 
դե ղո րայ քը կրկ նում են: Որ քան վաղ է նե րարկ վում գամ մա-գ լո բու լի նը, այն-
քան ա րագ է զար գա նում կլի նի կա կան լա վա ցու մը:

 Հա կա վի րու սային ազ դե ցու թյամբ օ ժտ ված պանկ րե ա տիկ ռի բո նուկ լեա-
զան նույն պես կի րառ վում է է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար, այն նշա նա կում են 
մ/մ 30 մգ, յու րա քան չյուր 4 ժա մը մեկ: Բուժ ման տևո ղու թյու նը 4-5 օր է: Է թի-
ոտ րոպ բուժ մա նը զու գա հեռ ան ց է կաց վում նաև պա թո գե նե տիկ և ախ տան-
շա նային բու ժում: Ծանր դեպ քե րում նշա նակ վում են ստե րոիդ ներ, հա կացն-
ցու մային պրե պա րատ ներ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ան ցնում են ար հես-
տա կան շն չա ռու թյան:
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 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ

 Պատ վաս տա նյու թը մատ չե լի է ո րոշ տե ղա ճա րա կային ե րկր նե րում։ 
Եվրո պա կամ Ռու սաս տան այ ցե լու թյուն պլա նա վո րե լիս ան հրա ժեշտ է 
խորհր դակ ցել բժիշկ նե րի հետ և ստա նալ պատ վաս տում։ Նե րարկ ման ե րկ-
րորդ դե ղա չա փից 2 շա բաթ ան ց հայտ նա բեր վում են հա կա մար մին ներ: Կա-
րող են դիտ վել այն պի սի կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են ջեր մու-
թյան բարձ րա ցու մը, տե ղային ռե ակ ցի ա նե րը, տե ղային նև րի տը, թու լու թյու-
նը, գլխա ցա վը, հա ղորդ վել են մի ե լի տի ե զա կի դեպ քեր: 

Ինչ պես տզե րով փո խանց վող այլ վա րակ նե րը, տզային էն ցե ֆա լի տը ևս 
կա րող է կան խար գել վել, ե թե հա մա պա տաս խան հա գուստ կրե լով, ռե պե-
լենտ նե րի կի րառ մամբ բա ցառ վեն տզե րի խայ թոց նե րը: 

Ռիս կի գո տի այ ցե լե լուց հե տո ամ բողջ մար մի նը պետք է զնն ել և մաշ կին 
տզե ր տես նե լիս ան մի ջա պես հե ռաց նել։ Քա նի որ տզե րի թր թուր նե րը շատ 
փոքր են, հնա րա վոր է՝ չն կա տվեն հա գուս տի վրա, ո ւս տի ա ռա ջարկ վում է 
նաև հա գուս տը տաք ջրով լվա նալ։ Տզե րի խայ թո ցից հե տո՝ ա ռա ջին օ րե-
րի ըն թաց քում, ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել դո նո րա կան ի մու նոգ լո բու լի նի 
ներար կում մ/մ 1.5 մլ՝ մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րին, 2 մլ՝ 12-16 տա րե կան-
նե րին և 3 մլ՝ 16 տա րե կա նից բարձր ան ձանց: Ե թե նե րար կու մը կա տար վում 
է ա ռա ջին 96 ժամ վա ըն թաց քում, ա պա նկատ վում է 60-78% ար դյու նա վե-
տու թյուն: Ա լի մեն տար ու ղի ով փո խան ցու մը կա րե լի է կան խել՝ բա ցա ռե լով 
տե ղա ճա րա կային գո տի նե րից բեր ված չպաս տե րի զաց ված կաթ նամ թեր քի 
օգ տա գոր ծու մը։ 
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Ա ՐԵՎՄՏՅԱՆ ՆԵ ՂՈ ՍԻ ՏԵՆԴ (ԷՆ ՑԵ ՖԱ ԼԻՏ) 

Արևմ տյան Նե ղո սի տեն դը (ՀՄԴ-Ա92.3, OIE 8.18) սուր վի րու սային ծագ-
ման հի վան դու թյուն է: Ար ձա նագր վում է ար ևա դար ձային և բա րե խառն 
կլիմա յա կան գո տի նե րում, մինչև 1990-ա կան նե րը մար դու ա ռող ջու թյան 
համար մեծ վտանգ չէր հա մար վում, սա կայն ներ կա յում տա րած ված է ամ-
բողջ աշ խար հում, այդ թվում՝ մի ջերկ րա ծո վյան տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե-
րում՝ ա ռա ջաց նե լով բարձր մա հա ցու թյամբ բռն կում ներ: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հա րու ցի չն ա ռա ջին ան գամ հայ տնա բեր վել է 1937 թվա կա նին Ու գան-

դա յում՝ հի վան դից վերց ված կլի նի կա կան նմուշ նե րում։ 1953 թվա կա նին այն 
հայտ նա բեր վել է Նե ղո սի գե տա բե րա նին՝ թռ չուն նե րի շր ջա նում (ագ ռավ ներ 
և ա ղավ նա կեր պեր)։ Ա ՆՏ-ն չի հա մար վել թռ չուն նե րի հա մար ախ տա ծին 
մինչև 1997 թվա կա նը, ե րբ Իս րայե լում տա րած ված ա վե լի ախ տա ծին շտամն 
ա ռա ջաց րել էր թռ չուն նե րի էն ցե ֆա լիտ ներ և կաթ վա ծա հա րու թյուն ներ։

 Մարդ կանց շր ջա նում դեպ քեր են գրանց վում ար դեն շուրջ 50 տարի: 
Ա ռավել մեծ բռն կում ներ են գրանց վել Իս րայե լում, Հու նաս տա նում, Ռու-
մի նի ա յում, Ռու սաս տա նում և Ա ՄՆ-ո ւմ՝ չվող թռ չուն նե րի ճա նա պար հին։ 
1999-2010 թվա կան նե րին Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դը տա րած վեց Ա ՄՆ-ում 
և ամ բողջ Ա մե րի կա աշխարհամասում, ա ռա ջաց րեց խո շոր բռն կում ներ, 
ո րոնք ցույց տվե ցին, որ տա րա փո խիկ վա րակ նե րի ար մա տա վո րու մը նոր, 
ա ռող ջա պա հա կան լուրջ խն դիր ներ է ստեղ ծում ամ բողջ աշ խար հի հա մար։ 

Ներ կա յում Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դը տա րած ված է ամ բողջ աշ խար-
հում, ար ձա նագր վում է ար ևա դար ձային և բա րե խառն կլի մա յա կան գո տի-
նե րում և հա մար վում է փո խան ցո ղով պայ մա նա վոր ված ա մե նա տա րած ված 
հի վան դու թյուն նե րից մե կը Աֆ րի կա յում, Եվ րո պա յում, Ա սի ա յում, Ա մե րի կա-
յում և Ա վստ րա լի ա յում (ն կար 21)։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դի դեպ քեր 
չեն ար ձա նագր վել, սա կայն մի ջա տա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ըն-
թաց քում հան րա պե տու թյան տա րած քում նմու շառ ված մո ծակ նե րից ան ջատ-
վել է նաև Ա րևմ տյան Նե ղո սի տեն դի վի րու սը: 

Բ նու թյան մեջ Ա րևմ տյան Նե ղո սի վի րու սը պահ պան վում է՝ շր ջա նա ռե-
լով մո ծակ նե րի և թռ չուն նե րի միջև։ Հի վան դու թյու նը կա րող է փո խանց վել 
մո ծակ նե րի, մլակ նե րի, իք սո դային և գա մա զային տզե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
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վա րակ վում են թռ չուն նե րին, կաթ նա սուն նե րին, նաև մար դուն՝ խայ թե լիս։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, հիմ նա կան փո խան ցո ղ են կու լեքս ցե ղի, մաս նա վո րա-
պես Cx. pipiens մո ծակ նե րը: Այդ պատ ճա ռով հի վան դու թյունն ու նի ար տա-
հայտ ված սե զո նայ նու թյուն, ո րը հա մընկ նում է մո ծակ նե րի ակ տի վու թյան 
շր ջա նին (մարտ-հոկ տեմ բեր ա միս ներ)։ Ա վե լի հազ վա դեպ Ա րևմ տյան Նե-
ղո սի տենդ հի վան դու թյու նը տա րած վում է ա րյան փոխ նե րարկ ման, հյուս-
վածք նե րի փոխ պատ վաստ ման, կա թով սնուց ման մի ջո ցով և հղի մո րից՝ 
ե րե խային։ Վա րա կի բնա կան պա հո ցը վա րակ ված թռ չուն ներն ե ն։ Հոդ-
վա ծո տա նի ները ևս հի վան դու թյան բնա կան պա հոց են, քա նի որ կա րող 
են տրան սօ վա րիալ ճա նա պար հով վա րա կը փո խան ցել ի րենց սե րունդ նե-
րին: Եվ րո պա յում, Աֆ րի կա յում, Մեր ձա վոր Ար ևել քում և Ա սի ա յում Ա ՆՏ-ից 
թռ չուն նե րի ան կում հազ վա դեպ է գրանց վում, ի սկ Ա մե րի կա յում վի րու սը 
բարձր ախ տած նու թյուն է դրս ևո րում թռ չուն նե րի հա մար: Վի րու սն ան ջատ-
վել է 250 տե սա կի թռ չուն նե րից: Ա ռա վել զգա յուն են ագ ռավ նե րի ըն տա-
նի քի թռ չուն նե րը (Corvidae): Ձի ե րը, ի նչ պես և մար դիկ, « փա կու ղի» տե րեր 
են, այ սինքն՝ հի վան դու թյան աղ բյուր չեն: Ի նչ պես մարդ կանց, այն պես էլ 
ձի ե րի շր ջա նում կլի նի կա կան ախ տան շան նե րով դեպ քե րը հազ վա դեպ են 
և սո վո րա բար թեթև են ըն թա նում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ձի ե րը ևս կա րող են 
ունենալ նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րում, այդ թվում՝ մա հա ցու էն-
ցե ֆա լո մի ե լիտ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Արևմ տյան Նե ղո սի տեն դի հա րու ցի չը ար բո վի րուս նե րի ֆլա վի վի րուս 

ցե ղից է, պատ կա նում է ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի ֆլա վի վի րի դե ըն տա նիքի 
հա կած նային կոմպ լեք սին: 

Ախ տած նու թյուն 
Արևմ տյան Նե ղո սի տեն դի ա խտած նու թյունն ան բա վա րար է ու սում նա-

սիր ված: Վի րու սը թա փան ցում է օր գա նիզմ մո ծա կի խայ թո ցի տե ղում և հե-
մա տո գեն ճա նա պար հով տա րած վում է՝ ա ռա ջաց նե լով ավ շային հյուս վածք-
նե րի հա մա կար գային ախ տա հա րում (լիմ ֆա դե նո պա թի ա): Վի րու սի ներ թա-
փան ցու մը հե մա տոէն ցե ֆա լիկ պատ նե շով կա րող է ա ռա ջաց նել մե նին գոէն-
ցե ֆա լիտ՝ ու ղե ղի թա ղանթ նե րի և ու ղե ղա նյու թի ախ տա հա րում: 

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը 3-14 օր է: Վա րակ ված մարդ կանց շուրջ 80%-ը որ ևէ 

ախ տան շան չի ու նե նում, 20%-ն ու նե նում է ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այի 
երևույթ ներ: Վա րակ ված նե րից 5-ից 1-ի դեպ քում զար գա նում են կլի նի կա-
կան եր ևույթ ներ. հի վան դու թյու նը սկս վում է սուր, ջեր մու թյու նը բարձ րա նում 
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է 38-40°С, սկս վում է դող, գլ խա ցավ, տա րա ծուն մկա նա ցա վեր, հո դա ցա վեր, 
փս խում, լուծ կամ ցան: Վա րակ ված նե րի 1%-ը կա րող է ու նե նալ ծանր նյար-
դա բա նա կան եր ևույթ ներ՝ էն ցե ֆա լիտ կամ մե նին գիտ, ո րը կա րող է ա վարտ-
վել կո մայով և մա հով: Ա ռա վել հա ճախ ծանր է ըն թա նում ի մուն հա մա կար գի 
խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց և մե ծա հա սակ նե րի հի վան դու թյու նը։ 

Ախ տո րո շում
 Լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը նե րա ռում է ա րյան շի ճու կի կամ ող նու ղե ղային 

հե ղու կի Ա ՆՏ վի րու սի մաս նա հա տուկ IgM հա կա մար մին նե րի հայտնա բեր-
ման հե տա զո տու թյուն։ Դրանք հայտ նա բեր վում են հի վան դու թյան ախ տան-
շան նե րի ի հայտ գա լուց հե տո՝ 3-8-րդ օ րը, և պահ պան վում են 30-ից մինչև 90 
օ ր։ Թեև գրանց վել են IgM հա կա մար մին նե րի ա վե լի եր կա րատև պահ պան-
մամբ դեպ քեր, այ նո ւա մե նայ նիվ հնա րա վոր է դրա կան ար դյունք՝ կապ ված 
ան ցյա լում տա րած վա րա կի հետ։ Ե թե ա րյան նմու շա ռումն ի րա կա նաց վել է 
հի վան դու թյան ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լուց հետո՝ մինչև 8-րդ օ րը, մաս-
նա հա տուկ IgM-ի բա ցա կա յու թյու նը չի բա ցա ռում Ա ՆՏ-ի առ կա յու թյու նը, պա-
հանջ վում է կրկ նա կի հե տա զո տու թյուն։ Մաս նա հա տուկ IgM-ի առ կա յու թյու-
նը շի ճու կում կամ ող նու ղե ղային հե ղու կում վկա յում է սուր վա րա կի մասին, 
բայց հաշ վի է ա ռն վում այլ ֆլա վի վի րուս նե րով պայ մա նա վոր ված խա չաձև 
դրա կան ռե ակ ցի ա նե րի կամ ոչ մաս նա հա տուկ ռե ակ ցի ա նե րի հնա րա վո րու-
թյու նը։ Հե տա զո տու թյան ըն թա ցա կար գի հա մա ձայն՝ հի վան դու թյան սուր և 
ա ռող ջաց ման փու լե րում բո լոր դրա կան ար դյուն քով թես տե րը հաս տատ վում 
են հա կա մար մին նե րի չե զո քաց ման հե տա զո տու թյամբ։ Ա ՆՏ-ի IgG հա կա-
մար մին ներն ի հայտ են գա լիս ան մի ջա պես IgM հա կա մար մին նե րից հե տո, 
օր գա նիզ մում պահ պան վում են տա րի նե րի ըն թաց քում՝ ա ռանց ախ տան շան-
նե րի կամ ախ տան շան նե րով վա րա կի դեպ քում։ Այս պի սով, մի այն IgG հա-
կա մար մին նե րի դրա կան ար դյուն քը թեև վկա յում է տա րած վա րա կի մա սին, 
ան հրա ժեշտ է բա ցա ռել նաև այլ պատ ճառ նե րը։ Վի րու սա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով (ՊՇՌ) հյուս վածք նե րի նմուշ նե րում Ա ՆՏ վի րու սի 
ՌՆԹ-ի հայտ նա բե րու մը կա րող է հաս տա տել ախ տո րո շու մը։ Ի մու նա հիս տո-
քի մի ա կան հե տա զո տու թյամբ ֆոր մա լի նով ֆիքս ված հյուս վածք նե րում կա-
րող է հայտ նա բեր վել Ա ՆՏ-ի հա կա ծին։ Այ նուա մե նայ նիվ, դրա բա ցա սա կան 
ար դյուն քը չի բա ցա ռում վա րա կի առ կա յու թյու նը։ Հա ճախ պա հանջ վում են 
վի րու սի կուլ տու րայի, ի րա կան ժա մա նա կում ՊՇՌ-ի և ի մու նա հիս տո քի մի ա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ։ 

Բու ժում
 Ներ կա յում հի վան դու թյան է թի ոտ րոպ բու ժում չկա, կի րառ վում է ախ տա-

ն շա նային բու ժում: Ծանր մե նին գե ալ ախ տան շան նե րի դեպ քում կի րա ռում 
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են ցա վազր կող ներ, հա կափս խու մային թե րա պի ա, ի ջեց նում ներ գան գային 
ճն շու մը, կան խար գե լում են շն չա ռա կան ան բա վա րա րու թյու նը:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Հա մա ձայն մի ջազ գային մո տե ցում նե րի՝ մարդ կանց շր ջա նում Ա րևմ տյան 

Նե ղո սի տեն դը կան խար գե լվում է ար դյու նա վետ մի ջա տա բա նա կան հս կո-
ղու թյան մի ջո ցով այն տա րածք նե րում, որ տեղ թռ չուն նե րի և ձի ե րի շր ջա նում 
հայտ նա բեր վում է Ա ՆՏ հա րու ցի չը: 

Արևմ տյան Նե ղո սի տեն դով վա րակ վե լուց խու սա փե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է պաշտ պան վել մո ծակ նե րի խայ թո ցից՝ ի նչ պես մո ծակ նե րով փո-
խանց վող այլ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում: Հի վանդ կեն դա նի նե րի հետ 
շփման, սպան դի կամ մսե ղի քի մշակ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է հագ նել 
մե կան գա մյա օգ տա գործ ման ձեռ նոց ներ, պաշտ պա նիչ հա գուստ: Ա րյան 
փոխ նե րարկ ման և օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման դեպ քում ևս պետք է 
նկա տի ու նե նալ վա րա կի փո խանց ման ռիս կը: Ա ՆՏ-ով հի վանդ նե րի բուժ-
ման և խնամ քի, ի նչ պես նաև նրանց նմուշ նե րի լա բո րա տոր հե տա զո տու-
թյուն նե րի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է պահ պա նել վա րա կի հս կո ղու թյան 
կա նոն նե րը:

 Կան խար գե լիչ  պատ վաս տանյութ գո յու թյուն ու նի մի այն ձի ե րի հա մար։

ՃԱ ՊՈ ՆԱ ԿԱՆ ԷՆ ՑԵ ՖԱ ԼԻՏ

 Ճա պո նա կան մո ծա կային էն ցե ֆա լի տը (ՀՄԴ Ա83.0, OIE 8.10) սուր տա-
րա փո խիկ վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է ու ղե ղի թա ղանթ նե րի 
և ու ղե ղա նյու թի ախ տա հար մամբ:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Ճա պո նա կան էն ցե ֆա լիտն ա ռա ջին ան գամ նկա րագր վել է Ճա պո նիա-

յում տե ղի ու նե ցած մեծ բռն կու մից հե տո (ը նդգրկ վել է շուրջ 6125 մարդ, 
մա հա ցել է 80%-ը): Հա րու ցիչն ա ռա ջին ան գամ նկա րագր վել է 1930-ա կան 
թվա կան նե րին: Ռու սաս տա նում մո ծա կային էն ցե ֆա լի տի ա ռա ջին դեպ քերը 
գրանց վել են 1938-1939 թվա կան նե րին Պրի մորյե ում: Ճա պո նա կան էն ցե-
ֆալի տի վի րուսը հա մար վում է Ա սի ա յում էն ցե ֆա լիտ նե րի ա մե նա տա րած-
ված հա րու ցի չը: Հի վան դու թյու նը հան դի պում է Ա սի այի ո ղջ տա րած քում և 
Խա ղաղ օվ կի ա նո սի ա րևմ տյան շր ջան նե րում (ն կար 22): ՃԷ վի րու սի տե ղա-
կան փո խան ցու մ Աֆ րի կա յում, Եվ րո պա յում կամ Ա մե րի կա յում չի հայտ նա-
բեր վել: Փո խան ցվու մ է հիմ նա կա նում գյու ղատն տե սա կան տա րածք նե րում՝ 
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հա ճախ կապ ված բրն ձի մշակ ման և ջր հե ղեղ նե րի հետ: Ա սի այի ո րոշ շրջան-
նե րում այս է կո լո գի ա կան պայ ման նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ նաև քա-
ղա  քային կենտ րոն նե րում կամ նրանց հա րա կից տա րածք նե րում: Ա սի այի 
ա փա մերձ շր ջան նե րում փո խան ցու մը սե զո նային է, և մարդ կանց հի վան դա-
ցու թյու նը սո վո րա բար ա ռա վե լա գույնս բարձ րա նում է ամ ռա նը և աշ նա նը: 
Մերձ արևա դար ձային և ար ևա դար ձային շր ջան նե րում սե զո նային փո խան-
ցու մը տա տան վում է՝ կախ ված հոր դա ռատ ան ձրև նե րից և ո ռոգ ման գոր ծըն-
թա ցից, և կա րող է եր կա րաձգ վել կամ նույ նիսկ տևել ամ բողջ տա րի:

 Տե ղա ճա րա կային ե րկր նե րում, որ տեղ մե ծա հա սակ ներն ար դեն ու նեն 
ի մու նի տետ, ՃԷ-ն նախ և ա ռաջ ե րե խա նե րի հի վան դու թյուն է: Ճա նա պար-
հոր դու թյուն նե րի հետ կապ ված՝ հի վան դու թյու նը կա րող է հան դի պել ցան-
կա ցած տա րի քի մարդ կանց շր ջա նում: Ա սի ա յում զբո սաշր ջիկ նե րի մե ծա-
մաս նու թյան հա մար վտանգն այն քան էլ մեծ չէ, բայց կախ ված է տա րած-
քից, այն տեղ գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծից, սե զո նից և գոր ծու նե ու թյան 
տե սա կից: Ոչ տե ղա ճա րա կային ե րկր նե րից Ա սի ա  այ ցե լող նե րի շր ջա նում 
ՃԷ-ի ը նդ հա նուր տա րած վա ծու թյու նը գնա հատ վում է 1 մի լի ոն մար դուն՝ 1 
դեպք սկզ բուն քով: Բայց և այն պես, ներ գաղ թյալ ներն ու ճա նա պար հորդ նե-
րը, ո րոնք եր կար ժա մա նակ են բնակ վում ՃԷ վի րու սի ակ տիվ փո խանց ման 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում, ու նեն նույն ռիս կը, ի նչ ըն կալ տե ղաբ նակ նե րը 
(1 տար վա ըն թաց քում 100000 ե րե խայի շր ջա նում 5-50 դեպք): Զբո սաշր ջիկ-
ները կա րող են բարձր ռիս կի ենթարկվել ան գամ կար ճատև այ ցի ըն թաց քում, 
ե թե փո խանց ման ակ տիվ սե զո նի ե րե կո յան ժա մե րին գտն վեն գյու ղա կան 
վայ րե րում: Մինչև 1 ամ սով այ ցե լող նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում քա ղա քային 
վայ րե րում են լի նում, ա վե լի քիչ են են թարկ վում վա րակ ման վտան գին: Ո րոշ 
էն դե միկ շր ջան նե րում, չնա յած բնա կան ի մու նի տե տի կամ պատ վաս տում նե-
րի շնոր հիվ տա րեց մարդ կանց շր ջա նում քիչ են հի վան դաց ման դեպ քե րը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ՃԷ վի րու սը շա րու նա կում է շր ջա նա ռել բնու թյան մեջ: Այս-
պի սով, հի վան դու թյան խո ցե լի խումբ են ճա նա պար հորդ նե րը: 

ՃԷ վի րու սը մարդ կանց փո խանց վում է վա րակ ված մո ծա կի խայ թոցի 
մի ջո ցով: Փո խան ցող ներն են մո ծակ նե րը (Culex pipiens, Culex trithaenio-
rhynchus, Aedes togoi, Aedes japonicus): Վի րու սը շր ջա նա ռում է բնու թյան մեջ 
(էնզոո տիկ ցիկլ) մո ծակ նե րի և ող նա շա րա վոր տե րե րի, հատ կա պես խո զե րի 
և ճահ ճային թռ չուն նե րի միջև: Մար դիկ հա մար վում են պա տա հա կան կամ 
փա կու ղի տե րեր, ո րով հետև սո վո րա բար չեն զար գաց նում և ա պա հո վում 
մո ծակ նե րին վա րա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ վի րու սե մի այի մա կար դա կը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի հա րու ցի չը ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուս է, 

ո րը պատ կա նում է ֆլա վի վի րի դե (Flaviviridae) ըն տա նի քին, ֆլա վի վի րուս 



60 | Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում

(Flavivirus) ցե ղին, մտ նում է ար բո վի րուս նե րի խմ բի մեջ, և նման է Ա րևմ տյան 
Նե ղոսի տեն դի և Սենտ Լո ւի սի էն ցե ֆա լիտ նե րի վի րուս նե րին: Ե ռաց նե-
լիս վի րու սը պահ պան վում է 2 ժամ վա ըն թաց քում, է թիլ սպիր տը, ե թե րը և 
ա ցե տոնն ը նկ ճում են հա րուց չի ակ տի վու թյու նը 3 օր հե տո: Վի րու սը եր կար 
պահ պան վում է լի ո ֆի լի զաց ված վի ճա կում: Ցածր ջեր մաս տի ճա նային պայ-
ման նե րում կա րող է կեն սու նակ մնալ մեկ տա րուց ա վե լի:

Ախ տած նու թյուն
 ՃԷ վի րու սի հա մար մուտ քի դուռ է մաշ կը: Վի րու սի տա րա ծու մը կա րող 

է ըն թա նալ ի նչ պես հե մա տո գեն, այն պես էլ պե րինև րալ ճա նա պար հով: 
Վիրուսի հե տա գա բազ մա ցու մը տե ղի է ու նե նում, ե րբ այն թա փան ցում է 
գլխու ղե ղի պա րեն խի մա: Ծանր դեպ քե րում նկատվում են վա րա կի կենտ-
րո նա ցում (գե նե րա լի զա ցի ա) և վի րու սի վե րար տադ րում ի նչ պես նյար դային 
հա մա կար գում, այն պես էլ դրա սահ ման նե րից դուրս: Նեյ րոն նե րում կու տակ-
վե լուց հե տո վի րու սը կր կին հայտն վում է ա րյան մեջ, ո րից հե տո ի հայտ են 
գա լիս հի վան դու թյան կլի նի կա կան ախ տան շան նե րը:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 ՃԷ վի րու սով վա րակ ված մարդ կանց մեծ մա սի հի վան դու թյունն ըն թա-

նում է ա ռանց ախ տան շան նե րի: Վա րակ վածների 1%-ն ու նե նում է կլի նի կա-
կան ախ տան շան նե րով ըն թա ցող հի վան դու թյուն: Գաղտ նի շր ջա նը տևում 
է 5-15 օր: Սուր էն ցե ֆա լի տը հա մար վում է ՃԷ վի րու սային վա րա կի ա մե նա-
տա րած ված կլի նի կա կան դրս ևո րու մը: Հնա րա վոր են նաև հի վան դու թյան 
այն պի սի թեթև ձևեր, ի նչ պի սիք են ա սեպ տիկ մե նին գի տը կամ չտար բե րակ-
ված տեն դը: Հի վան դու թյու նը սո վո րա բար սկսվում է հան կար ծա կի՝ բուռն, 
հա րա ճող ը նդ հա նուր վա րա կային ախ տան շան նե րով, տեն դի, գլ խա ցա վի 
և փս խում նե րի ա ռա ջա ցու մով: Կա րող են լինել նա խան շա նային եր ևույթ-
ներ՝ ը նդ հա նուր թու լու թյուն, քն կո տու թյուն, աշ խա տու նա կու թյան ան կում: 
Եր բեմն հան դի պում են ե րկ տե սու թյուն (դիպ լո պի ա), տե սո ղու թյան սրու-
թյան ի ջե ցում, խոս քի խան գա րում ներ, դի զու րիկ խան գա րում ներ: Հո գե կան 
կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն նե րը, կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար-
գի խան գա րում նե րը, ը նդ հա նուր թու լու թյու նը և շար ժո ղա կան խան գա րում-
նե րը կա րող են զար գա նալ հա ջորդ օ րե րի ըն թաց քում: Հի վան դու թյան կլի-
նի կա կան պատ կե րում տար բե րում են մի շարք հա մախ տա նիշ ներ, ո րոնք 
կա րող են զու գակց վել: Ին ֆեկ ցի ոն-տոք սիկ հա մախ տա նի շը բնո րոշ վում է 
ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այի ախ տան շան նե րով՝ նվա զա գույն նյար դա բա-
նա կան փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում: Մե նին գե ալ հա մախ տա նի շը ըն թա-
նում է շճային մե նին գի տի ձևով: Նաև հան դի պում են ցն ցու մային, կոճ ղե-
զային (բուլ բար), կո մա տոզ (90% մա հա ցու թյուն), մա հա ք նային (լե թար գիկ), 
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ա մեն տիվ-հի պեր կի նե տիկ և հե մի պա րե տիկ հա մախ տա նիշ նե րը: Հի վան-
դու թյան ըն թաց քի ծան րու թյու նը և դրա դրս ևո րում նե րի բազ մաձ ևու թյունը 
(պոլի մոր ֆիզ մը) պայ մա նա վոր ված են ու ղե ղի ախ տա հար ման ա ռանձ-
նահատ կու թյուն նե րով: Մա հա բե րու թյու նը մոտ 20-30% է: Կեն դա նի մնա ցող-
ներն ա պա քին վում են շատ դան դաղ՝ եր կա րատև աս թե նիկ գան գատ նե րով, 
30-50%-ի շր ջա նում մնում են լուրջ նյար դա բա նա կան, ճա նա չո ղա կան կամ 
հո գե բա նա կան բար դու թյուն ներ:

 Բու ժում
 Ճա պո նա կան էն ցե ֆա լի տի է թի ոտ րոպ բու ժում չկա, ի րա կա նաց վում է 

պա թո գե նե տիկ բու ժում: Թե րա պի ան բաղ կա ցած է օ ժան դակ խնամ քի ճիշտ 
կազ մա կեր պու մից և բար դու թյուն նե րի բուժ ման կուր սից:

 Քա նի որ հի վանդ նե րը վա րա կիչ չեն, նրանց չեն մե կու սաց նում:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Եվ րո պա յում կի րառ վում են ՃԷ 2 տե սա կի պատ վաս տա նյութեր՝ 

FSME-IMMUN (Բակս տեր, Ա վստ րի ա) և Encepur՝ Էն ցե պուր (Նո վար տիս, Գեր-
մա նի ա): Ռու սաս տա նում կի րառ վում են ռու սա կան ար տադ րու թյան 2 այլ 
ի նակ տի վաց ված պատ վաս տա նյութեր: Ի մու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րը ցույց են տվել, որ այս պատ վաս տա նյու թե րը կա րող են ա պա հո վել խա-
չաձև պաշտ պա նու թյուն ՃԷ վի րու սի բո լոր 3 են թա տի պե րից, և պատ վաս-
տա նյու թե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 95%-ից բարձր է: 

Քա նի որ պատ վաս տում նե րի շար քը պա հան ջում է 6 և ա վե լի ա միս, ճա-
նա պար հորդ նե րի մեծ մա սը տե ղա ճա րա կային շր ջան նե րում գե րա դա սում 
է կի րա ռել մո ծակ նե րի խայ թոց նե րից պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ՝ ի նչ պես 
մոծակ նե րով պայ մա նա վոր ված այլ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում: 
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 Ռի կետ ցի ոզ նե րը (A75-A79) մար դու և կեն դա նի նե րի սուր վա րա կիչ հի-
վան դու թյուն նե րի խումբ են: Ռի կետ ցի ոզ նե րի շար քին են պատ կա նում հա-
մա ճա րա կային բծա վոր տի ֆը, լվային բծա վոր տի ֆը, հյու սի սա սի ա կան 
տզային բծա վոր տի ֆը, մար սե լյան տեն դը, Քյու տեն դը և այլն: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Վ տան գի տակ են տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րի և՛ եր կա րա ժամ կետ, 

և՛ կար ճա ժամ կետ այ ցե լու նե րը։ Փո խանց ման ռիսկն ա ռա վել բարձր է գար-
նան և ամ ռան ա միս նե րին (ե րբ լվե րը և տզե րն ա ռա վել ակ տիվ են) դր սում 
գտնվե լիս։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, վա րա կի փո խան ցու մը հնա րա վոր է տար վա 
բո լոր ե ղա նակ նե րին։ Քա նի որ ռի կետ ցի ա նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան-
դու թյուն նե րի գաղտ նի շր ջա նը 5-14-օր է, ճա նա պար հորդ նե րի հի վան դու-
թյան ախ տան շան նե րը դրս ևոր վում են տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րից վե-
րա դառ նա լուց 1-2 շա բաթ ան ց։ Չնա յած նրան, որ հիմ նա կա նում ախ տո րոշ-
վում է ռի կետ ցի ոզ բծա վոր տենդ կամ տի ֆե րի խմ բի հի վան դու թյուն, կա րող 
են հան դի պել բազ մա կի այլ ռի կետ ցի ոզ ներ, նե րա ռյալ՝ նոր ի հայտ ե կող։

 Ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի հետ կապ ված տզային բծա վոր տենդն ա ռա-
վել հա ճախ հան դի պող ռի կետ ցային ծագ ման հի վան դու թյունն է։ Հա րա-
վային Աֆ րի կա յում թփուտ նե րի մեջ զբոս նե լով՝ սա ֆա րի ի մաս նա կից նե րը, 
որ սորդ նե րը, է կո տու րիստ նե րը ռիս կի տակ են տզե րի խայ թո ցի ա ռու մով, 
քա նի որ ա ռա վել հա ճախ ճա նա պար հորդ նե րն են վա րակ վում ռի կետ ցի-
ա նե րով պայ մա նա վոր ված տզային բծա վոր տեն դով։ Ա վե լի հազ վա դեպ է 
գրանց վում մի ջերկ րա ծո վյան բծա վոր տեն դը, սա կայն դրա տա րա ծա գո-
տին ա վե լի լայն է, նե րա ռում է Եվ րո պայի, Աֆ րի կայի, Հնդ կաս տա նի, Մի-
ջին Ար ևել քի շր ջան նե րը։ Ժայ ռոտ լեռ նե րի բծա վոր տեն դը (հայտ նի է նաև 
որ պես բրա զի լա կան բծա վոր կամ այլ տե ղա նու նով տենդ) ար ձա նագր վում 
է Ա րևմ տյան Հեմփ շի րում, Կա նա դա յում, Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե-
րում, Մե քսի կա յում, Կենտ րո նա կան և Հա րա վային Ա մե րի կայի մի շարք այլ 
ե րկր նե րում, ներառյալ Ար գեն տի նան, Բրա զի լի ան, Կո լում բի ան, Կոս տա-
Ռի կան և Պա նա ման։ Հայտ նի են հի վան դու թյան բնա կան օ ջախ ներ ի նչ պես 
գյու ղա կան վայ րե րում, այդ պես էլ քա ղաք նե րում: Ա ռան ձին ըն տա նիք նե րում 
հի վան դու թյան բռն կում նե րը պայ մա նա վոր ված են տզե րի կու տա կում նե րով։ 
Զբո սան քի, ձկ նոր սու թյան, որ սոր դու թյան, դր սում գի շե րե լու, գյու ղատն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում շնե րի հետ շփու մը մե ծաց նում է վա րա կի 
տա րած ման ռիս կը։ 
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Ցու ցու գա մու շի տեն դը (Scrub typhus, թփուտ նե րի տիֆ), ո րը փո խանց-
վում է Trombiculidae տզե րով, տե ղա ճա րա կային է Հյու սի սային Ճա պո նի ա-
յում, Հա րա վային Ա սի ա յում, Խա ղաղ օվ կի ա նո սի ա րևմ տյան կղ զի նե րում, 
Հյու սի սային Ա վստ րա լի ա յում, Չի նաս տա նում, Հա րա վային և Կենտ րո նա-
կան Ռու սաս տա նում, Հնդ կաս տա նում, Շրի Լան կա յում, որ տեղ տա րե կան 
ա վե լի քան 1 մլն դեպք է ար ձա նագր վում։ Ա ռա վել հա ճախ դեպ քե րը պայ-
մա նա վոր ված են քա ղա քում և գյու ղա կան վայ րե րում բա ցօ թյա գոր ծու նեու-
թյամբ։ 

R. typhi և R. felis ռի կետ ցի ոզ նե րը, ո րոնց փո խան ցող նե րը լվերն են, տա-
րած վում են հիմ նա կա նում կր ծող նե րի մի ջո ցով, վա ղուց են գրանց վել ար-
ևա դար ձային ե րկր նե րում, հատ կա պես նա վա հանգս տային քա ղաք նե րում և 
ծո վափ նյա վայ րե րում։ Մար դիկ վա րակ վում են լվե րով վա րակ ված կա տու-
նե րի, շնե րի, կի սաըն տա նի կեն դա նի նե րի հետ շփ ման հետ ևան քով՝ այ ցե լե-
լով տե ղա ճա րա կային տա րածք ներ կամ գի շե րե լով կր ծող նե րի ար գա սիք-
նե րով բա ղարկ ված վայ րե րում։ Լվե րով պայ մա նա վոր ված տի ֆի դեպ քեր 
գրանց վում են ճա նա պար հորդ նե րի շր ջա նում՝ Հա րա վար ևե լյան Ա սի ա յում, 
Աֆ րի կա յում, մի ջերկ րա ծո վյան ա վա զա նում, Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ-
նե րում՝ Հա վա յան կղ զի նե րում, Կա լի ֆոռ նի ա յում, Տե խա սում։

R. akari-ն փո խանց վում է տնային մկ նե րի տզե րով, ա ռա ջաց նում է ռի-
կետ ցի ալ ցան, լայ նո րեն տա րած ված է Ո ւկ րաի նայի, Հա րա վային Աֆ րի կայի, 
Կո րե այի, Բալ կան նե րի, Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի քաղաք նե րում։ 
Հի վան դու թյան բռն կում ներ են լի նում վա րակ ված կր ծող նե րի հետ շփու մից 
հե տո, ա ռա վել հա ճախ՝ դրանց ա կա րի ցիդ նյու թե րով մշա կե լուց հե տո, ե րբ 
տզե րը ստիպ ված են լի նում ո րո նել նոր տե րեր, այդ թվում՝ մարդ կանց շր ջա-
նում։ Տզե րը կա րող են տե ղա փոխ վել նաև վայ րի մկ նե րի վրա։

 Տե ղա ճա րա կային տի ֆով, ո րի հա րու ցիչն է R. prowazekii-ն, զբո սաշր ջիկ-
նե րը հազ վա դեպ են հի վան դա նում, բայց այն կա րող է գրանց վել փախստա-
կան նե րի շր ջա նում կամ աղ քատ հա մայնք նե րում, ե թե կան ոջ լո տու թյան 
դեպ քեր։ Բռն կում նե րն ա ռա վել հա ճախ են ցուրտ ե ղա նա կին։

 Ճա նա պար հորդ ներն ա ռա վել մեծ ռիս կի են են թարկ վում այն դեպ քե-
րում, ե թե այ ցե լում են ա ռանց մշ տա կան բնա կու թյան ա նօթ ևան մարդ կանց, 
աղ քատ բնա կա վայ րեր, փախս տա կան նե րի ճամ բար ներ, պա տե րազ մա կան 
կամ բնա կան ա ղետ նե րի վայ րեր։

Տե ղա ճա րա կային ակ տիվ օ ջախ ներ հայտ նի են Ան դե րում՝ Հա րա վային 
Ա մե րի կա յում, Աֆ րի կայի ո րոշ ե րկր նե րում, նե րա ռյալ Բու րուն դին, Ռո ւան-
դան, Ե թով պի ան։ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում ոջ լային տե ղա ճա րա կային 
տիֆը հա ճախ չի գրանց վում, բայց առ կա են զոո նոզ պա հոց նե րը՝ սկյուռ-
ները, և վայ րի բնու թյան մեջ գրանց վում են սպո րա դիկ դեպ քեր։ R. prowazekii 
տզե րով պայ մա նա վոր ված պա հոց նե ր կան Ե թով պի ա յում, Մե խի կո յում, 
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Բրա զի լի ա յում, սա կայն բնու թյան մեջ վի րու սը փո խանց ե լու ա ռու մով տզե րի 
դերն ան նշան է։ 

Էռ լի խի ոզ (Ehrlichiosis) և ա նապ լազ մոզ (Anaplasmosis) տզե րով պայ մա-
նա վոր ված վա րակ նե րը հա ճախ հան դի պում են Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում։ 
Ա ռա վել հա ճախ հան դի պող հա րու ցիչ ներն են՝ E. chaffeensis և A. phagocy-
tophilum։ Ehrlichia and Anaplasma ախ տա ծին նե րի տար բեր տե սակ նե րը հան-
դի պում են Եվ րո պա յում, Ա սի ա յում, Հա րա վային Ա մե րի կա յում, Neoehrlichia 
mikurensis ախ տա ծի նը՝ Եվ րո պա յում, Ա սի ա յում, Աֆ րի կա յում։ Sennetsu տեն-
դը, ո րի պատ ճա ռը Neorickettsia sennetsu հա րու ցիչն է, հան դի պում է Ճա պո-
նի ա յում, Մա լա յզի ա յում և այլ վայ րե րում։ Վա րա կի փո խան ցու մը պայ մա նա-
վոր ված է ա ռանց թեր միկ մշակ ման վա րակ ված ձկ նե ղե նի օգ տա գործ մամբ։

 Տա րած վում են էկ տո մա կա բույծ նե րի՝ լվե րի, ո ջիլ նե րի, տզե րի խայ թո ցի 
մի ջո ցով, դրանց օր գա նիզ մի հե ղուկ նե րով կամ ար տա թո րան քով մաշ կի բա-
ղարկ ման մի ջո ցով։ Վա րա կի փո խան ցու մը հնա րա վոր է նաև շաղ կա պե նու 
մի ջո ցով կամ ներշն չե լով։ Մաս նա հա տուկ փո խան ցող նե րը ներ կա յաց ված են 
ա ղյու սակ 1-ում։ Գրանց վում են ա րյան փոխ նե րարկ մամբ կամ օր գան ների 
փոխ պատ վաստ ման մի ջամ տու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դու-
թյան դեպ քեր, սա կայն դրանց թի վը մեծ չէ։

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Ռի կետ ցի ա նե րը փոքր ման րէ ներ են, ո րոնք մա կա բու ծում են մի ջատ նե րի 

և տզե րի ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գի է պի թե լային բջիջ նե րի մեջ։ Մի 
քա նի տե սա կի ռի կետ ցի ա ներ, ը նկ նե լով մար դու օր գա նիզմ, ա ռա ջաց նում են 
ծանր հի վան դու թյուն ներ։ Նկա րագր ել է Հ. Թ. Ռի քեթ սը (1871-1910 թթ.), ո րը 
1909 թվա կա նին լա բո րա տոր փոր ձե րի մի ջո ցով ան ջա տել և նկա րագ րել է 
ժայ ռոտ լեռ նե րի տեն դի հա րուց չին։ Նույն տա րում Շ. Նի կո լը բա ցա հայտ ել է 
բծա վոր տի ֆի հա րու ցի չը։

 Ռի կետ ցի ա նե րը, ի նչ պես և վի րուս նե րը, ներբջ ջային մա կա բույծ ներ են՝ 
բա ցա ռու թյամբ խրա մա տային տեն դի հա րուց չի (Rochalimaea quintana), ո րը 
կա րող է գո յատ ևել բջ ջից դուրս կամ ար հես տա կան մի ջա վայ րում։ Ռի կետ-
ցի ա նե րը հա մար վում են ման րէ ներ, քա նի որ ու նեն ման րէ նե րին բնո րոշ ներ-
քին կա ռուց վածք և ար տա քին թա ղանթ։ Վա րակ ված հոդ վա ծո տա նի նե րից 
ռի կետ ցի ա նե րի փո խան ցու մը մար դուն հիմ նա կա նում խայ թո ցի մի ջո ցով է։ 
Հոդ վա ծո տա նի նե րի շր ջա նում ռի կետ ցի ա նե րը կա րող են փո խան ցվել ի նչ-
պես վա րակ ված ձվիկ նե րի (տ րան սօ վա րի ալ), այն պես էլ մի ջան կյալ տե րե-
րի՝ կր ծող նե րի կամ շնե րի մի ջո ցով, ո րոնց օր գա նիզ մում վա րակն ըն թա նում 
է գաղտ նի ձևով: Բծա վոր տի ֆի դեպ քում մար դը կա րող է հան դի սա նալ որ-
պես պա հոց, և բա րեն պաստ պայ ման նե րում հի վան դու թյու նը կա րող է ա ռա-
ջաց նել բռն կում ներ։ 
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Ռի կետ ցի ո զային վա րակ նե րը պայ մա նա վոր ված են Rickettsia, Orientia, 
Ehrlichia, Neorickettsia, Neoehrlichia և Anaplasma ցե ղե րի տար բեր ման րէ ներով։

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Ռի կետ ցի ոզ նե րը դժ վար են ախ տո րոշ վում նույ նիսկ փոր ձա ռու մաս նա-

գետ նե րի կող մից։ Կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի դեպ քում նկա րագ րում են 
տար բեր ծան րու թյան հի վան դու թյու ններ, սա կայն ժայ ռոտ լեռ նե րի բծա վոր 
տեն դի, մի ջերկ րա ծո վյան բծա վոր տեն դի, թփուտ նե րի տի ֆի և տե ղա ճա-
րակային տի ֆի դեպ քում կա րող է կյան քի հա մար վտանգ ներ կա յաց նել և 
չբուժ վե լու դեպ քում՝ 20%–60% դեպ քե րում մա հա ցու ե լք ու նե նալ։ 

Կ լի նի կա կան նկա րա գի րը տար բեր է՝ կախ ված հա րուց չից և հի վան դի 
վի ճա կից, այ նո ւա մե նայ նիվ, շատ դեպ քե րում ախ տան շան նե րը բնո րոշ են. 
1-2 շա բա թում զար գա նում է տենդ, գլ խա ցավ, հյու ծում, ցան, սրտ խառ նոց և 
փս խում։ Ո րոշ ռի կետ ցի ոզ նե րի դեպ քում առ կա է մա կու լո պա պու լյար, վե զի-
կու լյար կամ պե տե խի ալ ցան, խո ցեր և տզի խայ թո ցի տե ղում՝ կեղ ևա կա լում։ 
Աֆ րի կյան տզային տենդն ա վե լի մեղմ ըն թացք ու նի, քան այլ ռի կետ ցի ոզ 
տեն դե րը, բայց բու ժու մը պար տա դիր է: Կաս կա ծե լի է հա մար վում տեն դով, 
գլ խա ցա վով, մկա նա ցա վով կամ թե փու կա վոր ցա նի առ կա յու թյամբ ըն թա-
ցող դեպ քը՝ հա րա վաֆ րի կյան տա րա ծաշր ջան այ ցե լե լուց հե տո։ Մի ջերկ րա-
ծո վյան բծա վոր տեն դը կյան քի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող ռի կետ ցի ոզ է 
և ախ տո րոշ վում է, ե թե հի վանդ նե րն ու նեն ցան, տենդ կամ խո ցեր և կեղ ևա-
կա լում, այ ցե լել են մի ջերկ րա ծո վյան ե րկր ներ կամ հա րա վաֆ րի կյան տա-
րա ծաշր ջան։

Ժայ ռոտ լեռ նե րի բծա վոր տեն դը բնո րոշ վում է տեն դով, գլ խա ցա վով, 
սրտ խառ նո ցով, ո րո վայ նի շր ջա նում ցա վե րով, ցա նով՝ ա ռանց կեղ ևա կալ-
ման։ Թփուտ նե րի տի ֆը ախ տո րոշ վում է հի վանդ նե րի Ա սի ա կա տա րած 
ո ւղևո րու թյու նից հե տո՝ տեն դի, գլ խա ցա վի, մկա նա ցա վի, կաշ վե թե փե րի կամ 
հա զի, լիմ ֆա դե նո պա թի այի, էն ցե ֆա լի տի առ կա յու թյան դեպ քում։ Մկնային 
կամ տե ղա ճա րա կային տի ֆի դեպ քե րում հա ճախ հան դի պում է ուժեղ, սա-
կայն ոչ մաս նա հա տուկ տենդ, 50% դեպ քե րում՝ ցա նով ու ղեկց վող։ Էռ լի խի ո զի 
և ա նապ լազ մո զի դեպ քում՝ ախ տո րոշ վում են այն հի վանդ նե րը, ո րոնց ջեր մու-
թյան բարձ րա ցու մն ու ղեկց վում է լեյ կո պե նի այով, տրոմ բո ցի տո պե նի այով և 
լյար դի տրան սա մի նազ նե րի չա փա վոր կամ զգա լի բարձ րա ցու մով։ 

Ախ տո րո շում 
Ախ տո րո շու մը հիմն ված է կլի նի կա կան նկա րագ րի և շճա բա նա կան հե-

տա զո տու թյուն նե րի վրա։ Շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա պա ցու ցո-
ղա կան ու ժը պայ մա նա վոր ված է հի վան դու թյան սուր և ա ռող ջաց ման փու լե-
րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հա մե մա տա կան 
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մեկ նա բա նու թյամբ (տիտ րի ≥ 4 բարձ րա ցումն ախ տո րո շիչ է), ՊՇՌ հե տա-
զո տու թյուն նե րը և ի մու նա հիս տո քի մի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ևս կի րա-
ռելի են, բայց կախ ված են ներ կա յաց ված նմու շի ո րա կից։ ՊՇՌ հե տա զո տու-
թյան և մաս նա հա տուկ ախ տո րոշ ման հա մար ան հրա ժեշտ են թե փուկ նե րը, 
վեր քի քե րու կը կամ բի ոպ տա տը։ Ե թե կաս կած վում է էռ լիխիոզ կամ ա նա-
պ լազ մոզ, ա րյան նմու շի ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը նա խընտ րե լի ախ տո րո շիչ 
թեստ է։ Նախ նա կան ախ տո րոշ ման հա մար կար ևոր է այ տուց նե րի առ կա յու-
թյու նը։ 

Բու ժում
 Ռի կետ ցի ո զի բու ժու մը սկս վում է հի վան դու թյան կաս կա ծի դեպ քում՝ 

ա ռանց լա բո րա տոր հաս տատ ման, քա նի որ հնա րա վոր է հի վան դու թյան 
ա րագ զար գա ցու մը։ Ան հե տաձ գե լի բուժ ման կուր սը տետ րա ցիկ լի նով և 
դոք սի ցիկ լի նով ա ռա ջարկ վում է բո լոր տա րի քային խմ բե րի հա մար։ Լայն 
սպեկտ րի այլ հա կա բի ո տիկ ներ կի րա ռե լի չեն։ Ո րոշ դեպ քե րում քլո րամ-
ֆե նի կոլ դե ղա մի ջո ցը կա րող է այ լընտ րանք լի նել, սա կայն այն ա սո ցաց-
վում է մահ վան ել քե րի թվի բարձ րաց ման հետ՝ R. Rickettsii-ի դեպ քում։ Ո րոշ 
տա րածք նե րում նկա րագր վում է տետ րա ցիկ լին-կա յուն թփուտ նե րի տիֆ 
(ա զիտ րո մի ցի նն այ լընտ րան քային դե ղա մի ջոց է)։ Anaplasma phagocytophi-
lum վա րա կը զգա յուն է րի ֆամ պի ցին դե ղա մի ջո ցի նկատ մամբ, ո րը նա խա-
տես ված է նաև հղի հի վանդ նե րի հա մար։ Բու ժու մը նշա նակ վում է՝ տար բեր 
պատ ճա ռային գոր ծոն ներ դի տար կե լուց հե տո։

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Ռի կետ ցի ոզ նե րի կան խար գել ման հա մար պատ վաս տա նյութ չկա։ Կան-

խար գել ման նպա տա կով, ի նչ պես նաև ա ռանց ախ տա նիշ նե րի ըն թա ցող հի-
վան դու թյան դեպ քում, հա կա բի ո տիկ ներ չեն նշա նակ վում։

 Տե ղա ճա րա կային տա րածք ներ այ ցե լե լիս ճա նա պար հորդ նե րը ի րա զեկ-
վում են հոդ վա ծո տա նի նե րի՝ լվե րի, տզե րի, ո ջիլ նե րի խայ թոց նե րից, ի նչ պես 
նաև կեն դա նի պա հոց կեն դա նի նե րի հետ շփու մից խու սա փե լու մի ջոց նե րի 
վե րա բե րյալ: Ա ռա ջարկ վում է նաև կրել հա մա պա տաս խան հա գուստ, օգ տա-
գոր ծել մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով մշակ ված հա գուստ, օգ տա գոր ծել քսուք-
ներ։ Ռիս կը նվա զեց նե լու հա մար ու շադ րու թյուն է դարձ վում ի նք նազնն մա նը՝ 
տե ղա ճա րա կային տա րածք այ ցե լե լուց հե տո։ Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում-
ներն ա ռա վել կար ևոր են այն դեպ քե րում, ե րբ թու լա նում է ի մու նի տե տը, և 
մար դը դառ նում է խո ցե լի վա րա կի նկատ մամբ։
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Քյու տեն դը (Q-fever) (ՀՄԴ-A78) լայն տա րա ծում ու նե ցող, զոո նոզ, 
բնա կան օ ջա խային վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ըն թա նում է սուր 
կամ քրո նիկ ձևով: Հի վան դու թյունն ա ռա ջաց նում է կա յուն, եր կա րատև 
ի մու  նի տետ:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Քյու տենդ հի վան դու թյունն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր ել է Էդ վարդ 

Դե րի կը 1935 թվա կա նին՝ Ա վստ րա լի այի Քո ւինս լանդ նա հան գի սպան դա-
նո ցի աշ խա տող նե րի շր ջա նում: 1937 թվա կա նին Ֆ. Բուր նե տը Քյու տեն դի 
հա րու ցիչն ան ջատ ել է հի վան դի ա րյու նից և դա սա կարգ ել որ պես Բուր նետի 
ռի կետ ցի ա: 1938 թվա կա նին Ա ՄՆ-ո ւմ Կոք սն և Գոր դո նը պար զա բան ել են 
վա րա կի փո խանց ման ու ղի նե րը, հայտ նա բե րել են փո խան ցո ղին, տզից ան-
ջատ ել են հա րու ցի չը, ո րո շել վա րա կի հիմ նա կան պա հոց նե րը (տ նային կեն-
դա նի նե ր):

 Հի վան դու թյունն ամ բողջ աշ խար հում լայն տա րա ծում ու նի, բա ցա ռու-
թյամբ Նոր Զե լան դի այի: Խո շոր բռն կում ներ են նկա րագր վել Շվեյ ցա րի ա-
յում, Մեծ Բրի տա նի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ֆրան սի ա յում, Շոտ լան դի ա յում: 
Մինչ այժմ հայտ նի ա մե նա մեծ բռն կու մը՝ շուրջ 4000 հի վան դա ցած նե րով, 
ար ձա նագր վել է 2007-2010 թվա կան նե րին Նի դեռ լանդ նե րում՝ այ ծե րի ֆեր-
մային մոտ գտն վող խիտ բնա կեց ված տա րած քում, որ տեղ, են թադ րա բար, 
վա րա կը տա րած վել էր քա մու մի ջո ցով:

