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ԲՐՈՒՑԵԼՈԶ 

Հոմանիշներ` մալթայական, միջերկրական, նեապոլիտանական, կիպրոսական, ալիքանման 

տենդ, Բրյուսի սեպտիցեմիա, Բանգի հիվանդություն, Տրաումի հիվանդություն: 

Բրուցելոզը (Brucellosis) զոոնոզ ինֆեկցիոն-ալերգիկ հիվանդություն է` քրոնիկ ընթացքի 

հակումով: Բնորոշվում է երկարատև տենդով, հենաշարժական, սիրտ-անոթային, նյարդային, 

միզասեռական և այլ համակարգերի ախտահարումով: 

Պատմական տեղեկություններ 

Մարդկանց մոտ հիվանդության ուսումնասիրության սկիզբը դրվել է Ջ.Մարստոնի 

կողմից`1859թ. Մալթա կղզում: Այդ ժամանակ այն անվանվել է «մալթայական տենդ»: 1886թ. 

Դ.Բրյուսը մահացած մարդու փայծաղից հայտնաբերել է «մալթայական տենդի» հարուցիչը և 

անվանել այն Micrococcus melitensis: Տաս տարի անց Ա Ռայտը և Դ.Սեմպլն ապացուցել են,որ 

«մալթայական տենդով հիվանդների շիճուկը» տալիս է ագլյուտինացիայի ռեակցիա M.melitensis հետ: 

Այդ ժամանակվանից այդ ռեակցիան, Ռայտի ռեակցիա անվանմամբ լայն տարածում գտավ 

բրուցելոզի շճախտորոշման մեջ: Դանիացի գիտնականներ Բ.Բանգը և Վ.Ստրիբոլդը վիժած կովի 

հարպտղային ջրերից անջատել են միկրոօրգանիզմը և անվանել Bruceiia abortus bovis. 

1914թ. Ջ.Թրաումը խոզի պտղից անջատել է խոզերի վիժման պատճառ հանդիսացող վարակի 

հարուցիչը` Br.abortus suis. Մի քանի տարի անց կովերի, այծերի, խոզերի և ոչխարների վիժման 

պատճառ հանդիսացող վարակի հարուցիչները միավորել են բրուցելաների խմբում, իսկ 

հիվանդությունն անվանել «բրուցելոզ»: 1957թ. ԱՄՆ-ում առնետներից անջատել են բրուցելաներին 

շատ նման միկրոօրգանիզմներ և առանձնացրել նոր տեսակ` Brucella neotomae. Տարիներ անց 

Մեխիկոյում բրուցելաների շարքին են դասել միկրոօրգանիզմների նոր տեսակներ` ոչխարների մոտ 

էպիդիդիմիտ առաջացնող բրուցելաներ (Br.ovis) և շներից ստացված կուլտուրաներ (Br.canis). 

Էթիոլոգիա 

Ներկայումս հայտնի է բրուցելոզի հարուցչի 6 հիմնական տեսակ` Br.melitensis, Br.abortus bovis, 

Br.abortus suis, Br.neotomae, Br.canis, Br.ovis:  

Br.melitensis-ի հիմնական կրող են հանդիսանում ոչխարները և այծերը, Br.abortus bovis-ը 

հիմնականում ախտահարում է խոշոր եղջերավոր անասուններին, Br.abortus suis-ը` խոզերին, 

Br.neotomae-ն` մացառուտային և ամայի տարածքների առնետներին, Br.canis-ը` շներին, Br.ovis-ը` 

ոչխարներին: Բրուցելաների յուրաքանչյուր տեսակ իր հերթին ստորաբաժանվում է մարդու համար 

տարբեր ախտածնությամբ բիոտիպերի: Br.neotomae-ն  և Br.ovis-ը  մարդու համար ախտածին չեն:  

Մորֆոլոգիապես բրուցելաներն իրարից չեն տարբերվում: Մանրէները կլոր են կամ օվալաձև, 

ունեն 0,3-0,6 մկմ չափեր, գրամբացասական են, աճում են սովորական միջավայրերի վրա: 

Օրգանիզմից ցանքսի դեպքում ստացած առաջին սերունդները դանդաղ են աճում (2-4 շաբաթ), 
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վերացանքսի ժամանակ աճն արագանում է: Հակաբիոտիկների ազդեցության ներքո բակտերիաները 

վերափոխվում են L-ձևերի: Բրուցելաները բնորոշվում են ներթափանցման բարձր ունակությամբ և 

ներբջջային մակաբուծության հատկությամբ: Մանրէների քայքայման դեպքում անջատվում է 

էնդոտոքսին: Հարուցիչն անկայուն է արտաքին միջավայրում` 600C պայմաններում ոչնչանում են 30 

րոպեի ընթացքում, եռացնելիս` անմիջապես, կայուն են ցածր ջերմաստիճանների, անկայուն` արևի 

ճառագայթների ուղղակի ազդեցության և սովորական ախտահանիչ նյութերի աշխատանքային 

խտությունների նկատմամբ:   

Համաճարակաբանություն 

Բրուցելոզը տիպիկ զոոնոզ ինֆեկցիա է՝ վարակման բազմազան ուղիներով և արտահայտված 

մասնագիտական բնույթով: Մարդը չի կարող լինել վարակի աղբյուր, քանի որ հանդիսանում է 

կենսաբանական «փակուղի»: Վարակի աղբյուր են հանդիսանում մանր և խոշոր եղջերավոր 

անասունները, խոզերը, որոշ վայրերում՝ նաև հյուսիսային եղջերուները: Մարդու համար առավել 

կարևոր համաճարակաբանական նշանակություն ունեն մանր եղջերավոր անասունները` Br.melitensis 

օբլիգատ ախտածին լինելու պատճառով: Բրուցելոզի էպիզոոտիաներն այծերի և ոչխարների մոտ 

հանդիսանում են բռնկումների պատճառ մարդկանց պոպուլյացիայում: Br.abortus bovis և Br.abortus 

suis ավելի քիչ ախտածին են մարդու համար, այդ պատճառով խոշոր եղջերավոր անասունները և 

խոզերն ունեն ավելի քիչ համաճարակաբանական նշանակություն: 

Տարբեր տեսակի հիվանդ և առողջ անասունների համատեղ պահելու և արածացնելու դեպքում 

տեղի է ունենում փոխանակում տարբեր տիպի բրուցելաներով: Այս դեպքում մեծ 

համաճարակաբանական նշանակություն ունի Br.melitensis-ի միգրացիան մանր եղջերավոր 

անասուններից դեպի խոշոր եղջերավոր անասուններ և այլ կենդանիներ:  

Կենդանիների մոտ հղիության ժամանակ բրուցելոզը հիմնականում առաջացնում է վիժում:Այս 

դեպքում պտղի հյուսվածքներում, թաղանթներում, պտղաջրերում և ընկերքում առկա է հարուցչի մեծ 

քանակ: Կենդանիների մոտ հարուցիչներն արտազատվում են մեզով, արտաթորանքով և կաթով, իսկ 

վիժումների դեպքում` նաև պտղաջրերով:  

Վարակի փոխանցման գործում մեծ համաճարակաբանական նշանակություն ունեն միսը և հում 

կաթնամթերքը (կաթ, ոչխարի պանիր): Հում կաթնամթերքում հարուցիչները պահպանվում են 15-60 

օր, մսի մեջ` մինչև 20 օր: Հիվանդ կենդանիների բրուցելաներ պարունակող արտաթորանքներով 

աղտոտվում են բուրդը, կերը, գոմափռոցը, ջուրը, հողը, որոնք կարող են հանդիսանալ հարուցչի 

փոխանցման գործոն:  

Մարդու վարակումը սովորաբար տեղի է ունենում ալիմենտար կամ կոնտակտային 

ուղիով:Հնարավոր է նաև վարակի փոխանցման աէրոգեն մեխանիզմը, ինչը պայմանավորված է 

մանրէների ներթափանցումով շնչուղիներ բրդի, գոմաղբի, հողի և գոմափռոցի փոշու մասնիկների 
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հետ: Բրուցելոզի ինտենսիվ օջախներում մարդու վարակման հիմնական ուղի է հանդիսանում 

կոնտակտայինը: Այս դեպքում մանրէները թափանցում են կենդանիներին խնամող և կենդանական 

ծագման հումք մշակող անձանց մաշկային ծածկույթներով: 

Բրուցելոզով հիվանդացության կապը հիվանդ կենդանիների և անասնաբուծական մթերքի հետ 

պայմանավորում է այս վարակի մասնագիտական բնույթը: Հիվանդների հիմնական մաս են կազմում 

անասնաբուծարանների և կենդանական հումք մշակող ձեռնարկությունների աշխատողները: 

Հիվանդացածների 90%-ը  երիտասարդ և միջին տարիքի անձիք են, ովքեր առավել հաճախ են շփվում 

վարակի աղբյուրի հետ: Էնզոոտիկ օջախներում հիվանդության աճը կապված է կենդանիների 

ծննդաբերության ժամանակաշրջանի հետ:  

Իմունիտետը լարված չէ, կարճատև է, միջինը տևում է 6-9 ամիս: Այն խիստ սպեցիֆիկ չէ, որը  

հնարավորություն է տալիս մարդկանց պատվաստել ցածր վիրուլենտությամբ օժտված Br.bovis 

տեսակի շտամով, առաջացնելով իմունիտետ Br.melitensis-ի նկատմամբ:  

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Բրուցելաները, ներթափանցելով մարդու օրգանիզմ մաշկի կամ լորձաթաղանթների միջոցով, 

կլանվում են մակրոֆագերի կողմից, որոնցում բազմանում են և ավշի հոսքով թափանցում ռեգիոնար 

ավշային հանգույցներ,այնուհետև ավշային և արյունատար անոթներով տարածվում են ամբողջ 

օրգանիզմով:  

Բրուցելոզի պաթոգենեզի սխեման ներառում է վարակի 5 փուլ` լիմֆոգեն, հեմատոգեն, 

բազմաօջախային տեղակայմանև ախտահարման, արտաօջախային սերմնացրման և մետամորֆոզի 

փուլ: Առանձին փուլերի արտահայտվածությունը և դրանց հաջորդականությունը կախված է 

օրգանիզմի անհատական առանձնահատկություններից, վարակի մուտքի դռներից, հարուցչի 

տեսակից և քանակից, վարակման պայմաններից:  

Պաթոգենեզի առաջին փուլը հարուցիչների թափանցումն է ռեգիոնար ավշային հանգույցներ 

(լիմֆոգեն ներթափանցման և լիմֆոռեցեպտորային գրգռման փուլ), որը համապատասխանում է 

հիվանդության գաղտնի շրջանին: Ախտաբանական պրոցեսի հետագա զարգացումը կախված է 

հարուցչի վարակիչ դոզայից և օրգանիզմի պաշտպանողական մեխանիզմներից: Բրուցելաները 

կարող են երկարատև պահպանվել ավշային հանգույցներում`առաջացնելով օրգանիզմի 

իմունաբանական վերակառուցում, առանց որևէ կլինիկական արտահայտումների (առաջնային 

լատենցիա): Մանրէների զգալի կուտակման դեպքում (անավարտ ֆագոցիտոզի հետևանքով) 

ավշային հանգույցները դառնում են հարուցչի ռեզերվուար, որտեղից բրուցելաները կարող են 

թափանցել արյան մեջ և տարածվել ամբողջ օրգանիզմով (հեմատոգեն տարածման, առաջնային 

գեներալիզացիայի փուլ): Սա կլինիկորեն համապատասխանում է հիվանդության սուր շրջանին, 
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արտահայտվում է տենդով, դողով, առատ քրտնարտադրությամբ, միկրոպոլիադենիտով և այլ 

ախտանիշներով:  

Արյան մեջ հարուցիչները կլանվում են տարբեր օրգանների (լյարդ, փայծաղ, ոսկրածուծ) 

մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգի բջիջների կողմից` դրանցում մետաստատիկ օջախների 

ձևավորմամբ (բազմաօջախային տեղակայման փուլ): Հարուցչի գեներալիզացիայի և ինֆեկցիոն 

մետաստատիկ օջախների ձևավորման հետ միաժամանակ տեղի է ունենում օրգանիզմի իմունո-

ալերգիկ վերափոխում, որով պայմանավորված է հիվանդության պաթոգենեզը և 

պաթոմորֆոլոգիական պատկերը:  

Բրուցելոզը պատկանում է այն ինֆեկցիոն հիվանդություներին, որոնց դեպքում իմունային 

պատասխանը չի ապահովում օրգանիզմի բակտերիաբանական մաքրումը հիվանդների զգալի մասի 

մոտ: Բրուցելաները երկարատև պահպանվում են մետաստատիկ օջախներում, որոնցից տեղի է 

ունենում հարուցչի բազմակի կրկնվող սերմնացրում՝ ռեակտիվ-ալերգիկ փոփոխությունների և 

քրոնիկ պրոցեսի զարգացումով (արտաօջախային սերմնացրման և ռեակտիվ-ալերգիկ 

փոփոխությունների փուլ): Հիվանդության էնդեմիկ օջախներում հաճախ տեղի է ունենում 

սուպերինֆեկցիա, որը հանդիսանում է լրացուցիչ գործոն, նպաստելով հիվանդության սրացումերի, 

ախտադարձերի և քրոնիզացիայի զարգացմանը: Քրոնիկ ընթացքը, ուղեկցվելով հարուցչի բազմակի 

գեներալիզացիայիով մետաստատիկ օջախներից, հիվանդությանը հաղորդում է քրոնիոսեպսիսի 

բնույթ: Հարուցչի և դրա կենսագործունեության արգասիքների երկարատև ազդեցությունը օրգանների 

և հյուսվածքների վրա պայմանավորում է օրգանիզմի իմունո-ալերգիկ վերակառուցումը, ենթասուր և 

քրոնիկ բրուցելոզին բնորոշ արտահայտումնրի կոմպլեքսը: Կլինիկական նկարագրում սուր 

բրուցելոզին բնորոշ նշաններին միանում են տարբեր տեղակայման օջախային ախտահարումներ: 

Այս շրջանում իջնում է արյունից բրուցելաների անջատման հավանականությունը, հայտնաբերվում 

են դրական ալերգիկ փորձեր (Բյուրնեի փորձ): Հիվանդության այս փուլում հնարավոր է 

բրուցելաների L-ձևերի անջատումն արյունից: 

Հաջորդ փուլը (ռեզիդուալ մետամորֆոզի փուլ) համապատասխանում է բրուցելոզի ելքին, 

ավարտվելով ախտահարված օրգաններում և հյուսվածքներում բորբոքային օջախների լրիվ 

ներծծումով կամ կայուն անդարձելի սպիական փոփոխությունների ձևավորումով: 

Պաթանատոմիական փոփոխությունները պոլիմորֆ են: Փոփոխությունները հիմնականում 

հայտնաբերվում են տարբեր օրգանների շարակցական հյուսվածքում, որոնց բնույթը և 

արտահայտման աստիճանը կախված է ախտաբանական պրոցեսի զարգացման փուլից: 

Հիվանդության սուր փուլում առաջանում են էքսուդատիվ-բորբոքային փոփոխություններ ավշային 

հանգույցներում և ներքին օրգաններում (լյարդ, փայծաղ, ոսկրածուծ)` շճային բորբոքման 

զարգացումով: Զարգանում է ինֆեկցիոն-ռեակտիվ վասկուլիտ: Ենթասուր և քրոնիկ փուլում 
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գերակշռում են պրոդուկտիվ-բորբոքային փոփոխությունները` սպեցիֆիկ բրուցելոզային 

գրանուլեմաների առաջացումով առավելապես հենաշարժական, նյարդային, սեռական 

համակարգերում: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տևում է 7-30 օր: Հիվանդության կլինիկական արտահայտումները բավական 

պոլիմորֆ են և կարող են տարբեր լինել ինչպես ընթացքի տևողությամբ, այնպես էլ` ախտանիշների 

բազմազանությամբ: 

Վարակի օջախում հաճախ հանդիպում է լատենտ բրուցելոզը (առաջնային երկարատև 

լատենցիա), որի դեպքում վարակված անձանց մոտ բրուցելաները գտնվում են« «նիրհող» վիճակում, 

առաջացնելով օրգանիզմի իմունաալերգիկ վերակառուցում: Սակայն կլինիկական մանրակրկիտ 

հետազոտման ժամանակ հիվանդների մի մասի մոտ կարելի է հայտնաբերել հիվանդության որոշ 

ախտանիշներ` ավշային հանգույցների մեծացում, նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ 

խանգարումներ, լյարդի և փայծաղի մեծացում: Այդ անձանց մոտ շճաբանական ռեակցիաները և 

Բյուրնեի մաշկա-ալերգիկ փորձը դրական են:   

Բրուցելոզի մանիֆեստային ձևերն արտահայտվում են երկարատև տենդով, դողով, առատ 

քրտնարտադրությամբ, հեպատոսպլենոմեգալիայով, հենաշարժական, նյարդային, սիրտ-անոթային, 

միզասեռական և օրգանիզմի այլ համակարգերի ախտահարումով: Առկա է բրուցելոզի մի քանի 

դասակարգում, որոնք հիմնված են այս վարակի արտահայտման առանձնահատկությունների վրա: 

1985թ. Ե.Բելոզերովը, որը երկար տարիներ Ղազախստանում աշխատել է melitensis բրուցելոզով 

հիվանդների հետ, առաջարկել է հիվանդության հետևյալ դասակարգումը` 

 սուբկլինիկական (Բյուրնեի փորձին «դրական պատասխանող» անձանց մոտ) 

 կլինիկորեն արտահայտված ձևեր` սուր, ենթասուր, քրոնիկ 

 քրոնիկ` կոմպենսացված, սուբկոմպենսացված և դեկոմպենսացված (նշելով օգանների 

ախտահարումները) 

 սուպերինֆեկցիա 

 ռեինֆեկցիա 

 ռեզիդուալ բրուցելոզ (մնացորդային երևույթներ) 

Սուր և ենթասուր բրուցելոզը հաճախ սկսվում է պրոդրոմալ շրջանով 3-5 օր տևողությամբ, 

արտահայտվելով տկարությամբ, ընդհանուր թուլությամբ, տրամադրության անկումով, ֆիզիկական և 

մտավոր դյուրհոգնելիությամբ, թույլ գլխացավով և ախորժակի վատացումով: 

Պրոդրոմալ շրջանի վերջում ավելանում են ինտոքսիկացիայի երևույթները: Զարգանում են 

հիվանդության հիմնական կլինիկական ախտանիշները, ինչպիսիք են դողէրոցքով և առատ 

քրտնարտադրությամբ ուղեկցվող տենդը, հեպատոսպլենոմեգալիան: Տենդը երկարատև է, 
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հիվանդության ծաղկման շրջանում` ռեմիտվող բնույթի՝ բարձրացումով ցերեկային կամ երեկոյան 

ժամերին: Այն կարող է ունենալ ալիքաձև և ընդմիջվող բնույթ կամ արտահայտվել երկարատև 

սուբֆեբրիլիտետով: 

Չնայած տենդի երկարատևությանը և արտահայտվածությանը, հիվանդների վիճակը չի 

խանգարվում, ինքնազգացողությունը մնում է բավարար, հաճախ դիտվում է էյֆորիա և 

շատախոսություն:  

Սուր բրուցելոզի դեպքում դիտվում է թեթև դող (երբեմն` դողէրոցք) օրվա ընթացքում մեկ կամ 

մի քանի անգամ: Դողի սկզբում մարմնի ջերմությունը երբեմն իջնում է նորմայից ցածր, այնուհետև 

առաջանում է տաքության զգացողություն, չորություն բերանում, այնուհետև մարմնի ջերմությունն 

աստիճանաբար բարձրանում է: Ամեն անգամ դողը և ջերմության բարձրացումն ավարտվում է առատ 

քրտնարտադրությամբ: 

Ավշային հանգույցները, հատկապես պարանոցային և անութային մեծանում են մինչև 3 սմ, 

անցավ են և միաձուլված չեն շրջակա հյուսվածքների հետ: 

Հիվանդների մեծ մասի մոտ նկատվում է սրտի սահմանների չափավոր լայնացում դեպի ձախ, 

տոների խլացում, սիստոլիկ աղմուկ գագաթի շրջանում, ծանր դեպքերում հայտնաբերվում է 

միոկարդիտ, էնդոկարդիտ, պերիկարդիտ: Զարկերակային և երակային ճնշումն իջած է, պուլսի 

հաճախականությունը համապատասխանում է մարմնի ջերմությանը: Որոշ հիվանդների մոտ 

նկատվում է պուլսի դիկրոտիա (երկատում), երբեմն` էքստրասիստոլիա: Բարձրանում է 

մազանոթների թափանցելիությունը:  

Հիվանդության սուր ընթացքի ժամանակ տոքսիկո - սեպտիկ պրոցեսի զարգացմանը զուգահեռ 

հայտնաբերվում են փոփոխություններ շնչառական օրգանների կողմից` վերին շնչուղիների 

կատառալ բորբոքում, բրոնխիտ, բրոնխոպնևմոնիա, բրոնխոադենիտ: Լյարդը և փայծաղը մեծացած 

են, փափուկ, շոշափելիս ցավոտ: Լյարդի ախտահարման ժամանակ հաճախ դիտվում են նքացող 

ցավեր աջ թուլակողում: 

Հիվանդության ծաղկման շրջանում նյարդային համակարգի ախտահարման մասին վկայում են 

գլխացավը, գրգռվածությունը, էմոցիոնալ անկայունությունը, դյուրհոգնելիությունը, քնի 

խանգարումը: Բրուցելոզի ծանր ձևերի դեպքում դիտվում է պսիխիկայի խանգարում, մենինգիտի և 

մենինգիզմի երևույթներ: Մենինգիտի ընթացքը սովորաբար ձգձգվող է, առանց ընդհանուր ուղեղային 

երևույթների և մենինգեալ ախտանիշների հստակ արտահայտվածության: Միայն առանձին 

դեպքերում մենինգիտն ընթանում է վառ ախտանիշներով: 

Սուր բրուցելոզի դեպքում հենաշարժական համակարգն ախտահարվում է միայն հիվանդների 

մի մասի մոտ կարճատև հոդացավերի ձևով, որոնք արագ անհետանում են ինտոքսիկացիայի 

նշանների հետ միասին:  
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Հիվանդության ուշ ժամկետներում առաջանում են օրգանիզմի իմունո-ալերգիկ 

վերակառուցման կլինիկական նշաններ: 

Հիվանդների հիմնական մասի մոտ առկա է ենթասուր և քրոնիկ ընթացքի հակում: Դրան կարող 

են նպաստել ուշացած ախտորոշումը և բուժումը: Անցկացրած էթիոտրոպ բուժումից հետո 

հիվանդների օրգանիզմում, նույնիսկ կլինիկական նշանների լրիվ բացակայության դեպքում, 

բրուցելաները կարող են պահպանվել, տեղակայվելով ներքին օրգանների մոնոնուկլեար 

ֆագոցիտներում (ներբջջային):  

Օրգանիզմը թուլացնող գործոնների առկայության դեպքում (ֆիզիկական և էմոցիոնալ 

ծանրաբեռնվածություն, ցրտահարում, նյութափոխանակության արտահայտված խանգարումներ) 

բրուցելաների երկարատև տեղակայումը բջիջներում բերում է վարակի երկրորդային 

գեներալիզացիայի` ախտադարձերի զարգացումով: Ախտադարձեր կարող են առաջանալ 

ախտանիշների անհետացումից 1-2 ամիս անց և ավելի: Բրուցելոզի ախտադարձերն ընթանում են 

դողով, մարմնի ջերմության բարձրացումով, առատ քրտնարտադրությամբ: Ախտադարձի առաջին 

օրերից հայտնաբերվում են տարբեր օրգան-համակարգերի օջախային ախտահարումներ, առավել 

հաճախ ախտահարվում է հենաշարժական համակարգը: 

Բրուցելոզի տևողությունը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել էնդեմիկ օջախներում հաճախ 

տեղի ունեցող սուպերինֆեկցիայի և ռեինֆեկցիայի զարգացման հավանականությունը, որոնք զգալի 

երկարացնում են հիվանդության տևողությունը: Հիվանդների որոշ մասը ժամանակին և ճիշտ 

կատարված բուժման դեպքում առողջանում է հիվանդության սկզբից 1-2 տարի անց, սակայն 

հիվանդությունը հաճախ ձգձգվում է, ձեռք բերելով քրոնիկ ընթացք: 

Քրոնիկ ձևն ավելի հաճախ զարգանում է նախկինում տարած սուր և ենթասուր ձևերի և 

հիվանդության ախտադարձերի հետևանքով: Սակայն հնարավոր է առաջնային-քրոնիկ բրուցելոզի 

զարգացում առաջնային լատենցիայից անմիջապես հետո: Քրոնիկ բրուցելոզի կլինիկական 

ախտանիշներն արտահայտվում են օրգանների և հյուսվածքների իմունո-ալերգիկ վերակառուցման 

ֆոնի վրա: Այս ձևը տարբերվում է ախտանիշների պոլիմորֆիզմով և անկայունությամբ, ռեցիդիվող 

ընթացքով, ինտոքսիկացիայի թույլ արտահայտվածությամբ, օրգան-համակարգերի օջախային 

ախտահարման գերակշռումով:  

Դասակարգում 

Գ.Ռուդնևը 1966թ., ելնելով քրոնիկ բրուցելոզի կլինիկական պոլիմորֆիզմից, առաջարկել է 

հետևյալ դասակարգումը` 

I. Վիսցերալ ձև` 

  սիրտ-անոթային 

  թոքային 
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  հեպատոլիենալ 

 

II. Ոսկրահոդային կամ լոկոմոտոր` 

 հոդերի ախտահարումով 

 ոսկրերի ախտահարումով 

 փափուկ կմախքի ախտահարումով 

 կլինիկորեն կոմբինացված (համակցված) 

 

III. Նյարդային ձև (նեյրոբրուցելոզ)` 

  պերիֆերիկ նյարդային համակարգի ախտահարում, 

  ԿՆՀ ախտահարում 

  պսիխոբրուցելոզ 

 

IV. Ուրոգենիտալ (միզասեռական) ձև 

V. Կլինիկորեն կոմբինացված ձև 

VI. Քրոնիկ բրուցելոզ-միքստ (բրուցելոզ + մալարիա, բրուցելոզ + տուբերկուլոզ և այլն) 

 

Քրոնիկ բրուցելոզի դեպքում առավել հաճախ դիտվում է հենաշարժական համակարգի 

ախտահարում արթրիտների (հոդաբորբ), պերիօստիտների, պերիխոնդրիտների ձևով: Բնորոշ են 

պոլիարթրիտներ հիմնականում խոշոր հոդերի (ծնկան, կոնք-ազդրային, արմնկային, 

գոտկասրբանային հոդավորումի) ախտահարումով, մանր հոդերը հազվադեպ են ախտահարվում: 

Դիտվում են ցավեր հոդերում և մկաններում, շարժումների սահմանափակում: Հոդերն այտուցվում 

են, կարող է դիտվել մաշկի հիպերեմիա պերիարթրիկուլյար հյուսվածքների բորբոքման հետևանքով: 

Կարող են զարգանալ բորբոքային փոփոխություններ հոդերում` էքսուդատի կուտակումով: Կրկնվող 

ախտահարումների դեպքում փոփոխությունների են ենթարկվում ներհոդային մակերեսները, 

մենիսկները, աճառները` հոդաճեղքերի նեղացումով և հետագա սերտաճումով, ինչը բերում է 

արթրոզների, սպոնդիլոարթրոզների, անկիլոզի զարգացմանը:  

Բնորոշ է սրբանազստային հոդավորումների ախտահարում՝ անկիլոզի զարգացումով: Քրոնիկ 

բրուցելոզի դեպքում հաճախ ախտահարվում են մկանները, ինչն ուղեկցվում է տարբեր տևողության և 

ուժգնության ցավերով: Բացի միոզիտներից հիվանդների մոտ հաճախ հայտնաբերվում են 

ֆիբրոզիտներ (ցելյուլիտներ): Դրանք տեղակայվում են ենթամաշկային բջջանքում մեջքի, 

գոտկատեղի, ավելի հազվադեպ՝ սրունքների և նախաբազուկների շրջանում: Ֆիբրոզիտների չափերը 

տատանվում են 5 մմ մինչև 4 սմ, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են փոքրանալ, լրիվ ներծծվել 

կամ ենթարկվել սկլերոզի և երկարատև մնալ անցավ: 
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Ըստ ամերիկյան հեղինակների ոսկրա-հոդային ախտահարումները` սակրոիլեիտը, ոչ 

դեստրուկտիվ սպոնդիլիտը, շուրջողնաշարային աբսցեսները, խոշոր հոդերի ախտահարումները 

համարվում են օրթոպեդիկ բարդություններ (կազմում է 10-80%): Այլ բարդություններից է 

օրխոէպիդիդիմիտը, պրոստատիտը, պիելոնեֆրիտը, ցիստիտը, գրանուլեմատոզ հեպատիտը, 

էնդոկարդիտը, էնցեֆալիտը և մենինգիտը: Հղիների մոտ մեծ է անսպասելի վիժումների ռիսկը: 

Ընդհանուր թուլությունը, գրգռվածությունը, քնի խանգարումը վկայում են նևրասթենիայի ձևով 

ընթացող նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումների մասին: Պերիֆերիկ նյարդային 

համակարգի ախտահարումն արտահայտվում է ռադիկուլիտներով, պլեքսիտներով, միջկողային և 

այլ տեսակի նևրիտներով, զգայունության խանգարումներով, պարեզներով, տեսողական և լսողական 

նյարդերի ախտահարումներով` լսողության և տեսողության զգալի իջեցումով: 

Հիվանդության երկարատև ընթացքի դեպքում նյարդային համակարգի (հատկապես գլխուղեղի 

կեղևի) քրոնիկ ինտոքսիկացիան բերում է ծանր նևրոզների, ռեակտիվ վիճակների, իպոխոնդրիայի,  

պսիխոզների զարգացման: Դիտվում են կարճատև պսիխոսենսոր, օպտիկո-վեստիբուլյար և 

ռեցեպտորային խանգարումներ: Առավել կայուն բնույթ ունեն պսիխիկայի խանգարումներն՝ 

ասթենիկ և իպոխոնդրիկ համախտանիշներով, հիշողության վատացումով, էմոցիոնալ 

գրգռվածության բարձրացումով և իջեցումով: 

Ախտաբանական պրոցեսի մեջ վեգետատիվ նյարդային համակարգի ընդգրկման դեպքում 

խանգարվում է անոթների տոնուսը, զարգանում է ակրոցիանոզ, ադինամիա, առատ 

քրտնարտադրություն, մաշկի տրոֆիկ խանգարումներ: 

Օրինաչափորեն ախտահարվում է սիրտ-անոթային համակարգը և առաջին հերթին անոթները, 

զարգանում են էնդո-, պերի-, պանվասկուլիտներ, բարձրանում է մազանոթների թափանցելիությունը: 

Ոչ հազվադեպ դիտվում են էնդոկարդիտներ, միոկարդիտներ, պանկարդիտներ: Լյարդը և փայծաղը 

մեծացած են, պնդացած, ֆունկցիաները` խանգարված: Հայտնի են ասցիտի զարգացման եզակի 

դեպքեր` պորտալ հիպերտենզիայի պատճառով: Ենթաստամոքսային գեղձը շոշափելիս ցավոտ է, 

ֆունկցիայի խանգարումը բերում է ամիլազայի (դիաստազայի) մակարդակի  բարձրացման մեզի և 

արյան մեջ:  

Քրոնիկ բրուցելոզի դեպքում կարող է ախտահարվել միզասեռական համակարգը, առաջանում է 

այտուց փոշտի շրջանում, օրխիտ, էպիդիդիմիտ, օոֆորիտ, սալպինգիտ, էնդոմետրիտ, դաշտանային 

ցիկլի խանգարում և հղիության ընդհատում: 

Քրոնիկ ընթացքի դեպքում կարող են հայտնաբերվել վահանաձև գեղձի և մակերիկամների 

ֆունկցիայի խանգարումներ: Նկարագրված են թիրեոտոքսիկոզ, հիպոթիրեոզ, մակերիկամների 

հիպեր- և հիպոֆունկցիա: 
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Պերիֆերիկ արյան մեջ առկա է լեյկոպենիա, լիմֆոցիտոզ, մոնոցիտոզ, էոզինոպենիա, 

թրոմբոցիտոպենիա:  

Քրոնիկ բրուցելոզին բնորոշ է ալիքաձև ընթացք ռեմիսիաներով և ախտադարձերով, կարող է 

տևել 2-3 տարի, հազվադեպ` մինչև 5 տարի: Հիվանդները երկար ժամանակով կորցնում են 

աշխատունաթյունը, երբեմն դառնում հաշմանդամ: 

Պատվաստվածների մոտ հիվանդությունն ընթանում է ավելի թեթև և կարճատև, քան 

չպատվաստվածների, ոչ արտահայտված ջերմային ռեակցիայով և հաճախ հենց սկզբից 

հիվանդությունն արտահայտվում է օջախային ախտանիշներով, առաջնային-քրոնիկ ձևով: 

Պատվաստվածների զգալի մասի մոտ, ովքեր հիվանդացել են առաջնային քրոնիկ բրուցելոզով, 

հիվանդությունը ձեռք է բերում ջնջված բնույթ՝ թույլ արտահայտված կլինիկական նշաններով: Այդ 

դեպքերում հիվանդության հիմնական, իսկ հաճախ նաև միակ կլինիկական ախտանիշը 

հանդիսանում է արթրալգիան: 

Ռեզիդուալ փուլ (հետևանքների կլինիկական նկարագիր) բրուցելոզով հիվանդացած անձանց 

մոտ հաճախ ընթանում է այս կամ այն մնացորդային երևույթներով, հիմնականում ֆունկցիոնալ 

բնույթի, որոնք պայմանավորված են օրգանիզմի իմունաալերգիկ վերակառուցումով և վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի խանգարումով: Այդպիսի հիվանդների մոտ դիտվում է առատ 

քրտնարտադրություն, դյուրագրգռություն, նյարդահոգեկան խանգարումներ, հաճախ առկա են 

արթրալգիաներ: Հոդացավերը հաճախ ունեն անկայուն բնույթ, տեսանելի փոփոխություններ 

հոդերում չեն հայտնաբերվում: Այս ցավերն ուժգնանում են ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս և 

եղանակի փոփոխվելու դեպքում: Մարմնի ջերմությունը սովորաբար նորմալ է, հազվադեպ` 

սուբֆեբրիլ: Երբեմն բրուցելոզ տարած անձանց մոտ դիտվում են հենաշարժական համակարգի 

օրգանական փոփոխություններ` հոդերի դեֆորմացիայով պերիարթիկուլյար հյուսվածքների գերաճի 

պատճառով, ինչը հայտնաբերվում է կլինիկական զննման և ռենտգենաբանական 

հետազոտությունների ժամանակ: Հենաշարժական համակարգի կայուն և անդարձելի 

փոփոխությունները որոշ դեպքերում պահանջում են վիրահատական միջամտություն:  

Կանխատեսում 

Կյանքի առումով, որպես կանոն, բարենպաստ է, մահացությունը` ցածր: Աշխատունակության և 

առողջության տեսակետից կանխատեսումն անբարենպաստ է: 

Ախտորոշում 

Կատարվում է կլինիկական տվյալների, համաճարակաբանական անամնեզի և լաբորատոր 

հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա: Մասնագիտական կամ կենցաղային վարակման 

մասին վկայող համաճարակաբանական անամնեզը մեծ նշանակություն ունի բրուցելոզի 

ախտորոշման համար: Անհրաժեշտ է պարզել, արդյոք հիվանդը պատվաստված է բրուցելոզի դեմ, 
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քանի որ պատվաստվածները կարող են հիվանդանալ ջնջված ձևով, ինչպես նաև  այդ անձանց մոտ 

երկար ժամանակ պահպանվում են դրական շճաբանական ռեակցիաները և Բյուրնեի փորձը, ինչը 

կարող է ընդունվել որպես հիվանդության նշան: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նախկինում 

տարած պոլիարթրիտի երևույթներով ուղեկցվող տենդին, ռադիկուլիտին, տենդի կրկնվելու 

հաճախականությանը, քանի որ դրանք կարող են լինել բրուցելոզի սկզբնական նշաններ: Հիվանդի 

առաջնային զննման ժամանակ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ հետազոտել հենաշարժական, 

պերիֆերիկ նյարդային, սեռական համակարգը, ավշային հանգույցները, լյարդը, փայծաղը:  

Բրուցելոզի յուրաքանչյուր կասկածելի դեպք պարտադիր պետք է լաբորատոր հաստատվի: Այդ 

նպատակով կիրառում են բակտերիաբանական, կենսաբանական, շճաբանական, ալերգաբանական 

հետազոտման մեթոդներ:   

Բրուցելաների կուլտուրայի անջատումը հիվանդներից հանդիսանում է ախտորոշման 

բացարձակ հաստատում: Հարուցիչը հնարավոր է անջատել արյունից, ոսկրածուծից, լեղուց, մեզից, 

ավշային հանգույցներից, ողնուղեղային հեղուկից, սինովիալ հեղուկից (հոդաբորբերի դեպքում), 

հեշտոցային արտազատուկից, փայծաղի պունկտատից: Բրուցելաների աճը տեղի է ունենում 

դանդաղ` մեկ ամսվա ընթացքում: 

Բակտերիաբանական հետազոտությունը, լինելով բավականին բարդ, պահանջում է 

անվտանգության միջոցառումների ապահովում և իրականացվում է հատուկ լաբորատորիաներում: 

Վերջին տարիներին հաճախ հաջողվում է անջատել բրուցելաների L-ձևերը: Ախտորոշման համար 

հաճախ երակից  վերցնում են 5-10 մլ արյուն, կատարում ցանքս մսային էքստրակտով պատրաստված 

շիճուկա-դեքստրոզային ագարի, կարտոֆիլային թուրմ (շիճուկով կամ արյունով) կամ այլ սննդային 

միջավայրերի վրա: Բրուցելաների հեմոկուլտուրա ստանալու նպատակով կիրառվում է նաև հավի 

սաղմ: 

Br.melitensis վարակված հիվանդների մոտ հիվանդության առաջնային կամ կրկնակի 

գեներալիզացիայի փուլում հեմոկուլտուրայի անջատման դրական արդյունք ստանում են 90% 

դեպքերում: 

Բրուցելոզի լատենցիայի և օջախային արտահայտումների փուլում այս մեթոդի կիրառումը 

նպատակահարմար չէ: 

Ախտորոշիչ մեծ նշանակություն ունեն նաև միելոկուլտուրան, որը ստանում են 0,1-0,2 մլ 

ոսկրածուծի ցանքսի դեպքում սննադային միջավայրերի վրա: Կիրառում են նաև կենսաբանական 

մեթոդը, որի դեպքում սպիտակ մկներին և ծովախոզուկներին վարակում են կողմնակի 

միկրոֆլորայով վարակված նյութերով (կղանք, մեզ), հետագայում` այդ կենդանիների արյան ցանքս 

սննդային միջավայրերի վրա` բրուցելաների մաքուր կուլտուրա ստանալու համար: Փորձարկվող 
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կենդանիներին դիահերձում են, ավշային հանգույցները և ներքին օրգանները հետազոտում՝ 

բրուցելոզին բնորոշ սպեցիֆիկ փոփոխությունների հայտնաբերման համար:  

Բրուցելոզի լաբորատոր ախտորոշման նպատակով կիրառում է իմունոֆլուորեսցենցիայի 

մեթոդը, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել բրուցելաները նույնիսկ ուղեկցող միկրոֆլորայով 

աղտոտված տարբեր հետազոտվող նյութերում:  

Ախտորոշման շճաբանական մեթոդներից մեծ նշանակություն ունի Ռայտի ագլյուտինացիայի 

ռեակցիան, որը հաճախ դրական է լինում հիվանդության առաջին օրերից: Հետազոտվող շիճուկում 

ախտորոշիչ է համարվում ագլյուտինինների 1:200 ոչ պակաս տիտրը: Արագ շճա-ախտորոշման 

նպատակով կիրառվում է Հեդելսոնի ագլյուտինացիայի ռեակցիան`ամբողջական շիճուկով կամ 

անտիգենի կոնցենտրատով (խտանյութ): 

ԿԿՌ, ԱՀԱՌ և Կումբսի ռեակցիաները նույնպես ունեն որոշակի ախտորոշիչ նշանակություն: 

Վերջինս տարբերվում է ավելի բարձր սպեցիֆիկությամբ և զգայունությամբ, քան այլ շճաբանական 

թեստեր:  

Բրուցելոզի ախտորոշման ալերգիկ մեթոդներից կիրառվում է Բյուրնեի ռեակցիան բրուցելինի 

(բրուցելաների արգանակային կուլտուրայի ֆիլտրատ) ներմաշկային ներարկման միջոցով: Այս 

ռեակցիան պայմանավորված է բրուցելոզային անտիգենով սենսիբիլիզացված օրգանիզմի 

ունակությամբ  պատասխանելու սպեցիֆիկ տեղային պրոցեսի զարգացմամբ՝ մաշկի կարմրության և 

այտուցի ձևով: Ռեակցիան գնահատում են այտուցի և կարմրության չափերով. մինչև 1 սմ 

տրամագծով այտուցի դեպքում ռեակցիան համարվում է կասկածելի, 1-3 սմ` թույլ դրական, 3-6 սմ` 

դրական, 6 սմ. ավելի` խիստ դրական: Որպես կանոն, ներմաշկային ալերգիկ փորձը լինում է դրական 

հիվանդության առաջին ամսվա վերջում: Այն լինում է դրական նաև կենդանի բրուցելոզային 

պատվաստանյութ ստացած անձանց մոտ: Այս ռեակցիային հատուկ տեղ է տրվում քրոնիկ 

բրուցելոզի ախտորոշման համար:  

Տարբերակիչ ախտորոշում 

Բրուցելոզի ախտանիշներին բնորոշ բազմազանությամբ է պայմանավորված ջերմային 

ռեակցիայով ուղեկցվող բազմաթիվ հիվանդություններից (որովայնային տիֆ, մալարիա, սեպսիս, Q-

տենդ, տուլարեմիա, վիսցերալ լեյշմանիոզ, լիմֆոգրանուլեմատոզ, տարբեր տեղակայման 

տուբերկուլոզ, ռևմատիզմ, ռևմատոիդ արթրիտ, սիֆիլիսալին և գոնոռեային ծագման 

պոլիարթրիտներ) տարբերակելու անհրաժեշտությունը: Տարբերակիչ ախտորոշում պահանջող 

հիվանդությունների ցանկը շատ մեծ է, ուստի բրուցելոզ հիշեցնող կլինիկական ախտանիշների 

(երկարատև սուբֆեբրիլիտետ, քրտնարտադրություն, ավշային հանգույցների, լյարդի և փայծաղի 

մեծացում, հենաշարժաան, նյարդային, ուրոգենիտալ և սիրտ-անոթային համակարգերի 

ախտահարում) և համաճարակաբանական տվյալների առկայության դեպքում (էնդեմիկ օջախում 



 

15 

 

գտնվելը, գյուղատնտեսական կենդանիների հետ մասնագիտական կամ կենցաղային շփումը) 

անհրաժեշտ են լաբորատոր սպեցիֆիկ հետազոտություններ, որնք թույլ կտան հաստատել 

ախտորոշումը: 

Որովայնային տիֆին բնորոշ է արտահայտված ինտոսքիկացիա, բարակ աղիքի ախտահարման 

նշաններ (մետեորիզմ, գռգռոց, Պադալկայի ախտանիշ), վարդացան՝ որոշակի տեղակայման և 

առաջացման ժամկետով: 

Մալարիային բնորոշ է դողէրոցքի և տենդի նոպաներ ապիրեքսիայով, առկա են պոլիադենիտ, 

ֆիբրոզիտներ: Արյան մեջ հայտնաբերվում են մալարիայի հարուցիչներ: 

Q-տենդի ժամանակ համաճարակաբանական անամնեզը բրուցելոզի հետ նմանատիպ է (շփում 

կենդանիների հետ), սակայն դիտվում է արտահայտված գլխացավ և հազ, ցավ ակնագնդերում և 

կրծքավանդակում, հիվանդների 90% մոտ հայտնաբերվում է թոքաբորբ: Դիտվում է կոմպլեմենտի 

կապման դրական ռեակցիա Բերնետի ռիկկետսիաների հետ: 

Բրուցելոզի և սեպսիսի կլինիկական նկարագիրը նման է, սակայն սեպսիսի դեպքում առկա է 

առաջնային օջախ, հիվանդության առաջին օրերից կտրուկ վատանում է ինքնազգացողությունը, 

արտահայտված է ինտոքսիկացիան, հետագայում առաջանում են վարակի երկրորդային օջախներ: 

Արյան բակտերիաբանական հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվում են հարուցիչներ: 

Բրուցելոզից անհրաժեշտ է տարբերակել տուլարեմիայի գեներալիզացված ձևը, որի դեպքում 

դիտվում է ալիքաձև տենդ, հեպատոլիենալ համախտանիշ, լեյկոպենիա, լիմֆոցիտոզ, մոնոցիտոզ: 

Այս ախտանիշների նմանությունը բարդացնում է տարբերակիչ ախտորոշումը: Ախտորոշման 

հաստատման համար որոշիչ է համաճարակաբանական անամնեզը, ախտորոշման 

բակտերիաբանական, շճաբանական, ալերգիկ հետազոտման մեթոդները:  

Տարբեր տեղակայման տուբերկուլոզը, հատկապես թոքայինը, ունի բրուցելոզի հետ նմանատիպ 

ախտանիշներ, սակայն բացակայում է հեպատոլիենալ համախտանիշը, միկրոպոլիադենիտը: 

Ավշային հանգույցների տուբերկուլոզային ախտահարման դեպքում դրանք պնդանում են, միմյանց 

հետ միաձուլվում, առկա է խուղակների առաջացման հակում, հիմնականում ախտահարվում են 

որոշակի տեղակայման հանգույցները: Հոդերի ախտահարումը հաճախ լինում է մոնոարթրիտի ձևով, 

ոչ հազվադեպ ախտահարվում են ողերը: Դիտվում են բնորոշ ռենտգենաբանական փոփոխություններ 

ախտահարված օրգանների կողմից, տուբերկուլինային փորձերը դրական են:  

Ռևմատիզմը բրուցելոզից տարբերվում է մանր հոդերի համաչափ ախտահարումով, 

պոլիադենիտի, ֆիբրոզիտների բացակայությամբ, սրտի հաճախակի և վաղ ախտահարումով, ավելի 

արտահայտված ինտոքսիկացիայով, լեյկոցիտոզով, ԷՆԱ զգալի բարձրացումով, ԷՍԳ բնորոշ 

փոփոխություններով: 

Բուժում  
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Բրուցելոզի բուժման հիմնական նպատակներն են ախտաբանական պրոցեսի և հետևանքների  

վերացումը, հիվանդի աշխատունակության վերականգնումը:  Բուժումը կախված է պրոցեսի փուլից, 

կոմպենսացիայի աստիճանից և օրգանիզմի իմունաալերգիկ վերափոխման բնույթից: Սուր և 

ենթասուր ձևերի բուժումը սկսում են հակաբիոտիկների նշանակումով, որոնք թողնում են 

հակաինֆեկցիոն ազդեցություն, բերում ջերմության իջեցմանը, ինտոքսիկացիայի և 

քրտնարտադրության նվազեցմանը: Հակաբակտերիալ բուժումն անցկացնում են 2-3 անընդհատ 

կուրսով, 2-3 շաբաթ ամեն կուրսի տևողությամբ, ամեն անգամ փոխելով հակաբակտերիալ 

դեղամիջոցը: Առավել արդյունավետ են լևոմիցետինը (0,5 գ օրը 4 անգամ), ռիֆամպիցինը (0,9 գ/օրը), 

տետրացիկլինը (0,5 գ օրը 4 անգամ), դոքսիցիկլինը (0,2 գ/օրը), ստրեպտոմիցինը (0,5 գ օրը 2 անգամ 

միջմկանային): Վերջին տարիներին բրուցելոզի բուժման համար մեծ արդյունավետությամբ 

կիրառվում են քինոլոնների շարքի դեղամիջոցներ (օֆլոքսացին, դիֆլոքսացին), որոնք զուգակցում են 

բիսեպտոլի հետ: 

Քրոնիկ բրուցելոզի ժամանակ հակաբիոտիկները կիրառվում են հիվանդության 

սրացման`կլինիկալաբորատոր արտահայտված դրսևորումների դեպքում: Պրոցեսի ակտիվացման 

նշանների բացակայության դեպքում և սուբկոմպենսացիայի փուլում, մարմնի ջերմության կայուն 

կարգավորման պարագայում հակաբիոտիկների նշանակումը նպատակահարմար չէ: 

Խորհուրդ է տրվում ստրեպտոմիցինի նշանակում տետրացիկլինի շարքի դեղորայքի հետ 

համակցված: Հակաբիոտիկների հետ զուգահեռ նշանակում են հակահիստամինային դեղամիջոցներ 

(դիմեդրոլ, դիազոլին, պիպոլֆեն)` ոչ սպեցիֆիկ դեսենսիբիլիզացիայի նպատակով: 

Հակաբիոտիկներն ազդում են օրգանիզմում ազատ շրջանառող (այսինքն արտաբջջային 

տեղակայված) բրուցելաների վրա: Այս դեղամիջոցները նշանակում են սուր ընթացքի դեպքում, իսկ 

քրոնիկ ընթացքի դեպքում` միայն հիվանդության կլինիկորեն արտահայտված ախտադարձերի կամ 

ռեինֆեկցիայի ժամանակ: Ակտիվ պրոցեսի և կլինիկական երևույթների բացակայության դեպքում, 

ինչպես նաև քրոնիկ բրուցելոզի սուբկոմպենսացիայի փուլում, մարմնի կայուն նորմալ ջերմությամբ, 

վազոմոտոր և ալերգիկ ախտանիշներով հիվանդներին հակաբիոտիկների նշանակումը 

նպատակահարմար չէ:  

Սուր բրուցելոզի ծանր, ինչպես նաև ենթասուր և քրոնիկ ընթացքի ժամանակ կիրառում են 

հորմոնոթերապիա, իսկ հակաբիոտիկները նշանակում են որպես «պաշտպանողական» բուժում: 

Պրեդնիզոլոնը նշանակում են 40-60 մգ/օրը, կուրսային դեղաչափը` 300-600 մգ: 

Ըստ ամերիկյան հեղինակների չբարդացած բրուցելոզի բուժման համար խորհուրդ է տրվում 

հակաբիոտիկների հետևյալ զուգակցումները` 

 դոքսիցիկլին 100մլգ օրը 2 անգամ + ռիֆամպիցին 600-1200 մլգ/օր (6շաբաթ) 
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 դոքսիցիկլին 100մլգ օրը 2 անգամ (6շաբաթ) + ստրեպտոմիցին մ/մ 1,0 օրը (առաջին 2-3 

շաբաթվա ընթացքում) 

 ֆտորոքինոլոն + ռիֆամպին (6շաբաթ) 

 

Երեխաների բուժման համար կիրառվում է` 

 դոքսիցիկլին + ռիֆամպին (մինչև 8 տարեկան) 

 տրիմետոպրիմ սուլֆամետոքսազոլ + ռիֆամպին (6շաբաթ) 

 

Բարդություններով բրուցելոզի բուժման սկզբունքներն են` 

 էնդոկարդիտի, մենինգիտի, սեպտիկ օստեոարթրիտի, աբսցեսի դեպքում դոքսիցիկլինի 

կամ բիսեպտոլի + 2 այլ դեղամիջոցի նշանակումը (ռիֆամպին, ֆլուորոֆինոլոն, 

ստրեպտոմիցին, 3-րդ սերնդի ցեֆալոսպորիններ)  

 

Բուժումըանհրաժեշտ է շարունակել մինչև կլինիկական առողջացումը` առնվազն 12շաբաթ: 

Ապացուցված է, որ ռեցիդիվները կարող են զարգանալ սխալ բուժման արդյունքում: 

Արթրիտների և պերիարթրիտների դեպքում արդյունավետ է հիդրոկորտիզոնի ներ- և 

պերիարտիկուլյար ներարկումը: Ենթասուր և քրոնիկ բրուցելոզի դեպքում, երբ ախտահարվում են 

հենաշարժական և պերիֆերիկ նյարդային համակարգը, նշանակում են ոչ ստերոիդային 

հակաբորբոքային դեղամիջոցներ ցավազրկող ազդեցությամբ` բուտադիոն, ացետիլսալիցիլաթթու, 

անալգին, ռեոպիրին, ինդոմետացին, բրուֆեն, իբուպրոֆեն, վոլտարեն, դիկլոֆենակ, նայզ: 

Իմունային կոռեկցիայի նպատակով կիրառում են տարբեր իմունոմոդուլյատորներ: 

Արտահայտված ալերգիկ վերակառուցման դեպքում դեսենսիբիլիզացիայի նպատակով օգտագործում 

են բրուցելին, սակայն ավելի հաճախ` սպանված բուժական պատվաստանյութ: Առաջարկված են 

պատվաստանյութի ներարկման տարբեր մեթոդներ` երակային, միջմկանային, ներմաշկային և 

ենթամաշկային: Անհրաժեշտ է հիշել, որ պատվաստանյութի ոչ ճշգրիտ դեղաչափը կարող է բերել 

հիվանդության դեկոմպենսացիային և սրացմանը (գերդոզավորման դեպքում) կամ զգալի արդյունքի 

բացակայությանը (ոչ բավարար դեղաչափի դեպքում): Այս պատճառով մեծ նշանակություն ունի  

ներարկման եղանակի և անհատական դեղաչափի որոշումը: 

Առավել տարածված է պատվաստանյութի ենթամաշկային և ներմաշկային ներարկումը: 

Ենթամաշկային ներարկում են պրոցեսի դեկոմպենսացիայի և արտահայտված կլինիկական 

սիմպտոմատիկայի ժամանակ: Վակցինոթերապիայի կարևոր սկզբունք է հանդիսանում 

պատվաստանյութի դեղաչափի անհատական որոշումը: Որոշ չափով ռեակցիայի 

արտահայտվածությունը որոշում են Բյուրնեի փորձի ինտենսիվությունից ելնելով: Ենթամաշկային 

ներարկումը հաճախ սկսում են 5-10 մլն միկրոբային բջիջներից: Տեղային և ընդհանուր ռեակցիայի 
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բացակայության դեպքում պատվաստանյութը հաջորդ օրը ներարկում են ավելացրած դեղաչափով: 

Բուժման համար ընտրում են այնպիսի դեղաչափ, որն առաջացնում է չափավոր ռեակցիա: 

Պատվաստանյութի հաջորդ ներարկումը կատարում են միայն այն դեպքում, երբ նախորդ 

ներարկումից առաջացած ռեակցան վերանում է: Կուրսի վերջում միանվագ ներարկվող դեղաչափը 

հասցնում են մինչև 1-5 մլրդ մանրէային բջջի:  

Ներմաշկային վակցինոթերապիան ավելի խնայող է: Այս մեթոդը կիրառում են կոմպենսացիայի 

փուլում, ինչպես նաև` հիվանդության  լատենտ ընթացք ձեռք բերելու դեպքում: Պատվաստանյութը 

ներարկում են ներմաշկային նախաբազկի ափային մակերեսին, առաջին օրը` 0,1 մլ 3 տեղում, 

այնուհետև ամեն օր ավելացնում մեկական ներարկում, 8-րդ օրը հասցնելով մինչև 10 ներարկման: 

Եթե ռեակցիան պատվաստանյութի նկատմամբ պակասում է, ապա ներարկում են ավելի 

կոնցենտրացված պատվաստանյութ: 

Դեղաչափի որոշման դժվարությունների հետ կապված և օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայի 

ուժեղացման պատճառով վակցինոթերապիան որոշ հեղինակների կողմից չի ընդունվում է:   

Բրուցելոզի կանխարգելման համար առաջարկված է հակաբրուցելոզային գամմա-գլոբուլին, 

որի կիրառումը հնարավոր է հիվանդության բոլոր ձևերի ժամանակ և արդյունավետ է: 

Գամմագլոբուլինն առավել արժեքավոր է հակաբիոտիկների պատվաստանյութի նշանակման 

հակացուցումների դեպքում (ալերգիկ ռեակցիա հակաբիոտիկների նկատմամբ, երեխաներին): 

Հակաբրուցելոզային գամմագլոբուլինը նշանակում են 2 կամ 3 կուրսով, 20 օր ընդմիջումով: Կուրսը 

կազմված է 3 միջմկանային ներարկումից 2-4-6 մլ, ամեն 2-3-րդ օրը:  

Լայն կիրառվում է խթանող բուժում (աուտոհեմոթերապիա, վիտամինոթերապիա, 

ֆիզիոթերապիա): Հենաշարժական համակարգի ախտահարման դեպքում դրական ազդեցություն է 

թողնում ֆիզիոթերապիան (դիաթերմիա, УВЧ), մերսումը, բուժական ֆիզկուլտուրան: Քրոնիկ և 

ռեզիդուալ բրուցելոզի դեպքում ցուցված է սանատոր-կուրորտային բուժում՝ բալնեոթերապիան 

ռադոնային և ծծմբա-ռադոնային ջրերով, ցեխաբուժություն: Հոդացավերը թուլացնելու համար 

ներերակային ներմուծում են 3-5-10 մլ նովոկաինի 0,25% լուծույթ: Խորհուրդ է տրվում դելագիլ 0,5-0,75 

գ, ասպիրին 1,5 գ/օրը 2 շաբաթ: Քրոնիկ բրուցելոզով հիվանդներին կոմպենսացիայի փուլում և 

մնացորդային երևույթների դեպքում ցուցված է սանատոր-կուրորտային բուժում: 

Կանխարգելում 

Հիմնական միջոցառում է հանդիսանում գյուղատնտեսական կենդանիների մոտ հիվանդության 

վերացումն անասնաբուժա-սանիտարական կանոնների պահպանման միջոցով: Մարդկանց մոտ 

բրուցելոզի կանխարգելման նպատակով կատարում են կաթի վնասազերծում եռացման և 

պաստերիզացման եղանակով: Հում կաթից պատրաստված մթերքն օգտագործելուց առաջ պահում են 

անհրաժեշտ  ժամկետով: Անհրաժեշտ է անցկացնել միջոցառումներ, որոնք կանխում են հարուցչի 
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փոխանցումը մսի և մսամթերքի միջոցով: Վնասազերծման ենթակա են անասունների մորթին և 

բուրդը: Վարակված կենդանիների հետ և անասնաբուծական հումքի մշակմամբ զբաղվող 

արտադրամասերում աշխատանքի կարող են ընդունվել բրուցելինի նկատմամբ դրական ռեակցիայով 

կամ բրուցելոզի դեմ պատվաստված անձինք: Աշխատանքի ժամանակ օգտագործում են պաշտպանիչ 

հագուստ և ախտահանիչ նյութեր: 

Բրուցելոզի սպեցիֆիկ կանխարգելում կատարում են հակաբրուցելոզային կենդանի 

պատվաստանյութով, որն ապահովում է իմունիտետ` 1-2 տարի տևողությամբ: Կատարում են այն 

շրջաններում, որտեղ առկա է բրուցելոզով հիվանդացություն կենդանիների մոտ: 

Իմունոպրոֆիլակտիկայի ենթակա են գյուղատնտեսական կենդանիներին խնամող անձիք և 

անասնաբուծական հումքի մշակմամբ զբաղվող արտադրամասերի աշխատողները:  

Չնայած բրուցելոզի իմունոպրոֆիլակտիկայի կարևոր դերին, հիվանդության կանխարգելման 

գործում որոշիչ նշանակություն ունեն սանիտարա-հիգիենիկ և անասնաբուժական միջոցառումները: 

Դիսպանսերիզացում 

Հիվանդացածները ստացիոնարից դուրս են գրվում ապաքինվելուց կամ վիճակի կայունացումից 

հետո, ամբուլատոր պայմաններում բուժումը շարունակելու համար: Դիսպանսեր հսկողությունը սուր 

և ենթասուր բրուցելոզից հետո իրականացվում է 3 տարվա ընթացքում, եթե բացակայում են 

քրոնիզացիայի երևույթները (կլինիկական և իմունոլոգիական): Հատկապես ակտիվ դիսպանսեր 

հսկողություն պետք է կատարվի I կիսամյակում, քանի որ քրոնիկ պրոցեսը հիմնականում 

ձևավորվում է այս ժամանակ: Առաջին տարվա ընթացքում պոլիկլինիկայի վարակաբանի կողմից 

զննումն իրականացվում է 1, 2, 3, 6, 9, 12 ամիս հետո, իսկ հետագա 2 տարվա ընթացքում` եռամսյակը 

մեկ անգամ: Բացի կլինիկական հետազոտումից, ստուգվում է նաև արյունը Ռայտի և Խեդլսոնի 

ռեակցիաների վերաբերյալ: Նպատակահարմար չէ կատարել Բյուրնեի ալերգիկ փորձը: Կլինիկական 

հետազոտման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել հիվանդության սուբյեկտիվ (ընդհանուր 

թուլություն, քրտնարտադրություն) և օբյեկտիվ (մաշկային ծածկույթների խոնավություն, ավշային 

հանգույցների և լյարդի մեծացում) նշանների վրա: 

Դիսպանսեր հսկողության առաջին 2 տարվա ընթացքում տարին երկու անգամ (գարնանը և 

աշնանը) կատարվում է հակաախտադարձային բուժում: Նշանակվում են հակաբակտերիալ, ոչ 

ստերոիդ հակաբորբոքային և հակահիստամինային դեղամիջոցներ, վիտամիններ 2շաբաթ, ապա 

նշանակվում են խթանող միջոցներ (մեթիլուրացիլ, պենտոքսիլ, հալվե, աուտոհեմոթերապիա) 10-15 

օրվա ընթացքում: 

Քրոնիկ բրուցելոզով հիվանդները պետք է հետազոտվեն եռամսյակը մեկ անգամ: Ամեն անգամ 

կատարվում է մանրակրկիտ կլինիկական զննում, ջերմաչափում և շճաբանական (Ռայտի և Խեդլսոնի 

ռեակցիա) հետազոտություն: Հսկողությունն իրականացվում է ինֆեկցիոն պրոցեսի փուլը որոշելու 
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համար (կոմպենսացիա, սուբկոմպենսացիա, դեկոմպենսացիա), որն անհրաժեշտ է բուժումը ճիշտ և 

ժամանակին անցկացնելու համար: 

Ամբուլատոր պայմաններում բուժումն անհրաժեշտ է իրականացնել սուբկոմպենսացիայի 

փուլում: Դեկոմպենսացիայի փուլում հիվանդին առաջարկում են ստացիոնար բուժում ինֆեկցիոն 

հիվանդանոցում: Ամեն գարնանը և աշնանը քրոնիկական բրուցելոզով հիվանդները պետք է ստանան 

հակաախտադարձային բուժում, բացառությամբ էթիոտրոպ միջոցների, որոնք ցուցված են միայն 

ինֆեկցիոն պրոցեսի ակտիվացման դեպքում: Այն անձիք, որոնք պատկանում են բրուցելոզով 

վարակվելու բարձր ռիսկի խմբին (անասնապահության ոլորտի և միսկոմբինատների 

աշխատողները) դիսպանսեր հսկողության տակ են գտնվում մշտապես: Պրոֆիլակտիկ նպատակով 

բժշկական զննումը կատարվում է տարին երկու անգամ` գարնանը և աշնանը: 

Ռեզիդուալ բրուցելոզով հիվանդներն ինֆեկցիոնիստի կողմից չեն հսկվում, նրանք բուժվում են 

այլ մասնագետների մոտ` հաշվի առնելով այս կամ այն օրգանի կամ համակարգի ախտահարումը: 

 

ՄԵՆԻՆԳՈԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿ 

Հոմանիշ` էպիդեմիկ ցերեբրոսպինալ հիվանդություն: 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիան սուր վարակիչ հիվանդություն է, բնորոշվում է կլինիկական 

պոլիմորֆիզմով և ընթանում նազոֆարինգիտի, մենինգիտի և/կամ մենինգոկոկային սեպսիսի ձևով: 

Պատմական տեղեկություններ 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիան իր ամենա վառ արտահայտված կլինիկական ձևով` էպիդեմիկ 

ցերեբրոսպինալ մենինգիտով, հայտնի է հին ժամանակներից: Այդ վարակի բռնկումների 

նկարագրությունները կան Արատեի (մ.թ.ա. II դար), Ցելսի (I դար), Պավել Էգինսկու(VII դար) 

աշխատություններում : Էպիդեմիկ ցերեբրոսպինալ մենինգիտը որպես ինքնուրույն հիվանդություն 

առանձնացել և մանրամասն նկարագրվել է 1805թ. Մ.Վյեսոյի կողմից Ժնևում տեղի ունեցած 

բռնկումից հետո: Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի ուսումնասիրման նոր փուլը սկսվել է 1887թ., երբ 

Ա.Վեյկսելբաումը հայտնաբերել և նկարագրել է հարուցիչը: 

Տարիներ անց Վ.Օսլերն անջատելով հարուցիչն արյունից,պարզաբանել է հիվանդության 

պաթոգենեզի շատ հարցեր և ապացուցել, որ մենինգիտը մենինգոկոկային վարակի միակ դրսևորումը 

չէ: XX դարի առաջին տասնամյակում սկսվել է մենինգոկոկերի կառուցվածքի ուսումնասիրումը: Այդ 

ժամանակ էլ բուժման նպատակով փորձել են կիրառել սպեցիֆիկ շիճուկները: 30-ական 

թվականներին սկսեցին կիրառել սուլֆանիլամիդները, իսկ տարիներ անց` հակաբիոտիկները: 

Էթիոլոգիա 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի հարուցիչը Neisseria meningitidis պատկանում է Neisseria ցեղին 

Neisseriaceae ընտանիքին: Մենինգոկոկի միջին չափերն են 0,6-1,0 մկմ: Ողնուղեղային հեղուկի և 
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արյան քսուքներում վերջինս  հայտնաբերվում է սուրճի կամ լոբու հատիկի ձևով, տիպիկ դեպքերում 

տեղակայվում զույգ-զույգ, արտափքված եզրերով դեպի դուրս և ներբջջային: Մենինգոկոկերը 

բացառիկ պահանջկոտ են սննդային միջավայրերի նկատմամբ, բազմանում են մարդու և 

կենդանական սպիտակուցի,ամինաթթուների հատուկ կազմի առկայության դեպքում: Էկզոտոքսին 

չեն արտադրում, մանրէային բջջի քայքայման դեպքում անջատվում է լիպոպոլիսախարիդային 

բնույթի էնդոտոքսին: Ըստ անտիգենային կառուցվածքի մենինգոկոկերը բաժանում են մի շարք 

շճաբանական խմբերի` A, B, C, D, X, Y, Z: Հարուցիչը բնորոշվում է արտաքին միջավայրում 

անկայունությամբ, + 500C ջերմաստիճանի դեպքում ոչնչանում է 5 րոպեում, +1000C դեպքում` 30 

վայրկյանում: Մենինգոկոկն անկայուն է նաև ցածր ջերմաստիճանների նկատմամբ` -100C դեպքում 

ոչնչանում  է 2 ժամում: Արևի ուղիղ ճառագայթները ոչնչացնում են մենինգոկոկերը 2-8 ժամում, 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները` վայրկյանների ընթացքում: Շատ զգայուն են բոլոր 

ախտահանիչների նկատմամբ: 

Համաճարակաբանություն 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիան խիստ անթրոպոնոզ է, վարակի աղբյուր է միայն մարդը: 

Առանձնացնում են մենինգոկոկային ինֆեկցիայի 3 խումբ`  

 հիվանդության գեներալիզացված ձևերով հիվանդներ 

 մենինգոկոկային նազոֆարինգիտով հիվանդներ 

 մենինգոկոկ կրողներ 

Առավել վարակիչ են ինֆեկցիայի մանիֆեստային ձևերով հիվանդները: Համարվում է, որ նույն 

ժամանակահատվածում մեկ հիվանդը կարող է վարակել վեց անգամ ավելի մարդ, քան մեկ 

բակտերիակիրը: Այնուամենայնիվ ինֆեկցիայի հիմնական աղբյուր բակտերիակիրներն են: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ հիվանդության կլինիկորեն արտահայտված ախտանիշներով մեկ 

հիվանդին բաժին է ընկնում 1800-2000 բակտերիակիր (որոշ հեղինակների տվյալներով` մինչև 5000 

մենինգոկոկակիր): Այսպիսով, ինֆեկցիայի գեներալիզացված ձևերով հիվանդները վարակի աղբյուր 

են վարակվածների ընդհանուր թվի ոչ ավել, քան 3% համար, նազոֆարինգիտով հիվանդները` 10-

30%, կրողները` 70-80% համար: Ինֆեկցիայի փոխանցման մեխանիզմն աէրոգեն է, հարուցիչների 

փոխանցումը տեղի է ունենում օդակաթիլային ուղիով էքսպիրատոր գործողությունների ժամանակ` 

խոսելիս, փռշտալիս, գոռալիս: Հարուցիչների տարածմանը նպաստում են մենինգոկոկային 

ինֆեկցիայի (այդ թվում նաև կրության) զուգակցումը սուր ռեսպիրատոր հիվանդությունների հետ: 

Ընկալունակությունը համատարած է, վարակի առանձնահատկությունն այն է, որ վարակվածների 

մեծամասնության մոտ հիվանդությունն ընթանում է անախտանիշ կրության ձևով: Հիվանդության 

դեպքերի 80% կազմում են երեխաները և դեռահասները, որոնցից 50%-ը` մինչև 5 տարեկան 

երեխաները: Մեծահասակների մեջ հիվանդության դեպքերի մեծ մասը բաժին է ընկնում երիտասարդ 
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տարիքին (15-30 տարեկան): Ըստ երևույթին սա կապված է սոցիալական գործոնների և երիտասարդ 

անձանց ապրելակերպի առանձնահատկությունների հետ (բանակային ծառայություն, բնակություն 

հանրակացարաններում): Այս հանգամանքներով է բացատրվում հիվանդացության գերակշռումն 

արական սեռի անձանց մոտ:  

Կրության տարիքային կառուցվածքն էապես տարբերվում է հիվանդացության կառուցվածքից: 

Կրողների մեծ մասը հայտնաբերվում է մեծահասակների միջավայրում: Այն սովորաբար ավելի 

բարձր է քաղաքներում, քան գյուղական վայրերում: Նկարագրված են հիվանդության զգալի 

բռնկումներ փակ տիպի ուսումնական հաստատություններում, հատկապես`զինվորականների մեջ:  

Տարած ինֆեկցիայից հետո ձևավորվում է բավական կայուն իմունիտետ: Վերջին տարիներին 

ապացուցված է իմունիտետի զարգացում նաև մենինգոկոկակրության արդյունքում: Մենինգոկոկային 

ինֆեկցիան տարածված է ամենուրեք: Պարբերաբար, տարին մեկ, դիտվում է հիվանդացության 

բարձրացում:Բնորոշ է ձմռան-գարնանային սեզոնայնություն`հիվանդների առավելագույն թվով 

փետրվար-ապրիլ ամիսներին:  

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Վարակի մուտքի դռներ են հանդիսանում վերին շնչուղիները, առավել հաճախ` քթըմպանը: 

Հարուցչի թափանցման տեղում զարգանում է բորբոքային պրոցես: Լորձաթաղանթների 

պաշտպանական պատնեշը հաղթահարելու դեպքում մենինգոկոկը թափանցում է արյան մեջ, 

զարգանում է մենինգոկոկեմիա, որն ուղեկցվում է հարուցիչների զանգվածային ոչնչացումով և 

տոքսինեմիայով: Հարուցիչների էնդոտոքսինների շրջանառությունն արյան մեջ բերում է անոթների 

էնդոթելի վնասմանը և բազմաթիվ արյունազեղումների զարգացմանը տարբեր հյուսվածքներում և 

ներքին օրգաններում: Որոշ դեպքերում մենինգոկոկեմիան ընթանում է սեպտիկոպիեմիայի ձևով, այս 

դեպքում ներքին օրգաններում ձևավորվում են երկրորդային մետաստատիկ օջախներ 

(էնդոկարդիտներ, հոդաբորբեր, իրիդոցիկլիտներ): 

Մենիգոկոկերի ներթափանցումը գանգի խոռոչ հիմնականում տեղի է ունենում հեմատոգեն 

ճանապարհով`հեմատոէնցեֆալիկ պատնեշը հաղթահարելու արդյունքում: Հազվադեպ հարուցիչը 

կարող է անցնել սուբարախնոիդալ տարածություն մաղոսկրի միջոցով`պերիվասկուլյար և 

պերինևրալ ավշային ուղիներով` շրջանցելով արյան հոսքը: Մենինգոկոկերի սուբարախնոիդալ 

տարածություն ներթափանցելու հետևանքով զարգանում է ուղեղային փափուկ հյուսվածքների շճա-

թարախային, այնուհետև` թարախային բորբոքում:  

Բորբոքային պրոցեսն առավել հաճախ տեղակայվում է մեծ կիսագնդերի մակերեսներին և 

գլխուղեղի հիմքին, տարածվում նաև ողնուղեղի վրա: Հնարավոր է ախտաբանական պրոցեսի 

տարածում ուղեղի փորոքների էպենդիմայի վրա` թարախային էպենդիմատիտի զարգացումով: 
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Մակրոսկոպիկ գլխուղեղն ունի թարախային գլխարկով ծածկված տեսք, ուղեղային փափուկ 

թաղանթը թարախից ազատ հատվածներում այտուցված է, կարմրած և  պղտոր:  

Ծանր դեպքերում բորբոքային պրոցեսը կարող է ներգրավել ուղեղային նյութը` անոթների 

արյունալեցումով և լայնացումամբ, մանր արյունազեղումներով, բորբոքային օջախներով: 

Նկարագրված են ախտաբանական պրոցեսի տարածման դեպքեր գլխուղեղային նյարդերի 

արմատների վրա (առավել հաճախ VII, VIII զույգերի, ինչպես նաև V, VI, III, XII): Թարախային 

էքսուդատի հետզարգացման գործընթացում անբարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում 

(մենինգիտի ձգձգվող ընթացք, ոչ լիարժեք բուժում) կարող է տեղի ունենալ շարակցահյուսվածքային 

փոփոխություն: Կպումային պրոցեսի հետևանքով զարգանում է Մաժանդիի, Լուշկեի, Կեյի, 

Ռետցիուսի անցքերի, միջին ուղեղի ջրանցքի (սիլվյան ջրանցքի) փակում, սուբարախնոիդալ 

տարածությունների օջախային կամ ամբողջական դատարկում,պերիվասկուլյար ուղիների 

սերտաճում`բերելով հիդրոցեֆալիայի:  

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի առանձնահատուկ ծանր ձևերի պաթոգենեզում առաջին պլան են 

մղվում տոքսիկ և ալերգիկ (աուտոալերգիկ) կոմպոնենտները: Այսպես, կայծակնային 

մենինգոկոկեմիայի պաթոգենեզում ժամանակակից հետազոտողները կենտրոնական տեղ են 

հատկացնում ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկին: Այս դեպքում հիվանդների մոտ զարգանում են հեմոստազի, 

հեմոդինամիկ, միկրոշրջանառության խանգարումներ օրգաններում և հյուսվածքներում, կտրուկ 

շեղումներ էլեկտրոլիտային և հորմոնալ հոմեոստազում: 

Պաթանատոմիորեն հայտնաբերվում են բնորոշ փոփոխություններ անոթներում, թրոմբոզներ, 

նեկրոզներ, արյունազեղումներ տարբեր օրգաններում, այդ թվում` մակերիկամներում: Ցանային 

էլեմենտների հյուսվածաբանական հետազոտությունների դեպքում դիտվում են մաշկի անոթների 

ախտահարումներ և պերիֆոկալ բորբոքային փոփոխություններ: Անոթներում հայտնաբերվում են 

լեյկոցիտար-ֆիբրինոզ թրոմբոզներ (խցանումներ), որոնք պարունակում են մենինգոկոկեր: 

Հետևաբար մաշկային ցանավորումն ըստ էության հանդիսանում է ինֆեկցիայի երկրորդային 

մետաստատիկ օջախ:  

Արտահայտված տոքսիկոզը հանդիսանում է ծանրագույն, հաճախ մահացու բարդության և 

ուղեղային հիպերթենզիայի հիմնական պատճառ: Այս համախտանիշը զարգանում է գլխուղեղի 

ուռճեցման և այտուցի հետևանքով, որը տեղի է ունենում ողնուղեղային հեղուկի գերարտադրման և 

արտահոսքի խանգարման հետ միաժամանակ: Գլխուղեղի ծավալի մեծացումն այտուցի և ուռճեցման 

հետևանքով բերում է ուղեղիկի բլթերի տեղաշարժմանը և ներհրմանը դեպի ծոծրակային մեծ անցք: 

Զարգանում է երկարավուն ուղեղի ճնշում շնչառական, այնուհետև` անոթային կաթվածի արագ 

զարգացմամբ: Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի ծանր ընթացքի դեպքում, հատկապես վաղ տարիքի 

երեխաների մոտ, զարգանում է ոչ թե հիպերթենզիա, այլ ուղեղային հիպոթենզիա (ցերեբրալ 
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կոլլապս): Այս բարդության ծագման գործում նշանակություն ունի և′ խիստ տոքսիկոզի զուգակցումը, 

և′ ջրա-աղային փոխանակության ծանր խանգարումները: 

 

Կլինիկական նկարագիր  

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի գաղտնի շրջանը տատանվում է 1-10 օր, հաճախ`5-7 օր: 

Դասակարգում 

I. Առաջնային տեղակայված ձևեր` 

  մենինգոկոկակրություն 

   սուր նազոֆարինգիտ 

  թոքաբորբ 

 

II. Հեմատոգեն գեներալիզացված ձևեր` 

  մենինգոկոկեմիա (տիպիկ, կայծակնային, քրոնիկ) 

  մենինգիտ 

  մենինգոէնցեֆալիտ 

  խառը (մենինգոկոկեմիա + մենինգիտ) 

  հազվադեպ հանդիպող ձևեր (էնդոկարդիտ, հոդաբորբ, իրիդոցիկլիտ) 

 

Մենինգոկոկակրությունը չունի որևէ կլինիկական արտահայտություն:  

Սուր նազոֆարինգիտի ժամանակ հիվանդների առավել կայուն գանգատներն են 

գլխացավը`հիմնականում ճակատա-գագաթային շրջանում, քերոցը և ցավը կոկորդում, չոր հազը, քթի 

փակվածությունը: Այս ախտանիշները զուգակցվում են հիվանդների ընդհանուր ինքնազգացողության 

վատացման հետ (թուլություն, մարմնի ջարդվածություն, ախորժակի իջեցում, քնի խանգարում): 

Հիվանդների մեծ մասի մոտ դիտվում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև սուբֆեբրիլ թվեր: 

Տենդի տևողությունը, որպես կանոն, չի գերազանցում երեք օրը, հազվադեպ այն կարող է պահպանվել 

5-7օր: Հիվանդի մաշկային ծածկույթները գունատ են, շաղկապենու և սկլերաների անոթներն 

արյունալեցված, քթի լորձաթաղանթները կարմրած և այտուցված: Նշիկների, փափուկ քիմքի և 

քմային աղեղների կարմրությունը թույլ է արտահայտված, երբեմն բացակայում է: Այդ ֆոնի վրա 

հատկապես նկատելի են ըմպանի հետին պատի վառ կարմրությունը և այտուցը, ինչպես նաև 

լիմֆոիդ ֆոլիկուլների գերաճը: Հիվանդների մեծ մասի մոտ ըմպանի հետին պատը ծածկված է 

լորձային կամ լորձա-թարախային էքսուդատով: Քթըմպանի բորբոքային փոփոխությունները տևում 

են 5-7 օր, լիմֆոիդ ֆոլիկուլների հիպերպլազիան պահպանվում է ավելի երկար (մինչև 14-16 օր):  

Պերիֆերիկ արյան մեջ կարելի է հայտնաբերել չափավոր լեյկոցիտոզ` նեյտրոֆիլյոզով և 

լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքումով, ԷՆԱ-ի բարձրացում: Հիվանդների 30-50% մոտ 
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նազոֆարինգիտը զուգակցվում է մենինգոկոկային ինֆեկցիայի այլ արտահայտությունների հետ և 

նախորդում է հիվանդության գեներալիզացված ձևերի զարգացմանը:  

Որոշ դեպքերում մենինգոկոկերն առաջացնում են առաջնային թոքաբորբ, որն ընթանում է 

առանց տվյալ ինֆեկցիային բնորոշ որևէ նշանի: Այն կարող է լինել օջախային կամ բլթային բնույթի  և 

երկու դեպքում էլ տարբերվում է ծանր և երկարատև ընթացքով:  

Մենինգոկոկեմիան մենինգոկոկային սեպսիս է, որն ընթանում է բուռն, տոքսիկոզի 

արտահայտված ախտանիշներով և երկրորդային մետաստատիկ օջախների զարգացումով: 

Հիվանդությունը սկսվում է որպես կանոն սուր, մարմնի ջերմությունը բարձրանում է դողով մինչև 39-

410C: Հետագայում տենդը կարող է ունենալ կայուն բնույթ, լինել ընդմիջվող, հեկտիկ, ալիքաձև, 

հնարավոր է մենինգոկոկային սեպսիսի ոչ տենդային ընթացք: Մարմնի ջերմության բարձրացման 

աստիճանը չի համապատասխանում հիվանդության ծանրությանը: Ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկի 

զարգացման դեպքում ջերմությունը սովորաբար իջնում է մինչև սուբֆեբրիլ կամ նորմալ թվերի: 

Տենդի հետ միաժամանակ զարգանում են ինտոքսիկացիայի այլ ախտանիշներ` գլխացավ, ախորժակի 

անկում կամ բացակայություն, ընդհանուր թուլություն, ցավեր մեջքի և վերջույթների մկաններում, 

ծարավի և բերանում չորության զգացում, մաշկային ծածկույթների գունատություն և ցիանոզ: 

Դիտվում են հաճախասրտություն, ԶՃ իջեցում, տախիպնոէ և հևոց, քչանում է միզարտադրությունը: 

Հիվանդների մեծամասնության մոտ նկատվում է փորկապություն, հնարավոր է լուծ: Վերջինս ավելի 

բնորոշ է վաղ տարիքի երեխաներին:  

Մենինգոկոկեմիայի առավել վառ, կայուն և ախտորոշման համար արժեքավոր ախտանիշ է 

հանդիսանում էկզանթեման: Մաշկային ցանավորումն ի հայտ է գալիս 5-15 ժամ անց, երբեմն 

հիվանդության երկրորդ օրը: Ցանային էլեմենտները կարող են լինել տարբեր բնույթի, չափերի և 

տեղակայման: Առավել բնորոշ է հեմոռագիկ ցանը (պետեխիա, պուրպուրա, էկխիմոզ): Ցանի 

էլեմենտներն ունեն անկանոն (աստղանման) ձև, շոշափելիս պինդ են, երբեմն  մաշկից բարձր: Ոչ 

հազվադեպ հեմոռագիկ ցանը զուգակցվում է ռոզեոլյոզ կամ ռոզեոլյոզ-պապուլյոզ ցանի հետ: Ցանը 

մենինգոկոկային ինֆեկցիայի ժամանակ որպես կանոն առատ է: Այն առավելապես տեղակայվում է 

վերջույթների, իրանի, հետույքի, հազվադեպ` դեմքի վրա: Այդուհանդերձ հազվադեպ չեն 

սակավաթիվ ցանային էլեմենտներով  հիվանդության դեպքերը: Հաճախ հանդիպում է էնանթեմա 

շաղկապենու վրա, սկլերաների արյունազեղում, նկարագրված է էնանթեմա բերանի լորձաթաղանթի 

վրա: Ցանի հետզարգացումը կախված է էլեմենտների բնույթից և չափից, ինչպես նաև մաշկի 

ախտահարման խորությունից: Խորը և մեծ արյունազեղումները կարող են մեռուկանալ, հետագայում 

մեռուկացման հատվածներն անջատվում են և առաջացնելով դանդաղ լավացող խոցեր: Երբեմն 

դիտվում է փափուկ հյուսվածքների խորը մեռուկացում` ոսկրերի մերկացմամբ վերջույթների վրա: 

Հնարավոր են ականջախեցիների, քթի ծայրի, ոտքերի և ձեռքերի մատների ծայրային ֆալանգների 
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մեռուկացման դեպքեր: Չբուժված հիվանդների ցանային էլեմենտների քերուկների և բիոպտատների 

մեջ հաճախ հայտնաբերվում են մենինգոկոկեր: 

Հարուցիչների մետաստազները հոդերում դիտվում են ավելի հազվադեպ, քան մաշկում, հաճախ 

ախտահարվում են մանր հոդերը: Հոդաբորբերի ծանրությունը կարող է լինել տարբեր` թարախային 

ախտահարումներից մինչև թեթև փոփոխություններ`շարժումների ժամանակ ցավով, ախտահարված 

հոդը ծածկող մաշկը թույլ կարմրում է և այտուցվում: Հոդի խոռոչից կարելի է հայտնաբերել 

հարուցիչը:  

Հոդաբորբերը զարգանում են ավելի ուշ, քան ցանը` հիվանդության առաջին շաբաթվա վերջում  

և երկրորդ շաբաթվա սկզբում: Սրանց կանխատեսումը բարենպաստ է, լավացման դեպքում հոդերի 

ֆունկցիաները լրիվ վերականգնվում են:  

Ինֆեկցիայի երկրորդային մետաստատիկ օջախներ կարող են զարգանալ աչքերի անոթային 

թաղանթում, պերի-, միո-, էնդոկարդում, թոքերում, պլևրայում, որոնք ներկայում հանդիպում են շատ 

հազվադեպ: Ավելի հազվադեպ է նման օջախների զարգացումը երիկամներում, լյարդում, 

ոսկրածուծում: Մենինգոկոկեմիայի ժամանակ հեմոգրամայում հայտնաբերվում է չափավոր կամ 

բարձր նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ (20-40 x 109/լ և ավել), լեյկոցիտար բանաձևի թեքումով մինչև 

երիտասարդ ձևեր և միելոցիտներ, անէոզինոֆիլիա, ԷՆԱ բարձրացում: Ոչ հազվադեպ զարգանում է 

թրոմբոցիտոպենիա: Մեզում առկա է ինֆեկցիոն-տոքսիկ երիկամին բնորոշ համախտանիշ` 

պրոտեինուրիա, ցիլինդրուրիա, միկրոհեմատուրիա:  

Մենինգոկոկային սեպսիսը հիմնականում ընթանում է մենինգիտի հետ զուգակցված, սակայն 

հոսպիտալացվածների 4-10% մոտ մենինգոկոկեմիան հանդիպում է <<մաքուր ձևով>> առանց 

ուղեղային փափուկ թաղանթների ախտահարման: Մենինգոկոկային սեպսիսի հաճախականությունը 

սովորաբար բարձր է համաճարակների ժամանակ: 

Մենինգոկոկեմիան կարող է ընթանալ թեթև,միջին ծանրության և ծանր ձևերով:  

Կայծակնային մենինգոկոկեմիան մենինգոկոկային ինֆեկցիայի առավել ծանր, ծայրահեղ 

անբարենպաստ ելքով ձևն է: Ըստ էության,այն իրենից ներկայացնում է ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկ: 

Կլինիկորեն բնորոշվում է սրագույն, հանկարծակի և բուռն ընթացքով, մարմնի ջերմությունն արագ 

բարձրանում է մինչև 40-41oC, ուղեկցվում դողով, սակայն մի քանի ժամից այն կարող է փոխարինվել 

հիպոթերմիայով: Հիվանդության առաջին իսկ ժամերին ի հայտ է գալիս առատ հեմոռագիկ ցանը, որն 

ունի միաձուլման, մեծ արյունազեղումների առաջացման և մեռուկացման հակում: Մաշկի վրա 

առաջանում են բոսորա-կապտավուն բծեր, որոնք տեղափոխվում են մարմնի դիրքի փոփոխման 

ժամանակ (դրանք ստացել են ՙդիակային բծեր՚ անվանումը` ՙlivors mortalis՚): Մաշկային ծածկույթները 

գունատ են, համատարած ցիանոզով, խոնավ, ծածկված սառը, կպչուն քրտինքով, դիմագծերը սրված: 

Հիվանդներն անհանգիստ են, գրգռված, հաճախ ի հայտ են գալիս ցնցումներ, հատկապես երեխաների 



 

27 

 

մոտ: Հիվանդության առաջին ժամերին գիտակցությունը պահպանված է, հիվանդները գանգատվում 

են ուժեղ մկանացավերից, հոդացավերից, գերզգայունությունից, փորացավից, դիտվում է կրկնակի 

փսխում (հաճախ ՙսուրճի նստվածքի՚ ձևով), հնարավոր է արյունային լուծ: Աստիճանաբար աճում է 

պրոստրացիան (գիտակցության խանգարում), դիտվում է գիտակցության կորուստ: 

Զուգահեռ թուլանում է սրտի գործունեությունը, զարգանում է անուրիա (̔շոկային երիկամ՚), 

հաճախ հայտնաբերվում է հեպատոսպլենոմեգալիա: Մենինգեալ համախտանիշն անկայուն է, բայց 

կարող է լինել նաև խիստ արտահայտված: Հեմոգրամայում առկա է հիպերլեյկոցիտոզ (մինչև 

60x109/լ), նեյտրոֆիլյոզ, լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքում, թրոմբոցիտոպենիա, ԷՆԱ արագացում 

(50-70 մմ/ժամ): Հայտնաբերվում են հոմեոստազի կտրուկ խախտումներ` մետաբոլիկ ացիդոզ, 

կոագուլոպաթիա, արյան ֆիբրինոլիտիկ ակտիվության իջեցում: Ռացիոնալ բուժման 

բացակայության դեպքում հիվանդները մահանում են հիվանդության առաջին ժամերին` սիրտ-

անոթային կամ երիկամային սուր անբավարարությունից:  

Քրոնիկ մենինգոկոկեմիան մենինգոկոկային ինֆեկցիայի հազվադեպ ձևն է: Հիվանդության 

տևողությունը տարբեր է` մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի տարի: Տենդը սովորաբար ընդմիջվող է, 

սակայն կարող է լինել նաև կայուն, ուղեկցվում է պոլիմորֆ էքսուդատիվ էրիթեմայի տիպի 

ցանավորմամբ: Մարմնի ջերմությունը ռեմիսիաների ժամանակ կարող է լինել նորմալ, ցանն այս 

դեպքում գունատվում է և նույնիսկ անհետանում, հիվանդների ինքնազգացողությունը զգալի 

լավանում է: Քրոնիկ մենինգոկոկեմիայի ժամանակ հնարավոր են հոդաբորբեր և պոլիարթրիտներ, ոչ 

հազվադեպ` հեպատոսպլենոմեգալիա: Պերիֆերիկ արյան մեջ դիտվում է լեյկոցիտոզ, նեյտրոֆիլյոզ, 

ԷՆԱ արագացում: Մեզում դիտվում է չափավոր պրոտեինուրիա, իսկ սպեցիֆիկ գլոմերուլոնեֆրիտի 

զարգացման դեպքում` համապատասխան դիզուրիկ համախտանիշ: Նկարագրված են 

էնդոկարդիտներ, պանկարդիտներ, ինչպես նաև մենինգիտի զարգացում հիվանդության սկզբից մի 

քանի շաբաթ կամ ամիս անց: Ելքը քրոնիկական մենինգոկոկային սեպսիսի ժամանակ 

համեմատաբար բարենպաստ է, ճիշտ բուժման դեպքում` լավ: 

Մենինգիտը կարող է սկսվել մենինգոկոկային նազոֆարինգիտից հետո, բայց երբեմն 

հիվանդության առաջին նշանները զարգանում են հանկարծակի լիովին առողջ մարդու մոտ: 

Մենինգիտի դեպքում մեծ կայունությամբ հայտնաբերվում է ախտանիշների հետևյալ եռյակը` տենդ, 

գլխացավ և փսխում: Մարմնի ջերմությունը սովորաբար բարձրանում է արագ, արտահայտված դողով 

և կարող է հասնել մինչև 40-42oC մի քանի ժամվա ընթացքում: Ջերմային կորագիծը տարբեր է, 

հանդիպում են ընդմիջվող, ռեմիտվող, կայուն երկալիք կորագծեր:  

Գլխացավն ուժգին է, տանջող, հիմնականում պուլսացվող բնույթի, հաճախ հիվանդները 

տնքում են ցավից: Յուրահատուկ ուժգնության է հասնում գիշերը, ուժեղանում մարմնի դիրքի 
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փոփոխության ժամանակ, կտրուկ ձայնից, լույսից: Փսխումն առաջանում է առանց նախորդող 

սրտխառնոցի, անկախ սննդի ընդունումից, հանկարծակի և չի բերում թեթևացման:  

Բավական հաճախ մենինգիտի ժամանակ հանդիպում է մաշկի գերզգայունություն և բարձր 

զգայունություն լսողական (հիպերակուզիա), լուսային (ֆոտոֆոբիա), ցավային (հիպերալգեզիա) 

հոտերի (հիպերօսմիա) և այլ գրգիռների նկատմամբ: Հիվանդների մեծ մասի մոտ հիվանդության 

առաջին իսկ ժամերից զարգանում են ծանր ցնցումներ` կլոնիկ, տոնիկ կամ խառը: 

Մենինգոկոկային մենինգիտի կլինիկական պատկերում մեծ տեղ է գրավում գիտակցության 

խանգարումն ընդհուպ մինչև կորուստ (սոպորից մինչև կոմա): Հաճախ գիտակցության կորուստը 

դիտվում է հոգեշարժական գրգռվածությունից հետո, իսկ հիվանդության առաջին ժամերին`որպես 

վատ ելքի նշան: Հնարավոր է մենինգիտի ընթացքը պարզ գիտակցությամբ: Զննման ժամանակ 

առաջնային տեղ են գրավում մենինգեալ ախտանիշները, որոնք առաջանում են հիվանդության 

առաջին օրվանից և հետագայում` արագ աճում: Առավել հաճախ դիտվում են ծոծրակային մկանների 

կարկամությունը, Կերնիգի (պառկած վիճակում ծունկը իրանին մոտեցնել չկարողանալը), 

Բրուձինսկու (վերին` պառկած վիճակում գլուխը կրծքավանդակին մոտեցնելիս ծնկան հոդերում 

ոտքերի ծալվելը, միջին` ցայլքին սեղմելիս ոտքերի մկանների կրճատումը,ստորին` ծնկան հոդը 

ծալելիս,մյուս հոդում առաջանում է սպոնտան ծալում): Մենինգեալ համախտանիշի 

արտահայտվածությունը կարող է չհամապատասխանել հիվանդության ծանրությանը: Առավել ծանր 

դեպքերում հիվանդն ընդունում է հարկադրական դիրք` պառկած է կողքի վրա հետ գցած գլխով, 

ոտքերը ծալած ծնկան և կոնքազդրային հոդերում`մոտեցրած որովայնին` <<լարած ձգանի>>դիրք: 

Մենինգիտով հիվանդների մոտ դիտվում են ջլային, պերիօստալ և մաշկային ռեֆլեքսների 

անհամաչափություն և բարձրացում, որոնք հետագայում ինտոքսիկացիայի խորացման հետ մեկտեղ 

կարող են իջնել և ընդհանրապես անհետանալ: Մի շարք դեպքերում կարող են հայտնաբերվել 

ախտաբանական ռեֆլեքսներ (Բաբինսկու, Գորդոնի (ձկնանման մկաններին սեղմելիս ոտնաթաթի 

բութ մատի ծալումը և մնացած մատերի հովհարանման բացումը), Ռոսոլիմոյի (ներբանին 

հարվածելիս ոտնաթաթի մատերի արագ ծալումը), Օպենհեյմերի` ոտնաթաթերի կլոնուս), ինչպես 

նաև գանգուղեղային որոշ նյարդերի ախտահարումներ (առավել հաճախ III, IV, VII, VIII զույգերը): 

Տուժում է վեգետատիվ նյարդային համակարգը, ինչն արտահայտվում է կարմիր դերմոգրաֆիզմով:  

Այլ օրգանների և համակարգերի ախտահարման բազմաթիվ ախտանիշները պայմանավորված 

են ինտոքսիկացիայով: Առաջին ժամերին զարգանում է հաճախասրտություն, 

այնուհետև`հարաբերական բրադիկարդիա, զարկերակային ճնշումն իջնում է: Սրտի տոները 

խլացած են, հաճախ` առիթմիկ, կարող է դիտվել չափավոր տախիպնոէ: Լեզուն պատված է կեղտոտ 

շագանակագույն փառով, չոր է, որովայնը ներքաշված, որովայնային մկանները որոշ հիվանդների 

մոտ լարված են:  
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Բավական բնորոշ է մենինգիտով հիվանդների արտաքին տեսքը` առաջին օրերին դեմքը և 

պարանոցը կարմրած են, սկլերաների անոթներն արյունալեցված: Մենինգիտի, ինչպես նաև այլ ծանր 

հիվանդությունների դեպքում աշխուժանում է լատենտ հերպետիկ ինֆեկցիան և առաջանում է 

բշտիկավոր ցանավորում շրթունքների, քթի և բերանի լորձաթաղանթի վրա: Հեմոգրամայում 

դիտվում է բարձր նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով, ԷՆԱ բարձրացում: Մեզի մեջ` չափավոր 

պրոտեինուրիա, միկրոհեմատուրիա, ցիլինդրուրիա:  

 Բարդություններ 

Հիվանդների մի մասի մոտ զարգանում են հիվանդության բարդացած ձևեր: Մենինգիտի 

կայծակնային ընթացքը գլխուղեղի ուռճեցումով և այտուցով ծայրահեղ անբարենպաստ, 

հիպերտոքսիկոզով և բարձր մահացությամբ տարբերակն է: Հիմնական ախտանիշները մեծ 

ծոծրակային անցքում գլխուղեղի ներհրման և ուղեղիկի ճզմման հետևանք են: Արագ զարգանում են 

սիրտ-անոթային և շնչառական համակարգերի գործունեության խանգարման նշաններ: Ի հայտ է 

գալիս բրադիկարդիա, որը փոխարինվում է հաճախասրտությամբ, զարկերակային ճնշումն անկայուն 

է, կարող է կտրուկ իջնել, բայց հաճախ հասնում է շատ բարձր թվերի: Զարգանում է տախիպնոէ` 

մինչև 40-60 մեկ րոպեում, օժանդակ շնչառական մկանների մասնակցությամբ, արտահայտված հևոց, 

այնուհետև կարող է ի հայտ գալ Չեյն-Ստոքսի տիպի շնչառական առիթմիա (շնչառությունը գնալով 

դառնում է մակերեսային և դանդաղ): Շնչառության խանգարումները բերում են շնչառության 

հանկածակի կանգի: Նշված ախտանիշները զարգանում են հարաճող հիպերթերմիայի, կլոնիկ 

ցնցումների և գիտակցության կորստի ֆոնի վրա: 

Հիվանդների մոտ նկատվում է արտահայտված քրտնարտադրություն, մաշկային ծածկույթների 

ցիանոզ, դեմքի կարմրություն: Ի հայտ են գալիս բրգային նշաններ, երբեմն` գանգուղեղային նյարդերի 

ախտահարման ախտանիշներ, եղջերային ռեֆլեքսների մարում, բբերի նեղացում, ռեակցիայի 

իջեցում լույսի նկատմամբ: Մենինգոկոկային մենինգիտի այսպիսի ընթացքի դեպքում, որպես կանոն, 

հիվանդները մահանում են շնչառության կանգից: Մահը կարող է վրա հասնել հիվանդության 

առաջին ժամերին, երբեմն` հիվանդության 2-3-րդ և նույնիսկ 5-7-րդ օրը:  

Ուղեղային հիպոթենզիայի համախտանիշով մենինգոկոկային ինֆեկցիան հազվադեպ 

տարբերակ է, որն առավելապես ախտորոշվում է վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ: 

Հիվանդությունը զարգանում է բուռն, ընթանում արտահայտված տոքսիկոզով և էքսիկոզով: Արագ 

զարգանում է ստուպոր, հնարավոր են ցնցումներ, մենինգեալ նշաններն արտահայտված չեն, ինչը 

դժվարացնում է ախտորոշումը: Ներգանգային ճնշումը կտրուկ իջնում է, քչանում է հեղուկի ծավալը 

գլխուղեղի փորոքներում, զարգանում է փորոքային կոլլապս: Կրծքի հասակի երեխաների մոտ մեծ 

գաղթունը ներընկնում է: Մեծ տարիքի երեխաների և մեծահասակների մոտ ախտորոշման 

հենակետային նշաններ են հանդիսանում ջրազրկման կլինիկական ախտանիշները և գանգուղեղային 
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հեղուկի ցածր ճնշումը, գոտկային պունկցիայի ժամանակ հեղուկն արտահոսում է դանդաղ 

կաթիլներով: Ներգանգային ճնշման իջեցումը կարող է բերել ծանր բարդության զարգացման` 

սուբդուրալ հեմատոմայի:  

Էպենդիմատիտի զարգացումով մենինգիտը (վենտիկուլիտ) ժամանակակից պայմաններում 

հազվադեպ ձև է, որը զարգանում է հիմնականում ուշացած և անբավարար բուժման դեպքում: 

Հիվանդության առանձնահատուկ ծանրությունը պայմանավորված է բորբոքման տարածմամբ 

գլխուղեղի փորոքները ներսից ծածկող թաղանթի (էպենդիմայի) վրա, ինչպես նաև գլխուղեղի նյութի 

ներգրավումով ախտաբանական պրոցեսի մեջ (սուբէպենդիմալ էնցեֆալիտ):  

Հիմնական կլինիկական նշաններն են տոտալ կարկամությունը (հիվանդներն ընդունում են 

հարկադրական դիրք` ոտքերը ձգված են և խաչված սրունքների ստորին հատվածներում, ձեռքերը 

բռունցք արած), հոգեկան վիճակի խանգարումը, քնկոտությունը, արտահայտված տոնիկ և կլոնիկ 

ցնցումները: Հիվանդի ծանր ընդհանուր վիճակի պայմաններում մարմնի ջերմությունը նորմալ է կամ 

սուբֆեբրիլ: Կայուն ախտանիշ է հանդիսանում փսխումը, հաճախ` համառ, հնարավոր է 

սֆինկտորների պարեզ ակամա դեֆեկացիայով և միզարձակմամբ: Էպենդիմատիտի երկարատև 

ընթացքի և/կամ անարդյունավետ բուժման դեպքում զարգանում է հիդրոցեֆալիա, հյուծում 

(կախեքսիա) և մահ: IV փորոքի մեկուսացման կամ առավել ախտահարման ժամանակ,  կլինիկական 

պատկերում առկա է շնչառության, սիրտ-անոթային գործունեության խանգարումներ, ռոմբաձև փոսի 

(IV փորոքի հատակը), գանգուղեղային նյարդերի կորիզների ախտահարման այլ ախտանիշներ: 

Մենինգոէնցեֆալիտը մենինգոկոկային ինֆեկցիայի համեմատաբար հազվադեպ հանդիպող ձև 

է, որի դեպքում գերակշռում են էնցեֆալիտի ախտանիշներն, իսկ մենինգեալ համախտանիշն թույլ է 

արտահայտված : Մենինգոկոկային էնցեֆալիտներին բնորոշ է արագ սկիզբ և հոգեվիճակի 

խանգարումների, ցնցումների, պարեզների, պարալիչների բուռն զարգացում: Ելքն անբարենպաստ է, 

նույնիսկ ժամանակակից պայմաններում մահացությունը մնում է բարձր, իսկ առողջացումը` ոչ 

լիակատար:  

Խառը ձևը (մենինգոկոկային սեպսիս+մենինգիտ) հանդիպում է գեներալիզացված 

մենինգոկոկային ինֆեկցիայի 25-50% դեպքերում, ընդ որում վերջին տարիներին նկատվում է խառը 

ձևերի հաճախականության աճի հիվանդացության ընդհանուր կառուցվածքում, հատկապես 

համաճարակաբանական բռնկումների ժամանակ: Կլինիկորեն բնորոշվում է մենինգոկոկային 

սեպսիսի ախտանիշների և ուղեղային թաղանթների ախտահարման համակցումով:  

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի հազվադեպ ձևերը (արթրիտներ, պոլիարթրիտներ, 

էնդոկարդիտներ, իրիդոցիկլիտներ), ըստ երևույթին, հիմնականում մենինգոկոկեմիայի հետևանք են 

հանդիսանում: Բուժումը ժամանակին սկսելիս ելքը բարենպաստ է:  

Ախտորոշում 
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Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի բոլոր ձևերի ախտորոշումը հիմնված է համաճարակաբանական, 

անամնեստիկ և կլինիկական մեթոդներով ստացած տվյալների վրա և վերջնականապես 

հաստատվում է լաբորատոր հետազոտությունների օգնությամբ: Տարբեր կլինիկական ձևերի դեպքում 

առանձին մեթոդներ  չունեն նույն ախտորոշիչ արժեքը: Օրինակ, մենինգոկոկակրության 

ախտորոշումը հնարավոր է միայն մանրէաբանական մեթոդով, երբ հետազոտման նյութ է 

հանդիսանում վերին շնչուղիների պրոքսիմալ հատվածների լորձը:  

Մենինգոկոկային նազոֆարինգիտի ախտորոշման մեջ գլխավոր տեղ են զբաղեցնում 

համաճարակաբանական և մանրէաբանական մեթոդները, քանի որ կլինիկորեն տարբերակել 

մենինգոկոկային նազոֆարինգիտն այլ ծագում ունեցող նազոֆարինգիտից անհնար է կամ ծայրահեղ 

դժվար:  

Գեներալիզացված ձևերի բացահայտման մեջ իրական ախտորոշիչ արժեք են ձեռք բերել 

ախտորոշման անամնեստիկ և կլինիկական մեթոդները, հատկապես մենինգոկոկեմիայի և 

մենինգիտի համակցման դեպքում: Մենինգիտի ախտորոշման համար մեծ նշանակություն ունի 

ողնուղեղային հեղուկի հետազոտությունը: 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի գեներալիզացված ձևերի ժամանակ ախտորոշումը հաստատվում 

