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ՍՈՒՐ  ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

 

 

 

 ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ  ԵՎ  ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Փորլուծությունը (diarrhea) կղանքի  հեղուկ վիճակի, ծավալի  
և  հաճախության  մեծացումն է: 
Սուր փորլուծությունը տևում է 2 շաբաթից պակաս: 
 

 Սուր փորլուծային հիվանդությունները հանդիսանում են 
վաղ հասակի երեխաների հիվանդացության և 
մահացության առաջատար պատճառ, մասնավորապես 
զարգացող երկրներում (Հարավային Ասիա, Աֆրիկա): 
Մահերի մեծ մասը հանդիպում է  մինչև 2 տ. երեխաների 
շրջանում: 
 
Վերջին տասնամյակներին երեխաների մահացությունը սուր 
փորլուծային հիվանդություններից նկատելիորեն պակասել 
է, այսպես` 2000- 2015թթ. ժամանակահատվածում մինչև 5 տ. 
երեխաների ընդհանուր ամենամյա մահերի թիվը 
կրճատվելէ ավելի քան 50%-ով`1.2 մլն-ից դառնալով 0.5 մլն.: 
Շատ ավելի երեխաներ կարող էին փրկվել խմելու ջրի և 
սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման 
միջոցառումների, հիվանդության ընթացքում հասարակ 
օրալ ռեհիդրատացիոն լուծույթների (ORS) և ցինկի 
հավելումների լայն կիրառման միջոցով*: 

Մինչև  5 տ. երեխաների  մահացությունը սուր  փորլուծային  

հիվանդություններից (ԱՀԿ/UNICEF, 2015թ.)

 
Մահացության  իջեցում  վերջին 3 տասնամյակում 

 

* WHO and Maternal and Child Epidemiology Estimation Group (MCEE) provisional estimates 2015. 

Կլինիկական դեպք:  11 ամսական երեխան ներկայացել է սուր փորլուծությամբ, փսխումներով, տենդով և թուլությամբ: Հիվանդ է  շուրջ մի 

քանի ժամ: Նրա ավագ եղբայրն ունեցել է համանման, բայց ավելի քիչ ծանր հիվանդություն 4 օր առաջ: Հետազոտությամբ հայտնաբերվեց 

չափավոր ջրազրկում: Որովայնը փափուկ է` ակտիվ աղիքային աղմուկներով: 
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 ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՍՈՒՐ  ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ՏԻՊԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

Այլ տեսակետից առողջ երեխայի սուր փորլուծությունը գրեթե միշտ ունի վարակային ծագում (սուր գաստրոէնտերիտ): Վարակը 

փոխանցվում է  ֆեկալ-օրալ ճանապարհով աղտոտված սննդի կամ ջրի միջոցով: 

Տարբերում են սուր փորլուծության 2 հիմնական կլինիկական տիպ*. 

 սուր ջրային դիարեա - տևում է մի քանի ժամից մի քանի օր, հիմնական բարդությունը ջրազրկումն է, կարող է հանդիպել 
նաև թերսնուցում, եթե կերակրումը խիստ հետաձգվի 

 սուր արյունային դիարեա 
(դիզենտերիա) 

- բնորոշվում է տեսանելի արյան և լորձի առկայությամբ կղանքում, հիմնական բարդություններն 
են աղիքի լորձաթաղանթի վնասումը, սեպսիսը և ախորժակի խիստ անկման հետևանքով 
զարգացող թերսնուցումը 

 

 

 
ՍՈՒՐ ՋՐԱՅԻՆ ԴԻԱՐԵԱ 

ՍՈՒՐ ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻԱՐԵԱ 

(ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ) 

Վիրուսներ 
(60–80%) 

 Rotavirus  
 Adenovirus 
 Norovirus 

 Sapovirus 
 Astrovirus 
 Bocavirus 

 

Բակտերիաներ 
(10-20%) 

 Էնտերոտոքսիգեն E. coli 
(ճանապարհորդների դիարեա) 

 Էնտերոպաթոգեն E. coli 
 Vibrio cholerae 
 Shigella spp 
 Salmonella spp 
 Yersinia spp 

 Շիգա-տոքսին արտադրող E. coli  
(օր. O157:H7 շտամը) 

 Shigella spp 
 Salmonella spp 
 Yersinia spp 
 Aeromonas spp 
 Campylobacter spp 

Բակտերիաների 
էնտերոտոքսիններ 

 Clostridium difficile 
 Staphylococcus aureus 
 Bacillus cereus 
 Clostridium perfringens 

 

Մակաբույծներ 
(<10%) 

 Giardia lamblia 
 Cryptosporidium 
 Isospora spp 
 Cyclospora spp 

 Entamoeba histolytica 

 

*  World Health Organization. The Treatment of Diarrhoea – A Manual for Physicians and other Senior Health Workers. WHO 2005.     
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 «ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՓՍԽՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ» 

 

 

Վիրուսային փորլուծությունն ամենից հաճախ 

հանդիպում է ձմեռային ամիսներին ռոտավիրուսային և 

նորովիրուսային վարակների ընտանեկան բռնկումների 

ձևով*:  

                   
 

 Ռոտավիրուսն ամենից հաճախ 
ախտահարում է մինչև 2 տ. երեխաներին: 
Ախտանշաններն ի հայտ են գալիս 
վարակումից 2-3 օր անց և ներառում են 
շատրվանանման փսխումներ և խիստ ջրային 
դիարեա, հաճախ տենդով և որովայնացավով: 
 

 Ձմռանը հանդիպող մյուս վիրուսները, 
օրինակ` աստրովիրուսները, կալիցիվիրուս-
ները (նորովիրուս, սապովիրուս) հակված են 
վարակելու ավագ հասակի երեխաներին և 
առաջացնում են ավելի կարճատև 
հիվանդություն: 
Նորովիրուսը (կամ Norwalk agent) 
հանդիսանում է գաստրոէնտերիտի սննդային 
բռնկումների կարևոր պատճառ 
դպրոցներում, մանկապարտեզներում, 
հիվանդանոցներում, կրուիզ նավերում և 
մարզական թիմերում: Երեխաների 20%-ն 
ունենում է փսխումներ առանց 
փորլուծության: 

 

 
 

 

* Richard A. Kaslow, Lawrence R. Stanberry, James W. Le Duc (eds.)-Viral Infections of Humans_ Epidemiology and Control-Springer US (2014). 
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 ԱՄԱՌԱՅԻՆ  ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Ամառային ամիսներին ավելի հաճախ հանդիպում 

են էնտերովիրուսային, բակտերիալ և մակաբուծային 

ախտածիններով հարուցված փորլուծությունները: 

                   
 

Առավել մտահոգիչ են հետևյալ վարակները. 