 Հի վան դա ցու թյու նը հիմ նա կա նում սպո րա դիկ է, ար ձա նագր վում է ռիս կի 
խմ բե րի շր ջա նում՝ գար նա նը, ամ ռա նը և աշ նա նը: Ռիս կի խմ բերն են ա նաս-
նա բույժ նե րը և ա նաս նա պա հա կան այլ ո լորտ նե րի աշ խա տող նե րը, էն դո-
կար դի և փա կա նային ա պա րա տի ախ տա հա րում ու նե ցող ան ձինք, ի մու նա-
դե ֆի ցի տով ան ձինք, հղի նե րը, ծե րե րը, ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Հնա րա վոր են նաև բռն կում ներ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար ձա նագր վել են Քյու տենդ հի վան-
դու թյան սպո րա դիկ դեպ քեր:

 Մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյու նը հա մընդ հա նուր է: Հա րուց չի վի րու լեն-
տու թյու նը չա փա զանց բարձր է, վա րակ վե լու հա մար բա վա րար է նույ նիսկ 
մեկ հա րուց չի առ կա յու թյու նը:

Բ նա կան պայ ման նե րում Բուր նե տի ռի կետ ցի ան հայտ նա բեր վում է կո-
վե րի, ոչ խար նե րի, ձի ե րի, շնե րի, կր ծող նե րի, թռ չուն նե րի, տզե րի օր գանիզ-
մում: 
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Կեն դա նի նե րի շր ջա նում հի վան դու թյունն ըն թա նում է քրո նիկ ձևով: 
Կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում ման րէ ներն ախ տա հա րում են ըն կեր քը՝ հյուս-
ված քում հաս նե լով մեծ քա նակ նե րի (100 մլն/գ)։ Ախ տա ծի նը տա րած վում է 
հարպտ ղային ջրե րում և թա ղանթ նե րում, ի նչ պես նաև կա թի, մե զի, կղան քի 
մեջ, ո րոնց մի ջո ցով էլ ռի կետ ցի ա ներն ար տա զատ վում են (ն կար 23): 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը կոք սի ել լա բուր նետ տին (Coxiella burnetii) է, փո խանց վում է 

տզե րի մի ջո ցով: Coxiella burnetii ռի կետ ցի ա նե րը մանր բազ մաձև միկ րոօր-
գա նիզմ ներ ե ն՝ 0,3-0,8 մկմ շա ռավ ղով, գրամ-բա ցա սա կան են, ներկ վում են 
կար միր գույ նով՝ Զդ րո դովս կու մե թո դով (ն կար 24): Բազ մա նում են թռ չուն-
նե րի սաղ մի դեղ նու ցա պար կում, լա վա գույ նը՝ 35°С ջեր մաս տի ճա նի պայ-
ման նե րում: Հի վան դի բջիջ նե րում ռի կետ ցի ան հիմ նա կա նում բազ մա նում է 
վա կո ւոլ նե րում: Ֆեր մեն տային ակ տի վու թյունն ար տա հայտ ված չէ, տոք սի նը՝ 
նույն պես, սա կայն ռի կետ ցի ա նե րի ներ թա փան ցումն ա ռա ջաց նում է ա լեր-
գիա ներ:

 Բուր նե տի ռի կետ ցի ա նե րը պա րու նա կում են եր կու՝ I և II փու լե րի հա կա-
ծին ներ: I փու լի հա կա ծի նը (պո լի սա խա րիդ) մա կե րե սային է, II փու լի (խոր-
քային) հա կա ծի նը տե ղա կայ ված է բջ ջի ներ սում: Թռչ նի սաղ մում եր կար 
ա ճեց ման ըն թաց քում Coxiella burnetii-ն կորց նում է I փու լի հա կա ծին ա ռա-
ջաց նե լու իր հատ կու թյու նը, և մի այն ծո վա խո զու կի օր գա նիզ մում կրկ նա կի 
ցանք սի շնոր հիվ վե րա կանգն վում է այդ հատ կու թյու նը:

 Բուր նե տի ռի կետ ցի ա նե րը 80-90°С պայ ման նե րում կա յուն են 30 րո պե, 
սա կայն ո չն չա նում են 10 րո պե ե ռաց նե լիս: Դրանք եր կա րատև պահ պան-
վում են կաթ նամ թեր քում՝ կաթ նա շո ռում, կա րա գում, կե ֆի րում, կա յուն են 
ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ 1,5 ժամ-
վա ըն թաց քում: Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում, սա ռույ ցի մեջ ռի կե ցի ա նե րը 
պահ պան վում են մի քա նի ա միս, թո րած ջրում՝ 3-4 ա միս: Բուր նե տի ռի-
կետցիանե րը կա յուն են նաև ստա մոք սա հյու թի, ֆոր մա լի նի 5%-անոց և ֆե-
նո լի 1%-անոց լու ծույ թի նկատ մամբ: Կեն դա նի նե րի վիժ ման մնա ցուկ նե րում 
կոք սի ել լա բուր նետ տի ի ման րէ նե րը պահ պան վում են ա միս ներ՝ բա ղար կե-
լով ա րո տա վայ րե րը։

 Հի վան դու թյան բնա կան օ ջախ նե րում հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են 
հիմ նա կա նում իք սո դային տզե րի մի ջո ցով, հնա րա վոր է փո խան ցում ար գա-
սային և գա մա զային տզե րի մի ջո ցով: Տզե րը վա րակն ի րենց սե րունդ նե րին 
են փո խան ցում նաև տրան սօ վա րի ալ և տրանս հա սա կային (ձ վիկ, թր թուր, 
հարս նյակ, հա սուն տիզ) ճա նա պար հով, ո րի պատ ճա ռով տզե րը նաև Քյու 
տեն դի վա րա կի աղ բյուր են: 



72 | Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում

Ախ տած նու թյուն

 Մար դու օր գա նիզ մում վա րա կի մուտ քի դռ ներն են մաշ կը, վե րին շն չու-
ղի նե րը, մար սո ղա կան հա մա կար գի լոր ձա թա ղան թը: Հա րու ցիչն ա րագ 
թա փան ցում է ա րյան շր ջա նա ռու թյան, այ նու հետև ռե տի կու լոէն դո թե լային 
հա մա կարգ, որ տեղ տե ղա կայ վում և բազ մա նում է հիս տո ցիտ նե րում: Հիս-
տո ցիտ նե րի քայ քա յու մից հե տո հա րու ցի չը թա փան ցում է ա րյան շր ջա նա-
ռու թյուն՝ ա ռա ջաց նե լով ե րկ րոր դային բակ տե րե մի ա: Այ նու հետև հա րու ցի չը 
թա փան ցում է տար բեր օր գան-հա մա կար գեր՝ ա ռա ջաց նե լով բոր բո քային 
փո փո խու թյուն ներ: Ախ տա հար ված օր գան նե րում ա ռա ջա նում են յու րա հա-
տուկ գրա նու լո մա ներ: Ի մուն պա տաս խա նից կախ ված՝ վա րա կը կա րող է 
ստա նալ սուր կամ քրո նիկ ըն թացք: 

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նը 3-40 օր է, մի ջի նը՝ 15 օր, այն հա ճախ 

սկսվում է գրի պան ման ախ տան շան նե րով, ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է մինչև 
40օC (կա րող է տևել մոտ 4 շա բաթ): Քա շի ան կու մը, գլ խա ցա վը, դո ղը, սար սու-
ռը, ա ռատ քրտ նար տադ րու թյու նը, ը նդ հա նուր թու լու թյու նը կա րող են հե տա-
գա յում քրո նիկ հոգ նա ծու թյան հա մախ տա նի շի պատ ճառ դառ նալ: Հնա րա վոր 
են նաև մկա նա ցավ, հո դա ցավ, ցավ բկանց քում, ար տա հայտ ված ցավ մեջ քի 
շր ջա նում, գի տակ ցու թյան մթագ նում, չոր հազ, շն չե լիս՝ ցավ կրծքա վան դա-
կում, սրտ խառ նոց, փս խում, փոր լու ծու թյուն, ո րո վայ նային ցավ: Հե պա տի տը 
Քյու տեն դի ժա մա նակ բնու թագր վում է հե պա տո մե գա լի այով՝ ա ռանց դեղ-
նու կի: Եր կա րատև հի վան դու թյան դեպ քում լյար դում ա ռա ջա նում են օ ղա-
կաձև գրա նու լո մա ներ և ճար պային վա կո ւոլ ներ՝ շր ջա պատ ված ֆիբ րի նոիդ 
օ ղա կով: Հնա րա վոր է մաշ կի ախ տա հա րում՝ մա կու լո պա պու լոզ ցա նով: Սր տի 
ախ տա հա րում ար ձա նագր վում է 1% դեպ քե րում՝ ար տա հայտ ված պե րի կար-
դի տով, մի ո կար դի տով: Նյար դա բա նա կան ախ տան շան նե ր (մե նին գիտ, էն ցե-
ֆա լիտ) հազ վա դեպ են հան դի պում: Հղի նե րի շր ջա նում Քյու տենդն ըն թա նում 
է պտ ղի մա հով, վի ժու մով, հղի ու թյան ա ռա ջին եր կու ե ռամ սյա կում ախ տա-
հար վե լու դեպ քում՝ նո րած նի քա շի պա կա սով:

 Սուր Քյու տենդն ու ղեկց վում է մկա նա ցա վով, կար կա մու թյամբ, ռետ-
րո բուլ բար գլ խա ցա վե րով: Նկա րագր վում են նաև գի շե րային քրտ նար-
տադրություն, թու լու թյուն, սրտ խառ նոց, փս խում, ցա վեր ո րո վայ նի շր ջա նում, 
դի ա րե ա, ա ռանց խոր խի հազ և ցա վեր կրծ քա վան դա կի շր ջա նում։ Բար դու-
թյուն նե րը նե րա ռում են սուր հե պա տիտ, ա տի պիկ թո քա բորբ, փո փոխ ված 
ռենտ գեն հե տա զո տու թյան պատ կեր, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ ներ։ Կլի նի կա կան 
լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րում հա ճա խա կի են լյար դի էն-
զիմ նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, լեյ կո ցի տո զը, թրոմ բո ցի տո պե նի ան։ 
Հնա րա վոր են ա ռանց ախ տան շան նե րի հի վան դու թյան դեպ քեր։
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Ք րո նիկ Քյու տեն դը տևում է 6 ամ սից ա վե լի։ Սուր հի վան դու թյան ըն-
թաց քում փա կան նե րի ախ տա հա րում ու նե ցող ան ձանց շր ջա նում կա րող է 
զար գա նալ մա հա բեր էն դո կար դիտ։ Կա րող են ար ձա նագր վել նաև ան ևրիզ-
մայի կամ ա նո թային պրո թեզ նե րի բա ղարկ ման դեպ քեր։ Ա ռա վել խո ցե լի են 
ի մուն հա մա կար գի խն դիր ներ ու նե ցող հի վանդ նե րը։ Նկա րագր վում են նաև 
ա ռանց էն դո կար դի տի քրո նիկ հե պա տի տի, օս տե ո մի ե լի տի, օս տե ոարթ-
րիտի, թո քա բոր բի դեպ քեր։ 

Ախ տո րո շում
 Լա բո րա տոր հե տա զոտ վում են հի վան դի ա րյան, շի ճու կի, մե զի, պլազ-

մայի նմուշ նե րը: Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է շճա բա նա-
կան՝ ա նուղ ղա կի ի մու նոֆ լո ւո րես ցեն ցի այի մե թո դով, ի մու նա հիս տո քի միա-
կան (IHC), պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի այի (ՊՇՌ), կլի նի կա կան 
նմուշ նե րի ման րէ ա բա նա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րով:

 Հի վան դու թյունն ախ տո րոշ վում է շճա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ՝ IgM և 
IgG դա սի հա կա մար մին նե րի ո րոշ մամբ: Փուլ I-ի կամ փուլ II-ի հա կա ծին նե րի 
նկատ մամբ հա կա մար մին նե րի լա բո րա տոր հայտ նա բեր ման մի ջո ցով ո րոշ-
վում է հի վան դու թյան փու լը: Փուլ II հա կա ծին նե րի նկատ մամբ հա կա մար-
մին նե րը դրա կան են սուր Քյու տեն դի դեպ քում, ի սկ փուլ I-ի հա կա ծին նե րի 
նկատ մամբ հա կա մար մին նե րը՝ քրո նիկ: Ը նդ ո րում, սուր Քյու տեն դի ըն թաց-
քում IgM հա կա մար մին նե րը սին թեզ վում են և՛ փուլ I-ի, և՛ փուլ II-ի հակա-
ծին նե րի նկատ մամբ, ի սկ IgG հա կա մար մին նե րը սին թեզ վում են մի այն փուլ 
II-ի հա կա ծին նե րի նկատ մամբ: Քրո նիկ Քյու տեն դի դեպ քում փուլ I –ի IgG 
հա կա մար մին նե րի տիտ րը մեծ կամ հա վա սար է 1:800, և փուլ I-ի հա կա մար-
մին նե րի խտու թյու նը միշտ ա վե լի մեծ է, քան փուլ II-ի հա կա մար մին նե րի նը 
(ա ղյու սակ 2): 

Ա ղյու սակ 2. Քյու տեն դի լա բո րա տոր ախ տո րո շու մը

Փուլ I հա կա ծին նե րի 
նկատ մամբ հա կա մար մին ներ

Փուլ II հա կա ծին նե րի 
նկատ մամբ 

հա կա մար մին ներ

Սուր Քյու տենդ
(7-15 օր)

Սին թեզ վում է IgM 
Սին թեզ վում են և՛ IgM (≥50) և՛ 
IgG (≥200) հա կա մար մին ներ

Ք րո նիկ Քյու տեն դի 
(բու ժու մից 6 ա միս ան ց)

Տիտ րը IgG ≥ 800 (միշտ ա վե լին 
է, քան սուր Քյու տեն դի II փու լի 
հակա ծին նե րի նկատ մամբ սին թեզ-
ված հա կա մար մին նե րի քա նա կը)

 -----

Ա պա քին ման շրջան 
(3-6 շա բաթ ան ց)

 --------
IgG հա կա մար մին նե րի աճ 
4 ան գամ՝ սուր շր ջա նի 
համեմատ
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 Հա րու ցի չը չի ա ճում սո վո րա կան ա րյու նային մի ջա վայ րե րում: 

Բու ժում
 Ներ կա յում ա վե լի ար դյու նա վետ են տետ րա ցիկ լի նային շար քի հա կա բի-

ո տիկ նե րը, մաս նա վո րա պես դոք սի ցիկ լի նը, ի նչ պես նաև սուլ ֆա նի լա մի դա-
յին պրե պա րատ նե րը: Ախ տա դար ձից խու սա փե լու հա մար բու ժու մը շա րու-
նա կում են 7-10 օր:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են կր ծող նե րի և տզե րի ո չնչա-

ցում, ըն տա նի կեն դա նի նե րի հս կո ղու թյուն, կա թի թեր միկ մշա կում, կեն դա նի-
նե րի ար տա թո րան քի ախ տա հա նում: Բո լոր այն աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ, 
ո րոնց ըն թաց քում հնա րա վոր է Քյու տեն դի փո խան ցում (գո մաղ բի մաք րում, 
կեն դա նի նե րի ար տա թո րան քի և հյուս վածք նե րի հե ռա ցում, կաթ նամ թեր քի և 
բր դի մշակ ման աշ խա տանք ներ), ան հրա ժեշտ է ան հա տա կան պաշտ պա նիչ 
մի ջոց նե րի կի րա ռում։ Վա րակ ման ռիս կե րը կա րող են նվա զեց վել կեն դա նի-
նե րի ա ռանձ նաց ված բնա կեց ման, կեն դա նի նե րի ար գա սիք նե րի, գո մաղ բի 
և տակ դիր նե րի հե ռաց ման, կեն դա նի նե րի տզա զերծ ման, հղի կեն դա նի նե րի 
տե ղա փո խում նե րի սահ մա նա փակ ման, սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի 
ա պա հով ման շնոր հիվ։

Գ նա հա տե լով ա րյան, հյուս վածք նե րի և օր գան նե րի մի ջո ցով Քյու տեն դի 
փո խանց ման ռիս կե րը՝ նաև ի րա կա նաց վում են մի ջո ցա ռում ներ փոխ նե րար-
կում նե րի և փոխ պատ վաս տում նե րի ըն թաց քում հի վան դու թյան փո խանց-
ման կան խար գել ման հա մար: 

Սուր Քյու տեն դի դեպ քե րի ակ տիվ հայտ նա բեր ման նպա տա կով եր կու 
ա մս վա ըն թաց քում դեպք ար ձա նագր ված տա րած քում՝ հա վա նա կան ռիս կի 
խմ բե րի շր ջա նում (հ ղի կա նայք, սր տի փա կա նի կամ ա նո թային հի վան դու-
թյուն նե րով հի վանդ նե ր), ի րա կա նացվում են Քյու տեն դի հե տա զո տու թյուն-
ներ:

 



 |  75 

ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ Ա ՆԱՊ ԼԱԶ ՄՈԶ ՆԵՐ 

Ա նապ լազ մոզ նե րը տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն ներ են, ո րոնք հա րուց-
վում են ռի կետ ցի ան ման օր գա նիզմ նե րով: Պատ կա նում են Rickettsiales կար-
գի Anaplasmataceae ըն տա նի քի Anaplasma սե ռին: Տե ղա կայ վում են է րիթ րո-
ցիտ նե րում, փո խանց վում են հիմ նա կա նում իք սո դային տզե րով, ա վե լի 
հազ վա դեպ՝ ար գա սային տզե րով և մո ծակ նե րով:

 ՏԱ ՎԱ ՐԻ Ա ՆԱՊ ԼԱԶ ՄՈԶ

 Տա վա րի ա նապ լազ մո զը (OIE 11.1) մա կա բու ծային ա րո տային վա րակ է, 
ո րի հա րու ցիչն է մի աբ ջիջ ա նապ լազ մո զը, և ո րն ախ տա հա րում է հիմ նա կա-
նում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Տա վա րի ա նա պազ մո զը տա րած ված է ի նչ պես խո շոր, այն պես էլ մանր 

ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րում, հազ վա դեպ՝ ոչ խար նե րի և այ ծե-
րի շր ջա նում: Հան դի պում է բա րե խա ռն և տաք կլի մա յա կան գո տի նե րում: 
Ա նապ լազ մո զն ա րո տային վա րակ է, ո րը գրանց վում է հիմ նա կա նում ամ-
ռան ե րկ րորդ կե սից մինչև աշ նան վերջ: Ա ռան ձին բռն կում ներ հնա րա վոր են 
նաև ձմ ռա նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է հի վան դու թյան եր կա րատև գաղտնի 
շր ջա նով: Էն զոո տիկ գո տի նե րում տար վա ըն թաց քում գրանց վում է մեկ 
բռնկում, ո րը պայ մա նա վոր ված է փո խան ցող տզե րի մեկ գե նե րա ցի այով:

 Փո խան ցող ներն են տար բեր իք սո դային (Ixodes ricinus, Dermacentor pictus, 
Boophilus annulatus (B. calcaratus)), ար գա սային (Alveonasus lahorensis) տզե րը, 
քո ռուկ նե րը և խայ թող ճան ճե րը: 

Հա րուց չի փո խան ցու մը հնա րա վոր է նաև վի րա բու ժա կան մի ջամ տու-
թյուն նե րի և ա րյան փոխ նե րար կում նե րի ժա մա նակ: Տար վա ա ռա ջին կե-
սին ծն ված հոր թե րը չու նեն մայ րա կան հա կա մար մին ներ հա րուց չի հան դեպ, 
ո ւստի հի վան դա նում են ա վե լի ծանր, քան տար վա ե րկ րորդ կե սին ծն ված-
նե րը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, հոր թե րը հի վան դա նում են ա վե լի թեթև, քան հա-
սա կա վոր կեն դա նի նե րը: Ա նապ լազ մո զը հա ճախ ըն թա նում է բա բե զի ի դոզ-
նե րի հետ հա մա տեղ:
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Պատ ճա ռա գի տու թյուն

 Հի վան դու թյան հիմ նա կան հա րու ցիչ ներն են Anaplasma marginale և 
Anaplasma centrale մանր կլո րա վուն կամ կե տաձև մի աբ ջիջ մա կա բույծ նե րը՝ 
0,2-2 մկմ տրա մագ ծով, որոնք տե ղա կայ վում են է րիթ րո ցի տի եզ րի մոտ: 
Մեկ է րիթ րո ցի տում սո վո րա բար տե ղա կայ վում է 1-2 հա րու ցիչ, ա վե լի հազ-
վա դեպ՝ մինչև 4: Է րիթ րո ցիտ նե րի ախ տա հար վա ծու թյու նը կա րող է հաս նել 
30-50%-ի: Գաղտ նի շր ջա նը տևում է մինչև 3 ա միս, եր բեմն՝ ա վե լի եր կար: 
Հի վան դու թյա ն ա ռա վել բնո րոշ ախ տան շան նե րից ե ն տեն դը, ա խոր ժա կի 
բա ցա կա յու թյու նը, ու ժեղ ար տա հայտ ված սա կա վա րյու նու թյու նը, թույլ ար-
տա հայտ ված դեղ նախ տը, հե մոգ լո բի նու րի ան, պա րա նո ցի, են թակրծ քային 
և են թաո րո վայ նային հատ ված նե րի այ տուց նե րը և վի ժում նե րը: Պետք 
է նշել, որ դեղ նախտն ու հե մոգ լո բի նու րի ան ա ռա վել ար տա հայտ ված են 
հի վան դու թյան սկզ բում կամ խա ռը վա րակ նե րի դեպ քում: Կեն դա նին երն 
ա րա գո րեն հյուծ վում են և կա րող են սատ կել: Մա հա ցու թյու նը կազ մում է 
մինչև 30%: 

Տե ղի են ու նե նում մի շարք ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյուն-
ներ. լոր ձա թա ղանթ նե րը գու նատ ե ն՝ դեղ նա վուն ե րան գով, ավ շային հան-
գույց նե րը մե ծա ցած են: Մե ծա ցած է նաև սիր տը, սր տամ կա նը՝ հաս տա ցած, 
է պի կար դի և էն դո կար դի վրա նկա տե լի են բծա վոր կամ զո լա վոր ա րյու նա-
զե ղում ներ: Փայ ծաղն ա րյու նալց ված է, մի ջու կը՝ փափ կած, պա տի ճի տակ 
նկատ վում են բծա վոր կե տային ա րյու նա զե ղում ներ: Հնա րա վոր են կա տա-
ռա հե մո ռա գիկ էն տե րո կո լի տին բնո րոշ փո փո խու թյուն ներ: 

Ախ տո րո շում 
Հաշ վի են առ նում հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը, ախ տան շան-

նե րը, ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյուն նե րը: Լա բո րա տոր ախ-
տո րոշ ման նպա տա կով կա տա րում են Ռո մա նովս կու-Գիմ զայի ե ղա նա կով 
ներկ ված ա րյան բա րակ քսուք նե րի ման րա դի տա կային հե տա զո տու թյուն, 
ի նչ պես նաև կի րա ռում են կոմպ լե մեն տի կապ ման, ագ լյու տի նաց ման, ի մու-
նաֆ լո ւո րես ցեն տային՝ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման ռե ակ ցի ա ներ, 
ի մու նա ֆեր մեն տային, մո լե կու լա կեն սա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ:

 Բու ժում
 Կի րա ռում են տետ րա ցիկ լի նի խմ բի պրե պա րատ ներ, սուլ ֆա նի լա միդ-

ներ, ի նչ պես նաև ոչ յու րա հա տուկ ախ տած նային և ախ տան շա նային բու ժում:

 Պայ քար և կան խար գե լում
Ի րա կա նաց նում են ը նդ հա նուր սա նի տա րա հի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում-

ներ, ա րո տային կան խար գե լում, տզե րի ո չն չա ցում կեն դա նի նե րի վրա կամ 
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ա րո տա վայ րե րում: Էն զոո տիկ գո տի նե րի ա րո տային շր ջա նում ի րա կա նաց-
նում են նաև քի մի ա կան խար գե լում:

 ՈՉ ԽԱՐ ՆԵ ՐԻ Ա ՆԱՊ ԼԱԶ ՄՈԶ

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Ըն կա լու նակ են ոչ խար նե րը, ա վե լի հազ վա դեպ՝ նաև այ ծե րը: Տա րած ված 

է տաք չո րային տա րա ծաշր ջան նե րում: Ա րո տային վա րակ է, ո րը գրանց-
վում է գե րա զան ցա պես ամ ռա նը և աշ նա նը: Տար վա ըն թաց քում նկատ վում 
է մեկ բռն կում: Փո խան ցող ներն են տար բեր իք սո դային (Rhipicephalus bursa, 
Haemaphysalis sulcata, Dermacentor pictus, D. marginatus) և ար գա սային (Alveo-
nasus lahorensis) տզե րը, հազ վա դեպ՝ նաև մո ծակ նե րը: 

Ա նապ լազ մո զը հա ճախ է ըն թա նում բա բե զի ի դոզ նե րի հետ հա մա տեղ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հի վան դու թյան հա րու ցի չը՝ Anaplasma ovis-ը, ձևա բա նո րեն նման է տա-

վա րի ա նապ լազ մո զի հա րու ցիչ նե րին: Նույն պես տե ղա կայ վում է է րիթ-
րոցիտ  նե րի եզ րի մոտ: Է րիթ րո ցիտ նե րի ախ տա հար վա ծու թյու նը հաս նում է 
20-50%-ի:

Կ լի նի կա կան պատ կեր 
Ըն թաց քը սուր է կամ քրո նիկ: Բնո րոշ է բարձր (մինչև 410) ը նդ միջ վող 

տենդ, ա րա գո րեն զար գա ցող սա կա վա րյու նու թյուն, հյուծ վա ծու թյուն: 
Ախ տա բա նա կան փո փո խու թյու նե րը, ախ տո րո շու մը, բու ժու մը, պայ-

քա րը և կան խար գե լու մը չեն տար բեր վում տա վա րի ա նապ լազ մո զից: 



78 | 

ՀԵ ՏԱ ԴԱՐՁ ՏԻՖ

 Հե տա դարձ տի ֆը (ՀՄԴ Ա68)  վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, որն ըն թա-
նում է տեն դի և մարմ նի նոր մալ ջեր մաս տի ճա նի հա ջոր դա կան շր ջա փու լե-
րով: Տար բե րում են տզային և ոջ լային հե տա դարձ տի ֆեր: 

Տ ԶԱՅԻՆ ՀԵ ՏԱ ԴԱՐՁ ՏԻՖ

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Տ զային հե տա դարձ տի ֆը զոո նոզ է, ո րին բնո րոշ է բնա կան օ ջա խա կա-

նու թյու նը: Հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը սպի րո խետ ներն են, ի սկ փո խան-
ցող նե րը՝ Ornithodoros ցե ղին պատ կա նող տզե րը։ Ի նչ պես ոջ լային հե տա-
դարձ տի ֆի, այն պես էլ տզային հե տա դարձ տի ֆի ժա մա նակ կլի նի կան ըն-
թա նում է ջեր մային նո պա նե րով և ջեր մա դա դար նե րով, մի այն այն տար բե-
րու թյամբ, որ տզային հե տա դարձ տի ֆի ժա մա նակ այն կրում է ան կա նոն 
բնույթ։ Տ զային հե տա դարձ տիֆ հի վան դու թյան մա սին ա ռա ջին գի տա կան 
տե ղե կու թյու նը հա ղոր դել է ան գլի ա ցի ճա նա պար հորդ Լի վինգս տո նը, ո րն 
Աֆ րի կա յում 1857 թվա կա նին ար ձա նագ րել է տնային տզե րի խայ թո ցից ա ռա-
ջա ցած ջեր մով ըն թա ցող հի վան դու թյան դեպ քեր։ 1904 թվա կա նին Ռոս սին 
և Մի լի նին հա ջող վեց ջեր մող հի վանդ նե րի ա րյու նից ան ջա տել հա րու ցիչ նե-
րը՝ սպի րո խետ նե րը։ Մեկ տա րի հե տո Դալ տո նը և Տոդ գը փոր ձե րով ա պա-
ցու ցե ցին այս հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րի փո խան ցու մը մարդ կանց՝ Orni-
thodoros moubata տզի օգ նու թյամբ։ Նրանք մի ա ժա մա նակ հնա րա վոր հա մա-
րե ցին հա րու ցիչ նե րի փո խան ցու մը տզե րի մի ջո ցով ի րենց ի սկ սե րունդ նե-
րին (տ րան սօ վա րի ալ փո խան ցում)։ 

Հա յաս տա նում տզային հե տա դարձ տիֆ ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բերել 
է Ա. Ի սա հա կյա նը 1924 թվա կա նին, Էջ մի ած նի շր ջա նում։ Հե տա գա յում մի 
շարք գիտ նա կան նե ր այս հի վան դու թյան դեպ քեր են հայտ նա բեր ել նաև այլ 
շրջան նե րում ու բնա կա վայ րե րում։ Տզային հե տա դարձ տի ֆը հիմ նա կա նում 
տա րած ված է հան րա պե տու թյան հար թա վայ րային գո տում, սա կայն ե զա կի 
օ ջախ ներ են հայտ նա բեր վել նաև նա խա լեռ նային գո տու բնա կա վայ րե րում։ 
Նախ կին ԽՍՀՄ տա րածք նե րից տզային հե տա դարձ տիֆ ար ձա նագր վել է 
Ա նդր կով կա սում, Մի ջին Ա սի ա յում։ 

Տ զային հե տա դարձ տի ֆի վա րա կի աղ բյուր են մի շարք կր ծող ներ՝ 
ա վա զամկ ներ, առ նետ ներ, տնային մկ ներ, ճա գա րամկ ներ, ի նչ պես նաև 
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ոզ նի նե րը, շնա գայ լե րը, աղ վես նե րը և այլ կեն դա նի ներ։ Հի վանդ մար դը` որ-
պես վա րա կի աղ բյուր, է ա կան դեր չի խա ղում, քա նի որ հի վան դա նա լուց 
հե տո նա բնա կան օ ջա խից փո խադր վում է ստա ցի ո նար կամ տուն, որ տեղ 
բա ցա կա յում է փո խանց ման մե խա նիզ մի գոր ծո նը։

Տ զային հե տա դարձ տիֆ հի վան դու թյու նը փո խան ցվում է Ornithodoros 
տզե րի մի ջո ցով, ո րոնք վա րակ վում են սպի րո խետ նե րով՝ վա րա կի աղ բ-
յուր հան դի սա ցող զա նա զան կր ծող նե րի ա րյու նով սն վե լիս։  Հա յաս տա նում 
տզային հե տա դարձ տի ֆը փո խան ցում են Ornithodoros verrucosus, O. 
alactagalis, O. lahorensis, O. tulaje տզե րը, ի սկ ը նդ հան րա պես կար ևոր դեր 
ունեն O. papillipes և O. tartakovskyi տե սակ նե րը։ Սպի րո խետ նե րը սկզբնա-
կան շրջա նում տե ղա կայ վում են վա րակ ված տզե րի ստա մոք սում, ա պա 
կլան վե լով մակ րո ֆա գնե րի կող մից` կենտ րո նա նում են դրանց ձվա րան նե-
րում, թքա գեղ ձե րում և կոկ սալ գեղ ձե րում։ Տզե րը կա րող են ի րենց օրգա նիզ-
մում պահ պա նել սպի րո խետ նե րին և փո խան ցել կեն դա նի նե րին 10 և ա վե լի 
տա րի նե րի ըն թա ցքում։ Նրանք կա րող են վա րա կը փո խան ցել նաև տրան-
սօ վա րի ալ ճա նա պար հով ի րենց սե րունդ նե րին։ Այս հան գա ման քը կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի ոչ մի այն վա րա կի փո խանց ման տե սա կե տից, այլև այն 
ա ռու մով, որ տզե րը սպի րո խետ նե րի բնա կան պա հոց ե ն։

 Հի վան դու թյան սե զո նայ նու թյան շր ջա նն ամ ռան և աշ նան ա միս ներն 
ե ն։ Մարդ կանց ըն կա լու թյու նը հի վան դու թյան նկատ մամբ բա վա կա ն բարձր 
է, սա կայն նույ նը չի կա րե լի ա սել հե տին ֆեկ ցի ոն ա նըն կա լու թյան մա սին։ 
Ա ռող ջա նա լուց հե տո մար դը ձեռք է բե րում ա նըն կա լու թյուն մի այն տվյալ 
հա րու ց չի նկատ մամբ, խա չաձև ա նըն կա լու թյուն գո յու թյուն չու նի, ո րի պատ-
ճա ռով մար դը կա րող է մի քա նի ան գամ հի վան դա նալ տզային հե տա դարձ 
տի ֆով։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
Տ զային  հե տա դարձ տի ֆի հա րու ցիչ նե րը բո րե լի ա սպի րո խետ ներ ե ն՝ 

Вorrelia duttonii, В. crocidurae, В. persica, В. hispanica, В. latyschewii, В. caucasica, 
ո րոնք տա րած ված են տար բեր աշ խար հագ րա կան գո տի նե րում: Վա րա կի 
աղ բյուրն ա վա զամկ ներն են, ճա գա րամկ նե րը, դաշ տամկ նե րը և այլն: Սպի-
րո խետ նե րը տզե րի թքա գեղ ձե րից մար դու օր գա նիզմ եմ թա փան ցում խայ-
թո ցի ժա մա նակ:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նը 3-14 օր է (հա ճախ` 7-8): Հի վան դու թյունն 

սկս վում է հան կար ծա կի, ու ժեղ (ցն ցող) դո ղով, ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց-
մամբ (40-410C): Ա ռա ջա նում են գլ խա ցավ ծոծ րա կի շր ջա նում, ան քնու թյուն, 
մկա նա ցա վեր (հատ կա պես ձկ նամ կան նե րի շր ջա նում), եր բեմն կա րող են 
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լի նել քթային ա րյու նա հո սու թյուն ներ: Մաշ կը չոր է, շո շա փե լիս` տաք: Ա խոր-
ժա կը վա տա նում է, հի վան դին տան ջում է ծա րա վը, լե զուն պատ վում է սպի-
տակ փա ռով: Ար տա զատ վող մե զի քա նա կը քչա նում է (օ լի գու րի ա), 3-4 օր 
ան ց մաշ կը և աչ քի սպի տա պա տյա նը դեղ նում են: Տեն դային նո պայի ժա-
մա նակ փայ ծա ղը մե ծա նում է և դառ նում ցա վոտ, հա ճախ մե ծա նում է նաև 
լյար դը: Ա ռա ջին նո պան տևում է 6-8 օր, այ նու հետև լի նում է ջեր մա դա դար 
(ա պե րեք սի այի շր ջան), նկատ վում է մի այն ը նդ հա նուր թու լու թյուն: Չբուժ-
վե լու դեպ քում հա ջոր դում է նոր տեն դային նո պա՝ նույն ախ տան շան նե րով: 
Սո վո րա բար լի նում է 2-3 (հազ վա դեպ՝ 4-5 նո պա): Հի վան դու թյու նը տևում է 
մի քա նի ա միս, և միշտ ել քը բա րո րակ է։ 

Ախ տո րո շում 
Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար մա տից վերց նում են ա րյուն, պատ-

րաս տում են քսուք կամ հաստ կա թիլ, ներ կում են Ռո մա նովս կու-Գիմ զայի 
ե ղա նա կով, հայտ նա բե րում սպի րո խետ ներ։ Ա վե լի հա վա նա կա ն է հա րու-
ցիչ նե րի հայտ նա բե րու մը նո պայի ժա մա նակ վերց րած ա րյան մեջ, թե պետ 
սպի րո խետ ներ կա րե լի է հայտ նա բե րել նաև ա պե րեք սի այի ժա մա նակ (ի 
տար բե րու թյուն ոջ լային հե տա դարձ տի ֆի)։ Վա րա կակ րու թյուն այս հի վան-
դու թյան ժա մա նակ չի ար ձա նագր վում։

 Բու ժում
 Հե տա դարձ տի ֆով հի վանդ նե րին բու ժում են հի վան դա նո ցային պայ-

ման նե րում: Ա նհ րա ժեշտ է ժա մա նա կին հայտ նա բե րել հի վանդ նե րին և հոս-
պի տա լաց նել: Հի վանդ նե րի բուժ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վում են տետ րա-
ցիկ լի նային շար քի հա կա բի ո տիկ ներ, ո րոնք բա վա կա ն ար դյու նա վետ ե ն։

 Սանմ շա կու մից հե տո  հի վանդ նե րի հետ շփ ված ան ձանց նկատ մամբ 
սահ մա նում են 14-օ րյա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն, ա մե նօ րյա ջեր մա չա փում: 
Ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նա լու դեպ քում հի վան դին մե կու սաց նում են:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Վա րա կի աղ բյու րի դեմ ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում ներն ու նեն զուտ բու-

ժա կան նշա նա կու թյուն, քա նի որ հի վանդ մար դը՝ որ պես վա րա կի աղ բյուր, 
դեր չու նի։ Բնա կան օ ջախ նե րում ան հրա ժեշտ են դե ռա տի զա ցի ոն կամ կր ծո-
ղաս պան մի ջո ցա ռում ներ։ Տզային հե տա դարձ տի ֆի կան խար գել ման հիմ-
նա կան մի ջո ցը տզե րից պաշտ պան վելն է: Խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծել 
վա նող նյու թեր: 
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Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Այլ կերպ այս հի վան դու թյու նը կոչ վում է հա մա ճա րա կային ոջ լային հե-

տա դարձ տիֆ կամ կոս մո պո լիտ հե տա դարձ տիֆ։ Այս հի վան դու թյան ա մե-
նա հին օ ջախը հա մար վում է Աֆ րի կան, որ տե ղից այն տա րած վել է տար-
բեր մայր ցա մաք ներ։ Հի վան դու թյու նը` որ պես ա ռան ձին նո զո լո գի ա կան 
մի ա վոր, ճա նաչ վել է մի այն 19-րդ դա րի կե սե րին։ 1739-1873 թվա կա ննե րին 
այս հի վան դու թյան հա մա ճա րակ ներ են ար ձա նագր վել եվ րո պա կան տար-
բեր ե րկր նե րում՝ Իռ լան դի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ա նգ լի ա յում։ 1921 թ. խո շոր 
հա մա ճա րակ է ար ձա նագր վել Ե գիպ տո սում, ո րն ը նդ գր կել է ազ գաբ նակ չու-
թյան գրե թե 40%-ը։ Հա յաս տա նում ոջ լային հե տա դարձ տի ֆի հա մա ճա րակ 
է ար ձա նագր վել 1918-1920 թվա կան նե րին, հատ կա պես գաղ թա կան նե րի 
մեջ։ Սկ սած 1925 թվա կա նից՝ այս հի վան դու թյու նը Հա յաս տա նում վե րա ցել 
է, սա կայն 1946 թվա կա նին Ի րա նից հայ րե նիք ներ գաղ թած նե րի շրջանում 
ար ձա նագր վել է շուրջ 107 դեպք։ Շնոր հիվ ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի` 
այն վե րա ցել է, և մինչև օ րս այս հի վան դու թյան դեպ քեր մեզ մոտ չեն ար ձա-
նագր վել։

 Վա րա կի աղ բյու րը մի այն հի վանդ մարդն է, փո խան ցվում է ո ջիլ նե րի 
միջո ցով։ Ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն ու նի մարմ նի ո ջի լը, սա կայն չի բա ցառ-
վում հի վան դու թյան փո խան ցու մը նաև գլ խի ո ջի լի մի ջո ցով։ Ա ռա ջին ան-
գամ փո խանց ման այս ու ղու մա սին կար ծիք է հայտ նել Մին խը (1874 թ.), ի սկ 
հե տա գա յում՝ Շ.Նի կո լը։ Վա րակ ված մար դու ա րյու նը ծծե լու ժա մա նակ ո ջիլն 
իր ա ղիք ներն է տա նում հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը, ո րոնց ո րոշ մասն 
այդ տեղ ո չն չա նում է՝ ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի շնոր հիվ, ի սկ մնա ցածն 
ան ցնում է ոջ լի օր գա նիզ մի խո ռոչ նե րը և բազ մա նում։ Ա րյու նը ծծե լուց 6-7 օր 
հե տո հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը տե ղա կայ վում են ոջ լի գրե թե բո լոր խո-
ռոչ նե րում (լա կու նար հա մա կար գում)՝ բա ցա ռու թյամբ ա ղի նե րի և թքա գեղ-
ձե րի։ Այս ի սկ պատ ճա ռով մար դը վա րակ վում է ոչ թե ո ջլի կծե լու, այլ մաշ կի 
կծած, ամ բող ջա կա նու թյու նը խախտ ված մա սը քո րե լու ժա մա նակ` պա տա-
հա բար ճզ մե լով ոջ լին: Դրա հետ ևան քով խախտ վում է ոջ լի ամ բող ջա կա-
նու թյու նը, հատ կա պես խի տի նային ծած կույ թը, դուրս է գա լիս հե մո լիմ ֆան 
(ո րի մեջ են սպի րո խե տա նե րը), ո րը թափ վում է կծած տե ղի մեջ` ան ցնե լով 
մար դու օր գա նիզմ։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Spirochaetaceae ըն տա-

նի քին, Borrellia դա սին, Borrellia recurentis տե սա կին։ Հա րու ցի չը կոչ վում է 
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Spirocheta Borrellia recurrwntis Obermeier (1868): Մա կա բու ծում է մար դու և ոջ լի 
օր գա նիզ մում: Սպի րո խետ նե րը հի վան դից ա ռողջ մար դուն են փո խանց վում 
մի այն հե տա դարձ տի ֆով հի վանդ մար դու ա րյու նը ծծած ո ջիլ նե րի մի ջո-
ցով: Մար դը վա րակ վում է վնաս ված մաշ կի մի ջո ցով` ո ջիլ նե րի ա րյու նավ շից 
(հեմո լիմ ֆա) սպի րո խետ նե րի ներ թա փանց ման հետ ևան քով: 

Ախ տած նու թյուն
Ս պի րո խետ նե րը, հի վան դի օր գա նիզ մում տե ղա վոր վե լով, ախ տա հա-

րում են մի շարք օր գան նե րի ռե տի կու լոէն դե թե լյար բջիջ նե րը, բազ մա նում 
են այնտեղ, ո րից հե տո հաղ թա հա րե լով ռե տի կու լոէն դո թե լյար պատ նե շը` 
դուրս են գա լիս այդ հյուս ված քից դե պի պե րի ֆե րիկ ա րյուն, որ տեղ դրանց 
ո րոշ մա սը ո չն չա նում է` ար տա զա տե լով էն դո տոք սին։ Վեր ջի նիս պատ ճա-
ռով հի վանդ նե րն ու նե նում են տենդ, դո ղէ րոցք, գլ խա ցա վեր, մկա նային ցա-
վեր, փս խում, զա նա զան նյար դա բա նա կան եր ևույթ ներ, բարձ րա նում է ջեր-
մու թյու նը։

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նից (5-14 օր) հե տո վա րակ ված նե րի ջեր-

մու թյու նը բարձ րա նում է (6-8 օր), ա ռա ջա նում է տի ֆոիդ վի ճակ։ Նման նո-
պայի ժա մա նակ հի վանդ նե րի ա րյան մեջ հա րու ցիչ նե րը հաս նում են ա ռա-
վե լա գույն քա նա կու թյան, և ա հա այս ժա մա նակ է, որ ա րյան քն նու թյու նը 
(ք սու քի պատ րաս տու մից հե տո ներ կում են ը ստ Գիմ զայի և հայտ նա բե րում 
սպի րո խետ նե րը) մեծ մա սամբ տա լիս է դրա կան պա տաս խան։ 

 Ջեր մային նո պա նե րի ան ցնե լուց հե տո սկս վում է ջեր մա դա դա րի շր ջա-
նը, ո րը տևում է գրե թե նույն քան, ի նչ քան ջեր մային նո պան։ Հի վանդ ներն 
ի րենց հա մե մա տա բար լավ են զգում, սա կայն նկատ վում են ա դի նա մի այի 
եր ևույթ ներ։ Ա պա հի վան դի ջեր մու թյու նը նո րից բարձ րա նում է, ո րն այս ան-
գամ տևում է ա վե լի քիչ՝ 4-5 օր, այ նու հետև նո րից սկ սվում է ջեր մա դա դա րի 
շր ջա նը, ո րն ա վե լի եր կար է տևում, քան ա ռա ջի նը։ Հե տա գա յում նո պա նե-
րի շր ջա նն աս տի ճա նա բար կր ճատ վում է, և ը նդ հա կա ռա կը, ջեր մա դա դա-
րը եր կա րում է։ Այս պի սի ջեր մային նո պա նե րը և ջեր մա դա դար նե րը կա րող 
են տևել մինչև 20 օր, ե թե հի վան դն ան հրա ժեշտ բու ժում չի ստա նում։ Բա ցի 
ծայ րա մա սային ա րյու նից, սպի րո խետ նե րը տե ղա կայ վում են զա նա զան օր-
գան նե րում՝ փայ ծաղ, գան գու ղեղ, լյարդ, սա կայն այս հան գա ման քը հա մա-
ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի։ Ջեր մա դա դա րի ժա մա նակ հի վան-
դու թյան հա րու ցիչ ներ ա րյան մեջ սո վո րա բար չեն հայտ նա բեր վում, ո ւստի 
և այս ժա մա նա կա մի ջո ցը չու նի հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կու թյուն։ 
Մարդ կանց շր ջա նում, հատ կա պես այս հի վան դու թյան ա ռու մով ա նա պա հով 
վայ րե րում, կա րող հազ վա դեպ են ար ձա նագր վել վա րա կակ րու թյան դեպ քեր։  



հե տա դարձ տիֆ |  83 

Ախ տո րո շում

Ախ տո րոշ ման նպա տա կով  կաս կա ծե լի հի վանդ նե րի մա տից վերց վում է 
ա րյուն, պատ րաստ վում հաստ կա թիլ կամ քսուք, ներկ վում է` ը ստ Գիմ զայի, 
և սպի րո խետ ներ հայտ նա բե րե լու նպա տա կով` դիտ վում է ման րա դի տա կով։ 

Բու ժում 
Ոջ լային հե տա դարձ տի ֆի բուժ ման հա մար կի րառ վում են հա կա բի ո տիկ-

ներ (դոք սի ցիկ լին, պե նի ցի լին, լևո մի ցե տին, քլոր տետ րա ցիկ լին) և մկնդե ղի 
շար քի դե ղա մի ջոց ներ (նո վար սե նոլ): Հի վան դին ստա ցի ո նա րից դուրս կա-
րե լի է գրել մի այն նոր մալ ջեր մաս տի ճա նի 21-րդ օ րը։

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Կան խար գե լիչ պատ վաս տանյութ գո յու թյուն չու նի։ Կոն տակ տա վոր նե րին 

են թար կում են մի ա ժա մա նա կյա սա նի տա րա կան մշակ ման, ո րի նպա տակն 
է նրանց ոջ լա զերծ ա նե լը։ Կոն տակ տա վոր նե րի նկատ մամբ սահ ման վում է 
հս կո ղու թյուն՝ հի վան դու թյան ա ռա վե լա գույն գաղտ նի շր ջա նի ըն թաց քում։ 
Օ ջա խն ախ տա հան վում է , և 2 ա միս տևո ղու թյամբ հս կո ղու թյուն է սահ ման-
վում, օ րը 2 ան գամ չափ վում է կոն տակ տա վոր նե րի ջեր մու թյու նը, ստուգ վում 
է ոջ լո տու թյան առ կա յու թյու նը։ 
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ԲՈ ՐԵ ԼԻ ՈԶ ՆԵՐ

 ԼԱՅ ՄԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

 Լայ մի հի վան դու թյու նը կամ տզային բո րե լի ո զը (ՀՄԴ-A69.2) մի ջին ծան-
րու թյան կլի նի կա կան ըն թաց քով տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն է:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Ներ կա յում Լայ մի հի վան դու թյու նը հա մար վում է փո խան ցո ղով պայ-

մա նա վոր ված ա մե նա տա րած ված հի վան դու թյու նը Եվ րո պա յում, Ա սի ա յում 
և Հյու սի սային Ա մե րի կա յում: Հի վան դու թյու նը գրանց վում է Ա ՄՆ-ի 25 նա-
հան գում, որ տեղ ռև մա տոիդ ա րթ րի տով հի վան դա ցու թյու նը պա տա նի նե-
րի շրջա նում կազ մում է 1-ից 15 դեպք՝ 100000 ե րե խայի հաշ վար կով, սա կայն 
Կոնեկ տի կուտ նա հան գում այդ ցու ցա նի շը բարձր է ա վե լի քան 100 ան գամ: 

ՀՀ-ո ւմ Լայ մի հի վան դու թյուն կլի նի կա կան ախ տո րոշ մամբ 2010 թվա-
կա նին նկա րագր վել է (Ե ՊԲՀ նյար դա բա նու թյան ամ բի ո նի մաս նա գետ նե րի 
կող մից) 6 դեպք: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում հայտ նա բեր-
վել են իք սո դային տզե րի տար բեր տե սակ ներ, ո րոնք կա րող են փո խան ցել 
Լայ մի հի վան դու թյու նը: Բարձր տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում բո րե լիա-
նե րը 90% դեպ քե րում հայտ նա բեր վում են իք սո դային տզե րի ստա մոք սա ղի-
քային հա մա կար գում, սա կայն շատ հազ վա դեպ՝ թքա գեղ ձե րում: Քա նի որ 
բո րե լի ա նե րը սո վո րա բար մար դու օր գա նիզմ են ը նկ նում մի այն տզե րի թքի 
հետ՝ խայ թո ցի ժա մա նակ, մար դիկ հազ վա դեպ են վա րակ վում: Հի վան դու-
թյունն ախ տա հա րում է տար բեր տա րի քային խմ բե րի և սե ռի մարդ կանց: 

Լայ մի հի վան դու թյա նը բնո րոշ է գար նա նային-ա մա ռային սե զո նայ նու-
թյուն (մայիս-սեպ տեմ բեր), ո րը հա մընկ նում է տզե րի ա ռա վել ակ տիվ շր ջա-
նին:

 Հի վան դա նա լու ռիս կը բարձր է այն տն տե սու թյուն նե րում, որ տեղ կան ըն-
տա նի կեն դա նի ներ (շ ներ, կա տու ներ), ո րոնք կա րող են հի վան դա նալ, սա-
կայն վա րա կը չփո խան ցել ան մի ջա կան շփ ման մի ջո ցով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ըն տա նի կեն դա նի նե րն ի րենց մաշ կի (բր դի) վրա տե ղա փո խում են տզե րին 
դր սից ներս, և այս ա ռու մով՝ հի վան դու թյան կան խար գել ման հա մար շատ 
կար ևոր է կեն դա նի նե րի հս կո ղու թյու նը:

Բ նու թյան մեջ, բա ցի տզե րից, բո րե լի ա նե րի հա մար բնա կան պա հոց ներ 
են եղ ջե րու նե րը, կր ծող նե րը, ոչ խար նե րը, թռ չուն նե րը, խո շոր ե ղջե րա վոր 
կեն դա նի նե րը:
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 Պատ ճա ռա գի տու թյուն

 Հի վան դու թյան հիմ նա կան փո խան ցո ղը՝ իք սո դային (Ixodae) ըն տա նիքի 
տի զը, 1982 թվա կա նին նկա րագր վել է Վիլ լի Բուրգ դոր ֆե րի կող մից։ Նա 
տզե րի օր գա նիզ մից ան ջա տել էր հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րին՝ բորե լի ա 
(Borrelia) ցե ղի սպի րո խե տան ման միկ րոօր գա նիզմ նե րին, ո րոնք հե տա-
գա յում ստա ցան բո րե լի ա բուրդ գոր ֆե րի (Borrelia burgdorferi) ան վա նումը: 
Հիվան դու թյան հա րու ցիչ ներն են Հյու սի սային Ա մե րի կա յում՝ բո րել լի ա մա-
յո նի (Borrelia mayonii) և բո րել ի ա բուրգ դոր ֆե րի (Borrelia burgdorferi), ի սկ 
Եվրո  պա յում` բո րել ի ա գա րի նի ի (Borrelia garinii) և բո րե լի ա աֆ զե լի ի (Borrelia 
afzelii) սպի րո խետ նե րը: 

Ախ տած նու թյուն
Տ զե րը լայն տա րած ված են մեղմ կլի մայով, ան տա ռա պատ տա րածք նե-

րում: Հա սուն տզե րի բնա կու թյան վայ րը 1 մետր բարձ րու թյուն վրա է, որտե-
ղից նա հեշ տու թյամբ տե ղա փոխ վում է կաթ նա սուն նե րի վրա: Իք սո դային 
տզե րի կյան քի տևո ղու թյու նը մոտ 2 տա րի է, ո րի ըն թաց քում տի զն ան ցնում 
է 4 փուլ՝ ձվի կի, թր թու րի, հարս նյա կի, հա սուն տզի: Ձվի կից դուրս գա լով՝ 
զար գաց ման բո լոր փու լե րում տզե րը կա րիք ու նեն ա րյամբ սն վե լու: Ձմե ռում 
են մի այն է գե րը, ա րու նե րը բեղմ նա վո րու մից հե տո սատ կում են:

 Վա րա կի կեն դա նի պա հո ցը վա րակ ված կեն դա նի ներն ե ն՝ կաթ նա սուն-
նե րը, թռ չուն նե րը: Տզե րը ևս Լայ մի հի վան դու թյան բնա կան պա հոց են, քանի 
որ կա րող են տրան սօ վա րի ալ ճա նա պար հով վա րա կը փո խան ցել ի րենց սե-
րունդ նե րին: 

Լայ մի հի վան դու թյու նը փո խանց վում է վա րակ ված տզե րի (հա սուն տիզ և 
հարս նյակ) խայ թո ցից: Տզե րը կա րող են տե ղա փոխ վել փո խադ րա մի ջոց նե-
րով և ժա ման ման ե րկ րում նրանց գո յու թյան հա մար բա րեն պաստ բնակ լի-
մա յա կան պայ ման նե րի դեպ քում՝ բազ մա նալ նոր տա րածք նե րում:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Լայ մի հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նը 3-32 օր է: Այն կա րող է ըն թա-