է բակտերիաբանական մեթոդով: Իմունաբանական մեթոդներից առավել զգայուն և ինֆորմատիվ են 

ԱՀԱՌ, ԻՖԱ:  

Բուժում 

Բուժման տակտիկան կախված է կլինիկական ձևից, հիվանդության ծանրության աստիճանից, 

բարդությունների առկայությունից, պրեմորբիդ ֆոնից:  

Էթիոլոգիական բուժումը նազոֆարինգիտի միջին ծանրության աստիճանի դեպքում 

կատարվում է հակաբակտերիալ դեղամիջոցներով: Հաճախ կիրառում են պերօրալ հակաբիոտիկներ` 

ամպիոքս, օքսացիլին, ամոքսիցիլին, լևոմիցետին, էրիթրոմիցին և այլ մակրոլիդներ` անջատված 

հարուցչի զգայունությանը համապատասխան: Հակաբիոտիկների կիրառվող դեղաչափերը միջին 

բուժական են և տարիքային, բուժման տևողությունը 3-5 օր է: Կիրառում են նաև երկարացված 

ազդեցության սուլֆանիլամիդային դեղամիջոցներ` սովորական դեղաչափերով: Նազոֆարինգիտի 

թեթև ձևերի ժամանակ հակաբիոտիկների և սուլֆանիլամիդների նշանակումը պարտադիր չէ: Բոլոր 

հիվանդներին պետք է խորհուրդ տալ կոկորդի ողողումներ հակասեպտիկների լուծույթներով, 

ինտոքսիկացիայի առկայության դեպքում` առատ հեղուկներ:  

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի գեներալիզացված ձևերի բուժման մեջ կենտրոնական տեղ են 

զբաղեցնում հակաբիոտիկները, առաջին հերթին` բենզիլպենիցիլինի աղերը: Կիրառում են 

բենզիլպենիցիլին 200000-500000 ՄՄ հիվանդի 1կգ քաշին օրական դեղաչափով: Մենինգիտի 

բարձիթողի դեպքերում, երբ հիվանդն ընդունվում է հիվանդանոց անգիտակից վիճակում, ինչպես 
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նաև էպենդիմատիտի (վենտրիկուլիտի) կամ թարախի կոնսոլիդացիայի նշանների առկայության 

դեպքում ներարկվող պենիցիլինի դեղաչափը բարձրացնում են մինչև 800000-1000000 ՄՄ/կգ օրական: 

Այս դեպքերում կատարում են բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղի երակային ներարկում 

(կալիումական աղի մեծ դեղաչափերի երակային ներմուծումը վտանգավոր է հիպերկալիեմիայի 

առաջացման վտանգի հետևանքով) 2000000-12000000 ՄՄ/օրը, պահպանելով դեղամիջոցի 

միջմկանային դեղաչափը: Պենիցիլինի ներերակային դեղաչափն ավելի լավ է ներմուծել կաթիլային 

եղանակով, օրական դեղաչափը ներարկում են կոտորակային` 3 ժամը մեկ: Որոշ դեպքերում 

թույլատրվում է ներարկումների միջև եղած ժամանակամիջոցը երկարացնել մինչև 4 ժամ: 

Պենիցիլինոթերապիայի տևողությունն անհատական է, կախված կլինիկական և լիքվորաբանական 

տվյալներից: Փորձը վկայում է, որ պենիցիլինով բուժման անհրաժեշտ և բավարար տևողությունը 

սովորաբար կազմում է 5-8 օր:  

Բավականին բարձր արդյունավետությամբ են օժտված մենինգոկոկային ինֆեկցիայի դեպքում 

կիսասինթետիկ պենիցիլինները: Սրանք առավել վստահելի և գերադասելի դեղամիջոցներ են 

թարախային մենինգիտով հիվանդների «ստարտ-թերապիայի» համար մինչ էթիոլոգիական 

ախտորոշման հաստատումը: Առավել արդյունավետ է ամպիցիլինը, որը նշանակում են 200-300 

մգ/կգ, միջմկանային, 4 ժամը մեկ: Ամենածանր դեպքերում ամպիցիլինի մի մասը ներարկում են 

երակային, իսկ օրական դեղաչափը բարձրացնում մինչև 400 մգ/կգ: Օքսացիլինը կիրառում են 300 

մգ/կգ ոչ պակաս օրական դեղաչափով, 3 ժամը մեկ: Մետիցիլինը ներարկում են 4 ժամը մեկ 200-300 

մգ/կգ օրական դեղաչափով:  

Բարձր է լևոմիցետինի արդյունավետությունը, որը հանդիսանում է ընտրության դեղամիջոց 

կայծակնային մենիգակոկեմիայի ժամանակ: Ապացուցված է, որ լևոմիցետինով բուժման դեպքում 

հիվանդների մոտ էնդոտոքսիկ ռեակցիաները զարգանում են ավելի հազվադեպ, քան 

պենիցիլինոթերապիայի ժամանակ: Մենինգոէնցեֆալիտների դեպքում, ընդհակառակը, լևոմիցետինը 

ցուցված չէ գլխուղեղի բջիջների վրա թունավոր  ազդեցության հետևանքով: Լևոմիցետինը 

պարենտերալ ներմուծման համար (լուծվող լևոմիցետինի սուկցինատ) կիրառում են միջմկանային 50-

100 մգ/կգ օրը 3-4 անգամ (6-8 ժամը մեկ): Կայծակնային մենինգոկոկեմիայի ժամանակ լևոմիցետինը 

կիրառում են երակային, 4 ժամը մեկ, մինչև զարկերակային ճնշման կայունացումը, որից հետո 

շարունակում են միջմկանային ներարկումը: Հիվանդների բուժման միջին տևողությունն այս 

հակաբիոտիկով կազմում է 6-10 օր: Մի շարք հեղինակներ նշում են մենինգոկոկային ինֆեկցիայի 

բուժման բավարար արդյունքներ տետրացիկլինի շարքի հակաբիոտիկներով: Տետրացիկլինը կարելի 

է նշանակել 25 մգ/կգ օրական ներերակային և միջմկանային այն դեպքում, երբ առկա է հարուցչի 

կայունություն այլ հակաբիոտիկների նկատմամբ:  
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Թեթև ընթացող մենինգոկոկային ինֆեկցիայի գեներալիզացված ձևերի բուժման համար 

կիրառում են երկարատև ազդեցության սուլֆանիլամիդային դեղամիջոցներ`նաև պարենտերալ 

ներմուծման:  

Պաթոգենետիկ բուժումը կատարում են էթիոտրոպի հետ միաժամանակ: Կիրառում են 

բյուրեղային լուծույթներ (Ռինգերի, գլյուկոզայի 5% լուծույթ), մակրոմոլեկուլյար կոլոիդ լուծույթներ 

(պոլիվինիլալկոհոլի, պոլիվինիլպիրոլիդոնի, դեքստրանի, ժելատինոլ), պլազմա, ալբումին: 

Սովորաբար ներարկում են 40-50 մլ հեղուկ 1 կգ օրը`դիուրեզը հսկողության տակ պահելով: 

Պահպանված գիտակցության դեպքում բյուրեղային լուծույթների մի մասը ներմուծում են պերօրալ:  

Միաժամանակ կատարում են գլխուղեղի հիպերհիդրատացիայի կանխարգելում միզամուղներ 

ներարկելու միջոցով (ֆուրասեմիդ կամ լազիքս, էտակրինաթթու կամ ուրեգիտ) մանիտոլ: 

Միզամուղը  կիրառվում է զգուշությամբ, <<հանման>> ֆենոմենից խուսափելու նպատակով (այտուցի 

ուժեղացում դեղամիջոցի ազդեցության դադարից հետո): Ինֆուզիոն լուծույթների հետ ներմուծում են 

վիտամիններ C, B1, B2, B6, գլուտամինաթթու, ԱԵՖ: 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի ծանր դեպքերում ցուցված են գլյուկոկորտիկոստերոիդ 

հորմոններ: Լրիվ դեղաչափը որոշում են անհատական, այն կախված է հիմնական ախտանիշների 

դինամիկայից և բարդությունների առկայությունից: Սովորաբար կիրառում են հիդրոկորտիզոն 1-2 

մգ/կգ օրը դեղաչափով կամ այլ կորտիկոստերոիդներ համապատասխան դեղաչափով: Մեծ 

նշանակություն ունեն օքսիգենոթերապիան, արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը:  

Կայծակնային մենինգոկոկեմիայի բուժումը կատարվում է հիվանդին շոկից դուրս բերման 

միջոցառումներով: Որպես կանոն, անհրաժեշտ է ենթանրակային կամ այլ երակի փակ 

կատետերիզացիա կամ բավարար տրամագծով երակի վենեսեկցիա և բաց եղանակով 

կատետերիզացիա: Երբեմն վերակենդանացնող միջոցառումները հարկ է լինում սկսել հեղուկների 

զարկերակային ներմուծումից: Ադրենալինի և ադրենոմիմետիկների կիրառումը ցուցված չէ 

մազանոթների սպազմի, ուղեղի և երիկամների հիպօքսիայի ուժեղացման և սուր երիկամային 

անբավարարության հնարավոր զարգացման պատճառով: Այս դեղամիջոցների կիրառումը 

հնարավոր է միայն արդյունավետության բացակայության դեպքում` որպես <<ճարահատյալ>> 

բուժում: 

Սուր երիկամային անբավարարության զարգացման դեպքում տոքսեմիայի և շոկի հետևանքով 

ցուցված է վաղ հեմոդիալիզ:  

Կանխարգելում 

Մենինգոկոկային ինֆեկցիայի աղբյուրներին ուղղված միջոցառումները ներառում են 

հիվանդների վաղ հայտնաբերումը, մենինգոկակիրների սանացիան, մեկուսացումը և բուժումը: 
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Ինֆեկցիայի օջախում նշանակում են բժշկական հսկողություն կոնտակտավորների նկատմամբ 10 

օրվա ընթացքում:  

Ինֆեկցիայի փոխանցման մեխանիզմն ընդհատող միջոցառումները ներառում  են 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ և ախտահանման անցկացում: Հնարավորինս անհրաժեշտ է 

վերացնել կուտակվածությունը, հատկապես փակ հաստատություններում (մանկապարտեզներ, 

զորամասեր): Սենյակներում կատարվում է խոնավ մաքրում քլոր պարունակող ախտահանիչների 

օգտագործմամբ, հաճախակի օդափոխում, օդի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում:  

Ընկալունակ անձանց ուղղված միջոցառումները ներառում են մարդկանց ոչ սպեցիֆիկ 

դիմադրողականության բարձրացումը (կոփում, վերին շնչուղիների, նշիկների հիվանդությունների 

ժամանակին բուժում) և ինֆեկցիայի նկատմամբ սպեցիֆիկ պաշտպանության ձևավորումը: Առավել 

հեռանկարային է ակտիվ իմունիզացումը մենիգակոկային պատվաստանյութերի միջոցով: Ներկայում 

ստեղծված են մի քանի պատվաստանյութեր, մասնավորապես պոլիսախարիդային 

պատվաստանյութեր A և C: Ստացված է նաև պատվաստանյութ B խմբի մենինգոկոկերից: 

Դիսպանսերիզացում 

Մենինգիտ և մենինգոէնցեֆալիտ տարած ապաքինվածների դիսպանսեր հսկողությունն 

իրականացնում է պոլիկլինիկայի նյարդաբանը 2-3 տարվա ընթացքում: Հսկողության առաջին 

տարում զննումը կատարվում է եռամսյակը մեկ անգամ, իսկ հետագայում` կես տարին մեկ: 

Գեներալիզացված ձևերից հետո պրոֆիլակտիկ պատվաստումները հետաձգվում են 6 ամսով, իսկ 

նազոֆարինգիտի դեպքում` 1-2 ամսով: Կոնտակտավորների նկատմամբ սահմանվում է կարանտին 

վերջին կոնտակտից 10 օրյա ժամկետով հաշված: Նրանք բոլորը հետազոտվում են մենինգոկոկի 

նկատմամբ, կատարվում է ցանքս քթըմպանի լորձաթաղանթից 2 անգամ, 3-7 օր ընդմիջումով: 

Վիրուսային ծագման շճային մենինգիտների ռեկոնվալեսցենտներին անհրաժեշտ է 3 ամսվա 

ընթացքում պահպանել խնայող ռեժիմ, արգելվում է վազել, ցատկել, արևի տակ գտնվել: Նյարդաբանի 

հսկողությունը տևում է 2 տարի` գործիքային մեթոդների կիրառումով (ԷԷԳ, ՈւՁՀ - ԷԷԳ, 

նեյրոսոնոգրաֆիա), առաջին տարվա ընթացքում 3 ամիսը մեկ, երկրորդ տարում` 6 ամիսը մեկ 

անգամ: 

Թարախային մենինգիտների ռեկոնվալեսցենտները հսկվում են նյարդաբանի կողմից` 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ: Հաշվառումից հանվում են մնացորդային երևույթների 

բացակայության դեպքում` ոչ  շուտ,քան 2 տարի անց: 
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ՏՈՒԼԱՐԵՄԻԱ 

Հոմանիշներ` ժանտախտանման հիվանդություն, փոքր ժանտախտ, ճագարի տենդ: 

Տուլարեմիան (Tularemia) օբլիգատ բնական օջախայնությամբ զոոնոզ է, ընթանում է 

ինտոքսիկացիայով, տենդով, լիմֆադենիտի զարգացումով և տարբեր օրգանների ախտահարումով: 

Պատմական տեղեկություններ 

Առաջին անգամ տուլարեմիան նկարագրվել է 1911թ. Կալիֆորնիայում, երբ Չ.Չեպինը և  Չ.Մակ 

- Կոյը ժանտախտանման հիվանդություն ունեցող գետնասկյուռերի մոտ անջատել են մանրէ և այն 

անվանել Bacterium tularense (Տուլարե լճի էպիզոոտիայի վայրի անվանումով): Այնուհետև հայտնի է 

դարձել, որ մարդիկ էլ  ընկալունակ են  տվյալ վարակի նկատմամբ: 1921թ. Ի.Ֆրենսիսի առաջարկով 

հիվանդությունն անվանվել է տուլարեմիա: Կենդանիների և մարդկանց հիվանդացությունը 

հանդիպում է Ամերիկայի, Եվրոպայի, Ասիայի և ԱՊՀ երկրներում: 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը` Francisella tularensis (Bacterium tularensis), պատկանում է Francisella ցեղին, Brucellaceae 

ընտանիքին: Առանձնացնում են տուլարեմիայի հարուցչի 3 ենթատեսակ`  

ա) ոչ արկտիկական (ամերիկյան) 

բ) միջինասիական 

գ) հոլարկտիկ (Եվրոպա - Ասիական) 

Հարուցչի ոչ արկտիկական տեսակը,ի տարբերություն մնացածների, բնութագրվում է մարդու և 

լաբորատոր կենդանիների համար բարձր ախտածնությամբ: Տուլարեմիային բակտերիաները մանր 

գրամ-բացասական, 0,2-0,5 մկմ չափերով կոկա- և ցուպիկանման բջիջներ են: Պարունակում են 2 

անտիգենային կոմպլեքս` թաղանթային (Vi) և սոմատիկ (O): Թաղանթային անտիգենային կոմպլեքսի 

հետ է կապված հարուցիչների վիրուլենտությունը և իմունոգեն հատկությունները: Դրանք աճում են 

դեղնուցային կամ ագարային միջավայրերի վրա` ցիստեինի, ճագարի դեֆիբրինացված արյան և այլ 

սննդային նյութերի ավելացմամբ: Լաբորատոր կենդանիներից տուլարեմիայի նկատմամբ բարձր 

զգայունությամբ են օժտված սպիտակ մկները և ծովախոզուկները:  

Հարուցիչն արտաքին միջավայրում պահպանվում է երկար ժամանակ, հատկապես ցածր 

ջերմաստիճանների պայմաններում: Ցորենում և հարդում 00C-ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում` 

մինչև 6 ամիս, իսկ կենդանիների սառած դիակներում` մինչև 8 ամիս: Եռացնելիս բակտերիաները 

ոչնչանում են 1-2 րոպեում, լիզոլի, քլորամինի և քլորակիրի ազդեցության ներքո` 3-5 րոպեում: 

Համաճարակաբանություն 

Տուլարեմիային, որպես բնական օջախային զոոնոզ ինֆեկցիայի, բնորոշ է բիոցենոզի եռյակի` 

հարուցիչ, հարուցչի ռեզերվուար և փոխանցողներ (արյունածուծ միջատներ): Բնական օջախները 
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հանդիպում են բոլոր հարթավայրային լանդշաֆտներում, տեղ-տեղ` լեռներում, հաճախ` հյուսիսային 

կիսագնդի միջին գոտում: Այդ օջախներում հայտնաբերված են 60-ից ավելի վայրի կենդանիների 

տեսակներ, որոնք հանդիսանում են վարակի աղբյուր: Կրծողների դասից վարակի հիմնական 

աղբյուր են դաշտամկները, ջրային առնետները, տնային մկները, նապաստակները, ընտանի 

կենդանիներից` ոչխարները, խոզերը, խոշոր եղջյուրավոր անասունները: Տուլարեմիայի 

հարուցիչների փոխանցողներն են արյունածուծ հոդվածոտանիները` տզերը (Ixodidae et Gamasoidea), 

մոծակները, լվերը, շնաճանճերը և այլն: 

Տուլարեմիային բնորոշ են վարակի փոխանցման բազմաթիվ ուղիներ` կոնտակտային (հիվանդ 

կրծողների կամ դրանց արտաթորանքների հետ շփման դեպքում), սննդային (կրծողների 

արտաթորանքներով աղտոտված սննդի և ջրի օգտագործման դեպքում), օդա - փոշային (աղտոտված 

ցորենի, կերի մշակման դեպքում), տրանսմիսիվ (հարուցչի ինօկուլա -                          ցիա 

արյունածուծ հոդվածոտանի միջատներով): 

Հիվանդացությունը բարձր է գյուղատնտեսական վայրերում, որոնք մոտ են գտնվում այդ 

վարակի ճահճուտային օջախներին: Քաղաքի պայմաններում կարող են հիվանդանալ այն անձիք, 

որոնք զբաղվում են որսորդությամբ և ձկնորսությամբ էնդեմիկ օջախներում, ինչպես նաև 

սպանդանոցների աշխատողները, տնային տնտեսուհիները: Տուլարեմիայի նկատմամբ մարդկանց 

ընկալունակությունը կախված չէ տարիքից, հիվանդությունից հետո զարգանում է կայուն իմունիտետ:  

Հայաստանում այս հիվանդության մասին առաջին անգամ գրել է Ա.Ալեքսանյանը: 1921-1924թ. 

Նոյեմբերյանի շրջանում տարածված այս հիվանդությունը նա անվանել է «Գեղձային տենդ»: Հետագա 

տարիներին այս հիվանդությունը արձանագրվել է Հայաստանի այլ շրջաններում, բռնկումներ են 

գրանցվել Ֆանտանում, Ծովագյուղում: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Տուլարեմիայի հարուցիչը թափանցում է մարդու օրգանիզմ մաշկի (նույնիսկ արտաքնապես 

չվնասված), աչքի, շնչուղիների և աղեստամոքսային տրակտի լորձաթաղանթների միջոցով: Հարուցչի  

ներթափանցման ուղիով, դրա ախտածնությամբ և մակրոօրգանիզմի իմունա-կենսաբանական 

ռեակտիվականությամբ է պայմանավորված հիվանդության համապատասխան կլինիկական ձևի 

զարգացումը: Հարուցչի ներթափանցումից հետո (հաճախ  վարակի մուտքի դռներում առաջնային 

աֆեկտի զարգացումով) տեղի է ունենում դրա լիմֆոգեն տարածումը: Տուլարեմիային 

բակտերիաների թափանցումը ռեգիոնար ավշային հանգույցներ և դրանց բազմացումն առաջացնում 

են բորբոքային երևույթներ` լիմֆադենիտ: Բակտերիաների քայքայումն ուղեկցվում է էնդոտոքսինի 

անջատումով, որն ուժեղացնում է տեղային պաթոլոգիական պրոցեսի զարգացումը, իսկ արյան մեջ 

ներթափանցումն առաջացնում է օրգանիզմի ինտոքսիկացիա: Եթե ավշային ապարատի 

պատնեշային ֆունկցիան խանգարված է լինում տուլարեմիային բակտերիաները թափանցում են 
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արյան մեջ (բակտերիեմիա) և տարածվում ամբողջ օրգանիզմով: Զարգանում է վարակի 

գեներալիզացիա պարենքիմատոզ օրգանների սպեցիֆիկ ախտահարմամբ (լյարդ, փայծաղ, թոքեր) և 

օրգանիզմի ալերգիզացում, որն ունի մեծ նշանակություն պաթոգենեզում: 

Ախտահարված ներքին օրգաններում և ավշային հանգույցներում ձևավորվում են սպեցիֆիկ 

սպիտակա-դեղնավուն, 1-4մմ տրամագծով գրանուլեմաներ: Մանրադիտակով զննելիս 

հայտնաբերվում են նեկրոզի օջախներ, որոնք շրջապատված են էպիթելոիդ բջիջներով, լիմֆոիդ 

էլեմենտներով և հատիկավոր լեյկոցիտներով: Արտաքին տեսքով տուլարեմիային գրանուլեմաները 

նման են տուբերկուլոզային գրանուլեմաներին, ժամանակի ընթացքում դրանք ենթարկվում են 

նեկրոզի և փոխարինվում շարակցական հյուսվածքով: Գրանուլեմատոզ պրոցեսն առավելապես 

արտահայտված է ռեգիոնար ավշային հանգույցներում, որտեղ զարգանում է առաջնային 

լիմֆադենիտ (բուբոն): Բուբոնի թարախակալման և բացման դեպքում առաջանում է երկարատև 

չլավացող խոց:  

Գեներալիզացիայի ժամանակ զարգացող երկրորդային բուբոններում գրանուլեմատոզ և 

նեկրոտիկ փոփոխությունները թարախակալումով չեն ուղեկցվում: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը կազմում է 3-7 օր: Հիվանդությունը հիմնականում սկսվում է սուր, 

հանկարծակի, առանց պրոդրոմալ շրջանի: Առաջանում է դող, մարմնի ջերմությունը բարձրանում է 

մինչև 38-400C: Հետագայում տենդը հաճախ ձեռք է բերում ռեմիտող կամ ընդմիջվող բնույթ: 

Զարգանում է համառ գլխացավ, գլխապտույտ, մկանային ցավ, թուլություն: 

Հիվանդի դեմքը հիպերեմիկ է, այտուցված: Նկատվում է սկլերաների անոթների 

արյունալեցունություն և շաղկապենիների կարմրություն: Բերանի լորձաթաղանթներին կարող են 

լինել կետավոր արյունազեղումներ, լեզուն փառակալած է: Երբեմն հանդիպում է էկզանթեմա` 

էրիթեմատոզ, մակուլո-պապուլյոզ, ռոզեոլյոզ կամ պետեխիալ: Զարգանում են լիմֆադենիտներ, 

որոնց տեղակայումը կախված է տուլարեմիայի կլինիկական ձևից (վարակի մուտքի դռներից):  

Նկատվում է հարաբերական բրադիկարդիա և զարկերակային չափավոր հիպոթենզիա: 

Հիվանդների մի մասի մոտ հիվանդության 3-5-րդ օրն առաջանում է չոր հազ, մեծ մասի մոտ 

հայտնաբերվում է լյարդի (2-րդ օրվանից) և փայծաղի մեծացում (5-րդ օրվանից):  

Պերիֆերիկ արյան մեջ հիվանդության առաջին օրերից նկատվում է նորմո- կամ չափավոր 

լեյկոցիտոզ` լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքումով, ԷՆԱ բարձրացում: Հետագայում 

հեմատոլոգիական փոփոխությունները դառնում են ավելի հստակ` լեյկոպենիա, լեյկոցիտար 

բանաձևի չափավոր թեքում, լիմֆոցիտոզ և մոնոցիտոզ, բարձրանում է ԷՆԱ: Բարդությունները 

(թարախային) էապես փոխում են հեմոգրաման: Տենդային շրջանի տևողությունը կազմում է 5-30 օր: 

Հիվանդության տևողությունը` հիմնականում 16-18 օր է: 
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 Ըստ պրոցեսի տեղակայման տարբերում են տուլարեմիայի հետևյալ  կլինիկական ձևերը`  

  մաշկի, լորձաթաղանթների և ավշային հանգույցների ախտահարմամբ (բուբոնային, 

խոցա-բուբոնային, ակնա-բուբոնային, անգինոզ-բուբոնային) 

  ներքին օրգանների ախտահարմամբ (թոքային, աբդոմինալ) 

  գեներալիզացված ձև 

 

Ըստ ընթացքի տևողության տարբերում են սուր, ձգձգվող, ռեցիդիվող: 

Ըստ ծանրության` թեթև, միջին ծանրության և ծանր ձևեր: 

Տուլարեմիայի բուբոնային ձևը սովորաբար զարգանում է վարակի մաշկով ներթափանցման 

դեպքում և արտահայտվում  ռեգիոնար ավշային հանգույցների բորբոքումով, որտեղ կուտակվում է 

հարուցիչը: Բուբոնները լինում են եզակի և բազմաթիվ: Առավել հաճախ ախտահարվում են 

պարանոցային և անութային ավշային հանգույցները, հազվադեպ` աճուկային և ազդրային: 

Հիվանդության 2-3-րդ օրն ավշային հանգույցի տեղում, որտեղ առաջանալու է բուբոնը, ի հայտ է 

գալիս հստակ ցավոտություն: Հետագայում հանգույցը զգալի մեծանում է, հասնելով 2-3-ից մինչև 8-10 

սմ: Բուբոնի ցավոտությունը պակասում է: Դրան շրջապատող ենթամաշկային բջջանքը քիչ է 

ներառվում բորբոքային պրոցեսի մեջ: Բուբոններն ունեն հստակ սահմաններ: Բուբոնը ծածկող 

մաշկը վերջինիս հետ միաձուլված չէ և երկարատև պահպանում է նորմալ գունավորումը: 

Բուբոնների զարգացումը տարբեր է: Հիվանդների կեսի մոտ դրանք դանդաղ (1-4 ամիս) 

ներծծվում են և ավշային հանգույցները ձեռք են բերում նորմալ տեսք: Այլ դեպքերում 3-4 շաբաթ անց 

տուլարեմիային բուբոնները թարախակալում են, փափկում, ծածկող մաշկն այտուցվում է, այնուհետև 

առաջանում են խուղակներ, որոնցով թարախը դուրս է գալիս: Բուբոնների թարախը համեմատաբար 

թանձր է, կաթնա-սպիտակավուն, առանց հոտի: Թարախում տուլարեմիային բակտերիաները 

հայտնաբերվում են 3 շաբաթվա ընթացքում: Խուղակի լավացումն ընթանում է դանդաղ` 

սպիացումով, երբեմն դիտվում է բուբոնների կարծրացում:  

Տուլարեմիայի խոցա-բուբոնային ձևի դեպքում հարուցչի ներթափանցման տեղում զարգանում է 

առաջնային աֆեկտ: Հիվանդության 1-ից մինչև 7-րդ օրը հաջորդաբար առաջանում է բիծ, պապուլա, 

բշտիկ, թարախաբշտիկ, կրատերանման քիչ ցավոտ խոց բարձր եզրերով: Խոցը ծածկվում է մուգ 

կեղևիկով թեփոտվող  բաց գույնի երիզով: Երբեմն առկա է տեղային լիմֆանգիտ: Ռեգիոնար ավշային 

հանգույցների ախտահարումն ընթանում է առաջնային բուբոնների զարգացման ձևով:  

Ակնա-բուբոնային ձևը զարգանում է հարուցչի շաղկապենիներով ներթափանցման դեպքում: 

Այս ձևին բնորոշ է արտահայտված կոնյուկտիվիտը` ֆոլիկուլների հիպերպլազիայով և 

ախտահարված աչքերի լորձաթաղանթներին էրոզիվ-խոցային փոփոխությունների առաջացումով, 

ինչն ուղեկցվում է դեղնավուն թանձր թարախի արտադրությամբ: Եղջրաթաղանթը հազվադեպ է 
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ընդգրկվում պրոցեսի մեջ: Հիվանդների ընդհանուր վիճակը սովորաբար ծանր է, հիվանդության 

ընթացքը` երկարատև:  

Անգինոզ-բուբոնային ձևը զարգանում է հարուցիչների սննդամթերքով և ջրով ներթափանցման 

դեպքում: Ընդհանուր երևույթների հետ միաժամանակ առկա են ցավեր կոկորդում, կլման 

դժվարացում, բկանցքի կարմրություն: Նշիկները մեծացած են, այտուցված, մոխրա-սպիտակավուն 

գույնի, նեկրոտիկ փառերով, միաձուլված են ենթադիր բջջանքի հետ: Այդ փառը դժվարությամբ է 

անջատվում և հիշեցնում է դիֆթերիային փառ, սակայն չի տարածվում նշիկների սահմաններից 

դուրս: Խոր նեկրոտիկ ախտահարումները զգալի քայքայում են նշիկները և բերում դրանց սպիացման: 

Որպես կանոն ախտահարվում է մեկ նշիկ: Հիվանդների մոտ առաջանում են պարանոցային, 

հարականջային, անութային բուբոններ, որոնք որոշ ժամանակ անց կարող են թարախակալվել: 

Աբդոմինալ ձևը պայմանավորված է բորբոքային պրոցեսով միջընդերային ավշային 

հանգույցներում: Ինտոքսիկացիայի ախտանիշների հետ միաժամանակ զարգանում են 

կծկանքանման և կայուն ցավեր որովայնում, սրտխառնոց, կրկնվող փսխում, ախորժակի 

բացակայություն: Օբյեկտիվ զննման ժամանակ հայտնաբերվում են ցավոտություն պորտի շուրջը և 

հաճախ որովայնամզի գրգռման ախտանիշներ: Նիհար անձանց մոտ երբեմն շոշափվում են մեծացած 

ավշային հանգույցներ: Լյարդը և փայծաղը մեծացած են: 

Թոքային ձևը զարգանում է վարակի օդա-փոշային փոխանցման դեպքում: Այս դեպքում 

հիվանդությունը կարող է ընթանալ 2 տարբերակով` բրոնխիտիկ և պնևմոնիկ:  

Բրոնխիտիկ տարբերակի դեպքում ախտահարվում է կրծքավանդակի ավշային հանգույցները 

(բրոնխիալ, պարատրախեալ և միջնորմային), ուղեկցվում է չափավոր արտահայտված 

ինտոքսիկացիայով, ցավերով կրծոսկրի հետևում: Հիվանդությունը տևում է 10-12 օր և վերջանում 

առողջացումով:  

Տուլարեմիայի թոքային ձևի պնևմոնիկ տարբերակին բնորոշ է սուր սկիզբ, արտահայտված 

ինտոքսիկացիա, ձգձգվող ընթացք (2 ամիս): Հիվանդները գանգատվում են չոր, հազվադեպ թաց 

հազից, կրծքավանդակի ցավերից: Աուսկուլտացիայի ժամանակ լսվում են չոր և թաց մանր 

բշտիկային խզզոցներ: Ռենտգենաբանական հետազոտության ժամանակ թոքերում հայտնաբերվում է 

հարարմատային, պարատրախեալ և միջնորմային ավշային հանգույցների մեծացում: Ինֆիլտրատիվ 

փոփոխությունները թոքերում կրում են օջախային, հազվադեպ բլթային կամ դիսեմինացված բնույթ: 

Տուլարեմիային թոքաբորբը տարբերվում է ախտադարձերի և բարդությունների 

(բրոնխոէկտազիաներ, թարախակույտեր, պլևրիտներ, թոքերի գանգրենա, կավերնաներ) հակումով: 

Գեներալիզացված ձևը հիմնականում դիտվում է թուլացած անձանց մոտ: Այս ձևի զարգացումն 

ընթանում է առանց տեղային փոփոխությունների: Հիվանդությանը բնորոշ է համառ գլխացավ, 
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ընդհանուր թուլություն, մկանացավեր, ջերմության բարձրացում մինչև 39-400C: Բնորոշ է անկանոն 

ռեմիտող տենդ` 3 շաբաթ և ավել տևողությամբ: 

Հիվանդների մոտ հաճախ նկատվում են խանգարված գիտակցություն, զառանցանք, 

հիպոտոնիա, սրտի տոների խլացում, թույլ փոփոխական պուլս: Հեպատոսպլենոմեգալիան 

զարգանում է հիվանդության առաջին իսկ օրերից:  Պերիֆերիկ արյան մեջ դիտվում է չափավոր 

արտահայտված լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով, ԷՆԱ բարձրանում է մինչև 40-50 մմ/ժամ:  

Հիվանդության ծաղկման շրջանում վերին և ստորին վերջույթների, դեմքի, պարանոցի, 

կրծքավանդակի վրա (<<ձեռնոցների>>,<<գուլպաների>>, <<օձիքի>>,<<դիմակի>>տեսքով) 

առաջանում է ռոզեոլյոզ համաչափ տեղակայված ցան: Ցանն աստիճանաբար ձեռք է բերում բոսորա-

կապտավուն երանգ, անհետանալով 8-12 օր հետո: Տուլարեմիայի այս ձևի բարդություններին են 

պատկանում երկրորդային թոքաբորբը, միոկարդիոդիստրոֆիան, մենինգիտը, մենինգոէնցեֆալիտը, 

ինֆեկցիոն պսիխոզը, պոլիարթրիտը, հիվանդության ռեցիդիվները: 

Հիվանդության ելքը որպես կանոն բարենպաստ է: Մահացությունը չի գերազանցում 0,5% և 

դիտվում է տուլարեմիայի միայն գեներալիզացված, թոքային և աբդոմինալ ձևերի ժամանակ: 

Ախտորոշում 

Տուլարեմիայի ախտորոշման համար կլինիկական ախտանիշներից բացի մեծ նշանակություն 

ունի մանրամասն հավաքված համաճարակաբանական անամնեզը:  

Ախտորոշման հաստատման համար կիրառում են հետազոտության կենսաբանական, 

շճաբանական, ալերգոլոգիական մեթոդներ: Կենսաբանական մեթոդն իրենից ներկայացնում է 

լաբորատոր կենդանիների վարակում բուբոնների պունկտատով, խոցերի հատակից վերցված 

քերուկով, շաղկապենիների արտադրությունով և արյունով: Հետազոտվող նյութը ներարկում են 

փորձարկվող կենդանիներին (ծովախոզուկներ, սպիտակ մկներ) ենթամաշկային կամ 

ներորովայնային: Վարակված կենդանիները տուլարեմիայից սատկում են 3-4 օրվա ընթացքում, 

երբեմն` ավելի ուշ: Սատկած կենդանիների օրգաններից պատրաստում են քսուկ-պատճեներ  և 

կատարում ցանքս դեղնուցային միջավայրերի վրա` հարուցիչի հայտնաբերման նպատակով: 

Տուլարեմիայի հարուցիչների անջատումը և իդենտիֆիկացիան կատարում են հատուկ վտանգավոր 

ինֆեկցիաների բաժինների մասնագիտացված լաբորատորիաներում:  

Հետազոտության շճաբանական մեթոդներից կիրառում են ԿԿՌ, ԻՖԱ և ԱՌ: Ախտորոշիչ է 

համարվում 1:100 և բարձր տիտրը: Ավելի զգայուն թեստ է հանդիսանում ՊՀԱՌ: Ախտորոշման վաղ 

մեթոդ է համարվում մաշկա-ալերգիկ փորձը տուլարինով, (0,1 մլ ներմաշկային), որը դառնում է 

դրական հիվանդության 3-5-րդ օրվանից: Ռեակցիան գնահատում են 24-48 ժամ անց: Ախտորոշման 

համար կիրառվում են նաև հարուցիչը հայտնաբերող ֆլուորեսցենցիայի և ՊՇՌ մեթոդները: 

Տարբերակիչ ախտորոշում 
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Տուլարեմիան անհրաժեշտ է տարբերակել ժանտախտի տարբեր ձևերից, սիբիրյան խոցից, 

վուլգար լիմֆադենիտից, ֆելինոզից, Վինցենտի անգինայից, դիֆթերիայից, տուբերկուլոզից, գրիպից, 

բծավոր, որովայնային և հետադարձ տիֆերից, մալարիայից, սեպսիսից և այլ հիվանդություններից:  

Բուժում 

Տուլարեմիայով հիվանդների բուժման մեջ առաջատար տեղ են զբաղեցնում հակաբակտերիալ 

դեղամիջոցները: 

Առավել արդյունավետ են ստրեպտոմիցինը, գենտամիցինը, ցիպրոֆլոքսացինը, 

տետրացիկլինը, լևոմիցետինը: Ստրեպտոմիցինը նշանակվում է 1,0 գ/օր 8-10 օր: Տուլարեմիայի 

թոքային և գեներալիզացված ձևերի դեպքում օրական դեղաչափը 2,0 գրամ է: Տետրացիկլինը 

նշանակվում է 2,0 գ/օր, դոքսիցիկլինը` 0,2 գ/օր, լևոմիցետինը` 2-2,5 գ/օր: Բուժումը երկարատև է: 

Ջերմությունը կարգավորելուց հետո հակաբակտերիալ բուժումը շարունակվում է ևս 5-7 օր: 

Ընտրության դեղամիջոց է ստրեպտոմիցինը 1,0գ օրը, այլընտրանքային դեղամիջոցներն են 

գենտամիցինը (3-5 մգ/կգ), ցիպրոֆլոքսացինը (400 մգ օրական 2 անգամ), դոքսիցիկլինը (100 մգ 

օրական 2 անգամ), քլորամֆենիկոլը (15 մգ/կգ) 10-14 օր տևողությամբ: Այլընտրանքային 

դեղամիջոցները նշանակվում են երակային: 

Տուլարեմիայի ձգձգվող ընթացքի դեպքում ցուցված է հակաբիոտիկների համակցում 

պատվաստանյութի հետ: Սակայն վերջին տարիներին վակցինոթերապիա չեն կիրառում 

անբարենպաստ ալերգիկ հետևանքների պատճառով:  

Էթիոտրոպ բուժման հետ միաժամանակ անցկացնում են պաթոգենետիկ բուժում, որը ներառում 

է դեզինտոքսիկացիոն, խթանող և հիպոսենսիբիլիզացնող միջոցառումներ: Կատարում են նաև 

տեղային բուժում (կոմպրեսներ, տաքացնող պրոցեդուրաներ), ըստ ցուցումների` վիրաբուժական 

միջամտություն (թարախակալած բուբոնների բացում):  

Կանխարգելում  

Տուլարեմիայի էնզոոտիկ օջախներում կարևոր միջոցառումներ են հանդիսանում կրծողների և 

փոխանցողների ոչնչացումը, արդյունաբերական նպատակով բուծվող կրծողների քանակի 

կարգավորումը: Հակատուլարեմիային միջոցառումների համակարգում կարևոր տեղ է գրավում 

ջրամատակարարման աղբյուրների, պահեստների, պարենային խանութների հսկողությունը, 

բնակավայրերի պահպանումը կրծողներից:  

Տուլարեմիայի բնական օջախներում հատուկ նշանակություն ունի զանգվածային 

պատվաստման անցկացումը կենդանի ատենուացված պատվաստանյութով: Վերջինս ներարկում են 

ներմաշկային, միանվագ: 5-7-րդ և 12-15-րդ օրը որոշում են պատվաստման արդյունավետությունը, 

բացասական արդյունքի դեպքում պատվաստումը կրկնում են: Պատվաստումն ապահովում է 

իմունիտետ մինչև 5 տարի, հազվադեպ` 10 տարի: 
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Վակցինոպրոֆիլակտիկա կատարում են սեզոնային աշխատանքների կամ տուլարեմիայի 

էնզոոտիկ օջախներ հանգստանալու մեկնող անձանց: Տուլարեմիայի առումով անբարենպաստ 

տարածքներում անհրաժեշտ է պարբերաբար անցկացնել սանիտարա-լուսավորչական աշխատանք 

ազգաբնակչության շրջանում: 

Դիսպանսերիզացում 

Ապաքինվածները հիվանդանոցից դուրս են գրվում առողջացումից հետո, նորմալ ջերմության 

14-րդ օրը: Չներծծված անցավ բուբոնի առկայությունը հակացուցում չէ դուրսգրման համար: 

Դիսպանսեր հսկողությունը 6-12 ամսվա ընթացքում իրականացվում է այն ապաքինվածների 

նկատմամբ, ովքեր դուրս են գրվել հիվանդանոցից մնացորդային երևույթներով: Առաջին 6 ամսվա 

ընթացքում զննումը կատարվում է ամիսը մեկ անգամ, հետագայում` 2 ամիսը մեկ անգամ: 

 

 

ԺԱՆՏԱԽՏ 

Հոմանիշներ` սև մահ, Հուստինյան մահ: 

Ժանտախտը (Pestis) սուր բնաօջախային տրանսմիսիվ հիվանդություն է, բնորոշվում է տենդով, 

արտահայտված ինտոքսիկացիայով, ավշային հանգույցների շճա-հեմոռագիկ բորբոքումով, թոքերում 

և այլ օրգաններում, ինչպես նաև սեպսիսով: Հանդիսանում է հատուկ վտանգավոր կարանտինային 

(կոնվենցիոն) վարակ, որի վրա տարածվում են ̔Միջազգային բժշկա-սանիտարական կանոնները՚: 

Պատմական տեղեկություններ 

Ժանտախտի համաճարակները հայտնի են մ.թ.ա. շատ հին ժամանակներից: Հիվանդության 

անվանումը (արաբերեն «ջումա»` լոբազգի) պայմանավորված է հաճախ հանդիպող և բնորոշ 

ախտանիշով` բորբոքված ավշային հանգույցների մեծացումով, որոնք հիշեցնում են լոբազգիներ: 

Հաճախ ժանտախտը կրում էր պանդեմիայի բնույթ, որը միլիոնավոր մարդկային զոհերի և զգալի 

տարածքների ամայացման պատճառ էր դարձել: Մարդկության պատմության ընթացքում գրանցվել է 

ժանտախտի երեք պանդեմիա: Առաջինը (520-580թ.) պատմության տարեգրության մեջ է մտել 

«յուստինյան ժանտախտ» անվանումով, որը սկսել է Եգիպտոսից, տարածվել Միջերկրական ծովի 

նավահանգստային քաղաքներում և Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներում, հասնելով Եվրոպա: Այդ 

պանդեմիայի ժամանակ մահացել է մոտ 100 մլն մարդ: Երկրորդ պանդեմիան, որը ստացել է «Մեծ» 

կամ «Սև մահ» անվանումը, սկսել է 1334թ. Չինաստանում, տարածվել դեպի Հնդկաստան, Աֆրիկա, 

Եվրոպա և մոտ 50 մլն մարդու մահվան պատճառ դարձել: 1364թ. ժանտախտը Ասիայից թափանցել է 

Ռուսաստան: Տարիներ անց Վենետիկում առաջին անգամ կիրառվել են հակաժանտախտային 

կարանտինային միջոցառումները: 

Երրորդ պանդեմիան սկսվել է 1894թ. Կանտոնում և Հոնկոնգում և մոտ 100 հազար մարդու 

մահվան պատճառ դարձել: Հաջորդ 10 տարվա ընթացքում ժանտախտն ընդգրկել է բոլոր 
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մայրցամաքների նավահանգստային քաղաքները`խլելով մոտ 87 մլն մարդու կյանք: Հենց այս 

պանդեմիայի ընթացքում են արվել խոշոր բացահայումները` Ա.Յենսենն անջատել է հարուցիչը 

ժանտախտից մահացած մարդկանց և առնետների դիակային նյութից: Ապացուցվել է նաև վարակի 

փոխանցման հնարավորությունը հիվանդ առնետներից առողջներին և առնետներից մարդկանց` 

ոջիլների միջոցով, որոնք հանդիսանում են կրծողների էկտոպարազիտներ: Դ.Կ.Զաբոլոտնին 1912թ. 

հայտնաբերել է ժանտախտի բնական օջախայնությունը: XXդ. գիտականորեն հիմնավորված 

հակաժանտախտային միջոցառումների անցկացումն ապահովեց հիվանդացության զգալի իջեցումն 

ամբողջ աշխարհում, սակայն հիվանդության եզակի դեպքեր մշտապես գրանցվում են բնական 

օջախներում: 

Էթիոլոգիա 

Ժանտախտի հարուցիչը` Yersinia pestis, պատկանում է Y.ցեղին, Enterobacteriaceae ընտանիքին և 

իրենից ներկայացնում անշարժ, օվալաձև կարճ ցուպիկ 0,5-2 մկմ չափերով: Հարուցիչն օժտված է 

արտահայտված պոլիմորֆիզմով (թելանման, գնդաձև, կոլբանման), սպոր և մտրակներ չունի, 

առաջացնում է նուրբ պատիճ, գրամ - բացասական է, աճում է սննդային հասարակ միջավայրերի 

վրա, աճի համար օպտիմալ պայմաններն են 280C ջերմաստիճանը, pH-7,2: Գաղութների աճի 

արագացման նպատակով ավելացնում են խթանիչներ` հեմոլիզացված արյուն, նատրիումի սուլֆիտ:  

Y.pestis պարունակում է թերմոկայուն սոմատիկ, թերմոլաբիլ պատիճային և մոտավորապես 30 

այլ անտիգեն: Պատիճային գլիկոպրոտեիդային անտիգենը` ֆրակցիա 1 (F1) պաշտպանում է 

ֆագոցիտների կողմից կլանվելուց, օժտված է իմունոգենությամբ: Ախտաբանության գործոններն են 

էկզո- և էնդոտոքսինները: Իերսինիաներն արտադրում են ագրեսիայի ֆերմենտներ` 

հիալուրոնիդազա, կոագուլազա, հեմոլիզին, ֆիբրինոլիզին և այլն:  

Ժանտախտի հարուցչի կայունությունն օրգանիզմից դուրս կախված է արտաքին միջավայրի 

ազդող գործոններից: Ջերմաստիճանի իջեցման դեպքում երկարում է բակտերիաների գոյատևման 

ժամկետը: -220C պայմաններում հարուցիչների կենսունակությունը պահպանվում է 4 ամիս, 50-700C 

դեպքում դրանք ոչնչանում են 15 րոպեի ընթացքում, 1000C դեպքում` վայրկենապես: Սովորական 

ախտահանիչների աշխատանքային խտությունները (սուլեմա 1 : 1000, լիզոլի 3-5% լուծույթ, 3% 

կարբոլաթթու, քլորակրի 10% լուծույթ) և հակաբիոտիկները (ստրեպտոմիցին, լևոմիցետին, 

տետրացիկլին) ունեն ոչնչացնող ազդեցություն Y.pestis վրա:   

Համաճարակաբանություն 

Տարբերում են ժանտախտի բնական, առաջնային (̔վայրի ժանտախտ՚) և երկրորդային, 

անտրոպուրգիկ օջախներ: Հիվանդության բնական օջախները կազմավորվել են հին 

ժամանակներում: Հարուցիչների շրջանառությունը տրանսմիսիվ հիվանդությունների բնական 

օջախներում տեղի է ունենում վայրի կենդանիների և արյունածուծ հոդվածոտանիների (տզեր, լվեր) 
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միջև: Մարդը բնական օջախում կարող է վարակվել հիվանդությամբ արյունածուծ 

հոդվածոտանիների (հարուցիչների փոխանցողների) կծելու, արդյունաբերական նպատակով բուծվող 

վարակված կրծողների արյան հետ անմիջական շփման միջոցով: 

Հայտնաբերված են ժանտախտի միկրոբի կրող կրծողների մոտավորապես 300 տեսակ և 

ենթատեսակ: Y.pestis պահպանման գործում հիմնական դեր են խաղում արջամկները, 

գետնասկյուռերը, գետնամկները, ավազամկները, դաշտամկները և ծովախոզուկները: Կրծողների 

մոտ, որոնք ձմեռային քուն են մտնում, ժանտախտն ունի  քրոնիկ ընթացք, դրանք մնում են մահացու 

վարակի աղբյուր միջհամաճարակային շրջանում: 

Ժանտախտի անթրոպոուրգիկ օջախները հանդիսանում են երկրորդային: Դրանցում հարուցչի 

աղբյուր և պահպանող հանդիսանում են առնետների և մկների տնային տեսակները: Առնետներից 

հիմնական համաճարակաբանական նշանակություն ունեն 3 ենթատեսակները` մոխրագույն 

առնետը, սև առնետը, ալեքսանդրիական կամ եգիպտական առնետը: Ժանտախտային վարակն 

առնետների և մկների մոտ հաճախ ընթանում է քրոնիկ կամ հարուցիչի անախտանիշ կրության ձևով: 

Անթրոպոուրգիկ օջախները հայտնաբերված են հյուսիսային լայնության 350  և հարավային 

լայնության 350 միջև ընկած տարածաշրջանում: Բնակավայրերում  կրծողների մոտ ժանտախտային 

էպիզոոտիաների ժամանակ հաստատված է տնային կենդանիների որոշ տեսակների (կատուներ, 

ուղտեր) վարակվածությունը:  

Ժանտախտի 2 տեսակի օջախներում սպեցիֆիկ փոխանցողներ են հանդիսանում լվերը: 

Հարուցչով սպոնտան վարակվածություն հայտնաբերված է լվերի ավելի քան 120 տեսակի և 

ենթատեսակի մոտ: Ժանտախտի առավել ակտիվ փոխանցող են հանդիսանում առնետների և 

արջամկների լվերը: Լվերի ինտենսիվ վարակում ժանտախտային բակտերիաներով տեղի է ունենում 

կենդանիների սատկելուց առաջ` արտահայտված բակտերիեմիայի շրջանում: Լքելով կրծողի դիակը, 

<<անտեր>>լուն, չգտնելով նոր տեր նույնատիպ կենսաբանական տեսակի մեջ, փոխանցվում է 

մարդուն և վարակում նրան կծելու ժամանակ: Վարակված լուն դառնում է վարակիչ միայն նրա 

նախաստամոքսում ժանտախտային բակտերիաների բազմացման դեպքում, որտեղ վերջիններս 

առաջացնում են դոնդողանման զանգված, որը լրիվ լցնում է նախաստամոքսի խոռոչը 

(<<ժանտախտային բլոկ>>): Այդպիսի լվերը փորձում են արյուն ծծել, սակայն ՙժանտախտային բլոկը՚ 

խոչընդոտում է արյան ներթափանցմանը ստամոքս, ինչի հետևանքով արյունը և դրանով լվացված 

բակտերիաները հետադարձ հրոցի ուժով վերադառնում են դեպի լվի կծած տեղը:  

Մարդու վարակումը տեղի է ունենում մի քանի ուղիով` տրանսմիսիվ (վարակված լվերի կծելու 

միջոցով), կոնտակտ-կենցաղային (կրծողների մորթազերծման և վարակված ուղտերի մսի մշակման 

ժամանակ), ալիմենտար (բակտերիաներով ախտոտված սննդամթերքի օգտագործման ժամանակ), 

օդա-կաթիլային (թոքային ձևով հիվանդների հետ կոնտակտից հետո): 
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Մարդկանց ընկալունակությունը ժանտախտի նկատմամբ բարձր է: Վարակելիության ինդեքսը 

մոտ է 1,0 է: Ժանտախտի համաճարակի զարգացման մեջ կարելի է առանձնացնել 3 փուլ: Առաջին 

փուլը բնութագրվում է հարուցչի փոխանցմամբ ըստ հետևյալ սխեմայի` կրծող-լու-կրծող: Երկրորդ 

փուլում համաճարակաբանական շղթա է ընդգրկվում մարդը: Մարդկանց մոտ սկզբում առաջանում 

են բուբոնային ժանտախտի դեպքեր, որոնք երբեմն բարդանում են թոքերի ախտահարման 

զարգացումով (երկրորդային թոքային ժանտախտ): Երրորդ էտապը բնութագրվում է վարակման 

աէրոգեն ուղիով` մարդուց մարդ: Վարակը սկսում է տարածվել որպես անթրոպոնոզ: 

Այսպիսով շրջապատի համար առավել վտանգավոր են ժանտախտի թոքային ձևով 

հիվանդները: Այլ ձևերով հիվանդները կարող են վտանգ ներկայացնել լվերի բավարար 

պոպուլյացիայի առկայության դեպքում: Ներկայումս մարդկանց հիվանդացությունը ժանտախտով 

համեմատաբար ցածր է: Ակտիվ էնզոոտիկ օջախներ պահպանվում են Ասիայում, Աֆրիկայում և 

Ամերիկայում: Տարեկան ժանտախտի մինչև 3000 դեպք է հաղորդվում ԱՀԿ: 20-րդ դարի կեսերին 

Հայաստանում գրանցվել են ժանտախտի սպորադիկ դեպքեր: Վերջին դեպքը գրանցվել է Սիսիանի 

շրջանում 1970թ.: Չնայած դրան, Հայաստանի տարածքում պահպանվել են այս հիվանդության 

բնական օջախները Աշոցքի, Սպիտակի, Սիսիանի, Գորիսի, Գուգարքի շրջաններում, որոնք 

պարբերաբար ստուգվում և հսկողության տակ են պահվում: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Ժանտախտի պաթոգենեզը և կլինիկական ձևը որոշվում են վարակի փոխանցման 

մեխանիզմով: Առաջնային աֆեկտը մուտքի դռներում, որպես կանոն, բացակայում է: Ավշի հոսքով 

բակտերիաներն անցնում են մոտակա ավշային հանգույցներ, որտեղ տեղի է ունենում դրանց 

բազմացումը: Հարուցիչները ենթարկվում են ֆագոցիտոզի նեյտրոֆիլների և մոնոնուկլեար բջիջների 

կողմից: Ավշային հանգույցներում զարգանում է շճա-հեմոռագիկ բորբոքում բուբոնի առաջացումով: 

Հանգույցի պատնեշային ֆունկցիայի կորստի դեպքում դիտվում է պրոցեսի գեներալիզացիա: 

Բակտերիաները հեմատոգեն ճանապարհով տարածվում են այլ ավշային հանգույցներ, ներքին 

օրգաններ, առաջացնելով բորբոքում (երկրորդային բուբոններ և հեմատոգեն օջախներ): 

Հարուցիչների բազմացումը երկրորդային օջախներում բերում է ժանտախտի սեպտիկ ձևերի 

զարգացմանը, որոնց բնորոշ է ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկի զարգացում և սեպտիկոպիեմիկ օջախների 

առաջացում տարբեր ներքին օրգաններում: Ժանտախտային բակտերիաների հեմատոգեն անցումը 

թոքային հյուսվածք բերում է երկրորդային ժանտախտային թոքաբորբի զարգացմանը առատ շճա-

հեմոռագիկ էքսուդատի առաջացմամբ, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ իերսինիաներ:  

Ժանտախտի սեպտիկ ձևն ուղեկցվում է էկխիմոզներով և արյունազեղումներով մաշկում, 

լորձաթաղանթներում և շճային թաղանթներում, մանր և միջին անոթների պատերում: Տիպիկ են 
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սրտի, լյարդի, փայծաղի, երիկամների և այլ ներքին օրգանների ծանր դիստրոֆիկ  

փոփոխությունները:  

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը կազմում է 2-6 օր: Հիվանդությունը, որպես կանոն, սկսվում է սուր, դողով, 

մարմնի ջեմության արագ բարձրացումով մինչև 400C: Դողէրոցքը, միալգիաները, տանջող գլխացավը, 

գլխապտույտը հիվանդության սկզբնական շրջանի բնորոշ ախտանիշներն են: Դեմքը և 

շաղկապենիները հիպերեմիկ են, շրթունքները չոր, լեզուն այտուցված, դողացող, պատված սպիտակ 

փառով (̔կավճապատ լեզու՚), մեծացած: Խոսքն աղավաղված է, անհասկանալի: Բնորոշ են նյարդային 

համակարգի տարբեր աստիճանի տոքսիկ ախտահարումներ` ոմանց մոտ նկատվում է շշմածություն, 

արգելակվածություն, երբեմն` զարգանում է գրգռվածություն, զառանցանք, հալյուցինացիա, 

փախչելու ձգտում, խանգարվում է շարժումների կոորդինացիան: Հիվանդության ծանր ընթացքի 

դեպքում բնորոշ է անհուսություն, տառապանք և վախ արտահայտող, այտուցված, ցիանոտիկ դեմքը: 

Վաղ հայտնաբերվում է սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումը: Սրտի տոները խլացած են, 

աճում է հաճախասրտությունը (մինչև 120-160 զարկ/րոպե), առաջանում են ցիանոզ, առիթմիա, զգալի 

իջնում է զարկերակային ճնշումը:  

Ծանր հիվանդների մոտ դիտվում է արյունային կամ <<սուրճի նստվածքի>> գույնի փսխում, 

ջրիկ կղանք`լորձի և արյան խառնուրդով: Մեզում առկա են սպիտակուց և էրիթրոցիտներ, 

զարգանում է օլիգուրիա: Լյարդը և փայծաղը մեծացած են, որովայնը`փքված: 

Պերիֆերիկ արյան մեջ նկատվում են նեյտրոֆիլ լեյկոցիտոզ լեյկոֆորմուլայի ձախ թեքումով, 

ԷՆԱ արագացում: Հեմոգլոբինի և էրիթրոցիտների քանակը փոփոխվում է աննշան: 

Ժանտախտի ընդհանուր երևույթներից բացի զարգանում են հիվանդության կլինիկական 

տարբեր ձևերին բնորոշ ախտահարումներ:  

Ըստ Ռուդնևի դասակարգման տարբերում են ժանտախտի հետևյալ կլինիկական ձևերը` 

 առավելապես տեղակայված ձևեր` մաշկային, բուբոնային, մաշկա-բուբոնային 

 գեներալիզացված կամ ներքին սերմնացրված ձևեր` առաջնային սեպտիկ, երկրորդային 

սեպտիկ 

 արտաքին սերմնացրված (կենտրոնական, հաճախ արտահայտված արտաքին 

սերմնացրմամբ)` առաջնային թոքային, երկրորդային թոքային, աղիքային: Աղիքային ձևը 

որոշ հեղինակների կողմից չի դիտվում որպես ինքնուրույն ձև: 

 

Արտասահմանյան գրականության մեջ օգտագործվում է նաև հետևյալ դասակարգումը` 

 բուբոնային 

 սեպտիցեմիկ-առաջնային, երկրորդային 

 թոքային-առաջնային, երկրորդային 
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 ըմպանային 

 մենինգիտ 

 

Նկարագրված են ժանտախտի ջնջված, թեթև, սուբկլինիկական ձևեր: 

Մաշկային ձևի ժամանակ հարուցիչի ներթափանցման տեղում առաջանում են 

փոփոխություններ նեկրոտիկ խոցերի, ֆուրունկուլի, կարբունկուլի ձևով: Նեկրոտիկ խոցերին բնորոշ 

է փուլերի արագ և հաջորդական անցում` բիծ, բշտիկ, թարախաբշտիկ, խոց: Ժանտախտային խոցերը 

բնորոշվում են երկարատև ընթացքով և դանդաղ լավացումով` սպիի առաջացմամբ: Երկրորդային 

մաշկային փոփոխությունները հեմոռագիկ ցանի, բշտերի, երկրորդային հեմատոգեն 

թարախաբշտերի և կարբունկուլների ձևով կարող են դիտվել ժանտախտի յուրաքանչյուր 

կլինիկական ձևի դեպքում: 

Բուբոնային ձևի կարևորագույն ախտանիշ է բուբոնը` ավշային հանգույցների ցավոտ 

մեծացումը: Բուբոնը, որպես կանոն, լինում է եզակի, հազվադեպ դիտվում է երկու կամ ավելի 

բուբոնների զարգացում: Առավել հաճախ ժանտախտային բուբոնները տեղակայվում են աճուկային, 

անութային, պարանոցային շրջաններում: Ձևավորվող բուբոնի վաղ նշան է դրա խիստ 

ցավոտությունը, որը ստիպում է հիվանդին ընդունել հարկադրական անբնական դիրք: Մանր 

բուբոններն ավելի ցավոտ են, քան մեծերը: Առաջին օրերին զարգացող բուբոնի տեղում կարելի է 

շոշափել առանձին ավշային հանգույցներ, հետագայում դրանք միաձուլվում են շրջակա բջջանքի 

հետ: Բուբոնը ծածկող մաշկը լարված է, կարմրած, մաշկը` հարթված, լիմֆանգիտ չի դիտվում: 

Բուբոնի ձևավորման փուլի ավարտին սկսվում է հետզարգացման փուլը, որը կարող է ընթանալ 3 

ձևով` ներծծում, խուղակի առաջացում, կարծրացում:  

Ժամանակին սկսած հակաբակտերիալ բուժման դեպքում հաճախ դիտվում է բուբոնի ներծծում 

15-20 օրվա ընթացքում կամ դրա կարծրացում: 

Ըստ կլինիկական ընթացքի ծանրության առաջին տեղը գրավում են պարանոցային բուբոնները, 

այնուհետև` անութային և աճուկային: Առավել վտանգավոր են անութային բուբոնները երկրորդային 

թոքային ժանտախտի զարգացման պատճառով: Ադեկվատ բուժման բացակայության դեպքում 

մահացությունը բուբոնային ժանտախտի ժամանակ հասնում է 90%: Վաղ սկսած հակաբակտերիալ և 

պաթոգենետիկ բուժման մահացու ելք հազվադեպ է դիտվում: 

Սեպտիկ ձևը զարգանում է բուռն կարճատև գաղտնի շրջանից հետո, որը կազմում է մի քանի 

ժամից մինչև 2 օր: Դիտվում է ջերմության կտրուկ բարձրացում դողով, առաջանում է ուժեղ գլխացավ, 

գրգռվածություն, զառանցանք: Հնարավոր են մենինգոէնցեֆալիտի նշաններ: Առաջանում է 

ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկի պատկեր, արագ զարգանում է կոմա: Հիվանդությունը տևում է մի քանի 

ժամից մինչև 3 օր: Լավացման դեպքերը հազվադեպ են: Հիվանդները մահանում են ծանր 
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ինտոքսիկացիայի երևույթների, արտահայտված հեմոռագիկ համախտանիշի և սիրտ-անոթային 

հարաճող անբավարարության պայմաններում: 

Երկրորդային սեպտիկ ձևը հանդիսանում է վարակի այլ կլինիկական ձևերի բարդություն, 

բնորոշվում է բացառապես ծանր ընթացքով, երկրորդային օջախների, բուբոնների առկայությամբ, 

հեմոռագիկ համախտանիշի արտահայտված երևույթներով: Կյանքի ընթացքում ախտորոշումը 

դժվարացած է: 

Թոքային ձևն առավել ծանր և համաճարակաբանորեն ամենավտանգավոր ձևն է: Տարբերում են 

հիվանդության երեք հիմնական շրջան` սկզբնական, ծաղկման և սոպորոզ (տերմինալ): Սկզբնական 

շրջանը բնորոշվում է ջերմության կտրուկ բարձրացումով, ինչն ուղեկցվում է դողով, փսխումով, ուժեղ 

գլխացավով: Հիվանդության առաջին օրվա վերջում ի հայտ են գալիս կտրող ցավեր 

կրծքավանդակում, հաճախասրտություն, հևոց, զառանցանք: Հազն ուղեկցվում է խորխի 

արտադրությամբ, որի քանակը զգալի տատանվում է (մի քանի <<թքոցից>> <<չոր>>ժանտախտային 

թոքաբորբի դեպքում մինչև մեծ քանակի <<առատ թաց>>): Սկզբում խորխը թափանցիկ է, 

ապակենման, մածուցիկ, այնուհետև դառնում է փրփրոտ, արյունային: Խորխի ջրիկ կոնսիստենցիան 

թոքային ժանտախտի տիպիկ նշան է: Խորխի հետ արտազատվում են մեծ քանակությամբ 

բակտերիաներ: Ֆիզիկալ տվյալները բավական սակավ են և չեն համապատասխանում հիվանդի 

ծանր վիճակին: Հիվանդության ծաղկման շրջանը տևում է մի քանի ժամից մինչև 2-3 օր: Մարմնի 

ջերմությունը բարձր է: Ուշադրություն են գրավում դեմքի կարմրությունը, <<արյունալեցված>> 

աչքերը, արտահայտված հևոցը և տախիպնոէն (մինչև 60 շնչառական շարժում 1 րոպեում): Սրտի 

տոները խուլ են, պուլսը հաճախացած, առիթմիկ, զարկերակային ճնշումը` իջած: Ինտոքսիկացիայի 

ավելացմանը զուգընթաց հիվանդի ընկճված վիճակը փոխվում է ընդհանուր գրգռվածություն, 

առաջանում է զառանցանք: 

Հիվանդության տերմինալ շրջանը բնորոշվում է բացառապես ծանր ընթացքով: Հիվանդների 

մոտ զարգանում է սոպորոզ վիճակ, ավելանում է հևոցը, շնչառությունը դառնում մակերեսային: 

Զարկերակային ճնշումը գրեթե չի որոշվում, պուլսը հաճախացած է, թելանման, մաշկի վրա ի հայտ 

են գալիս պետեխիաներ, խոշոր արյունազեղումներ: Դեմքը դառնում է ցիանոտիկ, հետո` հողա-

մոխրագույն, քիթը սրված, աչքերը ներսընկած, հիվանդին անհանգստացնում է մահվան վախը: Ավելի 

ուշ դիտվում է գիտակցության խանգարում,կոմա:Մահը վրա է հասնում հիվանդության 3-5 օրը 

հարաճող ցիրկուլյատոր անբավարարությունից, երբեմն` թոքերի այտուցից:  

Երկրորդային թոքային ձևը զարգանում է որպես բուբոնային ժանտախտի բարդություն, 

կլինիկորեն նման է առաջնային թոքային ձևին: 

Ըմպանային ձև: ժանտախտի շատ հազվադեպ հանդիպող ձև է, որը դրսևորվում է 

բերանըմպանի ախտահարմամբ վարակված մարդուց կամ կենդանուց բակտերիան կլանելու կամ 
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վարակված կենդանու թերեփ միս օգտագործելու հետևանքով: Կարող է ընթանալ առանց 

ախտանշանների (կրություն): Բուբոնային կամ թոքային ժանտախտով հիվանդների հետ շփված տան 

անդամների մոտ գրանցվել էր բկանցքի անցողիկ «գաղութացում»: Բորբոքումը նմանվում է սուր 

նշիկաբորբի`արտահայտված առաջային պարանոցային լիմֆադենիտով: Այս ձևի դեպքում Y.pestis 

աճում է կոկորդի քսուկի կամ ավշահանգույցից վերցված ասպիրատի ցանքսից: Էկվադորի բնիկ 

հնդկացիների շրջանում գրանցվում են ժանտախտի եզակի համախտանիշներ` 

 պարանոցային բուբոններ 

 շուրջնշիկային աբսցեսներ 

 մեռուկացնող թոքաբորբ 

 

Այս դրսևորումը պայմանավորված է ատամներով լվերին սատկացնելու սովորույթով:  

Մենինգիտը հազվադեպ է որպես առաջնային վարակ, սովորաբար գրանցվում է սեպտիցեմիկ 

կամ բուբոնային ժանտախտից 5-14 օր հետո (6-7% դեպքերում): Կարող է պայմանավորված լինել 

բակտերիոստատիկ հակաբիոտիկներով բուժման ցածր արդյունավետությամբ (տետրացիկլին): 

Զարգանում է կտրուկ` տենդից և պարանոցի կարկամությունից մինչև զգայունության բթացում և մահ: 

Ողնուղեղային հեղուկում հայտնաբերվում է պլեոցիտոզ (նեյտրոֆիլներ) և հարուցիչներ: 

Ժանտախտը պատվաստվածների մոտ բնորոշվում է գաղտնի շրջանի երկարացմամբ մինչև 10 

օր և ինֆեկցիոն պրոցեսի դանդաղ զարգացումով: Հիվանդության 1-2-րդ օրը մարմնի ջերմությունը 

սուբֆեբրիլ է, ընդհանուր ինտոքսիկացիան`ոչ խիստ արտահայտված, հիվանդների վիճակը 

բավարար: Բուբոնը ոչ մեծ չափերի է, առանց արտահայտված պերիադենիտի երևույթների: Սակայն 

բուբոնի խիստ ցավոտությունը միշտ պահպանվում է: Եթե այդ հիվանդները 3-4 օրվա ընթացքում 

հակաբիոտիկներով բուժում չեն ստանում, ապա հիվանդության հետագա զարգացումը չի 

տարբերվում չպատվաստվածների կլինիկական ախտանիշներից : 

Կանխատեսում 

Ելքը կարող է լինել անբարենպաստ, ադեկվատ բուժման բացակայության և գեներալիզացված 

ձևերի դեպքում: 

Ախտորոշում 

Ժանտախտի կլինիկական ախտորոշումը դժվարացած է սպորադիկ ձևերի ժամանակ, որոնք 

կարող են նախորդել համաճարակային բռնկմանը: Էնզոոտիկ օջախում գտնվող անձանց մոտ տենդի, 

լիմֆադենիտի, թոքաբորբի զարգացման դեպքում անհրաժեշտ է մանրակրկիտ նպատակաուղղված 

հետազոտություն: 

Ժանտախտի ախտորոշման համար որոշիչ նշանակություն ունեն ախտորոշման լաբորատոր 

մեթոդները (բակտերիոսկոպիկ, բակտերիոլոգիական, կենսաբանական և շճաբանական): 

Հետազոտություններն անցկացնում են հատուկ լաբորատորիաներում, որոնք աշխատում են 
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հակաժանտախտային հաստատությունների աշխատանքի ռեժիմին համապատասխան: Լաբորատոր 

ախտորոշման համար կիրառում են բուբոնի պունկտատը, բշտերի, թարախաբշտերի, 

կարբունկուլների պարունակությունը, խոցերի արտադրությունը, խորխը, բկանցքից քսուկը, 

այտուցային հեղուկը, արյունը, մեզը, փսխման զանգվածները, հիվանդի սենյակի օդի նմուշները, 

առարկաների լվացման ջրերը: Բացի այդ հետազուտում են մարդկանց, ուղտերի, կրծողների 

դիակներից վերցված օրգանների կտորները, ինչպես նաև էկտոպարազիտները: Բակտերիաների 

սպեցիֆիկ լուսարձակումը ֆլուորեսցենտող հակամարմինների մեթոդի կիրառման դեպքում, 

օվալաձև երկբևեռ ցուպիկների առկայությունը ըստ Գրամի ներկված պրեպարատներում (հաշվի 

առնելով կլինիկական, պաթանատոմիական, համաճարակաբանական, էպիզոոտիկ տվյալները) թույլ 

են տալիս նախնական ախտորոշել ժանտախտ և կատարել համապատասխան միջոցառումներ մինչև 

հարուցիչի անջատելը:  

Ժանտախտի լաբորատոր ախտորոշման համար լայնորեն կիրառում են շճաբանական 

մեթոդներ հիվանդության ռետրոսպեկտիվ ախտորոշման հաստատման համար` ԻՖԱ, ՊՀԱՌ, ԱՆՌ և 

ՀՆՌ: Կարևոր նշանակություն ունի կենսաբանական փորձը սպիտակ մկների և ծովախոզուկների 

վրա, ինչը թույլ է տալիս կուլտուրաների անջատումը և իդենտիֆիկացիայի հեշտացումը: 

Տարբերակիչ ախտորոշում 

Ժանտախտի մաշկային ձևն անհրաժեշտ է տարբերակել սիբիրախտից, բուբոնային ձևը` սուր 

թարախային լիմֆադենիտից, լիմֆոգրանուլեմատոզից, տուլարեմիայից, բարորակ 

լիմֆոռետիկուլյոզից: Ժանտախտի սեպտիկ ձևը կարող է հիշեցնել սեպսիս, մենինգոկոկեմիայի 

կայծակնային ձևը, գրիպի հիպերտոքսիկ ձևը, որոնք ուղեկցվում են ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկի և 

հեմոռագիկ համախտանիշի զարգացմամբ: Թոքային ձևն անհրաժեշտ է տարբերակել սիբիրախտի 

թոքային ձևից, կրուպոզ թոքաբորբից, մալարիայից, բծավոր տիֆից, թոքերի ախտահարումից 

տուլարեմիայի, գրիպի, սապի ժամանակ: 

Բուժում 

Ժանտախտով հիվանդները ենթակա են խիստ մեկուսացման և պարտադիր հոսպիտալացման: 

Էթիոտրոպ բուժման մեջ հիմնական դերը պատկանում է հակաբիոտիկներին` ստրեպտոմիցին, 

տետրացիկլին, լևոմիցետին, որոնք նշանակվում են բարձր դեղաչափերով: Ստրեպտոմիցինն 

արդյունավետ է ժանտախտի բոլոր ձևերի դեպքում: Բուբոնային ձևի ժամանակ այն ներարկում են 0,5-

1,0 գ/օրը 3 անգամ, սեպտիկ և թոքային ձևի` 1,0գ 4 անգամ օրը, առաջին 4-5 օրվա ընթացքում, իսկ 5-6-

րդ օրվանից անցնում են եռակի ներարկման 0,75գր: Օքսիտետրացիկլինը ներարկում են 

միջմկանային 0,2գ/օրը 6 անգամ: Կիրառում են նաև դոքսիցիկլին, մետացիկլին, մորֆոցիկլին: 

Լևոմիցետինը նշանակում են 0,5գ օրը 4 անգամ: 
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Ժանտախտի սեպտիկ և թոքային ձևի դեպքում տետրացիկլինային խմբի հակաբիոտիկները 

համակցում են ստրեպտոմիցինի, դիհիդրոստրեպտոմիցինի և ամինոգլիկոզիդների հետ: Համակցված 

բուժման ժամանակ պրեպարատները ներարկում են օրը 3 անգամ, ստրեպտոմիցինի դեղաչափն 

իջեցնելով մինչև 0,25-0,5գ: Հակաբիոտիկներով բուժման կուրսը բոլոր ձևերի դեպքում կազմում է 10 

օրից ոչ պակաս: 

Հակաբիոտիկոթերապիայի արդյունավետության բարձրացման համար որոշում են 

ժանտախտային բակտերիաների զգայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ 

բուժման հետ միաժամանակ կատարում են դեզինտոքսիկացիոն պաթոգենետիկ բուժում, որը 

ներառում է դեզինտոքսիկացիոն հեղուկների ներարկումը (պոլիգլյուկին, ռեոպոլիգլյուկին, հեմոդեզ, 

ալբումին, չոր  կամ նատիվ պլազմա, ստանդարտ աղային լուծույթներ), անհրաժեշտության դեպքում` 

միզամուղներ (ֆուրոսեմիդ, մանիտոլ), գլյուկոկորտիկոստերոիդներ, անոթային և շնչառական 

անալեպտիկներ, սրտային գլիկոզիդներ, վիտամիններ: 

Ժանտախտային բուբոնների դանդաղ ներծծման հետևանքով խորհուրդ է տրվում 

հակաբիոտիկների տեղային նշանակում, այսինքն բուբոնի մեջ (ստրեպտոմիցին 0,5գ): 

Հակաբիոտիկների 3-5 ներարկումից հետո տեղի է ունենում ավելի արագ ներծծում: Բուժումն 

ավարտելուց 2-6 օր անց պարտադիր կատարում են բուբոնի պունկտատի, խորխի, շնչական ուղիների 

և կղանքի բակտերիաբանական հետազոտություն:  

 Հիվանդներին դուրս են գրում կլինիկական լրիվ առողջացման և բակտերիաբանական 

հետազոտության բացասական արդյունքների դեպքում: 

Կանխարգելում 

Ժանտախտի կանխարգելումը ներառում է հետևյալ միջոցառումները` 

 մարդկանց հիվանդության և բռնկումների կանխարգելումը բնական  օջախներում 

 ժանտախտով վարակված կամ վարակվածության առումով կասկածելի նյութի հետ 

աշխատող անձանց վարակման կանխարգելում 

 ժանտախտի ներթափանցման կանխարգելում երկրի տարածք արտասահմանից 

 

Ժանտախտի ներթափանցման և տարածման դեմ ուղղված միջոցառումների համակարգն 

ընդգրկում է երկրի սահմանների և տարածքի սանիտարական պահպանության միջոցառումները 

հատուկ վտանգավոր կարանտինային վարակներից, որոնք նախատեսված են կոնվենցիոն 

վարակների կանխարգելման կանոններով ըստ Առողջապահության Նախարարության հատուկ 

հրամանների: Միջոցառումներն ուղղված են արտասահմանից վարակի ներթափանցման 

կանխարգելմանը և կանխատեսված են հատուկ ̔Միջազգային սանիտարական կանոններով՚: 

Հատուկ վտանգավոր վարակների հետ աշխատող անձանց և էպիզոոտիկ օջախներում 

մարդկանց ժանտախտով վարակման կանխարգելման միջոցառումներն, ինչպես նաև օջախից երկրի 
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այլ շրջաններ վարակի արտահանման կանխումն իրականացվում է հակաժանտախտային և 

առողջապահության այլ հաստատությունների կողմից: Ժանտախտի կասկածով անձիք պետք է 

անհապաղ մեկուսացվեն և հոսպիտալացվեն: Վարակի օջախում սահմանվում է կարանտին: 

Վարակման ռիսկի ենթարկվածները պետք է մեկուսացվեն և հսկվեն 6 օրվա ընթացքում, ինչպես նաև 

ստանան անհապաղ կանխարգելում` պրեվենտիվ (կանխարգելիչ) բուժում:   

Ժանտախտով հիվանդների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ պաշտպանիչ 

համազգեստ, խստորեն պահելով հագնվելու և հանվելու հերթականությունը:  

Ժանտախտի օջախներում ըստ համաճարակաբանական ցուցումների առաջին հերթին 

կատարվում է կանխարգելիչ պատվաստում վարակման բարձր ռիսկով անձանց (հովիվներ, 

որսորդներ, երկրաբաններ, հակաժանտախտային կայանների աշխատողներ): Այս նպատակով 

կիրառվում է ժանտախտային բակտերիաների շտամից ստացած կենդանի պատվաստանյութը: 

Պատվաստումը կատարում են վերմաշկային կամ ներմաշկային: Հետպատվաստումային 

իմունիտետը տևում է մինչև 6 ամիս: Պատվաստման շնորհիվ հիվանդացությունը իջնում է, սակայն 

ժանտախտի դեպքեր պատվաստվածների մոտ հնարավոր են: Ժանտախտի օջախներում 

բնակչության շրջանում անհրաժեշտ է պարբերաբար անցկացնել սանիտարա-լուսավորչական 

աշխատանք: 

Դիսպանսերիզացում 

Հիվանդանոցից դուրսգրումն իրականացվում է կլինիկական լիարժեք առողջացումից 

(բուբոնային ձևի ժամանակ ոչ շուտ, քան 4 շաբաթ հետո, թոքային ձևի ժամանակ` 6 շաբաթ) և 

բակտերիաբանական հետազոտությունների եռանվագ բացասական պատասխանից հետո (բուբոնի 

պունկտատ, բկանցքի քսուկ և խորխի ցանքս): 

 

 

ԼԵՊՏՈՍՊԻՐՈԶ 

Հոմանիշներ` Վեյլ - Վասիլևի հիվանդություն, ջրային տենդ: 

Լեպտոսպիրոզը (Leptospirosis) զոոնոզ սուր ինֆեկցիա է, որը բնութագրվում է 

ինտոքսիկացիայով, արտահայտված մկանացավերով, երիկամների, լյարդի, նյարդային և անոթային 

համակարգերի ախտահարումով, հեմոռագիկ և դեղնուկային համախտանիշների զարգացումով: 

Պատմական տեղեկություններ 

Ինֆեկցիոն դեղնուկի կլինիկական առաջին նկարագիրը տվել է 1886թ. գերմանացի գիտնական 

Ա.Վեյլը` հետազոտելով հիվանդության 4 դեպք: 1888թ. Ս.Պ.Բոտկինի աշակերտ Ն.Պ.Վասիլևը  

տեղեկացրել է այս հիվանդության 17 դեպքի մասին: Կլինիկական մանրակրկիտ նկարագրությունը 

թույլ է տվել այն հստակ տարբերակել այսպես կոչված <<կատառալ դեղնուկից >>(Բոտկինի 

հիվանդություն), դրանով իսկ առանձնացնել այն որպես առանձին ինքնուրույն նոզոլոգիական ձև: 
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Այսպիսով, ինֆեկցիոն դեղնուկը սկսեցին անվանել Վասիլև-Վեյլի հիվանդություն: Հարուցչի 

փնտրտուքներն ավարտվեցին հաջողությամբ ճապոնացի հետազոտող Ա.Ինադոյի շնորհիվ, որը 

1915թ., հիվանդներից անջատելով L.icterohaemorrhagiae, դասել է այն սպիրոխետների շարքին: 

Հետագայում աշխարհի տարբեր երկրներում ուսումնասիրվել են հարուցիչները` լեպտոսպիրաների 

տարբեր տեսակները: 

Էթիոլոգիա 

Լեպտոսպիրոզի հարուցիչները պատկանում են Spirochaetaceae-ից անջատված Leptospiraceae 

ընտանիքին, Leptospira ցեղին, որն իր հերթին բաժանվում է երկու տեսակի` պարազիտար Interrogans և 

սապրոֆիտ Biflexa. 

Մորֆոլոգիապես լեպտոսպիրաները բնորոշվում են բազմաթիվ մանր պարույրների (15-20) 

առկայությամբ (լատիներեն leptos մանր և spira պարույր, ոլորագիծ): Լեպտոսպիրաների 

երկարությունը մինչև 15 մկմ., երկարությունը 0,25 մկմ.: Նրանք շարժուն են, ընդունակ առաջընթաց, 

պտուտավար և ծալիչ շարժումների: Միկրոօրգանիզմները գրամբացասական են, ըստ Ռոմանովսկու 

- Գիմզեի ներկվում են վարդագույն, անաէրոբ պայմաններում աճում են արհեստական սննդային 

միջավայրերի վրա ճագարի շիճուկի ավելացմամբ, 25-350C և pH 7,2-7,4 պայմաններում: 

Լեպտոսպիրաների աճը տեղի է ունենում դանդաղ` 10 օրվա ընթացքում: 

Հարուցիչներն ունեն հեմոլիտիկ ակտիվություն, որն ունի կարևոր նշանակություն 

հիվանդության պաթոգենեզում:Կարևոր տեղ է տրվում  նաև պաթոգենության մյուս գործոնին` 

ադհեզիվությանը էրիթրոցիտների և մազանոթների էնդոթելիալ բջիջների նկատմամբ: 

Միկրոօրգանիզմների քայքայման դեպքում անջատվում է էնդոտոքսին: Անտիգենային կառուցվածքից 

ելնելով լեպտոսպիրաները բաժանվում են շճատիպերի (23) և տեսակների (200): Շճատիպերի 

անտիգենային տարբերությունները հայտնաբերվում են շճաբանական թեստերում` 

միկրոագլյուտինացիայի ռեակցիայով: Մարդկանց հիվանդացության մեջ հիմնական նշանակություն 

ունեն հետևյալ շճատեսակները` L.grippothyphosa, L.pomona, L.tarrassovi, L.hebdomadis, 

L.icterohaemorrhagica, L.canicola. 

Լեպտոսպիրաները հիդրոբիոնտ են, որով և պայմանավորված են հիվանդության 

համաճարակաբանական առանձնահատկությունները: Իրենց կենսունակությունը երկար 

պահպանում են քաղցրահամ ջրում, ապահովելով  միկրոօրգանիզմների պահպանումը բնական 

պայմաններում: Հարուցիչները կայուն են ցածր ջերմաստիճանների նկատմամբ, չեն կորցնում 

կայունությունը սառեցնելուց հետո: Բնական ջրամբարներում  կենսունակ են  մինչև 3 շաբաթ , 

հողում` 3 ամիս, սննդամթերքում` մի քանի օր: Լոպտոսպիրաները զգայուն են 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, թթուների, հիմքերի, ախտահանիչ նյութերի և տաքացման 

նկատմամբ: Լաբորատոր կենդանիներից զգայուն են ծովախոզուկները, ճագարները, ոսկեգույն 
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գերմանամկները (хомяк), որոնք վարակվելուց հետո սատկում են 5-6 օրվա ընթացքում դեղնուկից և 

արյունահոսությունից: 

Համաճարակաբանություն 

Լեպտոսպիրոզային վարակի աղբյուր են հանդիսանում վայրի և ընտանի հիվանդ 

կենդանիները, որոնք աղտոտում են ջուրը և հողը` հանգեցնելով  բնական անթրոպոուրգիկ 

(տնտեսական) և խառը տիպի օջախների առաջացման: Բնական օջախները պայմանավորված են 

վայրի կենդանիների միջավայրում վարակի առկայությամբ: Դրանք հիմնականում տեղակայված են 

անտառային, տափաստանա-անապատային և տունդրայի շրջաններում: Բնական օջախները կարող 

են հայտնաբերվել հարլճային գոգահովիտներում և հովտափոսերում, մացառուտներում և 

եղեգնաթփուտներում, անտառների ճահճացած մասերում: Լեպտոսպիրաների հիմնական կրողներ 

են մանր խոնավասեր կրծողները և միջատակերները` դաշտամկները, մոխրագույն առնետները, 

սրնչակները (землеройка) ոզնիները: Կենդանիների մոտ վարակի քրոնիկ ձևերն ընթանում են 

երկարատև լեպտոսպիրուրիայով`նպաստելով շրջակա միջավայրի ինտենսիվ աղտոտմանը: 

Անտրոպոուրգիկ օջախները կարող են առաջանալ ինչպես գյուղական, այնպես էլ քաղաքային 

վայրերում, որտեղ ռեզերվուար են հանդիսանում խոզերը, խոշոր և մանր եղջյուրավորները: 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի անընդհատ աճի հետ կապված նրանք ունեն 

կարևոր դեր վարակի տարածման մեջ: Վարակված կենդանիների մոտ լեպտոսպիրաները երկարատև 

պահպանվում են երիկամների ոլորուն խողովակներում և արտազատվում են մեզով մի քանի ամսվա 

ընթացքում` նպաստելով օջախում հարուցչի շրջանառությանը: Համաճարակային մեծ 

նշանակություն ունեն անտրոպոուրգիկ օջախները, որոնք առաջանում են անասնապահական 

տնտեսություններում և արտադրամասերում կենդանական հումքի առաջնային մշակման ժամանակ: 

Քաղաքային անտրոպոուրգիկ օջախներում մարդու համար ինֆեկցիայի հիմնական աղբյուր 

ծառայում են սև և մոխրագույն առնետները: Վերջին տարիներին հիվանդության տարածման մեջ 

զգալի նշանակություն են ձեռք բերել տնային և թափառող շները: Ապացուցված է, որ տնային շների 

վարակվածությունը խոսում է մեգապոլիսի սանիտարա-համաճարակային անբարենպաստ վիճակի 

մասին: Հիվանդ մարդը չի հանդիսանում վարակի աղբյուր: 

Լեպտոսպիրոզն ունի վարակման բազմաթիվ ուղիներ, մինչդեռ հիմնական նշանակությունը 

տրվում է ալիմենտար և կոնտակտային ճանապարհին: Մուտքի դռներ են հանդիսանում վնասված և 

անվնաս մաշկային ծածկույթները, լորձաթաղանթները (աղեստամոքսային տրակտի գերակշռմամբ): 

Վարակումը տեղի է ունենում կենդանիների մեզով աղտոտված բնական և արհեստական բաց 

ջրամբարներից ջուր օգտագործելիս և սննդամթերքից: Վարակում հնարավոր է նաև հարուցիչներով 

աղտոտված կենցաղային առարկաների միջոցով: Լեպտոսպիրաները կարող են թափանցել 

մաշկածածկույթների միջոցով ոչ հոսող ջրամբարներում լողալիս և խոնավ հողի վրա բոբիկ 
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զբոսնելիս: Վարակումը կարող է տեղի ունենալ հիվանդ կենդանիների հետ անմիջական շփումից 

(հիվանդների խնամք, կծոց): 

Հիվանդանում են ամենից հաճախ այն անձիք, ովքեր աշխատում են ճահճացած 

մարգագետիններում, մսակոմբինատներում, բրնձի տնտեսություններում և 

անասնաբուծարաններում: Հնարավոր է նաև շնաբուծարանների ծառայությունների, կենցաղային 

տնտեսությունների, դեռատիզացիայի բնագավառի աշխատողների և շուն ունեցողների վարակում: 

Բնական օջախներում հիվանդացությունը գրանցվում է սպորադիկ դեպքերի կամ խմբակային 

բռնկումների ձևով, ամռան և աշնան ամիսներին, մինչդեռ սպորադիկ դեպքերը, ինչպես նաև 

հիվանդացությունը անտրոպոուրգիկ օջախներում արձանագրվում է կլոր տարին: Վարակի 

նկատմամբ ընկալունակ են բոլոր տարիքի մարդիկ, սակայն ավելի հաճախ հիվանդանում են 

դեռահասները և մեծահասակները: Տարած հիվանդությունից հետո մնում է կայուն իմունիտետ, որը 

չի խոչընդոտում լեպտոսպիրոզի այլ շճատեսակով վարակմանը: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Հիվանդությունը սուր, ցիկլիկ ընթացք ունեցող, գեներալիզացված վարակ է, որի զարգացման 

մեջ տարբերակում են 5 իրար հաջորդող փուլեր: 

Առաջին փուլը (վարակումից հետո 1-2 շաբաթ) լեպտոսպիրաների ներդրման և բազմացման 

փուլն է: Մուտքի դռներից (մաշկ, լորձաթաղանթ), չառաջացնելով բորբոքում, լեպտոսպիրաներն 

արյան հոսքով տարածվում են դեպի ներքին օրգաններ (հիմնականում լյարդ, երիկամներ, փայծաղ, 

թոքեր), որտեղ հարուցչի` բջիջների մակերեսին ադհեզիայի հետևանքով տեղի է ունենում դրանց 

կուտակումը միջբջջային տարածությունում (հարուցիչների բազմացում), հաղթահարում են 

հեմատոլիմֆատիկ պատնեշը: Զարգանում է ավշահանգույցների գեներալիզացված հիպերպլազիա: 

Պաթոգենեզի այս փուլը համապատասխանում է գաղտնի շրջանին: 

Երկրորդ փուլը (հիվանդության 1-2 շաբաթ) երկրորդային լեպտոսպիրեմիայի և վարակի 

գեներալիզացիայի փուլն է, որը բնորոշվում է լեպտոսպիրաների մասսայական անցմամբ դեպի 

արյուն: Արյան բակտերիցիդ հատկությունների շնորհիվ հարուցիչների մի մասը ոչնչանում է` 

արտադրելով էնդոտոքսին: Պաթոգենեզի կարևոր գործոն է էնդոտոքսինների և տոքսիկ 

մետաբոլիտների կուտակումը, ինչպես նաև լեպտոսպիրաների ներթափանցումն օրգանների և 

հյուսվածքների ներբջջային տարածք, հատկապես լյարդ, երիկամներ, նյարդային համակարգ 

(վարակի գեներալիզացիա): Այս շրջանում հնարավոր է լեպտոսպիրաների թափանցումը 

հեմատոէնցեֆալիկ պատնեշ և մենինգիտի զարգացում: Կլինիկորեն այս փուլը համապատասխանում 

է հիվանդության սկզբնական շրջանին: 

 Երրորդ փուլը (հիվանդության 3 շաբաթ) տոքսեմիայի առավելագույն աստիճանի զարգացման, 

պանկապիլյարոտոքսիկոզի և օրգանական փոփոխությունների փուլն է, որը համապատասխանում է 
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հիվանդության ծաղկման շրջանին: Մազանոթների էնդոթելի վնասման հետևանքով զարգանում է 

պանկապիլյարոտոքսիկոզ, որը բերում է անոթային պատի թափանցելիության բարձացման և 

միկրոցիրկուլյացիայի խանգարման` նպաստելով  հեմոռագիկ համախտանիշի առաջացման և 

օրգանների լրացուցիչ ախտահարման: Լեպտոսպիրաների և նրանց մետաբոլիզմից առաջացած 

տոքսիկ նյութերի  ազդեցությամբ առաջանում են դեգեներատիվ և նեկրոտիկ փոփոխություններ 

լյարդում, երիկամներում, մկաններում: Այս օրգաններում տեղի են ունենում ֆունկցիոնալ 

խախտումներ, առաջանում է դեղնուկ, ռենալ տիպի երիկամային անբավարարություն: 

Լեպտոսպիրաները կուտակվում են երիկամների ինտերստիցիայի մեջ և ոլորուն խողովակների 

էնդոթելի պրոքսիմալ հատվածում, կպչում նեֆրոթելի բազալ թաղանթին և կծիկների կապիլյար 

կանթերին: Ապացուցված է, որ պաթոգեն լեպտոսպիրաների բոլոր շտամներն ունեն արտահայտված 

դեստրուկտիվ ազդեցություն կենդանիների երիկամների բջիջների կուլտուրաների վրա, ընդ 

որում,առանց միկրոօրգանիզմների բջիջ ներթափանցման, որը հաստատում է տոքսիկ նյութերի 

վնասակար դերը:  Չի բացառվում նաև միկրոցիրկուլյացիայի միաժամանակյա խանգարումը, որը 

տեղի է ունենում տոքսիկ նյութերի ազդեցությամբ` նպաստելով  նեֆրոթելիոցիտների նեկրոբիոզին: 

Բնորոշ է հեմոլիզի զարգացումը` որպես արյան մեջ լեպտոսպիրաների հեմոլիզինի կուտակման 

հետևանք: Հիվանդության այս փուլում զարգանում են ծանր, հնարավոր են մահացու բարդություններ: 

Դրանցից են ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկը, երիկամային և լյարդային սուր անբավարարությունը, 

զանգվածային արյունահոսությունը, ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշը, հեմոլիտիկ անեմիան, 

միոկարդիտը: 

Չորրորդ փուլի ժամանակ (հիվանդության 4 շաբաթ), հիվանդության բարենպաստ ընթացքի 

դեպքում, որի ընթացքում ձևավորվում է ոչ ստերիլ իմունիտետ, աճում են տարբեր հակամարմինների 

տիտրերը (ագլյուտինինների, օպսոնինների, կոմլեմենտի կապման), մոնոցիտների, լյարդային 

էնդոթելիոցիտների և պոլիմորֆ-կորիզային բջիջների օգնությամբ ակտիվանում է լեպտոսպիրաների 

ֆագոցիտոզը: Չնայած այս ամենին, հարուցիչները դեռ երկար ժամանակ կարող են պահպանվել 

միջբջջային տարածություններում, հատկապես երիկամներում (մինչև հիվանդության 40 օրը): 

Դիտվում է նաև օրգանական և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների հետզարգացում: Այս փուլը 

համապատասխանում է կլինիկական դրսևորումների նահանջի շրջանին: 

Հինգերորդ փուլի ժամանակ (հիվանդության 5 շաբաթ) ձևավորվում է ստերիլ իմունիտետ 

լեպտոսպիրաների հոմոլոգիկ շճատիպի նկատմամբ, տեղի է ունենում խանգարված ֆունկցիաների 

վերականգնում և սկսվում է առողջացումը: 

Լեպտոսպիրոզից մահացածների մոտ, արյան շրջանառության զգալի խանգարման և անոթների 

միկրոցիրկուլյատոր հոսքի ախտահարման ֆոնի վրա, հայտնաբերվում են հեմոռագիկ 

համախտանիշի տարածված նշաններ (հյուսվածքների և օրգանների տարածուն արյունազեղումներ), 
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լյարդի մեծացում, ներլյարդային խոլեստազ: Բնորոշ է հեպատոցիտների ճարպային և 

սպիտակուցային դիստրոֆիան, լեղապիգմենտների կուտակումը, լյարդային առանձին բջիջների 

մեռուկացումը: Հայտնաբերվում է փայծաղի և ավշահանգուցների մեծացում, լիմֆոիդ էլեմենտների 

հիպերպլազիա, պլազմատիկ և պոլիմորֆ-կորիզային բջիջների քանակի ավելացում, էրիթրոֆագիայի 

նշաններ: Ամենազգալի փոփոխություններ լինում են երիկամներում, որոնք մեծանում են, իսկ 

կեղևային և ուղեղային շերտերն`արյունազեղվում : Բնորոշ է ոլորուն խողովակների էպիթելի 

դիստրոֆիան և նեկրոզը, կծիկներն ախտահարվում են ավելի քիչ: Խողովակների լուսանցքում 

հաճախ հայտնաբերվում են լեպտոսպիրաներ: Լինում է նաև ուղեղանյութի և թաղանթների այտուց, 

ուղեղի օջախային արյունազեղում: Որոշ հիվանդների մոտ արձանագրվում են միոկարդիտի 

նշաններ, կմախքային մկանների դիստրոֆիկ փոփոխություններ (ձկնամկան, գոտկային): 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 3-30 օր, հաճախ տևում է 6-14 օր: Կլինիկական 

արտահայտությունները շատ բազմազան են: Տարբերում  են լեպտոսպիրոզի դեղնուկային և ոչ 

դեղնուկային ձևեր, որոնք ընթանում են թեթև, միջին ծանրության և ծանր: Հիվանդության ընթացքում 

տարբերում են հետևյալ շրջանները` սկզբնական (տենդային), ծաղկման (օրգանական վնասման), 

ապաքինման (ռեկոնվալեսցենցիա), որոնք համապատասխանում են պաթոգենեզի փուլերին: 

Սկզբնական շրջանը, որը տևում է մոտ 1 շաբաթ (կարող է կարճանալ հիվանդության ծանր 

ընթացքի դեպքում), արտահայտվում է ինտոքսիկացիոն համախտանիշով և վարակի 

գեներալիզացիայի նշաններով: Բնորոշ է հիվանդության սուր, հանկարծակի սկիզբ, դողէրոցքով, 

մարմնի ջերմաստիճանի արագ բարձրացում մինչև 400C, ուժեղ գլխացավ, գլխապտույտ, խիստ 

արտահայտված ընդհանուր թուլություն, ցավեր գոտկային շրջանում, սրտխառնոց, փսխում: Հաճախ 

հանդիպող և ախտորոշման համար կարևոր ախտանիշ է մկանային տարբեր խմբերում ինտենսիվ 

ցավերը, հատկապես ձկնամկաններում: Ոտքերի ցավերը կարող են լինել այնքան ուժեղ, որ թույլ չեն 

տալիս հիվանդներին տեղաշարժվել: Մկանների շոշափումը ցավոտ է, որոշ հիվանդների մոտ լինում 

է որովայնի մկանների ցավոտություն, որը կարելի է շփոթել վիրաբուժական սուր պաթոլոգիայի հետ: 

Դողը պահպանվում է մինչև 8 օր, ունի մշտական և ռեմիտվող բնույթ, իջնում է կրիտիկ կամ 

արագացած լիզիսի ձևով: 

Այս շրջանում հիվանդները լինում են գրգռված և անհանգիստ: Բնորոշ է դեմքի 

այտուցվածությունը և հիպերեմիան, երբեմն պարանոցի, սկլերաների և կոնյուկտիվայի անոթների 

լայնացումը, հաճախ շրթունքների և քթի հեմոռագիկ բնույթի հերպետիկ ցանավորումը: 

Հիվանդության 4-6 օրվանից իրանի և վերջույթների մաշկին առաջանում է պոլիմորֆ, արագ 

անհետացող ցան (կարմրուկանման, կետային, ռոզեոլյոզ, ուրտիկար): Ծանր ընթացքի ժամանակ 

հենց սկզբնական շրջանում սկլերաների և կոնյուկտիվայի վրա կարող են հայտնաբերվել 
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հեմոռագիաներ, անութային, արմնկային և աճուկային շրջանների մաշկին` պետեխիալ էլեմենտներ: 

Հաճախ լինում է քթային արյունահոսություն: 

Բնորոշ է հաճախասրտությունը, զարկերակային ճնշման իջեցումը, սրտի տոների խլացումը: 

Շնչառությունը հաճախացած է` մարմնի ջերմաստիճանի բարձրությանը համապատասխան: 

Լեպտոսպիրոզի ծանր ընթացքի դեպքում կարող են դիտվել շնչառական անբավարարության 

նշաններ, հետագայում միանում է արյունային խորխ, հաճախ զարգանում է բրոնխիտ: 

Հիվանդության  2-3 օրվանից լեզուն դառնում է չոր, ծածկվում է  մուգ դարչնագույն փառով: 

Որովայնի շոշափումը կարող է լինել զգայուն, լյարդը մեծացած և քիչ ցավոտ, հնարավոր է փայծաղի 

մեծացում: Հաճախ հայտնաբերվում է միկրոպոլիլիմֆադենիտ: Հիվանդների մեծամասնության մոտ 

հենց այս շրջանում նկատվում են երիկամների ախտահարման նշաններ` Պաստերնացկու դրական 

ախտանիշ, մեզի քանակի քչացում, մեզում` սպիտակուց, լեյկոցիտներ, էրիթրոցիտներ, հիալինային 

գլանիկներ, հազվադեպ` հատիկավոր: Արյան մեջ հայտնաբերվում է ազոտային մետաբոլիտների 

քանակի աննշան ավելացում: 

Հաճախ զարգանում է մենինգեալ համախտանիշ` ուժեղ գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, 

փսխում, Կերնիգի և Բրուձինսկու դրական ախտանիշներ: Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտության 

ժամանակ հայտնաբերվում են լեպտոսպիրաներ, սպիտակուցի քանակի ավելացում, քիչ 

արտահայտված լիմֆոցիտար և լիմֆոցիտար-նեյտրոֆիլային պլեոցիտոզ: 

Այս շրջանում հեմոգրամման բնութագրվում է ձախ թեքումով նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզով և 

ԷՆԱ զգալի բարձրացումով (մինչև 60 մմ/ժամ): 

Հիվանդության 8-10 օրը (ծաղկման շրջան) ջերմային ռեակցիան և ինտոքսիկացիայի 

երևույթները սկսում են նահանջել, դրա հետ մեկտեղ հիվանդների ընդհանուր վիճակը չի լավանում, 

հակառակը` օրգանների կողմից փոփոխությունները դառնում են ավելի արտահայտված և հարաճում 

են: Որոշ հիվանդների մոտ, հատկապես հիվանդության ծանր ձևի ժամանակ, զարգանում են 

լյարդային և երիկամային անբավարարություն, հեմոռագիկ համախտանիշ: Դեղնուկն առաջանում է 

հիվանդության առաջին շաբաթվա ընթացքում, ծաղկման շրջանում արագ հարաճում է, ձեռք է բերում 

վառ, շաֆրանի երանգ, հաճախ ուղեկցվում է  լորձաթաղանթների և մաշկի արյունազեղումներով: 

Հեմոռագիաները կարող են առաջանալ լեպտոսպիրոզի նաև ոչ դեղնուկային ձևի ժամանան: 

Դեղնուկի ավելացման հետ էլ ավելի են մեծանում լյարդը և փայծաղը, որոնք շոշափելիս դառնում են 

ցավոտ, որոշ հիվանդներ նշում են մաշկի քոր: 

Կենսաքիմիական հետազոտությունների ժամանակ հայտնաբերվում է հիպերբիլիրուբինեմիա 

(և´ ուղղակի, և´ անուղղակի բիլիրուբինի քանակի բարձրացումով), ԱԼՏ և ԱՍՏ քիչ բարձրացում (այս 

ցուցանիշներն ավելի պակաս են արտահայտված, քան վիրուսային հեպատիտների ժամանակ), 
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հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվության բարձրացում, 5-նուկլեոտիդազա (5-НУК),  սպիտակուցա-

հիմնային փորձերը հիմնականում փոփոխված չեն: 

Երիկամների ախտահարումը լեպտոսպիրոզի ծաղկման շրջանում ամենից հաճախ և բնորոշ 

արտահայտություններից է: Սկզբնական շրջանի հետ համեմատած ավելի արտահայտված է դառնում 

դիուրեզի քչացումը, ծանր դեպքերում` ընդհուպ մինչև անուրիա: Աճում է պրոտեինուրիան (2-30 գ/լ), 

մեզի նստվածքում հայտնաբերվում են մեծ քանակով լեյկոցիտներ, էրիթրոցիտներ, երիկամային 

էպիթելի բջիջներ, հատիկավոր և մոմանման գլանիկներ: Արյան շիճուկում բնորոշ է միզանյութի, 

մնացորդային ազոտի և կրեատինինի մակարդակի զգալի ավելացումը, հիպերգլիկեմիան, 

թթվահիմնային հավասարակշռության ացիդոտիկ փոփոխությունները: Մեզից կարող են անջատվել 

հարուցիչներ: 

Երիկամային և հաճախ երիկամա-լյարդային հարաճող անբավարարությունը հանդիսանում է 

լեպտոսպիրոզից մահվան ամենից հաճախ հանդիպող պատճառներից մեկը: Օրինաչափ են նաև 

սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարման նշանները` հաճախացած, առիթմիկ, քիչ լեցուն պուլս, 

զարկերակային ճնշման իջեցում (նույնիսկ երիկամային անբավարարության ֆոնի վրա 

հիպերտենզիոն համախտանիշը հանդիպում է հազվադեպ), սրտի խլացած տոներ, 

էլեկտրասրտագրության վրա` միոկարդի դիստրոֆիայի նշանների և հաղորդչականության 

խանգարում: Ծանր դեպքերում զարգանում է սուր միոկարդիտ (ինֆեկցիոն-տոքսիկ), մենինգեալ 

համախտանիշ: 

Ներքին օրգանների ախտահարման հետ զուգահեռ ի հայտ է գալիս հեմոռագիկ համախտանիշը, 

ինչպես արյունազեղումների տեսքով մաշկի և լորձաթաղանթների վրա, այնպես էլ ստամոքսային, 

աղիքային և արգանդային: Որոշ հիվանդների մոտ զարգանում է արյունախխում, թոքերի 

արյունազեղումների հետևանքով հարաճում է շնչառական անբավարարությունը: Հնարավոր են 

արյունազեղումներ մակերիկամներում, մաշկում, հատկապես գոտկային և որովայնի պատի 

շրջանում, որոնք շփոթում են «սուր որովայնի» պատկերի հետ: Բնորոշ են սակավարյունության 

նշանները: 

Այդ շրջանում հեմոգրաման բնորոշվում է էրիթրոցիտների, ռետիկուլոցիտների և 

թրոմբոցիտների քանակի նվազմամբ, անէոզինոֆիլիայով, հեմոգլոբինի մակարդակի իջեցումով, 