 շիգա-տոքսին առաջացնող E. coli (մասնավորապես O157:H7 շտամը) և Shigella spp. առաջացնում են հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշ 

 սալմոնելային վարակ.  կրծքահասակ երեխաների շրջանում բարձր է դիսեմինացիայի վտանգը (օրինակ` բակտերիեմիա, մենինգիտ, 

օստեոմիելիտ) 

 
 ՁԳՁԳՎՈՂ  ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Սուր գաստրոէնտերիտի դրվագին կարող է հետևել ձգձգվող 

փորլուծություն, որը տևում է առնվազն 14 օր*:  

Ձգձգվող փորլուծության ռիսկի գործոններ են` 

• թերսնուցում 

• վիտամին A-ի և ցինկի դեֆիցիտ 

• նախորդած վարակներ, օրինակ` կարմրուկ 

• վաղ հասակ (6 - 24 ամսական) 

• սննդային ալերգիա 

• հյութերի գերօգտագործում 

• սննդի ընդունման հետաձգում հիվանդության ընթացքում 

• իմունադեֆիցիտ 

 Մեծ մասամբ  ձգձգվող փորլուծության պատճառը չի 

հայտնաբերվում, սակայն Shigella և էնտերոտոքսիգեն E. coli  

վարակները հանդիսանում են նպաստող գործոն (թուլացնում 

են աղիքի հակաբակտերիալ պեպտիդների էքսպրեսիան): 

Ձգձգվող փորլուծության մեխանիզմները 

 

* Penny ME. Commentary. Pediatr Infect Dis J 1993; 12:762. Copyright © 1993 Lippincott Williams & Wilkins. 
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 ՄԻ  ՇԱՐՔ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ՆՄԱՆԱԿԵԼ  ՍՈՒՐ  ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏ 
 

 Պարենտերալ դիարեա արտաաղիքային ինֆեկցիաների ժամանակ. սուր շնչառական վարակ, սուր միջին օտիտ, միզային 

համակարգի վարակ, սեպսիս, հեպատիտ A և այլն* 

 Վիրաբուժական հիվանդություններ, օր. աղիքի ինվագինացիա, սուր ապենդիցիտ, ներորովայնային կամ կոնքային աբսցեսներ 

 Դիաբետիկ կետոացիդոզ 

 Ալերգիա կովի կաթի պրոտեինի նկատմամբ 

 Henoch–Schönlein-ի պուրպուրա (HSP) 

 Դեղերի կողմնակի ազդեցություն 
 

* Reisinger et al. Diarrhea Caused by Primarily Non-Gastrointestinal Infections. Nat Clin Pract Gastroenterol  Hepatol. 2005;2(5):216-222.  

 
ԿԱՐՈ՞Ղ  Է  ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՆԴԵՍ  

ԳԱԼ  ՈՐՊԵՍ ԱՊԵՆԴԻՑԻՏԻ  ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ 
 

 

ԱՅՈ:  
Սուր ապենդիցիտը կարող է սկսվել փորլուծությամբ և սխալմամբ ախտորոշվել որպես սուր 

գաստրոէնտերիտ:  Մինչև 3 տ. ապենդիցիտով 63 երեխաների համանման դեպքերի մի հետահայաց 

հետազոտությամբ երեխաների 1/3-ն ունեցել է փորլուծություն որպես հիվանդության սկզբնական 

դրսևորում*: 

Բորբոքված ապենդիքսը գրգռում է հաստ աղիքը և առաջացնում հաճախացած փոքրածավալ 

կղարձակումներ լորձի պարունակությամբ: Նմանատիպ պրոցես է ընթանում նաև ներորովայնային 

կամ կոնքային աբսցեսների դեպքում: 

 

* Horwitz JR, Gursoy M, Jaksic R, Lally KP: Importance of diarrhea as a presenting symptom of appendicitis in very young children. Am J 

Surg 1997;173(2):80-82. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Կլինիկական դեպք:  6 ամս. երեխան ներկայացել է կծկանքանման որովայնացավի 

նոպաներով, անմխիթար ճիչով, գունատությամբ, դեմքի տանջալի արտահայտությամբ: Ունեցել 

է փսխման դրվագ, որին հետևել է  արյունային կղարձակում լորձով` նման կարմիր հաղարջի 

դոնդողին: Որովայնում շոշափվում է երշիկանման զանգված:  Որովայնի ՈՒՁՀ-ով 

հայտնաբերվեց աղիքային ինվագինացիայի «թիրախի» նշանը:  Նա ենթարկվեց օդային 

կոնտրաստային հոգնայի,  որն էլ հաջողությամբ տարանջատեց ներագուցված աղեգալարները: 

 
  

 
 

Կլինիկական դեպք:  9 շաբ. երեխան ներկայացել է բարձր տենդով, գրգռվածությամբ և փորլուծությամբ:  Նա ենթարկվեց բազմաթիվ 

հետազոտությունների` պարզելու նրա հիվանդության պատճառը: Նախքան հակաբիոտիկներ նշանակելը կատարվեց միզապարկի կաթետերիզացիա և 

մեզի նմուշն ուղարկվեց մանրէաբանական քննության: 
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 ՍՈՒՐ  ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 Ջրազրկում (դեհիդրատացիա) և հիպովոլեմիկ շոկ 

 Էլեկտրոլիտային շեղումներ 

 Մետաբոլիկ ացիդոզ 

 Հիպոգլիկեմիա 

 Ցնցումներ 

 Թերսնուցում 

 Սուր երիկամային վնասում 

 Հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշ 

 Տոքսիկ մեգակոլոն 

 Ուղիղ աղիքի պրոլապս 

 

 

 Ջրազրկում (դեհիդրատացիա) և հիպովոլեմիկ շոկ 

 

Փոքր երեխաներն ունեն ջրազրկման բացառիկ ռիսկ, քանի որ 
 

- նրանք ունեն միավոր կշռի համեմատ մարմնի ավելի մեծ մակերես` 

նպաստելով ջրի աննկատ, բայց ոչ աննշան կորուստներին (300 մլ/մ2/օր,  

կրծքի հասակում` 15–17 մլ/կգ/օր) 

- մեծ է նաև աղիքի երկարությունը և լորձաթաղանթի սեկրետոր մակերեսը 

մարմնի չափերի համեմատ 

- բարձր է պահանջարկը ջրի հանդեպ (100–120 մլ/կգ/օր, այսինքն` մարմնի 

կշռի 10–12%) 

- ջրի ռեաբսորբցիան երիկամային խողովակներում համեմատաբար ցածր է 

- ունակ չեն հեղուկ ընդունել, երբ ծարավ են 

 

Ջրազրկման բարձր ռիսկ ունեն հետևյալ երեխաները. 

