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Պրոֆեսորներ Կ.Մ.Դեղձունյանի և Ա.Ձ.Համբարձումյանի 

«Համաճարակագիտություն» դասագրքի հրատարակումից անցել է 

20 տարուց ավելի: Այս ժամանակաշրջանում համաճարակագի-

տության մեջ հսկայական փոփոխություններ են կատարվել ինչպես 

հանրապետությունում վարակիչ հիվանդությունների ախտա-

բանության, այնպես էլ հակահամաճարակային միջոցառումները 

պլանավորելու և դրանք գործնական առողջապահության մեջ 

ներդրնելու ուղղությամբ: 

Նախ ի հայտ են եկել վարակիչ նոր հիվանդություններ, որոնց 

մասին գիտելիքները խիստ անհրաժեշտ են ուսանողներին և 

բժիշկներին: Շուկայական հարաբերություններին անցնելու 

շրջանում բավականին դժվարացել է հակահամաճարակային միջո-

ցառումների անցկացումը հատկապես այն վարակների նկատ-

մամբ, որոնք փոխանցվում են սննդամթերքի միջոցով, զգալիորեն 

դժվարացել է դրանց կիրառումը և հսկողության իրականացումը: 

Հակահամաճարակային միջոցառումների՝ Խորհրդային Միության 

առողջապահության համակարգի մշակած ռազմավարությունն ու 

մարտավարությունն այլևս չեն գործում, իսկ նորը ներդրման և 

մշտական վերակազմավորումների փուլում է: Այս կապակցութ-

յամբ գրքում նշվում են որոշ խորհուրդներ: 

Դասագրքում ներկայացված են վարակի կանխարգելման 

վերաբերյալ արդիական մոտեցումներ, կանխազգուշական պատ-

վաստումների մասին տեղեկություններ, որոնք այժմ լայնորեն 

կիրառվում են գործնական առողջապահության մեջ: Գրքում 

որոշակի տեղ է հատկացված կանխարգելիչ պատվաստումների 

ազգային ծրագրին, նրա ռազմավարությանն ու մարտավարու-

թյանը մեր հանրապետության պայմաններում: 
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Դասագրքում ընդգծված ցուցադրական նյութերն օժանդա-

կում են քննարկվող զանազան հարցերի պարզաբանմանը, մա-

տուցվող նյութերի յուրացումը դարձնում են դյուրին:  
 

 

Համաճարակները մարդկությանը հայտնի են եղել անհիշելի 

ժամանակներից: Եգիպտական պապիրուսներում, հույն, հռոմեացի 

պատմագիրների, պոետների և բժիշկների աշխատություններում 

բավականին մեծ տեղ է հատկացվել բնական ծաղիկի, ժանտախտի, 

բորի համաճարակներին, որոնք միլիոնավոր կյանքեր են խլել: 

Ամայացնող համաճարակները և դրանց պատճառած մեծաքանակ 

զոհերը ստիպել են մարդկանց դեռևս մեր թվարկությունից շատ 

առաջ միջոցներ որոնել վարակիչ հանդություններից պաշտպան-

վելու համար: Չինաստանում դեռևս 3000 տարի առաջ արդեն 

կիրառում էին բնական ծաղիկից պաշտպանվելու եղանակներ 

վարիոլացիայի միջոցով (արհեստական պատվաստում): Այն 

մասին, որ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները կենդանի 

էակներ են (Contagium vivum), մենք իմանում ենք Հին Հռոմի և 

Հունաստանի ծաղկման շրջանի մի շարք հեղինակների տեղեկութ-

յուններից (Հիպոկրատ մ.թ.ա. 460-372թթ., Լուկրեցիոս, Ցելսիուս 

(մ.թ.ա. I դար) և ուրիշներ: Հիպոկրատն իր «Յոթ գիրք համաճա-

րակների մասին» (Epidemiorum septem libri) աշխատության մեջ 

գրում է, որ համաճարակների առաջացման գործում կարևոր 

նշանակություն ունի «մթնոլորտի համաճարակային բաղադրու-

թյունը», իսկ հիվանդությունները տարվա տարբեր եղանակներին 

տարբեր ինտենսիվությամբ են դրսևորվում: Բոր հիվանդության 

տարածումը կանխելու նպատակով 570-ին Եվրոպայում ստեղծվել 

է բորոտանոց (լեպրոզորիա), որտեղ մեկուսացնում էին այդ 

հիվանդներին: 

Միայն Վերածննդի դարաշրջանում և դրանից հետո՝ XVI-

XVIII դարերում, երբ արդյունաբերության զարգացման հետևանքով 
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Արևմտյան Եվրոպայում առաջընթաց ապրեցին նաև ֆիզիկան, 

քիմիան, բնագիտությունը, բժշկությունը, աստիճանաբար հավաք-

վեցին համեմատաբար ճիշտ տվյալներ վարակիչ հիվանդութ-

յունների էության մասին: Այդ ժամանակաշրջանի մի քանի հա-

մաճարակաբաններ՝ Ֆրակաստորոն (1478-1553թթ.)՝ Իտալիայում, 

Սիդենհամը (1624-1689թթ.)՝ Անգլիայում, իրենց ուսումնասիրութ-

յուններով անգնահատելի ծառայություն մատուցեցին համաճա-

րակաբանությանը: Ֆրակաստորոն հիմնովին ապացուցեց վարա-

կիչ հիվանդությունների «շփումային» բնույթը: Երբ առողջ մարդը 

շփվում է հիվանդ մարդու, բաղարկված առարկաների ու նյութերի 

հետ, վարակն անցնում է առողջ մարդու օրգանիզմ, այդտեղ բազ-

մանում ու զարգանում է՝ առաջացնելով վարակիչ հիվանդություն: 

1796 թվականին Է.Ջենները (1749-1823թթ.) բնական ծաղիկից 

պաշտպանվելու համար հայտնաբերեց շատ արդյունավետ և 

միանգամայն անվնաս միջոց՝ առողջ մարդկանց պատվաստելով 

կովի ծաղիկի հարուցիչներով: 

XVIII դարում Ռուսաստանում Պետրոս Մեծի գահակա-

լության տարիներին սերտ տնտեսական կապեր ստեղծվեցին 

Եվրոպական զարգացած երկրների հետ, զարգացավ արդյունա-

բերությունը, առևտուրը, որը և հնարավորություն ստեղծեց 

բժշկագիտության զարգացման համար: 1728թ. լույս տեսավ Ռուսա-

կան կայսրության օրենքների առաջին ժողովածուն, որում կային մի 

շարք բաժիններ և հոդվածներ՝ նվիրված հակահամաճարակային 

միջոցառումներին: Այդ ժամանակաշրջանում ակտիվ գործունեու-

թյուն ծավալեց ռուս հիանալի բժիշկ-համաճարակաբան Դ.Սամոյ-

լովիչը (1724-1810թթ.): Մոսկվայի ժանտախտի համաճարակի 

ժամանակ նա հիմք դրեց կարանտինային ծառայության մասին 

ռուսական օրենքին (1800թ.): 

Սակայն համաճարակաբանության իրական մեծ հեղաշրջու-

մը եղավ XIX դարի երկրորդ կեսին, երբ ի հայտ եկավ նոր 

գիտություն մանրէների մասին (մանրէաբանություն), որը ֆիզիկա-



9 |  

 

յի, քիմիայի և կենսաբանության նվաճումների արդյունք էր: 

Լ.Պաստերի (1822-1895թթ.), Ռ.Կոխի (1843-1910թթ.), Ի.Մեչնիկովի 

(1845-1916թթ.) հանճարեղ հայտնագործությունները հնարավորու-

թյուն տվեցին հայտնաբերելու մի շարք վարակիչ հիվանդութ-

յունների հարուցիչներ և արդյունավետ պայքարելու դրանց դեմ: 

Հատկապես հիշատակության արժանի են Լ.Պաստերի աշխա-

տանքները կատաղության և սիբիրյան խոցի դեմ կանխազգուշա-

կան պատվաստանյութերի հայտնաբերման ուղղությամբ, որոնք 

խիստ կարևոր նշանակություն ունեցան այդ հիվանդությունները 

կանխարգելելու համար:  

Ն.Ֆ.Գամալեան (1895-1949թթ.) հիմնավորեց կատաղության 

ժամանակ կանխազգուշական պատվաստումների անվտանգու-

թյունը և Օդեսա քաղաքում հիմնեց Ռուսաստանի առաջին հակա-

կատաղության կայանը: Խոլերայի, հետադարձ տիֆի, դիզեն-

տերիայի և այլ հիվանդությունների համաճարակաբանությունը 

հարստացավ արժեքավոր նոր տվյալներով՝ շնորհիվ Ի.Ի.Մեչնի-

կովի (1845-1916թթ.) հետազոտությունների: Ի.Ի.Մեչնիկովը, լինե-

լով Լ.Պաստերի լավագույն աշակերտներից մեկը, ստեղծեց ֆագո-

ցիտոզի տեսությունը, որը հսկայական դեր ունեցավ վարակիչ 

հիվանդությունների նկատմամբ անընկալության հարցերի պար-

զաբանման գործում: Առաջին անգամ համաշխարհային գիտության 

մեջ Դ.Ի.Իվանովսկին (1864-1920թթ.) հայտնաբերեց ուլտրավիրուս-

ները (1892թ.): Շատ մեծ են Դ.Կ.Զաբոլոտնու (1866-1929թթ.) ծառա-

յությունները համաճարակաբանության մեջ. նա, փաստորեն, 

Խորհրդային ժամանակաշրջանի համաճարակաբանության հայրն 

է: Խոլերայի պատվաստանյութի անվտանգությունն ապացուցելու 

նպատակով նա և Ի.Գ.Սավչենկոն առաջին փորձերը կատարեցին 

իրենց վրա: 