նալ ա ռանց ախ տան շան նե րի: Հի վան դու թյան վաղ շր ջա նին բնո րոշ ախ-
տան շաններն ե ն տեն դը, գլ խա ցա վը, հոգ նա ծու թյու նը և մաս նա հա տուկ՝ 
« թա փա ռող է րի թե մա» կոչ վող մաշ կային ցա նը (ն կար 25), ո րն ար ձա նագրվում 
է մոտ 60–80% դեպ քե րում՝ տզի խայ թե լուց 3-30 օր հե տո: Ո րոշ հի վանդ նե ր 
կա րող են ունենալ գրի պան ման եր ևույթ ներ՝ ա ռանց ար տա հայտ ված շնչա-
ռա կան ախ տան շան նե րի: Չբու ժե լու դեպ քում ցանն աս տի ճա նա բար տա րած-
վում է, և ա ռա ջա նում են հո դե րի, սր տի, նյար դային հա մա կար գի բար դու-
թյուն ներ: Հի վան դու թյան ա ռա ջին փու լում Լայ մի հի վան դու թյա նը բնո րոշ են 
ջեր մու թյան կտ րուկ բարձ րա ցումն ու օ ղա կաձև է րի թե մա նե րի ա ռա ջա ցումն 
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ամ բողջ մարմ նի մաշ կի վրա, ե րկ րորդ փու լում՝ դեմ քի մկան նե րի կաթ վա ծա-
հա րու թյուն նե րը: Հա ճախ տզային բո րե լի ո զի առ կա յու թյան մա սին հու շում 
են հի վան դու թյան ե րկ րորդ փու լի ախ տան շան նե րը: Հի վան դու թյան եր րորդ 
փու լում ա ռա ջա նում են հո դա ցա վեր, շար ժում նե րի սահ մա նա փա կում, սր տի 
աշ խա տան քի, տե սո ղու թյան և լսո ղու թյան խան գա րում ներ: Մաշ կը բա րա-
կում է, չո րա նում, կապ տում: Լայ մի հի վան դու թյան պատ վաս տում ներ կա-
յում չի ի րա կա նաց վում՝ չնա յած պատ վաս տա նյու թի առ կա յու թյա նը, քա նի որ 
նույ նիսկ հի վան դա նա լուց հե տո հնա րա վոր է նո րից վա րակ վել: 

Ըստ կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի ար տա հայտ ման՝ տար բե րում են 
է րիթե մայով (ե րբ տզե րի խայ թո ցի տե ղում ա ռա ջա նում է է րի թե մա) և ա ռանց 
է րի թե մայի (ե րբ առ կա են մի այն տենդ ու ին տոք սի կա ցի ա) ձևե րը: Թա փա ռող 
է րի թե ման բնո րոշ վում է որ պես մաշ կի ախ տա հա րում, ո րն սկս վում է որ պես 
կար միր մա կու լա կամ պա պու լա և մի քա նի օ րից մինչև մի քա նի շա բաթ վա 
ըն թաց քում մե ծա նում է՝ ա ռա ջաց նե լով կլո րա վուն ախ տա հա րում (հա ճախ՝ 
մա քուր միջ նա մա սով): Ա ռան ձին ա ռաջ նային ախ տա հա րու մը պետք է լի նի 
5 սմ կամ ա վե լի մեծ տրա մագ ծով: Կա րող են ա ռա ջա նալ նաև ե րկ րոր դային 
ախ տա հա րում ներ: Տզի կծե լուց մի քա նի ժամվա ընթացքում ա ռա ջա ցած 
օ ղա կաձև է րի թե մա տոզ ախ տա հա րու մը գերզ գա յու նու թյան նշան է և չի դա-
սա կարգ վում որ պես « թա փա ռող է րի թե մա»: Հի վանդ նե րի մեծ մա սի շր ջա-
նում թա փա ռող է րի թե մայի տա րա ծու մն ու ղեկց վում է այլ սուր ախ տան շան-
նե րով, մաս նա վո րա պես հոգ նա ծու թյամբ, տեն դով, գլ խա ցա վով, ծոծ րա-
կային մկան նե րի կար կա մու թյամբ, հո դա ցա վե րով, մկա նա ցա վե րով: Որ պես 
կա նոն` այս ախ տան շան ներն ա նընդ հատ չեն: Ո րոշ հի վանդ նե ր կա րող են 
ու նե նալ գրի պան ման եր ևույթ ներ՝ ա ռանց ար տա հայտ ված շն չա ռա կան ախ-
տան շան նե րի: 

Հի վան դու թյան ըն թաց քը հա մար վում է սուր, ե րբ հի վան դու թյան տևո-
ղու թյու նը 3 ա միս է, են թա սուր՝ 3-6 ա միս, քրո նիկ՝ 6 ամ սից ա վե լի տևե լու 
դեպ քում: Ըն թաց քը կա րող է լի նել քրո նիկ չընդ հատ վող և ախ տա դար ձով՝ 
նյար դային հա մա կար գի, հո դե րի, մաշ կի, սր տի ախ տա հա րու մով: 

Լայ մի հի վան դու թյան ու շա ցած դրս ևո րում ներ են.
 9 Ոսկ րամ կա նային հա մա կար գի կող մից: Կրկն վող, կար ճատև նո պա-

ներ (մի քա նի շա բաթ կամ ա միս) մեկ կամ մի քա նի հո դե րի օբյեկ տիվ այ-
տուց վա ծու թյուն` եր բեմն հե տա գա քրո նիկ հո դա բոր բով: Մի ա ժա մա նակ, 
ա ռան ձին հո դա ցա վե րը, մկա նա ցա վե րը չեն հա մար վում ո սկ րամ կա նային 
հա մա կար գի Լայ մի հի վան դու թյամբ ախ տա հար ման չա փա նիշ:

 9  Նյար դային հա մա կար գի կող մից: Հետ ևյալ նշան նե րից որ ևէ մե կը 
(եթե այ լընտ րան քային բա ցատ րու թյուն չկա) ա ռան ձին կամ հա մա տեղ՝ լիմ-
ֆո ցի տար մե նին գիտ, գան գային նև րիտ ներ, հատ կա պես դի մային նյար դի 
կաթ ված (կա րող է լի նել ե րկ կող մա նի), ռա դի կու լո նև րո պա թի ա կամ ա վե լի 
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հազ վա դեպ՝ էն ցե ֆա լո մի ե լիտ: Ա ռան ձին՝ գլ խա ցա վը, հոգ նա ծու թյու նը, պա-
րէս թե զի ա նե րը, ծոծ րա կային նյար դե րի կար կա մու թյու նը և մկա նա ցա վե րը 
չեն հա մար վում նյար դային հա մա կար գի Լայ մի հի վան դու թյամբ ախ տա հար-
ման չա փա նիշ:

 9  Սիրտ-ա նո թային հա մա կար գի կող մից: Ատ րի ո վենտ րի կու լյար հա-
ղոր դա կա նու թյան բարձր ա րա գու թյան (2-րդ կամ 3-րդ աս տի ճա նի) սուր 
խան գա րում ներ, ո րոնք մի քա նի օր վա կամ շա բաթ վա ըն թաց քում ան հե-
տա նում են և հա ճախ ա սո ցաց վում մի ո կար դի տի հետ: Սրտխ փո ցը, բրա դի-
կար դի ան, Հի սի խր ձի ար գե լա փա կու մն ա ռան ձին չեն հա մար վում սր տա նո-
թային հա մա կար գի՝ Լայ մի հի վան դու թյամբ ախ տա հար ման չա փա նիշ: 

Ախ տո րո շում
 Լայ մի բո րե լի ո զի ախ տո րոշ ման հա մա ճա րա կա բա նա կան ցու ցա նիշ է 

թա փա ռող է րի թե մայի ի հայտ գա լուց ա ռաջ` 30 օր վա ըն թաց քում ան տա-
ռա պատ, խո տա ծածկ տա րածք նե րում (որ տեղ հնա րա վոր է տզե րի առ կա-
յու թյու նը) գտն վե լը: Նկա տի ու նե նա լով, որ տզե րը հա վա սա րա չափ չեն տա-
րած ված, ան հրա ժեշտ է ճշ տել ճամ փոր դու թյան ման րա մասն պատ մու թյունը, 
որ պես զի պարզ վի` ա րդյոք Լայ մի հի վան դու թյամբ կամ բո րե լի ո զով վա րա-
կու մը տե ղի է ու նե ցել բա՞րձր, թե՞ ցածր հի վան դա ցու թյամբ տա րած քում: Տզի 
խայ թե լու փաս տի հաս տա տումն ան հրա ժեշտ չէ: 

Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան հիմ նա կան մե թո դը շճա բա նա կանն է, ո րի 
հա մար հի վան դից վերց նում են ա րյան նմուշ ներ: Լա բո րա տոր ախ տո րո շումն 
ի րա կա նաց վում է 2 փու լով (Գ ծա պատ կեր 1): 1-ին փու լում ի րա կա նաց վում է 
շճա բա նա կան թես տ` ի մու նա ֆեր մեն տային կամ ա նուղ ղա կի ի մու նաֆ լուո-
րես ցեն ցի այի հե տա զո տու թյուն, և ե թե ար դյուն քը բա ցա սա կան է, Լայ մի հի-
վան դու թյուն ախ տո րո շե լու հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րը նպա տա կա հար-
մար չեն: 

Ե թե հե տա զո տու թյան ար դյուն քը դրա կան կամ կաս կա ծե լի է, հե տա զո-
տու թյու նը շա րու նակ վում է “Western blot” թես տով: Հի վան դու թյան ախ տո րո-
շու մը հաս տատ վում է մի այն 2 հե տա զո տու թյուն նե րի (ի մու նա ֆեր մեն տային/ 
ա նուղ ղա կի ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն ցի այի) և ի մու նոբ լոտ հե տա զո տու թյան դրա-
կան ար դյուն քի դեպ քում:
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Գ ծա պատ կեր 1. Լայ մի հի վան դու թյան շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ալ գո րիթմ 

Իմունաֆերմենտային կամ
անուղղակի իմունա-
ֆլուորեսցենցիային 

անալիզ

Բացասական արդյունքի 
դեպքում` դիտարկել 

այլընտրանքային 
ախտորոշում

Դրական կամ 
կասկածելի արդյունքի 
դեպքում՝ իմունոբլոտ 

թեստ

Ig M և IgG նշանակալի են, եթե 
հիվանդության ախտանշանները 

մինչև 30 օր են

Ig G նշանակալի է, եթե 
հիվանդության ախտանշանները  

30 օրից ավելի են

Լայ մի հի վան դու թյունն ախ տո րոշ վում է նաև ման րէ ա բա նա կան և ՊՇՌ 
հե տա զո տու թյան մի ջո ցով: ՊՇՌ հե տա զո տու թյամբ հե տա զոտ վող նյու թում 
հայտ նա բեր վում է B. burgdorferi ման րէ ի ԴՆԹ-ն: Հե տա զո տու թյան նյու թը 
կա րող է լի նել մաշ կի հյուս ված քը, ու ղեղ-ող նու ղե ղային հե ղու կը, ա րյու նը, 
շի ճու կը, սի նո վյալ հե ղու կը (հո դե րից), սր տամ կա նի հյուս ված քը և մե զը:

 Բու ժում
 Բու ժու մը նե րա ռում է հա մա լիր բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնց մեջ 

ա ռաջ նայ նու թյու նը տր վում է պատ ճա ռային (է թի ոտ րոպ) բուժ մա նը՝ հա կա-
բի ո տիկ նե րին (ա մոք սի ցի լին, դոք սի ցիկ լին): Դրանք ան գամ ու շա ցած դեպ-
քե րում բա րե լա վում են հի վան դի վի ճա կը, թեև կլի նի կա կան ա ռող ջա ցու մը 
կա րող է լրիվ չլի նել:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Բո րե լի ո զի պատ վաս տում Ա ՄՆ-ո ւմ ի րա կա նաց վել է մինչև 2002 թվա-

կա նը, ներ կա յում չի ի րա կա նաց վում՝ ի մու նի տե տի կար ճա ժամ կետ լի նե լու 
պատ ճա ռով (նույ նիսկ հի վան դա նա լուց հե տո հնա րա վոր է կր կին վա րակ-
վել):

 Բո րե լի ա նե րը ներ թա փան ցում են մար դու օր գա նիզմ տզի խայ թե-
լուց 24-36 ժամ հե տո, մինչև այդ ժա մա նա կա մի ջո ցն ան հրա ժեշտ է հե ռաց-
նել տզին այն պես, որ չտ րոր վի, ի սկ խայ թո ցի տե ղը պետք է լվա նալ ջրով 
և օ ճա ռով։ Մարմ նին կպած տզե րի ժա մա նա կին հե ռաց նե լը հա մար վում է 
ա մե նաար դյու նա վետ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րից մե կը: 

Տ զե րի խայ թո ցից խու սա փե լու նպա տա կով՝ խոր հուրդ է տր վում բնու թյան 
մեջ զբոս նե լիս կամ աշ խա տե լիս կրել եր կա րաթև հա գուստ, օգ տա գոր ծել 
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մի ջա տա վա նիչ նյու թեր և սար քեր՝ ամ բողջ օր վա ըն թաց քում: Տզե րի ներ-
բե րու մը կան խար գե լե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ան տառ, զբո սայ գի գնալուց 
հե տո ստու գել մարմ նի այն հատ ված նե րը, որ տեղ տի զը կա րող է խայ թել։ 

Մի ջա տա վա նիչ նյու թերն ան վտանգ կի րա ռե լի են բո լո րի, նե րա ռյալ հղի 
և կե րակ րող մայ րե րի հա մար: Դրանք կա րող են կի րառ վել նաև ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար՝ հա մա ձայն ու ղեկ ցող հրա հանգ նե րի: 

Այն տա րածք նե րում, որ տեղ հայտ նա բեր վում է Լայ մի հի վան դու թյան 
փո խան ցո ղը, ի րա կա նաց վում են պայ քա րի հա մա կարգ ված մի ջո ցա ռում-
ներ` տզա զերծ ման աշ խա տանք ներ՝ ել նե լով տա րած քի մի ջա տա բա նա կան, 
է կո լո գի ա կան, հա մա ճա րա կա բա նա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վի-
ճա կից:

Տ զային բո րե լի ո զով հի վան դը վա րա կիչ չէ շր ջա պա տի հա մար: Սե ռա կան 
ճա նա պար հով կամ մո րից ե րե խային՝ կրծ քի կա թով կե րակ րե լուց վա րակ-
ման դեպ քեր չեն գրանց վել: Ի նչ պես այլ ա րյու նային վա րակ նե րի դեպ քում, 
հնա րա վոր է փո խան ցու մն ա րյան փոխ նե րարկ ման ժա մա նակ: Մի այն հա-
կա բի ո տիկ նե րով լրիվ բու ժու մից հե տո հի վանդ նե րը կա րող են դո նոր հան-
դի սա նալ:
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Մա լա րի ան (ՀՄԴ-B50) ա ռա վե լա պես տա րա փոխ ման մե խա նիզ մով 
փո խանց վող, տե ղա ճա րա կային, մի աբ ջիջ նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա-
նա վոր ված հի վան դու թյուն է, ո րը բնո րոշ վում է տեն դային նո պա նե րով 
(պա րոք սիզմ նե րով), սա կա վա րյու նու թյամբ, փայ ծա ղի և լյար դի մե ծաց-
մամբ և ախ տա դար ձե րի հակ վա ծու թյամբ: Մարդ կանց շր ջա նում ար ձա-
նագր վում է մա լա րի այի 4 տե սակ՝ ե ռօ րյա, ար ևա դար ձային, քա ռօ րյա և 
օ վա լե:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Մա լա րի ան աշ խար հի հնա գույն հի վան դու թյուն նե րից է: Մյան մայի տա-

րած քում հայտ նա բեր ված 100 մլն տա րի ա ռաջ վա սա թի մեջ՝ մո ծա կի բրա-
ծո յում, հայտ նա բեր վել է մա լա րի այի օո ցիստ: Մա լա րի ան զգա լի ազ դե ցու-
թյուն է թո ղել մարդ կու թյան պատ մու թյան վրա: Նրա նշա նա վոր զո հե րից 
են Թութան հա մոն փա րա վո նը, Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին, Չին գիզ  խա նը, 
Դան թեն, Վաս կո դա Գամ ան, Ա մե րի գո Վես պու չին, Օ լի վեր Կրոմ վե լը, Ջորջ 
Բայ րո նը և այլն: Չի նաս տա նում մ.թ.ա. 2700 թվա կա նին գր ված « Նեյ Չին գը» 
(Չի նա կան բժշ կու թյան կա նոն) նկա րագ րում էր մա լա րի այի ախ տան շան նե-
րը, ջեր մու թյան տա տա նում նե րի և մե ծա ցած փայ ծա ղի միջև կա պը: Հնդ կաս-
տա նում մ.թ.ա. 1-ին հա զա րա մյա կում սանսկ րի տով փաս տա թուղ թը նշում է 
մի ջատ նե րի մա հա բեր խայ թոց նե րի մա սին: Ե գիպ տո սում մ.թ.ա. 1550 թվա-
կա նին ստեղծ ված Է բեր սի պա պի րու սը նշում է տենդ, սար սուռ, փայ ծա ղի 
մե ծա ցում և բա լան թին ծա ռի յու ղը` որ պես մո ծա կա վա նիչ նյութ: Մ.թ.ա. 2-րդ 
հա զա րա մյա կի սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րը պատ մում են Մի ջա գետ-
քում մո լեգ նող մա հա բեր տեն դե րի մա սին: Հու նաս տա նում մ.թ.ա. 4-րդ դա-
րում նշ վում էր բնակ չու թյան նվա զում` տեն դային հի վան դու թյան պատ ճա-
ռով: Ե գիպ տո սում ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում Հի պոկ րա տը նախ և 
ա ռաջ նշել է ջրա կան գե րի մո տա կայ քում բնակ վե լու և տեն դային հի վան դու-
թյուն նե րի կա պը: Հռո մե ա ցի նե րը նույն պես տեն դի ա ռա ջա ցու մը կա պում է ին 
ճա հիճ նե րի հետ և ա ռա ջինն է ին փոր ձում չո րաց նել դրանք: 17-րդ դա րում 
իս պա նա ցի նե րը սո վո րե ցին Quinquina calisaya ծա ռի կեղ ևի բժշ կա կան կի րա-
ռու մը: Ի տա լե րեն Mal aria նշա նա կում է « վատ օդ», ֆրան սե րեն  պա լու դիզմ 
նշա նա կում է «ար մա տա վոր ված ճահ ճի մեջ»:

 Ներ կա յում ևս մա լա րի ան շա րու նա կում է մնալ աշ խար հի բազ մա թիվ 
ե րկր նե րի հան րային ա ռող ջա պա հու թյան գե րա կա խն դիր նե րից, քա նի որ 
շուրջ 3 մի լի արդ մարդ ապ րում է մա լա րի այի մշ տա կան սպառ նա լի քի ներ քո: 
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Թեև աշ խար հում սկ սած 2000 թվա կա նից մա լա րի այի հի վան դա ցու թյու նը 
զգա լի ո րեն նվա զել է, ներ կա յում էլ տա րե կան շուրջ 400 հա զա րից ա վե լի 
մարդ մա հա նում է այս հի վան դու թյու նից: 

ԱՀԿ-ի հրա պա րակ ած մա լա րի այի վեր ջին զե կույ ցի հա մա ձայն՝ 2017 
թվա կա նին մա լա րի այի 219 մլն դեպք է գրանց վել, 2016 թվա կա նին` 217 մլն: 
Մա լա րի այից մահ վան դեպ քե րի թի վը 2017 թվա կա նին կազ մել է 435 000: 
Աֆրի կյան ե րկր նե րում ար ձա նագր վում են մա լա րի այի դեպ քե րի 92%-ը և մա-
լա րի այի մահ վան դեպ քե րի 93%-ը: 2017 թվա կա նին աշ խար հի 5 ե րկ րում ար-
ձա նագր վել է մա լա րի այի բո լոր դեպ քե րի գրե թե կե սը` Նի գե րի ա (25%), Կոն-
գոյի Դե մոկ րա տա կան  Հան րա պե տու թյու ն (11%), Մո զամ բիկ (5%), Հնդկաս-
տան (4%) և Ու գան դա (4%) (ն կար 26): 

Մա լա րի այի բարձր հի վան դա ցու թյուն ար ձա նագ րող ե րկր նե րում հատ-
կա պես մինչև 5 տա րե կան ե րե խա ներն են խո ցե լի հի վան դու թյան նկատ-
մամբ, այս տա րի քային խմ բում է գրանց վում մա լա րի այի բո լոր մահ վան 
դեպ քե րի ա վե լի քան եր կու եր րոր դը (70%): Թեև մինչև հինգ տա րե կան նե-
րի մա լա րի այից մահ վան դեպ քե րի թի վը 2010-2016 թվա կան նե րին նվա զել է 
440 000-ից մինչև 285 000, այ նո ւա մե նայ նիվ, մա լա րի ան մնում է մինչև հինգ 
տա րե կան ե րե խա նե րի մահ վան հիմ նա կան պատ ճա ռը՝ յու րա քան չյուր եր կու 
րո պեն մեկ խլե լով մեկ ե րե խայի կյանք: 

Մա լա րի ան հիմ նա կա նում փո խանց վում է ա նո ֆե լես (Anopheles) ցեղի էգ 
մո ծակ նե րի խայ թոց նե րի մի ջո ցով: Աշ խար հում կա ա նո ֆե լես մո ծակ նե րի 
(նկար 27) ա վե լի քան 400 տե սակ, ո րոն ցից շուրջ 30-ը կար ևոր նշա նա կու-
թյուն ու նեն մա լա րի այի փո խանց ման մեջ: Դրանք հիմ նա կա նում խայ թում 
են մթն շա ղին: Փո խանց ման ին տեն սի վու թյու նը կախ ված է մա կա բույ ծի, փո-
խան ցո ղի, մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րից: Anopheles մո ծակ նե-
րը ձվադ րում են ջրա ծածկ տա րա ծու թյուն նե րում, որ տեղ դրան ցից դուրս են 
գա լիս թր թուր նե րը և վե րած վում հա սուն մո ծակ նե րի: Ձվիկ նե րի հա սու նաց-
ման հա մար էգ մո ծակ նե րն ա րյու նով սն վե լու կա րիք ու նեն: 

Ա նո ֆե լե ս մո ծակ նե րի յու րա քան չյուր տե սակ ու նի իր նա խընտ րած 
ջրային մի ջա վայ րը, օ րի նակ` ո րոշ տե սակ ներ նա խընտ րում են մա քուր ջրի 
փոք րիկ կու տա կում նե րը, ի նչ պի սիք են ար ևա դար ձային ե րկր նե րում ան ձրև-
նե րի սեզո նին այն քան շատ հան դի պող ջրա փո սե րը և լճակ նե րը:

 Փո խան ցումն ա վե լի ին տեն սիվ է այն վայ րե րում, որ տեղ մո ծակ ներն 
ա վե լի եր կար են ապ րում (այն պես, որ մա կա բույ ծը հասց նում է ա վար տել իր 
զար գա ցու մը մո ծա կի մեջ) և որ տեղ ա ռա վե լա պես գե րա դա սում են խայ թել 
մարդ կանց, ոչ թե կեն դա նի նե րին: Աֆ րի կյան փո խան ցող նե րի տե սակ նե րի 
եր կա րա կե ցու թյու նը և ա ռա վե լա պես մարդ կանց խայ թե լու հատ կու թյու նը 
հիմ նա կան պատ ճառներն են, որ աշ խար հում մա լա րի այի դեպ քե րի շուրջ 
90%-ը գրանց վում է Աֆ րի կա յում: 
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Փո խան ցու մը նաև կախ ված է կլի մա յա կան պայ ման նե րից, ո րոնք կա րող 
են ազ դել մո ծակ նե րի քա նա կի և գո յատև ման վրա, օ րի նակ` ան ձրև նե րը, ջեր-
մաս տի ճա նը և խո նա վու թյու նը: Շատ վայ րե րում փո խան ցու մը սե զո նային է՝ 
գա գաթ նա կե տին հաս նե լով ան ձրև նե րի սե զո նից ան մի ջա պես հե տո: Մա լա-
րի այի հա մա ճա րակ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ, ե րբ կլի մա յա կան և այլ պայ-
ման նե րը նպաս տում են մա լա րի այի փո խանց մանն այն վայ րե րում, որ տեղ 
մար դիկ մա լա րի այի նկատ մամբ ու նեն շատ ցածր ի մու նի տետ կամ ը նդ հան-
րա պես չու նեն: Դա կա րող է նաև տե ղի ու նե նալ այն ժա մա նակ, ե րբ ցածր 
ի մու նի տե տով մար դիկ տե ղա փոխ վում են մա լա րի այի ակ տիվ փո խանց ման 
տա րածք ներ, օ րի նակ` աշ խա տանք գտ նե լու հա մար կամ որ պես փախս տա-
կան ներ:

 Մե ծա հա սակ նե րի ա նըն կա լու նա կու թյու նը ևս կար ևոր գոր ծոն է, հատ-
կա պես մա լա րի այի չա փա վոր կամ ին տեն սիվ փո խանց ման շր ջան նե րում: 
Տա րի ներ շա րու նակ հի վան դու թյան ներ գոր ծու թյա նը են թարկ վե լու ըն թաց-
քում մար դը ձեռք է բե րում մաս նա կի ի մու նի տետ, ո րը թեև եր բեք լի ար ժեք 
պաշտ պա նու թյուն չի ա պա հո վում մա լա րի այից, սա կայն նվա զեց նում է ծանր 
հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նե լու վտան գը: Այդ պատ ճա ռով Աֆ րի կա յում մա լա-
րի այից մահ վան դեպ քե րի մեծ մասն ար ձա նագր վում է փոքր ե րե խա նե րի 
շր ջա նում, մինչ դեռ մա լա րի այի ա վե լի քիչ փո խանց ման և հետ ևա բար՝ բնակ-
չու թյան ցածր ի մու նի տետ ար ձա նագ րած շր ջան նե րում վտան գի տակ են բո-
լոր տա րի քային խմ բե րը:

 Մա լա րի ան ու ղեկ ցել է հայ ժո ղովր դին վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից: 
Հայ կա կան բժշ կա րան նե րում մա լա րի ան ան վա նել են ջեր մախտ կամ ճահ-
ճա տենդ: 11-րդ դա րի հայ մեծ բժշ կա պետ Մխի թար Հե րա ցու « Ջեր մաց մխի-
թա րու թյուն» աշ խա տու թյու նը նվիր ված էր ջեր մախ տին, Ա միր դով լաթ Ա մա-
սի ա ցու «Ան գի տաց ան պետ» աշ խա տու թյու նում ևս զգա լի ան դրա դարձ կա 
ջեր մախ տի բուժ մա նը: Հա յաս տա նում պատ մա կա նո րեն ար ձա նագր վել 
են ե ռօ րյա, ար ևա դար ձային և քա ռօ րյա մա լա րի այի դեպ քեր: Հատ կա պես 
բարձր էր ե ռօ րյա մա լա րի այով հի վան դա ցու թյու նը: Խորհր դային շր ջա նում 
ծա վալ ված մա լա րի այի դեմ պայ քա րի շնոր հիվ հա ջող վել էր ը նդ հա տել Հա-
յաս տա նում մա լա րի այի տե ղա կան փո խան ցու մը: 1963-1994 թվա կան նե րին 
հան րա պե տու թյան տա րած քում տե ղա կան փո խանց ման մա լա րի այի դեպ քեր 
չեն ար ձա նագր վել: 1994 թվա կա նից պա տե րազ մա կան տա րած քից ներ բեր-
ված դեպ քե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սկսել են ար ձա նագր վել 
ե ռօ րա մա լա րի այի դեպ քեր, ո րոնք շա րու նակ վել են մինչև 2005 թվա կա նը: 
Հա մա կարգ ված պայ քա րի շնոր հիվ 2006 թվա կա նից ի վեր Հա յաս տա նում 
մա լա րի այի տե ղա կան դեպ քեր չեն ար ձա նագր վել և 2011 թվա կա նին Ա ռող-
ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նը վկա յագ րել է որ պես մա լա րի այից ա զատ տա րածք: 2006 
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թվա կա նից սկ սած` հան րա պե տու թյու նո ւմ ար ձա նագր վել են մի այն ե զա կի 
բե րո վի դեպ քեր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նկա տի ու նե նա լով մա լա րի ան փո խան-
ցող ա նո ֆե լես ցե ղի մո ծակ նե րի (An. maculipennis, An. sacharovi, An. super-
pictus, An. claviger, An. hyrcanus, An. plumbeus) առ կա յու թյու նը՝ հնա րա վոր է 
բե րո վի դեպ քե րից տե ղա կան դեպ քե րի ա ռա ջա ցու մը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Մա լա րի այի հա րու ցիչ նե րը մի աբ ջիջ նա խա կեն դա նի ներ են, ո րոնք պատ-

կա նում են Protozoa տի պի Sporozoa դա սի Plasmodidae ըն տա նի քի պլազ մո-
դիում (Plasmodium) ցե ղին: Մար դու մա լա րի ան ան թրո պո նոզ է, ո րի հա րու-
ցիչ նե րը հետ ևյալ 4 տե սակ նե րն են`

 9 Պ լազ մո դի ում վի վաքս (Plasmodium vivax, P. vivax) – ա ռա ջաց նում է 
ե ռօր յա մա լա րի ա,

 9 Պ լազ մո դի ում ֆալ ցի պա րում (Plasmodium falciparum, P. falciparum) – 
ա ռա ջաց նում է ար ևա դար ձային մա լա րի ա,

 9 Պ լազ մո դի ում մա լա րի ե (Plasmodium malariae, P. malariae) – ա ռա ջաց-
նում է քա ռօ րյա մա լա րի ա,

 9 Պ լազ մո դի ում օ վա լե (Plasmodium ovale, P. ovale ) – ա ռա ջաց նում է 
օ վալե մա լա րի ա:

 Հազ վա դեպ հնա րա վոր է մար դու վա րա կում պլազ մո դի ում նե րի զոո նոզ 
տե սակ նե րով (բա ցի նշ ված 4 տե սա կի մա լա րի այի հա րու ցիչ նե րից, 2004 
թվա կա նին նկա րագր վել է 5-րդ տե սա կը` P. knowlesi-ն, ո րը հիմ նա կա նում 
տա րած ված է Հա րա վար ևե լյան Ա սի այի ե րկր նե րում): 

Լու սային ման րա դի տա կով ը ստ Ռո մա նովս կու-Գիմ զայի ներկ ված ա րյան 
պրե պա րատ նե րում մա լա րի այի պլազ մո դի ում նե րի մոտ ա ռանձ նաց նում են 
թա ղանթ, ե րկ նա գույն ցի տոպ լազ մա, կար միր կո րի զը, մար սո ղա կան վա-
կո ւոլ և զար գաց ման ո րոշ փու լե րում՝ գորշ-ոս կե գույն գու նակ (պիգ մենտ), 
ո րը հե մոգ լո բի նի նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք է (մե տա բո լիտ)։ Մա լա-
րիային մա կա բույծ նե րի կեն սա կան ցիկ լը կա տար վում է տե րե րի փո փո խու-
թյամբ և ը նդ գր կում է 2 փուլ (ն կար 28)` սե ռա կան զար գա ցում կամ սպո րո-
գո նի ա, ո րն ի րա կա նա նում է վերջ նա կան տի րոջ՝ Anopheles ցե ղի էգ մո ծա կի 
օր գա նիզ մում, և ան սեռ բազ մա ցում կամ շի զո գո նի ա, ո րը տե ղի է ու նե նում 
մի ջան կյալ տի րոջ՝ մար դու օր գա նիզ մում։ Սպո րո գո նի այի ըն թաց քում ա րյու-
նածծ ման հետ ևան քով մո ծա կի օր գա նիզմ ներ թա փան ցած պլազ մո դի ում նե-
րի սե ռա կան բջիջ նե րը՝ գա մետ նե րը, մի ա ձուլ վում են` ա ռա ջաց նե լով օո կի-
նետ, ո րը ձևա վոր վում է զի գո տի, հե տո կիս վե լով ա ռա ջաց նում է սպո րո-
զոիտ ներ՝ մեկ զի գո տից մինչև 10–50 հա զար հատ։ Վեր ջին ներս հա վաք վում 
են մո ծա կի թքա գեղ ձե րում, որ տեղ կա րող են պահ պան վել մինչև 2-2,5 ա միս։ 
Սպո րո գո նի այի տևո ղու թյունն ու ղիղ հա մե մա տա կան է շր ջա կա մի ջա վայ րի 



94 | Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում

ջեր մաս տի ճա նին. 15°С-ից ցածր լի նե լու դեպ քում սպո րո զոիտ ներ չեն զար-
գա նում։  Մար դու օր գա նիզ մում մա լա րի այի մա կա բույծն ան ցնում է շի զո գո-
նի այի 2 հա ջոր դա կան փուլ՝ հյուս ված քային (էկ զոէ րիթ րո ցի տային) և է րիթ-
րո ցի տային։

Ախ տած նու թյուն
 Վա րա կի փո խանց ման մե խա նիզ մից կախ ված` տար բե րում են սպո-

րո զոի տային և շի զոն տային մա լա րի ա ներ։ Սպո րո զոի տային մա լա րի այի 
դեպ քում վա րա կը փո խան ցվում է բնա կան ձևով՝ մո ծա կի խայ թո ցի մի ջո-
ցով։ Սպո րո զոիտ նե րը մար դու օր գա նիզմ են ներ մուծ վում մո ծա կի թքի հետ 
և այս դեպ քում ան ցնում են շի զո գո նի այի հյուս ված քային, հե տո է րիտ րո ցի-
տար փու լե րը։ Շի զոն տային մա լա րի ան պայ մա նա վոր ված է բժշ կա կան մի-
ջամ տու թյուն նե րի ըն թաց քում (օ րի նակ՝ ա րյան փոխ նե րար կում) շի զոնտ նե րի 
ներ մու ծու մով։ Ո ւղ ղա հա յաց մե խա նիզ մով վա րա կը փո խան ցվու մ է ծնն դա-
բե րու թյան ըն թաց քում։ Ի տար բե րու թյուն սպո րո զոի տային ձևի՝ շի զոն տային 
մա լա րի այի ըն թաց քում բա ցա կա յում է հյուս ված քային փու լը, ո րը պայ մա նա-
վո րում է հի վան դու թյան կլի նի կայի և բուժ ման տար բե րու թյու նը։ Հյուս ված-
քային շի զո գա նի այի ըն թաց քում մա լա րի այի ա կն հայտ դրս ևո րում ներ չկան, 
վա րա կի կլի նի կա կան դրս ևո րու մը կապ ված է է րիթ րո ցիտ նե րում մա կա բույ-
ծի զար գաց ման հետ մի այն։ 

Պ լազ մո դի ում վի վաք սի (P. vivax), պլազ մո դի ում օ վա լե ի (P. ovale), պլազ-
մո դի ում մա լա րի ե ի (P. malariae) հա րու ցիչ նե րի զար գա ցումն ըն թա նում է 
ծայրա մա սային ա րյան է րիթ րո ցիտ նե րում, ի սկ պլազ մո դի ում ֆալ ցի պա րու-
մի (P. falciparum) հա րու ցիչ նե րի նը՝ ներ քին օր գան նե րի մա զա նոթ նե րում: 

Կ լի նի կա կան ախ տան շան նե րը պայ մա նա վոր ված են մո րու լա նե րի քայ-
քայ ման ըն թաց քում մե րո զոիտ նե րի (օ տա րա ծին սպի տա կուց), մա լա րի ային 
պիգ մեն տի, հե մոգ լո բի նի, կա լի ու մի ա ղե րի, է րիտ րո ցիտ նե րի մնա ցորդ նե-
րի ազ դե ցու թյամբ, որոնք, օրգանիզմի մասնահատուկ ռեակտիվությունը 
փոփոխելով, ազդում են ջերմակարգավորիչ կենտրոնի աշխատանքի վրա՝ 
առաջացնելով ջերմության բարձրացում։ Տեն դի նո պա նե րը պայ մա նա-
վոր ված են ոչ մի այն հա րուց չի քա նա կով (պի րո գեն շեմ), այլև օր գա նիզ-
մի ռեակ տի վու թյան վի ճա կով։ Հի վան դու թյան հա մար բնո րոշ է նո պա նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյուն, ո րը պայ մա նա վոր ված է մա լա րի այի ո րո շա կի հա-
րուց չին բնո րոշ է րիտ րո ցի տար շի զո գո նի այի տևո ղու թյամբ և պար բե րա-
կա նու թյամբ: 

Ա րյան մեջ օ տա րա ծին սպի տա կուց նե րը գրգ ռում են փայ ծա ղի, լյար դի 
ռե տի կու լյար բջիջ նե րը` ա ռա ջաց նե լով հի պերպ լա զի ա (գե րաճ), ի սկ եր-
կա րատև ազ դե ցու թյան դեպ քում՝ շա րակ ցա կան հյուս ված քի գե րաճ։ Ա րյան 
հոս քի ա վե լա ցու մն այդ օր գան նե րում կա րող է ա ռա ջաց նել օր գան նե րի 
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մե ծա ցում և ցա վի զգա ցո ղու թյուն։ Շատ կար ևոր են մա լա րի այի ըն թաց քում 
օ տա րա ծին սպի տա կուց նե րի նկատ մամբ օր գա նիզ մի զգա յու նու թյան բարձ-
րա ցու մը և աու տոի մուն ռե ակ ցի ա նե րի զար գա ցու մը։ Է րիթ րո ցիտ նե րի քայ-
քա յու մը, հա կա մար մին նե րի հե մո լի զը, ռե տի կու լաէն դո թե լային բջիջ նե րի 
ֆա գո ցի տո զը ա ռա ջաց նում են սա կա վա րյու նու թյուն։

 Չա րո րակ ձևե րի ախ տած նու թյան հիմ քում միկ րոա նոթ նե րի հա մա կար-
գային թրոմբ հե մո ռա գիկ հա մախ տա նի շով զու գորդ վող ախ տա հա րու մն է՝ 
մա զա նոթ նե րի թա փան ցի կու թյան բարձ րա ցու մով, ա րյան մա կար դե լի ու-
թյան շե ղու մով, վաս կու լիտ նե րով, հե մո ռա գի ա նե րով, ո րոնք ա վե լի բնո րոշ 
են ար ևա դար ձային մա լա րի ային։ Գլ խու ղե ղի ախ տա հա րու մը մա լա րի այի 
այս ձևի դեպ քում պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ է րիթ րո ցի տար շի զո գո-
նի ան ըն թա նում է ներ քին օր գան նե րի մա զա նոթ նե րում, ա ռա վել հա ճախ՝ 
գլ խու ղե ղի ա նոթ նե րում, որ տեղ կու տակ վում է մի աբ ջիջ նե րի մեծ քա նակ։ 
Պլազ մո դի ում ֆալ ցի պա րու մով ախ տա հար ված է րիթ րո ցիտ նե րի մա կե րե սին 
ա ռա ջա նում են ար տափ քում ներ, ո րոնց մի ջո ցով նրանք կպ չում են մի մյանց 
և մա զա նոթ նե րի էն դո թե լի մա կե րե սին` ա ռա ջաց նե լով կու տա կում ներ և մա-
զա նոթ նե րի խցա նում ներ: 

Ա նոթ նե րի թա փան ցե լի ու թյան բարձ րաց ման հետ ևան քով ա ռաջ են գա-
լիս պե րի վաս կու լյար այ տուց ներ, բարձ րա նում է ա րյան մա ծու ցի կու թյու նը, 
նվա զում է ա րյան հոս քը՝ ա ռա ջաց նե լով մա կա բու ծային թրոմ բոզ։ Ար ևա-
դար ձային մա լա րի այի չա րո րակ ձևե րի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
նաև տոք սիկ շո կի և ա լեր գի ա նե րի դրս ևոր մամբ։ Ծայ րա մա սային ա րյան մեջ 
չբար դա ցած ար ևա դար ձային մա լա րի այի ժա մա նակ հայտ նա բեր վում են գե-
րա զան ցա պես մա տա նի աձև տրո ֆո զոիտ ներ, ի սկ չա րո րակ ըն թաց քի դեպ-
քում՝ զար գաց ման բո լոր փու լե րում գտն վող հա րու ցիչ ներ։

 Մա լա րի ային բնո րոշ են ախ տա դար ձե րը։ Հի վան դու թյան սուր շր ջա նից 
հե տո՝ ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում ախ տա դար ձե րի ի հայտ գա լը 
պայ մա նա վոր ված է է րիթ րո ցի տար շի զոնտ նե րի առ կա յու թյամբ, ո րոնք ի մու-
նի տե տի ան կման հետ ևան քով սկ սում են ակ տի վո րեն բազ մա նալ։ Ու շա ցած 
կամ հե ռա վոր ախ տա դար ձե րը (6-14 ա միս հե տո), ո րոնք բնո րոշ են ե ռօ րյա 
և օ վա լե մա լա րի ա նե րին, կապ ված են բրա դիս պո րո զոիտ նե րի զար գաց ման 
ա վար տի հետ։ 

Հի վան դու թյան կլի նի կա կան եր ևույթ նե րը պայ մա նա վոր ված են է րիթ րո-
ցիտ նե րում հա րուց չի զար գա ցու մով, ո րի ըն թաց քում մա կա բույծն ան ցնում է 
տրո ֆո զոի տի և շի զոն տի զար գաց ման փու լե րը: Շի զոն տի փուլն ու ղեկց վում 
է կո րի զի բա ժա նու մով, ին չը հա մա պա տաս խա նում է զար գա ցող շի զոնտ (ոչ 
հա սուն) փու լին: Մի քա նի հա ջոր դա կան բա ժա նում նե րից հե տո մայր կո րի զը 
վեր է ած վում դուստր կո րիզ նե րի: Կո րի զի բա ժա նումն ա վարտ վե լուց ան-
մի ջա պես հե տո սկ սում է բա ժան վել ցի տոպ լազ ման, և դուստր կո րիզ նե րից 
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յու րա քան չյու րը շր ջա պատ վում է ցի տոպ լազ մայով: Այս պի սով, ձևա վոր վում 
է հա սուն շի զոնտ, ո րը կազմ ված է մե րո զոիտ նե րից: Սկզ բում մե րո զոիտ նե րը 
լի նում են մի մյանց կպած, սա կայն շու տով ան ջատ վում են և ախ տա հար ված 
է րիթ րո ցիտ նե րի քայ քայ ման հետ ևան քով՝ ան ցնում ա րյան պլազ մայի մեջ: 
Մե րո զոիտ նե րի մի մա սը քայ քայ վում է, ի սկ մյուս մա սը թա փան ցում է նոր 
է րիթ րո ցիտ նե րի մեջ, և հա րուց չի զար գաց ման փու լե րը կրկն վում են:

 Կախ ված մա կա բույ ծի տե սա կից` զար գաց ման փու լի տևո ղու թյու նը կազ-
մում է 24-ից 48 ժամ պլազ մո դի ում ֆալ ցի պա րու մի (P. falciparum), 48 ժամ՝ 
պլազ մո դի ում վի վաք սի (P. vivax), պլազ մո դի ում օ վա լե ի (P. ovale) և 72 ժամ՝ 
պլազ մո դի ում մա լա րի ե ի (P. malariae) հա մար:

Տ րո ֆո զոիտ նե րի մի մա սի կո րի զը չի կիս վում, և դրանք վեր են ած վում 
սե ռա կան ձևե րի՝ գա մե տո ցիտ նե րի: Տար բե րում են ի գա կան (մակ րո գա մե տո-
ցիտ) և ա րա կան (միկ րո գա մե տո ցիտ) սե ռա կան բջիջ ներ: 

Կ լի նի կա կան պատ կեր
Բ նո րոշ է հի վան դու թյան սուր սկիզ բը` հան կար ծա կի սկս վող սար սուռ, 

ջեր մաս տի ճա նի ա րագ բարձ րա ցում մինչև 39-400, տեն դի զգա ցո ղու թյուն` 
հա ջոր դող ա ռատ քրտ նար տադ րու թյամբ: Տեն դի նո պան ա վարտ վում է 
մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ ի ջե ցու մով մինչև նոր մալ ջեր մաս տի ճա նի, 
ո րից հե տո հի վան դի ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը կա րող է լի նել բա վա րար:

 Մա լա րի այի տար բեր ձևե րի կլի նի կա կան ըն թաց քի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը.

 9 Ե ռօ րյա մա լա րի ա - նո պան սկս վում է ցե րե կային ժա մե րին` 48 ժա մը մեկ, 
 9 Ար ևա դար ձային մա լա րի ա - նո պան կրկն վում է 24-48 ժա մը մեկ, 

տեն դը մշ տա կան է կամ փո փո խա կան. ջեր մու թյու նը չի իջ նում մինչև նոր-
մայի, ախ տո րոշ ման և ան հա մա պա տաս խան բուժ ման դեպ քում` նկա րագր-
վում է բարձր մա հա բե րու թյուն,

 9  Քա ռօ րյա մա լա րի ա - նո պան կրկն վում է 72 ժա մը մեկ , 
 9 Օ վա լե - նման է ե ռօ րյային:

 Ջեր մու թյունն ու ցն ցում նե րը կա րող են զու գակց վել գլ խա ցա վի, մի ալ գի-
այի, ա րթ րալ գի այի, թու լու թյան, փսխ ման և լու ծի հետ: Կա րող են լի նել նաև 
ա նե մի ա, թո քային կամ ե րի կա մային դիս ֆունկ ցի ա, նյար դա բա նա կան փո-
փո խու թյուն ներ, թրոմ բո ցի տո պե նի ա, հի պոգ լի կե մի ա։ Կլի նի կա կան պատ-
կե րը կա րող է զգա լի ո րեն տար բեր վել` կախ ված մա կա բույ ծի տե սա կից, 
մա կա բու ծե մի այի մա կար դա կից և հի վան դի ի մուն վի ճա կից: Պլազ մո դի ում 
ֆալ ցի պա րու մը (P. falciparum) հիմ նա կա նում ախ տա հա րում է կենտ րո նա կան 
նյար դային հա մա կար գը (ու ղե ղային մա լա րի ա)։ Լի նում է սուր ե րի կա մային 
ան բա վա րա րու թյուն, սուր ա նե մի ա կամ սուր շն չա ռա կան հյու ծում՝ դիստ-
րես հա մախ տա նիշ: Պլազ մո դի ում վի վաք սի (P. vivax) բար դու թյուն նե րից է 
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սպ լե նո մե գա լի ան, ի սկ պլազ մո դի ում մա լա րի ե ի (P. malariae) դեպ քում՝ նեֆ-
րո տիկ սինդ րո մը։ 

Ախ տո րո շում
 Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման նպա տա կով կա տա րում են ման րա դի տա-

կային, ՊՇՌ, շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ։ Հե տա զոտ վում են ա րյան 
« հաստ կա թիլ» և « բա րակ քսուք» պատ րաս տուկ նե րը։ Ա րյան պատ րաս տուկ-
ներ ստա նա լու հա մար ա րյու նը վերց նում են` ան կախ տեն դի առ կա յու թյու նից 
և հի վան դու թյան կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րից: Մե ծա հա սակ նե րի ա րյու-
նը վերց նում են ձեռ քի միջ նա մա տից կամ մատ նե մա տից, նո րա ծին նե րի նը` 
ոտքի բութ մա տից, փոք րա հա սակ ե րե խա նե րի նը՝ ձեռ քի բութ մա տից: Ա րյան 
« հաստ կա թի լը» չի ֆիքս վում: « Բա րակ քսու քը» մինչև ներ կե լը ֆիք սում են 
նշ ված նյու թե րից որ ևէ մե կով՝ մե թիլ սպիր տով (1,5-2 րո պե), է թիլ սպիր տով 
(10 րո պե), Նի կի ֆո րո վի խառ նուր դով՝ 20 րո պե: Ֆիք սու մը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս պահ պա նել մա կա բույծ նե րի կա ռուց ված քային ամ բող ջա կա նու-
թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ա րյան պատ րաս տուկ նե րը ներ կում են 
Ռո մա նովս կու-Գիմ զայի ե ղա նա կով: Հա րուց չի կո րի զը ներ կե լիս ստա նում է 
բա լա կար միր, ի սկ ցի տոպ լազ ման` բաց կա պույտ ե րանգ: Ա րյան պատ րաս-
տուկ նե րը հե տա զո տում են ման րա դի տա կով` յու ղային ի մեր սի այի ե ղա նա-
կով: Սկզ բից հե տա զո տում են « հաստ կա թիլ» պատ րաս տու կը, հա րու ցի չը 
հայտ նա բե րե լուց հե տո նրա տե սա կը ո րո շե լու հա մար զն նում են « բա րակ 
քսուք» պատ րաս տու կը: 

 Հա րու ցիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը ոչ հա սուն է րիթ րո ցիտ նե րի մնա ցորդ-
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում թույլ է տա լիս են թադ րել, որ ոչ վաղ ան ցյա-
լում հի վան դը վա րակ ված է ե ղել մա լա րի այով: Ե թե « հաստ կա թիլ» պատ-
րաս տու կում հայտ նա բեր ված բո լոր մա կա բույծ նե րը մա տա նի աձև փու լում 
են, ա պա դա գնա հա տում են որ պես ար ևա դար ձային մա լա րի այի հա րու ցիչ 
(P. falciparum): Հի վան դու թյան 12–րդ օր վա նից մա տա նի նե րին մի ա նում են 
կի սա լուս նաձև (բա նա նաձև) գա մե տո ցիտ նե րը: Մա լա րի այի պատ րաս տուկ-
նե րի հե տա զոտ ման ժա մա նակ կար ևոր տար բե րա կիչ ախ տո րո շիչ նշա նա-
կու թյուն ու նեն է րիթ րո ցիտ նե րի հետ կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք 
տե սա նե լի են մի այն « բա րակ քսու քում»: Մա լա րի այի լա բո րա տոր ախ տո-
րոշ ման հա մար մի այն « բա րակ քսու քի» հե տա զո տու մը բա վա րար չէ, քա նի 
որ պատ րաս տու կում առ կա ա րյան փոքր ծա վա լում մա կա բույծ նե րի քա նա-
կը կա րող է շատ քիչ լի նել, ին չը կա րող է պատ ճառ հան դի սա նալ թե րախ-
տո րոշ ման (հի պո դի ագ նոս տի կա): Շատ բարձր մա կա բու ծե մի այի դեպ քում 
կա րող են լի նել զար գա ցող ե զա կի տրո ֆո զոիտ ներ և կիս վող ձևեր, ի նչ պես 
նաև՝ ի լի կաձև ոչ հա սուն գա մե տո ցիտ ներ: Զար գա ցող ե զա կի տրո ֆո զոիտ-
ներ եր բեմն կա րող են լի նել ար ևա դար ձային մա լա րի այի (P. falciparum) ոչ 
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մեծ քա նա կի մա տա նի նե րի դեպ քում այն մարդ կանց շրջա նում, ո րոնք ու նեն 
բարձր ի մու նի տետ (բարձր տե ղա ճա րա կայ նու թյամբ օ ջախ նե րի բնա կիչ-
ներ): Մա կա բույ ծի տե սա կի ո րո շու մը հիմք է հան դի սա նում ար դյու նա վետ 
բուժ ման և հա կա հա մա ճա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի ճիշտ կազ մա կերպ-
ման հա մար: 

Մա լա րի այի հա րուց չի հայտ նա բեր ման հա մար ա ռա վել զգա յուն և մաս-
նա հա տուկ մե թոդ ներ են մո լե կու լյար-բջ ջային հե տա զո տու թյուն նե րը (ՊՇՌ)։ 
Նմու շառ ման, նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման, հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա-
նացման և ար դյունք նե րի հե տա դարձ կա պի տևո ղու թյու նը սահ մա նա փա-
կում են ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն նե րի կի րա ռու թյու նը պրակ տիկ գոր ծու նե ու-
թյան մեջ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը 
կի րա ռե լի է ։

 Մա լա րի այի ախ տո րոշ ման ա րագ թես տե րն այ լընտ րան քային մե թոդ-
ներ են, ո րոնք կի րառ վում են այն դեպ քում, ե րբ ման րա դիտ ման մե թոդ նե րը 
մատ չե լի չեն։ Մա լա րի այի ԱԱԹ թես տե րը հայտ նա բե րում են մաս նա հա տուկ 
հա կա ծին ներ (ս պի տա կուց), ո րոնք մի աբ ջիջ նա խա կեն դա նու կող մից ար-
տա  զատ վում են հի վանդ նե րի ա րյու նում։ Ո րո շա կի ԱԱԹ թես տե րը մաս նա-
հա  տուկ են մեկ հա րուց չի հա մար (Plasmodium falciparum), մյուս նե րը հայտ-
նա բե րում են մի քա նի տե սա կի մա լա րի ա (P. vivax, P. malariae и P. ovale)։ 
Հետա  զո տու թյան հա մար հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են մա տից վերց րած 
ա րյուն։ 

Բու ժում
 Մա լա րի այով հի վանդ նե րը պետք է պար տա դիր կեր պով հոս պի տա լաց-

վեն ին ֆեկ ցի ոն ստա ցի ո նա րում, որ տեղ կանց կաց վի է թի ոտ րոպ, պա թո գե-
նե տիկ և ախ տան շա նային բու ժում։ Կախ ված ազ դե ցու թյան ո ւղղ վա ծու թյու-
նից՝ է թի ոտ րոպ դե ղա մի ջոց նե րը բա ժան վում են 4 խմ բի`

1)  հե մա տո շի զոտ րոպ (ո ւղղ ված մա լա րի այի նո պայի դրս ևո րում նե րի դեմ)
2)  հիս տո շի զոտ րոպ (ո ւղղ ված մա լա րի այի հյուս ված քային ձևե րի դեմ)
3)  գա մոն տո ցիդ (ո ւղղ ված մա լա րի այի հա րուց չի սե ռա կան ձևե րի դեմ)
4) ս պո րոն տո ցիդ մի ջոց ներ (ո ւղղ ված սպո րո զոիտ նե րի դեմ)
 Ներ կա յումս Ա ՀԿ-ն ա ռա ջար կում է 6 խմ բի մի ա ցու թյուն ներ` 
1) 4-ա մի նո խի նո լին ներ (ք լո րո խին- ֆոս ֆատ, դե լա գիլ, նի վա խին)
2)  Խի նո լին մե տա նոլ ներ (խի նին ներ, խի նի մաքս, մեֆ լո խին)
3)  Ֆե նենտ րեն մե թա նոլ ներ (խալ ֆան, գա լո ֆանտ րին) 
4) Ար տե մի զի նի նի ա ծան ցյալ նե րից՝ ար տե սու նատ, ար տե մե տեր, ար-

տե մե տեր 
5) Ան տի մե տա բո լիտ նե րից՝ պրո գո ւա նիլ
6) 8-ա մի նո խի նո լին ներ` պրի մա խին, տա ֆե նո խին։
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 Կոմ բի նաց ված, հա մակց ված դե ղա մի ջոց ներ`
7)  Ֆան սի դար (սուլ ֆա դոք սին+ պի րի մե տա մին)
8)  Սա վա րին (ք լո րո խին+պ րո գո ւա նիլ)
9)  Մա լա րոն (ա տո վա խոն+պ րո գո ւա նիլ)
10)  Կոար տեմ կամ րի ա մետ (ար տե մե տեր+ լու մե ֆանտ րին)։
 Մա լա րի այի նո պայի, հետ ևա բար նաև հի վան դու թյան հիմ նա կան դրս-