լիմֆոպենիայով, քիչ արտահայտված նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզով (20,0x109/լ), ձախ թեքումով և ԷՆԱ 

զգալի բարձրացումով: 

Հիվանդության երրորդ շաբաթում, ժամանակին և համապատասխան բուժման, ինչպես նաև 

հիվանդության բարենպաստ ընթացքի դեպքում օրգանական խանգարումների նշանները սկսում են 

նահանջել (ապաքինման շրջան): Պակասում է դեղնուկի ինտենսիվությունը և ազոտեմիան, 

օլիգոանուրիան փոխարինվում է պոլիուրիայով, վերականգնվում են թթվա-հիմնային և 
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էլեկտրոլիտային փոխանակության ցուցանիշները, լավանում է հիվանդների ինքնազգացողությունը: 

Այդուհանդերձ, հիվանդության այս շրջանում հնարավոր են բարդությունների զարգացում, որոնք 

արտահայտվում են աչքերի ախտահարումով (իրիտ, ուվեիտ, իրիդոցիկլիտ, ապակենման նյութի 

մթագնում), հեմոլիտիկ անեմիայով, միոկարդիտով, որոնք պահպանվում են մի քանի շաբաթ: Կարող 

են առաջանալ ասոցացված վարակի նշաններ` թոքաբորբ, օտիտ, ստոմատիտ, պառկելախոցերի 

տեղում` աբսցեսներ: 

Հիվանդների 1/3 մոտ զարգանում են հիվանդության ախտադարձեր, որոնք ընթանում են 

տոքսիկ և օրգանական խանգարումների ավելի թեթև արտահայտված նշաններով: Այդ ռեցիդիվների 

առաջացման դեպքում 3-6 օրվա ընթացքում լինում է մարմնի ջերմության կրկնակի բարձրացում: 

Կրկնակի ախտադարձերի ժամանակ տենդը դառնում է ալիքաձև: Հիվանդության տևողությունը 

միջինը կազմում է 3-4 շաբաթ, իսկ ռեցիդիվների առկայության դեպքում կարող է երկարել մինչև 2-3 

ամիս: Հանդիպում են նաև հիվանդության թեթև ձևեր` առանց երիկամի և լյարդի ֆունկցիայի էական 

խախտման: 

Կանխատեսում 

Արդյունավետ բուժման դեպքում ելքը բարենպաստ է, մահացու դեպքերը կազմում են 1-3%, 

չնայած հայտնի են բարձր մահացությամբ համաճարակային բռնկումներ (մինչև 30%): 

Ախտորոշում 

Լեպտոսպիրոզի ախտորոշումը հիմնվում է համաճարակաբանական անամնեզի մանրակրկիտ 

վերլուծման, կլինիկո-լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների ճիշտ գնահատման վրա 

(հիվանդության փուլային ընթացք ինֆեկցիայի գեներալիզացիայի նշաներով, երիկամալյարդային 

ֆունկցիայի խախտում, նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ, վաղ և զգալի բարձր ԷՆԱ): Սպեցիֆիկ 

ախտորոշումը ներառում է լեպտոսպիրաների հայտնաբերման տարբեր մեթոդներ և շճաբանական 

թեստեր: Հիվանդության սկզբնական շրջանում լեպտոսպիրաները կարող են հայտնաբերվել արյան 

մեջ և ողնուղեղային հեղուկում, ծաղկման շրջանում` նաև մեզի մեջ: 

Վաղ ախտորոշման մեթոդներից են կենսաբանական նյութի բակտերիոսկոպիան, որը 

հետազոտվում է մանրադիտակում «ճզմված կաթիլի» մեթոդով, որտեղ լեպտոսպիրաները 

հայտնաբերվում են արծաթագույն շարժուն թելերի տեսքով: Ամենաինֆորմատիվ մեթոդն է հարուցչի 

կուլտուրայի անջատումը, որն իրականացվում է սննդային միջավայրերի վրա (շիճուկա-

ֆոսֆատային) հիվանդից վերցված նյութի ցանքսի միջոցով,սակայն այս հետազոտումը պահանջում է 

երկար ժամանակ (մի քանի ամիս), ինչը զգալիորեն  իջեցնում է այս մեթոդի ախտորոշիչ արժեքը: 

Լեպտոսպիրաները կարող են իդենտիֆիկացվել նաև լաբորատոր կենդանիներին վարակելու 

միջոցով, որոնց օրգաններում  արծաթի նիտրատով ներկելիս հայտնաբերվում են հարուցիչները: 
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Ներկայում տարբեր կենսաբանական նյութերում լեպտոսպիրաների հայտնաբերման համար 

կիրառվում է ախտորոշման ՊՇՌ մեթոդը: Շճաբանական ախտորոշման համար առավելապես 

կիրառում են ՄԱՌ և լիզիսի չափազանց ինֆորմատիվ մեթոդները, որի դիագնոստիկ տիտրերը (1:100 

և ավելի) հայտնաբերվում են արյան զույգ շիճուկներում: Արյունն անհրաժեշտ է վերցնել 

հիվանդության ծաղկման շրջանում և ավելի ուշ:Ախտորոշիչ է համարվում տիտրի աճը 4 և ավելի 

անգամ: Կարող են կիրառվել նաև ԱՀԱՌ և ԿԿՌ:  

Տարբերակիչ ախտորոշում 

Լեպտոսպիրոզը պետք է տարբերակել ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեծ 

խմբից: Սկզբնական շրջանում տարբերակումն անցկացվում է տիֆ-պարատիֆային 

հիվանդություններից, գրիպից, հեմոռագիկ տենդերից, տարբեր էթիոլոգիայի մենինգիտներից, 

ծաղկման շրջանում` վիրուսային հեպատիտների դեղնուկային ձևերից, մալարիայից, դեղին տենդից, 

իերսինիոզից: 

Բուժում 

Լեպտոսպիրոզով հիվանդները ենթակա են ինֆեկցիոն ստացիոնարում անհապաղ 

հոսպիտալացման, որտեղ անցկացվում է էթիոտրոպ, պաթոգենետիկ, սիմպտոմատիկ կոմպլեքսային 

բուժում, նշանակվում է խնայող դիետա և հիվանդության շրջանին համապատասխանող անկողնային 

ռեժիմ: 

Էթիոտրոպ բուժումն անցկացվում է պենիցիլինով, որը նշանակվում է միջմկանային օրը 6 

անգամ 6-12 մլն միավոր դոզայով, մենինգիտի զարգացման դեպքում` 24 մլն միավոր օրը 7-10 օր: 

Արդյունքն ավելի զգալի է լինում, երբ հակաբիոտիկները նշանակվում են վաղ փուլում` 

հիվանդության 4-րդ օրը: Պենիցիլինի նկատնամբ անտանելիության դեպքում կիրառում են 

էրիթրոմիցին` երակային 500 մգ յուրաքանչյուր 6 ժամը մեկ, ավելի հազվադեպ` դոքսիցիկլին 100 մգ 

օրը 2 անգամ: 

Ծանր դեպքերում հակաբիոտիկոթերապիայի հետ զուգահեռ կիրառում են 

հակալեպտոսպիրոզային հետերոլոգիկ գամմագլոբուլին, որը պարունակում է ամենատարածված 

շճատիպերի հակամարմինները: Գամմագլոբուլինը ներարկում են առաջին օրը 10-15 մլ, հետագա 2 

օրը` 5-10 մլ միջմկանային: Գամմագլոբուլինի վաղ նշանակումն իջեցնում է օրգանների 

ախտահարման հաճախականությունը և արտահայտվածությունը, նպաստում է հիվանդության 

բարենպաստ ընթացքին: 

Էթիոտրոպ բուժումն անցկացվում է պաթոգենետիկ միջոցների հետ զուգակցված:Վերջինս 

ներառում է դեզինտոքսիկացիոն լուծույթներ, դիուրետիկ պրեպարատներ, անոթների 

ռեզիստենտականությունը և արյան մակարդելիությունը բարձրացնող, հակահիստամինային և 

ցավազրկող դեղամիջոցներ: Հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում նշանակվում են 
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գլյուկոկորտիկոիդներ (հիմնականում պրեդնիզոլոն 40-60 մգ օրը, սակայն կարելի և ավել` մինչև 120 

մգ): 

Պրոգրեսիվող սուր երիկամային անբավարարության դեմ պայքարելու համար անցկացվում է 

էլեկտրոլիտային և ացիդոտիկ խանգարումների շտկում, նշանակվում է սալուրետիկների մեծ դոզա, 

իսկ ազոտեմիայի և երկարատև անուրիայի դեպքում կիրառում են հեմոդիալիզ, հեմոսորբցիա, 

պլազմոֆերեզ, հեմոֆիլտրացիա, հիպերբարիկ օքսիգենացիա և ինտենսիվ թերապիայի այլ մեթոդներ: 

Կարևոր նշանակություն ունի հիվանդների լավ խնամքը և ասոցացված ինֆեկցիաների դեմ 

պայքարը: Արտահայտված սակավարյունության դեպքում անցկացվում է հեմոթերապիա: 

Ապաքինվածները ենթակա են դիսպանսեր հսկողության 6ամսվա ընթացում, ինֆեկցիոնիստի, 

նեֆրոլոգի, օֆթալմոլոգի և նյարդաբանի կողմից: 

Կանխարգելում 

Լեպտոսպիրոզի կանխարգելումը հիմնված է հիգիենիկ և անասնաբուժական կոմպլեքս 

միջոցառումների անցկացման վրա: Արգելվում է բաց ջրամբարներից ջուր խմելը, գյուղատնտեսական 

կենդանիների  համար հասանելի փակ ջրամբարներում լողալը: Մելիորատիվ և հիդրոտեխնիկական 

աշխատանքներ անցկացնելիս անհրաժեշտ է կիրառել պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկ: 

Անթրոպուրգիկ օջախներում ջրամբարները պաշտպանում են գյուղատնտեսական 

կենդանիներից և կրծողներից, իսկ անասնաբույժները և անասնաբույծները պետք է հագնեն հատուկ 

հագուստ: Անհրաժեշտ է անընդհատ անցկացնել դերատիզացիոն միջոցառումներ, իրականացնել 

հիվանդ կենդանիների մեկուսացում և բուժում: Շատ արդյունավետ է կենդանիների պատվաստումը: 

Վարակման բարձր ռիսկին պատկանող խմբերը (անասնաբույծներ, անասնաբույժներ, 

սպանդանոցներում աշխատողներ, աղբահաններ, կրծողների դեմ պայքարողներ` դեռատիզատորներ) 

ենթակա են վակցինացիայի լեպտոսպիրոզային սպանված պատվաստանյութով: Վակցինան 

ներարկվում է երկու անգամ, 2 մլ ենթամաշկային, 7 – 10 օր ընդմիջումով, հետագա 

ռեվակցինացիայով մեկ տարի անց: 

Դիսպանսերիզացում 

Ապաքինվածների դուրսգրման ժամկետը սահմանվում է հիվանդության ծանրության 

աստիճանից և մնացորդային երևույթների առկայությունից: Հիվանդները դուրս են գրվում 

կլինիկական լրիվ առողջացումով, արյան, մեզի նորմալ լաբորատոր ցուցանիշներով, ինչպես նաև 

լյարդի ֆունկցիայի բիոքիմիական անալիզների նորմալ պատասխաններով: Դիսպանսեր 

հսկողությունն իրականացվում է ելնելով կլինիկական ցուցումներից` ինֆեկցիոնիստի, թերապևտի, 

նյարդաբանի, նեֆրոլոգի և ակնաբույժի կողմից (2 ամիսը մեկ անգամ 6 ամսվա ընթացքում): 

Պրոֆիլակտիկ պատվաստումները կարելի է անցկացնել 2 ամիս անց: Հատուկ հսկողություն 

կոնտակտավորների նկատմամբ չի սահմանվում, քանի որ հիվանդը վարակիչ չէ շրջապատի համար: 
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Ապաքինվածները 3-6 ամսվա ընթացքում պետք է ազատվեն ֆիզիկական ծանր աշխատանքից, 

սպորտային պարապմունքներից: Անհրաժեշտության դեպքում դիսպանսեր հսկողության ժամկետը 

երկարացվում է: 

 

ԿԱՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոմանիշներ` ջրավախություն, Լիսի հիդրոֆոբիա: 

Կատաղությունը (Rabies) տաքարյուն կենդանիների և մարդու սուր վիրուսային հիվանդություն 

է, բնութագրվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի հարաճող և մահացու ախտահարումով 

(էնցեֆալիտ): 

Պատմական տեղեկություններ 

Շների մոտ կատաղությունը հայտնի է շատ վաղուց: Արիստոտելը (մ.թ.ա. 322թ.) մարդկանց 

հիվանդացությունը կապում էր կենդանիների կծելու հետ: Մարդու մոտ կատաղության կլինիկական 

առաջին նկարագրությունը պատկանում է Կորնելի Ցելսին (I դար), որը հիվանդությունն անվանել է 

ջրավախություն (hydrophobia): XVIII-XIX դարի Եվրոպական շատ երկրներում նկարագրված են 

շների, աղվեսների, գայլերի կատաղության էպիզոոտիաներ: 1804թ. Զույկեն առաջին անգամ 

իրականացրել է շան վարակում հիվանդ շան թքի ինոկուլյացիայով: 1885թ. Լուի Պաստերն իր 

բազմամյա հետազոտությունների ընթացքում հասել է բացառիկ արդյունքի` նա ստացել է 

անտիռաբիկ վակցինա, որի շնորհիվ մեկ տարվա ընթացքում պատվաստումներով հաջողվել է փրկել 

մոտ 2500 մարդու կյանք: Այդ ժամանակից սկսած շատ երկրներում, այդ թվում և Ռուսաստանում 

կազմակերպվել են պաստերյան կայաններ, որտեղ և անցկացվել են կատաղության դեմ 

պատվաստումներ: 1892թ. Վ.Բաբեշը  և 1903թ. Ա.Նեգրին նկարագրել են ներբջջային սպեցիֆիկ 

ներառուկներ կատաղությունից մահացած կենդանիների նեյրոններում (Բաբեշ-Նեգրիի մարմնիկներ): 

1903թ. Պ.Ռեմլենժեն ապացուցել է հիվանդության վիրուսային ծագումը: 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը նեյրոտրոպ վիրուս է, որը պատկանում է Rabdoviridae ընտանիքին, Lyssavirus ցեղին: 

Այն ունի փամփուշտանման ձև, 80-180 նմ չափերով: Վիրուսի նուկլեոկապսիդը ներկայացված է 

միաթել ՌՆԹ-ով: Հայտնի է վիրուսի 2 տարբերակ` բնական պայմաններում կենդանիների մեջ 

շրջանառող «վայրի» և հակառաբիկ պատվաստանյութի ստացման համար ֆիքսված, ինչպես նաև 

վիրուսի բնական բիովարներ («վայրի վիրուս» և «կատաղած շան» վիրուս): Ֆիքսված վիրուսի 

վակցինային շտամներն առաջացնում են լիարժեք իմունիտետ վայրի վիրուսի նկատմամբ, որը 

վկայում է դրանց անտիգենային նույնության մասին: Վիրուսի ռեպլիկացիան նեյրոններում 

ուղեկցվում է սպեցիֆիկ պարփակումների` Բաբեշ-Նեգրիի մարմնիկների ձևավորմամբ (0,5-2,5 նմ), 

որոնք թթվային ներկերով ներկվում են մուգ կարմիր: Կատաղության վիրուսն անկայուն է արտաքին 
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միջավայրում, եռացնելիս  ոչնչանում է 2 րոպեի ընթացքում, արագ քայքայվում լիզոլի և քլորամինի 2-

3% լուծույթի, սուլեմայի 0,1% լուծույթի ազդեցությամբ: Վիրուսը կայուն է ցածր ջերմաստիճանների 

նկատմամբ: 

Համաճարակաբանություն 

Կատաղությունը զոոնոզ ինֆեկցիա է: Վիրուսի հիմնական ռեզերվուար են հանդիսանում 

գիշատիչ կենդանիները` աղվեսները (առավել նշանակալի ռեզերվուար), ջրարջանման շները 

(енотовидные), գայլերը, ժանտաքիսները (скунсы), շնագայլերը, չղջիկները, մանգուստները (բնական 

էպիզոոտիաներ), ինչպես նաև ընտանի կենդանիները` շները, կատուները և այլն (քաղաքային 

էպիզոոտիաներ), որոնք արտազատում են վիրուսը թքի միջոցով գաղտնի շրջանի վերջին 7-10 

օրվանից, հիվանդության ամբողջ ընթացքում: Կենդանիների և մարդկանց վարակումը տեղի է 

ունենում հիվանդ (կատաղած) կենդանիների կծելու կամ վնասված մաշկային ծածկույթների, 

հազվադեպ լորձաթաղանթների թքով աղտոտման ժամանակ: Բնական պայմաններում վիրուսը 

մարդուց մարդուն չի փոխանցվում:  

Ընկալունակությունը կատաղության նկատմամբ համընդհանուր է, հանդիպում է բոլոր 

երկրներում: Հիվանդությունը հիմնականում գրանցվում է գյուղական բնակավայրում, ավելի հաճախ` 

երեխաների մոտ: Առավել հաճախ հիվանդությունը դիտվում է ամռանը և աշնանը, որը 

պայմանավորված է մարդկանց ավելի ինտենսիվ շփմամբ վայրի կենդանիների և թափառող շների 

հետ: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Վարակի մուտքի դռներ են հանդիսանում վնասված մաշկային ծածկույթները և 

լորձաթաղանթները: Ներթափանցման տեղից վիրուսը պերինևրալ տարածություններով և նյարդային 

թելերով կենտրոնաձիգ տարածվում է ԿՆՀ, որտեղ ֆիքսվում  և ռեպլիկացիայի է ենթարկվում 

երկարավուն ուղեղի, հիպոկամպի նեյրոններում, գլխուղեղի հիմքի և ողնուղեղի գոտկային հատվածի 

հանգույցներում: Սա բերում է ռեֆլեկտոր գրգռվածության` պարալիչների հետագա զարգացմամբ: 

Հիպոթալամուսի, ենթակեղևային հատվածների, երկարավուն ուղեղի բարձրագույն վեգետատիվ 

կենտրոնների ախտահարումով է (գրգռվածության բարձրացմամբ) պայմանավորված 

հիվանդությանը բնորոշ շնչառական և կլման մկանների ջղաձգումային կծկումները, 

հիպերսալիվացիան, առատ քրտնարտադրությունը, սիրտ-անոթային և շնչառական գործունեության 

խանգարումները:  

Նյարդային համակարգից վիրուսը կենտրոնախույս տարածվում է թքագեղձեր, մակերիկամներ, 

երիկամներ, թոքեր, լյարդ, կմախքային մկաններ, մաշկ, սիրտ: Վիրուսի արտազատումը թքի միջոցով 

ապահովում է նրա հետագա փոխանցումը: 
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Կատաղությունից մահացած մարդկանց մոտ հայտնաբերվում են բորբոքային 

փոփոխություններ ուղեղի թաղանթներում և ուղեղանյութում, նյարդային հանգույցներում: 

Նմանատիպ փոփոխություններ հայտնաբերվում են մակերիկամներում և թքագեղձերում: Նկատվում 

են դիստրոֆիկ փոփոխություններ սրտամկանում, արյունազեղումներ լորձա- և շճաթաղանթներում, 

թոքերի հիպերեմիա: 

Հյուսվածաբանական հետազոտության ժամանակ հայտնաբերում է օջախային էնցեֆալիտի 

պատկեր, առավել արտահայտված IV  փորոքի հատակի շրջանում, ինչպես նաև «կատաղության 

հանգույցներ» (օլիգոդենդրոգլիալ բջիջների պրոլիֆերացիա` միլիար տիպի գրանուլեմաների 

առաջացումով): Վճռորոշ ախտորոշիչ նշանակություն ունի կատաղությունից մահացած մարդկանց և 

կենդանիների մոտ հիպոկամպի, Զոմերի հատվածի և ուղեղիկի Պուրկինեի բջիջներում 

ցիտոպլազմատիկ պարփակումների` Բաբեշ-Նեգրիի մարմնիկների հայտնաբերումը: 

Կլինիկական նկարագիր   

Կատաղությունը հարաճուն նեյրովիրուսային հիվանդություն է, որի զարգացման ընթացքը 

բաժանում են հետևյալ շրջանների` գաղտնի, սկզբնական կամ պրոդրոմալ (դեպրեսիա), ծաղկման 

(գրգռվածության) և տերմինալ (պարալիտիկ): 

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 10-90 օր, հազվադեպ մինչև 1 տարի և ավել: Այս շրջանի զգալի 

տատանումները կախված են տարբեր գործոններից` կծած հատվածի տեղակայումից (առավել կարճ է 

գլխի, դաստակների շրջանի, առավել երկար` ոտնաթաթերի շրջանում կծածի դեպքում), տուժածի 

տարիքից (երեխաների մոտ ավելի կարճ է, քան մեծահասակների), կծող կենդանու տեսակից, 

մակրոօրգանիզմի ռեակտիվականությունից, վերքի չափերից և խորությունից, վերք թափանցած 

հարուցչի դոզայից: 

Պրոդրոմալ շրջանում (1-3 օր) հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ են գալիս կծած 

տեղում. սպին կրկին այտուցվում է, կարմրում, առաջանում է քոր, նևրալգիկ ցավեր կծած տեղում 

մոտակա նյարդերի ուղղությամբ: Առաջանում է նաև գլխացավ, ինքնազգացողության վատացում, 

հնարավոր են դիսպեպտիկ երևույթներ, ախորժակի անկում, գերզգայունություն լսողական և 

տեսողական գրգռիչների նկատմամբ, սուբֆեբրիլ ջերմություն: Հիվանդն ընկճված է, վատ է քնում, 

քունն ուղեկցվում է ահազդու երազներով, անհանգստացնում են առանց պատճառի վախը և կարոտի 

զգացումը: 

Ծաղկման շրջանում (2-3 օր անց) ապաթիան և դեպրեսիան փոխարինվում է շնչառության և 

պուլսի հաճախացմամբ ուղեկցվող անհանգստությամբ: Ի հայտ են գալիս և հարաճում շնչառության և 

կլման խանգարումները (հիդրոֆոբիայի նոպա), որոնք հիվանդության այս շրջանի առավել բնորոշ 

նշաններն են: Խմելու փորձի դեպքում, այնուհետև նույնիսկ ջրի տեսքից ու ձայնից, դրա մասին 

հիշեցնելիս զարգանում է հիդրոֆոբիայի նոպա (վախի զգացում, ըմպանի և կոկորդի մկանների 
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ցավոտ կծկումներ): Նոպաները կարող են առաջանալ օդի շարժման (աէրոֆոբիա), վառ լույսի 

(ֆոտոֆոբիա), բարձր ձայնի (ակուստոֆոբիա) ազդեցությունից: Նոպան սկսվում է 

անհանգստությունից, վախից, այնուհետև միանում է շարժողական անհանգստություն (մարմնի 

հանկարծակի ցնցում) ըմպանի և կոկորդի մկաննների ծայրահեղ ցավոտ կծկումներով, շնչառության 

խանգարումով (ներշնչման կտրուկ դժվարացում, որին մասնակցում են բոլոր օժանդակ մկանները): 

Շնչառությունը դառնում է աղմկոտ, ընդհատվող, անհանգստացնում են ճնշման զգացումը 

կրծքավանդակում, օդի պակասը, ցավը կլման ժամանակ: Նոպայի ժամանակ հիվանդի տեսքը 

բավական բնորոշ է. նա ճչալով հետ է գցում մարմինը և գլուխը, առաջ ուղղում դողացող ձեռքերը, հետ 

է հրում ջրով անոթը: Տանջող ցնցումներն աղավաղում են դեմքը, որը դառնում է ցիանոտիկ և 

արտահայտում սարսափ, բբերը լայնանում են, հայացքը հառում մի կետի, պարանոցը ձգվում է, 

զարգանում է ինսպիրատոր հևոց: Հիվանդը սուլոցով է ներշնչում, աղաչում է օգնության մասին, 

երբեմն դիտվում է փսխում: Նոպաները տևում են մի քանի վայրկյան, որից հետո մկանների սպազմն 

անցնում է: Այս շրջանում հիվանդության զարգացման գագաթնակետում հիվանդների մոտ 

առաջանում են բուռն փսիխոմոտոր գրգռվածության նոպաներ: Հիվանդները դառնում են ագրեսիվ, 

ճանկռում են և կծում իրենց ու շրջակա մարդկանց, թքում են ,գոռում և տեղից տեղ վազում 

հուսահատության մեջ, կոտրում կահույքը, ցուցաբերելով անմարդկային «կատաղի» ուժ: Նոպաներն 

ուղեկցվում են գիտակցության մթագնումով, լսողական և տեսողական ահազդու 

հալյուցինացիաներով:  

Նոպայի ավարտից հետո հիվանդը համեմատաբար հանգստանում է, գիտակցությունը 

պարզվում է, սկսում է պատմել իր տանջանքների մասին: 1-2 օր անց առաջանում է տանջալից 

թքահոսություն (սիալոռեա): Հիվանդը թուքը կուլ չի տալիս, անընդհատ թքում է կամ այն հոսում է 

կզակով: Մաշկը ծածկվում է սառը կպչուն քրտինքով, վերջույթները սառն են, մարմնի 

ջերմաստիճանը բարձրացնում է, և էլ ավելի են արտահայտվում հաճախասրտությունը, շնչառական և 

սիրտ-անոթային խանգարումները: Գրգռման շրջանի տևողությունը 2-3 օր է, հազվադեպ մինչև 6 օր: 

Եթե նոպայի շրջանում հիվանդը չի մահանում սրտի և շնչառության կանգից, ապա մահից 1-3 օր 

առաջ հիվանդությունն անցնում է պարալիտիկ փուլի:  

Պարալիտիկ շրջանը բնորոշվում է հոգեկան հանգստությամբ: Անհետանում են վախը և 

անհանգիստ կարոտալից տրամադրությունը, դադարում են հիդրո- և աէրոֆոբիայի նոպաները, 

առաջանում է խմելու և ուտելու հնարավորություն, առողջանալու հույս («չարաբաստիկ 

հանգստություն»): Զուգահեռ հարաճում է թուլությունը, ապաթիան, սալիվացիան, զարգանում է 

վերջույթների և գանգուղեղային նյարդերի տարբեր տեղակայման պարալիչներ: Հաճախ 

պարալիչների զարգացումը տեղի է ունենում Լանդրիի վերընթաց պարալիչի ձևով: Նկատվում են 

կոնքային օրգանների ֆունկցիայի խանգարումներ, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 
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420C: Մահը վրա է հասնում սրտի և շնչառական կենտրոնի կաթվածից: Հիվանդության ընդհանուր 

տևողությունը 3-7 օր է, հազվադեպ` 2 շաբաթ և ավել: 

Հայտնի է նաև կատաղության պարալիտիկ ձևը («հանդարտ կատաղություն»), որը դիտվում է 

հազվադեպ և բնորոշվում պարալիչների դանդաղ հարաճով (Լանդրիի տիպ) և ուղեղիկային 

խանգարումներով` առանց գրգռման փուլի: Մահը վրա է հասնում հարաճուն բուլբար պարալիչներից: 

Ախտորոշում 

Հիվանդության դասական ընթացքի դեպքում ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում: 

Ատիպիկ և ջնջված կլինիկական արտահայտությունների ժամանակ հիվանդության վաղ շրջանում 

կատաղությունն անհրաժեշտ է տարբերակել այլ հիվանդություններից: Ախտորոշման մեջ կարևոր 

նշանակություն ունի անամնեզը (կենդանիների կծելը կամ թքոտումը): Զննման ժամանակ 

ուշադրություն են դարձնում նախկինում կենդանու կծածից հետո սպիների առկայությանը, բբերի 

վիճակին, թքահոսությանը, քրտնարտադրությանը, շնչառության ռիթմի փոփոխություններին 

(ընդհատվածություն խոր ներշնչումով), հոգեկան խանգարման նշաններին (ընկճված վիճակ, 

հոգեկան լարվածություն, քնի խանգարում ահազդու երազներով): 

Նմանատիպ կլինիկական նկարագիր կարող են ունենալ փայտացումը, ալկոհոլային դելիրիումը 

(«սպիտակ տենդ»), ատրոպինով, ստրիխնինով թունավորումները, հիստերիան: 

Կատաղության բուլբար ձևերն անհրաժեշտ է տարբերակել բոտուլիզմից, լեթարգիկ 

էնցեֆալիտից, պոլիոմիելիտից, պարալիտիկ ձևերը` պոլիոմիելիտից և ինֆեկցիոն պոլինևրիտից: 

Սպեցիֆիկ լաբորատոր ախտորոշումը դժվարացած է: Ներկայումս մշակված են կենդանության 

օրոք կատաղության ախտորոշման հետևյալ մեթոդները` եղջերաթաղանթի քսուք-պատճեների, 

մաշկի, ուղեղի բիոպտատների հետազոտություն լուսարձակող հակամարմինների մեթոդով, վիրուսի 

անջատում թքից, արցունքային և ողնուղեղային հեղուկից (նորածին մկների ներուղեղային 

վարակման միջոցով): 

Վեջնական ախտորոշումը հաստատվում է կատաղությունից մահացած մարդու կամ կենդանու 

գլխուղեղի հյուսվածաբանական հետազոտությամբ և գլխուղեղի նեյրոններում Բաբեշ-Նեգրիի 

մարմնիկների հայտնաբերմամբ, ուղեղի հյուսվածքում սպեցիֆիկ հակամարմինների 

հայտնաբերմամբ, նորածին կամ երիտասարդ կենդանիների վրա կենսաբանական փորձի 

անցկացմամբ (մկներ, դաշտամկներ, ծովախոզուկներ): 

Լաբորատոր աշխատանքը կատաղության վիրուսի և վարակված կենդանիների հետ պետք է 

անցկացնել պահպանելով հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների համար նախատեսված 

ռեժիմը:  

Բուժում Կատաղության սպեցիֆիկ բուժում մշակված չէ, անցկացվում է ախտանշանային 

բուժում հիվանդի տանջանքները մեղմացնելու նպատակով: Հիվանդին տեղավորում են առանձին 
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սենյակ և պաշտպանում տարբեր գրգռիչներից: Նյարդային համակարգի բարձր գրգռվածության 

իջեցման համար կիրառում են քնաբերներ, հակացնցումային և ցավազրկող միջոցներ: Սնուցման և 

հեղուկի կորստի վերականգման համար պարենտերալ ներարկում են աղային և գլյուկոզայի 

լուծույթներ, պլազմայի փոխարինողներ, վիտամիններ: Վերջին տարիներին կատարում են 

հակառաբիկ գամագլոբուլինով բուժման փորձեր` համակցված ցերեբրալ հիպոթերմիայի, թոքերի 

արհեստական օդափոխության և վերակենդանացման այլ միջոցների հետ զուգահեռ:  

Կանխարգելում 

Ներառում է պայքար վարակի աղբյուրի դեմ և մարդու հիվանդության կանխարգելում: Ավելի 

արմատական միջոցառումներ են հանդիսանում հիվանդության վերացումը կենդանիների 

միջավայրում: Այս նպատակով կատարում են շների և կատուների գրանցում, դրանց թափառման 

կանխում, կատաղության դեմ ընտանի կենդանիների կանխարգելիչ պատվաստում: Անհրաժեշտ է 

կենդանիների տեղափոխման  միջազգային կանոնների խիստ պահպանում: Վայրի կենդանիների 

միջավայրում պայքարը ներառում է օրալ իմունիզացում, հակառաբիկ պատվաստանյութով` 

կենդանիներին պատվաստանյութ պարունակող հավի գլուխներով կերակրման միջոցով, ինչպես նաև 

վարակի աղբյուր հանդիսացող կենդանիների պոպուլյացիան նվազագույն մակարդակի հասցնելով: 

Կատաղության կանխարգելումը մարդու մոտ կատարում են հակառաբիկ պատվաստանյութի 

(ուղեղային և հյուսվածակուլտուրալ) և իմունոգլոբուլինի միջոցով: Մշակվում են գենային 

ինժեներիայի մեթոդով ստացած պատվաստանյութեր: Կատաղած կամ կասկածելի կենդանու կծելու 

դեպքում անցկացնում են  վերքի առաջնային մշակում(հնարավորինս առանց տրավմատիզացիայի) 

լվացում օճառաջրով և մշակում յոդի սպիրտային խիտ լուծույթով: Առաջնային օգնություն 

ցուցաբերելուց հետո հիվանդին անհապաղ ուղարկում են բուժկետ:  

Պատվաստանյութի դոզան և պատվաստման կուրսի տևողությունը որոշում են ընդունված 

կանոններին համապատասխան` կախված կծած հատվածի տեղակայումից, բնույթից և 

վաղեմությունից, հարձակված կենդանու վիճակից (կատաղության նշանների առկայություն ըստ 

հսկողության արդյունքների, կենդանու անհետացում): Պատվաստումն անցկացնում են ըստ 

սխեմայի, որովայնի ենթամաշկային բջջանքի մեջ: 

«Վտանգավոր» (գլխի, մատների ծայրերի շրջանում և բազմաթիվ կծոցներ) կծոցների դեպքում 

տուժածներին միանվագ ներարկում են հակառաբիկ իմունոգլոբուլին 0,5 մլ/կգ (պրեպարատի մի 

մասը ներարկում են վերքի շրջանում): Հակառաբիկ միջոցառումների հետ միաժամանակ 

իրականացնում են փայտացման կանխարգելում: 
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ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՏԵՆԴԵՐ 

Հեմոռագիկ տենդերը վիրուսային ծագման սուր տենդային հիվանդություններ են, բնութագրվում 

են անոթների ախտահարումով, որը հանգեցնում է թրոմբեհեմոռագիկ համախտանիշի զարգացման: 

 Հեմոռագիկ տենդերի շարքին պատկանում է 13 ինքնուրույն հիվանդություն`հարուցիչների 

փոխանցման զանազան ուղիներով, որոնցից շատերն էնդեմիկ են տրոպիկական շրջանների համար: 

Այս խումբը կազմում է մարդկանց հեմոռագիկ տենդերի այն շարքը, որն առանձնացվել է XXI-րդ 

դարում, ինչպես նաև վաղ նկարագրված Դենգեն և Դեղին տենդը: 

Հեմոռագիկ տենդերի հարուցիչները պատկանում են նշված ընտանիքի վիրուսներին` 

արենավիրուսներ (Լասա տենդի հարուցիչ, Խունին վիրուս` արգենտինյան տենդ, Մաչուպո` բոլիվյան 

տենդ, Գուանարիտո` վենեսուելյան տենդ, Սեբիա` բրազիլյան տենդ), բունյավիրուսներ (Ռիֆթ 

դաշտավայրի և Ղրիմ-Կոնգո տենդի հարուցիչ), ֆլավիվիրուսներ (դեղին տենդի հարուցիչ), 

ֆիլովիրուսներ (Մարբուրգ և Էբոլա տենդերի հարուցիչներ), տոգավիրուսներ (Դենգե տենդի 

հարուցիչ, Կյասանուրյան անտառի հիվանդություն, երիկամային համախտանիշով հեմոռոգիկ տենդ): 

Ռուսաստանում հանդիպում է Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդը, Օմսկի հեմոռագիկ տենդը և երիկամային 

համախտանիշով հեմոռոգիկ տենդը: 

Դեղին տենդ 

Հոմանիշներ` Febris biliosa, typhus icteroides: 

Դեղին տենդը (Febris flava) բնական օջախային արբովիրուսային վարակ է, տրոպիկական 

երկրներում մոծակներով տարածվող, ընթանում է սուր տենդով, հեմոռագիկ համախտանիշով, շոկով 

և լյարդա-երիկամային անբավարարությամբ: 

Պատմական տեղեկություններ 

Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրվել է 1647թ. Կարիբյան կղզիների շրջանում 

համաճարակային բռնկման ժամանակ, ուր հարուցիչը բերվել էր Աֆրիկայից: Հիվանդությունը 

հաճախ տալիս էր ծանր համաճարակներ բարձր մահացությամբ, որից ամենախոշորն է եղել XIX-րդ 

դարի վերջի և XX-րդ դարի սկզբի Պանամյան ջրանցքի կառուցման ժամանակ ծագած բռնկումը, երբ 

մահացել է մոտ 10 հազար մարդ: 1950թ. Ամերիկայում մահացել է մոտ 1,5 հազար մարդ, իսկ 

Եթովպիայում 1962թ. հիվանդացել է մոտ 200 հազար մարդ, որոնցից մահացել են 30 հազարը: 

Հարուցչի մոծակներով տարածվելը հայտնաբերել է կուբացի բժիշկ Կ.Ֆինլեն 1881թ.: Երկու 

տասնամյակ անց Կուբայում Ու.Ռիդի ղեկավարությամբ ամերիկացի գիտնականները 

կամավորականների վրա փորձեր կատարելիս անջատել են վիրուսը և ապացուցել փոխանցումը 

Aedes ցեղի մոծակներով: Հարավային Ամերիկայում հայտնաբերվել է հիվանդության բնական 

օջախայնությունը: Մոծակների դեմ պայքարի մեթոդների մշակումը և իրականացումը զգալի 

նպաստել է հիվանդության տարածման սահմանափակմանը: Դեղին տենդի դեմ պայքարի գործում 



 

70 

 

որոշիչ դեր է ունեցել 1937թ. Նոբելյան դափնեկիր Մ.Թայլերի կողմից ատենուիրացված 

պատվաստանյութի մշակումը: 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը Flavivirus febricis պատկանում է Flavivirus ցեղին, Flaviviridae ընտանիքին: Վիրուսային 

գնդաձև մասնիկները 40-50 նմ տրամաչափով պարունակում են պարուրաձև ՌՆԹ: Տարբերում են 

մարդու համար պաթոգեն վիրուսի երկու գենոտիպ (տոպոտիպ) Արևելյան և Արևմտյան Աֆրիկայում 

և երկու գենոտիպ Հարավային Ամերիկայում, որից մարդու համար ախտածին է միայն մեկը: 

Վիրուսներն անկայուն են արտաքին միջավայրում, արագ քայքայվում են 600C պայմաններում և 

տարբեր ախտահանիչների ազդեցությամբ, սակայն երկար պահպանվում են գլիցերինի մեջ 

սառեցնելիս (մինչև 3 ամիս) և լիոֆիլիզացման ժամանակ: Վիրուսի նկատմամբ զգայուն են 

պրիմատները, սպիտակ մկները, ծովախոզուկները: Վիրուսները կուլտիվացնում են բջջային 

կուլտուրաների վրա: 

Համաճարակաբանություն 

Դեղին տենդը բնական օջախային արբովիրուսային վարակ է` Աֆրիկայի և Ամերիկայի 

տրոպիկական շրջաններում համաճարակային տարածման հակումով: Համաճարակների և 

հիվանդության ծանր ընթացքի հետևանքով Դեղին տենդը պատկանում է բժշկա-սանիտարական 

Համաշխարհային կանոններին ենթարկվող հիվանդությունների շարքին և վարակի դեպքերը 

ենթակա են ԱՀԿ կողմից պարտադիր գրանցման: 

ԱՀԿ դասակարգման համաձայն առանձնացնում են Դեղին տենդի օջախի երեք 

համաճարակաբանական տեսակ` բնական կամ անտառային (ջունգլիների), միջանկյալ և 

անթրոպոուրգիկ կամ քաղաքային: Տարբեր տեսակների օջախներում մարդու վարակումը տեղի է 

ունենում արյունային տրանսմիսիվ մեխանիզմով, որն իրականանում է վարակված (վիրուսոֆոր)  

մոծակների կծելու հետևանքով: Տրոպիկական կլիմայի պայմաններում մոծակները դառնում են 

վարակիչ վարակված արյուն ծծելուց 9-12 օր անց: Հաշվի առնելով մոծակների վիրուսը 

տրանսօվարիալ փոխանցելու ունակությունը և նրանց ձվիկների երկարատև կենսունակությունը, չոր 

եղանակային պայմաններում մոծակները դառնում են հարուցչի հիմնական ռեզերվուար: 

Միաժամանակ, կենդանիները, վիրեմիայի կարճաժամկետության պատճառով, կատարում են 

վիրուսի ժամանակավոր ռեզերվուարի դեր: 

Ջունգլիների օջախում (տրոպիկական խոնավ անտառներ) վիրուսը շրջանառում է կապիկների, 

մարմոզետների, հնարավոր է կրծողների, պարկամկների (опоссум), պարկավոր ոզնիների և 

մոծակների շրջանում: Վիրուսի հիմնական փոխանցող են հանդիսանում զոոֆիլ մոծակները, որոնք 

սնվում են կենդանիների, մարդու արյունով: Նման օջախներում վարակման հիմնականում ենթակա 
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են տրոպիկական անտառներում տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող մեծահասակ տղամարդիկ: 

Հիվանդացությունը կրում է սպորադիկ բնույթ: 

Դեղին տենդի միջանկյալ օջախները նկարագրված են միայն Աֆրիկայում, խոնավ և 

կիսախոնավ արևադարձային տափաստանային (սավաննա) շրջանում: Վիրուսի աղբյուր են 

հանդիսանում վարակված կապիկները, որոնք ներխուժում են գյուղերին մոտակա տարածքներ և 

տնկադաշտեր (պլանտացիա), որտեղ և վարակում են Ae.simpsosi կիսասինանտրոպ մոծակներին: 

Հետագայում վիրուսը փոխանցվում է գյուղի բնակիչներին, որոնց միջավայրում (հիմնականում 

իմունիտետ չունեցող անձանց) առաջանում են լոկալ բռնումներ: 

Քաղաքային օջախներում հարուցչի աղբյուր դառնեում են վիրեմիայի շրջանում գտնվող հիվանդ 

մարդիկ, որոնք վարակվել են ջունգլիներում և միջանկյալ օջախներում: Աֆրիկայում և Ամերիկայում 

քաղաքային օջախներում վիրուսի հիմնական փոխանցող ծառայում են գյուղական-ավանային 

անթրոպոֆիլ Ae.aegypti մոծակները: Քաղաքային օջախներում դեղին տենդով հիվանդացությունն 

իմունիտետ չունեցող (չպատվաստված) անձանց միջավայրում ձեռք է բերում մասայական 

համաճարակի բնույթ, ընդգրկելով բոլոր տարիքային խմբերը: Վերջին տասնամյակներում 

հիվանդության քաղաքային օջախները գրանցվում են միայն տրոպիկական Աֆրիկայում: 

Ներկայում Դեղին տենդով վարակվելու հավանականությունը պահպանվում է 33 երկրում, 

որոնք տեղակայված են Աֆրիկայում հյուսիսային լայնության 150 և հարավային լայնության 100 միջև և 

Հարավային Ամերիկայի 10 երկրում` տեղակայված հյուսիսային լայնության 100 և հարավային 

լայնության 300 միջև: Հիվանդության դեպքեր մշտապես գրանցվում են Աֆրիկայի 14 երկրում 

(Անգոլա, Բենին, Բուրկինա-Ֆասո, Գաբոն, Գամբիա, Գանա, Գվինեա, Կամերուն, Կոնգոյի 

Դեմոկրատական Հանրապետություն, Կոտ դ'Իվուար, Լիբերիա, Նիգերիա, Սուդան, Սիերա-Լեոնե) և 

Հարավային Ամերիկայի 7 երկրում (Բոլիվիա, Բրազիլիա, Վենեսուելա, Կոլումբիա, Պերու, 

Ֆրանսիական Գվիանա, Էկվադոր): 

 Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Ավշային էլեմենտներում վիրուսի առաջնային ներդրումից հետո, ինօկուլյացիայի տեղում 

զարգանում է վիրեմիա, որն ուղեկցվում է արյան մեջ ցիտոկինների ու այլ մեդիատորների քանակի 

ավելացմամբ, որի հետ և կապված են տենդի առաջացումը և հիվանդության այլ ընդհանուր տոքսիկ 

երևույթները: Վիրուսն ունի պոլիօրգանային ախտահարման հակում, սակայն ամենահաճախն 

ախտահարվում են լյարդը, երիկամները, փայծաղը, ոսկրածուծը, միոկարդը, մակերիկամները, 

գլխուղեղը: 

Լյարդում զարգանում է հեպատոցիտների կոագուլյացիոն նեկրոզ, հատկապես լյարդային 

բլթերի կենտրոնական և մեզոլոբուլյար հատվածներում, առաջացնելով Կաունսիլմենի բնորոշ 

էոզինոֆիլ մարմնիկներ: Բորբոքային մոնոնուկլեար ինֆիլտրացիան առանձնապես արտահայտված 
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չէ: Կուպֆերի բջիջներում (աստղաձև էնդոթելիոցիտներում) և ախտահարված հեպատոցիտներում 

հայտնաբերվում է վիրուսը: Երիկամներում զարգանում է տուբուլյար էպիթելի սուր նեկրոզ: Բնորոշ է 

ճարպային դիստրոֆիայի և միոկարդի մեռուկացման զարգացում, սրտի հաղորդչական համակարգի 

ախտահարում, որը և պայմանավորում է առիթմիաների առաջացումը և սրտային արտամղման 

քչացումը: Գլխուղեղում զարգանում է այտուց, հեմոռագիաներ և երբեմն `էնցեֆալիտ: 

Հեմոռագիկ համախտանիշի պատճառ հանդիսանում է միկրոանոթների էնդոթելի վրա վիրուսի 

ուղղակի ազդեցությունը, ՆՄՀ հետևանքով զարգացած թրոմբոցիտոպենիան և թրոմբոցիտոգենեզի 

խախտումը, նեկրոտիկ հեպատիտի հետևանքով առաջացած մակարդման գործոնների սինթեզի 

իջեցումը: Բջիջների վրա վիրուսի ուղղակի ազդեցությունը և բորբոքային պատասխանը 

պայմանավորում են շոկի զարգացումը և հիվանդության անբարենպաստ ելքը: Առաջին շաբաթվա 

ընթացքում արտադրվող չեզոքացնող հակամարմիններն ապահովում են հարուցչի էլիմինացիան 

արյունից և ապաքինվածների մոտ  ձևավորում կայուն ցմահ իմունիտետ: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տևում է 3-6 (10) օր: Հիվանդության ընթացքում տարբերում են հետևյալ 

շրջանները` ռեմիսիա, երակային կանգի (ծաղկման) և ապաքինման: 

Սկզբնական շրջանը (հիպերեմիայի փուլ կամ տոքսիկոզ) ընթանում է 3-4 օր և բնորշվում 

մարմնի ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումով մինչև 39-410C, արտահայտված դողէրոցքով, 

ինտենսիվ գլխացավով և մկանացավերով: Որպես կանոն հիվանդները գանգատվում են գոտկատեղի 

շրջանի ուժեղ ցավերից, սրտխառնոցից և բազմակի փսխումից: Երկրորդ օրվանից հիվանդների մեծ 

մասի մոտ նկատվում է դեմքի խիստ արտահայտված հիպերեմիա, պարանոցի և կրծքավանդակի 

այտուցվածություն: Սկլերաների և շաղկապենու անոթները վառ հիպերեմիկ են («ճագարի աչքեր»), 

լինում է ֆոտոֆոբիա, արցունքահոսություն, հաճախ` պրոստրացիա, ուժասպառություն, զառանցանք, 

պսիխոմոտոր գրգռվածություն: Պուլսը հիմնականում հաճախացած է, հետագայում զարգանում է 

բրադիկարդիա և զարկերակային հիպոթենզիա: Տախիկարդիայի պահպանումը կարող է վկայել 

հիվանդության անբարենպաստ ընթացքի մասին: 

Շատ հիվանդների մոտ մեծանում և ցավոտ է դառնում լյարդը: Սկզբնական շրջանի վերջում 

կարելի է նկատել սկլերաների և մաշկի դեղնություն, պետեխիաներ և էքխիմոզներ: Արյան 

բիոքիմիական հետազոտությունները հայտնաբերում են հիպերբիլիրուբինեմիա, 

ամինոտրանսֆերազների բարձրացում, հատկապես `ասպարտատամինոտրանսֆերազայի: 

Հիպերեմիայի շրջանը փոխարինվում է ռեմիսիայի կարճատև շրջանով (մի քանի ժամից մինչև 1-

1,5 օր), սուբյեկտիվ` վիճակի որոշակի լավացումով: Լինում են դեպքեր, երբ այդ ռեմիսիան անցնում է 

ապաքինման: Հիմնականում այն վերածվում է երակային կանգի փուլի` ծաղկման շրջան: Այս 

շրջանում հիվանդների վիճակը զգալի վատանում է, կրկին բարձրանում է մարմնի ջերմաստիճանն 
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ավելի բարձր թվերի, հարաճում է դեղնուկը: Մաշկային ծածկույթները դառնում են գունատ, ծանր 

դեպքերում` ցիանոտիկ: Իրանի և վերջույթների մաշկին հայտնվում է պետեխիաների, ծիրանացանի, 

էքխիմոզի տեսքով հեմոռագիկ տարածված ցան: Դիտվում է արյունահոսություն լնդերից, քթից, 

արգանդից, բազմակի արյունային փսխում, մելենա: Զարգանում է դեկոմպենսացված շոկ, օլիգուրիա 

կամ անուրիա, որն ուղեկցվում է ազոտեմիայով, պուլսը դանդաղում է, թույլ լեցունության, 

զարկերակային ճնշումն անընդհատ իջնում է: Հաճախ զարգանում է գլխուղեղի տոքսիկ այտուց, 

երբեմն` էնցեֆալիտ: Հիվանության 7-9-րդ օրը վրա է հասնում մահը շոկից, լյարդային և երիկամային 

անբավարարությունից, իսկ կայծակնային ձևի դեպքում` 3-4-րդ օրը: 

Տենդի տևողությունը միջինը կազմում է 8-9 օր, որից հետո հիվանդությունն անցնում է 

ռեկոնվալեսցենցիայի փուլ, երբ ախտաբանական փոփոխությունները ենթարկվում են դանդաղ 

հետզարգացման: 

Էնդեմիկ շրջանի տեղացի բնակիչների մոտ դեղին տենդը կարող է ընթանալ թեթև և աբորտիվ 

ձևերով, առանց դեղնուկի և հեմոռագիկ համախտանիշի, որը դժվարացնում է հիվանդների 

ժամանակին հայտնաբերումը: 

Սկզբնական շրջանում արյան լաբորատոր հետազոտությունները հայտնաբերում են 

նեյտրոֆիլային ձախ թեքումով լեյկոպենիա, ընդհուպ պրոմիելոցիտներ, իսկ հիվանդության 

ծաղկման շրջանում` լեյկոցիտոզ և արտահայտված թրոմբոցիտոպենիա, հիպերկալիեմիա, ացիդոզ, 

ազոտեմիա: Բարձրանում են հեմատոկրիտի ցուցանիշները և ԱՍՏ ակտիվությունը, ավելանում է 

բիլիրուբինի քանակն ի հաշիվ ազատ ֆրակցիայի: Մեզում հայտնաբերվում է ալբումինի, 

էրիթրոցիտների և գլանիկների մեծ քանակ: 

Կանխատեսում 

Համաճարակների ժամանակ մահացությունը կարող է հասնել մինչև 30% և ավելի: 

Ախտորոշում 

Դեղին տենդ պետք է կասկածել վարակի առումով մեծ վտանգ ունեցող շրջաներից բարձր 

ջերմող և իմունիտետ չունեցող (չպատվաստված) հեմոռագիկ բազմաօրգանային ախտահարումներ 

ունեցող անձանց մոտ: Տարբերակիչ ախտորոշումն անհրաժեշտ է անցկացնել տրոպիկական 

վիրուսային հեմոռագիկ այլ տենդերի, չարորակ տրոպիկական մալարիայի, վիրուսային 

հեպատիտների, լեպտոսպիրոզի, որովայնային և բծավոր տիֆերի, սեպսիսի, հեպատո - և 

նեֆրոտոքսիկ նյութերով ախտահարումների հետ: 

Ախտորոշման հաստատումն իրականանում է վիրուսաբանական և շճաբանական մեթոդների 

օգնությամբ, կենսաբանական IV-րդ կարգի  անվտանգություն ունեցող լաբորատորիաներում: 

Հիվանդության սկզբնական շրջանում հիվանդի արյունից կամ մահացածների հյուսվածքներից 

վիրուսի անջատումը հնարավոր է լաբորատոր կենդանիների, ողնաշարավորների սաղմնային 
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բջջային կուլտուրաների կամ մոծակների օգնությամբ: Վիրուսը կարող է հայտնաբերվել 

իմունոհիստոքիմիական մեթոդներով, մշակված է նաև ՊՇՌ մեթոդը: 

Սկզբնական շրջանում Դեղին տենդի շճաբանական ախտորոշումն անցկացվում է ԻՖԱ մեթոդով 

IgM դասի սպեցիֆիկ հակամարմինների հայտնաբերումով, իսկ ուշ շրջանում` արյան զույգ 

շիճուկներում ԿԿՌ, ԱԻՖՌ, ՊՀԱՌ հակամարմինների տիտրի աճով:  

Բուժում 

Հիվանդները հոսպիտալացվում են մոծակներից,հեմոկոնտակտային վարակումից խիստ 

պաշտպանված  ստացիոնարներում: Էթիոտրոպ բուժում մշակված չէ, թերապևտիկ միջոցառումները 

ներառում են հակաշոկային և դեզինտոքսիկացիոն միջոցների կոմպլեքս, հեմոստազի խախտումների 

շտկում: Եթե հարաճում է ազոտեմիան, լյարդային և երիկամային անբավարարությունն` անցկացնում 

են հեմոդիալիզ և էֆերենտ թերապիայի այլ մեթոդներ: 

Կանխարգելում 

Դեղին տենդի վարակի օջախում սպեցիֆիկ կանխարգելումն իրականացվում է 17D կենդանի 

ատենուիրացված պատվաստանյութով, նաև «Дакар» վակցինայով: 17D պատվաստանյութը 

ներարկվում է միանվագ  ենթամաշկային 0,5 մլ: Իմունիտետը ձևավորվում է 7-10 օր անց և 

պահպանվում 10 տարի: Ըստ ցուցումների 6 տարի անց անցկացնում են ռեվակցինացիա: 

Վակցինացիան իրականացվում է պատվաստումային լիցենզավորված կենտրոններում և 

արձանագրվում միջազգային սերտիֆիկատներում: Էնդեմիկ շրջաններից չպատվաստված անձիք 9 

օրվա ընթացքում ենթարկվում են կարանտինային միջոցառումների: 

Դիսպանսերիզացում 

Դիսպանսեր հսկողության ժամկետը կախված է տարած հիվանդության ծանրության 

աստիճանից: Թեթև ձևից հետո` 3 ամիս, միջին ծանրության և ծանր դեպքերից` 12 ամիս: 

Ցուցանիշների խախտման կամ վատացման դեպքում ցուցված է կրկնակի հոսպիտալացում: 

Ստացիոնարից դուրսգրվելուց հետո հիվանդները պետք է 6 ամսվա ընթացքում  պահպանեն դիետա 

և սահմանափակեն ֆիզիկական ակտիվությունը 3 ամսվա ընթացքում: Հիվանդության միջին 

ծանրության ժամանակ անաշխատունակության ժամկետը կազմում է 1 ամիս, իսկ ծանր ընթացքի 

կամ բարդությունների դեպքում` 12 ամիս:  

 

ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՄԻ 

Կարմիր քամին (Erysipelas) ստրեպտոկոկային ինֆեկցիայի ձև է, բնորոշվում է սուր կամ քրոնիկ 

ընթացքով, մաշկի (հազվադեպ լորձաթաղանթների) շճային կամ շճա-hեմոռագիկ սահմանազատված 

բորբոքումով, ուղեկցվում է ընդհանուր ինտոքսիկացիայի երևույթներով: Հիվանդությունն ունի 

ախտադարձային ընթացքի հակում: 
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Պատմական տեղեկություններ 

Հիվանդությունը նկարագրված է հին ժամանակներից: 1882թ. Ֆ.Ֆելեյզենն անջատել է 

հարուցիչը` ստրեպտոկոկը: XVIII-XIX դարի շատ բժիշկներ` Ջ.Գուտները, Ն.Ի.Պիրոգովը և 

Ն.Զեմելվեյսը նշել են հիվանդության կոնտագիոզության բնույթը: Հիվանդանոցներում, 

հոսպիտալներում և ծննդատներում հաճախ էին հանդիպում բարձր մահացություն ունեցող կարմիր 

քամու համաճարակները: Ներկայում այն համարվում է ցածր կոնտագիոզություն ունեցող, սպորադիկ 

բնույթի, ամենուրեք տարածված հիվանդություն: 

Էթիոլոգիա 

Կարմիր քամու հարուցիչը A խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկն է, որը ներառում է բազմաթիվ 

շճատարբերակներ: Վերջինս ֆակուլտատիվ անաէրոբ է, կայուն արտաքին միջավայրի գործոնների 

ազդեցության, հիմնական ախտահանիչների և հակաբիոտիկների (պենիցիլին, տետրացիկլին, 

լևոմիցետին) նկատմամբ, բայց զգայուն է տաքացման (մինչև 56օC 30 րոպեի ընթացքում) նկատմամբ:  

Համաճարակաբանություն 

Վարակի աղբյուր են հանդիսանում կարմիր քամիով, ինչպես նաև ստրեպտոկոկային 

ինֆեկցիայի այլ ձևերով (քութեշ, անգինա, թոքաբորբ, ստրեպտոդերմիա) հիվանդները և β-հեմոլիտիկ 

ստրեպտոկոկի առողջ բակտերիակիրները:  

Վարակումը տեղի է ունենում վնասված մաշկով կամ լորձաթաղանթներով ստրեպտոկոկի 

ներթափանցման ժամանակ: Կարմիր քամու վարակելիութունը աննշան է, վարակմանն առավել 

ենթակա են կանայք և տարեց մարդիկ: Հիվանդացությունն աճում է ամառ-աշուն 

ժամանակաշրջանում:  

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Մուտքի դուռ են հանդիսանում մաշկը (սովորաբար վնասված) և լորձաթաղանթները: 

Հնարավոր է հարուցչի հեմատոգեն ներթափանցումը ստրեպտոկոկային ինֆեկցիայի օջախներից: 

Ստրեպտոկոկերի ազդեցության և դրանց տոքսինների ներծծման հետևանքով զարգանում է մաշկի 

կամ լորձաթաղանթների շճային կամ շճա-արյունային բորբոքում և ընդհանուր ինտոքսիկացիայի 

երևույթներ: Պաթոգենեզում որոշիչ դեր ունի կարմիր քամու ձեռքբերովի կամ բնածին անհատական 

նախատրամադրվածությունը, ինչպես նաև դանդաղ տիպի գերզգայունությունը հեմոլիտիկ 

սպրեպտոկոկի նկատմամբ: 

Կարմիր քամին ինֆեկցիոն-ալերգիկ ախտադարձային հիվանդություն է, որի կլինիկական 

տարբեր ձևերի պաթոգենեզներն իրարից տարբերվում են: Առաջնային, կրկնվող կամ այսպես կոչված 

հիվանդության ուշացած ախտադարձերն ընթանում են որպես ցիկլիկ սուր ստրեպտոկոկային 

ինֆեկցիա: Ախտադարձային կարմիր քամին (հաճախակի և վաղ ախտադարձերով) պատկանում է 

էնդոգեն քրոնիկ ստրեպտոկոկային ինֆեկցիային: Վերջինիս պաթոգենեզում մեծ նշանակություն 
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ունեն β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի L-ձևերի պերսիստենցիան մաշկի մոնոնուկլեար ֆագոցիտային 

համակարգի բջիջներում, ինչպես նաև` արտահայտված ալերգիկ կոմպոնենտը: Այսպիսով, 

հիվանդության ախտադարձերն ունեն երկակի ծագում` 

   վաղ` պայմանավորված մաշկում էնդոգեն ̔նիրհող՚ ինֆեկցիայի օջախների ակտիվացմամբ 

 ուշացած կամ կրկնվող, որոնք հիմնականում ստրեպտոկոկի նոր շճատիպերով 

ռեինֆեկցիայի հետևանք են և զարգանում են օրգանիզմի իջած դիմադրողականության ֆոնի 

վրա 

 

Պարա-ալերգիկ ազդեցությունը (ֆիզիկական, քիմիական) նպաստում է վաղ և ուշ 

ախտադարձերի զարգացմանը: Կարմիր քամու մորֆոլոգիական փոփոխությունները ներկայացված 

են շճային և շճա-արյունային բորբոքումով: Դիտվում են այտուց, լիմֆոցիտար շուրջանոթային 

ինֆիլտրացիա դերմայում, ինչպես նաև կոլագենային և էլաստիկ թելերի կազմալուծում: Անոթները 

դառնում են փխրուն, որի հետևանքով առաջանում են արյունազեղումներ:  

Հիվանդությունից հետո իմունիտետ չի զարգանում: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տևում է 2-5 օր, կարող է կարճանալ մինչև մի քանի ժամ: Կլինիկական 

դասակարգման մեջ տարբերում են` 

Ըստ տեղային օջախի բնույթի` 

  էրիթեմատոզ 

  էրիթեմատոզ-բուլյոզ 

  էրիթեմատոզ-հեմոռագիկ 

  բուլյոզ-հեմոռագիկ 

 

Ըստ զարգացման հաճախականության` 

  առաջնային 

  ախտադարձային` վաղ և ուշ 

  կրկնվող 

 

Ըստ ծանրության աստիճանի`  

  թեթև 

  միջին ծանրության 

  ծանր 

 

Ըստ տեղային երևույթների տարածվածության`  
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  տեղակայված 

  տարածուն` թափառող, մետաստատիկ 

 

Ըստ բարդությունների զարգացման` 

  տեղային 

  ընդհանուր 

 

Ըստ հետևանքների` 

  լիմֆեդեմա 

  երկրորդային փղախտ` ֆիբրեդեմա 

 

Հիվանդությունը սկսվում է սուր` դողով, մարմնի ջերմության բարձրացումով մինչև 39-40օC, 

ծանր դեպքերում կարող են դիտվել փսխում, ցնցումներ, զառանցանք: Մի քանի ժամ անց զարգանում 

է դեմքի, վերջույթների, հազվադեպ մարմնի մաշկի և ավելի հազվադեպ` լորձաթաղանթների 

բորբոքում: Սկզբում հիվանդը զգում է լարվածություն, այրոց և չափավոր ցավոտություն 

ախտահարված հատվածում, այնուհետև ի հայտ է գալիս այտուցը և կարմրությունը:  

Էրիթեմատոզ ձևի ժամանակ կարմրությունը սովորաբար վառ է, ունի հստակ սահմաններ, 

բորբոքման օջախի եզրերն առողջ մաշկից բարձր են և անհարթ, հիշեցնում են աշխարհագրական 

քարտեզ: Բորբոքված հատվածը բարձրացած է առողջ մաշկից, շոշափելիս տաք է և քիչ ցավոտ: 

Այտուցվածության աստիճանը սովորաբար կախված է օջախի տեղակայումից, այտուցն առավել 

արտահայտված է դեմքի` հատկապես կոպերի, մատների, սեռական օրգանների շրջանում: 

Չբարդացած ընթացքի ժամանակ շուտով տեղի է ունենում հիվանդության հետզարգացում, 

պակասում է կարմրությունը, իջնում այտուցը, դիտվում է մաշկի կարճատև թեփոտում:  

Էրիթեմատոզ-բուլյոզ ձևի ժամանակ մի քանի ժամ կամ 2-3 օր անց ախտահարված մաշկի 

առանձին հատվածների վերնամաշկը շերտազատվում է, առաջանում են տարբեր չափերի բշտեր` 

լցված շճային հեղուկով: Հետագայում բշտերը պայթում են, հեղուկն հոսում է, առաջանում են 

կեղևներ, վերջիններիս անջատումից հետո երևում է նուրբ մաշկը: Կարմիր քամու այս ձևի ժամանակ 

սպիներ չեն առաջանում:  

Էրիթեմատոզ-հեմոռագիկ ձևի ժամանակ էրիթեմայի ֆոնի վրա զարգանում են 

արյունազեղումներ:  

Բուլյոզ-հեմոռագիկ ձևն ուղեկցվում է արյունազեղումներով բշտերի խոռոչում և շրջակա 

հյուսվածքում, որի հետևանքով բշտերի պարունակությունը դառնում է կապտաբոսոր կամ 

շագանակագույն: Բշտերը բացվելիս առաջանում են էրոզիաներ կամ խոցեր, որոնք հաճախ 

բարդանում են ֆլեգմոնայով կամ մաշկի խոր մեռուկացումով: Վերջինիս դեպքում հետագայում 
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գոյանում են սպիներ և պիգմենտացիա, ախտահարված մաշկի հատվածի շուրջ սովորաբար դիտվում 

են լիմֆանգիտներ: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները մեծացած են, ցավոտ, տեղային 

փոփոխություններն անհետանում են 5-15-րդ օրը, երբեմն` ավելի ուշ:  

Առաջնային կարմիր քամու դեպքում պրոցեսը հաճախ տեղակայված է դեմքին և սկսում է քթից, 

հազվադեպ` վերին վերջույթներին, որտեղ հիմնականում դիտվում են էրիթեմատոզ և էրիթեմատոզ-

բուլյոզ փոփոխություններ` ուղեկցվելով արտահայտված ընդհանուր երևույթներով և սաստիկ 

ցավերով ավշային անոթների և երակների ուղղությամբ: Մարմնի բարձր ջերմությունը պահպանվում 

է 5-10 օր: Ջերմային կորագիծը կարող է ունենալ կայուն, ռեմիտող կամ ընդմիջվող բնույթ: Հաճախ 

ջերմությունն իջնում է կրիտիկ, հազվադեպ` կարճացած լիզիսի ձևով:  

Կենտրոնական նյարդային համակարգի տոքսիկ ախտահարումն արտահայտվում է 

ապաթիայով, գլխացավով, անքնությամբ, փսխումով, ցնցումներով, երբեմն` մենինգեալ 

համախտանիշով և գիտակցության կորստով:  

Նկատվում է սրտի տոների խլացում, պուլսը համապատասխանում է մարմնի ջերմությանը կամ 

գերազանցում է այն: Դիտվում է հիպոտոնիա, ախորժակը հիվանդության առաջին օրերից իջած է, 

զարգանում է փորկապություն: Արտազատիչ համակարգի կողմից դիտվում է օլիգուրիա, 

պրոտեինուրիա, մեզի նստվածքում հայտնաբերվում են էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, հիալինային և 

հատիկավոր գլանիկներ: Արյան մեջ առկա է չափավոր լեյկոցիտոզ նեյտրոֆիլային ձախ թեքումով, 

ԷՆԱ չափավոր բարձրացած է:  

Կարմիր քամին ախտադարձային է համարվում, երբ այն կրկնվում է առաջնային 

հիվանդությունից հետո 2 տարվա ընթացքում: Այս դեպքում տեղային բորբոքային պրոցեսը 

տեղակայվում է առաջնային օջախի հատվածում: Ախտադարձերը հանդիպում են 25-88% դեպքերում, 

հաճախակի ախտադարձերի դեպքում տենդի տևողությունը կարճ է, իսկ տեղային ռեակցիան` թույլ 

արտահայտված: Հիվանդության ախտադարձային ձևերն առաջացնում է ավիշի շրջանառության 

արտահայտված խանգարում, լիմֆոստազ, փղախտ և հիպերկերատոզ: Ախտահարվում են 

հիմնականում ստորին վերջույթները, որը հաճախ պայմանավորված է ոտքերի մաշկի տրոֆիկ 

խանգարումներով, հարվածությամբ, քերծվածքներով, ճաքերով` նպաստող պայմաններ ստեղծելով 

հիվանդության նոր օջախների առաջացման և հների ակտիվացման համար:  

Կրկնվող կարմիր քամին զարգանում է առաջնային հիվանդությունից ավելի քան 2 տարի անց, 

օջախներն այս դեպքում հաճախ ունենում են այլ տեղակայում: Ըստ կլինիկական 

արտահայտությունների և ընթացքի, կրկնվող կարմիր քամին չի տարբերվում առաջնայինից:  

Բարդություններ 

Տեղային բարդությունները կարող են արտահայտված լինել թարախակույտի, ֆլեգմոնայի, 

թարախակալած հեմատոմայի, մաշկի մակերեսային մեռուկացման, բշտերի թարախակալման, 
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ֆլեբիտի, թրոմբոֆլեբիտի ձևով: Ընդհանուր բարդություններն են սեպսիսը, թրոմբոէմբոլիան, 

ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկը:  

Ախտորոշում և տարբերակիչ ախտորոշում 

Կարմիր քամին ախտորոշվում է կլինիկական ախտանիշների հիման վրա առանց սպեցիֆիկ 

լաբորատոր հետազոտությունների: Հաշվի են առնվում հիվանդության սկիզբն ինտոքսիկացիայի 

երևույթներով, սահմանազատված վառ կարմրությունը, այտուցը և այլ բնորոշ փոփոխություններն 

ախտահարված օջախում, ռեգիոնար լիմֆադենիտը և լիմֆանգիտը: Կարմիր քամին անհրաժեշտ է 

տարբերակել էրիթեմայից, դերմատիտից, էկզեմայից, աբսցեսից, ֆլեգմոնայից, մակերեսային 

անոթների թրոմբոֆլեբիտից, էրիզիպելոիդից, ալերգիկ դերմատիտից:  

Բուժում 

Բուժումը կոմպլեքսային է, ներառում է հակաբիոտիկներ, ոչ սպեցիֆիկ խթանիչ դեղամիջոցներ 

(T-ակտիվին, նատրիումի նուկլեինատ, մեթիլուրացիլ, գլիցերամ, ինտերֆերոնային դեղամիջոցներ), 

դեսենսիբիլիզացնող և ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղամիջոցներ, ֆիզիոթերապևտիկ 

պրոցեդուրաներ: Առաջնային, կրկնվող կարմիր քամիով և վաղ ախտադարձերով հիվանդներին 

նշանակում են պենիցիլին 6-8 մլն միավոր միջմկանային 3-4 ժամը մեկ 7-10 օր: Արդյունավետ են նաև 

էրիթրոմիցինը, տետրացիկլինը, ցեֆալոսպորինային շարքի հակաբիոտիկները, սուլֆանիլամիդները, 

նիտրոֆուրանային դեղամիջոցները սովորական դեղաչափերով:  

Ախտադարձային ընթացքի ժամանակ հակաբիոտիկները նշանակում են 2 կուրսով: Սկզբում 

նշանակում են I կամ II սերնդի ցեֆալոսպորիններ 1գ օրը 3 անգամ 7-10 օր: Երկրորդ կուրսն 

անցկացնում են լինկոմիցինով, որն ազդում է L-ձևերի վրա` նպաստելով դրանց վերափոխմանը 

բակտերիալ ձևերի: Լինկոմիցինը նշանակում են 0,5 գ օրը 5 անգամ ներքին ընդունման ձևով կամ 0,6 գ 

օրը 3 անգամ միջմկանային 7 օր:  

Հաճախակի սրացումներով ախտադարձային կարմիր քամիով երիտասարդ և միջին տարիքի 

հիվանդներին, ովքեր նախկինում անարդյունավետ բուժվել են հակաբիոտիկներով, նշանակում են 

գլյուկոկորտիկոստերոիդներ` պրեդնիզոլոն 30-40 մգ օրը` դեղաչափն աստիճանաբար իջեցնելով: 

Կիրառում են աուտոհեմոթերապիա, դոնորական իմունոգլոբուլին, պրոգիդիոզան (5-7 սրսկում), B 

խմբի վիտամիններ, ասկորուտին, սիմպտոմատիկ դեղամիջոցներ: Կոմպլեքսային բուժումը 

ներառում է ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ: Սուր շրջանում նշանակում են ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթում, հետագայում օզոկերիտի և ռադոնային լոգանքների կիրառմամբ: Բավական 

արդյունավետ է ցածր ինտենսիվություն ունեցող լազերոթերապիյան:  

Ճարպային հիմքով քսուկները (իխտիոլային, Վիշնևսկու, հակաբիոտիկներով և էմուլսիաներ) 

հակացուցված են: Տեղային բուժում հիվանդության էրիթեմատոզ ձևի ժամանակ պետք չէ անցկացնել, 

քանի որ այն կարող է գրգռել մաշկը և ուժեղացնել էքսուդացիան: Բուլյոզ ձևերի ժամանակ 
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անհրաժեշտ է դնել ռիվանոլով` 1:1000, ֆուրացիլինով` 1:5000, կաֆիլինտով, թրջոցներ կամ 

վիրակապեր, նախապես կտրած բշտերի վրա:  

Հիվանդության ժամանակ և հետո պետք չէ հրաժարվել ախտահարված ոտքը լվանալուց: 

Օջախը կարելի է թրջել, բայց ջուրը չպետք է լինի սառը, խորհուրդ է տրվում կիրառել մանկական 

օճառ:  

Առաջնային կարմիր քամու ռեկոնվալեսցենտները ենթակա են ինֆեկցիոնիստի կողմից 

դիսպանսեր հսկողության: 

Կանխարգելում 

Այն նախատեսում է միկրոտրավմաների, ցրտահարումների, հարվածության կանխում, 

անձնական հիգիենայի պահպանում, ինչպես նաև մաշկի սնկային և թարախային հիվանդությունների 

բուժում: Ախտադարձային կարմիր քամիով հիվանդներին ցուցված է բիցիլինոպրոֆիլակտիկա: 

Հիվանդության զարգացման սեզոնայնության դեպքում բիցինոպրոֆիլակտիկան սկսում են 

անբարենպաստ սեզոնից 1 ամիս առաջ, նշանակում են բիցիլին-5, 1,5 մլն միավոր միջմկանային` 

ամիսը 1 անգամ, 3-4 ամիս տևողությամբ: Հաճախակի ախտադարձերի դեպքում նշանակում են 

չընդմիջվող բիցիլինոպրոֆիլակտիկա 2-3 տարվա ընթացքում: 

Դիսպանսերիզացիա 

Ապաքինվածները դուրս են գրվում հիվանդանոցից լրիվ առողջացումից հետո, ոչ շուտ, քան 

նորմալ ջերմության 7-րդ օրը: Դիսպանսեր հսկողություն սահմանվում է հետևյալ անձանց 

նկատմամբ` 

I խումբ - հաճախակի ախտադարձեր (1 տարվա ընթացքում մինչև 3 անգամ) 

II խումբ - ախտադարձերի խիստ սեզոնային բնույթ 

III խումբ - անբարենպաստ մնացորդային երևույթներով դուրս գրվածներ (մաշկի 

ինֆիլտրացիա, կայուն այտուցներ, լիմֆոստազ, մեծացած, ցավոտ ռեգիոնար ավշային հանգույցներ 

 

Ըստ խմբերի կատարվում են հետևյալ միջոցառումները` 

I խումբ - 3 ամիսը մեկ անգամ բժշկի զննում և լաբորատոր հետազոտություն (արյան ընդհանուր 

անալիզ, ASLO), բիցիլինոպրոֆիլակտիկա (բիցիլին-5, 1,5 մլն միավոր միջմկանային) 3-4 շաբաթը մեկ 

անգամ, դիսպանսեր հսկողության ողջ ընթացքում, ֆիզիոթերապևտիկ բուժում (վիտամիններ, ոչ 

սպեցիֆիկ խթանիչներ, ադապտոգեն դեղամիջոցներ և էլեուտերոկոկի մզվածք, ժենշենի արմատի 

թուրմ), քրոնիկ ինֆեկցիայի օջախների սանացիա, քրտնախաշի, մաշկի սնկային հիվանդությունների 

և քրոնիկ այլ հիվանդությունների բուժում, դեկոմպենսացված քրոնիկ անոթային անբավարարության 

բուժում մասնագետների մոտ, անբարենպաստ պայմաններում աշխատողների աշխատանքի ճիշտ 

տեղաբաշխում: Դիսպանսեր հսկողությունն անցկացվում է 2-3 տարվա ընթացքում: Երեք տարվա 

ժամկետն իրականացվում է առավել ծանր հիվանդություններով ուղեկցվող հիվանդների նկատմամբ 
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(տրոֆիկ խոցեր, ավշահոսություն, մաշկի խորը ճաքեր, պապիլոմատոզ, փղախտի նկատմամբ 

տարած վիրահատություններ): 

II խումբ - կատարվում է բժշկի զննում և լաբորատոր հետազոտություն 6 ամիսը մեկ անգամ, 

պրոֆիլակտիկ բուժում կամ բիցիլինոպրոֆիլակտիկա: Անհրաժեշտության դեպքում անցկացվում են I 

խմբի համար նախատեսված միջոցառումները: Հսկողության տևողությունն ախտադարձերի 

բացակայության պայմաններում 2 տարի է: 

III խումբ - կատարվում է բժշկի զննում դուրս գրվելուց 1-4 ամիս հետո, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև 6 ամիս հետո, լաբորատոր հետազոտություն, մնացորդային երևույթների 

ֆիզիոթերապևտիկ բուժում, բիցիլինոպրոֆիլակտիկա (4-6 ամսվա ընթացքում): 

 

ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐ 

Լեյշմանիոզներզը (Leishmanioses) մարդու և կենդանիների պրոտոզոային տրանսմիսիվ 

հիվանդությունների խումբ են, որոնց բնորոշ է առավելապես ներքին օրգանների (վիսցերալ 

լեյշմանիոզ) կամ մաշկի և լորձաթաղանթների (մաշկային, մաշկա-լորձաթաղանթային լեյշմանիոզ) 

ախտահարումը: 

Պատմական տեղեկություններ 

Մաշկային լեյշմանիոզն առաջին անգամ նկարագրել է անգլիացի բժիշկ Պոկոկին 1745թ.: 

Կլինիկական նկարագիրը տրվել է 1756թ. Ռասել եղբայրների և ռուս բժիշկներ Ն.Արենդի և 

Լ.Գեյդենրեյխի աշխատություններում: Մաշկային լեյշմանիոզի հարուցիչը հայտնաբերել է 

Պ.Բորովսկին 1898թ., իսկ նկարագրել ամերիկացի գիտնական Ջ.Ռայտը: 1903թ. Վ,Լեյշմանը և 

Ս.Դոնովանը կալա-ազարով հիվանդների փայծաղում հայտնաբերել են վիսցերալ լեյշմանիոզի 

հարուցիչը, որը համանման է եղել Պ.Բորովսկու հայտնաբերած  մանրէի հետ: 

Լեյշմանիոզի հնարավոր կապը մլակների հետ ենթադրել են 1905թ. Սերժան եղբայրները, 

Պրեսը, իսկ հաստատել են փորձերով Ա.Դոնատյեն և Լ.Պարոն 1921թ.: Հետագայում Շ.Նիկոլը, 

Ն.Խոդուկինը և Մ.Սոֆիևն ապացուցել են շների կապը որպես վիսցերալ լեյշմանիոզի հարուցչի 

հիմնական ռեզերվուար: Հիվանդության համաճարակաբանությունը հասկանալու համար մեծ 

նշանակություն են ունեցել 1931թ. Վ.Յակիմովի և Ն.Լատիշևի հետազոտությունները, որոնք 

հաստատել են վիսցերալ լեյշմանիոզի բնական օջախների առկայությունը Թուրքմենստանում: 1950թ. 

սկսած լեյշմանիոզի դեմ պայքարի հետևանքով որոշ ձևերով հիվանդացությունը գործնականում 

վերացել է (վիսցերալ լեյշմանիոզի մաշկային անթրոպոնոզ և քաղաքային ձևերը): 

Հայաստանում արձանագրվել են և´ ընդերային և´ մաշկային լեյշմանիոզի դեպքեր՝ 

 ընդերային լեյշմանիոզի առաջին դեպքը - 1913թ. 

 մաշկային լեյշմանիոզի առաջին դեպքը - 1920թ. 
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Մաշկային լեյշմանիոզը Հայաստանում 

 1920թ. - մաշկային լեյշմանիոզի առաջին դեպքը  

 1938 – 1970թ. – 135 դեպք 

 Հիմնական օջախը` Գորիս և Կապան 

 1998թ. - 2 բերովի դեպք 

 Սկսած 1999թ.-ից դեպքեր չեն արձանագրվել 

 2013թ. – 1 բերովի դեպք Սիրիայից 

Ընդերային լեյշմանիոզը Հայաստանում 

1926 -1974թ. - 919 դեպք 

Հիմնականում 13 տարեկանից փոքր երեխաների շրջանում 

Հիմնական օջախը – Երևան (>80% դեպք) 

1969 – 1999թ. դեպքեր չեն արձանագրվել: 

Էթիոլոգիա 

Լեյշմանիոզների հարուցիչները պատկանում են Leishmania ցեղին, Trypanosomatidae ընտանիքին, 

Zoomastigophorea դասին, Protozoa տեսակին: Լեյշմանիաների կենսական ցիկլն ընթանում է տերերի 

փոփոխությամբ և բաղկացած է երկու փուլից` ամաստիգոտային (առանց մտրակների), որն առկա է 

ողնաշարավորների ու մարդու օրգանիզմում և պրոմաստիգոտային (մտրակավոր)` հոդվածոտանի 

մլակների օրգանիզմում: Ամաստիգոտային փուլում լեյշմանիաներն օվալաձև են` 3-5 x 1-3 մկմ, ըստ 

Ռոմանովսկու Գիմզեի և Լեյշմանի հոմոգեն և վակուլիզացված ցիտոպլազման ներկվում է 

երկնագույն, իսկ կենտրոնում տեղակայված միջուկը և կինետոպլաստը` վառ կարմիր: 

Լեյշմանիաները հիմնականում հայտնաբերվում են մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգի 

բջիջներում: 

Պրոմաստիգոտային փուլում գտնվող լեյշմանիաներն իլիկաձև են, ունեն 10-20 մկմ 

երկարություն և 46 մկմ լայնություն, ներկվելիս պարզագույնի ցիտոպլազմայի, միջուկի և 

կինետոպլստի առաջնային ծայրում հայտնաբերվում է մտրակ, որի օգնությամբ տեղի են ունենում 

մակաբույծի ակտիվ շարժումները: Լեյշմանիաները փոխանցվում են արյունածուծ միջատների` 

մլակների միջոցով, որոնք պատկանում են Phlebotomus Lutzomyia ցեղին, Phlebotomidae ընտանիքին: 

Վիսցերալ լեյշմանիոզը (Leishmaniosis visceralis) տրանսմիսիվ պրոտոզոային հիվանդություն է, 

բնութագրվում է քրոնիկ ընթացքով, ալիքաձև տենդով, սպլենո- և հեպատոմեգալիայով, հարաճող 

անեմիայով, լեյկոպենիայով, թրոմբոցիտոպենիայով և կախեքսիայով: Տարբերում են անթրոպոնոզ 

(հնդկական կամ կալա - ազար) և զոոնոզ (Միջերկրական - Միջինասիական կամ մանկական կալա-

ազար, Արևելա - Աֆրիկյան և Նոր Աշխարհի) վիսցերալ լեյշմանիոզ: Ռուսաստանում գրանցվում են 

հիվանդության Միջերկրական - Միջինասիական բերովի սպորադիկ դեպքեր: 



 

83 

 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը` Leishmania infantum. 

Համաճարակաբանություն 

Լեյշմանիոզի իրավիճակն աշխարհում` 

  88 երկրի էնդեմիկ հիվանդություն է 

 վարակման վտանգի ենթակա է մոտ 350 մլն մարդ 

 աշխարհում լեշմանիաներով վարակված է մոտ 14 մլն մարդ 

 տարեկան արձանագրվում է հիվանդության 2 մլն նոր դեպք, որից 500000 ընդերային 

լեյշմանիոզ, 50000 մահվան ելքով 

Միջերկրական - Միջինասիական վիսցերալ լեյշմանիոզն օջախային տարածման հակում 

ունեցող զոոնոզ է: Տարբերում են ինվազիայի երեք տեսակ` 

 բնական օջախներ, որտեղ լեյշմանիաները շրջանառում են հարուցիչի ռեզերվուար 

հանդիսացող վայրի կենդանիների մեջ (չախկալ, աղվես, փորսուղ, կրծողներ)  

 գյուղական օջախներ, որտեղ հարուցիչների շրջանառությունը տեղի է ունենում շների 

միջավայրում, որոնք հանդիսանում են վարակի  հիմնական աղբյուր, նաև վայրի 

կենդանիների շրջանում, որոնք ևս կարող են դառնալ վարակի աղբյուր 

 քաղաքային օջախներ, որտեղ ինվազիայի հիմնական աղբյուր հանդիսանում են շները, 

սակայն հարուցիչը հայտնաբերվում է նաև սինանտրոպ առնետների մոտ 

Լեյշմանիոզի գյուղական և քաղաքային օջախում շներն ամենաշատ են հանդիսանում վարակի 

աղբյուր մարդկանց համար: Վարակի հիմնական մեխանիզմը տրանսմիսիվն է, որն իրականանում է 

ինվազիայի ենթարկված փոխանցողների` Phlebotomus ցեղի մլակների կողմից: Հնարավոր է նաև 

վարակում հեմոտրանսֆուզիայի ժամանակ` լատենտ ինվազիայով դոնորից, չի բացառվում նաև 

լեյշմանիաների ուղղահայաց փոխանցումը: Հիմնականում հիվանդանում են 1-5 տարեկան 

երեխաները, կարող են հիվանդանալ նաև մեծահասակները, որոնք եկել են ոչ էնդեմիկ շրջաններից: 

Հիվանդությունը կրում է սպորադիկ բնույթ, քաղաքային միջավայրում հնարավոր են 

համաճարակային լոկալ բռնկումներ: Վարակման սեզոնն ամառն է, իսկ հիվանդացությունը` նույն 

տարվա աշունը կամ հաջորդ տարվա գարունը: Հիվանդության օջախները տեղակայվում են 

հյուսիսային լայնության 450 և հարավային լայնության 150 միջև` Միջերկրական ծովի երկրներում, 

Չինաստանի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում, Մերձավոր Արևելքում, Միջին Ասիայում, 

Ղազախստանի Կզիլ-Օրդինյան շրջանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Լեյշմանիաների ինոկուլյացիայի ենթարկված պրոմաստիգոտները զավթվում են մակրոֆագերի 

կողմից, այնտեղ վերածվում ամաստիգոտի և բազմանում: Մակաբույծի ներդրման տեղում 
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ձևավորվում է մակրոֆագերից, ռետիկուլյար բջիջներից, էպիթելիոիդ և գիգանտ բջիջներից 

բաղկացած գրանուլեմա, որը պարունակում է լեյշմանիաներ (առաջնային աֆեկտ): Մի քանի շաբաթ 

անց գրանուլեման ենթարկվում է հետզարգացման կամ սպիացման: Հետագայում լեյշմանիաները 

կարող են ներթափանցել ռեգիոնար ավշային հանգույցներ, հետագայում տարածվել դեպի դեպի 

փայծաղ, ոսկրածուծ, լյարդ: Մեծամասամբ իմունային պատասխանի արդյունքում` դանդաղ տիպի 

գերզգայունության արդյունքում, տեղի է ունենում բջիջների քայքայում` ինվազիան ձեռք է բերում 

սուբկլինիկ կամ լատենտ բնույթ:Սա կարող է դառնալ հարուցիչների փոխանցման պատճառ 

հեմոտրանսֆուզիայի ժամանակ: 

Ցածր ռեակտիվության կամ իմունոսուպրեսիայի գործոնների (օրինակ կորտիկոստերոիդների 

կիրառում) ազդեցության դեպքում լինում է լեյշմանիաների ինտենսիվ բազմացում մակրոֆագերում, 

առաջանում է սպեցիֆիկ ինտոքսիկացիա, պարենքիմատոզ օրգանների մեծացում և ֆունկցիայի 

խանգարում: Լյարդի աստղաձև էնդոթելիոցիտների հիպերպլազիան հանգեցնում է հեպատոցիտների 

սեղմման և ատրոֆիայի, լյարդային հյուսվածքի հետագա ինտերլոբուլյար ֆիբրոզով:Առաջանում է 

փայծաղի պուլպայի և ավշահանգույցների սաղմնային կենտրոնների ատրոֆիա, ոսկրածուծային 

արյունաստեղծման խանգարում, սակավարյունություն և կախեքսիա: 

Մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգի Էլեմենտների հիպերպլազիան ուղեկցվում է 

իմունոգլոբուլինների մեծ քանակի արտադրությամբ, որոնք չունեն պաշտպանիչ դեր և 

պայմանավորում են իմունո-պաթոլոգիկ պրոցեսները: Հաճախ զարգանում են երկրորդային 

վարակներ, երիկամների ամիլոիդոզ: Ներքին օրգաններում լինում են հիպոքրոմ անեմիային բնորոշ 

փոփոխություններ: Պարենքիմատոզ օրգանների սպեցիֆիկ փոփոխությունները համապատասխան 

բուժման դեպքում ենթարկվում են հետզարգացման: Ապաքինվածների մոտ ձևավորվում է կայուն, 

հոմոլոգիկ իմունիտետ: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 20 օրից մինչև 5 ամիս (կարող է տևել մինչև 1 տարի և ավել): 

Լեյշմանիաների ինոկուլյացիայի տեղում առաջանում է պապուլայի տեսքով առաջնային աֆեկտ, որը 

կարող է ծածկված լինել թեփուկներով: Շատ կարևոր է այս ախտանիշը ճիշտ գնահատել, քանի որ այն 

առաջանում է հիվանդության նշանների ի հայտ գալուց բավական  առաջ: Վիսցերալ լեյշմանիոզի 

ընթացքում տարբերում են երեք շրջան` սկզբնական, հիվանդության ծաղկման և տերմինալ: 

Սկզբնական շրջանում լինում է ընդհանուր թուլություն, ախորժակի իջեցում, ադինամիա, աննշան 

սպլենոմեգալիա: 

Ծաղկման շրջանը սկսվում է հիվանդության ամենակարդինալ ախտանիշից` տենդից, որն ունի 

ալիքաձև բնույթ, բարձրանում է մինչև 400C և հաջորդաբար փոխարինվում ռեմիսիաներով: Տենդի 

տևողությունը տատանվում է մի քանի օրից մինչև մի քանի ամիս: Ռեմիսիաների տևողությոնը ևս 
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տարբեր է` մի քանի օրից մինչև 2 ամիս: Վիսցերալ լեյշմանիոզի հիմնական ախտանիշ է 

հանդիսանում լյարդի և հատկապես փայծաղի մեծացումը: Փայծաղը կարող է զբաղեցնել որովայնի 

մեծ մասը, լյարդի մեծացումը հիմնականում ավելի քիչ է արտահայտված: Շոշափելիս երկու օրգանն 

էլ անցավ են և ամուր, ցավոտություն նկատվում է պերիսպլենիտի և պերիհեպատիտի զարգացման 

ժամանակ: Բուժման ընթացքում օրգանների չափերը փոքրանում են և նորմալանում: 

Միջերկրական-Միջինասիական վիսցերալ լեյշմանիոզի համար բնորոշ է պաթոլոգիական 

պրոցեսի մեջ պերիֆերիկ, մեզենտերիալ, պերիբրոնխիալ և ավշահանգույցների այլ խմբերի 

ընդգրկումը,ինչպես նաև  պոլիլիմֆադենիտի, մեզադենիտի, բրոնխոադենիտի զարգացումը: 

Վերջինիս զարգացման դեպքում կարող է առաջանալ նոպայանման հազ: Հաճախ զարգանում են 

բակտերիաներով հարուցված թոքաբորբեր: Ճիշտ բուժման բացակայության դեպքում հիվանդների 

վիճակն աստիճանաբար վատանում է, նրանք նիհարում են՝ ընդհուպ մինչև կախեքսիա: Զարգանում 

է հիպերսպլենիզմի պատկեր, աճում է սակավարյունությունը, որը խորանում է ոսկրածուծի 

ախտահարման հետևանքով: Առաջանում է գրանուլոցիտոպենիա և ագրանուլոցիտոզ, հաճախ` 

նշիկների, բերանի խոռոչի և լնդերի լորձաթաղանթի մեռուկացում (նոմա): Զարգանում է հեմոռագիկ 

համախտանիշ մաշկի և լորձաթաղանթների արյունազեղումներով, քթային և աղե-ստամոքսային 

արյունահոսություններով: Արտահայտված հեպատոսպլենոմեգալիան և լյարդի ֆիբրոզը բերում են 

պորտալ հիպերտենզիայի, ասցիտի և այտուցների առաջացման, հնարավոր է փայծաղի ինֆարկտ: 

Սրան նպաստում է հիպոալբումինեմիան: 

Փայծաղի և լյարդի մեծացման, ստոծանու գմբեթի բարձր տեղակայված լինելու հետևանքով 

սիրտը տեղաշարժվում է դեպի աջ, տոները խլանում են, առաջանում է հաճախասրտություն ինչպես 

տենդի, այնպես էլ մարմնի նորմալ ջերմաստիճանի ժամանակ, զարկերակային ճնշումն իջնում է: 

Անեմիայի և ինտոքսիկացայի հարաճմանը զուգընթաց աճում են նաև սրտային անբավարարության 

նշանները: Մարսողական համակարգը նույնպես ախտահարվում է, առաջանում է դիարեա: Կանանց 

մոտ նկատվում է (օլիգո)ամենորեա, տղամարդկանց մոտ իջնում է սեռական ակտիվությունը: 

Հեմոգրամայում քչանում է էրիթրոցիտների քանակը (մինչև 1-2 X 1012 լ), հեմեգլոբինի (մինչև 40-

50 գ/լ), գունային ցուցանիշի (0,6-0,8): Բնորոշ է պոյկիլոցիտոզ, անիզոցիտոզ, անիզոքրոմիա, 

լեյկոպենիա (2-2,5 X 109), նեյտրոպենիա, հարաբերական լիմֆոցիտոզ, հնարավոր է 

ագրանուլոցիտոզ: Հիվանդության մշտական նշանն է անէոզինոֆիլիան, թրոմբոցիտոպենիան, արյան 

մակարդելիության իջեցումը և էրիթրոցիտների ռեզիստենտությունը, ԷՆԱ կտրուկ բարձրացումը 

(մինչև 90 մմ/ժամ): 

Կալա-ազարի ժամանակ հիվանդների մի մասի մոտ զարգանում է մաշկային լեյշմանոիդ 

հանգուցավոր և/կամ բծավոր ցանի տեսքով, որն առաջանում է բարեհաջող ավարտված բուժումից 1-2 

տարի անց: Լեյշմանոիդները պարունակում են լեյշմանիաներ, որոնք կարող են պահպանվել 
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տարիներ և նույնիսկ տասնամյակներ: Այսպիսով, մաշկային լեյշմանոիդով հիվանդը երկար 

տարիներ դառնում է վարակի աղբյուր:  

Հիվանդության տերմինալ փուլում զարգանում է կախեքսիա, մկանային տոնուսի անկում, 

մաշկի հյուծում, լյարդի մեծացում, որովայնի բարակած պատից երևում է մեծ փայծաղը: Մաշկը ձեռք է 

բերում «ճենապակու» տեսք, հաճախ հողագույն կամ մոմանման երանգով, հատկապես երբ 

արտահայտված է անեմիան: 

Միջերկրական - Միջինասիական վիսցերալ լեյշմանիոզը կարող է արտահայտվել սուր, 

ենթասուր և քրոնիկ ձևերով: 

Սուր ձևը, որն ախտորոշվում է վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ, հանդիպում է ոչ 

հաճախ, բնորոշվում է բուռն ընթացքով և ոչ ժամանակին բուժելու դեպքում ավարտվում  մահվամբ: 

Ենթասուր ձևը հանդիպում է ավելի հաճախ, ընթանում է ծանր, 5-6 ամսվա ընթացքում, 

հիվանդությանը հատուկ նշաններով և բարդություններով: Առանց բուժման հիվանդները կարող են 

մահանալ: 

Քրոնիկ ձևն ամենից հաճախ հանդիպողն է, ունի բարենպաստ ելք, բնորոշվում է տևական 

ռեմիսիաներով և ժամանակին բուժման դեպքում ավարտվում առողջացումով: Հանդիպում է 

դեռահասների և մեծահասակների մոտ: 

Ինվազիայի զգալի մասն ընթանում է սուբկլինիկ և լատենտ ձևով: 

Ելք 

Վտանգավոր է ծանր և բարդացած ձևերի դեպքում, իսկ ժամանակին չբուժելու դեպքում` 

անբարենպաստ է: Թեթև ձևերը կարող են ավարտվել սպոնտան առողջացումով: 

Ախտորոշում  

Համաճարակի օջախում կլինիկական ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում: 

Ախտորոշման հաստատումն իրականացվում է մանրադիտակային հետազոտության օգնությամբ: 

Լեյշմանիաները հայտնաբերվում են արյան քսուկում և հաստ կաթիլում: Ամենաինֆորմատիվն է 

լեյշմանիաների հայտնաբերումը ոսկրածուծի պրեպարատներում` դրական պատասխանների մինչև 

95-100%: Անցկացնում են ոսկրածուծի պունկտատի ցանքս հարուցչի կուլտուրա ստանալու համար 

(NNN միջավայի վրա հայտնաբերում են պրոմաստիգոտներ): Հազվադեպ դիմում են 

ավշահանգույցների, փայծաղի, լյարդի բիոպսիայի օգնության: Կիրառվում է նաև հետազոտման 

շճաբանական մեթոդները` ԿԿՌ, ԱԻՖՌ, ԻՖԱ: Կարող է կիրառվել նաև կենսաբանական փորձը 

գերմանամկների (хомяк) վրա:  

Ապաքինվածների մոտ դրական է լեյշմանիաներով ներմաշկային փորձը (Մոնտենեգրոյի 

ռեակցիա): 
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Տարբերակիչ ախտորոշումն անցկացվում է մալարիայի, տիֆերի, գրիպի, բրուցելոզի, սեպսիսի, 

լեյկոզի, լիմֆոգրանուլեմատոզի հետ: 

Բուժում 

Ամենաարդյունավետ դեղամիջոցներն են 5-վալենտային սուրմայի պրեպարատները 

(գլյուկանտիմ 28 օր) և պենտամիդինի իզոտիոնատը: Սուրմայի պրեպարատների  

անարդյունավետության դեպքում, ապա նշանակում են պենտամիդին 0,004 գ մարմնի 1 կգ քաշի 

հաշվարկով օրը, կուրսը կազմում է 10-15 ներարկում: Շատ երկրներում ընտրության պրեպարատ է 

հանդիսանում ամֆոտերիցին B` դեզօքսիխոլատ կամ լիպոսոմալ տարբերակներով: 

 Բացի սպեցիֆիկ դեղամիջոցներից անհրաժեշտ է պաթոգենետիկ թերապիա և բակտերիալ 

վարակների գումարման կանխարգելում: 

Կանխարգելում 

Կանխարգելումը հիմնված է մլակների ոչնչացման միջոցառումների կազմակերման և հիվանդ 

շների սանացիայի վրա: 

Մաշկային լեյշմանիոզը (Leishmaniosis cutanea) տրանսմիսիվ պրոտոզոոզ է, էնդեմիկ 

տրոպիկական և սուբտրոպիկական կլիմա ունեցող շրջանների համար, կլինիկորեն բնորոշվում է 

մաշկի սահմանափակ ախտահարումով, հետագա խոցոտումով և սպիացումով: Կլինիկական ձևերը, 

ընթացքի ծանրությունը և ելքը պայմանավորված են օրգանիզմի իմունակենսաբանական 

ռեակտիվությամբ: 

Տարբերում են Հին Աշխարհի մաշկային լեյշմանիոզ (անթրոպոնոզ և զոոնոզ ենթատեսակներ) և 

Նոր Աշխարհի մաշկային լեյշմանիոզ: Ոուսաստանում հիմնականում արձանագրվում են 

հիվանդության բերովի դեպքեր: 

 

Մաշկային զոոնոզ լեյշմանիոզ 

Հոմանիշներ` անապատային-գյուղական, խոնավ, մեռուկացնող մաշկային սուր լեյշմանիոզ, 

պենդինյան խոց: 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը L.major անտիգենային և կենսաբանական հատկություններով տարբերվում է 

անթրոպոնոզ մաշկային լեյշմանիոզի հարուցիչից` L.minor. 