• մինչև 6 ամս. երեխաներ կամ ցածր քաշով ծնվածներ 
• ≥6 փորլուծային կղարձակումներ նախորդ 24 ժամվա ընթացքում 
• ≥3 փսխումներ նախորդ 24 ժամվա ընթացքում 
• եթե երեխան ի վիճակի չէ ընդունելու հեղուկների հավելյալ քանակներ 
• թերսնված երեխաներ 

 

 

70 կգ մեծահասակի 

արտաբջջային հեղուկի 

ծավալը ≈14լ 

7 կգ մանկան  

արտաբջջային հեղուկի 

ծավալը ≈1.6լ 

  

1լ հեղուկի կորուստը մեծահասակի (70 կգ) 

փորլուծության դեպքում կազմում է ընդհանուր 

արտաբջջային ծավալի շուրջ 7%-ը, մինչդեռ մանկան (7 

կգ) 0.8լ հեղուկի կորուստը կազմում է ընդհանուր 

արտաբջջային ծավալի շուրջ 50%-ը: 
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 Էլեկտրոլիտային շեղումներ 

 

Փորլուծության դեպքում օրգանիզմում ջրի և նատրիումի 

ընդհանուր քանակը պակասում է:  

 Դեպքերի մեծամասնությունում նատրիումի և ջրի 

կորուստները համամասն են և նատրիումի շիճուկային 

կոնցենտրացիան նորմալ է` 130-150 մմոլ/լ 

(իզոնատրիեմիկ կամ իզոտոնիկ ջրազրկում): 

 Երբ փորլուծությամբ երեխան խմում է մեծ քանակությամբ 

ջուր կամ այլ հիպոտոնիկ հեղուկներ, նատրիումի 

կորուստը գերազանցում է ջրի կորստին` նպաստելով 

շիճուկի նատրիումի անկմանը <130 մմոլ/լ  

(հիպոնատրիեմիկ կամ հիպոտոնիկ ջրազրկում): Սա 

առաջացնում է ջրի տեղաշարժ արտաբջջայինից դեպի 

ներբջջային տարածք` նպաստելով մի կողմից 

հիպովոլեմիայի առաջացմանը, մյուս կողմից` ուղեղի 

այտուցի և ցնցումների զարգացմանը: 

 Հազվադեպ, ազատ ջրի կորուստն անհամեմատ շատ է և 

նատրիումի շիճուկային կոնցենտրացիան` >145 մմոլ/լ 

(հիպերնատրիեմիկ կամ հիպերտոնիկ ջրազրկում): Սա 

առաջացնում է ջրի տեղաշարժ բջջից դեպի արտաբջջային 

տարածք` մի կողմից նվազեցնելով և քողարկելով 

ջրազրկման նշանները, մյուս կողմից` նպաստելով ուղեղի 

կամրջի օսմոտիկ միելինոլիզին և ներուղեղային 

արյունազեղումների առաջացմանը: 

Ջրազրկման տիպերը և ջրի բաշխումն օրգանիզմում 

 

 

 

   

 
 

 

 

                                                    
Կամրջի օսմոտիկ 

միելինոլիզ 
       Ուղեղի այտուց 

 

Փորլուծության դեպքում հաճախ զարգանում է նաև կալիումի կորուստ (հիպոկալիեմիա)` պայմանավորված կալիումի ֆեկալ և 

երիկամային մեծ կորուստներով: Կլինիկորեն դա արտահայտվում է ընդհանուր մկանային թուլությամբ, սրտի առիթմիայով, 

պարալիտիկ իլեուսով: 

 

 

1. Ինչպե՞ս բացատրել ներուղեղային արյունազեղումների առաջացումը հիպերնատրիեմիայի դեպքում: 

2. Փորլուծային հիվանդությունների դեպքում հիպոկալիեմիան պայմանավորված է առավելապես կալիումի երիկամային կորուստներով: Ինչու՞: 

 

Ներբջջային 

տարածք 

Ինտերստիցիալ տարածք 

Ներանոթային 

տարածք 

Հիպերնատրիեմիկ 

ջրազրկում 

Հիպոնատրիեմիկ 

ջրազրկում 

Իզոնատրիեմիկ 

ջրազրկում 
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 Մետաբոլիկ  ացիդոզ 

Սուր փորլուծության ընթացքում բիկարբոնատի մեծ քանակներ են հեռանում կղանքով: Երիկամների 

նորմալ ֆունկցիայի դեպքում բիկարբոնատի կորստի մեծ մասը համալրվում է  և չի զարգանում նրա ծանր 

դեֆիցիտ: Մեծ մասամբ մետաբոլիկ ացիդոզն ինքնուրույն շտկվում է երեխայի պատշաճ 

ռեհիդրատացիայի դեպքում: Սակայն, ծանր դեպքերում երիկամային ֆունկցիայի ընկճումը հանգեցնում է 

հիմքերի դեֆիցիտի և մետաբոլիկ ացիդոզի  արագ զարգացմանը: Բացի այդ, ծանր փորլուծության 

հետևանքով զարգացող հիպովոլեմիկ շոկը հանգեցնում է կաթնաթթվի հավելյալ առաջացմանը` 

նպաստելով մետաբոլիկ ացիդոզին: 
 

 Հիպոգլիկեմիա 

Որոշ երեխաներ, հատկապես ծանր թերսնվածները, ունեն հիպոգլիկեմիայի զարգացման ռիսկ*: 

Շարունակական սնուցումը փորլուծության դրվագի ընթացքում նվազագույնի է հասցնում 

հիպոգլիկեմիայի զարգացման ռիսկը: 
 

* Michael et al. Hypoglycemia during Diarrhea in Childhood — Prevalence, Pathophysiology, and Outcome. N Engl J Med 1990; 322:1357-1363. 

   Reid SR and Losek JD. Hypoglycemia complicating dehydration in children with acute gastroenteritis. J Emerg Med 2005 Aug; 29:141-5.  
 

 Սուր երիկամային վնասում 

Ծանր ջրազրկումը և շոկը վատթարացնում են երիկամային արյունահոսքը` հանգեցնելով պրեռենալ 

երիկամային վնասման զարգացմանը: 

 

 Հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշ 

Համարվում է երեխաների սուր երիկամային վնասման տարածված պատճառ: Զարգանում է S. dysenteriae 

և էնտերոհեմոռագիկ E. coli հարուցիչների դեպքում, որոնց տոքսինը (շիգա-տոքսին) վնասում է անոթների 

էնդոթելը` առաջացնելով միկրոանգիոպաթիկ հեմոլիտիկ անեմիա, թրոմբոցիտոպենիա և սուր 

երիկամային անբավարարություն: 

 

 Տոքսիկ մեգակոլոն 

C difficile-ով հարուցված պսևդոմեմբրանոզ կոլիտը և բակտերիալ դիզենտերիան կարող են հարաճել 

տոքսիկ մեգակոլոնի, որն էլ  կարող է առաջացնել պերֆորացիա, պերիտոնիտ, սեպսիս, շոկ: 
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 ՍՈՒՐ  ՓՈՐԼՈՒԾԱՅԻՆ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԱՐՄԱՆ  ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԸՍՏ  ԱՀԿ/ՄՀԻՎ  ԾՐԱԳՐԻ 
 

Զարգացող երկրներում, որտեղ փորլուծությունից մահացությունը բարձր է,  կիրառվում է ԱՀԿ-ի և UNICEF-ի զարգացրած 

ռազմավարությունը, որը հայտնի է որպես մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում`  (ՄՀԻՎ)  (Integrated management 

of childhood illness - IMCI): Այն ընդգրկում է հետևյալ քայլերը. 
 