ևո րում նե րն ը նդ հա տվում են հե մա տո շի զոտ րոպ ազ դե ցու թյամբ պրե պա-
րատ նե րով, ա մե նից հա ճախ՝ խին գա մի նով (խ լո րո քին, դե լա գիլ, ռե զո խին և 
այլն): Ա ռա ջին օ րը նշա նակ վում է ոչ ի մուն ան ձանց 1,0 գ, մեկ ան գամ, ա պա՝ 
6-8 ժամ ան ց ևս 0,5 գ (ըն դա մե նը 6 հաբ), հա ջորդ օ րե րին՝ 0,5 գ (2 հաբ), 
օ րը մեկ ան գամ։ Ե ռօ րյա մա լա րի այի դեպ քում բուժ ման կուր սը 3 օր է, տրո-
պի կա կան և քա ռօ րյա մա լա րի այի դեպ քում՝ կա րող է եր կա րել մինչև 5 օ ր։ 
Vivax և ovale մա լա րի այով հի վանդ նե րի ար մա տա կան բու ժու մը (մա կա բույ-
ծի էկ զոէ րիթ րո ցի տար փու լե րի վե րա ցում) հնա րա վոր է դառ նում հիս տո շի-
զոտ րոպ պրե պա րատ նե րի մի ջո ցով։ Ար գե լա կող բու ժու մից հե տո հի վանդ-
նե րին նշա նակ վում է պրի մա խին 15 մգ/օ րը, 14 օր կամ 30 մգ/օ րը, 10 օ ր։ 
Р. vivax, Р. ovale, Р. malariae-ի սե ռա կան ձևե րը ո չն չա նում են է րիթ րո ցի տար 
շի զո գո նի այի դա դա րե ցու մից քիչ ան ց։ Տրո պի կա կան մա լա րի այի դեպ քում 
գա մե տո ցիդ նպա տա կով ար գե լա կող թե րա պի այից հե տո կամ մի ա ժա մա-
նակ նշա նա կում են պի րի մե տա մին (խ լո րո խին, տին դու րին, դա րապ րիմ) 50 
մգ, մեկ ան գամ կամ պրի մա խի նի հիմք 15 մգ/օ րը, 3 օր տևո ղու թյամբ։ Խին-
գա մի նի նկատ մամբ Р.falciparum-ի ար տա հայտ ված կա յու նու թյան պատ ճա-
ռով, ին չը լայ նո րեն տա րած ված է Հա րա վար ևե լյան Ա սի ա յում, Կենտ րո նա-
կան և Հա րա վային Ա մե րի կա յում, նշ ված վայ րե րի չբար դա ցած ար ևա դար-
ձային մա լա րի այով հի վանդ նե րին նո պա նե րի ար գե լակ ման նպա տա կով 
նշա նակ ում են մեֆ լո խին (լա րի ամ)՝ ներ քին ըն դուն ման ձևով, 15 մգ/կգ, 2 
ըն դուն մամբ, որ պես այ լընտ րանք՝ ար տե զու նատ կամ այլ պրե պա րատ ներ` 
3 օ ր տևո ղու թյամբ։ Նշ ված դե ղո րայ քի նկատ մամբ կա յու նու թյան դեպ քում 
կի րառ վում է հա բե րի ձևով խի նին հիդ րոք լո րիդ 0,5 գ, օ րը 4 ան գամ` դոք սի-
ցիկ լի նի հետ հա մակց ված (0,2 գ օ րա կան դե ղա չա փով), 7 օր տևո ղու թյամբ։ 
Ար ևա դար ձային մա լա րի այի չա րո րակ ձևե րի բուժ ման նպա տա կով հա կա-
մա լա րի ային դե ղա մի ջոց նե րը ներ մուծ վում են նե րե րա կային կա թի լային 
ե ղա նա կով` 20 կա թիլ րո պե ում ա րա գու թյամբ։ Ը նտ րու թյան պրե պա րատ է 
հա մար վում խի նին հիդ րոք լո րի դը` 30 մգ/կգ/օ րը դե ղա չա փով, բա ժա նած 3 
ըն դուն ման (8 ժա մը մեկ)։ Սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան դեպ քում 
խի նի նի կամ դե լա գի լի օ րե կան դե ղա չա փը նվա զեց վում է մինչև 10-15 մգ/կգ։ 
Է թի ոտ րոպ բուժ մա նը զու գըն թաց ան ց է կաց վում ին տեն սիվ հա կա շո կային 
ին ֆու զի ոն թե րա պի ա, կի րառ վում են 1-2 մգ/կգ դե ղա չա փով գլյու կո կոր տի-
կոիդ ներ, հա կա հիս տա մի նային և մի զա մուղ դե ղա մի ջոց ներ։ Ե րի կա մային 
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ան բա վա րա րու թյան զար գաց ման դեպ քում ցուց ված է հե մո դի ա լիզ, ա րյան 
ո ւլտ րա ֆիլտ րա ցի ա կամ հե մո սորբ ցի ա, ար տա հայտ ված ա նե մի այի դեպ-
քում՝ հե մոտ րանս ֆու զի ա։

 Դե ղո րայ քի նկատ մամբ մա լա րի այի մա կա բույծ նե րի հնա րա վոր կա յու նու-
թյան հետ կապ ված` բուժ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է պար բե րա բար դի-
տար կել մա կա բու ծե մի այի ին տեն սի վու թյան փո փո խու թյու նը: Ե թե P. vivax-ը և 
P. ovale–ն զգա յուն են քլո րո քի նի նկատ մամբ, կի րառ վում են քլո րո խին + պրի-
մա խին։ Ե թե P. vivax-ը և P.ovale–ն կա յուն են քլո րո խի նի նկատ մամբ, կի րառ վում 
են ար տե մի զի նի նի ա ծան ցյալ ներ (բա ցի ար տե սու նա տից) +  պե րե մե տա մին, 
այ նու հետև՝ պրի մա խին, կի րա ռե լի է նաև խի նին + պ րի մա խին հա վա քա ծուն։ 
Մա լա րի այի հա մար կի րառ ում են պրի մա խին մի այն այն դեպ քում, ե րբ չկա 
գլյու կո զա-6-ֆոս ֆատ-դե հիդ րո գե նա զի դե ֆի ցիտ։ Հա մակց ված վա րակ նե-
րի ժա մա նակ (P. Vivax, ovale և P. falciparum) բու ժում են որ պես P. falciparum։ 
P. Vivax-ը քլո րո խի նի կա յու նու թյուն է ձեռք բեր վել հետ ևյալ ե րկր նե րում՝ Մա-
լա զի ա, Մյան մա, Պա կիս տան, Պա պո ւա Նոր Գվի նե ա, Պե րու, Կո րե ա, Սո-
լո մո նյան կղ զի ներ, Թաի լանդ, Մոն ղո լի ա, Բանգ լա դեշ, Աֆ ղանս տան, Բոլի-
վի ա, Բրա զի լի ա, Վա նո ւա տու, Վի ետ նամ, Գա յա նա, Հնդ կաս տան, Ին դո նե-
զի ա, Թուր քի ա, Շրի Լան կա, Ե թով պի ա: P.malariae-ի բուժ ման ըն թաց քում 
քլո րո քի նի կա յու նու թյուն ար ձա նագր վել է Ին դո նե զի ա յում։ 

P. falciparum-ի կա յու նու թյու նը քլո րո խի նի և սուլ ֆա դոք սին-պի րի մե տա-
մի նի նկատ մամբ հաս տատ վեց 1950-1960-ա կան նե րին և նշ ված դե ղա մի ջոց-
նե րը մա լա րի այի հս կո ղու թյան հա մար չեն կա րող կի րառ վել։ Չբար դա ցած 
մա լա րի այի հա մար կի րառ վում են ար տե մե տեր-լու մե ֆանտ րին, դի գիդ-
րոար տե մի զին-պի պե րաք վին, ա տո վաք վոն-պ րո գո ւա նիլ դե ղա մի ջոց նե րը։ 
Նա խընտ րե լի են ար տե մի զի նի նի ա ծան ցյալ նե րը, քա նի որ ե թե 2-րդ նյու թի 
նկատ մամբ կա յու նու թյուն չկա, չբուժ ված նե րի մաս նա բա ժի նը չի գե րա զան-
ցում 5%-ը ։

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Մա լա րի այի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը հա մա լիր 

բնույ թի են և ո ւղղ ված են վա րա կի աղ բյու րի և փո խանց ման մե խա նիզմ նե րի 
դեմ (ի նչ պես մո ծակ նե րով փո խանց վող այլ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում)։ 

Փո խան ցող նե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նն ի րա կա նաց վում է մա լա-
րիայի կան խար գել ման և փո խանց ման ը նդ հատ ման հիմ նա կան ո ւղ ղու-
թյուն նե րով։ Ա ՀԿ-ն խոր հուրդ է տա լիս ի րա կա նաց նել մա լա րի այի փո-
խան ցո ղի հս կո ղու թյու ն: Փո խան ցո ղի հս կո ղու թյան եր կու կար ևոր մեթոդ 
է կի րառ վում՝ մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով մշակ ված ցան ցե րի կի րա ռում և 
մնա ցոր դային ազ դե ցու թյամբ քի մի ա կան նյու թե րով ցո ղում շեն քե րում։ 
Ը նդ ո րում, ան հրա ժեշտ է, որ բնակ չու թյու նն օգ տա գոր ծի ցան ցե րն ա մեն 
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գի շեր, դրանք լի նեն մատ չե լի բո լո րի հա մար, ճիշտ հա վաք ված։ Մնա ցոր-
դային ազ դե ցու թյամբ քի մի ա կան նյու թե րով ցո ղում ի րա կա նաց նե լիս հաշ-
վարկ վում է մշակ ման տա րած քի շի նու թյուն նե րի ը նդ գր կու մը` նվա զա գույ նը 
80%-ի չա փով։ Ցո ղումն ար դյու նա վետ է 3-6 ա մս վա ըն թաց քում՝ կախ ված 
կի րառ վող քի մի ա կան նյու թե րից։ Ո րոշ բնա կա վայ րե րում ան հրա ժեշտ են 
բազ մա կի մշա կում ներ։ 

Մա լա րի այի կան խար գել ման կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րից ա ռա վել նա-
խընտ րե լի են մո ծակ նե րի թր թուր նե րի վե րաց ման կեն սա բա նա կան մե թոդ-
նե րը։

 Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք ե րկր նե րում նկատվել է մի ջա տա վա նիչ 
նյու թե րի (պի րեթ րոիդ նե րի) նկատ մամբ մո ծակ նե րի կա յու նու թյուն։ Սկսած 
2010 թվա կա նից` մո ծակ նե րը կա յու նու թյուն են ձեռք բե րել օր գա նոք լո րին-
ների, կար բա մատ նե րի, օր գա նո ֆոս ֆատ նե րի նկատ մամբ։ Ներ կա յում 57 
եր կիր հա ղոր դել է 2 և ա վե լի դա սի նյու թե րի վե րա բե րյալ մո ծակ նե րի կա յու-
նու թյան մա սին։

 Մա լա րի այի դեմ պատ վաս տում ներ` RTS, S/AS01 (RTS,S) – պատ վաս տա-
նյու թը, ո րը հայտ նի է նաև որ պես Mosquirix, ե րե խա նե րի շր ջա նում ա պա հո-
վում է մա լա րի այի դեմ մաս նա կի ա նըն կա լու թյուն։ Ա ՀԿ-ի ա ռա ջար կու թյամբ 
ստեղծ ված պատ վաս տա նյու թը կի րառ վում է Կենտ րո նա կան Աֆ րի կա յում 
մա լա րի այի դեմ պայ քա րի, կան խար գել ման, ախ տո րոշ ման, բուժ ման հա մա-
լիր մի ջոց նե րի հետ մեկ տեղ և ան ցնում է փորձ նա կան շր ջան` որ պես լրա-
ցու ցիչ մի ջոց:

 Մա լա րի ան կան խե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կա տա րել հետ ևյալ մի ջո ցա-
ռում նե րը՝

 9  Մա լա րի այի տե ղա ճա րա կային տա րածք ներ մեկ նե լիս օգ տա գոր ծել 
հա կա մա լա րի ային դե ղո րայք (մեֆ լոք վին, Mefloquine)

 9  Կան խել մո ծա կի խայ թոց նե րը, հատ կա պես գի շե րը 
 9 Օգ տա գոր ծել մի ջոց ներ մի ջատ նե րի դեմ, օ րի նակ՝ ցան ցեր, հագ նել 

եր կար թևե րով հա գուստ և այլն (ի նչ պես մո ծակ նե րով փո խանց վող այլ հի-
վան դու թյուն նե րի դեպ քում)

 9  Հի վան դա նա լու դեպ քում ան մի ջա պես դի մել բժշ կա կան օգ նու թյան:



102 | 

 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ՊԻ ՐՈՊ ԼԱԶ ՄԻ ԴՈԶ ՆԵՐ

 Պի րոպ լազ մի դոզ նե րը կեն դա նի նե րի տա րա փո խիկ մա կա բու ծային հի-
վան դու թյուն նե րի մեծ խումբ են, ո րոնց հա րու ցիչ նե րն է րիթ րո ցիտ նե րում և 
մո նո նուկ լե ար ֆա գո ցիտ նե րի հա մա կար գում տե ղա կայ վող ներբջ ջային մա-
կա բույծ ներ են:

 Պի րոպ լազ մի դոզ նե րի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Apicomplexa տիպի 
Sporozoa դա սի Piroplasmida կար գին: Դրանք խմ բա վո րում են Babesiidae և 
Theileriidae ըն տա նիք նե րում:

 Հա րու ցիչ նե րի ցի տոպ լազ ման Գիմ զայի մե թո դով ներկ վում է ե րկ նա-
գույն, ի սկ կո րի զը՝ վար դա գույն: Պի րոպ լազ միդ նե րն օ վա լաձև են, օ ղա կաձև, 
տան ձաձև, ա մե ո բաձև, ցու պի կան ման, կե տա վոր և այլն: Չա փե րը տա տան-
վում են 0,6-7 մկմ սահ ման նե րում: Մեկ է րիթ րո ցի տում սո վո րա բար տե ղա-
կայ վում է 1-2 հա րու ցիչ, ա ռան ձին դեպ քե րում՝ մինչև 16: Դրանք կա րող են 
տե ղա կայ վել ի նչ պես է րիթ րո ցի տի կենտ րո նում, այդ պես էլ ծայ րա մա սում: 
Ա ռան ձին պի րոպ լազ մի դոզ նե րի տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման հա մար հաշ վի 
են առ նում հա րուց չի տե ղա կա յու մը է րիթ րո ցի տի ներ սում և զույգ տան ձան-
ման ձևե րի միջև ան կյու նը: Պի րոպ լազ մի դո նե րի փո խան ցող ներն են իք սո-
դային տզե րը: Հա մա ճա րա կային շղ թայի այս կամ այն օ ղա կի առ կա յու թյան 
հետ կապ ված` տար բե րում են պի րոպ լազ մի դոզ նե րի վա րակ ման ռիս կի տե-
սա կե տից չորս տե սա կի տա րածք: 

 9 Ա պա հով: Այս տեղ առ կա են ըն կա լու նակ կեն դա նի ներ, սա կայն բա-
ցա կա յում են հա րուց չի աղ բյուր նե րը՝ հի վանդ կամ մա կա բու ծա կիր կեն դա-
նի նե րը և փո խան ցող տզե րը: Այս տեղ հի վան դու թյան ա ռա ջա ցու մը գրե թե 
ան հնար է:

 9 Վ տան գա վոր: Այս տեղ առ կա են փո խան ցող ներն ու ըն կա լու նակ 
կեն դա նի նե րը, սա կայն բա ցա կա յում են հա րուց չի աղ բյուր նե րը:

 9  Գաղտ նի կամ լա տենտ: Առ կա են հա մա ճա րա կային շղ թայի բո լոր 
3 օ ղակ նե րը՝ հա րուց չի աղ բյուր, փո խան ցող տզեր և ըն կա լու նակ կեն դա-
նի ներ, սա կայն հի վան դու թյու նը, որ պես կա նոն, կլի նի կո րեն չի դրս ևոր վում: 
Տե ղա կան կեն դա նի նե րն ունեն ո րո շա կի ո րեն ար տա հայտ ված ոչ ստե րիլ 
վա րա կա մեր ժու թյուն՝ պրե մու նի ցի ա, ո ւս տի հի վան դա նում են մի այն օ ջա-
խում նոր հայտն ված կեն դա նի նե րը:

 9  Տե ղա ճա րա կային կամ էն զոո տիկ: Առ կա են հա մա ճա րա կային 
շղթայի բո լոր 3 օ ղակ նե րը, և նկատ վում է կլի նի կո րեն դրս ևոր ված հի վան-
դու թյուն: Այս կար գա վի ճա կը կա րող է եր կար պահ պան վել, հա կա ռակ դեպ-
քում տա րած քը դառ նում է լա տենտ:
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 Պի րոպ լազ մի դոզ նե րը տն տե սա կան մեծ վնաս են պատ ճա ռում ա նաս-
նա պա հու թյա նը` կեն դա նի նե րի ան կում նե րի, վի ժում նե րի, ան պտ ղու թյան, 
կաթ նատ վու թյան և քա շաճ ե րի նվազ ման, սպան դային մթեր քի խո տան ման, 
կեն դա նի նե րի տոհ մային ար ժե քի նվազ ման, ի նչ պես նաև բուժ կան խար գե լիչ 
հար կա դիր մի ջո ցա ռում նե րի ծախ սե րի պատ ճա ռով:

 ՏԱ ՎԱ ՐԻ ԲԱ ԲԵ ԶԻ ՈԶ (ՊԻ ՐՈՊ ԼԱԶ ՄՈԶ)

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Տա վա րի բա բե զի ո զը (OIE 11.2) լայ նո րեն տա րած ված է տաք գո տի նե րում: 

Հա յաս տա նի պայ ման նե րում հա րուց չի յու րա հա տուկ փո խան ցողն է Boophi-
lus calcaratus տի զը, ո րո շա կի դեր ու նեն նաև Rhipicephalus bursa և Haemaph-
ysalis punctata տզե րը: Հա րու ցի չը փո խան ցում են հիմ նա կա նում տզի նիմ ֆա-
նե րը և հա սուն ձևե րը: Նկա րագր ված է հա րուց չի փո խան ցու մը տզե րի ձվե րի 
մի ջո ցով՝ տրան սօ վա րի ալ, և միջ փու լային՝ տրանս ֆա զային ճա նա պար հով: 
Հայտ նի են նե րար գան դային շր ջա նում հոր թե րի վա րակ ման դեպ քեր: 

Ըն կա լու նակ են տա վա րի բո լոր ցե ղե րը, ի նչ պես նաև զե բուն և գո մեշ-
նե րը: Հոր թե րը հի վան դա նում են ա վե լի հազ վա դեպ և թեթև, քան հա սա-
կա վոր կեն դա նի նե րը: Էն զոո տիկ օ ջախ նե րում նոր ներկր ված կեն դա նի-
նե րը հի վան դա նում են ա վե լի ծանր, քան տե ղա կան տա վա րը, ը նդ ո րում, 
վերջին նե րը կա րող են ա մեն ևին էլ չդրս ևո րել հի վան դու թյան ախ տան-
շան նե րը:

 Բա բե զի ո զն ա րո տային վա րակ է, հի վան դու թյան ա ռա ջին դեպ քե րը 
կարող են գրանց վել կեն դա նի նե րին ա րոտ հա նե լուց 10-15 օր ան ց: Տաք 
շրջան նե րում տար վա ըն թաց քում կա րող է ար ձա նագր վել մինչև 4 բռն կում, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է յու րա հա տուկ փո խան ցող տզե րի սե րունդ նե րի 
թվով: Ա ռա վել ծանր բռն կու մը նկատ վում է ամ ռան ա ռա ջին կե սին: 

Բա բե զի ո զն առ հա սա րակ կրում է օ ջա խային բնույթ և սեր տո րեն կապ-
ված է փո խան ցող տզե րի բի ո տո պե րի՝ ա րո տա վայ րե րի հետ: Այն գրե թե չի 
հան դի պում բա րե կարգ ված չոր ա րոտ նե րում, լեռ նային ա րո տա վայ րե րում 
(ծո վի մա կեր ևույ թից 1200 մետ րից բարձր) և մշ տա կան մսու րային պահ ված-
քի պայ ման նե րում:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը Babesia bigemina-ն է (Piroplasma bigemina), ո րը 2,2-6 մկմ չա փե-

րով նե րէ րիթ րո ցի տային մա կա բույծ  է: Բնո րոշ են զույգ տան ձան ման ձևեր, 
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ո րոնք տե ղա կայ վում են է րիթ րո ցի տի կենտ րո նում` սուր ան կյան տակ: Է րիթ-
րո ցիտ նե րի ախ տա հար վա ծու թյու նը սո վո րա բար չի գե րա զան ցում 15%-ը:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
Գաղտ նի շր ջա նի տևո ղու թյու նը սո վո րա բար կազ մում է 8-12 օր: Ա ռա վել 

բնո րոշ է հի վան դու թյան սուր ըն թաց քը, ո րը տևում է մինչև 1 շա բաթ: Մա հա-
ցու թյու նը հաս նում է 30%-ի: Բնո րոշ ախ տան շան նե րից են տեն դը (մինչև 410C 
և ա վե լի), ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյունը, մկա նային դողը, ա րագ զար գա ցող 
սա կա վա րյու նու թյունը, ո րն ա րա գո րեն վերած վում է դեղ նախ տի: Կեն դա նին 
հյուծ վում է, ա ռա ջա նում են հե մոգ լո բի նու րի ա, նյար դային հա մա կար գի ախ-
տա հար ման նշան ներ, լուծ կամ փոր կա պու թյուն: Հղի կո վե րը սո վո րա բար 
վի ժում են, խիստ նվա զում է կթու կո վե րի կաթ նատ վու թյու նը: Նկատ վում է 
ար տադ րող ցլե րի սե ռա կան ան կա րո ղու թյու ն: Կեն դա նի նե րի տե ղա փոխ ման 
ժա մա նակ ախ տա նիշ նե րը դառ նում են ա վե լի ար տա հայտ ված:

 Ռե կոն վա լես ցենտ նե րի ոչ ստե րիլ վա րա կա մեր ժու թյու նը պահ պան վում 
է 4 ամ սից մինչև 1 տա րի, սա կայն հայտ նի են նաև նույն տա րում կրկ նա կի 
վա րակ ման դեպ քեր: 

Ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան պատ կեր: Բնո րոշ է մաշ կի, լոր ձա թա-
ղանթ նե րի, շճա թա ղանթ նե րի և մկան նե րի դեղ նու թյուն: Փայ ծա ղը մե ծա ցած 
է, թա ռա մած, լյար դը մե ծա ցած է, ա րյու նալց ված, կլո րա ցած եզ րե րով: Լե ղա-
պար կը գերլց ված է թանձր լե ղի ով: Ե րի կամ նե րն այ տուց ված են, մուգ-բա լա-
գույն: Մի զա պար կը գերլց ված է մուգ կա րմիր կամ շա գա նա կա գույն մե զով: 
Գլ խու ղե ղային թա ղանթ նե րում և սր տա պար կում հնա րա վոր են այ տուց ներ 
և կե տային ա րյու նա զե ղում ներ: 

Ախ տո րո շում
 Հաշ վի են առ նում հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը, ախ տան շան նե-

րը, ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյուն նե րը: Լա բո րա տոր ախ տո-
րոշ ման նպա տա կով կա տա րում են ը ստ Ռո մա նովս կու և Գիմ զայի ներկ ված 
ա րյան բա րակ քսուք նե րի ման րա դի տա կային հե տա զո տու թյուն, ի նչ պես 
նաև կի րա ռում են ա նուղ ղա կի ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն տային հա կա մար մին նե րի 
հայտ նա բեր ման ռե ակ ցի ա, ի մու նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյուն (ELISA), 
ՊՇՌ: 

Ա րյան նմուշ նե րը վերց նում են ծայ րա մա սային ա րյան ա նոթ նե րից՝ ա կան-
ջից, պո չից կամ պսա կային եզ րից: Ա րյու նը վերց նում են ար տա հայտ ված 
ախ տա նիշ ներ ու նե ցող կեն դա նի նե րից, ո րոնք յու րա հա տուկ բուժ մա ն չեն 
են թարկ վել: Ախտաբանաանատոմիական հե տա զո տու թյան հա մար վերց-
նում են ներ քին օր գան նե րի, ավ շային հան գույց նե րի և գլ խու ղե ղի նմուշ ներ: 
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Բու ժում 

Օգ տա գոր ծում են դի մի նա զե նի ա ցե տու րա տի կամ ի մի դո կար բի դիպ րո-
պի ո նա տի պրե պա րատ ներ, ի նչ պես նաև ոչ յու րա հա տուկ ախ տած նային և 
ախ տան շա նային բու ժում: 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Կեն դա նի նե րին ա րա ծեց նում են տզե րից զուրկ ա րո տա վայ րե րում, կի րա-

ռում են ա րո տային կան խար գե լու մ՝ հա ճա խա կի փո խելով ա րոտ նե րը, ամ-
ռանը կեն դա նի նե րին բարձ րաց նելով լեռ նային ա րոտ ներ և այլն: Ի րա կա-
նաց նում են նաև ը նդ հա նուր սա նի տա րա հի գի ե նիկ մի ջո ցա ռում ներ, ո չն չաց-
նում տզե րին կեն դա նի նե րի վրա և ա րո տա վայ րե րում: Օ ջախ նե րում՝ ա րո-
տային շր ջա նում, ի րա կա նաց նում են նաև քի մի ա կան խար գե լում: Գո յու թյուն 
ու նի նաև պատ վաս տա նյութ տա վա րի բա բե զի ո զի դեմ, սա կայն դրա կի րա-
ռու մը խիստ սահ մա նա փակ է: 

Եվ րո պայի հյու սի սային և կենտ րո նա կան հատ վա ծում տա րած ված է 
Babesia bovis-ի կող մից հա րուց վող հյու սի սային բա բե զի ո զը, ի սկ հա րա վային 
հատ վա ծում՝ Babesia colchica-ի (Francaiella colchica) կող մից հա րուց վող հա-
րա վային բա բե զի ո զը կամ ֆրան սայել լո զը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, դրանք 
շատ նման են տա վա րի պի րոպ լազ մո զին, ի սկ հա րա վային բա բե զի ո զը շատ 
հա ճախ ըն թա նում է պի րոպ լազ մո զի հետ հա մա տեղ:

 ՄԱՆՐ ԵՂ ՋԵ ՐԱ ՎՈՐ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ԲԵ ԶԻ ՈԶ  
(ՊԻ ՐՈՊ ԼԱԶ ՄՈԶ)

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Լայ նո րեն տա րած ված է տաք չոր գո տի նե րում: Ըն կա լու նակ են ըն տա-

նի և վայ րի ո չխար նե րը, այ ծե րը, այդ թվում՝ բե զոա րյան այ ծը և հայ կա կան 
մուֆ լո նը: Ա վե լի հա ճախ գրանց վում է ամ ռա նը: Յու րա հա տուկ փո խան ցողն 
է Rhipicephalus bursa տի զը, ո րը կա րող է փո խան ցել հա րուց չին նաև տրան ս-
օ վա րի ալ ճա նա պար հով, ձվե րի մի ջո ցով: 

Առ հա սա րակ, հի վան դու թյու նն ըն թա նում է ա վե լի թեթև, քան տա վա րի 
բա բե զի ո զը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ Babesia ovis-ը, շատ նման է տա վա րի բա բե զի ո զի հա րուց չին: 

Ախ տա հար ված է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը գրե թե չի գե րա զան ցում 10%-ը: 
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Ախ տան շան նե րը, ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյու նե րը, 
ախ տո րո շու մը, բու ժու մը, պայ քա րը և կան խար գե լու մը շատ նման են տա-
վա րի բա բե զի ո զին: 

ՁԻ Ե ՐԻ ՊԻ ՐՈՊ ԼԱԶ ՄՈԶ

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Ձի ե րի պի րոպ լազ մո զը (OIE 12.7) լայ նո րեն տա րած ված է ա մե նու րեք, որ-

տեղ զար գա ցած է ձի ա բու ծու թյու նը, հատ կա պես չոր տա փաս տա նային գո-
տի նե րում: Ըն կա լու նակ են մի ասմ բա կա նի կեն դա նի նե րը: Ա րո տային վա րակ 
է, ար ձա նագր վում է ապ րի լից մինչև սեպ տեմ բեր, սա կայն ա վե լի հա ճախ 
գրանց վում է ամ ռա նը: Յու րա հա տուկ փո խան ցող ներն են Dermacentor pictus, 
D. marginatus, Hyalomma plumbeum և մի շարք այլ իք սո դային տզեր: Մտ րուկ-
նե րը հի վան դա նում են ա վե լի թեթև, քան հա սա կա վոր ձի ե րը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ Piroplasma caballi-ն (Babesia caballi, Theileria equi), շատ նման է 

տա վա րի բա բե զի ո զի հա րուց չին: Ախ տա հար ված է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը 
տա տան վում է 0,5-10%-ի սահ ման նե րում:

Կ լի նի կա կան պատ կեր 
Ն ման է տա վա րի բա բե զի ո զի ախ տա նի շնե րին, սա կայն հի վան դու թյու նն 

ըն թա նում է ա վե լի թեթև: Հե մոգ լո բի նու րի ան նկատ վում է հազ վա դեպ, մե զը 
նոր մալ վի ճա կից փոքր-ի նչ ա վե լի մուգ է և պղ տոր: Նկատ վում են մե թե ո-
րիզմ և թեթև ար տա հայտ ված ա ղե խի թեր: 

Ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյու նե րը, ախ տո րո շու մը, բու-
ժու մը, պայ քա րը և կան խար գե լու մը շատ նման են տա վա րի բա բե զի ո զին: 

Շ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ԲԵ ԶԻ ՈԶ

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Բ նա կան օ ջա խային տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն է: Ար ձա նագր վում է 

գար նա նից մինչև ա շուն, սա կայն ա ռան ձին դեպ քեր գրանց վում են նույ նիսկ 
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ձմ ռան ա միս նե րին: Ըն կա լու նակ են շնե րը: Յու րա հա տուկ փո խան ցող ներն 
են Dermacentor pictus և Rhipicephalus sanguineus տզե րը: Ի տար բե րու թյուն 
մյուս բա բե զի դոզ նե րի՝ այս դեպ քում շնե րի ձա գե րը հի վան դա նում են ա վե լի 
ծանր և հա ճա խ` մա հա ցու ել քով:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ Babesia canis (Piroplasma canis): Այն ա վե լի խո շոր է, քան տա-

վա րի բա բե զի ո զի հա րու ցի չը: Մեկ է րիթ րո ցի տում կա րող է տե ղա կայ վել 
մինչև 16 հա րու ցիչ: Բա բե զի ա նե րը կա րող են տե ղա կայ վել նաև լեյ կո ցիտ նե-
րում և ա րյան պլազ մա յում: Ախ տա հար ված է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը սո վո-
րա բար կազ մում է 10%:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Սա կա վա րյու նու թյուն, դեղ նախտ, բարձր տենդ, եր բեմն՝ նաև կո նյունկ-

տի վիտ և ռի նիտ: Բնո րոշ է հե մոգ լո բի նու րի ան: Նկատ վում են նաև տա խի-
կար դի ա և տա խիպ նոե, շու նը ը նկճ ված է, եր բեն հնա րա վոր է փս խում և 
ա րյու նային լուծ: Հա ճախ ա վարտ վում է կեն դա նու մա հով: 

Ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյու նե րը, ախ տո րո շու մը և 
բու ժու մը շատ նման են տա վա րի բա բե զի ո զին: 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Ժա մա նա կին են ի րա կա նաց նում շնե րի հա կատ զային կան խար գե լիչ 

մի ջո ցա ռում նե րը: Օգ տա գոր ծում են ռե պե լենտ վզ նոց ներ, տզաս պան կա-
թիլ ներ, հե ղուկ լվա ցող մի ջոց ներ, նոր սերն դի էն դեկ տո ցիդ ներ (ա վեր-
մեկ տի նի պրե պա րատ ներ՝ հա կա մա կա բու ծային ակ տի վու թյամբ օ ժտ ված 
մակ րո լի դային հա կա բի ո տիկ ներ, ֆլու րա լան նե րի խմ բի պրե պա րատ ներ) 
և այլն:

 ՁԻ Ե ՐԻ ՆՈՒ ՏԱ ԼԻ ՈԶ

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հա ճախ հան դի պում է ձի ե րի պի րոպ լազ մո զի հետ հա մա տեղ, նույն տա-

րա ծաշր ջան նե րում: Յու րա հա տուկ փո խան ցող ներն են Dermacentor margi-
natum, Hyalomma plumbeum, Rhipicephalus bursa և Rh. turanicus տզե րը: Հի-
վան դու թյան ծան րու թյու նը զգա լի ո րեն պայ մա նա վոր ված է փո խան ցող տզի 
տե սա կով: Տաք տա րա ծաշր ջան նե րում ար ձա նագր վում է գար նա նից մինչև 
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ա շուն և ըն թա նում է ա վե լի ծանր, ի սկ ա վե լի ցուրտ գո տի նե րում՝ ամ ռա նը` 
ա վե լի թեթև ըն թաց քով:

Հ նա րա վոր է մտ րուկ նե րի վա րա կու մը նե րար գան դային շր ջա նում: Տզերի 
միջև հա րուց չի տրան սօ վա րի ալ և տրանս ֆա զային փո խան ցու մը բա ցառ-
վում է:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը՝ Nuttallia equi-ն, տե ղա կայ վում է է րիթ րո ցիտ նե րում, կա րող է 

լի նել օ ղա կաձև, տան ձան ման, օ վալ, ա մե ո բան ման, սա կայն ա ռա վել բնո րոշ 
են է րիթ րո ցի տի կենտ րո նում խա չաձև դա սա վոր ված տան ձան ման ձևե րը: 
Սո վո րա բար է րիթ րո ցիտ նե րում տե ղա կայ վում է մինչև 4 հա րու ցիչ: Ախ տա-
հար ված է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը տա տան վում է 5-30% սահ ման նե րում:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
Ն ման է ձի ե րի պի րոպ լազ մո զի ախ տան շան նե րին, սա կայն դեղ նու թյունն 

ու հե մոգ լո բի նու րի ան ար տա հայտ ված են ա վե լի թույլ և ոչ միշտ: Ըն թա նում 
է սուր կամ են թա սուր: Մա հա ցու թյունն ա վե լի ցածր է, քան պի րոպ լազ մո զի 
ժա մա նակ: Հի վան դու թյան ըն թաց քը բար դաց նում են ձի ե րի վա րա կիչ սա-
կավ ա րյու նու թյու նը, պի րոպ լազ մո զը, հել մին թոզ նե րը և այլ հի վան դու թյուն-
նե ր: 

Ախ տո րո շում
Ն ման է բա բե զի ոզ նե րի ախ տո րոշ մա նը: Բնո րոշ է ա րյան քսուք նե րում 

հա րու ցիչ նե րի խա չաձև դա սա վո րու մը (« մալ թյան խաչ»): Սուր ըն թաց քին 
ա վե լի բնո րոշ են հա րու ցիչ նե րի խո շոր ձևե րը, են թա սուր ըն թաց քին՝ մի ջին 
և մանր չա փե րի հա րու ցիչ նե րը: Գաղտ նի մա կա բու ծակ րու թյան ժա մա նակ 
է րիթ րո ցիտ նե րում հայտ նա բե րում են բա ցա ռա պես մանր հա րու ցիչ նե րին՝ 
քիչ քա նա կու թյամբ: Շճա բա նա կան թես տե րից ա ռա վել կի րա ռե լի է կոմպ լե-
մեն տի եր կա րատև կա պակց ման ռե ակ ցի ան` հա րուց չի մաք րած հա կած նով: 

Բու ժու մը, պայ քա րը և կան խար գե լու մը` ի նչ պես մյուս բա բե զի ոզ նե րի 
դեպ քում:
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 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ԹԵՅ ԼԵ ՐԻ ՈԶ ՆԵՐ

 Թեյ լե րի ի դոզ նե րը ըն տա նի և վայ րի կեն դա նի նե րի սուր կամ քրո նիկ 
տարա փո խիկ հի վան դու թյուն նե րի խումբ են, ո րոնց հա րու ցիչ նե րն է րիթ-
րո ցիտ նե րում և մո նո նուկ լե ար ֆա գո ցիտ նե րի հա մա կար գում տե ղա կայ վող 
ներբջ ջային մա կա բույծ ներ են:

 Թեյ լե րի ի դոզ նե րի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Apicomplexa տի պի 
Sporozoa դա սի Piroplasmida կար գի Theileriidae ըն տա նի քին:

 ՏԱ ՎԱ ՐԻ ԹԵՅ ԼԵ ՐԻ ՈԶ

 Տա վա րի թեյ լե րի ո զը (OIE 11.12) սուր կամ քրո նիկ ըն թա ցող հի վան դու թյուն 
է: Այն հա մար վում է տա վա րի ա րյան մա կա բու ծային ա մե նա ծանր հի վան դու-
թյու նը: Մա հա ցու թյու նը թեյ լե րի ո զի դեպ քում հաս նում է 80%-ի, ի սկ հի վան-
դու թյան պատ ճա ռած տն տե սա կան վնա սը շատ լուրջ է:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Թեյ լե րի ո զը տա րած ված է տաք կամ շոգ կլի մայով տա րա ծաշր ջան նե-

րում: Բնո րոշ վում է վառ ար տա հայտ ված գո տի ա կա նու թյամբ, բնա կան օ ջա-
խային վա րակ է: Յու րա հա տուկ փո խան ցող ներն են Hyalomma anatolicum, H. 
detritum, H. plumbeum, H. scupese, եր բեմն` նաև Rhipicephalus և Haemaphysalis 
տզե րը: Հի վան դու թյու նը հան դի պում է հիմ նա կա նում ա րո տային շր ջա նում: 
Այն բնո րոշ վում է տար վա ըն թաց քում մեկ բռն կու մով, ին չը պայ ման ա վոր-
ված է փո խան ցող տզե րի տար վա սե րունդ նե րի թվով: Բռն կու մը սկս վում է 
վաղ գար նա նը, գա գաթ նա կե տին հաս նում ամ ռա նը և ա վարտ վում ո ւշ աշ-
նա նը, սա կայն ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է ար ձա նագր վել նաև ձմ ռա նը, 
ինչը պայ մա նա վոր ված է գո մե րում բնակ վող Hyalomma anatolicum փո խան-
ցող տզի առ կա յու թյամբ:

 Հա րու ցիչ նե րի տրան սօ վա րի ալ փո խան ցում տե ղի չի ու նե նում, ի սկ 
տրանս ֆա զային փո խան ցու մը սահ մա նա փակ վում է մեկ փու լով՝ վա րակ-
վում են նիմ ֆա նե րը, ի սկ փո խան ցու մը ի րա կա նաց վում է սե ռա հա սուն տզե-
րի՝ ի մա գոյի փու լում: 

Ըն կա լու նակ են խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, զե բու նե րը և գո մեշ նե-
րը: Ա ռա վել ծանր են հի վան դա նում մինչև 6 ամ սա կան հոր թե րը:

 Հատ կա պես ծանր է ըն թա նում թեյ լե րի ո զը շոգ ե րկր նե րում, տար վա 
տաք, չոր սե զո նին, չոր հո վիտ նե րում: Փո խան ցող տզի տե սա կը նույն պես 
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հա մար վում է վի րու լեն տու թյան կար ևոր գոր ծոն: Թեյ լե րի ո զն ա ռա վել ծանր 
է ըն թա նում Hyalomma anatolicum տզի մի ջո ցով փո խանց ման դեպ քում:

 Հա յաս տա նի պայ ման նե րում թեյ լե րի ո զը հա ճա խ է ըն թա նում բա բե զի ոզ-
նե րի և ա նապ լազ մո զի հետ հա մա տեղ:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցիչ նե րը հետ ևյալն են.

 9 Theileria annulata (կամ Th. dispar) - տա րած ված է Հա րա վային Եվրո-
պա յում, Հյու սի սային Աֆ րի կա յում, Մի ջին Ար ևել քում և Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յում: Հա յաս տա նում և հա րա կից ե րկր նե րում ա ռա վել տա րած ված ու 
ախ տա ծին հա րու ցիչն է: Հա րու ցում է մի ջերկ րա կան տենդ կոչ վող հի վան-
դու թյու նը:

 9 Th. Ddispar - տա րած ված է Հա րա վային Եվ րո պա յում, Աֆ րի կա յում և 
Ա սի ա յում, հա րու ցում է կեղծ մեր ձափ նյա տենդ կոչ վող հի վան դու թյու նը:

 9 Th. orientalis և Th. Sergenti - տա րած ված են Հե ռա վոր Ար ևել քում:
 9 Th. parva (Th. kochi) - տա րած ված է Ա րևե լյան և Հա րա վային Աֆ րի-

կա յում:
 Հի վան դու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում հա րու ցիչ նե րը տե ղա կայ վում են 

մո նո նուկ լե ար ֆա գո ցիտ նե րում, այ նու հետև՝ է րիթ րո ցիտ նե րում: Ա ռա ջին-
նե րում հա րու ցիչ նե րն ա ռա ջաց նում են մե րոնտ ներ կամ նռան մարմ նիկ ներ: 
Չա փե րը տա տան վում են 8-20 մկմ-ի սահ ման նե րում: Գիմ զայի ե ղա նա կով 
ներ կե լիս ցի տոպ լազ ման ներկ վում է ե րկ նա գույն, ի սկ կո րի զը՝ վառ նռ նա-
գույն: 

Է րիթ րո ցիտ նե րում հա րու ցիչ նե րը կե տան ման են, ստո րա կե տան ման, 
ա մե ո բաձև կամ տձև, չա փե րը տա տան վում են 0,5-2,5 մկմ-ի սահ ման նե-
րում:

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 9-15 օր: Սկզ բից նկատ վում է տզի խայ թե լու 

հատ վա ծում ռե գի ո նար ավ շային հան գույց նե րի մի ա կող մա նի մե ծա ցում: 
Դրանք դառ նում են ցա վազ գաց, խիտ, ան շարժ: Այ նու հետև զար գա նում է 
բարձր տենդ, կեն դա նի նե րը հրա ժար վում են կեր ըն դու նե լուց, մա զե րը դառ-
նում են գզգզ ված:

 Հի վան դու թյան 2-3-րդ օ րն ի հայտ է գա լիս ու ժեղ սա կա վա րյու նու թյուն, 
հնա րա վոր է նաև դեղ նախ տի զար գա ցում: Տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի և 
չգու նա վոր ված մաշ կի վրա նկա տե լի են կե տային ա րյու նա զե ղում ներ: Հնա-
րա վոր են նաև հա զը, լու ծը, նա խաս տա մոքս նե րի հո պի տո նի ան և ա տո նի ան: 
Հղի կո վե րը վի ժում են: Հնա րա վոր է նաև դժ վա րա մի զու թյուն, մե զը փոքր-
ի նչ մգա ցած է: Հի վան դու թյու նը հա ճախ ա վարտ վում է կեն դա նու մա հով, 
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եր բեմն ստանում է են թա սուր ըն թացք, ո րը բնո րոշ վում է ու ժեղ ար տա հայտ-
ված սա կա վա րյու նու թյամբ, ը նդ միջ վող տեն դով և կեն դա նու հյուծ մամբ: 

Ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյուն ներ: Դի ա կը հյուծ ված է, 
են թա մաշ կային բջ ջան քը, մկան նե րը և լոր ձա թա ղանթ նե րը գու նատ ե ն՝ դեղ-
նա վուն ե րան գով և ա րյու նա զե ղում նե րով, լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա նկատ-
վում են կե տային ա րյու նա զե ղում ներ: Ավ շային հան գույց նե րը մե ծա ցած են, 
հյու թա լի, ա րյու նա զե ղում նե րով: Թո քամ զային խո ռո չում նկատ վում է ա րյու-
նա խա ռը հե ղուկ: Սր տամ կա նը թա ռա մած է, հաս տա ցած, գու նատ: Սր տա-
պար կում և է պի կար դում նկատ վում են կե տային ա րյու նա զե ղում ներ: Փայ-
ծա ղը մե ծա ցած է, թա ռա մած, մի ջու կը՝ փափ կած, մուգ բա լա գույն, պա տի ճի 
տակ նկատ վում են կե տային ա րյու նա զե ղում ներ: Նման փո փո խու թյուն ներ 
են նկատ վում նաև լյար դում: Ե րի կամ նե րը մե ծա ցած են, ա րյու նա զե ղում նե-
րով: Գր քում առ կա է չո րա ցած կե րային զանգ ված: Շր դա նի լոր ձա թա ղան թը 
բոր բոք ված է, կարմ րած, ա րյու նա զե ղում նե րով, է րո զի ա նե րով և խո ցե րով: 
Թո քե րը գու նատ են, էմ ֆի զե մային վի ճա կում, ա րյու նա զե ղում նե րով: 

Ախ տո րո շում
 Հաշ վի են առ նում հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը, ախ տան շան նե-

րը, ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան փո փո խու թյուն նե րը: Լա բո րա տոր ախ տո-
րոշ ման նպա տա կով կա տա րում են ը ստ Ռո մա նովս կու և Գիմ զայի ներկ ված 
ավ շային հան գույց նե րի պունկ տատ նե րի և ա րյան բա րակ քսուք նե րի ման-
րա դի տա կային հե տա զո տու թյուն, ի նչ պես նաև կի րա ռում են ա նուղ ղա կի 
ի մու  նաֆ լո ւո րես ցեն տային հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման ռե ակ ցի ա, 
ի մու  նա ֆեր մեն տային հե տա զո տու թյուն (ELISA), ՊՇՌ: Ավ շային հան գույց-
ների պունկ տատ վերց նում են հի վան դու թյան ա ռա ջին օ րե րին, ի սկ 4-5-րդ 
օր վա նից սկ սած՝ ա վե լի նպա տա կա հար մար է հե տա զո տել ա րյու նը:

 Բու ժում
Վեր ջերս թեյ լե րի ո զի յու րա հա տուկ բուժ ման նպա տա կով լայ նո րեն կի-

րա ռում են բու պար վա կո նի պրե պա րատ նե րը: Ի րա կա նաց նում են նաև ոչ յու-
րա հա տուկ ախ տած նային և ախ տան շա նային բու ժում:

 Պայ քա րը և կան խար գե լու մը՝ ի նչ պես տա վա րի բա բե զի ո զի դեպ քում: 
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ՈՉ ԽԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵՅ ԼԵ ՐԻ ՈԶ 

Ն կա րագր ված է 2 հա րու ցիչ՝
 9 Theileria ovis - հա րուց վող հի վան դու թյու նը հան դի պում է ա վե լի հազ-

վա դեպ, սա կայն ըն թա նում է ա վե լի ծանր:
 9 Th. Recondite - հան դի պում է ա վե լի հա ճախ, ի սկ հա րուց վող հի վան-

դու թյունն ա վե լի թեթև է: 
Ընդ հա նուր առ մամբ նման է տա վա րի թեյ լե րի ո զին: Է րիթ րո ցիտ նե րի 

վա րակ վա ծու թյան աս տի ճա նը հաս նում է 95%-ի: Է րիթ րո ցիտ նե րում առ կա 
են հիմ նա կա նում է լիպ սաձև, ստո րա կե տան ման, կո կան ման, կլոր, կե տան-
ման, ցու պի կան ման կամ խա չաձև հա րու ցիչ ներ: Նռան մար մին նե րը նման 
են տա վա րի թեյ լե րի ա նե րի նռան մար մին նե րին: Ար ձա նագր վում է նույն տա-
րա ծաշր ջան նե րում, ի նչ պես և տա վա րի թեյ լե րի ո զը: Հա րա վային Կով կա սում 
գրանց վում է հիմ նա կա նում ամ ռա նը, ի սկ Մի ջին Ա սի ա յում՝ գար նա նից մինչև 
ա շուն: Յու րա հա տուկ փո խան ցող ներն են Hyalomma spp., Haemaphysalis punc-
tata և Alveonasus lahorensis տզե րը:
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 ԼԵՅՇ ՄԱ ՆԻ ՈԶ ՆԵՐ

 Լեյշ մա նի ոզ նե րը (ՀՄԴ-B55) տա րա փո խիկ մա կա բու ծային հի վան դու-
թյուն նե րի խումբ են, ո րոնց հա րու ցիչ նե րը լեյշ մա նի ա ցե ղին պատ կա նող 
մի աբ ջիջ նա խա կեն դա նի ներ են: Հի վան դու թյու նը կա րող է խմ բա վոր վել 2 
հիմ նա կան կլի նի կա կան ձևի` ըն դե րային լեյշ մա նի ոզ, ո րն ըն թա նում է ռե տի-
կու լոէն դո թե լային հա մա կար գի ֆա գո ցիտ նե րում լեյշ մա նի ա նե րի տա րա ծու-
մով, և մաշ կային լեյշ մա նի ոզ՝ մաշ կի հյուս ված քի ֆա գո ցիտ նե րում լեյշ մա նի-
ա նե րի բազ մա ցու մով:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
XIX դա րի վեր ջում Քա նինգ հա մը, Բա րովս կին, Լեյմշ մա նը, Դո նո վան, 

Ռայ թը, Լին դեն բեր գը և Վի ան նան (Cunningham, Borovsky, Leishman, Dono-
van, Wright, Lindenberg, Vianna) մի մյան ցից ան կախ ա ռանձ նաց րել են լեյշ-
մա նի ոզ հի վան դու թյունն ա ռա ջաց նող հա րուց չին, ո րի ցե ղային ան վա նու մը, 
սա կայն, սահ մա նել է Ռո լանդ Ռոս սը (Ronald Ross) և կո չել Leishmania։ 1904 
թվա կա նին Կա թո րի են և Լա վե րա նը (Cathoire, Laveran) Leishmania հայտ նա-
բե րե ցին փայ ծա ղային սա կա վա րյու նու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի շր ջա նում։ 
Նի կոլն (Nicolle) այդ մա կա բույ ծին կո չեց L. infantum, ի սկ ար դեն 1908 թվա-
կա նին Թու նի սում նա հայտ նա բե րեց, որ հի վան դու թյան բնա կան պա հոց են 
շնե րը։ 1912 թվա կա նին հի վան դու թյու նը հայտ նա բեր վեց Բրա զի լի ա յում, 1914 
թվա կա նին՝ Կենտ րո նա կան Ա սի ա յում, 1922 թվա կա նին՝ Հնդ կաս տա նում։ 
1940-ա կան նե րի սկզ բին Հնդ կաս տա նում և Պա ղես տի նում ա պա ցու ցե ցին 
L. donovani և L. tropica տե սակ նե րի փո խան ցու մը Phlebotomus տե սա կի մլակ-
նե րով։ 

Ներ կա յում լեյշ մա նի ոզ հի վան դու թյու նը հան րային ա ռող ջա պա հու թյան 
գե րա կա խն դիր նե րից է: Լեյշ մա նի ոզ նե րը տե ղա ճա րա կային են 98 ե րկ-
րում (ն կար 29), աշ խար հում ա վե լի քան 350 մի լի ոն մարդ լեյշ մա նիոզ նե րով 
վարակ ման ռիս կի ներ քո է։ Տա րե կան ար ձա նագր վում է 1,3 մլն նոր դեպք 
(0,3 մլն ըն դե րային լեյշ մա նի ոզ և 1,0 մլն մաշ կային լեյշ մա նի ոզ)։

Չ նա յած լեյշ մա նի ոզ նե րը վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի շար քում հա մար-
վում են 9-րդ ա մե նա ծանր բե ռով հի վան դու թյուն նե րը, սա կայն ի նչ պես այլ 
« մո ռաց ված» (ան տես ված) ար ևա դար ձային հի վան դու թյուն ներ, չեն դիտ-
վում որ պես գե րա կա խն դիր, գնա հատ ված չէ նաև դրանց բե ռը, քա նի որ 
շատ ե րկր նե րում բա ցա կա յում են լեյշ մա նի ոզ նե րի հս կո ղու թյան ազ գային 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը, ան գամ դեպ քե րի առ կա յու թյան և տա րած վա ծու-
թյան տվյալ նե րը։
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 Լեյշ մա նի ոզ նե րը փո խան ցվում են ֆլե բո տո մուս ցե ղին պատ կա նող մլակ-
նե րի մի ջո ցով: Վա րա կի աղ բյու րը տար բեր կեն դա նի նե րը, հիմ նա կա նում 
հի վանդ շնե րը և կր ծող ներն են, ի սկ ո րոշ ձևե րի ժա մա նակ` մար դը: 

ԱՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նի շատ ե րկր նե րում ևս լեյշ մա նի ոզ նե րը 
մո ռաց ված և ոչ լի ար ժեք հա ղորդ վող հի վան դու թյուն նե րի շար քում են: Հա-
մա ձայն Ա ՀԿ-ի վեր ջին գնա հա տում նե րի՝ ը նդ հա նուր առ մամբ հա մար վում է, 
որ Ա ՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում լեյշ մա նի ոզ նե րի բե ռը հա մաշ խար-
հային բե ռի 2%-ից ցածր է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, տա րա ծաշր ջա նում լեյշ մա նի ոզ-
նե րի հա մա ճա րա կա բա նու թյու նը բարդ է, այն հա րուց վում է լեյշ մա նի այի մի 
քա նի տար բեր տե սակ նե րով, ո րոնք հար մար ված են տե րե րի մի շարք տե-
սակ նե րի և փո խանց վում են ֆլե բո տո մուս ցե ղի տար բեր տե սակ նե րի մլակ-
նե րով: Այդ գոր ծոն նե րը բնո րո շում են ո րո շա կի հի վան դու թյան տա րած վա-
ծու թյու նը, ի նչ պես նաև դրա զոո նոզ կամ ան թրո պո նոզ լի նե լը։ Լեյշ մա նի ո զի 
եր կու հիմ նա կան՝ ըն դե րային և մաշ կային ձևերն էլ տե ղա ճա րա կային են և 
լայ նո րեն տա րած ված Ա ՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում։ Այլ կլի նի կա-
կան ձևե րը, ո րոնք ախ տա հա րում են լոր ձա թա ղանթ նե րը և ավ շային հան-
գույց նե րը, ա վե լի հազ վա դեպ են։ 

Տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում լեյշ մա նի այի տե սակ նե րով վա րակ ված 
ան ձանց մի այն մի մա սի դեպ քում է կլի նի կո րեն ար տա հայտ ված ըն դե րային 
կամ մաշ կային լեյշ մա նի ոզ ար ձա նագր վում: Ա վե լի հա ճախ հան դի պում են 
շճա բա նա կան կամ մո լե կու լային թես տե րի դրա կան ար դյուն քով դեպ քեր՝ 
ա ռանց կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի, ո րի պատ ճա ռով այդ դեպ քե րը չեն 
ար ձա նագր վում հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան մեջ և չեն են թարկ-
վում հա մա պա տաս խան բուժ ման։ 

ԱՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րում մի ջի ն հաշվով տա րե կան 
ար ձա նագր վում է շուրջ 1100-1900 ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի դեպք։ Վրաս տա-
նում, Իս պա նի ա յում, Ալ բա նի ա յում, Ի տա լի ա յում, Թուր քի ա յում, Տա ջիկս տա-
նում, Ա դր բե ջա նում գրանց վում է դեպ քե րի մեծ մա սը։ Ըն դե րային լեյշ մա նի ո-
զի հի վան դա ցու թյու նը նվա զում է տե ղա ճա րա կային այն օ ջախ նե րում, որ տեղ 
կյան քի ցու ցա նիշ նե րը բա րե լավ վել ե ն։ Վեր ջին մի քա նի տար վա ըն թաց քում 
հա կա ռետ րո վի րու սային բուժ ման մե թո դի շնոր հիվ Եվ րո պա յում մար դու ի մու-
նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սի (այ սու հետ՝ ՄԻ ԱՎ) հետ հա մակց ված վա-
րա կի դեպ քե րը ևս նվա զել ե ն։ Չեն գրանց վում տե ղա կան դեպ քեր Ան դոր րա-
յում, Ա վստ րի ա յում, Բե լա ռու սում, Բել գի ա յում, Չե խի այի Հան րա պե տու թյու-
նում, Դա նի ա յում, Էս տո նի ա յում, Ֆին լան դի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Հուն գա-
րի ա յում, Իս լան դի ա յում, Իռ լան դի ա յում, Լատ վի ա յում, Լիտ վա յում, Լուք սեմ-
բուր գում, Նի դեռ լանդ նե րում, Նոր վե գի ա յում, Լե հաս տա նում, Մոլ դո վա յում, 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում, Սեր բի ա յում, Սլո վա կի ա յում, Շվե դի ա յում, 
Շվեյ ցա րի ա յում, Ո ւկ րաի նա յում և Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում (ն կար 30): 
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Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի դեպ քե րի ոչ լի ար ժեք հա ղոր դումն ա վե լի հա-
ճախա կի է, քա նի որ հի վան դու թյան թեթև ըն թաց քը հազ վա դեպ է հոս պի տա-
լա ցում պա հան ջում։ Տա րա ծաշր ջա նում հա րու ցիչ նե րի աշ խար հա գրական 
տա րած վա ծու թյան և հի վան դա ցու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը թե րի են 
և կցկ տուր, թե րի հա ղորդ ման աս տի ճա նը՝ մի ջի նից բարձ րի մի ջա կայ քում։ 
Տա րե կան տա րա ծաշր ջա նում գրանց վում է հի վան դու թյան շուրջ 10000-17000 
դեպք։ Թուր քի ան, Իս րայե լը, Տա ջիկս տա նը, Թուրք մենս տա նը և Ո ւզ բեկս-
տա նն ա ռա վել ախ տա հար ված ե րկր նե րից ե ն։ Մաշ կային լեյշ մա նի ոզի տե-
ղա կան դեպ քեր ար ձա նագ րում են նաև Ա դր բե ջա նը, Ալ բա նի ան, Բոս նի ան, 
Հեր ցե գո վի նան, Բուլ ղա րի ան, Խոր վա թի ան, Կիպ րո սը, Ֆրան սիան, Վրաս-
տա նը, Հու նաս տա նը, Ի տա լի ան, Ղա զախս տա նը, Ղրղզս տա նը, Մա կե դո-
նիան, Մալ թան, Մո նա կոն, Մոն տե նեգ րոն, Պոր տու գա լի ան, Սլո վե նիան 
և Իս պա նի ան։ Եվ րո պա կան մի ու թյան հա րա վային մա սում և Բալ կա նյան 
ե րկր նե րում մաշ կային լեյշ մա նի ո զի սպո րա դիկ դեպ քե րի պատ ճառ է հիմ-
նա կա նում լեյշ մա նի ա ին ֆան տու մը (Leishmania infantum), թեև լեյշ մա նի ա 
տրո պի կայով (Leishmania tropica) հա րուց ված դեպ քեր պատ մա կա նո րեն 
ար ձա նագր վել են նաև Հու նաս տա նում։ Վեր ջին շր ջա նում Կիպ րո սում 
գրանց ված դեպ քի մոտ որ պես մաշ կային լեյշ մա նի ո զի հա րու ցիչ հայտ նա-
բեր վել է լեյշ մա նի ա դո նո վա նին (Leishmania donovani)։ Թուր քի ա յում լեյշ-
մա նի ա տրո պի կայով հա րուց ված դեպ քեր գրանց վում են հա րա վար ևե լյան 
Ա նա տո լի ա յում, լեյշ մա նի ա տրո պի կայով (Leishmania tropica) կամ լեյշ մա-
նի ա ինֆան տու մով (Leishmania infantum)՝ ար ևե լյան Մի ջերկ րա ծո վյան տա-
րածք նե րում, և լեյշ մա նի ա ին ֆան տու մով (Leishmania infantum)՝ Է գե յան ծո-
վա փում։ Իս րայե լում, թեև պատ մա կա նո րեն լեյշ մա նի ո զի հա րու ցիչ է հա-
մար վում լեյշ մա նի ա մայո րը (Leishmania major), գրանց վում է նաև լեյշ մա նի ա 
տրո պի կայով (Leishmania tropica) հա րուց ված դեպ քե րի աճ, հիմ նա կա նում 
ե րկ րի կենտ րո նա կան և հյու սի սային մա սում։ Ներ կա յում Ո ւզ բեկս տա նում 
և Թուրք մենս տա նում մի այն զոո նոզ լեյշ մա նի ա մայո րով (Leishmania major) 
հա րուց ված դեպ քեր են գրանց վում, սկ սած 1980-ա կան թվա կան նե րից ան-
թրո պո նոզ լեյշ մա նի ա տրո պի կայով (Leishmania tropica) հա րուց ված դեպ-
քեր չեն ար ձա նագր վում։ 

Ի մու նա սուպ րե սիվ վի ճակ նե րում, ի նչ պես նաև հա մակց ված վա րակ նե րի 
(օ րի նակ՝ ՄԻ ԱՎ վա րա կի) կամ մաս նա հա տուկ բու ժում նե րի (հյուս վածք նե րի 
փոխ պատ վաս տում, ի մու նա բա նա կան խան գա րում նե րի բու ժում) դեպ քում 
հնա րա վոր է լա տենտ կամ պրո լի ֆե րա տիվ վա րա կի ակ տի վա ցում։ Դեր մոտ-
րո պիկ լեյշ մա նի ա ին ֆան տում (Leishmania infantum) գե նո տի պը, ո րը թեթև 
ըն թաց քով մաշ կային լեյշ մա նի ո զի հիմ նա կան հա րու ցիչն է, ը նկճ ված ի մու-
նի տե տով մարդ կանց օր գա նիզ մում կա րող է տա րած վել և պատ ճառ դառ նալ 
ծանր ցր ված մաշ կային լեյշ մա նի ո զի և ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի։
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 Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի ան սո վոր ձևե րից է մաշ կա լոր ձա թա ղան թային 
լեյշ մա նի ո զը, ե րբ ա ռաջ նային խո ցային մաշ կային ախ տա հա րու մից հե տո 
մա կա բույծ նե րը սերմ նացր վում են դե պի քթային և բե րա նըմ պա նային լոր-
ձա թա ղանթ: Մաշ կա լոր ձա թա ղան թային լեյշ մա նի ո զը տե ղա ճա րա կային 
չէ Ա ՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում, ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է 
Բոլի վիա յում, Բրա զի լի ա յում և Պե րո ւում, ա վե լի հազ վա դեպ՝ Լա տի նա կան 
Ա մե րի կայի մյուս ե րկր նե րում: Լոր ձա թա ղան թային ախ տա հա րում նե րը կա-
րող են ա ռա ջա նալ ա ռաջ նային մաշ կային խո ցի հետ մի ա ժա մա նակ, բայց 
ա ռա վել հա ճախ նրանք ա ռա ջա նում են ա ռաջ նային մաշ կային խո ցի ա պա-
քի նու մից մի քա նի ամ սից մինչև մի քա նի տա րի ան ց: L. braziliensis տե սա-
կով վա րակ ված ան ձանց 1-5%-ի շր ջա նում զար գա նում է լոր ձա թա ղա թի 
ախ տա հա րում:

 Հա յաս տա նի վա րա կային ախ տա բա նու թյան մեջ լեյշ մա նի ոզ նե րը պատ-
մա կա նո րեն զբա ղեց նում են կար ևոր տեղ: Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել են 
և՛ ըն դե րային, և՛ մաշ կային լեյշ մա նի ո զի դեպ քեր, փաս տագր ված ըն դե րային 
լեյշ մա նի ո զի ա ռա ջին դեպքն ար ձա նագր վել է 1913 թվա կա նին, մաշ կային 
լեյշ մա նի ո զի ա ռա ջին դեպ քը՝ 1920 թվա կա նին: 1926-1969 թվա կան նե րին ար-
ձա նագր վել է ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի 919 դեպք, հիմ նա կա նում՝ մինչև 13 
տա րե կան ե րե խա նե րի շր ջա նում: Հի վան դու թյան հի մնա կան օ ջա խը ե ղել է 
Եր ևա նը, ո րի ար վար ձան նե րում ար ձա նագր վել է դեպ քե րի 80%-ից ա վե լին: 
1969-1999 թվա կան նե րին ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի տե ղա կան դեպ քեր չեն 
ար ձա նագր վել: 1938-1970 թվա կան նե րին ար ձա նագր վել է մաշ կային լեյշ մա-
նի ո զի 135 դեպք. հիմ նա կան օ ջա խ են ե ղել Գո րիս և Կա պան քա ղաք նե րը: 
Սկ սած 1999 թվա կա նից՝ Հա յաս տա նում մաշ կային լեյշ մա նի ո զի տե ղա կան 
դեպ քեր չեն ար ձա նագր վել, ե ղել են հա տու կենտ բե րո վի դեպ քեր:

Սկ սած 1999 թվա կա նից՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կր կին ար-
ձա նագր վում են ըն դե րային լեյշ մա նո զի տե ղա կան դեպ քեր, 1999-2018 թվա-
կան նե րին՝ 150 դեպք (ն կար 31), այդ թվում՝ 6 մահ վան ել քով: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում հայտ նա բեր վել է լեյշ մա նի ո զը փո խան ցող մլակ նե րի 
12 տե սակ:

 Դեպ քե րը հիմ նա կա նում ար ձա նագր վել են Սյու նի քի, Տա վու շի, Լո ռու 
մար զե րում և Եր ևա նում: Սկ սած 2017 թվա կա նից՝ դեպ քեր են ար ձա նագր վում 
նաև Կո տայ քի և Ա րա գա ծոտ նի մար զե րում:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ լեյշ մա նի ո զի վա րա կի աղ բյուր կա րող են լի նել 
նաև վայ րի շնազ գի նե րը, նաև այն փաս տը, որ նկատ վում է շնա գայ լե րի պո-
պու լյա ցի այի աճ հատ կա պես այն մար զե րում, որ տեղ գրանց վում է լեյշ մա-
նի ո զի բարձր հի վան դա ցու թյուն, ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյան կող մից 
ի րա կա նաց վել են շճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ՝ շնե րի և շնա գայ լե րի 
վա րակ վա ծու թյան տվյալ նե րը հա մե մա տե լու նպա տա կով: Հե տա զո տու թյան 



լեյյշմաՆիոզՆեր |  117 

ար դյուն քում շնա գայ լե րի 16,7%-ի և շնե րի 11,1%-ի շր ջա նում հայտ նա բեր վել են 
լեյշ մա նի ո զի հա կա մար մին ներ (ն կար 32): 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Մարդ կանց լեյշ մա նի ոզ նե րի հա րուց իչ նե րը լեյշ մա նի ա նե րի շուրջ 20 տե-

սա կներ են: 
ԱՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում լայն տա րած ված ըն դե րային լեյշ-

մա նի ո զի տե ղա կան մի ակ հա րու ցի չը լեյշ մա նի ա ին ֆան տում (Leishmania 
infantum) մի աբ ջիջն է, ո րի վա րա կի պա հոց են շնե րը՝ որ պես հիմ նա կան 
տեր, և փո խան ցող՝ ֆլե բո տո մուս (Larroussius) ցե ղի մի քա նի տե սակ նե րի 
մլակ ները։ Ի տար բե րու թյուն դրա՝ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում մաշ-
կային լեյշ մա նի ո զի 3 հա րու ցիչ է տա րա ծում գտել. 

 9 Leishmania tropica, ո րը հիմ նա կա նում ան թրո պո նոզ է, 
 9 Leishmania major, ո րը վայ րի կր ծող նե րի մա կա բույծ է,
 9 Leishmania infantum, ո րը գե նե տի կո րեն տար բեր վում է սո վո րա կան 

ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի հա րուց չից։ 

Ախ տած նու թյուն
 Լեյշ մա նի ա նե րի պրո մաս տի գոտ նե րը բազ մա նում են էգ մո ծակ նե րի մար-

սո ղա կան ու ղի ում: Վա րա կը մոտ մեկ շա բաթ ան ց տա րած վում է մինչև մո-
ծա կի մար սո ղա կան ու ղու վե րին բա ժին ներ, և մա կա բույծ նե րն ի րենց մար-
մին նե րով և ար տա զա տուկ նե րով փա կում են մար սո ղա կան խո ղո վա կի լու-
սանցքը: Ե րբ է գը խայ թում է են թադ րյալ տի րո ջը, իր թուքն ար տա զա տում 
է մաշ կի վրա: Է գն իր խցան ված մար սո ղա կան խո ղո վա կով չի կա րո ղա-
նում կուլ տալ, ի նք նա բե րա բար կա տա րում է սպաս տիկ շար ժում ներ, ո րի 
հետևան քով փսխում է պրո մաս տի գոտ նե րին տի րոջ մաշ կի վրա ե ղած վեր-
քի մեջ: 

Վա րակ ված մո ծա կի խայ թե լու ըն թաց քում մաշ կի վրա է ը նկ նում մի ջինը 
100-1000 պրո մաս տի գոտ: Ա ռա ջի նը վնաս ված քի վայր են գա լիս պո լի մոր ֆա-
կո րի զա վոր նեյտ րո ֆիլ նե րը, ո րոնք ֆա գո ցի տի են են թար կում մա կա բույծ նե-
րին: Նեյտ րո ֆիլ նե րի ներ սում լեյշ մա նի ա նե րը չեն բազ մա նում և չեն վե րած-
վում ա մաս տի գոտ նե րի: Հե տո, ե րբ նեյտ րո ֆիլ նե րն ան ցնում են ա պոպ տո զի 
փուլ (բջ ջի մահ), նրանց ո չն չաց նում են մակ րո ֆա գնե րը, և լեյշ մա նի ա նե րը 
թա փան ցում են մակ րո ֆա գնե րի մեջ` չա ռա ջաց նե լով ի մու նային պա տաս-
խան: Մակ րո ֆա գնե րը հա մար վում են լեյշ մա նի ա նե րի հիմ նա կան բջիջ ներ-
տե րե րը կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մում: Մակ րո ֆա գի ներ սում լեյշ մա նի ա-
նե րը ձևա փոխ վում են ներբջ ջային կա ռուց ված քային ձևի՝ ա մաս տի գոտ նե-
րի, և նե րառ վում են այս պես կոչ ված « մա կա բու ծային վա կո ւոլ ներ»-ի մեջ, 
ո րոնք գո յա նում են ա ռաջ նային ֆա գո սո մայի, լի զո սոմ նե րի ու էն դո սոմ նե րի 
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մի ա ձու լու մից: Նրանց մեջ պրո մաս տի գոտ նե րը ձևա փոխ վում են ա մաս տի-
գոտ նե րի, տե ղի է ու նե նում կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն. եր կար մտ րա կով 
եր կա րա վուն պրո մաս տի գոտ նե րը վե րա փոխ վում են կարճ մտ րա կով օ վա-
լաձև ա մաս տի գոտ նե րի, մե տա բո լիզ մի փո փո խու թյուն՝ թթվային մի ջա-
վայ րին հար մար վե լու հա մար, և բի ո քի մի ա կան փո փո խու թյուն՝ մեմբ րա նի 
կազմի մեջ: Ձևա փո խու թյու նը տևում է 2-5 օր: Ա մաս տի գոտ նե րն ըն դու նակ 
են գո յատ ևել այդ վա կո ւոլ նե րի թթ վային մի ջա վայ րում և սն վել նրանց պա-
րու նա կու թյամբ: Վա կո ւո լի ներ սում ա մաս տի գոտ նե րը բազ մա նում ե ն. բազ-
մաց ման յու րա քան չյուր փուլ տևում է 24 ժամ: 

Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի ժա մա նակ ին ֆիլտ րատն ա ռա ջա նում է մաշ կի 
վրա և պա րու նա կում է մակ րո ֆա գներ, ի նչ պես նաև լիմ ֆոիդ և քիչ քա նա կի 
պլազ մա տիկ բջիջ ներ: Վիս ցե րալ լեյշ մա նի ո զի ժա մա նակ վա րա կի օ ջախ-
ներն ա ռա ջա նում են ռե տի կու լոէն դո թե լային հա մա կար գի օր գան նե րում: 

Կ լի նի կա կան պատ կեր 
Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի դեպ քե րի մեծ 

մասն ըն թա նում է ա ռանց ախ տան շան նե րի: Չար տա հայտ ված կլի նի կա կան 
նշան նե րով ո րոշ հի վանդ ներ կա րող են թաքն ված կրել վա րա կը ո ղջ կյան-
քի ըն թաց քում և ի մու նի տե տի թու լաց ման հետ կա րող է լրիվ ար տա հայտ վել 
ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի կլի նի կա կան պատ կե րը։ 

Ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի գաղտ նի շր ջա նը սո վո րա բար 2-6 ա միս է, սա-
կայն կա րող է տևել մինչև մի քա նի տա րի: Ախ տան շան նե րի սկիզ բը հիմ նա-
կա նում են թա սուր է՝ դան դաղ ա վե լա ցող ը նդ հա նուր թու լու թյամբ, տեն դով, 
քա շի ան կու մով, ո րո վայ նի ցա վով (փայ ծա ղի շր ջա նում), ո րոնք հա րա ճում 
են ա միս նե րի ըն թաց քում: Այ նու հան դերձ, հատ կա պես ե րե խա նե րի շր ջա նում 
հնա րա վոր են ա րագ զար գա ցող հի վան դու թյան սուր դեպ քեր: Հի վան դը հա-
ճախ գու նատ է ա նե մի այի հետ ևան քով: Փայ ծա ղը մե ծա ցած է, սո վո րա բար 
շո շա փե լիս պինդ է և հա մա րյա ան ցավ, սա կայն կա րող է լի նել ցա վոտ, ե թե 
չա փե րը խիստ մե ծա ցած են: Հե պա տո մե գա լի ան սո վո րա բար ա վե լի քիչ է 
ար տա հայտ ված (ն կար 33): 

Ըն դե րային լեյշ մա նի ո զին բնո րոշ լա բո րա տոր շե ղում ներն ե ն՝ պան ցի-
տո պե նի ա (ա նե մի ա, նեյտ րո պե նի ա, թրոմ բո ցի տո պե նի ա), լյար դային ֆեր-
մենտ նե րի և բի լի ռու բի նի բարձ րա ցում, պո լիկ լո նալ հի պեր գամ մագ լո բու լի-
նե մի ա և ե րի կամ նե րի ֆունկ ցի այի չա փա վոր խան գա րում: Նեյտ րո պե նի այի 
պատ ճա ռով կա րող է գու մար վել ե րկ րոր դային ման րէ ային վա րակ: 

Հա րա ճուն, ա ռա վել ծանր դեպ քե րը բնո րոշ վում են ար տա հայտ ված 
կա խեք սի այով, այ տուց նե րով, աս ցի տով: Հի վանդ նե րը կա րող են ու նե նալ 
ա ղես տա մոք սային հա մա կար գի, լն դե րի և քթի լոր ձա թա ղան թի հան կար-
ծա կի ա րյու նա հո սու թյուն: Եր բեմն նկատվում են քրո նիկ փոր լու ծու թյուն, 
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մա լաբ սորբ ցի այի հա մախ տա նիշ, ի նչ պես նաև ման րէ ային սու պե րին ֆեկ-
ցի ա: Ա ռանց բուժ ման ըն դե րային լեյշ մա նի ո զը, ը նդ հա նուր առ մամբ, մա հա-
ցու հիվան դու թյուն է: Հյուծ վա ծու թյու նը, ծանր ա նե մի ան, ու ղեկ ցող տու բեր-
կուլյո զային կամ ՄԻ ԱՎ վա րա կը բարձ րաց նում են մա հա բե րու թյան հա վա-
նա կա նու թյու նը:

 Տե ղային մաշ կային լեյշ մա նի ո զի գաղտ նի շր ջա նը սո վո րա բար տևում է 
2-8 շա բաթ, բայց բա ցա ռիկ դեպ քե րում կա րող է ու նե նալ մինչև 3 տա րի տևո-
ղու թյուն: Տի պիկ մաշ կային ախ տա հա րում ներն ու նեն ե րեք շր ջան.

Թմ բի կային (պա պու լյար) շր ջան: Տե ղային ՄԼ-ի ա ռա ջին նշա նը հա-
ճախ մլա կի խայ թած հատ վա ծում ան նկատ է րի թե ման է, ո րը դան դաղ վե ր-
ած վում է բոր բո քային թմ բի կի (ն կար 34): 

Հան գու ցային կամ հան գու ցա խո ցային շր ջան: Մի քա նի օր կամ շա բաթ 
ան ց, պա պու լան կա րող է մե ծա նալ և վե րած վել ան ցավ հան գույ ցի (նկար 35) 
կամ վա հա նի կի (ն կար 36), ո րի մա կե րե սը ծածկ ված է մանր թղթան ման 
թեփուկ նե րով, ո րոնք սկզ բում սպի տակ են և չոր, բայց ա վե լի ո ւշ դառ նում 
են խո նավ և ձևա վո րում են ադ հե զիվ կեղև (ն կար 37): Վեր ջի նիս ը նկ նե-
լուց հետո եր ևան է գա լիս մա կե րե սային խոց, ո րի եզ րե րը շր ջա պատ ված են 
բարձ րա ցած, պն դա ցած, բնո րոշ մուգ գու նա վո րում ու նե ցող շր ջա նով: Ո րոշ 
տե սակ նե րի դեպ քում ար բա նյա կային ախ տա հա րում նե րը կա րող են մի ա-
վոր վել նախ նա կան խո ցի հետ (ն կար 38):

 Խո ցե րի կլի նի կա կան պատ կե րը կա րող է տա տան վել փոքր պա պու լա-
նե րից մինչև ոչ խո ցային վա հա նիկ ներ, մինչև խո շոր խո ցեր՝ հս տակ սահ-
մա նա զատ ված, բարձ րա ցած, պն դա ցած եզ րե րով: Ե րբ առ կա են բազ մակի 
ախ տա հա րում ներ, ա ռա վել հա ճախ դրանք տես քով նման են և հակ ված 
են մի ա ժա մա նակ մե ծաց ման և լա վաց ման (ն կար 39): Հի վանդ նե րն ա վե լի 
հազվա դեպ կա րող են ու նե նալ եր կու կամ ե րեք խո շոր խոց՝ մի քա նի փոք-
րերի հետ: Ե րբ ախ տա հա րում նե րի քա նա կը գե րա զան ցում է 10-ը, նշա նա-
կում է` ձևա վոր վել է դի սե մի նաց ված (սերմ նացր ված) մաշ կային լեյշ մա նի ոզ 
(ն կար 40): 

Ս պի: Մաշ կային խո ցե րի ա ռա ջաց ման սկզ բից` մի քա նի ամ սից մինչև մեկ 
տար վա ըն թաց քում, կենտ րո նա կան գրա նու լյա ցի այի տես քով սկս վում է լա-
վա ցու մը, ո րը տա րած վում է ծայ րա մա սե րը: Ձևա վոր ված սպին ու նի սպի-
տակ կամ վար դա գույն և ատ րո ֆիկ տեսք: Այն հա ճախ կոս մե տիկ ա ղա վաղ-
ված է և նշա նա կա լի ստիգ մա է տու ժած ան ձանց հա մար, ե թե տե ղա կայ ված 
է հատ կա պես դեմ քին (ն կար 41): 

Լեյշ մա նի այի տե սա կից կախ ված՝ ախ տա հար ման օ ջա խը կա րող է տար-
բեր տեսք ու նե նալ.

 y L. tropica-ով հա րուց ված տե ղային մաշ կային լեյշ մա նի ոզ: Նախ-
կի նում հայտ նի էր որ պես քա ղա քային ան թրո պո նոզ մաշ կային լեյշ մա նի ոզ: 
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Այն հա ճա խա կի դրս ևոր վում է որ պես ան ցավ, չոր մաշ կային խոց՝ պատ ված 
հաստ կեղ ևով (ն կար 42): Սո վո րա բար մեկ տար վա ըն թաց քում, եր բեմն՝ 
ա վե լի ո ւշ, ի նք նա բե րա բար ա ռող ջա նում է՝ հա ճա խա կի բե րե լով ա ղա վաղ-
ված սպի ի ա ռա ջաց ման: Գաղտ նի շր ջա նը սո վո րա բար տևում է եր կու սից 
մինչև ո ւթ ա միս: 

 y L. major-ով հա րուց ված տե ղային մաշ կային լեյշ մա նի ոզ: Նախ-
կի  նում հայտ նի գյու ղա կան զոո նոզ մաշ կային լեյշ մա նի ո զն է, հա ճախ 
դրսևոր վում է բոր բոք ված և խո ցոտ ված մաշ կի տես քով (ն կար 43), ո րը եր-
կու սից մինչև ո ւթ ա մս վա ըն թաց քում ի նք նա բե րա բար լա վա նում է: Բնա-
կան բի ո տո պե րում կամ ոչ ի մուն հի վանդ նե րը մլա կի բազ մա թիվ խայ թոց-
նե րի հետևան քով կա րող են ու նե նալ բազ մա թիվ խո ցեր, ո րոնք կա րող են 
վե րած վել ա ղա վա ղող (այ լան դա կող) սպի ե րի: Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 
մինչև չորս ա միս:

 y L. infantum-ով հա րուց ված տե ղային մաշ կային լեյշ մա նի ոզ: Հա-
ճախ դրս ևոր վում է որ պես դեմ քի վրա ե զա կի հան գու ցային խոց՝ չնա յած 
մարմ նի մյուս հատ ված նե րը ևս կա րող են ը նդ գրկ վել, և կա րող են դիտ վել 
բազ մա թիվ ախ տա հա րում ներ: Խոցն ու նի փոքր, սո վո րա բար չխո ցոտ վող 
կեղև: Բա ցա ռու թյամբ կոշ տաց ման և գույ նի՝ ախ տա հար ման շր ջա նի մաշ կի 
մա կե րե սային շեր տը գրե թե նոր մալ տեսք ու նի (ն կար 44): Նկա րագր վել է 
կլի նի կա կան բազ մաձ ևու թյուն՝ նե րա ռելով խո ցոտ վող ախ տա հա րում նե րը, 
վա հա նիկ նե րը և այլն:

 y  Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի ան սո վոր ձևե ր: Մաշ կա լոր ձա թա ղան թա յին 
լեյշ մա նի ո զի դեպ քում քթի լոր ձա թա ղանթն ա ռա ջինն է ը նդ գրկ վում գործըն-
թա ցում: Սկզբ նա կան շր ջա նում հի վանդ նե րը կա րող են գան գատ վել քթի 
փակ վա ծու թյու նից, դժ վա րաշն չու թյու նից և հազ վա դեպ՝ քթային ա րյունա հո -
սու թյու նից, քա նի որ ա ռա ջին ախ տան շան նե րը կապ ված են քթի լոր ձա թա-
ղան թի է րի թե մայի և այ տու ցի հետ: Սա բե րում է միջ նա պա տի խոցոտ ման՝ լոր-
ձա թա րա խային ներսփ ռան քով ծածկ ված: Ծանր մաշ կա լոր ձա թա ղանթային 
լեյշ մա նի ո զի դեպ քում հա ճախ զար գա նում է քթի միջ նա պա տի (նկար 45), 
քիմ քի, շր թունք նե րի, ըմ պա նի և կո կոր դի հաշ ման դա մու թյուն ա ռա ջաց նող 
դեստ րուկ ցի ա: Ախ տա հա րում նե րը քրո նիկ են և ա րագ զար գա ցող, մահ վան 
պատ ճառ կա րող են լի նել աս պի րա ցի ան կամ հյուծ վա ծու թյու նը: 

Ախ տո րո շում 
Ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի ժա մա նակ մա կա բույծ նե րը բազ մա նում են մակ-

րո ֆա գնե րի մեջ, ո ւս տի լեյշ մա նի ա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար նմու շառ-
վում են մակ րո ֆագ նե րով հա րուստ հյուս վածք նե րը՝ փայ ծա ղը, ո սկ րա ծու-
ծը, լյար դը, լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րը, ծայ րա մա սային ա րյու նը: Նմուշ նե րը 
հե տա զո տում են ման րա դիտ ման, մո լե կու լա կեն սա բա նա կան և սնն դային 
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մի ջա վայ րե րի վրա ա ճեց ման ե ղա նակ նե րով: Ո սկ րա ծու ծի պատ րաս տու կի 
հե տա զո տու թյու նը նա խընտ րե լի է, քա նի որ նրա նմու շա ռու մը քիչ ինվա-
զիվ է, քան փայ ծա ղից վերց ված պունկ տա տի հե տա զո տու թյու նը (վեր-
ջինս կա րող է դառ նալ ա րյու նա հո սու թյան կամ ա ղի նե րի թա փա ծակ ման 
պատ ճառ)։ 

Ներկ ված քսու քի ման րա դի տում: Մա կա բույ ծի ա մաս տի գոտ (ա ռանց 
մտ րա կի) ձևե րի հայտ նա բե րու մը ման րա դիտ ման հե տա զո տու թյամբ ըն-
դե րային լեյշ մա նի ո զի ախ տո րոշ ման դա սա կան ե ղա նակն է: Ո սկ րա ծու ծի 
կամ փայ ծա ղի հե տա զո տու թյուն նե րի զգա յու նու թյու նը կազ մում է հա մա-
պա տաս խա նա բար՝ 53-86% և 93-99%: Նմուշ նե րը ներ կում են Գիմ զայի ե ղա-
նա կով կամ հե մա տոք սի լին-է ո զին ներ կե րով: Ման րա դի տումն ի րա կա-
նաց վում է ի մեր սի ոն ե ղա նա կով, լավ լու սա վո րու թյան տակ, 1000 ան գամ 
խո շո րա ցու մով՝ ակ նա պա կի (օ կու լյար)` 7-10, տե սա պա կի (օբյեկ տիվ)՝ х90 
կամ х100: Դիտարկ ման ժա մա նակ ա մաս տի գոտ նե րը եր ևում են որ պես 2-5 
միկ րոն չափ ի կլոր կամ օ վալ մար մին ներ՝ մեծ մի ջու կով, խիտ ներկ ված 
կի նե տոպ լաս տով, պլազ մային թա ղան թով։ Մա կա բույծ նե րը հայտ նա բեր-
վում են մակ րո ֆագ նե րում կամ ար տաբ ջային տե ղա կայ մամբ, ե թե քսու քում 
բջիջ նե րը քայ քայ վել են: Մա կա բույծ նե րի թվի հաշ վար կի հա մար ըն դուն վել 
է 0-ից (1000 դի տարկ վող դաշ տում չկա մա կա բույծ) մինչև 6+ (դի տարկ վող 
դաշ տում 100 մա կա բույ ծից ա վե լի) սանդ ղա կը՝ կի րա ռե լով 10 հա մա րի ակ-
նա պա կի և 100 ան գամ խո շո րաց նող տե սա պա կի: Պատ րաս տու կում լեյշ մա-
նի ա նե րի խտու թյու նը գնա հատ վում է խա չե րով՝ ը ստ ստորև ներ կա յաց վող 
ա ղյու սակ 3-ի. 

Ա ղյու սակ 3. Պատ րաս տու կում լեյշ մա նի ա նե րի խտու թյան գնա հա տու մը.

Գ նա հա տում Մա կա բու ծային խտու թյուն

++++++ >100 մա կա բույծ 1 տե սա դաշ տում

+++++ 10-100 մա կա բույծ 1 տե սա դաշ տում

++++ 1-10 մա կա բույծ 1 տե սա դաշ տում

+++ 1-10 մա կա բույծ 10 տե սա դաշ տում

++ 1-10 մա կա բույծ 100 տե սա դաշ տում

+ 1-10 մա կա բույծ 1000 տե սա դաշ տում

Բա ցա սա կան 0 մա կա բույծ 1000 տե սա դաշ տում
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 Ման րա դիտ ման ե ղա նա կով ախ տո րո շու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ցան-
կա ցած լա բո րա տո րի ա յում, սա կայն ներ կա յում առ կա է այլ մի տում՝ հա մա-
պա տաս խան սար քա վո րում նե րով հա գե ցած լա բո րա տո րի ա յում կի րա ռել 
թվային ՊՇՌ մե թոդ, ո րը կներ կա յաց վի ստորև: Ճշգ րիտ գնա հա տու մը մե-
ծաց նում է հայտ նա բեր ման զգա յու նու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
գնա հա տել բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը՝ տար բե րա կե լու բուժ ման նկատ-
մամբ զգա յուն և կա յուն ան ձանց, ար տա ցո լում է մա կա բույծ նե րի ա ռա տու-
թյու նը, ո րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար:

 Մա կա բույ ծի ա ճե ցու մը մի ջա վայ րի վրա: Կեն սա բա նա կան նմու շի 
ծայ րա մա սային ա րյան կա թիլ նե րը, ո սկ րա ծու ծը, փայ ծա ղի հյուս վածքն 
ա ճեց վում են ՆՆՆ (Նո վի, Մակ Նիլ, Նի կոլ՝ NNN (Novy-McNeal-Nicolle)) կամ 
նմա նա տիպ ա րյու նային ա գա րի մի ջա վայ րի վրա։ Չորս շա բաթ վա ըն թաց-
քում, շա բա թա կան պար բե րա կա նու թյամբ ո րոշ վում է պրո մաս տի գոտ նե-
րի առկա յու թյու նը: Մե թո դի զգա յու նու թյու նը կազ մում է 60-85%, մե ծա պես 
պայ մա նա վոր վում է նմու շում մա կա բույծ նե րի քա նա կով: Մե թո դի կի րա-
ռումը սահ մա նա փակ վում է հե տա զո տու թյան հա մար պա հանջ վող հա մե-
մա տա բար եր կար ժա մա նա կով (այն ան հրա ժեշտ է մա կա բույծ նե րի ա ճեց-
ման հա մար): 

Մո լե կու լային մե թոդ ներ: Կլի նի կա կան նմուշ նե րում, նե րա ռյալ ծայ րա-
մա սային ա րյան մեջ, ՊՇՌ մե թո դով մա կա բույ ծի ԴՆԹ-ի հայտ նա բե րումն 
ա վե լի զգա յուն մե թոդ է, քան ման րա դիտ ման կամ սնն դային մի ջա վայ րե րի 
վրա ա ճեց ման մե թո դը։ Ա վե լի քիչ ին վա զիվ նմուշ ներ, ի նչ պի սիք են ծայ րա-
մա սային ա րյու նը կամ թու քը, նույն պես բարձր զգա յու նու թյուն են ցու ցա բե-
րում՝ կախ ված շր ջա նա ռող մա կա բույծ նե րի քա նա կից: Եվ րո պա յում ՊՇՌ մե-
թոդ նե րն օ րե ցօր ա վե լի հա ճախ են կի րառ վում լեյշ մա նի ո զի ախ տո րոշ ման և 
լեյշ մա նի այի տե սա կի նույ նա կա նաց ման հա մար։ Ծայ րա մա սային ա րյան մեջ 
մա կա բույ ծի ԴՆԹ-ի քա նա կա կան հե տա զո տու թյու նը (qPCR) կա րող է օգ տա-
կար լի նել մա կա բու ծային բեռն վա ծու թյու նը գնա հա տե լու, ի նչ պես նաև բուժ-
ման ար դյունա վե տու թյան մշ տա դի տարկ ման հա մար:

Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ: Մաս նա հա տուկ հա կա մար մին-
ներ հայտ նա բեր վում են ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի կլի նի կա կան դրս ևո րում-
նե րով ի մու նա կոմ պե տենտ ան ձանց (ով քեր չու նեն որ ևէ ծագ ման ձեռք բե-
րո վի ի մու նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նի շի (այ սու հետ՝ ՁԻ ԱՀ) 
կլի նի կա կանլա բո րա տոր նշան ներ) օր գա նիզ մում, մինչ դեռ դրանք կա րող 
են բա ցա կայել կամ հայտ նա բեր վել շատ ցածր տիտ րե րով՝ ըն դե րային լեյշ-
մա նի ոզ և ՁԻ ԱՀ/ ՄԻ ԱՎ հա մակց ված վա րա կի կամ այլ ի մու նա սուպ րե սիվ 
վի ճակ նե րում: Սար քա վո րում նե րով հա գե ցած լա բո րա տո րի ա նե րում ի րենց 
բարձր զգա յու նու թյան և մաս նա հատ կու թյան շնոր հիվ նա խընտ րե լի են 
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շճա բա նա կան քա նա կա կան՝ հա կա մար մին նե րի ի մու նաֆ լյո ւո րես ցեն ցի այի 
(IFAT) և էնզիմ-կապ ված ի մու նա սոր բենտ փոր ձը (ELISA) թես տե րը: Նշ ված մե-
թոդ նե րով տիտ րե րի ո րո շու մը կար ևոր է և՛ սկզբ նա կան ախ տո րոշ ման հա-
մար, քա նի որ բարձր տիտ րե րի դեպ քում չի պա հանջ վում ման րա դիտ ման 
հաս տա տում, և՛ հի վանդ նե րի վար ման հա մար, քա նի որ ար դյու նա վետ բուժ-
մա նը հա ջոր դում է տիտ րե րի նվա զու մը։ 

Ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ (rK39) հա կած նի կի րառ մամբ ա րագ ախ տո րոշ-
ման թես տե րը (այ սու հետ՝ rK39-ԱԱԹ) հեշտ են կի րա ռվում, մատ չե լի են և 
ու նեն բարձր զգա յու նու թյուն:

 Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի նախ նա կան ախ տո րո շու մը տե ղա ճա րա կային 
տա րածք նե րում հա ճախ ի րա կա նաց վում է կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րի հի-
ման վրա: Ախ տո րո շու մը խն դիր է ներ կա յաց նում ցածր տե ղա ճա րա կայ նու-
թյամբ կամ ոչ տե ղա ճա րա կային վայ րե րում, որ տեղ հան դի պում են ա տի պիկ 
կամ վատ ար տա հայտ ված ձևեր: Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի դեպ քում շճա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցածր զգա յու նու թյան և մաս նա հատ կու թյան 
պատ ճա ռով չեն օգ տա գործ վում լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման հա մար:

 Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի մա կա բու ծա բա նա կան ախ տո րո շու մը խոր հուրդ 
է տր վում կի րա ռել սար քա վո րում նե րով հա գե ցած լա բո րա տո րի ա նե րում: 
Կար ևոր է նշել, որ չկա որ ևէ ախ տո րո շիչ թեստ, ո րի կի րա ռումն ար դյու նա-
վետ է հի վան դու թյան տար բեր կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րի հա մար: Ո ւս տի 
խոր հուրդ է տր վում կի րա ռել մե կից ա վե լի մա կա բու ծա բա նա կան մե թոդ ներ: 
Մա կա բու ծա բա նա կան ախ տո րոշ ման ժա մա նակ քսու քում հայտ նա բեր վում 
են ա մաս տի գոտ ներ (լեյշ մա նի այի ա ռանց մտ րակ նե րի ձևեր), ի սկ սննդային 
մի ջա վայ րում՝ պրո մաս տի գոտ ներ (լեյշ մա նի այի մտ րա կա վոր ձևեր): Մո լե կու-
լա կեն սա բա նա կան հե տա զո տու թյան ժա մա նակ հայտ նա բեր վում է լեյշ մա-
նի ա նե րի մաս նա հա տուկ ԴՆԹ-ն: Հի վան դու թյան մաշ կային կամ լոր ձա մաշ-
կային բե րո վի դեպ քե րի ժա մա նակ խոր հուրդ է տր վում մո լե կու լա կեն սա բա-
նա կան ե ղա նա կով ո րո շել լեյշ մա նի ա նե րի տե սա կային պատ կա նե լիու թյու-
նը: Պրո մաս տի գոտ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար կի րա ռում են ՆՆՆ (Նո վի, 
Մակ Նիլ, Նի կոլ՝ NNN (Novy-McNeal-Nicolle)) կամ նման սնն դային միջա վայ-
րեր: Խո ցի եզ րե րից կամ հա տա կից վերց ված հյուս ված քային հե ղու կը ևս կա-
րող է կի րառ վել ցան քի հա մար: Կի րա ռում են ՊՇՌ-ի ի նչ պես ո րա կա կան, 
այն պես էլ քա նա կա կան մե թոդ նե րը, ո րոնք մաշ կային լեյշ մա նի ո զի ախ տո-
րոշ ման հա մար ա վե լի զգա յուն են հա մար վում (96%): Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի 
դեպ քը հա մար վում է հաս տատ ված, ե թե քսու քի, ա ճեց ման, ՊՇՌ կամ հյուս-
ված քա բա նա կան հե տա զոտ ման մե թոդ նե րից թե կուզ մե կում ար ձա նագր-
վում է դրա կան ար դյունք: 
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Սկ սած 1940-ա կան նե րից` ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի ա վան դա կան բուժ-
ման դե ղո րայք է ին հա մար վում հն գա վա լենտ ծա րի րի (այ սու հետ՝ Sb5+) պրե-
պա րատ նե րը (ան տի մո նատ ներ): Պեն տա մի դի նը ներ կա յաց վել է 1952 թվա-
կա նին և հիմ նա կա նում կի րառ վել է որ պես ե րկ րորդ շար քի դե ղա մի ջոց, 
մինչև տոք սի կու թյան պատ ճա ռով դրա օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կու մը: 
1980-ա կան նե րին կի րա ռու թյան մեջ մտավ սո վո րա կան ամ ֆո տե րի ցին Բ 
դե զօք սի խո լա տը (այ սու հետ՝ Ա ԲԴ), ո րին հա ջոր դեց ամ ֆո տե րի ցին Բ-ի լի-
պի դային ֆոր մու լան (այ սու հետ՝ ԼԱԲ)՝ բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ և ցածր 
տոք սի կու թյամբ: Միլ տե ֆո սի նը` որ պես ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի բուժ ման 
բե րա նային ըն դուն ման դե ղա մի ջոց, սկ սեց կի րառ վել 2003-ից, ի սկ 2005-ից 
ներ կա յաց վեց պա րո մո մի ցի նը (ա մի նո սի դին), ո րն է ժան և ար դյու նա վետ դե-
ղա մի ջոց է՝ հեշտ, միջմ կա նային ներ մուծ ման ու ղի ով: 

Ա ռաջ նային ըն դե րային լեյշ մա նի ո զով ան ձինք պետք է հե տա զոտ վեն 
նաև ՄԻ ԱՎ-ի և այլ բջ ջային ի մու նա դե ֆի ցի տային հի վան դու թյուն նե րի առ-
կա յու թյու նը ո րո շե լու հա մար: Ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի յու րա քան չյուր դեպք 
պետք է բուժ վի բու ժանձ նա կազ մի հս կո ղու թյամբ: Բա ցի հա կա լեյշ մա նիո-
զային բու ժու մից՝ հնա րա վոր է ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա սնն դային 
կար գա վոր ման, այլ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման, ի նչ պես նաև 
ա րյան բա ղադ րիչ նե րի նե րարկ ման: 

Բուժ ման պլա նա վո րու մը հիմն ված է յու րա քան չյուր հի վան դի հա մար 
մի ջամ տու թյան ռիս կի և սպաս վող ար դյուն քի վեր լու ծու թյան վրա: Պետք է 
հաշ վի ա ռն վեն դե ղա նյու թե րի հա սա նե լի ու թյու նը և հնա րա վո րու թյուն ները՝  
հի վան դի հա մար լա վա գույն բուժ ման տար բե րակն ը նտ րե լու, ի նչ պես նաև 
մա կա բու ծային կա յու նու թյան ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը նվա զա-
գույնի հասց նե լու և հոս պի տա լաց ման տևո ղու թյու նը նվա զեց նե լու հա մար: 

Մաշ կային լեյշ մա նի ո զի բու ժու մը: Աշ խար հագ րա կան տար բեր տա րա-
ծաշր ջան նե րում ար ձա նագր վող մաշ կային լեյշ մա նի ո զի բո լոր ձևե րի հա-
մար կարճ ժա մա նա կում հնա րա վոր չէ (հա սա նե լի չէ) բուժ ման մեկ ռե ժիմ 
նշա նա կել, ո րը լի նի ան վտանգ և ար դյու նա վետ: Յու րա քան չյուր հի վան դի 
հա մար թե րապև տիկ ո րո շու մը պետք է լի նի ռիսկ-օ գուտ հա րա բե րակ ցու-
թյան և լեյշ մա նի ո զի պատ ճառ հան դի սա ցող տե սակ նե րի հի ման վրա: Ի 
տար բե րու թյուն Նոր աշ խար հի (Ա մե րի կա)՝ Հին աշ խար հի (Եվ րա սի ա) կլի-
նի կա կան ձևե րի դեպ քում (նե րա ռյալ Ա ՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նը) 
հա մա կար գային բու ժու մ սո վո րա բար ա վե լի հազ վա դեպ է կի րառ վում: 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
Lեյշ մա նի ո զի կան խար գե լումն ու հս կո ղու թյու նը պա հան ջում են հա մա-

լիր գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ մա վա րու թյուն, քա նի որ վա րա կի տա րա ծու մը 
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տե ղի է ու նե նում բարդ կեն սա բա նա կան հա մա կար գե րում` նե րա ռե լով մար-
դու օր գա նիզ մը՝ որ պես տեր, մա կա բույ ծը՝ որ պես հա րու ցիչ, մլա կը՝ որ պես 
փո խան ցող, և կեն դա նին՝ որ պես վա րա կի աղ բյուր։ 

ԱՀԿ-ի կող մից ա ռա ջարկ վող լեյշ մա նի ո զի հս կո ղու թյան ռազ մա վա րու-
թյան հիմ նա կան դրույթ ներն են.