Գ.Ն.Մինխը (1836-1896թթ.) և Օ.Օ.Մոչուտկովսկին (1845-

1903թթ.) խիստ վտանգավոր փորձ կատարեցին իրենց վրա և 

ապացուցեցին, որ բծավոր և հետադարձ տիֆերի դեպքում վարակը 
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հիվանդ մարդուց առողջին փոխանցվում է ոջիլների միջոցով: 

Բծավոր տիֆի, տուբերկուլոզի ուսումնասիրության գործում 

հետաքրքիր աշխատանքներ է կատարել Լ.Ա.Տարասևիչը (1868-

1927թթ.): Նա Խորհրդային Միությունում կանխազգուշական պատ-

վաստումների վերաբերյալ օրենքի հեղինակն է: Նրա նախագծով 

ժողկոմսովետը Լենինի ստորագրությամբ դեռևս 1919թ., դեկրետ 

հրատարակեց բնական ծաղիկի դեմ պարտադիր կան-խազգու-

շական պատվաստումներ կատարելու մասին: 

Խորհրդային համաճարակաբանության կարևոր նվաճում-

ներից է բնական օջախայնություն ունեցող վարակիչ հիվանդութ-

յունների Ե.Ն.Պավլովսկու (1884-1965թթ.) տեսությունը, որի 

ներդրումը գործնական առողջապահության մեջ մեծապես նպաս-

տեց այդ հիվանդությունների դեմ առավել արդյունավետ պայ-

քարին: 

Բժշկական մակաբուծաբանության մեջ մեծ ներդրում ունեն 

Ե.Ի.Մարցինովսկին (1874-1934թթ.), Կ.Ի.Սկրյաբինը (1878-1972թթ.), 

Պ.Գ.Սերգիևը (1893-1973թթ.) և ուրիշներ: Մենք այս գիտնական-

ներին ենք պարտական մալարիայի, հելմինթոզների և այլ մակա-

բուծային հիվանդությունների նվազեցման և վերացման համար:  

Համաճարակաբանության նորագույն պատմության նախա-

հայրն է Ջոն Սնոուն, որը մեծ դեր ունի IX-րդ դարի խոլերայի համա-

ճարակի պատճառների բացահայտման գործում: Հիշատակության 

արժանի են նաև դանիացի բժիշկ Պիտեր Անտոն Շլեյնսերը, որը 

1849-ին անդրադարձել է Իսլանդիայում Վեստմաննայի կղզիներում 

նորածնային փայտացման կանխարգելման հիմնահարցերին: Մեկ 

այլ շրջադարձային ձեռքբերում էր հունգարացի բժիշկ Իգնաս 

Սեմելվեյսի հետազոտությունը. 1847թ. Վիեննայի հիվանդանոցում 

նա ներդրեց ձեռքերի ախտահանման ընթացակարգը, որի արդյուն-

քում երեք անգամ նվազեց մանկական և մայրական մահացու-

թյունը: Նրա բացահայտումները հրապարակվել են 1850-ին, 
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սակայն նրա աշխատանքից դժգոհ էին գործընկերները, որոնք 

դադարեցրել էին ընթացակարգը:  

XX-րդ դարասկզբին համաճարակաբանության մեջ մաթե-

մատիկական մեթոդների ներդրմանը մեծապես նպաստեցին 

Ռոնալդ Ռոսսը, Ջանեթ Լեյն-Քլեյփոնը, Անդերսոն Գրեյ Մքքենդիկը 

և այլք:  

Բրիտանացի բժիշկների ուսումնասիրությունների արդյուն-

քում Ռիչարդ Դոլլի և Օսթին Բրեդֆորդ Հիլլի ղեկավարությամբ 

1954 թվականին հրատարակված աշխատությունը ևս մեկ 

բեկումնային պահ էր համաճարակաբանության ոլորտում, քանի որ 

հայտանբերվեց հստակ վիճակագրական կապ ծխախոտի և թոքերի 

քաղցկեղի միջև: 

XX-րդ դարի վերջին կենսաբժշկական գիտությունների զար-

գացմամբ արյան մեջ և շրջակա միջավայրում հայտնաբեր-վեցին 

մոլեկուլային մի շարք դրոշմներ՝ որպես որոշակի հիվանդության 

զարգացման կամ ռիսկի կանխորոշիչներ: Համաճարակաբանական 

հետազոտությունների միջոցով հնարավոր դարձավ ուսում-

նասիրել այդ կենսադրոշմների առանձնահատկությունները և 

փոխազդեցությունը մոլեկուլային մակարդակում, իսկ գիտության 

այդ ուղղությունը կոչվեց «մոլեկուլային համաճարակաբա-

նություն»: 2000-ական թվականներից ի վեր գենոմի լայնածավալ 

ուսումնասիրությունների ասոցիացիայի (GWAS) կողմից իրա-

կանացվել են բազմաթիվ հետազոտություններ՝ հիվանդություն-

ների և առողջական վիճակների համար գենետիկ ռիսկի գործոն-

ները բացահայտելու ուղղությամբ: 

2000-ականների ընթացքում հիվանդության (հատկապես 

քաղցկեղի) բացահայտման և մոլեկուլային ախտաբանական փո-

փոխությունների միջև փոխհարաբերությունների պարզաբանմանը 

միտված ուսումնասիրություններն ընդլայնվեցին: Այս խնդիրները 

լուծելու և մոլեկուլային ճշգրիտ բժշկություն ապահովելու 

նպատակով, ինչպես նաև բնակչության շրջանում առողջությունը 
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խթանելու համար «մոլեկուլային ախտաբանությունը» և «համա-

ճարակաբանությունը» ներառվել են «մոլեկուլային ախտաբա-

նական համաճարակաբանության» (ՄԱՀ կամ MPE) նոր միջառար-

կայական դաշտ ստեղծելու համար՝ որպես «մոլեկուլային ախտա-

բանության համաճարակաբանություն և հիվանդության տարատե-

սակություն»: ՄԱՀ-ի փորձագետները վերլուծում են շրջակա 

միջավայրի, սննդակարգի, կենսակերպի և գենետիկական գործոն-

ների հարաբերությունները, մոլեկուլներում կատարվող բջջային 

կամ արտաբջջային փոփոխությունները և գնահատում հիվան-

դության ռիսկը: Հիվանդության ախտածագման տարբեր տեսակ-

ների ավելի լավ ըմբռնումը հետագայում կնպաստի հիվանդության 

պատճառների լուսաբանմանը: ՄԱՀ-ի մոտեցումը կարող է 

կիրառվել ոչ միայն ուռուցքային, այլև ոչ ուռուցքային հիվան-

դությունների դեպքում: ՄԱՀ-ի հայեցակարգը և պարադիգմը 2010-

ին լայնորեն տարածվեցին:  

Ներկայումս ակնհայտ է, որ շատ հարուցիչների էվոլյուցիան 

բավականաչափ արագ է ընթանում, որի դեպքում չափազանց 

կարևոր, նաև առավել արդյունավետ է համաճարակաբանության և 

վարակիչ հիվանդությունների մոլեկուլային էվոլյուցիայի միջ-

առարկայական ներառումը, որը խորապես կնպաստի վարակիչ 

հիվանդությունների վերահսկողական ռազմավարության և նույ-

նիսկ առավել արդյունավետ բուժման մշակմանը: 
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Վարակի և հպավարակայնության մասին գաղափար են 

ունեցել դեռևս հնագույն ժամանակներում: Տեղեկություններ են 

պահպանվել այն մասին, որ 260-270թթ. նախարար Սուրեն Սալա-

հունու տիկնոջ՝ իշխանուհի Աղվիդայի նախաձեռնությամբ և ջան-

քերով Հայաստանում հիմնվել է առաջին բորոտանոցը, այն դեպ-

քում, երբ Արևմտյան Եվրոպայում առաջին բորոտանոցը հիմնվել է 

300 տարի ուշ:  

Դեռևս IV-րդ դարում Փոքր Հայքում գործել են հիվան-

դանոցներ, որոնք ունեցել են առանձին ինֆեկցիոն բաժանմունքներ: 

Դրանք կոչվել են «բազիլիկա»: 

Միջնադարյան հայ մատենագիտության մեջ, հատկապես 

ձեռագիր հիշատակարաններում հանդիպում ենք բազմաթիվ 

«մահտարաժամների»՝ համաճարակների մասին հիշատակութ-

յունների. դրանք բռնկվել են պատմական Հայաստանի տարբեր 

շրջաններում: Վարակի աղբյուրի և փոխանցման ուղիների մասին 

դատողությունների ենք հանդիպում ձեռագիր մի շարք հիշատա-

կարաններում, որոնցից առավել հիշարժան են Մխիթար Հերացու 

«Ջերմաց մխիթարությունը», Գրիգոր Տաթևացու, Մ.Գոշի, Ամասիա-

ցու, Գրիգոր Մագիստրոսի և այլոց աշխատությունները: Միջնա-

դարյան հայ բժշկապետ Մխիթար Հերացին (XII դար) իր «Ջերմաց 

մխիթարություն» աշխատության մեջ, քննելով մարդու անատո-

միայի և ֆիզիոլոգիայի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ յուրա-

հատկությունները, մեծ տեղ է հատկացնում ջերմությամբ ընթացող 

մի շարք, այդ թվում նաև վարակիչ հիվանդությունների ախտա-

բանությանը՝ առաջարկելով դրանց բուժումն ու կանխարգելումը: 

Այդ է վկայում Վենետիկի Մխիթարյան գրադարանում պահ-

պանված No 1281 ձեռագիրը, որը հրատարակվել է 1832թ. և 

Մխիթար Հերացուն համաշխարհային ճանաչում բերել: Նմանօրի-

նակ ուսումնասիրություններ կան նաև միջնադարյան հայ բժիշկ 
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Հովհաննես Երզնկացու ձեռագրերում: Հերացին հնարավոր էր 