 
 

 

Առաջին հերթին 

ստուգել վտանգի 

նշանները: 

Յուրաքանչյուր 

հիվանդություն 

դասակարգվում է ըստ 

բուժման այս կամ այն 

տեսակի 

անհրաժեշտության 

Առաջին բուժօգնություն 

և անհապաղ ուղեգրում, 

հոսպիտալացում, 

բուժում տնային 

պայմաններում 

Խնամողին սովորեցնել 

ինչպես տալ դեղը, 

ինչպես կերակրել և 

հեղուկներ տալ 

հիվանդության 

ընթացքում, ինչպես 

ճանաչել վտանգի 

նշանները 

Խորհուրդներ 

կերակրման այս կամ 

այն խնդրի լուծման 

նպատակով 

Երեխայի վիճակի 

վերագնահատում 

 

 

Սուր փորլուծային հիվանդությունների վարումն ընդգրկում է հետևյալ հիմնական սկզբունքները*. 

 Հիդրատացիայի վիճակի գնահատում և շտկում 

 Սննդակարգ 

 Ցինկի հավելում 

 Կղանքի  մանրէաբանական  քննության  և հակաբակտերիալ  բուժման ցուցումների որոշում 

 

 

* Recommendations for management of common childhood conditions. World Health Organization 2012. 
POCKET BOOK OF Hospital care for children. GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF COMMON CHILDHOOD ILLNESSES 2nd ed. World Health Organization 2013. 
IMCI Chart Booklet. WHO 2014. 
Farthing et al; WGO. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol. 2013 Jan;47(1):12-20. 

 

Գնահատում Հիվանդության 

դասակարգում 

Բուժման տեսակի 

որոշում 

Բուժման 

գործնական 

հրահանգներ 

Սնուցման/ 

կերակրման 

գնահատում 

Հետագա 

հսկողություն 
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ՋՐԱԶՐԿՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Ոսկյա չափանիշ է հանդիսանում մարմնի կշռի սուր կորստի 

չափումը, այսինքն` պրեմորբիդային և ներկա կշռի տարբերության 

որոշումը: Կախված հեղուկի դեֆիցիտի չափից՝ տարբերում են 

դեհիդրատացիայի 3 աստիճան. 

 թեթև (3%-5% հեղուկի դեֆիցիտ) 

 միջին (6%-9% հեղուկի դեֆիցիտ) 

 ծանր (>9% հեղուկի դեֆիցիտ, շոկ) 

Սակայն, գործնականում հաճախ դեհիդրատացիայի աստիճանը 

գնահատում ենք կլինիկորեն և մշակված են արագ գնահատման 

սանդղակներ ըստ հետևյալ նշանների. 

 

Հեղուկի դեֆիցիտ  =  պրեմորբիդ կշիռ (կգ) – ներկա կշիռ (կգ) 

Դեհիդրատացիայի %  =  
  պրեմորբիդ կշիռ (կգ)– ներկա կշիռ (կգ)

պրեմորբիդ կշիռ (կգ)
𝟏𝟎𝟎 

 

 երեխայի ընդհանուր վիճակը և վարքագիծը 

 աչքերի ներանկումը 

 մաշկային ծալքի հարթումը (մաշկի տուրգորը) 

 ծարավը 

 մազանոթների լցման ժամանակը (նրա երկարումը 3 վրկ-ից ավելի հանդիսանում է պերֆուզիայի խանգարման նշան) 

   
  

 
Կախված հեղուկի դեֆիցիտի աստիճանից 

երեխան կարող է լինել գրգռված և 

անհանգիստ, լեթարգիկ կամ կոմատոզ: Ընդ 

որում, չպետք է շփոթել լեթարգիկ վիճակը 

քնկոտ վիճակի հետ: 

Ջրազրկման դեպքում դիտվում է 

աչքերի ներանկում: Սակայն, 

նորմայում որոշ երեխաների 

աչքերը կարող են լինել որոշ 

չափով ներընկած: Դա կարելի է 

ճշտել ծնողից: 

Մաշկային ծալքի հարթման դանդաղումը 

խոսում է մաշկի էլաստիկության կորստի 

մասին: Սակայն, այս նշանը քիչ 

կարևորություն ունի այն երեխաների 

համար, ովքեր ունեն ճարպակալում կամ 

հակառակը՝ ծանր թերսնուցում: 

Երեխային առաջարկել 

ջուր և հետևել, թե ինչպես 

է նա խմում: 
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Նոր ուղեցույցները (ԱՀԿ, CDC, NASPGHAN) առաջարկում են թեթև և միջին աստիճանի ջրազրկումները համախմբել և փորլուծով 

հիվանդներին դասակարգել 3 ենթախմբի*. 

 ջրազրկման բացակայություն կամ նվազագույն ջրազրկում (<3% հեղուկի դեֆիցիտ), 
 չափավոր ջրազրկում (3%-9% հեղուկի դեֆիցիտ),  
 ծանր ջրազրկում (≥10% հեղուկի դեֆիցիտ): 

Ջրազրկման պատշաճ բուժումը հիմնված է այս դասակարգման վրա: Համապատասխանորեն գոյություն ունեն փորլուծով 

հիվանդների վարման A, B և C  պլաններ:  

ՋՐԱԶՐԿՄԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 
 Լեթարգիկ կամ անգիտակից 

 Աչքերի ներանկում 

 Վատ է խմում կամ ի վիճակի չէ խմել 

 Մաշկային ծալքը հարթվում է շատ 

դանդաղ 
 

 Գրգռված կամ անհանգիստ 

 Աչքերի ներանկում 

 Անհագ ծարավ, խմում է ագահորեն 

 Մաշկային ծալքը հարթվում է դանդաղ 
 

 

ԾԱՆՐ  ՋՐԱԶՐԿՈՒՄ ՉԱՓԱՎՈՐ  ՋՐԱԶՐԿՈՒՄ 
ՋՐԱԶՐԿՄԱՆ  

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

≥10% (100 մլ/կգ) 3%–9% (30-90 մլ/կգ) <3% (<30 մլ/կգ) 

   

 

* Caleb et al. Managing acute gastroenteritis among children. MMWR 2003; 52: 1–16. 
World Health Organization. The treatment of diarrhea: a manual for physicians and other senior health workers. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2005. 