 •  Դեպ քի վաղ հայտ նա բե րու մը և ար դյու նա վետ վա րու մը նվա զեց-
նում են հի վան դու թյան տա րած վա ծու թյու նը, կան խար գե լում են հաշ ման-
դա մու թյու նը և մահ վան դեպ քե րը։ Ներ կա յում առ կա են բարձր ար դյու նա-
վե տու թյան ան վտանգ դե ղա մի ջոց ներ մաս նա վո րա պես ըն դե րային լեյշ մա-
նի ո զի բուժ ման հա մար, բուժումը զգա լի ո րեն մատ չե լի է դարձել։ Մաշ կային 
լեյշ մա նի ո զի բուժ ման ա ռու մով դեռ կան ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ, և այս 
ո լոր տում դեռ կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն կա։

 •  Փո խան ցո ղի հս կո ղու թյան նպա տա կը մա կա բույ ծի տա րած ման 
նվա զե ցումն է՝ փո խան ցո ղի խտու թյան նվա զեց ման կամ փո խան ցո ղի ու 
մար դու միջև շփ ումը նվա զեց նելու մի ջո ցով։ Մլակ նե րի դեմ պայ քա րը կախ-
ված է թի րա խային փո խան ցո ղի վար քագ ծից՝ էն դո ֆիլ կամ էկ զո ֆիլ, կամ 
և՛ մե կը, և՛ մյու սը։ Էն դո ֆիլ և շի նու թյուն նե րի շր ջա կայ քում ապ րող մլակ նե-
րի տե սակ նե րի դեմ պայ քա րում են՝ մշա կե լով մնա ցոր դային ազ դե ցու թյան 
մի ջա տաս պան նյու թե րով՝ ին սեկ տի ցիդ նե րով (IRS)։ Ե րբ առ կա են էկ զո ֆիլ 
մլակ ներ, մշակ ման են թա կա են այն մա կե րես նե րը, ո րոնք մլակ նե րի հնա-
րա վոր ցե րե կա նոց ներ ե ն՝ գո մե րը և դրանց մո տա կա շի նու թյուն նե րը։ Կի-
րառ վում են տար բեր նյու թեր, չնա յած որ մլակ նե րի զգայ ու նու թյու նը քի միա-
կան նյու թե րի նկատ մամբ այդ քան էլ պարզ չէ։ Կան նաև այլ մատ չե լի մե-
թոդ ներ: Քի մի ա կան նյու թե րով մշակ ված ան կող նային ցան ցե րի կի րա ռու մը 
թույլ է տա լիս նվա զեց նել մլակ նե րի և մարդ կանց շփու մը: Ա պա ցուց վել է 
դրա ար դյու նա վե տու թյու նը մաշ կային լեյշ մա նի ո զի կան խար գել ման հա-
մար։ Վեր քե րը ծած կե լը մլակ նե րի և հա րուց չի շփու մը նվա զեց նե լու մի այլ 
մի ջոց է, ո րն ա ռա վել կար ևոր է L. tropica մա կա բույ ծի ա ռա ջաց րած եր կա ր 
չլա վա ցող վեր քե րի ժա մա նակ: Ցան ցե րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ-
ման հա մար ո րո շիչ են մատ չե լի ու թյու նը, քնե լու սո վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև դրանք կի րա ռե լու մարդ կանց պատ րաս տա կա մու թյու նը։ Փոխանցողի 
հսկողության ինքնուրույն կամ համակցված միջոցառումները նախընտրելի 
են այնքանով, որքանով գործնականում կիրառելի են, ծախսարդյունավետ 
և երկարատև իրագործելի։

 •  Կեն դա նի պա հո ցի հս կո ղու թյու նը հիմ նա րար է զոո նոզ ըն դե-
րային լեյշ մա նի ո զի դեմ պայ քա րում, ը նդ ո րում, դժ վա րու թյու նն այն է, որ 
հի վանդ կեն դա նի նե րի ո չն չա ցու մը վատ է ըն դուն վում հա սա րա կու թյան 
կող մից, և բացի դրա նից, ո չն չաց ված կեն դա նի նե րը շատ շու տով փո խա-
րին վում են ա վելի ե րի տա սարդ ըն կալ ա ռանձ նյակ նե րով։ Կան խար գե լիչ 
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մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են մլակ նե րի խայ թոց նե րից պաշտ պան վե լու տե-
ղային նյու թե րի կի րա ռում և վա րակ ված շնե րի բու ժում ա նաս նա բու ժա կան 
դե ղա մի ջոց նե րով կամ այն նյու թե րով, ո րոնք չեն կա րող կի րառ վել մար դու 
ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի բուժ ման հա մար (օ րի նակ՝ ա լո պու րի նոլ)։ L. major-ով 
հա րուց ված մաշ կային լեյշ մա նի ո զի տա րած ման վայ րե րում, որ տեղ կեն դա-
նի պա հո ցը Psammomys obesus ցե րե կային ա վա զա մուկն է, կր ծող նե րի թվի 
նվա զու մը՝ բնե րի մե խա նի կա կան ո չն չա ցու մով և տա րած քի հե տա գա կա նա-
չա պա տու մով, ա պա ցուց վել է որ պես մաշ կային լեյշ մա նի ո զի դեմ պայ քա րի 
ար դյու նա վետ մե թոդ։ Այլ տե ղա շարժ վող կր ծող նե րի դեմ (օ րի նակ՝ Meriones 
ա վա զամկ նե ր) ըն դուն ված է կի րա ռել գրավ չա նյու թով թու նա վո րու մը։

 • Շր ջա կա մի ջա վայ րի հս կո ղու թյու նը նպա տակ ու նի նվա զեց նել 
մլակ նե րի և մար դու շփու մը կամ մլակ նե րի խտու թյու նը։ Այս ռազ մա վա-
րու թյու նը կա րող է նե րա ռել բնա կա վայ րը մլակ նե րի բնա կու թյան վայ րից 
հեռու տե ղա փո խե լը կամ դրանց բազ մաց ման վայ րե րի ֆի զի կա կան փո փո-
խու թյու նը: Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում նե րին պետք է 
նա խոր դեն տե ղա կան պայ ման նե րի ման րա մասն հե տա զո տու թյուն նե րը և 
ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը։ Phlebotomus papatasi-ի բազ մաց ման վայ րե րի 
և ցե րե կա նոց նե րի ո չն չաց ման ֆի զի կա կան մե թոդ նե րը (կր ծող նե րի բների 
մե խա նի կա կան ո չն չա ցում) հա ջո ղու թյամբ կի րառ վել են Մի ջին Ա սի այի 
հան րա պե տու թյուն նե րում։ Մլակ նե րի բազ մաց ման առ կա կամ նե րու ժային 
տա րածք նե րը (աղ բա վայ րեր, աղ բի կու տա կում ներ), հատ կա պես քա ղա-
քային բնա կա վայ րե րում, կա րող են վե րաց վել հա մայնք նե րի ներգ րավ մամբ 
ի րա կա նաց վող ա ռող ջաց ման ծրագ րե րով։ Շատ կար ևոր է, որ փո խան ցո ղի 
բնա կեց ման վայ րե րի փո փո խու թյուն նե րը որ ևէ բնա պահ պա նա կան հա կա-
սու թյուն չա ռա ջաց նեն։

 •  Գոր ծառ նա կան հե տա զո տու թյուն ներ ան հրա ժեշտ են հե տա զո տա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, որ պես զի ո րոշ վի լեյշ մա նի ո զի բե ռը և ռիս կի 
ներ քո գտն վող բնակ չու թյան հի վան դա ցու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով բնա պահ-
պա նա կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը: Դա պետք է ի րա կա նաց-
վի ոչ թե մար զային, այլ տե ղա կան մա կար դա կում: Գոր ծառ նա կան հե տա զո-
տու թյուն ներն օգ տա գոր ծում են ա ռօ րյա հս կո ղու թյան տե ղե կատ վու թյու նը, 
ո րը թույլ է տա լիս նույ նա կա նաց նել հի վան դու թյան նկա րագ րա կան հա մա-
ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` ը ստ ան ձի, տե ղի, ժա մա-
նա կի, ի նչ պես նաև սե զո նային փո փո խու թյուն նե րը՝ ա ռա վել ստույգ ո րո շե-
լու որ տեղ և ե րբ է տե ղի ու նե ցել վա րա կու մը, և հի վան դու թյան դեմ պայ-
քա րի ռազ մա վա րու թյունն ին չի վրա պետք է կենտ րո նա նա։ Հի վան դու թյան 
դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյան և ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու-
մից բա ցի՝ ա ռա ջարկ վում է փո խան ցո ղի և կեն դա նի պա հո ցի հս կո ղու թյան 
մի ջո ցա ռում նե րի, հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան գոր ծիք նե րի և 
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մե թոդ նե րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը: Բո լոր հի վանդ նե րին վե րա-
բե րող տե ղե կու թյուն ներն ան հրա ժեշտ են` թի րա խային բնակ չու թյան խն դիր-
ներն ա ռա վել լավ հաս կա նա լու հա մար։

 • Բ նակ չու թյան ներգ րավ վա ծու թյու նը և հան րային ա ռող ջա պա հա-
կան ու սու ցու մը ո րո շիչ է։ Լեյշ մա նի ո զի կան խար գե լու մը պետք է ըն թա նա 
հան րու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։ Մինչև հա մայնք նե րի ան հատ նե րը 
չըն կա լեն հի վան դու թյան դեմ պայ քա րի կար ևո րու թյու նը, ան գամ ա մե նա լավ 
կազ մա կերպ ված կան խար գել ման ռազ մա վա րու թյուն նե րը կձա խող վեն։ Դա 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ի նչ պես է հան րու թյունն ըն կա լում խն դի-
րը, ի նչ պի սի վար քագ ծով է օ ժան դա կում կամ խոչն դո տում հի վան դու թյան 
հս կո ղու թյա նը։ Ա նհ րա ժեշտ է լեյշ մա նի ո զի (հի վան դու թյան դեմ պայ քա րի և 
կան խար գել ման) վե րա բե րյալ հան րու թյան ու սու ցում, ի նչ պես նաև՝ մատ չե լի 
բժշ կա կան օգ նու թյուն։ 

 • Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա ռա վել լավ զար գա-
նում է, ե րբ խն դիր նե րը հաս կա նա լի են և տե ղայ նաց ված։ Ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րու թյու նը տե ղա կան և ազ գային մա կար դակ նե րում պետք է 
նա խա ձեռ նի ա նաս նա բու ժու թյան, բնա պահ պա նու թյան, գյու ղատն տե սու-
թյան և այլ ո լորտ նե րի հետ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը լեյշ մա նի ո զի դեմ 
պայ քա րի հա մար:

 •  Լեյշ մա նի ո զի դեմ պայ քա րի բո լոր ծրագ րե րի հիմ նա կան բաղ կա ցու-
ցիչ մասն է կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Բժշ կա կան ան ձնա կազ մը, մի-
ջա տա բան նե րը, մա կա բու ծա բան նե րը, ա նաս նա բույժ նե րը և լեյշ մա նիո զի 
դեմ պայ քա րում ներգ րավ ված այլ մաս նա գետ նե րը կա րիք ու նեն հա տուկ ու-
սուց ման՝ լեյշ մա նի ո զի հա մա ճա րա կա բա նա կան և կեն սա բա նա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի, ռիս կի գոր ծոն նե րի, ախ տո րոշ ման և բուժ ման մի ջոց-
նե րի, ի նչ պես նաև լեյշ մա նի ո զի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա-
ռում նե րի հար ցե րով։ Լա բո րա տոր մաս նա գետ նե րի հա մար պա հանջ վում է 
տար բեր լա բո րա տոր մե թոդ նե րի ու սու ցում` նե րա ռե լով մի ջա վայ րե րի վրա 
մա կա բույծ նե րի ա ճեց ման և մո լե կու լային կեն սա բա նա կան հե տա զո տու-
թյան մե թոդ նե րը։ 

 • Անդր սահ մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա ռա վել կար ևոր է 
դար ձել աշ խա տան քային տե ղա շար ժի և զբո սաշր ջու թյան աշ խու ժաց ման 
հետևան քով, ին չը նպաս տում է վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րած մա նը։ 
Այլ տա րա ծաշր ջան նե րին բնո րոշ լեյշ մա նի այի տե սակ նե րը կա րող են նոր 
կա յուն տա րած ման վայ րեր գտ նել տե ղա ճա րա կային մլակ նե րի և կեն դա նի-
նե րի շր ջա նում՝ ան կան խա տե սե լի ել քե րով։ 
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Շ ՆԵ ՐԻ ԼԵՅՇ ՄԱ ՆԻ ՈԶ

Leishmania infantum կամ Leishmania chagasi հա րու ցիչ նե րը շնե րի օր գա-
նիզ մում ա ռա ջաց նում են քրո նիկ ըն դե րային-մաշ կային հի վան դու թյուն: Շնե-
րի հի վան դու թյու նն ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է ա ռանց ախ տան շան նե րի 
(վա րակ ված շնե րի պո պու լյա ցի այի 50%-ից ա վե լին), ո րը նպաս տում է մա-
կա բույ ծի եր կա րա ժամ կետ պահ պան մա նը: Լեյշ մա նի ո զի կլի նի կա կան ար-
տա հայ տու թյու նը մա կա բույծ նե րի բազ մաց ման և հի վանդ օր գա նիզ մի ի մուն 
պա տաս խա նի բարդ փո խազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևանք է:

Շ նե րի լեյշ մա նի ո զը (CanL) քրո նիկ ըն դե րային-մաշ կային հի վան դու թյուն 
է, ո րն ա ռա ջաց նում է L. infantum-ը, և ո րի հա մար շու նը ծա ռա յում է որ պես 
վա րա կի աղ բյուր: Շնե րի լեյշ մա նի ո զ կաս կա ծե լու հիմք են հետ ևյալ ար տա-
քին նշան նե րը՝ ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցում, քա շի կո րուստ, դեր մա-
տիտ, ա լո պե ցի ա, խոց և աչ քի ախ տա հա րում ներ: Վեր ջերս ո րոշ տա րածք-
նե րում գրանց վել են կա տու նե րի լեյշ մա նի ո զի դեպ քեր` կլի նի կա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով հի շեց նե լով են թա մաշ կային, ա վե լի հազ վա դեպ` հա-
մա կար գային ձևը: Ե զա կի են թա մաշ կային դեպ քեր գրանց վել են նաև ձի ե րի 
և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի շր ջա նում: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Ներ կա յում հի վան դու թյու նը տա րած ված է Հա րա վային Եվ րո պայի, մի ջ-

երկ րա ծո վյան ա վա զա նի, Հա րա վային Ա մե րի կայի և Հա րա վային Կով կա սի 
ե րկր նե րում։ 

Ախ տած նու թյուն
 Հի վանդ շան օր գա նիզ մում ախ տա բա նա կան ըն թաց քը զար գա նում է ի նչ-

պես լեյշ մա նի ա նե րի, այն պես էլ դրանց կեն սա գոր ծու նե ու թյամբ ա ռա ջա ցած 
նյու թե րի ներ գոր ծու թյան հետ ևան քով։

 Հա րու ցիչն ախ տա հա րում է մակ րո ֆա գնե րը, ին չը հան գեց նում է լիմ ֆա-
տիկ հան գույց նե րի, լյար դի, փայ ծա ղի մե ծաց ման, նյար դային և ջեր մա կար-
գա վո րիչ հա մա կար գե րի խան գա րում նե րի։ Մաշ կի մա զա նոթ նե րում բազ-
մաց ման հետ ևան քով լեյշ մա նի ա ներն ա ռա ջաց նում են պա պու լա ներ, այ նու-
հետև` խո ցեր։ 

Կ լի նի կա
 Լեյշ մա նի ո զով վա րակ վում են բո լոր տա րի քի, ցե ղա տե սակ նե րի և սե-

ռի շնե րը։ Ե րի տա սարդ շնե րի հի վան դու թյու նը հիմ նա կա նում ըն թա նում է 
ա ռանց ախ տան շան նե րի։ Մինչև կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ գա լը կա րող 
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են ան ցնել ա միս ներ, ի նչ պես նաև տա րի ներ։ Ար տա հայտ վող կլի նի կա կան 
նշան նե րը ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 4-ո ւմ և նկար 46-ո ւմ:

 
Ա ղյու սակ 4. Կլի նի կա կան փո փո խու թյուն ներ

Հիմ նա կան կլի նի կա կան նշան ներ

Ն շան ներ Հան դի պե լու հա ճա խա կա նու թյու նը
% հա րա բե րու թյամբ

Մաշ կային փո փո խու թյուն ներ 81 - 89%

Լիմ ֆոա դե նո մե գա լի ա 65.2 - 90%

Գու նատ լոր ձա թա ղանթ ներ 58%

Փո փո խու թյուն ներ աչ քե րում 18%

Կա խեք սի ա 10.1 - 47.5%

Սպ լե նո մե գա լի ա 9.5 - 53.3%

Տենդ 4 - 36%

Ա րյու նա հո սու թյուն քթից 6.3 - 10%

Արթ րո պա տի ա 3.2 - 4%

Աս ցիտ 1.3 - 3%

Ախ տո րո շում 

Ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է կլի նի կա կան նշան նե րի, հա մա ճա րա կա-
բա նու թյան, ի սկ վերջ նա կան ախ տո րո շու մը` լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն-
նե րի հի ման վրա։ Ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր մե թոդ նե րը ներ կա յաց ված են 
ա ղյու սակ 5-ո ւմ, որ տեղ՝

+++ = ա ռա ջարկ վող մե թոդ
++ = հար մար մե թոդ
+ = ո րոշ դեպ քե րում կա րող է օգ տա գործ վել, սա կայն գի նը, հու սա լի ու-

թյու նը և այլ գոր ծոն ներ խս տո րեն սահ մա նա փա կում են կի րա ռու մը
- = այս նպա տա կի հա մար ըն դու նե լի չէ
n/a = ըն դու նե լի չէ, քա նի որ հա մա պա տաս խան նպա տակ նե րը ներ կա յում 

չեն հա մա պա տաս խա նում կեն դա նու լեյշ մա նի ո զին:
Ա ղյու սակ 5. Լեյշ մա նի ո զի ախ տո րոշ ման փոր ձաքն նա կան մե թոդ նե րը և 
դրանց նպա տակ նե րը
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 Մե թոդ

Ն պա տակ

Վա-
րա կից 
զերծ 

պո պու-
լյա ցի ա

Վա րա-
կից զերծ 
ա ռան-

ձին կեն-
դա նի

Ոչն չաց-
ման քա-

ղա քա կա-
նու թյան 

ա ջակ ցում

Կ լի նի-
կա կան 

դեպ քե րի 
հաս տա-

տում

Վա րա-
կի տա-
րած ման 
վե րահս-

կում 

Ա ռան ձին 
կեն դա նու 

կամ պո պու-
լյա ցի այի 
ի մու նային 

կար գա վի ճա-
կը պատ վաս-
տու մից հե տո

Հա րուց չի նույ նա կա նա ցում

Ման րա դի տում - -
Ըն դու նե-

լի չէ

++ -
Ըն դու նե լի չէ

In vitro զն նում - + ++ -

ՊՇՌ ++ +++ ++ ++

IFAT ++ ++

Ըն դու նե-

լի չէ

++ +++

Ըն դու նե լի չէ

ELISA +++ ++ ++ +++

Ագ լու տի նա ցի-
այի մե թոդ

++ ++ ++ ++

ԱԱԹ - - ++ +

Բջ ջային ի մու-
նի տե տի թեստ

+ - - ++

Հա րուց չի նույ նա կա նա ցում 
Երբ ախ տա հար ված կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում ի հայտ են գա լիս լեյշ-

մա նի ո զին բնո րոշ կլի նի կա կան նշան ներ, մա կա բույծ նե րը հայտ նա բեր վում 
են փայ ծա ղի ներկ ված քսուք նե րում, ո սկ րա ծու ծում և ավ շային հան գույց նե-
րում, մաշ կի քե րուկ նե րում և հյուս վածք նե րում: Վա րա կի ցածր մա կար դա կի 
դեպ քում մա կա բույծ նե րի հայտ նա բե րու մը հնա րա վոր է մի այն ար տա մարմ-
նային մե կու սաց մամբ կամ ՊՇՌ-ի մի ջո ցով: Քա նի որ տար բեր տե սակ նե րի 
միջև կան շատ քիչ ձևա բա նա կան տար բե րու թյուն ներ, ցան կա ցած մե կու սա-
ցած լեյշ մա նի այի նույ նա կա նա ցու մը հիմն ված է կեն սա քի մի ա կան և/ կամ մո-
լե կու լային մե թոդ նե րի վրա: Ներ կա յում ո րոշ կենտ րոն ներ հա րու ցի չը նույ-
նա կա նաց նե լու հա մար օգ տա գոր ծում են ի զո ֆեր մենտ կամ ԴՆԹ: 

Այ սօր հա սա նե լի բազ մա թիվ շճա բա նա կան մե թոդ նե րից ա նուղ ղա կի 
ֆլո ւո րէս ցեն տային հա կա մարմ նի փոր ձաքն նու թյու նը և ֆեր մեն տ-կապ ված 
ի մու նո սոր բեն տային փոր ձաքն նու թյունն ա մե նա հար մարն են հա մար վում: 
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Լեյշ մա նի ո զի հայտ նա բեր ման նպա տա կով մաշ կի հե տա զո տու թյու նը 
հար մար է հի վան դու թյան ի րա կան տա րած վա ծու թյան ո րոշ ման հա մար, 
քանի որ նե րա ռում է ի մու նային և ոչ ի մու նային դեպ քե րը: Այս փոր ձաքն նու-
թյու նը դրա կան է մաշ կային, մաշ կա լոր ձային և բուժ ված ըն դե րային լեյշ մա-
նի ո զի հա մար, սա կայն բա ցա սա կան է ակ տիվ ըն դե րային լեյշ մա նի ո զի հա-
մար: Շնե րի լեյշ մա նի ո զի ախ տո րոշ ման հա մար այն չի կի րառ վում: 

Շ նե րի լեյշ մա նի ո զի ա մե նա տա րած ված ախ տան շան նե րը պետք է տար-
բե րա կել էր լի խի ո զի, բա բե զի ո զի և փո խան ցող նե րով պայ մա նա վոր ված 
ա ղի քային հել մին թոզ նե րի ախ տան շան նե րով: 

Կաս կա ծե լի դեպ քե րի կլի նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րը, մա կա բու-
ծա բա նա կան և ի մու նա բա նա կան ախ տո րո շում նե րը լեյշ մա նի ո զի ախ տո-
րոշ ման հիմ նա կան մե թոդ ներն են: Ա մեն դեպ քում մա կա բույ ծի հայտ նա բե-
րու մը հի վան դու թյան հաս տատ ման մի ակ ե ղա նակն է: Շնե րի լեյշ մա նի ո զի 
հա մար խոր հուրդ է տր վում բի ոպ տատ նե րից վերց րած մա կա բույծ նե րի մե-
կու սա ցու մը և նույ նա կա նա ցու մը: Մա կա բու ծա բա նա կան ախ տո րո շում նե րն 
ա ռա ջարկ վում են մաշ կային լեյշ մա նի ո զի հաս տատ ման հա մար: Բի ոպ սի այի 
նյու թի քսուք նե րը ներկ վում են Գիմ զայի մե թո դով և հե տա զոտ վում են ման-
րա դի տա կով` 600-1000 խո շո րաց մամբ, որ պես զի ու սում նա սիր վեն ա մաս տի-
գոտ ձևե րը: 

ՊՇՌ մե թոդ նե րը հար մար են մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի տար բեր 
տի պի նմուշ նե րում հա րուց չի նույ նա կա նաց ման հա մար: Ը ստ է ու թյան` մե-
թոդ նե րը մշակ վել են Leishmania-ի սահ ման ված մե կու սաց ում նե րը բա ցա հայ-
տե լու, ի նչ պես նաև թարմ կամ սա ռեց ված, ֆոր մա լի նով կամ պա րա ֆի նով 
ֆիքս ված հյուս ված քային բի ոպ տատ նե րում օր գա նիզմ նե րի հայտ նա բեր ման 
հա մար:

Բու ժում
 Բու ժու մը ցան կա լի չէ՝ հաշ վի առ նե լով լեյշ մա նի անե րի ա րագ զար գա ցող 

կա յու նու թյու նը դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ։ Հե տա գա յում մարդ կանց շր ջա-
նում հի վան դու թյան տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով խոր հուրդ է տր վում 
շնե րին են թար կել էվ տա նա զի այի։

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջոց ներ
 Ներ կա յում լեյշ մա նի ո զի դեմ կան խար գե լիչ պատ վաս տա նյութ ո ղջ աշ-

խար հում չկա: Վաղ ժա մա նակ նե րում այս հա րուց չի դեմ պատ վաս տու մը 
սահ մա նա փակ վում էր` մար դուն L. tropica և L. major տե սակ նե րից պաշտ պա-
նե լով: Կուլ տու րա նե րից վերց րած պրո մաս տի գոտ նե րը նե րար կել են մար դու 
թևին, և վե րա կանգ նու մից հե տո տվյալ ան հա տի օր գա նիզ մում ձևա վոր վել 
է ա մուր ի մու նային վի ճակ: Իս րայե լում, Ի րա նում և նախ կին Խորհր դային 
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Միու թյու նում ի մու նի զա ցի այի այս տե սա կը սահ մա նա փակ մասշ տա բով 
փոր ձարկ վել է մաշ կային լեյշ մա նի ո զի տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում:

Շ նե րի լեյշ մա նի ո զի դեմ ար դեն կան 3 լի ցեն զա վոր ված և ա պակ տի վաց-
ված պատ վաս տա նյու թեր, ո րոնք ար տո նագ րային պաշտ պան վա ծու թյուն 
ունեն: Ա ռա ջին պատ վաս տա նյու թը մշակ վել է Բրա զի լի ա յում: Այն կազմ ված 
է L. donovani գլի կոպ րո տե ի նով հարս տաց ված մա սից, ո րը հայտ նի է որ պես 
ֆու կո զա մա նո զային լի գանդ (ՖՄԼ): Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա-
լիս լավ ի մու նո թե րա պև տիկ ար դյու նա վե տու թյուն, ե րբ այն կի րառ վում է 
հիվանդ շնե րի վրա: Ե րկ րորդ պատ վաս տա նյու թը նույն պես մշակ վել է Բրա-
զի լի ա յում, ո րի դեպ քում օգ տա գործ վել է L. donovani A2 հա կա ծին` սա պո նին 
օ ժան դակ մի ջո ցի հետ հա մա տեղ: Ար հես տա կան մո դե լի վրա այն դրս ևո րել 
է 43% պաշտ պա նու թյուն` կուլ տու րայի դրա կան վի ճա կի նկատ մամբ: Եր րորդ 
պատ վաս տա նյու թը լի ցեն զա վոր վել է Եվ րո պա յում: 
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ԱՖ ՐԻ ԿԱ ԿԱՆ ՏՐԻ ՊԱ ՆՈ ՍՈ ՄՈԶ (Ք ՆԱԽՏ)

 Մար դու աֆ րի կա կան տրի պա նո սո մո զը (ՀՄԴ-B56) կամ աֆ րի կյան քնախ-
տը մար դու և կեն դա նի նե րի մա կա բու ծային հի վան դու թյուն է:

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Փո խան ցո ղը ցե ցե ճանճն է (Glossina species) (ն կար 45), ո րը հան դի պում է 

աֆ րի կյան մայր ցա մա քում: Վա րակ վում են Ար ևե լյան, Ա րևմ տյան և Կենտ րո-
նա կան Աֆ րի կայի շուրջ 36 ե րկ րի՝ հիմ նա կա նում գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 
բնա կի չնե րը: Ռիս կի խումբ են նաև ճա նա պար հորդ նե րը: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հի վան դու թյու նը հա րուց վում է տրի պա նո սո մա բրու ցե ի գամ բին սի 

(Trypanosoma brucei gambiense (97%)) և տրի պա նո սո մա բրու ցե ի ռո դե սին սի 
(Trypanosoma brucei rhodesiense (3%)) մա կա բույծ նե րի մի ջո ցով (ն կար 47): 

Ախ տած նու թյուն
 Փո խան ցող և մի ջան կյալ տեր է հա մար վում ա րյու նով սն վող ցե ցե ճանճը: 

Հի վանդ մար դու ա րյու նը ծծե լիս մի ջա տի ստա մոքս են ը նկ նում տրի պա-
նոսոմ ներ, որ տեղ դրանք բազ մա նում են և շարժ վում դե պի թքա գեղ ձեր 
(նկար 48): Մա կա բույծ նե րն ա ռողջ մար դու օր գա նիզմ են թա փան ցում խայ-
թե լու ժա մա նակ՝ ճան ճի թքի մի ջո ցով: Տրի պա նո սո մա նե րը կա րող են հաղ-
թա հա րել ըն կեր քային պատ նե շը, ներ թա փան ցել ըն կերք և վա րա կել պտ ղին: 

Ա ռա ջին՝ հե մո լիմ ֆա տիկ փու լում, տրի պա նո սոմ նե րը զար գա նում են են-
թա մաշ կային հյուս ված քում։ Մա կա բույծ նե րը թա փան ցում են ավ շային հա-
մա կարգ և ան ցնում ա րյան հուն։ Բնո րոշ են տեն դային նո պա ներ, գլ խա ցավ, 
հո դե րում ցավ։

 Ե րկ րորդ՝ մե նին գոէն ցե ֆա լի տիկ կամ նյար դա բա նա կան փու լում, մա կա-
բույծ նե րը թա փան ցում են հե մա տոէն ցե ֆա լիկ պատ նե շը և վա րա կում կենտ-
րո նա կան նյար դային հա մա կար գը։ Այս փու լին բնո րոշ են վար քի փո փո խու-
թյուն, գի տակ ցու թյան, քնի և զգա յա կան խան գա րում ներ։ Բուժ ման բա ցա-
կա յու թյան դեպ քում հի վան դու թյու նը կա րող է ա վարտ վել հի վան դի մա հով։
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Կլի նի կա կան պատ կեր

 Ցե ցե ճան ճի կծե լուց հե տո սկս վում է գաղտ նի շր ջա նը, ո րը տևում է 1-3 
շա բաթ: Ո րոշ դեպ քե րում կծե լու տե ղում ա ռա ջա նում է տրի պա նո սո մի դային 
շանկր, ո րում մա կա բույծ ներն ա րագ զար գա նում ե ն՝ թա փան ցե լով հյուս-
վածք ներ, ա րյուն և ա վիշ: Ա ռա ջին ախ տան շան ներն ե ն՝ տենդ, գլ խա ցավ, 
մկա նա ցավ, հո դա ցավ, պա րա նո ցային և ծայ րա մա սային ավ շային հան գույց-
նե րի մե ծա ցում, ակ տի վու թյան ան կում: Բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
հի վան դու թյու նը շա րու նա կում է զար գա նալ` ա ռա ջաց նե լով ա նե մի ա, սր տի 
աշ խա տան քի, էն դոկ րին հա մա կար գի, ե րի կամ նե րի խան գա րում ներ: Հի-
վան դու թյան ա վե լի ո ւշ փու լե րում ախ տա հար վում է ԿՆՀ-ն, հի վանդ մարդ իկ 
ու նե նում են շարժ ման դժ վա րու թյուն ներ, շփո թու թյուն, ան հաս կա նա լի խոսք, 
ան ձի փո փո խու թյուն:

Ախ տո րո շում
Բ ժիշ կը կա րող է տրի պա նո սո մո զ կաս կա ծել բնո րոշ կլի նի կան դրս ևո-

րում նե րից (եր կա րատև տենդ, ավ շային հան գույց նե րի բոր բո քում, նյար-
դային ախ տան շան ներ)։ Սա կայն ան հրա ժեշտ է կա տա րել նաև լա բո րա տոր 
հե տա զո տու թյուն։ Ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գոր ծում են ՊՇՌ, Ի ՖԱ (ող-
նու ղե ղային հե ղուկ), ա րյան հաստ կա թի լի հե տա զո տու թյուն ներ։ Ախ տո րո-
շու մը պետք հաս տա տել մինչև նյար դա բա նա կան փու լին հաս նե լը։

Շ ճա բա նա կան հե տա զո տու թյու նն ախ տո րոշ ման հա մար լայ նո րեն չի կի-
րառ վում, քա նի որ մա կա բույ ծի ման րա դի տա կային հայտ նա բե րումն ա վե լի 
պարզ է:

Տ րի պա նո սո մա բրու ցե ի ռո դե սինս (T. b. rhodesiense) մա կա բույծ նե րը հեշ-
տու թյամբ կա րե լի է գտ նել ա րյան մեջ: Դրանք կա րող են հայտ նա բեր վել 
նաև ավ շային հան գույ ցի հե ղու կում: 

Ան հրա ժեշտ է հե տա զո տել նաև աֆ րի կա կան տրի պա նո սո մոզ ախ տո-
րոշ մամբ հի վանդ նե րի ու ղեղ-ող նու ղե ղային հե ղու կը՝ պար զե լու կենտ րո նա-
կան նյար դային հա մա կար գի ներգ րավ վա ծու թյու նը, քա նի որ բուժ ման ը նտ-
րու թյու նը կախ ված է հի վան դու թյան փու լից: 

Բու ժում
 Բուժ ման տե սա կը կախ ված է հի վան դու թյան փու լից: Բուժ ման բա ցա կա-

յու թյան դեպ քում հի վան դու թյու նը տևում է մո տա վո րա պես 5 տա րի և կա րող 
է բե րել կո մայի և մահ վան: Է թի ոտ րոպ բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են 2 
խմ բի պրե պա րատ ներ՝ 

1) ար դյու նա վետ հի վան դու թյան վաղ փու լում, 
2) ար դյու նա վետ հի վան դու թյան ո ւշ փու լի՝ ԿՆՀ ախ տա հար ման դեպ-

քում: 
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Ա ռա ջին փու լում օգ տա գործ վող դե ղա մի ջոց ներն ա վե լի քիչ թու նա վոր 
ե ն։ Բուժ ման ար դյունք նե րի գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է մինչև 24 
ա միս հետ ևել հի վան դի վի ճա կին և կա տա րել ֆի զի ո լո գի ա կան հե ղուկ նե-
րի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն ներ, քա նի որ մա կա բույ ծը կա րող է եր կար 
ժա մա նակ կեն սու նակ մնալ և բու ժու մից հե տո ախ տա դար ձեր ա ռա ջաց նել։ 
Ա ռա ջին փու լում օգ տա գործ վող դե ղերն ե ն՝ սու րա մին (Suramin), պեն տա-
մի դին (Pentamidine՝ նե րե րա կային կամ միջմ կա նային նե րար կում): Ե րկ րորդ 
փու լում օգ տա գործ վող դե ղերն ե ն՝ էֆ լոր նի թին (Eflornithine), մե լար սո րոլ 
(Melarsorol):

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Աֆ րի կա կան տրի պա նո սո մո զը կան խար գե լող դե ղա նյութ կամ պատ վաս-

տա նյութ չկա: Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներն ո ւղղ ված են ցե ցե ճան ճերի 
հետ շփ ման նվա զեց մա նը: Դրանց գրա վում է վառ և մուգ գույ նի հա գուս տը, 
այդ պատ ճա ռով պետք է հագ նել եր կա րաթև և չե զոք գույ նի հա գուստ, օգ-
տա գոր ծել ռե պե լենտ ներ։ Պետք է խու սա փել թփե րից։ Ցե ցե ճան ճը օր վա 
շոգ ժա մե րին քիչ է ակ տիվ, բայց կա րող է խայ թել։ 

Ա ՄԵ ՐԻԿՅԱՆ ՏՐԻ ՊԱ ՆՈ ՍՈ ՄՈԶ  
(ՇԱ ԳԱ ՍԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ) 

Ա մե րի կյան տրի պա նո սո մո զը (ՀՄԴ-B57) տրի պա նո սո մա կրու զի (Try-
panosoma cruzi) մի աբ ջիջ նա խա կեն դա նու կող մից հա րուց վող հի վան դու-
թյուն է, ո րի փո խան ցո ղը ա րյու նով սն վող տրի ա տո մի նային փայ տո ջիլն է: 
Ա մե րի կյան տրի պա նո սո մո զը զոո նոզ հի վան դու թյուն է. մար դիկ մա կա բույ ծի 
պա տա հա կան տե րերն են: Մար դը հա ճախ վա րակ վում է ան տառ այ ցե լե լիս 
կամ մա կա բույ ծի հետ շփ ման մի ջո ցով: Մար դու վա րա կու մը տե ղի է ու նե նում 
կծե լու տե ղում փայ տո ջի լի ար տա թո րան քի թա փան ցու մից: 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Շա գա սի հի վան դու թյու նը 1909 թվա կա նին հայտ նա բե րել է բրա զի լա ցի 

բժիշկ Կար լուս Ռու բեյ րու Ժուս տի նի ա նու Շա գա սը: Հի վան դու թյու նը տա-
րած ված է հիմ նա կա նում Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում: Սա կայն վեր ջին տաս-
նա մյա կում այն ա վե լի հա ճախ է հայտ նա բեր վում է Ա ՄՆ-ո ւմ և Կա նա դա յում: 

Վա րա կու մը հազ վա դեպ հնա րա վոր է նաև T. cruzi-ով վա րակ ված 
սննդամ թեր քի մի ջո ցով, ա րյան փոխ նե րարկ ման, ժա ռան գա կան փո խանց-
ման և օր գան նե րի տրանսպ լան տա ցի այի հետ ևան քով:
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 Փայ տո ջիլ ներն ապ րում են գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում, վատ կա ռուց-
ված տնե րի ճեղ քե րում: Ցե րե կային ժա մե րին դրանք թաքն վում են, ի սկ գի-
շեր ներն ակ տի վա նում են և սն վում մարդ կանց ա րյու նով: Սո վո րա բար դրանք 
կծում են մաշ կի բաց հատ ված նե րը, օ րի նակ` դեմ քը:

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը տրի պա նո սո մա կրու զի (Trypanosoma cruzi) մա կա բույծն է: Այն 

փո խանց վում է մարդ կանց հիմ նա կա նում տրի ա տո մային փայ տո ջի լի ար-
տա թո րան քի մի ջո ցով (ն կար 49): 

Ախ տած նու թյուն
 Հա րուց չի՝ T. cruzi-ի զար գաց ման փու լերն ե ն՝ տրի պո մաս տի գոտ, է պի-

մաս տի գոտ և ա մաս տի գոտ: Հի վանդ մար դու կամ կեն դա նու ա րյու նը ծծե լիս 
տրի պո մաս տի գոտ նե րը թա փան ցում են փայ տո ջի լի հաստ ա ղիք: Փո խա-
կերպ վե լով է պի մաս տի գոտ նե րի` սկ սում են բազ մա նալ: Դրանք վե րած վում 
են տրի պո մաս տի գոտ նե րի և դուրս են գա լիս ար տա թո րան քով: Մար դը վա-
րակ վում է, ե րբ հա րու ցիչ ներ պա րու նա կող ար տա թո րանքն ը նկ նում է վնաս-
ված մաշ կի վրա: Մար դու օր գա նիզ մում տրի պո մաս տի գոտ նե րը թա փան ցում 
են մաշ կի կամ լոր ձա թա ղան թի բջիջ ներ, փո խա կերպ վում են ա մաս տի գոտ-
նե րի և բազ մա նում են: 

1-2 շա բաթ հե տո ախ տա հար ված բջ ջում ա մաս տի գոտ նե րը վե րած վում են 
տրի պո մաս տի գոտ նե րի և ան ցնե լով ա րյան շր ջա նա ռու թյուն` ախ տա հա րում են 
տար բեր օր գան նե րի բջիջ ներ, որ տեղ կեն սա կան ցիկ լը կրկն վում է (ն կար 50):

Կլի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյունն ըն թա նում է սուր, քրո նիկ և ա ռանց ախ տան շան նե րի 

ձևե րով: Գաղտ նի շր ջա նը տևում է 7-14 օր: Սուր փու լը տևում է մե կից ե րեք 
ա միս: Այդ ըն թաց քում ա րյան մեջ շր ջա նա ռում են մեծ քա նա կու թյամբ մա կա-
բույծ ներ: Հե տո նկատ վում են տենդ, գլ խա ցավ, մկա նա ցավ, ավ շային հան-
գույց նե րի մե ծա ցում, գու նա տու թյուն, այ տուց ներ, շն չա հեղ ձու թյուն, հե պա-
տոսպ լե նո մե գա լի ա, ցա վեր ո րո վայ նի և կրծ քի շր ջա նում: Փո խան ցո ղի կծե-
լու հատ վա ծում ա ռա ջա նում է ա ռաջ նային ազ դակ (շա գո մա)՝ սահ մա նա փակ 
բոր բո քային այ տուց կամ մեկ աչ քի կո պի մուգ կարմ րա վուն, ան ցավ այ տուց 
(Romana ախ տան շան): 

Երկ րորդ փու լի ըն թաց քում մա կա բույծ նե րը հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում 
են սր տում կամ մար սո ղա կան հա մա կար գի մկան նե րում: 70-85% հի վանդ նե-
րի շր ջա նում այս փուլն ըն թա նում է ա ռանց ախ տան շան նե րի, ի սկ մնա ցա ծն 
ու նե նում են քրո նիկ մի ո կար դի ո պա տի ա, ա ղես տա մոք սային և նյար դային 
հա մա կար գի ախ տա հա րում ներ:
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 Ծանր դեպ քե րում զար գա նում է սուր սր տային ան բա վա րա րու թյուն, ո րը 
կա րող է մահ վան ե լք ու նե նալ:

Ախ տո րո շում
 Շա գա սի հի վան դու թյան ախ տո րո շու մը կա րե լի է կա տա րել ծայ րա մա-

սային ա րյան ման րա դի տա կային հե տա զո տու թյամբ: Հի վան դու թյան վաղ 
շր ջա նում ա րյան հաստ և բա րակ կա թի լի մի ջո ցով հնա րա վոր է հայտ նա բե-
րել մա կա բույծ նե րին։ Քրո նիկ փու լում մա կա բույծ նե րի քա նակն իջ նում է, և 
դրանք դժ վար են հայտ նա բեր վում: Այս դեպ քում ախ տո րո շու մը կա տա րում 
են շճա բա նա կան մե թո դով:

Բու ժում
 Բու ժու մը սուր փու լում կա տա րում են բենզ նի դա զո լով և նի ֆուր տի մոք-

սով։ Կա տար վում է է լեկտ րասր տագ րու թյուն: Բենզ նի դա զո լը և նի ֆուր տի-
մոք սը հա կա ցուց ված են հղի կա նանց, ե րի կա մային ու լյար դային ան բա վա-
րա րու թյամբ մարդ կանց։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ի րա կա նաց վում է պա-
թո գե նե տիկ բու ժում։

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Շա գա սի հի վան դու թյու նը կան խար գե լող պատ վաս տա նյութ չկա: Լա-

տի նա կան Ա մե րի կա յում կան խար գել ման ա մե նաար դյու նա վետ ե ղա նա կը 
հի վան դու թյան փո խան ցո ղի դեմ պայ քարն է։ Ա րյան փոխ նե րարկ ման կամ 
օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման ժա մա նակ վա րա կը կան խե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ է ա րյան ստու գում։ Ա նհ րա ժեշտ է պաշտ պան վել` օգ տա գոր ծե լով 
մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով մշակ ված ցան ցեր, կա տա րել մշ տա դի տար կում-
ներ տե ղա ճա րա կային վայ րե րի բնա կիչ նե րի շր ջա նում` ու շադ րու թյան կենտ-
րո նում պա հե լով հի վանդ մայ րե րից ծն ված նո րա ծին նե րի հե տա զո տու թյուն-
նե րը:



138 | 

 ՄԱՐ ԴՈՒ ՖԻ ԼԱ ՐԻ Ա ՏՈԶ ՆԵՐ 

ԱՎ ՇԱՅԻՆ ՖԻ ԼԱ ՐԻ Ա ՏՈԶ ՆԵՐ 

Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րը հա մար վում են «մո ռաց ված» («neglected 
tropical disease») ար ևա դար ձային հի վան դու թյուն ներ, պայ մա նա վոր ված են 
թե լան ման մա կա բույծ կլոր որ դե րով։ Ա ռա վել տա րած ված է մար դու ավ-
շային ֆի լա րի ա տո զի եր կու տե սակ՝ վու խե րե րի ոզ (ՀՄԴ-B74.0) և բրու գի ոզ 
(ՀՄԴ-B74.1) հի վան դու թյուն նե րը։ Հա սուն որ դե րը մա կա բու ծում են մար դու 
օր գա նիզ մում (վերջ նա կան տեր), ի սկ թր թուր նե րը՝ մո ծակ նե րի (մի ջան կյալ 
տեր) օր գա նիզ մում։ 

Հա սուն որ դե րը մա կա բու ծում են մար դու ավ շային հա մա կար գում, ո րն 
ա պա հո վում է օր գա նիզ մի հե ղուկ նե րի փո խա նա կու թյու նը և մաս նակ ցում 
է վա րակ նե րի դեմ պայ քա րին։ Շատ հա ճախ հի վան դու թյունն ըն թա նում է 
ա ռանց որ ևէ ախ տան շա նի և հայտ նա բեր վում է մի այն լա բո րա տոր հե տա զո-
տու թյան ըն թաց քում։ 

W. bancrofti-ն ա ռա ջաց նում է տղա մարդ կանց հիդ րո ցե լե։ Ա սի ա կան տա-
րա ծաշր ջա նում ավ շային ֆի լա րի ա տո զով հի վանդ նե րը հա ճախ ու նե նում են 
ար ևա դար ձային թո քային է ո զի նո ֆի լի այի հա մախ տա նի շ, ո րը բնու թագր-
վում է հա զով, շն չա ռու թյան կար ճա ցմամբ, խռխ ռոց նե րով։ Նկա րագր վում 
է նաև ի մու նոգ լո բու լի նի (IgE, Immunoglobulin E) և հա կա ֆի լա րի ային հա կա-
մար մին նե րի մա կար դա կի ա ճ։ 

Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րը հաշ ման դա մու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե-
րից են աշ խար հում` ա ռա ջաց նե լով զգա լի բեռ ըն տա նի քի և հա մայն քի հա-
մար։

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
Բ րու գի ա մա լայի և բրու գի ա թի մո րի մա կա բույծ նե րով պայ մա նա վոր-

ված ֆի լա րի ա տոզ նե րի դեպ քում գի շե րային պար բե րա կա նու թյամբ միկ-
րո ֆի լա րի ա ներ ար տա զա տող մա կա բույծ նե րի շտամ ներ հան դի պում են 
Հարա վար ևե լյան Ա սի այի ե րկր նե րի գյու ղա կան բնակ չու թյան շր ջա նում, 
այն տա րածք նե րում, որ տեղ հիմ նա կա նում զբաղ վում են բրն ձի մշակմամբ, 
ի սկ Մա լա յզի այի և Ին դո նե զի այի ան տա ռային տա րածք նե րում հան դի-
պում են են թա պար բե րա կան (սուբ պե րի ո դիկ) շտամ նե րը, ո րոնք բնո րոշ 
են ի նչ պես մար դու, այն պես էլ կա պիկ նե րի և կատ վազ գի նե րի հի վան դու-
թյուն ա ռաջացնող ֆի լա րի ա նե րին։ Թեև որոշ կենդանիներ հիվանդանում 
են ավշային ֆիլարիատոզներով, վուխերերիոզի և պարբերականություն 
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ունեցող բրուգիոզի դեպքերում հարցուչի հիմնական աղբյուրը հիվանդ 
մարդն է (հի վան դու թյան վա րա կիչ փու լում, ե րբ ա րյան մեջ առ կա են միկ-
րո ֆի լա րի ա ներ)։ Մա լա զի ա յում, Հա րա վային Թաի լան դում, Ֆի լի պին նե րում, 
Ին դո նե զի ա յում ո րոշ պրի մատ ներ և կատ վազ գի ներ հա մար վում են պա հոց 
բրու գի ա մա լայի մա կա բույ ծի են թա պար բե րա կան (սուբ պե րի ո դիկ) շտամ-
նե րի հա մար, սա կայն վա րա կի զոո նոզ փո խանց ման դեպ քե րի կշի ռը նշա-
նա կա լի չէ։ Տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում հնա րա վոր են վա րակ ման 
կրկնվող դեպ քեր (ն կար 51): 

Ավ շային ֆի լա րի ա տո զի դեպ քեր են գրանց վում Ա սի այի, Աֆ րի կայի, 
Խաղաղ օվ կի ա նո սի ա րևմ տյան մա սի ար ևա դար ձային և մեր ձար ևա դար-
ձային, Կա րի բյան ա վա զա նի և Հա րա վային Ա մե րի կայի ըն դա մե նը 73 ե րկ-
րում (120 մլն բնակ չու թյուն)։ Ա մե րի կա յում տե ղա ճա րա կային են ըն դա մե նը 
4 եր կիր՝ Հայի թի, Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն, Գա յա նա և Բրա զի լի ա: 
Ա ՄՆ-ո ւմ հի վան դու թյու նը չի ար ձա նագր վում 20-րդ դա րի սկզ բից։ 

Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ ներ ա ռա ջաց նող ֆի լա րի ա նե րն ու նե նում են գի շե-
րային պար բե րա կա նու թյուն (միկ րո ֆի լա րի ա նե րի խտու թյան ա ռա վել բարձր 
մա կար դակ գրանց վում է գի շե րը) կամ են թա պար բե րա կա նու թյուն (միկ րո ֆի-
լա րի ա նե րը մշ տա պես են գտն վում ծայ րա մա սային ա րյան մեջ, բայց դրանց 
խտու թյունն ա ռա վել բարձր է ցե րե կային ժա մե րին)։ Գի շե րային պար բե րա-
կա նու թյամբ շտամ նե րը ան տրո պո նոզ են ու ախ տա հա րում են մի այն մար-
դուն, են թա պար բե րա կան (սուբ պե րի ո դիկ) շտամ նե րը բնո րոշ են թե՛ մար-
դուն, թե՛ կեն դա նի նե րին և հա մար վում են օ ջա խային զոո նոզ վա րակ ներ։ 

Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րը մար դուց մար դուն են փո խանց վում մո ծակ-
նե րի խայ թո ցի մի ջո ցով։ Դրանք փո խան ցող մո ծակ նե րը բազ մա զան են 
տար բեր աշ խար հագ րա կան տա րա ծա գո տի նե րում։ Դրանք ե ն Culex (C. an-
nulirostris, C. bitaeniorhynchus, C. quinquefasciatus, և C. pipiens), Anopheles (A. 
arabinensis, A. bancroftii, A. farauti, A. funestus, A. gambiae, A. koliensis, A. melas, 
A. merus, A. punctulatus և A. wellcomei), Aedes (Ae. aegypti, Ae. aquasalis, Ae. bel-
lator, Ae. cooki, Ae. darlingi, Ae. kochi, Ae. polynesiensis, Ae. pseudoscutellaris, Ae. 
rotumae, Ae. scapularis, և Ae. vigilax), Mansonia (M. pseudotitillans, M. uniformis), 
Coquillettidia (C. juxtamansonia) մո ծակ նե րը։ Աֆ րի կա յում ա վե լի հա ճախ փո-
խան ցող մո ծակ նե րը պատ կա նում են Anopheles ցե ղին, Ա մե րի կա յում՝ Culex 
quinquefasciatus տե սա կին։ Aedes և Mansonia  ցե ղե րի մո ծակ նե րը փո խան ցում 
են վա րա կը Խա ղաղ օվ կի ա նո սի կղ զի նե րում և Ա սի այի ե րկր նե րում։

 Հի վան դու թյա նը բնո րոշ է բարձր ըն կա լու նա կու թյու նը։

 Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հայտ նի է մար դու ավ շային ֆի լա րի ա տոզ ա ռա ջաց նող կլոր որ դե րի քրո-

մա տո դե ա դա սի ֆի լա րի ա նե րի ըն տա նի քի 3 տե սակ։ Ա ռա վել տա րած ված է 
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վու խե րե րի ա ցե ղի վու խե րե րի ա բանկ րոֆ թի (Wuchereria bancrofti) տե սակի 
որ դը, ո րն ա ռա ջաց նում է վու խե րե րի ոզ հի վան դու թյու նը, բայց Ա սի ա յում 
ա ռա վել հայտ նի են բրու գի ա մա լայի (Brugia malayi) և բրու գի ա թի մո րի (Bru-
gia timori) տե սակ նե րը (ն կար 52), ո րոնք ա ռա ջաց նում են բրու գի ոզ ավ շային 
ֆի լա րի ա տո զը։ 

Ախ տած նու թյուն
 Հա սու նա ցած ո րդն ապ րում է մար դու ավ շային հա մա կար գի ա նոթ նե րում, 

բազ մա նում է սե ռա կան ճա նա պար հով և մեծ քա նա կու թյան միկ րո ֆի լա րի ա-
ներ է ար տա զա տում։ Ը նկ նե լով ա րյան շր ջա նա ռու թյան մեջ` միկ րո ֆի լա րիա-
նե րը հաս նում են ծայ րա մա սային մա զա նոթ նե րին, և ե թե մո ծա կը խայ թում 
է, վա րա կում են փո խան ցո ղին։ Մո ծա կի օր գա նիզ մում միկ րո ֆի լա րի ա ներն 
ա ճում են` ան ցնե լով զար գաց ման 3 փուլ: Մոտ 12-14 օ րում հա սու նա նում են 
մինչև 3-րդ հա սա կի թր թուր ներ, և ե րբ մո ծա կը խայ թում է մի այլ մար դու, 
թր թուր նե րը ներ խու ժում են ա ռողջ մար դու մաշ կի, այ նու հետև՝ ավ շային հա-
մա կար գի մեջ` ախ տա հա րե լով այն։ Թր թու րից մինչև հա սուն ո րդ զար գաց-
ման տևո ղու թյու նը 3 ա միս և ա վե լի է, ո րից հե տո մի այն միկ րո ֆի լա րի ա նե րը 
հայտ նա բեր վում են ա րյան մեջ։ Հա սուն որ դի կյան քի տևո ղու թյու նը 5-17 տա-
րի է, ո րի ըն թաց քում մեծ քա նա կու թյամբ միկ րո ֆի լա րի ա ներ են ար տա զատ-
վում ա րյան մեջ՝ այն դարձ նե լով վա րա կի աղ բյուր։ 

Վու խե րե րի ա բանկ րոֆ թի և բրու գի ա մա լայի մա կա բույծ նե րի կեն սա կան 
ցիկ լը ներ կա յաց ված է նկար 53-ո ւմ: Այն նե րա ռում է հետ ևյալ փու լե րը.