համարում հիվանդ կենդանիներից կաթի միջոցով վարակի 

փոխանցումը և նշում, որ տիֆային հիվանդությունները հպավարա-

կային ընթացք ունեն: Նա ուսումնասիրել է Հայաստանում այդ 

տարիներին մեծապես տարածված այնպիսի հիվանդություններ, 

ինչպիսիք են՝ մալարիան, բնական ծաղիկը, տիֆային հիվանդութ-

յունները, 5-6 և 11-օրյա սուր տենդերը, և հիմնվելով նախնիների 

բժշկական փորձի վրա՝ ստեղծել է տենդային հիվանդությունների 

վերաբերյալ իր ուսմունքը, որում շոշափվում են համաճարակա-

բանական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ հարցեր: Վարակի 

աղբյուրը և նրա փոխանցման ուղիները առավել հստակ 

նկարագրվում են Գրիգորիսի բժշկարանի առաջին գրքի «Դուռն, որ 

ցուցանե զնշանս գոդութեան և զպատճառն» խորագրով գրքում, 

որում հեղինակը վարակը նյութական է համարում և նկարագրում 

է, թե ինչպես է այն մարդուց առողջ մարմին թափանցում: 

Այսպիսով, վարակի և նրա փոխանցման ուղիների մասին 

գաղափարները, որ Եվրոպայում 1546թ. հայտնի դարձան Ջիրոլամո 

Ֆրակաստորոյի «De contagione et contagiosis morbis et curotione» 

(«Վարակ և վարակիչ հիվանդություններ և կարանտին») աշխա-

տությամբ, Հայաստանում հայտնի էին դրանից շուրջ 300 տարի 

առաջ: XI-XIV-րդ դարերից սկսած՝ վարակի գոյության և դրա 

փոխանցման մասին հասկացությունները լայնորեն ընդունելի են 

դառնում: Մասնագիտական գրականության մեջ ավելանում է այն 

հիվանդությունների քանակը, որոնք դիտվում են որպես վարակիչ 

և հպավարակային: 

Պետք է նշել, սակայն, որ դեռևս միջնադարում ծնունդ առած 

համաճարակաբանության պարզագույն հիմունքներն իրենց գիտա-

կան հիմնավորումը ստացան միայն 20-րդ դարի առաջին կեսերին, 

և համաճարակաբանության՝ որպես ինքնուրույն գիտության ձևա-

վորման ելակետային հիմքը իրավամբ դարձան 1922-1923 

թվականները: Այդ տարիներին հանրապետությունում առկա 
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տնտեսական անմխիթար վիճակը, գաղթը, սովը և ազգաբնակ-

չության սոցիալ-տնտեսական ծայրահեղ անբավարար մակար-

դակը պարարտ հող էին ստեղծել մի շարք վարակիչ հիվանդութ-

յունների (մալարիա, հետադարձ տիֆեր, հելմինթոզներ, աղիքային 

վարակիչ հիվանդություններ և այլն) տարածման համար:  

1922 թվականին Երևանում, ապա Հայաստանի բոլոր շրջան-

ներում վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակով 

ստեղծվեցին առաջին սանիտարահիգիենիկ կազմակերպութ-

յունները: 1923 թվականին Երևանում հիմնադրվել է Տրոպիկական 

ինստիտուտը (այնուհետև՝ Մալարիայի և բժշկական մակաբուծա-

բանության), որն առաջին բժշկական գիտահետազոտական ինստի-

տուտն էր Հայաստանում և կոչված էր օժանդակելու մալարիայի, 

պրոտոզոային վարակների և այլ վարակիչ հիվանդությունների 

ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և դրանց դեմ պայքարի միջոցա-

ռումների կազմակերպմանը: Ինստիտուտի տնօրեններն են եղել՝ 

Ն.Հակոբյանը, Ք.Փիրումովը, Ա.Ծատուրյանը: 1930-ին կազմավոր-

վեց Սանիտարա-հիգիենիկ ինստիտուտը (Սանիտարա-բակտե-

րիոլոգիական և այլ անվանումներով):  

1955 թվականին վերը նշված ինստիտուտների միացումից 

կազմավորված «Ն.Բ.Հակոբյանի անվան էպիդեմիոլոգիայի և 

հիգիենայի ինստիտուտի» տնօրեններ են եղել Գ.Ս.Պապովյանը և 

Ա.Վ.Զաքարյանը, որը շարունակել է տնօրինել նաև 1971թ. (ինստի-

տուտի կազմից հիգիենիկ բաժինը տեղափոխելուց հետո) 

վերանվանված «Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանու-

թյան, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության 

գիտահետազոտական ինստիտուտը («ՀՎ և ԲՄ ԳՀԻ»)»: 1973-ին 

հանրապետության առողջապահությանը, բժշկագիտության զար-

գացմանը և մասնագետների պատրաստմանը մատուցած ծառա-

յությունների համար ինստիտուտն արժանացել է ԽՍՀՄ Աշխա-

տանքային կարմիր դրոշի շքանշանի: 1978թ. պրոֆեսոր 

Կ.Մ.Դեղձունյանը նշանակվեց ԳՀԻ տնօրեն, միաժամանակ պահ-
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պանելով Երևանի բժշկական ինստիտուտի համաճարակա-

բանության ամբիոնի ղեկավարումը: Այդ նշանակումը նպաստեց 

երիտասարդ բանիմաց կադրերի ընդունմանը, կատարվող գիտա-

կան աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը և 

գործնական ներդրմանը: 

Հայաստանում համաճարակագիտության զարգացումը, նրա 

նվաճումներն անշեղորեն կապված են ԽՍՀՄ ԳԱԱ իսկական 

անդամ, պրոֆ. Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան հետ: Նա իրավամբ հա-

մաճարակաբանության հիմնադիրն է մեր հանրապետությունում: 

Ա.Բ.Ալեքսանյանն իր բազմաթիվ աշակերտների հետ ստեղծել է 

համաճարակաբանության դպրոց, որը հսկայական աշխատանք է 

կատարել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ասպա-

րեզում:  

Բժշկական մանրէաբանության առաջին լաբորատորիան 

Հայաստանում 1914 թվականին հիմնադրել է Ա.Իսահակյանը, իսկ 

1920 թվականին նա կազմակերպել է քիմբակտերիաբանական 

ինստիտուտը: Նա եղել է նոր կազմակերպված բժշկական ինստի-

տուտի մանրէաբանության ամբիոնի վարիչը և տրոպիկական 

ինստիտուտի մանրէաբանության բաժնի վարիչը (1923թ.): Ա.Իսա-

հակյանն առաջինն է Հայաստանում բացահայտել պապատաչի 

տենդը, լեյշմանիոզները, տզային հետադարձ տիֆը և մալթայան 

տենդը (բրուցելոզ): 

Երկար տարիներ բժշկական ինստիտուտի մանրէաբա-

նության ամբիոնը ղեկավարել է գիտության խոշոր կազմակերպիչ 

Վ.Միքայելյանը: Ուսումնասիրվել են աղիքային և այլ խմբերի 

վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները, տարածման ուղի-

ները և դրանց դեմ պայքարի միջոցները (Վ.Միքայելյան, Ա.Միրզա-

բեկյան, Բ.Ավետիքյան, Է.Շեկոյան, Լ.Ֆրանգուլյան, Ջ.Ահարոնովա 

և ուրիշներ): 1986 թվականից բժշկական մանրէաբանության ամ-

բիոնի գիտական գործունեությունը նվիրված է նյարդային և իմուն 

համակարգերի փոխազդեցության դերի ուսումնասիրությանը 
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իմունաբանական գործընթացներում: Հետազոտությունների 

արդյունքները թույլ են տվել առաջին անգամ պարզաբանելու 

հիպոթալամուսի մոդուլացնող դերը մոնոնուկլեար ֆագոցիտար 

համակարգի բջիջների, մասնավորապես մակրոֆագերի և դրանց 

լիզոսոմալ ապարատի ֆունկցիոնալ ակտիվության գործում 

(Վ.Շեկոյան): 

1928 թվականին Ք.Փիրումովին տրոպիկական ինստիտուտի 

տնօրեն նշանակելուց հետո մանրակրկիտ հետազոտությունների 

հիման վրա կազմակերպված միջոցառումներն արդեն 1933-ին 

նպաստեցին մալարիայով հիվանդացության կտրուկ անկմանը 

(Ք.Փիրումով, Պ.Պոպով, Մ.Քեշիշյան, Ե.Կարապետյան, Ա.Միրզո-

յան, Շ.Մաթևոսյան, Ս.Անանյան, Վ.Սադոյան, Լ.Իստամանյան): 

Ք.Փիրումովին հնարավորություն ընձեռվեց բժշկական ինստիտու-

տում հիմնելու և ղեկավարելու տրոպիկական հիվանդությունների 

ամբիոնը: Հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների 

կատարելագործման շնորհիվ 1953-ին Հայաստանում հաջողվեց 

վերացնել տրոպիկական մալարիան, իսկ 1963-ին մալարիան 

ընդհանրապես վերացավ (Ք.Փիրումով, Հ.Ազատյան, Ա.Չուբկովա, 

Կ.Դեղձունյան, Մ.Սալինյան, Շ.Մաթևոսյան և ուրիշներ), որն այդ 

տարիներին հանրապետության համար մեծ նվաճում էր և նոր էջ 

բացեց հայրենական համաճարակաբանության պատմության մեջ:  

Այդ ձեռքբերումների, ինչպես նաև կանխարգելման ու 

պայքարի ժամանակակից միջոցների կիրառումը հնարավոր 

դարձրին 1994-2011թթ. մալարիայի համաճարակային բռնկման 

վերացումը, և Հայաստանը նորից դարձավ մալարիայից զերծ գոտի 

(Ա.Վանյան, Ա.Քեշիշյան, Վ.Դավիդյանց, Գ.Գրիգորյան, Ս.Ղազանչ-

յան, Լ.Ավետիսյան, Լ.Պարոնյան, Դ.Մանուկյան, Ի.Հովհաննիսյան):  