Եթե առկա են հետևյալ նշաններից 

առնվազն երկուսը 

Եթե առկա են հետևյալ նշաններից 

առնվազն երկուսը 

Չկան բավականաչափ նշաններ 

չափավոր կամ ծանր ջրազրկում 

դասակարգելու համար 

C պլան B պլան 

 

A պլան  
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A պլան 
 

Մորը/խնամողին բացատրել տնային պայմաններում բուժման 

հետևյալ 4 կանոնները. 

 

ՏԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԵՂՈՒԿ (որքան որ երեխան կարող է խմել) 
 

 Կրծքով կերակրել ավելի հաճախ և ավելի երկարատև 

 Ի հավելումն կաթի տալ օրալ ռեհիդրատացիոն լուծույթներ 

(ORS) կամ մաքուր ջուր: Խառը կամ արհեստական սնուցվող 

երեխաներին կարելի է տալ նաև սուպեր, բրնձի եփուկ, 

յոգուրտային ըմպելիքներ:  

Յուրաքանչյուր փորլուծային կղարձակումից հետո տալ` 
<2 տ. երեխաներին 50-100 մլ հեղուկ 
≥2 տ. երեխաներին 100-200 մլ հեղուկ  
• Հեղուկները տալ հաճախակի փոքր քանակներով` գդալով կամ բաժակով: 
• Եթե երեխան փսխում է, սպասել 10 րոպե, ապա շարունակել, բայց ավելի դանդաղ: 
• Շարունակել լրացուցիչ հեղուկները մինչև փորլուծության ընդհատվելը: 

 

ՏԱԼ  ՑԻՆԿԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄ (2 ամսականից մինչև 5 տ. երեխաներին) 
 

Փորլուծությունն ուղեկցվում է ցինկի մեծ քանակների 

կորստով: Նրա համալրումը պակասեցնում է հիվանդության 

ծանրությունը, տևողությունը և կրկնումների 

հավանականությունը հետևող 2-3 ամիսների ընթացքում*: 

<6 ամս. երեխաներին` 10 մգ/օր, 10-14 օր 
≥6 ամս. երեխաներին` 20 մգ/օր, 10-14 օր 

Ցինկով բուժումը 25%-ով կրճատում է սուր 

փորլուծության տևողությունը 
 

 

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐԸ (էջ 17) 
 

ԲԱՑԱՏՐԵԼ, ԹԵ ՈՐ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԿՐԿԻՆ ԴԻՄԵԼ ԲԺՇԿԻ 

(հուշաթերթ մորը/խնամողին) (էջ 20) 
 

 

 

* 
 

Bhutta et al. Therapeutic effects of oral zinc in acute and persistent diarrhea in children in developing countries: Pooled analysis of randomized controlled trials. Am J of Clinical Nutrition. 2000. 72(6):1516-1522. 
Christa L Fischer Walker et al. Zinc and low osmolarity ORS for diarrhoea: a renewed call to action. WHO 2009. 

1 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

4 
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B պլան 

ԱՌԱՋԻՆ 4 ԺԱՄՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  4 ԺԱՄ ԱՆՑ 

 

 Երեխային տալ օրալ ռեհիդրատացիոն 

լուծույթներ (ORS) կլինիկայում` 

մշտադիտարկելով երեխային և մորը 

սովորեցնել ինչպես պատրաստել  և տալ ORS: 

 

 Հաշվել ORS-ի քանակն ըստ երեխայի մարմնի 

քաշի. 30-90 մլ/կգ (միջինում 75 մլ/կգ): 

 

 Եթե երեխայի քաշը հայտնի չէ, օգտվում են 

հետևյալ աղյուսակից. 

 

Տարիք ≤4 ամս. 4-12 ամս. 1-2 տ. 2-5 տ. 

Հեղուկի 

դեֆիցիտ 
200-400 մլ 400-700 մլ 700-900 մլ 900-1400 մլ 

 

 Եթե երեխան ցանկանում է խմել ավելի շատ հեղուկ, քան 
հաշվարկած ծավալն է, պետք է տալ ավելին: 

 Մորը ցույց տալ, թե ինչպես տալ ORS լուծույթը. մինչև 2 տարեկան 
երեխաներին տալ թեյի գդալով յուրաքանչյուր 1-2 րոպեն, ավելի մեծ 
երեխաներին տալ բաժակով` հաճախակի փոքր կումերով: 

 Եթե երեխան փսխում է, սպասել 10 րոպե, ապա շարունակել, բայց 
ավելի դանդաղ (օրինակ` թեյի գդալով 2–3 րոպեն մեկ): 

 Խորհուրդ տալ մորը երեխային կրծքով կերակրել, երբ երեխան 
կցանկանա: 

4 ժամ անց` 

 վերագնահատել երեխայի վիճակը և 
դասակարգել ջրազրկումը 

 ընտրել համապատասխան վարման 
պլանը 

 սկսել երեխային կերակրել կլինիկայում 

Օրալ ռեհիդրատացիոն թերապիան արդյունավետ չէ հետևյալ դեպքերում. խիստ հաճախացած կղարձակումներ, անզուսպ 
փսխումներ, որովայնի փքվածություն, գլյուկոզի մալաբսորբցիա: Նման դեպքերում հեղուկի դեֆիցիտը պետք է համալրել 
ներերակային իզոտոնիկ կրիստալոիդներով (0.9% NaCl, Ռինգեր լակտատ): 
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C պլան 

Անհապաղ հոսպիտալացում և ներերակային (ն/ե) հեղուկներ (ինֆուզիոն թերապիա): 

Լավագույն ն/ե հեղուկները ռեհիդրատացիոն թերապիայի համար իզոտոնիկ կրիստալոիդներն են` 0.9% NaCl, Ռինգեր լակտատ: 
Խորհուրդ չի տրվում կիրառել 5% գլյուկոզի (դեքստրոզ) լուծույթ կամ այլ հիպոտոնիկ լուծույթներ (օրինակ` 0.18% NaCl + 5% 
գլյուկոզ), քանի որ նրանք մեծացնում են հիպոնատրիեմիայի ռիսկը, որը կարող է առաջացնել ուղեղի այտուց: 

 Ներերակային լուծույթը ներմուծել 100 մլ/կգ քանակով` բաշխված ըստ 

հետևյալ սխեմայի. 