1. Ա րյու նածծ ման ըն թաց քում վա րակ ված մո ծակ նե րը նե րար կում են 
զար գաց ման 3-րդ փու լում գտն վող թր թուր նե րին մար դու մաշ կի՝ խայ թո ցից 
ա ռա ջա ցած վեր քի մեջ։ 

2. Հա սու նա ցած որ դե րը հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում են ավ շային հա մա-
կար գում: Էգ որ դի չափ երն ե ն՝ 80-100 մմ եր կա րու թյուն և 0.24-0.30 մմ տրա մա-
գիծ, ա րու որ դը հա մա պա տաս խա նա բար՝ 40 մմ և 1 մմ։ Հա սուն էգ որ դե րը ար-
տա զա տում են 244-296 մկմ եր կա րու թյամբ և 7.5-10 մկմ տրա մագ ծով միկ րո-
ֆի լա րի ա ներ, ո րոնք, ա զատ վե լով թա ղանթ նե րից, լցվում են ա րյան մեջ կա՛մ 
գի շե րային պար բե րա կա նու թյամբ, ե րբ միկ րո ֆի լա րի ա նե րի խտու թյան ա ռա-
վել բարձր մա կար դա կը գրանց վում է ե րե կո յան ժա մը 10-ից մինչև գի շեր վա 
ժա մը 2-ը (բա ցա ռու թյամբ Խա ղաղ օվ կի ա նո սի հա րա վային տա րա ծա գո տու, 
որ տեղ պար բե րա կա նու թյու ն չի նկատ վում) կա՛մ են թա պար բե րա կան: Են թա-
պար բե րա կան շտամ նե րի (W. pacifica) դեպ քում միկ րո ֆի լա րի ա նե րը մշ տա-
պես ծայ րա մա սային ա րյան մեջ են, բայց դրանց խտու թյունն ա ռա վել բարձր է 
ցե րե կային ժա մե րին։ Դա կար ևոր հան գա մանք է ի նչ պես ա րյան նմու շառ ման 
ժա մը ճիշտ ո րո շե լու, այն պես էլ տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման հա մար։ Միկ րո-
ֆի լա րի ա նե րն ա զատ շր ջա նա ռում են ա րյան և ավ շային ա նոթ նե րով։ 
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3. Մո ծակ ներն ա րյու նածծ ման ըն թաց քում կլա նում են միկ րո ֆի լա րի ա-
նե րին: 

4. Թա ղան թը կորց նե լով՝ միկ րո ֆի լա րի ա ներն ան ցնում են մո ծա կի մար-
սո ղա կան հա մա կար գի վե րին հատ վա ծի և մի ջին ա ղի քի կրծ քային մա սի 
պա տով` հաս նե լով մկան նե րին։

5.  Զար գա նում են 1-ին փու լի, այ նու հետև՝ 2-րդ և 3-րդ փու լե րի թր թուր-
ներ: 3-րդ փու լի թր թուր նե րը թա փան ցում են ա ռաջ նային խո ռո չի  հե ղու կի 
հետ կն ճի թի կի մեջ և կա րող են մո ծա կի ա րյու նածծ ման ըն թաց քում վա րա-
կել ա ռողջ մար դուն։

Բ րու գի ա մա լայի հա սուն որ դը նման է վու խե րե րի ա բանկ րոֆ թի որ դին, 
բայց ա վե լի փոքր չափ եր ու նի. է գը՝ 43-55 մմ եր կա րու թյուն, 130-170 մկմ լայ-
նու թյուն, ա րու որ դը՝ 13-23 մմ եր կա րու թյուն և 70-80 մկմ լայ նու թյուն։ Հա սուն 
է գն ար տա զա տում է 177-230 մկմ չափ ի միկ րո ֆի լա րի ա ներ։ 

Կլի նի կա կան պատ կեր
 Հի վան դու թյուն նե րի կլի նի կա կան նկա րա գի րը վու խե րե րի ո զի և բրու-

գիոզի դեպ քում տար բեր վում է։ Բրու գի ո զի հա մար ա ռա վել բնո րոշ է փղախ-
տի շր ջա նում մաշ կի հարթ, ա ռանց պատռ վածք նե րի մնա լը, վու խե րե րի ո զի 
դեպ քում մաշ կի վրա հա ճախ են ա ռա ջա նում պա պի լո մա ներ, բոր բո քային 
վեր քեր, խո ցեր։ Վու խե րե րի ո զի դեպ քում ախ տա հար վում են ա րյու նա տար 
ա նոթ նե րը, ման րէ նե րն ա զատ թա փան ցում են շր ջա կա հյուս վածք նե րի մեջ` 
ա ռա ջաց նե լով տար բեր բոր բո քային եր ևույթ ներ։ 

Ավ շային փո խա նա կու թյան և հոս քի խան գար ման հետ ևան քով հի վանդ-
նե րի մի մա սն ու նե նում է ավ շային կանգ (լիմ ֆոս տազ,  լիմ ֆե դե մա, ավ շային 
այ տուց): Դա ա վե լի բնո րոշ է ստո րին վեր ջույթ նե րին, բայց կա րող է հան-
դի պել ձեռ քե րի, կրծ քա գեղ ձի, սե ռա կան օր գան նե րի շր ջա նում։ Ախ տան-
շան նե րը կա րող են ի հայտ գալ վա րակ վե լուց մի քա նի տա րի հե տո։ Ավ-
շային հա մա կար գի ախ տա հա րու մը հան գեց նում է օր գա նիզ մի վա րա կի դեմ 
պայ քա րե լու ու նա կու թյան նվա զեց մա նը. ավ շային ֆի լա րի ա տո զով մար դիկ 
ա վե լի հա ճախ են հի վան դա նում մաշ կի և ավ շային հա մա կար գի վա րա կնե-
րով։ Մաշ կը կոշ տա նում և հաս տա նում է, ա ռա ջա նում է փղախտ։ 

Հի վան դու թյու նը զար գա նում է հետ ևյալ փու լե րով՝
-  գաղտ նի շր ջան, ո րի ըն թաց քում թր թուր նե րը հա սու նա նում են` դառ-

նա լով հա սուն մա կա բույծ
-  տոք սիկ-ա լեր գիկ փուլ
- կ լի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի փուլ 
- փ ղախ տի կամ օ բստ րուկ տիվ (ավ շային ա նոթ նե րի խցան ման) փուլ:
 Հի վան դու թյան գաղտ նի շր ջա նի տևո ղու թյու նը մի ջի նը 3-12 ա միս է։ Վու-

խե րե րի ո զի դեպ քում միկ րո ֆի լա րի ա նե րն ա րյան մեջ հայտն վում են ոչ շուտ, 
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քան 6-12 ա միս հե տո, բրու գի ո զի դեպ քում՝ 3-6 ա միս հե տո։ Մինչ այդ մի ջա-
կայ քը, գաղտ նի փու լի ոչ վա րա կիչ շր ջանն է։ 

Հա ճախ հի վան դու թյունն ըն թա նում է ա ռանց որ ևէ ախ տան շա նի, բայց 
նույ նիսկ այս դեպ քում առ կա են են թակ լի նի կա կան եր ևույթ ներ՝ ավ շային 
ա նոթ նե րի լայ նա ցում, ֆունկ ցի ո նալ խան գա րում ներ։ Սո վո րա բար լիմ ֆա-
դե նո պա թի ան հան դի պում է ե րե խա նե րի շր ջա նում։ Մինչև որ դի հա սու նաց-
ման փու լի ա վար տն այն կա րող է հայտ նա բեր վել ավ շային հան գույց նե րի և 
ա նոթ նե րի գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում։ 

Որ դի մա հը և հե տա գա քայ քա յու մը խթա նում են օր գա նիզ մի պա տաս-
խա նը սուր բոր բոք ման տես քով, ո րն ա ռա ջա նում է ավ շային ա նո թի եր կայն-
քով (սո վո րա բար վեր ջույթ նե րում ա վե լի ու ժեղ է), և ո րը սո վո րա բար ան վա-
նում են սուր ֆի լա րի ային լիմ ֆան գիտ: Ե թե առ կա են այն պի սի ախ տան շան-
ներ, ի նչ պի սիք են գլ խա ցա վը կամ տեն դը, ը նդ հա նուր առ մամբ դրանք մեղմ 
են: Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի տոք սիկ-ա լեր գիկ փու լում, ո րը սկս վում է 
վա րակ վե լուց 3 ա միս հե տո, սո վո րա բար նկա րագր վում են սեն սի բի լի զա-
ցի ա՝ գերզ գա յու նու թյուն մա կա բույ ծի նյու թա փո խա նա կու թյան և քայ քայ ման 
մնա ցուկ նե րի նկատ մամբ՝ տեն դի, թո քե րում է ո զի նո ֆիլ ին ֆիլտ րատ նե րի, 
բրոն խոպնև մո նի այի կամ բրոն խի ալ ա սթ մայի տես քով, հո դե րի ա լեր գիկ 
ախ տա հա րում ներ, ֆո լի կու լիտ ներ (ճար պա գեղ ձե րի բոր բո քում), ներ քին 
վեր ջույթ նե րի վրա՝ ցա ն (ն մա նեց վում է տձև է րի թե մային), է ո զի նո ֆի լի ա և 
տե ղային այ տուց ներ։ Վա րակ վե լուց 1-2 (հ նա րա վոր է 6-7) տա րի ան ց ա ռաջ 
են գա լիս ավ շային և ա րյու նա տար խո րա նիստ ա նոթ նե րի ախ տա հար ման 
եր ևույթ ներ՝ ա նոթ նե րի պա տի միկ րո պատռ վածք ներ, ավ շային շր ջա նա-
ռու թյան խան գա րում ներ, ա նոթ նե րի լայ նա ցում, հան գույց նե րի մե ծա ցում, 
ցա վի զգա ցո ղու թյուն, ա րյու նա տար ա նոթ նե րի վա րի կոզ լայ նա ցում, ա ճու-
կային և ա զդ րային ավ շային հան գույց նե րի բոր բո քում ներ, մե զի հետ ավ շի 
ար տա զա տում (կաթ նա վար դա գույն մե զ), ցա վեր ցայլ քի և ա ճու կային շրջա-
նում, ա րյու նա մի զու թյուն, սպի տա կու ցա մի զու թյուն, ե րկ րոր դային վա րա կ և 
թա րա խա բոր բեր՝ մա կա բույծ նե րի տե ղա կայ ման և քայ քայ ման տե ղե րում, 
ա մոր ձա պար կի այ տուց՝ ավ շային ա նոթ նե րի լայ նա ցու մով, տենդ, ին տոք-
սի կա ցի ա, քրտ նար տադ րու թյուն, գլ խա ցավ, գի տակ ցու թյան կո րուստ: Հի-
վան դու թյան զար գաց ման 2-7 տար վա ըն թաց քում նկա րագր վում է ավ շային 
հան գույց նե րի մե ծա ցում, մա կե րե սային և խո րա նիստ ավ շային ա նոթ նե րի 
ե րա կային լայ նա ցում։ Ա ռա ջա նում են ստո րին վեր ջույթ նե րի, փոշ տի, կրծ-
քա գեղ ձի այ տուց ներ։ Հա ճա խա կի են ավ շային ա նոթ նե րի պատռ վածք նե րը 
տար բեր օր գան նե րում։ Ե րի կամ նե րի կամ մի զա պար կի ավ շային ա նոթ նե րի 
պատռ ված քի դեպ քում մե զի գույ նը կա րող է փո փոխ վել կաթ նա գույ նի (մե-
զում՝ ավ շի առ կա յու թյուն) կամ բաց վար դա գույ նի (մե զում՝ ա րյան հետք)։ 
Լայ նա ցած ավ շային հան գույց նե րի պատռ ված քի դեպ քում նկա րագր վում է 
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թո քամ զի բոր բո քում, ո րո վայ նամ զի բոր բո քում՝ աս ցի տով, ա ղի նե րում՝ քրո-
նիկ դի ա րե ա։ 

Երկ րոր դային վա րա կի մի աց ման դեպ քում հա ճախ զար գա նում են թա-
րա խա բոր բեր՝ պատռ վածք նե րով։ 

Եր րորդ փու լում զար գա նում է ավ շային ա նոթ նե րի խցա նում և ձևա վոր-
վում է փղախ տը (ն կար 54), ո րն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է ստո րին վեր-
ջույթ նե րին, բայց կա րող է զար գա նալ վե րին վեր ջույթ նե րին, սե ռա կան օր-
գան նե րին, ա մոր ձա պար կին, կրծ քա գեղ ձին կամ ե րե սին։

Ն կա տ վում են հետ ևյալ եր ևույթ նե րը՝ ավ շային ա նոթ նե րի բոր բո քում 
(լիմ ֆան գիտ), ցե լյու լիտ, տենդ՝ ման րէ ային վա րա կով պայ մա նա վոր ված վի-
ճակ նե րի դեպ քում, պա պի լո մա նե րի, խո ցե րի, էկ զե մա նե րի զար գա ցում: 

Ախ տո րո շում 
Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի սուր վա րա կի ախ տո րոշ ման ստան դարտ 

մե թոդ է ման րա դի տա կի մի ջո ցով ա րյան մեջ միկ րո ֆի լա րի ա նե րի հայտ նա-
բեր ման հե տա զո տու թյու նը։ Ե թե ա րյան մեջ միկ րո ֆի լա րի ա նե րի շր ջա նա-
ռու թյունն ու նի գի շե րային պար բե րա կա նու թյուն, ու րեմն նմու շա ռու մը պետք 
է ի րա կա նաց վի գի շե րը։ Ա րյան հաստ քսու քը ներկ վում է Գիմ զայի մե թո դով 
(ա զուր, է ո զին,  մե թի լեն կա պույտ,  մե թա նոլ, գլի ցե րին) կամ հե մա տոք սի լի-
նով և է ո զի նով։ Ա վե լի բարձր զգա յու նու թյան ա պա հով ման նպա տա կով կա-
րե լի է կի րա ռել հարս տաց ման մե թոդ ներ:

 Ֆի լա րի ա տոզ նե րի ախ տո րոշ ման այ լընտ րան քային մե թոդ ներ են շճա-
բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը: Սուր վա րա կի առ կա յու թյան դեպ քում հի-
վանդ նե րը, սո վո րա բար, ա րյան մեջ IgG4-ի հա կա մար մին նե րի բարձր մա-
կար դակ ու նեն, և դրանք կա րող են հայտ նա բեր վել հե տա զո տու թյուն նե րի 
մի ջո ցով: Քա նի որ ավ շային հա մա կար գի խան գա րում ը՝ փղախ տը (lymph-
edema), կա րող է զար գա նալ վա րա կու մից շատ տա րի ներ ան ց, հնա րա վոր է, 
որ այս հի վանդ նե րի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րը բա ցա սա կան լի նեն: 

Ա րյան քսուք նե րի պատ րաստ ման ե ղա նակ նե րը: Ե թե օգ տա գործ վում է 
ե րա կից վերց ված ա րյուն, քսուք նե րը պատ րաստ վում են նմու շա ռու մից ան-
մի ջա պես հե տո (մա կա բույ ծի կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րից զերծ 
մնա լու նպա տա կով)։

Հաստ քսուք նե րը բաղ կա ցած են դե հե մոգ լո բի նաց ված ա րյան կար միր 
բջիջ նե րի (է րիտ րո ցիտ նե ր) հաստ շեր տից: Պատ րաստ ման ե ղա նակն ա պա-
հո վում է ա րյան տար րե րի (նե րա ռյալ մա կա բույծ նե րի, ե թե առ կա են) ա վե լի 
մեծ խտու թյուն (մոտ 30 ան գամ ա վե լի, քան բա րակ քսու քում), ո րի ար դյուն-
քում հե տա զո տու թյան զգա յու նու թյու նը բարձ րա նում է: Այս պի սով, հաստ 
քսու քը թույլ է տա լիս ա վե լի ար դյու նա վետ հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց-
նել, սա կայն հե տա զո տու թյան սահ մա նա փա կումն այն է, որ մա կա բույ ծի 
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կա ռուց ված քը լա վա գույն ձևով չի հե տա զոտ վում։ Մեկ հի վան դի հա մար 
պատ րաստ վում է ա րյան ա ռն վազն 2 պատ րաս տուկ: Հաստ քսու քը չի ֆիքս-
վում, մի այն ներկ վում է։ 

Հաստ կա թի լի ստաց ման քերծ ված քային ե ղա նակ: Կի րառ վում է որ պես 
այ լընտ րան քային մե թոդ, ո րի դեպ քում ա րյու նը տա րա ծե լու հա մար փայ տի 
փո խա րեն օ տա գործ վում է ա ռար կա յա կան ա պա կու եզ րը, և գոր ծադր վում 
է ճն շում՝ ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա փոքր քերծ վածք ներ ա ռա ջաց նե-
լու հա մար: Քերծ վածք նե րը թույլ են տա լիս բարձ րաց նել ա րյան կա թի լի և 
սլայդի հպու մը` ա ռանց ազ դե լու մա կա բույ ծի կա ռուց ված քի վրա: Պատ րաս-
տու կը կա րող է ներկ վել ար դեն 20-30 րո պե հե տո։ 

Ա րյան բա րակ քսու քը տա րած վում է ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա 
այն պես, որ է րիթ րո ցիտ նե րն ա պա կու եզ րային մա սում լի նեն մեկ շեր տով՝ 
ա ռանց մե կը մյու սին հպ վե լու։ Բա րակ քսու քը ֆիքս վում է, հե տո՝ ներկ վում։ 

Բու ժում
 Դի է թիլ կար բա մա զի նը Diethylcarbamazine (ԴԷԿ) ավ շային ֆի լա րի ա տոզ-

նե րի բուժ ման ա ռա վել կի րառ վող մի ջոցն է աշ խար հում։ Այն ար դյու նա վետ 
է միկ րո ֆի լա րի ա նե րի և ո րոշ չա փով՝ հա սուն որ դե րի դեմ։ Ա ՄՆ CDC-ն բու-
ժող բժիշկ նե րին ա ռա ջար կում է ը նտ րել կամ 1-օ րյա կամ 12-օ րյա ԴԷԿ-ով 
բուժ ման կուրս (6 մգ/կգ/օր)։ Կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ այս դե ղա մի ջո-
ցը գրե թե չու նի, հիմ նա կա նում դրանք պայ մա նա վոր ված են ա րյան մեջ հա-
սուն որ դի և միկ րո ֆի լա րի ա նե րի քայ քայ ման մնա ցուկ նե րի առ կա յու թյամբ։ 
Ա ռա վել տա րած ված կողմ նա կի ազ դե ցու թյան ար տա հայ տու թյուն ներ են 
գլխապ տույ տը, գլ խա ցա վը, սրտ խառ նո ցը, տեն դը, մկա նա ցա վը և հո դա-
ցա վը: Դրանք ի հայտ են գա լիս բուժ ման սկզ բից 24 ժամ հե տո և կա րող 
են մեղ մաց վել պա րա ցե տա մո լով և հա կա հիս տա մի նային դե ղա մի ջոց նե րով։ 
Տե ղային լիմ ֆան գիտ ներ և լիմ ֆա դե նիտ ներ նկատ վում  են բուժ ու մը սկ սե-
լուց 5-7 օ ր հե տո։ Հա կա բի ո տիկ նե րի և հա կասն կային դե ղա մի ջոց նե րի կի-
րա ռու մը, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը և վեր քե րի հի գի ե նան, 
կա րող են օգ նել փղախ տի կան խար գել ման հար ցում։ Չեն բա ցառ վում նաև 
վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն ներ։ 

ԴԷԿ-ով բուժ ման կուրս չի նշա նակ վում, ե թե առ կա է նաև օն խո ցեր կոզ, 
քա նի որ դե ղո րայ քը կա րող է վատ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ` օն խո ցեր կո զով 
պայ մա նա վոր ված աչ քե րի ախ տա հար վա ծու թյան դեպ քում։ Լոաո զով հի-
վան դու թյան դեպ քում ԴԷԿ-ը ա ռա ջաց նում է մի շարք բար դու թյուն ներ` կապ-
ված Loa loa միկ րո ֆի լա րի ա նե րի խտու թյան հետ։ Ի վեր մեկ տի նը ո չն չաց նում 
է մի այն միկ րո ֆի լա րի ա նե րին, բայց ոչ հա սուն որ դին, ո րն ա ռա ջաց նում է 
փղախտ կամ հիդ րո ցե լե։ Կան ո րոշ դրա կան ար դյունք ներ դոք սի ցիկ լի նով 
բուժ ման դեպ քում (200մգ/օր, 4–6 շա բաթ)։ 
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Կ լի նի կա կան ախ տան շան նե րով հի վանդ նե րի բու ժու մը.

- Ավ շային հա մա կար գի խան գա րում նե րի դեպ քում ցուց ված չէ ԴԷԿ-ով 
բու ժու մը, քա նի որ փղախ տով հի վանդ նե րը սուր ֆի լա րի ա տոզ չու նեն։ 
Փղախ տի դեպ քում բժիշ կը կի րա ռում է հի գի ե նայի սկզ բունք նե րը, վար ժու-
թյուն ներ, վեր քե րի բուժ ման սկզ բունք նե րը։

-  Հիդ րո ցե լե ի դեպ քում հնա րա վոր է սուր ֆի լա րի ա տո զի առ կա յու թյու-
նը, բայց նա խընտ րե լի է վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյու նը։

 Դե ղո րայ քային բուժ ման կուր սից հե տո էլ քիչ չեն դեպ քե րը, ե րբ հարս-
տաց ման մե թոդ նե րով ի րա կա նաց վող լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան ար-
դյուն քում գրանց վում է ցածր մա կար դա կի միկ րո ֆի լա րե մի ա, ո րի հա մար 
մեկ տար վա ը նդ մի ջու մից հե տո բուժ ման կուրսն ան հրա ժեշտ է կրկ նել։ 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Ավ շային ֆի լա րի ա տո զի կան խար գել ման լա վա գույն մի ջո ցը մո ծակ նե րի 

խայ թոց նե րից խու սա փելն է: Այն տա րածք նե րում, որ տեղ գրանց վում են հի-
վան դու թյան դեպ քեր, բնակ չու թյան շր ջա նում ի րա կա նաց վում են ֆի լա րիա-
տո զի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման խն դիր նե րն ի րա զեկ ե լու ծրագ րեր։ 
Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում հա տուկ ու շա-
դ րու թյուն է դարձ վում մո ծակ նե րի խայ թոց նե րի տե ղի և ժա մի մա սին տե ղե-
կու թյուն նե րին։ Դեպ քե րի տա րած ման հս կո ղու թյան նպա տա կով վե րաց վում 
են փո խան ցո ղի բազ մաց ման վայ րե րը՝ ջրա կան գե րը, գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի մնա ցորդ նե րը (օ րի նակ՝ բրին ձի կամ կո կո սի քուս պը), ան վա-
դո ղե րը, տնային բույ սե րի ո րոշ տե սակ նե րը։ Մո ծակ նե րը սո վո րա բար խայ-
թում են ար ևա մու տից մինչև ար ևա ծագ ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցում։ 

Ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի տա րա ծա գո տում գտն վե լիս ան հրա ժեշտ է.
 9  գի շե րը քնել այն պի սի սե նյա կում, որ տեղ առ կա է օ դի լա վո րա կիչ, 
 9 ք նել մո ծակ նե րից պաշտ պա նող մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով մշակ ված 

ցան ցի տակ, 
 9 մայ րա մու տից մինչև ար ևա ծագ ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցում հագ նել 

եր կա րաթև և ոտ քե րը ծած կող հա գուստ, 
 9 oգ տա գոր ծել մի ջա տա վա նիչ նյու թե րով քսուք ներ:

 Կան խար գել ման այլ մո տե ցու մ են փո խան ցո ղի խտու թյան նվա զե ցու մը 
տա րած քում (շր ջա կա մի ջա վայ րի հս կո ղու թյուն) և զանգ վա ծային մի ջո ցա-
ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը (սկ րի նինգ և կան խար գե լիչ բու ժում), ո րոնց նպա-
տակն է ո չն չաց նել վա րա կի աղ բյու րը։ Զանգ վա ծային բու ժու մը նվա զեց նում 
է ա րյան մեջ միկ րո ֆի լա րի ա նե րի մա կար դա կը և դրա նով ի սկ նվա զեց նում 
է վա րա կի փո խան ցու մը: Սա է ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի վե րաց ման քա-
րոզ չու թյան հիմ քը: Քա նի որ կի րառ վող դե ղա մի ջոց նե րը նաև նվա զեց նում 
են ա ղի քային մա կա բույծ նե րի վա րա կի մա կար դա կը, բուժ ման դրա կան 
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ար դյունք ներն ա վե լի տե սա նե լի ե ն։ Զանգ վա ծային բու ժումն ա ռա վել ար-
դյու նա վետ է այն դեպ քում, ե րբ դի է թիլ կար բա մի զին ցիտ րա տով (DEC) բու-
ժու մը ի րա կա նաց վում է այն տա րածք նե րում, որ տեղ մինչ այդ 1-2 տար վա 
ըն թաց քում ամ սա կան պար բե րա կա նու թյամբ ցածր դե ղա չա փով ի րա կա-
նաց վել է բու ժում, կամ 6 ամ սից 1 տար վա ըն թաց քում օգ տա գործ վել է դի-
է թիլ կար բա մի զին ցիտ րա տով հարս տաց ված ա ղ։ Հա կա ցուց ված է զանգ-
վա ծային կան խար գե լումն այն տա րածք նե րում, որ տեղ հնա րա վոր է օն խո-
ցեր կո զի և ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի հա մակց ված վա րակ։ Այդ դեպ քում 
ա ռա վել ար դյու նա վետ է ի վեր մեք տի նի կամ ալ բեն դա զո լի նշա նա կու մը։ 
Ե թե օն խո ցեր կո զի վտանգ չկա, Ա ՀԿ-ն ա ռա ջար կում է 4-6 տար վա ըն թաց-
քում տա րե կան մեկ ան գամ DEC-ի և ալ բեն դա զո լի մի ան վագ ըն դու նում կամ 
հարս տաց ված ա ղի օգ տա գոր ծում 1-2 տար վա ըն թաց քում։ Կան խար գե լու մը 
հա կա ցուց ված է հղի նե րի, մինչև 2 տա րե կան ե րե խա նե րի, կրծ քով կե րա-
կրող մայ րե րի, ի նչ պես նաև հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քով դեպ քե րի վար-
ման հա մար։ Քա նի որ հի վանդ նե րն ու նե նում են օր գա նիզ մի ան ցան կա լի 
հա կազ դե ցու թյուն ներ, հա կա ցուց ված է զանգ վա ծային կան խար գե լումն այն 
տա րածք նե րում, որ տեղ հնա րա վոր է լոաո զի և ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի 
հա մակց ված վա րակ։ 

ԼՈԱՈԶ

 Լոաոզ հի վան դու թյունն (Loiasis) (ՀՄԴ-B74.3) ան վա նում են նաև աչ-
քի աֆրի կյան որ դային հի վան դու թյուն, հա րու ցի չը Loa loa մա կա բույծ կլոր 
որ դերն ե ն։ Դրանք մար դուն փո խանց վում են Ա րևմ տյան և Կենտ րո նա-
կան Աֆ րի կայի ան տա ռա շատ տա րածք նե րում Chrysops ցե ղի քո ռուկ նե րի 
(հայտ նի են նաև որ պես ման գո ճան ճեր) բազ մա կի խայ թոց նե րի հետ ևան-
քով։ Քոռուկ ներն ակ տիվ են ցե րե կային ժա մե րին։ Հի վան դու թյա նը բնո րոշ 
է այ տուց նե րի գո յա ցու մը (կա լա բա րյան այ տուց), ո րն ու ղեկց վում է քո րով։ 
Լոաո զով ախտա հար ված լի նե լու փաս տը շատ կար ևոր է այն դեպ քե րում, 
ե րբ ախ տա հար ված տա րա ծաշր ջա նում ի րա կա նաց վում են օն խո ցեր կո զի 
կամ ավ շային ֆիլա րի ա տոզ նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ։ Ա րևմ տյան 
և Կենտ րո նա կան Աֆ րի կա յում ա վե լի քան 29 մլն մարդ լոաո զի տա րած ման 
ռիս կի ներ քո է ։

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն
 Հի վան դու թյունն ա ռա վե լա պես տա րած ված է Ա րևմ տյան և Կենտ րո նա-

կան Աֆ րի կայի 10 ե րկ րում, որ տեղ լոաո զով ախ տա հար ված է բնակ չու թյան 
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ա վե լի քան 40%-ը (վեր հու շում նշում է աչ քի ախ տա հա րում)։ Մոտ 14.4 միլիոն 
մարդ ապ րում է լոաո զի բարձր տա րած վա ծու թյամբ տա րածք նե րում, մնա-
ցած 15.2 միլիոնը բնակ վում են այն տա րածք նե րում, որ տեղ վեր հու շում աչ-
քի ախ տա հա րում նշում է բնակ չու թյան 20-40%-ը։ Ա ռա վել մեծ ռիս կի տակ է 
Ա րևմտյան և Կենտ րո նա կան Աֆ րի կայի ան տա ռա շատ տա րածք նե րի բնակ-
չու թյու նը՝ ցե րե կային ժա մե րին և հատ կա պես ան ձրև նե րի սե զո նին։ Թեև քո-
ռուկ նե րը շենքե րի ներ սում չեն բնակ վում, Chrysops ցե ղի քո ռուկ նե րին գրա-
վում են ի նչ պես մարդ կանց տե ղա շար ժե րը, այն պես էլ կրա կը և խր ճիթ նե րի 
լույ սը։ Քո ռուկ նե րի քա նա կի մեծ խտու թյուն է գրանց վում կաու չու կի դաշ տե-
րում։ Հնա րա վոր է ճա նա պար հորդ նե րի հի վան դա նա լը, ե թե նրանք ա միս նե-
րի ըն թաց քում գտն վում են տե ղա ճա րա կային տա րած քում, քա նի որ վա րակ-
վում են` քո ռուկ նե րի մի քա նի ան գամ խայթ ե լու դեպ քում, թեև եր բեմն վա-
րակ վե լու հա մար բա վա կան է 30 օ րից ա վե լի քիչ ժա մա նակ։ Ռիս կը կախ ված 
է նաև տա րած քում վա րակ ված քո ռուկ նե րի խտու թյու նից։ 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն
 Հա րու ցի չը Loa loa կլոր ո րդն է, ո րն ախ տա հա րում է մար դու ավ շային 

հա մա կար գը և են թա մաշ կը։ Հա րուց չի փո խան ցող ներն են Chrysops ցե ղի 
քոռուկ նե րի 2 տե սակ՝ C. silacea և C. dimidiata: Մա կա բույ ծի կեն սա կան ցիկ լը 
ներ կա յաց ված է նկար 55-ո ւմ:

Կեն սա կան ցիկ լը նե րա ռում է հետ ևյալ փու լե րը.
1.  Հա րուց չի փո խան ցող ներն են Chrysops ցե ղի քո ռուկ նե րի 2 տե սակ՝ C. 

silacea և C. dimidiata: 
2. Ա րյու նածծ ման ըն թաց քում վա րակ ված քո ռուկ նե րը խայ թո ցի վեր քի 

մեջ նե րար կում են 3-րդ հա սա կի թր թուր նե րին։ Մշ տա կան տի րոջ օր գա նիզ-
մում թր թուր նե րը զար գա նում են և դառ նում սե ռա հա սուն ո րդ` տե ղա կայ-
վելով մար դու են թա մաշ կի ճար պային հյուս ված քում։ Էգ որ դի չափ երն ե ն՝ 
40-70 մմ եր կա րու թյու ն՝ 0.5 մմ շր ջագ ծով, ի սկ ա րու որ դե րի նը ՝ 30-34 մմ եր-
կա րու թյու ն՝ 0.35 - 0.43 մմ շր ջագ ծով:

3.  Հա սուն էգ որ դերն ար տա զա տում են (250-300 մկմ x 6-8 մկմ) միկ-
րո  ֆի լա րի ա ներ, ո րոնք ծածկ ված են թա ղան թով և ու նեն ցե րե կային պար-
բե րա կա նու թյուն։ Միկ րո ֆի լա րի ա նե րը հայտ նա բեր վում են ող նու ղե ղային 
հե ղու կում, մե զում, խոր խում, ցե րե կային ժա մե րին` ծայ րա մա սային ա րյան 
մեջ, մնա ցած ժա մե րին՝ թո քե րում։ Քո ռուկ նե րն ա րյու նածծ ման ըն թաց քում 
կլա նում են միկ րո ֆի լա րի ա նե րին։ 

4.  Քո ռու կի օր գա նիզ մում միկ րո ֆի լա րի ա նե րը կորց նում են ի րենց թա-
ղան թը, ան ցնում են մի ջին ա ղի քի կրծ քային մա սի պա տով` հաս նե լով մկան-
նե րին։ 

5.  Զար գա նում են 1-ին փու լից:
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6. 2-րդ և 3-րդ փու լե րի թր թուր ներ: 
7. 3-րդ փու լի թր թուր նե րն ա ռաջ նային խո ռո չի  հե ղու կի հետ թա փան-

ցում են կն ճի թի կի մեջ: 
8. Քո ռու կի ա րյու նածծ ման ըն թաց քում կա րող են վա րա կել ա ռողջ մար-

դուն։ 

Ախ տած նու թյուն
 Քո ռու կի վա րակ վե լուց 7-12 օր հե տո թր թուր նե րն ար դեն հա սու նա նում 

են այն քան, որ կա րող են վա րա կել ա ռողջ մար դուն։ Մար դու օր գա նիզ մում 
որ դը 5 ա մս վա ըն թաց քում զար գա նում է` դառ նա լով հա սուն ո րդ։ Այն տե-
ղա կայ վում է են թա մաշ կային ճար պային հյուս ված քի մեջ։ Բեղմ նա վոր ված 
է գն օր վա ըն թաց քում ար տա զա տում է հա զա րա վոր միկ րո ֆի լա րի ա ներ, 
ո րոնք շարժ վում են դե պի ավ շային ա նոթ ներ, ը նկ նում ան գամ թո քե րի մեջ, 
ցերե կային ժա մե րին լց վում են ծայ րա մա սային ա րյու նա տար ա նոթ նե րի մեջ։ 
Միկ րո ֆի լա րի ա ներն ա րյան մեջ հայտ նա բեր վում են լոաո զով վա րակ վե լուց 
5 ա միս հե տո։ Մար դու օր գա նիզ մում միկ րո ֆի լա րի ա նե րը կեն սու նակ են մոտ 
1 տա րի։ Հա սուն որ դի կյան քի տևո ղու թյու նը մոտ 17 տա րի է, պահ պան վում է 
նաև միկ րո ֆի լա րի ա ներ ար տա զա տե լու ու նա կու թյու նը։ 

Կ լի նի կա կան պատ կեր
 Հի վանդ նե րի մի մա սն ախ տան շան ներ չի ու նե նում։ Տե ղա ճա րա կային 

վայ րի բնա կիչ նե րի հա մե մա տու թյամբ զբո սաշր ջիկ նե րի շր ջա նում հի վան-
դու թյան ախ տան շան ներն ա վե լի հա ճախ են դրս ևոր վում: Ա ռա վել հա ճախ 
հան դիպ ող ախ տան շան նե րից են կա լա բա րյան այ տու ցը և աչ քե րի որ դային 
հի վան դու թյու նը։ Կա լա բա րյան այ տու ցը տե ղային է, տե ղա կայ վում է վե րին 
և ստո րին վեր ջույթ նե րի վրա` հո դե րի շր ջա նում, դրան ու ղեկ ցում է քո րն 
ի նչ պես այ տու ցի շր ջա նում, այն պես է լ՝ ամ բողջ մարմ նում։ Աչ քե րի որ դային 
հի վան դու թյուն ժա մա նակ հա սուն որ դը տե սա նե լի է, կա րող է ա ռա ջաց նել 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ, քոր, ցավ և լույ սի զգա յու նու թյուն։ Սո վո րա-
բար տևում է մեկ շա բա թից պա կաս (հա ճախ ըն դա մե նը ժա մեր) և սո վո րա-
բար շատ քիչ վնաս է պատ ճա ռում աչ քին: Հի վանդ նե րը կա րող են ու նե նալ 
ամ բողջ մարմ նի քոր (նույ նիսկ այն ժա մա նակ, ե րբ կա լա բա րյան այ տուց 
չկա), մկա նա ցավ, հո դա ցավ, հոգ նա ծու թյուն: Եր բեմն մաշ կի տակ կա րե լի է 
տես նել հա սուն որ դե րի շար ժու մը։ Ա րյան ը նդ հա նուր հե տա զո տու թյան ար-
դյուն քում հայտ նա բեր վում է է ո զի նո ֆիլ նե րի թվի բարձ րա ցում։ Եր կա րատև 
հի վան դու թյունն ա ռա ջաց նում է ե րի կամ նե րի ախ տա հա րում, ո րը մշ տա կան 
չէ։ Հնա րա վոր են ցա վոտ լիմ ֆա դե նիտ ներ, այ տուց ներ, թո քե րի բոր բո քում, 
հե ղու կի կու տա կում թո քե րի շուր ջը, սր տամ կա նի մի ո կար դիտ և հնա րա վոր 
սպի ա ցում։ 
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Ախ տո րո շում 

Ե թե հի վան դը վեր հու շում նշում է քո ռու կի խայ թոց լոաո զի տե ղա ճա րա-
կային տա րած քում, ի րա կա նաց վում է հի վան դու թյան ախ տո րո շում.
Ø Աչ քից կամ մաշ կի տա կից դուրս բեր ված հա սուն որ դի նույ նա կա նա ցում:
Ø  Միկ րո ֆի լա րի ա նե րի նույ նա կա նա ցում՝ ա րյան պատ րաս տուկ նե րում, 

ե թե ա րյան նմու շա ռու մը կա տար վել է ա ռա վո տյան 10-ից մինչև ժա մը 14-ը ։
Ø Loa loa մա կա բույծ կլոր որ դի դեմ հա կա մար մին նե րի նույ նա կա նա-

ցում՝ ա րյան մաս նա հա տուկ թես տով: 
Ախ տո րո շու մը դժ վա րա նում է, ե թե միկ րո ֆի լա րի ա նե րի քա նա կն ա րյան 

մեջ քիչ է։ Մաս նա հա տուկ թես տե րը միշտ չեն մատ չե լի։ Շճա բա նա կան հե-
տա զո տու թյան դրա կան պա տաս խա նը վկա յում է այն մա սին, որ ան ձը ե րբ ևէ 
վա րակ ված է ե ղել, բայց չի հաս տա տում վա րա կի առ կա յու թյու նը հե տա զոտ-
ման պա հին։ 

Լոաոզ ախ տո րո շու մ պետք է դի տարկ վի տե ղա ճա րա կային վայ րեր այ-
ցե լած ցան կա ցած հի վան դի մոտ, ո րն ու նի աչ քի որ դային ախ տա հա րում, 
կա լա բա րյան այ տուց, ա ռանց այլ պատ ճա ռի՝ ծայ րա մա սային ա րյան է ո զի-
նո ֆի լի ա։ Աֆ րի կայի տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րից (որ տեղ գրանց վում 
են լոաո զի և ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի կամ օն խո ցեր կո զի հա մակց ված 
վա րակ ներ) վե րա դար ձած բո լոր հի վանդ նե րը, ո րոնց նշա նակ վում է ավ-
շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի կամ օն խո ցեր կո զի բուժ ման կուրս, նա խա պես 
հե տա զոտ վում ե ն՝ դի է թիլ կար բա մա զի նով բուժ ման հետ ևան քով էն ցե ֆա-
լո պա թի այի մա հա ցու ել քե րը բա ցա ռե լու հա մար։ Ստան դարտ ախ տո րո շիչ 
թես տե րով միկ րո ֆի լա րի ա նե րը բա ցա հայտ վում են, ե թե նմու շա ռումն ի րա-
կա նաց վել է ցե րե կային ժա մե րին, ի սկ նմու շառ ված ա րյան հաստ և բա րակ 
կա թիլ նե րով քսուք նե րը ներկ վել են Գիմ զայի մե թո դով։

Ն մու շառ ման ժա մա նակ հաշ վի են ա ռն վում նաև ժա մային գո տի նե րը, 
քա նի որ հի վան դի օր գա նիզ մը շա րու նա կում է են թարկ վել այն ժա մային 
գոտու ռիթ մին, ո րին սո վոր է: Ա րյան պատ րաս տուկ նե րում միկ րո ֆի լա րի-
ա նե րի նույ նա կա նա ցու մը շատ կար ևոր է վա րա կի ախ տո րոշ ման հա մար։ 
Բուժ ման հս կո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է միկ րո ֆի լա րի ա նե րի քա նա կի 
ո րո շու մը ա րյան մեկ մլ-ո ւմ։

 Հա սուն որ դի նույ նա կա նա ցու մը նույն պես հնա րա վոր է՝ հի վան դի են-
թա մաշ կի կամ շաղ կա պե նու են թա շեր տից դուրս բեր ված որ դի հե տա զո-
տու թյան ար դյուն քում։ Գո յու թյուն ու նեն թես տեր, ո րոնց մի ջո ցով ո րոշ վում 
է, թե ա րդյոք հի վան դն ունի՞ որ ևէ ֆի լա րի ա տոզ։ Դրանք զգա յուն են բո լոր 
ֆի լա րիա տոզ նե րի ա ռու մով (նե րա ռյալ վու խե րե րի ա (Wuchereria), բրու գի ա 
(Brugia), օն խո ցեր կա (Onchocerca) և ման սո նե լա (Mansonella) մա կա բույծ նե-
րով հա րուց ված վա րակ ներ) և մատ չե լի են ո րոշ ախ տո րո շիչ լա բո րա տո-
րի ա նե րում, բայց լի նե լով զգա յուն` դրանք շատ ցածր մաս նա հատ կու թյուն 
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ու նեն։ Հա կա մար մին նե րի վրա հիմն ված այլ թես տե րի նման, դրանք կա րող 
են վկայել, որ օր գա նիզ մը ո րո շա կի ժա մա նակ վա րակ ված է ե ղել, բայց չեն 
պար զա բա նում, թե ա րդյոք ներ կա յում վա րա կը առ կա՞ է, թե՞ ո չ։ Այս տար բե-
րու թյու նը քիչ նշա նա կա լի է, ե րբ հի վան դը տե ղա ճա րա կային վայր է այ ցե-
լել, բայց շատ կար ևոր է, ե րբ հի վան դը տե ղա ճա րա կային տա րա ծա գո տու 
բնա կիչ է։ Թես տի մեծ ա ռա վե լու թյունն այն է, որ վկա յում է վա րա կի մա սին՝ 
գաղտ նի շր ջա նի պրե պա տենտ (ոչ վա րա կիչ) շր ջա նում։ 

Գո յու թյան ու նեն լոաո զի մաս նա հա տուկ շճա բա նա կան թես տեր, օ րի-
նակ` LlSXP-1 ռե կոմ բի նանտ ան տի գեն հա կա մար մին նե րի թեստ, ո րը կա րող 
է օգ տա գործ վել թե՛ որ պես ի մու նա ֆեր մեն տային (Ի ՖԱ), թե՛ լու ցի ֆե րա զայի 
ի մու նապ րե ցի պի տա ցի այի թեստ (luciferase immunoprecipitation test), սա կայն 
դրանք կի րառ վում են գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում և մատ չե լի չեն 
ախ տո րո շիչ լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար։ Ա ՄՆ-ո ւմ լոաո զի ախ տո րոշ ման 
հա մար կի րառ վում է ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը։ 

Այս պի սով, Loa loa-ով հա րուց ված վա րա կն ախ տո րո շվում է ա րյան պատ-
րաս տուկ նե րի հե տա զո տու թյամբ։ Ե թե ա րյան քսուք նե րը բա ցա սա կան են, 
բայց վա րա կի կլի նի կա կան պատ կերն առ կա է, վա րա կը բա ցա ռե լու հա մար 
կա րող է փոր ձարկ վել հա կա մար մին նե րի ո րոշ ման թես տը։ Հա կա մար մին նե-
րի թես տի դրա կան ար դյուն քի դեպ քում կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել մաս-
նա հա տուկ ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն ներ (օր.` ՊՇՌ)։ 

Բու ժում 
Չ նա յած որ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյու նը ո րո շա կի թեթ ևաց նում է 

հի վան դի վի ճա կը, մի այն դրա նով չեն սահ մա նա փակ վում։ Եր կու դե ղա մի-
ջոց կա րող է մեղ մաց նել լոաո զի ախ տան շան նե րը և բու ժել հի վան դու թյունը։ 
Ը նտր ված դե ղա մի ջոց է դի է թիլ կար բա մա զի նը, ո րն ազ դե ցու թյուն ու նի և՛ 
միկ րո ֆի լա րի ա նե րի, և՛ հա սուն որ դե րի վրա։ Կի րառ վում է նաև ալ բեն դա զո-
լը (Albendazole) այն հի վանդ նե րի բուժ ման հա մար, ո րոնց դի է թիլ կար բա մա-
զի նով բուժ ման կուր սե րն ար դյու նա վետ չեն։ Հա մար վում է, որ ալ բեն դա զո լն 
ազ դում է հա սուն որ դե րի վրա։ Ծանր ըն թաց քով դեպ քե րում դի է թիլ կար բա-
մա զի նով բուժ ման հետ ևան քով հնա րա վոր են ու ղե ղի հյուս ված քի բոր բո-
քում ներ՝ կո մայի կամ մահ վան ել քով։ 

Ո րո շա կի դեպ քե րում ա ռա վել ճիշտ մո տե ցում է բու ժու մից հրա ժար վե լը։ 
Վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն ներն ար դյու նա վետ են ֆի լա րի այի շարժ-
ման ախ տան շան նե րը մեղ մաց նե լու հա մար և շատ դեպ քե րում՝ ախ տո րոշ-
ման և նույ նա կա նաց ման նպա տա կով, սա կայն վի րա բու ժա կան մի ջամ տու-
թյուն նե րից հե տո ան հրա ժեշտ է մաս նա հա տուկ բու ժում։

 Լոաո զի բուժ ման ա ռա ջին ը նտ րու թյան դե ղա մի ջո ցը դի է թիլ կար բա մա-
զինն է, ո րով բուժ ման մեկ կամ եր կու կուր սից հե տո հի վանդ նե րից շա տե րի 
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կլի նի կա կան ախ տան շան նե րը վե րա նում են, է ո զի նո ֆի լի այի և ֆի լա րի այի 
հա կա մար մին նե րի տիտ րե րը` նվա զում։ Ո րոշ հի վանդ նե րի ան հրա ժեշտ է 
լրա ցու ցիչ կուրս ԴԷԿ-ով կամ ալ բեն դա զո լով։ ԴԷԿ-ը նա խընտ րե լի դե ղա-
մի ջոց է, քա նի որ դրա ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ կան բազ մա թիվ 
վկա յու թյուն ներ. ո չն չաց նում է և՛ հա սուն որ դին, և՛ միկ րո ֆի լա րի ա նե րին, ար-
դյուն քում՝ ա պա հով վում է հի վան դի ա րագ ա ռող ջա ցու մը։ Մահ վան ել քով էն-
ցե ֆա լո պա թի այի զար գաց ման կամ միկ րո ֆի լա րի ա նե րի նյար դա բա նա կան 
այլ ազ դե ցու թյուն նե րի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ա րյան մեջ դրանց 
քա նա կով (բե ռով)։ Այդ ա ռու մով մինչև բուժ ման նշա նա կու մն ան հրա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել ա րյան քսու քի քա նա կա կան հե տա զո տու թյուն ներ։ Կան խար-
գե լիչ բու ժում ԴԷԿ-ով (շա բա թը մեկ ան գամ 300մգ) կա րող են կի րա ռել տե-
ղա ճա րա կային տա րա ծա գո տի նե րում եր կա րատև գտն վող ան ձինք։ 

ԴԷԿ-ի նկատ մամբ կա յուն լոաո զի բուժ ման հա մար կա ալ բեն դա զո լի կի-
րառ ման փորձ (ն շա նակ վում է օ րը եր կու ան գամ, 21 օր)։ Լոաո զի բու ժու մը 
հա կա հել մին թային դե ղո րայ քով կա րող է ա ռա ջաց նել այլ ախ տան շան ներ՝ 
կա լա բա րյան այ տու ցի կամ քո րի տես քով։ Ո րոշ հե ղի նակ ներ ա ռա ջար կում 
են մեղ մաց նել այդ եր ևույթ նե րը բուժ ման ա ռա ջին օ րե րի ըն թաց քում հա-
կա հիս տա մի նային դե ղո րայ քի կամ կոր տի կոս տե րոիդ նե րի նշա նա կու մով։ 
ԴԷԿ-ով բուժ ման ըն թաց քում մահ վան ել քով Էն ցե ֆա լո պա թի այի զար գաց-
ման ռիս կը շա րու նակ վում է, կոր տի կոս տե րոիդ նե րի նշա նա կու մով դա չի 
կան խար գել վում։

 Զանգ վա ծային կան խար գել ման ծրագ րե րում, ո րոնց հա մար Ա ՀԿ-ն ո րո-
շել է, որ բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը գե րա զան ցում է ռիս կը, Ա ՀԿ-ն թույլ 
է տա լիս ալ բեն դա զո լի օգ տա գոր ծու մը հղի ու թյան 2-րդ և 3-րդ ե ռամ սյակ նե-
րում: 

Հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են 1 տա րե կան նե րի տա րի քային խմ բում 
ալ բեն դա զո լի ան վտանգ լի նե լու մա սին։ Ա ՀԿ-ն ըն դու նում է, որ ե րե խա նե րը 
կա րող են նե րառ վել ալ բեն դա զո լով բուժ ման զանգ վա ծային կան խար գե լիչ 
ծրագ րե րում, և նրանց բու ժու մը կա րող է ի րա կա նաց վել նվա զեց ված դե ղա-
բաժ նով։ 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Ներ կա յում ախ տա հար ված տա րածք նե րում լոաո զի հս կո ղու թյան կամ 

է լի մի նա ցի այի ծրագ րեր չեն ի րա կա նաց վում։ Այն տա րածք նե րում, որ տեղ 
բնակ չու թյու նն օն խո ցեր կո զի կամ ավ շային ֆի լա րի ա տոզ նե րի կա նո նա-
վոր բուժ ման կուրս է ան ցնում՝ լոաո զով վա րակ վե լու ռիս կը ա վե լի ցածր 
է։ Լոաո զի դեմ պատ վաս տա նյութ գո յու թյուն չու նի: Այն ան ձինք, ո րոնք 
մտադ րու թյուն ու նեն եր կար ժա մա նա կ գտն վե լու լոաո զի տե ղա ճա րա-
կային տա րածք նե րում, կա րող են շա բա թա կան 300 մգ մի ան վագ ստա նալ 
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դի է թիլ կար բա մա զին (ԴԷԿ)՝ նվա զեց նե լով վա րակ վե լու ռիս կը։ Քոռուկ նե րից 
խու սա փե լը (գե տե րի մոտ, ստ վե րոտ կամ ան տա ռոտ վայ րե րում) նվա զեց-
նում է վա րակ ման հավանականությունը։ Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը 
նե րա ռում են նաև միջա տա վա նիչ նյու թե րի, օ րի նակ՝ դի է թիլ մե թա-տոլո ւա-
մի դի (N,N-Diethyl-meta-toluamide (DEET) տա րա ծու մը մաշ կի բաց հատ ված-
նե րի վրա, օր վա ըն թաց քում, ե րբ քո ռու կը կա րող է խայ թել, եր կա րաթև և 
ոտ քե րը ծած կող հա գուստ կրե լը, հա գուս տի մշա կու մը պեր մետ րի նով և 
այլն: 

ՕՆ ԽՈ ՑԵՐ ԿՈԶ 

Օն խո ցեր կո զը (ՀՄԴ-B73) հա մար վում է « մո ռաց ված» ար ևա դար ձային 
հի վան դու թյուն, ո րը պայ մա նա վոր ված է թե լան ման մա կա բույծ կլոր որ դե-
րով։ 

Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
 Օն խո ցեր կոզ ներն ա ռա վել տա րած ված են Աֆ րի կա յում՝ Սա հա րայից հա-

րավ ըն կած 31 ե րկ րում, Ա սի ա յում՝ Ե մե նում, Ա մե րի կա յում գրանց վում է 13 
օ ջա խ, ո րոն ցից 11-ո ւմ տե ղային փո խան ցումն ը նդ հատ ված է (Կո լում բի ա յում, 
Էկ վա դո րում, Գվա տե մա լա յում և Մեք սի կա յում), ի սկ Բրա զի լի ա յում և Վե նե-
սո ւե լա յում կան խար գե լիչ մի ջամ տու թյուն նե րը շա րու նակ վում են (ն կար 56)։ 

 Ա ՀԿ տվյալ նե րով՝ ա ռն վազն 25 մլն մարդ ախ տա հար ված է օն խո ցեր կո-
զով, ո րը հա րուց վում է Onchocerca volvulus որ դով, 300,000 մարդ կու րա ցել է, 
մոտ 800,000 մարդ ու նի տե սո ղու թյան խն դիր ներ։ Որ դե րը մա կա բու ծում են 
մար դու օր գա նիզ մում (վերջ նա կան տեր), ի սկ թր թուր նե րը՝ սի մու լի ում (Sim-
ulium) ցե ղի մժեղ նե րի (մի ջան կյալ տեր) օր գա նիզ մում։ 

Ամ բողջ աշ խար հում օն խո ցեր կո զի վա րակ ման ռիս կի տակ է շուրջ 123 մլն 
մարդ։ Հի վան դու թյան տա րա ծա գո տի նե րը գե տե րի հոս քի մոտ են, որ տեղ 
տա րած ված են Simulium մժեղ նե րը։ Քա նի որ վա րակ վում են մժեղ նե րի մի 
քա նի խայ թո ցի դեպ քում, վա րակ վե լու վտան գը փոքր է ժա մա նա կա վոր այ-
ցե լու թյան ժա մա նակ, ա ռա վել մեծ ռիս կի են են թարկ վում տար բեր ա ռա քե-
լու թյուն նե րով ժա մա նած եր կա րա ժամ կետ այ ցե լու նե րը, դաշ տային հե տա-
զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նող ան ձինք։ 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Օն խո ցեր կո զի հա րու ցի չը օն խո ցեր կա վոլ վու լուս (Onchocerca volvulus) 

կլոր ո րդն է, ո րն ախ տա հա րում է են թա մաշ կային հյուս ված քը (ն կար 57)։
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 Վա րակ ված Simulium տե սա կի մժե ղը խայ թո ցից ա ռա ջա ցած վեր քի մա-
սում մար դու մաշ կի մեջ ար տա զա տում է հա սու նաց ման եր րորդ հա սա կի 
թրթուր ներ։ Են թա մաշ կի հյուս ված քում թր թու րը հա սու նա նում է և տե ղա կայ-
վում են թա մաշ կի շա րակ ցա կան հյուս ված քում՝ հան գույց նե րի մեջ, որ տեղ 
հա սուն որ դը կա րող է գո յատ ևել մոտ 15 տա րի։ Հան գույց նե րում մի ա ժա մա-
նակ կա րող են գտն վել և՛ ա րու, և՛ էգ որ դեր։ Է գե րի չափ ը՝ 33–50 սմ եր կա-
րու թյուն, 270-400 մկմ տրա մագ ծով, ա րու որ դե րի չափ ը՝ 19-42 մմ x 130-210 
մկմ։ Մոտ 9 տար վա ըն թաց քում են թա մաշ կի հան գույց նե րում ար տա զա տում 
են միկ րո ֆի լա րի ա ներ։ Միկ րո ֆի լա րի ա նե րի չափը՝ 220-360 մկմ x 5-9 մկմ: 
Դրանք կա րող են կեն սու նակ մնալ մոտ 2 տա րի։ Միկ րո ֆի լա րի ա նե րը պա-
տա հա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում հայտ նա բեր վում են ծայ րա-
մա սային ա րյան, մե զի, խոր խի մեջ, բայց ա վե լի հա վա նա կան է, որ հայտ-
նա բեր վեն մաշ կի մեջ, ավ շային կամ շա րակ ցա կան հյուս ված քում։ Վա րա-
կը փո խանց վում է մժե ղին ա րյու նածծ ման ըն թաց քում: Միկ րո ֆի լա րի ա ներն 
ան ցնում են մժե ղի մար սո ղա կան հա մա կար գի մի ջին ա ղու կրծ քային մա-
սի պա տով` ա ռաջ նային խո ռո չում շր ջա նա ռող հե ղու կի մի ջո ցով հաս նե լով 
մկան նե րին։ Աս տի ճա նա բար զար գա նում են 1-ին փու լի, հե տո 2-րդ և 3-րդ 
փու լե րի թր թուր ներ: 3-րդ փու լի թր թուր նե րը թա փան ցում են կն ճի թի կի մեջ և 
կա րող են վա րա կել ա ռողջ մար դուն՝ մժե ղի ա րյու նածծ ման ժա մա նակ:

Փո խան ցո ղը Simulidae ըն տա նի քի, Simuliini են թաըն տա նի քի Simulium 
ցեղի (ն կա րագր ված է 41 տե սակ) մժեղ ներն են (ն կար 58): 

Ախ տած նու թյուն 
Փո խան ցո ղը խայ թում է օր վա ըն թաց քում։ Է գե րը մար դու ա րյու նով սն-

վում են օ վու լյա ցի այի հա մար։ Ե թե մ ժե ղը խայ թում է վա րակ ված ան ձին, օն-
խո ցեր կո զի թր թուր նե րը կա րող են կլան վել մժե ղի կող մից և հաս նել միջատի 
մկան նե րին։ Թր թուր նե րը մար դու հա մար վա րա կիչ են դառ նում ևս 10-12 օր 
զար գա նա լուց հե տո: Դրանք տե ղա կայ վում են մժե ղի խայ թող կնճի թի կում, 
որ տե ղից կա րող են կր կին փո խան ցվել մարդ կանց։ Ը նկ նե լով մար դու օր գա-
նիզմ՝ թր թու րը դառ նում է հա սուն որ դ մոտ 3 ամ սից 1 տար վա ըն թաց քում։ 
Որ դե րի մեծ մա սը գտն վում է են թա մաշ կային շա րակ ցա կան հյուս ված քի 
հան գույց նե րում, հա ճախ` մկան նե րի և հո դե րի մոտ։ Ա րու որ դե րը գտն վում 
են է գե րին մոտ։ Որ դե րի շուր ջը ձևա վոր վող հան գույց նե րը մա կա բույծ որ դի 
և նրա տի րոջ փո խազ դե ցու թյան հետ ևանք ե ն։ Հան գույ ցի ներ սում որ դե րը 
ո րոշ չա փով պաշտ պան ված են տի րոջ ի մու նային հա մա կար գի ազ դե ցու թյու-
նից։ Հա սուն է գը մեկ օր վա ըն թաց քում ար տա զա տում է հա զա րա վոր միկ րո-
ֆի լա րի ա ներ։ Թր թու րը հայտ նա բեր վում է վա րակ վե լուց 10-20 ա միս հե տո։ 
Տի րոջ մարմ նի մեջ հա սուն որ դը կեն սու նակ է 15 տա րի, ի սկ միկ րո ֆի լա րի-
ան՝ մինչև 2 տա րի։ 
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Կ լի նի կա կան պատ կեր

O. volvulus-ով վա րա կը կա րող է ըն թա նալ ա ռանց ախ տան շան նե րի, ե թե 
միկ րո ֆի լա րի ա նե րի շր ջա նա ռու թյու նն օր գա նիզ մում չի ա ռա ջաց նում ի մուն 
հա մա կար գի պա տաս խան։ Սա կայն շա տե րն ու նե նում են քո րով ըն թա ցող 
ցան, հան գույց ներ մաշ կի տակ, տե սո ղու թյան խան գա րում ներ։ Մաշ կից և 
շաղ կա պե նուց միկ րո ֆի լա րի ա ներն ան ցնում են եղ ջե րա թա ղան թի վրա, 
որտեղ ի րենց շուրջն ա ռա ջաց նում են կե տային կե րա տիտ։ Հե տա գա յում 
զար գա նում են կե րա տիտ, ի րի դո ցիկ լիտ և որ պես հետ ևանք՝ կու րու թյուն 
(նկար 59)։ 

Ավ շային հան գույց նե րի մե ծա ցումն ան ցավ է։ Հիմ նա կան ախ տան շան-
նե րը կապ ված են մա հա ցած թր թու րի քայ քայ ման պատ ճա ռով օր գա նիզ մի 
պա տաս խա նի հետ։ Մաշ կի բոր բո քու մը և քո րը կա րող են ա ռա ջաց նել մաշկի 
եր կա րատև ախ տա հա րում՝ գույ նի փո փո խու թյուն (հո վա զի մաշկ), կա րող են 
ա ռա ջաց նել մաշ կի թու լա ցում (ծ խա խո տի թղ թի նման)` հյուս ված քի ա ռաձ-
գա կա նու թյան կորս տով: Բոր բո քում նե րի հետ ևան քով զար գա նում է աչ քի 
ե ղջ րա թա ղան թի ախ տա հա րում, հե տա գա յում՝ կու րու թյուն։ Հնա րա վոր է 
նաև տե սո ղա կան նյար դի բոր բո քում, ո րի պատ ճա ռով ա ռա ջա նում են տե-
սո ղու թյան խան գա րում ներ և կու րու թյուն։ 

Ախ տո րո շում 
Թեթև ըն թաց քով հի վան դու թյան դեպ քում օն խո ցեր կո զի ախ տո րո շու մը 

կապ ված է դժ վա րու թյուն նե րի հետ։ Դա ա վե լի հա ճախ հան դի պում է այն 
մարդ կանց շր ջա նում, ո րոնք տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում շր ջա գայել 
են, բայց այդ տա րած քի բնա կիչ ներ չեն: Կան ախ տո րո շման բազ մա թիվ 
ե ղա նակ ներ, ո րոն ցից ա մե նա տա րած վա ծը մաշ կի բի ոպ սի ան է: Մաշ կից 1-2 
մգ քեր վում կամ հա տուկ գոր ծի քով բի ոպ սի ա է կա տար վում (սո վո րա բար 
6 նմուշ է վերց վում մարմ նի տար բեր մա սե րից)։ Թր թուր նե րին հայտ նա բե-
րե լու հա մար մաշ կի նմու շը տե ղադր վում է ֆի զի ո լո գի ա կան լու ծույ թի մեջ: 
Ե թե թր թուր ներ չեն ան ջատ վում, ի րա կա նաց վում է ՊՇՌ հե տա զո տու թյուն։ 
Հան գույ ցն ան ջատ վում է վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյամբ և հե տա զոտ վում 
է` հա սուն որ դ հայտ նա բե րե լու նպա տա կով: Աչ քի ախ տա հա րու մը կա րող է 
ախ տո րոշ վել ճա ռա գայ թային հե տա զո տու թյան մի ջո ցով, ո րը տե սա նե լի է 
դարձ նում թր թուր նե րին և աչ քի հյուս ված քի վնաս վածք նե րը: Սահ մա նա փակ 
դեպ քե րում կի րառ վում են հա կա մար մին նե րի հե տա զո տու թյուն ներ, քա նի որ 
այս թես տե րը չեն կա րող տար բե րա կել ան ցյա լում և տվյալ պա հին ըն թա ցող 
վա րակ նե րը, պի տա նի չեն տե ղա ճա րա կային տա րածք նե րում բնակ վող նե րի 
հա մար, բայց կի րա ռե լի են այ ցե լու նե րի հա մար: Մատ չե լի թես տե րը մաս-
նա հա տուկ չեն և դրա կան են բո լոր ֆի լա րի ա տոզ նե րի դեպ քում։ Գո յու թյուն 
ունեն օն խո ցեր կո զի խիստ մաս նա հա տուկ թես տեր՝ OV-16 հա կած նի հան դեպ 
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հա կա մար մին նե րի հե տա զո տու թյան, OV-լու ցի ֆե րա զայի (LIPS) ի մու նապ րե-
ցի պի տա ցի այի թես տեր, սա կայն դրանք կի րառ վում են մի այն գի տա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րի շր ջա նա կում։