Մեծ աշխատանքներ են կատարվել տարբեր կենդանի փո-

խանցողների տարածվածության ուսումնասիրության ուղղությամբ 

(Ա.Իսահակյան, Լ.Հովսեփյան): Իրականացվել են հետազոտութ-

յուններ նաև լեյշմանիոզի, մլակային տենդի համաճարակաբա-
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նության, էկոլոգիայի ուղղությամբ (Ա.Չուբկովա, Կ.Դեղձունյան, 

Ռ.Կարապետյան, Շ.Մնացականյան և ուրիշներ), մակաբուծա-

բանական և տրանսմիսիվ հիվանդությունների աշխարհագրական 

տարածվածության վերաբերյալ, որոնք մեծապես օժանդակեցին 

հանրապետությունում այս հիվանդությունների դեմ տարվող 

պայքարի միջոցառումներին: 

Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ են կատարվել հել-

մինթոզների և միաբջիջ միկրոօրգանիզմներից առաջացող աղի-

քային հիվանդությունների վերաբերյալ, հայտնաբերվել են 

միաբջիջ մակաբույծների մի շարք տեսակներ, որոշվել է նրանցով 

ազգաբնակչության հիվանդացության և վարակվածության աստի-

ճանը (Ա.Բադալյան, Հ.Մարգարյան, Կ.Ոսկանյան, Ս.Սեմերջյան, 

Հ.Հովսեփյան): Ուսումնասիրվել են Entameoba histolytica-ի ուլտրա-

կառուցվածքային յուրահատկությունները, հայտնաբերվել է բջջի 

նոր ուլտրակառուցվածքը (Շ.Մաթևոսյան, Կ.Հովնանյան, Ռ.Կարա-

պետյան, Ա.Ծատուրյան, Մ.Սարգսյան և ուրիշներ): 1959 թվականին 

Հ.Կարապետյանին հաջողվել է ստանալ լյամբլիաների աճեցման 

արհեստական սննդային միջավայր, որը համաշխարհային ճանա-

չում է ստացել: Ե.Քալանթարյանի ղեկավարությամբ կատարված 

համաճարակաբանական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, 

որ Հայաստանում տարածված են 20 տեսակի ճճվային հիվան-

դություններ, որոնց լաբորատոր ախտորոշման բնագավառում 

Քալանթարյանի կատարած աշխատանքները համաշխարհային 

ճանաչման են արժանացել: Նա առաջինն է հայտնաբերել 

Trichostrongylus axei և Trichostrongylus Skrjabini Kalantarian մակա-

բույծները: Հետագայում աշխատանքներ են կատարվել ճճվային 

հիվանդությունների ուսումնասիրության ուղղությամբ (էխինո-

կոկոզ, տոքսոկարոզ), այդ թվում նաև իմունաախտորոշման 

բնագավառում (Մ.Ջամբազյան, Ա.Քեշիշյան, Վ.Դավիդյանց, 

Ձ.Ավագյան, Ա.Գոչունյան): 
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Համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և մակաբու-

ծաբանության ինստիտուտում Ա.Ալեքսանյանի ղեկավարությամբ 

ուսումնասիրվել են դիֆթերիայի, որովայնային տիֆի, դիզենտե-

րիայի, բծավոր տիֆի, բրուցելոզի, բնական օջախայնություն ունե-

ցող հիվանդությունների համաճարակաբանության, պատճառա-

գիտության, կանխարգելման բազմաթիվ խնդիրներ:  

1939 թվականից ԳՀԻ-ի մանրէաբանության լաբորատո-

րիայում Ա.Միրզաբեկյանի ղեկավարությամբ ուսումնասիրվել են 

բակտերիային դիզենտերիայի, կոլիէնտերիտների, ստաֆիլոկո-

կային, մենինգոկոկային, սալմոնելոզային վարակների պատճառա-

գիտական և վաղաժամ ախտորոշման մի շարք հարցեր (Ա.Միրզա-

բեկյան, Փ.Մելքումյան, Ե.Վանցյան, Ս.Գրիգորյան, Ա.Չիլինգարյան, 

Մ.Թովմասյան, Ժ.Վարդանյան): Բ.Կարաբեկովը ուսումնասիրել է 

որովայնատիֆային բակտերիաների ֆիլտրվող ձևերը և դրանց 

ռեգեներացիայի հարցերը: 

Ս.Մնացականովի կողմից լաբորատորիայի ղեկավարման 

տարիներին հատուկ ուշադրություն է դարձվել պայմանական-

ախտածին մանրէների հեմոլիտիկ հատկությունների, ադհեզի-

վության և էնտերոտոքսիգենության գործոնների ուսումնասի-րու-

թյանը (Ս.Մնացականով, Ն.Հարությունյան, Ա.Լալայան, Ռ.Սիմոն-

յան): 

ԳՀԻ-ի համաճարակաբանության բաժինը երկար տարիներ 

ղեկավարել է պրոֆեսոր Գ.Ղուկասյանը: Մեծ էր նրա դերն ինստի-

տուտի գիտական աշխատանքների ուղղվածությունը որոշելու, 

հանրապետությունում բարդ համաճարակային իրավիճակներ 

առաջանալու (խոլերայի բռնկում, ավերիչ երկրաշարժ և այլն) 

դեպքում ճիշտ կողմնորոշվելու, ինչպես նաև բարձր որակավորման 

համաճարակաբաններ պատրաստելու գործում: 

Հատկապես ուշադրության են արժանի աղիքային և օդա-

կաթիլային վարակների ուսումնասիրման, կանխարգելման և 

դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների բնագավառում կատարված 
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աշխատանքները (Գ.Ղուկասյան, Ի.Տոնոյան, Ա.Թադևոսյան, 

Գ.Պապովյան, Ա.Գալստյան, Ե.Մանվելյան, Մ.Ալեքսանյան, 

Տ.Խաչատրյան, Ա.Ցականյան, Ք.Մամիկոնյան): Հաստատվել է, որ 

հանրապետությունում շրջանառում են որովայնային տիֆի 19 և 

պարատիֆերի 7 ֆագոտիպեր (Ա.Մկրտչյան, Գ.Ղուկասյան):  

1959 թվականից Ս.Ռոստոմյանի ղեկավարությամբ աշխա-

տանքներ են կատարվել լեպտոսպիրոզների ուսումնասիրման 

ուղղությամբ: Հայտնաբերվել են 4 տեսակի հարուցիչներ, որոնց 

մասին մինչ այդ տեղեկություններ չկային գիտության մեջ: 

Որոշվել են բրուցելոզի տարածվածության աշխարհագ-

րական առանձին շրջանները, մշակվել են դրա դեմ պայքարի 

անասնաբուժական և առողջապահական համալիր միջոցառումներ 

(Ա.Մայրապետյան, Ա.Մնացականյան, Ֆ.Ծատուրյան): 

Մանկական վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և 

կանխարգելման գործում առաջարկվել և կիրառվել են վակցինա-

կանխարգելման մեթոդներ: Հիշատակության են արժանի 

կարմրուկի (Ա.Զաքարյան, Ա.Դանիլով), խոզուկի (Մ.Գարասե-

ֆերյան), դիֆթերիայի (Մ.Մուրադյան), քութեշի (Ա.Աստաբացյան), 

կապույտ հազի (Ա.Հարությունյան) բնագավառում ձեռք բերված 

հաջողությունները, որոնք նպաստեցին հանրապետությունում 

նշված հիվանդություններով հիվանդացության անկմանը:  

1972 թվականից Վ.Ավետիսյանի և Ա.Չուբկովայի կողմից հիմք 

դրվեց արբովիրուսների ուսումնասիրման աշխատանքներին: 

Հանրապետության ողջ տարածքում բնութագրվել են կենդանի փո-

խանցողները և հայտնաբերվել են նոր արբովիրուսներ (Դ.Մանուկ-

յան, Վ.Զաքարյան, Ս.Շահնազարյան), որոնց համաճարակաբա-

նական խնդիրները խորապես լուսաբանվել են Հ.Հովհաննիսյանի 

աշխատանքներում:  

Վիրուսաբանական լաբորոտորիան հիմնադրել (1953թ.) և մի 

քանի տասնամյակ ղեկավարել է Վ.Ավետիսյանը: Ուսումնասիրվել 

են բնական ծաղիկի, պոլիոմիելիտի, կարմրուկի, խոզուկի իմունա-
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կանխարգելման, ադենովիրուսների, արբովիրուսների տարածվա-

ծության, գրիպի էթիոլոգիայի հարցերը: Լինելով գրիպի հսկողութ-

յան հանրապետական կենտրոն` կատարվել է գրիպի շրջանառող 

շտամների մշտադիտարկում (Վ.Ավետիսյան, Օ.Բոնդարենկո, 

Վ.Վարդապետյան): 

Ռիկետսիոզների ծավալուն հետազոտությունների արդյու-

քում առաջին անգամ մեր հանրապետությունում Մ.Կոծինյանի 

կողմից հայտնաբերվել է կու տենդը: Համաճարակաբանական 

ուսումնասիրությունների միջոցով պարզվել է այս հիվանդության 

վարակի աղբյուրը և փոխանցման մեխանիզմը, մշակվել են 

միջոցառումներ, որոնց կիրառումը նպաստել է այս հիվանդության 

վերացմանը: Մ.Կոծինյանը զգալի ներդրում է ունեցել մանրէա-

բանական լաբորատորիայի աշխատանքներում:  