Տարիք Սկզբում տալ 

30 մլ/կգ 

Շարունակել 

70 մլ/կգ 

< 12 ամս. 1 ժամում 5 ժամում 

≥ 12 ամս. 30 րոպեում 2.5 ժամում 

 
 
 Վերագնահատել երեխային յուրաքանչյուր 15–30 րոպեն մեկ: Եթե 

հիդրատացիայի վիճակը չի բարելավվում, ն/ե ներարկումը պետք է 

արագացնել` միաժամանակ զգուշանալով գերհիդրատացիայից: 

 Հենց երեխան ի վիճակի լինի, պետք է տալ նաև ORS (մոտավորապես 

ժամում 5 մլ/կգ). սովորաբար 3-4 ժամ անց (կրծքահասակ երեխաներին) և 

1-2 ժամ անց (ավելի մեծ երեխաներին): 

 Վերագնահատել կրծքահասակ երեխային 6 ժամ անց, իսկ ավելի մեծ 

երեխաներին` 3 ժամ անց: Դասակարգել ջրազրկումը և ընտրել վարման 

համապատասխան պլանը (A, B կամ C): 

 

Երբ ներեակային մուտքը չի հաջողվում, 

կիրառվում է ներոսկրային մուտքը* 
 

 

* Horton MA, Beamer C. Powered intraosseous insertion provides safe and effective vascular access for pediatric emergency patients. Pediatr Emerg Care. 2008 Jun. 24(6):347-50. 
Von Hoff DD, Kuhn JG, Burris HA 3rd, Miller LJ. Does intraosseous equal intravenous? A pharmacokinetic study. Am J Emerg Med. 2008 Jan. 26(1):31-8. 
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ՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻՈՆ  ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԻՊՈ-  ԵՎ  ՀԻՊԵՐՆԱՏՐԻԵՄԻԱՅԻ  ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

 Ծանր ջրազրկման և հիպովոլեմիկ շոկի դեպքում 

սկսել C պլանով (0.9% NaCl, Ռինգեր լակտատ) 

 

 ↓  

 Ներանոթային ծավալի վերականգնում  

 ↓  

 Ստուգել շիճուկի նատրիումի կոնցենտրացիան  

 

 Եթե Na+ < 135 մմոլ/լ 

(հիպոնատրիեմիա) 

 

Եթե Na+ > 145 մմոլ/լ 

(հիպերնատրիեմիա) 

  

↓ ↓ 
 

Հիպոտոնիկ միջավայրում բջիջներն ուռչում են, բայց 

հետո նրանք ադապտացվում են և վերականգնում իրենց 

բնականոն ծավալը՝ բջջից հեռացնելով աղեր և 

օրգանական օսմոլիտներ: 

Պետք է խուսափել հիպոնատրիեմիայի արագ շտկումից 

(>12 մմոլ/լ/24 ժամ). այս դեպքում ուղեղի բջիջները, 

որոնք կորցրել են օսմոակտիվ նյութեր, խիստ 

կկնճռոտվեն և կնպաստեն օսմոտիկ դեմիելինիզացիայի 

զարգացմանը (միելինոլիզ): Սիմպտոմատիկ 

հիպոնատրիեմիայի շտկման համար կիրառվում է 3% 

NaCl  5-10 մլ/կգ, ն/ե դանդաղ: Շիճուկի նատրիումը 

հասցնելով 125 մմոլ/լ` ներարկումն ընդհատել: 

 
 

Հիպերնատրիեմիան ստեղծում է հիպերտոնիկ միջավայր, որն 

առաջացնում է բջջի կնճռոտում: Սակայն, բջիջներն աստիճանաբար 

ադապտացվում են. աղեր են ձեռք բերում արտաբջջային միջավայրից, 

բջջի մետաբոլիզմի արդյունքում առաջանում են օրգանական օսմոակտիվ 

նյութեր՝ իդիոգեն օսմոլներ, որոնք նպաստում են բջջի ծավալի 

վերականգնմանը: 

Դա պետք է նկատի ունենալ հիպերնատրիեմիայի շտկման դեպքում: 

Նրա արագ շտկումը ազատ ջրի ներմուծմամբ կհանգեցնի նրան, որ 

ուղեղի բջիջները, որոնք ձեռք են բերել մեծ քանակի օսմոակտիվ նյութեր, 

խիստ կուռչեն և կառաջացնեն գլխուղեղի այտուց: Ազատ ջրի դեֆիցիտը 

(ԱՋԴ) պետք է շտկել հիպոտոնիկ լուծույթներով (0.45% NaCl + 5% 

գլյուկոզ) 2-4 օրվա ընթացքում: ԱՋԴ-ն հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով. ԱՋԴ (լ) = 0.6 x Մարմնի քաշ (կգ) x ([Շիճուկի Na/140] - 1)    



Մ. Ե. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ                                                                                                                      Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                         2017 

- 16 - 
 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ԽՆԴԻՐ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ ՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 

1. 12 ամսական երեխան ներկայացել է սուր 

փորլուծությամբ: Նա կշռում է 10 կգ: Գնահատվել 

է ջրազրկում` 7.5% դեֆիցիտով: 

Չափավոր 

ջրազրկում/ B պլան 

• Հեղուկի դեֆիցիտ = 0.75լ = 750 մլ (≈ 700-800մլ) 

• Համալրել 700-800 մլ  օրալ ռեհիդրատացիոն լուծույթով 4 

ժամվա ընթացքում, ժամում` ≈ 200 մլ 

2. 18 ամսական աղջիկը, որը կշռում է 10 կգ, 

ներկայացել է սուր փորլուծությամբ և չափավոր 

ջրազրկմամբ: Նշանակվեց 700 մլ օրալ 

ռեհիդրատացիոն լուծույթ 4 ժամվա ընթացքում, 

որից հետո, թեև վիճակի որոշ բարելավմանը, 

երեխան դեռ ուներ ջրազրկման որոշ նշաններ: 

Ո՞րն է այս հիվանդի պատշաճ վարման հաջորդ 

քայլը (ըստ ՄՀԻՎ/ԱՀԿ ծրագրի): 

Չափավոր 

ջրազրկում/ B պլան 

• Կրկնել B պլանը. 

Հեղուկի դեֆիցիտ ≈ 700-800մլ 

Համալրել 700-800 մլ  օրալ ռեհիդրատացիոն լուծույթով 4 

ժամվա ընթացքում, ժամում` ≈ 200 մլ 

• Սկսել երեխային կերակրել 

3. 4 ամսական տղան, որը կշռում է 4 կգ, 

ներկայացել է սուր փորլուծությամբ և ծանր 

ջրազրկմամբ (քաշի 10% դեֆիցիտ), լեթարգիկ է 

և չի կարողանում խմել: 250 մլ Ռինգերի 

լուծույթի 3-ժամյա ներերակային ինֆուզիայից 

հետո վիճակը բարելավվում է: Այժմ նա 

կարողանում է խմել հեղուկներ: Ո՞րն է այս 

հիվանդի պատշաճ վարման հաջորդ քայլը (ըստ 

ՄՀԻՎ/ԱՀԿ ծրագրի): 

 

Ծանր  ջրազրկում/ 

C պլան 

• Հեղուկի սկզբնական դեֆիցիտ = 0.4լ = 400 մլ, որը պետք է 

համալրել իզոտոնիկ կրիստալոիդներով 6 ժամվա 

ընթացքում. 