Համաճարակաբանություն 

Ինֆեկցիայի հիմնական ռեզերվուար և վարակի աղբյուր հանդիսանում են մեծ ավազամկները, 

հայտնի է նաև այլ կրծողների և որոշ գիշատիչների (աքիս) բնական վարակվածության փաստը: 

Հարուցչի փոխանցող են Phlebotomus ցեղի մլակները, հիմանականում Ph.papatasii, որոնք դառնում են 

վարակիչ կրծողներից վարակվելուց 6-8 օր անց: Վարակումը տեղի է ունենում վարակված մլակի 

կծելուց հետո: Բնորոշ է հիվանդացության ամառային հստակ սեզոնայնությունը, հանդիպում է 
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գյուղական շրջաններում, ընկալունակությունը համընդհանուր է: Էնդեմիկ շրջաններում 

հիվանդությունը հանդիպում է հիմնականում երեխաների մոտ և եկվորների, քանի որ 

տեղաբնակների մեծամասնության մոտ ձևավորվում է ակտիվ իմունիտետ, կրկնակի դեպքերը 

հազվադեպ են: Հնարավոր են հիվանդության համաճարակային բռնկումներ: Ինվազիան տարածված 

է Աֆրիկյան, Ասիական երկրներում, ընդգրկելով Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Ինոկուլյացիայի տեղում լեյշմանիաները մակրոֆագերում բազմանում են և առաջացնում 

օջախային բորբոքում, սպեցիֆիկ գրանուլեմաների առաջացումով (լեյշմանիոմաներ), որոնք 

բաղկացած են մակրոֆագերից, էպիթելիալ և պլազմատիկ բջիջներից, լիմֆոցիտներից և 

ֆիբրոբլաստերից: Մակրոֆագերը պարունակում են մեծաքանակ ամաստիգոտներ: 1-2 շաբաթ անց 

գրանուլեմայում զարգանում է դեստրուկցիա, առաջանում է խոց, որը հետագայում սպիանում է: 

Հաճախ դիտվում է լեյշմանիաների լիմֆոգեն սերմնացրում, լեյշմանիոմաների, լիմֆանգիտների և 

լիմֆադենիտի առաջացումով: Հիպերերգիկ ռեակցիայի ժամանակ դիտվում է ախտահարման 

տուբերկուլոիդային տեսակ, ախտահարված օջախում լեյշմանիաներ հազվադեպ են հայտնաբերվում: 

Ռեակտիվության հիպերերգիկ տեսակը պահմանավորում է հիվանդության դիֆուզ-ինֆիլտրացնող 

ձևերը` ախտահարված օջախում մեծ քանակով հարուցիչների հայտնաբերմամբ: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 1 շաբաթից մինչև 1-1,5 ամիս, հիմնականում` 10-20 օր:  

Տարբերում են մաշկային լեյշմանիոզի հետևյալ տեսակները` 

1. առաջնային լեյշմանիոմա 

 թմբիկի առաջացման  փուլ 

 խոցոտման փուլ 

 սպիացման փուլ 

2. հետևանքային լեյշմանիոմա  

3. դիֆուզ-ինֆիլտրացնող լեյշմանիոզ 

4. տուբերկուլոիդային մաշկային լեյշմանիոզ 

Լելյշմանիաների մաշկում ներդրման տեղում առաջանում է վարդագույն առաջնային հարթ 

պապուլա 2-3 մմ, որն արագ մեծանում է, երբեմն հիշեցնելով լիմֆանգիտով ֆուրունկուլ, շրջակա 

հյուսվածքների բորբոքային ռեակցիայով, շոշփելիս անցավ (առաջնային լեյշմանիոմա): 1-2 շաբաթ 

անց սկսվում է լեյշմանիոմայի կենտրոնական մասի մեռուկացում տարբեր չափերի խոցի 

առաջացումով մինչև 1,0-1,5 սմ և ավելի, անհարթ եզրերով, շճա-թարախային առատ 

արտադրությունով, հաճախ` արյունա-շճային, քիչ ցավոտ: 
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Առաջնային լեյշմանիոմայի շուրջը հաճախ ձևավորվում են բազմաթիվ (5-10-ից մինչև 100-150) 

մանր հանգույցներ («սերմնացրման թմբիկներ»), որոնք խոցոտում են և ձուլվելով առաջացնում 

խոցային մակերես: Տեղակայվում են լեյշմանիոմաները հիմնականում վերջույթերի մաշկի բաց 

հատվածներում և դեմքին: 2-6 ամիս անց սկսվում է խոցի էպիթելացում և սպիացում: 

Պապուլայի առաջացումից մինչև սպի ձևավորվելը տևում է 6-7 ամիս: Կարող է դիտվել 

լիմֆանգիտների և լիմֆադենիտների շրջանի խոցոտում և սպիացում: Ախտահարման 

տուբերկուլոիդային և դիֆուզ-ինֆիլտրացնող տեսակը հանդիպում է հազվադեպ: Երկրորդային 

բակտերիալ վարակի գումարումը երկարացնում է ապաքինումը: 

Կանխատեսում 

Կանխատեսումը բարենպաստ է, սակայն կարող են առաջանալ կոսմետիկ դեֆեկտներ: 

Ախտորոշում 

Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկա-համաճարակաբանական և մանրադիտակային 

հետազոտությունների, խոցի հատակի պարունակության կամ շրջակա ինֆիլտրատի քսուկի 

արդյունքների հետազոտման վրա, որտեղ հայտնաբերվում են ներբջջային և արտաբջջային 

տեղակայված մակաբույծները: Հնարավոր է նաև կենսաբանական փորձի կիրառումը: 

Տուբերկուլոիային տեսակի դեպքում հայտնաբերվում է Մոնտենեգրոյի դրական ռեակցիան: 

Մաշկային լեյշմանիոզը պետք է տարբերակել էպիթելիոմայի, բորի, մաշկի տուբերկուլոզի, 

սիֆիլիսի և տրոպիկական խոցերի հետ: 

Բուժում 

Բուժման տակտիկան և դեղամիջոցի ընտրությունը կախված է հիվանդության փուլից և 

ծանրությունից` վաղ փուլերում կարող է արդյունավետ լինել լեյշմանիոմաների ներմաշկային 

ծակումը մեպակրինի (ակրիխին), մոնոմիցինի, ուրոտրոպինի, բերբերինի սուլֆատի լուծույթով, 

նշված նյութեր պարունակող մածուկների և թրջոցների կիրառումը: Խոցի փուլում արդյունավետ է 

մոնոմիցինը (մեծահասակներին 250 հազար միավոր օրը երեք անգամ, 10 մլն մեկ կուրսի համար, 

երեխաներին` 4-5 հազ միավոր 1 կգ մարմնի զանգվածի հաշվարկով, օրը 3 անգամ), ամինոխինոլոնը 

(0,2 գ օրը 3 անգամ, 11-12 գ կուրը): Էֆեկտիվ է նաև լազերոթերապիայի կիրառումը հատկապես 

թմբիկի փուլում (ըստ Բ.Գ.Բարջաձեի), որոնցից հետո չեն մնում կոպիտ սպիներ: Ծանր դեպքերում 

կիրառում են հնգավալենտ սուրմայի պրեպարատներ: 

Կանխարգելում 

Կանխարգելումն անցկացվում է մլակների և տափաստանային կրծողների դեմ պայքարի կոմպլեքս-

միջոցառումների օգնությամբ: Արդյունավետ է L.major կենդանի կուլտուրայով պատվաստումը, որն 

անցկացնում են էնդեմիկ շրջան մունք գործելուց 3 ամիս առաջ: Պատվաստանյութն ապահովում է 
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ցմահ իմունիտետ: Անթրոպոնոզ մաշկային լեյշմանիոզը բնորոշվում է պակաս 

արտահայտվածությամբ և ախտահարման համեմատաբար դանդաղ ընթացքով: 

 

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ 

ՄԻԱՎ վարակ` Մարդու Իմուն Անբավարարության Վիրուսով հարուցվող վարակ: 

Մարդու իմուն անբավարարության վարակը (Infectio HIV) դանդաղ ընթացող հարաճող 

ինֆեկցիոն հիվանդություն է, հարուցվում է ռետրովիրուսներով, ախտահարում է կենտրոնական 

նյարդային և իմունային համակարգը, իմունոդեֆիցիտի զարգացումով, ինչը բերում է հիվանդի 

մահվան օպորտունիստական վարակներից և ուռուցքներից: 

Պատմական տեղեկություններ 

ՄԻԱՎ վարակի առաջին դեպքերը գրանցվել են 1981թ. հունիսին Ատլանտայում (ԱՄՆ) 

հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի (CDC) կողմից, պնևմոցիստային 

թոքաբորբով հիվանդ 5 երիտասարդ համասեռամոլի (նկարագրել են Մ.Ս.Գատլիեբը և Հ.Մ.Սչանկերը) 

Լոս-Անջելեսում և 26 Կապոշիի սարկոմայով հիվանդների մոտ (նկարագրել է Ա.Ֆրիդմանը) Նյու-

Յորքում: Տվյալ պացիենտների մոտ հայտնաբերված իմունային խանգարումները թույլ տվեցին նոր 

հիվանդությունը 1982թ. անվանել Aquired Immune Deficiency Syndrome (ՁԻԱՀ): 

Հիվանդության առաջացումը համասեռամոլ զուգընկերների, սեռական բազմաթիվ կապեր 

ունեցողների և միևնույն ներարկիչից օգտվող թմրամոլների, ինչպես նաև հեմոֆիլիայով հիվանդների 

և դոնորական արյան ռեցիպիենտների մոտ թույլ է տվել ենթադրել հիվանդության ինֆեկցիոն 

ծագման մասին և անվանել այն «XX-րդ դարի ժանտախտ»: Սկզբնական շրջանում ընդունված 

կարծիքը վարակի միայն սեռական ուղիով փոխանցման վերաբերյալ հերքվեց, քանի որ գրանցվում 

էին նաև նորածինների հիվանդացության դեպքեր: Հետագայում հաստատվեց նաև, որ ՄԻԱՎ 

փոխանցվում է օրգանիզմի հեղուկներով (արյուն, սպերմա, հեշտոցի արտադրուկ, մայրական կաթ և 

այլն): 

1983թ. Փարիզի Լ.Պաստերի անվան ինստիտուտի Լ.Մոնտանյեի անունը կրող 

լաբորատորիայում Ֆ.Բառե-Սինուսին կոլեգաների հետ և ԱՄՆ-ում քաղցկեղի Ազգային 

ինստիտուտում Ռ.Գալոն հիվանդից անջատել են մի վիրուս, որը հանդիսացել է լիմֆոտրոպ 

ռետրովիրուսներից մեկը («LAP/HTLV-VIII»): Տարիներ անց` 1986թ. վիրուսների տոքսոնոմիայի 

Միջազգային կոմիտեի կողմից այն ճանաչվել է HIV: Ֆ.Կլավելն Արևմտյան Աֆրիկայից եկած 

(Սենեգալ) ՄԻԱՎ-ով հիվանդից անջատել է նախորդին շատ նման վիրուս, որը կոչել է HIV-2, որը շատ 

նման է կապիկների 4-րդ տիպի ռետրովիրուսին (SIV): Այն կապիկների մոտ առաջացնում է իմուն 

անբավարարություն, բայց նրանց համար մահացու չէ: Էվոլյուցիոն կարգով ՄԻԱՎ-2 նախորդել է 

ՄԻԱՎ-1: 1984թ. ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման նպատակով կիրառվեցին շճաբանական և ՊՇՌ 

մեթոդներ: Նույն թվականին օգտագործվեց առաջին հակավիրուսային դեղամիջոցը` ազիդոթիմիդինը 
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(ԱԶԹ): ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ պրոբլեմի կարևոր փուլ է համարվում Դ.Հոի կողմից մշակված 

հակառետրովիրուսային կոմբինացված թերապիայի մեթոդը (տրիթերապիա»)  և ռեկոմբինանտ 

վակցինայի էքսպերիմենտալ տարբերակի ստեղծումը: 1987թ. ԱՀԿ հայտարարեց ՁԻԱՀ դեմ պայքարի 

համաշխարհային ծրագրի մասին` Առողջապահության Միջազգային Ասամբլեան ընդունեց ՁԻԱՀ դեմ 

պայքարի համաշխարհային մարտավարությունը: 1989թ. հիվանդությունը ՁԻԱՀ վերանվանվեց 

ՄԻԱՎ վարակի, իսկ ՁԻԱՀ անվանվում է հիվանդության վերջին փուլը: 

Էթիոլոգիա 

ՄԻԱՎ վիրուսը պատկանում է ՌՆԹ պարունակող ռետրովիրուսների ընտանիքին, 

լենտիվիրուսների (դանդաղ ընթացող վիրուսների) ենթաընտանիքին: Հասուն վիրիոններն ունեն 

սֆերիկ ձև և 100-140 նմ տրամագիծ: Արտաքին թաղանթը, որը գոյանում է տիրոջ բջջի թաղանթից, 

պարունակում է վիրուսային սպիտակուցներ գլիկոպրոտեիններ (gp)` տրանսմեմբրանային (gp 41) և 

արտաքին (gp 120): Երկու սպիտակուցներն էլ անվանում են «թաղանթային» (gp 160), որոնց միջոցով 

վիրուսը կպչում է թիրախ-բջջի թաղանթին: Ներքին կառուցվածքը` նուկլեոիդը, շրջապատում է 

մատրիքսային հենքը, որը կազմված է p17 սպիտակուցով: Միջուկի սեփական թաղանթը 

ներկայացված է «միջուկային» p24 սպիտակուցով: Նուկլեոիդի ներսում առկա են ՌՆԹ 2 թել և 

ֆերմենտներ, այդ թվում հետադարձ տրանսկրիպտազա (p51), ինտեգրազա (p32) և պրոտեազա (p11): 

ՄԻԱՎ գենոմը պարունակում է 3 հիմնական գեն` gag, env, pol: Gag գենը կոդավորում է ներքին 

սպիտակուցների առաջացումը (p 17/18, 24/26, 55/56), env գենը` թաղանթի սպիտակուցները (gp 41/36, 

120/105, 160/140), pol գենը` ֆերմենտների համակարգը, ներառելով հետադարձ տրանսկրիպտազան, 

ինտեգրազան և պրոտեազան: 

ՄԻԱՎ վարակը գեներով և  անտիգեններով համասեռ չէ, առանձնացնում են ՄԻԱՎ-1 և ՄԻԱՎ-

2: ՄԻԱՎ-1 հանդիսանում է պանդեմիկ վիրուս, ավելի հաճախ է հանդիպում Հյուսիսային 

Ամերիկայում և Եվրոպայում: ՄԻԱՎ-2 համարվում է էնդեմիկ վիրուս և առավել հաճախ հանդիպում է 

Արևմտյան Աֆրիկայում, սակայն շատ շրջաններում արձանագրվում են երկու տիպի վիրուսներն էլ: 

ՄԻԱՎ-1 վարակման դեպքում կյանքի տևողությունը 10-12 տարի է, ՄԻԱՎ-2` 20-25 տարի և ավելի: 

Վիրուսը համեմատաբար կայուն է արտաքին միջավայրում, չորացած վիճակում պահպանվում 

է մեկ շաբաթ, խոնավ միջավայրում` 3-4 շաբաթ: Հարուցիչը քայքայվում է 56օC` 30 րոպեում, իսկ 

եռացնելիս` 1-5 րոպեում: Ոչնչանում է ժամանակակից սերնդի մի շարք ախտահանիչ լուծույթների 

ազդեցությունից (3% և 6% պերօքսիդ, 70o սպիրտ, 0,5% նատրիումի հիպոքլորիդ, 5% լիզոլ): 

Համեմատաբար կայուն է իոնիզացնող, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և - 700  C սառեցման 

նկատմամբ:  
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Համաճարակաբանություն 

Վարակի աղբյուր են հանդիսանում կլինիկական տարբեր ձևերով հիվանդները: Փոխանցման 

մեխանիզմը արյունակոնտակտային է (հեմոպերկուտան), փոխանցման ուղիները` սեռական, 

պարենտերալ և վերտիկալ: Վերտիկալ փոխանցման (մորից պտղին) վարակումը տեղի է ունենում 

տրանսպլացենտար, ինտրանատալ (վիրուս պարունակող պտղաջրերի միջոցով), ինչպես նաև 

պոստնատալ (կրծքի կաթի միջոցով): Փոխանցման գործոններ են հանդիսանում արյունը, 

սերմնահեղուկը, հեշտոցային արտազատուկը, կրծքի կաթը: Ընկալունակությունը բարձր է, 

հնարավոր է գենետիկորեն դետերմինացված: ՄԻԱՎ վարակի զարգացման առումով տարբերում են 

ռիսկի խմբեր և գործոններ: Ռիսկի խումբը ներառում է հոմո- և բիսեքսուալներին, ներարկային 

թմրամոլներին և անկանոն սեռական կապեր ունեցող անձանց, արյան և տրանսպլանտատների 

ռեցիպիենտներին, հեմոֆիլիայով հիվանդներին, ՄԻԱՎ վարակված կանանցից ծնված երեխաներին:  

Սեռական ուղիով վարակման դեպքում ռիսկի գործոններն են`արյան առկայությունը սեռական 

հարաբերության ժամանակ, միզասեռական տրակտի ոչ սպեցիֆիկ հիվանդությունները, 

հոմոսեքսուալ սեռական կապը: Պարենտերալ վարակման դեպքում ռիսկի գործոններն են 

ներերակային միջամտությունների բարձր հաճախականությունը, արյան փոխներարկումը, 

էնդոսկոպիկ հետազոտությունները և էքստրակորպորալ դետոքսիկացիայի մեթոդների կիրառումը: 

Վերտիկալ ճանապարհով վարակման գործոն է հղիության պաթոլոգիան, փոփոխությունները մոր 

իմունային ստատուսում, քրոնիկ հիվանդությունների առկայությունը մոր մոտ, հղիության վաղ 

ժամկետը, gp120 տիպի ՄԻԱՎ-չեզոքացնող հակամարմինների բացակայությունը, որոնք 

պաշտպանում են պտուղը վարակումից: 

Երեխաների ՄԻԱՎ վարակումը 70-80% դեպքերում տեղի է ունենում պերինատալ: 

Սեզոնայնություն և պարբերականություն չի նկատվում:  

Պաթոգենեզ  

Բնական ուղիով վարակման դեպքում մուտքի դռներ են հանդիսանում սեռական օրգանների 

և/կամ ուղիղ աղու լորձաթաղանթը: Վիրուսը տարածվում է լիմֆոգեն, թափանցում արյան մեջ, 

այնուհետև տարբեր օրգաններ և հյուսվածքներ: Արտիֆիցիալ (արհեստական) վարակման դեպքում 

(փոխներարկումներ, սրսկումներ) վիրուսն անմիջապես թափանցում է արյան մեջ, ինչն ազդում է 

վարակի ընթացքի վրա: ՄԻԱՎ համար թիրախ են հանդիսանում այն բջիջները, որոնց թաղանթի 

մակերեսին առկա են CD4+ ընկալիչներ: Դրանք են լիմֆոցիտները (T-հելպերներ), մակրոֆագերը, 

ինչպես նաև B-լիմֆոցիտների որոշ կլոնները, Լանգերհանսի էպիդերմալ բջիջները, ավշային 

հանգույցների ֆոլիկուլյար դենդրիտային բջիջները և ԿՆՀ որոշ բջիջները (նեյրոգլիա): 

Վիրուսի ներթափանցումը թիրախ բջջի մեջ տեղի է ունենում 2 փուլով՝ ֆիքսացիա և 

միաձուլում: Վիրուսի մակերեսային gp120 միանում է թիրախ բջջի CD4+ ընկալիչին: Բջջի 
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քեմոկինային կոռեցեպտորների (CCR5, CxCR4) և gp41 միջև կապը ապահովում է վիրուսի և բջջի 

թաղանթների միաձուլումը, տեղի է ունենում վիրուսի ազատում արտաքին թաղանթից և 

նուկլեոկապսիդի պենետրացիա բջջի մեջ (էնդոցիտող): Հետադարձ տրանսկրիպտազա ֆերմենտի 

(ՀՏ) միջոցով վիրուսի ՌՆԹ թելերից կառուցվում է ԴՆԹ, իսկ ՀՏ-ռևերտազան ԴՆԹ թելը 

կրկնապատկում է: Ինտեգրազայի օգնությամբ տեղի է ունենում վիրուսային ԴՆԹ ինտեգրացիա 

տիրոջ բջջի գենոմի մեջ, առաջացնելով պրովիրուս: Պրովիրուսի ձևով ոչ ակտիվ բջիջում ՄԻԱՎ 

վարակը կարող է պահպանվել տարիներով: Լիմֆոցիտի ակտիվացիայի դեպքում, ինֆեկցիոն կամ այլ 

անբարենպաստ գործոնների ազդեցության հետևանքով (իոնիզացնող ճառագայթում, 

հիպերանտիգենային խթանում, ալերգիզացիում) տեղի է ունենում տրանսկրիպցիա և վիրուսի 

կոմպոնենտների սինթեզ: Պրոտեազա ֆերմենտի մասնակցությամբ պոլիպեպտիդային շղթան 

մասնատվում է առանձին սպիտակուցների: Արտաքին թաղանթի կառուցման համար վիրուսը 

օգտագործում է տիրոջ բջիջների թաղանթը, ինչը բերում է բջիջների քայքայման: 

Նոր ձևավորված վիրուսները բողբոջման եղանակով դուրս են գալիս թիրախ բջջից (վիրիոն): 

Դրանք լիարժեք վիրուսներ են և ախտահարում են բազմաթիվ նոր բջիջներ: Վնասված թաղանթներով 

բջիջները կպչում են իրար` առաջացնելով սինտիցիումներ, որտեղ բջջի կյանքի տևողությունը չի 

գերազանցում 3-7 օր: Սա T4+ լիմֆոցիտների քայքայման հիմնական մեխանիզմն է: 

Հարուցիչների բազմացումը բերում է T-հելպերների քանակի իջեցմանը, ինչով 

պայմանավորված է լիմֆոպենիան, իջնում է T4/T8 գործակիցը (1,8-0,3): Լիմֆոցիտների հելպերային և 

կոորդինացնող ֆունկցիայի իջեցումը բերում է իմունիտետի բոլոր օղակներում խանգարումների: 

Խանգարվում է լիմֆոկինների (IL-2, IL-1) և ուռուցքի նեկրոտիկ գործոնի (ՈւՆԳ) նորմալ 

արտադրումը: Դրանք արտադրվում են անընդհատ, ազդելով իմունիտետի կենտրոնական օրգանների 

(ոսկրածուծ, թիմուս) վրա,որն առաջացնում է տենդ, սակավարյունություն, քաշի կորուստ: 

Ինտերլեյկին-6 ազդեցության տակ տեղի է ունենում B-լիմֆոցիտների պոլիկլոնալ ակտիվացիում` 

բերելով հիպերգամմագլոբուլինեմիայի, շրջանառող իմունային կոմպլեքսների և 

աուտոհակամարմինների (հակալիմֆոցիտար) քանակի աճին, B-բջջային լիմֆոմայի առաջացմանը: 

Խանգարվում է սպեցիֆիկ հակամարմինների արտադրությունը բակտերիալ և վիրուսային 

անտիգենների նկատմամբ, ինչը նպաստում է ռեցիդիվող օպորտունիստական ինֆեկցիաների 

միացմանը:  

Թուլանում է իմուն հսկողությունը պայմանական պաթոգեն ֆլորայի և ուռուցքային աճի 

հանդեպ: Հաշվի պետք է առնել նաև ՙհիշողության՚ T-լիմֆոցիտների քայքայումը, որի պատճառով 

հիվանդը նույն հիվանդությամբ հիվանդանում է մի քանի անգամ: Մոնոցիտները և մակրոֆագները 

նպաստում են անտիգենի տարածմանը, իջնում է մակրոֆագերի անտիգեն պրեզենտացնող 

ֆունկցիան: 
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T4+ լիմֆոցիտների քանակի իջեցումը ուղեկցվում է վիրուսի ռեպլիկացիայի արագացմամբ, 

ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ տարբեր վարակիչ հիվանդությունների և ուռուցքների 

զարգացման համար: Զարգանում է ինֆեկտո-ՁԻԱՀ կամ օնկո-ՁԻԱՀ:  

Գոյություն ունեն վիրուսի նեյրոտրոպ շտամներ, որոնք չեն ազդում լիմֆոցիտների վրա, այլ 

ախտահարում են ԿՆՀ բջիջները` միկրոգլիան, աստրոցիտները: Դրանք արտադրում են տոքսիկ և 

բորբոքային ազդեցության ինտերլեյկիններ (IL-6, ՈւՆԳ), ինչը բերում է նեյրո-ՁԻԱՀ զարգացմանը, որը 

չի ուղեկցվում իմունոդեֆիցիտով:  

Պաթոգենեզի առանձնահատկությունները երեխաների մոտ 

Իմունաբանական առանձնահատկություններն են` 

 իմունիտետի B-համակարգի վաղ անբավարարությունը` համեմատած T-բջջային օղակի 

հետ, ինչի հետևանքով  գերակշռում են բակտերիալ ռեցիդիվող ինֆեկցիաները 

 հիպերգամմագլոբուլինեմիայի և շրջանառող իմունային կոմպլեքսների աճի հետ մեկտեղ 

անհաս երեխաների մոտ դիտվում է հիպոգամմագլոբուլինեմիա 

 բացակայում է ուղղակի կապը CD4 բջիջների և ՁԻԱՀ փուլի զարգացման միջև 

 դանդաղեցված տիպի գերզգայունության մաշկային ռեակցիան ունի ավելի քիչ 

ախտորոշիչ նշանակություն, քան մեծահասակների մոտ 

 

Պաթոգենետիկ այլ առանձնահատկություններն են` 

 բնորոշ է ՄԻԱՎ-էմբրիո- և ֆետոպաթիաների զարգացումը (դիսմորֆ համախտանիշ, 

պսիխոմոտոր զարգացման դանդաղում, հյուծվածություն) 

 վիրուսի անմիջական ազդեցությունն ուղեղային հյուսվածքի, թիմուսի բջիջների և 

լիմֆոռետիկուլյար համակարգի բջիջների վրա 

 բժշկական միջամտությունների (պարենտերալ սնուցում, թոքերի մեխանիկական 

վենտիլյացիա) բացասական ազդեցությունը ՄԻԱՎ վարակով երեխաների կյանքի 

տևողության վրա 

 օպորտունիստական որոշ վարակների ընթացքի առանձնահատկությունները (Էպշտեյն-

Բառ վիրուսն առաջացնում է ինտերստիցիալ թոքաբորբ) 

 չճշտված պաթոգենեզով ախտահարումների առաջացումը (արտերիոպաթիաներ, 

կարդիոպաթիաներ, նեֆրոպաթիաներ, թրոմբոցիտոպենիա) 

 

Կլինիկա 

ՄԻԱՎ վարակն ունի դանդաղ ընթացք, երկարատև լատենտ շրջան: Հիվանդության սկզբում 

բացակայում են պաթոգնոմոնիկ ախտանիշները, այդ պատճառով ախտորոշումը դժվարացած է:  

Հիվանդության շրջաններն էն` 
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I. ինկուբացիոն 

II. սուր ՄԻԱՎ վարակ 

III. լատենտ 

 Պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա (ՊԳԼ) 

IV. սիմպտոմատիկ 

V. ՁԻԱՀ 

Դասակարգում (CDC, 1994) 

Այն հիմնվում է 2 ցուցանիշների գնահատման վրա` 

1. հիվանդության շրջանների (A, B, C փուլեր) 

2. CD4+ բջիջների քանակի (1, 2, 3) 

 

 

T4+ 

լիմֆոցիտների 

քանակը 1 մկլ-ում 

Կլինիկական փուլերը 

A B C 

Սուր ՄԻԱՎ 

վարակ, լատենտ 

ՊԳԼ 

սիմպտոմատիկ ՁԻԱՀ 

> 500 A1 B1 C1 

200 - 499 A2 B2 C2 

< 200 A3 B3 C3 

 

ՁԻԱՀ ինդիկատոր վիճակ (A3, B3, C1, C2, C3) 

Ինկուբացիոն շրջանը տևում է վարակումից մինչև ՄԻԱՎ վարակի առաջին ախտանիշը` 2-3 

շաբաթից մինչև 3 ամիս, հազվադեպ՝ մինչև 6 ամիս: Այդ շրջանում հիվանդը վարակիչ չէ (վիրուսը 

գտնվում է բջիջներում` T4+ լիմֆոցիտներ, մակրոֆագեր), սակայն վարակումը հնարավոր է 

օրգանների փոխպատվաստման և արյան մեծ ծավալների փոխներարկման դեպքում: Սա 

շճաբացասական շրջան է (ԻՖԱ ̔-՚), սակայն վիրուսի ԴՆԹ հայտնաբերվում է ՊՇՌ մեթոդով: 

A փուլն ընդգրկում է հետևյալ շրջանները` 

I. աուր ՄԻԱՎ վարակի շրջան  

II. լատենտ (անախտանշան) շրջան 

III. պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա 

Սուր ՄԻԱՎ վարակը տևում է մի քանի օրից մինչև 2-3 շաբաթ: Կարող է ընթանալ ասիմպտոմ 

կամ բազմապիսի ախտանիշներով: Այս շրջանի ի հայտ գալը համարվում է վատ պրոգնոստիկ նշան: 

Առավել հաճախ այս փուլն ընթանում է մոնոնուկլեոզանման համախտանիշով (տենդ, 
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լիմֆադենոպաթիա, ֆարինգիտ, հեպատոսպլենոմեգալիա, տոնզիլիտ): Արյան մեջ կարող են 

հայտնաբերվել ատիպիկ մոնոնուկլեարներ: Կարող է դիտվել ̔գրիպանման՚ համախտանիշ: 

Սա հիմնականում շճաբացասական շրջան է (ԻՖԱ ՙ-՚), սերոկոնվերսիան դիտվում է ավելի ուշ` 1-

1,5 ամիս անց: Ախտորոշումը կատարում են ռետրոսպեկտիվ: Սակայն հիվանդության այս շրջանում 

հնարավոր է որոշել ՄԻԱՎ p 24 անտիգենը, հայտնաբերել CD4+ հելպերների քանակի անցողիկ 

իջեցում և CD8+ լիմֆոցիտների բարձրացում:  

Լատենտ շրջանը տևում է մի քանի ամսից մինչև 7-10 տարի: Անախտանիշ փուլի տևողությունը 

կախված է վիրուսի շտամից, հիվանդի իմունային վիճակից և ուղեկցող հիվանդություններից: Սա 

շճադրական շրջան է (ԻՖԱ ̔+ ՚): 

Առանձնացնում են` 

 առաջնային լատենտ շրջան (սուր ՄԻԱՎ շրջանի բացակայության դեպքում) 

 երկրորդային լատենտ (զարգանում է սուր շրջանից հետո) 

 

Չնայած նյարդային համակարգի ախտահարման կլինիկական նշանների բացակայությանը, 

գլխուղեղում նկատվում է ՄԻԱՎ մեծ կոնցենտրացիա` հիվանդների 45% մոտ արյան շիճուկում 

հայտնաբերում են հիմնական սպիտակուցի` միելինի քայքայման արգասիքները, ինչը բնորոշում է 

դեմիելինիզացնող պրոցեսը:  

Պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիան դիտվում է հիվանդների 30% մոտ: 

Պերսիստող է, քանի որ տևում է 3 ամսից ավելի, մոտ 2-3 տարի: Կարող է ընթանալ առանց 

արտահայտված կլինիկական ախտանիշների և հայտնաբերվում է պատահական: Սա շճադրական 

փուլ է, բնորոշվում է վիրուսի ակտիվ ռեպլիկացիայով, հիվանդը հատկապես վարակիչ է: Ընդհանուր 

թուլությունը, սուբֆեբրիլիտետի ֆոնի վրա (երբեմն մինչև 390C և բարձր), մեծանում են պերիֆերիկ 

(մակերեսային) և խորանիստ ավշային հանգույցները մինչև 5 սմ: Գեներալիզացված է եթե 

միաժամանակ մեծանում են լիմֆատիկ հանգույցները ոչ հարակից 2 և ավելի լիմֆատիկ խմբերում 

(պարանոցային, անութային, վեր- և ենթաանրակային, արմնկային): Աճուկային հանգույցների 

մեծացումը հաշվի չի առնվում: Հանգույցները շարժուն են, էլաստիկ, անցավ, ծածկող մաշկը 

փոփոխված չէ: Դրանց կոնսիստենցիան մեկ տարվա ընթացքում տատանվում է կախված 

հիվանդության փուլից՝ սկզբում փափուկ են, խմորանման, այնուհետև պնդանում են և չափերով 

փոքրանում: Մանր պինդ ավշային հանգույցների գերակշռումը, ինչպես նաև 

հեպատոսպլենոմեգալիան հանդիսանում են անբարենպաստ ելքի նշան: 

B փուլը սիմպտոմատիկ, երկրորդային հիվանդությունների շրջանն է, տևում է 2-3 տարի: 

Պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիայի երևույթներին միանում են արտահայտված 

ընդհանուր թուլությունը, աշխատունակության իջեցումը, մարմնի քաշի կորուստը, 1 ամիս և ավել 

տևող լուծը, տենդը կամ գիշերային քրտնարտադրությունը, հեպատոսպլենոմեգալիան: Այս շրջանում 
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դիտվում է բազմաթիվ օպորտունիստական հիվանդությունների միացում: Հատկապես առաջացվում 

են պայմանական պաթոգեն հարուցիչներով: Գերակշռում է մաշկի, լորձաթաղանթների (բերանի 

խոռոչ) ախտահարումը: Ունեն ռեցիդիվող ընթացք, տարածման հակում, դժվար են ենթարկվում 

բուժման (գոտևորող որքին, ռեցիդիվող հասարակ հերպես, կանդիդոզ, լեզվի մազավոր լեյկոպլակիա, 

սեբորեային էկզեմա, ցիտոմեգալովիրուսային պարօտիտ և այլն): 

C փուլ` ՁԻԱՀ, տերմինալ փուլն ավարտվում է մահով: Այս փուլի տևողությունը կախված է 

վիրուսի շտամից, ուղեկցող վարակներից, հիվանդի իմունային վիճակից, անցկացվող բուժումից: 

Միանում են ՁԻԱՀ-ինդիկատոր հիվանդությունները, որոնց առկայությունը վկայում է ՁԻԱՀ մասին, 

անգամ` առանց լաբորատոր հաստատման: Այն հաճախ շճաբացասական է, քանի որ աճող 

իմունոդեֆիցիտի պատճառով հակամարմինների (ԻՖԱ ՙ-՚) քանակն արյան մեջ իջնում է, իսկ 

վիրուսային ծանրաբեռնվածությունն` աճում: 

«ՁԻԱՀ դեպք» կամ «ՁԻԱՀ-հիվանդ» համարվում է անհայտ էթիոլոգիայի իմունոդեֆիցիտով 

պացիենտը (բացառությամբ դեղորայքային իմունոդեֆիցիտը, բնածին իմունոպաթոլոգիան, 

ճառագայթումը), որի մոտ հայտնաբերված է մեկ կամ մի քանի ՁԻԱՀ-ինդիկատորային 

հիվանդություն:  

Պերսիստող իմունոսուպրեսիայի ֆոնի վրա զարգանում են ծանր հարաճող հիվանդություններ, 

որոնք չեն հանդիպում նորմալ իմունային համակարգ ունեցող անձանց մոտ: Սրանք այն 

հիվանդություններն են, որոնք ԱՀԿ բնորոշում է որպես ՁԻԱՀ-մարկերային (ինդիկատորային) 

հիվանդություններ: 

ՁԻԱՀ-ինդիկատորային հիվանդությունների հարուցիչների դասակարգում` 

Պարզագույններ` 

  Toxoplasma gondii 

  Ysospora belli 

  Cryptosporidium spp 

  Pneumocystis carinii 

Սնկեր` 

  Candida albicans 

  Cryptococcus neoformans 

  Histoplasma capsulatum 

  Coccidioides immitis 

Մանրէներ` 

  Salmonella spp 

  Mycobacterium avium complex 

  Mycobacterium tuberculosis 
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Վիրուսներ` 

  Herpes simplex 

  Cytomegalovirus hominis 

  

ՁԻԱՀ-ինդիկատորային հիվանդությունները բաժանվում են երկու խմբի: Առաջին խումբը 

ներառում է այն հիվանդությունները, որոնք դիտվում են միայն ծանր իմունոդեֆիցիտի ժամանակ 

(CD4 լիմֆոցիտները 200-ից ցածր 1 մկլ) և այդ պատճառով կլինիկորեն ախտորոշում են «ՁԻԱՀ» 

նույնիսկ anti-HIV կամ ՄԻԱՎ անտիգենների բացակայության դեպքում: Դրանք են` կերակրափողի, 

շնչափողի, բրոնխների կանդիդոզը, արտաթոքային կրիպտոկոկոզը, կրիպտոսպորիդիոզը մեկ ամսից 

ավելի լուծով, տարբեր օրգանների (բացառությամբ լյարդի, փայծաղի և ավշային հանգույցների մեկ 

ամսեկանից բարձր տարիքի հիվանդների մոտ) ցիտոմեգալովիրուսային ախտահարումը, Կապոշիի 

գեներալիզացված սարկոման և գլխուղեղի առաջնային լիմֆոման (60 տարեկանից ցածր տարիքի 

անձանց մոտ), լիմֆոցիտար ինտերստիցիալ թոքաբորբը և/կամ թոքային լիմֆոիդ հիպերպլազիան 

(մինչև 12 տարեկան երեխաների մոտ), ատիպիկ միկոբակտերիաներով հարուցված սերմնացրված 

ինֆեկցիան արտաթոքային տեղակայումով կամ մաշկի, ավշային հանգույցների (պարանոցային և 

թոքերի հարարմատային) ախտահարումով (թոքերի ախտահարմանը զուգահեռ), պնևմոցիստային 

թոքաբորբը, հարաճող բազմաօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիան, գլխուղեղի տոքսոպլազմոզը մեկ 

ամսեկանից բարձր տարիքի երեխաների մոտ: 

Երկրորդ խումբ են կազմում այն հիվանդությունները, որոնք կարող են զարգանալ ինչպես ծանր 

իմունոդեֆիցիտի ֆոնի վրա, այնպես էլ առանց դրա, այս պատճառով «ՁԻԱՀ» ախտորոշումը 

լաբորատոր հաստատում է պահանջում: Դրանք են` համակցված կամ ռեցիդիվող բակտերիալ 

վարակները մինչև 13 տարեկան երեխաների մոտ (2 տարվա ընթացքում 2 դեպքից ավելի)` 

սեպտիցեմիա, թոքաբորբ, մենինգիտ, ոսկրերի և հոդերի ախտահարումներ, հեմոֆիլային ցուպիկով և 

ստրեպտոկոկերով հարուցված աբսցեսները, սերմնացրված կոկցիդիոմիկոզը (արտաթոքային 

տեղակայմամբ), սերմնացրված հիստոպլազմոզն արտաթոքային տեղակայումով, ՄԻԱՎ-

էնցեֆալոպաթիան (ՄԻԱՎ-դեմենցիա, ՁԻԱՀ-դեմենցիա), իզոսպորոզը մեկ ամսից ավելի տևող լուծով, 

Կապոշիի սարկոման յուրաքանչյուր տարիքի անձանց մոտ, գլխուղեղի առաջնային լիմֆոման 

յուրաքանչյուր տարիքի անձնանց մոտ, B-բջջային այլ լիմֆոմաները (բացառությամբ Խոջկինի 

հիվանդության) կամ անհայտ ծագման լիմֆոմաները` մանր բջջային լիմֆոմաները (Բերկիտի 

լիմֆոմա), իմունոբլաստային սարկոմաները (իմունոբլաստային, խոշոր, բջջային, դիֆուզ 

հիստիոցիտար դիֆուզ չդիֆերենցված), ատիպիկ սերմնացրված միկոբակտերիոզը մաշկի, 

պարանոցային կամ հարարմատային ավշային հանգույցների ախտահարումով, արտաթոքային 

տուբերկուլոզը (ներքին օրգանների ախտահարումով), սալմոնելոզային ռեցիդիվող սեպտիցեմիան, 

ՄԻԱՎ-հյուծախտը:  
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Այս բոլոր հիվանդություններն ընթանում են մեկ կամ մի քանի օրգանի և համակարգի 

ախտահարումով (գլխուղեղ, թոքեր, լյարդ, ստամոքս-աղիքային համակարգ) և ունեն հարաճող, 

կյանքին սպառնացող ընթացք: Իմունոկոմպետենտ բջիջների քանակի իջեցմանը զուգահեռ 

հիվանդությունն անցնում է ՁԻԱՀ փուլի: Ամենից հաճախ մահվան պատճառ հանդիսանում է 

կրիպտոկոկային մենինգոէնցեֆալիտը, պնևմոցիստային թոքաբորբը, գեներալիզացված 

ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիան, խառը էթիոլոգիայի սեպսիսը (վիրուսա-բակտերիալ-սնկային), 

Կապոշիի գեներալիզացված սարկոման, թոքերի կավերնոզ տուբերկուլոզը: 

Բերանի խոռոչի և ըմպանի լորձաթաղանթի ախտահարումները նկատվում են ՄԻԱՎ 

վարակակիրների 50% մոտ (ՁԻԱՀ փուլում` 80% մոտ), զարգանում են կանդիդոզի տարբեր ձևեր, 

Կապոշիի սարկոմա, հերպետիկ ախտահարումներ, մազավոր լեյկոպլակիա, նեկրոտիկ 

պերիոդոնտիտ: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարման դրսևորումներից կամ 

բարդություններից է խոցերի առաջացումը, որը դիտվում է հիվանդների մոտ 15% մոտ: Խոցերի 

առաջացման պատճառ կարող են լինել սնկերը, բակտերիաները, վիրուսները, 

նորագոյացությունները, քրոնիկ աֆթոզ ստոմատիտը, որոշ դեղամիջոցները: 

Սնկային ծագման խոցային ախտահարումներ հազվադեպ են հանդիպում և առաջանում են 

հիստոպլազմոզի, կրիպտոկոկոզի, ասպերգիլոզի կամ զիգոմիկոզի ժամանակ: Նեկրոտիկ գինգիվիտը 

և պերիդոնտիտը, որպես բակտերիալ վարակների բարդություն, հանդիպում է բավական հաճախ: 

Բնորոշ է ցավը, արյունահոսությունը, բերանի տհաճ հոտը: Խորն իմունային անբավարարության 

ժամանակ կարող է զարգանալ Mycoplasma salivarium, Enterobacter cloacae, Clostridia, Klebsiela, 

Pseudomonas հարուցիչներով պայմանավորված մեռուկացնող խոցային պերիոդոնտիտ: 

Լորձաթաղանթների խոցոտումով կարող են ընթանալ նաև հասարակ հերպեսի վիրուսով և 

ցիտոմեգալովիրուսով պայմանավորված ախտահարումները: Լիմֆոմայի և Կապոշիի սարկոմայի 

ժամանակ ևս հնարավոր է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա խոցերի առաջացում, իսկ սկվամոզ 

կարցինոմայի ժամանակ` նաև լնդերի խոցոտում: Ոչ սպեցիֆիկ խոցոտումներ առաջանում են 

կրկնվող աֆթոզ ստոմատիտի կամ խորը նեյտրոպենիայի ժամանակ: Աֆթաներ և կրկնվող աֆթոզ 

խոցեր հաճախ առաջանում են ՁԻԱՀ-ի ժամանակ: Խոցերը լինում են 1մմ-ից մինչև 1սմ, ցավոտ են, 

կարող են խանգարել խոսելիս և սնունդ կուլ տալիս, իսկ կերակրափողում տեղակայված բազմաթիվ 

խոցերը կարող են խոչընդոտել սննդի ընդունմանը: Բուժման ժամանակ արդյունավետ է հարմոնալ 

դեղամիջոցների տեղային կիրառումը կամ կորտիկոստերոիդների ոչ երկարատև ներքին ընդունումը: 

Բերանի խոռոչի կանդիդոզը սնկային վարակներից ամենահաճախ հանդիպողներից է, 

զարգանում է հիվանդնորի 40-60% մոտ: Candida ցեղի սնկերից ՄԻԱՎ վարակակիրների մոտ առավել 

հաճախ անջատվում է C.albicans (60-90% մոտ): Տարբերում են կեղծ-մեմբրանոզ, ատրոֆիկ, քրոնիկ 

հիպերպլաստիկ կանդիդոզ, նաև` անգուլյար խեյլիտ: Կեղծ-մեմբրանոզ կանդիդոզը (կաթնախտ) 
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լորձաթանթների սնկային ախտահարման առավել հաճախ հանդիպող ձևն է: Սկզբնական շրջանում 

լորձաթաղանթի հատվածները ստանում են ավելի մուգ գունավորում, ապա վրան առաջանում է 

սպիտակ փառ` վահանիկների ձևով, որոնք կարող են միանալ և առաջացնել լորձաթաղանթի 

ախտահարման մեծ տեղամասեր: Ախտաբանական պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել լեզուն, կարծր 

և փափուկ քիմքը, լնդերը, այտերը, նշիկները, ըմպանը: Վահանիկները հեշտությամբ հեռացվում են 

շպատելով, տեղում թողնելով արյունահոսող էրոզիաներ: Լեզվի ախտահարման դեպքում 

խանգարվում է համային զգացողությունը կամ բարձրանում է զգայնությունը կծու և տաք սննդի 

նկատմամբ: 

Անգուլյար խեյլիտի ժամանակ բերանի անկյուններում առաջանում են ճեղքեր և կարմրություն: 

Ատրոֆիկ կանդիդոզն արտահայտվում է վառ կարմիր ախտահարումների ձևով, որոնք 

տեղակայվում են հիմնականում կարծր քիմքի և լեզվի վրա, հնարավոր է լեզվի պտկիկների 

հարթեցում: Քրոնիկ հիպերպլաստիկ կանդիդոզն արտահայտվում է այտերի լորձաթաղանթի վրա 

սիմետրիկ տեղակայված կարմիր և սպիտակ բծերի առկայությամբ: 

Բուժման նպատակով ամենից արդյունավետ դեղամիջոցը դիֆլյուկանն է, որը նշանակվում է 

50մլգ/օր (առաջին օրը 100 մլգ) 7-14 օրվա ընթացքում: Օգտագործում են նաև նիզորալ 200-400մլգ/օր, 

կլոտրիմազոլ, իտրակոնզոլ, ամֆոտերիցին B: Արդյունավետ է դիֆլյուկանի և նիստատինի 

համակցումը: Բերանի խոռոչի և ըմպանի կանդիդոզի կանխարգելման նպատակով, արյան 1 մկլ CD4-

լիմֆոցիտների 50-ից ցածր քանակի դեպքում անհրաժեշտ է դիֆլյուկանի 100-200 մլգ, կամ նիզորալի 

200 մլգ ամենօրյա ընդունումը: 

Հիստոպլազմոզի ժամանակ բերանի խոռոչի լորձաթանթի վրա առաջանում են մակուլո-

պապուլյոզ ցան և պնդացած եզրերով գրանուլեմատոզ էնանթեմա, որը տեղակայվում է լեզվի, 

շրթունքների, լնդերի, փափուկ և կարծր քիմքի վրա: Բուժման համար առավել արդյունավետ են 

ամֆոտերիցինը և իտրակոնազոլը: 

Մազավոր լեյկոպլակիայով հիվանդների 98% մոտ հայտնաբերվում են ՄԻԱՎ նկատմամբ 

հակամարմիններ, այսինքն այս ախտահարումը գրեթե պարտադիր փաստում է ՄԻԱՎ վարակի 

առկայությանը: Մազավոր լեյկոպլակիայի զարգացումը սերտորեն առնչվում է լեզվի էպիթելային 

բջիջներում Էպշտեյն-Բառ վիրուսի ռեպլիկացիայի բարձր մակարդակի հետ: Բնորոշվում է լեզվի 

կողմնային մակերեսների միակողմանի կամ երկկողմանի ախտահարումով, որն ունենում է սպիտակ 

ծալքերի կամ արտափքումների տեսք: Դրանք կարող են տարածվել նաև լեզվի, մեջքի վրա: 

Հնարավոր է նաև այտերի լորձաթաղանթի ախտահարում: Հիվանդները սովորաբար գանգատներ չեն 

ունենում և հաճախ իրենք են պատահաբար հայտնաբերում նշված փոփոխությունները: 
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Ոչ Խոջկինյան լիմֆոման և Բերկիտի լիմֆոման հանդիպում են ՄԻԱՎ վարակակիրների 3% 

մոտ` հիվանդության ուշ փուլում: Բնորոշվում է B կամ T բջիջների չարորակ (B բջիջների)  

պրոլիֆերացիայով և կապված է զարգացող իմունային անբավարարության հետ: 

Բերկիտի լիմֆոման B բջջային ոչ Խոջկինյան լիմֆոմա է: Այս հիվանդության սկզբնական 

դրսևորումները հաճախ հայտնաբերվում են բերանի խոռոչում: Դա կարող է լինել լնդի վրա արագ 

աճող ուռուցք, որն ուղեկցվում է ոսկորի ալվեոլյար հատվածի դեստրուկցիայով: Հիվանդները 

գանգատվում են ցավից և ատամների շարժվելուց: 

Նյարդային համակարգի ախտահարումը կարող է արտահայտվել հիվանդության տարբեր 

փուլերում, այդ թվում նաև սուր ՄԻԱՎ վարակի և գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիայի  շրջանում: 

Այն պայմանավորված է վիրուսի ինչպես անմիջական ազդեցությամբ CD4 ընկալիչներ կրող 

նեյրոգլիայի և ԿՆՀ այլ բջիջների վրա, այնպես էլ օպորտունիստական և ՁԻԱՀ-ինդիկատորային 

հիվանդություններով: Ախտաբանական պրոցեսի հարաճն արտահայտվում է քրոնիկ հոգնածության 

համախտանիշով, նեյրոպաթիաներով և ՁԻԱՀ-դեմենցիայի զարգացումով հարաճումն էնցեֆալիտի 

պատճառով: Թուլամտությունը կարող է լինել միակ կլինիկական նշանը, սակայն հաճախ 

զուգակցվում է տարբեր հիվանդությունների հետ, ինչը պայմանավորված է իմունոդեֆիցիտով: 

Այժմ գործում է վերանայված դասակարգումը (ԱՀԿ, 2009թ.): 

ՄԻԱՎ վարակի վերանայված դասակարգումը մեծահասակների և դեռահասների մոտ ըստ ԱՀԿ 

(2009թ.) 

ՄԻԱՎ վարակի դասակարգումն ըստ իմունային անբավարարության աստիճանի (ԱՀԿ 2009թ.) 

 

Աննշան 

արտահայտված 

Չափավոր 

արտահայտված 

Խորացած Խիստ 

արտահայտված 

CD4+ > 500 

բջ/մկլ 

CD4+ 350-499 

բջ/մկլ 

CD4+ 200-349 

բջ/մկլ 

CD4+ < 200 

բջ/մկլ 

 

ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական փուլերի դասակարգումը (ԱՀԿ 2009 թ.) 

 

Սուր ՄԻԱՎ վարակ 

 անախտանշան ընթացք 

 սուր ռետրովիրուսային համախտանիշ 

 

Կլինիկական I փուլ 

 անախտանշան ընթացք 

 պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա 
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Կլինիկական II փուլ 

 սեբորեային դերմատիտ 

 անգուլյար խեյլիտ 

 բերանի խոռոչի կրկնվող խոցեր (վերջին 6 ամսվա ընթացքում` 2 կամ ավելի անգամ) 

 կրկնվող կամ տարածված գոտևորող որքին 

 վերին շնչուղիների կրկնվող վարակներ (6 ամսվա ընթացքում 2 կամ ավելի անգամ կրկնվող 

սինուսիտ, միջին ականջի բորբոքում, տոնզիլիտ, բրոնխիտ, ֆարինգիտ կամ տրախեիտ) 

 եղունգների սնկային ախտահարում 

 քորվող պապուլոզ ցան 

 

Կլինիկական III փուլ 

 բերանի խոռոչի մազավոր լեյկոպլակիա 

 մեկ ամսից ավելի շարունակվող անբացատրելի քրոնիկ լուծ 

 կրկնվող սնկային ստոմատիտ (6 ամսվա ընթացքում` 2 կամ ավելի անգամ) 

 ծանր բակտերիալ վարակներ (թոքաբորբ, պլևրայի էմպիեմա, պիոմիոզիտ, ոսկրերի կամ 

հոդերի վարակներ, մենինգիտ, բակտերեմիա) 

 սուր խոցանեկրոտիկ ստոմատիտ, գինգիվիտ կամ պերիոդոնտիտ 

 մեկ ամսից ավել շարունակվող անբացատրելի տենդ (ընդմիջվող կամ մշտական) 

 անբացատրելի սակավարյունություն (հեմոգլոբինը < 8 գ/%) կամ նեյտրոպենիա (<0,5*109/մմ3) 

 մեկ ամսից ավել շարունակվող անբացատրելի տրոմբոցիտոպենիա (<50*109/մմ3) 

 

Կլինիկական IV փուլ 

 թոքերի տուբերկուլոզ 

 արտաթոքային տուբերկուլոզ (բացառությամբ լիմֆադենիտի) 

 ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված հյուծվածություն (կախեքսիայի համախտանիշ) 

 Պնևմոցիստային թոքաբորբ 

 կրկնվող ծանր բակտերիալ թոքաբորբ (տարվա ընթացքում 2 կամ ավելի անգամ) 

 ցիտոմեգալովիրուային ռետինիտ (± կոլիտ) 

 հասարակ հերպեսի վիրուսով հարուցված հերպես (քրոնիկ կամ առնվազն 1 ամիս 

շարունակվող) 

 էնցեֆալոպաթիա 

 ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված նեֆրոպաթիա 

 ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված կարդիոմիոպաթիա 
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 հարաճող բազմաօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա 

 Կապոշիի սարկոմա և ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված այլ նորագոյացություններ 

 Տոքսոպլազմոզ 

 դիսեմինացված միկոզներ (կանդիդոզ, հիստոպլազմոզ, կոկցիդիոիդոմիկոզ) 

 կրիպտոսպորիդիոզ 

 կրիպտոկոկային մենինգիտ 

 ատիպիկ միկոբակտերիաներով հարուցված դիսեմինացված վարակներ 

 

Ախտորոշում 

ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշիչ կլինիկական չափանիշներն են («Բանգի չափանիշներ»)` 

 բնորոշ համաճարակաբանական անամնեզ 

 գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա 

 մարմնի քաշի հարաճուն կորուստ (մինչև 10%) 

 մեկ ամսից ավելի տևող անբացատրելի լուծ 

 մեկ ամսից ավելի տևող տենդ(կայուն կամ ընդմիջվող) 

 գեներալիզացված բակտերիալ, վիրուսային, սնկային, պրոտոզոային, պարազիտար 

հիվանդություններ 

 ՁԻԱՀ-ինդիկատորային հիվանդությունների առկայություն 

 օպորտունիստական վարակների առկայություն 

 լիմֆոցիտար ինտերստիցիալ թոքաբորբի առկայություն, դիսմորֆ համախտանիշ, պարօտիտ, 

կարդիոպաթիաներ, արտերիոպաթիաներ 

 

Երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի մասին կարելի է մտածել ախտորոշիչ չորս նշանի, իսկ 

մեծահասակների մոտ` երեք նշանի առկայության դեպքում:  

Բոլոր ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդները պետք է գտնվեն բժշկական հսկողության տակ: 

Իմունաբանական և վիրուսաբանական հետազոտությունները պետք է հասանելի լինեն բոլոր 

հիվանդներին: 

Լաբորատոր ախտորոշման հիմնական մեթոդ է հանդիսանում վիրուսի նկատմամբ գումարային 

հակամարմինների հայտնաբերումը ԻՖԱ մեթոդով: ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հակամարմիններն ի 

հայտ են գալիս վարակումից հետո երեք ամսվա ընթացքում վարակվածների 95% մոտ: ԻՖԱ մեթոդը 

հանդիսանում է սկրինինգային, ունի բարձր զգայունություն: Դրական արդյունքի դեպքում 

հետազոտությունը կատարում են կրկնակի, ևս մեկ դրական պատասխանի դեպքում շիճուկը 

հետազոտում են իմունային բլոտինգի մեթոդով, որը թույլ է տալիս հաստատել ԻՖԱ մեթոդով 

ստացած արդյունքի սպեցիֆիկությունը: Իմունային բլոտինգի հիմքում ընկած է վիրուսի որոշակի 
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սպիտակուցների (gp41, gp120, gp160) նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերումն ,որը ունի 

բարձր յուրահատկություն: Վիրուսի այլ սպիտակուցների նկատմամբ հակամարմինների 

հայտնաբերման դեպքում պատասխանը համարվում է կասկածելի: Այդպիսի անձանց անհրաժեշտ է 

ևս մեկ ամգամ կրկնակի հետազոտել 3 և 6 ամիս անց: ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հակամարմինների 

բացակայությունը նշանակում է, որ ԻՖԱ-ն եղել է կեղծ դրական: Իմունոբլոտինգի բացասական 

պատասխանի դեպքում մարդը համարվում է առողջ, հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն 

կիրառվում: 

Վերջին տարիներին վարակի կանխատեսման և ծանրության աստիճանի գնահատման համար 

վճռորոշ նշանակություն է ձերք բերել «վիրուսային ծանրաբեռնվածության» (ՎԾ) որոշումը, այսինքն 

ՌՆԹ պատճեների քանակի հայտնաբերումը պլազմայում ՊՇՌ մեթոդով: Հայտնաբերում են նաև 

վիրուսաբանական այլ մարկերներ` ՄԻԱՎ-անտիգենեմիա (p24), ՄԻԱՎ-վիրեմիա, ՌՆԹ և ԴՆԹ 

հայտնաբերում (որակական և քանակական): Ախտորոշման սպեցիֆիկ մեթոդներից բացի 

բավականին ինֆորմատիվ են իմունոլոգիական թեստերը, որոնք թույլ են տալիս որոշել վարակի 

փուլը: Որոշում են լիմֆոցիտների, CD4-լիմֆոցիտների (T-հելպերների) ընդհանուր քանակը, CD4/CD8 

հարաբերակցությունը, T-հելպերների սուբպոպուլյացիան (TH1 և TH2): TH1 պակասելը և TH2 

ֆենոտիպի ավելացումը հանդիսանում են անբարենպաստ ելքի նշան: Բացի այդ հայտնաբերում են 

իմունոպաթոլոգիկ պրոցեսի ոչ սպեցիֆիկ մարկերները` նեոպտերինի, α2-միկրոգլոբուլինի, 

թթվալաբիլ ինտերֆերոնի, ՈՒՆԳ և այլ ցիտոկինների կոնցենտրացիայի ավելացում: 

Բուժում 

ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների բուժումը, հսկողությունը, հետազոտումը կատարվում է ՁԻԱՀ 

կենտրոնի կողմից: Հոսպիտալիզացման ենթարկվում է ծանր հիվանդը մասնագիտացված 

ստացիոնարում` վերջինիս բացակայության դեպքում բուժում են ինֆեկցիոն ստացիոնարում, 

պահպանելով բոլոր սանիտարական նորմերը: Հիվանդների բուժման ընդհանուր սկզբունքը 

հիվանդության զարգացման կանխումը, օպորտունիստական վարակների վաղ հայտնաբերումը և 

բուժումն է: Կոմպլեքսային բուժումը ներառում է լիարժեք սնունդ, պոլիվիտամիններ, հիվանդների 

հոգեհուզական աջակցություն: 

Դեղորայքային բուժման սկզբունքներն են` 

1. էթիոտրոպ հակավիրուսային 

2. պաթոգենետիկ` 

  իմունային ստատուսի վերականգնում փոխարինող բուժման միջոցով 

  ՁԻԱՀ-ինդիկատորային և օպորտունիստական վարակների բուժում 

3. ախտանշանային բուժում 
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Էթիոտրոպ բուժումը ենթադրում է հակավիրուսային դեղամիջոցների նշանակում, որի 

նպատակն է վիրուսի ռեպլիկացիայի մեխանիզմների վրա ազդելը: Վերջին տարիներին մշակվել է 

ՄԻԱՎ վարակի կոմբինացված բուժում` «տրիթերապիա», որը ներառում է հետադարձ 

տրանսկրիպտազայի ինհիբիտորներ (երկու պրեպարատ) և պրոտեազների ինհիբիտորներ (մեկ 

պրեպարատ), որոնք ազդում են վիրուսի ռեպլիկացիան ապահովող հիմնական ֆերմենտների վրա:  

Համաձայն ԱՀԿ ցուցումների ՀՌՎ բուժումը սկսելու առաջնային չափանիշներն են՝ 

հիվանդության կլինիկական փուլը ու CD4+ բջիջների քանակը, իսկ ՎԾ կարող է դիտարկվել իբրև 

հավելյալ չափանիշ: 

ՀՌՎ բուժման ցուցանիծներն ըստ կլինիկական փուլերի և իմունաբանական ցուցանիշների 

ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական 

փուլերը 

CD4+ բջիջների 

քանակը 

Բուժման 

ցուցումները 

I < 200 բջ/մկլ Ցուցված է բուժում 

200 - 350 բջ/մկլ Առաջարկվում է բուժում 

II < 200 բջ/մկլ Ցուցված է բուժում 

200 - 350 բջ/մկլ Առաջարկվում է բուժում 

III 200 - 300 բջ/մկլ Ցուցված է բուժում 

IV Անկախ CD4 + բջիջների 

քանակից 

Ցուցված է 

բուժում 

  

Եթե ընդհանրապես հնարավոր չէ որոշել CD4+ բջիջների քանակը, ՀՌՎ բուժումը կարելի է 

սկսել միայն կլինիկական պատկերի հիման վրա` III և IV փուլերի կլինիկական ախտանշանների 

առկայության դեպքում: Վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը կապակցված է CD4+ բջիջների քանակի 

հետ: Թեև ՎԾ ինքնին ՀՌՎ բուժումը սկսելու չափանիշ չէ, սակայն ՎԾ 100 000 պատճեն/մլ բարձր 

լինելու դեպքում (երբեմն կարող է հասնել մինչև 1մլն պատճեն/մլ) խիստ մեծանում է CD4+ բջիջների 

քանակի կտրուկ անկման հավանականությունը: Այդ պատճառով բուժումը կարելի է սկսել երբ CD4+ 

բջիջների քանակը > 350 բջ/մկլ և ՎԾ բարձր է 100 000 պատճեն/մլ: 

ՎԾ ելքային մակարդակի իմացությունն անհրաժեշտ է ՀՌՎ բուժման արդյունավետության 

գնահատման համար: Սակայն ՎԾ վերաբերյալ տվյալների բացակայությունը չի կարող ՀՌՎ բուժումը 

հետաձգելու պատճառ լինել: 

Հետադարձ տրանսկրիպտազայի ինհիբիտորները արգելակում են պրովիրուսային ԴՆԹ 

սինթեզը և կանխում նոր բջիջների վարակումը, սակայն չեն ազդում արդեն ախտահարված բջիջների 

վրա: Կիրառում են նուկլեոզիդների անալոգներ` ազիդոթիմիդին (ռետրովիր), զալցիտաբին (խիվիդ), 

դիդանոզին (վիդեքս), լամիվուդին (էպիվիր), ստավուդին (զերիտ) և ֆոսֆազիդ (թիմազիդ): Կիրառում 
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են նաև հետադարձ տրանսկրիպտազայի ոչ նուկլեոզիդային ինհիբիտորներ` նևիրապին, դելավիրդին, 

լորիվիդ: 

Պրոտեազայի ինհիբիտորները պաշարում են ֆերմենտների ակտիվությունը, որոնք կիրառվում 

են ՄԻԱՎ կողմից վիրիոնների բազմացման համար, կանխելով նոր վիրուսային մասնիկների 

առաջացումը: Դրանք են` սակվինավիրը, ինդինավիրը, ռիտոնավիրը, նելֆինավիրը: Ֆյուժեն 

ինհիբիտորը կանխում է կապը gp120 և CD4+ ռեցեպտորի միջև (էնֆուվիրտիտ T-20): Մշակվում են 

ինտեգրազայի ինհիբիտորներ և CCR5 ինհիբիտորներ (անտագոնիստներ): 

Կոմպլեքսային «տրիթերապիան» նպաստում է դեղորայքի նկատմամբ ՄԻԱՎ վարակի 

կայունության և դրանց կողմնակի ազդեցությունների նվազեցմանը:  

Պաթոգենետիկ բուժումը ենթադրում է ՄԻԱՎ-ինդիկատորային և օպորտունիստական 

հիվանդությունների վարակների դեմ պայքարը: Այս դեպքում կիրառվող դեղամիջոցների 

ընտրությունը կատարում են ելնելով հիվանդությունների  էթիոլոգիայից և արտահայտությունների 

ծանրությունից: Հերպետիկ ինֆեկցիայի ժամանակ նշանակում են ացիկլովիր, լիմֆոցիտար 

ինտերստիցիալ թոքաբորբի ժամանակ` ացիկլովիր+պրեդնիզոլոն, կանդիդոզի` կետոկոնազոլ, 

ֆլուկոնազոլ (դիֆլուկան), բակտերիալ ինֆեկցիայի` ռուլիդ, սումամեդ, տուբերկուլոզի` ռիֆամպիցին, 

ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիայի` գանցիկլովիր, պնևմոցիստային թոքաբորբի` բիսեպտոլ, 

տոքսոպլազմոզի` պիրիմետամին (մետակելֆին), սպիրամիցին: Ուռուցքային հիվանդությունների 

դեպքում կիրառում են ճառագայթային բուժում, քիմիոպրեպարատներ, վիրաբուժական 

միջամտություններ (ըստ ցուցումների): 

Ախտանշանային բուժումը ներառում է պոլիվիտամիններ, էուբիոտիկներ, ֆերմենտային 

դեղամիջոցներ: 

ՄԻԱՎ վարակի բուժման արդյունավետությունը գնահատվում է հետևյալ ցուցանիշներով`  

1.  վիրուսային ծանրաբեռնվածության իջեցում 

2.  CD4+ լիմֆոցիտների քանակի բարձրացում 

3.  կյանքի որակի բարելավում 

Կանխարգելում 

Մեծահասակների և դեռահասների մոտ ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման հիմքում ընկած է 

սեռական զուգընկերների թվի սահմանափակումը, պահպանակների կիրառումը: 

Հակահամաճարակային միջոցառումները ներառում են արյան, սպերմայի, օրգանների դոնորների 

հետազոտում, վարակի աղբյուրի հայտնաբերում սեռավարակներով հիվանդների, 

հոմոսեքսուալիստների, թմրամոլների միջավայրում, ինչպես նաև հղիների հսկողություն ըստ 

կլինիկական ցուցումների: Հիվանդանոցներում հակահամաճարակային ռեժիմը և բժշկական 

գործիքների մշակումը նույնն է, ինչ որ  վիրուսային հեպատիտ B ժամանակ: Վիրուսակիրները 
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հատուկ մեկուսացման կարիք չունեն, ՁԻԱՀ հիվանդները հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն 

հիվանդանոցների բոքսերում այլ վարակներից խուսափելու նպատակով:  

Համաճարակաբանական տեսակետից բուժաշխատողները, որոնք առնչվում են հիվանդի արյան 

և ուրիշ կենսաբանական նյութերի հետ, հանդիսանում են ռիսկի խումբ: Մասնագիտական առումով 

վարակման առավել ենթակա են հեմատոլոգիական, ռեանիմացիոն, ստոմատոլոգիական, 

գինեկոլոգիական, վիրաբուժական, դիալիզի և այլ բաժանմունքների աշխատողները: Վարակումը 

տեղի է ունենում, երբ առկա է վարակված նյութի և վնասված մաշկի կամ լորձաթաղանթի հետ 

շփումը: 

Հատկապես վտանգավոր են` 

 խոր վերքերը 

 եթե ասեղը գտնվել է երակում կամ զարկերակում 

 կա տեսանելի արյուն վերքում 

 հիվանդության աղբյուր հանդիսացել է ծանր ընթացքով հիվանդը, որն ունի բարձր վիրուսային 

ծանրաբեռնվածության ցուցանիշ 

 

Վարակման ռիկսը նվազում է`  

 եթե պահպանվում են կանխարգելիչ միջոցառումները արյան և այլ կենսաբանական նյութերի 

հետ աշխատելիս, բուժական միջոցառումներ կատարելիս 

 կիրառվում են դեզինֆեկցիայի և ստերիլիզացիայի արդյունավետ մեթոդներ հնարավորինս 

օգտագործվում են միանվագ օգտագործման գործիքներ 

 

Բուժաշխատողն արյան հետ շփումը նվազեցնելու նպատակով պետք է`  

 օգտագործի պատնեշային պաշտպանողական միջոցներ` խալաթ, դիմակ, ակնոցներ, 

անջրանցիկ գոգնոց 

 օգտագործի հարմար և ապահով ձեռնոցներ 

 աշխատի անվտանգ մեթոդներով 

 կանխարգերիչ միջոցառումներ կիրառի բոլոր հիվանդների հետ աշխատելիս, անկախ նրանց 

ախտորոշումից 

 

Ցանկացած բուժաշխատող պետք է իմանա և հիշի հետևյալը` 

 առավելապես ՄԻԱՎ վարակի առումով վտանգավոր են արյունը և լորձը 

 պետք է խուսափել մաշկի կամ լորձաթաղանթի վնասվածք ստանալուց 

 բոլոր միջոցառումները հիվանդի կամ կենսաբանական նյութերի հետ աշխատելիս պետք է 

կատարել ձեռնոցներով և դիմակով 
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 ձեռնոցները հանելուց հետո անհրաժեշտ է լավ լվանալ ձեռքերը 

 ՄԻԱՎ վարակվածների հետ աշխատելիս պետք է իրականացնել բոլոր կանխարգելիչ 

միջոցառումները 

 ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների բոլոր բուժական միջոցառումները պետք է կատարվեն 

միանվագ օգտագործման գործիքներով 

 առարկաների աղտոտման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել դեզինֆեկցիա հետևյալ 

լուծույթներով` 5,25% նատրիումի հիպոսուլֆիդի, 0,5% նատրիումի հիպոքլորիդի, էթիլային 

սպիրտի 

 

ՄԻԱՎ վարակի մորից պտղին փոխանցման կանխարգելումը հնարավոր է հղիության 

ընթացքում, ծննդաբերության ժամանակ և նորածնին կրծքի կաթով կերակրելիս: Կանխարգելիչ որևէ 

միջոցառում չանցկացնելու դեպքում մորից երեխային ՄԻԱՎ փոխանցման հնարավորությունը 

արհեստական սնուցում ստացող երեխաների մոտ կազմում է 15-30%: Կրծքով կերակրումը 

մեծացնում է ՄԻԱՎ փոխանցման վտանգը մինչև 20-45%:  

Ներկայումս գոյություն ունեն մորից երեխային ՄԻԱՎ փոխանցման կանխարգելման 

արդյունավետ մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նվազեցնելու վարակի փոխանցման 

հավանականությունը մինչև 1-2%: Այդ մեթոդներն են` 

 բոլոր հղիների ստուգումը ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կանանց կոնսուլտացիաներում 

 ՄԻԱՎ-դրական բոլոր հղիները պետք է ստանան հակառետրովիրուսային թերապիա 

 ծննդաբերությունը պետք է կատարվի կեսարյան հատումով 

 ՄԻԱՎ վարակով բոլոր մայրերից ծնված նորածինները պետք է ստանան 

հակառետրովիրուսային կանխարգելում 

 նորածինը չի կերակրվելու կրծքի կաթով 

Դիսպանսերիզացում 

Վարակը համարվում է ցմահ,հետևաբար բոլորին խորհուրդ է տրվում գտնվել մշտական 

հսկողության տակ ՄԻԱՎ կանխարգելիչ կենտրոնում` ըստ բնակավայրի: Համաձայն գործող 

օրենսդրության, ՄԻԱՎ վարակված անձիք վարակի տարածման կանխարգելման կանոնները 

չպահպանելու համար կրում են քրեական պատասխանատվություն: 

 

ՓԱՅՏԱՑՈՒՄ 

Հոմանիշ` բոբիկ ոտքերի հիվանդություն: 

Փայտացումը (Tetanus) ծանր սուր ինֆեկցիոն հիվանդություն է, հարուցվում է անաէրոբ 

սպորներ առաջացնող բացիլներով, որոնց էկզոտոսքինն ախտահարում է նյարդային 

համակարգը`առաջացնելով տոնիկ և տետանիկ ցնցումներ: 
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Պատմական տեղեկություններ 

Փայտացման մասին նկարագրություններ կան մ.թ.ա. XXVI դարի պապիրուսներում: 

Հիվանդությունը լիարժեք բնութագրել է Հիպոկրատի կողմից մ.թ.ա. IV-III դարերում, որը և 

առաջարկել է անվանումը: Փայտացման կլինիկայի մանրամասն նկարագրությունը արտացոլված է 

Ավիցենայի և Ամբրուազա Պարեի աշխատություններում, որոնք դիտարկել են այն որպես վերքային 

վարակ: 1883թ. ռուս բժիշկ Ն.Դ.Մոնաստիրսկին հայտնաբերել է փայտացումից մահացած մարդու 

մատից ստացված քսուկում ցուպիկ: Մեկ տարի անց Ա.Նիկոլայերը ապացուցել է, որ հարուցիչը 

գոյություն ունի հողում և նկարագրել հիվանդությունը կենդանիների մոտ: 1889թ. հարուցիչի մաքուր 

կուլտուրան ստացել են Ջ.Տիզոնին և Ս.Կտազատոն, որոնք մեկ տարի անց Է.Բերինգի հետ անջատել 

են փայտացման տոքսինը և մշակել հակատոքսիկ շիճուկի պատրաստման մեթոդը: 1926թ. Գ.Ռամոնը 

ստացել է անատոքսին` դեղամիջոց, որը լայն կիրառվում է հիվանդության կանխարգելման համար: 

Էթիոլոգիա  

Հարուցիչը` Clostridium tetani, պատկանում է Bacillaceae ընտանիքին, Clostridium ցեղին: Դրանք 

խոշոր գրամ-դրական ցուպիկներ են 4-12 մկմ երկարությամբ և 0,3-1,1 մկմ լայնությամբ, շարժուն են, 

ունեն երկար մտրակներ, առաջացնում են ծայրամասային տեղակայված կլոր սպորներ: Սպորների 

տրամագիծը 1,5-2 անգամ գերազանցում է մանրէի չափը, որի հետևանքով սպրորավոր ձևերը ձեռք են 

բերում թմբկափայտիկների և թենիսի ձեռնաթիակի (ракетка) տեսք: Cl.tetani աճում է այն 

միջավայրերի վրա, որոնք նախատեսված են խիստ անաէրոբ մանրէների համար: ՈՒնեն 

ջերմակայուն Օ- և մտրակային ջերմանկայուն H-անտիգեն, իր 10 H-շճատարբերակներով, որոնք 

ունեն տարբեր արեալներ: Cl.tetani ախտածնության գործոն է հանդիսանում վեգետատիվ ձևերի 

կողմից արտադրվող էկզոտոքսինը: Այն ներառում է տետանոսպազմին (նեյրոտոքսին), 

տետանոլիզին, հեմոլիզ առաջացնող և նյարդամկանային սինապսում մեդիատորների (ացետիլխոլին) 

արտադրումն ուժեղացնող ցածրամոլեկուլյար բաղադրամաս: Տետանոսպազմինը հզոր բակտերիալ 

թույներից է, իր ազդեցությամբ զիջում է միայն բոտուլոտոքսինին: Սպիտակ մկների համար չոր 

տոքսինի մահացու դոզան 0,000005գ է,  իսկ մարդու համար` 150 նգ տետանոսպազմինը:  

Cl.tetani վեգետատիվ ձևերը խիստ զգայուն են տաքացման (800C պայմաններում ոչնչանում են 30 

րոպեի ընթացքում), ախտահանիչների (ֆենոլներ, քլորպարունակող նյութեր) և հակաբիոտիկների 

(պենիցիլին, տետրացիկլին) նկատմամբ: Ի տարբերություն վերջինների բացիլների, սպորները շատ 

կայուն են արտաքին միջավայրում և չորացած վիճակում կարող են պահպանվել մինչև 11 տարի, 

ավտոկլավում ոչնչանում են 1210C պայմաններում 10-15 րոպեից, քիչ զգայուն են ախտահանիչ 

նյութերի նկատմամբ:  

Համաճարակաբանություն  
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Փայտացումը սապրոզոոնոզ վարակ է` պերկուտան փոխանցման մեխանիզմով: Վարակի 

աղբյուր են հանդիսանում կենդանիները, հիմնականում խոտակեր (ոչխարներ, կովեր, ձիեր), ինչպես 

նաև շները, կատուները, առնետները, հավերը և մարդը, որոնց աղիներում որպես սապրոֆիտներ 

գոյատևում են էկզոտոքսին (չի թափանցում չվնասված լորձաթաղանթով) արտադրող վեգետատիվ 

ձևերը: Cl.tetani ընկնում է արտաքին միջավայր կենդանիների աղիների պարունակության հետ, ուր 

սպորները երկարատև պահպանվում են (հողում` մինչև 30 տարի): Մարդու վարակումը տեղի է 

ունենում հողից սպորների թափանցման հետևանքով (հազվադեպ վեգետատիվ ձևերի) վնասված 

մաշկի կամ լորձաթաղանթի միջոցով: Դրան նպաստում են տարբեր վնասվածքները (հրազենային, 

այրվածք, ցրտահարում, ծակող և կտրող վերքեր, ոտաբոբիկ քայլելիս), պարենտերալ 

միջամտությունները, գինեկոլոգիական միջամտությունների և ծննդօգնությունը ոչ ստերիլ 

գործիքների կիրառմամբ, մարսողական համակարգի օրգանների վիրահատությունները, ինչպես նաև 

մաշկում և լորձաթաղանթում բորբոքային կամ խոցային պրոցեսները («բոբիկ ոտքերի 

հիվանդություն»): Փայտացումով վարակման հավանականությունը մեծ է երակային թմրանյութեր 

(հատկապես հերոինի, որտեղ կարող են առկա լինել հարուցչի սպորները) օգտագործողների մոտ: 

Հարուցիչների ուղղակի փոխանցումը հիվանդ մարդուց առողջին անհնար է: 

Ընկալունակությունը համընդհանուր է: Անցյալում փայտացումը պատերազմների և  

տարերային աղետների անբաժան ուղեկիցն էր: Խաղաղ ժամանակ հիվանդությունը հանդիպում է 

տարվա տաք եղանակներին գյուղական վայրերում, հատկապես բերքահավաքի ժամանակ, երբ 

աճում է տրավմատիզացումը: Զարգացող երկրներում կանոնավոր կատարվող կանխարգելիչ 

միջոցառումների շնորհիվ փայտացումով հիվանդացությունը նվազել է: 

 Հիվանդությունից հետո իմունիտետ չի զարգանում: Միայն փայտացման անատոքսինով ակտիվ 

իմունիզացումը կարող է առաջացնել կայուն իմունիտետ: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական նկարագիր 

Վարակի մուտքի դուռ են հանդիսանում վնասված մաշկային ծածկույթները և 

լորձաթաղանթները: Cl.tetani-ն այրվածքների, ցրտահարության և հատկապես հրազենային 

վնասվածքների («վնասվածքային», «վերքային» փայտացում), բորբոքային և խոցային պրոցեսների, 

ուռուցքների քայքայման (հատկապես փոքր կոնքի օրգանների` «գինեկոլոգիական» փայտացում) 

հետևանքով է թափանցում օրգանիզմ: Հատկապես վտանգավոր են ծակող կամ խոր գրպաններ 

ունեցող վերքերը, նորածինների պորտի վերքը, որտեղ ստեղծվում են անաէրոբ պայմաններ` 

նպաստելով փայտացման ցուպիկի բազմացմանը և տոքսինի արտադրմանը: Այստեղ սպորները 

ձևափոխվում են վեգետատիվ ձևերի, որոնք էլ բազմանում և արտադրում են էկզոտոքսին: 

Օրգանիզմում հարուցչի բազմացմանը նպաստում են նաև փափկեցված, մեռուկացված 

հյուսվածքներով տարածուն վերքերը: Տոքսինի տարածումը տեղի է ունենում պերիֆերիկ նյարդերի 
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շարժիչ թելերով և արյան հոսքով դեպի ողնուղեղ, երկարավուն ուղեղ և ցողունի ռետիկուլյար 

ֆորմացիա: Տեղի է ունենում պոլիսինապտիկ ռեֆլեկտոր աղեղների արգելակիչ նեյրոնների կաթված, 

որիհետևանքով մոտոնեյրոններում առաջացած իմպուլսները հասնում են մկաններ` առաջացնելով 

կմախքային մկանների կայուն տոնիկ լարվածություն: Ոչ սպեցիֆիկ գրգռիչների (ձայնային, լուսային, 

հպման, համային) ազդեցությամբ առաջացած աֆերենտ իմպուլսացիայի ուժեղացման հետևանքով 

զարգանում են տետանիկ ցնցումներ: Փայտացման ժամանակ պրոցեսի գեներալիզացիան ուղեկցվում 

է գլխուղեղի կեղևի և ռետիկուլյար կառուցվածքների, շնչառական կենտրոնի և թափառող նյարդի 

կորիզի ախտահարումով:  

Ցնցումային համախտանիշն  իր հերթին ուժեղացնելով տոնիկ և տետանիկ ցնցումները, բերում է 

մետաբոլիկ ացիդոզի զարգացմանը: Հիմնականում մահվան պատճառ է հանդիսանում շնչառության 

պարալիչը, որը բերում է տոնիկ ցնցումների ժամանակ ասֆիքսիայի կամ սրտի կաթվածի: 

Փայտացումից մահացածների աուտոպսիայի ժամանակ արտահայտված փոփոխություններ չեն 

դիտվում: Հնարավոր է ներքին օրգանների արյունալեցում, լորձաթաղանթների մանր 

արյունազեղումներ: Ցնցումների հետևանքով կարող են դիտվել ոսկրերի կոտրվածքներ, հատկապես 

ողնաշարի կոմպրեսիոն կոտրվածք (տետանուսկիֆոզ), մկանների և ջլերի պատռվածք: Կմախքային 

մկաններում մանրադիտակային հետազոտությամբ հայտնաբերում են թելերի բազոֆիլիա, ուղեղի 

դեգեներացիայի և մեռուկացման նշաններ:  

Կլինիկական նկարագիր 

Հիպոկրատի կողմից նկարագրված փայտացման կլինիկական սիմպտոմոկոմպլեքսը մինչ օրս 

փոփոխության չի ենթարկվել: 

Ելնելով վարակի մուտքի դռներից տարբերում են փայտացման հետևյալ ձևերը` 

 տրավմատիկ (վնասվածքային)` (վերքային, հետվիրահատական, հետծննդաբերական, 

հետներարկումային, նորածնային, այրվածքային, ցրտահարումների և էլեկտրոտրվամաներից 

հետո) 

 փայտացում` առաջացած բորբոքային և դեստրուկտիվ պրոցեսների հետևանքով (խոցեր, 

պառկելախոցեր, քայքայվող ուռուցքներ) 

 կրիպտոգեն փայտացում (չճշտված մուտքի դռներով) 

 

Տարբերում են ընդհանուր (գեներալիզացված), տեղային (լոկալիզացված) և բուլբար 

փայտացում:  

Հիվանդության ախտանիշների զարգացման տեմպից և տևողությունից ելնելով տարբերում են` 

կայծակնային, սուր, ենթասուր և քրոնիկ փայտացում, որոնք իրենց հերթին ընթանում են թեթև (I 

աստիճան), միջին ծանրության (II աստիճան), ծանր (III աստիճան) և ծայրահեղ ծանր (IV աստիճան) 

ձևերով: 
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Հիվանդությունը հաճախ ընթանում է գեներալիզացված պրոցեսի ձևով: Տարբերում են 

հիվանդության 4 փուլ` գաղտնի, սկզբնական, ծաղկման և առողջացման:  

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 5-14 օր: Որոշ դեպքերում այն կարող է կարճանալ մինչև 1-4, 

կամ երկարել մինչև 30 օր:  Հիվանդության ծանրության աստիճանը հաճախ կախված է գաղտնի 

շրջանից` որքան այն կարճ է, այնքան ծանր է ընթանում փայտացումը: 

Հիվանդությանը կարող են նախորդել պրոդրոմալ երևույթներ` գլխացավ, 

դյուրագրգռվածություն, քրտնարտադրություն, մկանների լարվածություն և ջղաձգումներ վերքի 

շրջանում: Փայտացման սկզբնական ախտանիշներից է տրիզմը (ծամիչ մկանների լարվածություն և 

ջղաձգումներ, դժվարացնելով բերանի բացումը): Ծայրահեղ ծանր դեպքերում ատամներն ամուր 

սեղմված են և բերանի բացելը դառնում է անհնար: Այնուհետև զարգանում են դիմային մկանների 

կծկումներ` հաղորդելով հիվանդի դեմքին յուրահատուկ արտահայտություն` միաժամանակ ժպիտի և 

լացի, որը ստացել է «սարդոնիկ ժպիտ» անվանումը (risus sardonicus)` ճակատը կնճռոտված, բերանը 

լայնությամբ ձգված, անկյուններն իջած: Գրեթե միաժամանակ ի հայտ են գալիս մյուս հիմնական 

ախտանիշները` կլման խանգարում` ըմպանի մկանների ջղակծկումների հետևանքով և ծոծրակի  

մկանների ցավոտ կարկամություն: Այն տարածվում է մյուս մկանախմբերի վրա վայրնթաց 

ճանապարհով` ընդգրկելով պարանոցի, մեջքի, որովայնի և վերջույթների մկանները:  

Կախված լարվածության գերակշռումից այս կամ այն մկանախմբերում` հիվանդի մարմինն 

ընդունում է ամենատարբեր, երբեմն տարօրինակ ձևեր (tetanus acrobaticus): Մեջքի մկանների կտրուկ 

կծկման  հետևանքով գլուխը հետ է ձգվում, հիվանդի մարմինն ընդունում է աղեղի ձև, հենվելով 

անկողնում կրունկների և ծոծրակի վրա (opistotonus): Հետագայում կարող է ի հայտ գալ վերջույթների, 

որովայնի ուղիղ մկանների լարվածություն, որոնք պինդ են` տախտականման: Մկանների 

հիպերտոնուսը դժվարացնում է հիվանդի շարժումները: Ծանր դեպքերում առաջանում է իրանի և 

վերջույթների կարկամություն` բացառությամբ դաստակների և ոտնաթաթերի: Մկանների կայուն 

հիպերտոնուսի ֆոնի վրա զարգանում են տանջող, խիստ ցավոտ տետանիկ ցնցումներ, սկզբում 

սահմանափակ, այնուհետև տարածուն` ընդգրկելով խոշոր մկանային խմբեր: Ցնցումները տևում են 

մի քանի վայրկյանից մինչև մի քանի րոպե` սպառելով հիվանդի ուժերը: Դրանց 

հաճախականությունը կախված է հիվանդության ծանրությունից: Թեթև ձևերի ժամանակ օրվա մեջ 

դիտվում են 1-2 անգամ, ծանր ձևերի դեպքում` գրեթե անընդմեջ (մի քանի տասնյակ ցնցումներ 1 

ժամվա ընթացքում): 

Նյարդային համակարգի խիստ գրգռվածության պատճառով հնարավոր է ցնցումների 

զարգացում տարբեր, նույնիսկ աննշան գրգռիչներից (հպում, լույս, քամի, շրշյուն): Ցնցումների 

ժամանակ հիվանդի դեմքը ծածկվում է քրտինքի խոշոր կաթիլներով, այտուցվում է, կապտում, 

արտահայտում տանջանք, դիմագծերն այլայլվում են, մարմինը ձգվում, որովայնը լարվում, 
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օպիստոտոնուսը և լորդոզն այնքան արտահայտված են, որ հիվանդն աղեղաձև թեքվում է հետ, 

հստակ ուրվագծվում են պարանոցի, իրանի և ձեռքերի մկանները: Հիվանդների մոտ առկա է վախի 

զգացում, նրանք կրճտացնում են ատամները, գոռում և տնքում ցավից: Շնչառական մկանների, 

ձայնալարերի և ստոծանու ցնցումները կտրուկ խանգարում են շնչառությունը և բերում մահվան: 

Առաջանում են արյան շրջանառության խանգարումներ` կանգային երևույթների և ասպիրացիոն 

թոքաբորբի զարգացումով: Ըմպանային մկանների կծկումը խանգարում է կլլումը, որը տրիզմի հետ 

միասին բերում է ջրազրկման և քաղցի:Շեքի մկանների հիպերտոնուսը դժվարացնում է 

միզարձակումը և դեֆեկացիան: Գիտակցությունը սովորաբար մնում է պարզ` խորացնելով 

հիվանդների տառապանքը: Ցնցումներն ուղեկցվում են անքնությամբ, որը չի ենթարկվում 

քնաբերների և թմրանյութերի ազդեցությանը: Մկանների կայուն ընդհանուր հիպերտոնուսը, 

տետանիկ ցնցումների հաճախակի նոպաները բերում են նյութափոխանակության կտրուկ 

արագացման, առատ քրտնարտադրության, հիպերպիրեքսիայի (մինչև 41-420C): 

Խանգարվում է սիրտ - անոթային համակարգի գործունեությունը, հիվանդության 2-3-րդ 

օրվանից դիտվում է տախիկարդիա, սրտի ուժեղացած տոների ֆոնի վրա, պուլսը լարված, 

զարկերակային ճնշումը` բարձրացած: Հիվանդության 7-8-րդ օրը սրտի տոները խլանում են, 

սահմանները լայնանում երկու փորոքների հաշվին, կարող է դիտվել սրտի կաթված:Հաճախ դիտվում 

է վերին շնչուղիների բորբոքում և թոքաբորբի զարգացում: Հազն առաջացնում է ցնցումներ, խորխը 

կուտակվում է շնչուղիներում և դառնում մեխանիկական արգելք, խանգարելով թոքերի 

վենտիլյացիան: Արյան մեջ հաճախ նկատվում է նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ: 

Փայտացման թեթև ձևերը հազվադեպ են հանդիպում: Սովորաբար գաղտնի շրջանը տևում է 20 

օրից ավել, սակայն կարող է կարճանալ: Հիվանդության ախտանիշները զարգանում են 5-6 օրվա 

ընթացքում: Տրիզմը, սարդոնիկ ժպիտը, օպիստոտոնուսը, այլ մկանների հիպերտոնուսը թույլ են 

արտահայված, տետանիկ ցնցումներն աննշան են: Մարմնի ջերմությունը նորմալ է կամ սուբֆեբրիլ: 

Միջին ծանրության ձևի դեպքում գաղտնի շրջանը տևում է 15-20 օր: Կլինիկական 

սիմպտոմոկոմպլեքսը զարգանում է 2-4 օրվա ընթացքում: Նկատվում են նույն ախտանիշները, որոնք 

առկա են հիվանդության I աստիճանի դեպքում, սակայն միանում են (օրվա մեջ մի քանի անգամ) 

տետանիկ ցնցումները: Մարմնի ջերմաստիճանը հաճախ բարձր է, տախիկարդիան` չափավոր: 

Հիվանդության ծանր ձևին բնորոշ է կարճ գաղտնի շրջան (7-14 օր), սակայն այն կարող է լինել 

ավելի երկար: Փայտացման կլինիկական ախտանիշները զարգանում են սուր և արագ (առաջին 

ախտանիշների ի հայտ գալուց 24-48 ժամվա ընթացքում): Այս ձևին բնորոշ են հաճախակի և 

արտահայտված տետանիկ ցնցնումները, քրտնարտադրությունը, տախիկարդիան, բարձր 

ջերմությունը, միջցնցումային կայուն մկանային հիպերտոնուսը, հաճախ թոքաբորբի զարգացումը:  
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Ծայրահեղ ծանր ձևի ժամանակ գաղտնի շրջանը մինչև 7 օր է: Հիվանդությունը զարգանում է 

կայծակնային, ուղեկցվում հիպերպիրեքսիայով, զգալի տախիկարդիայով և տախիպնոէով, 

արտահայտված և հաճախակի ցնցումներով, ցիանոզով և սպառնացող ասֆիքսիայով 

(շնչահեղձություն):  

Այսպես կոչված Բրուների («բուլբար») փայտացման գլխային ձևը հանդիսանում է 

հիվանդության  ծայրահեղ ծանր ձևերից մեկը, որի դեպքում ախտահարվում են ողնուղեղի և 

երկարավուն ուղեղի վերին հատվածները (շնչառական կենտրոնը, թափառող նյարդի կորիզները): 

Մահացու ելքն այս դեպքում հնարավոր է նաև սրտի և շնչառության կաթվածի պատճառով: 

Հիվանդության այս ձևն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես վայրէջ տիպի զարգացող գեներալիզացված 

պրոցես: 

Ծայրահեղ ծանր ընթանում է «գինեկոլոգիական» փայտացումը կամ արտահիվանդանոցային 

պայմաններում հղիության ընդհատումից և տնային պայմաններում ծննդաբերությունից հետո 

առաջացած փայտացումը: Ընթացքի ծանրությունը պայմանավորված է անաէրոբ միկրոֆլորայի 

առկայությամբ արգանդի խոռոչում և երկրորդային ստաֆիլոկոկային ֆլորայի հաճախակի 

միացմամբ, բերելով սեպսիսի, որը նաև նպաստում է փայտացման ցուպիկի ակտիվացմանը 

(սիներգիզմ): Այս ձևերի ժամանակ ելքը սովորաբար անբարենպաստ է: 

Անհրաժեշտ է առանձնացնել նորածինների ծայրահեղ ծանր ընթացող փայտացումը, որը 

հիմնականում հանդիպում է Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրներում: 

Փայտացումով նորածինների վարակումը տեղի է ունենում պորտալարի մնացորդի վարակման 

դեպքում, առանց բժշկական օգնության տնային պայմաններում ծննդաբերության ժամանակ: 

Զարգանում է կյանքի 3-4-րդ օրը, գագաթնակետին հասնելով 7-8-րդ օրը և աստիճանաբար նվազում 

30-րդ օրը՝ բարենպաստ ելքի դեպքում: Ծանր դեպքերում հիվանդության սկզբր և երեխայի մահվան 

միջև ընկած ժամանակահատվածը կազմում է 1-14 օր, միջինը` 2-3 օր: Առաջին և հիմնական 

ախտանիշներից է անհանգստությունը, բերանը բացելու և կուրծքը բռնելու անկարողությունը ծամիչ 

մկանների սպաստիկ կրճատման պատճառով (տրիզմ): Նորածնի ճակատի մաշկը կնճռոտվում է, 

կոպերը փակվում, շուրթերն ամուր սեղմվում, բերանի անկյուններն իջնում են (սարդոնիկ ժպիտի 

համարժեք): Հաճախ բերանը լայն բացված է, քրտնարտադրությունն արտահայտված չէ, հնարավոր է 

հիպոթերմիա: Մկանային հիպերտոնուսը և տետանիկ ցնցումները (որոնք հատկապես 

արտահայտված են նորածինների մոտ բլեֆարոսպազմի, ստորին շրթունքի, կզակի, լեզվի տրեմորի 

ձևով) միշտ հստակ են դրսևորվում: Մահացությունը հասնում է 90-100%: 

Մարդու մոտ փայտացման տեղայնացված ձևը հազվադեպ է հանդիպում: Առաջնահերթ 

ախտահարվում են վերքի շրջանի մկանները, ուր ի հայտ է գալիս ցավ, այնուհետև` մկանային 
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լարվածություն և տետանիկ ցնցումներ: Ողնուղեղի նոր հատվածների ախտահարմանը զուգընթաց 

տեղի է ունենում պրոցեսի գեներալիզացիա:  

Գերմանացի բժիշկ Ռոզեն 1870թ. նկարագրել է տեղայնացված փայտացման հազվադեպ 

հանդիպող ձևը` դիմային պարալիտիկ փայտացումը, որը զարգանում է գլխի և դեմքի վնասվածքների 

դեպքում: Արտահայտված տրիզմի, դիմախաղի ու ծոծրակային մկանների կարկամության ֆոնի վրա 

զարգանում են գանգուղեղային նյարդերի պարեզներ, հազվադեպ` ակնաշարժ և զատող («տրիզմ-

պարալիչ»): Նկատվում է ակնաճեղքի փոքրացում վնասվածքի հակառակ կողմում և մկանների 

լարվածություն (սարդոնիկ ժպիտի յուրահատուկ արտահայտում):  

Որոշ դեպքերում ըմպանի մկանների կծկումները և ջղաձգումային ցնցումները հիշեցնում են 

կատաղության կլինիկական նկարագիրը (tetanus hydrofobicus): Հաճախ այս դեպքերում կարող է տեղի 

ունենալ պրոցեսի գեներալիզացիա: 

Փայտացումը պատկանում է սուր ցիկլիկ ինֆեկցիոն հիվանդություններին` կլինիկական 

նշանների 2-4 շաբաթ տևողությամբ:  Հիվանդի կյանքի համար հատկապես վտանգավոր է սուր 

շրջանը` հիվանդության մինչև 10-14-րդ օրը:  

Բարդություններ 

Բարդությունները լինում են վաղ և ուշացած: Վաղ շրջանում զարգանում են բրոնխիտներ և 

թոքաբորբեր (ատելեկտատիկ, ասպիրացիոն և հիպոստատիկ): Փայտացումը կարող է բարդանալ 

սեպսիսով: Ցնցումների հետևանքով լինում են մկանների և ջլերի պատռվածքներ, ոսկրերի 

կոտրվածքներ և հոդախախտեր: Շնչառական մկանների երկարատև կծկումները կարող են բերել 

շնչահեղձության: Ցնցումների ժամանակ խորացող հիպօքսիան բերում է կորոնարոսպազմի, որը 

տարեց անձանց մոտ առաջացնում է սրտամկանի ինֆարկտ, ինչպես նաև նպաստում սրտամկանի 

կաթվածի զարգացմանը նոպայի գագաթնակետին: Չի բացառվում տետանոտոքսինի ուղղակի 

ազդեցությունը սրտամկանի վրա:  

Ուշացած բարդություններ են հիվանդության հետևանքները` երկարատև տախիկարդիան և 

հիպոտենզիան, ընդհանուր թուլությունը, ողնաշարի դեֆորմացիան, մկանների և հոդերի 

կոնտրակտուրաները, գանգուղեղային նյարդերի պարալիչները, որոնք երբեմն գնահատվում են 

որպես քրոնիկ փայտացում: Հնարավոր է ասոցացված բակտերիալ ինֆեկցիայի և պառկելախոցերի 

գումարում: 

Հիվանդության ախտադարձերը շատ հազվադեպ են, որոնց պաթոգենետիկ էությունն անհայտ է: 

Փայտացումից հետո առողջացած հիվանդը կարող է անցնել իր նախկին աշխատանքին 1,5-2 ամիս 

անց: Ողնաշարի կոմպրեսիոն ձևափոխումը (տետանուս-կիֆոզ) պահպանվում է մինչև 2 տարի: 

Ելք Գրեթե միշտ անբարենպաստ է: Մահաբերությունը 20-25% է: Հիվանդության ելքի առումով 

նշաններից առավել անբարենպաստ են համարվում ձայնաճեղքի շրջանում կծկումները, շնչառական 
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մկանների և ստոծանու ցնցումային կծկումները, որոնք բերում են շնչահեղձության, ջերմության 

հիպերպիրետիկ բարձրացման, հարաճող տախիկարդիան կամ վերջինիս փոխարինումը 

բրադիկարդիայով, տախիպնոէն: Առավել բարենպաստ ընթացք ունի փայտացման տեղայնացված 

ձևը: 

Ախտորոշում 

Փայտացման կլինիկական ախտորոշման համար հատուկ ուշադրություն են դարձնում 

նախորդող վնասվածքներին և ստացած վերքերին: Ախտորոշման համար տիպիկ նշաններից են 

բարձրացած ռեֆլեկտոր ակտիվությունը, առատ քրտնարտադրությունը, սարդոնիկ ժպիտը, տրիզմը: 

Հիվանդության զարգացման վաղ շրջանում, հատկապես փայտացման թեթև ձևերի ժամանակ, այն 

պետք է տարբերակել տրիզմից, իսկ ուշ շրջանում` ջղաձգումներով ուղեկցվող վիճակներից: Տրիզմը 

կարող է զարգանալ ստորին ծնոտում և քունքա-ստործնոտային հոդում, հարականջային գեղձում 

բորբոքային պրոցեսների, պերիտոնզիլիտի դեպքում: Փայտացման ժամանակ առաջացող ցնցումներն 

անհրաժեշտ է տարբերակել այլ ծագման ցնցումային վիճակներից (տետանիա, հիսթերիա, 

էպիլեպսիա, ստրիխնինով թունավորում):  

Ռոզեի դիմային փայտացումն անհրաժեշտ է տարբերակել ցողունային էնցեֆալիտից, որը 

տրիզմով չի ուղեկցվում: 

Ախտորոշման հաստատման համար կիրառում են բակտերիաբանական և շճաբանական 

մեթոդներ: Գրամի մեթոդով ներկված քսուկների բակտերիոսկոպիան հնարավորություն է տալիս 

հայտնաբերել փայտացման ցուպիկները: Կիրառվում է նաև վերքի պարունակության ցանքս, որը 

թույլ է տալիս հետազոտվող նյութում հայտնաբերել  փայտացման հարուցիչը կամ 

տետանոսպազմինը: Դրա համար ախտաբանական նյութը ներարկում են սպիտակ մկներին 

ենթամաշկային կամ միջմկանային: Հետազոտվող նյութում փայտացման հարուցչի կամ 

տետանոսպազմինի առկայության դեպքում 1-2 օր անց մկների մոտ ի հայտ է գալիս հիվանդությանը 

բնորոշ ախտանիշ` չծալվող պոչը: Այնուհետև սկսվում են ընդհանուր ցնցումները և կենդանին 

սատկում է: Վերքից Cl.tetani հայտնաբերումը կարող է ընթանալ նաև փայտացման ախտանիշների 

բացակայության դեպքում: 

Ռետրոսպեկտիվ ախտորոշման համար կիրառվում են շճաբանական մեթոդները` ԱՀԱՌ, ԻՖԱ, 

ԻԱՌ, ՀԻԷՖ: 

Բուժում 

Փայտացումով հիվանդների բուժումը կազմակերպում են վերակենդանացման և ինտենսիվ 

թերապիայի մասնագիտացված կենտրոններում: Բուժումը պետք է լինի կոմպլեքսային (էթիոտրոպ, 

պաթոգենետիկ, ախտանշանային), ներառելով` 

 պայքար հարուցչի դեմ վարակի առաջնային օջախում 
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 արյան մեջ շրջանառող տոքսինի չեզոքացում 

 հակացնցումային բուժում 

 օրգանիզմի կենսական կարևոր օրգանների գործունեության պահպանում (սիրտ-

անոթային, շնչառության) 

 պայքար հիպերթերմիայի, ացիդոզի և ջրազրկման դեմ 

 բարդությունների կանխարգելում և բուժում 

 ակտիվ իմունիտետի ձևավորում 

 ճիշտ ռեժիմ, լիարժեք սնունդ և խնամք 

Բուժումն անհրաժեշտ է անհապաղ սկսել միջհոսպիտալային փուլում` հակացնցումային 

դեղամիջոցների ներմուծումը սկսում են քլորալհիդրատի հոգնաների ձևով (1-2գ 1 հոգնայի համար)` 

օրական 3-4 անգամ: Կիրառում են սեդատիվ և նեյրոպլեգիկ խառնուրդով միջոցներ (ամինազին 

100մգ/օր, դրոպերիդոլ10մգ/օր), տրանկվիլիզատորներ (դիազեպամ 40-50 մգ/օր), բարբիտուրատներ 

(նատրիումի թիոպենտալ կամ հեքսենալ 1-2 գ/օր), դրոպերիդոլի և ֆենտանիլի զուգակցումը 

(նեյրոլեպտանալգեզիա): Ծանր դեպքերի ժամանակ կիրառում են միոռելաքսանտներ (ալոֆուրին, 

տուբոկուրարին) նատրիումի օքսիբուտիրատ և դիազեպամ:  Անցումը երկարատև 

միոռելաքսացիայի (1-2-3 շաբաթ) ենթադրում է թոքերի արհեստական վենտիլյացիա 

(օդափոխություն): 

Անհրաժեշտ է վերքի ռեվիզիա (մանրակրկիտ զննում) և վիրաբուժական մշակում` օտար 

մարմինների և մեռուկացված հյուսվածքների հեռացումով, թաքնված գրպանների բացումով, 

վերքային արտադրության արտահոսքի լավացումով: Վերքի մշակումից առաջ վերքից տոքսինի 

ներթափանցումը սահմանափակելու համար խորհուրդ է տրվում կատարել հակափայտացման 

շիճուկի (1 000-3 000 ՄՄ) ներարկում վնասվածքի շուրջը: Վիրաբուժական միջամտություններն 

անցկացնում են ընդհանուր անզգայացման տակ, որպեսզի ցավը չնպաստի ցնցումային նոպաների 

առաջացմանը: 

Օրգանիզմում տոքսինի չեզոքացումն իրականացվում է հակատոքսիկ հակափայտացման ձիու 

շիճուկի (Tetanus antitoxin-TAT) ներարկումամբ: Ողնուղեղի և երկարավուն ուղեղի բջիջներում 

ֆիքսված փայտացման տոքսինը հնարավոր չէ չեզոքացնել: Այս պատճառով շիճուկն անհրաժեշտ է 

ներարկել հնարավորինս վաղ: Շիճուկը ներարկում են միանվագ միջմկանային նախօրոք կատարված 

դեսենսիբիլիզացիայից հետո` մեծահասակներին 100 000-150 000 ՄՄ, երեխաներին 80 000-100 000 

ՄՄ, նորածիններին` 40 000-80 000 ՄՄ: Նշված դեղաչափն արյան մեջ ապահովում է բարձր 

հակատոքսիկ տիտր 3շաբաթ և ավել տևողությամբ, որի պատճառով  կրկնակի ներարկման 

անհրաժեշտություն չի առաջանում: Հաշվի առնելով այն, որ շիճուկը ներարկելուց հետո հնարավոր է 
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անաֆիլակտիկ շոկի զարգացում, անհրաժեշտ է սահմանել բժշկական հսկողություն առնվազն մեկ 

ժամվա ընթացքում:  

Վերջին տարիներին լավագույն հակատոքսիկ միջոց է համարվում հակափայտացման մարդու 

իմունոգլոբուլինը (Tetanus immune globulin - TIG): Վերջինիս բուժական դեղաչափը կազմում է 900 ՄՄ 

(6 մլ), այն ներարկվում է միանվագ, միջմկանային: Ալտերնատիվ տարբերակ կարող է լինել 

դոնորական իմունոգլոբուլինի երակային ներմուծումը (Intravenous immune globulin - IVIG), որը 

պարունակում է հակատոքսիններ: Հիվանդության ծանր ընթացքի ժամանակ ընդունելի է նաև TIG 

էնդոլյումբալ ներմուծումը: 

Ցնցումների դեմ պայքարելու նպատակով առաջնահերթ ստեղծում են նոպայի առաջացմանը 

նպաստող արտաքին գրգռիչները կտրուկ վերացնող պայմաններ: Հիվանդին տեղավորում 

մեկուսացված հիվանդասենյակ, սահմանում պարտադիր անհատական պոստ և բժշկի մշտական 

հսկողություն: Դեղամիջոցներից կիրառում են սեդատիվ-նարկոտիկ, նեյրոպլեգիկ պրեպարատներ և 

միոռելաքսանտներ: Այս դեղամիջոցները թողնում են ընկճող ազդեցություն նյարդային համակարգի 

վրա, օժտված են գանգլիոբլոկատոր հատկություններով և թուլացնում են մկանների տոնիկ 

լարվածությունը` նպաստելով ցնցումների հաճախականության նվազեցմանը, երբեմն էլ` լրիվ 

վերացմանը:  

Փայտացման ծանր ձևի դեպքում (III աստիճան) շնչառության խանգարումով ուղեկցվող 

հաճախակի արտահայտված ցնցումները հնարավոր է վերացնել միայն նեյրոպլեգիկ 

դեղամիջոցների բարձր դեղաչափերով և բարբիտուրատների միջմկանային ներարկումով: Որոշ 

դեպքերում կիրառում են նեյրոլեպտանալգեզիա: Այս նպատակով օգտագործում են դրոպերիդոլի և 

ֆենտանիլի զուգակցումը: Հակացնցումային դեղամիջոցների օպտիմալ սխեման ընտրում են 

ահնատական:  

Փայտացման ծայրահեղ ծանր (IV աստիճան) և համառ ցնցումների դեպքոմ միակ 

արդյունավետ միջոցը մկանային ռելաքսանտներն են (նախընտրելի է հակադեպոլյարիզացնող 

ազդեցությամբ տուբոկուրարինը): Ռելաքսանտների բուժական ազդեցությունը լրացնում են 

դիազեպամի, բարբիտուրատների կամ նատրիումի օքսիբուտիրատի ներարկումով:  

Փայտացման արդյունավետ բուժման համար մեծ նշանակություն ունեն երկրորդային 

բարդությունների (հատկապես թոքաբորբ, թոքերի ատելեկտազ և սեպսիս) կանխումը և բուժումը: 

Ցուցված են հակաբիոտիկներ, հաշվի առնելով միկրոֆլորայի զգայունությունը: Ացիդոզի 

վերացումը, ջրա-աղային և սպիտակուցային հաշվեկշռի վերականգնումը կատարում են հիմնային 

պոլիիոնային լուծույթներով, արյան պլազմայով, ալբումինով և այլ դեղամիջոցներով:  

Էթիոտրոպ և հակացնցումային թերապիան զուգակցում են ինֆուզիոն դետոքսիկացիայի հետ 

ջրա-էլեկտրոլիտային հավասարակշռության շտկման և թոքաբորբի կանխարգելման համար: 
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Բակտերիալ բարդություներից խուսափելու նպատակով նշանակում են հակաբակտերիալ 

դեղամիջոցներ (ցեֆալոսպորիններ, պենիցիլին, ամոքսիցիլին և ֆտորքինոլոններ): 

Փայտացման բուժման մեջ մեծ նշանակություն ունեն հիվանդի խնամքը և բարձր 

կալորիականությամբ սնունդը: Երբեմն սնունդը տրվում է նազոգաստրալ զոնդով դեղորայքային քնի 

ֆոնի վրա: 

Կանխարգելում 

Փայտացման կանխարգելումն իրականացվում է երկու ուղղությամբ` վնասվածքների կանխում 

և սպեցիֆիկ կանխարգելում: Վերջինիս նպատակով անցկացնում են ազգաբնակչության պլանային 

պատվաստում ասոցիացված դիֆթերիա-փայտացում (ԱԴՓ) կամ դիֆթերիա-փայտացում-կապույտ 

հազ (ԱԿԴՓ) պատվաստանյութերով: Վնասվածք ստացած անձանց կատարում են անհապաղ 

պասիվ իմունիզացում TIG (250-300 ՄՄ միջմկանային, միանվագ) կամ TAT (3000-6000 ՄՄ 

միջմկանային կոտորակային), ցուցման դեպքում զուգակցելով անատոքսինով (եռակի 10-20 ՄՄ 

իմունիզացման առաջին օրը, կրկնակի 4-6 շաբաթ, այնուհետև 6-12 ամիս անց) ակտիվ 

իմունիզացման հետ: Հակատոքսինի և անատոքսինի ներարկումը կատարում են մարմնի տարբեր 

հատվածներում, տարբեր ներակիչներով: Անատոքսինը ներարկում են հյուսվածքների ջնջխմամբ 

ուղեկցվող ծանր վնասվածքներով, խոր II-III աստիճանի այրվածքներով կամ II-III աստիճանի 

ցրտահարումներով անձանց, հղիության վարակված ընդհատումներով` անկախ նախկինում 

ստացած պատվաստումից: Ակտիվ իմունիզացումը ցուցված է այն անձանց, ովքեր պատվաստում 

ստացել են առկա վնասվածքից 10 և ավել տարի առաջ, ստացել են պատվաստման ոչ լրիվ կուրս 

կամ վերջին պատվաստման ժամկետը հայտնի չէ: Կարելի է կիրառել նաև հակափայտացման 

դոնորական իմունոգլոբուլին միջմկանային 3 մլ: 

Դիսպանսերիզացում 

 Փայտացման զարգացման վտանգի դեպքում (վնասվածքներ, II և III աստիճանի այրվածքներ և 

ցրտահարություն, տնային պայմաններում ծննդաբերություն և արտահիվանդանոցային վիժումներ, 

աղեստամոքսային համակարգի վիրահատություններ) իրականացվում է հրատապ կանխարգելում: 

Այդ նպատակով, պատվաստվածներին բավարար է ներարկել 0,5 մլ հակափայտացման անատոքսին, 

չպատվաստվածներին անհրաժեշտ է ակտիվ և պասիվ իմունիզացիա, որի դեպքում անատոքսինի 

ներարկումը 1,0 մլ դոզայով կոմբինացվում է 3000 ՄՄ հակափայտացման շիճուկի հետ` անկախ 

տարիքից: Ներարկումները կատարում են տարբեր ներարկիչներով, մարմնի տարբեր մասերում: 

Շիճուկի ներարկումը պետք է կատարվի ուղեցույցում նշված մեթոդով: Հետագայում ներարկում են 

միայն անատոքսին ըստ սխեմայի: 
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ՄԱԼԱՐԻԱ 

Հոմանիշներ`  ընդմիջվող տենդ, ճահճային տենդ: 

Մալարիան (Malaria) մերձարևադարձային և արևադարձային կլիմայական գոտիներում 

տարածված պրոտոզոային անթրոպոնոզ տրանսմիսիվ հիվանդություն է, էնդեմիկ տարածման 

հակումով, բնորոշվում է ջերմային փուլային նոպաներով (տենդի և ապիրեքսիայի), 

սակավարյունությամբ, հեպատոսպլենոմեգալիայով: Հիվանդության հարուցիչները` մալարիայի 

պլազմոդիումները, փոխանցվում են Anopheles ցեղի էգ մոծակներով: 

Պատմական տեղեկություններ 

Մալարիան մարդությանը հայտնի է հին ժամանակներից, որը նկարագրված է շատ 

ժողովրդների բազմաթիվ պատմական տարեգրություններում` Չինաստանում մ.թ.ա.1700թ., 

Եգիպտոսում մ.թ.ա.1570թ.: Վերին Եգիպտոսի Դենդերախ աշտարակի վրա կա գրություն («AAE-

հիվանդություն, որն ամեն տարի վերադառնում է նույն սեզոնին»): 

Մ.թ.ա.V-րդ դարում հիվանդությունը լայն տարածում ստացել է Հին Հունաստանում: Տենդով 

ընթացող հիվանդությունների խմբից մալարիան առանձնացրել է Հիպոկրատը մ.թ.ա. 460թ., որն 

առաջինն է նկարագրել բժշկական գրականության մեջ եռօրյա և քառօրյա տենդի բնորոշ նոպաները և 

կապել այն «խոնավ կլիմայի հետ» և «ոչ առողջ ջրի», («ով ջուր է խմում ճահիճից, նրա փայծաղը 

մեծանում է»): 

Մալարիայի մանրակրկիտ նկարագրությունը որպես առանձին հիվանդություն տվել են 1696թ. 