Վիրուսոլոգիական լաբորատորիայում իրականացված տևա-

կան աշխատանքների շնորհիվ բնութագրվեցին վիրուսային հեպա-

տիտների պատճառագիտական կառուցվածքը և համաճարակա-

բանական օրինաչափությունները (Գ.Մելիք-Անդրեասյան, 

Լ.Ոսկանյան, Ա.Դանիլով): Այդ լաբորատորիայի աշխատակիցների 

կողմից նշանակալի ուսումնասիրություններ են կատարվել ռոտա-

վիրուսների պատճառագիտական և համաճարակաբանական 

խնդիրների վերաբերյալ (Վ.Վարդապետյան, Գ.Մելիք-Անդրեաս-

յան, Կ.Մանուկյան, Ա.Դանիլով, Ի.Թորջյան):  

Պայքարի միջոցառումների մշակման և իրականացման 

գործում անհրաժեշտ է նշել նաև ինստիտուտի դեզինֆեկտոլոգիայի 

լաբորատորիայի մեծ դերը (Հ.Հակոբյան, Ժ.Բաբայան, Ա.Ղազար-

յան, Ա.Մարգարյան): 

1986 թվականից սկսած՝ ավելի քան 20 տարի ինստիտուտը 

ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յու․Թ․Ալեքսանյանը: Ինստի-

տուտի գոյության բոլոր տարիների ընթացքում գիտական ուղղվա-

ծությունը եղել է Հայաստանում տարածված մանրէային, վիրու-

սային, մակաբուծային բնույթի վարակային հիվանդությունների 
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համաճարակաբանության, ախտորոշման, կանխարգելման և 

նրանց դեմ պայքարի խնդիրների ուսումնասիրությունը: Ուսում-

նասիրվել են իմունային պատասխանի կարգավորման մոլեկու-

լաբջջային բնագավառները (Տ.Դավթյան, Ա.Սուքիասյան): 

Յու.Ալեքսանյանի գիտական ղեկավարությամբ ատենախոսություն 

պաշտպանել են բժշկական գիտությունների 3 դոկտոր՝ համա-

ճարակաբանության և 1 կենսաբանական գիտությունների դոկտոր՝ 

մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ուղղությամբ, ինչպես 

նաև մի շարք գիտության թեկնածուներ: Ինստիտուտում պարբե-

րաբար անցկացվել են համաճարակաբանության բնագավառի 

միջազգային մասնակցությամբ գիտագործնական գիտաժողովներ, 

իսկ 2015-ին հրատարակվել է Յու.Ալեքսանյանի և Ժ.Բաբայանի 

հեղինակությամբ «Միկրոօրգանիզմների զգայունությունը ախտա-

հանիչների նկատմամբ» մենագրությունը: 

2007-2017 թվականներին ԳՀԻ-ը ղեկավարել է պրոֆեսոր 

Գ.Գ.Մելիք-Անդրեասյանը, ում ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 4 

թեկնածուական ատենախոսություն: Այդ տարիներին շարու-

նակվել, խորացվել և ընդլայնվել են հետազոտությունները վիրու-

սային հեպատիտների, տարբեր աղիքային վարակների, հելիկո-

բակտերիոզների, լիստերիոզի և մի շարք մակաբույծ հիվանդութ-

յունների համաճարակաբանության ուղղությամբ: Հատուկ ուշադ-

րություն է դարձվել դեղորայքներին և ախտահանիչների նկատ-

մամբ մանրէների զգայունության որոշման և նոր ախտահանիչների 

հայտնաբերման հարցերին: 

2017 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ Կառավարության որոշմամբ 

ինստիտուտը միավորել է ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման 

և կանխարգելման ազգային կենտրոնին: 

Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտում 

(ներկայումս՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ) հետա-

զոտվել են հանրապետության տարբեր քաղաքների հիվանդանոց-

ների և բուժարանների ստաֆիլոկոկային վարակները: Այստեղ 
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զբաղվել են նաև քրոնիկական պարապրոկտիտների, պարօ-

դոնտոզների միկրոֆլորայի ուսումնասիրության խնդիրներով 

(ամբիոնի վարիչներ եղել են պրոֆ. Վ.Ա.Ալեքսանյանը և 

Վ.Ա.Դավիդյանցը):  

Հանրապետությունում մեծածավալ աշխատանք է կատարվել 

հատուկ վտանգավոր վարակների (բնական ծաղիկ, ժանտախտ, 

խոլերա) դեմ պայքարի և կանխարգելման ուղղությամբ, որի շնոր-

հիվ մեզանում իսպառ վերացվեցին բնական ծաղիկ և ժանտախտ 

հիվանդությունները: 1943 թվականին Հայաստանում, ըստ ժան-

տախտի էպիզոոտո-համաճարակաբանական վիճակի, ստեղծվեց 

հակաժանտախտային կայան (Ս.Մկրտչյան), որը զբաղվել է 

ժանտախտի, տուլարեմիայի, էրիզիպելոիդի բնական օջախայնու-

թյան, դրանց աշխարհագրական տարածվածության ուսումնասիր-

ման խնդիրներով և մշակել համապատասխան միջոցառումներ այս 

հիվանդությունների տեղայնացման և վերացման ուղղությամբ 

(Ս.Մկրտչյան, Վ.Զիլֆյան, Հ.Հովասափյան, Մ.Շեխիկյան և ուրիշ-

ներ):  

Համաճարակաբանական ուսումնասիրության է ենթարկվել 

տուլարեմիա հիվանդությունը, դասակարգվել են բնական օջախ-

ները, հայտնաբերվել են այն կենդանիները, որոնք վարակի աղբյուր 

են (կրծողներ, ոչխարներ և այլն), միջատաբանական ուսումնասի-

րության են ենթարկվել կենդանի փոխանցողները (տզեր, լվեր) 

մշակվել են պայքարի արդյունավետ միջոցառումներ (Վ.Զիլֆյան, 

1965թ.): 

Համաճարակաբանության զարգացման գործում բավականին 

մեծ ավանդ ունեն տարբեր երկրներում աշխատող հայ բժիշկները: 

Հատկապես մեծ են ակադեմիկոս Հովհաննես Բարոյանի ծառայու-

թյունները: Նա մոտ 10 տարի աշխատել է Դաղստանում՝ հասնելով 

մինչև առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնի: 

1943-1950 թվականներից գործուղվել է Իրան, Իրաք, Հնդկաստան, 

Պակիստան, Եթովպիա՝ որպես ԽՍՀՄ առողջապահության նախա-



24 |  

 

րարության և Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ, և այդ երկրներում 

կազմակերպել հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների դեմ 

պայքար: 1961-1964 թվականներին ընտրվել է առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի օգնա-

կան: 1964-1982 թվականներին եղել է ԽՍՀՄ բժշկական ակադե-

միայի Ն.Ֆ.Գամալեայի անվան համաճարակաբանության և ման-

րէաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն: Բազ-

մաթիվ մենագրությունների հեղինակ է: Տիրապետում էր 8 

լեզուների: Համաշխարհային համաճարակաբանությունը նրա 

անունը դասում է նշանավոր գիտնականներ Լեպինի և Պորտերի 

կողքին: Հ.Բարոյանը եղել է բազմաթիվ պետությունների ակադե-

միաների և գիտական ընկերությունների պատվավոր անդամ 

(ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չեխոսլովակիա և այլ երկրներ): Նրա 

աշխատությունները և մենագրությունները վերաբերում են վարա-

կիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության, պատճառա-

գիտության և դրանց դեմ պայքարի հարցերին ու համաշխարհային 

համբավ են վայելում: Ծնունդով երևանցի գիտնականը իր 

խորհուրդներով մեծապես օգնել է հայաստանցի համաճարա-

կաբաններին (պրոֆ. Վ.Ալեքսանյան, պրոֆ. Կ.Դեղձունյան և ուրիշ-

ներ), եղել է նրանց դոկտորական թեզերի խորհրդատուն: 

Ն.Ֆ.Գամալեայի անվան ԳՀԻ-ում էլեկտրոնային ման-

րազննման լաբորատորիան երկար տարիներ ղեկավարել է պրոֆ. 

Ա.Ավագյանը: Մակաբույծների և այլ հարուցիչների էլեկտրոնային 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ նրա 

ուսումնասիրություններն ամփոփված են 4 ատլասներում, որոնք 

սեղանի գիրք են մասնագետների համար: Մեծ է նրա ծառայու-

թյունը Հայաստանում էլեկտրոնային մանրէադիտման կադրեր 

պատրաստելու և այդ լաբորատորիաների կազմակերպման գոր-

ծում: 

Պրոֆեսոր Մ.Բալայանը զբաղվել է վիրուսային հեպատիտ-

ների համաճարակաբանական զանազան հարցերով, եղել է Ռու-
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սաստանի բժշկագիտության ակադեմիայի Չումակովի անվ. Պոլիո-

միելիտի և վիրուսային էնցեֆալիտների ինստիտուտի փոխտնօրեն: 

Բավականին մեծանուն հայ գիտնականներ է տվել նաև ԱՄՆ-

ի առողջապահությունը: Նշանավոր համաճարակաբան պրոֆ. 

Ա.Փախչանյանը զբաղվել է մակաբույծների գենետիկայի հարցերով, 

ավելի կոնկրետ՝ մակաբույծների քրոմոսոմային առանձնահատ-

կություններով: 

Պրոֆեսոր Ա.Կապիկյանը հիմնականում զբաղվել է վիրու-

սաբանական հետազոտություններով: Մեծ է նրա ծառայությունը 

վիրուսային հեպատիտների պատճառագիտության, ինչպես նաև 

վիրուսային բնույթի հիվանդությունների ախտորոշման նորագույն 

մեթոդների հայտնաբերման գործում (ռոտավիրուսներ): 

Տարափոխիկ հիվանդությունների համաճարակաբանության 

մեջ իր ուրույն տեղն ունի Բալթիմորի Ջոն Հոպկինսի համալ-

սարանի պրոֆեսոր Հ.Արմենյանը: Ավարտել է Բեյրութի ամերիկյան 

համալսարանը, որտեղ և ստացել է բժշկագիտության դոկտորի 

աստիճան: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 12 տարի-

ների ընթացքում իր գործընկերների հետ կատարել է հիմնավոր 

հետազոտություններ՝ նվիրված աղետային իրավիճակներին հա-

րաբերվող առողջության խնդիրներին, որն օգտագործել է 1988թ. 