- 1-ին ժամ` 30 մլ/կգ = 30 x 4 = 120 մլ,  
- մնացած 280 մլ-ն համալրել հաջորդ 5 ժամվա ընթացքում 
(ժամում` 280/5 = 56 մլ ) 

• Տվյալ հիվանդն առաջին 3 ժամում ստացել է 250 մլ, մնացած 

150 մլ-ն պետք է շարունակի ստանալ հաջորդ 3 ժամվա 

ընթացքում, միաժամանակ սկսել կրծքով կերակրումը և 

առաջարկել ORS 5 մլ/կգ/ժամ (5 x 4 = 20 մլ/ժամ): 

4. 18 ամսական տղան, որը կշռում է 10 կգ, 

ներկայացել է սուր փորլուծությամբ և ծանր 

ջրազրկմամբ, լեթարգիկ է և չի կարողանում 

խմել, մաշկային ծալքը հարթվում է շատ 

դանդաղ, սրտի ռիթմը խիստ հաճախացած է, 

մազանոթային լցման ժամանակը` 4-5 վրկ, 

արյան հետազոտությամբ հայտնաբերվել է 

հիպերնատրիեմիա: Ո՞րն է այս հիվանդի 

պատշաճ վարումը: 

Ծանր  ջրազրկում/ 

C պլան 

• Անկախ էլեկտրոլիտային խանգարումից` ծանր ջրազրկման 

բուժումը պետք է սկսել ներանոթային ծավալի 

վերականգնմամբ իզոտոնիկ կրիստալոիդների ինֆուզիայով 

(0.9% NaCl, Ռինգեր լակտատ) ըստ C պլանի:  

• Հիպովոլեմիայի շտկումից հետո անցնել 

հիպերնատրիեմիայի դանդաղ շտկմանը (էջ 15): 

 



Մ. Ե. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ                                                                                                                      Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                         2017 

- 17 - 
 

 ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԻՎԱՆԴ  ԵՐԵԽԱՅԻ  ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ 

Սննդարար նյութերով հարուստ սննդով կերակրման շարունակումը հանդիսանում է փորլուծության վարման կարևոր բաղադրիչը: 

Սնուցման վաղ վերսկսումը խթանում է էնտերոցիտների ռեգեներացիան, խոզանակավոր երիզի դիսախարիդազների 

վերականգնումը, սննդանյութերի ներծծումը և քաշի ձեռքբերումը: Թերսնուցված երեխաների փորլուծությունն ընթանում է ավելի 

ծանր և երկարատև*: 

 

 Սկզբնական 4-ժամյա ռեհիդրատացիոն շրջանում սնունդ չի տրվում, բացի կրծքի կաթից: Կրծքով կերակրվող 

երեխային պետք է հնարավորինս հաճախ կուրծք տալ հիվանդության ամբողջ ընթացքում: 

 4 ժամյա ռեհիդրատացիայից հետո, եթե երեխան դեռ ջրազրկված է և շարունակում է ընդունել ORS, 

հարկավոր է երեխային կերակրել 3-4 ժամը մեկ: 

 Եթե երեխան կրծքով չի սնուցվում, պետք է փորձել վերսկսել կրքով կերակրումը կամ տալ կրծքի կաթի 

սովորական փոխարինիչներ: 

 Եթե երեխան ≥ 6 ամսական է կամ արդեն ստանում է պինդ սնունդ, հարկավոր է տալ թարմ պատրաստած 

սննդատեսակներ եփած, պյուրե դարձրած կամ աղացած վիճակում: Խորհուրդ են տրվում հետևյալ 

սննդատեսակները. 

- ուտեստներ հացահատիկներից կամ օսլա պարունակող այլ սննդամթերքից` խառնած ընդեղենի, 
բանջարեղենի (կարտոֆիլ, գազար, դդում) և մսի կամ ձկան հետ, հնարավորինս ավելացնելով 1-2 թեյի 
գդալ բուսայուղ յուրաքանչյուր սննդաբաժնին 

- թարմ մրգահյութեր կամ բանանի պյուրե (ապահովում է կալիումով) 
 

 Աշխատել երեխային լավ սնուցել` կերակրելով առնվազն օրը 6 անգամ: Ապաքինման շրջանում, երբ 

երեխայի ախորժակը բարելավվում է, պետք է նրան կերակրել սովորականից ավելի հաճախ (առնվազն 

օրական մեկ լրացուցիչ կերակրում) կամ ավելացնել յուրաքանչյուր անգամ երեխային տրվող սննդի 

քանակը, որպեսզի լրացվի քաշի կորուստը։ 

 

 

Ծանր էնտերիտի դեպքում կարող է վնասվել խոզանակավոր երիզը` հանգեցնելով լակտազի ժամանակավոր անբավարարության:  

Այս դեպքում կարող է լինել լակտոզ չպարունակող սննդակարգի անհրաժեշտություն**: Սակայն, փորլուծով երեխաների մեծ մասը 

պահպանում են տանելիությունը լիարժեք կաթի կամ կաթնախառնուրդի նկատմամբ և կարիք չունեն կաթի նոսրացման կամ 

լակտոզ չպարունակող սննդակարգի: 
 

 

* King CK, Glass R, Bresee JS, Duggan C, Centers for Disease Control and Prevention: Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy, MMWR Recomm Rep 52:1–16, 2003. 
Gregorio GV, Dans LF, Silvestre MA. Early versus Delayed Refeeding for Children with Acute Diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD007296. 
Gaffrey MF, Wazny K, Bassani DG, Bhutta ZA. Dietary management of childhood diarrhea in low-and middle-income countries: a systematic review. BMC Public Health 2013; 13(Supplement 3): S17. 