շվեցարացի բժիշկ Ռ.Մորտոնը և 1712թ. իտալացի բժիշկ Ֆ.Տորտին, որոնք ապացուցել են բուժման 

նպատակով կիրառվող «պերուական կեղևի» դրական արդյունք: Նրանք նաև տենդերը բաժանել են 

«պերուական կեղևով» բուժմանը ենթարկվող և չենթարկվող խմբերի: Իտալացի գիտնական 

Ջ.Լանցիզին հիմնավորել է իր հետազոտությունները, ապացուցելով հիվանդության կապը ճահճային 

տեղանքի հետ, որտեղ կան շատ մոծակներ: Մալարիա տերմինն առաջացել է իտալերեն mala aria, 

ինչը նշանակում է վատ հոտ, փտած, նեխած օդ: 

Հարուցիչն առաջին անգամ նկարագրել է 1880թ. Կոնստանտինում (Ալժիր) «մալարիային 

պիգմենտը» հետազոտելիս ֆրանսիացի զինվորական բժիշկ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 

Ա.Լավերանը: 1887թ. Ի.Ի.Մեչնիկովը հարուցիչը դասել է պարզագույնների շարքին: Հետագայում 

նկարագրվել են պլազմոդիումների այլ տեսակներ` եռօրյա, քառօրյա, տրոպիկական և ovale-

մալարիայի հարուցիչները: Տարիներ անց Դ.Լ.Ռոմանովսկին մշակել է պլազմոդիումների ներկման 

մեթոդը, որը մինչ օրս կիրառվում է: Պլազմոդիումների փոխանցումը Anopheles ցեղի մոծակների 

միջոցով ապացուցել է Ռ.Ռոսը 1897թ. Հնդկաստանում: 
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XX-րդ դարը հիվանդության ուսումնասիրման գործում նշանավորվել է խոշոր նվաճումներով: 

Սինթեզվել են հակամալարիային արդյունավետ դեղամիջոցներ` քլորոխին, պրիմախին, պրոգուանիլ 

և մոծակների դեմ բարեհաջող կիրառվել ինսեկտիցիդները:  

Մալարիան նշանակալի տեղ է գրավում նաև Հայաստանի երկրամասային ախտաբանության 

մեջ: Հայկական դասական բժշկության արժեքավոր աշխատություններից  է «Ջերմանց 

մխիթարություն» ձեռագիրը` գրված 12-րդ դարի հայ հատնի բժիշկ Մխիթար Հերացու կողմից, որտեղ 

նկարագրվում են տենդով ընթացող հիվանդությունները և նրանց բուժման միջոցները: Հիվանդության 

նմանատիպ բնութագիր տվել է նաև 15-րդ դարի հայ անվանի բժիշկ Ամիրդովլաթ Ամասիացին: 

Մալարիան Հայաստանում պատմականորեն լայն տարածում է ունեցել (և' եռօրյա, և' քառօրյա, 

և' արևադարձային), դարեր շարունակ թշվառություն սփռելով և տվայտանք պատճառելով 

ժաղավրդին: 

Հայազգի մակաբուծաբաններն իր գործունեության ընթացքում քայլ առ քայլ ձևավորել են այն 

դպրոցը, որն իր վառ դրսևորումն է գտել 1960-ական թվականներին: Խորհրդային երկրի 

մասնագետների մի հզոր բանակ` Ք.Փիրումով, Ա.Զուբկովա և շատ ուրիշներ  պայքար մղեցին այս 

մահացու հիվանդության դեմ և հաղթեցին: Նրանց գործը շարունակեցին իրենց աշակերտները, որոնք 

մեր երկիրը երեք տասնամյակ զերծ պահեցին մալարիայից: 

Հիվանդության վերաբերյալ գիտական պատկերացման ձևավորումը թույլ է տվել 

Առողջապահության Համաշխարհային Ասամբլեայի VIII-րդ սեսիայի ժամանակ մշակել և ընդունել 

«Մալարիայի Վերացման Գլոբալ» ծրագիրը`  նպաստելով հիվանդացության զգալի իջեցմանն ամբողջ 

աշխարհում: Չնայած դրան,ծրագրի իրականացումը մի շարք շրջաններում դժվարացած է,քանի որ 

ինվազիայի հիմնական օջախները դեռևս պահպանում են իրենց ակտիվությունը: 

1994թ. մալարիայի նոր համաճարակ ներխուժեց Հայաստան: Դրան նպաստեցին երկրի սոցիալ-

տնտեսական վիճակը և այդ տարիներին մղվող ազատագրական պայքարը: Հաշվի առնելով այս 

ամենը ՀՀ Կառավարության, ԱՀԿ, ինչպես նաև մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների 

աջակցությամբ Հայաստանում մշակվեց և իրագործվեց «Մալարիայի դեմ պայքարի ազգային 

ծրագիր», որը  կոչված էր շտապ կարգով կասեցնելու հիվանդության հետագա ներթափանցումը և 

արագորեն վերացնելու տեղական օջախները: Պրոֆեսոր Մ.Ա.Դավիդյանցի և նրա ղեկավարած թիմի 

ջանքերով վերացվեցին մալարիայի տեղական դեպքերը, ինչի մասին վկայում է այն փաստը, որ 

վերջին երեք տեղական դեպքերը գրանցվել են 2005թ., իսկ 2011թ. ԱԿՀ կողմից Հայաստանը 

պաշտոնապես ճանաչվեց «Մալարիայից ազատ երկիր» և ընդգրկվեց ԱԿՀ հատուկ ցուցակում: 

Աշխարհում բնակչության մեծ տեղաշարժի պատճառով (արտագնա աշխատանք, տուրիզմ, 

ուսում) մալարիայի էնդեմիկ շրջաններից դեռևս պահպանվում է հիվանդության ներբերման վտանգը 

Հայաստան: 
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Էթիոլոգիա 

Մալարիայի հարուցիչը պատկանում է Animalia թագավորությանը, Protozoa 

ենթաթագավորությանը, Apicomplexa տեսակին, Sporozoea դասին, Coccidia ենթադասին, Eucoccidiida 

կարգին, Haemosporina ենթակարգին, Palsmodium ցեղին: Բնական պայմաններում մարդու մոտ 

մալարիա առաջացնում են պլազմոդիումի հետևյալ 4 տեսակը` P.vivax (vivax-մալարիա) կամ եռօրյա 

մալարիա, P.malariae (քառօրյա մալարիա), P.falciparum (տրոպիկական) կամ falciparum-մալարիա, 

P.ovale (ovale-մալարիա), որը նման է եռօրյային, սակայն տարբերվում է էկոլոգիական, 

բիոմորֆոլոգիական և կլինիկո–համաճարակաբանական մի շարք պարամետրերով: Մալարիայով 

վարակվում են մարդիկ և կենդանիները: 

Հազվադեպ հնարավոր է մարդու վարակում պլազմոդիումների զոոնոզ տեսակներով: Ըստ 

Ռոմանովսկու-Գիմզեի ներկված արյան պատրաստուկների լուսային մանրադիտմամբ 

պլազմոդիումների մոտ տարբերակում են թաղանթ, երկնագույն ցիտոպլազմա, կարմիր կորիզ, 

մարսողական վակուոլ և զարգացման որոշ փուլերում` ոսկե-գորշավուն պիգմենտ, որն իրենից 

ներկայացնում է հեմոգլոբինի նյութափոխանակության արգասիք:  

Մալարիային պլազմոդիումների կենսական ցիկլն անցնում է երկու փուլ (սեռական և անսեռ) 

տերերի հերթափոխությամբ: Պլազմոդիումների զարգացման սեռական փուլը կամ սպորոգոնիան 

տեղի է ունենում վերջնական տիրոջ օրգանիզմում (Anopheles ցեղի էգ մոծակ): Անսեռ փուլը կամ 

շիզոգոնիան, տեղի է ունենում մարդու օրգանիզմում, որը հանդիսանում է հարուցչի միջանկյալ տեր: 

Մոծակի օրգանիզմում սպորոգոնիայի ժամանակ պլազմոդիումի սեռական բջիջներից (գամետներ) 

առաջանում են ինվազիվ ձևեր` սպորոզոիտներ (զույգ գամետներից` մինչև 10-50 հազար): 

Վերջիններս կուտակվում են մոծակի թքագեղձերում, որտեղ կարող են պահպանվել 2-2,5 ամիս: 

Սպորոգոնիայի տևողությունը  գտնվում է հակադարձ կապի մեջ օդի ջերմաստիճանի հետ` 150C-ից 

ցածր սպորոզոիտները չեն զարգանում, 250C պայմաններում` զարգանում են 17 օրում:  

Մարդու օրգանիզմում մալարիային մակաբույծն անցնում է շիզոգոնիայի միմյանց հաջորդող 

երկու փուլ` հյուսվածքային (էկզոէրիթրոցիտար) և էրիթրոցիտար: 

Հյուսվածքային շիզոգոնիան տեղի է ունենում հեպատոցիտներում: Սպորոզոիտներից 

հաջորդաբար առաջանում են հյուսվածքային տրոֆոզոիտներ, շիզոնտներ և մերոզոիտներ (մեկ 

սպորոզոիտից` մինչև մի քանի հազար): Մերոզոիտները կարող են զարգանալ միայն 

էրիթրոցիտներում: Էկզոէրիթրոցիտար շիզոգոնիայի փուլի նվազագույն տևողությունը P.falciparum 

դեպքում 6 օր է, P.malariae` 15 օր, P.vivax և P.ovale` 8-13 ամիս, սպորոզոիտների բազմատիպ լինելու 

պատճառով: Մի շարք հեղինակների տեսակետից P.vivax և P.ovale սպորոզոիտները ֆենոտիպորեն 

անհամասեռ են, կարող են զարգանալ հեպատոցիտներում ինչպես ինոկուլյացիայից անմիջապես 
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հետո («տախիսպորոզոիտներ»), այնպես էլ` ավելի ուշ, երկարատև ոչ ակտիվ վիճակից 

(«հիպնոզոիտներ»)` նույնիսկ 5 տարի անց: 

Էրիթրոցիտար շիզոգոնիան ընթանում է ցիկլիկ` տարբեր տարիքի էրիթրոցիտներում (P.vivax 

երիտասարդ անհաս, P.malariae` ծերացած, P.falciparum` յուրաքանչյուր տարիքի էրիթրոցիտներում): 

Մակաբույծների անսեռ փուլերը զարգանում են երիտասարդ (օղակաձև) տրոֆոզոիտից մինչև 

հասուն շիզոնտ, առաջացնելով էրիթրոցիտար մերոզոիտներ (P.vivax և P.falciparum  48 ժամվա 

ընթացքում, P.ovale`  50 ժամվա, P.malariae` 72 ժամվա ընթացքում): Էրիթրոցիտներում մերոզոիտները 

հաջորդաբար վերափոխվում են տրոֆոզոիտների և շիզոնտների: Վերջիններիս կիսվելու հետևանքով 

առաջանում են 4-24 էրիթրոցիտար մերոզոիտներ, որոնք թափանցում են նոր էրիթրոցիտներ, և ցիկլը 

կրկնվում է: Էրիթրոցիտներում մերոզոիտների մի մասը վերածվում է արական և իգական սեռական 

ոչ հասուն  բջիջների` միկրո- և մակրոգամետոցիտների (գամետոցիտոգոնիա), որն ավարտվում է 

մոծակի ստամոքսում:  

Ի տարբերություն պլազմոդիումների այլ տեսակների, P.falciparum էրիթրոցիտար շիզոգոնիան 

անցնում է ներքին օրգանների մազանոթներում` վարակված էրիթրոցիտների և էնդոթելիալ բջիջների 

ցիտոադհեզիայի շնորհիվ: Այդ պատճառով տրոպիկական մալարիայի չբարդացած ընթացքի 

ժամանակ արյան մեջ հայտնաբերվում են միայն մակաբույծի զարգացման սկզբնական (երիտասարդ, 

օղակաձև տրոֆոզոիտներ) և վերջնական (գամետոցիտներ) փուլերը, իսկ P.falciparum միջանկյալ 

փուլերն արյան մեջ հայտնաբերվում են հիվանդության չարորակ ընթացքի ժամանակ: 

Էրիթրոցիտար փուլում մալարիային պլազմոդիումներով պարենտերալ վարակման դեպքում 

մարդու օրգանիզմում տեղի է ունենում միայն էրիթրոցիտար շիզոգոնիա: 

Համաճարակաբանություն  

Բնական պայմաններում մալարիան անթրոպոնոզ տրանսիմիսիվ հիվանդություն է, որն ունի 

օջախային տարածման հակում: Հարուցչի աղբյուր է հանդիսանում վարակված մարդը, որի արյան 

մեջ առկա են պլազմոդիումների գամետոցիտները, մանիֆեստային և սուբկլինիկական մալարիայով 

հիվանդները, մակաբուծակիրները (այդ թվում P.falciparum գամետոցիտակիրները): 

Վարակման հիմնական բնական մեխանիզմը տրանսմիսիվն է, Anopheles ցեղի էգ մոծակի կծելու 

միջոցով, որի օրգանիզմում սպորոգոնիան ավարտված է (այսպես կոչված սպորոզոիտային 

ինվազիա): Այդ ցեղի մոծակների բազմացման վայրն են հանդիսանում սակավաջուր, դանդաղ հոսող 

և տաք ջրամբարները: 

Մալարիայով վարակումը հնարավոր է նաև պարենտերալ ուղիով` 

 արյան փոխներարկման ժամանակ` մակաբուծակիր դոնորից 

 բուժական և ախտորոշիչ միջամտությունների ժամանակ ոչ բավարար ախտահանված 

գործիքներով 
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 ծննդաբերության ժամանակ կամ հազվադեպ (տրոպիկական մալարիայի դեպքում) 

ընկերքի միջոցով (այսպես կոչված շիզոնտային ինվազիա, այդ թվում բնածին մալարիա) 

 

Մալարիային մակաբույծների տրանսմիսիվ փոխանցմանը մասնակցում է Anopheles ցեղի 

մոծակների մոտավորապես 80 տեսակ: 

Ընկալունակությունը համընդհանուր է, հատկապես վաղ տարիքի երեխաների մոտ, որոնց մոտ 

գերակշռում են հիվանդության մանիֆեստային ձևերը  էնդեմիկ օջախներում գրանցելով 

մահացության բարձր ցուցանիշները: Ավելի մեծ տարիքի երեխաների և դեռահասների մոտ 

հիվանդությունն ընթանում է բարենպաստ, իսկ մեծահասակների մոտ` ձևավորված իմունիտետի 

հետևանքով հիմնականում սակավ ախտանշանային կամ մակաբուծակրության տեսքով: 

Դրա հետ մեկտեղ նկատվում է բնական կայունություն մալարիայի նկատմամբ, օրինակ` մարդու 

անընկալունակությունը պլազմոդիումի զոոնոզային տեսակների մեծամասնության հանդեպ, 

գենետիկորեն պայմանավորված անընկալունակություն P.vivax հանդեպ Duffy համակարգի 

պրոտեինների նկատմամբ բացասական անհատների (Արևմտյան Աֆրիկայի բնիկները), S-

հեմոգլոբինի կրողների և գլյուկոզա-6-ֆոսֆատդեհիդրոգենազայի դեֆիցիտով, մանգաղաձև բջջային 

անեմիայով անձանց մոտ: 

Մալարիային բնորոշ է սեզոնայնություն` պայմանավորված մի շարք գործոններով, որոնք 

ազդում են սպորոգոնիայի տևողության և փոխանցողի ակտիվության վրա: Չափավոր կլիմայական 

գոտիներում մալարիայի փոխանցման սեզոնն ամառային ամիսներին է: Մերձարևադարձային 

տարածքներում այն երկարում է մինչև 5-6 ամիս: Արևադարձային գոտիներում նկատվում է 

մալարիայի հարուցիչների փոխանցում ողջ տարվա ընթացքում (բացի հորդառատ անձրևների 

շրջանից): 

Ներկայում մալարիայի համաճարակային վիճակը երկրագնդի վրա չի կարելի համարել 

բարենպաստ, քանի որ յուրաքանչյուր տարի գրանցվում է ինվազիայի 500 միլիոն դեպք, որոնցից 90%` 

Աֆրիկայի արևադարձային երկրներում, որտեղ յուրաքանչյուր տարի մահանում է մոտ 3000 երեխա: 

Լուրջ խնդիր են հանդիսանում մալարիայի «բերովի» դեպքերը, որոնց թիվը գնալով աճում է: 

«Բերովի» դեպքերը, հատկապես P.falciparum հաճախ ընթանում է անբարենպաստ, երբեմն` 

մահացությամբ: Իսկ երկրակենսաբանական անհրաժեշտ պայմաններում P.vivax-մալարիան կարող է 

պայմանավորել ինվազիայի նոր օջախների ձևավորումը, ինչը նկատվել է շատ երկրներում, այդ թվում 

Ռուսաստանում, որտեղ յուրաքանչյուր տարի գրանցվում են «բերովի»  մալարիայի հարյուրավոր 

դեպքեր: 

Մալարիոլոգիայի կարևորագույն խնդիր է դառնում P.falciparum կայունության ձևավորումը 

քլորոխինի և այլ հակամալարիային դեղամիջոցների նկատմամբ:  
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Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Մալարիան սուր, ցիկլիկ, ախտադարձային ընթացքի հակումով վարակ է:  

Ինվազիայի զարգացման մեջ առանձնացնում են մի շարք շրջաններ, որոնք պայմանավորված են 

մալարիայի տարբեր հարուցիչների նկատմամբ մակրոօրգանիզմի ռեակցիայի փուլային բնույթով:  

Հարուցչի ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ բերում է առաջնային մալարիայի զարգացմանը, 

որը, կախված վարակման ուղուց, ընթանում է սպորոզոիտային կամ շիզոնտային ինվազիայի ձևով:  

Սպորոզոիտներով վարակման դեպքում (մոծակի կծելու միջոցով) հյուսվածքային շիզոգոնիայի 

և ինոկուլյացիայի փուլում նկատելի ախտաբանական փոփոխություներ չեն զարգանում: Ինվազիայի 

այս փուլը համապատասխանում է գաղտնի շրջանին, չի ուղեկցվում հիվանդության կլինիկական 

ախտանիշներով: Մալարիայով վարակման դեպքում (եթե պլազմոդիումներն էրիթրոցիտար փուլում 

են գտնվում), մակաբույծների զարգացման էկզոէրիթրոցիտար փուլի բացակայության պատճառով 

գաղտնի շրջանը կարճանում է:  

Պլազմոդիումների բազմացման հետևանքով (ուղղահայաց կամ տրանսֆուզիոն վարակում) 

էրիթրոցիտար շիզոգոնիայի ընթացքում պարազիտեմիան հասնում է այսպես կոչված պիրոգեն 

մակարդակի (կախված ինվազիայի տեսակից արյան 1 մկլ-ում կարող է հասնել մի քանի տասնյակից 

մինչև մի քանի հազար, ինչով պայմանավորված է տենդի և առաջնային մալարիային բնորոշ 

նշանների զարգացումը: Իմունային ռեակցիայի զարգացումը (օպսոնինների, ագլյուտինինների 

արտադրում, բջջային իմունիտետի ռեակցիաներ) նվազեցնում է պարազիտեմիայի մակարդակը, որն 

արտահայտվում է մալարիայի նոպաների աստիճանական մարմամբ և խանգարված ֆունկցիաների 

վերականգնմամբ:  

Հետագա 1-2 ամիսների ընթացքում, սկզբնական իմունային ռեակցիաների ոչ լիարժեք լինելու 

հետևանքով, պարազիտեմիան կրկին հասնում է բարձր մակարդակի, որը բերում է վաղ կամ 

էրիթրոցիտար ախտադարձերի (մանիֆեստային կամ անախտանիշ` «մակաբուծային ախտադարձ») 

զարգացմանը: 

Հիվանդության հետագա զարգացումը կախված է հարուցչի տեսակից: 

Արևադարձային մալարիայի դեպքում վաղ ախտադարձերի  փուլում պարազիտեմիան 

դադարում է, սկսվում է ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանը: Այս դեպքում ռեկոնվալեսցենտների արյան մեջ 

մի քանի շաբաթ կարող են պահպանվել P.falciparum գամետոցիտները: 

Քառօրյա մալարիայի ժամանակ երկար տարիների ընթացքում հնարավոր է պարազիտեմիայի 

պահպանում սուբպիրոգեն կամ սուբպատենտ մակարդակի վրա, այսինքն հայտնաբերման 

մակարդակից ցածր (կամ 5 x 106 մակաբույծ 1 լ արյան մեջ), ինչն ապահովում է էրիթրոցիտար 

ախտադարձերի առաջացում վարակումից երկար ժամանակ անց: 
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Vivax- և ovale - մալարիայի ժամանակ վաղ ախտադարձերի ավարտից հետո կարող է սկսվել 

լատենտ շրջան 2-8 ամիս տևողությամբ (մակաբույծներն արյան մեջ բացակայում են), որից հետո 

«հիպնոզոիտների» պարաէրիթրոցիտար շիզոգոնիայի ավարտի դեպքում կրկին զարգանում է 

պարազիտեմիա, որով պայմանավորված է ուշ ախտադարձերի փուլի առաջացումը: Այս 

ախտադարձերը կարող են ընթանալ ինչպես կլինիկորեն մանիֆեստային, այնպես էլ 

սուբկլինիկական ձևերով (պարազիտար ախտադարձ): Դրանց քանակը կարող է զգալի տատանվել, և 

ավարտից հետո հիվանդներն ապաքինվում են: 

Ինվազիոն պրոցեսի տևողությունն արևադարձային մալարիայի դեպքում 1-1,5 տարի է, vivax-

մալարիայի` 2-4 տարի, ovale-մալարիայի` 3-6 տարի (հազվադեպ մինչև 8 տարի), քառօրյայի դեպքում` 

մինչև տասնյակ տարիներ: Մալարիայի ժամանակ զարգացող հիմնական պաթոֆիզիոլոգիական 

շեղումները պայմանավորված են էրիթրոցիտար շիզոգոնիայով, որի ավարտն ուղեկցվում է 

էրիթրոցիտի քայքայումով, որի հետևանքով արյան պլազմայի մեջ են անցնում մալարիային 

պլազմոդիումները, նյութափոխանակության արգասիքները, մալարիային պիգմենտը, էրիթրոցիտար 

սպիտակուցները, որոնք առաջացնում են պիրոգեն ռեակցիա: Վերջինս ուղեկցվում է 

ջերմակարգավորման կենտրոնի գրգռմամբ, բիոգեն ամինների (հիստամին, սերոտոնին, 

կատեխոլամիններ), կալիկրեին-կինինային համակարգի ակտիվացումով, ուղեկցվելով անոթային 

թափանցելիության բարձրացումով, արյան շրջանառության և ջրա-աղային խանգարումներով: 

Մալարիային պլազմոդիումների շրջանառող լուծվող անտիգենների և դրանց նկատմամբ 

հակամարմինների առկայությունը նպաստում է կոմպլեմենտ պարունակող իմունային կոմպլեքսների 

առաջացմանը, որը խորացնում է անոթների ախտահարումը: Հարաճող պարազիտեմիան 

առաջացնում է մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգի ակտիվության բարձրացում, որն 

ուղեկցվում է վարակված էրիթրոցիտների, մալարիային պարազիտների և դրանց մետաբոլիտների 

ֆագոցիտոզի ակտիվացմամբ, մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգի էլեմենտների 

հիպերպլազիայով:  

Վարակված էրիթրոցիտների քայքայման և ֆագոցիտոզի, էրիթրոցիտների թաղանթին 

իմունային կոմպլեքսների ֆիքսացիայի (էրիթրոցիտների կայունության իջեցում), փայծաղի 

հիպերֆունկցիայի (ոսկրածուծային արյունաստեղծման ընկճում) հետևանքով զարգանում է 

հարաճող անեմիա, լեյկոպենիա և թրոմբոցիտոպենիա (պանցիտոպենիա):  

Հյուսվածքային շիզոգոնիայի տարաժամկետ ավարտի և հետևաբար էրիթրոցիտար 

շիզոգոնիայի սկզբնական փուլերի հետևանքով հիվանդության առաջին օրերին տենդը հաճախ լինում 

է անկանոն: Հետագայում իմունային պատասխանի ձևավորման արդյունքում արյան մեջ 

պահպանվում են միայն մակաբույծների 1-2 սերունդ, որոնցով պայմանավորված է հիվանդության 

ռիթմիկ բնույթը` նոպաների առաջացումով յուրաքանչյուր 48 կամ 72 ժամը մեկ: 
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Մալարիայի ժամանակ ձևավորվում է ոչ կայուն, տիպոսպեցիֆիկ, ոչ ստերիլ իմունիտետ: Այս 

պատճառով որոշ ժամանակ անց հնարավոր է վարակում:  

Ինֆեկցիոն պրոցեսի զարգացումն ուղեկցվում է տարբեր օրգան-համակարգերի գործունեության 

խանգարումով, որն առավելապես արտահայտված է արևադարձային մալարիայի ժամանակ: Այս 

դեպքում գլխուղեղում հայտնաբերվում են այտուցի երևույթներ և էքստրավազիաներ, մազանոթների 

վնասում և անոթների շուրջ Դյուրկի սպեցիֆիկ գրանուլների ձևավորում: 

Հաճախ պաթանատոմիական հետազոտությունները հայտնաբերում են ծանր դիստրոֆիկ 

փոփոխություններ, արյունազեղումներ էնդոկարդում և էպիկարդում: Պարենխիմատոզ օրգանները 

զգալի մեծացած են, մալարիային պիգմենտի կուտակման հետևանքով ձեռք են բերում մոխրագույն 

երանգ: Օրինաչափորեն հայտնաբերվում է լյարդի մեծացում, հնարավոր է մալարիային հեպատիտ: 

Բազմակի ռեինֆեկցիայի դեպքում լյարդում զարգանում է տարբեր աստիճանի ֆիբրոզ: Փայծաղը 

մեծացած է, արյունալեցուն, հեմոմելանինի կուտակման հետևանքով դառնում է սև գույնի: Բնորոշ է 

ֆոլիկուլների հիպերպլազիա, ռետիկուլյար բջիջների պրոլիֆերացիա, անոթներում և մակրոֆագալ 

էլեմենտներում հայտնաբերվում են բազմաթիվ մակաբույծներ: Հնարավոր է փայծաղի պատռվածք: 

Մալարիային կոմայից մահացածների գլխուղեղի տարբեր հատվածներում և ուղեղիկում 

հայտնաբերվում է այտուց և արյունազեղում, մազանոթների լայնացում («պարազիտար թրոմբեր»), 

պերիվասկուլյար այտուց և օջախային գլիալ պրոլիֆերացիա, այսինքն մալարիային կոմայի դեպքում 

զարգանում է սպեցիֆիկ մենինգոէնցեֆալիտ: Դիստրոֆիկ և միկրոցիրկուլյատոր տարածված 

փոփոխություններ հայտնաբերվում են միոկարդում, թոքային պարենխիմայում, մակերիկամներում, 

աղիներում: 

 Երիկամներում հայնտնաբերվում են դեգեներատիվ-նեկրոտիկ փոփոխություններ, սուր 

տուբուլյար նեկրոզի նշաններ, արյունազեղումներ պատիճում կամ ավազանում: P.malariae 

երկարատև պարազիտեմիայի դեպքում զարգանում է հարաճող նեֆրոզ, որը պայմանավորված է 

երիկամային կծիկներում իմունային ակտիվ կոմպլեքսների կուտակմամբ, որոնք ներառում են 

P.malariae լուծվող անտիգեններ, M-դասի իմունոգլոբուլիններ և C3 կոմպլեմենտ: 

Մալարիային պլազմոդիումները ցուցաբերում են զգալի իմունոսուպրեսիվ ազդեցություն, որն 

անդրադառնում է ինտերկուրենտ հիվանդությունների ընթացքի և երկրորդային վարակի զարգացման 

վրա:  

Հակամալարիային համապատասխան բուժումը ապահովում է պրոցեսի հետզարգացումը: 

Կլինիկական նկարագիր 

Հարուցչի տեսակից ելնելով տարբերում են` 

 P.falciparum կամ տրոպիկական մալարիա (ախտադարձային, չարորակ) 

 P.vivax կամ եռօրյա մալարիա 
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 P.ovale կամ եռօրյայանման մալարիա 

 P.malariae կամ քառօրյա մալարիա 

 mixt - մալարիա (պլազմոդիումների երկու և ավելի տեսակով ինվազիայի դեպքում 

 

Մալարիայի հիմնական ախտանիշներն են բարձր, հաճախ նոպայաձև տենդը` «դող», 

«ջերմություն»-«քրտնարտադրություն»-փուլերով, անեմիան, հեպատոսպլենոմեգալիան: Հարուցչի 

տեսակին համապատասխան տարբերում են vivax-մալարիա (եռօրյա), ovale-մալարիա, falciparum 

(կամ արևադարձային) և քառօրյա մալարիա, որոնք կարող են ընթանալ առաջնային դրսևորումների 

կամ էրիթրոցիտար ախտադարձերի, իսկ ovale- և vivax-մալարիայի դեպքում` նաև էկզոէրիթրոցիտար 

ախտադարձերի ձևով: Հիվանդությունը կարող է ընթանալ թեթև, միջին ծանրության և ծանր ձևերով: 

Վերջինս արևադարձային մալարիայի դեպքում ուղեկցվում է բարդություններով (մալարիային կոմա, 

սուր երիկամային անբավարարություն, հեմոգլոբինուրիա, մալարիային հեպատիտ): Մալարիայի 

հարուցչի երկու կամ ավել տեսակով վարակվելու դեպքում զարգանում է mixt-մալարիա: Մալարիան 

կարող է զուգակցվել ինֆեկցիոն այլ հիվանդությունների հետ:  

Եռօրյա մալարիայի գաղտնի շրջանը 10-21օր է (կարճատև ինկուբացիայով) կամ 6-14 ամիս 

(երկարատև ինկուբացիայով), ovale-մալարիայի դեպքում` 7-20 օր, արևադարձայինի` 8-16 օր, 

քառօրյայի` 25-42 օր: Գաղտնի շրջանի տևողությունը կարող է երկարել ոչ համապատասխան 

բուժման հետևանքով: Հիվանդության սկիզբը սովորաբար սուր է, մի շարք դեպքերում հնարավոր է 

կարճատև պրոդրոմալ շրջան (եռօրյա արևադարձային մալարիայի դեպքում)` ասթենիայի, 

մկանացավերի, գլխացավի, բերանում չորության զգացումով: Մալարիային բնորոշ է նոպայաձև 

ընթացքը: Հիվանդության առաջին օրերին հատկապես ընկճված իմունիտետով անձանց մոտ տենդը 

կարող է լինել անկանոն տիպի` «նախնական տենդ»:  

Մալարիային նոպայի զարգացումը ներառում է «դողի» (1-3 ժամ), «ջերմության» (6-8 ժամ), 

«քրտնարտադրության» փուլեր: Նոպայի ընդհանուր տևողությունը կազմում է 1-14 ժամ, իսկ 

արևադարձային մալարիայի դեպքում` ավելի երկար: Մալարիային նոպայի ժամանակ զարգանում են 

ընդհանուր ինտոքսիկացիայի երևույթներ` մարմնի ջերմությունն արագ բարձրանում է մինչև 40-410C, 

նկատվում է գլխացավ, մկանացավեր, արևադարձային մալարիայի դեպքում կարող է առաջանալ 

եղնջացան, բրոնխոսպազմ: Նոպայի գագաթնակետին գլխացավն ուժեղանում է, առաջանում է 

գլխապտույտ, հաճախ` փսխում, հիվանդները կարող են լինել հանգիստ, ոչ հազվադեպ գանգատվում 

են գոտկացավերից: Արևադարձային մալարիայի ժամանակ հաճախ առաջանում են ցավեր 

էպիգաստրալ շրջանում, դիտվում է ջրիկ կղանք, սովորաբար առանց ախտաբանական 

խառնուրդների: Նոպայի ավարտն ուղեկցվում է արտահայտված քրտնարտադրությամբ, 

ինտոքսիկացիայի երևույթների նվազումով, թուլացած հիվանդները քնում են: 
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Մալարիային նոպայի ժամանակ հիվանդին զննելիս հայտնաբերվում է դեմքի կարմրություն, 

սկլերաների անոթների արյունալեցում, մարմնի մաշկը չոր է և տաք, վերջույթները` սառը, պուլսը` 

հաճախացած, համապատասխանում է ջերմության բարձրացմանը, զարկերակային ճնշումն իջած է, 

սրտի տոները` խլացած, լորձաթաղանթները` չոր, լեզուն պատված խիտ սպիտակ փառով, հաճախ 

շրթունքներին կամ ռնգերին առկա է հերպետիկ ցան: Մեկ կամ երկու նոպայից հետո հիվանդների մեծ 

մասի մոտ նկատվում է սկլերաների սուբիկտերիկություն, մաշկի գունատություն, հիվանդության 

առաջին շաբաթվա վերջում արդեն հայտնաբերվում է հեպատոսպլենոմեգալիա: 

Հեմոգրամայում առաջին օրերին դիտվում է լեյկոպենիա նեյտրոֆիլային ձախ թեքումով, 

հետագայում` էրիթրոցիտների քանակի, հեմոգլոբինի մակարդակի իջեցում, ռետիկուլոցիտների թվի 

ավելացում, լեյկոպենիա` հարաբերական լիմֆոմոնոցիտոզով, թրոմբոցիտոպենիա, արագացած ԷՆԱ, 

անիզոպոյկիլոցիտոզ: 

Ապիրեքսիկ շրջանում հիվանդների աշխատունակությունը սովորաբար պահպանված է, 

սակայն նոպաների հաճախացման դեպքում նույնիսկ այս շրջանում կարող են դիտվել 

արտահայտված թուլություն, գլխացավ, տարածուն մկանա- և հոդացավեր, դեմքը հաճախ ձեռք է 

բերում հողագույն երանգ, դեղնուկը և հեպատոսպլենոմեգալիան ավելի ակնհայտ են դառնում, 

նկատվում է քաշի կորուստ: 

Առավել ծանր են արևադարձային մալարիայի առաջնային արտահայտումները, որոնք ոչ 

իմունային կամ խանգարված իմունակենսաբանական վիճակով անձանց մոտ հիվանդության առաջին 

իսկ օրերից կարող են ունենալ չարորակ ընթացք` կոմայի, երիկամային սուր անբավարարության, 

հեմոռագիկ համախտանիշի և այլ բարդությունների զարգացումով: Արևադարձային մալարիայի 

կոմատոզ ձևը հաճախ զարգանում է նախանշանների (գլխացավ, գլխապտույտ, բազմակի փսխում, 

անհանգստության զգացողություն) կարճատև շրջանից հետո: Հաջորդ` նախակոմատոզ շրջանը կամ 

սոմնոլենցիան բնորոշվում է հիվանդի հոգեկան և ֆիզիկական թուլությամբ, նրանք դժկամությամբ են 

մտնում կոնտակտի մեջ, հարցերին տալիս են միանման պատասխան, արագ հոգնում են, զրույցի 

ժամանակ նույնիսկ քնում: Մի քանի ժամ անց զարգանում է սոպորի շրջանը, որի ժամանակ դիտվում 

է գիտակցության կորուստ, հնարավոր է հոգեշարժական գրգռվածություն, էպիլեպտանման 

ցնցումներ, մենինգեալ և հազվադեպ` օջախային ախտանիշներ, հայտնաբերվում են պաթոլոգիական 

ռեֆլեքսներ, նկատվում է բբերի նեղացում և բբային ռեֆլեքսի թուլացում: Խոր կոմայի շրջանն 

արտահայտվում է լրիվ առեֆլեքսիայով, խոր և աղմկոտ կամ Չեյն-Ստոքսի պերիոդիկ շնչառությամբ, 

հարաճուն հիպոտենզիայով և դիֆուզ ցիանոզով: Համապատասխան բուժման բացակայության 

դեպքում հիվանդները մահանում են : 

Երիկամային սուր անբավարարությունը, որը զարգանում է երիկամներում 

միկրոցիրկուլյացիայի խանգարման և սուր տուբուլյար նեկրոզի հետևանքով, ոչ հավադեպ 
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զուգակցվում է կոմատոզ ձևի հետ և արտահայտվում հարաճուն օլիգոանուրիայով, ազոտեմիայով, 

հիպերկալիեմիայով և ացիդոզով: Ադեկվատ բուժման դեպքում հնարավոր է երիկամների 

գործունեության վերականգնում: 

Հեմոգլոբունուրիկ տենդը սովորաբար զարգանում է արևադարձային մալարիայի ժամանակ 

խինինով և սուլֆանիլամիդներով բուժման դեպքում և պայմանավորված է սուր ներանոթային 

հեմոլիզով: Հեմոգլոբինուրիան սկսվում է հանկարծակի և ուղեկցվում դողէրոցքով, մարմնի 

ջերմության արագ բարձրացումով, արտահայտված ցավերով գոտկա-սրբանային հատվածում, լեղիով 

կրկնակի փսխմամբ, տարածուն միալգիայով, դեղնուկով: Դիուրեզը պակասում է, մեզը դառնում  մուգ 

շագանակագույն կամ սև, որոշ ժամանակ անց բաժանվում է երկու շերտի` կեղտոտ շագանակագույն 

ստորին և վերին` թափանցիկ մուգ բալագույն կամ յասամանագույն: Հետագայում դիտվում է 

երիկամային սուր անբավարարություն, ազոտեմիա, խիստ արտահայտված անեմիա, որոնցով էլ 

պայմանավորված է լինում մահացու ելքը: Բացի ծանր ձևերից նկարագրված են հեմոգլոբինուրինային 

տենդի թեթև և միջին ծանրության ձևեր:  

Մեզում հայտնաբերվում է օքսիհեմոգլոբին, մեթհեմոգլոբին, հեմատին, հեմոգլոբինի բյուրեղներ, 

սպիտակուց, էրիթրոցիտներ, հիալինային և հատիկավոր գլանիկներ: Առավել հաճախ 

հեմոգլոբինուրիա դիտվում է գենետիկորեն պայմանավորված էնզիմոպաթիայով (Գ-6-ՖԴՀ դեֆիցիտ, 

որով պայմանավորված է լինում էրիթրոցիտների կայունության իջեցումը) անձանց մոտ:  

Արևադարձային մալարիայի հեմոռագիկ ձևն ուղեկցվում է ինֆեկցիոն-տոքսիկ ծանր շոկի, 

տարածուն ներանոթային մակարդման երևույթներով: Վերջինս արտահայտվում է 

արյունազեղումներով մաշկում, ներքին օրգաններում, գլխուղեղի կենսական կարևոր կենտրոններում 

և մակերիկամներում: 

Մալարիայի ծանր ձևերը հանդիպում են վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ, որը 

բացատրվում է ադապտացիոն մեխանիզմների անկատարությամբ և իմունիտետի լարվածության 

բացակայությամբ: Դա պայմանավորում է մահացու դեպքերի հավանականությունը մինչև 4 

տարեկան երեխաների մոտ, հատկապես` արևադարձային մալարիայից: 

Հիվանդության անբարենպաստ ընթացքը հաճախ դիտվում է հղիների մոտ, քանի որ նկատվում 

է սանոգեն ռեակցիաների զարգացման դանդաղում, բազմաթիվ վիսցերալ արտահայտումներ և բարձր 

մահացություն: Հղիների մոտ մալարիան կարող է ուղեկցվել պտղի ներարգանդային վարակումով և 

նրա անտենատալ մահով կամ բերել երեխայի վարակմանը ծննդաբերության ժամանակ:  

Հիվանդության բարենպաստ ընթացքի դեպքում չբուժված հիվանդների մոտ մալարիայի 

առաջնային արտահայտումները ներառում են մինչև 10-12 նոպա, որից հետո պարազիտեմիայի 

ընկճմանը զուգահեռ մարմնի ջերմությունը նորմալանում է, սակայն առաջին երկու ամսվա 

ընթացքում կարող են զարգանալ էրիթրոցիտար ախտադարձեր: Ախտադարձերի կլինիկական 
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նկարագիրը բնորոշվում է տենդի նոպաների ռիթմիկ զարգացումով, ինտոքսիկացիայի 

համախտանիշի ավելի թույլ արտահայտվածությամբ և լյարդի ու փայծաղի արագ (հաճախ առաջին 

օրերից) մեծացումով, որոնց կոնսիստենցիան դառնում  է պնդավուն: Ոչ ադեկվատ բուժման դեպքում 

հնարավոր է փայծաղի պատռվածք: Vivax - և ovale-մալարիայի ուշ ախտադարձերն ունենում են 

բարորակ ընթացք` տենդի հստակ ռիթմով,հարաճող հեպատոսպլենոմեգալիայի և անեմիայի 

զարգացումամբ:Քառօրյա մալարիայի երկարատև ընթացքի դեպքում հաճախ դիտվում է նեֆրոտիկ 

համախտանիշ, որը պահանջում է իմունոսուպրեսոր բուժում:  

Ախտորոշում 

Մալարիայի կլինիկական ախտորոշումը հիմնված է կլինիկական առաջատար նշանների 

(նոպայաձև տենդ, քրտնարտադրություն, դողէրոցք, հեպատոսպլենոմեգալիա, անեմիա) և 

համաճարակաբանական անամնեզի տվյալների (էնդեմիկ օջախում գտնվելը 3 տարվա ընթացքում 

մինչև հիվանդանալը, արյան փոխներարկումներ և պարենտերալ միջամտություններ երեք ամսվա 

ընթացքում նախքան տենդը) վրա: Ախտորոշումը հաստատվում է արյան հաստ կաթիլում և քսուկում 

մալարիային մակաբույծների հայտնաբերմամբ: 

Հետազոտման համար կիրառում են մազանոթային կամ երակային արյուն: Արյան 

պրեպարատը ներկվում է Ռոմանովսկու-Գիմզեի մեթոդով: Նմուշառումը կատարում են 

հիվանդության առաջին իսկ կասկածի դեպքում` անկախ ջերմության բարձրացումից: Միանվագ 

բացասական պատասխանը չի բացառում մալարիան և պահանջում է կրկնակի հետազոտություն 8-12 

ժամ անց: Պարազիտեմիայի ինտենսիվությունը և պլազմոդիումներն ավելի հեշտ է հայտնաբերել 

արյան հաստ կաթիլում, որը թույլ է տալիս հետազոտել արյան մեծ ծավալ մանրադիտակի մեկ 

տեսադաշտում, իսկ հարուցչի տարբերակումը և էրիթրոցիտար զարգացման փուլն ավելի ճիշտ է 

կատարել արյան քսուկում: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել պարազիտոլոգիական հետազոտության 

քանակական և որակական բնույթը` ինտենսիվ պարազիտեմիան P.falciparum ժամանակ 100000 

պլազմոդիում 1 մկլ արյան մեջ կամ էրիթրոցիտների 5% ախտահարումը որպես կանոն, վկայում է 

արևադարձային մալարիայի չարորակ ընթացքի մասին, իսկ 500000 պլազմոդիում 1մկլ արյան մեջ 

կամ էրիթրոցիտների 10% ախտահարման դեպքում մահացու ելք զարգանում է 65% դեպքում: 

Մշակված են նաև արյան պրեպարատների մանրադիտման էքսպրես մեթոդներ: Լայն կիրառում 

է ստանում ախտորոշման ՊՇՌ մեթոդը: 

Մալարիայի շճախտորոշումը ներառում է ԱԻՖՌ, ԻՖԱ, ԱՀԱՌ: 

Որոշակի նշանակություն ունի հեմոգրամայում սակավարյունության (անիզոպոյկիլոցիտոզ, 

ռետիկուլոցիտոզ), լեյկոպենիայի և հարաբերական լիմֆոցիտոզի հայտնաբերումը: 
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Տարբերակիչ ախտորոշում  

Մալարիան անհրաժեշտ է տարբերակել ինչպես ինֆեկցիոն այլ հիվանդություններից (գրիպ, 

ռեսպիրատոր վիրուսային այլ ինֆեկցիաներ, սուր աղիքային ինֆեկցիա, լեպտոսպիրոզ, դեղին տենդ, 

վիրուսային հեպատիտների չարորակ ձևեր, տիֆ-պարատիֆային հիվանդություններ, բրուցելոզ, 

սեպսիս, հեմոռագիկ տենդ), այնպես էլ սոմատիկ պաթոլոգիաներից (միզուղիների և լեղուղիների 

ինֆեկցիաներ, արյան համակարգային հիվանդություններ): 

Բուժում 

Մալարիայով հիվանդները ենթակա են պարտադիր հոսպիտալացման ինֆեկցիոն 

հիվանդանոցում: Բուժումը կոմպլեքսային է` էթիոտրոպ, պաթոգենետիկ և ախտանշանային:  

Տարբերում են Էթիոտրոպ պրեպարատների չորս խումբ` ելնելով ազդեցության 

ուղղվածությունից` 

  հեմատոշիզոտրոպ դեղամիջոցներ (խինինի հիդրոքլորիդ, խինիդինի գլյուկոնատ, մեֆլոխինի 

հիդրոքլորիդ, նաֆթախինոլներ, արտեմիզիններ, 4-ամինոխինոլիններ, 

դիամինոպիրիմիդիններ, բիգուանիդներ,  հակաբիոտիկներ, սուլֆանիլամիդներ), որոնք 

արդյունավետ են պլազմոդիումների էրիթրոցիտար անսեռ փուլերում 

  հիստոշիզոտրոպ դեղամիջոցներ, որոնք արդյունավետ են պլազմոդիումների 

նախաէրիթրոցիտար հյուսվածքային փուլերում (պիրիմետամին, պրոգուանիլ, 

տետրացիկլինի հիդրոքլորիդ) և P.vivax և P.ovale հիպնոզոիտների նկատմամբ (8-

ամինոխինոլիններ` պրիմախինի դիֆոսֆատ, խինոցիդ) 

  գամետոցիդ դեղամիջոցներ, որոնք առաջացնում են գամետոցիտների ոչնչացումը 

հիվանդների արյան մեջ (պրիմախինի դիֆոսֆատ, խինոցիդ) 

 սպորոնտոցիդ դեղամիջոցներ, որոնք խանգարում են մակաբույծների զարգացմանը 

մոծակների օրգանիզմում և կանխում են սպորոզոիտների ձևավորումը (պիրիմետամին, 

պրոգուանիլ) 

Մալարիային նոպայի և հետևաբար հիվանդության հիմնական կլինիկական 

արտահայտումների կասեցումն իրականացվում է հեմատոշիզոտրոպ դեղամիջոցներով, առավել 

հաճախ խինգամինով (քլորոխին, դելագիլ, ռեզոխին): Ոչ իմունային անձանց առաջին օրը նշանակում 

են 1 գ միանվագ, 6-8 ժամ հետո ևս 0,5 գ (ընդհանուր առմամբ 6 հաբ), հետագա օրերին` 0,5 գ (2 հաբ) 

միանվագ, օրը մեկ անգամ: Եռօրյա մալարիայի ժամանակ բուժման տևողությունը 3 օր է, 

արևադարձային և քառօրյա մալարիայի` 5 օր: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ԱՆ N379 - Ա 11.03.2011թ. հրամանի եռօրյա 

մալարիայի հեմատոշիզոտրոպ բուժումը կատարվում է քլորոխին դիֆոսֆատով (դելագիլ) ըստ 

սխեմայի` 



 

133 

 

I օրը` 10 մգ/կգ, բաժանվում է 2 հավասար մասի, ընդունվում է 6-8 ընդմիջումով 

II օրը` 10 մգ/կգ, բաժանվում է 2 հավասար մասի, ընդունվում է 6-8 ընդմիջումով 

III օրը` 5 մգ/կգ, միանվագ 

Vivax- և ovale-մալարիայով հիվանդների արմատական բուժումը (մակաբույծների 

էկզոէրիթրոցիտար ձևերի ոչնչացում) իրականացվում է հիստոշիզոտրոպ դեղամիջոցներով: 

Կասեցնող բուժումից հետո նշանակում են պրիմախին 15 մգ, 14 օր կամ խինոցիդ 30 մգ/օրը 10 օր: 

P.vivax, P.malariae, P.ovale սեռական ձևերը վերանում են էրիթրոցիտար շիզոգոնիայի ավարտից քիչ 

անց: Արևադարձային մալարիայով հիվանդներին գամետոցիդ նպատակով նշանակում են 

պիրիմետամին (քլորիդին, տինդուրին, դարապրիմ) 50 մգ միանվագ կամ պրիմախին 15 մգ/օրը 3 օր: 

Գամետոցիդ բուժումը կատարում են կասեցնող բուժման ընթացքում կամ հետո:  

Հարավ - Արևելյան Ասիայի, Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայի երկրներում լայն 

տարածված P.falciparum արտահայտված կայունության պատճառով արևադարձային մալարիայի 

չբարդացած ձևերով հիվանդների մոտ նոպան կասեցվում է խինինի հիդրոքլորիդի (0,65 գ օրը 3 

անգամ, 7 օր) կամ ֆանսիդարի (3 հաբ միանվագ) կամ սուլֆալենի 1,5 գ զուգակցումը պիրիմետամինի 

75 մգ հետ (3 օր), մետակելֆինի, ԱՀԿ կողմից առաջարկված զուգակցված դեղամիջոցների 

նշանակմամբ: 

Ախտորոշում 

Առավել ախտորոշիչ նշանակություն ունեցող նշաններ` 

 նոպայաձև տենդ դողէրոցքով և քրտնարտադրությամբ (1-3 անգամ) 

 սպլենո- և հեպատոմեգալիա 

 անհայտ ծագման սակավարյունություն 

 նոպայաձև տենդի ախտադարձեր 

Օժանդակ ախտորոշիչ նշաններ` 

 համաճարակաբանական անամնեզ (մինչև հիվանդանալը 3 տարվա ընթացքում էնդեմիկ 

օջախում գտնվելը) 

 հեմոտրանսֆուզիաներ և պարէնտերալ այլ միջամտություններ 3ամսվա ընթացքում նախքան 

հիվանդանալը 

 մալարիայով հիվանդ կանանցից ծնված նորածինները 

Որոշիչ ախտորոշիչ հետազոտություններ` 

 արյան հաստ կաթիլի և քսուկի մանրադիտակային հետազոտություն, 

 շճաբանական հետազոտություններ (ԱԻՖՌ, ԻՖՌ, ԱՀՌ) 

 ՊՇՌ 
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Վերը նշված դեղամիջոցների անարդյունավետության դեպքում կիրառում են տետրացիկլին 0,5 

գ 4 անգամ/օրը կամ դոքսիցիկլին 0,2/օրը 7 օր: Վերջին տարիներին նկատվել է բարձր 

արդյունավետություն մեֆլոխինի, դաբեխինի, խինգամինի, արտեմիզինի և այլ դեղամիջոցների 

կիրառման դեպքում: 

Արևադարձային մալարիայի չարորակ ձևերի բուժման համար հակամալարիային 

դեղամիջոցները ներարկում են ներերակային կաթիլային 20 կաթ/րոպե արագությամբ: Ընտրության 

դեղամիջոց է համարվում խինինի հիդրոքլորիդը 30 մգ/կգ քաշին օրական հաշվարկով 8 ժամը մեկ: 

Հիվանդի ընդհանուր վիճակի լավացման դեպքում անցնում են դեղամիջոցի ներքին ընդունման: 

Դելագիլը նշանակում են խինինի նույն դեղաչափով: Երիկամային սուր անբավարարության 

զարգացման դեպքում խինինի կամ դելագիլի օրական դեղաչափն իջեցվում է մինչև 10-15 մգ/կգ:  

Էթիոտրոպ բուժմանը զուգահեռ անցկացվում է հակաշոկային ինֆուզիոն ինտենսիվ բուժում 

կրիստալոիդ և կոլոիդ դեղամիջոցներով 10-15 մլ/կգ հաշվարկով, կորտիկոստերոիդներով 1-2 մգ/կգ, 

հակահիստամինային և միզամուղ դեղամիջոցներով: Երիկամային անբավարարության զարգացման 

դեպքում ցուցված է հեմոդիալիզ, արյան ուլտրաֆիլտրացիա կամ հեմոսորբցիա: Արտահայտված 

սակավարյունության ժամանակ կատարում են դոնորական արյան փոխներարկում: 

Կանխարգելում  

Մալարիայի ժամանակ կանխարգելիչ միջոցառումներն ուղղված են համաճարակային պրոցեսի 

հիմնական օղակներին և նախատեսում են հիվանդների,պարազիտակիրների ակտիվ և ժամանակին 

հայտնաբերում,բուժում, մոծակների ոչնչացում լարվիցիդ (մալատրոն, պրոպոկսուր) կամ իմագոցիդ 

(պիրետրում, ֆենիտրոտիոն) նյութերի և կենսաբանական միջոցների (ջրամբարների բնակեցում 

գամբուզիաներով, անտագոնիստ բակտերիաներով, հելմինթներով, միջատներով) կիրառմամբ, 

տեղանքի բոնիֆիկացիա (մելիորացիա), ինչպես նաև բնակչության անընկալունակության 

բարձրացում մալարիային ինֆեկցիայի նկատմամբ (քիմիոպրոֆիլակտիկա): 

Անհատական կանխարգելման նպատակով կիրառում են հեմատոշիզոտրոպ միջոցներ 

(խինգամին, ֆանսիդար, խինին և այլն), որոնց ընդունումն  անհրաժեշտ է սկսել էնդեմիկ օջախ 

մեկնելուց 3-5 օր առաջ, շարունակել այդ օջախում գտնվելու ամբողջ ընթացքում և 4-6 շաբաթ`օջախից 

դուրս գալուց հետո: Կախված էնդեմիկ մալարիայի տիպից դեղամիջոցներն ընդունում են շաբաթը 1-2 

անգամ կամ ամեն օր: 

Vivax-մալարիայի օջախում բնակվող անձանց կատարում են ախտադարձերի նախասեզոնային 

քիմիոկանխարգելում պրիմախինով 15 մգ/օրը, 14 օրվա ընթացքում: 

Քիմիոպրոֆիլակտիկային զուգահեռ նպատակահարմար է ցանցերի միջոցոով կանխել 

մոծակների հարձակումները հատկապես գիշերային ժամերին, մաշկին և հագուստին քսել 

ռեպելենտներ (դիէթիլտոլուամիդ, դիմեթիլֆտալատ), կրել պաշտպանիչ հանգուստ:  
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Տրանսֆուզիոն (փոխներարկումային) մալարիայի կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է 

դոնորների պարազիտոլոգիական և շճաբանական (ԻՖԱ, ԱՀՌ) մանրակրկիտ հետազոտում: 

Ներկայում էնդեմիկ շրջաններում ԱԿՀ կողմից իրականացվում է մալարիայի դեմ պայքարի ծրագիր, 

որը նախատեսում է քիմիոպրեպարատների լայն կիրառում զուգակցված մոծակների դեմ ուղղված 

միջոցառումների հետ:  

Մշակված են փորձարկում անցած մալարիային պատվաստանյութերի տարբերակներ 

(սպորոզոիտային, մերոզոիտային, շիզոնտային), որոնք անցել են: Հեռանկարային է ռեկոմբինանտ 

պատվաստանյութերի մշակումը պլազմոդիումների ԴՆԹ և մակաբուծային սպիտակուցների 

կիրառմամբ: 

Դիսպանսերիզացում 

Ապաքինվածների դուրսգրումը կատարվում է հակապարազիտար բուժման ավարտից հետո, 

լիարժեք կլինիկական առողջացման, մալարիայի պլազմոդիումների նկատմամբ արյան քսուկի 

բացասական պատասխանի և արյան ու մեզի ընդհանուր անալիզների նորմալ պատասխանից հետո: 

Հիվանդության ծանր ձևեր տարածները ներկայանում են ԲՀՀ` բժշկա - հսկողական հանձնաժողով 

(ВКК), որը նրանց հատկացնում է արձակուրդ մեկ ամիս տևողությամբ: 

Դիսպանսեր հսկողությունն իրականացվում է 2 տարվա ընթացքում` մայիսից սեպտեմբեր 

ընկած ժամանակահատվածում` ամիսը մեկ անգամ (կլինիկական զննմում և արյան 

հետազոտություն` մալարիայի պլազմոդիումների վերաբերյալ): Եթե որևէ հետազոտության 

ժամանակ հայտնաբերվում է հարուցիչը, ապա նշանակվում է սպեցիֆիկ բուժում, իսկ դիսպանսեր 

հսկողության ժամկետը երկարացվում է: Հսկողության մեջ գտնվող մալարիա տարած բոլոր անձիք 

ապրիլ-մայիս ամիսներին ստանում են պրիմախինով հակաախտադարձային բուժում օրը 15 մգ (ըստ 

հիմքի) 14 օրվա ընթացքում: Եթե երկու տարվա ընթացքում չի նկատվում հիվանդության ախտադարձ 

և լաբորատոր հետազոտությունները բացասական են, ապա տվյալ անձը հանվում է հսկողությունից: 

 

ՀԵՐՊԵՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿ 

Հերպետիկ ինֆեկցիան միավորում է Herpesviridae ընտանիքի վիրուսներով հարուցված 

հիվանդությունների մի խումբ: Այս ընտանիքի ներկայացուցիչները չափազանց լայն տարածված են 

բնության մեջ: Ներկայում հայտնի է տարբեր աստիճանի հետազոտված մոտ 100 հերպեսվիրուս, 

որոնցից 8-ն անջատվել են մարդուց (հասարակ հերպեսի վիրուսը, ջրծաղիկի/գոտևորող որքինի 

վիրուսը, ցիտոմեգալովիրուսը, Էպշտեյն-Բառի վիրուսը, մարդու 6, 7 և 8 տիպի հերպեսվիրուսները), 

իսկ մնացածը` տարբեր տեսակի վայրի և ընտանի կենդանիներից (կատու, շուն, ձի, կով, հավ, ձուկ):  

Հերպեսվիրուսներն ըստ կենսաբանական հատկությունների բաժանվում են 3 

ենթաընտանիքների` α, β, γ (Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae): Alphaherpesvirinae 
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ենթաընտանիքին պատկանում է հասարակ հերպեսի վիրուսը (Simplex virus - HSV): Մարդու մոտ 

հանդիպում են HSV-1 (1 տիպի հերպեսվիրուս) և HSV-2 (2 տիպի հերպեսվիրուս ինչպես նաև 

ջրծաղիկի/գոտևորող որքինի վիրուսը` varicella/zoster վիրուսը-VZV, որը հանդիսանում է նաև 3 տիպի 

հերպեսվիրուս): Մարդու 4 տիպի հերպեսվիրուսը` Էպշտեյն-Բառ վիրուսը (EBV) պատկանում է 

Gammaherpesvirinae ենթաընտանիքին, Lymphocryptovirus ցեղին և առաջացնում ինֆեկցիոն 

մոնոնուկլեոզ և օնկոպաթոլոգիայի տեսակներ: Մարդու 5 տիպի հերպեսվիրուսը` 

ցիտոմեգալովիրուսը, պատկանում է Betaherpesvirinae ենթաընտանիքին, Cytomegalovirus ցեղին: 

Մարդու հերպեսվիրուսների 6, 7 և 8 տիպերի կլինիկական նշանակությունը դեռ ամբողջովին պարզ 

չէ, դրանք ասոցացվում են հանկարծակի էկզանթեմայի և քրոնիկ հոգնածության համախտանիշի հետ: 

Հերպեսվիրուս 8 ասոցացվում է Կապոշիի սարկոմայի, Կաստելմանի հիվանդության և առաջնային 

լիմֆոմայի հետ: 

Համաճարակաբանական հետազոտությունների համաձայն հասարակ հերպեսի վիրուսի 

նկատմամբ հակամարմինները հայտնաբերվում են բնակչության 80-100% մոտ, Էպշտեյն-Բառ 

վիրուսի` 95%մոտ, ցիտոմեգալովիրուսի` 60% մոտ: Այս խմբի վիրուսներով հարուցված ինֆեկցիոն 

պրոցեսը նույնպես հանդիսանում է ՄԻԱՎ հիվանդների մահվան անմիջական պատճառ: 

Լատենտ ընթացքի ունակությոունը հերպեսվիրուսների ամենաբնորոշ հատկանիշներից է, 

նրանք մարդու օրգանիզմում կարող են ցմահ գոյատևել և ունենալ կլինիկական տարբեր 

արտահայտություններ: Հերպեսվիրուսներով հարուցված վարակների ախտորոշումը  հիվանդության 

զարգացման վաղ շրջանում (մինչև կենսական անհրաժեշտ օրգանների ախտահարումը) առանց 

լաբորատոր հաստատման պրակտիկորեն անհնար է: Վիրուսի կամ նրա մասնիկների 

հայտնաբերումը համարվում է ախտորոշման հիմնական մեթոդ, իսկ հակամարմինների 

հայտնաբերումը` օժանդակ: 

 

Հերպեսային ինֆեկցիա, հարուցված 1 և 2 տիպի հերպեսվիրուսներով 

1 և 2 տիպի վիրուսներով հարուցված հերպեսային ինֆեկցիան, , արտահայտվում է առավել 

հաճախ մաշկի, լորձաթաղանթների, նյարդային համակարգի, աչքերի, ներքին օրգանների 

ախտահարմամբ, առաջնային և երկրորդային իմունոդեֆիցիտ ունեցող անձանց մոտ: Բնորոշվում է 

հիմնականում լատենտ ընթացքով և ռեակտիվացիայի (ռեցիդիվների) շրջաններով:  

Էթիոլոգիա 

 Մարդու 1 և 2 տիպի հերպեսվիրուսները, համապատասխանորեն HSV-1 և HSV-2, պատկանում 

են Alphaherpesvirinae ենթաընտանիքին և բնորոշվում վարակված բջիջների ակտիվ քայքայումով, 

համեմատաբար կարճ ռեպրոդուկտիվ (վերարտադրողական) ցիկլով և նյարդային համակարգի 

գանգլիաներում լատենտ ձևով մնալու ունակությամբ: Նախկինում համարվում էր, որ HSV-1 

հիմնականում առաջացնում է նազոլաբիալ հերպես, իսկ HSV-2` գենիտալ: Այժմ հաստատված է, որ 
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երկու հարուցիչներն էլ առաջացնում են այս կամ այն տեղակայման հերպեսային ինֆեկցիա: 

Գեներալիզացված հերպեսը հաճախ հարուցվում է HSV-2-ով: Երկու վիրուսներն էլ թերմոլաբիլ են, 

ինակտիվանում են 50-52օC ջերմաստիճանի պայմաններում 30 րոպեի ընթացքում, արագ քայքայվում 

են ուլտրամանուշակագույն և ռենտգենային ճառագայթների ազդեցությունից, սակայն վիրուսները 

երկար պահպանվում են ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում (մինչև -70օC) տասնյակ տարիներ:  

Համաճարակաբանություն  

Վարակի աղբյուր են հանդիսանում հիվանդության տարբեր կլինիկական ձևերով հիվանդները և 

վիրուսակիրները: HSV-կրությունը շատ տարածված է, առողջ մարդկանց 10% մոտ քթըմպանից 

կարելի է անջատել վիրուսը: Վիրուսը փոխանցվում է կենցաղ-կոնտակտային, օդա-կաթիլային և 

սեռական ուղիներով, հնարավոր է վարակի ուղղահայաց փոխանցում մորից պտղին: Հերպետիկ 

ինֆեկցիայի փոխանցման հիմնական ուղին կոնտակտայինն է: Վիրուսն առկա է թքի կամ արցունքի 

մեջ, ինչպես բերանի լորձաթաղանթի կամ շաղկապենու ախտահարման, այնպես էլ հիվանդության 

անախտանիշ ձևի դեպքում: Վարակումը տեղի է ունենում սպասքի, սրբիչի, խաղալիքների և 

կենցաղային այլ առարկաների, ինչպես նաև համբուրի միջոցով: Փոխանցման կոնտակտային ուղին 

կարող է առկա է ստոմատոլոգիական և ակնաբուժական միջամտությունների, բժշկական 

չախտահանված գործիքների կիրառման դեպքում: 

Վարակում օդա - կաթիլային ուղիով տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ հերպետիկ 

ինֆեկցիան ընթանում է սուր ռեսպիրատոր հիվանդության ձևով կամ այլ էթիոլոգիայի ՍՌՀ ֆոնի 

վրա: Հազի և փռշտոցի ժամանակ վիրուսն արտազատվում է արտաքին միջավայր քթըմպանային 

լորձի կաթիլների հետ: Կոնտակտային և օդա - կաթիլային ուղիներով HSV-1 վարակվում են հաճախ 6 

ամսականից մինչև 3 տարեկան երեխաները, սակայն վարակի հետ առաջնային հանդիպում կարող է 

դիտվել նաև մեծահասակների մոտ: Դեռահաս տարիքում հաճախ վարակվում են HSV-2: 

Հակամարմինները հասարակ հերպեսվիրուսի նկատմամբ հայտնաբերվում են մեծահասակների 90% 

մոտ:  

Հերպեսը սեռական ուղիով փոխանցվող առավել տարածված հիվանդություններից է, որը 

ներառված է ԱՀԿ կողմից անցկացվող հետազոտությունների հատուկ ծրագրում: Ըստ 

հետազոտությունների տվյալների Անգլիայում գենիտալ հերպեսը հանդիպում է 7 անգամ ավելի 

հաճախ, քան սիֆիլիսը: Միացյալ նահանգներում տարեկան ախտորոշվում է գենիտալ հերպեսի մոտ 

20 հազար դեպք: Եվրոպական երկրներում սեռական ուղիով փոխանցվող հիվանդությունների 

շարքում հերպեսը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը սեռական տրիխոմոնիազից հետո:  

Գենիտալ հերպեսի ռիսկի խմբերը նույնն են, ինչ վիրուսային հեպատիտի և ՄԻԱՎ վարակի 

դեպքում` մարմնավաճառներ, հոմոսեքսուալիստներ, ինչպես նաև բազմակի և պատահական 

սեռական կապեր և մեծ թվով սեռական զուգընկերներ ունեցողներ: Գենիտալ հերպեսի տարածմանը 
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նպաստում են ալկոհոլիզմը և թմրամոլությունը, որոնք բերում են անկանոն սեռական կյանքի և 

արտաամուսնական կապերի: 

Վարակի փոխանցումը մորից պտղին տեղի է ունենում տարբեր ուղիներով: Հիմնականում 

պտուղը վարակվում է կոնտակտային ճանապարհով ծննդաբերական ուղիներով անցնելու 

ժամանակ, եթե կինը հիվանդ է գենիտալ հերպեսով` ինտրանատալ ուղի: Այս դեպքում վիրուսի 

համար մուտքի դուռ է հանդիսանում պտղի քթըմպանը, մաշկը և աչքերը: Ծննդաբերության 

ժամանակ երեխայի վարակման հավանականությունը կազմում է մոտ 40%: Գենիտալ հերպեսի 

դեպքում վիրուսը կարող է թափանցել արգանդի խոռոչ վերընթաց ճանապարհով ցերվիկալ 

խողովակով` զարգացող պտղի հետագա վարակմամբ: Վիրուսը կարող է փոխանցվել մորից պտղին 

նաև տրանսպլացենտար, ինֆեկցիայի յուրաքանչյուր ձևով հիվանդ հղի կնոջից, եթե նրա մոտ առկա է 

վիրուսեմիա: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Հերպեսային ինֆեկցիայի ժամանակ մուտքի դռներ են հանդիսանում մաշկը և 

լորձաթաղանթները: Վիրուսը պահպանվում է օրգանիզմում ցմահ, հաճախ հարողնաշարային 

սենսոր գանգլիոնների բջիջներում, պարբերաբար առաջացնելով հիվանդության ախտադարձ: 

Կրկնվող և ախտադարձվող հերպեսային վարակը ՁԻԱՀ-ինդիկատորային հիվանդություն է, քանի որ 

T-հելպերների և մակրոֆագերի ախտահարման հետևանքով այն ձեռք է բերում կլինիկորեն 

արտահայտված և ռեցիդիվող ընթացք: Վիրուսը նյարդային գանգլիաներից աքսոններով թափանցում 

է մաշկ և լորձաթաղանթներ` առաջացնելով տիպիկ վեզիկուլյոզ ցան էպիթելի փշաձև շերտի բջիջների 

շերտազատման և բալոնային դեգեներացիայի հետևանքով: Վեզիկուլաները պարունակում են 

ֆիբրինոզ հեղուկ և էպիթելիալ բջիջներ: Առաջանում են հսկա բջիջներ, որոնց կորիզներում 

հայտնաբերվում են հսկայական ներկորիզային պարփակումներ: Վիրուսի վերարտադրման 

տևողությունը բջջի մեջ տևում է մոտ 10ժամ, այնուհետև հաճախ դիտվում է վիրուսեմիա, որը 

իմունային արտահայտված անբավարարության դեպքում բերում է վարակի գեներալիզացիայի, ԿՆՀ, 

լյարդի, թոքերի, երիկամների և այլ օրգանների ախտահարման: Հակավիրուսային պաշտպանության 

գործում մեծ դեր են կատարում մակրոֆագերը, որոնք կլանում և մարսում են վիրուսը: Եթե այն լրիվ 

չի էլիմինացվել (դուրս հանվել) մակրոֆագերից, վերջիններս դառնում են օրգանիզմում վիրուսի 

սերմնացրման աղբյուր: Հակահերպետիկ իմունիտետում մեծ դեր է խաղում ինտերֆերոնը, որը 

պաշտպանում է բջիջը վիրուսի ներթափանցումից: 

Նյարդային համակարգի պաթանատոմիական փոփոխությունները բնորոշվում են գլխուղեղի 

արտահայտված այտուցով`նեյրոնների և գլիալ բջիջների կոլիկվացիոն մեռուկացման մեծ 

օջախներով, պերիֆոկալ անոթային և պրոլիֆերատիվ ռեակցիայով: Հաճախ ախտահարվում են 

ուղեղի քունքային, ծոծրակային և գագաթային բլթերը: Պրոցեսի մեջ ընդգրկվում է ուղեղի փափուկ 
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հյուսվածքը, որն արյունալեցված է, հյուսվածաբանական հետազոտության արդյունքում 

հայտնաբերվում է շճային բորբոքում: Մեռուկացման օջախներ հայտնաբերվում են լյարդում, 

հազվադեպ` մակերիկամներում, փայծաղում, թոքերում, կերակրափողում, երիկամներում և 

ոսկրածուծում: Մեռուկացման օջախներում բջիջները հաճախ պարունակում են ներկորիզային 

պարփակումներ:  

Յուրահատուկ ձև է ներկայացնում բնածին հերպեսը: Մինչև պտղի վարակումը զարգանում է 

ընկերքի ախտահարում, որը բնորոշվում է բոլոր երեք թաղանթների բորբոքային-դեգեներատիվ 

փոփոխություններով: Այս դեպքում բնորոշ է վասկուլիտի առկայությունն ընկերքում, որի  բորբոքման 

հետևանքով ծնվում է մաշկի բշտիկային ախտահարումներով և ԿՆՀ պաթոլոգիայով անհաս երեխա: 

Հնարավոր է նաև մեռելածնություն: Ինտրանատալ վարակման դեպքում (գենիտալ հերպեսի 

առկայության դեպքում մոր մոտ) առավել բնորոշ են վարակի մաշկալորձաթաղանթային և 

հազվադեպ` գեներալիզացված ձևերը:Ներարգանդային հերպեսի դեպքում ախտահարումները 

տեղակայված են լյարդում, թոքերում, երիկամներում, գլխուղեղում և այլ օրգաններում: Այս դեպքում 

բնորոշ է վասկուլիտի առկայությունն առավելապես էնդոթելիալ բջիջների ախտահարմամբ, դրանց 

մեռուկացմամբ` նեկրոտիկ օջախների ձևավորմամբ: Դեռևս վերջնական ապացուցված չէ 1 և 2 տիպի 

հերպեսվիրուսների տերատոգեն ազդեցությունը:  

Դասակարգում 

ըստ վարակման մեխանիզմի ձեռքբերովի 

 առաջնային 

 ռեցիդիվող (երկրորդային) 

բնածին (ներարգանդային ինֆեկցիա) 

ըստ ինֆեկցիոն պրոցեսի ձևի լատենտ (անախտանիշ կրություն) 

տեղակայված 

տարածուն 

գեներալիզացված (վիսցերալ, սերմնացրված) 

ըստ ախտահարման տեղակայման մաշկի 

լորձաթաղանթների 

աչքերի 

սեռական օրգանների 

նյարդային համակարգի 

ներքին օրգանների 

ըստ հիվանդության ծանրության թեթև 

միջին ծանրության 

ծանր  

 

Կլինիկական նկարագիր 

Տարբերում են առաջնային և ռեցիդիվող հերպետիկ ինֆեկցիա:  
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Առաջնային հերպեսը վարակվածների 90% մոտ ընթանում է անախտանիշ ձևով: Կլինիկորեն 

արտահայտված առաջնային ինֆեկցիան հաճախ դիտվում է 6 ամսեկանից մինչև 5 տարեկան 

երեխաների և հազվադեպ` մեծահասակների մոտ: Երեխաների մոտ առաջնային հերպեսի առավել 

հաճախ հանդիպող կլինիկական ձևն է աֆթոզ ստոմատիտը, որն ուղեկցվում է բերանի 

լորձաթաղանթի ախտահարումով, ծանր ընդհանուր վարակային համախտանիշով: Հանդիպում են 

ձևեր, որոնք ընթանում են սուր ռեսպիրատոր հիվանդության ձևով: 

Հերպեսային գինգիվոստոմատիտները սկսվում են սուր, մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացումով, ընդհանուր անհանգստությամբ, ախորժակի անկումով, քնի խանգարումով: 1-2 օր 

անց այտերը, լեզվի, քիմքի, լնդերի լորձաթաղանթն այտուցվում է և հիպերեմիկ մակերեսին ի հայտ են 

գալիս բազմաթիվ բշտիկներ, որոնք 2-3 օր հետո պատռվելով առաջացնում են խիստ ցավոտ, սպիտակ 

փառով պատված էրոզիաներ (աֆթաների տեսքով): Կեղևներ չեն առաջանում, կա արտահայտված 

թքահոսություն և ինտենսիվ ցավ, որի պատճառով երեխաները հրաժարվում են սննդից: Առկա է 

ռեգիոնար լիմֆադենիտ: Ապաքինումը տևում է 2-3 շաբաթ, էրոզիաների էպիթելացումը` եզրերից 

դեպի կենտրոն: Հնարավոր է քրոնիկ ռեցիդիվող ձևերի առաջացում: Երբեմն ցանավորումը 

տարածվում է շուրջբերանային հատված էրոզիվ ախտահարման տեսքով, որը հետագայում 

կեղևակալում է: 

Ռեցիդիվող հերպեսը հաճախ ընթանում է մաշկի ախտահարումով: Ախտահարումների 

տեղակայումը բազմազան է: Բացի տիպիկ լաբիալ հերպեսից ցանը կարող է տեղակայվել մաշկի 

տարբեր հատվածներում` իրանի, հետույքի, վերջույթների վրա: Ցանավորումը կարող է ունենալ 

ֆիքսված բնույթ և ամեն ռեցիդիվի ժամանակ առաջանալ նույն տեղում կամ էլ տեղափոխվել մաշկի 

մի այլ հատվածի վրա: Ցանավորմանը կարող է նախորդել մաշկի հիպերեմիան և այտուցը, քորը, 

այրոցը: Հասարակ հերպեսին բնորոշ չէ ցավի զգացումը: 

Տիպիկ ցանն իրենից ներկայացնում է մանր բշտիկների խումբ` տեղակայված հիպերեմիկ և 

այտուցված մաշկի վրա: Ցանային էլեմենտների թափանցիկ պարունակությունը շուտով դառնում է 

պղտոր, այնուհետև բշտիկները բացվում են, առաջացնում են էրոզիաներ, որոնք ծածկվում են  

կեղևներով: Հետագայում տեղի է ունենում էպիթելիզացիա առանց դեֆեկտների, կեղևներն ընկնում 

են: Ամբողջ պրոցեսը տևում է 5-7 օր: Հաճախ մեծանում են ռեգիոնար ավշային հանգույցները: 

Ցանավորումը կարող է ուղեկցվել չափավոր տենդով, դողով, թեթև ինտոքսիկացիայով:  

Իմունոդեֆիցիտով անձանց մոտ (ՁԻԱՀ, ուռուցքային, հեմատոլոգիական հիվանդություններ, 

իմունոդեպրեսանտներով բուժումից հետո) հերպեսը կարող է ձեռք բերել տարածուն բնույթ: Այս 

դեպքում վեզիկուլյոզ ցանավորումն առաջանում է իրանի, գլխի մազածածկ հատվածի, դեմքի, 

վերջույթների մաշկի վրա, կարող են առաջանալ խոցեր, զարգանում է ծանր ինտոքսիկացիա: 

Հերպետիկ ինֆեկցիայի այս ձևը հաճախ ընդունվում է որպես ջրծաղիկ:  
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Բացի տիպիկ վեզիկուլյոզ ցանավորումից կարող են հանդիպել ցանի ատիպիկ տարբերակներ: 

Մաշկի հաստացած հատվածների, հաճախ ձեռքերի մատների վրա, առաջանում են աննշան 

պապուլյոզ էլեմենտներ` հասարակ հերպեսի աբորտիվ ձև: Մաշկային ծածկույթների այն 

հատվածներում, որտեղ ենթամաշկային ճարպաբջջանքը փխրուն է, դիտվում է հիվանդության 

այտուցային ձևը, որի դեպքում արտահայտված այտուցի և հիպերեմիայի պատճառով վեզիկուլյոզ 

էլեմենտները չեն երևում: 

Ատիպիկ ձևերից են նաև զոստերայինը` բշտիկները տեղակայված են որևէ նյարդի ուղղությամբ, 

հեմոռագիկը` բշտիկների պարունակությունն արյունային է, հեմոռագիկ-նեկրոտիկը` տեղում 

առաջանում են նեկրոզներ, էրոզիվ-խոցայինը` տեղում առաջանում են խոցեր, փղախտանման` 

ախտահարված տեղում կայուն փղախտի երևույթներով, իմպետիգոյանման` նման է 

ստրեպտոկոկային իմպետիգոյին: 

Գենիտալ հերպեսը հիվանդության ամենահաճախ հանդիպող ձևն է, այն կարող է ընթանալ 

անախտանիշ: Այս դեպքում HSV պահպանվում է տղամարդկանց մոտ միզասեռական ուղիներում, 

կանանց` արգանդի վզիկի խողովակում: Այսպիսի հիվանդները կարող են վարակի աղբյուր 

հանդիսանալ զուգընկերների համար: Տղամարդկանց մոտ տիպիկ վեզիկուլյոզ ցանավորում 

առաջանում է թլիպի ներսի մակերեսին, առնանդամի հարգլխիկային ակոսի, գլխիկի և մարմնի վրա: 

Առատ ցանավորման դեպքում պրոցեսի մեջ են ընդգրկվում ռեգիոնար ավշային հանգույցները: 

Տեղային փոփոխություններն ուղեկցվում են այրոցի, քերոցի զգացումով, ցավով, երբեմն զարգանում 

են համառ նևրալգիաներ: Ռեցիդիվի ժամանակ դիտվում է տկարություն, սուբֆեբրիլ տենդ, դող: 

Պրոցեսի մեջ կարող է ընդգրկվել միզուկի լորձաթաղանթը, ինչի հետևանքով առաջանում է ցավոտ 

հաճախացած միզարձակում: Կարող է զարգանալ ցիստիտ: Երկարատև ընթացող ռեցիդիվող 

հերպեսը կարող է լինել ատիպիկ, վեզիկուլյոզ ցանավորման բացակայությունով, իսկ թլիպի 

շրջանում զարգանում է հիպերեմիա, այրոց, քոր: Հիվանդության ծանր ձևերը բնորոշվում են մաշկի 

էրոզիվ-խոցային ախտահարումներով և այտուցով, ինտոքսիկացիայի արտահայտված երևույթներով, 

տենդով: Հաճախակի ռեցիդիվները հանգեցնում են ավշային հանգույցների ընդգրկմանը պրոցեսի 

մեջ, լիմֆոստազի, սեռական օրգանների փղախտի զարգացմանը:  

Գենիտալ հերպեսը կանանց մոտ ընթանում է վուլվովագինիտի, ցերվիցիտի, ուրետրիտի, 

սալպինգիտի, էնդոմետրիտի տեսքով: Կլինիկորեն արտահայտված ձևերի ժամանակ առաջանում են 

բազմաթիվ, ցավոտ, այտուցված, թաց խոցեր: Հազվադեպ հանդիպում են վեզիկուլաներ, էրիթեմատոզ 

պապուլաներ, աճուկային լիմֆադենոպաթիա: Կանանց անհանգստացնում է այրոցը և քորը շեքի 

շրջանում, կոնտակտային արյունահոսությունները: Դիտվում է տկարություն, հազվադեպ` 

սուբֆեբրիլիտետ: Գենիտալ հերպեսի դեպքում կանանց մոտ կարող է վարակվել պտուղը և 
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նորածինը: Որոշ ժամանակ համարում էին, որ HSV-2 ունի իր դերն արգանդի վզիկի քաղցկեղի 

առաջացման գործում, ներկայում հետազոտողներից քչերն են կիսում այդ տեսակետը: 

Օֆթալմոհերպեսը հաճախ հանդիպող ձևերից է: Եղջերաթաղանթի ախտահարման հիմնական 

պատճառագիտական գործոն է հանդիսանում 1-ին տիպը, մինչդեռ ծանր ընթացքով հերպեսային 

կերատիտը սովորաբար հարուցվում է 2-րդ տիպով: Օֆթալմոհերպեսը կարող է լինել առաջնային և 

երկրորդային (ախտադարձվող): Առաջնային ձևը զարգանում է հակավիրուսային իմունիտետի 

բացակայության դեպքում (6 ամսից մինչև 5 տարեկան, կամ 16-25 տարեկան): Կլինիկորեն այն 

հաճախ (40% դեպքեր) դրսևորվում է կերատոկոնյուկտիվիտի և կոպերի, դեմքի մաշկի 

ախտահարմամբ: Օֆթալմոհերպեսն տարբերվում է կլինիկական բազմազանությամբ, կարող է 

բարդանալ բակտերիալ վարակով աչքի հյուսվածքի նյութափոխանակության խանգարումներով, 

ակնային ճնշման բարձրացումով (գլաուկոմա) և ոսպնյակի պղտորմամբ (կատարակտա): 

Էպիթելային հերպեսային կերատիտն առավել հաճախ հանդիպող ախտահարումներից է և 

հանդիպում է օֆթալմոհերպեսի առաջնային կլինիկական ձևը: Տարբերում են «ճյուղանման» 

հերպեսային կերատիտ (բշտիկային, կետավոր, աստղաձև), «ճյուղանման»` ստրոմայի (հենքի) 

ախտահարմամբ և «քարտեզանման»: Կերատիտի վաղ ի հայտ եկող ախտանիշներից է 

եղջերաթաղանթի վրա կետային պղտորումները կամ մանր բշտիկները: Վերջիններիս միաձուլումը 

հիշեցնում է ծառի ճյուղի պատկերը: 

Հերպեսային կերատիտ ստրոմայի ախտահարմամբ ավելի հազվադեպ է հանդիպում, 

հիմնականում ուղեկցվում է անոթային ցանցի բորբոքումով, ծալքերի և նստվածքի առաջացումով: 

Սկավառականման կերատիտը բնորոշվում է եղջերենու կենտրոնական հատվածում կլորավուն 

սկավառակային պղտորմամբ: Եղջերաթաղանթի հերպեսային խոցը կարող է հանդիսանալ 

օֆթալմոհերպեսի ցանկացած ձևի բարդացում` եղջերենու հենքի խորքային նեկրոտիկ պրոցեսի և 

հյուսվածքային դեֆեկտի առաջացմամբ: 

Հերպեսային կերատոուվեիտն օֆթալմոհերպեսի տարատեսակ է, որի կլինիկայում բացի 

կերատիտից առկա է ցանցաթաղանթի բորբոքում: Հերպեսային ուվեիտի դեպքում առանց եղջերենու 

ախտահարման դիտվում է իրիտ, իրիդոցիկլիտ, խորիոռետինիտ, երբեմն նույնիսկ ցանցենու 

պերիվասկուլիտ, տեսողական նյարդի նևրիտ: Հերպեսային խորիոռետինիտը դիտվում է սուր 

նեկրոտիկ ռետինիտի կլինիկական դրսևորման դեպքում: Սովորաբար ցանցենու տարածուն 

էքսուդատիվ շերտազատումը կարող է հանգեցնել կուրության: 

Ինչպես բերանադիմային և սեռական, այնպես էլ մաշկի և լորձաթաղանթների այլ հատվածների 

հերպետիկ ախտահարման դեպքում ռեցիդիվների հաճախականությունը տատանվում է լայն 

սահմաններում տարեկան մինչև 20 անգամ: Վեզիկուլյոզ ցանավորումը ռեցիդիվի շրջանում 

սովորաբար առաջանում է նախկին տեղում, սակայն հիվանդների մի մասի մոտ, այն առաջանում է 
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մաշկի և լորձաթաղանթների այլ հատվածներում: Ռեցիդիվների առաջացումը խթանող գործոններ 

կարող են լինել այլ ինֆեկցիաները, հատկապես սուր ռեսպիրատոր վարակները, գեներալիզացված 

բակտերիալ ինֆեկցիաները (մենինգոկոկային ինֆեկցիա, սեպսիս), ինչպես նաև արևահարումը, 

ցրտահարումը: Կանանց մոտ ռեցիդիվներ կարող են առաջանալ նախադաշտանային շրջանում:  

Շատ հիվանդների մոտ ռեցիդիվի պատճառը հնարավոր չէ հայտնաբերել: Անհրաժեշտ է հիշել, 

որ հաճախ ռեցիդիվող, տարածուն կամ գեներալիզացված հերպետիկ ինֆեկցիան պահանջում է 

հիվանդի մանրակրկիտ հետազոտություն ՁԻԱՀ վերաբերյալ:  

Հերպետիկ էնցեֆալիտը կամ մենինգոէնցեֆալիտը հանդիպում են ոչ հաճախ: Ներկայում 

հայտնի բոլոր դեպքերում հիվանդությունը հարուցված է եղել HSV-2: Ուշագրավն այն է, որ մաշկի 

ախտահարումները և հերպետիկ ցանը լորձաթաղանթների վրա դիտվել են հիվանդացածների միայն 

8% մոտ: Առանձնահատուկ ծանրությամբ է տարբերվում սուր նեկրոտիկ հերպեսվիրուսային 

մենինգոէնցեֆալիտը, որին բաժին է ընկնում հերպետիկ ծագման մենինգոէնցեֆալիտից մահերի 80%: 

Ողջ մնացած հիվանդների մոտ դանդաղ զարգանում է խոր դեմենցիա: Սուր նեկրոտիկ 

մենինգոէնցեֆալիտը երբեմն կարող է ձեռքբերել քրոնիկ ընթացք դեցերեբրացիայի, տեսողական 

նյարդի ատրոֆիայի, հիդրոցեֆալիայի, հյուծման և մահացու (6-36 ամսվա ընթացքում) ելքի: 

Նյարդային համակարգի ախտահարման այլ ձևերն ընթանում են համեմատաբար բարորակ:  

Պերինատալ (ներարգանդային) հերպետիկ ինֆեկցիան հարուցվում է առավելապես HSV-2 

(բնածին հերպեսի դեպքերի 75%): Պտղի ԿՆՀ մեկուսացված ախտահարման դեպքում մահացությունը 

կազմում է 50%, բնածին գեներալիզացված հասարակ հերպեսի դեպքում` 80%:  

Պտղի և նորածնի գեներալիզացված հասարակ հերպեսը սովորաբար ընթանում է առանց մաշկի 

և լորձաթաղանթների ախտահարման, բայց ներքին օրգանների և գլխուղեղի ծանր և բազմաթիվ 

նեկրոզներով: Պտղի և նորածնի մոտ մեծացած են լյարդը, հաճախ նաև փայծաղը: Կենդանի ծնված 

երեխայի մոտ հայտնաբերվում է թոքաբորբի կլինիկա և ռենտգենաբանական նշաններ` շնչական 

անբավարարության երևույթներով: ԿՆՀ նեկրոտիկ պրոցեսների կամ օջախային գլիոզի հետևանքով 

զարգանում են ծանր խանգարումներ, որոնց կլինիկական արտահայտությունները պայմանավորված 

են ախտահարումների տեղակայմամբ, հաճախ հանդիպում է ոչ արտահայտված հիդրոցեֆալիա: Ողջ 

մնացած երեխաների պսիխոմոտոր զարգացումը խորապես հետ է մնում, նրանք մնում են 

հաշմանդամ ամբողջ կյանքում: 

 Բնածին հերպետիկ ինֆեկցիայի լորձաթաղանթա-մաշկային ձևն ունի համեմատաբար 

բարորակ ընթացք, սակայն երկրորդային ինֆեկցիայի միացման կամ պրոցեսի հանկարծակի 

գեներալիզացիայի դեպքում հիվանդությունը կարող է բերել մեռելածնության և նորածնի մահվան: 

Ինֆեկցիայի այս ձևը բնորոշվում է վեզիկուլյոզ ցանով մաշկային ծածկույթների, իրանի, 

վերջույթների, այդ թվում նաև ափերի և ներբանների, դեմքի, պարանոցի վրա, ցանի էլեմենտների 
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թիվը կարող է ավելանալ 2-6 շաբաթվա ընթացքում: Եթե ախտահարվում են լորձաթաղանթները, 

ապա անխտիր բոլորը` բերանի խոռոչի, քթի, ըմպանի, կոկորդի, շնչափողի, բրոնխների, 

աղեստամոքսային համակարգի, շաղկապենիների: Ներկայում բնածին հասարակ հերպեսի միակ 

կանխարգելման կիրառելի միջոց է հանդիսանում կեսարյան հատման եղանակով ծննդալուծումն այն 

կանանց, որոնց վարակված լինելը հաստատված է իմունոֆլուորեսցենտային մեթոդով կամ 

մոլեկուլյար-կենսաբանական մեթոդներից որևէ մեկով ծննդաբերությունից անմիջապես առաջ: 

Այսպիսով, կարելի է կանխել պտղի ինտրանատալ վարակումը: Եթե հղիության ընթացքում կնոջ մոտ 

ախտորոշվել է գենիտալ հերպեսվիրուսային ինֆեկցիա, ապա ամեն շաբաթ անցկացվում է 

հսկողություն HSV-1 և HSV-2 վերաբերյալ` սկսած հղիության 35-րդ շաբաթից:  

Ախտորոշում 

Հերպետիկ ինֆեկցիայի տիպիկ ձևերի ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում և 

հիմնված է բնորոշ կլինիկական ախտանիշների վրա: Հիվանդության տարածուն ձևի դեպքում 

անհրաժեշտ է անցկացնել տարբերակիչ ախտորոշում ջրծաղիկի և գոտևորող որքինի հետ: Վերջինիս 

տարբերակիչ նշաններից են ցավային համախտանիշը, որը նախորդում է ցանավորմանը, 

միակողմանի ախտահարումը և բազմաթիվ խիտ խմբավորված, միաձուլվող մանր բշտիկները, որոնք 

տեղակայվում են զգացողական նյարդերի ուղղությամբ: Ախտահարվում են առավելապես 

ողնուղեղային նյարդերի կրծքային, պարանոցային, դիմային և եռորյակ նյարդերի գանգլիոնները: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ գոտևորող որքինի ցանավորման անհետացումից հետո գանգլիոնիտի 

նշանները կարող են պահպանվել մի քանի ամսից մինչև երկու տարի և ավելի: Հասարակ հերպեսը 

շատ հազվադեպ է ուղեկցվում ցավային համախտանիշով և ծայրամասային նյարդերի 

ախտահարման նշաններով:  

Եթե տարբերակիչ ախտորոշումը հնարավոր չէ անցկացնել հիմնվելով կլինիկական 

ախտանիշների վրա, կատարում են լաբորատոր հետազոտություն: Էքսպրես մեթոդ է հանդիսանում 

ՖՀՄ, այս դեպքում սպեցիֆիկ լուսարձակում կարելի է հայտնաբերել քերուկներում` մաշկի և 

լորձաթաղանթների: Կիրառվում են հետազոտման շճաբանական մեթոդներ` ԿԿՌ: 

Հակամարմինների տիտրի քառակի և ավելի աճը բնորոշ է առաջնային հերպետիկ ինֆեկցիային: 

Կարող է կիրառվել ցիտոլոգիկ մեթոդը, որը հիմնված է մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահարված 

հատվածների քերուկում հսկա բազմակորիզ ներբջջային պարփակումներով բջիջների 

հայտնաբերման վրա: Ստեղծված են ԴՆԹ-զոնդեր հասարակ հերպեսի մոլեկուլյար ախտորոշման 

համար հիբրիդիզացիայի և պոլիմերազային շղթայական ռեակցիաների միջոցով:  

Բուժում 

Հերպետիկ ինֆեկցիայով հիվանդների բուժումը պետք է լինի բազմափուլային, անցկացվի 

ինչպես ռեցիդիվների, այնպես էլ միջռեցիդիվային շրջանում:  
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Բուժման առաջին էտապն ուղղված է տեղային պրոցեսի մարմանը և վիրուսի վրա 

ազդեցությանը, քանի որ վիրուսը շրջանառում է արյան մեջ ինչպես առաջնային վարակման դեպքում, 

այնպես էլ` ռեցիդիվների ժամանակ: Այդ նպատակով նշանակում են հակավիրուսային ազդեցության 

քսուկներ` բոնաֆտոնային, բրոմուրիդինային, տեբրոֆենային, ֆլորենալային, օքսոլինային, որոնք 

սակայն քիչ արդյունավետ են: Առանց սիստեմային էթիոպաթոգենետիկ դեղամիջոցների 

կորտիկոստերոիդներ պարունակող քսուկների (պրեդնիզոլոն, հիդրոկորտիզոն, ֆտորոկորտ) 

կիրառումը հակացուցված է: Նշանակում են հակավիրուսային դեղամիջոցներ ներքին ընդունման 

համար` ացիկլովիր (զովիրաքս, վիրոլեքս) 200 մգ օրը 5 անգամ 5-10 օրվա ընթացքում, ինչպես նաև 

բոնաֆտոն, ռիբամիդին (վիրազոլ), վալցիկլովիր, ֆամցիկլովիր, ալպիզարին, ժելեպին: Նշանակում են 

իմունոմոդուլյատոր դեղամիջոցներ, ոչ յուրահատուկ` ինտերֆերոն, բուսական միջոցներ և 

յուրահատուկ` թիմալին, տակտիվին, նատրիումի նուկլեինատ, ասկորբինաթթվի մեծ դեղաչափեր: 

Քորի, այտուցի, հիպերեմիայի նվազեցման համար խորհուրդ են տրվում ացետիլսալիցիլաթթու, 

ինդոմետացին, երբեմն նաև հակահիստամինային պրեպարատներ:  

Սուր պրոցեսի հանդարտեցումից հետո սկսում են բուժման երկրորդ փուլը` հակառեցիդիվային, 

որի նպատակն է ռեցիդիվների հաճախականության և հերպետիկ ցանավորման 

արտահայտվածության նվազեցումը: Անցկացնում են իմունոխթանիչ բուժում հետևյալ 

պրեպարատներից մեկով` թիմալին, տակտիվին, նատրիումի նուկլեինատ, պենտոքսիլ, տոկոֆերոլ, 

ասկորբինաթթու 2-3 շաբաթվա ընթացքում: Կիրառում են բուսական ծագման ադապտոգեններ` 

էխինոպանաքսի (заманиха), աստղաձև ռապոնտիկումի (левзей), լեռնաբոխնու (аралия), 

էլեուտերոկոկի, մարդարմատի (женьшень), կիտրոնաթուփի (китайский лимонник) թուրմեր, 

իմունոմոդուլյատորներ (ամիքսին, ցիկլոֆերոն): Կայուն ռեմիսիայի հասնելու դեպքում կարելի է 

անցկացնել վակցինոթերապիա երեք փուլով, որը տալիս է դրական արդյունք հիվանդների 80% մոտ: 

Պատվաստանյութը պարտադիր ներարկում են ներմաշկային նախաբազկի տարածիչ մակերեսին 0,2-

0,3 մլ 3-4 օրը մեկ, մեկ կուրսը` նախատեսում է 5 ներարկում: Երկու շաբաթ ընդմիջումից հետո 

վակցինացիայի կուրսը կրկնում են, ներարկում են 0,2-0,3 մլ պատվաստանյութ 7 օրը մեկ, կրկին 5 

սրսկում մեկ կուրսին: Կես տարի անց կատարում են ռեվակցինացիա, որի կուրսը բաղկացած է 5 

սրսկումից` 7-14 օր ընդմիջումով: Սրացման դեպքում ռեվակցինացիան անհրաժեշտ է դադարեցնել և 

շարունակել այն ռեմիսիայի շրջանում: 

Կանխարգելում  

Սպեցիֆիկ կանխարգելում մշակված չէ: 

Դիսպանսերիզացիա 

Դիսպանսեր հսկողություն սահմանվում է միայն իմունոդեֆիցիտ ունեցող անձանց նկատմամբ: 

Զննումը կատարվում է պոլիկլինիկայի ինֆեկցիոնիստի կողմից, 3-6 ամիսը մեկ անգամ` կախված 
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իմունոսուպրեսիայի արտահայտվածության աստիճանից: Անհրաժեշտ է պահպանել կանխարգելման 

կանոնները, նորածիններին վարակից պաշտպանելու համար: 

 

ՍՈՒՐ  ՇՆՉԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 

Պարագրիպ 

Պարագրիպի վիրուսն առաջին անգամ անջատել է Ռ.Չենոկը 1954թ. սուր լարինգոտրախեիտով 

հիվանդ երեխայի քթըմպանային արտադրուկից: Տարիներ անց նույն հեղինակն անջատել է վիրուսի 

երկու նոր տեսակ: Հետագայում պարագրիպային վիրուսների խմբին միացել է 1952թ. Ճապոնիայում 

հայտնաբերված այսպես կոչված D տիպի վիրուսը (Սենդայ): 

Պարագրիպը (Infectio paragripposa) վիրուսային սուր հիվանդություն է, որը բնորոշվում է թույլ 

արտահայտված ինտոքսիկացիայի երևույթներով և վերին շնչուղիների ախտահարումով` 

հիմնականում կոկորդի: Գաղտնի շրջանը տևում է միջինում 3-4 օր, սակայն կարող է տատանվել 2-7 

օր: Հիվանդությունը հիմնականում սկսվում է աստիճանաբար, հիվանդները գանգատվում են 

տկարությունից, թույլ արտահայտված գլխացավից, որը սովորաբար տեղակայվում է ճակատային 

շրջանում, ավելի հազվադեպ քունքային կամ ակնագնդերի շրջանում: Հազվադեպ լինում է թույլ դող, 

աննշան մկանացավ: Պարագրիպի տիպիկ ընթացքի ժամանակ մարմնի ջերմաստիճանը լինում է 

սուբֆեբրիլ կամ նորմալ, հազվադեպ կարող է կարճատև բարձրանալ: Հիվանդության առաջին իսկ 

օրվանից հիմնական ախտանիշ է հանդիսանում ձայնի խռպոտությունը և կոպիտ «հաչոցանման» 

հազը: Նշվում է քթի փակվածություն, որը փոխարինվում է քթահոսությամբ: 

Զննելիս քթի լորձաթաղանթը, փափուկ քիմքը և ըմպանի հետին պատը լինում է հիպերեմիկ և 

այտուցված, հնարավոր է մանր հատիկավորություն: Պուլսը հաճախացած է, մարմնի 

ջերմաստիճանին համապատասխան, իսկ ծանր ընթացքի դեպքում սրտի տոները խլացած են: 

Արյան հետազոտությունը հայտնաբերում է նորմոցիտոզ կամ լեյկոպենիա: Ապաքինման 

շրջանում հնարավոր է մոնոցիտոզ, ԷՆԱ` նորմալ: 

Հիվանդության տևողությունը մոտ մեկ շաբաթ է, սակայն կարող է երկարել մինչև երեք շաբաթ: 

Շնչուղիների քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների մոտ պրոցեսն արագ տարածվում 

է`ընգրկելով շնչուղիների ստորին հատվածը: Հիվանդության հենց առաջին օրերից կարող է 

զարգանալ բրոնխիտի պատկեր: 

 

Ադենովիրուսային ինֆեկցիա 

Ադենովիրուսներ հայտնաբերելուց շատ առաջ հայտնի էր, որ տարվա ցուրտ եղանակին ի հայտ 

են գալիս շնչուղիների սուր հիվանդության բազմաթիվ դեպքեր, որոնք երբեմն ընթանում են առանձին 

բռնկումների տեսքով: 1953թ. ամերիկացի գիտնականներ Ու.Պ.Ռոուն, Ռ.Ջ.Խյուբները, Լ.Հիլմորը, 
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Ռ.Պառոտը և Տ.Ե.Ուորդը գործնականում առողջ երեխաների հեռացված ադենոիդներից և նշիկներից 

անջատել են վիրուսը (ադենովիրուս): Շուտով կոնյուկտիվիտով ընթացող ռեսպիրատոր սուր 

ինֆեկցիայով հիվանդ անձանցից անջատվել են ադենովիրուսների այլ տեսակներ: 

Ադենովիրուսային ինֆեկցիան (Infectio adenovirales) ռեսպիրատոր սուր հիվանդությունների 

խումբ է, որը բնորոշվում է ավշային հյուսվածքի, շնչուղիների լորձաթաղանթի, աչքերի, աղիների 

ախտահարումով և թույլ արտահայտված ինտոքսիկացիայով: Գաղտնի շրջանը տևում է 5-8 օր, 

սակայն կարող է տատանվել 1-13 օր: Ադենովիրուսային վարակի կլինիկական պատկերը պոլիմորֆ 

է: Տարբերում են կլինիկական հետևյալ ձևերը` սուր ռեսպիրատոր հիվանդություն (ռինոֆարինգիտ, 

ռինոֆարինգոտոնզիլիտ, ռինոֆարինգոբրոնխիտ), ֆարինգոկոնյուկտիվային տենդ, կոնյուկտիվիտ և 

կերատոկոնյուկտիվիտ, ադենովիրուսային ատիպիկ թոքաբորբ: 

Հիվանդությունը սկսվում է բավականին սուր, դողէրոցքով, գլխացավով, հաճախ ոսկրերի, 

հոդերի և մկանների բութ ցավերով: 2-3 օր անց մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 390C, 

ինտոքսիկացիայի ախտանիշները որպես կանոն արտահայտված չեն: Հնարավոր է անքնություն, 

սրտխառնոց, փսխում, գլխապտույտ, էպիգաստրալ շրջանի ցավեր և փորլուծություն: Հիվանդության 

հենց առաջին օրվանից նկատվում է քթի փակվածություն, ոչ առատ շճային արտադրություն, որը շատ 

արագ դառնում է շճա-լորձային, հետագայում կարող է դառնալ լորձա-թարախային: Ռինիտը 

հիմնականում զուգակցվում է շնչուղիների այլ հատվածների ախտահարումով, կոկորդի ցավով, 

հազով, ձայնի խռպոտությամբ: 

Որոշ դեպքերում հիվանդությունը կարող է ախտադարձվել, ինչը պայմանավորում է 

օրգանիզմում հարուցչի երկարատև պահպանմամբ: 

Զննելիս հայտնաբերվում է դեմքի հիպերեմիա, սկլերաների և շաղկապենու անոթների 

ինյեկցիա: 2-3 օր անց զարգանում է կոնյուկտիվիտ, որն ուղեկցվում է աչքերում ցավի և այրոցի 

զգացումով, լորձային առատ արտադրությամբ և շաղկապենու հիպերեմիայով: Մեծահասակների մոտ 

հաճախ զարգանում է միակողմանի կատառալ պրոցես, երեխաների մոտ` կոնյուկտիվիտի 

ֆոլիկուլյար և փառային ձևեր: Որոշ դեպքերում կարող է միանալ կերատիտ: Քթային շնչառությունը 

դժվարացած է լորձաթաղանթի այտուցի և ռինորեայի հետևանքով: Բկանցքը չափավոր հիպերեմիկ է, 

կոկորդի հետին պատի հիպերեմիան ավելի արտահայտված է, կարող է նաև այտուցվել և դառնալ 

թմբիկավոր, առկա է փափուկ քիմքի հատիկավորում: Նշիկները ենթարկված են հիպերպլազիայի` 

հաճախ սպիտակավուն փխրուն փառով, որոնք ունենում են կետերի և կղզյակների տեսք, կարող են 

լինել և' միակողմանի, և' երկկողմանի: Տոնզիլիտի երևույթներն ընթանում են ստործնոտային և 

պարանոցային ավշահանգույցների մեծացումով, հազվադեպ` գեներալիզացված 

լիմֆադենոպաթիայով: 
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Սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումը հանդիպում է միայն հիվանդության ծանր ձևերի 

ժամանակ: Սրտի տոները խլանում են, հնարավոր է սիստոլիկ աղմուկ գագաթի վրա: Թոքերում 

լսվում է կոշտ շնչառություն և չոր խզզոցներ: Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է թոքերի 

արմատների լայնացում և բրոնխոանոթային պատկերի խտացում, ինֆիլտրատիվ փոփոխությունները 

հանդիպում են ադենովիրուսային մանր-օջախային թոքաբերբի ժամանակ: 

Աղեստամոքսային համակարգը հաճախ է ախտահարվում, դիտվում է աղիների դիսֆունկցիա, 

որովայնի ցավեր, լյարդի և փայծաղի մեծացում: 

Հեմոգրամայում զգալի փոփոխություն չի դիտվում, երբեմն հանդիպում է լեյկոպենիա, 

էոզինոպենիա, ԷՆԱ աննշան բարձրացում: 

 

Ռեսպիրատոր – սինցիտիալ վիրուսային վարակ 

Ռեսպիրատոր-սինցիտիալ վիրուսն անջատել է 1956թ. Ջ.Մորիսը շիմպանզեից ռինիտի 

էպիզոոտիայի ժամանակ և այն անվանել CCA (Chimpanzee corira agent)` շիմպանզեների հարբուխի 

հարուցիչ: Կապիկներին խնամող հիվանդ աշխատակցին հետազոտելիս հայտնաբերվել է տվյալ 

վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների տիտրի աճ: 1957թ. Ռ.Չենոկը և համահեղինակները հիվանդ 

երեխաներից անջատել են նման վիրուս և ապացուցել նրա դերը մանկահասակ երեխաների մոտ 

որպես բրոնխիոլիտի և թոքաբորբի հարուցիչ: 

Ռեսպիրատոր-սինցիտիալ վիրուսային վարակը սուր հիվանդություն է, որը բնորոշվում է թույլ 

արտահայտված ինտոքսիկացիայով և շնչուղիների հիմնականում ստորին հատվածների 

ախտահարումով: Գաղտնի շրջանի տևողությունը կազմում է 3-6 օր: Հիվանդությունը սկսվում է 

աստիճանաբար` թույլ սարսուռով, ոչ արտահայտված գլխացավով, ընդհանուր թուլությամբ, 

քթըմպանում չորության զգացումով, քթի փակվածությամբ և հազով: Զարգացող ռինիտն ընթանում է 

շճա-լորձային քթահոսությամբ: Հետագայում, երբ միանում են բրոնխիտը և թոքաբորբը, հիվանդների 

վիճակը վատանում է, մարմնի ջերմաստիճանը սուբֆեբրիլից բարձրանում է մինչև 390C, ուժեղանում 

է գլխացավը և ընդհանուր թուլությունը, զարգանում է հևոց: Նաև ուժեղանում է հազը, սկզբից չոր, 

հետագայում` թաց, պրոդուկտիվ, երբեմն նոպայանման: Երեխաների մոտ կարող է զարգանալ 

ասթմատիկ համախտանիշ: Թոքաբորբի դեպքում մաշկի գունատ է, շրթունքները և քիթ-շրթունքային 

եռանկյունին ցիանոտիկ, նշվում է ակրոցիանոզ: 

Որոշ հիվանդնորի մոտ լինում է փափուկ քիմքի կարմրություն և հատիկավորություն, ըմպանի 

հետին պատի և քթի լորձաթաղանթի հիպերեմիա և այտուց, սկլերաների անոթների ինյեկցիա, 

հնարավոր է կոնյուկտիվիտ: 

 Պուլսը համապատասխանում է մարմնի ջերմաստիճանին, հազվադեպ կարող է զարգանալ 

տախիկարդիա, սրտի տոները խլացած են, գագաթին կարող է լսվել սիստոլիկ աղմուկ, շնչառությունն 

արագացած է, որոշ դեպքերում կարող է զարգանալ էքսպիրատոր հևոց: Թոքերի պերկուսիայի 



 

149 

 

ժամանակ հայտնաբերվում է տուփային հնչյուն, որը փոխարինվում է հնչյունի բթացումով: 

Շնչառությունը կոշտացած է, լսվում են չոր և թաց խզոցներ: 

Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է թոքային նկարի խտացում և էմֆիզեմայի հատվածներ: 

Պերիֆերիկ արյան մեջ երբեմն հայտնաբերվում է լեյկոցիտոզ կամ լեյկոպենիա, էՆԱ` աննշան 

բարձրացած: 

Կախված շնչուղիների այս կամ այն հատվածի ախտահարման գերակշռումից տարբերում են 

հիվանդության կլինիկական հետևյալ ձևերը` նազոֆարինգիտ, բրոնխիտ, բրոնխիոլիտ, թոքաբորբ: 

Հիվանդության տևողությունը թեթև ձևերի դեպքում կազմում է 5-7 օր, իսկ ծանր դեպքերում` մինչև 3 

շաբաթ: 

 

Ռինովիրուսային վարակ 

Հիվանդության վիրուսային բնույթն ապացուցել է 1914թ. Վ.Կրուզեն այսպես կոչված 

մրսածությամբ հիվանդների քթի լորձի ֆիլտրատով կամավորներին ինտրանազալ վարակելիս: 

1960թ. Կ.Էնդրյուսի լաբորատորիայում Դ.Ա.Տիրելն անջատել է վիրուսների խումբ, որն անվանել է 

ռինովիրուսներ: 

Ռինովիրուսային վարակը սուր հիվանդություն է, որն արտահայտվում է քթի լորձաթաղանթի 

արտահայտված ախտահարումով և թույլ ինտոքսիկացիայով: Գաղտնի շրջանի տևողությունը 

կազմում է 1-6 օր (միջին 2-3 օր): Հիվանդությունը սկսվում է հանկարծակի, երբեմն` դողէրոցքով: 

Զարգանում է տկարություն, գլխում ծանրության զգացում, քթի փակվածություն, քթըմպանում 

չորության զգացում: Հետագայում սկսվում է առատ, շճային քթահոսություն, փռշտոց, հազվադեպ չոր 

հազ: Մարմնի ջերմաստիճանը նորմալ է կամ սուբֆեբրիլ: Հիվանդների ընդհանուր վիճակն 

առանձնապես չի տուժում: 

Օբյեկտիվ զննման ժամանակ հայտնաբերվում է քթի լորձաթաղանթի հիպերեմիա և այտուց, 

առատ ռինորեա: Քթի շուրջը  մաշկը ենթարկվում է մացերացիայի, երբեմն դիտվում է սկլերաների և 

շաղկապենու անոթների ինյեկցիա, արցունքահոսություն: Հետագայում զարգանում է herpes labialis et 

nasalis. 