Սպիրակ քաղաքի երկրաշարժից տուժած մոտ 35000 մարդու առող-

ջության ուսումնասիրության ժամանակ: Կատարել է հետազո-

տություններ զանգվածային բնույթի քաղցկեղի, սրտանոթային 

հիվանդությունների, ռևմատիզմի համաճարակաբանական զանա-

զան խնդիրների վերաբերյալ: Նրա վերջին գործերից են ՁԻԱՀ-ի 

հետևանքով առաջացած քաղցկեղների համաճարակաբանական 

ուսումանսիրությունները: Նա ունի հրատարակված մի շարք 

աշխատանքներ պարբերական հիվանդության համաճարակա-

բանության վերաբերյալ: Հետաքրքիր հետահայաց (ռետրոսպեկ-

տիվ) ուսումնասիրություններ է կատարել՝ օգտվելով սփյուռքահայ 

շուրջ 16 գաղութների եկեղեցիների տոմարներից, որոնցում 
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տեղեկություններ կան վերջին 300 տարիներին ազգաբնակչության 

շրջանում վարակիչ հիվանդությունների ու մահացության ցուցա-

նիշների մասին: Պրոֆեսոր Հարություն Արմենյանը ամենատա-

րածված համաճարակաբանական ամսագրի (Epidemiologic 

Reviews) գլխավոր խմբագիրն է, ինչպես նաև Ամերիկյան համա-

ճարակաբանության ամսագրի խմագրական կազմի անդամ 

(American Journal of Epidemiology):  

ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը Հա-

յաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում 

ստեղծվել է երկրում ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի առաջին դեպքերի արձա-

նագրումից ընդամենը մեկ տարի անց՝ 1989 թվականին: ՁԻԱՀ-ի 

ԿՀԿ-ն հանրապետությունում եզակի կառույց է, որն իրակա-

նացնում է ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական 

հսկողություն, ՄԻԱՎ վարակի վերջնական լաբորատոր ախտորո-

շում, հակառետրովիրուսային բուժում, ՄԻԱՎ վարակով հիվանդ-

ների դիսպանսերային հսկողություն, համակարգում է երկրում 

առողջապահական կազմակերպությունների և մարմինների գոր-

ծունեությունը ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի ոլորտում, ինչպես նաև պետական, 

հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ՄԻԱՎ-

ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքները: ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-

ն իրականացնում է նաև ուսումնակրթական գործունեություն, 

մասնակցում է տարածաշրջանային գիտահետազոտական նախա-

ձեռնություններին: 1999-ից կենտրոնը ղեկավարում է բժշկական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Գրիգոր-յանը: 1989-ից 

մինչև 1999թ. կենտրոնի տնօրեններ են եղել Մ.Ալեքսանյանը, 

Ն.Բակունցը, Լ.Զոհրաբյանը: Ներկայումս ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 

հանրապետական կենտրոնում աշխատում են Ա.Հակոբյանը, 

Ա.Պապոյանը, Ժ.Պետրոսյանը, Ա.Ասմարյանը, Ա.Ասատրյանը, 

Մ.Ասրյանը:  

1932 թվականին ձևավորվել է Երևանի պետական բժշկական 

ինստիտուտի սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետը: Ա.Բ.Ալեքսան-
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յանը ոչ միայն ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնի հիմ-

նադիրն է (1935թ.), այլև լինելով ՀԽՍՀ ԱՆ բժշկական խորհրդի 

նախագահ՝ Հայաստանում գիտական շատ ուղղությունների հեղի-

նակ է: Նրա գիտական գործունեության հիմնական ուսումնա-

սիրության առարկան ընդհանուր համաճարակաբանության, 

դիֆթերիայի և դիզենտերիայի կանխարգելման խնդիրներն էին: Նա 

առաջարկել է ռեվակցինացիայի (կրկնապատվաստման) որակա-

պես նոր համակարգ, որի շնորհիվ դիֆթերիան վերացավ 

Հայաստանի տարածքում, հետագայում այդ առաջարկը հաջողու-

թյամբ կիրառվեց նաև նախկին ԽՍՀՄ այլ հանրապետություն-

ներում (Ա.Պ.Հայրիյան, 1998):  

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կ.Մ.Դեղ-

ձունյանը ղեկավարել է ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնը 

1971-1990թթ.: Նրա գիտական հետազոտությունների հիմնական 

ուղղությունը տրանսմիսիվ և մակաբուծային հիվանդությունների 

համաճարակաբանական աշխարհագրությունն էր Հայաստանում: 

1976-ին Կ.Մ.Դեղձունյանի ղեկավարությամբ ամբիոնին կից 

կազմակերպվեց ներհիվանդանոցային վարակների կանխար-գել-

ման գիտահետազոտական լաբորատորիա, որն այն ժամանակ 

միակն էր Անդրկովկասում, իսկ հետագայում դարձավ հանրապե-

տական կենտրոն: Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքն 

ուղղված էր նաև հանրապետության տարածքային ախտաբա-

նության ուսումնասիրությանը (Կ.Դեղձունյան, Ա.Համբարձումյան, 

Ս.Անտոնովա, Լ.Սարգսյան, Կ.Հարությունովա, Վ.Հովասափյան, 

Ս.Կոշտոյան, Գ.Մարտիրոսյան, Թ.Աղասարյան և ուրիշներ): 

Ա.Բ.Ալեքսանյանի կողմից հիմնադրված և գրեթե մեկդարյան 

պատմություն ունեցող համաճարակաբանների դպրոցի ավան-

դույթները շարունակվում են մինչ օրս: ԵՊԲՀ համաճարակաբա-

նության ամբիոնը մինչ օրս լավագույն մասնագետների կրթման 

հիմնական դարբնոցն է: 



28 |  

 

1990-1995 թվականներին ԵՊԲՀ համաճարակաբանության 

ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Հ.Հովասափյանը: 

1995 թվականից համաճարակաբանության ամբիոնի վարիչը 

և «Հայ համաճարակաբանների, բժշկական մանրէաբանների և 

մակաբուծաբանների» ասոցիացիայի նախագահը բժշկական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ձ.Համբարձումյանն է: Ամ-

բիոնի աշխատակիցների գիտական գործունեությունը նվիրված էր 

ներհիվանդանոցային թարախաբորբոքային հիվանդությունների 

ուսումնասիրմանը, դրանց կանխարգելման և բուժման խնդիր-

ներին: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 11 թեկնածուական 

և 1 դոկտորական ատենախոսություն: Հիվանդացության նվազեց-

ման նպատակով ուսումնասիրվել է կաթնաթթվային միկրոօրգա-

նիզմների միջոցով ժամանակավոր արհեստական բիոցենոզների 

մոդելավորման հնարավորությունը մարդու օրգանիզմի տարբեր 

բիոտոպերում: Պրոֆեսոր Ա.Համբարձումյանի հեղինակությամբ 

հրատարակվել է «Կաթնաթթվային բակտերիաները ներհիվան-

դանոցային վարակի կանխարգելման գործում» վերնագրով մենագ-

րությունը (Ա.Ձ.Համբարձումյան, 2002): Մշակվել և արդյունավետ 

գործնական ներդրում են ստացել կաթնաթթվային բակտերիաների 

«Նարինե» շտամի կենսագործունեության արգասիքներ պարունա-

կող նրբաքսուքները, որոնք ապացուցել են իրենց բարձր արդյունա-

վետությունը պայմանական-ախտածին մանրէների նույնիսկ 

դեղակայուն շտամների դեմ: 

Անցկացվել են վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների 

համաճարակաբանական հետազոտություններ ՀՀ-ում՝ պայմանա-

վորված սոցիալ-տնտեսական նոր պայմաններով, ուսումնասիրվել 

են Երևան քաղաքի որոշ կլինիկաներում շրջանառող հակաբիո-

տիկակայուն ստաֆիլոկոկերի համաճարակաբանական առանձ-

նահատկությունները, նորածինների վարակման արտածին և 

ներծին գործոնները, ինչպես նաև հոսպիտալային շտամների դերը 

ներհիվանդանոցային վարակի տնային օջախների ձևավորման 
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գործում, իրականացվել է մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլո-

կոկի գենոմի հետազոտություն (Մ.Մ.Տեր-Ստեփանյան):  

2011-2014 թվականներին ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

է եղել բ.գ.դ., պրոֆեսր Հ.Ս.Հովհաննիսյանը:  

Ամբիոնում գործող գիտական հետազոտությունների և ուսա-

նողների ուսուցման համակարգը բխում է ինչպես դասական, 

այնպես էլ սոմատիկ հիվանդությունների համաճարակաբանու-

թյան ժամանակակից տեսակետներից, որը, անկասկած, նպաս-

տում է Հայաստանի համաճարակաբանական ոլորտի բարձր 

որակավորման մասնագետներով համալրմանը, ինչպես նաև 

երկրի տարածքի՝ հատուկ վտանգավոր և կարանտինային այլ 

վարակներից սանիտարահամաճարակաբանական պաշտպանու-

թյանը:  

Ներկայումս պրոֆեսոր Ա.Համբարձումյանի ղեկավարու-

թյամբ ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնում աշխատում են 

բանիմաց և հմուտ մասնագետներ՝ Հ.Հովհաննիսյան, Մ.Տեր-Ստե-

փանյան, Կ.Հարությունովա, Մ.Մեյմարյան, Վ.Հովասափյան, 

Ս.Սուքիասյան, Ք.Գյուրջյան, Կ.Պողոսյան, Ա.Բադալյան, Կ.Քոչար-

յան, Հ.Կարապետյան, Ս.Սահակյան: Նրանց համառ ջանքերի 

շնորհիվ մշտապես թարմացվում են ուսումնական նյութերը, 

արդիականցվում ուսումնական ծրագրերը և դասխոսությունները, 

նորացվում է թեստային բազան: 