O. volvulus-ի ախ տո րոշ ման ոս կե ստան դար տը մաշ կային թեստն է։ Շճա-
բա նա կան թես տերն օգ նում են այն դեպ քում, ե րբ կան կլի նի կա կան ար տա-
հայ տու թյուն ներ, բայց մաշ կային թես տի ար դյուն քը բա ցա սա կան է։ Ե թե հա-
կա մար մին նե րի թես տը դրա կան է, ի րա կա նաց վում են մաշ կի լրա ցու ցիչ կամ 
մաս նա հա տուկ հե տա զո տու թյուն ներ։

 Ախ տո րոշ ման ոս կե ստան դարտ է օն խո ցեր կո զով հի վան դի մաշ կի կտր-
ված քի բի ոպ սի ան: Մաշ կի կտր վածքն ի րա կա նաց վում է հա տուկ սար քով 
կամ վի րա բու ժա կան հեր ձա դա նա կով. ա սե ղով 3 մմ շա ռա վի ղով մաշ կը կո-
նաձև բարձ րաց վում է և կա տար վում է կտր վածք (ն կար 60, 61): Ար դյուն քում՝ 
ման րա դի տա կով նույ նա կա նաց ման հե տա զո տու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով 2 մգ հյուս վածք է ան ջատ վում, ո րը 24 ժամ վա ըն թաց քում պահ-
վում է ֆի զի ո լո գի ա կան լու ծույ թի մեջ (միկ րո ֆի լա րի ա նե րի դուրս բեր ման 
հա մար)։ Հե տա զո տու թյան զգա յու նու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար վերց վում 
է 6 նմուշ՝ կոն քի զս տոսկ րի վե րին եզ րից, թի ա կից, ստո րին վեր ջույթ նե րից։ 
Թես տը շատ մաս նա հա տուկ է, բայց զգայ նու թյու նը կա րող է ցածր լի նել՝ հա-
րուց չի պրե պա տենտ (ոչ վա րա կիչ) փու լում 1-1.5 տա րի գտն վե լու պատ ճա-
ռով։ ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը կա րող է օգ նել բարձ րաց նել հե տա զո տու թյան 
զգա յու նու թյու նը, բայց շատ դեպ քե րում այն մատ չե լի չէ։

Բու ժում 
Օն խո ցեր կո զի ախ տո րոշ ման դեպ քում նշա նակ վում է բու ժում՝ կան խե լու 

հա մար մաշ կի և աչ քե րի եր կա րատև ախ տա հա րում նե րը։ Ա ռա ջարկ վում է 
ի վեր մեկ տին դե ղա մի ջո ցը, ո րը պետք է տր վի յու րա քան չյուր 6 ա մի սը մեկ 
ան գամ՝ հա սուն որ դի կյան քի ըն թաց քում կամ կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում։ Ի վեր մեկ տինն ազ դում է թր թուր նե րի վրա, սա կայն 
այն չի ո չն չաց նում հա սուն որ դե րին։ Կա խոս տում նա լից նոր բու ժում դոք-
սի ցիկ լի նով, ո րն ազ դում է հա սուն որ դի վրա՝ ո չն չաց նե լով Wohlbachia ման-
րէ նե րին, ո րոնք կար ևոր են օր գա նիզ մում որ դի գո յատև ման հա մար: Մինչև 
բուժ ման կուրս նշա նա կե լը ան հրա ժեշտ է հա մոզ վել, որ օն խո ցեր կո զով հի-
վան դը վա րակ ված չէ նաև լոաո զով, ո րը կա րող է հայտ նա բեր վել նույն տա-
րա ծա գո տի նե րում, քա նի որ օն խո ցեր կո զի և լոաո զի հա մակց ված վա րա կով 
են պայ մա նա վոր ված դե ղո րայ քային բուժ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ծանր 
կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րը։ Դոք սի ցիկ լի նը կա րող է ա ռաջ բե րել սաղ մի 
մահ, կի րառ վում է մի այն կյան քին վտան գի սպառ նա լի քի դեպ քում, ե րբ այլ 
մի ջոց ներ մատ չե լի չեն: Դոք սի ցիկ լի նը չի նշա նակ վում 8 տա րե կա նից ցածր 
ե րե խա նե րին։ Այն նշա նակ վում է մի այն կյան քի սպառ նա լի քի դեպ քում, ե րբ 
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այլ ան տի բի ո տիկ ներ հա կա ցուց ված են, և մի այն այն դեպ քում, ե րբ նշա նակ-
ման նե րու ժային օ գու տը գե րակշ ռում է։ 

Օն խո ցեր կո զի բուժ ման նախ կի նում կի րառ վող դե ղա մի ջոց նե րը՝ սու րա-
մի նը և դի է թիլ կար բա մա զի նը, չեն օգ տա գործ վում, քա նի որ սու րա մինն ու նի 
բազ մա թիվ թու նա վոր ազ դե ցու թյուն ներ, ի սկ դի է թիլ կար բա մա զի նի կի րա-
ռումն ա րա գաց նում է կու րու թյան ա ռա ջա ցու մը: 

Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ 
Օն խո ցեր կո զի դեմ մաս նա հա տուկ պատ վաս տա նյութ գո յու թյուն չու նի։ 

Լա վա գույն կան խար գե լիչ մի ջո ցը մժեղ նե րի խայ թո ցից պաշտ պան վելն է։ 
Դա նե րա ռում է մի ջա տա վա նիչ նյու թե րի, օ րի նակ` դի է թիլ մե թա-տո լո ւա միդի 
(N,N-Diethyl-meta-toluamide (DEET)) տա րա ծու մը մաշ կի բաց հատ ված նե րի 
վրա, եր կա րաթև և ոտ քե րը ծած կող հա գուստ հագ նե լը օր վա ըն թաց քում, 
ե րբ մժե ղը կա րող է խայ թել, հա գուս տի մշա կու մը պեր մետ րի նով։ Տե ղա-
ճա րա կային տա րածք նե րում հի վան դու թյան տա րա ծու մը կան խե լու հա մար 
ի վեր մեկ տի նով ի րա կա նաց վում են լայ նա ծա վալ զանգ վա ծային քիմ կան-
խար գել ման ծրագ րեր։

 ՄԱՐ ԴՈՒ ԴԻ ՐՈ ՖԻ ԼԱ ՐԻ ՈԶ

 Դի րո ֆի լա րի ո զը (ՀՄԴ Բ74.8) մար դու օր գա նիզ մում ֆի լա րի դե (Filariidae) 
ըն տա նի քի դի րո ֆի լա րի ա (Dirofilaria) ցե ղի մա կա բու ծային նե մա տոդ նե րից 
ա ռա ջա ցած հի վան դու թյուն է, ո րը զար գա նում է դան դաղ և ու նի եր կա րատև 
քրո նիկ ըն թացք:

 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 
Այս վա րա կը հա տուկ է ար ևա դար ձային ե րկր նե րին, բայց հնա րա վոր է 

վա րակ վել նաև Շրի Լան կա յում, Հա րա վային ու Ար ևե լյան Եվ րո պայի, Փոքր 
Ա սի այի մի շարք ե րկր նե րի տա րածք նե րում: Ա ռանձ նա պես վտան գա վոր է 
հա մար վում մայի սից սեպ տեմ բեր ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Պատ ճա ռա գի տու թյուն 
Մար դու դի րո ֆի լա րի ո զի հա րու ցիչ ներն են դի րո ֆի լա րի ա իմ մի տի սը 

(Dirofilaria immitis), դի րո ֆի լա րի ա ռե պեն սը (Dirofilaria repens) և դի րո ֆի լա-
րի ա տե նո ւի սը (Dirofilaria tenuis): Սե ռա հա սուն հել մինթ նե րը սպի տա կա վուն 
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են և ու նեն թե լան ման ձև: Հա սուն մա կա բույծ նե րի կյան քի տևո ղու թյու նը 4 
ամ սից մինչև 2 տա րի է: Այս մա կա բույծ նե րը հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում են 
շնե րի և կա տու նե րի են թա մաշ կային կամ են թա լոր ձային ճար պային հյուս-
ված քում, հազ վա դեպ` նաև մար դու սր տում և խո շոր ա րյու նա տար ա նոթ նե-
րում: Դի րո ֆի լա րի այի վերջ նա կան տե րը կեն դա նին է (թա փա ռող շնե րը), մի-
ջան կյալ տե րե րը` Aedes, Culex, Anopheles, Mansonia ցե ղե րի մո ծակ նե րը, մար-
դը վա րա կի փա կու ղի է: 

Ախ տած նու թյուն
 Վա րակ ված կեն դա նու ա րյան մեջ շր ջա նա ռում են միկ րո ֆի լա րի ա ներ, 

ո րոնք մար դու կամ այլ կեն դա նու հա մար վա րա կիչ չեն: Հի վանդ կեն դա նուն 
խայ թե լիս մո ծա կը վա րա կվում է, դրա օր գա նիզ մում միկ րո ֆի լա րի ա նե րը 
վե րած վում են վա րա կիչ թր թուր նե րի: Այ նու հետև վա րակ ված մո ծա կը, մար-
դուն խայ թե լով վա րա կում է նրան դի րո ֆի լա րի ա նե րով: Մար դու օր գա նիզ-
մում թր թուրն ա ճում է, սա կայն ըն դու նակ չէ բազ մա նա լու (ն կար 62):

Կ լի նի կա կան պատ կեր
Դի րո ֆի լա րի ա իմ մի տի սը (Dirofilaria immitis) և դի րո ֆի լա րի ա ռե պենսն 

(Dirofilaria repens) ա ռա ջաց նում են հի վան դու թյան տար բեր ձևեր: Ա ռա ջինը 
են թա մաշ կային դի րո ֆի լա րի ո զի հա րու ցի չն է, ե րկ րոր դը` վիս ցե րալ կամ ըն-
դե րային: Են թա մաշ կային դի րո ֆի լա րի ո զի գաղտ նի շր ջա նը տևում է մեկ ամ-
սից մինչև տա րի: Հի վան դու թյու նը սկս վում է մաշ կի կամ լոր ձա թա ղան թի 
տակ ու ռուց քան ման գո յա ցու թյան ա ռա ջաց մամբ, ո րն ու ղեկց վում է մարմ նի 
տվյալ մա սի կարմ րու թյամբ, քո րով: Գո յա ցու թյու նը կա րող է լի նել ցա վոտ 
կամ ոչ մի ան հանգս տու թյուն չպատ ճա ռել: Հի վան դու թյա նը բնո րոշ է հել մին-
թի միգ րա ցի ան կամ տե ղա շար ժը, ո րը նկատ վում է մաշ կի ար տա քին մա կե-
րե սին:

 Մար դու մարմ նում դի րո ֆի լա րի ան ու նի ի րեն բնո րոշ ախ տա հար ման 
հատ ված նե րը՝ ա չք, դեմք, պա րա նոց, ձեռ քեր, կրծ քա գեղ ձեր, ոտ քեր: Դիրո -
ֆի լա րի ո զի ժա մա նակ լի նում են նաև ոչ մաս նա հա տուկ ախ տան շան ներ` 
թու լու թյուն, գլ խա ցավ, ջեր մու թյան բարձ րա ցում, սրտ խառ նոց, թր թու րի 
գտն վե լու շր ջա նում ցավ, ո րը կա րող է ճա ռա գայ թել: 

Ըն դե րային դի րո ֆի լա րի ո զի ժա մա նակ հա ճախ ախ տա հար վում են թո քե-
րը: Մար դուն վա րա կե լուց հե տո թր թուրն ը նկ նում է սր տի աջ փո րոք, հետո` 
թո քային զար կե րակ: Դի րո ֆի լա րի ո զի այս ձևն ըն թա նում է ա ռանց ախ տան-
շան նե րի: Հի վանդ նե րը եր բեմն կա րող են ու նե նալ կրծ քա վան դա կի հատ վա-
ծում ցավ, հազ` ա րյու նային ար տա զա տու կով: Հի վան դու թյու նը հայտ նա բեր-
վում է պա տա հա կան` կրծ քա վան դա կի օր գան նե րի ռենտ գեն հե տա զո տու-
թյան կամ վի րա հա տա տա կան մի ջամ տու թյան ժա մա նակ:  
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Ախ տո րո շում 

Ախ տո րոշ ու մը հաս տա տվում է մա կա բու ծա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ՝ 
հել մին թին ման րա դի տա կով ու սում նա սի րե լիս։ Ախ տո րոշ ման օ ժան դակ մե-
թոդ է հա մար վում Ի ՖԱ հե տա զո տու թյու նը։ Դի րո ֆի լա րի ո զի դեպ քում մար-
դու ա րյան շի ճու կի մեջ կա րող են հայտ նա բեր վել հա կա մար մին ներ՝ տե ղա-
շարժ վող թր թուր նե րի նկատ մամբ։ Ի ՖԱ դրա կան ար դյուն քը չի կա րող լի նել 
վերջ նա կան ախ տո րո շում։ Դի րո ֆի լա րի ո զի ախ տո րոշ ման լա բո րա տոր մե-
թոդ է նաև ՊՇՌ հե տա զո տու թյու նը։ Dirofilaria repens-ն ու նի ԴՆԹ կրկնվող 
հատ ված ներ, ի սկ Dirofilaria immitis-ը՝ կու տի կու լյար կամ կեղ ևային հա կա-
ծին, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել ՊՇՌ մե թո դով դի րո ֆի լա րի այի այս 
ձևե րի ախ տո րոշ ման հա մար։

 Բու ժում
 Բուժ ման հիմ նա կան մե թո դը մար դու օր գա նիզ մից հել մին թի ամ բող ջա-

կան հե ռա ցումն է։ Վի րա հա տու թյու նից ա ռաջ բժիշ կը կա րող է նշա նա կել 
դիտ րա զին՝ մա կա բույ ծի ան շար ժաց ման նպա տա կով։ Ալ բեն դա զոլ պա րու-
նա կող պրե պա րատ ներ (վոր միլ, մե դի զոլ) են նշա նա կում դի րո ֆի լա րի ո զի 
աս տի ճա նա բար տա րած ման և տե սո ղա կան օր գա նի ախ տա հար ման վտան-
գի դեպ քում։

 Վա րա կի վերջ նա կան բուժ ման հա մար կա տար վում է թո քե րի գրա նու-
լե մա նե րի և մաշ կի տակ գտն վող հան գույց նե րի վի րա բու ժա կան հե ռա ցում:

 Պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ
 Դի րո ֆի լա րի ո զը կան խե լու հա մար պետք է խու սա փել մո ծա կի խայ թոց-

նե րից, հագ նել եր կա րաթև հա գուստ, օգ տա գոր ծել մո ծակ նե րին վա նող նյու-
թեր, պաշտ պա նիչ ցան ցեր: 
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 

ԱՂՅՈՒ ՍԱԿ 6. ՏԱ ՐԱ ՓՈ ԽԻԿ ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ ԵՎ  
ԴՐԱՆՑ ՓՈ ԽԱՆ ՑՈՂ ՀՈԴ ՎԱ ԾՈ ՏԱ ՆԻ ՆԵ ՐԸ

Հի վան դու թյուն Փո խան ցող ներ

Մի այն հոդ վա ծո տա նի նե րի կող մից փո խանց վող (օբ լի գա տային տա րա փո խիկ)  
վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ

Վի րու սային հե մո ռա գիկ տեն դեր

Ղ րիմ-Կոն գոյի տենդ
Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis punctata, Der-
macentor marginatum, Hyalomma anatolicum, H. plumbeum, H. 
detritum, H. marginatum, Ornithodoros lahorensis, Culicoides spp.

Դեն գե տենդ
Aedes aegypti, Ae. albopictus, Ae. scutellaris, Ae. polynesiensis, Ae. 
Triseriatus

Դե ղին տենդ
Aedes aegypti, Ae. africanus, Ae. simpsoni, Ae. triseriatus, Haema-
gogus sperazzini

Կյա սա նուր ան տա ռի հի վան-
դու թյուն

Hemaphysalis turanicus, Haem. spinigera, Gamasoidea spp., Apha-
niptera ord.

Ալ խուր մա հե մո ռա գիկ տենդ Ornithodoros savignyi, Hyalomma dromedari

Չի կուն գու նյա տենդ Aedes aegypti, Ae. albopictus, Ae. polynesiensis

Զի կա տենդ Aedes aegypti, Ae. Albopictus

Պո գոս տի հի վան դու թյուն 
(Կա րե լա կան տենդ)

Aedes cantans, Ae. cinereus, Ae. communis, Ae. excrucians, Ae. 
intrudens, Culex pipiens, Cx. torrentium, Culiseta morsitans

Սին դբիս տենդ Culex spp., Culiseta morsitans

Պա պա տա չի տենդ
Phlebotomus papatasi, Ph. perniciosus, Ph. perfiliewi, Ph. caucasi-
cus, Ph. sergenti 

Ռոսս գե տի տենդ Aedes vigilax, Ae. camptorhynchus, Ae. aegypti, Culex annulirostris

Բար մահ ան տա ռի տենդ Aedes vigilax, Culex annulirostris

Օ՝Նյոնգ՝նյոնգ հե մո ռա գիկ 
տենդ

Anopheles funestus, A. gambiae

Օ րո պու չե տենդ Aedes serratus, Culex quinquefasciatus, Culicoides paraensis

Ա կա բա նե հի վան դու թյուն
Culicoides oxystoma, C. brevitarsis, C. milneri, C. imicola, C. varii-
pennis, Aedes vexans, Culex tritaeniorhynchus, Anopheles funestus, 
An. vagus
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Նայ րո բի ոչ խար նե րի հի վան-
դու թյուն

Rhipicephalus appendiculatus, Amblyomma vaiegatum

Վե սելսբ րոն ոչ խար նե րի 
հիվան դու թյուն

Aedes aegypti, Ae. africanus, Ae. simpsoni, Haemagogus sperazzini

Շ մա լեն բեր գի հի վան դու թյուն Culicoides spp.

Կո լո րա դյան տզային տենդ Dermacentor andersoni, D. variabilis

Կա լի ֆոռ նի ա կան տզային 
տենդ

Ixodes ricinus, I. ventalloi

Վի րու սային էն ցե ֆա լիտ նե րի խումբ

Եվ րո պա կան տզային 
էնցեֆա լիտ

Ixodes ricinus, I. persulcatus, I. trianguliceps, I. crenulatus, 
Rhipicephalus bursa, Rh. sanguineus, Rh. turanicus, Dermacen-
tor marginatus, Haemaphysalis concinna, Haem. otophila, Haem. 
punctata, Dermanyssus gallinae, D. hirudinis, Hirstionyssus latiscu-
tatus (H. musculi), H. isabellinus, Haemogamasus nidi, Hyperlaelaps 
amphibius, Hypoaspis bregetovae, Aedes spp., Culex spp., Tabanus 
flavicornis, Hybomitra lundbecki, Aphaniptera ord.

Սի բի րյան տզային  
էն ցեֆալիտ

Ixodes persulcatus, Dermacentor marginatus, Haemaphysalis 
concinna, Haem. otophila, Haem. punctata, Dermanyssus gallinae, 
D. hirudinis, Hirstionyssus latiscutatus (H. musculi), H. isabellinus, 
Hyperlaelaps amphibius, Haemogamasus nidi, Hypoaspis bregeto-
vae, Aedes spp., Culex spp., Tabanus flavicornis, Hybomitra lund-
becki, Aphaniptera ord.

Շոտ լան դա կան  
էն ցե ֆա լո միե լիտ

Ixodes ricinus

Պո վա սան էն ցե ֆա լիտ Ixodes scapularis, I. cookie

Մո ծա կային էն ցե ֆա լիտ նե րի խումբ

Արևմ տյան Նե ղո սի տենդ

Culex pipiens, C. molestus, C. univittatus, Anopheles maculipennis, 
Aedes cantans, Ae. vexans, Ae. cinereus, Ae. japonicus, Ae. albopic-
tus, Ae. atropalpus, Ae. triseriatus, Coquillettidia perturbans, Man-
sonia uniformis, ixodes ricinus, Hyalomma plumbeum, H. margina-
tum, H. detritum, Dermacentor marginatus, Ornithodoros capensis, 
Argas reflexus, Hypoaspis bregetovae

Ճա պո նա կան էն ցե ֆա լիտ
Aedes japonicus, Ae. togoi, Ae. albopictus, Ae. koreicus, Culex pip-
iens, C. tritaeniorhynchus, C. bitaeniorhynchus, Culicoides spp., 
Rhipicephalus bursa, Rh. turanicus, Rh. sanguineus

Լա Կրոս էն ցե ֆա լիտ
Aedes triseriatus (Ochlerotatus triseriatus), Ae. albopictus, Ae. atro-
palpus, Ae. japonicus

Լան գատ էն ցե ֆա լիտ Ixodes granulatus, Haemaphysalis spp.

Կա լի ֆոռ նի ա կան էն ցե ֆա լիտ
Aedes vexans, Ae. triseriatus, Ae. albopictus, Culex tarsalis, Culiseta 
annulata

Ջեյմս թաու նի կիր ճի  
էն ցե ֆա լիտ

Aedes triseriatus (Ochlerotatus triseriatus)
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Սենտ Լո ւի սի էն ցե ֆա լիտ
Aedes japonicus, Ae. triseriatus, Culex pipiens, C. quinquefasciatus, 
C. stigmatoson, C. tarsalis, Dermanyssus gallinae, Bdellonyssus syl-
viarus (Ornithonyssus sylviarum)

Ձի ե րի ար ևե լյան էն ցե ֆա լիտ

Culiseta melanura, Culiseta morsitans, Anopheles punctipennis, 
An. quadrimaculatus, Aedes solicitans, Ae. vexans, Ae. cinereus, Ae. 
albopictus, Ae. japonicus, Ae. triseriatus, Ae. canadensis (Ochlerota-
tus canadensis), Culex salinarius, C. pipiens, Mansonia perturfans, 
Coquillettidia perturbans, Psorophora ferox, Stomoxys calcitrans, 
Dermanyssus gallinae, D. passerines, D. americanus, Bdellonyssus 
sylviarus (Ornithonyssus sylviarum)

Ձի ե րի ա րևմ տյան էն ցե ֆա լիտ
Culex tarsalis, Aedes triseriatus, Stomoxys calcitrans, Dermanyssus 
gallinae

Ձի ե րի վե նե սո ւե լյան էն ցե-
ֆա լիտ

Aedes serratus, Ae. taeniarrhynchus, Ae. albopictus, Ae. triseriatus, 
Culex spp., Mansonia spp., Psorophora spp., Stomoxys calcitrans

Ռո սի ո էն ցե ֆա լիտ
Aedes scapularis, Culex pipiens, C. tritaeniorhynchus, Psorophora 
ferox

Թա հի նա տենդ
Aedes vexans, Ae. caspicus, Ae. communis, Ae. cinereus, Ae. sticticus, 
Ae. excrucians, Anopheles hyrcanus, Culex molestus, Cx. pipiens, 
Culiseta annulate, Culicoides spp.

Ին կոո տենդ Aedes communis, Ae. punctor, Ae. hexodontus

Չա տան գա տենդ Aedes communis, Ae. punctor, Ae. hexodontus

Ավստ րա լի ա կան էն ցե ֆա լիտ 
(Մու ռեյ հով տի էն ցե ֆա լիտ, 
ա վստ րա լի ա կան X-հի վան-
դու թյուն)

Culex annulorostis

Կուն ձին էն ցե ֆա լիտ Culex annulorostis

Քեշ հով տի հի վան դու թյուն
Aedes japonicus, Ae. triseriatus, Anopheles quadrimaculatus, An. 
punctipennis, Coquillettidia perturbans, Culiseta spp., Culioides spp.

Սուր շն չա ռա կան ար բո վի րու-
սային վա րակ ներ 

Rhipicephalus bursa, Rh. appendiculatus, Dermacentor marginatus, 
D. variabilis, Hyalomma marginatum, H. dromedari, H. plumbeum, 
H. scupense, Amblyomma americanum, Anopheles hyrcanus, Aedes 
caspius, Culex hortensis

Ռի կե տցի ոզ ներ (այդ թվում էռ լի խի ոզ ներ և ա նապ լազ մոզ ներ).

Բ ծա վոր տիֆ

ա. Հա մա ճա րա կային բծա վոր 
տիֆ

Pediculus humanus capitis, P. h. humanus (P.h. corporis), Cimex 
lectularius

բ. Տե ղա ճա րա կային, կամ 
մկնային բծա վոր տիֆ

Pediculus humanus capitis, P. h. humanus (P.h. corporis), Cimex 
lectularius, Pulex irritans, Xenopsylla cheopis, Ceratophylus fascia-
tus, Bdelonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti), Cimex lectularius, 
Ctenocephalides felis

Ժայ ռոտ լեռ նե րի բծա վոր 
տենդ

Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, D. andersoni, 
Amblyomma maculates
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Մի ջերկ րա կան բծա վոր տենդ 
(մար սե լյան բծա վոր տենդ)

Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rh. bursa, Rh. turanicus, 
Rh. pumillio, Rh. simus, Rh. everbsi, Rh. appendiculatus, Haemaph-
ysalis leachii, Dermacentor marginatus, Hyalomma marginatum, H. 
rufipes, Amblyomma hebraeum

Տ զային լիմ ֆա դե նո պա թի ա Dermacentor marginatus, D. reticulates

Տ զային բծա վոր տիֆ  
(տ զային ռի քետ սի ոզ)

Ixodes ricinus, I. persulcatus, I, laguri, Rhipicephalus sanguineus, 
Dermacentor marginatus, D. nuttalli, D. silvarum, D. pictus, Hae-
maphysalis otophila, Haem. punctata, Haem. concinna, Hyalomma 
asiaticum, H. detritum, Argas persicus, Dermanyssus gallinae, Hirs-
tionyssus criceti

Պա րոք սիզ մալ իք սո դո ռի-
քետսի ոզ

Ixodes ricinus

Բշ տային ռի քետ սի ոզ
(գա մա զո ռի քետ սի ոզ)

Liponyssoides sanguineus (Allodermanyssus sanguineus), Bdelonys-
sus bacoti (Ornithonyssus bacoti), Sarcoptes scabiei

Ցու ցու գա մու շի տենդ
Leptotrombidium akamushi, L. pavlovskyi, L. japonica, L. orientalis, 
Neotrombicula spp.

Վո լի նյան տենդ  
(հն գօ րյա տենդ)

Pediculus humanus humanus (P.h. corporis), Ctenocephalides felis, 
Sarcoptes scabiei

Աֆ րի կյան տզային տենդ Amblyomma hebraeum, A. variegatum

Ավստ րա լի ա կան տզային  
ռի քետ սի ոզ

Ixodes holocyclus, I. tasmani

Կա տու նե րի լվային տենդ Ctenocephalides felis

Էռ լի խի ոզ ներ (գ րա նու լո-
ցի տային [ա նապ լազ մոզ] և 
մոնո ցի տային)

Ixodes ricinus, I. scapularis, I. pacificus, I. trianguliceps, Rhipicepha-
lus sanguineus, Amblyomma americanum

Տա վա րի ա նապ լազ մոզ

Ixodes ricinus, Boophiluis calcaratus, Rhipicephalus bursa, 
Rh. turanicus, Haemaphysalis sulcata, Dermacentor pictus, 
Dermacentor marginatus, Hyalomma anatolicum, H. plumbeum, 
H. scupense, Otnithodoros lahorensis, Culicidae fam., Tabanus 
spp., Chrysops spp., Sylvius spp., Hybomitra spp., Atylotus spp., 
Haematopota spp.

Ոչ խար նե րի ա նապ լազ մոզ

Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus turanicus, Hae-
maphysalis sulcata, H. otophila, Dermacentor pictus, Dermacentor 
marginatus, Hyalomma anatolicum, H. plumbeum, Ornithodoros 
lahorensis, Culicidae fam., Tabanus spp., Chrysops spp., Sylvius 
spp., Hybomitra spp., Atylotus spp., Haematopota spp., Melophagus 
ovinus

Թռ չուն նե րի է գիպ տի ա նե լոզ Argas persicus, Dermanyssus gallinae, Cimex columbarius

Տա վա րի հիդ րո պե րի կար դիտ 
(կոուդ րի ոզ)

Amblyomma hebraeum, A. variegatum, A. gemma, A. pomposum

Կեն դա նի նե րի է պե րիթ րո զոո-
նոզ ներ

Stomoxys calcitrans
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Բո րե լի ոզ ներ.

Լայ մի հի վան դու թյուն

Ixodes ricinus, I. persulcatus, I. scapularis, I. pacificus, I. uriae, I. 
trianguliceps, I. canisuga, I. ventalloi, I. hexagonus, I. dammini, 
I. frontalis, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis punctata, 
Haem. concinna, Dermacentor marginatus, D. reticulatus, D. 
andersoni, D. variabilis, Amblyomma americanum, Argas vespertil-
ionis, Bdelonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti), Aedes vexans, Ae. 
cantans, Ae. sticticus, Culex pipiens, C. molestus, Ctenophthalmus 
agyrtes, Hystrichopsylla talpae

Հա րա վային տզային ցան Amblyomma americanum

Այլ տզային բո րե լոիզ ներ

Ixodes ricinus, Rh. sanguineus, Ornithodoros alactagalis, O. errat-
icus, O. asperus, O. verrucosus, O. tartakovskyi, O. tholozani, O. 
pavlovskyi, O. turicata, O. sonari, O. papillipes, O. nereensis, O. 
coniceps, O. capensis, O. moubata, Argas persicus

Հե տա դարձ տիֆ
Ixodes ricinus, I. persulcatus, I. scapularis, I. pacificus, Rhipicepha-
lus bursa, Rh. turanicus, Pediculus humanus capitis, P. h. humanus 
(P.h. corporis), Cimex lectularius

Թռ չուն նե րի բո րե լի ոզ  
(ս պի րո խե տոզ)

Argas persicus, Dermanyssus gallinae, Stomoxys calcitrans, Cimex 
columbarius, Menoponidae fam.

Մա լա րի ա

Մա լա րի ա

Anopheles algeriensis, An. claviger, An. hyrcanus, An. gambiae, An. 
funestus, An. punctulatus, An. maculipennis, An. plumbeus, An. 
superpictus, An. sacharovi, An. labranchiae, An. atroparvous, An. 
pulcherissimus 

Բա բե զի ի դոզ ներ (Babesiidoses)

Բա բե զի ոզ ներ

Մար դու զոո նոզ բա բե զի ոզ
Ixodes scapularis, I. ricinus, I. trianguliceps, I. hexagonus, Derma-
centor marginatus, D. reticulatus

Տա վա րի բա բե զի ոզ ներ
Boophilus calcaratus, Ixodes ricinus, I. persulcatus, Rhipicephalus 
bursa, Rhipicephalus turanicus, Haemaphysalis punctata, Derma-
centor marginatus, Tabanidae fam.

Ոչ խար նե րի բա բե զի ոզ

Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus turanicus, Haemaphysalis sulca-
ta, Haem. otophila, Haem. sulcata, Haem. punctata, Dermacentor 
marginatus, D. daghestanicus, Ixodes ricinus, I. persulcatus, Hy-
alomma plumbeum, Ornithodoros lahorensis

Շ նե րի բա բե զի ոզ
Rhipicephalus bursa, Rh. sanguineus, Rh. turanicus, Dermacentor 
pictus, D. marginatus, Ixodes ricinus

Ձի ե րի պի րոպ լազ մոզ
Rhipicephalus turanicus, Rh. turanicus, Rh. rossicus, Dermacentor 
pictus, D. marginatus, Hyalomma plumbeum, H. marginatum

Խո զե րի պի րոպ լազ մոզ Rhipicephalus turanicus, Rh. sanguineus

Հյու սի սային եղ ջե րու նե րի  
բա բե զի ոզ

Dermacentor pictus, Tabanidae fam.
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Նու տա լի ոզ ներ

Ձի ե րի նու տա լի ոզ
Rhipicephalus bursa, Rh. turanicus, Rh. sanguineus, Rh. rossicus, 
Dermacentor pictus, D. marginatus, D. silvarum, Hyalomma anatoli-
cum, H. plumbeum, H. scupense, H. marginatum

Կա տու նե րի նու տա լի ոզ Haemaphysalis leachi

Թեյ լե րի ոզ ներ

Տա վա րի թեյ լե րի ոզ ներ

Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis punctata, Haem. sulcata, 
Haem. japonica, Haem. concinna, Haem. longicornis, Dermacentor 
marginatus, Hyalomma anatolicum, H. plumbeum, H. scupense, H. 
detritum, H. marginatum, H. asiaticum

Ոչ խար նե րի թեյ լե րի ոզ Haemaphysalis sulcata, Hyalomma anatolicum, H. plumbeum

Կեն դա նի նե րի այլ սպո րո զոոզ ներ

Շ նե րի լեյ կո ցի տո զոո նոզ ներ 
(լեյ կոգ րե գա րի նոզ ներ,  
հե պա տո զոո նոզ)

Rhipicephalus turanicus, Rh. sanguineus

Թռ չուն նե րի պլազ մո դի ոզ ներ 
(մա լա րի ա)

Anopheles spp., Aedes spp., Culex spp., Culiseta spp., Mansonia 
crassipes

Թռ չուն նե րի լեյ կո ցի տո զոո-
նոզ ներ

Simulium venustum, Titanopteryx maculate

Թռ չուն նե րի հե մոպ րո տե ոզ-
ներ

Lynchia maura, L. brunea, Microlynchia fusilla, Olfersia capensis

Լեյշ մա նի ոզ ներ

Phlebotomus caucasicus, Ph. kandelaki, Ph. longiductus, Ph. papa-
tasi, Ph. sergenti, Ph. tobi, Ph. transcaucasicus, Ph. neglectus, Ph. 
perniciosus, Ph. perfiliewi, Ph. ariasi, Ph. longipes, Ph. pedifer, Lut-
zomyia spp., Sergentomya spp., Musca tempestiva

Տ րի պա նո սո մոզ ներ

Ք նախտ
Glossina morsitans morsitans, G. m. centralis, G. swynnertoni, G. 
pallidipes, G. fuscipes fuscipes, G. palpalis palpalis, G.p. gambiensis, 
G. tachinoides, Stomoxys calcitrans 

Ա մե րի կյան տրի պա նո սո մոզ 
(Շա գա սի հի վան դու թյուն)

Rhodinus prolixus, Triatoma infestans, Panstrongylus megistus, Bde-
lonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti)

Կեն դա նի նե րի տրի պա նո սո մոզ ներ

Ա. Նա գա նա (կեն դա նի նե րի 
աֆ րի կյան տրի պա նո սո մոզ)

Glossina palpalis, G. tachinoides, G. morsitans morsitans, G. pal-
lidipes, G. brevipalpis, Tabanidae fam., Stomoxys calcitrans

Բ. Պա րա նա գա նա  
(գամ բի ա կան տենդ)

Glossina palpalis, G. tachinoides, G. morsitans, G. pallidipes, G. bre-
vipalpis, Tabanidae fam., Stomoxys calcitrans

Գ. Սու մա
Glossina fuscipes fuscipes, G. tachinoides, G. morsitans morsitans, 
G. palpalis

Դ. Խո զե րի տրի պա նո սո մոզ G. tachinoides, G. brevipalpis, G. morsitans morsitans
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Ե. Թռ չուն նե րի  
տրի պա նո սո մոզ ներ

Dermanyssus gallinae, Culex pipiens, Simulidae fam., Lynchia maura, 

Զ. Կեն դա նի նե րի այլ  
տրի պա նո սո մոզ ներ

Tabanidae fam., Hippobosca equina, Lipoptena caprina, Melopha-
gus ovinus

Մար դու ֆի լա րի ա տոզ ներ

Վու խե րե րի ոզ
Anopheles spp., Aedes polynesiensis, Culex pipiens, C. molestus, C. 
fatigans, Mansonia spp.

Բ րու գի ոզ Culex pipiens, Mansonia spp., Anopheles spp.

Լոաոզ Chrysops dimidiate

Օն խո ցեր կոզ

Simulium damnosum, S. sirbanum, S. neavei, S. ochraceum, S. 
exiguum, S, metallicum, S. guianense, S. oyapokense, S. sanctipauli, 
S. soubrense, S. squamosum, S. yahense, S. gateratum, S. subornat-
um, S. callidum, Odagmia spp., Boophtora spp.

Ա կան թո խեյ լո նե մոզ Culicoides spp.

Դի պե տա լո նե մոզ
Rhipicephalus sanguineus, Culicoides spp., Trichodectes canis, 
Ctenocephalides canis

Ման սո նե լոզ Rhipicephalus sanguineus, Simulium amazonicum, Culicoides furens

Կեն դա նի նե րի տա րա փո խիկ հել մին թոզ ներ

Մ սա կեր նե րի դի պի լի դի ոզ
Ctenocephalides canis, C. felis, Trichodectes canis, Felicola sub-
rostratus, Musca domestica

Տա վա րի թե լա զի ոզ ներ
Musca autumnalis, M. amica, M. domestica, M. vitripennis, M. 
larvipara, M. convexifrons, M. osiris, M. tempestiva, Morellia horto-
rum, M. simplex, Hydrotaea meteorica

Ուղ տե րի թե լա զի ոզ Musca autumnalis, M. amica

Ձի ե րի թե լա զի ոզ Musca autumnalis, M. amica, M. osiris

Խո զե րի թե լա զի ոզ Musca autumnalis, M. amica

Շ նե րի թե լա զի ոզ Musca autumnalis, M. amica, Fannia canicularis, Phortica variegate

Ձի ե րի հաբ րո նե մոզ և 
դրաշեյոզ

Musca domestica, M. tempestiva, Stomoxys calcitrans, Lyperosia 
irritans, L. exigua

Տա վա րի պա րաբ րո նե մոզ ներ Lyperosia irritans, L. titillans, Paregle alatavensis

Ձի ե րի պա րա ֆի լա րի ոզ Musca autumnalis, Haematobia atripalpis, Tabanidae fam.

Տա վա րի պա րա ֆի լա րի ոզ
Musca autumnalis, M. lusoria, M. xanthomelas, M. vitripennis, 
Tabanidae fam.

Ձի ե րի սե տա րի ոզ Aedes communis, Ae. maculatus, Culex spp.
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Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի սե տա րի ոզ ներ

Aedes caspius, Ae. vexans, Culex pipiens

Եղ ջե րու նե րի սե տա րի ոզ Stomoxys calcitrans

Կեն դա նի նե րի սե տա րի ո-
զային գոտ կային պա րա լիզ

Armigeres obturbans

Ձի ե րի օն խո ցեր կոզ ներ
Anopheles spp., Culicoides stigma, C. nubeculosus, Simulium gater-
atum, S. subornatum, Odagmia spp., Boophtora spp.

Տա վա րի օն խո ցեր կոզ ներ
Simulium gateratum, S. subornatum, Odagmia spp., Boophtora 
spp., Simuliidae fam.

Տա վա րի ստե ֆա նո ֆի լաի ոզ-
ներ

Stomoxys calcitrans, Haematobia stimulans, Lyperosia irritans, L. 
titillans

Մ սա կեր նե րի դի րո ֆի լա րի-
ոզ ներ

Aedes caspius, Ae. vexans, Ae. togoi, Ae. geniculatus, Ae. albopictus, 
Ae. loreicus, Culex pipiens, C. molestus, Anopheles maculipennis, 
Mansonia spp., Stegomyia fasciata

Մ սա կեր նե րի դի պե տա լո-
նեմոզ

Rhipicephalus sanguineus, Hippobosca longipennis, Aedes spp., 
Trichodectes canis, Felicola subrostratus

Ուղ տե րի դի պե տա լո նե մոզ Aedes detritus, Culicoides spp.

Ձի ե րի դի պե տա լո նե մոզ Hippobosca equine

Պայ մա նա կան (ֆա կուլ տա տիվ) տա րա փո խիկ վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ

Զոո նոզ ժան տախտ

Pulex irritans, Xenopsylla cheopis, Ceratophylus fasciatus, Oropsylla 
silativi, Ixodes ricinus, I. crenulatus, Boophilus annulatus, Rhipicepha-
lus bursa, Haemaphysalis otophila, Haem. sulcata, Haem. warburtoni, 
Haem. numidiana, Dermacentor marginatus, Hyalomma aegyptium, H. 
scupense, Ornithodoros tartakovskyi, O. alactagalis, Bdelonyssus bacoti 
(Ornithonyssus bacoti), Laelaps algericus, Simulidae fam.

Սի բի րախտ

Rhipicephalus haemaphysaloides, Rh. bursa, Haemaphysalis spinose, 
Aedes spp., Simulidae fam., Hybomitra spp., Atylotus spp., Tabanus spp., 
Haematopota spp., Chrysops spp., Musca domestica, Stomoxys calci-
trans, Lyperosia irritans, Calliphora vicina, Hippobosca equina, Hae-
matopinus suis, Aphaniptera ord., Cimex lectularius

Տու լա րե մի ա

Ixodes laguri, Boophilus annulatus, Hyalomma aegyptium, Ixodes rici-
nus, I. redikorzevi, Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis otophila, Haem. 
sulcata, Haem. concinna, Dermacentor marginatus, D. pictus, D. retic-
ulatus, D. nuttali, D. variabilis, D. andersoni, Amblyomma americanum, 
Ornithodoros lahorensis, Bdelonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti), 
Hirstionyssus latiscutatus (H. musculi), H. isabellinus, Laelaps hilaris, 
Hypelaelaps amphibius, Hypoaspis bregetovae, Anopheles hyrcanus, A. 
maculipennis, Aedes aegypti, Culex molestus, C. apicalis, Mansonia spp., 
Eusimulium pusillum, Titanopteryx maculata, Culicoides pulicaris, Taba-
nus spp., Chrysops discalis, Hybomitra spp., Atylotus spp., Haematopota 
spp., Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Scatophaga stercoraria, 
Xenopsylla cheopis, Ceratophylus fasciatus
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Քյու տենդ

Ixodes ricinus, I. crenulatus, I. trianguliceps, I. frontalis, I. redikorzevi, 
Rhipicephalus bursa, Rh. sanguineus, Rh. turanicus, Haemaphysalis 
concinna, Haem. inermis, Haem. punctata, Haem. numidiana, Derma-
centor reticulatus, D. marginatus, Hyalomma aegyptum, H. plumbeum, 
H. scupense, H. detritum, Amblyomma spp., Ornithodoros lahorensis, 
O. tartakovskyi, O. turicata, Argas vulgaris, A. persicus, Dermanyssus 
gallinae, D. passerinus, D. americanus, Liponyssoides sanguineus (Allo-
dermanyssus sanguineus), Bdellonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti), 
Hirstionyssus latiscutatus (H. musculi), H. criceti, Hybomitra staegeri, 
Xenopsylla cheopis, Ceratophylus fasciatus

Տա վա րի վա րա կիչ 
(ռիկետ ցի ալ) կե րա տո-
կոնյունկ տի վիտ

Musca domestica, M. autumnalis, Stomoxys calcitrans

Կեն դա նի նե րի հե մո բար տո նե լոզ ներ

Տա վա րի հե մո բար տո նե լոզ Ixodes ricinus

Ոչ խար նե րի հե մո բար տո նե լոզ
Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma anatoli-
cum, H. plumbeum, Anopheles spp., Stomoxys calcitrans, 
Melophagus ovinus

Մ սա կեր նե րի հե մո բար տո նե լոզ Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis

Ֆե լի նոզ կամ « կատ վի ճանկ ռոց նե րի 
հի վան դու թյուն»

Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Phlebotomus 
spp., Ctenocephalides felis

Պե րու վյան գորտ նուկ (Օ ռո յա տենդ) Lutzomyia noguchi, L. verrucarum, Aphaniptera ord.

Վի րու սային հե մո ռա գիկ տեն դեր

Օմս կի հե մո ռա գիկ տենդ
Dermacentor marginatus, D. pictus, Gamasoidea spp., 
Mansonia richardii, Aphaniptera ord.

Կո րե ա կան հե մո ռա գիկ տենդ
Bdelonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti), Hypoaspis 
bregetovae

Ար գեն տի նա կան կամ Խու նին հե մո ռա-
գիկ տենդ

Gamasoidea spp.

Ռիֆտ հով տի տենդ

Aedes vexans, Ae. caspius, Ae. mcintosh, Ae. ochraceus, Ae. 
cabbalus, Ae. circumluteolus, Culex tritaeniorhynchus, C. 
pipiens, C. antennatus, C. perexiguus, C. zombaensis, C. 
quinquefasciatus, C. theileri, Culiseta melanura, Mansonia 
spp., Eretmapodites chrysogaster.

Կեն դա նի նե րի այլ պայ մա նա կան տա րա փո խիկ վա րակ ներ

Խո զե րի աֆ րի կա կան ժան տախտ

Ornithodoros alactagalis, O. erraticus, O. asperus, O. ver-
rucosus, O. sonari, O. papillipes, O. moubata, O. savignyi, 
Ixodidae fam., Culicidae spp., Culicoides spp., Tabanus 
spp., Haematopota spp., Haematopinus suis

Ձի ե րի աֆ րի կա կան ժան տախտ
Culicoides imicola, C. bolitinos, Culex spp., Aedes spp., 
Anopheles spp.
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Տա վա րի ժան տախտ Simulidae fam., Musca domestica

Տա վա րի սպուն գան ման  
էն ցե ֆա լո պա թի ա

Ixodidae spp.

Ոչ խար նե րի վա րա կիչ հարբ խային 
տենդ (բ լու թանգ)

Culicoides spp., Stomoxys calcitrans, Melophagus ovinus, 
Ixodidae fam.

Ձի ե րի վա րա կիչ սա կա վա րյու նու թյուն
Aedes spp., Culex spp., Culicoides spp., Tabanus mac-
ulicornis, Chrysops spp., Haematopota spp., Hybomitra 
japonica, Atylotus spp., Stomoxys calcitrans, Bovicola equi

Լիմ ֆո ցի տային խո րի ո մե նին գիտ

Bdellonyssus bacoti (Ornithonyssus bacoti), Hirstionyssus 
latiscutatus (H. musculi), H. isabellinus, Haemogamasus 
nidi, laelaps agilis, Hypoerlaelaps arvalis, Aedes albopic-
tus, Ae. aegypti, Culex pipiens

Նյու քաս լի հի վան դու թյուն
Ixodidae fam., Argas persicus, Dermanyssus gallinae, 
Musca domestica, Fannia canicularis, Menoponidae fam., 
Philopteridae fam., Cimex columbarius

Տա վա րի բեզ նոի տի ոզ Tabanidae fam., Stomoxys calcitrans, Lyperosia spp.

Սու ռա (Սու-աու ռու)
Hybomitra erberi, H. acuminate, H. nigrivitta, Tabanus 
spp., Chrysops spp., Haematopota spp., Atylotus spp.,  
Stomoxys calcitrans
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 Փո խան ցո ղով պայ մա նա վոր ված հի վան դու թյուն նե րի ո լոր տում ըն դուն-
ված ի րա վա կան ակ տեր մշակ ված Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
հի վան դու թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման ազ գային կենտ րո նի 
կող մից

1. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 03.05.2011թ. « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում մա լա րի այի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյուն» ՍԿ 
N3.1.1-020-11 սա նի տա րա հա մա ճա րա կային կա նոն նե րը և նոր մե րը հաս-
տա տե լու մա սին N 04-Ն հրա ման

2. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 05.02.2016թ. «Զի կա տեն դի դեմ 
պայ քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» N 313-Ա հրա ման

3. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 11.03.2011թ. « Մա լա րի այի ախ տո րոշ-
ման և մա լա րի այով հի վանդ նե րի վար ման ու ղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա-
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Նկար 15. Պապատաչի տենդի տարածվածությունն ըստ շճատիպերի՝  
T (տոսկանա), S (սիցիլիական), N (նեապոլիտանական)

Նկար 16. Ֆլեբոտոմուս (Phlebotomus) ցեղի մլակ



Նկար 17. Ռիֆտ հովտի տենդի բռնկումներ (կապույտով) և  
սպորադիկ դեպքեր (կանաչով) արձանագրած երկրները



Նկար 18. Տզային էնցեֆալիտի տարածվածությունը Եվրոպայում և Ասիայում

Նկար 19. Ixodidae ընտանիքի տիզն արյունածծման ընթացքում



Նկար 20. Օմսկի հեմոռագիկ տենդ հիվանդության տարածվածությունը

Նկար 21. Արևմտյան Նեղոսի տենդի գլոբալ տարածվածությունը
* (Վարդագույնով նշված են մարդկանց հիվանդության կամ շճադրական դեպքեր արձանագրած 

երկրները, կապույտով՝ կենդանիների/մոծակների դեպքեր, մոխրագույնով` տվյալները բա ցա
կայում են/ոչ դրական: Սև գծերը ներկայացնում են ԱՆՏ հիմնական փոխանցող մոծակ նե  րի 
տարածվածությունը, կետագծերը՝ ծայրահեղ կլիմայական պայմաններով վայրերը, որ տեղ 
մոծակները բացակայում են)։



Նկար 22. Ճապոնական էնցեֆալիտի տարածվածությունը

Նկար 23. Քյու տենդի փոխանցումը



Նկար 24. Coxiella burnetti ռիկեցիաները 
էլեկտրոնային մանրադիտակով

Նկար 25. Օղակաձև էրիթեմա, դեմքի մկանների կաթվածահարություններ և 
հոդաբորբ՝ Լայմի հիվանդության ժամանակ

Նկար 26. Մալարիայի հիվանդացությունն աշխարհում՝ 1000 բնակչի հաշվարկով



Նկար 27. Anopheles 
ցեղի մոծակը

Նկար 28. Մալարիայի մակաբույծի կենսացիկլը



Նկար 29. Լեյշմանիոզի համաճարակային իրավիճակն աշխարհում

Նկար 30. ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանի ընդերային լեյշմանիոզի առումով 
տեղաճարակային երկրները



Նկար 31. Ընդերային լեյշմանիոզի դեպքերի տարածվածությունը Հայաստանում

Նկար 32. Ընդերային լեյշմանիոզի դեպքերը վայրի շնազգիների և  
շների շրջանում, 2018թ.



Նկար 33. Ընդերային լեյշմանիոզով հիվանդ՝ արտահայտված 
հեպատոսպլենոմեգալիայով (ձախից), ոսկրածուծի բիոպսիայի ասեղ (աջից՝ 

վերևում) և ոսկրածուծի քսուքը՝ լեյշմանիայի ամաստիգոտներով (ձախից՝ ներքևում)

Նկար 34. Վաղ թմբիկային 
շրջան

Նկար 35.  
Հանգույց

Նկար 36.  
Վահանիկ

 Նկար 37.  
Խոցոտված հանգույց

Նկար 38.  
Արբանյակային 

թմբիկներով հանգույց



Նկար 39.  
Բազմաթիվ խոցեր 

Նկար 40.  
Սերմնացրված ՄԼ

Նկար 41.  
Ատրոֆիկ սպի 

Նկար 42.  
L. tropica -ով 

առաջացած խոց

Նկար 43.  
L. major-ով 

հարուցված խոց

Նկար 44. L.infantum-ով 
հարուցված խոց

Նկար 45.  Մաշկալորձա-
թաղանթային լեյշմանիոզ



Նկար 46. Լեյշմանիոզի կլինիկական ախտանշանները շների մոտ

Նկար 47. Տրիպանոսոմաները և ցեցե ճանճը

Նկար 48. Տրիպանոսոմայի կենսացիկլը



Նկար 49. Տրիպանոսոմա կրուզի (Trypanosoma cruzi) և  
տրիատոմային փայտոջիլ

Նկար 50. Տրիպանոսոմա կրուզի (Trypanosoma cruzi)  
կենսական ցիկլը



Նկար 51. Ավշային ֆիլարիատոզների աշխարհագրական  
տարածվածություն

Նկար 52. Wuchereria bancrofti և Brugia malayi միկրոֆիլարիաներն  
արյան պատրաստուկներում



Նկար 53. Wuchereria bancrofti և Brugia malayi մակաբույծների  
կենսական ցիկլը 

Նկար 54. Ավշային ֆիլարիատոզով հիվանդ



Նկար 55. Loa loa-ի կենսացիկլը

Նկար 56. Օնխոցերկոզների տարածվածությունը

Տեղաճարակային երկրներ, որոնք կանխարգելիչ քիմիաթերապիայի (ԿՔ) կիրառման կարիք չունեն

Տեղաճարակային երկրներ, որոնք չեն կիրառում ԿՔ

Երկրներ, որոնք հաստատել են փոխանցման էլիմինացիան

Երկրներ, որոնք դիմել են ԱՀԿ փոխանցման խզումը հաստատելու համար

Տեղաճարակային երկրներ, որոնք կանխարգելիչ քիմիաթերապիան կիրառել են 

երկրի ոչ ամբողջ տարածքում

Տեղաճարակային երկրներ, որոնք կանխարգելիչ քիմիաթերապիան կիրառել են 

երկրի ամբողջ տարածքում

Ոչ տեղաճարակային երկրներ

Տվյալներ չկան



Նկար 57. Onchocerca volvulus-ի կենսացիկլը

Նկար 58.  
Simulium ցեղի մժեղը

Նկար 59. Միկրոֆիլարիաներն 
անցնում են ցանցաթաղանթի 

վրա նաև կոպերը սնուցող 
արյունատար անոթներով



Նկար 60. Բժիշկը վերցնում է 
մաշկի կտրվածքի նմուշ  

բիոպսիայի համար՝ ասեղի 
միջոցով բարձրացնելով մաշկը 

և կտրելով հերձադանակով

Նկար 61. Բժիշկը մաշկի նմուշը 
վերցնում է հատուկ գործիքի 

միջոցով

Նկար 62. Dirofilaria immitis-ի կենսացիկլը
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