Հեմոգրամայում լեյկոցիտների քանակը նորմալ է կամ կա աննշան լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ` նորմալ: 

Հիվանդությունը տևում է միջինը 6-7 օր: 

 

 Ռեովիրուսային վարակ 

Ռեովիրուսային վարակի ուսումնասիրումը սկսվել է համեմատաբար վերջերս, իսկ որպես 

ինքնուրույն խումբ առանձնացել 1959թ. 

Ռեովիրուսային վարակն ինֆեկցիոն սուր հիվանդություն է, որն ընթանում է վերին շնչուղիների 

և աղեստամոքսային համակարգի ախտահարումով: Գաղտնի շրջանը  տևում է 2-5 օր, 
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հիվանդությունն ընթանում է թույլ արտահայտված ինտոքսիկացիայով, որն ավելի արտահայված է 

լինում երեխաների մոտ: Հիվանդները նշում են ընդհանուր թուլություն, դողէրոցք, աննշան գլխացավ, 

հարբուխ և հազ: Ոմանց մոտ (հատկապես երեխաների) առաջանում է փսխում և փորլուծություն, 

որովայնում ցավեր: Մարմնի ջերմաաստիճանը սուբֆեբրիլ է, հազվադեպ կարող է բարձրանալ մինչև 

390C: 

Զննելիս հայտնաբերվում է սկլերաների և շաղկապենու անոթների ինյեկցիա, բկանցքի դիֆուզ 

հիպերեմիա: Որոշ հիվանդների մոտ հանդիպում է պոլիմորֆ էկզանթեմա: Թոքերում լսվում է կոշտ 

շնչառություն, չոր խզզոցներ: Որովայնը շոշափելիս հայտնաբերվում է գռգռոց, երբեմն` ցավոտություն 

աջ զստափոսում, հնարավոր է նաև լյարդի մեծացում: 

Հեմոգրամայում` երբեմն աննշան լեյկոպենիա և լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ բարձրացած չէ: 

 

Ռեսպիրատոր - միկոպլազմային վարակ 

1944թ. Մ.Իտոնը և համահեղինակներն առաջնային ատիպիկ թոքաբորբեր ուսումնասիրելիս 

հիվանդների խորխից անջատել են հարուցիչ, որը հետագայում անվանվել է Իտոնի ագենտ: Երկար 

ժամանակ այն համարվել է վիրուս, և միայն 1963թ. է անվանվել Mycoplasma pneumonia.  

Ռեսպիրատոր-միկոպլազմային վարակն ինֆեկցիոն սուր հիվանդություն է, որը բնորոշվում է 

կլինիկական պոլիմորֆ դրսևորումներով, թեթև արտահայտված ինտոքսիկացիայով և շնչուղիների 

ախտահարումով: Գաղտնի շրջանի տևում է 7-14 օր, սակայն կարող է տատանվել 4-25 օր: Տարբերում 

են հիվանդության կլինիկական երկու հիմնական ձև` սուր ռեսպիրատոր հիվանդություն, որն 

ընթանում է ֆարինգիտի, ռինոֆարինգիտի, լարինգոֆարինգիտի, բրոնխիտի և սուր թոքաբորբի 

տեսքով : 

Ռեսպիրատոր սուր հիվանդությունը հիմնականում ընթանում է թեթև արտահայտված 

ինտոքսիկացիայով: Հիվանդները նշում են ընդհանուր թուլություն, երբեմն գլխացավ, ցավ կոկորդում, 

հարբուխ, հազ, մարմնի ջերմաստիճանը նորմալ է կամ սուբֆեբրիլ: Զննելիս հայտնաբերվում է 

սկլերաների և շաղկապենու անոթների ինյեկցիա, փափուկ քիմքի, քմաղեղների և ըմպանի հետին 

պատի դիֆուզ հիպերեմիա: Կարող է լինել փափուկ քիմքի լորձաթաղանթի հատիկավորություն, 

նշիկների աննշան մեծացում, ստործնոտոյին և պարանոցային ավշահանգույցների մեծացում: 

Աուսկուլտատիվ լսվում է կոշտացած շնչառություն և չոր խզզոցներ: Հիվանդության տևողությունը 1-2 

շաբաթ է: 
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ՍԻԲԻՐՅԱՆ ԽՈՑ 

Հոմանիշներ` չարորակ կարբունկուլ: 

Սիբիրյան խոցը (Anthrax) բակտերիալ զոոնոզ սուր ինֆեկցիա է, որը բնութագրվում է 

ինտոքսիկացիայով, մաշկի, ավշահանգույցների և ներքին օրգանների շճա-հեմոռագիկ 

բորբոքումամբ: 

Պատմական տեղեկություններ 

Սիբիրախտը հայտնի է հնուց և անվանվում էր «սուրբ կրակ», «պարսկական կրակ»: 

Նախահեղափոխական Ռուսաստանում Սիբիրում շատ տարածված լինելու պատճառով 

հիվանդությունը ստացավ ներկայիս անվանումը: Ռուս բժիշկ Ս.Ս.Անդրեևսկին 1788թ. 

ինքնավարակման միջոցով հաստատեց կենդանիների և մարդկանց սիբիրախտի նույնականացունը և 

ապացուցեց փոխանցման հավանականությունը կենդանիներից` մարդկանց: Հիվանդության 

հարուցիչը համարյա միաժամանակ նկարագրվել է 1850թ. երեք գիտնականների կողմից` 

Ֆ.Պոլենդերի, Ֆ.Բրաուելի և Կ.Դավենի: 1876թ. Ռ.Կոխն անջատել է հարուցիչը մաքուր կուլտուրայում: 

Վերջին տասնամյակներում սիբիրյան խոցը զարգացած արդյունաբերություն ունեցող երկրներում 

հանդիպում է եզակի դեպքերում: 

Սիբիրախտն էնդեմիկ է նաև Հայաստանի համար: Ըստ Ա.ԲԱլեքսայնանի տվյալների, 1926թ. 

ներկայիս Գեղարքունիքի մարզում գրանցվել է սիբիրյան խոցի աղիքային ձևի 7 դեպք: Դրանից հետո 

նույնպես ազգաբնակչության շրջանում պարբերաբար արձանագրվում է հիվանդության մաշկային 

ձևը և’ առանձին դեպքերի, և’ տեղային բռնկումների ձևով: 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը Bacillus antracis պատկանում է Bacillus ցեղին, Bacillaceae ընտանիքին, խոշոր, անշարժ, 

պատիճ առաջացնող, ցուպիկ է` 5-8 մկմ չափերով: Քսուկներում սիբիրախոցային բացիլները 

հիմնականում տեղակայված են զույգ-զույգ կամ շղթայանման: Օրգանիզմից դուրս նրանք կազմում են 

կենտրոնում տեղակայված օվալաձև սպորներ: Bac.antracis հանդիսանում է ֆակուլտատիվ աէրոբ, լավ 

աճում է սովորական միջավայրերի վրա: Մսա-պեպտոնային ագարի վրա առաջացնում են անհարթ 

գաղութներ խորդուբորդ եզրերով, որոնք հիշեցնում են «առյուծի բաշ», պենիցիլինով մսա-

պեպտոնային ագարի վրա բացիլների գաղութները կազմալուծվում են առաձին գնդերի, որոնք 

տեղակայվում են «մարգարտե շարանի» տեսքով, արգանակում աճը բերում է նստվածքի, որը 

հիշեցնում է բամբակի կծիկ: 

Հարուցչի պաթոգենությունը պայմանավորված է վեգետատիվ ձևերի էկզոտոքսին արտադրելու 

ունակությամբ, որի բաղադրիչներից են էդեմատոզ (այտուցային) և լետալ գործոնները, ինչպես նաև ոչ 

լիարժեք հակամարմիններ  առաջացնող պրոտեկտիվ անտիգենը: 
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Bac.antracis վեգետատիվ ձևերը եռացնելիս ոչնչանում են 2 րոպեի ընթացքում: Ախտահանիչ 

լուծույթները ոչնչացնում են մի քանի րոպեի ընթացքում (կալցիումի քլորիդի 5% լուծույթ, ֆորմալին, 

կարբոլաթթու, ջրածնի պերօքսիդ): Սպորները կայուն են` դիմանում են եռացնելուն մինչև 20 րոպե, 

1000C ավտոկլավում քայքայվում են 15 րոպեի ընթացքում, 1400C չոր տաք (сухожар) սպորները 

սպանում է 3 ժամ անց, հողում պահպանվում են տասնամյակներով: 

Համաճարակաբանություն 

Սիբիրան խոցը զոոնոզ է, հիմնականում` վարակման կոնտակտային ուղիով, չնայած մի շարք 

դեպքերում կարևոր դեր ունի նաև աէրոզոլային և ալիմենտար ուղին: Հիվանդությունը մարդուց 

մարդուն չի փոխանցվում (մարդը հանդիսանում է կեսաբանական փակուղի): 

Հարուցիչների ռեզերվուար և ինֆեկցիայի աղբյուր հանդիսանում են հիվանդ կենդանիները` 

հիմնականում խոշոր եղջյուրավորները և ոչխարները: Սիբիրախտի նկատմամբ զգայուն են ձիերը, 

ավանակները, եղնիկները, խոզերը և այլ խոտակերները, ավելի պակաս` մսակեր գիշատիչները 

(շները, կատուները): Կենդանիների համար տիպիկ են հիվանդության սեպտիկ ձևերն 

աղեստամոքսային համակարգի ախտահարումով: Հիվանդությունն արագ հարաճում է և ավարտվում 

կենդանու մահով 2շաբաթվա ընթացքում: Հիվանդ կենդանիներն անջատում են հարուցչներ 

արտաքին միջավայր մեզի և արտաթորանքի միջոցով: 

Մարդու վարակման հիմնական ուղին կոնտակտայինն է, իրականանում է մաշկի և 

լորձաթաղանթների մանր վնասվածքներով սպորների թափանցման ժամանակ վարակված նյութի 

հետ աշխատելիս (հիվանդ կենդանիների մսի, մորթու, կաշվի, դիակի հետ աշխատելիս): Այս 

դեպքերում գերակշռում է հիվանդության մաշկային ձևը: 

Մի շարք դեպքերում իրականանում է վարակման աէրոզոլային և ալիմենտար ուղին: 

Վարակման աէրոզոլային ուղին առաջանում է Bac.antracis պարունակող փոշի շնչելիս այն 

արտադրամասերում, որտեղ մշակվում է կենդանական ծագում ունեցող հումքը (մորթի, կաշի, մաշկ, 

մազ, բուրդ, ոսկորներ, ոսկրային ալյուր): 

Վարակման ալիմենտար ուղին իրականանում է ջերմային բավարար մշակում չանցած 

վարակված միս և մսամթերք օգտագործելիս: Սիբիրախտը մարդկանց մոտ հիմնականում 

հանդիսանում է մասնագիտական հիվանդություն: Վարակման բարձր ռիսկի կոնտինգենտ են 

համարվում գյուղատնտեսության բնագավառում աշխատողները, անասնաբուծական ֆերմաների, 

սպանդանոցների և մսակոմբինատների աշխատակիցները, անասնաբույժները, կաշեգործները, 

ոսկրային ալյուրի և ոսկրասոսնձի արտադրամասերում աշխատողները:  

Առանձնացնում են սիբիրյան խոցի երեք օջախ` 

 մասնագիտական-գյուղատնտեսական, որը հանդիպում է անասնաբույծների, 

անասնաբույժների և հովիվների մոտ 
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 արդյունաբերական-մասնագիտական, որը հանդիպում է կաշվե և մորթե իրերի 

արտադրամասերում 

 կենցաղային, որը հնարավոր է վարակված կաշվե և մորթե մագուստ կրելիս, սափրվելու 

համար վարակված վրձին օգտագործելիս, տնային պայմաններում մորթի մշակելիս 

Սիբիրախտի նկատմամբ ընկալունակությունը սերտ կապված է վարակման ուղուց և 

վարակման դոզայի քանակից: Հիվանդացությունը գրանցվում է աշխարհի բոլոր երկրներում, սակայն 

ավելի հաճախ տաք և շոգ կլիմա ունեցող երկրներում, որտեղ հողի ջերմաստիճանը նպաստում է 

սպորների երկարատև պահպանման և վեգետացիայի: Հաշվի առնելով Bac.antracis բարձր 

կայունությունն արտաքին միջավայրում, նրանք կարող են կիրառվել որպես բիոտեռորիզմի միջոց: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Bac.antracis սպորների համար մուտքի դուռ են հանդիսանում վերջույթների, գլխամաշկի 

վնասված մաշկը, շնչուղիների և աղեստամոքսային տրակտի լորձաթաղանթը: Մաշկից թափանցած 

սպորները մուտքի դռներում վերածվում են վեգետատիվ ձևերի կամ բացիլների, որոնք առաջացնելով 

պատիճ, խուսափում են ֆագոցիտոզից անջատում տոքսիններ, որոնք առաջացնում են 

հյուսվածքների այտուց և բնորոշ խոց` սիբիրախտախոցային կարբունկուլ: Բացիլներն ավշային 

հանգույցներով հասնում են ծայրամասային լիմֆատիկ հանգույցներ, որտեղ որպես կանոն ոչնչանում 

են, սակայն մի շարք դեպքերում կարող են թափանցել արյան հուն` պայմանավորելով հարուցիչների 

հեմատոգեն սերմնացրումը դեպի ներքին օրգաններ և գլխուղեղ: Այդ օրգաններում զարգանում է շճա-

հեմոռագիկ բորբոքման օջախ և մեռուկացում: 

Ներշնչած կամ կուլ տված սպորները կլանվում են մակրոֆագերի կողմից, բազմանում և 

հայտնվում են ռեգիոնար մեդիաստինալ կամ մեզենտերիալ ավշային հանգույցներում, դրանով իսկ 

պայմանավորելով շճա-հեմոռագիկ բորբոքումը և մեռուկացումը, որին հաջորդում է բակտերեմիա և 

հարուցիչների պոլիօրգանային դիսեմինացիան: Bac.antracis բազմացումն ուղեկցվում է 

էնդոտոքսինեմիայով, որը գեներալիզացված ձևերի ժամանակ հաճախ պայմանավորում է ինֆեկցիոն-

տոքսիկ շոկի զարգացումը, որը հանդիսանում է սիբիրյան խոցից մահվան պատճառ: 

Մաշկային ձևի բարդություններից մահացածների մոտ հայտնաբերվում է մաշկի 

ախտահարված օջախ խիստ բորբոքված այտուցով և շրջակա հյուսվածքների հեմոռագիկ-նեկրոտիկ 

փոփոխություններ: Օջախի կենտրոնում հայտնաբերվում է մեռուկացում և սիբիրախտային 

մանրէների մեծ քանակություն: Ռեգիոնար ավշահանգույցներում հայտնաբերվում է հեմոռագիկ 

բորբոքում: Սեպսիսից մահացածների մոտ առկա է արտահայտված հեմոռագիկ համախտանիշ, 

տարբեր օրգաններում բորբոքային և նեկրոտիկ օջախներ, հեմոռագիկ մենինգիտ («կարդինալի 

գլխարկ»): Արյան քսուկում, ողնուղեղային հեղուկում և պարենխիմատոզ օրգաններում 

հայտնաբերվում են մեծ քանակով սիբիրախտային մանրէներ: 
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Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 2-14 օր, հաճախ տևում է 2-4 օր: Հանդիպում են սիբիրյան խոցի 

մաշկային, թոքային և աղիքային ձևեր, վերջին երկուսը հիմնականում ընթանում են ծանր սեպսիսի 

տեսքով: Ըստ ներկայիս ամերիկյան դասակարգման տարբերում են նաև հիվանդության 

բերանըմպանային (օռոֆարինգեալ) ձևը: 

Մաշկային ձևը կազմում է դեպքերի 95%, սկսվում անցավ բծի ի հայտ գալով, որի տեղում շատ 

արագ` մի քանի ժամվա ընթացքում գոյանում է պապուլա: Այն փոխակերպվում է շճահեմոռագիկ 

հեղուկ պարունակող բշտիկի իսկ պատռվելուց հետո վերածվում այտուցված եզրերով խոցի: 

Հիվանդները նշում են մաշկի քոր, այրոցի զգացում: Բշտիկի պարունակությունը սկզբում շճային է, 

այնուհետև դառնում է արյունային, հնարավոր է բոսորամանուշակագույն երանգավորում: 

Արտահայտված քորի պատճառով հիվանդները պատռում են այն, որի հետևանքով գոյանում է սև 

գույն ունեցող հատակով խոց, որի եզրերն այտուցվում են, առաջացնելով բորբոքված թմբիկ: Խոցի 

ամբողջ մակերեսով արտազատվում է առատ շճային կամ շճա-հեմոռագիկ հեղուկ: Խոցի շուրջ 

հայտնվում է փափուկ հյուսվածքների այտուց, որը շատ արագ տարածվում է և զբաղեցնում մեծ 

տարածք (երբեմն ամբողջ ձեռքը կամ ոտքը): Այն հատկապես արտահայտված է ենթամաշկային 

փխրուն բջջանք ունեցող մասերում (դեմք, պարանոց): Խոցի շուրջ (մարգարտի նման) ձևավորվում են 

երկրորդային բշտեր («դուստր բշտեր»), որոնք ինչպես առաջին բուշտը անցնում են զարգացման նույն 

փուլերը`պայմանավորելով խոցի չափերի մեծացումը (սիբիրախտային կարբունկուլ): Հիվանդության 

երկրորդ շաբաթում մեռուկացման տեղում, կարբունկուլի ամբողջ կենտրոնով առաջանում է սև 

կեղանք (ստրուպ), որը կարող է հասնել մինչև 6-7սմ: Կեղանքի տակ առկա է կոշտ ինֆիլտրատ: 

Սիբիրախոցային կարբունկուլի համար տիպիկ են սև կեղանքը, երկրորդային բշտիկները, 

այտուցը: Շատ բնորոշ հատկություններից է նաև նեկրոզի շրջանում ցավի բացակայությունը: 

Սիբիրախտային կարբունկուլներն ամենից հաճախ տեղակայվում են դեմքին և մարմնի ու 

վերջույթների այլ բաց մասերում: Հնարավոր են բազում կարբունկուլներ, որոնք ունեն տարբեր 

տեղակայում և զարգացման ժամկետ: 

Կլինիկական վառ արտահայտված շրջանում զարգանում են լիմֆանգիտներ և ռեգիոնար 

լիմֆադենիտներ: Ավշային հանգույցներն ամուր են և անցավ կամ շոշափելիս քիչ ցավոտ: 

Ինտոքսիկացիոն համախտանիշը լինում է հիվանդության միջին ծանրության և ծանր դեպքերում 

դողէրոցքի, հաճախասրտության, ինքնազգացողության վատացման տեսքով: Ծանրության 

աստիճանը որոշվում է այտուցի արտահայտվածությամբ` որքան այն շատ է և երկարատև, այնքան 

ծանր է ընթանում հիվանդությունը: 

Հիվանդությաան ծանր ձևերի ժամանակ հնարավոր է երկրորդային նեկրոզի զարգացում, որը 

կարող է լինել և´ կարբունկուլին շատ մոտ և´ նրանից բավականից հեռու հատվածում: Սկզբից ի հայտ 
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են գալիս արյունային պարունակությամբ բշտիկներ, որոնց տեղում 5-7 օրվա ընթացքում գոյանում են 

շրջակա հյուսվածքներից հստակ սահմանված մեռուկացված մասեր: Բարենպաստ ընթացքի դեպքում 

հիվանդության ընդհանուր և տեղային արտահայտություններն աստիճանաբար նահանջում են: 

Պակասում է այտուցը, կեղանքը աստիճանաբար անջատվում է, հիվանդության 2-3-րդ շաբաթում, 

խոցի մակերեսի էպիթելիզացման շնորհիվ, կարբունկուլի տեղում առաջանում է սպի: Լիմֆադենիտը 

մնում է ավելի երկար` կարող է շոշափվել դեռ 5 շաբաթվա ընթացքում: 

Սիբիրյան խոցի մաշկային ձևի հազվադեպ հանդիպող տարատեսակներից են էդեմատոզ, 

բուլյոզ, էրիզիպելոիդային տարբերակները: Էդեմատոզ ձևի ժամանակ նկատվում է խիստ 

արտահայտված և արագ զարգացող այտուց`առանց կարբունկուլի: Բնորոշ է դեմքի այտուցը, որը 3-4 

օրվա ընթացքում տարածվում է դեպի պարանոցի, մեջքի և որովայնի շրջան: Դեմքի շրջանում 

այտուցն ամուր է, իսկ իրանի շրջանում` դոնդողանման: Դեմքին առաջանում են շճային հեղուկ 

պարունակող բշտիկներ, որոնց պատռվելուց հետո գոյանում է մեռուկացման գոտի`հետագա 

կեղանքի առաջացումով: 

Մաշկային ձևի բուլյոզ տարբերակի ժամանակ հիվանդության սկզբում առաջանում են 

հեմոռագիկ պարունակությամբ բշտիկներ, էրիզիպելոիդ տարբերակի ժամանակ` թափանցիկ 

պարունակությամբ բշտիկներ, իսկ վարակի մուտքի դռներում` հստակ սահմաններով վառ 

հիպերեմիա, որը հիշեցնում է մաշկի կարմիր քամի: Մաշկային ձևի բոլոր տեսակները, հատկապես 

էդեմատոզը, բնորոշվում են ծանր ընթացքուվ, արտահայտված ընդհանուր ինտոքսիկացիայով: 

Բերանըմպանային սիբիրախտի գաղտնի շրջանը տևում է 1-6 , սովորաբար 2-5օր:  

Սկիզբը սուր է, բնորոշ է տենդը, ծանր ֆարինգիտը , կլման ցավոտությունը, դեմքի և պարանոցի 

արտահայտված այտուցը և ռեգիոնար լիմֆադենիտը: Հիվանդության 2-րդ շաբաթում ախտահարման 

օջախներում զարգանում է կենտրոնական մեռուկացում  և խոցոտում: Խոցերը ծածկվում են բաց 

շագանակագույն կամ մոխրագույն պսևդոթաղանթով: 

Սիբիրախտի թոքային ձևի ժամանակ (ինհալյացիոն վարակում) կարճատև ինկուբացիոն 

շրջանից հետո (2-3օր) զարգանում է սեպսիսին հատուկ ջերմային կորագիծ, դողէրոցք, առատ 

քրտնարտադրություն, հաճախասրտություն, կրծքավանդակի սեղմման զգացում, արյունային 

խորխով հազ: Խորխն արագ մակարդվում է, հիշեցնելով «կարմիր բալի դոնդող»: Զննելիս 

հայտնաբերվում է թոքերի օջախային ախտահարում, չոր և թաց տարածված խզոցներ, միակողմանի և 

երկկողմանի պլևրիտ: Արյան և խորխի մեջ հայտնաբերվում է բակտերիաների մեծ քանակ: Սեպսիսի 

ժամանակ հնարավոր է տարբեր օրգանների և ուղեղի թաղանթի ախտահարում մենենգիտի 

զարգացումամբ: 

Աղիքային ձևը (ալիմենտար վարակում) կազմում է սիբիրյան խոցի հիվանդացության  դեպքերի 

1%-ը բնորոշվում է տենդով, ընդհանուր տոքսիկոզի նշաններով, որովայնի ցավերով, փսխումով, 
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արյան խառնուրդով լուծով: Հետագայում արագ զարգանում է աղիների պարեզ, ասցիտ`հաճախ 

պերիտոնիտով, ծանր սեպսիսի ախտանիշներ: Սեպսիսի ֆոնի վրա առաջացած շճա-հեմոռագիկ 

մենինգոէնցեֆալիտի դեպքում գիտակցությունը դառնում է մթագնած հետագա կոմայի զարգացումով: 

Ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկը, գլխուղեղի այտուցը, աղե-ստամոքսային արյունահոսությունը կարող են 

հանգեցնել մահվան հիվանդության առաջին իսկ շաբաթում: 

Կանխատեսում 

Մաշկային ձևի ժամանակ հակաբակտերիալ բուժման ֆոնի վրա մահացությունը կազմում է 1% 

(մինչև 20% չբուժված հիվանդների մոտ), իսկ թոքային և աղիքային ձևերի ժամանակ կանխատեսումը 

հիմնականում անբարենպաստ է (60%): 

Ախտորոշում և տարբերակիչ ախտորոշում 

Սիբիրախտի մաշկային ձևի տիպիկ ընթացքի և համաճարակաբանական տվյալների 

առկայության դեպքում կլինիկական ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում: 

Սիբիրախոցային կարբունկուլը ստաֆիլոկոկայինից և ստրեպտոկոկայինից դիֆերենցելիս պետք է 

հաշվի առնել ցավոտության բացակայությունը և այտուցի արտահայտվածության աստիճանը: 

Կարմիր քամու համար բնորոշ է հստակ ախտահարված սահմանն առողջ և մնասված մաշկի միջև, 

ցավոտությունը, կարմրածությունն առանց արտահայտված այտուցի: Տուլարեմիային խոցը սիբիրյան 

խոցից տարբերվում է խիստ զգայունությամբ, կեղանքի և շրջակա հյուսվածքների այտուցի 

բացակայությամբ: Սիբիրյան խոցի բերանըմպանային ձևն անհրաժեշտ է տարբերակել դիֆթերիայից, 

ստրեպտոկոկային և էնտերովիրուսային բշտիկավոր ֆարինգիտից, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզից: 

Դիֆթերիան հիմնականում հանդիպում է մինչև 15տարեկանների, չպատվաստված երեխաների 

մոտ, խոցային կամ նեկրոտիկ փոփոխություններ չեն առաջանում: Ստրեպտոկոկային ֆարինգիտի 

ամենաարտահայտված նշանն էքսուդատիվ ֆարինգիտի, ժամանակ կարող է դիտվել նաև 

արտահայտված պարանոցային լիմֆադենիտ: Էնտերովիրուսային վեզիկուլյար ֆարինգիտի 

(հարուցիչը` coxsackievirus) ժամանակ փափուկ քիմքին, ուվուլայի վրա կամ նշիկների առաջային 

մակերեսին առաջանում են փոքր բշտիկներ: Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզին բնորոշ է սպլենոմեգալիան: 

Ինտեստինալ սիբիրախտը տարբերակվում է որովայնային տիֆից, բակտերիալ և ամեոբային 

դիզենտերիայից, ինչպես նաև սուր որովայնից: 

 Որովայնային տիֆի և բակտերիալ դիզենտերիայի դեպքում, կլինիկական նշանները կարող են 

լինել նման, սակայն ասցիտ չի զարգանում: Ամեոբային դիզենտերայի  դեպքում վարակումից հետո 

կլինիկան զարգանում է աստիճանաբար` 3-ից 4 շաբաթվա ընթացքում: Ունի ձգձգվող ընթացք, 

որովայնն ընդհանուր ցավոտ է: Սուր որովայնից (օրինակ ապենդիցիտ) սիբիրախտը տարբերվում է 

ընդհանուր համակարգային նշաններով, այլ ոչ թե որովայնացավով: 
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Ինհալյացիոն սիբիրախտը պետք է տարբերակել վիրուսային թոքաբորբից, 

արտահիվանդանոցային բակտերիալ թոքաբորբից, ժանտախտից  

Գրիպը սովորաբար սեզոնային է: Հանտավիրուսային ծագման թոքաբորբի դեպքում 

անամնեզում նշվում է մկների հետ շփում: RSV սովորաբար երեխաների մոտ է հանդիպում (կարող է 

թոքաբորբ առաջացնել ծերերի մոտ, հաճախ սեզոնային է` (ձմեռ/գարուն): CMV սովորաբար իմուն 

պատասխանի ընկճմամբ հիվանդների մոտ է հանդիպում: Արտահիվանդանոցային բակտերիալ 

թոքաբորբը հազվադեպ է կրում սիբիրախտի նման ֆուլմինանտ ընթացք: Սովորաբար հանդիպում է 

թոքային կամ այլ հիվանդություն ունեցող տարեցների մոտ:Ժանտախտի թոքային ձևի ժամանակ 

արյունախխումը համեմատաբար հաճախ է դիտվում, քան սիբիրախտի ինհալյացիոն ձևի ժամանակ: 

Ամենից հաճախ դժվարություն է առաջանում սեպսիսի ախտորոշման ժամանակ: Միայն 

թոքերի, աղիների և այլ օրգանների հեմոռագիկ ծանր փոփոխությունները համաճարակաբանական 

համապատասխան տվյալների առկայության դեպքում կարող է օգնել կասկածել սիբիրախտ: 

Ախտորոշիչ տարբերակման համար որոշիչ նշանակություն ունի լաբորատոր 

հետազոտությունը հարուցիչն անջատելու նպատակով: Մանրադիտման հետազոտման նյութ 

հանդիսանում է կարբունկուլի արտազատուկը, խորխը, արյունը, կղանքը, որոնք ներկվում են ըստ 

Գրամի: Պատիճավորված, խոշոր, կտրտված, շղթայանման շարված մանրէները հնարավորություն են 

տալիս դնել նախնական ախտորոշում: Հարուցչի կուլտուրայի անջատման համար կիրառվում է մսա-

պեպտոնային ագար և մսա-պեպտոնային արգանակ` բացիլների հետագա իդենտիֆիկացիայով ըստ 

բնորոշ աճի, մորֆոլոգիայի, կենսաքիմիական հատկությունների: Պատիճագոյացման 

հայտնաբերման համար կիրառում են շճա-արյունային միջավայրեր: Վերջին տարիներին լայն 

կիրառվում են լյումինեսցենտա-շճային փորձը, «մարգարտե շարանի» հայտնաբերման թեստը 

(կուլտուրաների աճեցումը պենիցիլին պարունակող միջավայրի վրա): 

Կիրառովում է նաև կենսաբանական փորձը սպիտակ մկների և ծովախոզուկների վարակումով 

հիվանդից վերցված ախտաբանական նյութով: Կենդանիները մահանում են 2-3օր անց: Նրանց արյան 

մեջ և օրգաններում բակտերիոսկոպիայի ժամանակ հայտնաբերվում են պատիճավոր տիպիկ 

բացիլներ: Սիբիրախտային մանրէների և անտրակոիդ սպորային անաէրոբային բակտերիաների 

տարբերակման համար կիրառում են սպեցիֆիկ ֆագ, որը լիզիսի է ենթարկում միայն սիբիրյան խոցի 

կուլտուրաները: 

Դիակային նյութը, կաշվե և մորթե իրերը, որոնցից դժվար է անջատել սիբիրախոցային 

բակտերիաները, հետազոտվում են թերմոպրեցիպիտացիայի ռեակցիայի օգնությամբ (Ասկոլի 

ռեակցիա), որը հիմնված է սիբրիախտային անբջիջ անտիգենի և սպեցիֆիկ պրեցիպիտացնող 

շիճուկի փոխազդեցության վրա: Այս ռեակցիայում հակածին հանդիսանում է սիբիրյան խոցից 

սատկած կենդանիների հյուսվածքների և օրգանների էքստրակտը: Բացի այդ լայնորեն կիրառվում է 
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ՊՇՌ հետազոտությունը, որն ունի բարձր զգայունություն, թույլ է տալիս կենսաբանական նմուշները 

հետազոտել առանց կուլտիվացիայի էտապն անցնելու: 

Բուժում 

Էթիոտրոպ բուժումն անցկացվում է հիմնականում պենիցիլինով` մաշկային ձևի ժամանակ 2-4 

մլն միավոր 7-10 օր, թոքային կամ աղիքային ձևերի` 12-24 մլն միավոր օրեկան մինչև հիվանդության 

ախտանիշների նահանջումը: Հակաբակտերիալ թերապիայի ֆոնի վրա մենինգիտի  զարգացման 

դեպքում կիրառվում են կորտիկոստերոիդներ: 

Մաշկային ձևի ժամանակ խորհուրդ է տրվում կիրառել նաև ցիպրոֆլոքսացին 10-15 մգ/կգ 12 

ժամ ընդմիջումով (1 գ/օր ոչ ավել) կամ դոքսիցիկլին 100 մգ օրը երկու անգամ 12 ժամ ընդմիջումով 7-

10 օրվա ընթացքում: Երեխաներին կարելի է նշանակել ամոքսիցիլին 80 մգ/օր օրը երեք անգամ: 

Թոքային, աղիքային և սեպտիկ ձևերի ժամանակ նշված դեղամիջոցները զուգակցվում են 

ռիֆամպիցինի, վանկոմիցինի, լևոմիցետինի, ամոքսիցիլինի, կլարիտրոմիցինի կամ կլինդամիցինի 

հետ: Կո-տրիմոքսազոլ և ցեֆալոսպորինային շարքի պրեպարատներն արդյունավետ չեն: 

Պաթոգենետիկ թերապիան ներառում է աղային լուծույթների, պլազմայի, ալբումինի և 

պլազմոփոխարինիչ հեղուկների կիրառումը: Թոքային և աղիքային ձևերի ժամանակ նշանակում են 

կորտիկոստերոիդներ: Ինֆեկցիոն-տոքսիկ շոկի բուժումն անցկացվում է ընդունված 

պրեպարատներով և դեղամիջոցներով: Հարկ է նշել, որ մաշկային ձևը չի պահանջում տեղային 

բուժում, իսկ վիրաբուժական միջամտությունները կարող են հանգեցնել պրոցեսի գեներալիզացիման 

: 

Կանխարգելում 

Պրոֆիլակտիկ միջոցառումներն ունեն մեծ նշանակություն, հայտնաբերվում և լիկվիդացվում են 

հիվանդ կենդանիները: Հայտնաբերված հիվանդ կենդանիներին հարկավոր է առանձնացնել, իսկ 

դիակները վառել: Մորթու դեզինֆեկցիայի համար օգտագործում են պարաֆորմալինային 

ախտահանիչ: Այն անձանց, ովքեր շփվել են հիվանդ կենդանիների հետ, պետք է անցկացնել 

քիմիոպրոֆիլակտիկա` ցիպրոֆլոքսացին 0,5գ և դոքսիցիկլինո` 100մգ օրը,`4 շաբաթվա ընթացքում 

և·գտնվել բժշկի հսկողության տակ 2 շաբաթ: 

Մեծ նշանակություն ունի մարդկանց և կենդանիների վակցինացիան, որի համար օգտագործում 

են կենդանի չոր պատվաստանյութ:  

Դիսպանսերիզացում 

Ապաքինվածները դուրս են գրվում ստացիոնարից լիարժեք առողջացումից և խոցի 

էպիթելիզացումից  հետո: Հիվանդ կենդանիների հետ շփում ունեցած անձանց նկատմամբ բժշկական 

հսկողություն է սահմանվում 2 շաբաթվա ընթացքում: 
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ԳՐԻՊ 

Հոմանիշ` ինֆլուենցիա: 

Գրիպը (Grippus) սուր վիրուսային ինֆեկցիա է, բնորոշվում է ինտոքսիկացիայով և վերին 

շնչուղիների լորձաթաղանթի ախտահարումով: 

Պատմական տեղեկություններ 

Գրիպի մասին առաջին տեղեկությունները գալիս են դեռ հնուց: Ռուսաստանում և Եվրոպական 

այլ երկրներում այս հիվանդությունը հայտնի է եղել «ինֆլուենզա» անվան տակ (լատիներեն` influere-

ներխուժել): Ներկայում համընդհանուր ճանաչում է գտել «գրիպ» անվանումը (ֆրանսերեն` gripper-

բռնել): XIXդարի վերջից մարդկությունը հաղթահարել է գրիպի չորս ծանր պանդեմիա` 1889-1890թ., 

1918-1920թ., 1957-1959թ., 1968-1969թ.: 1918-1920թ. պանդեմիան («իսպանկա») խլել է 20 մլն 

մարդկային կյանք: 1057-1959թ. բռնկված «ասիական գրիպը» դարձել է մոտ 1մլն մարդու մահվան 

պատճառ: 

Պանդեմիաների միջև ընկած ժամանակահատվաժում` միջինը յուրաքանչյուր 3-4 տարին մեկ 

անգամ, գրանցվել են գրիպի համաճարակներ ավելի պակաս հիվանդացությամբ և մահացությամբ: 

Հիվանդության վիրուսային ծագումը հայտնաբերել են Ու.Սմիտը, Կ.Էնդրյուսը, Պ.Լեիդլոուն 

1933թ.: Հետագայում այս վիրուսն անվանվել է A տիպի գրիպի վիրուս: 1940թ. Տ.Ֆրոնսիսը և Տ.Մեջիլը 

առանձնացրել են B տիպի գրիպի վիրուսը, իսկ 1947թ. Ռ.Թեյլորը` C տիպի գրիպի վիրուսը: 

Էթիոլոգիա 

Գրիպի վիրուսը պատկանում է Orthomyxoviridae ընտանիքին, պնևմոտրոպ ՌՆԹ պարունակող 

վիրուսների խմբին: Վիրիոններն ունեն կլոր կամ ձվաձև տեսք, 80-100նմ տրամագծով: Վիրիոնի 

միջուկը (նուկլեոկապսիդը) կազմված է ռիբոնուկլեոպրոտեիդի սպիրալանման շղթայից, որն 

արտաքինից ծածկված է լիպոգլիկոպրոտեիդային թաղանթով: Թաղանթի արտաքին շերտի կազմի 

մեջ մտնում են հեմագլյուտինացնող և նեյրամինիդազային ակտիվությամբ օժտված 2 

գլիկոպրոտեիդներ: Վիրուսը պարունակում է նաև ՌՆԹ-պոլիմերազա ֆերմենտ:  

Ներքին նուկլեոպրոտեիդի անտիգենային կառուցվածքի տարբերությունը (S-անտիգեն) դրված է 

վիրուսի տիպային դասակարգման հիմքում, ըստ որի տարբերում են A, B և C տիպեր: Կախված A 

տիպի վիրուսի արտաքին թաղանթի անտիգենային հատկություններից (հեմագլյուտինին H և 

նեյրամինիդազա N) բաժանվում են ենթատիպերի: A տիպի գրիպի վիրուսն ունի հեմագլյուտինինի 13 

(H1-13) և նեյրամինիդազայի 10 (1-10) տարատեսակներ: Մարդու մոտ հանդիպում են 

հեմագլյուտինինի 3 (H1, H2, H3) և նեյրամինիդազայի 2 (N1, N2) տարատեսակները: Հիվանդություն 

առաջացնում են A գրիպի հետևյալ շճաբանական ենթատիպերը` H1N1, H2N2, H3N2 (նախկին 

անվանումներն են A, A1, A2): Վերջին ժամանակներում գերակշռում է A վիրուսի H3N2 ենթատիպը: А 
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տիպի գրիպի մնացած ենթատիպերը հայտնաբերվում են ընտանի և վայրի թռչունների, կենդանիների 

որոշ տեսակների մոտ: B և C վիրուսները ենթատիպեր չունեն և հանդիպում են միայն մարդու մոտ:  

Ի տարբերություն B և C տիպի վիրուսների, որոնք բնութագրվում են ավելի կայուն 

անտիգենային կառուցվածքով, A տիպի վիրուսն օժտված է մակերեսային անտիգենների զգալի 

փոփոխականութամբ: Վիրուսի նոր տարբերակի (շտամ) առաջացումն անտիգեններից մեկի 

կառուցվածքի փոփոխությամբ («դրեյֆ») տեղի է ունենում 1 - 3 տարին մեկ անգամ և բերում է 

բռնկումների (հեմագլյուտինինն առավել ենթակա է փոփոխության): Միաժամանակ 2 մակերեսային 

անտիգենների փոփոխությունը («շիֆտ») հանդիպում է հազվադեպ` առաջացնելով պանդեմիա: B 

տիպի գրիպի վիրուսը քիչ է ենթարկվում անտիգենային փոփոխության, ինչը դիտվում է 4 - 5 տարին 

մեկ անգամ, նույնպես կարող է առաջացնել էպիդեմիա: Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից ընդունված դասակարգման համաձայն, գրիպի վիրուսի շտամի 

անվանումը ներառում է տիպը, անջատման վայրը, անջատված շտամի սեփական համարը, 

անջատման տարեթվի վերջին թվերը, տեսակի ֆորմուլյարը (հեմագլյուտինինի և նեյրամինիդազայի 

տարրատեսակները): Օրինակ` A (Սինգապուր) 1 (57) H2N2, այսինքն A տիպի №1շտամ, որն 

անջատվել է մարդուց 1957թ. Սինգապուրում, տարրատեսակ` H2N2:  

Գրիպի վիրուսներն էպիթելիոտրոպ են և օժտված արտահայտված տոքսիկությամբ: Արտաքին 

միջավայրում անկայուն են, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում ոչնչանում են մի քանի 

ժամից, արագ քայքայվում են տաքացնելիս, արևի ուղղակի ճառագայթների, ախտահանիչ նյութերի 

ազդեցությունից: Կայուն են ցածր ջերմաստիճանների և սառեցման նկատմամբ:  

Պանդեմիկ վիրուսների առաջացումը (մակերեսային անտիգենների շիֆտով) կապված է ոչ թե 

մուտացիոն պրոցեսի, այլ գենետիկ ռեկոմբինացիայի հետ: A տիպի գրիպի պանդեմիա և խոշոր 

բռնկումներ առաջացնող բոլոր վիրուսները բաժանում են 4 կատեգորիայի: Առաջին կատեգորիայի 

պանդեմիկ վիրուսներին են պատկանում երկուսը, որոնցում տեղի է ունենում 2 մակերեսային 

գլիկոպրոտեիդների շիֆտ: Դրանցից մեկը (բոլոր վիրուսների նախահայրն է) եղել է «իսպանկա» 

պանդեմիայի 1918-1920 թթ. պատճառը, իսկ մյուսը` պանդեմիկ վիրուս A /Սինգապուր/57 վիրուսը 

(բոլոր A2 վիրուսների նախահայրը), 1957 թ. պանդեմիայի պատճառը:  

Վիրուսների 2-րդ կատեգորիան բնորոշվում է հեմագլյուտինինի շիֆտով կայուն 

նեյրամինիդազայի դեպքում: Այս խմբի վիրուսներն առաջացրել են 1933, 1947, 1968թ. գրիպի 

պանդեմիա և էպիդեմիա: 

Համաճարակաբանություն 

Վարակի աղբյուր է հանդիսանում հիվանդ մարդը, նա վարակիչ է հիվանդության առաջին 3 

օրվա ընթացքում, երբ հազի և փռշտոցի միջոցով լորձի կաթիլների հետ վիրուսը ինտենսիվ 

արտազատվում է արտաքին միջավայր: Գրիպի չբարդացած ձևերի ժամանակ վիրուսի 



 

161 

 

արտազատումը շարունակվում է 5-7 օր, բարդացած ձևերի դեպքում` 10-14 օր: Վիրուսակիրների դերը 

որպես վարակի աղբյուր աննշան է:  

Փոխանցման մեխանիզմն աէրոգեն է, փոխանցման ուղին` օդա-կաթիլային: Գրիպի վիրուսները 

տարածվում են մինչև 3մ հեռավորության վրա և պահպանվում կախույթի մի քանի րոպե: Վարակման 

կենցաղ-կոնտակտային ուղին հիվանդի իրերի և կենցաղային առարկաների միջոցով էական 

նշանակություն չունի, հնարավոր է վիրուսի փոխանցման տրանսպլացենտար ուղին: 

Ընկալունակությունը համընդհանուր է, ավելի հազվադեպ են հիվանդանում նորածինները և մինչև 1 

ամսեկան երեխաները մորից ստացած իմունիտետի շնորհիվ: Բնածին իմունիտետ չունեցող 

երեխաներն ընկալունակ են կյանքի առաջին օրերից: Գրիպով հիվանդացությունը գրանցվում է 

ամենուրեք և ամբողջ տարվա ընթացքում: Այն զգալի աճում է ձմռանը և գարնանը: Գրիպի 

պանդեմիայի ժամանակ հիվանդանում է բնակչության 50-70%: Բռնկման ժամանակ 

հիվանդացությունն ավելանում է 10-20 անգամ, աճում է ծանր ձևերի քանակը և մահացությունը: 

Միջէպիդեմիկ շրջանում գրիպով հիվանդացությունը տատանվում է սպորադիկ դեպքերից մինչև 

փոքր բռնկումներ (տարվա ցուրտ եղանակին) և հաճախ դիտվում են հիվանդության թեթև և ատիպիկ 

ձևերը: A տիպի գրիպի վիրուսներն առաջացնում են պանդեմիա, B տիպի գրիպի վիրուսները` 

էպիդեմիա (բռնկում), իսկ C տիպի վիրուսները` հիվանդության սպորադիկ դեպքեր: Իմունիտետը 

տիպոսպեցիֆիկ է, A տիպի գրիպի ժամանակ պահպանվում է 1-3 տարի, B տիպի ժամանակ` 3-6 

տարի: Երկարատև հետինֆեկցիոն իմունիտետը (տեղային և ընդհանուր) ապահովվում է բջջային 

մեխանիզմներով: Գրիպի կրկնվող դեպքերը, որպես կանոն, առաջանում են նոր շտամով 

վարակվելիս:  

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Գրիպի վիրուսներն ունեն վերին շնչուղիների լորձաթաղանթի էպիթելն  ախտահարելու  

հակում: 

Պաթոգենեզում տարբերում են 5 հիմնական փուլ` 

  վիրուսի ռեպրոդուկցիա (բազմացում) շնչուղիների բջիջներում 

 վիրուսեմիա, տոքսիկ և տոքսիկո - ալերգիկ ռեակցիաներ 

 շնչուղիների ախտահարում պրոցեսի գերակշռող տեղակայումով որևէ հատվածում 

 բակտերիալ բարդություններ շնչառական օրգաններում և այլ օրգան-համակարգերում 

 ախտաբանական պրոցեսի հետզարգացում 

 

Վարակի մուտքի դուռ են հանդիսանում շնչուղիների էպիթելի մեռուկացված հատվածները: 

Տարբեր օրգան-համակարգերի վրա տոքսիկ ազդեցությունը, առաջին հերթին սիրտ-անոթային և 

նյարդային, պայմանավորված են հենց գրիպի վիրուսով, ինչպես նաև բջիջների քայքայման 

արգասիքների արյան մեջ ներթափանցմամբ: Շնչառական ուղիներում պաթոմորֆոլոգիական 
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փոփոխությունները բնութագրվում են էպիթելիոցիտների ցիտոպլազմայում և կորիզում 

դեգեներատիվ փոփոխություններով, դրանց մակերեսին թարթիչների անհետացմամբ և քայքայումով, 

էպիթելիումի շերտերի անջատումով, որը հեշտացնում է բակտերիաների կուտակումը շնչուղիների 

լորձաթաղանթում: Քթի լորձաթաղանթում նկատվում է tunica propria այտուց: Լորձաթաղանթի 

գեղձերը լայնացած են և գտնվում են հիպերսեկրեցիայի վիճակում: Միաժամանակ ախտահարվում է 

ըմպանի լորձաթաղանթը, այնուհետև պրոցեսի մեջ է ընդգրկվում կոկորդի, շնչափողի և բրոնխների 

լորձաթաղանթը: Փոփոխություններն ունենում են օջախային բնույթ:  

Լորձաթաղանթներում լինում են անոթային փոփոխություններ` արյունալեցունության, այտուցի, 

երբեմն` արյունազեղումների ձևով: Հաճախ հայտնաբերվում են ֆուքսինոֆիլ ցիտոպլազմատիկ 

հանգույցներ էպիթելիոցիտներում և ենթաէպիթելիալ շերտերի ինֆիլտրացիա կլոր բջիջներով: 

Ախտահարումները, որպես կանոն, բրոնխիոլների վրա չեն տարածվում:  

Գրիպի վիրուսի ներթափանցումն ուղեկցվում է էպիթելիալ բջիջների ռեցեպտոր ապարատի 

վրա ազդեցությամբ , ինչն իր հերթին հեշտացնում է երկրորդային բակտերիալ բարդությունների 

զարգացումը: Շնչափողի և բրոնխների վնասված էպիթելը ձեռք է բերում նորմալ մորֆոլոգիական 

կառուցվածք վարակվելուց հետո միայն մեկ ամիս անց: Վիրուսեմիայի և տոքսեմիայի ազդեցության 

տակ զարգանում են ընդհանուր ինտոքսիկացիայի երևույթներ և արտահայտված տենդ: Տարբեր 

օրգան-համարգերի ախտահարման մեջ առաջատար նշանակություն  ունեն ցիրկուլյատոր 

խանգարումները, որոնց պատճառ հանդիսանում է անոթային պատի տոնուսի, էլաստիկության և 

թափանցելիության խանգարումը, ինչպես նաև գլխուղեղի դիէնցեֆալ հատվածի ախտահարումը: 

Գրիպին բնորոշ է պարասիմպատիկ և սիմպատիկ նյարդային համակարգերի փուլային 

ախտահարումը: Հիպերտենզիան փոխարինվում է հիպոտենզիայով, տախիկարդիան` 

բրադիկարդիայով, սպիտակ դերմոգրաֆիզմը` վարդագույնով, անոթային դիստոնիան 

հիվանդությունից հետո որոշ ժամանակ դեռ պահպանվում է: Շնչուղիների էպիթելի պատնեշային 

ֆունկցիայի խանգարումը, լեյկոցիտների ֆագոցիտար ակտիվության իջեցումը, հարուցչի անէրգիա 

առաջացնելու հատկությունը նպաստում են շնչուղիներում պայմանական ախտածին մանրէների 

ակտիվացմանը, բակտերիալ բարդությունների առաջացմանը և քրոնիկ հիվանդությունների 

սրացումներին:  

Կլինիկական նկարագիր  

Տարբերում են գրիպի տիպիկ և ատիպիկ ընթացք, իսկ ըստ կլինիկական ընթացքի ծանրության` 

թեթև, միջին ծանրության և ծանր ձևեր: Որոշ հեղինակներ առանձնացնում են նաև հիվանդության 

ծայրահեղ ծանր կայծակնային (հիպերտոքսիկ) ձևը:  

Գաղտնի շրջանը սովորաբար կազմում է 1-2 օր, սակայն կարող է կարճանալ մինչև մի քանի 

ժամ և երկարել մինչև 3 օր: Հիվանդության կլինիկական նկարագրում առանձնացնում են երկու 
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հիմնական համախտանիշ` ինտոքսիկացիայի և շնչառական ուղիների ախտահարման (կատառալ 

համախտանիշ): Տիպիկ դեպքերում գրիպը սկսվում է սուր` առաջանում է դող կամ սարսուռ, 

գլխացավ: Մի քանի ժամ անց մարմնի ջերմությունը հասնում է առավելագույն թվերի 38,5-400C: 

Զարգանում են թուլություն, մարմնի ջարդվածություն, նքացող մկանացավեր, ոսկրացավեր և 

հոդացավեր (խոշոր հոդերում): Գլխացավն ուժեղանում է և տեղակայվում ճակատային ու ճակատա-

քունքային հատվածներում, վերհոնքային աղեղներում և ակնագնդերում, երբեմն նկատվում է 

լուսավախություն: Արտահայտված ինտոքսիկացիան ուղեկցվում է գլխապտույտով, որոշ դեպքերում` 

ուշագնացությամբ, անոռեքսիայով, փսխումով, հեմոռագիկ համախտանիշով, վերջինս առավել 

հաճախ արտահայտվում է քթային արյունահոսությամբ:  

Առաջին օրերին հիվանդները գանգատվում են կոկորդում չորության զգացումից, քթի 

փակվածությունից, հիվանդության 2-3-րդ օրը մեծամասնության մոտ զարգանում է չոր հազ, որը 

հաճախ ուղեկցվում է քերող բնույթի ցավերով կրծոսկրի հետևում, ինչպես նաև թույլ հարբուխ: 2-3 օր 

անց հազը դառնում է խորխով:  

Գրիպ A տեսակի չբարդացած դեպքերում տենդի տևողությունը 1–6 օր է, հիմնականում 4 օր, B 

տիպի գրիպի դեպքում մի քիչ ավել: Մարմնի ջերմաստիճանը իջնում է կրիտիկ կամ արագացված 

լիզիսի ձևով և ուղեկցվում քրտնարտադրությամբ: Երկալիք տենդ հանդիպում է հազվադեպ,  

բարդությունների առաջացման դեպքում:  

Հիվանդին զննելիս առաջին օրերին նկատվում է դեմքի կարմրություն և այտուցվածություն, 

սկլերաների անոթների արյունալեցունություն, երբեմն 3-4-րդ օրվանից` herpes labialis: Հիվանդության 

ծանր ձևերի ժամանակ նկատվում է մաշկային ծածկույթների գունատություն ցիանոտիկ 

(կապտավուն) երանգով (հիպօքսիայի և հիպօքսեմիայի արտահայտումներ): Բկանցքը հիպերեմիկ է: 

Հիպերեմիան ունի տարածուն բնույթ, այն ավելի վառ է քմային աղեղների շրջանում, տարածվում է 

փափուկ քիմքի և ըմպանի հետին պատի վրա: Մի շարք հիվանդների մոտ նկատվում է փափուկ 

քիմքի հատիկավորում, հազվադեպ` լեզվակի և աղեղների, ըմպանի հետին պատը չոր է, հնարավոր է 

ավշային ֆոլիկուլների մեծացում: 3-4-րդ օրը լորձաթաղանթների հիպերեմիան պակասում է, մնում է 

միայն անոթների արյունալեցունությունը: Այս ֆոնի վրա առավել նկատելի են դառնում փափուկ 

քիմքի հատիկավորությունը և ոչ հազվադեպ կետային արյունազեղումները: Քթի լորձաթաղանթը 

կարմրած է,այտուցված: Հիվանդության 2-3-րդ օրը կարող է ի հայտ գալ ոչ առատ շճային, այնուհետև 

լորձային արտադրություն քթից: Բակտերիալ ֆլորայի միացման դեպքում արտադրությունը ձեռք է 

բերում լորձա - թարախային բնույթ: 

Հիվանդության սկզբում պուլսը հաճախ համապատասխանում է մարմնի ջերմության 

բարձրացմանը, հազվադեպ նկատվում է հարաբերական բրադիկարդիա կամ տախիկարդիա: 

Զարկերակային ճնշումը տենդի շրջանում ունի իջնելու հակում: Բազմաթիվ հիվանդների մոտ 



 

164 

 

դիտվում է սրտի տոների խլացում, հատկապես հիվանդության ծանր ձևերի ժամանակ: ԷՍԳ վրա 

հայտնաբերվում են ինտոքսիկացիայի համախտանիշին բնորոշ փոփոխություններ` P ատամիկի 

իջեցում, T ատամիկի իջեցում տարբեր արտածումներում, Q-T և P-Q ինտերվալի երկարում: Այդ 

փոփոխությունները կայուն չեն, անհետանում են 1-2 շաբաթվա ընթացքում:  

Շնչառական օրգանների ախտահարումն օրինաչափ է` տենդի շրջանում կարող է նկատվել 

հևոց, թոքերի պերկուսիայի ժամանակ հայտնաբերվում է տուփային հնչյուն, աուսկուլտատիվ 

շնչառությունը կոշտացած է (երբեմն վեզիկուլյար), կարող են լսվել կարճատև չոր խզզոցներ: 

Ռենտգենաբանական հետազոտության ժամանակ վաղ ժամկետներում հայտնաբերում են անոթային 

պատկերի ուժեղացում և թոքարմատների լայնացում: 

Մարսողական համակարգն ավելի քիչ է ախտահարվում: Ծանր ձևերի ժամանակ ախորժակն 

իջած է, ընդհուպ մինչև լրիվ բացակայություն (անոռեքսիա): Լեզուն խոնավ է, պատված սպիտակ 

փառով, ծայրին վառ կարմիր պտկիկներով, երբեմն ցավոտ: Նկատվում է փորկապության հակում: 

Պերիֆերիկ արյան մեջ դիտվում է լեյկոպենիա, նեյտրոպենիա, էոզինոպենիա, չափավոր մոնոցիտոզ, 

ԷՆԱ արագացած է կամ իջած: Միզուղիների ախտահարումն արտահայտվում է դիուրեզի չափավոր 

իջեցումով: Դիուրեզը վերականգնվում է ջերմության կարգավորումից հետո: Ոչ հազվադեպ 

առաջանում է պրոտեինուրիա, միկրոհեմատուրիա և ցիլինդրուրիա:  

Հատկապես վառ են արտահայտված վեգետատիվ նյարդային համակարգի ֆուկնցիոնալ 

խանգարումները դեմքի կարմրության, քրտնարտադրության, պուլսի լաբիլության ձևով: ԿՆՀ 

ախտահարումն արտահայտվում է ինտոքսիկացիայի ախտանիշներով, իսկ ծանր ընթացքի դեպքում 

մենինգեալ նշաններով, ցնցումներով և էնցեֆալոպաթիայի երևույթներով, պայմանավորված 

ցիրկուլյատոր խանգարումներով: Տուժում է նաև պերիֆերիկ նյարդային համակարգը: Դիտվում են 

մաշկային ծածկույթների տեղային հիպերէսթեզիաներ և պարէսթեզիաներ, եռորյակ, միջկողային և 

այլ նյարդերի նևրալգիաներ:  

Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանը տևում է 1-2 շաբաթ և բնորոշվում ասթենո-վեգետատիվ 

համախտանիշով (դյուրհոգնելիություն, գրգռվածություն, քրտնարտադրություն, անկայուն պուլս, քնի 

խանգարում), բարդությունների և քրոնիկ հիվանդությունների սրացումների հակումով:  

Գրիպի թեթև ձևի ժամանակ ինտոքսիկացիան թույլ է արտահայտված, մարմնի ջերմությունը 

սուբֆեբրիլ է, 2-3 օր տևողությամբ, որոշ դեպքերում գերակշռում են վերին շնչուղիների 

ախտահարման ախտանիշները: Միջին ծանրության ձևը հանդիսանում է հիվանդության ընթացքի 

առավել հաճախ հանդիպող տարբերակը: Հիվանդությունն ուղեկցվում է հստակ արտահայտված 

ինտոքսիկացիայով և վերին շնչուղիների ախտահարման նշաններով: Տենդի տևողողությունը 

կազմում է 4-5 օր: Գրիպի ծանր ձևը սկսվում է սուր, բնութագրվում բարձր և ավելի երկարատև 

տենդով, խիստ արտահայտված ինտոքսիկացիայով: Հիվանդները թույլ են, ադինամիկ, գանգատվում 
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են արտահայտված գլխացավից: Նկատվում է քնկոտություն, անքնություն, գլխապտույտ, 

ուշագնացություն, անորեքաիա, ցնցումներ: Հնարավոր է ցնորք, հալյուցինացիաներ, գիտակցության 

կորուստ: Ոչ հազվադեպ առաջանում են մենինգեալ ախտանիշներ` գլխացավ, փսխում, ծոծրակային 

մկանների կարկամություն, Կերնիգի և Բրուձինսկու դրական ախտանիշներ, որոնք առաջանում են 

ուղեղի փափուկ թաղանթների տոքսիկ գրգռման  հետևանքով` այտուցի և ընդհանուր հեղուկի 

ճնշման բարձրացման զարգացումով: Ցնցումները և գիտակցության կորուստը կարող են լինել 

գլխուղեղի այտուցի և’ ուռչեցման, և ավելի հազվադեպ` մենինգոէնցեֆալիտի հետևանքով: 

Կապիլյարոտոքսիկոզի կլինիկական երևույթները (մաշկի և լորձաթաղանթների պետեխիալ ցանը, 

քթային և արգանդային արյունահոսությունը, արյան առկայությունը խորխում) հանդիսանում են 

հիվանդության ծանր ձևի կարևոր չափանիշ: Շնչառական օրգանների կողմից դիտվող բարդությունն է 

վիրուսա-բակտերիալ թոքաբորբը: Այս ձևի տևողությունը կախված է ծագած բարդությունների 

բնույթից և ընթացքից:  

Գրիպի կայծակնային կամ հիպերտոքսիկ ձևը բազմաթիվ հեղինակների կարծիքով չի 

հանդիսանում հիվանդության կլինիկորեն հստակ սահմանված ձև: Կլինիկական նկարագրում 

գերակշռում է ծանրագույն նեյրոտոքսիկոզը գլխուղեղի այտուցի առաջացումով, սիրտ-անոթային և 

շնչական անբավարարությունը (թոքերի սուր հեմոռագիկ այտուց, բրոնխիոլիտ, կոկորդի ստենոզ): 

Հաճախ նկատվում է այդ համախտանիշների զուգակցում, որոնցից առաջատարը դժվար է 

առանձնացնել: Տվյալ ձևի տարբերակիչ առանձնահատկությունն է ծայրահեղ ծանր վիճակը, 

հիվանդության արագ ընթացքը և հաճախ մահացու ելքը: 

 Ատիպիկ և ջնջված ձևերը հանդիպում են համեմատաբար հազվադեպ և բնորոշվում հիմնական 

համախտանիշներից մեկի բացակայությամբ: Հիվանդությունը կարող է ընթանալ առանց ջերմային 

ռեակցիայի և ինտոքսիկացիայի այլ արտահայտումների կամ էլ վերին շնչուղիների ախտահարման 

նշանների: 

A տիպի գրիպի վիրուսի տարբեր շճատիպերով պայմանավորված հիվանդության ընթացքում 

էական տարբերություններ չկան: Սակայն վիրուսի նոր շճատիպով պայմանավոված պանդեմիան 

բնորոշվում է հիվանդության ծանր ձևերով հիվանդների քանակի ավելացումով: B տիպի գրիպը 

տարբերվում է ավելի երկար գաղտնի շրջանով և ավելի թույլ արտահայտված ինտոքսիկացիայով:  

Համաճարակների ժամանակ գրանցվում են հիվանդության բոլոր ձևերը, իսկ միջբռնկումային 

շրջանում (սպորադիկ գրիպ) գերակշռում են թեթև և միջին ծանրության ձևերը: 

Վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ հիվանդությունն ընթանում է ավելի ծանր: 

Առաջատար են նյարդային համակարգի ախտահարման երևույթները: Առավել հաճախ, քան 

մեծահասակների մոտ, նկատվում են փսխում, ցնցումներ և մենինգեալ ախտանիշներ: 

Ախտահարվում են շնչուղիների բոլոր հատվածները, ինչը կարգավորող մեխանիզմների 
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անկատարության հետ զուգակցված բավարար պայմաններ է ստեղծում  շնչական 

անբավարարության և թոքաբորբի զարգացման համար: Հիվանդությունը երբեմն բարդանում է 

կրուպի զարգացումով: Տարեց անձանց մոտ գրիպը ծայրահեղ վտանգ է ներկայացնում, քանի որ այն 

հաճախ ընթանում է սիրտ-անոթային համակարգի աթերոսկլերոտիկ փոփոխությունների, 

շնչառական օրգանների քրոնիկ և այլ հիվանդությունների ֆոնի վրա:  

Բարդություններ 

Գրիպի առավել հաճախ հանդիպող և լուրջ բարդություն է թոքաբորբը: Այն կարող է զարգանալ 

հիվանդության ցանկացած փուլում բակտերիալ ֆլորայի (պնևմոկոկեր, ստաֆիլոկոկեր) միացման 

դեպքում: Վերջին տարիներին առաջնային վիրուսային թոքաբորբի գոյությունը ժխտվում է: Ավելի 

հաճախ թոքաբորբեր զարգանում են երեխաների, տարեց և շնչառական քրոնիկ հիվանդություններ 

ունեցող անձանց մոտ: Ըստ բարդությունների հաճախականության երկրորդ տեղում է ԼՕՌ-

օրգանների ախտահարումը: Գրիպի ժամանակ մանրէային ֆլորայի միացումը նպաստում է ռինիտի, 

ֆարինգիտի, լարինգիտի, տրախեոբրոնխիտի զարգացմանը, ինչպես նաև նշիկների (լակունար և 

ֆոլիկուլյար անգինա), քթի հավելյալ խոռոչների (հայմորիտ, ֆրոնտիտ, էթմոիդիտ) և լսողական 

ապարատի (օտիտ, տուբոօտիտ) ախտահարմանը: Կարող են լինել բարդություններ նաև նյարդային 

համակարգի կողմից` մենինգոէնցեֆալիտ, արախնոիդիտ, պոլինևրիտ, ռադիկուլիտ: 

Գրիպի դեպքում օրիանաչափ է ցանկացած քրոնիկ պրոցեսի սրացումը, առաջին հերթին սիրտ-

անոթային, շնչառական, արտազատական և նյարդային համակարգերի կողմից:  

Ելք 

Հիվանդության ծանր և բարդացած ձևերի դեպքում ելքն անբարենպաստ է, մնացած դեպքերում` 

բարենպաստ: 

Ախտորոշում 

Գրիպի առաջատար կլինիկական նշաններն են` սուր սկիզբն ինտոքսիկացիայի նշաններով 

առաջին օրվանից (բարձր տենդ, գլխացավ բնորոշ տեղակայումով ճակատային և վերհոնքային 

աղեղների, ակնագնդերի շրջանում, նքացող մկանա- և ոսկրացավեր, թուլություն, ջարդվածություն), 

2-3-րդ օրը չափավոր արտահայտված կատառալ երևույթների (հարբուխ, չոր հազ, բկանցքի և ըմպանի 

հետին պատի տարածուն հիպերեմիա) զարգացումով:  

Վիրուսոլոգիական հետազոտության նպատակով կիրառում են քթի և ըմպանի 

արտադրությունը, ինչպես նաև` արյունը: Վիրուսը կարելի է անջատել ինֆեկցիայի տարբեր 

փուլերում, հաճախ` հիվանդության սկզբում: Վիրուսն աճեցնում են հավի սաղմի վրա: Գրիպի վաղ 

ախտորոշման համար կիրառում են ֆլուորեսցենտող (լուսարձակող) հակամարմինների մեթոդը: 

Գրիպի հաստատման համար առավել կարևոր նշանակություն ունեն շճաբանական 

հետազոտությունները: Կիրառում են ՀԱԱՌ, ԿԿՌ, հազվադեպ` չեզոքացման ռեակցիան: Ախտորոշիչ 
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նշանակություն ունի հակամարմինների տիտրի քառակի աճը: Վերջին տարիներին սկսել են 

օգտագործել բարձր զգայունությամբ մեթոդներ (էքսպրես)` ԻՖԱ և մոլեկուլյար հիբրիդիզացիա:  

Ինտոքսիկացիան և շնչուղիների ախտահարումը հանդիպում է բազմաթիվ հիվանդությունների 

ժամանակ: Առավել դժվար է տարբերակել գրիպն այլ սուր շնչառական հիվանդություններից, տարբեր 

ծագման թոքաբորբերից, շնչառական ուղիների քրոնիկ հիվանդությունների սրացումից: Որոշակի 

դժվարություն է առաջանում գրիպի և այլ վարակների (տիֆ-պարատիֆային հիվանդություններ, 

մալարիա, օրնիտոզ, մանկական ինֆեկցիաներ) տարբերակման ժամանակ; 

Բուժում  

Հիմնականում բուժումն անցկացնում են տնային պայմաններում: Հոսպիտալացման ենթակա են 

գրիպի ծանր և բարդացած ձևերով, ինչպես նաև ուղեկցող ծանր հիվանդություններով անձիք: Որոշ 

դեպքերում հոսպիտալացումը կատարում են համաճարակաբանական ցուցումներով: Ամբողջ 

տենդային շրջանում պետք է պահպանել անկողնային ռեժիմ, խորհուրդ է տրվում վիտամիններով 

հարուստ կաթնաբուսական դիետա, առատ հեղուկներ: 

Էթիոտրոպ դեղամիջոցներից կիրառում են բիո- և քիմիոպրեպարատներ: Բիոպրեպարատները 

ներառում են իմունոգլոբուլիններ և ինտերֆերոն: Հակագրիպային իմունոգլոբուլինը ներարկում են 

գրիպի ծանր ձևերով մեծահասակներին 3մլ դեղաչափով, երեխաներին` 1մլ: Նշված դեղաչափն 

արտահայտված ինտոքսիկացիայի դեպքում նշանակում են կրկնակի: Հակագրիպային 

իմունոգլոբուլինի բացակայության դեպքում կիրառում են նորմալ իմունոգլոբուլին (այն նույնպես 

պարունակում է հակագրիպային հակամարմիններ): Այս դեղամիջոցներն արդյունավետ են, եթե 

նշանակվում են հիվանդության առաջին 3 օրվա ընթացքում: 

Մարդու լեյկոցիտար ինտերֆերոնը նշանակում են գրիպի սկզբնական շրջանում: Այն 

ներմուծվում է քթային ուղիներ լուծույթի ձևով` 1-2ժամը մեկ, հիվանդության առաջին 2-3 օրվա 

ընթացքում: 

Ներկայումս A տիպի գրիպի բուժման նպատակով կիրառում են օզելտամիվիր, զանամիվիր: 

Դրանք առավել արդյունավետ են հիվանդության առաջին 3 օրվա ընթացքում: Ռեմանտադինի 

դեղաչափն առաջին օրը կազմում է 300մգ (100մգ օրը 3 անգամ), երկրորդ և երրորդ օրերին` 200 մգ (100 

մգ օրը 2 անգամ): Ամանտադինը նշանակում են 100մգ օրը 2 անգամ, 3-5 օր: 

Նեյրամինիդազայի ինհիբիտորներից կիրառում են զանամիվիրը և օզելտամիվիրը: 

Զանամիվիրը նշանակում են ինհալյացիայի ձևով` 5մգ օրը 2 անգամ 5 օր, օզելտամիվիրը` 75մգ օրը 2 

անգամ 5-7 օր տևողությամբ: Ցուցված է նաև օքսոլինի 0,25% քսուկը, որը նշանակում են 

ինտրանազալ`օրական 3-4 անգամ, այն մեղմացնում է կատառալ երևույթները և կրճատում դրանց 

տևողությունը, արդյունավետ է հիվանդության միայն առաջին օրերին: Բուժական միջոցառումների 

մեջ ներառում են իմունոմոդուլյատոր դեղամիջոցներ, ինտերֆերոնոգեններ (արբիդոլ, ամիքսին): 
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Լայն կիրառում են պաթոգենետիկ և ախտանշանային դեղամիջոցներ, պարտադիր են 

հիպոսենսիբիլիզացնող բուժումը և վիտամինները: Հիպերթերմիայի դեպքում ցուցված են 

ջերմիջեցնողներ, կոկորդում չորության և քերոցի զգացումը մեղմացնելու նպատակով խորհուրդ է 

տրվում տաք կաթ` հանքային ջրով, նատրիումի հիդրոկարբոնատով: Հազը թեթևացնելու նպատակով 

կիրառում են պեկտուսին, գլաուվենտ, լիբեքսին, տուսուպրեքս, հիմնային ինհալյացիաներ, ավելի ուշ` 

խորխաբերներ, մանանեխի ծեփուկներ: Սուր ռինիտի ժամանակ ցուցված է ինտրանազալ էֆեդրինի 2 

- 3% լուծույթ: 

Վերջին տարիներին հաջողությամբ կիրառվում է դեղամիջոցների հետևյալ համալիրը` 

օզելտամիվիր (3 օր) և անտիգրիպին (անալգին 0,5գ, ասկորբինաթթու 0,3գ, դիմեդրոլ 0,02գ, ռուտին 

0,02գ, կալցիումի լակտատ 0,1գ) 5 օրվա ընթացքում: Հակաբիոտիկները և սուլֆանիլամիդները 

նշանակում են միայն բակտերիալ բարդությունների առկայության դեպքում, կանխարգելիչ 

նպատակով դրանք նշանակվում են տուբերկուլոզով և շնչուղիների որոշ քրոնիկ 

հիվանդություններով անձանց: 

Տենդային շրջանում խորհուրդ է տրվում առատ հեղուկների ընդունում, իսկ հիվանդության 

ծանր ձևերի դեպքում` հեղուկների երակային ներմուծում (500-2000մլ)` միզամուղների հետ 

զուգակցված: Գրիպի ծանր ձևերի ժամանակ կիրառում են հակավիրուսային դեղամիջոց` ռիբավիրին, 

ինտենսիվ դեզինտոքսիկացիոն բուժում, պրոտեինազների ինհիբիտորներ (գորդոքս, կոնտրիկալ), 

օքսիգենոթերապիա: Գրիպի կայծակնային (հիպերտոքսիկ) ձևերով հիվանդների բուժումն 

անցկացնում են ինտենսիվ թերապիայի հիվանդասենյակներում: ԼՕՌ-օրգանների, նյարդային, 

միզարտադրողական և այլ համակարգերի ախտահարման դեպքում բուժումն անցկացվում է 

համապատասխան մասնագետների հսկողությամբ:  

Կանխարգելում 

Գրիպի դեմ ակտիվ իմունիզացիայի նպատակով կիրառում են ինակտիվացված և կենդանի 

պատվաստանյութեր: Ինակտիվացված մաքրված պատվաստանյութերի նոր տեսակները ներառում 

են վիրիոնային պատվաստանյութեր (պարունակում են ամբողջական վիրուսներ), սպլիտվիրուսային 

պատվաստանյութեր (պարունակում են տրոհված վիրիոններ), գերմաքրված ենթամիավորային 

պրեպարատներ: 

Ներկայում կանխարգելման նպատակով կիրառում են առաջին 2տիպի ինակտիվացված 

պատվաստանյութերը: Վիրիոնային պատվաստանյութը ներարկում են ներմաշկային շիթով անասեղ 

ներարկիչի միջոցով, ինչը թույլ է տալիս ընդգրկել ազգաբնակչության մեծ զանգված (օրինակ` 

արդյունաբերական խոշոր հիմնարկներում): Տրոհված վիրիոններից պատվաստանյութը (գրիպոզ 

ադսորբցված քիմիական պատվաստանյութ) ներմուծվում է ենթամաշկային և կիրառվում այն 

անձանց մոտ, ում հակացուցված են վիրիոնային և կենդանի պատվաստանյութերը:  
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Կենդանի գրիպոզ պատվաստանյութերն են ալանտոիսայինը (ձվային) և հյուսվածքայինը: 

Ալանտոիսային պատվաստանյութը ներմուծում են ինտրանազալ կրկնակի` 20-30 օր ընդմիջումով: 

Այն հիմնականում կիրառվում է սահմանափակ թվով անձանց իմունիզացիայի նպատակով, օրինակ` 

փոքր հիմնարկներում: Կենդանի հյուսվածքային պատվաստանյութը կիրառվում է երեխաների 

իմունիզացիայի նպատակով, պերօրալ ճանապարհով, կողմնակի ազդեցություններ չունի:  

Նախքան բռնկումը և բռնկման ժամանակ գրիպի կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է 

նշանակել ինտերֆերոնի խթանիչներ, որոնք զուրկ են ինֆեկցիոն և անտիգենային հատկություններից 

(նուկլեինաթթուներ, պոլիսախարիդներ): Բռնկման ժամանակ գրիպի անհապաղ կանխարգելման 

նպատակով կիրառում են օքսոլինային քսուկ, լեյկոցիտար ինտերֆերոն, ռեմանտադին, 

օզելտամիվիր: Այս նպատակով «ռիսկի» խմբի անձանց նշանակում են դոնորական և ընկերքային 

իմունոգլոբուլին: Բռնկման ժամանակ հիվանդացության նվազեցման նպատակով անցկացնում են 

հակահամաճարակային միջոցառումներ: Հիվանդներին անհրաժեշտ է մեկուսացնել: Սենյակը, որտեղ 

գտնվում է հիվանդը, անհրաժեշտ է օդափոխել, կատարել խոնավ մաքրում, կիրառելով քլորամինի 

0,5% լուծույթ: Բժշկական հաստատություններում, դեղատներում, խանութներում և սպասարկման 

ոլորտի այլ հիմնարկներում անձնակազմը պետք է աշխատի քառաշերտ թանզիֆե դիմակներով: 

Բուժական հաստատությունների հիվանդասենյակներում, բուժանձնակազմի աշխատասենյակներում 

և միջանցքներում անհրաժեշտ է պարբերաբար միացնել ուլտրամանուշակագույն լամպեր: 

Պոլիկլինիկաներում ռեկոնվալեսցենտների համար կազմակերպում են դրսի կողմից առանձին 

մուտքով մեկուսացված սենյակներ: 

Դիսպանսերիզացում 

Հոսպիտալացվում են գրիպի ծանր ձևերով հիվանդներն` ըստ էպիդեմիոլոգիական ցուցումների 

(հանրակացարանների, դպրոց-ինտերնատների, ծերանոցների և մանկատների կոնտինգենտը): Ոչ 

բարդացած ձևերի դեպքում աշխատունակությունը վերականգնվում է 7-10 օր հետո, իսկ թոքաբորբի 

առկայության ժամանակ` 3-4 շաբաթից ոչ շուտ: Հիվանդները դուրս են գրվում ստացիոնարից 

կլինիկական առողջացումից, արյան և մեզի ընդհանուր անալիզի նորմալ պատասխաններից (ոչ շուտ, 

քան նորմալ ջերմության 4-րդ օրը) հետո: Ծանր ձևեր տարած ռեկոնվալեսցենտները (հատկապես 

թոքաբորբ) պետք է անցնեն ԲՀՀ 1 ամիս ժամկետով արձակուրդ ստանալու համար: Հիվանդը 

մեկուսացվում է 7-10 օրով: Կարանտին սահմանվում է միայն գրիպի էպիդեմիայի ժամանակ: 

Օջախում դեզինֆեկցիա չի կատարվում: Դիսպանսեր հսկողություն է սահմանվում բարդություններ 

կրած անձանց նկատմամբ 3-6 ամիս տևողությամբ (ելնելով ապաքինվածի վիճակից): 
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ՆՇԻԿԱԲՈՐԲԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ 

 

Մի շարք հիվանդությունների ախտորոշման մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում նշիկաբորբի 

համախտանիշը` աչքի ընկնելով կլինիկո-մորֆոլոգիական ախտահարումների բազմազանությամբ: 

Ընդ որում, ախտաբանական պրոցեսը կարող է կրել ինչպես տարածուն մակերեսային բնույթ, այնպես 

էլ` ընդգրկել նշիկների պարենքիման` բազմաթիվ ֆոլիկուլների ներգրավմամբ: 

Ախտահարման բազմազանությունը կախված է նաև հարուցչի բնույթից և տվյալ հիվանդության 

ախտածագման առանձնահատկությունից:  

Բոլոր այն դեպքերում, երբ նշիկաբորբը նշված հիվանդության ախտանիշներից մեկն է, այն 

համարվում է սիմպտոմատիկ: Որոշ դեպքերում նշիկաբորբը կարող է ի հայտ գալ ոչ միայն հարուցչի` 

նշիկներ ներթափանցման հետևանքով, այլ նաև ուղեկցող սենսիբիլիզացման, միկրոշրջանառական 

խանգարումների և հետագա գեներալիզացիայի արդյունքում: Տոնզիլիտի գնահատման համար մեծ 

նշանակություն ունեն նշիկների չափերի մեծացման աստիճանը, լորձաթաղանթի գերարյունությունը, 

ռելիեֆային փոփոխությունները, թարախային արտադրուկի, սպիների և կպումների առկայությունը: 

Պակաս կարևոր չէ նաև միակողմանի կամ երկկողմանի ախտահարումը, որը երբեմն ունի 

ախտորոշիչ նշանակություն: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել հարակից ավշահանգույցների մեծացումը, 

շրջակա այտուցը, ցավային զգացողության առկայությունն ու ինտենսիվությունը: 

Հաջորդիվ ճշտվում է բորբոքման բնույթը` կատառալ, ֆոլիկուլյար, լակունար կամ խոցա-

փառային: 

Վերջնական փուլում ճշտվում է կոնկրետ նոզոլոգիական ձևը` հիմնվելով տվյալ հիվանդության 

հենակետային-ախտորոշիչ նշանների և լաբորատոր համապատասխան թեստերի վրա: 

Քմային նշիկների ախտահարումը կարող է լինել` 

I.    Ըստ ընթացքի` սուր և քրոնիկ 

Սուր տոնզիլիտ 

1. Առաջնային (բկաբորբ) 

1.1. կատառալ 

1.2. ֆոլիկուլյար 

1.3. լակունար 

1.4. խոցա-փառային 

2.1.երկրորդային սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում (դիֆթերիա, քութեշ, 

տուլարոմիա) 

2.2. արյան հիվանդությունների դեպքում (լեյկոզ, ագրանուլոցիտոզ, ալիմենտար-տոքսիկ 

ալեյկիա) 

Քրոնիկ տոնզիլիտ 
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1. Ոչ սպեցիֆիկ 

1.1. կոմպենսացված ձև 

1.2. դեկոմպենսացված ձև  

2. Յուրահատուկ` ինֆեկցիոն գրանուլեմաների դեպքում (տուբերկուլոզ, սկլերոմա, սիֆիլիս) 

II.    Ըստ էթիոլոգիայի` բորբոքային և ռեակտիվ   

III.   Ըստ տեղակայման` միակողմանի և երկկողմանի    

                                         

                                          Նշիկաբորբ 

 

միակողմանի                     երկկողմանի 

 

երկարատև          կարճատև                            1. կատառալ 

                                                                                      2. ֆոլիկուլյար  

1. տուլարեմիա     1. պարատոնզիլյար աբսցես 3. լակունար 

2. սիֆիլիս               2. Սիմանովսկու անգինա               4. փառային 

                                                                                                   5.խոցա-նեկրոտիկ 

                                                                                                                                                         

IV. Ըստ ծագման` ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն 

Ինֆեկցիոն ծագման հիվանդություններն են` ադենովիրուսային ինֆեկցիան, որովայնային 

տիֆը, ՄԻԱՎ վարակը, հերպանգինան, հերպեսային անգինան, գրիպը և այլ շնչառական վարակները, 

դիֆթերիան, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը, կանդիդոզը, լիստերիոզը, սիֆիլիսը, քութեշը, տուբերկուլոզը, 

տուլարեմիան: 

Ոչ ինֆեկցիոն ծագման հիվանդություններն են` իմուն ագրանուլոցիտոզը, ճառագայթային 

հիվանդությունը, սուր լեյկոզները, ցիտոստատիկների կիրառումը: 

Միակողմանի նշիկաբորբեր 

Սիմանովսկի-Վենսանի անգինան (Ֆուզոսպիրոխետոզ բկաբորբ) հարուցվում է պայմանական 

պաթոգեն fusobakterium fusiforme և spirocheta bucalis բակտերիաների սիմբիոզով: Ավելի շատ բնորոշ է 

ոչ լիարժեք սննդակարգով, ցածր իմուն պատասխանով մարդկանց: Դիտվում է 

անհամապատասխանություն ինտոքսիկացիայի և տեղային երևույթների արտահայտվածության 

միջև` ինտոքսիկացիան կարճատև է և ոչ արտահայտված: Նշիկում արտահայտված են խոցա-

նեկրոտիկ փոփոխություններ, փառի տարածում քմային աղեղների, լեզվակի, փափուկ քիմքի վրա: 

Փառը հեշտ է հեռացվում, իսկ մակերեսը արյունահոսում է: Բերանից գալիս է նեխած հոտ, կլման 

ակտը թույլ ցավոտ է: Լիմֆադենիտը միակողմանի է, թույլ արտահայտված: Արյան ընդհանուր 

հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ցուցանիշների չափավոր փոփոխություն: Հիվանդության 
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տևողությունը մինչև 2 շաբաթ է: Ելքը բարենպաստ է, ախտորոշումը հաստատվում է 

բակտերիաբանորեն: 

Պարատոնզիլյար աբսցեսը հաճախ հանդիպում է քրոնիկ տոնզիլիտ ունեցող մարդկանց մոտ: 

Սկսվում է մրսածությունից, նյութափոխանակության խանգարումից, սթրեսից: Կլինիկան բնորոշվում 

է երկրորդ ալիքի հանկարծակի առաջացումով հիվանդության 3-րդ օրվանից հետո (դող, սարսուռ, 

ջերմության բարձրացում): Հիվանդն ընդունում է հարկադրական դիրք` գլուխը թեքած առաջ և կողք, 

շարժումները` ամբողջ մարմնով: Դիտվում են միակողմանի ուժեղացող ցավեր, որոնք ճառագայթում 

են դեպի ականջ և ծնոտ, վատ հոտ բերանից, հիպերսալիվացիա, թքահոսություն բերանի անկյունից, 

միակողմանի խիստ ցավոտ լիմֆադենիտ և այտուց: Բերանի բացումը դժվարացած է և ցավոտ, 

հաճախ առկա է տրիզմ: Նշիկները տեղաշարժված են դեպի ներս, ներքև և հետ, առկա է լեզվակի 

ասիմետրիա: 

Հիվանդության 5-6-րդ օրն առաջանում է ծփանք և թարախի արտափքում: Արյան ընդհանուր 

հետազոտությամբ դիտվում է լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ արագացում: Ախտորոշումը հաստատվում է 

կլինիկորեն, բուժումն անցկացվում է հակաբիոտիկներով:  

Սիֆիլիսի ժամանակ փոփոխությունները բերանի խոռոչում դիտվում են սիֆիլիսի բոլոր 

փուլերում` առաջնային, երկրորդային, երրորդային: Առաջնային սիֆիլոմայի (կարծր շանկր) 

զարգացումը նշիկի վրա սկսում է կարմիր բծից, որն ինֆիլտրացիայի է ենթարկվում և վերածվում 

պապուլայի: Հետագա զարգացման արդյունքում գոյանում է հստակ սահմաններով, հարթ եղրերով 

մակերես` կարմիր, փայլուն, «լաքապատ» հատակով: Ինֆիլտրացված հատակի պատճառով կարծր 

շանկրը նշիկի մակերեսից բարձր է: Ինֆիլտրատն էրոզիվ է, աճառային կոնսիստենցիայի, սեղմելիս` 

անցավ: Այն ցավոտ է դառնում էրոզիվ շանկրի դեպքում: Հաճախ երկրորդային ինֆեկցիայի միացման 

արդյունքում զարգանում է պերիֆերիկ այտուց, արտազատուկը դառնում է թարախային: Ռեգիոնար 

ավշահանգույցներն ախտահարված կողմում մեծացած են, քիչ ցավոտ: Ախտորոշիչ նշանակություն 

ունի միակողմանի ախտահարումը, սպեցիֆիկ սկլերադենիտը, ոչ տարածուն հիպերեմիան, պրոցեսի 

երկարատևությունն առանց էական դինամիկայի: 

Առաջնային սիֆիլիսի դեպքում հնարավոր է նաև շանկր-ամիգդալիտի զարգացումը` նշիկի 

միակողմանի մեծացում, ինֆիլտրացիա, առանց մակերեսային դեֆեկտի: Նշիկը հիպերեմիկ է, 

փակում է բկանցքը, ցավոտ է, կարող է նպաստել ձայնի փոփոխմանը: Տիպիկ է համարվում 

միակողմանի ենթածնոտային, պարանոցային, հազվադեպ` հարականջային լիմֆադենիտը: 

Առաջնային սիֆիլոման և լիմֆադենիտն առաջնային սիֆիլիսի կլինիկական միակ դրսևորումներն են, 

որոնք պահպանվում են 6-7 շաբաթ: Երկրորդային սիֆիլիսը զարգանում է վարակումից 2-6 ամիս 

անց: Բերանի խոռոչում դիտվում է էրիթեմատոզ, պապուլյոզ կամ էրոզիվ ախտահարում: Էրիթեման 

կարող է ընդգրկել բերանի, ըմպանի, շուրթերի լորձաթաղանթի զգալի հատվածներ: Հետագայում մեկ 
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նշիկի վրա գոյանում են հանգուցային սիֆիլոիդներ 1-1,5 սմ տրամաչափով, որոնք բարձր են էպիթելի 

մակերեսից, կարծր, հստակ եզրերով և չեն հանվում շպատելով: Պապուլան կենտրոնական մասում 

մացերացվում է և ընդունում գորշ երանգ, իսկ ծայրամասերում` կապտա-կարմիր: Պրոցեսը տևում է 

մի քանի շաբաթ, հաճախ  ախտահարվում են ձայնային կապանները, դիտվում է ձայնի 

խռպոտություն: Հետին պարանոցային ռեգիոնար լիմֆատիկ հանգույցները մեծացած են, պինդ, 

ցավոտ, ինտոքսիկացիան և ցավը կլման ժամանակ բացակայում են: Ախտորոշմանն օգնում է 

երկրորդային սիֆիլիսին բնորոշ ցանի առաջացումը: 

Երկրորդային սիֆիլիսը հազվադեպ է հանդիպում, զարգանում է վարակումից մի քանի տարի 

անց: Դրսևորվում է հանգույցային սիֆիլիսով կամ գումմոզ ինֆիլտրատով, տեղակայվում է 

գերազանցապես փափուկ քիմքի կամ ըմպանի հետին պատի վրա: ընթանում է երկարատև, չի 

ուղեկցվում ցավով, շրջակա էպիթելի փոփոխություններով, մեծացած հանգույցները անցավ են: 

Ախտորոշումը հաստատվում է շճաբանորեն: 

Տուլարեմիայի (անգինոզ-բուբոնային տարբերակ) հարուցիչը Francisella tularensis է: Անգինոզ 

տարբերակը զարգանում է հիմնականում ջրային և սննդային ուղիներով վարակման դեպքում, երբ 

մուտքի դռան` նշիկի վրա առաջանում է առաջնային աֆեկտ, խոցա-նեկրոտիկ օջախի տեսքով, 

որտեղից հարուցիչն անցնում է ռեգիոնար հանգույցներ: Բկանցքը հիպերեմիկ է, աղեղները և 

լեզվակն` այտուցված: Նշիկաբորբը զարգանում է 3-4-րդ օրը և միակողմանի է: Լինում է կատառալ 

(հազվադեպ), կեղծ-փառային և ծանր դեպքերում խոցա-փառային: Խոցը խորն է, երկարատև 

պահպանվող, քիչ ցավոտ, շճաթարախային արտադրությամբ, արագ ծածկվում է նեկրոտիկ փառով` 

կղզյակային կամ միաձուլվող բնույթի: 

Բնորոշ է համարվում աննշան սուբյեկտիվ զգացողությունը, նույնիսկ խորը խոցա-նեկրոտիկ 

փոփոխությունների դեպքում, նաև լիմֆատիկ հանգույցների չափավոր ցավոտությունը: Ռեգիոնար 

ավշահանգույցները (պարանոցային, ենթածնոտային) հասնում են մեծ չափերի` 3 սմ և ավել, 

ձևավորելով տուլարեմիային բուբոնը հիվանդության 5-7 օրվանից: Հանգույցները միաձուլված չեն 

միմյանց և շրջակա հյուսվածքների հետ, մաշկը փոփոխված չէ: Տուլարեմիայի դեպքում մարմնի 

ջերմաստիճանը և ինտոքսիկացիան երկարատև են, իսկ լավացումը դանդաղ է ընթանում: 

Հնարավոր ելքերն են` բուբոնի ներծծումը, սկլերոզացումը, երբեմն` խուղակի առաջացումը, 

շոռանման արտադրուկով: Նշիկների բորբոքումը մարում է աստիճանաբար (1-4 ամիսվա 

ընթացքում): Ախտահարված նշիկից վերցված քսուկի բակտերիաբանական հետազոտությամբ 

անջատվում է հարուցիչը: Ախտորոշման համար կիրառվում է նաև տուլարինով ներմաշկային փորձը, 

(հիվանդության 2-րդ շաբաթից սկսած) և շճաբանական ռեակցիաները զույգ շիճուկներում` ԱՌ, 

ԱՀԱՌ, ԻՖԱ: 

Երկկողմանի նշիկաբորբեր 
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Ադենովիրուսային վարակին բնորոշ է ռեսպիրատոր տրակտի ախտահարման և այլ 

սիմպտոմների զուգակցումը: Դիտվում է ռինոֆարինգիտ, լարինգոտրախեոբրոնխիտ, բկանցքի 

հիպերեմիա, ըմպանի հետին պատի այտուց, հատիկավորություն: Քթի լորձաթաղանթի այտուցի և 

ռինորեայի պատճառով շնչառությունը դժվարացած է: Նշիկները մեծացած են, այտուցված, պատված 

փուխր, սպիտակ կետավոր կամ կղզյակային փառով: Հնարավոր է նաև նուրբ տարածուն փառի 

առաջացում, որն անցնում է փափուկ քիմքի և ըմպանի հետին պատի վրա, ռեգիոնար 

ավշահանգույցները մեծացած են: Կատառալ երևույթները տևական են (6-14 օր) և ուղեկցվում են 

մարմնի բարձր ջերմությամբ, չափավոր ինտոքսիկացիայով: Ախտորոշմանն օգնում է այլ 

ախտանիշների առկայությունը` կոնյուկտիվիտը և կերատոկոնյուկտիվիտը (կատառալ, ֆոլիկուլյար, 

փառային), լուծը, հեպատոսպլենոմեգալիան: Մեծացած են ենթածնոտային և պարանոցային 

լիմֆատիկ հանգույցները, ավելի հազվադեպ լինում է գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա: 

Հեմոգրամայում էական փոփխություներ չեն դիտվում: 

Որովայնային տիֆի սկզբնական շրջանում կարող է զարգանալ կատառալ տոնզիլիտ` քմային 

նշիկների և աղեղների հիպերեմիայով, ըմպանի հետին պատի ֆոլիկուլիտով: Երբեմն կարող են 

դիտվել մանր, հարթ, սիմետրիկ, մոխրա-սպիտակավուն խոցեր առանց փառի (Դյուգեի անգինա): 

Ռեգիոնար ավշահանգույցների ռեակցիան բացակայում է: Վերջին տարիներին Դյուգեի անգինան չի 

հանդիպում:  

ՄԻԱՎ-վարակի ժամանակ բերանի խոռոչի և բկանցքի ախտահարումը դիտվում է 

հիվանդության բոլոր փուլերում: Սուր ՄԻԱՎ-վարակի փուլում հիվանդների 30-50% մոտ զարգանում 

է մոնոնուկլեոզանման համախտանիշ, որը դրսևորվում է մարմնի ջերմության բարձրացումով, 

ավշահանգույցների մեծացումով, հեպատոսպլենոմեգալիայով: 

Տոնզիլիտը չունի սպեցիֆիկ բնույթ: ՄԻԱՎ-վարակն այս փուլում հազվադեպ է ախտորոշվում: 

Պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիայի փուլում մեծանում են հետին-պարանոցային և 

անկյունա-ծնոտային ավշային հանգույցները, որը հաճախ գնահատվում է որպես քրոնիկական 

տոնզիլիտի դրսևորում: 

Ախտանշանային փուլում արդեն ակտիվանում է թարախածին ֆլորան (ստաֆիլոկոկ, 

ստրեպտոկոկ, պնևմոկոկ) այն դրսևորվում է անգինայով, որը դժվար է ենթարկվում բուժման և 

հաճախ բարդանում է պարաֆարինգեալ աբսցեսով, սեպսիսով: 

ՁԻԱՀ փուլում առավել հաճախ զարգանում է կանդիդոզ, հերպետիկ ինֆեկցիա և այլ 

ինդիկատոր հիվանդություններ: 

Հերպանգինան էնտերովիրուսային ինֆեկցիայի կլինիկական տարբերակ է, որի հարուցիչներն 

են Կոքսակի A և B վիրուսները: Հանդիպում է սպորադիկ ձևով, ավելի հաճախ երեխաների մոտ, իսկ 

մանկական կոլեկտիվներում հնարավոր են բռնկումներ: Բնորոշ է ամառ-աշուն սեզոնայնությունը: 
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Հերպանգինան էնտերովիրուսային վարակի առանձին դրսևորում է վեզիկուլյոզ-աֆթոզ 

օռոֆարինգիտի տեսքով: Սկիզբը սուր  է, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև ֆեբրիլ թվերի 

և տևում 2-5 օր: Հիվանդների ընդհանուր վիճակը բավարար է, ցավերը բացակայում են կամ թույլ 

արտահայտված: Բկանցքում ընդհանուր հիպերեմիկ ֆոնի վրա առաջային աղեղների, քիմքի, 

լեզվակի, նշիկների շրջանում առաջանում են եզակի` 1-20 հատ գորշա-սպիտակավուն հստակ 

սահմանազատված հանգույցիկներ: Մի քանի օրում դրանք վերածվում են մինչև 5մմ տրամագծով 

բշտիկների, որոնք պատռվելով առաջացնում են մոխրագույն փառով պատված խոցոտումներ, 

շրջապատված հիպերեմիկ թմբիկով: Առանձին խոցերը կարող են միաձուլվել և առաջացնել մինչև 9 

մմ չափ ունեցող դեֆեկտներ: Լավացումը տեղի է ունենում 4-7 օր անց, առանց հետևանքների: 

Էնտերովիրուսային ինֆեկցիայով հիվանդների 1/3 մոտ բացի վերը նշվածից կարող են լինել այլ 

դրսևորումներ` չափավոր արտահայտված սկլերիտ, կոնյուկտիվիտ, ռինիտ: Կարող է զարգանալ 

բշտիկային ցան մինչև 1 սմ տրամաչափի, շրջապատված կարմիր երիզով, տեղակայված ձեռքերին և 

ոտնաթաթերին: Լինում է նաև մակուլո-պապուլյոզ ցան նույն տեղակայման, ինչպես`նաև իրանի 

վրա: Հազվադեպ դիտվում է միալգիա, շճային մենինգիտ: Ախտորոշումը հաստատվում է լաբորատոր 

մեթոդներով վիրուսի անջատմամբ բկանցքի լորձից, ողնուղեղային հեղուկից, արտաթորանքից: 

Կիրառվում են նաև շճաբանական մեթոդները: 

Հերպեսային վարակի հարուցիչները հիմնականում հերպեսվիրուսներն են` հասարակ հերպեսի 

1 և 2 տիպի վիրուսները: Ինֆեկցիան բնութագրվում է օրգանիզմում հարուցչի երկարատև, լատենտ 

պահպանմամբ: Կլինիկորեն դրսևորվում է առաջնային հերպեսի, ռեցիդիվող և գեներալիզացված 

ձևերով վարակի դեպքում: Վերջին երկուսն արտահայտվում են իմունոդեֆիցիտի պայմաններում: 

Առաջնային հերպեսն ավելի հաճախ հանդիպում է 6 ամսականից մինչև 6 տարեկան երեխաների 

մոտ: Դրսևորվում է որպես աֆթոզ ստոմատիտ և գինգիվոստոմատիտ: Հազվադեպ պրոցեսը 

տարածվում է քթի, շնչափողի և բրոնխների վրա: Ուղեկցվում է ծանր ընդհանուր ինֆեկցիոն 

համախտանիշով: 