** MacGillivray S, Fahey T, McGuire W. Lactose avoidance for young children with acute diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD005433. 
Bruzzese E, Lo Vecchio A, Guarino A. Hospital management of children with acute gastroenteritis. Curr Opin Gastroenterol. 2013;29:23–30. 
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 Ե՞ՐԲ  ԿԻՐԱՌԵԼ ԿՂԱՆՔԻ  ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ  ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Կղանքի մանրէաբանական  քննության անհրաժեշտություն դեպքերի գերակշիռ մասում չի լինում, քանզի սուր փորլուծային 

հիվանդությունների մեծ մասն ինքնասահմանափակվող հիվնադություններ են և չեն պահանջում էթիոտրոպ բուժում: 
 

Կղանքի մանրէաբանական  քննությունը կիրառվում է հետևյալ դեպքերում*. 
 արյունային փորլուծություն 
 հիվանդության բռնկումներ (ախտածնի և նրա աղբյուրի հայտնաբերման առողջապահական անհրաժեշտության նպատակով) 
 ֆոնային քրոնիկ հիվանդության առկայություն (օրինակ` օնկոլոգիական հիվանդություն, իմունադեֆիցիտային վիճակ և այլն) կամ 

ծայրահեղ ծանր իրավիճակներ 
 ձգձգվող փորլուծություն 

 

ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ  ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏԻ  ԲՈՒԺՈՒՄԸ  ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐՈՎ* 
 

Ախտածին Հակաբիոտիկով բուժման ցուցումը Ընտրության միջոց Այլընտրանքային միջոց 

Shigella spp Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելոզ) Azithromycin  per os (12 մգ/կգ/1-ին 

օրը, ապա`6 մգ/կգ/օր, 4 օր), 

Ceftriaxone  ն/ե, մ/մ (50 մգ/կգ, 2-5 օր) 

Cefixime per os  (8 մգ/կգ/օր), 

Ciprofloxacin per os (20–30 մգ/կգ/օր): 

Հայտնի զգայուն շտամի դեպքում` TMP/SMX§                   

(8 մգ/կգ/օր տրիմեթոպրիմ) կամ ampicillin (100 մգ/կգ/օր) 

կամ նալիդիքսաթթու (55 մգ/կգ/օր) 

Salmonella spp 

(ոչ տիֆոիդ) 

 

Հակաբիոտիկները ցուցված են միայն 

բարձր ռիսկի երեխաներին` 

նվազեցնելու բակտերիեմիայի և 

արտաաղիքային վարակների ռիսկը 

Ceftriaxone  ն/ե, մ/մ (50 -100 մգ/կգ, 2-5 

օր) 

Azithromycin  per os (10 մգ/կգ/օր), 

Ciprofloxacin per os (20–30 մգ/կգ/օր): 

Հայտնի զգայուն շտամի դեպքում`  TMP/SMX 

(8 մգ/կգ/օր տրիմեթոպրիմ) 

Campylobacter spp  

 

Հակաբիոտիկները ցուցված են 

արյունային դիարեայով ընթացող 

վարակի դեպքում 

Azithromycin  per os (10 մգ/կգ/օր, 3 օր  

կամ միանվագ  դեղաչափ`  30 մգ/կգ) 

Doxycycline (>8 տ.) կամ ciprofloxacin (>17 տ.)` 

զգայունության դեպքում 

Շիգա-տոքսին 

արտադրող E. coli  

Հակաբիոտիկներով բուժում 

խորհուրդ չի տրվում — — 

Էնտերոտոքսիգեն  

E. coli 

Հակաբիոտիկները ցուցված են, 

հատկապես ճանապարհորդների 

դիարեայի դեպքում 

Azithromycin  per os (10 մգ/կգ/օր, 3 օր) Cefixime per os  (8 մգ/կգ/օր), 

TMP/SMX (8 մգ/կգ/օր տրիմեթոպրիմ), 

Ciprofloxacin per os (20–30 մգ/կգ/օր): 

Rifaximin (>12 տ., 600 մգ/օր, 3 օր) 

Vibrio cholerae  

 

Հակաբիոտիկները ցուցված են 

հաստատված և կասկածվող 

դեպքերում 

Azithromycin  per os (10 մգ/կգ/օր, 3 օր  

կամ միանվագ  դեղաչափ`  20 մգ/կգ) 

Doxycycline (>8 տ.), Ciprofloxacin (>17 տ.), կամ 

TMP/SMX (զգայունության դեպքում) 

Clostridium difficile Հակաբիոտիկները ցուցված են 

չափավոր և ծանր դեպքերում 

Metronidazole (30 մգ/կգ/օր, 10 օր) Vancomycin per os (40 մգ/կգ/օր) 

§ TMP/SMX - trimethoprim–sulfamethoxazole 

*Guarino et al. Evidence-Based Guidelines for Management of Gastroenteritis. JPGN 2014;59: 132–152  
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 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԲՈՒԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 

• Պերիստալտիկան թուլացնող միջոցները (loperamide [Imodium]) հակացուցված են արյունային փորլուծության դեպքում և չունեն 

նշանակություն երեխաների սուր ջրային փորլուծության վարման համար: Բացի այդ, կարող են պոտենցել որոշ աղիքային 

ախտածինների (օր. Shigella, Salmonella) ազդեցությունը կամ վատթարացնել հակաբիոտիկ-ասոցված կոլիտի ընթացքը:  

 

• Նմանապես, չկան ապացույցներ հակափսխեցուցիչ դեղերի մեծ մասի արդյունավետության մասին սուր փորլուծային 

հիվանդության ընթացքում (օր. դեքսամեթազոն, մետոկլոպրամիդ, դոմպերիդոն, ֆենոթիազիններ): Արդյունավետ և ավելի քիչ 

տոքսիկ հակափսխեցուցիչ դեղանյութ է հանդիսանում օնդանսետրոնը (զոֆրան)*: Քանի որ համառ փսխումները խոչընդոտում են 

օրալ ռեհիդրատացիային, կարելի է նշանակել օնդանսետրոնի լուծելի հաբի ենթալեզվային միանվագ դեղաչափ (4 մգ` 4-11 տ. և 8 

մգ` >11 տ. երեխաներին [սովորաբար 0.2 մգ/կգ]): Այնուամենայնիվ, փորլուծով երեխաների մեծ մասը չունի հատուկ 

հակափսխեցուցիչ բուժման կարիք, և զգույշ օրալ ռեհիդրատացիան սովորաբար բավարար է: 

 

•  Պրոբիոտիկները (Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii և այլն)  նպաստում են սուր գաստրոէնտերիտի ընթացքի 

ծանրության և տևողության նվազեցմանը**: 

 Saccharomyces boulardii   արդյունավետ է հակաբիոտիկ-ասոցված և C. difficile դիարեաների դեպքում: Կան որոշ ապացույցներ, 

որ այն կարող է կանխել փորլուծությունները մանկապարտեզներում: 

•  Այլ միջոցների` պրեբիոտիկների, սինբիոտիկների, ֆագոթերապիայի արդյունավետության մասին բավարար ապացույցներ չկան 

և չեն հանձնարարվում սուր փորլուծային հիվանդությունների բուժման համար***: 
 
 
 
 
 

 

* Freedman SB et al: Impact of increasing ondansetron use on clinical outcomes in children with gastroenteritis, JAMA Pediatr 168:321–329, 2014. 

** Applegate JA et al: Systematic review of probiotics for the treatment of community-acquired acute diarrhea in children, BMC Public Health 13:S3–S16, 2013. 

*** Sarker, Shafiqul Alam et al. “Oral Phage Therapy of Acute Bacterial Diarrhea With Two Coliphage Preparations: A Randomized Trial in Children From Bangladesh.” EBioMedicine 4 
(2016): 124–137. PMC. Web. 19 June 2016. 
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