Հայ համաճարակաբանների, բժշկական մանրէաբանների և 

մակաբուծաբանների ասոցիացիան իր գործունեությամբ նպաս-

տում է գիտության և գործնական ոլորտի մասնագետների միջև 

տեղեկատվական համագործակցության իրականացմանը, նորա-

գույն մոտեցումների մատուցմանը և առկա խնդիրների համատեղ 

քննարկմանը:  

Սկսած 1957-ից՝ ընդհանուր առմամբ կազմակերպվել է համա-

ճարակաբանների, բժշկական մանրէաբանների և մակաբուծա-

բանների 4 խոշոր համագումար, որոնցից չորրորդը տեղի ունեցավ 
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2019թ. ապրիլին. մեծ հաջողությամբ լուսաբանվեցին գիտագործ-

նական ոլորտի խնդիրները, միջազգային մասնագետների ներ-

կայացրած նորագույն մեթոդները, ոլորտի արդիականացման 

հարցերը, փոխադարձ համագործակցության անհրաժեշտությունը: 

Այսօրինակ միջոցառումները մեծապես նպաստում են մեր հանրա-

պետությունում համաճարակաբանության առաջընթացին: 

Հեղինակներն իրենց երախտագիտությունն են հայտնում 

բ.գ.թ. Ա.Ս.Դանիլովին Հայաստանում համաճարակաբանության 

զարգացման պատմության վերաբերյալ առավել ճշգրիտ տվյալների 

տրամադրման համար: 
 

 

Քսաներորդ դարի կեսերին համաճարակաբանությունը իր 

ուրույն տեղը գրավեց բժշկական գիտությունների բնագավառում: 

80-ական թվականներին ձևավորվեց համաճարակաբանության 

նոր ուղղություն՝ «ապացուցողական բժշկություն», որն ուղղակիո-

րեն կապված է կլինիկական համաճարակաբանության, այսինքն՝ 

համաճարակաբանական վերլուծության վրա հիմնված գիտական 

հետազոտությունների ընդհանրացման հետ: Դառնալով ընդհա-

նուր բժշկական գիտություն՝ համաճարակաբանությունը չի կենտ-

րոնանում միայն վարակիչ հիվանդությունների տարածման վրա, 

այլ դառնում է հանրային առողջության ուսումնասիրության և 

կանխարգելման հիմնական ուղղություններից մեկը: Այս առումով 

կարևոր է նաև ԱՀԿ-ի կոչը իր կազմի մեջ մտնող երկրներին. 

«Առավել լայնորեն կիրառել համաճարակաբանական տվյալներն 

ու մեթոդները՝ բնակչության առողջությունը գնահատելու և հետա-

զոտելու նպատակով»: 

Ի սկզբանե համաճարակաբանությունը՝ որպես գիտություն, 

ձևավորվել է վարակիչ հիվանդությունների շրջանակում և ծառայել 

է դրանց ուսումնասիրությանը: Սակայն ներկայումս հաստատված 
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է, որ շատ սոմատիկ հիվանդություններ, ըստ էության, վարակիչ 

հիվանդություններ են, ինչպես ոչ վաղ անցյալում ապացուցվել է 

խոցային հիվանդության, որոշ ուռուցքային հիվանդությունների, 

սրտանոթային ախտաբանության, արյան որոշ հիվանդությունների 

վարակիչ բնույթը: Բացի դրանից, սոմատիկ հիվանդությունների 

ուսումնասիրության և դրանց կանխարգելման մեթոդների մշակ-

ման ժամանակ համաճարակաբանական մոտեցման կիրառումը 

նպաստել է «ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակա-

բանություն» հասկացողության զարգացմանն ու արմատավոր-

մանը: Այս առումով ձևավորվել է հետազոտությունների երկու 

ուղղություն՝ «վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբա-

նություն» և «ոչ վարակիչ հիվանդությունների և ախտաբանական 

վիճակների համաճարակաբանություն», որոնք, սակայն, օգտվում 

են միանման մեթոդներից և ունեն մեկ նպատակ՝ կանխարգելում: 

Աշխարհի զարգացած շատ երկրներում համաճարակաբա-

նությունը բնորոշվում է որպես գիտություն, որն ուսումնասիրում է 

մարդկանց որոշակի պոպուլյացիաներում առողջական վիճակի և 

հիվանդությունների բաշխումը, ինչպես նաև այդ հիվանդություն-

ները պայմանավորող գործոնները: Հենց այսպիսի գիտամեթո-

դաբանական մոտեցման հիման վրա մշակվում և կիրառվում են 

կանխարգելման համապատասխան մեթոդները: 

Ներկայումս ակնառու են անվիճելի հաջողություններ վարա-

կիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի գործում: Դրանցից են՝ 

բնական ծաղիկի վերացումը, պոլիոմիելիտի գործնական վերա-

ցումը գրեթե ամբողջ աշխարհում, մի շարք հիվանդությունների 

տասնապատիկ և նույնիսկ հարյուրապատիկ նվազումը սպեցիֆիկ 

կանխարգելման միջոցներով (իմունականխարգելում): Արդի հա-

մաճարակաբանական վիճակում անհրաժեշտ է բարձրացնել ման-

րէաբանական, շճաբանական, մոլեկուլային կենսաբանական ախ-

տորոշիչ հետազոտությունների սպեցիֆիկությունը և զգայունութ-

յունը: Լաբորատոր ախտորոշման սկզբունքորեն նոր մեթոդների 
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ստեղծումը հնարավորություն է տվել հայտնաբերելու նախկինում 

անհայտ վարակիչ, ինչպես նաև բազմաթիվ ոչ վարակիչ հիվան-

դությունների պատճառագիտական բնույթը: Ստեղծված են համա-

ճարակաբանական վերահսկողության սկզբունքորեն նոր տեխնո-

լոգիաներ՝ համակարգչային տեխնիկայի և նոր ծրագրերի կիրառ-

մամբ, որոնք ապահովում են համաճարակային պրոցեսի գրաֆի-

կական պատկերումը: 

Ըստ պատճառագիտական խոր փոփոխությունների՝ զգալի 

բարդություններ են առաջացել «նոր ի հայտ եկած հին վարակների» 

կանխարգելման և բուժման ասպարեզում (տուբերկուլոզ, սիֆիլիս, 

խոլերա, սիբիրյան խոց, մալարիա, դեղին տենդ և այլն): Լուրջ 

խնդիր են «նոր» հիվանդությունները, որոնց քանակը վերջին 

տասնամյակներում գերազանցում է 40-ը, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-

ը, վիրուսային հեմոռագիկ տենդերը (Էբոլա, Մարբուրգ, Լասսի, 

Օմսկի հեմոռագիկ տենդեր), լեգիոնելոզը, պրիոնային հիվանդութ-

յունները, TOPC/SARS-ը (ատիպիկ թոքաբորբ), թռչնի գրիպը և այլն: 

Անվիճելի է նաև այն, որ վարակիչ հիվանդությունների նոր 

հարուցիչների առաջացմանը հանգեցնում է նաև գիտատեխնի-

կական առաջընթացը, որը սկսվել է քսաներորդ դարում և նախա-

դեպը չի ունեցել մարդկության ողջ պատմության ընթացքում, որն 

արագացրել է նաև մանրէների էվոլյուցիան: 

Արդի ժամանակահատվածում վարակիչ հիվանդություն-

ներով հիվանդացության աճին նպաստում են այնպիսի գործոններ, 

ինչպիսիք են՝ խիստ սոցիալական շերտավորումը և բնակչության 

սոցիալապես անապահով խմբերի կենսամակարդակի իջեցումը, 

բնակչության անկանոն միգրացիայի ակտիվացումը, առանց որո-

շակի բնակատեղի ունեցող մարդկանց քանակի կտրուկ ավելա-

ցումը, թափառող կենդանիների զգալի ավելացումը, էկզոտիկ կեն-

դանիների և անասնաբուծական ապրանքների վաճառքի ակտի-

վացումը և այլն: 
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Մեծ տարածում են ստացել բազմակի դեղակայունությամբ 

միկրոօրգանիզմներով հարուցված վարակները: Հարուցիչների 

հակաբիոտիկազգայունության մշտադիտարկումը դարձել է բուժա-

կան և կանխարգելիչ միջոցառումների անբաժան մասը: Վերը 

նշվածով պայմանավորված՝ խիստ հրատապություն են ստացել 

հոսպիտալային վարակները, որոնք դարձել են աշխարհի ինչպես 

զարգացող, այնպես էլ զարգացած երկրների հիմնախնդիրը: Ներ-

հիվանդանոցային վարակների հիմքն ու պատճառը հակաբիո-

տիկների և հականեխիչների լայնորեն և երբեմն անհիմն օգտա-

գործումն են, որը հետաձգում է այս խնդրի լուծումը անորոշ 

ժամանակով՝ պայմանավորված հակամանրէային պատրաստուկ-

ների նոր դասի ստեղծմամբ (հավանաբար բնական ծագման), 

որոնք կայունություն չեն առաջացնի միկրոօրգանիզմների 

շրջանում: Ներհիվանդանոցային վարակները կանխարգելելու 

համար ներկայումս անհրաժեշտ է խիստ վերահսկողություն 

ինչպես հիվանդանոցում, այնպես էլ բուժհաստատությունից դուրս 

գրվելուց հետո:  