Հերպեսային գինգիվոստոմատիտը սկսվում է սուր, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով, 

ընդհանուր անհանգստությամբ, ախորժակի անկումով, քնի խանգարումամբ: 1-2 օր անց այտերի, 

լեզվի, քիմքի, լնդերի այտուցված և գերարյունային մակերեսին ի հայտ են գալիս  բազմաթիվ 

բշտիկներ, որոնք 2-3 օր հետո պատռվելով առաջացնում են խիստ ցավոտ էրոզիաներ` պատված 

սպիտակ փառով (աֆթաների տեսքով): Կեղևներ չեն առաջանում, դիտվում է արտահայտված 

թքահոսություն, ինտենսիվ ցավ, որի պատճառով երեխաները հրաժարվում են սննդից: Առկա է 

ռեգիոնար լիմֆադենիտ: Ապաքինումը տևում է 2-3շաբաթ, էրոզիաների էպիթելացումը տեղի է 

ունենում եզրերից դեպի կենտրոն: Հնարավոր է քրոնիկ ռեցիդիվող ձևերի առաջացում: Երբեմն ցանը 
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տարածվում է բերանի շուրջը` դրսևորվելով էրոզիվ ախտահարումով, որը հետագայում 

կեղևակալվում է: 

Սուր ռեսպիրատոր շնչառական հիվանդությունները, որոնք ընթանում են կատառալ 

ֆարինգիտով, դրսևորվում են հիմնականում բկանցքի դիֆուզ, հազվադեպ օջախային 

ախտահարումով: Գրիպի դեպքում մշտական սիմպտոմ է աղեղների, նշիկների, փափուկ քիմքի 

հիպերեմիան, տենդը և ինտոքսիկացիան: Բնորոշ է Մորոզկինի ախտանիշը` հիվանդության առաջին 

օրերին փափուկ քիմքի և ըմպանի հետին պատի հիպերեմիկ և ցիանոտիկ լորձաթաղանթի վրա 

հատիկավոր ցանավորում (ֆոլիկուլիտ): Ի տարբերություն անգինայի, բկանցքում ցավ չի դիտվում 

(միայն քերոցի զգացում), ռեգիոնար ավշային հանգույցները մեծացած են և ցավոտ չեն: ՍՌՀ դեպքում 

դիտվում է նաև ռեսպիրատոր տրակտի այլ հատվածների ախտահարում, կախված հարուցչի 

տեսակից` տրախեիտ, լարինգիտ, տրախեոբրոնխիտ, բրոնխիոլիտ:  

Արյան ընդհանուր անալիզը հայտնաբերում է լեյկոպենիա, նեյտրոպենիա, էոզինոպենիա, ԷՆԱ 

աննշան արագացում: 

Բկանցքի դիֆթերիայի ինկուբացիոն շրջանը 2-10 օր է: Նշիկների ախտահարում դիտվում է 

բկանցքի դիֆթերիայի դեպքում, որը հիվանդության ամենահաճախ (90-95%) հանդիպող տարբերակն 

է: Տարբերում են բկանցքի դիֆթերիայի երեք ձև` լոկալիզացված, տարածուն և տոքսիկ: 

Լոկալիզացված ձևը լինում է կատառալ, կղզյակային և փառային: Կատառալ ձևը հիվանդության 

ատիպիկ ձևն է, որը դժվար է տարբերակել ստրեպտոկոկային կատառալ անգինայից: Դիֆթերիային 

բնորոշ է մարմնի ջերմաստիճանի աննշան բարձրացումը: Բկանցքի ցավը թույլ է արտահայտված 

կամ բացակայում է: Նշիկները մեծացած են աննշան, լորձաթաղանթը թույլ հիպերեմիկ է, 2-3-րդ օրն 

առաջանում է ցիանոտիկ երանգ և լորձաթաղանթի այտուց: 

Արյան ընդհանուր պատկերում փոփոխություններ չեն լինում: Հիվանդության դինամիկայում 

հնարավոր է ֆիբրինային փառի առաջացում և դիֆթերիայի փառային ձևի զարգացում: Կղզյակային 

ձևը նման է ֆոլիկուլյար անգինային` նշիկների մակերեսին դիտվում է ոսպի հատիկի մեծության 

կղզյակների տեսքով մոխրա-սպիտակավուն եզակի կամ բազմակի փառ: Դրանք ամուր սերտաճած են 

ստորադիր հյուսվածքին, հեռացնելիս թողնում են արյունահոսող մակերես: Բուժման բացակայության 

դեպքում փառը կարող է տարածվել ամբողջ մակերեսով և սահմաններից դուրս: Բկանցքը հիպերեմիկ 

է, ցիանոտիկ երանգով: 

Ի տարբերություն ֆոլիկուլյար անգինայի, ինտոքսիկացիոն համախտանիշն թույլ է 

արտահայտված, մարմնի ջերմաստիճանը սուբֆեբրիլ է: Բկանցքում ուժեղ ցավերը բացակայում են, 

բայց առկա է կլման ակտի որոշակի դժվարություն: Լոկալիզացված դիֆթերիայի հաճախ հանդիպող 

տարբերակն է փառային դիֆթերիան: Դիտվում է բկանցքի կանգային հիպերեմիա, նշիկները 

պատված են ֆիբրինոզ փառով, որը դուրս չի գալիս բշտիկի սահմաններից: Փառը հարթ է, հստակ 
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եզրերով, ամուր կպած ստորադիր հյուսվածքին, հեռացնելիս նշիկի մակերեսն արյունահոսում է: 

Փառը չի սեղմվում ծածկապակիների արանքում, չի լուծվում ջրում և խորասուզվում է: Դրական է 

տելուրիտային փորձը, երբ 2% տելուրիտային անգույն լուծույթով մշակելիս 5-10 րոպեի ընթացքում, 

դիֆթերիտիկ փառը սևանում է: 

Ընդհանուր արյան պատկերը քիչ է փոփոխվում: Դիֆթերիայի տարբերակման համար, բացի 

ֆիբրինային փառի առկայությունից, կարևոր են նաև կլինիկական ընթացքի հետևյալ 

առանձնահատկությունները` մարմնի ջերմաստիճանի չափավոր բարձրացում և նորմալացում 3-4-րդ 

օրը, բկանցքի լորձաթաղանթը թույլ հիպերեմիկ է, ցիանոտիկ երանգով, արտահայտված ցավը 

բացակայում է, կլման ժամանակ առկա է տհաճ զգացողություն, ռեգիոնար ավշագանգույցները քիչ 

ցավոտ են, սպեցիֆիկ բուժումը բերում է վիճակի լավացման և փառի վերացման: Բկանցքի 

դիֆթերիայի տարածուն ձևի ժամանակ գորշա-մոխրագույն փառը նշիկների սահմաններից անցնում է 

շրջակա էպիթելի վրա (աղեղներ, լեզվակ, ըմպանի հետին պատ): Ռեգիոնար ավշահանգույցները 

մեծացած են, պակաս ցավոտ, քան անգինայի դեպքում: 

Դիֆթերիայի տոքսիկ ձևի ժամանակ զարգանում է այտուց, ավշահանգույցների շրջանում 

առաջանում է ոչ հստակ եզրերով ցավոտ ինֆիլտրատ, ենթամաշկային ճարպաբջջանքի այտուցը 

լինում է երկկողմանի: Սուբտոքսիկ ձևի դեպքում այտուցն ընդգրկում է ենթածնոտային շրջանը: 

Առաջին աստիճանի տոքսիկության դեպքում այտուցը հասնում է մինչև պարանոցի կեսը, երկրորդ 

աստիճանի դեպքում` մինչև անրակը, երրորդի դեպքում` մինչև կրծքավանդակի վերին հատվածը: 

Դիֆթերիայի հիպերտոքսիկ ձևը դրսևորվում է նաև արտահայտված ինտոքսիկացիոն 

համախտանիշով: Հեմոռագիկ ձևի ժամանակ գումարվում է հեմոռագիկ համախտանիշը, բկանցքում 

դիտվում է նշիկների սիմետրիկ այտուց և տարածուն ֆիբրինոզ փառ, որը երբեմն դուրս է գալիս 

նշիկների սահմաններից: Կարող է ընդգրկվել նաև քթըմպանը: Դժվարացած է քթային շնչառությունը, 

կարող է լինել շճարյունային արտադրություն, տհաճ, քաղցրավուն հոտ բերանից: 

Առաջին իսկ օրվանից ցավը կլման ժամանակ թույլ է, քանի որ դիֆթերիտիկ տոքսինն ունի 

«ցավազրկող» հատկություն: Չնայած բկանցքում շարունակվող պրոցեսին, մարմնի ջերմաստիճանը 

3-4-րդ օրվանից իջնում է: Ընդհանուր երևույթնեից դիտվում է արտահայտված թուլություն, գլխացավ, 

քնի խանգարում և ախորժակի անկում, մաշկի գունատություն, ադինամիա, տախիկարդիա, ԶՃ 

բարձրացում: Արյան հետազոտությունն առանձնահատուկ փոփոխություններ չի հայտնաբերում: 

Դիֆթերիայի ախտորոշումը հաստատում է հարուցչի հայտնաբերմամբ: Սպեցիֆիկ բարդությունները 

դրսևորվում են առաջին շաբաթվա վերջից սկսած և դիտվում վեգետատիվ և պերիֆերիկ նյարդային 

համակարգի կողմից` պարալիչներ, հիմնականում փափուկ քիմքի, որի հետևանքով զարգանում է 

ռնգախոսություն, կլման ակտի խանգարում,ինչպես նաև սիրտ-անոթային համակարգի կողմից 

միոկարդիտի ձևով: 
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Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի հարուցիչն է Էբշտեյն-Բառ վիրուսը` γ-հերպեսվիրուսների 

ենթաընտանիքից: Հիվանդանում են հիմնականում երեխաները և պատանիները, սակայն վերջին 

տարիներին դիտվում է հիվանդության «ծերացում»: Սկիզբը սուր է, մարմնի ջերմաստիճանի զգալի 

բարձրացումով և արտահայտված ինտոքսիկացիայով: Հիվանդության հիմնական սիմպտոմները 

հինգն են` 

 տենդ 

 գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա 

 տոնզիլիտ 

 հեպատոսպլենոմեգալիա 

 պերիֆերիկ արյան սպեցիֆիկ փոփոխություններ 

 

Տենդն անկանոն տիպի է, ալիքաձև ընթացքի հակումով, տևում է մինչև երեք շաբաթ, իջեցումը 

տեղի է ունենում նշիկների փառի անհետացմանը զուգահեռ: Բկանցքի լորձաթաղանթը հիպերեմիկ է, 

այտուցված: Տոնզիլիտը զարգանում է հիվանդության 3-րդ օրը, կարող է լինել կատառալ, լակունար, 

կեղծ-փառային կամ խոցա-նեկրոտիկ: Հնարավոր է դենտրիտի և բորբոքային էքսուդատի 

արտազատում լակունաներից: Նեկրոտիկ անգինայի դեպքում գոյանում է ֆիբրինային փառ, որը 

նման է դիֆթերիտիկ փառին, բայց ավելի հաստ է, փուխր, դեղնավուն, հեշտությամբ հանվում է 

շպատելով, երբեմն արյունահոսում է, հազվադեպ կարող է աննշան դուրս գալ նշիկի սահմաններից: 

Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի ժամանակ հիվանդը գանգատվում է դիսֆագիայից, քթով շնչառության 

դժվարությունից: Խոսքը ռնգային է, բնորոշ է խռմփոց, բերանից տհաճ հոտ, դեմքի գունատություն և 

պաստոզություն, հնարավոր է բծա-հանգուցիկավոր ցան: Ավշահանգույցները մեծացած են հետին-

պարանոցային, ենթա-ծնոտային, անութային, աճուկային, արմնկային, մեզենտերիալ խմբերի: 

Հանգույցները ցավոտ են, չեն միաձուլվում միմյանց և մաշկին, պերիադենիտ չի դիտվում, մաշկը 

պաստոզ է: Ախտահարումը երկկողմանի է, հետզարգացումը տևում է մի քանի շաբաթ, հազվադեպ` 

մի քանի ամիս: Հեպատոսպլենոմեգալիան զարգանում է 5-րդ օրվանից և պահպանվում մեկ ամիս: 

Կարող է դիտվել սկլերաների դեղնություն, տրանսամինազների ակտիվության չափավոր 

բարձրացում: Արյան մեջ դիտվում է արտահայտված լեյկոցիտոզ, լիմֆոմոնոցիտոզ, հայտնաբերվում 

են ատիպիկ մոնոնուկլեարներ (10-70%): Փոփոխությունները պահպանվում են երկար, երբեմն մի 

քանի ամիս: Հիվանդությունը հաստատվում է ԻՖԱ և այլ շճաբանական ռեակցիաներով: 

Կանդիդոզը զարգանում է բերանի խոռոչի դիսբիոզի հետևանքով: Սնկային սուպերինֆեկցիայի 

պատճառ է հանդիսանում հակաբիոտիկների, հորմոնների և այլ իմունոսուպրեսանտների 

երկարատև ընդունումը: Կանդիդոզի դեպքում լորձաթաղանթի մուգ կարմիր ֆոնի վրա առաջանում է 

կետային, սպիտակ, փուխր, շոռանման փառ, որը միաձուլվելով, վերածվում է սպիտակ տարածուն 

փառի: Ծանր դեպքերում, փառը հեռացնելիս, առաջանում է արյունահոսող էրոզիվ մակերես: 



 

179 

 

Հիպերեմիայի, այտուցի և ինֆիլտրացիայի տեսքով դրսևորվող բորբոքային ռեակցիան բացակայում է: 

Կոկորդի ախտահարման դեպքում դիտվում է ձայնի խռպոտություն, աֆոնիա, դժվարացած 

շնչառություն: Ցավը կլման ժամանակ բացակայում է, մարմնի ջերմաստիճանը չի բարձրանում, 

ռեգիոնար ավշահանգույցները մեծացած չեն: Հնարավոր է լորձաթաղանթների ախտահարման 

զուգակցումը մաշկային կամ վիսցերալ (բրոնխա-թոքային, աղիքային) ձևերի կամ կանդիդոզային 

սեպսիսի հետ: Ախտորոշման հաստատման համար կիրառվում է փառի սնկաբանական 

հետազոտություն: 

Քութեշի հարուցիչը A խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկն է: Տոնզիլիտը քութեշի մշտական 

դրսևորումն է, որը կարող է լինել կատառալ, ֆոլիկուլյար, լակունար, նեկրոտիկ: Նեկրոտիկ անգինան 

դիտվում է հիվանդության սեպտիկ ձևի դեպքում: Պրոցեսը կարող է տարածվել աղեղների, լեզվակի և 

քթըմպանի վրա: Բնորոշ է անփոփոխ կարծր քիմքից հստակ սահմանազատվող փափուկ քիմքի վառ 

կարմրություն` «բոցավառվող բկանցք»: Պարանոցային և անկյունա-ծնոտային ավշահանգույցները 

մեծացած են, ցավոտ: 3-4 օր անց դիտվում է «մորենման լեզու»: Հիվանդությունը սկսվում է սուր, 

դողէրոցքով, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով, բկանցքի ցավով: Հիվանդության սկզբից 5-12 

ժամ անց մաշկի հիպերեմիկ ֆոնի վրա ի հայտ է գալիս մանր-կետավոր ցան, առավել հագեցած 

կետային արյունազեղումներով ծալքերի շրջանում` <<Պաստիայի ախտանիշ>>: Ցանը բացակայում է 

քիթ-շրթունքային եռանկյունու շրջանում, առկա է սպիտակ դերմոգրաֆիզմ: Ավելի ուշ զարգանում է 

մանր թեփոտում ամբողջ մաշկի և թիթեղավոր թեփոտում հատկապես ափերի և ներբանների 

շրջանում: 

Բկանցքի տուբերկուլոզը հազվադեպ է հանդիպում: Զարգանում է թոքային բարդացած ձևերի 

դեպքում (հեմատոգեն դիսեմինացված և ֆիբրինոզ-կավերնոզ տուբերկուլոզ), տեղային և ընդհանուր 

դիմադրողականության կտրուկ անկման հետևանքով: Կոկորդը և քթի լորձաթաղանթը հաճախ են 

ախտահարվում, քան ըմպանը: Բկանցքի ախտահարումն ընդգրկում է աղեղները, նշիկները, ըմպանի 

հետին պատը, հազվադեպ` փափուկ քիմքը: Սկզբում գոյանում են ինֆիլտրատներ` հանգույցիկների 

գորշ-դեղնավուն կամ կարմիր կուտակումների տեսքով, որը լորձաթաղանթը դարձնում է 

հատիկավոր, հետագայում առաջանում է վերջիններիս խոցոտում: Դիտվում է մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացում, ընդհանուր վիճակի վատացում, ցավ կլման ժամանակ, դիսֆագիա: 

Տուբերկուլոզային խոցերն ունեն անհարթ, քիչ բարձրացած եզրեր, բաց վարդագույն հատակ, 

պատված թորշոմած գրանուլյացիայով կամ թարախային փառով, խոցի եզրերին դիտվում են 

թմբիկներ: Պրոցեսը տարածվում է նաև ռեգիոնար ավշահանգույցների վրա, որոնց հետագա 

խոցոտման արդյունքում գոյանում են խուղակներ: Ախտորոշումը հաստատվում է ռենտգեն 

հետազոտությամբ, տուբերկուլինային ներմաշկային փորձով, տուբերկուլոզային 

միկոբակտերիաների անջատմամբ: 
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Ոչ ինֆեկցիոն ծագման նշիկաբորբերից ամենից հաճախ հանդիպողներից են արյան 

հիվանդությունների ժամանակ առաջացող տոնզիլիտները: Իմուն պատասխանի թուլացումը 

հեմատոլոգիական պաթոլոգիայի դեպքում հանգեցնում է երկրորդային անգինաների զարգացման: 

Հաճախ դրանք կրում են նեկրոտիկ բնույթ և տարածվում են բերանի խոռոչի լորձաթանթի վրա: 

Մասնավորապես դիտվում է ագրանուլոցիտոզ, ալիմենտար-տոքսիկ ալեյկիայի, լեյկոզների, 

ապլաստիկ անեմիայի դեպքում: Ախտորոշման համար կարևոր նշանակություն ունի արյան 

անալիզը: 

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ 

 

Վիրուսային հեպատիտները (Hepatitis virosae) անթրոպոնոզ հեպատոտրոպ տարբեր 

վիրուսներով և տարբեր մեխանիզմներով առաջացած  անթրոպոնոզ հիվանդություններ են, տարբեր 

մեխանիզմներով, որոնք արտահայտվում են լյարդի ֆունկցիայի խանգարումով, 

հեպատոմեգալիայով, ինտոքսիկացիոն, դիսպեպտիկ և դեղնուկային համախտանիշներով: 

«Դեղնուկային համաճարակները» հայտնի են դեռ Հիպոկրատի ժամանակներից` մ.թ.ա. V 

դարից: Իսկ հիվանդության ինֆեկցիոն ծագման մասին ենթադրությունները պատկանում են ռուս 

անվանի կլինիցիստ Ս.Պ.Բոտկինին: Նա 1888թ. ձևավորել է հեպատիտի մասին այն պատկերացումը 

(«կատառալ դեղնուկ»), որ սա ընդհանուր վարակային հիվանդություն է և մատնանշել է կապը ցիռոզի 

հետ և լյարդի «դեղին սուր ատրոֆիայի»: Ա.Ա.Կիսելի առաջարկով 1898թ. հիվանդությունն անվանվել 

է «Բոտկինի հիվանդություն»: 

XIX-XXդ. սկսվեցին  հիվանդության համաճարակներ և պանդեմիաներ, որոնք ուղիղ կապ 

ունեին պատերազմների և սոցիալական կատակլիզմների հետ: Հիվանդության վիրուսային ծագման 

կլինիկա-համաճարակաբանական ապացույցները տվել են ԱՄՆ-ում 1937թ. Ջ.Ֆինդլեյը և 

Ֆ.Մակալումը: Տարիներ անց Ռուսաստանում Պ.Պ.Սերգիևը և Ե.Մ.Տարեևը դեղին և ֆլեբոտոմային 

տենդի պատվաստանյութ մշակելիս հաստատել են այդ կասկածները: 1964թ. Բ.Բլամբերգը 

նկարագրել է այսպես կոչված «ավստրալական անտիգենը», որի կապը շճային հեպատիտի հետ 

ապացուցել է Ա.Պրինսը չորս տարի անց: 1970թ. Դ.Դեյնն արյան շիճուկում և լարդի հյուսվածքում 

անջատել է շիճուկային հեպատիտի հարուցիչը` B վիրուսը: Այս հետազոտությունները թույլ տվեցին 

Ամերիկայում 1975թ. ստեղծել է հեպատիտ B-ի դեմ պատվաստանյութ: Այս ժամանակ սկսեցին 

տարբերակել նաև հեպատիտի համաճարակային (ինֆեկցիոն) և շիճուկային տեսակները:  

1973թ. Ս.Ֆեյնստոունը հայտնաբերել է հեպատիտի A վիրուսը (ինֆեկցիոն, համաճարակային):  

Այն համընկնում է միջին դարերում հայտնի «պատերազմական դեղնուկի» հետ, իսկ ներկայումս 

համարվում է լայն տարածում ունեցող հիվանդություն: Վիրուսի անջատումը, իսկ հետագայում 

մարդու և կապիկների բջիջներում հնարավոր ռեպրոդուկցիայի ապացույցը ապահովվեց կուլտուրալ 
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անտիգենի ստացման հիմքը, որի շնորհիվ էլ ստեղծվեցին ախտորոշիչ թեստ-համակարգեր և 

պատվաստանյութ: Առաջին լիցենզավորված վակցինաները ստեղծվել են 1990 թվականին: 

Տարիներ անց Մ.Ռիզետոնը և համահեղինակները հայտնաբերել են հեպատոցիտների 

միջուկում «դելտա-անտիգենը», վիրուսային հեպատիտ D հարուցիչը, որը ստացել է «D վիրուս» 

անվանումը: Սա ունիկալ վիրուս է (դեֆեկտային, անթաղանթ վիրոիդ), որն ընդունակ է վիրիոնների 

ռեպլիկացիայի բացառապես հեպատիտ B վիրուսով վարակված անձանց մոտ: 

Անցյալ դարի 70-ական թվականների շճա-համաճարակային հետազոտություններն ապացուցել 

են մի խմբի հեպատոտրոպ վիրուսների գոյության փաստը, որոնք չեն պատկանում նախկինում 

հայտնի հարուցիչներին և միավորվել պայմանական անվանումով` «հեպատիտ ոչ A ոչ B»: Դրանցից 

առանձնացվել են ֆեկալ-օռալ (հետագայում վիրուսային հեպատիտ E), և պարէնտերալ մեխանիզմով 

վարակման ուղիների (հեպատիտ C): 

Հեպատիտ E առանձնացվել է 80-ական թվականներին որպես ինքնուրույն տեսակ, սակայն 

հիմքեր կան  ենթադրելու, որ վարակը գոյություն է ունեցել ավելի վաղուց: Սա տրոպիկական Ասիայի 

և Աֆրիկայի հիպերէնդեմիկ շրջանների մեծահասակ բնակիչների միջավայում ամենից հաճախ 

հանդիպող սուր վիրուսային հեպատիտն է: XIX-XXդ. հեպատիտների համաճարակային բռնկումների 

ռետրոսպեկտիվ անալիզը թույլ է տալիս ենթադրել դրանց կապը հեպատիտ E հետ: Հայտնի են ջրային 

խոշոր բռնկումներ 1956թ. Հնդկաստանում (մոտ 35 հազ. դեպք) և 1986թ. Չինաստանում (120 հազ. 

դեպք): Հեպատիտ E ինքնուրույն վիրուս լինելու ապացույցի կարևոր փաստ է հանդիսացել 

Մ.Ս.Բալայանի ինքնավարակման փորձը 1983թ.: Տարիներ անց մոլեկուլյար հիբրիդիզացիայի մեթոդի 

օգնությամբ հաջողվել է ստանալ վիրուս-սպեցիֆիկ կլոն, որը նույնականացվել է Ասիայի տարբեր 

շրջանների համաճարակային բռնկումների ժամանակ հիվանդների արտաթորանքներից անջատած 

նյութի հետ: Այժմ մշակման փուլում է գտնվում հեպատիտ E դեմ ռեկոմբինանտ պատվաստանյութի 

մշակումը: 

1990թ. ամբողջ աշխարհում անցկացվում է հեպատիտ C ուսումնասիրություն և տվյալների 

ակտիվ հավաքում: Բազմամյա հետազոտությունների արդյունքում հաջողվել է մշակել հեպատիտ C 

վիրուսի նկատմամբ սպեցիֆիկ հակամարմինների առաջին թեստ-համակարգը` ԻՖԱ:  Մեթոդը 

հիմնվում է վիրուսի արհեստական ռեկոմբինանտ անտիգենի հայտնաբերման վրա: Վերջին 

տարիներին հաջողվել է մշակել նոր սերնդի ախտորոշման ինֆորմատիվ թեստ-համակարգեր` 

մոլեկուլյար կենսաբանության մեթոդների կիրառմամբ: 

Աշխարհում հեպատիտ C վիրուսով վարակված է ընդհանուր պոպուլյացիայի մոտ 10%: 

Վարակվածների մեծ մասը վարակը տանում է սուբկլինիկական (լատենտ)  ձևով: Հեպատիտ C 

վիրուսը կոչվում է  «մեղմ սպանող», քանի որ հեպատիտ C ունի ամենից արտահատված քրոնեոգեն 

պոտենցիալ: Հենց այս վարակն է հանդիսանում լյարդի քրոնիկական հիվանդությունների ամբողջ 
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խմբի ձևավորման հիմնական պատճառ` քրոնիկական հեպատիտի, ցիռոզի, հեպատեկարցինոմայի: 

Ինֆեկցիայի սպեցիֆիկ կանխարգելման միջոցներ չկան: 

Մարդու վիրուսային հեպատիտների ամենից տարածված խումբը ներառում է A, B, C, D և E 

տիպի հեպատիտները: Անընդհատ ուսումնասիրվում են նոր հեպատիտների տեսակներ` G, F, TTV, 

SEN-V: Ժամանակակից պայմաններում զգալի խնդիր են համարվում վիրուսային միքստ-

հեպատիտները: 

Այս ամենի հետ մեկտեղ կան վիրուսային հեպատիտի դեպքեր, որոնց ժամանակ վիրուսային 

հայտնի մարկերներ չեն հայտնաբերվում: 

Հիվանդությունը տարբերվում է հարուցչի տեսակով, լյարդի ախտահարման մեխանիզմներով, 

կլինիկական պատկերով և ելքով: Հիվանդությունների տվյալ խումբը չի ներառում հեպատիտները, 

որոնք զարգանում են CMV, EBV, հերպեսվիրուսների, դեղին տենդի ժամանակ (այսպես կոչված 

ուղեկցող-հեպատիտներ): 

Վիրուսային հեպատիտների հարուցիչների հեպատոտրոպությունը բացատրում է կլինիկական 

հիմնական արտահայտությունների, բիոքիմիական և պաթոմորֆոլոգիական համախտանիշների 

նման լինելը, չնայած վարակն առաջացնում են տարբեր վիրուսներ և պաթոգենեզում ունեն զգալի 

տարբերություններ: Պաթոլոգիական փոփոխությունների արդյունքում լյարդի հյուսվածքում 

զարգանում է ցիտոլիտիկ, մեզենխիմալ-բորբոքային և խոլեստատիկ համախտանիշ, 

համապատասխան կլինիկական և լաբորատոր արտահայտություններով: 

Լյարդի ախտահարման հիմնական համախտանիշն է ցիտոլիզը` բջջային թաղանթի 

թափանցելիության ավելացումը, որն ուղեկցվում է ներբջջային մետաբոլիզմի խանգարումով: Տեղի է 

ունենում կենսական ակտիվ նյութերի տեղաբաշխում` լյարդա-բջջային ֆերմենտները (ԱԼՏ, ԼԴԳ5), 

կալիումի իոնները դուրս են գալիս բջիջի սահմաններից, հեղուկը, կալցիումի և նատրիումի իոնները 

մուտք են գործում բջիջ (այտուց, ուռճեցում): Հեպատոցիտների թաղանթի դեզինտեգրացիան 

տարածվում է նաև ներբջջային օրգանելների վրա: Լիզոսոմային թաղանթների թափանցելիության 

ավելացումը և ակտիվ հիդրոլազների մասսիվ դուրս գալը հանգեցնում է բջիջների աուտոլիզի: Այս 

ամենը բերում է հեպատոցիտների դիստրոֆիկ փոփոխությունների և նեկրոզի: Դիֆուզ ցիտոլիզը և 

դիստրոֆիան ընթանում են լյարդի ֆունկցիայի խանգարումով (դետոքսիկ, սպիտակուցի սինթեզի, 

մարսողական, պիգմենտային փոխանակության խանգարման): Ախտանիշների կլինիկական 

արտահայտությունը կախված է օրգանների ախտահարման ծանրությունից, կոմպենսատոր 

հնարավորություններից: 

Դիֆուզ ցիտոլիզի և հեպատոցիտների դիստրոֆիայի կլինիկական բնորոշ արտահայտություն է 

հանդիսանում ինտոքսիկացիայի համախտանիշը, որն արտահայտվում է ասթենիայով, 

դյուրհոգնելիությամբ, տկարությամբ, քնկոտությամբ, մարմնի ջարդվածությամբ, գլխապտույտով: 
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Ինտոքսիկացիան արտահայտվում է մետաբոլիկ փոփոխություններով, որը պայմանավորված է 

լյարդի դետոքսիկացիոն ֆունկցիայի խանգարումով (աուտոինտոքսիկացիա), հիմնականում չի 

ընթանում տենդով: Ցիտոլիզի հետ է կապված պիգմենտային փոխանակության խանգարումը, ինչն 

արտահայտվում է մաշկային ծածկույթների և լորձաթաղանթների դեղնությամբ, մեզի գույնի 

մգությամբ և կղանքի ախոլիայով: Հեպատիտի տիպիկ նշան է լյարդի չափերի մեծացումը, պնդավուն 

կամ էլաստիկ կոնսիստենցիան և հիվանդության հետզարգացմանը զուգընթաց` չափերի 

նորմալացումը: 

Դիսպեպտիկ գանգատները պայմանավորված են լեղագոյացման ֆունկցիայի խանգարումով, 

պրոցեսի մեջ գաստրոդուոդենալ և պանկրեատիկ զոնայի ընդգրկմամբ: Բնորոշ է ախորժակի 

անկումը, սրտխառնոցը, հնարավոր է փսխում, դիսկոմֆորտի զգացում, ցավ էպիգաստրալ և աջ 

թուլակողի շրջանում: Հիվանդության ծանր ընթացքի դեպքում լյարդի սպիտակուցի սինթեզի 

խանգարման դրսևորում է համարվում հեմոռագիկ համախտանիշը, որը պայմանավորված է լյարդի 

կողմից սինթեզվող մակարդելիության գործոնի դեֆիցիտով (պրոթրոմբին, պրոակցելերին, 

պրոկոնվերտին), ինչպես նաև արյան մակարդելիության համակարգի դեֆեկտով: 

Ցիտոլիտիկ համախտանիշի լաբորատոր հիմնական չափանիշն են` ԱԼԱՏ-ի և ԱՍԱՏ-ի 

ակտիվության բարձրացումը և արյան շիճուկում երկաթի քանակի ավելացումը:Ալբումինի սինթեզի, 

պրոթրոմբինի և արյան մակարդելիության այլ գործոնների իջեցումը,խոսում է զանգվածային 

ցիտոլիզի մասին,որը կարող է բերել սուր լյարդաբջջային անբավարարության:Խոլեստերինի 

եթերների,բիլիռուբինի ,ինչպես նաև բիլիռուբին-տրանսամինազային դիսոցիացիան կարող են վկայել 

հիվանդության ծանր ընթացքի մասին: 

Ներլյարդային խոլեստազի համախտանիշը պայմանավորված է հեպատոցիտների ֆունկցիայի 

սեկրեցիայի արդյունքում առաջացած լեղու արտահոսքի խանգարումով: Հեպատիտների ժամանակ 

հիմնականում խոլեստազը զուգակցվում է ցիտոլիզի համախտանիշի հետ: Խոլեստազի հիմքում 

ընկած է թաղանթների թափանցելիության իջեցումը, ներթաղանթային տրանսպորտի խանգարումը, 

խոլեսթերինի և լեղաթթուների մետաբոլիզմի խանգարումները: Խոլեստատիկ համախտանիշի 

ուժեղացումը կարող է կապված լինել լյարդի նախորդող տոքսիկ ախտահարման հետ (ալկոհոլի 

սուռոգատներ, հեպատոտոքսիկ դեղամիջոցներ, թմրանյութ): Խոլեստազը կլինիկորեն բնորոշվում է 

կայուն, ինտենսիվ դեղնուկով, հաճախ կանաչավուն երանգով, մաշկային քորով, երկարատև 

խոլուրիայով և կղանքի գունազրկմամբ: 

Խոլեստազի լաբորատոր մարկեր է ծառայում հիպերբիլիրուբինեմիան (ի հաշիվ կապված 

ֆրակցիայի), արյան մեջ լեղաթթուների, խոլեսթերինի, պղնձի քանակի ավելացումը, էքսկրետոր 

ֆերմենտների ակտիվության բարձրացումը (հիմնային ֆոսֆատազայի, 

գամագլյուտամիլտրանցպեպտիդազայի, 5-նուկլեոտիդազայի): 
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Մեզենխիմալ-բորբոքային համախտանիշը բնորոշ է լյարդի հիվանդությունների մեծ մասին  և 

կապված է ռետիկուլոէնդոթելիալ համակարգի ռեակցիայի հետ` ի պատասխան անտիգենային 

խթանման: Այս համախտանիշը ձեռք է բերում կարևոր նշանակություն քրոնիկ հեպատիտի 

զարգացման և հարաճման գործում, որի հետ կապված է ակտիվ ֆիբրինոգենը, ցիռոզի զարգացումը, 

պորտալ հիպերթենզիան: Համախտանիշի հիմնական կլինիկական դրսևորումները հանդիսանում են 

մարմնի ջերմաստիճանի սուբֆեբրիլ բարձրացումը, լյարդի կայուն մեծացումը և ամուր 

կոնսիստենցիան, սպլենոմեգալիան: Կողմնակի արտահայտում է ծառայում պորտալ հիպերթենզիան` 

ասցիտը, որովայնի առաջային պատի անոթային նկարի արտահայտվածությունը, կերակրափողի և 

ստամոքսի անոթների վարիկոզ լայնացումը: Մեզենխիմալ-բորբոքային համախտանիշի լաբորատոր 

նշաններից է արտահայտված հիպերգամագլոբուլինէմիան և α2- գլոբուլինի մակարդակի ավելացումը, 

բոլոր դասի իմունոգլոբուլինների քանակի ավելացումը, ծայրամասային արյան մեջ լեյկոցիտների 

քանակի փոփոխությունը և ԷՆԱ բարձրացումը, սուլեմային տիտրի իջեցումը և թիմոլային փորձի 

բարձրացումը: 

Տարբեր հիվանդների մոտ կարող է գերակշռել նշված համախտանիշներից որևէ մեկը: 

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ B 

Հոմանիշներ` շճային, ներարկիչային հեպատիտ: 

Հեպատիտ B (Hepatitis B) անթրոպոնոզ վիրուսային վարակ է, վարակման հեմոկոնտակտային 

մեխանիզմով, ընթանում է առավելապես լյարդի ախտահարումով և կլինիկական երևույթների 

բազմազանությամբ` վիրուսակրությունից մինչև հեպատիտի հարաճող ձևերը` սուր լյարդային 

անբավարարության, լյարդի ցիռոզի և լյարդաբջջային քաղցկեղի զարգացումով: 

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը (HBV) ԴՆԹ պարունակող վիրուս է (վիրիոն` Dane մասնիկ) 42-45 նմ տրամագծով, 

ունի լիպոպրոտեիդային թաղանթ և նուկլեոկապսիդ, բարդ անտիգենային կառուցվածք: Հայտնի են 

HBV տարբեր անտիգենային ձևեր, ինչպես նաև հարուցիչի մուտանտ շտամներ, որոնք կայուն են 

հակավիրուսային բուժման նկատմամբ:  

Հարուցիչը կայուն է արտաքին միջավայրում ցածր և բարձր ջերմաստիճանների, շատ 

ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ: Օրինակ, 200C պայմաններում այն պահպանվում է 10 տարի և 

ավելի, վիրուսը կայուն է թթվային միջավայրում, ֆորմալինի, ֆենոլի նկատմամբ, չեզոքանում է 

ավտոկլավացման ժամանակ 30րոպեում, ստերիլիզացման չոր գոլորշիով (1600C)` 60 րոպեի 

ընթացքում: 

Համաճարակաբանություն 
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Հեպատիտ B ժամանակ վարակի աղբյուր են հանդիսանում հիվանդության սուր և քրոնիկ 

ձևերով անձիք: Սուր վարակի դեպքում հիվանդները վարակիչ են գաղտնի շրջանի կեսից, ամբողջ 

նախադեղնուկային (պրոդրոմալ) և ծաղկման շրջանում, մինչև օրգանիզմի լրիվ սանացիան 

(ձերբազատում) հարուցչից` էլիմինացիա, ընդ որում հնարավոր է վիրուսի երկարատև 

պերսիստենցիա տարած հիվանդությունից հետո: Առավելագույն համաճարակաբանական վտանգ են 

ներկայացնում հեպատիտ B անախտանիշ ձևերով հիվանդները, հատկապես քրոնիկ 

վիրուսակիրներով: Բացի այդ մանիֆեստային քրոնիկ վարակի բոլոր տարբերակները, ներառյալ 

լյարդի ցիռոզը, կարող են ուղեկցվել HBV քրոնիկ պերսիստենցիայով և հանդիսանալ վարակի 

աղբյուր: Հեպատիտ B փոխանցման մեխանիզմը հեմոկոնտակտային է, պարէնտերալ, որն 

իրականանում է բնական և արհեստական ուղիներով: Վարակի փոխանցման հիմնական գործոն է 

հանդիսանում կոնտամինացված արյունը, ընդ որում վարակման համար արյան բավարար 

նվազագույն վարակիչ չափն է 107մլ: Վիրուսը կարող է հայտնաբերվել կենսաբանական այլ 

հեղուկներում և հյուսվածքներում: 

Փոխանցման բնական ուղիներն են սեռականը և վերտիկալը: Սեռական ուղին իրականանում է 

մոտ 30% վարակված զուգընկերների հետ հարաբերության ժամանակ: Հեպատիտ B կարևոր տեղ է 

զբաղեցնում սեռական ուղիով փոխանցվող վարակների խմբում, հատկապես համասեռամոլների, 

սեռական այլասերվածության,բազում զուգընկերներ ունեցող անձանց, մարմնավաճառների 

միջավայրում: Հարուցչի վերտիկալ փոխանցումը տեղի է ունենում հիմնականում ծննդաբերության 

ժամանակ, 5% դեպքերում` ներարգանդային: Մոր արյան մեջ HBeAg առկայության դեպքում (վարակի 

ռեպլիկատիվ փուլ) երեխայի վարակման ռիսկը զգալի մեծանում է: 

Հնարավոր է վարակի կենցաղային հեմոկոնտակտային փոխանցում ընտանիքում, որտեղ առկա 

է վարակվելու մեծ հավանականություն (շփում արյան հետ ընդհանուր մկրատներից, սափրման 

պարագաներից, ատամի խոզանակներից):  

Փոխանցման բնական ուղիների հետ մեկտեղ էական նշանակություն ունեն վարակի 

փոխանցման արհեստական ուղիները: Դրանց թվին են պատկանում արյան և դրա բաղադրիչների 

փոխներարկումը, ընդ որում դոնորների արյան նկատմամբ հսկողության կարգավորումը նպաստում 

է հետփոխներարկումային հեպատիտ B դեպքերի նվազեցմանը: Վարակում հնարավոր է 

վիրահատությունների, ստոմատոլոգիական, գինեկոլոգիական, գործիքային ախտորոշիչ տարբեր 

պարենտերալ միջամտությունների ժամանակ, որոնք կատարվել են ոչ բավարար ախտահանված 

բազմանվագ  օգտագործման, արյունով աղտոտված գործիքներով:  

Ներկայումս բժշկական միջամտություններից բացի հեպատիտ B տարածման գործում մեծ 

նշանակություն ունեն ոչ բժշկական պարենտերալ միջամտությունները: Զգալի աճել է և դարձել 

գերակշռող թմրանյութերի պարենտերալ ներարկման ժամանակ  վարակման դեպքերը:  
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Ընկալունակությունը հեպատիտ B նկատմամբ բարձր է: Վարակման բարձր ռիսկի խմբում են 

դոնորական արյան ռեցիպիենտները` հեմոֆիլիայով և հեմատոլոգիական այլ հիվանդություններով, 

քրոնիկ հեմոդիալիզի, օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստման կենտրոնների հիվանդները,  

տարբեր բժշկական օգնություն ստացողները (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, տուբերկուլոզով, ուռուցքային 

հիվանդություններով): Վարակման ռիսկը բարձր է պարենտերալ թմրանյութեր օգտագործողների, 

համասեռամոլների, սեռական բազմաթիվ զուգընկեր ունեցողների, վեներական հիվանդություններով 

անձանց միջավայրում: Ռիսկի խումբ են նաև մինչև 1 տարեկան երեխաները, որոնց վարակումը տեղի 

է ունենում կամ հիվանդ մորից, կամ բժշկական միջամտությունների արդյունքում: Վարակը 

գրանցվում է տարիքային տարբեր խմբերում` միջին և ավագ տարիքի անձանց մոտ յատրոգեն 

վարակման հետևանքով ուղեկցող հիվանդությունների առկայության դեպքում, դեռահասների և 

երիտասարդների մոտ` թմրամոլության տարածման հետ կապված: 

Հեպատիտ B առավել վտանգավոր մասնագիտական վարակներից է բժշկական 

հաստատություններում աշխատողների համար, ովքեր շփում ունեն արյան հետ (վիրաբույժներ, 

մանկաբարձներ, ստոմատոլոգներ, ռեանիմատոլոգներ, անեսթեզիոլոգներ, լաբորանտներ, 

բուժքույրեր, հեմոդիալիզի կենտրոնների և արյան կայանների բուժանձնակազմ): Բնորոշ չեն 

հիվանդացության սեզոնային տատանումները:  

Հիվանդացության աճը տարբեր տարածաշրջաններում տատանվում է լայն սահմաններում: 

Դոնորների մեջ HBsAg հայտնաբերումը կազմում է 2% Հյուսիսային Եվրոպայում, Հյուսիսային 

Ամերիկայում և  Ավստրալիայում, մինչև 8% Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում, մինչև 20% 

Էկվատորիալ և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում, Կենտրոնական և Հարավ-Արևելյան Ասիայում, 

Չինաստանում և Թայվանում, 50% բարձր` Օվկեանիայում: Ասիական կոնտինգենտը կազմում է  բոլոր 

վարակվածների 2/3: Հայաստանը համարվում է վարակվածության միջին էնդեմիկ գոտի, իսկ 

ազգաբնակչության շրջանում կրությունը կազմում է 2%: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

HBV ունի բարդ կառուցվածք: Մակերեսային HBsAg գտնվում է վիրուսի լիպոպրոտեիդային 

թաղանթում, պարունակում է խմբասպեցիֆիկ դետերմինանտ a, չորս ենթատիպային 

դետերմինանտներից երկուսը` d կամ y, r կամ w և լրացուցիչ դետերմինանտներ (g, n, t), որոնցով 

պայմանավորված է HBsAg  ենթատիպերի ինքնուրույն գոյությունը` ayr, ayw, adr, adw, որոնք 

տարածված են աշխարհագրական տարբեր շրջաններում` adw գերակշռում է Հյուսիսային 

Եվրոպայում, Ամերիկայում և Ավստրալիայում, ayw-ն` Արևելյան Եվրոպայում, Հյուսիսային և 

Կենտրոնական Ասիայում, Միջերկրական ծովի  արևելյան շրջաններում, Հյուսիսային և Արևմտյան 

Աֆրիկայում, adr-ն` Հարավ-Արևելյան Ասիայի երկրներում, Ճապոնիայում և Չինաստանում:  
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HBsAg հայտնաբերվում է սֆերիկ (22նմ տրամագծով) և խողովակային (մինչև 700նմ 

երկարությամբ) մասնիկների ձևով արյան մեջ, հեպատոցիտներում, սերմնահեղուկում, հեշտոցային 

արտազատուկում, ողնուղեղային և սինովիալ հեղուկներում, կրծքի կաթում, թքում, արցունքում, 

մեզում հիվանդության առաջին ախտանիշների ի հայտ գալուց 1-1,5 ամիս առաջ, ամբողջ պրոդրոմալ 

և դեղնուկային շրջանի առաջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում: Անտիգենի շրջանառումն արյան մեջ 7-8 

շաբաթից երկար վկայում է պրոցեսի հնարավոր քրոնիզացման մասին: Միջուկային (core) HBcAg 

հայտնաբերվում է հեպատոցիտների կորիզներում և պերինուկլեար հատվածում (բացակայում է 

արյան մեջ): HBV նուկլեոկապսիդի կազմում առկա է նաև e-անտիգենը` HBeAg, որի հայտնվելն 

արյան մեջ պայմանավորված է ԴՆԹ-պոլիմերազային ակտիվությամբ և վկայում է հարուցչի 

ռեպլիկատիվ ակտիվության մասին, հաստատելով HBcAg առկայությունը հեպատոցիտներում: Այն 

անձիք, որոնց արյան մեջ հայտնաբերվում է HBeAg, համաճարակաբանորեն ավելի վտանգավոր են: 

HBeAg շրջանառումը 3 - 4 շաբաթից երկար (հիվանդության սկզբից) կարող է վկայել հիվանդության 

քրոնիզացիայի մասին: Վիրուսի մուտանտ տարբերակը կապում են HBeAg էքսպրեսիայի անհնարին 

լինելու հետ, մինչդեռ պահպանվում է anti-HBe արտադրումը:  

Մուտքի դռներից վիրուսը հեմատոգեն ճանապարհով հասնում է լյարդ, որտեղ տեղի է ունենում 

վիրիոնի և դրա անտիգենների ռեպլիկացիան, զարգանում են միկրոբիոտիկ և բորբոքային 

փոփոխություններ, որոնք համապատասխանում են ցիտոլիտիկ, մեզենխիմալ-բորբոքային և 

խոլեստատիկ համախտանիշներին: Հեպատիտ B վիրուսն օժտված չէ ուղղակի ցիտոպաթիկ 

ազդեցությամբ: Լյարդի ախտահարումն այս դեպքում պայմանավորված է    հեպատոցիտների 

թաղանթին HBV անտիգեննրի էքսպրեսիայի նկատմամբ իմունային պատասխանի բնույթով և 

ուժգնությամբ, և որոշվում է վիրուսի վարակելիության աստիճանով, վիրուլենտությամբ ու վարակիչ 

չափով, ինտերֆերոնի համակարգի ակտիվությամբ, վարակված օրգանիզմի իմունոգեն 

հատկություններով: 

Ցիտոլիզի գենեզում մեծ նշանակություն է տրվում իմունաախտաբանական ռեակցիաներին, 

որոնք խթանվում են հեպատոցիտների թաղանթին  տեղակայված վիրուսի անտիգեններով և դրանց 

վրա հակամարմինների ֆիքսմամբ: Տեղի է ունենում բջջային թաղանթների լիպիդների 

պերօքսիդացման ուժեղացում, ինչը բերում է թաղանթների թափանցելիության բարձրացման, 

լիզոսոմալ հիդրոլազների արտազատման դեպի հեպատոցիտների ցիտոպլազմա, 

միտոքոնդրիումների կառուցվածքի խանգարման և վնասման, Na և Ca իոնների ներբջջային 

պարունակության բարձրացման, ինչպես նաև այլ պրոցեսների, որոնցով պայմանավորված է 

ներբջջային մետաբոլիզմի խանգարումը և հեպատոցիտների վնասումը: 

Հեպատիտ B սուր ցիկլիկ ձևի զարգացումն արտացոլում է օրգանիզմի նորմալ իմունային 

ռեակցիան հարուցչի ներթափանցման նկատմամբ: Հեպատոցիտների ցիտոլիզն իմունոկոմպետենտ 
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բջիջների կողմից (հեպատոցիտների մակերեսին էքսպրեսիայի ենթարկված HBV - ի անտիգեններով 

սենսիբիլիզացված լիմֆոցիտ - քիլերներ, A - բջիջներ և այլն) բերում է վիրուսի կրկնակի 

սերմնացրման, իմունային պատասխանի աճի, B - լիմֆոցիտների սենսիբիլիզացման, 

հակամարմինների արտադրման և պրոցեսի ցիկլիկ ընթացքի դեպքում` հարուցչի էլիմինացիայի: 

Վիրուսի անհետացումն օրգանիզմից հանդիսանում է որպես վարակված բոլոր բջիջների քայքայման 

և արտադրվող ինտերֆերոնի կողմից վիրուսի ռեպլիկացիայի տարբեր փուլերի ընկճման արդյունք: 

Իմունիտետի հումորալ օղակի ռեակցիան արտահայտվում է HBV անտիգենների նկատմամբ 

սպեցիֆիկ հակամարմինների կուտակումով: Հիվանդության սուր շրջանում արյան մեջ 

հայտնաբերվում են anti-HBc IgM, այնուհետև` IgG, ավելի ուշ` anti-HBe և ամենավերջում կլինիկական 

առողջացումից մի քանի ամիս հետո` anti-HBs: Առաջացող իմունային կոմպլեքսները, որոնք ներառում 

են անտիգեններ, հակամարմիններ և կոմպլեմենտի C3 բաղադրիչ, ենթարկվում են ֆագոցիտոզի 

մակրոֆագերի կողմից և արտազատվում օրգանիզմից: 

Դրա հետ մեկտեղ շրջանառող իմունային կոպլեքսները կարող են մասնակցել իմունա-

ախտաբանական ռեակցիաներում: 90-95% դեպքերում HBV-ինֆեկցիան ավարտվում է 

առողջացումով: 

Հեպատիտ B կայծակնային, չարորակ ձևը հիմնականում պայմանավորված է իմունոցիտների  

գենետիկորեն դետերմինացված հիպերերգիկ ռեակցիայով վիրուսի անտիգենների նկատմամբ 

ինտերֆերոնային ցածր պատասխանի դեպքում: Դրա հետ միաժամանակ վիրուսի ցածր 

ախտածնությունը և անտիգենների օտարածին լինելը, բջջային և’ հումորալ իմունիտետի, և’ 

ինտերֆերոնային համակարգի թերի վիճակը բերում է վիրուսի էլիմինացիայի խանգարման, 

կրության կամ լյարդի քրոնիկ ախտահարման զարգացման:  

Հեպատիտ B քրոնիզացիայի և հարաճող ընթացքի զարգացման մեխանիզմները կարող են 

ներկայացված լինել անբավարար (ոչ ադեկվատ) իմունային պատասխանի ձևով վիրուսի բարձր կամ 

ցածր ռեպլիկատիվ ակտիվության հետ զուգակցված` հեպատոցիտներում  HBV գենոմի 

ինտեգրացիայով, վիրուսի մուտացիայով, α-ինտերֆերոնի արտադրման նվազումով, 

աուտոիմունային մեխանիզմներով, վիրուսի արտալյարդային ռեպլիկացիայով, օրգանիզմի 

իմունոգենետիկ նախատրամադրվածությամբ: Աուտոիմուն մեխանիզմները պայմանավորված են 

հարուցչի վիրուս  սպեցիֆիկ սպիտակուցների և հեպատոցիտների կառուցվածքային 

ենթամիավորների ինտեֆերենցիայով:  

Գենետիկական նախատրամադրվածությունը հեպատիտ B նկատմամբ հաստատվել է տարբեր 

ռասսաների մոտ վարակի համաճարակաբանական բնութագրման մեջ: HBs-անտիգենեմիան 

առավելապես տարածված է Կենտրոնական Աֆրիկայի, Հարավ-Արևելյան Ասիայի, Լատինական 

Ամերիկայի, Ավստրալիայի, Օվկեանիայի երկրներում, ուր գերակշռում են թույլ իմունային 
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համակարգ ունեցող անձիք: Այդ շրջանները տարբերվում են հեպատոցելուլյար կարցինոմայի 

առավելագույն բարձր հիվանդացությամբ (լյարդա-բջջային): Ընդ որում սուր մանիֆեստային ձևերի 

հաճախականությունը հիպերենդեմիկ շրջաններում մեծ չէ: Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում 

ադեկվատ իմունային  պատասխանով անձանց գերակշռումով է պայմանավորված սուր 

մանիֆեստային վարակի (առողջացումով) մեծ հաճախականությունը: 

Քրոնիկ հեպատիտ B պրոգրեսիվ աճը բերում է լյարդի ցիռոզի զարգացման, սուր լյարդային 

անբավարարության, հեպատոցելուլյար կարցինոմայի և այլ անբարենպաստ ելքերի: Սուր և քրոնիկ 

հեպատիտ B հարաճող ձևերի ժամանակ լյարդի դիտվող սուր տոքսիկ դիստրոֆիան, մասիվ և 

սուբմասիվ նեկրոզը բերում է սուր լյարդային անբավարարության զարգացման (ՍԼԱ), որն 

ուղեկցվում է արյան մեջ նյութափոխանակության տոքսիկ արգասիքների կուտակման 

(ամինոթթուներ, արոմատիկ միացություններ, կեղծ մեդիատորներ, բջիջների քայքայման 

արգասիքներ և այլն)` այսպես կոչված «մետաբոլիկ փոթորկի»` նյարդային համակարգի 

ախտահարումով նյարդաբանական և հոգեկան խանգարումների ձևով: Ջրա-աղային և թթվային 

փոփոխությունները բերում են գլխուղեղի այտուցի և ուռճեցման: Լյարդում կտրուկ իջնում է արյան 

մակարդման գործոնների արտադրումը, խանգարվում է կալիկրեին - կինինային համակարգը և 

արյան հակատրիպսինային ակտիվությունը, պայմանավորելով արտահայտված հեմոռագիկ 

համախտանիշը: Մահվան հիմնական պատճառ հանդիսանում է սուր լյարդային 

անբավարարությունը:  

Սուր հեպատիտ B ժամանակ կառուցվածքային փոփոխություններն առավել արտահայտված 

են, քան հեպատիտ A ժամանակ, նեկրոբիոտիկ պրոցեսները հաճախ տեղակայված են լյարդային բլթի 

կենտրոնական լոբուլյար և մեզոլոբուլյար հատվածներում: Դիտվում է հեպատոցիտների դիստրոֆիա 

և թաց նեկրոզ, չոր նեկրոզ Կաունսիլմենի մարմնիկների առաջացումով, «աստիճանական» նեկրոզ` 

զոնալ, իսկ հիվանդության ծանր ձևի ժամանակ` սուբմասիվ և մասիվ: Հաճախ հայտնաբերվում է 

կամրջային նեկրոզ, որը միացնում է լյարդային բլթի կենտրոնական ու պերիպորտալ հատվածները և 

պորտալ տրակտերը կամ հարևան բլթերի կենտրոնները: Առավել հաճախ կամրջային նեկրոզ 

դիտվում է հիվանդության հարաճող ընթացքի ժամանակ:  

Հեպատիտ B ծաղկման շրջանում դիստրոֆիկ և նեկրոբիոտիկ պրոցեսներն ուղեկցվում են 

աստղաձև էնդոթելիոցիտների (Կուպֆերի բջիջներ) ակտիվացումով և պրոլիֆերացիայով, որոնք 

տեղափոխվում են դեպի նեկրոզի ենթարկված տարածք, որտեղ լիմֆոցիտների, հիստիոցիտների, 

պլազմատիկ և այլ բջիջների հետ կազմում են մոնոնուկլեար ինֆիլտրատներ, հիմնականում 

լյարդային բլթի պերիպորտալ և պերիվենուլյար հատվածներում:  
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Հեպատիտ B խոլեստատիկ ձևին բնորոշ է ներլյարդային լեղուղիների ախտահարում, 

«լյարդային թրոմբների» առաջացում, հեպատոցիտների «փետուրանման» դեգեներացիա և դրանցում 

լեղապիգմենտների կուտակում:  

Քրոնիկ հեպատիտ B ախտորոշման մորֆոլոգիական (կառուցվածքային) չափանիշները 

ներառում են հեպատիտի ակտիվության աստիճանի գնահատումը և ֆիբրոզի 

արտահայտվածությունը` ելնելով լյարդի հյուսվածքի հյուսվածաբանական հետազոտության 

տվյալներից: Knodell համակարգի համաձայն հաշվի են առնում պորտալ բորբոքումը, 

ինտրալոբուլյար դեգեներացիան և ֆոկալ նեկրոզը, պերիպորտալ նեկրոզը` կամրջային նեկրոզի 

առկայությամբ կամ առանց դրա: Այն թույլ է տալիս որոշել նվազագույն, ցածր, միջին և 

արտահայտված ախտաբանական պրոցեսի ակտիվությունը: Գնահատվում է լյարդային հյուսվածքի 

ֆիբրոզի (թույլ, չափավոր, արտահայտված) առկայությունը կամ բացակայությունը:  

Ախտահարված հեպատոցիտներում հաճախ հայտնաբերվում է HBV և դրա անտիգենները 

(իմունոֆլուորեսցենցիայի մեթոդ, ներկում օրցեինով, ՊՇՌ):   

Կլինիկական նկարագիր 

Հեպատիտ B բնրոշվում է կլինիկական արտահայտումների լայն սպեկտրով:  

Առանձնացնում են սուր հեպատիտ`  

 սուբկլինիկական 

 ոչ դեղնուկային 

 դեղնուկային (ցիտոլիզի կամ խոլեստազի գերակշռումով) 

 

Սուր հեպատիտ B խոլեստատիկ համախտանիշով, ինչպես նաև հարաճող ձևերով`  

  կայծակնային (ֆուլմինանտ, չարորակ) 

 

 Ըստ հիվանդության ծանրության տարբերում են թեթև, միջին ծանրության և ծանր ձևեր: 

Վարակի քրոնիկ ձև` 

  քրոնիկ հեպատիտ B` ռեպլիկատիվ և ինտեգրատիվ փուլ, ակտիվության տարբեր 

աստիճաններ (կառուցվածքային, կլինիկո - բիոքիմիական) 

  լյարդի ցիռոզ 

  լյարդա - բջջային կարցինոմա 

 

 Մանիֆեստային ձևերից առավել հաճախ հանդիպում է սուր ցիկլիկ դեղնուկային ձևը 

ցիտոլիտիկ համախտանիշով: 

Առանձնացնում են հիվանդության հետևյալ շրջաններ` գաղտնի, նախադեղնուկային 

(պրոդրոմալ), դեղնուկային և ռեկոնվալեսցենցիայի:  
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Գաղտնի շրջանի տևողությունը կազմում է 50-180 օր: Նախադեղնուկայինը` 4-10 օր, հազվադեպ 

կարող է երկարել մինչև 3-4 շաբաթ, արտահայտվում է տարբեր ախտանիշներով: Սովորաբար 

ինտոքսիկացիան և դիսպեպտիկ գանգատներն արտահայտված են չափավոր: Հնարավոր է 

պրոդրոմալ շրջանի ասթենո-վեգետատիվ տարբերակ` արտահայտված ընդհանուր թուլությամբ, 

դյուրհոգնելիությամբ, տկարությամբ, քնկոտությամբ, գլխապտույտով: Հաճախ առաջանում են 

հոդացավեր, որոնք ուժեղանում են գիշերային ժամերին (պրոդրոմալ շրջանի արթրալգիկ 

տարբերակ): Հնարավոր է ուրտիկար ցան (եղնջացան) մաշկին: Դիտվում է ջերմային ռեակցիա, 

սակայն ավելի հազվադեպ, քան հեպատիտ A ժամանակ: 5-7% դեպքերում հեպատիտի առաջին 

նշանները համընկնում են մաշկային ծածկույթների դեղնության  հայտնվելու  հետ 

(նախադեղնուկային շրջանի լատենտ տարբերակ): Դեղնուկային շրջանի վերջում մեծանում են լյարդի 

և փայծաղի չափերը, դիտվում է մեզի մգացում և կղանքի գունազրկում: Մեզի լաբորատոր 

հետազոտության ժամանակ հայտնաբերում են ուրոբիլինոգեն, երբեմն լեղապիգմենտներ, արյան մեջ` 

ԱԼՏ ակտիվության բարձրացում և HBsAg:  

Դեղնուկային շրջանի տևողությունը 2-6 շաբաթ է` մի քանի օրից մինչև մի քանի ամիս 

տատանումներով: Սկզբում դեղնուկն առաջանում է սկլերաներում, բերանի լորձաթաղանթում, 

կարծր քիմքի և լեզվի սանձիկի հատվածում, ավելի ուշ դեղնում է մաշկը: Դեղնուկի 

ինտենսիվությունը սովորաբար համապատասխանում է հիվանդության ծանրությանը: 

Արտահայտված դեղնուկի ժամանակ հաճախ մաշկին հայտնաբերվում է հեմոռագիկ ցան: Այս 

շրջանում նկատվում են ինտոքսիկացիայի նշաններ` ընդհանուր թուլություն, դյուրհոգնելիություն, 

գլխացավ, մակերեսային քուն, ախորժակի անկում ընդհուպ մինչև անոռեքսիա ծանր ձևերի 

ժամանակ, սրտխառնոց, երբեմն` փսխում: Հիվանդներին անհանգստացնում է ծանրության զգացումն 

էպիգաստրալ շրջանում և աջ թուլակողում, հատկապես ուտելուց հետո: Կարող են դիտվել կտրուկ 

ցավեր լյարդի շրջանում, պայմանավորված պերիհեպատիտով, խոլանգիոհեպատիտով կամ սկսվող 

հեպատոդիստրոֆիայով: Մի շարք դեպքերում դիտվում է մաշկի քոր` կապված խոլեստատիկ 

կոմպոնենտի գումարմամբ: Ինտոքսիկացիայի համախտանիշի օրինաչափական ռեակցիան  

զարկերակային հիպերթենզիան է, սրտի տոների խլացումը և սիստոլիկ աղմուկը սրտի գագաթի 

շրջանում: Արտահայտված դեղնուկի ժամանակ առաջանում է բրադիկարդիա: 

Հիվանդների լեզուն սովորաբար պատված է սպիտակ կամ գորշ փառով: Որպես կանոն, 

հայտնաբերվում է հեպատոմեգալիա և հաճախ սպլենոմեգալիա, լյարդը շոշափելիս չափավոր ցավոտ 

է, կոնսիստենցիան` էլաստիկ կամ պնդացած, մակերեսը` հարթ: Լյարդի չափերի կրճատումն 

ավելացող դեղնուկի և ինտոքսիկացիայի ֆոնի վրա հաճախ վկայում է զարգացող սուր լյարդային 

անբավարարության մասին: Դեղնուկի անհետանալուց հետո լյարդի պահպանվող պինդ 

կոնսիստենցիան, սուր եզրը, կարող է վկայել հիվանդության քրոնիզացիայի մասին: Դեղնուկի 
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նվազումը սովորաբար ավելի երկարատև է,քան ավելացումը, ուղեկցվում է հիվանդների վիճակի 

աստիճանական լավացմամբ և լյարդի ֆունկցիոնալ ցուցանիշների վերականգնումով: Դեղնուկի 

հետզարգացման շրջանում հնարավոր է հիվանդության սրացում, որը կարող է ունենալ կլինիկական 

և/կամ բիոքիմիական դրսևորումներ: 

Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում (2-12 ամիս) հիվանդության հիմնական ախտանիշներն 

անհետանում են, սակայն երկարատև պահպանվում է ասթենո-վեգետատիվ համախտանիշը և 

դիսկոմֆորտի զգացումն աջ թուլակողում:  Հնարավոր է հիվանդության ախտադարձերի զարգացում  

բնորոշ կլինիկո-բիոքիմիական կամ բիոքիմիական արտահայտումներով:  

Հեպատիտ B թեթև ձևի ժամանակ դեղնուկը և ինտոքսիկացիան կարճատև են (10 օր), 

բիլիռուբինեմիան չի գերազանցում 85-100 մկմոլ/լ, դիսպրոտեինեմիան բնորոշ չէ: Հիվանդության 

միջին ծանրության ձևի ժամանակ չափավոր ինտոքսիկացիան և դեղնուկը պահպանվում է 2-3 

շաբաթ, բիլիռուբինի մակարդակն արյան մեջ մինչև  200 մկմոլ/լ , ԱԼՏ և լյարդի այլ ֆունկցիոնալ 

փորձերը կարգավորվում են 7-8 շաբաթվա ընթացքում:  

Հիվանդության ծանր ձևի ժամանակ ինտոքսիկացիայի համախտանիշն արտահայտված է 

ասթենիայի, գլխացավի, անոռեքսիայի, սրտխառնոցի և փսխումների ձևով: Հաճախ առաջանում են 

հեմոռագիկ համախտանիշի նշաններ` վառ շաֆրանի երանգով դեղնուկի հետ համակցված, կտրուկ 

խանգարվում են լյարդի ֆունկցիոնալ փորձերը: Հեպատիտ B չբարդացած ընթացքով ծանր ձևերը 

սովորաբար ավարտվում են առողջացումով 10-12 շաբաթ և ավելի անց:  

Խոլեստատիկ համախտանիշով սուր հեպատիտ B բնորոշվում է ցիտոլիզի նշաններով` 

արտահայտված ներլյարդային խոլեստազի հետ համակցված: Հեպատիտի բնորոշ 

արտահայտումների հետ մեկտեղ նկատվում է երկարատև պահպանվող խոլեստազ, որն ուղեկցվում է 

մաշկի քորով, կանգային բնույթի արտահայտված դեղնուկով, ախոլիկ կղանքով և մուգ մեզով: Ելքը 

սովորաբար բարենպաստ է, չնայած հիվանդության երկարատև ընթացքին: Ներլյարդային 

խոլեստազի զարգացման համար նախատրամադրող գործոն է հանդիսանում ալկոհոլի կամ 

հեպատոտոքսիկ դեղամիջոցների ընդունումը, հատկապես նախադեղնուկային շրջանում:  

Հեպատիտ B խոլեստատիկ ձևը զարգանում է հազվադեպ, այն անհրաժեշտ է տարբերակել 

մեխանիկական (օբտուրացիոն) դեղնուկից: Այս ձևն արտահայտվում է ներլյարդային խոլեստազի 

կլինիկական և բիոքիմիական ախտանիշերով, արտահայտված ցիտոլիզի բացակայութան դեպքում 

հնարավոր է քրոնիկ հեպատիտի զարգացում: Մի շարք դեպքերում դիտվում է ձգձգվող ընթացք, որի 

ժամանակ արտահայտված կլինիկո-բիոքիմիական ախտանիշերը պահպանվում են մինչև 6 ամիս, 

այս պարագայում մեծանում է վարակի քրոնիզացիայի ռիսկը:  

Բարդություններ 
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Սպառնալից բարդություն է հանդիսանում սուր լյարդային անբավարարությունը (ՍԼԱ) և սուր 

լյարդային  էնցեֆալոպաթիան: ՍԼԱ կլինիկական նկարագիրը բնորոշվում է պսիխո - նևրոլոգիական 

ախտանիշների (էնցեֆալոպաթիա), արտահայտված հեմոռագիկ համախտանիշի, զարկերակային 

հիպոթենզիայի, հաճախասրտության զարգացումով և հաճախ լյարդի չափերի զգալի փոքրացումով, 

բերանից «լյարդային հոտով»: Կախված նյարդաբանական խանգարումներից առանձնացնում են 

էնցեֆալոպաթիայի 4 փուլ` 

 պրեկոմա I (առաջին աստիճանի էնցեֆալոպաթիա) 

 պրեկոմա II (երկրորդ աստիճանի էնցեֆալոպաթիա) 

 կոմա (երրորդ աստիճանի էնցեֆալոպաթիա) 

  խորը կոմա առեֆլեքսիայով (չորորդ աստիճանի էնցեֆալոպաթիա) 

 

Այս փուլերի տևողությունը տարբեր է` մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր, քրոնիկ հեպատիտ B 

դեպքում` մի քանի շաբաթ:  

Պրեկոմա I փուլում նկատվում է քնի խանգարում (քնի ինվերսիա` քնկոտություն ցերեկը և 

անքնություն գիշերը, անհանգիստ քուն` վառ, մղձավանջային, ահազդու երազներով), էմոցիոնալ 

անկայունություն, էյֆորիա, գլխապտույտ, աչքերը փակելիս անդունդ ընկնելու զգացողություն, 

մտածողության դանդաղում, ձեռքերի և կոպերի թեթև տրեմոր, շարժումների կոորդինացիայի 

խանգարում: Նկատվում է դեղնության ավելացում և հեմոռագիկ համախտանիշ` մաշկի 

արյունազեղումներ, հեմոռագիկ ցան, քթային և այլ արյունահոսություններ: Պրեկոմայի կարևոր նշան 

է հանդիսանում կրկնվող փսխումն առանց պատճառի:  

Պրեկոմա II փուլում դիտվում է<<մշուշոտ>> գիտակցություն, ժամանակի և տարածության մեջ 

կողմնորոշման խանգարում, պսիխոմոտոր գրգռվածություն, որը փոխարինվում է քնկոտությամբ, 

ադինամիայով, դաստակների լայնաթափ տրեմորի ավելի արտահայտվածությամբ,լեզվի տրեմորով, 

հաճախասրտությամբ և բերանից «լյարդային հոտով»: Դիտվում է լյարդի չափերի փոքրացում, 

կոնսիստենցիան փափկում է, դառնում խմորանման, առաջանում է արտահայտված ցավոտություն 

շոշափելիս: Հարաճում է հեմոռագիկ համախտանիշը` մաշկի լայնատարած արյունազեղումներ, 

արյունահոսություն, փսխում «սուրճի նստվածքով»: Հնարավոր է մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացում` պայմանավորված լյարդի նեկրոզով կամ երկրորդային բակտերիալ վարակի 

միացմամբ: 

Կոմայի փուլը բնորոշվում է հիվանդի անգիտակից վիճակով, ուժեղ ազդակների նկատմամբ 

ռեակցիայի պահպանմամբ, պաթոլոգիական ռեֆլեքսների առաջացումով, ակամա միզարձակությամբ 

և դեֆեկացիայով: Սուր հեպատիտ B - ի ժամանակ հաճախ լյարդը պերկուտոր և պալպատոր չի 

որոշվում («դատարկ թուլակողի» ախտանիշ): 
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Խորը կոմայի փուլում դիտվում է գիտակցության բացարձակ կորուստ, ռեֆլեքսների 

բացակայություն: Էնցեֆալոպաթիան ախտորոշվում է էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի տվյալների 

օգնությամբ (ախտաբանական դելտա-ալիքների գրանցում): 

Սուր լյարդային անբավարարության զարգացման անբարենպաստ նշան է հանդիսանում 

հարաճող հիպերբիլիռուբինեմիան ի հաշիվ ազատ ֆրակցիայի, մինչդեռ ԱԼՏ ակտիվությունն իջնելու 

հակում ունի (բիլիրուբինա-ֆերմենտային դիսոցիացիա):Պրոթրոմբինի, պրոակցելերինի և 

մակարդման այլ գործոնների մակարդակի կտրուկ անկումը, ինչպես նաև հարաճող նեյտրոֆիլային 

լեյկոցիտոզը և թրոմբոցիտոպենիան խոսում են անբարենպաստ ելքի մասին: ՍԼԱ հեպատիտ B 

կայծակնային (ֆուլմինանտ) ձևի հիմնական արտահայտումն է: Սուր ձևը բնորոշվում է բուռն 

ընթացքով և հիվանդության առաջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում  մահվամբ`  կազմելով 0,5%: 

Հղիների մոտ հեպատիտ B-ն կարող է ընթանալ ծանր և հաճախ բարդանալ ՍԼԱ, հատկապես 3-

րդ եռամսյակում, որն ուղեկցվում է նորածինների պերինատալ կամ ինտրանատալ վարակումով, 

հատկապես, եթե մոր արյան մեջ առկա է HBsAg և HBeAg: Մինչև մեկ տարեկան երեխաների մոտ 

հիվանդությունը հաճախ ձեռք է բերում ծանր ընթացք և ունի անբարենպաստ ելք:  

Լյարդային անբավարարությունից բացի հեպատիտ B սպեցիֆիկ բարդություն է հանդիսանում 

զանգվածային հեմոռագիկ և այտուցա-ասցիտիկ համախտանիշը: Ոչ սպեցիֆիկ բարդություններից են 

սուպերինֆեկցիան (վիրուսային, բակտերիալ, պրոտոզոային, սնկային), էնդոգեն վարակի 

ակտիվացումը:  

Ելք 

Հիվանդների մեծամասնության մոտ ցիկլիկ ձևերն ավարտվում են առողջացումով (70-90%), այս 

դեպքերում կլինիկական առողջացումը տեղի է ունենում ավելի վաղ, քան մորֆոլոգիականը, ինչը 

պահանջում է ռեկոնվալեսցենտների դիսպանսերիզացում: Առողջացումը կարող է լինել լիարժեք և 

մնացորդային երևույթներով, հնարավոր են հիվանդության սրացումներ և ախտադարձեր: 

Պոստհեպատիտային համախտանիշը ներկայացված է ասթենո-վեգետատիվ համախտանիշով, 

լյարդի շրջանում դիսկոմֆորտի զգացողությամբ: Ռեկոնվալեսցենտների մոտ հաճախ նկատվում է 

լեղուղիների դիսկինեզիա և բորբոքային ախտահարումներ, հնարավոր է կայուն հեպատոմեգալիա 

հեպատոֆիբրոզի հետևանքով, Ժիլբերի համախտանիշի մանիֆեստացիա: 

Սուր հեպատիտ B դեպքում մահաբերությունը կազմում է մոտ 1% և պայմանավորված է ՍԼԱ, 

զանգվածային արյունահոսությունով, համակցված վարակներով: Հիվանդների 15% մոտ զարգանում է 

քրոնիկ հեպատիտ: 

Քրոնիկ հեպատիտ B իրենից ներկայացնում է դիֆուզ բորբոքային պրոցես լյարդում, 

սովորաբար ախտորոշվում է հիվանդության կլինիկո - բիոքիմիական արտահայտումների 

պահպանման դեպքում 6 ամիս և ավել: Որոշ հիվանդների մոտ առաջնային հետազոտման ժամանակ 
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հայտնաբերվում է նաև քրոնիկ հեպատիտի համար սպեցիֆիկ ախտանիշներ, ինչը պայմանավորված 

է հիվանդության սուր փուլի ջնջված և ոչ դեղնուկային ձևով: Քրոնիկ հեպատիտը հիմնականում 

ընթանում է սակավ ախտանիշներով  և հաճախ հայտնաբերվում է միայն լաբորատոր 

հետազոտությունների արդյունքում (ԱԼՏ ակտիվության բարձրացում, հեպատիտ B վիրուսի 

մարկերներ): Հիվանդության թաքնված սուբկլինիկական ընթացքը կարող է տևել մի քանի տարի: 

Առաջին արտահայտումները հաճախ համապատասխանում են ասթենո-վեգետատիվ 

համախտանիշին: Հիվանդները նշում են ընդհանուր թուլություն, դյուրհոգնելիություն, տկարություն, 

ինքնազգացողության վատացում պարբերաբար, քնի խանգարում, որը պայմանավորված լյարդային 

քրոնիկ անբավարարությամբ: Ավելի հազվադեպ առաջանում են դիսպեպտիկ խնդիրներ` ախորժակի 

անկում, ճարպոտ սննդի վատ յուրացում, սրտխառնոց, դիսկոմֆորտ էպիգաստրալ շրջանում և աջ 

թուլակողում: Դեղնուկ և մեզի մգացում հանդիպում է հազվադեպ: Կարևոր նշան է հանդիսանում 

լյարդի չափերի մեծացումը և պինդ կոնսիստենցիան, հազվադեպ հայտնաբերվում է փայծաղի 

մեծացում:  

Հիվանդության հարաճի դեպքում զարգանում են արտալյարդային նշաններ` 

տելեանգիեկտազիաներ («անոթային աստղիկներ» մաշկին), պալմար էրիթեմա (ափերի մաշկի 

կայուն կարմրություն): Հեմոռագիկ համախտանիշն արտահայտվում է մաշկի արյունազեղումներով, 

արյունահոսությունով լնդերից և քթից: Քրոնիկ հեպատիտ B հարաճի կլինիկական 

արտահայտումները կարող են պայմանավորված լինել աուտոիմուն մեխանիզմներով և ուղեկցվել 

արտալյարդային օրգանային և համակարգային ախտահարումներով (վասկուլիտ, գլոմերուլոնեֆրիտ, 

պոլիարթրիտ, սակավարյունություն, էնդոկրին խանգարումներ), համապատասխանել լյարդի ցիռոզի 

ձևավորման նշաններին (պորտալ հիպերթենզիա, այտուցա - ասցիտիկ համախտանիշ, 

հիպերսպլենիզմ):  

Քրոնիկ հեպատիտ B ժամանակ ախտաբանական պրոցեսի բնույթը և ընթացքը կախված է 

հարուցչի ռեպլիկատիվ ակտիվությունից, որի հետ կապված տարբերում են քրոնիկ հեպատիտ B` 

բարձր և ցածր ռեպլիկատիվ ակտիվությամբ: Արյան մեջ HBeAg շրջանառումը խոսում է վիրուսի 

շարունակվող ակտիվ ռեպլիկացիայի մասին: Հիվանդների արյան մեջ հայտնաբերվում է HBsAg, HBc 

IgM,  HBV ԴՆԹ: Ցածր ռեպլիկատիվ ակտիվությամբ քրոնիկ հեպատիտ B դեպքում արյան մեջ 

հայտնաբերում են HBsAg, հակա - HBe, HBc IgG: Այս դեպքերում ԱԼՏ նորմալ կամ նորմային մոտ 

ակտիվությունը թույլ է տալիս ախտորոշել քրոնիկ հեպատիտի ինտեգրատիվ ձևը: Վերջինս, որպես 

կանոն,  ունի բարորակ ընթացք: Ախտորոշումը հաստատվում է մորֆոլոգիորեն, hայտնաբերվում են 

դիստրոֆիկ փոփոխություններ լյարդում, ներբլթային լիմֆոիդ ինֆիլտրատներ և ֆիբրոզի 

բացակայություն: Հնարավոր է նաև հեպատոցելուլյար կարցինոմայի զարգացում: 
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Քրոնիկ վարակի տարբերակ կարող է հանդիսանալ HBsAg-կրությունը, որը բնորոշվում է արյան 

մեջ HBsAg երկարատև (6 ամսից ավել) հայտնաբերումով լյարդի ախտահարման կլինիկական, 

բիոքիմիական նշանների և HBV ԴՆԹ բացակայութան դեպքում: Հաճախ HBsAg-կիրների մոտ լյարդի 

հյուսվածքի  մորֆոլոգիական հետազոտությունը վկայում է ախտաբանական պրոցեսի ցածր 

ակտիվության, սուբկլինիկական ձևի և վարակի ինտեգրատիվ ձևի առկայության մասին:  

Քրոնիկ ռեպլիկատիվ հեպատիտ B հաճախ ընթանում է դանդաղ, սակայն անշեղ հարաճով 

(անընդհատ հարաճող տարբերակ) կամ կլինիկո-բիոքիմիական սրացումների և ռեմիսիաների 

հաջորդումով: Սովորաբար այս դեպքում հայտնաբերվում է ախտաբանական պրոցեսի չափավոր 

կամ արտահայտված ակտիվություն լյարդի հյուսվածքում: Սրացումների հաճախականության և 

արտահայտվածության, քրոնիկ HBV-վարակի հարաճի վրա էական ազդեցություն են թողնում 

լրացուցիչ այլ ազդակներ` ուղեկցող հիվանդություններ, սննդային չարաշահումներ, քրոնիկ 

ալկոհոլային ինտոքսիկացիա, թմրամոլություն, սուպերինֆեկցիա հեպատոտրոպ այլ վիրուսներով 

(C, D, A):  

Քրոնիկ հեպատիտ B սրացումն ուղեկցվում է ինտոքսիկացիայով (հիմնականում 

ասթենովեգետատիվ արտահայտումներով), չափավոր արտահայտված դեղնուկով, դիսպեպտիկ 

համախտանիշով, սուբֆեբրիլ տենդով, հեմոռագիկ համախտանիշով, արտալյարդային 

արտահայտումներով: 

Լաբորատոր տվյալները վկայում են լյարդի ֆունկցիոնալ անբավարարության մասին (ԱԼՏ 

ակտիվության, արյան մեջ բիլիրուբինի մակարդակի չափավոր բարձրացում, պրոթրոմբինային 

ինդեքսի իջեցում, դիսպրոտեինեմիա` ալբումինների և ընդհանուր սպիտակուցի մակարդակի 

իջեցումով, հիպոխոլեսթերինեմիա): Մեզենխիմալ-բորբոքային համախտանիշն արտահայտվում է 

զգալի արտահայտված հիպերգամմագլոբուլինեմիայով, թիմոլային փորձի և էՆԱ բարձրացումով: 

Հաճախ հայտնաբերվում է սակավարյունություն և թրոմբոցիտոպենիա:  

Քրոնիկ ռեպլիկատիվ հեպատիտ B 30-40% դեպքերը 10-20 տարի անց ավարտվում են լյարդի 

ցիռոզով և/կամ հեպատոցելուլյար կարցինոմայով: 

Լյարդի ցիռոզը կարող է երկարատև լինել կլինիկորեն կոմպենսացված և հայտնաբերվել միայն 

մորֆոլոգիական հետազոտությունների դեպքում: Ցիռոզը բնորոշվում է լյարդի պարենխիմային 

տարածուն ֆիբրոզով`  հանգուցավոր վերակառուցմամբ, բլթային կառուցվածքի խանգարումով և 

ներլյարդային անաստամոզների առաջացմամբ: Պրոցեսի հարաճին (որի արագությունը կարող է 

լինել տարբեր) զուգընթաց ավելանում է ասթենիկ, դիսպեպտիկ, հեմոռագիկ համախտանիշի, 

ինտոքսիկացիայի և դեղնուկի արտահայտվածությունը: Լյարդի ցիռոզի դեկոմպենսացված փուլի 

ընդհանուր արտահայտում է հանդիսանում նիհարումը, հորմոնալ խանգարումները և երկարատև 

սուբֆեբրիլիտետը: Առաջանում և ավելանում է այտուցա-ասցիտիկ համախտանիշը (սրունքների և 

ոտնաթաթերի այտուցվածություն, ասցիտ), պորտալ հիպերթենզիան, (որովայնի առաջային պատի, 
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կերակրափողի, ստամոքսի և ուղիղ աղու երակների վարիկոզ լայնացում), հիպերսպլենիզմը: 

Լաբորատոր տվյալներից ուշադրության արժանի է արտահայտված դիսպրոտեինեմիան, 

հիպերֆերմենտեմիան, հիպերբիլիրուբինեմիան, պրոթրոմբինային ինդեքսի իջեցումը, 

սակավարյունությունը, լեյկոցիտոզը և ԷՆԱ բարձրացումը: Արյան մեջ և լյարդի հյուսվածքում կարելի 

է հայտնաբերել HBV-վարակի մարկերներ: 

Հիվանդության անբարենպաստ ելքը կարող է պայմանավորված լինել ՍԼԱ զարգացումով, 

պորտալ հիպերտենզիայով և արյունահոսությամբ կերակրափողի վարիկոզ լայնացած երակներից, 

բակտերիալ վարակի միացումով (աղիքի ֆլեգմոնա), հեպատոկարցինոմայի ձևավորումով: 

Ելք 

Բարձր ակտիվությամբ ռեպլիկատիվ քրոնիկ հեպատիտ B և լյարդի ցիռոզի ժամանակ 

սովորաբար անբարենպաստ է: Քրոնիկ ինտեգրատիվ հեպատիտ B ժամանակ այն հիմնականում 

բարորակ է, սակայն 10-15% դեպքերում կարող է զարգանալ վարակի ռեպլիկատիվ փուլ: 

HBV-վարակի առումով հիպերէնդեմիկ տարածաշրջաններում (Աֆրիկա, Հարավ-Արևելյան 

Ասիա) լյարդի առաջնային քաղցկեղը` սոլիտար, հանգուցավոր կամ դիֆուզ պրոցեսի (լյարդի ցիռոզ-

քաղցկեղ) ձևով, կազմում է չարորակ նորագոյացությունների մոտավորապես 50%:  

Ախտորոշում 

Հեպատիտ B ախտորոշման գործում կարևոր նշանակություն ունի համաճարակային անամնեզը 

(բժշկական և ոչ բժշկական պարենտերալ միջամտություններ, շփում հիվանդների հետ գաղտնի 

շրջանին համապատասխանող ժամկետներում), կլինիկական, լաբորատոր (հիվանդությանը բնորոշ 

փուլայնության հայտնաբերումը և կլինիկո-բիոքիմիական համախտանիշները) և սպեցիֆիկ 

հետազոտման մեթոդների արդյունքները (սխեմա):  

ՊՀՌ, ԱՀԱՌ  և ավելի զգայուն մեթոդների` ՀԻԷՖ, ԻԱՌ և ԻՖԱ, օգնությամբ հիվանդների արյան 

մեջ հայտնաբերվում են հեպատիտ B - ի վիրուսի մարկերները: Սուր հեպատիտ B - ին բնորոշ է 

արյան շիճուկում HBsAg, anti-HBeAg և anti-HBc IgM հայտնաբերումը նախադեղնուկային և 

դեղնուկային շրջանի սկզբնական փուլում: Կլինիկական արտահայտումների հետզարգացման և 

ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում հայտնաբերվում են anti-HBe, anti-HBc IgG, ավելի ուշ` anti-HBs: HBsAg 

և HBeAg երկարատև շրջանառումը anti - HBe բացակայության դեպքում վկայում է վարակի 

քրոնիզացիայի մասին: 

Լյարդի հյուսվածքում իմունոֆլուորեսցենցիայի կամ էլեկտրոնային մանրադիտակով զննման 

դեպքում կարող են հայտնաբերվել HBV վիրիոններ, HBcAg և վիրուսի այլ անտիգեններ: Հեպատիտ B 

հիվանդների հետազոտման կարևորագույն մեթոդ է համարվում լյարդի պունկցիոն բիոպսիան, որը 

թույլ է տալիս հաստատել ախտաբանական պրոցեսի բնույթը և ուղղվածությունը: Ախտորոշիչ 
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նշանակություն ունի նաև ռադիոիզոտոպային սկանավորումը և լյարդի ուլտրաձայնային 

հետազոտությունը: 

Հեպատիտ B նախադեղնուկային շրջանում տարբերակում են գաստրոէնտերոլոգիական 

տարբեր հիվանդություններից, ռևմատիկ կամ այլ պոլիարթրիտներից: Ալերգոզներից, դեղնուկային 

շրջանում` լեպտոսպիրոզից, իերսինիոզից, պսևդոտուբերկուլոզից, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզից, 

սեպսիսից, հեմոլիտիկ և օբտուրացիոն դեղնուկներից: 

Հեպատիտ B տարբերակիչ ախտորոշումը լյարդի տոքսիկ ախտահարումներից հետ 

(ալկոհոլային, դեղորայքային) բարդ է և հիմնված անամնեստիկ տվյալների վրա (շփում թույնի, 

նեֆրոպաթիայի երևույթների օրինաչափական առկայությունը լյարդի ֆունկցիոնալ 

անբավարարության նշանների հետ մեկտեղ): Լյարդի դեղորայքային ախտահարումները (ПАСК, 

ГИНК, էթիոնամիդ և հակատուբերկուլոզային այլ դեղամիջոցներ, անաբոլիկ հորմոններ «մեծ 

տրանկվիլիզատորներ», տետրացիկլին և այլն) դիտվում են բարձր դեղաչափերի կիրառման, 

երկարատև ընդունման, ինչպես նաև անհատական դժվար տանելիության դեպքում: 

Բուժում 

Հեպատիտ B, ինչպես նաև այլ հեպատիտների, բուժման հիմք ծառայում է շարժական և դիետիկ 

խնայող ռեժիմը, որը բավական է հիվանդության թեթև ձևերով անձանց մեծ մասի համար: Միջին 

ծանրության ձևերի դեպքում անցկացնում են դեզինտոքսիկացիա հեղուկի առատ ընդունման ձևով, 

էնտերոսորբենտների կիրառումով, գլյուկոզայի, Ռինգերի լուծույթների ներարկումով: Լրացուցիչ 

կիրառում են մեթաբոլիղմը ակտիվացնող միջոցներ (ասկորբինաթթու, B խմբի վիտամիններ և 

ճարպալույծ վիտամիններ` E, A), ռիբոքսին: Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում նշանակում են 

հեպատոպրոտեկտորներ (կարսիլ, լեգալոն, սիլիբոր), էսենցիալե: 

Առավել ուշադրություն է պահանջում ծանր ձևերով հիվանդների բուժումը: Այսպիսի դեպքերում 

մեծացնում են դեզինտոքսիկացիոն միջոցների ծավալը (մինչև 3լ/օրը): Բազիսային ինֆուզիոն 

բուժման հետ մեկտեղ նշանակում են գլյուկոկորտիկոիդներ, սովորաբար պրեդնիզոլոն 60-120մգ 

դեղաչափով, պրոտեազների ինհիբիտորներ (կոնտրիկալ), սպազմոլիտիկներ, միզամուղներ, 

ազդեցության լայն սպեկտրով հակաբիոտիկներ ` երկրորդային բակտերիալ վարակի կանխման 

նպատակով:  

Հեպատիտ B ՍԼԱ նշանների առկայության դեպքում անցկացնում են ինտենսիվ բուժում 

մասնագիտացված բաժանմունքում: Հիվանդները մանրակրկիտ խնամքի և բիոքիմիական 

հոմեոստազի հիմնական ցուցանիշների մշտական մոնիտորինգի (հսկողության) կարիք ունեն: 

Բազիսային պաթոգենետիկ բուժումն ուղղված է լյարդի խանգարված ֆունկցիաների 

վերականգնմանը սուր լյարդային անբավարարության պայմաններում: Կատարում են մասիվ 

դեզինտոքսիկացիոն բուժում ինֆուզիոն հեղուկների մեծ ծավալի ներմուծումամբ և խթանված 
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դիուրեզի միջոցով (կառավարվող հեմոդիլյուցիայի մեթոդ): Նշանակում են պրոտեազների 

ինհիբիտորներ, ալբումինի լուծույթ, արյան պլազմա, թթվա-հիմնային և էլեկտրոլիտային հաշվեկշռի 

կարգավորման միջոցներ: Կիրառում են պաթոգենետիկ միջոցներ` ցիտոքրոմ C, լևոդոպա, 

հեպաստերիլ: Լրացուցիչ օգտագործում են պլազմոֆերեզ` պլազմայի մասնակի փոխարինումով, 

հեմոսորբցիա, լիմֆոսորբցիա, դոնորական արյան փոխներարկում, հիպերբարիկ օքսիգենացիա: 

Ֆուլմինանտ ձևի ժամանակ, երբ զարգանում է լյարդային կոմա, խորհուրդ է տրվում 

հակավիրուսային պրեպարատների նշանակում` նուկլեոտիդների անալոգներ (լամիվուդին, 

էնտեկավիր, տենոֆովիր): 

Քրոնիկ հեպատիտ B բուժման գործում առկա է դրական արդյունք հակավիրուսային 

քիմիոպրեպարատների և պեգիլացված α-ինտերֆերոնի ռեկոմբինանտ պրեպարատների (ռեաֆերոն, 

ռեալդիրոն, ինտրոն A, ռոֆերոն, պեգինտրոն) նշանակման հետևանքով: Էթիոտրոպ բուժում 

նշանակում են նաև հեպատիտ B ձգձգվող ընթացքի դեպքում: 

Քրոնիկ հեպատիտի ժամանակ կիրառում են պաթոգենետիկ միջոցներ, ինչպես և սուր 

հեպատիտ B դեպքում, որն ուղղված է լյարդի խանգարված ֆունկցիաների վերականգնմանը և 

կարգավորմանը:Վերջիններս ծավալը և որակը կախված է քրոնիկ հեպատիտ B - ի 

դեկոմպենսացիայի աստիճանից: 

Աուտոիմուն կոմպոնենտով քրոնիկ հեպատիտ B դեպքում նշանակում են իմունոսուպրեսիվ 

բուժում, որը ներառում է պրեդնիզոլոն, ազատիոպրին (իմուրան), խինգամին, ցուցումների դեպքում 

դրանք համակցում են: Բացի այդ կիրառվում է էքստրակորպորալ հեմոկորեկցիա բազիսային 

պաթոգենետիկ բուժման ֆոնի վրա:  

Կանխարգելումը ներառում է միջոցառումների կոմպլեքս, որի նպատակն է վարակի աղբյուրի 

հայտնաբերումը և հեմոկոնտակտային վարակման կանխումը, ինչպես նաև վակցինո- և 

շճապրոֆիլակտիկա:  

Հեպատիտ B - ի յատրոգեն փոխանցման կանխարգելման նպատակով անցկացնում են 

հսկողություն դոնորական արյան և դրա պատրաստուկների նկատմամբ, կիրառում են միանվագ 

օգտագործման գործիքներ պարենտերալ միջամտությունների համար, մանրակրկիտ 

վարակազերծում են բազմանվագ օգտագործման գործիքները, կիրառում են ձեռնոցներ պարենտերալ 

յուրաքանչյուր միջամտության ժամանակ, այդ թվում ատամնաբուժական, ինչպես նաև արյան 

նմուշների հետ աշխատելիս: 

Բարձր ռիսկի կոնտինգենտի (HBsAg-դրական մայրերից ծնված երեխաները, հեմոֆիլիայով 

հիվանդները, հեմոդիալիզի կենտրոններրի հիվանդները և աշխատակազմը, բուժաշխատողները, 

թմրամոլները) ակտիվ իմունիզացիայի նպատակով կիրառում են տարբեր գենա - ինժեներային 

պատվաստանյութեր (Engerix B, H-B-Vax), որոնք սովորաբար ներարկում են եռակի (ըստ սխեմայի` 6 



 

200 

 

ամիս): Պրոտեկտիվ (պաշտպանողական) արդյունքը պահպանվում է 5-10 տարի: Ռեվակցինացիա 

կատարում են 7 տարի անց: Շատ երկրներում պատվաստման մեջ ընդգրկում են բոլոր երեխաներին` 

ըստ պատվաստումների օրացույցի: 

Պասիվ իմունիզացիայի նպատակով անհապաղ ցուցումների դեպքում միանվագ կիրառում են 

(մասնագիտական վարակման դեպքում) հիպերիմունային իմունոգլոբուլին հեպատիտ B դեմ (HBIG, 

Антигеп), որն արդյունավետ է հավանական վարակումից հետո 48 ժամվա ընթացքում (ոչ ուշ) 

ներարկելու դեպքում, հետագա պատվաստման անցկացմամբ: 

Դիսպանսերիզացում 

Ապաքինվածների առաջին զննումը կատարում է բուժող բժիշկը` դուրս գրվելուց ոչ ուշ, քան 1 

ամիս անձ: Եթե որևէ շեղում (կլինիկական և լաբորատոր) չի հայտնաբերվում, ապա հետագա 

հսկողությունն իրականացնում է պոլիկլինիկայի վարակաբանը, դուրս գրվելուց 3, 6, 9 և 12 ամիս 

հետո: Եթե առաջին զննման ժամանակ նորմայից որևէ շեղում է հայտնաբերվում, հետագայում ամիսը 

մեկ անգամ հսկողությունն իրականացնում է ստացիոնարի բուժող բժիշկը: 

Երեխաների համար սահմանված են նույն ժամկետները, բայց, ի տարբերություն մեծերի, նրանց 

հսկողությունը բոլոր ժամկետներում իրականացվում է ստացիոնարի բուժող բժշկի կողմից, 

ամբուլատոր պայմաններում: 

Դիսպանսեր հսկողության ժամանակ նախատեսվում է` 

 կլինիկական զննում (գանգատներ, լյարդի և փայծաղի չափերը և այլն) 

 լաբորատոր հետազոտություններ (բիլիռուբինի քանակը, ԱԼՏ ակտիվությունը, սուլեմային և 

թիմոլային փորձերի ցուցանիշներն արյան շիճուկում, HBsAg, հակա-HBcAg, anti-HBs 

առկայությունը) 

 

Եթե առաջին զննման արդյունքում հիվանդի մոտ հայտնաբերվում է որևէ շեղում, ապա 

հսկողությունն իրականացվում է ամիսը 1 անգամ բուժող բժշկի կողմից, ամբուլատոր պայմաններում: 

Բոլոր ապաքինվածները մեկ տարվա ընթացքում ազատվում են ծանր ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածությունից, հեպատոտոքսիկ նյութերի հետ շփումից, սպորտով զբաղվելուց, 

պրոֆիլակտիկ պատվաստումից (բացառությամբ կատաղության, փայտացման և դիֆթերիայի): 

Հակացուցված են հեպատոտոքսիկ դեղամիջոցները, ալկոհոլը, պլանային վիրահատությունները: 

Կանանց ցանկալի է խուսափել հղիությունից առաջիկա 1 տարվա ընթացքում: Եթե հայտնաբերվում 

են հեպատիտի քրոնիկ ընթացքի նշաններ, ապա ապաքինվածները պետք է ենթարկվեն ստացիոնար 

հետազոտման և բուժման: Դիսպանսեր հսկողությունից հանվում են լրիվ առողջացածները, 

լաբորատոր հետազոտության նորմալ տվյալներով, HBsAg նկատմամբ արյան կրկնակի բացասական 

պատասխանից հետո (10 օր ընդմիջումով): 
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Եթե քրոնիկ հեպատիտի բացակայության պայմաններում հայտնաբերվում է կայուն HBsAg-

միա, ապա այդ անձիք պետք է հետազոտվեն ստացիոնար պայմաններում` լյարդի ախտահարման 

բնույթը ճշտելու համար: Հետագայում HBsAg-կիրները ենթարկվում են լաբորատոր հետազոտության 

ըստ կլինիկական և համաճարակաբանական ցուցումների: Այդ անձանց ամբուլատոր քարտի վրա 

արվում է համապատասխան դրոշմ 7, որպես ուղեկցող ախտորոշում, գրանցվում բոլոր 

փաստաթղթերի վրա: Քրոնիկ հեպատիտների դիսպանսեր հսկողությունն իրականացվում է 

եռամսյակը 1 անգամ, լյարդի ցիռոզի ժամանակ` ամիսը մեկ անգամ: Մեծ նշանակություն ունի այդ 

հիվանդների աշխատանքային ռեժիմի ճիշտ կազմակերպումը: Նրանց աշխատանքը չպետք է 

կապված լինի թունավոր նյութերի, երկարատև գործուղումների, գիշերային հերթապահությունների, 

ծանր ֆիզիկական լարումների հետ: Այն անձինք, ովքեր հիվանդացել են վիրուսային հեպատիտ B, 

տառապում են քրոնիկ հեպատիտով, HBsAg-կիրները, ինչպես նաև վերը նշվածների հետ շփում 

ունեցողներն իրավունք չունեն դոնոր դառնալու: 

 

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ  A 

Հոմանիշներ`  ինֆեկցիոն, էպիդեմիկ հեպատիտ, Բոտկինի հիվանդություն: 

Հեպատիտ A (Hepatitis A) սուր ցիկլիկ վիրուսային ինֆեկցիա է, հարուցչի ֆեկալ-օրալ 

փոխանցման մեխանիզմով,  բնորոշվում է լյարդի ֆունկցիայի խանգարումով և հաճախ դեղնուկով:  

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչն էնտերովիրուս է, պատկանում է Enterovirus ցեղին, Picornaviridae ընտանիքին: Հայտնի 

է 7 գենոտիպ: Այն ՌՆԹ պարունակող վիրուս է, որի տրամագիծը 28 նմ է:  

Հարուցիչը կայուն է արտաքին միջավայրում:Սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում 

կարող է պահպանվել մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս, իսկ 40C` մի քանի ամսից մինչև մի 

քանի տարի: Վիրուսը եռացնելիս ոչնչանում է 5 րոպեի ընթացքում, զգայուն է ֆորմալինի և 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ստանդարտ ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ 

(քլորամինի 1գ/լ խտությունը սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում  ոչնչացնում է վիրուսը 15 

րոպեում):  

Համաճարակաբանություն 

Հեպատիտ A անթրոպոնոզ աղիքային ինֆեկցիա է: Վարակի աղբյուր են հանդիսանում 

մանիֆեստային և սուբկլինիկական ձևերով հիվանդները: Վիրուսի արտազատումը հիվանդների 

կղանքով սովորաբար տևում է 2-3 շաբաթ և սկսվում գաղտնի շրջանի վերջում, ինտենսիվ 

շարունակվում է ամբողջ պրոդրոմալ շրջանում (նախադեղնուկային) և պահպանվում դեղնուկի 

(հիվանդության ծաղկման շրջանում) առաջին օրերին: Հայտնի են ավելի երկարատև 

վիրուսակրության դեպքեր: Առավել կարևոր համաճարակաբանական նշանակություն ունեն 
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հեպատիտ A ինապարանտ, ջնջված, ոչ դեղնուկային ձևերով հիվանդները, որոնց թիվը կարող է շատ 

անգամ գերակշռել դեղնուկային ձևով հիվանդների թիվը: Փոխանցման ֆեկալ - օրալ մեխանիզմն 

իրականանում է ջրային, սննդային, կենցաղ-կոնտակտային ուղիով: Յուրահատուկ նշանակություն 

ունի հիվանդության փոխանցման ջրային ուղին, որն ապահովում է վարակի համաճարակային 

բռնկումներ: Ջրային խոշոր բռնկումների և համաճարակների պատճառը ջրամատակարարման 

համար նախատեսված ջրամբարների արտաթորանքներով աղտոտումն է: Շատ երկրներում 

հեպատիտ A բարձր հիվանդացությունն անմիջականորեն կապված է համաճարակաբանական 

առումով անվտանգ ջրի սակավության հետ: 

Վարակի փոխանցման կենցաղ-կոնտակտային ուղին պայմանավորված է սանիտարական 

կուլտուրայի ցածր մակարդակով և հաճախ առկա է մանկական կոլեկտիվներում: Հեպատիտ A 

պատկանում է «կեղտոտ ձեռքերի» հիվանդություններին: Վարակումը կարող է տեղի ունենալ 

վարակված  կենցաղային առարկաների և խաղալիքների միջոցով:  

Գրանցվում են հիվանդության խմբակային դեպքեր, կապված վարակի սննդային փոխանցման 

ուղու հետ: Այս դեպքում վարակումը հնարավոր է նախապես ջերմային մշակման չենթարկված կամ 

աղտոտված պատրաստի սննդամթերքի օգտագործման հետ: Որպես վարակի աղբյուր կարևոր 

նշանակություն ունեն սնունդ պատրաստող կամ պարենային ապրանքների սպառումով զբաղվող 

անձինք:  

Ընկալունակությունը հեպատիտ A նկատմամբ համընդհանուր է: Առավել հաճախ 

հիվանդանում են մեկ տարեկանից բարձր երեխաները (հատկապես 3-12 տարեկան, կազմակերպված 

կոլեկտիվներում) և երիտասարդները: Մինչև մեկ տարեկան երեխաները քիչ ընկալունակ են 

հիվանդության նկատմամբ, քանի որ նրանք ունեն մորից ստացած պասիվ իմունիտետ: 30-35 

տարեկանից բարձր մարդկանց մեծմասի մոտ հայնտնաբերվում է հեպատիտ A նկատմամբ ակտիվ 

իմունիտետ, իսկ դոնորների 60-97% մոտ առկա են հակամարմիններ վիրուսի նկատմամբ (anti-HAV 

IgG):  

Հեպատիտ A բնորոշ է հիվանդացության սեզոնային աճ ամռանը և աշնանը: Հիվանդության լայն 

տարածումը բերում է իմունային բնակչության ստվար խավի ձևավորման, ինչով պայմանավորված է 

հիվանդացության պարբերականությունը: Նկատվում է հիվանդացության աճ 5-20 տարի անց: 

Վարակը գրանցվում է ինչպես բռնկումների և խոշոր համաճարակների, այնպես էլ սպորադիկ 

դեպքերի ձևով: Հեպատիտ A հանդիպում է գրեթե ամենուրեք և պատկանում աշխարհում առավել 

տարածված աղիքային ինֆեկցիաներին: Հիվանդացության առավելագույն մակարդակը գրանցվում է 

Աֆրիակայի, Ասիայի, Լատինական Ամերիկայի  երկրներում` պայմանավորված  բնակչության 

կյանքի պայմանների և ցածր սանիտարական կուլտուրայի հետ: Հնարավոր է հեպատիտ A ներկրում 

համաճարակաբանական առումով բարենպաստ երկրներ հիպերէնդեմիկ տարածաշրջաններ մեկնած 

անձանց միջոցով:  



 

203 

 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Հեպատիտ A բարորակ ցիկլիկ վարակ է, որն ընթանում է փուլերի և շրջանների հերթափոխով: 

Մարդու օրգանիզմ ներթափանցելուց հետո տեղի է ունենում բարակ աղիքի լորձաթաղանթի 

էպիթելում և միջընդերային ավշային հանգույցներում վիրուսի առաջնային ռեպլիկացիա: Այնուհետև 

վիրուսը թափանցում է արյան մեջ: Վիրուսեմիան ուղեկցվում է հիվանդության սկզբնական շրջանի 

հետ (պրոդրոմալ) ինտոքսիկացիայի համախտանիշի առաջացումով և լյարդում հարուցչի 

սերմնացրմամբ: Վիրուսի թափանցումը հեպատոցիտներ և դրա ռեպլիկացիան բերում է 

բջջաթաղանթների գործունեության և ներբջջային նյութափոխանակության խանգարման` ցիտոլիզի և 

լյարդային բջիջների դիստրոֆիայի զարգացմամբ: Վիրուսի ուղղակի ցիտոպաթիկ ազդեցության հետ 

մեկտեղ հեպատոցիտների ախտահարման մեջ նշանակություն ունեն նաև իմունային մեխանիզմները: 

Բորբոքային և նեկրոբիոտիկ փոփոխություններ հիմնականում զարգանում են լյարդային 

բլթակների պերիպորտալ զոնաներում և պորտալ ուղիներում: Մորֆոլոգիական հետազոտության 

ժամանակ հայտնաբերում են հեպատոցիտների տարբեր աստիճանի դիստրոֆիա և դրանց ֆոկալ 

մեռուկացում (հեպատիտ A դեպքում լյարդային հյուսվածքի մեռուկացման ծավալը սահմանափակ է), 

աստղաձև էնդոթելիոցիտների (Կուպֆերի բջիջներ) պրոլիֆերացիա և ակտիվացում, լիմֆո-

մոնոցիտար ինֆիլտրացիա:  

Լյարդային բջիջների մորֆոլոգիական փոփոխությունների արդյունքում զարգանում են բնորոշ 

կլինիկա-բիոքիմիական համախտանիշներ` ցիտոլիտիկ, մեզենխիմալ-բորբոքային և խոլեստատիկ: 

Ախտահարված հեպատոցիտներից վիրուսը լեղու հետ անցնում է աղիներ և օրգանիզմից 

արտազատվում կղանքով:  

Վարակն ունի ինքնալավացող բնույթ, ուղեկցվում է լյարդի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ 

դարձելի փոփոխություններով: Հեպատիտ A վիրուսն օժտված է բարձր իմունոգենությամբ: Արագ և 

հզոր իմունային պատասխանը պաշարում է հարուցչի ռեպլիկացիան և դադարեցնում  դրանց 

տարածումը չվարակված հեպատոցիտների վրա: Լիմֆոցիտների սպեցիֆիկ սենսիբիլիզացիայի 

հետևանքով տեղի է ունենում վարակված հեպատոցիտների հակամարմիններով միջնորդված լիզիս 

(քայքայում) բնական կիլերների միջոցով, ինչը բերում է հարուցչի էլիմինացիայի:  

Հումորալ իմունային պատասխանը բնորոշվում է հեպատիտ A վիրուսի նկատմամբ 

հակամարմինների (anti-HAV) վաղ արտադրումով: Գաղտնի շրջանի վերջում, պրոդրոմալ և 

հիվանդության ծաղկման շրջանի սկզբում հայտնաբերվում է anti-HAV IgM տիտրի աճ: Ծաղկման 

շրջանում դեղնուկի ի հայտ գալուց հետո, որպես կանոն, տեղի է ունենում օրգանիզմի ձերբազատում 

վիրուսից և ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում հայտնաբերվում են anti-HAV IgG, որոնք տարած 

հեպատիտից հետո շարունակվում են հայտնաբերվել շատ տարիներ անց: Ձևավորված իմունիտետը 

կայուն է: 



 

204 

 

Վարակի քրոնիկ ընթացք և վիրուսակրություն հեպատիտ A ժամանակ չի գրանցվել: 

Վիրուսային հեպատիտ A հարաճուն կամ կայծակնային ձևերը կապված են համակցված վիրուսային 

վարակի (HBV, HCV, ադենովիրուսներ, հերպեսվիրուսներ) և լրացուցիչ գործոնների ազդեցության 

հետ (տոքսիկ ախտահարումներ, իմունային համակարգի դեֆեկտներ): 

Կլինիկական նկարագիր 

Հեպատիտ A բնորոշվում է կլինիկական նկարագրի պոլիմորֆիզմով (բազմազանությամբ): 

Տարբերում են հիվանդության ինապարանտ (սուբկլինիկական) և մանիֆեստային ձևեր (ջնջված, ոչ 

դեղնուկային, դեղնուկային), ըստ ծանրության` թեթև, միջին ծանրության և ծանր ձևեր: Ըստ ընթացքի 

առանձնացնում են սուր և ձգձգվող ձևեր:  

Հեպատիտ A դեպքում հիմնականում զարգանում է ինապարանտ ձևը, որի հայտնաբերումը 

դժվար է և հիմնված լաբորատոր հետազոտությունների տվյալների վրա:  

Հիվանդության մանիֆեստային ձևերի ժամանակ առանձնացնում են հետևյալ շրջանները` 

գաղտնի, նախադեղնուկային (պրոդրոմալ), ծաղկման (դեղնուկային) և ռեկոնվալեսցենցիայի:  

Գաղտնի շրջանը հիմնականում կազմում է 21-28 օր (հնարավոր է 7-50 օր): 

Պրոդրոմալ շրջանը միջինը տևում է 5-7 օր և բնորոշվում բազմազան կլինիկական նշաններով: 

Ըստ առաջատար համախտանիշի առանձնացնում են շրջանի մի քանի տարբերակ` գրիպանման 

(տենդային), դիսպեպտիկ, ասթենո-վեգետատիվ և խառը: Առավել հաճախ հեպատիտ A - ի դեպքում 

հանդիպում է պրոդրոմալ շրջանի տենդային տարբերակը` դիսպեպտիկ գանգատներով: 

Հիվանդությունը սկսվում է սուր` մարմնի ջերմության բարձրացումով մինչև 38-390C, որը 

պահպանվում է մինչև 3 օր: Հիվանդներին անհանգստացնում է ընդհանուր թուլությունը, գլխացավը, 

մարմնի ջարդվածությունը, հնարավոր են վերին շնչուղիների բորբոքման չափավոր արտահայտված 

նշաններ, ինչպես սուր շնչառական հիվանդության ժամանակ: Այս դեպքում հիվանդները 

հիմնականում նշում են ախորժակի անկում կամ բացակայություն, դիսկոմֆորտ և ծանրության 

զգացում էպիգաստրալ շրջանում: Նախադեղնուկային շրջանի դիսպեպտիկ տարբերակի ժամանակ 

առաջանում են տարբեր արտահայտվածության ցավեր էպիգաստրալ շրջանում և աջ թուլակողում, 

սրտխառնոց և փսխում:  

Ասթենո - վեգետատիվ համախտանիշն ուղեկցվում է արտահայտված ընդհանուր թուլությամբ, 

դյուրհոգնելիությամբ, աշխատունակության իջեցումով, քնկոտությամբ, գլխապտույտով: 2-4 օր անց 

փոխվում է մեզի գույնը, այն դառնում է մուգ շագանակագույն, թունդ թեյի գույնի: Նախադեղնուկային 

շրջանի վերջում կղանքը սովորաբար գունազրկվում է (ախոլիա)` ձեռք բերելով սպիտակ կավի գույն, 

կարող է լինել չձևավորված: Այս շրջանում հիվանդին զննելիս հայտնաբերվում է հիվանդության 

կարևոր ախտորոշիչ նշան` լյարդի չափերի մեծացում, որի շոշափումը կարող է լինել ցավոտ: Երբեմն 

արդեն այս շրջանում նկատվում է փայծաղի մեծացում:  
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Ծաղկման շրջանը տևում է միջինը 2-3 շաբաթ (10-60 օր): Հիվանդության նկարագիրն առավել 

արտահայտված է հիվանդության միջին ծանրության ձևի ժամանակ, որը սովորաբար ընթանում է 

դեղնուկով: Որպես կանոն, դեղնուկի առաջացումն ուղեկցվում է հիվանդների ինքնազգացողության 

զգալի լավացմամբ` մարմնի ջերմության կարգավորումով, գլխացավի թուլացմամբ կամ 

անհետացմամբ և ինտոքսիկացիայի նվազմամբ, որը հանդիսանում է հեպատիտ A կարևոր 

ախտորոշիչ նշան: Հիվանդության ծաղկման շրջանում պահպանվում է ընդհանուր թուլություն, 

ասթենիա, որոնց արտահայտվածությունը և երկարատևությունը կախված է հիվանդության 

ծանրությունից: Ծանր ձևերով հիվանդների մոտ դեղնուկային շրջանում պահպանվում են 

դիսպեպտիկ երևույթները: Բնորոշ են ծանրության և փքվածության զգացում էպիգաստրալ շրջանում 

և աջ թուլակողում, որոնք ուժեղանում են ուտելուց հետո, սրտխառնոց, հազվադեպ` փսխում:  

Դեղնուկային շրջանում տարբերում են դեղնուկի ավելացման, առավելագույն զարգացման և 

հետզարգացման փուլեր: Դեղնուկն առաջին հերթին նկատվում է բերանի լորձաթաղանթին (լեզվի 

սանձիկին, կարծր քիմքին) և սկլերաներին, հետագայում` մաշկին: Սովորաբար դեղնուկի 

արտահայտվածությունը համապատասխանում է հիվանդության ծանրությանը: Ծանր ձևերի 

ժամանակ դեղնուկը ձեռք է բերում շաֆրանի երանգ: 

Հիվանդի զննման ժամանակ ուշադրություն են գրավում բրադիկարդիայի և հիպոթենզիայի 

հակումը, սրտի տոների խլացումը: Լեզուն պատված է սպիտակ կամ դեղնավուն փառով: Լյարդի 

չափերը մեծացած են, եզրը ցավոտ և կլոր, հնարավոր է ոչ արտահայտված սպլենոմեգալիա: Այս 

շրջանում առավել արտահայտված են մեզի մգացումը և կղանքի գունազրկումը:  

Դեղնուկի հետզարգացման փուլը սովորաբար ընթանում է ավելի դանդաղ, քան ավելացման 

փուլը, բնորոշվում է հիվանդության նշանների աստիճանական անհետացումով: Դեղնուկի 

անհետացումով սկսվում է ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանը, որի տևողությունը բավական տատանվում է 

(1 ամսից մինչև 1 տարի): Այս շրջանում վերականգնվում է ախորժակը, պակասում ասթենո-

վեգետատիվ ախտանիշները, կարգավորվում են լյարդի չափերը և լյարդային ֆունկցիոնալ փորձերը:  

Հեպատիտ A ոչ դեղնուկային և ջնջված ձևերն ընթանում են թեթև, թույլ արտահայտված 

ախտանիշներով: Այս դեպքում կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն ունի հեպատոմեգալիայի 

հայտնաբերումը և լաբորատոր ախտորոշման մեթոդները: 

Հիվանդների 6-10% մոտ հիվանդությունը ձեռք է բերում ձգձգվող ընթացք մի քանի ամիս 

տևողությամբ, որը բնորոշվում է կլինիկո-լաբորատոր ցուցանիշների միապաղաղ դինամիկայով: 

Որպես կանոն, հեպատիտ A ձգձգվող ընթացքն ավարտվում է առողջացումով:  

Բարդություններին են վերագրում հիվանդության սրացումը և ախտադարձը: 

Ախտանիշների հետզարգացման փուլում որոշ հիվանդների մոտ դիտվում է սրացում` 

հիվանդության կլինիկական և/կամ բիոքիմիական տվյալների շեղումներով:  
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Ախտադարձերն առաջանում են ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում կլինիկական առողջացումից և 

լյարդային փորձերի նորմալացումից 1–6 ամիս անց, բնորոշվում են հիվանդության կլինիկական և 

բիոքիմիական նշանների վերադարձով: Հեպատիտ A  -ի ձգձգվող ընթացքը, սրացումները և 

ախտադարձերը պահանջում են հսկողություն և մորֆոլոգիական հետազոտություն` հնարավոր 

համակցված վարակի ժխտման նպատակով (HBV, HCV): 

Մի շարք հիվանդների մոտ նշված հիվանդություններից բացի կարող են առաջանալ 

լեղուղիների ախտահարման նշաններ (դիսկինեզիաներ, բորբոքային պրոցեսներ):  

Հեպատիտ A հիվանդների 90% մոտ դիտվում է լիարժեք առողջացում: Մնացած դեպքերում 

նկատվում են մնացորդային երևույթներ հեպատոֆիբրոզի, ասթենո - վեգետատիվ 

(պոստհեպատիտային) համախտանիշի ձևով: Հիվանդությունը կարող է բերել Ժիլբերի 

համախտանիշի (ժառանգական պիգմենտային հեպատոզ) արտահայտմանն արյան շիճուկում ազատ 

բիլիրուբինի մակարդակի բարձրացմամբ:  

Ելքը բարենպաստ է: Մահաբերությունը չի գերազանցում 0,04%: 

Ախտորոշում 

Հիվանդությունն ախտորոշելիս հաշվի են առնում համաճարակաբանական տվյալները 

(հիվանդության զարգացումը հեպատիտ A հիվանդների հետ շփումից հետո կամ հեպատիտ A 

առումով անբարենպաստ տարածաշրջանում գտնվելը գաղտնի շրջանին համապատասխան 

ժամանակահատվածում), կլինիկական արտահայտումները (ցիկլիկ ընթացքը` բնորոշ 

համախտանիշների զարգացումով, ներառելով դեղնուկը) և լաբորատոր հետազոտությունների 

արդյունքները: Կարևոր օբյեկտիվ նշան է հանդիսանում հեպատոմեգալիան, որը հայտնաբերվում է 

արդեն նախադեղնուկային շրջանում:  

Հեպատիտի մասին վկայող առավել կայուն լաբորատոր ցուցանիշ է ԱԼՏ  ակտիվության 

բարձրացումը նորմայից 10 անգամ և ավելի (ցիտոլիտիկ համախտանիշ): ԱԼՏ ակտիվության 

բարձրացումը հայտնաբերվում է արդեն պրոդրոմալ շրջանում և պահպանվում հիվանդության 

ծաղկման շրջանում: ԳԳՏ և ՀՖ ցուցանիշները վկայում են հեպատիտի խոլեստատիկ ձևի մասին: 

Ցուցանիշի նորմալացում տեղի է ունենում հիվանդության կլինիկական ախտանիշների 

հետզարգացումից հետո և հանդիսանում է առողջացման չափանիշ:  

Պիգմենտային փոխանակության վաղ ցուցանիշ է ուրոբիլինոգենի և լեղային պիգմենտների 

հայտնաբերումը մեզում: Բիլիրուբինի մակարդակի բարձրացումն արյան մեջ առավելապես կապված 

ֆրակցիայի հաշվին դիտվում է հիվանդության դեղնուկային ձևի ժամանակ: Հեպատիտ A բնորոշ է 

սպիտակուցա-նստվածքային փորձերի փոփոխություններ` թիմոլային փորձի բարձրացում և 

սուլեմային տիտրի իջեցում: Ծաղկման շրջանում հայտնաբերվում են լեյկոպենիա, նեյտրոպենիա, 

հարաբերական լիմֆոցիտոզ և մոնոցիտոզ, նորմալ կամ իջած ԷՆԱ:  



 

207 

 

Հեպատիտ A հաստատումը կատարում են շճաբանական մեթոդներով (ՌԻԱ, ԻՖԱ) արյան մեջ 

anti-HAV IgM հայտնաբերում պրոդրոմալ և ծաղկման շրջանում: Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում 

հայտնաբերվող anti-HAV IgG վկայում է տարած հիվանդության մասին: 

Հեպատիտ A պրոդրոմալ շրջանում կատարում են տարբերակիչ ախտորոշում գրիպի և այլ սուր 

շնչառական հիվանդությունների, տիֆ-պարատիֆային հիվանդությունների, մալարիայի հետ: 

Ծաղկման շրջանում` տարբերակում են լեպտոսպիրոզի, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի, 

պսևդոտուբերկուլոզի, դեղին տենդի, ինչպես նաև ոչ ինֆեկցիոն դեղնուկների (հեմոլիտիկ, 

օբտուրացիոն), տոքսիկ հեպատիտների հետ: 

Բուժում 

Հեպատիտ A հիվանդների մեծ մասն ակտիվ բուժական միջամտությունների կարիք չունեն: 

Անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ ախտահարված լյարդի գործունեության և 

ինքնալավացման համար, որին հասնում են խնայող ռեժիմ և ռացիոնալ դիետա ապահովելով: 

Հիվանդության ծաղկման շրջանում ցուցված է անկողնային ռեժիմ: Հիվանդի վիճակի բարելավման 

դեպքում ռեժիմն աստիճանաբար լայնացնում են, սահմանափակելով ֆիզիկական ակտիվությունը:  

Դիետան (սեղան №5 ըստ Պևզների) նախատեսում է ֆիզիոլոգիական նարմային 

համապատասխան կալորիական սնունդ, որը պարունակում է լիարժեք սպիտակուցներ, ճարպեր 

(բացառությամբ դժվարամարս` ոչխարի, խոզի, տավարի) և ածխաջրատներ: Սննդակարգից 

բացառում են լյարդի վրա անբարենպաստ ազդեցություն ունեցող և դրա ուժեղացված 

գործունեությունը պահանջող սննդամթերքը (ապխտած, մարինացված, սխտոր, կծու համեմունքներ և 

այլն): Հեղուկի ծավալը (ներառելով հանքային ջրերը) պետք է կազմի օրական 2-3 լ: 

Նպատակահարմար է սննդակարգին ավելացնել վիտամիններով հարուստ թարմ բանջարեղեն, մրգեր 

և հյութեր: Խորհուրդ է տրվում սննդի հաճախակի ընդունում օրվա ընթացքում 5-6 անգամ:  

Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության սահմանափակումը և դիետայի պահպանումը ցուցված է 

տարած հիվանդությունից հետո 6 ամսվա ընթացքում, քանի որ կլինիկական առողջացումը զգալի 

առաջ է ընկնում լյարդային հյուսվածքի պաթոմորֆոլոգիական վերականգնումից: Այս 

ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է բացառել ալկոհոլային խմիչքները: 

Հեպատիտ A միջին ծանրության և ծանր ձևերի դեպքում անցկացնում են դեզինտոքսիկացիոն 

բուժում, կիրառելով էնտերալ (պոլիֆեպան, էնտերոդեզ, օրալիտ, ցիտրոգլյուկոսոլան) և ինֆուզիոն 

(Ռինգերի, գլյուկոզայի, կոլոիդ լուծույթների) միջոցներ:  

Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում, հատկապես ձգձգվող ընթացքի դեպքում, նշանակում են 

մետաբոլիկ բուժում, որը ներառում է B, C խմբերի, A, E ճարպալույծ վիտամինների բալանսավորված 

ներմուծում, ինչպես նաև հեպատոպրոտեկտորներ (լեգալոն, կարսիլ, էսենցիալե, սիմեպար): Ըստ 
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ցուցումների կիրառում են սպազմոլիտիկներ, լեղամուղներ (սովորաբար խոլեկինետիկներ): 

Ռեկոնվալեսցենտները ենթակա են դիսպանսեր, կլինիկո-լաբորատոր հսկողության:  

Կանխարգելում 

Կատարում են սանիտարա-հիգիենիկ միջոցառումների կոմպլեքս, վարակված անձանց 

մեկուսացնում են հիվանդության սկզբից 28 օրվա ընթացքում: Հիվանդների հետ շփում ունեցող 

անձինք ենթակա են հսկողության և բիոքիմիական հետազոտման 35 օրվա ընթացքում հիվանդին 

մեկուսացնելուց հետո: Օջախներում անցկացնում են ախտահանում քլոր պարունակող միջոցներով:  

Ըստ համաճարակաբանական ցուցումների կատարում են հեպատիտ A իմունոպրոֆիլակտիկա 

դոնորական իմունոգլոբուլինով (Globuman): Դեղամիջոցը ներարկում են միանվագ միջմկանային, 

հիվանդի հետ շփումից 10-14 օրից ոչ ուշ (մինչև 10 տարեկան երեխաներին 1,0մլ, 10տարեկանից 

բարձր անձանց` 1,5մլ): Պասիվ իմունիզացիայի պաշտպանողական ազդեցությունը պահպանվում է 3-

5 ամիս: Կանխարգելման նպատակով կիրառում են կոմերցիոն իմունոգլոբուլին HAV նկատմամբ 

սպեցիֆիկ հակամարմինների պարունակությամբ: 

Ներկայում հեպատիտ A բարձր հիվանդացությամբ շրջաններում անցկացնում են ակտիվ 

իմունիզացիա: Պատվաստման ենթակա են նաև համաճարակաբանորեն անբարենպաստ 

տարածաշրջաններ մեկնող անձինք: Կիրառում են ինակտիվացված պատվաստանյութ (Havrix, 

Avaxim), որն ապահովում է 10 տարի և ավել տևողությամբ իմունիտետ: 

Դիսպանսերիզացում 

Ապաքինվածները դուրս են գրվում հիվանդանոցից կլինիկական առողջացումից և լյարդի 

ֆունկցիոնալ փորձերի վերականգնումից հետո: Թույլատրվում է դուրս գրել հիվանդին հետևյալ 

մնացորդային երևույթներով` 

 ալանինամինոտրանսֆերազայի ակտիվության թեթևակի բարձր ցուցանիշներ (ոչ ավել, քան 3-5 

անգամ նորմայի համեմատ), լյարդի նորմալ չափեր, արյան բիլիրուբինի նորմալ քանակ 

 լյարդի թեթևակի մեծացում (ոչ ավել, քան 1-2 սմ) և բիոքիմիական նորմալ ցուցանիշներ 

 դյուրհոգնելիություն, սկլերաների թեթևակի դեղնություն, լյարդի նորմալ չափեր և նրա 

ֆունկցիայի վերականգնում 

 Վիրուսային հեպատիտ A ռեկոնվալեսցենտների առաջին զննումը և արյան բիոքիմիական 

հետազոտությունը կատարվում է բուժող բժշկի կողմից, դուրս գրվելուց 10-14 օր հետո (եթե դուրս 

գրվելիս ալանինամինոտրանսֆերազայի ակտիվությունը եղել է բարձր), կամ 1 ամիս անց (եթե 

ապաքինվածը դուրս է գրվել առանց մնացորդային երևույթների): Եթե մեկ ամսվա ընթացքում չեն 

հայտնաբերվում շեղումներ, ապա դիսպանսեր հսկողությունն ավարտվում է: Մնացորդային 

երևույթների առկայության դեպքում հետագա հսկողությունը կատարվում է դուրս գրվելուց հետո 3 

ամսվա ընթացքում` պոլիկլինիկայի վարակաբանի կամ ընտանեկան բժշկի կողմից: Այդ ընթացքում 
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ամիսը 1 անգամ կատարվում է բժշկի զննում և արյան բիոքիմիական հետազոտություն: Ապաքինված 

երեխաների առաջին զննումը ևս կատարվում է բուժող բժշկի կողմից (հիվանդանոցում), իսկ 

հետագայում (կլինիկական և լաբորատոր նորմալ ցուցանիշների դեպքում) այն իրականացվում է 

պոլիկլինիկայի բժշկի կողմից, դուրս գրվելուց 3 և 6 ամիս հետո: 

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ D 

Հոմանիշ`  դելտա - վարակ: 

Հեպատիտ D (Hepatitis D) մարդու վիրուսային վարակ է հեմոկոնտակտային փոխանցման 

ուղիով, ընթանում է բացառապես կո- կամ սուպերինֆեկցիայի ձևով հեպատիտ B հետ, ունի ծանր 

քրոնիկ ընթացքի հակում:  

Էթիոլոգիա 

Հեպատիտ D հարուցիչը ՌՆԹ պարունակող դեֆեկտային վիրուս է, առանց թաղանթի («մերկ», 

կենսաբանական հատկություններով վիրոիդներին մոտ), որը միջանկյալ տեղ զբաղեցնում է բույսերի 

և կենդանիների վիրուսների միջև, ընդունակ չէ ինքնուրույն ռեպլիկացիայի: Ռեպլիկացիայի համար 

հեպատիտ D վիրուսը վիրուս-օգնականի կարիք ունի: Այդ դերը կատարում է հեպատիտ B վիրուսը, 

մասնավորապես HBsAg: Վիրուսը կայուն է արտաքին միջավայրում (բարձր ջերմությունների, 

թթուների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ):  

Համաճարակաբանություն 

Հեպատիտ D համաճարակաբանական բնութագիրը մոտ է հեպատիտ B: Վարակի աղբյուր են 

հանդիսանում սուր և քրոնիկ հեպատիտ D հիվանդները (ինչպես սուբկլինիկական, այնպես էլ 

մանիֆեստային ձևերով): Վարակի փոխանցումը տեղի է ունենում արյան փոխներարկման, արյունով 

աղտոտված պարենտերալ օգտագործման համար գործիքների կիրառման ժամանակ: Վարակի 

փոխանցման գործում մեծ է պարենտերալ թմրանյութեր օգտագործողների դերը, հնարավոր է նաև 

փոխանցման սեռական և վերտիկալ ուղին, որը հանդիպում է ավելի հազվադեպ, քան հեպատիտ B 

ժամանակ և շատ ավելի տարածված է Աֆրիկյան երկրներում: 

Հեպատիտ D նկատմամբ ընկալունակ են հեպատիտ B վիրուսով վարակված բոլոր անձիք` 

հիվանդները և HBsAg կրողները: Հեպատիտ D և B հիպերէնդեմիկ գոտիները համընկնում են, առավել 

անբարենպաստ են Հարավային Ամերիկան և Էկվատորիալ Աֆրիկան, որտեղ վարակը ձեռք է բերել 

էնդեմիկ տարածում: Բարձր հիվանդացություն գրանցվում է նաև Հարավ-Արևելյան Ասիայում, 

Միջերկրածովյան երկրներում և Եվրոպայի մի շարք երկրներում: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Հեպատիտ D վիրուսի առանձնահատկությունն է կախվածությունը վիրուս-օգնականից, 

այսինքն դրա ներթափանցումը հեպատոցիտներ և ռեպլիկացիան հնարավոր է միայն HBsAg 

առկայության դեպքում: Վարակումը կարող է տեղի ունենալ երկու վիրուսներով միաժամանակ` կո-



 

210 

 

ինֆեկցիայի զարգացումով, սակայն ավելի հաճախ հանդիպում է սուպերինֆեկցիա` հեպատիտ D 

վիրուսի ներդրում հեպատիտ B վիրուսով արդեն վարակված հեպատոցիտներ: Վիրուսը, 

թափանցելով օրգանիզմ, արյան հոսքով հասնում է լյարդ, որը հանդիսանում է ռեպլիկացիայի միակ 

վայրը: Հարուցիչն օժտված է ուղղակի ցիտոպաթիկ ազդեցությամբ: Կո-ինֆեկցիայի դեպքում 

ռեպլիկացիան թողնում է ընկճող ազդեցություն HBV ռեպրոդուկցիայի (բազմացում) վրա, նպաստում 

է վարակված հեպատոցիտների իմունային կլիրենսին, ինչը կարող է ավարտվել առողջացումով: 

Վիրուսի ռեպլիկացիայի ընկճումը կարող է լինել ժամանակավոր: Սուպերինֆեկցիայի դեպքում 

վիրուսով է պայմանավորված վարակի հարաճող ընթացքը` ֆուլմինանտ հեպատիտի կամ լյարդի 

ցիռոզի զարգացումով: Հեպատիտ D պաթոգենեզում նշանակություն ունեն հեպատոցիտների 

վնասման իմունային մեխանիզմները, հնարավոր է աուտոիմուն ռեակցիաների զարգացում: Լյարդի 

հյուսվածքի կառուցվածքային փոփոխությունները նմանատիպ են հեպատիտ B հետ: Քրոնիկ 

հեպատիտ D բնորոշ է լյարդի ցիռոզի վաղ զարգացումը:  

Կլինիկական նկարագիր  

Սուր հեպատիտ D հաճախ զարգանում է B և D վիրուսներով միաժամանակյա վարակման 

դեպքում: Գաղտնի շրջանը կազմում է 20 - 40 օր, նախադեղնուկային շրջանն ուղեկցվում է տենդով, 

հոդացավերով: Հիվանդության ծաղկման շրջանի կլինիկական արտահայտումները նմանատիպ են 

հեպատիտ B հետ: Դեղնուկի առաջացումը չի ուղեկցվում հիվանդների վիճակի լավացումով, 

ինտոքսիկացիան ավելանում է, պահպանվում է մարմնի սուբֆեբրիլ ջերմությունը: Հաճախ 

հիվանդության սկզբից 2-3 շաբաթ անց դիտվում է կլինիկո-բիոքիմիական սրացում: Հեպատիտ D 

հաճախ ընթանում է միջին ծանրության ձևով և ավարտվում առողջացումով: 

Քրոնիկ հեպատիտ B հիվանդի և HBsAg կրողի հեպատիտ D վիրուսով սուպերինֆեկցիայի 

դեպքում սուր հեպատիտ D զարգանում է հազվադեպ, սակայն արտահայտվում է ծանր կամ 

ֆուլմինանտ ձևով: Այս դեպքերում դիտվում է արտահայտված դեղնուկ, արագ հարաճող 

ինտոքսիկացիա, էնցեֆալոպաթիա, հեմոռագիկ համախտանիշ, հեպատոսպլենոմեգալիա, բնորոշ է 

ալիքաձև ընթացք: Հիվանդների մեծամասնության մոտ զարգանում է քրոնիկ հեպատիտ:  

Հնարավոր է հիվանդության տարբեր ընթացք` սուբկլինիկականից մինչև մանիֆեստային, 

արագընթաց ձևերից մինչև լյարդի ցիռոզի զարգացում: Սուբկլինիկական ձևերի դեպքում 

ախտորոշումը կատարում են HBV մարկերների առկայությամբ: Մանիֆեստային ձևերն 

արտահայտվում են քրոնիկ հեպատիտի և լյարդի ցիռոզի տիպիկ նշաններով, ընթացքն ալիքաձև է` 

հաճախակի սրացումներով:  

Ախտորոշում  

Ախտորոշումը հիմնված է կլինիկո-լաբորատոր տվյալների վրա, որոնք հաստատում են 

հեպատիտի առկայությունը: Ախտորոշման հաստատման համար կիրառում են anti-HDV 
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հայտնաբերումն ԻՖԱ մեթոդով և HDV ՌՆԹ` ՊՇՌ մեթոդով: Սուր հեպատիտ D կո-ինֆեկցիայի 

դեպքում արյան մեջ հայտնաբերում են anti-HDV IgM: Սերոկոնվերսիայից հետո` anti-HDV IgG 

շրջանառում են մի քանի ամսվա ընթացքում` տիտրի աստիճանական իջեցումով: Արյան մեջ 

հայտնաբերվում են HBsAg, anti-HBc, anti-HDV: Քրոնիկ վարակի դեպքում HDV լյարդի հյուսվածքում 

պահպանվում է, իսկ anti-HDV IgM հայտնաբերվում է բարձր տիտրով վիրուսի ռեպլիկացիայի ամբողջ 

ընթացքում:  

Բուժում և կանխարգելում 

Սուր և քրոնիկ հեպատիտ D մանիֆեստային ձևերի բուժման համար կիրառում են նույն 

բազիսային պաթոգենետիկ և սիմպտոմատիկ թերապիայի հիմնական մեթոդները, ինչ-որ հեպատիտ 

B ժամանակ: Նշանակվում են α-ինտերֆերոնի պրեպարատներ (ռեաֆերոն, ռեալդիրոն, ինտրոն A, 

ռոֆերոն- A, պեգիլացված դեղամիջոցներ): Քրոնիկ հեպատիտի դեպքում, երբ ԱԼՏ ակտիվությունը 

բարձր է և արյան մեջ առկա է HCV ՌՆԹ, ինտերֆերոնոթերապիայի կուրսը կազմում է 6 ամսից մինչև 

12ամիս: HCV ՌՆԹ պահպանման դեպքում, բուժումը սկսելուց երեք ամիս անց կամ հիվանդության 

ռեցիդիվի դեպքում, կուրսն ավարտելուց հետո նշանակում են կոմբինացված թերապիա` 

ինտերֆերոնի պրեպարատներ և ռիբավիրին (ռեբետոլ): 

Կանխարգելիչ միջոցառումները վիրուսի փոխանցման ուղիների և գործոնների առումով, 

անցկացվում են ըստ հեպատիտ B ժամանակ: Սպեցիֆիկ կանխարգելման նպատակով կիրառում են 

նույնատիպ պատվաստանյութ, ինչ հեպատիտ B համար:  

Դիսպանսերիզացիա 

Հիվանդանոցից դուրսգրումը և դիսպանսեր հսկողությունն իրականացվում է ինչպես հեպատիտ 

B - ի ժամանակ սահմանված կարգի 

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ C  

Հոմանիշներ` հեպատիտ ոչ A ոչ B փոխանցման պարենտերալ մեխանիզմով, 

պոստտրանսֆուզիոն (հետփոխներարկումային) հեպատիտ ոչ A ոչ B, թմրամոլների հեպատիտ: 

Հեպատիտ C (Hepatits C) մարդու վիրուսային հիվանդություն է փոխանցման 

հեմոկոնտակտային մեխանիզմով, քրոնիկ, երկարատև, անախտանիշանային ընթացքի հակումով` 

լյարդի ցիռոզի անցմամբ:   

Էթիոլոգիա 

Հարուցիչը ՌՆԹ պարունակող վիրուս է, որի գենոմը կոդավորում է կառուցվածքային (core` 

միջուկային և թաղանթի 2 գլիկոպրոտեիններ E1, E2/NS1) և ոչ կառուցվածքային (NS2, NS3, NS4, NS5) 

սպիտակուցներ: Վիրուսը գենետիկորեն համասեռ չէ, անկայուն է արտաքին միջավայրում: 

Համաճարակաբանություն  
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Վարակի աղբյուր են հանդիսանում սուր կամ քրոնիկ վարակով հիվանդները: Առավել 

վտանգավոր են հիվանդության սուբկլինիկական ձևերը, որոնք գերակշռում են հեպատիտ C դեպքում: 

Փոխանցվում է հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) մեխանիզմով: Վարակման կարևոր ուղիներից է 

արյան կամ դրա բաղադրամասերի փոխներարկումը: Փոխանցման գործոններ կարող են լինել 

վարակված արյունով աղտոտված բժշկական և ոչ բժշկական տարբեր գործիքները: Վարակման 

համար նշանակություն ունեն բազմաթիվ բուժ-ախտորոշիչ, ավելի հազվադեպ` եզակի պարենտերալ 

միջամտությունները: HCV վարակիչ չափը մի քանի անգամ ավելի մեծ է, քան HBV: Դրանով է 

բացատրվում վարակման սեռական (աննշան) և վերտիկալ (մորից պտղին) ուղու նշանակությունը, 

ինչպես նաև վարակման ավելի քիչ ռիսկը կենցաղային շփումների ժամանակ և բուժաշխատողների 

մասնագիտական վարակումը: Վարակի փոխանցման ուղիներով է պայմանավորված էնդեմիկ 

խմբերի ձևավորումը, որոնց թվին են պատկանում արյան և դրա բաղադրամասերի ռեցիպիենտները 

(հեմոֆիլիայով, քրոնիկ հեմոդիալիզի և օրգանների փոխպատվաստման կենտրոնների հիվանդները): 

Վարակման բարձր ռիսկի խումբ են հանդիսանում թմրանյութերի պարենտերալ օգտագործողները, 

որը թույլ է տվել հեպատիտ C բնորոշել որպես «թմրամոլների հեպատիտ»:  

Հիվանդությունը հանդիպում է ամենուրեք, ընդ որում վերջին տարիներին դրա տարածումը 

կապված է թմրամոլության «պանդեմիայի» հետ: Աշխարհում HCV վարակված է 500 միլիոնից ավելի 

մարդ, այսինքն պոպուլյացիայի 3%: Հայտնի է վիրուսի 11 գենոտիպ, որոնց տարածումն աշխարհի 

տարբեր շրջաններում անհավասար է: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c և 3a գենոտիպերը կազմում են Հյուսիսային և 

Հարավային Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Չինաստանում, 

Ճապոնիայում և Ավստրալիայում անջատված վիրուսի 90% ավելի: 4, 5a և 6 գենոտիպերը 

հայտնաբերվում են Կենտրոնական և Հարավային Աֆրիկայում և Հարավ-Արևելյան Ասիայում: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Պաթոգենեզում կարևոր դեր են խաղում հարուցչի կենսաբանական հատկությունները: Վարակի 

զարգացումը պայմանավորված է վիրուսի հեպատոցիտներ ներթափանցելով և բազմանալով, ընդ 

որում ապացուցված է վիրուսի ուղղակի ցիտոպաթիկ ազդեցությունը: Սրա հետ մեկտեղ դա չի բերում 

հարուցչի էլիմինացիային օրգանիզմից (ինչպես հեպատիտ A դեպքում), քանի որ HCV օժտված է թույլ 

իմունոգենությամբ: Հումորալ իմունային պատասխանն արտահայտված է ավելի թույլ, քան 

հեպատիտ B ժամանակ, հակամարմինների ավելի պակաս արտադրման հետևանքով: Առաջացող 

հակամարմինները չեն կարող արդյունավետ չեզոքացնել վիրուսը, սպոնտան առողջացման հակումն 

այս հիվանդության ժամանակ մեծ չէ: Հիվանդների մեծամասնության մոտ (80%) ձևավորվում է 

քրոնիկ հեպատիտ վիրուսի երկարատև պերսիստենցիայով (շրջանառում) օրգանիզմում: HCV չունի 

ինտեգրատիվ ձև, քանի որ կենսական ցիկլում չկա ոչ մատրիքսային, ոչ էլ միջանկյալ ԴՆԹ: Այսպիսով 

հարուցչի պերսիստենցիան օրգանիզմում ունի այլ մեխանիզմներ: 
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Վարակի քրոնիզացման մեջ նշանակություն ունի վիրուսի փոփոխականությունը` 

միաժամանակ գոյություն ունեցող բազմազան իմունաբանորեն տարբերվող անտիգենային 

տեսակների առաջացումով` կվազիտեսակներ, որոնք օժտված են ադապտացիայի (հարմարվելու) 

զգալի ունակությամբ և խուսափում իմունային հսկողությունից: Մուտացիաների արագությունն 

էապես գերազանցում է վիրուսի ռեպլիկացիան, որով պայմանավորված է հարուցչի պերսիստենցիան 

օրգանիզմում: Առաջացող վիրուս-չեզոքացնող հակամարմիններն ունեն բարձր սպեցիֆիկություն և 

ունակ չեն չեզոքացնել նոր առաջացող վիրուսային տարբերակները, ինչը ոչ միայն պայմաններ է  

ստեղծում «իմունային խուսափման» և օրգանիզմում վիրուսի պահպանման համար, այլև չի 

բացառում կրկնակի վարակման հավանակությունը: HCV կարող է ընկճել իմունիտետի բջջային 

օղակը, առաջացնելով T-բջջային աներգիա`նպաստելով ինֆեկցիոն պրոցեսի քրոնիզացմանը: 

Վիրուսի երկարատև պահպանումն օրգանիզմում պայմանավորված է նաև դրա հնարավոր 

ռեպլիկացիայով լյարդից դուրս` ոսկրածուծի, փայծաղի, ավշային հանգույցների, պերիֆերիկ արյան 

բջիջներում: HCV կարող է առաջացնել հակամարմինների ինդուկցիա (խթանում), բերելով 

հիվանդության պերսիստենցիայի աուտոիմուն մեխանիզմների միացմամբ:  

Հեպատիտ C տարբերակիչ առանձնահատկությունը հիվանդության երկարատև տորպիդ 

լատենտ կամ սակավ ախտանիշներով ընթացքն է`միաժամանակ ախտաբանական պրոցեսի համառ 

հարաճը: Հիվանդության ընթացքի և ելքի վրա (լյարդի դեկոմպենսացված ցիռոզի և 

հեպատոկարցինոմայի զարգացման արագությունը) էական ազդեցություն են թողնում ռեինֆեկցիան 

(կրկնակի վարակում) և սուպերինֆեկցիան (այլ հեպատոտրոպ վիրուսներով), ինչպես նաև 

մակրոօրգանիզմի ռեակտիվականությունը պայմանավորող գործոնները (ալկոհոլիզմ, 

թմրամոլություն, ուղեկցող պաթոլոգիա): Քննարկվում է ինֆեկցիոն պրոցեսի ձևավորման 

իմունոգենետիկ մեխանիզմները: Հիվանդի գենետիկական գործոնները (I դասի HLA) կարող են 

նպաստել վիրուսի նկատմամբ ցածր իմունային պատասխանին: 

Պաթոմորֆոգենեզը ներկայացված է լյարդային հյուսվածքի փոփոխությունների տարբեր 

փուլերով: Քրոնիկ հեպատիտ C հաճախ նկարագրում են որպես հեպատիտ` ախտաբանական 

պրոցեսի նվազագույն կամ թույլ արտահայտված ակտիվությամբ և թույլ կամ չափավոր ֆիբրոզով: 

Հիվանդությունն ունի քրոնիկ հեպատիտին բնորոշ մորֆոլոգիական (կառուցվածքային) 

արտահայտումներ: Բնորոշ առանձնահատկություններից են լիմֆոիդ ֆոլիկուլների առկայությունը 

պերիպորտալ շարակցական հյուսվածքում, լեղային մազանոթների փոփոխությունները և 

հեպատոցիտների ճարպային դիստրոֆիան: Հեպատիտ C դեպքում դիտվում է լյարդի հյուսվածքի 

ֆիբրոզի զարգացման ավելի արագ տեմպեր (հարուցչի արտահայտված ցիռոզագենություն): Մինչդեռ 

հաճախ բացակայում է կորելյացիան (ուղղակի կապ) կլինիկո-լաբորատոր ցուցանիշների և 
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պաթոմորֆոլոգիական բնութագրի միջև, որը զգալի բարձրացնում է լյարդի հյուսվածքի 

մորֆոլոգիական հետազոտության ախտորոշիչ արժեքը պունկցիոն բիոպսիայի մեթոդով: 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանի տևողությունը կազմում է 2-26 շաբաթ, հաճախ` 6-12 շաբաթ:  

Առանձնացնում են հիվանդության սուր ձև (փուլ)` մինչև 6ամիս տևողությամբ, և քրոնիկ, որը 

կարող է լինել սուբկլինիկական և մանիֆեստային: 

Հիվանդների մեծամասնության մոտ սուր հեպատիտ C  ընթանում է սուբկլինիկորեն` 

ինապարանտ ձևով և մնում չբացահայտված: Այս դեպքում ախտորոշումը կատարում են լաբորատոր 

հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա` հայտնաբերվում է ԱԼՏ ակտիվության 

բարձրացում, anti-HCV և/կամ վիրուսի ՌՆԹ: Սերոկոնվերսիան տեղի է ունենում վարակումից 6-8 

շաբաթ անց:  

Մանիֆեստային ձևերը հիմնականում թեթև և միջին ծանրության են, սովորաբար սակավ 

ախտանիշներով, հաճախ ընթանում են առանց դեղնուկի: Պրոդրոմալ շրջանը հիշեցնում է հեպատիտ 

B նախադեղնուկային շրջանը, ուղեկցվում է ասթենովեգետատիվ, դիսպեպտիկ, արթրալգիկ 

համախտանիշներով, ավելի հազվադեպ` տենդով: Ծաղկման շրջանում հիվանդները նշում են 

ընդհանուր թուլություն, տկարություն, դյուրհոգնելիություն, ադինամիա, ախորժակի իջեցում: 

Հնարավոր է դիսկոմֆորտ և ծանրության զգացում էպիգաստրալ և աջ թուլակողի շրջանում: 

Հազվադեպ նկատվում է մաշկի և սկլերաների չափավոր կամ թույլ արտահայտված դեղնություն: 

Լյարդը չափավոր մեծացած է: Սուր հեպատիտ C հիմնականում ընթանում է ոչ ծանր, սակայն 

հիվանդների 80% մոտ այն չի ավարտվում առողջացմամբ, այլ անցնում է վարակի քրոնիկ փուլ: 

Քրոնիկ հեպատիտ C - ն տարբերվում է երկարատև սուբկլինիկական կամ սակավ ախտանիշներով 

ընթացքով, որն էապես դժվարացնում է ախտորոշումը: Ընդ որում վիրուսեմիան պահպանվում է 

վիրուսային ցածր ծանրաբեռնվածությամբ, իմունիտետը բավարար չէ հարուցչի էլիմինացիայի 

համար:  

Վարակի այս փուլում հիվանդների ինքնազգացողությունը սովորաբար չի խանգարվում, նրանք 

իրենց համարում են առողջ: Հիվանդների մանրակրկիտ հետազոտումը թույլ է տալիս հայտնաբերել 

լյարդի չափերի աննշան մեծացում և պնդացում: Պարբերաբար նկատվում է ԱԼՏ ակտիվության 

չափավոր «ալիքաձև» բարձրացում (նորմայից 5անգամ ավելի): Արյան մեջ օրինաչափորեն 

հայտնաբերվում է anti-HCV, ՌՆԹ HCV հայտնաբերվում է ոչ միշտ, սովորաբար ցածր 

կոնցենտրացիայով: Այս փուլի տևողությունը կազմում է 15-20 տարի, սակայն կարող է զգալի 

կրճատվել սուպերինֆեկցիայի զարգացման դեպքում և տարբեր գործոնների ազդեցությամբ, որոնք 

փոխում են օրգանիզմի ռեակտիվականությունը (օրինակ ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն, ուղեկցող 

հիվանդություններ):Լյարդի հյուսվածքի մորֆոլոգիական հետազոտության դեպքում նվազագույն 
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կլինիկական արտահայտումները չեն բացառում ախտաբանական պրոցեսի չափավոր և բարձր 

ակտիվությունը:  

Քրոնիկ հեպատիտ C ռեակտիվացիայի (մանիֆեստացիա) փուլը բնորոշվում է քրոնիկ 

հեպատիտի, լյարդի ցիռոզի և հեպատոկարցինոմայի նշանների հաջորդական առաջացմամբ: Քրոնիկ 

հեպատիտ C կլինիկական արտահայտումները ներկայացված են լյարդային անբավարարության 

նշաններով: Հիվանդները գանգատվում են դյուրհոգնելիությունից, ընդհանուր թուլությունից, 

աշխատունակության իջեցումից, քնի խանգարումից, ախորժակի անկումից: Հնարավոր են 

դիսպեպտիկ տարբեր գանգատներ, քաշի կորուստ, հայտնաբերվում է լյարդի չափերի մեծացում, 

հաճախ` սպլենոմեգալիայի հետ մեկտեղ: Համեմատաբար հազվադեպ առաջանում է դեղնուկ: 

Կլինիկական նկարագրում կարևոր տեղ են գրավում արտալյարդային արտահայտումները 

(վասկուլիտ, գլոմերուլոնեֆրիտ, կրիոգլոբուլինեմիա, թիրեոիդիտ, նյարդա-մկանային 

խանգարումներ, արթրալգիկ համախտանիշ, ապլաստիկ անեմիա): Քրոնիկ հեպատիտ C 

մանիֆեստացիան ուղեկցվում է ԱԼՏ ակտիվության բարձրացմամբ, վիրուսեմիայի մակարդակի 

բարձրացմամբ: Բնորոշ է GGT ակտիվության բարձրացում և դիսպրոտեինեմիա:  

Հիվանդների 20-40% մոտ դիտվում է լյարդի ցիռոզի առաջացում, ընդ որում այն երկար 

ժամանակ մնում է կոմպենսացված և, որպես կանոն, չբացահայտված: Քրոնիկ հեպատիտ C անցումը 

ցիռոզի ավելի արագ է ընթանում 50 տարեկանից մեծ անձանց մոտ: Լյարդի ցիռոզի տիպիկ 

կլինիկական նշանները կարող են ի հայտ գալ դրա վերջինիս զարգացումից տարիներ անց:  

Լյարդի քաղցկեղի զարգացման ռիսկը 3անգամ բարձր է, քան հեպատիտ B ժամանակ: Լյարդի 

ցիռոզով հիվանդների 40% մոտ ձևավորվում է հեպատոկարցինոմա: 

Ախտորոշում 

Ախտորոշումը հիմնված է կլինիկո-համաճարակաբանական տվյալների, լյարդի ֆունկցիոնալ 

վիճակի ցուցանիշների և վիրուսով վարակման մարկերների հայտնաբերման վրա: Հեպատիտ C 

ժամանակ նշանակություն ունի anti-HCV հայտնաբերումն արյան մեջ (ԻՖԱ մեթոդով): Ռեֆերենս-

թեստը կատարում են իմունոբլոտի մեթոդով (RIBA), իսկ առավել ինֆորմատիվ է ՌՆԹ HCV 

հայտնաբերումը ՊՇՌ մեթոդով:  

Anti-HCV հայտնաբերումն արյան մեջ ավելի կարևոր է էթիոլոգիական ախտորոշման համար, 

սակայն չի վկայում վիրուսի շարունակվող ռեպլիկացիայի մասին և չի բնորոշում ինֆեկցիոն 

պրոցեսի ակտիվությունը: Հակամարմինների հայտնաբերումը վիրուսի ոչ կառուցվածքային 

սպիտակուցների նկատմամբ (anti-HCV NS4) խոսում է քրոնիկ վարակի մասին: 

ՌՆԹ HCV հայտնաբերումն արյան մեջ (լյարդի հյուսվածքում, ոսկրածուծում, պերիֆերիկ 

արյան բջիջներում) ՊՇՌ մեթոդով վկայում է վիրուսի շարունակվող ռեպլիկացիայի մասին, որի 



 

216 

 

քանակական ցուցանիշը նշանակություն ունի հիվանդության ելքի կանխատեսման և բուժման 

արդյունավետության գնահատման հարցում:  

Քրոնիկ հեպատիտ C ախտորոշման համար պարտադիր է լյարդի հյուսվածքի պունկցիոն 

բիոպսիայի արդյունքը` ախտաբանական պրոցեսի (նվազագույն, ցածր, չափավոր, արտահայտված) 

ակտիվության և ֆիբրոզի աստիճանի գնահատմամբ: 

Բուժում և կանխարգելում 

Սուր և քրոնիկ հեպատիտ C մանիֆեստային ձևերի բուժման նպատակով կիրառում են 

բազիսային, պաթոգենետիկ և ախտանշանային բուժման հիմնական մեթոդները, ինչպես հեպատիտ B 

- ի դեպքում:  

Հեպատիտ C հիվանդների բուժման մեջ գերիշխող դիրք էին զբաղեցնում պեգիլացված ալֆա - 

ինտերֆերոնի պրեպարատները, որոնք 20 տարուց ավելի կիրառվում էին  HCV ինֆեկցիայի բուժման 

համար և համակցվում էին ռիբավիրինի հետ: Ինտերֆերոնոթերապիայի կուրսը կազմում է 6-12 

ամիս: Վերջին ժամանակաշրջանում քրոնիկ հեպատիտ C բուժման համար մշակված են 

պրեպարատներ, որոնք կոչվում են հակավիրուսային ուղղակի ազդեցությամբ դեղամիջոցներ: Դրանք 

իրենցից ներկայացնում են նուկլեոտիդների անալոգներ և նշանակվում են կոմբինացված` երկու կամ 

երեք դեղամիջոց միաժամանակ: Բարձր էֆեկտիվություն ունեցող պրեպարատներից են 

սոֆոսբուվիրը, դակլատասվիրը, լեդիպասվիրը, վելպատասվիրը: 

Կանխագելիչ միջոցառումները, որոնք են ուղղված վիրուսի փոխանցման ուղիներին և 

գործոններին, նույնն են, ինչ հեպատիտ B ժամանակ: Սպեցիֆիկ կանխարգելում մշակված չէ:  

Դիսպանսերիզացում 

Հիվանդանոցից դուրսգրումը և դիսպանսեր հսկողությունը կատարվում է հեպատիտ B նման: 

Նրանք պետք է լինեն հաշվառման մեջ մասնագիտացված հեպատոլոգիական կենտրոններում, իսկ 

վերջիններիս բացակայության դեպքում` ինֆեկցիոն հիվանդանոցների հեպատոլոգիական 

բաժանմունքներում կամ պոլիկլինիկայում ըստ բնակության վայրի: Հիվանդի վիճակի 

վատթարացման դեպքում, որը հայտնաբերվում է դիսպանսեր հսկողության ընթացքում, անհրաժեշտ 

է կրկնակի հոսպիտալացում: 

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ  E 

Հոմանիշներ`  հեպատիտ,ոչ A ,ոչ B` փոխանցման ֆեկալ-օռալ մեխանիզմով: 

Հեպատիտ E (HE, Hepatitis E) սուր վիրուսային ցիկլիկ վարակ է ֆեկալ-օռալ փոխանցման 

մեխանիզմով, ունի համաճարակային տարածման հակում, հիմնականում տաք կլիմայով երկրներում 

և տարբերվում է անբարենպաստ ելքով հղիների մոտ: 

Էթիոլոգիա 
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Հեպատիտ E հարուցիչը (HEV) ՌՆԹ պարունակող վիրուս է` 27-30 նմ չափերով: Հարուցիչն 

ավելի քիչ վիրուլենտ է և ավելի քիչ կայուն, քան հեպատիտ A վիրուսը: 

Համաճարակաբանություն 

Վարակի աղբյուր է հանդիսանում հիվանդ մարդը, որը արտազատում է հարուցիչը կղանքով` 

առավելապես հիվանդության վաղ ժամկետներում: Քննարկվում է վարակի ռեզերվուարի գոյության 

հնարավորությունը մարդկանց պոպուլյացիայից դուրս (կրծողներ, խոզեր): Վարակի փոխանցման 

մեխանիզմը ֆեկալ-օռալ է, հիմնական ուղին` ջրայինը: Հնարավոր է վարակում ալիմենտար 

(սննդային) ուղիով` ջերմային մշակում չանցած կակղամորթերի և խեցգետինների` սննդի մեջ 

օգտագործման դեպքում: Փոխանցման կենցաղ-կոնտակտային ուղին գործում է շատ հազվադեպ, որը 

պայմանավորված է հիվանդի կղանքում վիրուսիհամեմատաբար պոքր փոքր քանակությամբ, քան 

հեպատիտ A ժամանակ: Հեպատիտ E վիրուսի վարակիչ չափը 2 անգամ ավելի բարձր է հեպատիտ A-

ի հետ համեմատած: 

Ընկալունակությունը համընդհանուր է: Հիմնականում հիվանդանում են 15-40 տարեկանները, 

տղամարդիկ և ավելի հաճախ` գյուղական վայրերի բնակիչները: Տրոպիկական և սուբտրոպիկական 

գոտու էնդեմիկ օջախներում վարակը գրանցվում է մշտապես:  

Առանձնացնում են HEV 3 գենոտիպ` Asia, Mexica, North America, որոնք մեկուսացված են 

տարբեր տարածաշրջաններում: 

Խոշոր ջրային համաճարակներ և բռնկումներ նկարագրված են Կենտրոնական և Հարավային 

Ասիայի, Հյուսիսային և Արևմտյան Աֆրիկայի, Կենտրոնական Ամերիկայի երկրներում: 

Համաճարակները հիմնականում առաջանում են աշնանը, անձրևների և խոշոր գետերի վարարման 

շրջանում, որով էլ պայմանավորված է ջրամատակարարման աղբյուրների աղտոտումը: 

Համաճարակային պրոցեսն ունի էքսպլոզիվ բնույթ` առավելագույն տարածման արագ զարգացումով: 

Հիվանդության բռնկումները, որպես կանոն, կապված են բնակչության կյանքի անբավարար 

պայմանների հետ: Եվրոպայում հնարավոր են հեպատիտ E  բերովի դեպքեր` «ճանապարհորդների 

հեպատիտ», ընդ որում` այս դեպքում վարակի տարածում չի դիտվում:  

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Հեպատիտ E - ի պաթոգենեզի օղակները նույնն են, ինչ հեպատիտ A դեպքում: HEV օժտված է 

ցիտոպաթիկ ազդեցությամբ և առաջացնում է հեպատոցիտների ցիտոլիզ: Իմունոպաթոլոգիական 

մեխանիզմները հիվանդության պաթոգենեզում էական նշանակություն չունեն, իսկ արագ իմունային 

պատասխանը բերում է ինֆեկցիոն պրոցեսի կասեցմանը: Հեպատիտ E հետո, որպես կանոն, 

ձևավորվում է իմունիտետ, սակայն հիպերէնդեմիկ օջախներում նկարագրված են կրկնակի 

վարակման դեպքեր: Հեպատիտ E և հեպատիտ A ժամանակ լյարդում զարգանում են մորֆոլոգիական 

նմանատիպ փոփոխություններ: Բնորոշ է ֆոկալ նեկրոզը, հազվադեպ` զոնային: 
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Հղիների մոտ հեպատիտ E ընտրողաբար ծանր ձևի զարգացման (մահացու ելքի վտանգով) 

մեախանիզմը մնում է անհայտ: Նրանց մոտ ֆուլմինանտ ձևի դեպքում հայտնաբերվում են լյարդի 

մասիվ կամ սուբմասիվ նեկրոզ (մեռուկացում): 

Կլինիկական նկարագիր 

Գաղտնի շրջանը տատանվում է 20-65 օր: Հիվանդությունը կարող է ընթանալ սուբկլինիկական 

և մանիֆեստային ձևերով, հիմնական կլինիկական արտահայտումները նման են հեպատիտ A: 

Նախադեղնուկային շրջանը սովորաբար տևում է 3-7 օր և ուղեկցվում ավելացող ընդհանուր 

թուլությամբ, դիսպեպտիկ համախտանիշով, երբեմն առաջանում են հոդացավեր և լուծ: Հնարավոր է 

մարմնի ջերմության բարձրացում: Ծաղկման շրջանում մաշկային ծածկույթների և լորձաթաղանթի 

դեղնության ի հայտ գալուց հետո հիվանդների ինքնազգացողությունը, որպես կանոն, չի լավանում: 

Դեղնուկը սովորաբար կարճատև է, ինչպես նաև` ինտոքսիկացիան: Հիվանդների մոտ 

օրինաչափորեն մեծանում են լյարդի չափերը:Ավելի հազվադեպ, քան հեպատիտ A ժամանակ 

նկատվում է սպլենոմեգալիա: Հիվանդությունը հիմնականում ընթանում է թեթև և միջին 

ծանրությամբ: Հեպատիտ E կլինիկական արտահայտումների ընդհանուր տևողությունը կազմում է 2-

3 շաբաթ, վարակն ավարտվում է առողջացմամբ:Հիվանդությունից հետո վերականգնողական շրջանն 

ավելի երկարատև է, քան հեպատիտ A ժամանակ: Քրոնիկ ընթացք և երկարատև վիրուսակրություն 

չի զարգանում: 

Հեպատիտ E առանձնահատկությունն է հղիների մոտ ընտրողաբար ծանր ընթացքը մահացու 

ելքի վտանգով, հատկապես հղիության երկրորդ կեսում վարակման ժամանակ: Հեպատիտը և 

հղիությունը կապակցված են փոխադարձաբար ծանրացնող ազդեցությամբ: Հեպատիտ E ծանր, 

հաճախ ֆուլմինանտ ձևը հղիների մոտ ընթանում է սուր լյարդային և երիկամային 

անբավարարության, հեմոռագիկ համախտանիշի միացմամբ (հաճախ հղիության ուշ ժամկետներում` 

24շաբաթից հետո): Հիվանդների վիճակը կտրուկ վատանում է ծննդաբերությունից առաջ կամ 

անմիջապես հետո, սովորաբար դիտվում է արյան մեծ կորուստ ծննդաբերության ժամանակ: Հղիների 

մոտ դեղնուկը և ինտոքսիկացիան կտրուկ ավելանում են, առաջանում է կրկնվող փսխում, լյարդային 

էնցեֆալոպաթիա` պրեկոմայի և կոմայի փուլերի արագ զարգացմամբ: Հիվանդների մոտ 

գիտակցության խանգարման հետ մեկտեղ նկատվում է «լյարդային հոտ», տրեմոր, 

հաճախասրտություն, զգալի փոքրանում են լյարդի չափերը, ընդհուպ մինչև «դատարկ թուլակողի» 

ախտանիշ: Բնորոշ է հեմոռագիկ համախտանիշի զարգացում` մաշկի և լորձաթաղանթների 

արյունազեղում, տարբեր աստիճանի արյունահոսություն, հետծննդաբերական արգանդային 

զանգվածային արյունահոսություն: Հնարավոր է տարածուն ներանոթային մակարդման (ՏՆՄ) 

համախտանիշի զարգացում, էրիթրոցիտների արտահայտված հեմոլիզ հեմոգլոբինուրիայով,  բերելով 

սուր երիկամային հարաճող անբավարարության:  
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Հեպատիտ E ծանր ձևի ժամանակ հիվանդի վիճակը կտրուկ վատանում է հաճախակի դիտվող 

հղիության ինքնաբերաբար ընդհատման (վիժում, վաղաժամ ծննդաբերություն) դեպքում: Նույնիսկ 

ժամանակին տեղի ունեցած ծննդաբերության դեպքում նորածինները հաճախ մահանում են անտե- և 

ինտրանատալ շրջանում: Պտղի կենսունակությունը և լիարժեք առողջ երեխայի ծնվելու 

հավանականությունը բարձր չէ:  

Ելք  

Հեպատիտ E - ի ընթացքն ընդհանուր պոպոլյացիայում բարորակ է, հղիների մոտ` ելքն 

անբարենպաստ, մահաբերությունը կազմում է 20-25% (որոշ համաճարակների ժամանակ հասնում է 

40%):  

Ախտորոշում 

Հեպատիտ E ախտորոշումը հիմնված է կլինիկո - համաճարակաբանական տվյալների վրա, 

հաշվի առնելով աշխարհագրական անամնեզը, հեպատիտ A, B, C բացառելու դեպքում: 

Ախտորոշումը հաստատում են արյան մեջ anti-HEV IgM (ԻՖԱ մեթոդով) հայտնաբերմամբ: Այն 

կարելի է հայտնաբերել հիվանդության 10-12-րդ օրը` 1–2 ամսվա ընթացքում: Հիվանդության վաղ 

շրջանում հնարավոր է HEV ՌՆԹ հայտնաբերումն արյան մեջ և կղանքում ՊՇՌ մեթոդով: Լրացուցիչ 

նշանակություն ունի վիրուսի հայտնաբերումն իմունոֆլուորեսցենցիայի մեթոդով կղանքում և լյարդի 

բիոպտատներում:  

Բուժում և կանխարգելում 

Բուժումը նույնն է, ինչ հեպատիտ A ժամանակ: Հեպատիտ E հղիները ստացիոնար ինտենսիվ 

հսկողության կարիք ունեն, իսկ հիվանդության ծանր ձևերի ժամանակ` ինտենսիվ բուժման սուր 

լյարդային անբավարարությունից, հեմոռագիկ համախտանիշից և երիկամային 

անբավարարությունից խուսափելու համար: Մանկաբարձական մոտեցումը հնարավորինս 

հղիության պահպանման մեջ է նաև վիժման և վաղաժամ ծննդաբերության կանխարգելում է: 

Հղիության արհեստական ընդհատում (վաղ ժամկետներում) հնարավոր է միայն 

ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում:  

Կանխարգելում 

Կատարվում է ինչպես հեպատիտ A ժամանակ: Ռեկոմբինանտ պատվաստանյութը մշակված է: 

Դիսպանսերիզացում 

Հիվանդանոցից դուրսգրումը և դիսպանսեր հսկողությունն իրականացվում է ինչպես հեպատիտ 

A ժամանակ: 

ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ 

 

Տոքսոպլազմոզը (Toxoplasmosis) զոոնոզ պրոտոզոոզ է, բնածին կամ ձեռքբերովի, որը 

բնորոշվում է լատենտ կամ քրոնիկ ընթացքով, նյարդային և ռետիկուլոէնդոթելիալ համակարգի 
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(լիմֆադենոպաթիա, հեպատոսպլենոմեգալիա), կմախքային մկանների, միոկարդի, աչքերի և այլ 

օրգան-համակարգերի ախտահարումով: 

Պատմական տեղեկություններ 

 Տոքսոպլազմոզի հարուցիչն առաջին անգամ անջատել է ճագարից իտալացի գիտնական 

Ա.Սպլենդերը, ով նկարագրել է մակաբույծը և փորձել վարակել առողջ ճագարներին, 

ծովախոզուկներին և շներին:   

1914թ. Ա. Կաստելանը առաջին անգամ նկարագրել է տոքսոպլազմաների ախտածնությունը 

մարդու համար, հայտնաբերելով՝ մակաբույծներին Շրի-Լանկայում (նախկին Ցեյլոն կղզի) զոհված 

զինվորների մոտ: Ա.Ի. Ֆյոդորովիչը մալարիայով երեխայի արյունը հետազոտելիս հայտնաբերել է 

տոքսոպլազմաներ: Տարիներ անց չեխ ակնաբույժ Ջ.Յանկինը նկարագրել է ձախակողմյան 

միկրոօֆթալմի և դեղին բծի երկկողմանի կոլոբոմայի դեպք հիդրոցեֆալիայից մահացած 

տոքսոպլազմոզով երեխայի մոտ:   

Էթիոլոգիա 

Հիվանդության հարուցիչը Toxoplasma gondii, պատկանում է Protozoa տիպին, Coccidia 

ենթախմբին, Toxoplasma տեսակին: Այն հանդիսանում է օբլիգատ ներբջջային մակաբույծ, նման է 

կիսալուսնի, որի մի ծայրը սուր է, մյուսը` կլորավուն, լավ ներկվում է Ռոմանովսկու-Գիմզայի 

մեթոդով (ցիտոպլազման` երկնագույն, միջուկը` մուգ կարմիր): Շարժման տիպը սահող է: 

Հարուցիչները բազմանում են կաթնասունների բոլոր բջիջներում, բացառությամբ ոչ կորիզավոր 

(էրիթրոցիտներ) և հայտնաբերվում հյուսվածքներում վարակի սուր փուլում: 

Տոքսոպլազմայի զարգացման ցիկլը բարդ է: Այն ընթանում է վերջնական և միջանկյալ տերերի 

օրգաններում: Վերջնական տերը ընտանի կատուներն են և վայրի այլ կատվազգիները (ընձառյուծ, 

յագուար և այլն): Այս կենդանիների աղիների էպիթելիալ բջիջներում տոքսոպլազմաներն անցնում են 

իրենց անսեռ (շիզոգոնիա) և սեռական (գամետոգոնիա) զարգացման փուլերը, ինչն ավարտվում է 

օոցիստների առաջացումով: Վերջիններս կենդանու արտաթորանքով արտազատվում են արտաքին 

միջավայր, որտեղ կարող են երկար տարիներ պահպանել իրենց կենսունակությունը: 

Համապատասխան պայմանների դեպքում (ջերմաստիճան, խոնավություն, թթվածնի առկայություն) 

յուրաքանչյուր օոցիստից մի քանի օր անց գոյանում է 2 սպորոցիստ` 4 սպորոզոիտներով: Նման 

օոցիստները համարվում են ինվազիվ:  

Միջանկյալ տեր են համարվում մարդը և տարբեր կաթնասունները, որոնց օրգանիզմում 

հարուցիչն անցնում է անսեռ բազմացումը: Լինելով օբլիգատ ներբջջային մակաբույծ, այն բազմանում 

է մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգի բջիջներում երկայնակի կիսման կամ բողբոջման 

եղանակով (էնդոդիոգենիա): Բազմացած մակաբույծները լցնում են ախտահարված բջիջները (լյարդ, 

ընկերք, ԿՆՀ), առաջացնելով սեփական թաղանթ չունեցող պսևդոցիստներ: Ախտահարված բջիջները 
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քայքայվում են, իսկ ազատված մակաբույծները թափանցում առողջ բջիջներ, կրկին առաջացնելով 

պսևդոցիստներ: Քրոնիկ տոքսոպլազմոզի դեպքում ներքին օրգաններում կարող են առաջանալ 

իսկական ցիստեր: Ընդ որում, նրանք կարող են կրակալվել (կալցիֆիկատներ), երբեմն քայքայվել, 

վերջինիս հետևանքով ազատված տոքսոպլազման կարող է թափանցել առողջ բջիջներ` 

առաջացնելով հիվանդության ախտադարձեր: 

Տոքսոպլազմաները տրոֆոզոիտների փուլում արագ ոչնչանում են մինչև 550C տաքացնելիս (5-

10), 50% սպիրտի, 1% ֆենոլի, 1% աղաթթվի, 2% քլորամինի լուծույթների ազդեցությունից: Դրանք 

լավ աճում են հավի սաղմնային հյուսվածքներում և այլ հյուսվածքային կուլտուրաներում: 

Համաճարակաբանություն 

Տոքսոպլազմոզը բնական օջախայնությամբ զոոնոզ է, որի վարակման ուղիներն են սննդային, 

ուղղահայաց, հազվադեպ՝ պարենտերալ (օրգանների փոխպատվաստման դեպքում): Տարբերում են 

տոքսոպլազմոզի անթրոպոուրգիկ և բնական օջախներ: Անտրոպոուրգիկ օջախներում վարակի 

հիմնական աղբյուրը կատուներն են (տոքսոպլազմոզմաների միակ վերջնական տերը), որոնք 

արտաքին միջավայր են արտազատում հարուցչի օոցիստները, վերջիններս մի քանի ամիս կարող են 

պահպանվել բակերի, բանջարանոցների, այգիների հողում, մանկական խաղահրապարակների 

ավազի մեջ: 

Տոքսոպլազմաների միջանկյալ տերերը (գյուղատնտեսական և ընտանի կենդանիներ, 

կրծողներ, թռչուններ և այլն) սովորաբար հանդիսանում են համաճարակաբանական փակուղի 

(վարակի փոխանցում միջանկյալ տերերի հետ շփման արդյունքում հնարավոր չէ), բացառությամբ 

այն կենդանիների, որոնք կատուների որսի ավար են դառնում (կրծողներ, առնետներ, թռչուններ), 

այսպիսով պահելով տոքսոպլազմաների կենսական ցիկլը: Միջանկյալ տերերի հյուսվածքներում 

(մկաններ, գլխուղեղ) հայտնաբերվում են տոքսոպլազմաներ, որոնք կենդանիների մոտ կարող են 

փոխանցվել նաև տրանսօվարիալ: Բնական պայմաններում վերջնական տիրոջ բացակայության 

դեպքում հարուցչի շրջանառությունը երկար չի կարող պահպանվել:   

Մարդը, լինելով միջանկյալ տեր, անվտանգ է շրջապատի համար, սակայն առաջնային 

վարակումը հղիության ընթացքում կարող է բերել պտղի ներարգանդային վարակման:  

Հարուցչի տրանսպլացենտար թափանցումը նկարագրված է միջանկյալ բոլոր տերերի մոտ, այդ 

թվում մարդու: Այս ուղին կարևոր նշանակություն ունի կրծողների համար, քանի որ դրանք կարող 

են փոխանցել հարուցիչը մի քանի սերնդի:   

Լաբորատորիաներում նկարագրվել է անձնակազմի վարակման դեպքեր տոքսոպլազմաների 

բարձր վիրուլենտություն ունեցող շտամներով՝ վնասված մաշկով ներթափանցելու հետևանքով 

(մաքուր կուլտուրայով աղտոտված պաստերյան պիպետի կամ ներարկչի ասեղի միջոցով):  
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Ապացուցված է, որ տոքսոպլազմոզով հիվանդ դոնորի արյունն անվտանգ է ռեցիպիենտի 

համար, հետևաբար բացառվում է արյան միջոցով վարակվելու հավանականությունը (գինեկոլոգներ, 

վիրաբույժներ, լաբորանտներ): Սակայն ըստ որոշ հեղինակների դոնորական վարակված արյունը 

նույնպես կարող է վարակման պատճառ հանդիսանալ խիստ թուլացած իմունային համակարգով 

մարդկանց մոտ (ՄԻԱՎ-վարակ, լեյկոպենիա): Նկարագրված են մարդկանց վարակման եզակի 

դեպքեր օրգանների փոխպատվաստման ժամանակ:  

Բացառվում են հարուցչի փոխանցման օդա-կաթիլային, տրանսմիսիվ և սեռական ուղիները: 

 Այսպիսով, տոքսոպլազմոզով վարակումը տեղի է ունենում հիմնականում սննդային ուղիով՝ 

խոզի, ոչխարի մսի (որոնք պարունակում են ցիստեր) թերի ջերմային մշակման դեպքում: Վարակվել 

հնարավոր է նաև կեղտոտ ձեռքերի միջոցով:  T.gondii-ին առավել մեծ վտանգ է ներկայացնում 

հղիության վաղ շրջանում, երբ 40% դեպքերում վարակն ուղղահայաց ուղիով կարող է փոխանցվել 

մորից պտղին, առաջացնելով ծանր ախտահարումներ: 

Հիվանդությունն ունի լայն տարածվածություն, հատկապես շոգ կլիմա ունեցող երկրներում, 

սեզոնայնություն բնորոշ չէ: Երկրագնդի հյուսիսային շրջաններում բնակչության վարակվածությունը 

կազմում է մոտ 11%, իսկ արևադարձային երկրներում` մոտ 68%: Տոքսոպլազմոզով վարակված է 

աշխարհի բնակչության մոտավորապես 30%-ը:  

Այն կարող է հանդիսանալ օպորտունիստական ինվազիա ՁԻԱՀ-ի դեպքում: 

Պաթոգենեզ և պաթանատոմիական պատկեր 

Տոքսոպլազմոզը պոլիօրգանային ախտահարումներով ընթացող հիվանդություն է: Ինվազիայի 

համար մուտքի դուռ է հանդիսանում աղեստամոքսային տրակտը: Հարուցչի ներդրումը 

հիմնականում տեղի է ունենում բարակ աղիների ստորին հատվածներում, այնուհետև՝ ավիշի 

հոսքով տարածվում դեպի ռեգիոնար (մեզենտերիալ) ավշահանգույցներ: Ավշահանգույցներում 

զարգանում են բորբոքային փոփոխություններ` հետագայում գրանուլեմաների առաջացումով: 

Վերջիններս իրենց բջջային կազմով հիշեցնում են տուբերկուլոզային կամ բրուցելոզային 

գրանուլեմաներ: Մեզենտերիալ ավշահանգույցներից հարուցիչը ներթափանցում է արյան մեջ և 

հեմատոգեն ճանապարհով տարածվում ու ֆիքսվում տարբեր օրգաններում, հյուսվածքներում, 

որոնք հարուստ են ՌԷՀ (լյարդ, ավշային հանգույցներ, նյարդային համակարգ, աչք, միոկարդ, 

կմախքային մկաններ): Այս օրգաններում հարուցիչները բազմանում են, առաջացնելով 

պսևդոցիստեր, հետագայում իմունիտետի ձևավորմանը զուգընթաց օրգաններում և 

հյուսվածքներում առաջանում են ցիստեր, որոնք օրգանիզմում կարող են գոյատևել տարիներ, 

նույնիսկ՝ ամբողջ կյանքի ընթացքում: Նյարդային համակարգում և մկաններում առաջանում են 

նեկրոզի օջախներ` դրանց հետագա կալցիֆիկացիայով: 
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Տոքսոպլազմոզի ախտածագման մեջ մեծ նշանակություն է տրվում օրգանիզմի ալերգիկ 

վերափոխմանը (գերզգայունության դանդաղ տիպի ռեակցիա) և յուրահատուկ հակամարմինների 

առաջացմանը, որոնք կարելի է հայտնաբերել տարբեր շճաբանական ռեակցիաների միջոցով (ԿԿՌ, 

Սեբին-Ֆելդմանի ռեակցիա, ԱՀԱՌ, ԻՖԱ): 

Հակամարմինների առկայությունն արյան մեջ պաշտպանում է նույնիսկ բարձր 

վիրուլենտությամբ նոր շտամներով վարակումից և ապահովում տոքսոպլազմոզի անախտանիշ 

(լատենտ) ընթացքը վարակված մարդկանց մեծամասնության մոտ: Օրգանիզմի իմունային 

համակարգի թուլացման դեպքում լատենտ տոքսոպլազմոզը կարող է վերափոխվել մանիֆեստային 

ձևի: Վարակվածների մարդկանց մեծ մասի մոտ որևէ կլինիկական նշան չի զարգանում: Առաջանում 

է տոքսոպլազմոզի առաջնային լատենտ ձև՝ ախտաբանական պրոցեսի կայուն կոմպենսացիայով: 

Երբեմն միայն վարակվածների 1%-ի մոտ է զարգանում դանդաղ, թորշոմած, ախտադարձող 

ընացքով քրոնիկ տոքսոպլազմոզ (դանդաղ ընթացքով և ախտադարձերով), շատ ավելի  հազվադեպ է 

սուր ձևը (պրոցեսի դեկոմպենսացիայով, գեներալիզացիայով և ծանր ընթացքով): 

 Քրոնիկ տոքսոպլազմոզի զարգացումը կախված է ինտերկուրենտ տարբեր 

հիվանդություններից (գրիպ, ՍՇՀ, թոքաբորբ): 

Հղիության առաջին եռամսյակում ներարգանդային վարակման դեպքում հաճախ դիտվում է 

պտղի մահ, վիժում, մեռելածնություն: Հնարավոր են էմբրիոպաթիաներ և զարգացման արատներ: 

Վարակումը հղիության ավելի ուշ ժամկետներում կարող է դրսևորվել երեխայի մոտ 

գեներալիզացված տոքսոպլազմոզի զարգացումով: 

Բնածին տոքսոպլազմոզի դեպքում կարող է տեղի ունենալ գլխուղեղի կիսագնդերի 

թերզարգացում: Էպենդիմայի ախտահարումը, գլխուղեղի փորոքների կպումների առաջացումը և 

ենթաոստայնային խոռոչների օբլիտերացիան հանգեցնում են հիդրոցեֆալիայի զարգացմանը:  

Ուշացած ֆետոպաթիայի դեպքում գլխուղեղի կեղևում, ենթակեղևային և ցողունային 

հատվածներում հայտնաբերվում են մեռուկացման օջախներ, կրակալում և գլխուղեղի նյութի ու 

թաղանթների բորբոքում: Ցանցաթաղանթում առաջանում են նեկրոբիոզի սուր օջախներ, անոթային 

ցանցում գրանուլեմաներ, ինչը վկայում է էնդօֆթալմի զարգացման մասին: 

Պաթոմորֆոլոգիորեն ախտահարված հյուսվածքներում հայտնաբերվում են փոփոխություններ 

գրանուլեմաների, նեկրոզի, օջախների և կալցինատների ձևով, հիստիոցիտար և պլազմատիկ 

բջիջներով ինֆիլտրացիա:  

Ախտահարված հյուսվածքներում հայտնաբերվում են մակաբույծներ (տրոֆոզոիտներ): 

Կլինիկական նկարագիր 

Մարդու լաբորատոր վարակման դեպքում գաղտնի շրջանը տևում է մոտավորապես 2 շաբաթ: 

Բնական պայմաններում վարակման դեպքում գաղտնի շրջանի տևողությունը դժվար է որոշել, քանի 
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որ տոքսոպլազմոզը սովորաբար ընթանում է առաջնային լատենտ կամ առաջնային քրոնիկ ձևերով, 

որոնց բնորոշ է  հիվանդության աննկատ սկիզբը: Գաղտնի շրջանը կախված է հարուցչի 

վիրուլենտությունից, վարակային չափից, հիվանդի պրեմորբիդ ֆոնից և տևում է 3-21 օր, սակայն 

կարող է երկարել մինչև մի քանի ամիս: Սուր տոքսոպլազմոզի դեպքում գաղտնի շրջանը 3-10 օր է: 

Տարբերում են ձեռքբերովի և բնածին տոքսոպլազմոզ, կախված վարակման մեխանիզմից: Ըստ 

ընթացքի հիվանդությունը կարող է լինել սուր, քրոնիկ և լատենտ: 

Դասակարգում 

Տոքսոպլազմոզի դասկարգումն ըստ Տիմչենկոյի` 

 սուր տոքսոպլազմոզ` լիմֆադենոպաթիկ, ակնային, ուղեղային վիսցերալ, 

կոմբինացված ձևեր 

 առաջնային քրոնիկ և երկրորդային քրոնիկ 

 առաջնային լատենտ և երկրորդային լատենտ 

Լատենտ ձևը բաժանում են առաջնային լատենտ առանց որևէ կլինիկական 

արտահայտումների և հազվադեպ սրացումներով, և երկրորդային լատենտ, որի դեպքում ոչ հաճախ 

դիտվում են մնացորդային երևույթներ (կալցիֆիկատներ, տեսողության սրության իջեցում, սպիներ 

խորիոռետինիտից հետո): Այս ձևի դեպքում հաճախ դիտվում են սրացումներ: 

Սուր տոքսոպլազմոզը հիվանդության գեներալիզացված ձևն է, որը բնութագրվում է սուր 

սկիզբով, տենդով, արտահայտված ինտոքսիկացիայով, լյարդի և փայծաղի մեծացումով: Հանդիպում 

է շատ հազվադեպ: Կարող են դիտվել պոլիմորֆ ցան և ԿՆՀ ծանր ախտահարումներ (էնցեֆալիտ, 

մենինգոէնցեֆալիտ): Սուր ձևերը կարող են ընթանալ առանց էնցեֆալիտի նշանների (տիֆանման 

կամ ցանային ձևեր): Էնցեֆալիտը միշտ ի հայտ է գալիս գեներալիզացված տոքսոպլազմոզի այլ 

նշանների հետ զուգակցված (տենդ, հեպատոսպլենոմեգալիա, միոկարդիտներ): Հիվանդությունն 

ընթանում է ծանր և հաճախ՝ մահացու ելքով: Հիվանդության ախտաբանական պրոցեսի մարման 

դեպքում հիվանդությունը վերափոխվում է երկրորդային քրոնիկ ձևի՝ մնացորդային երևույթներով 

(ախտանշանային էպիլեպսիա, ինտելեկտի իջեցում): 

Քրոնիկ տոքսոպլազմոզը երկարատև, դանդաղ ընթացքով հիվանդություն է, որը բնութագրվում 

է սուբեֆբրիլ տենդով, քրոնիկ ինտոքսիկացիայի նշաններով, որոնց միանում են բազմաթիվ 

օրգանային ախտահարումներ՝ նյարդային համակարգի, աչքերի, սրտամկանի, մկանների և այլն: 

Հիվանդությունը սկսվում է աստիճանական: Հիվանդները գանգատվում են ընդհանուր թուլությունից, 

ախորժակի անկումից, քնի խանգարումից, դյուրագրգռվածությունից, գլխացավից,  հիշողության 

վատացումից, սրտխփոցներից և ցավերից սրտի շրջանում, հոդա- և մկանացավերից, երբեմն՝ 

տեսողության խանգարումից:    
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Հետազոտման արդյունքում գրեթե բոլոր հիվանդների մոտ հայտնաբերվում է սուբֆեբրիլ տենդ, 

որը կարող է տևել ամիսներ կամ արտահայտվել տարբեր տևողության ալիքների ձևով, որոնք 

ընդմիջվում են ապիրեքսիայով: Հաճախ հանդիպող համախտանիշ է գեներալիզացված 

լիմֆադենոպաթիան: 

Մեծանում են ինչպես ծայրամասային (պարանոցային, ծոծրակային, անութային, աճուկային), 

այնպես էլ միջընդերային ավշային հանգույցները: Երբեմն մեզադենիտը խիստ արտահայտված է 

լինում, ինչը տուբերկուլոզային մեզադենիտի, ապենդիցիտի, ադնեքսիտի և այլ սխալ 

ախտորոշումների պատճառ է հանդիսանում: Ավշային հանգույցները սկզբում փափուկ են, 

շոշափելիս ցավոտ, այնուհետև  չափերով փոքրանում են, դառնում ավելի պինդ, քիչ ցավոտ կամ 

անցավ: Լյարդը մեծացած է հիվանդների մեծ մասի մոտ, շոշափելիս այն  կարող է լինել չափավոր 

ցավոտ: Լյարդի ֆունկցիայի զգալի փոփոխություններ չեն դիտվում: Ոչ հազվադեպ դիտվում է 

փայծաղի մեծացում: 

Տոքսոպլազմոզի հաճախակի արտահայտումներից է սպեցիֆիկ միոզիտը: Դիտվում են ցավեր 

մկաններում, որոնց հաստության մեջ կարելի է շոշափել ցավոտ պնդացումներ, իսկ հիվանդների մի 

մասի մոտ ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են կալցիֆիկատներ մկաններում: Հնարավոր են 

հոդացավեր՝ առանց բորբոքային փոփոխությունների: Հաճախ ախտահարվում է սիրտ-անոթային 

համակարգը, ինչն արտահայտվում է զարկերակային հիպոտենզիայով, երբեմն`  

հաճախասրտությամբ և ռիթմի խանգարումներով: Դիտվում է սրտի սահմանների մեծացում դեպի 

ձախ, սրտի տոների խլացում, սրտային անբավարարության նշաններ՝ միոկարդիտի պատկեր: 

Էլեկտրասրտագրության արդյունքում գրեթե բոլոր հիվանդների մոտ հայտնաբերվում են 

սրտամկանի օջախային կամ դիֆուզ փոփոխություններ: Պերիկարդը և էնդոկարդը չեն 

ախտահարվում: Շնչառական օրգանները քրոնիկ տոքսոպլազմոզի դեպքում հազվադեպ են 

ախտահարվում, հիշեցնելով պնևմոցիստոզի երևույթները: Դիտվում է ախորժակի իջեցում: 

Հիվանդները գանգատվում են բերանում չորությունից, սրտխառնոցից, բութ ցավերից էպիգաստրալ 

շրջանում, որովայնում վքնածության զգացումից, փորկապությունից, ոչ հազվադեպ դիտվում է քաշի 

կորուստ: 

Ստամոքսահյութի հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվում է սեկրեցիայի և 

թթվայնության իջեցում: Ռենտգենաբանորեն դիտվում է հաստ աղու մոտորիակայի խանգարում: 

Նյարդային համակարգի փոփոխություններ նկատվում են հիվանդների մեծամասնության մոտ: 

Դրանք բավական բազմազան են: Համեմատաբար ավելի հազվադեպ են ախտահարվում պերիֆերիկ 

նյարդերը, հաճախ ախտաբանական պրոցեսի մեջ ընդգրկվում է ԿՆՀ:  Երբեմն այն արտահայտվում է 

չափավոր արտահայտված նևրոտիկ ախտանիշներով (էմոցիոնալ անկայունություն, 

աշխատունակության իջեցում, դյուրագրգռվածություն, կասկածմտություն, կանցերոֆոբիա): 
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Որոշ հիվանդների մոտ զարգանում են նաև հիսթերիայի տիպի ծանր նևրոզներ, հաճախ 

դիտվում են դիէնցեֆալային խանգարումներ, կարող է զարգանալ ախտանշանային էպիլեպսիա: 

Որպես կանոն, դիտվում են վեգետատիվ-անոթային խանգարումներ: Հաճախ դիտվում են աչքերի 

ախտահարումներ` խորիոռետինիտ, ուվեիտ, հարաճող կարճատեսություն: Խանգարվում է էնդոկրին 

օրգանների գործունեությունը (մենստրուալ ցիկլի խանգարումներ, իմպոտենցիա, մակերիկամների 

երկրորդային անբավարություն, հազվադեպ իջնում է վահանաձև գեղձի ֆունկցիան): 

Իմունոդեֆիցիտով հիվանդների նյարդային արտահայտումները կարող են պայմանավորված լինել 

գլխուղեղի տոքսոպլազմոզային աբսցեսով:  

Ծայրամասային արյան հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվում է լեյկոպենիա, 

նեյտրոպենիա, հարաբերական լիմֆոցիտոզ, էոզինոֆիլային լեյկոցիտների քանակի ավելացման 

հակում, ԷՆԱ մնում է նորմալ: 

Լատենտ տոքսոպլազմոզը բնութագրվում է տոքսոպլազմոզի նշանների բացակայությամբ 

նույնիսկ հիվանդի մանրակրկիտ կլինիկական հետազոտման դեպքում (առաջնային լատենտ ձև) 

կամ դիտվում են մնացորդային երևույթներ` խորիոռետինիտի հին օջախների, կալցիֆիկատների, 

սկլերոզի ենթարկված ավշային հանգույցների ձևով (երկրորդային լատենտ ձև): Լատենտ ձևի 

ախտորոշումը հիմնված է դրական շճաբանական ռեակցիաների կամ տոքսոպլազմինով 

ներմաշկային փորձի վրա: 

Բնածին տոքսոպլազմոզը ստորաբաժանում են հետևյալ ձևերի` սուր, քրոնիկ, լատենտ, 

ռեզիդուալ տոքսոպլազմոզ (հիդրոցեֆալիա, օլիգոֆրենիա, էպիլեպսիա և այլն): Այս ձևը հանդիպում 

է շատ հազվադեպ,  զարգանում է հարուցչի տրանսպլացենտար փոխանցման արդյունքում 

հղիության ընթացքում կնոջ վարակման դեպքում: Բնածին տոքսոպլազմոզի սուր ձևն ընթանում է 

ծանր գեներալիզացված հիվանդության ձևով, որը դրսևորվում է արտահայտված ինտոքսիկացիայի, 

տենդի, լյարդի (հաճախ՝ դեղնուկով) և փայծաղի  մեծացումով, մակուլոպապուլյոզ ցանով: 

Երեխաների մեծ մասի մոտ կարող է զարգանալ ծանր էնցեֆալիտ և աչքերի ախտահարում  

(խորիռետինիտի ձևով):  

Բնածին տոքսոպլազմոզի քրոնիկ ընթացքի դեպքում դիտվում են էնցեֆալիտի հետևանքներ՝ 

հիդրոցեֆալիայի, օլիգոֆրենիայի, սիմպտոմատիկ էպիլեպսիայի (քունքային կամ ջեքսոնյան) ձևով, 

ինչպես նաև տեսողական օրգանների տարբեր ախտահարումներ ընդհուպ մինչև միկրո- և 

անօֆտալմիա: Սկզբում այդ արտահայտումները դիտվում են սուբեֆբրիլիտետի, ինտոքսիկացիայի, 

միոզիտի, լիմֆադենոպաթիայի ֆոնի վրա: Պրոցեսի ակտիվությունը աստիճանական մարում է և 

պահպանվում են միայն էնցեֆալիտի հետևանքները: Այս դեպքերում կարելի է խոսել ռեզիդուալ 

բնածին տոքսոպլազմոզի մասին:  
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Հղիների տոքսոպլազմոզը հիմնականում ընթանում է անախտանիշ, ամենահաճախ հանդիպող 

կլինիկական ախտանիշն է ռեգիոնար լիմֆադենոպաթիան: Պտղի վարակման ռիսկը կախված չէ  մոր 

մոտ առկա վարակի մանիֆեստային կամ անախտանշնային ընթացքից: Մինչդեռ նախկինում 

վարակված առողջ կանայք պաշտպանված են վարակը պտղին փոխանցելուց: Պտղի վարակում 

հնարավոր է մինչև բեղմնավորումը կարճ ժամանակվա ընթացքում վարակվելու դեպքում: 

Նկարագրվել են նաև նախկին վարակի ռեակտիվացիա իմունոդեֆիցիտով հղիների մոտ և հարուցչի 

փոխանցում պտղին: Նախկինում վարակված առողջ կինը կարող է վարակել պտղին, եթե հղիության 

ընթացքում դիտվի վարակում T. Gondii-ի ավելի վիրուլենտ շտամով:  

Ելքը ձեռքբերովի տոքսոպլազմոզի դեպքում բարենպաստ է, բնածինի դեպքում` 

անբարենպաստ:   

Ախտորոշում 

Տոքսոպլազմոզի ախտորոշումը հիմնված է հիվանդների մանրակրկիտ կլինիկական 

հետազոտման վրա, ներառելով օրգանների սպեցիֆիկ հետազոտման տվյալները (ԷՍԳ, 

ակնահատակի զննում, գանգի և ախտահարված մկանների ռենտգենոգրաֆիա): Հաշվի առնելով այն, 

որ դրական շճաբանական և ալերգիկ ռեակցիաները հաճախ դիտվում են առողջ անձանց մոտ (մինչև 

30 %) և այլ հիվանդությունների դեպքում, դրանք պետք է գնահատել զգուշությամբ: Շճաբանական 

ռեակցիաների բացասական արդյունքները և հատկապես տոքսոպլազմինով բացասական 

ներմաշկային փորձը թույլ են տալիս լիովին բացառել քրոնիկ տոքսոպլազմոզը: Ռեակցիաների 

դրական արդյունքները խոսում են միայն մարդու տոքսոպլազմաներով վարակվածության մասին: 

Դրանք ախտորոշիչ նշանակություն ձեռք են բերում միայն հիվանդի մոտ տոքսոպլազմոզին բնորոշ 

նշանների հայտնաբերման դեպքում` երկարատև սուբֆեբրիլիտետ, քրոնիկ ինտոքսիկացիայի 

նշաններ, սրտամկանի փոփոխություններ, լյարդի մեծացում, գլխուղեղում և մկաններում 

կալցիֆիկատներ, խորիոռետինիտի օջախներ: Հղիների մոտ սերոկոնվերսիան կարող է ունենալ 

կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն: 

Շճաբանական ռեակցիաներից առավել տարածված է ԿԿՌ տոքսոպլազմային անտիգենի հետ, 

առավել զգայուն են՝ Սեբին-Ֆելդմանի ներկի հետ ռեակցիան և ԱԻՖՌ, որոնք դառնում են դրական 

վարակումից 1-2 շաբաթ անց: 

Ալերգոլոգիական մեթոդներից կիրառվում են ներմաշկային և տիտրացիոն փորձը 

տոքսոպլազմինով, նեյտրոֆիլային լեյկոցիտների վնասման և լիմֆոցիտների բլաստային 

վերափոխման ռեակցիան: 

Առավել ախտորոշիչ նշանակություն ունի պարազիտոլոգիական մեթոդը: Այն հիմնված է 

հարուցչի մանրադիտակային հայտնաբերման վրա արյան ներկված քսուկներում, ողնուղեղային 

հեղուկի ցենտրիֆուգատում, ավշային հանգույցների, նշիկների պունկտատում կամ բիոպտատում, 
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ինչպես նաև դիակների օրգանների հյուսվածքների հիստոլոգիական պատրաստուկներում: 

Հղիության ընդհատման դեպքում տոքսոպլազմաների վերաբերյալ հետազոտում են ընկերքը, 

հարպտղային ջրերը և թաղանթները: Առավել կարևոր նշանակություն ունի կենսաբանական փորձի 

մեթոդը լաբորատոր կենդանիների (մկների) վրա՝ պերիտոնեալ հեղուկից քսուկի հետագա (7-10 օր 

անց) պատրաստումով և ներկումով ըստ Ռոմանովսկու-Գիմզայի: 

Բուժում 

Տոքսոոլազմոզով հիվանդների բուժումը պետք է լինի կոմպլեքսային: Սուր տոքսոպլազմոզի 

կամ քրոնիկ ընթացքի ախտադարձերի դեպքում առաջատար նշանակություն ունեն էթիոտրոպ 

դեղամիջոցները, որոնք ակտիվ ազդում են տրոֆոզոիտների վրա: Կիրառում են պիրիմետամին` 

սուլֆադիմեզինի և ֆոլաթթվի հետ զուգակցված, 4-6 շաբաթվա ընթացքում: Կարելի է անցկացնել 3 

կուրս 10 օր տևողությամբ, 7-10 օրյա ընդմիջումներով: Բուժումն անցկացնում են ծայրամասային 

արյան հսկողությամբ, քանի որ երկու դեղամիջոցն էլ ունեն տոքսիկ ազդեցություն ոսկրածուծի վրա: 

Հիվանդության ծանր ձևերի դեպքում, հատկապես աչքերի ծանր ախտահարման դեպքում, 

էթիոտրոպ բուժումը զուգակցում են կորտիկոստերոիդների հետ: 

Այլընտրանքային էթիոտրոպ դեղամիջոցներ են հանդիսանում, մասնավորապես ատովակվոնը, 

խինգամինը, սուլֆապիրիդազինը, սուլֆադիմետոքսինը, ինչպես նաև տետրացիկլինները, 

կլինդամիցինը, մակրոլիդները: Հղիների բուժման համար կիրառում են ռովամիցին: Նշանակում են 

պաթոգենետիկ բուժում, ելնելով հիվանդության ծանրությունից և կլինիկական պատկերից: 

Տոքսոպլազմոզի քրոնիկ ձևերի դեպքում հիվանդների օրգանիզմում հարուցիչը գրեթե 

բացառապես գտնվում ցիստերի ձևով, որոնց վրա վերը նշված դեղամիջոցները գործնականում չեն 

ազդում: Այդ դեպքերում լավ արդյունք ունի կոմպլեքսային բուժումը, որը ներառում է 5-7 օր 

տևողությամբ քիմիոթերապիայի կուրս (տրոֆոզոիտների փուլում տոքսոպլազմաների ընկճման 

նպատակով)՝ վիտամինների և ոչ սպեցիֆիկ հիպոսենսիբիլիզացնող միջոցների հետ զուգակցված: 

Պարտադիր ձևով անցկացվում է տոքսոպլազմինով սպեցիֆիկ իմունոթերապիա: Յուրաքանչյուր 

հիվանդի համար ընտրում են դեղամիջոցի անհատական աշխատանքային նոսրացում տիտրացիոն 

փորձի միջոցով: Տոքսոպլազմինով բուժման ժամանակ ամեն օր կատարում են 

ուլտրմանուշակագույն ճառագայթում: Այն հղիները, որոնց մոտ հայտնաբերվում են ԿԿՌ և 

ներմաշկային փորձի դրական արդյունքներ և բացակայում են տոքսոպլազմոզի կլինիկական 

երևույթները, բուժման ենթակա չեն: Տոքսոպլազմոզի քրոնիկ ձևերով և արտահայտված կլինիկական 

դրսևորումներով հղիները կարիք ունեն իմունոթերապիայի կանխարգելիչ կուրսի անցկացման: 

Հղիների համար առավել վտանգավոր է առաջնային վարակումը: Այս դեպքում կատարում են 

քիմիոթերապիայի 1-2 կուրս: Քիմիոթերապևտիկ դեղամիջոցները չի կարելի նշանակել հղիության 
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առաջին 3 ամսվա ընթացքում, քանի որ դրանցից շատերը, հատկապես քլորիդինը, սուլֆադիմեզինը 

և տետրացիկլինը, օժտված են տերատոգեն ազդեցությամբ և կարող են վնասել պտղին: 

Կանխարգելում 

Կանխարգելման նպատակով կատարվում է տոքսոպլազմոզով հիվանդ կենդանիների 

ժամանակին հայտնաբերման և մեկուսացման միջոցառումներ: Արգելվում է հում մսամթերքի 

(կիսաֆաբրիկատներ) և թերի ջերմային մշակում անցած կաթնամթերքի և մսամթերքի 

օգտագործումը: Հիմնական միջոցառումներն են պայքարը տոքսոպլազմոզի դեմ տնային 

կենդանիների մոտ, շփման սահմանափակումը կատուների հետ, անձնական հիգիենայի կանոնների 

պահպանումը (կեղտոտ ձեռքերով օոցիստերի ներթափանցումը կանխելու նպատակով): Այս 

կանոնները առավել կարևոր են հղիների համար: 

Բնածին տոքսոպլազմոզի կանխարգելման նպատակով հղիության առաջին եռամսյակում հղի 

կանայք հետազոտվում են մաշկային ալերգիկ փորձի օգնությամբ և այլ շճաբանական 

ռեակցիաներով (ցանկալի է 2 և ավելի): Բացասական արդյունքի դեպքում հղի կանայք 

հետազոտվում են նաև հղիության երկրորդ և երրորդ եռամսյակում: Բացասական պատասխանի 

վերափոխումը դրականի խոսում է թարմ վարակվածության մասին: Ուղղահայաց վարակման 

կանխարգելման նպատակով անցկացվում է կանխարգելիչ բուժում իզորիդինով կամ նրա 

ածանցյալներով` սուլֆանիլամիդների հետ զուգակցված: Օջախում կանխարգելիչ միջոցառումներ 

չեն կատարվում: 

Դիսպանսերիզացում Սուր տոքսոպլազմոզի ռեկոնվալեսցենտները և բնածին լատենտ 

տոքսոպլազմոզով երեխաները 10 տարվա ընթացքում տարեկան 2 անգամ հետազոտվում են 

վարակաբանի, նյարդաբանի և օտոլարինգոլոգի կողմից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 

 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԱԴՓ - ասոցացված դիֆթերիա, փայտացում պատվաստանյութ (АДС) 

ԱԵՖ – ադենոզինեռֆոսֆատ (АТФ) 

ԱԶԹ - ազիդոթիմիդինը (АЗТ) 

ԱԻՖՌ – անուղղակի իմունոֆլյուորեսցենտային ռեակցիա (РНИФ) 

ԱԼՏ – ալանինամինոտրանսֆերազա (АЛТ) 

ԱԿԴՓ - ասոցացված դիֆթերիա,փայտացում, կապույտ հազ պատվաստանյութ (АКДС) 

ԱՀԿ – առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ВОЗ) 

ԱՀԱՌ – անուղղակի հեմագլյուտինացիայի ռեակցիա (РНГА) 

ԱՄՆ – Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (США) 

ԱՊՀ – անկախ պետությունների համագործակցություն (СНГ) 

ԱՌ – ագլյուտինացիայի ռեակցիա (РА) 

ԱՍՏ – ասպարտատամինոտրանսֆերազա (АСТ) 

ԲՀՀ - բժշկա - հսկողական հանձնաժողով (ВКК) 

ԳԳՏ – գամմա-գլյուտամիլ-տրանսֆերազա (ГГТ) 

ԲՀՀ - բժշկա - հսկողական հանձնաժողով (ВКК) 

Գ-6-ՖԴՀ – գլյուկոզա-6-ֆոսֆատ-դեհիդրոգենազա (Г-6-ФДГ) 

ԴՆԹ – դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու (ДНК) 

ԶՃ – զարկերակային ճնշում (АД) 

ԷԷԳ – էլեկտաէնցեֆալոգրաֆիա (ЭЭГ) 

ԷՆԱ – էրիթրոցիտների նստեցման արագություն (СОЭ) 

ԷՍԳ – էլեկտրասրտագրություն (ЭКГ) 

ԻԱՌ - իմունային անալիզի ռեակցիա (РИА) 

ԻՖԱ – իմունոֆերմենտային անալիզ (ИФА) 

ԻՖՌ – իմունոֆլյուորեսցենտային ռեակցիա (РИФ) 

ԼԱՌ – լատեքս - ագլյուտինացիայի ռեակցիա (РЛА) 

ԼԴԳ – լակտատ-դեհիդրո-գենազա 

ԼՕՌ – լարինքս, օտոս, ռինոս (ЛОР) 

ԿԿՌ – կոմպլեմենտի կապման ռեակցիա (РСК) 

ԿՆՀ – կենտրոնական նյարդային համակարգ (ЦНС) 

ՀԱԱՌ – հեմագլյուտինացիայի արգելակման ռեակցիա (РТГА) 

ՀԱՌ – իմունոլոգիական անալիզի ռեակցիա (РИА) 

ՀԻԷՖ – հանդիպակաց իմունային էլեկտրոֆորեզ (ВИЭФ) 
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ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն (РА) 

ՀՌՎ – հակառետրովիրուսային թերապիա (АРВ) 

ՀՏ – հետադարձ տրանսկրիպտազա (ОТ) 

ՀՖ – հիմնային ֆոսֆատազա (ЩФ) 

ՁԻԱՀ – ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ (СПИД) 

ՄԱՌ – միկրոագլյուտինացիայի ռեակցիա (РМА) 

ՄԻԱՎ -  մարդու իմուն անբավարարության վիրուս (ВИЧ) 

ՄՄ – միջազգային միավոր (МЕ) 

ՄՖՀ - մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգ (СМФ) 

ՆՄՀ – ներանոթային մակարդման համախտանիշ (ДВС) 

ՆՌա – նեյտրալիզացիայի ռեակցիա անտիգենով (РНАг) 

ՆՌհ - նեյտրալիզացիայի ռեակցիա հակամարմինով (РНАт) 

ՊԳԼ - պերսիստող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա (ПГЛАП) 

ՊՀԱՌ – պասիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիա (РПГА) 

ՊՇՌ – պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա (ПЦР) 

ՌԻՄ – ռադիոիմունային մեթոդ (РИМ) 

ՌՆԹ – ռիբոնուկլեինաթթու (РНК) 

ՍՌՀ – սուր շնչառական վարակ (ОРЗ) 

ՈՒՀԱԱՌ – ուղղակի հեմագլյուտինացիայի արգելակման ռեակցիա (РТПГА) 

ՈՒՁՀ – ուլտրաձայնային հետազոտություն (УЗИ) 

ՈՒՆԳ – ուռուցքի նեկրոզացնող գործոն (НФО) 

ՖՀՄ – ֆլյուորեսցենտող հակամարմինների մեթոդ (МФА) 

ՎԾ - վիրուսային ծանրաբեռնվածություն (ВН) 

УВЧ – ультра - высокая частота (գերձայնային հաճախականություն) 

5 – НУК – 5 – նուկլեոտիդազա 

CCR5, CxCR4  – խեմոկինային կոռեցեպտորների 

CDC – հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոն 

CMV – ցիտոմեգալովիրուս (ЦМВ) 

GGT - գամմագլուտամիլտրանսպեպտիդազայի (ГГТ) 

EBV – Էպշտեյն - Բառ վիրուսը (ЭБВ) 

ELISA - ԻՖԱ մեթոդի մոդիֆիկացիա թաղանթների կիրառումով 

H – հեմագլյուտինին 

HAV – վիրուսային հեպատիտ A (ВГА) 
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HBV – վիրուսային հեպատիտ B (ВГВ) 

HCV – վիրուսային հեպատիտ C (ВГС) 

HDV – վիրուսային հեպատիտ D (ВГД) 

HE - հեպատիտ E 

HEV - վիրուսային հեպատիտ E (ВГЕ) 

HLA – հիտո-համատեղելիության գործոն (фактор гисто-совместимости) 

HSV – հերպես սիմպլեքս վիրուս 

HIV – Human immunodeficiency virus (ՄԻԱՎ) 

IgA - A դասի իմունոգլոբուլին 

IgE - E դասի իմունոգլոբուլին 

IgG - G դասի իմունոգլոբուլին 

IgM – M դասի իմունոգլոբուլին 

IL - ինտերլեյկին 

IVIG - Intravenous immune globulin (ներանոթային իմունային գլոբուլին) 

N - նեյրամինիդազա  

RSV – ռեսպիրատոր – սինտիցիալ վիրուս (РСВ) 

RF – ռևմո-ֆակտոր 

TAT - Tetanus antitoxin (փայտացման անատոքսին) 

TIG - Tetanus immune globulin (մարդու հակափայտացման իմունոգլոբուլին) 

VZV - varicella/zoster վիրուս 

ANA – հակակորիզային հակամարմիններ (антинуклеарные антитела) 

ISAGA – իմունոսորբենտ ագլյուտինացիայի ստուգում (проверка иммуносорбентной 

агглютинации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