Շատ երկրներում մակաբուծային հիվանդությունները պահ-

պանում են իրենց հրատապությունը և վարակիչ ախտաբանության 

մեջ տեսակարար մեծ կշիռ ունեն: Միայն մեկ նոզոլոգիայից՝ 

մալարիայից, ամեն տարի մահանում է մոտ 1,5 մլն մարդ: Ուրեմն 

անհրաժեշտ է ինչպես ավանդական կանխարգելիչ միջոցա-

ռումների իրականացում, այնպես էլ նոր հակամակաբուծային 

պատրաստուկների և դեզինսեկցիայի արդյունավետ միջոցների 

գիտականորեն հիմնավորված մշակում՝ տրանսմիսիվ մեխանիզմն 

ընդհատելու նպատակով: 

Սրանով պայմանավորված՝ հատուկ նշանակություն է 

ստանում բնակչության համաճարակաբանական անվտանգության 

ապահովումը և առաջին հերթին դրա օրենսդրական կարգա-

վորումը: Վարակիչ հիվանդությունների շարժընթացի վերահըս-

կումն ու կանխարգելումը XXI դարի առողջապահության ռազմա-
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վարական խնդիրներն են: Վարակիչ ախտաբանության նշանա-

կությունը՝ որպես բնակչության առողջության հիմնական ցուցա-

նիշ, ընդունված է ամբողջ աշխարհի բժշկական հասարակության 

կողմից: Սոցիալական, համաճարակաբանական և տնտեսական 

նշանակության առումով վարակիչ հիվանդությունների տարած-

վածությունը «առողջության ինդեքսի» հիմնական բաղադրիչն է 

բոլոր երկրներում: Բացառություն չէ նաև Հայաստանը: 

Այսպիսով, վերջին ժամանակներս զգալի փոփոխություններ 

են կատարվել արդի բժշկագիտության կառուցվածքում «Համաճա-

րակաբանություն» առարկայի նպատակներում, խնդիրներում և 

դերում: Այսօր համաճարակաբանությունը դիտվում է որպես 

հիմնարար բժշկական գիտություն, որը պատկանում է կանխար-

գելիչ բժշկության բնագավառին: Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվան-

դությունների համաճարակաբանությունը միևնույն գիտության 

երկու բաժիններ են: Դրանք ըստ էության համանման են, ունեն 

ընդհանուր ուսումնասիրության առարկա՝ հիվանդացություն, 

ընդհանուր գիտական մեթոդ՝ համաճարակաբանական, և ընդհա-

նուր նպատակ՝ հիվանդացության կանխարգելում: 

XXI դարում համաճարակաբանությունը՝ որպես գիտություն, 

բախվեց այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են՝ տեղային զինված 

բախումները, տարածաշրջանային պատերազմները, տեխնածին և 

բնական աղետները, կենսատեռորիզմի առավել սրված հարցերը, 

որոնք և պայմանավորում են գիտական հետազոտությունների 

համապատասխանեցումը ստեղծված արտակարգ իրավիճակին: 

Ստիպված ենք փաստել, որ XXI դարի սկզբին ընդլայնվել է 

համաճարակաբանության գիտական և գործնական խնդիրների 

բնագավառը՝ կլինիկական համաճարակաբանության ուսումնասի-

րություն, ախտահանման, իմունականխարգելման նոր մեթոդների 

ներդրումը, հոսպիտալային վարակների կանխարգելումը, «հին» 

վարակների վերադարձի և «նորերի» առաջացման պատճառների 

հետազոտությունը: Սա թերևս համաճարակաբանության ոչ բոլոր 
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բաժինների ցանկն է, որը գիտական հիմնավորման կարիք ունի, և 

որին պետք է տիրապետեն ոչ միայն ժամանակակից համաճա-

րակաբանները, այլև ընդհանուր ուղղվածության բժիշկները: 

Ըստ վերը շարադրվածի՝ ակնհայտ է դառնում, որ արդի 

ժամանակաշրջանում համաճարակաբանությունը ձեռք է բերել նոր 

առանձնահատկություններ՝ պայմանավորված վարակիչ և որոշ 

մարմնական հիվանդությունների համաճարակային տարածմամբ, 

համաճարակաբանական իրավիճակի բարդացմամբ: 
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Վարակիչ հիվանդություններին առնչվող տարաբնույթ 

խնդիրները որոշակի հայեցակետից ուսումնասիրվում են մանրէա-

բանների, վիրուսաբանների, համաճարակաբանների, հիգիենիստ-

ների և այլ մասնագետների կողմից: Սակայն միայն համաճարակա-

բանությունն է, որ ուսումնասիրում է վարակիչ հիվանդությունների 

գոյությանը և տարածմանը հանգեցնող իրավիճակը, մշակում 

մեթոդներ՝ ազգաբնակչությանը զերծ պահելու այդ հիվանդություն-

ներից: Ուստի սա գիտություն է մարդկային խմբերում վարակիչ 

հիվանդությունների առաջացման ու տարածման օրինաչափութ-

յունների, դրանց դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների 

մասին, որոնց հիմքում առկա են մարդկային խմբերում վարակիչ 

հիվանդությունների առաջացման ու տարածման պատճառները: 

«Էպիդեմիոլոգիա» տերմինն առաջացել է հունարեն epidemos բառից 

(epi – վրա, demos –ժողովուրդ և logos - գիտություն): 

Գործնական և տեսական համաճարակաբանության զար-

գացման շնորհիվ վերջին տասնամյակներում մշակվել են հակահա-

մաճարակային արդյունավետ միջոցառումներ: Դրա հետևանքով 

խիստ նվազել է վարակիչ հիվանդությունների տեսակարար կշիռը, 

վերացել է բնական ծաղիկը, վերացման եզրին է պոլիոմիելիտը, 

խիստ նվազել են մալարիան, դիֆթերիան, փայտացումը և այլ 

հիվանդություններ:  

Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (սրտանոթային, էնդոկրին, 

ուռուցքային, հոգեկան հիվանդություններ և այլն) դեպքում համա-

ճարակաբանական մեթոդը, շնորհիվ գիտական հիմնավորված 

կանխազգուշական և հակահամաճարակային միջոցառումների 

մեծ արդյունավետության, լայնորեն տարածվել է: Այն հնարավո-

րություն է տալիս պարզելու և վերացնելու այդ հիվանդությունների 
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առաջացման և տարածման պատճառները, ինչպես նաև մշակելու 

դրանց դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ: 

Դասական համաճարակաբանությունը բաժանվում է երկու 

հիմնական մասի՝ ընդհանուր և մասնավոր: 

Ընդհանուր համաճարակաբանությունը տեսական և գործ-

նական բնույթ ունի: Այն ուսումնասիրում է վարակիչ հիվան-

դությունների տարածվածության ընդհանուր օրինաչափություն-

ները, դրա հիման վրա մշակում կանխարգելիչ միջոցառումներ 

(անկախ վարակիչ հիվանդության տեսակից)՝ վարակը գործնա-

կանորեն վերահսկելու նպատակով: 

Մասնավոր համաճարակաբանությունն առավելապես 

գործնական բնույթ ունի. սրա հիմքում առկա է համաճարակային 

գործընթացի ընդհանուր օրենքների կիրառումն առանձին վարա-

կիչ հիվանդությունների դեպքում:  

Համաճարակաբանության բաժիններից է նաև զինվորական 

համաճարակաբանությունը, որն ուսումնասիրում է զորքերի հա-

կահամաճարակային պաշտպանվածության տեսական և գործնա-

կան խնդիրները: 
 

Որոշակի տարածքում համաճարակային գործընթացը բազ-

մակողմանի ուսումնասիրելու համար օգտվում են հետազոտման 

մի շարք մեթոդներից, որոնք հնարավորություն են տալիս 

ստանալու իրական տվյալներ: Այդ մեթոդները կանխազգուշական, 

հակահամաճարակային միջոցառումների պլանավորման ու 

անցկացման հիմքն են: 

Դրանից ամենահիմնականը, որն ունի գործնական և գիտա-

կան խոշոր նշանակություն, համաճարակաբանական հետա-

զոտության և դիտարկման մեթոդն է, իսկ պատմական, վիճակագ-
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րական, միկրոկենսաբանական, իմունաբանական, փորձարարա-

կան, էնտոմոլոգիական մեթոդները լրացուցիչ են: 
 

1. Համաճարակաբանական հետազոտության  

և դիտարկման մեթոդ 
 

Համաճարակաբանական հետազոտությունը լինում է օպե-

րատիվ և ռետրոսպեկտիվ: Համաճարակաբանական հետազո-

տության մեթոդի նպատակը վարակի օջախում հիվանդության 

առաջացման պատճառների բացահայտումն է, վարակի աղբյուրի, 

փոխանցման մեխանիզմի և գործոնների հայտնաբերումը, որից 

հետո կազմակերպվում են հակահամաճարակային ու կանխար-

գելիչ միջոցառումներ՝ օջախում վարակը տեղայնացնելու և 

վերացնելու ուղղությամբ:  

Համաճարակաբանական հիմնական հետազոտությունը կա-

տարվում է բժիշկ-համաճարակաբանի կողմից: Նա այս միջո-

ցառման կազմակերպիչն ու պատասխանատուն է: Սակայն նման 

հետազոտություններին մասնակցում են նաև տեղամասային 

բժիշկը (նախնական հետազոտություն), մանրէաբանը, հիգիենիս-

տը և այլ մասնագետներ: Վարակիչ հիվանդին հայտնաբերելուց 

հետո անմիջապես կատարվում է համաճարակաբանական 

հետազոտություն:  

Օպերատիվ համաճարակաբանական հետազոտության բա-

ղադրամասերն են՝ հարցումը (համաճարակաբանական անամնեզի 

հավաքում), օջախի ուսումնասիրությունը, ախտորոշման և համա-

ճարակաբանական հետաքննության համար անհրաժեշտ կաս-

կածելի նյութերի հավաքումը, փաստաթղթերի ուսումնասիրումը: 

Այնուհետև ձևակերպվում է եզրակացությունը: Այս հետազոտու-

թյունը կատարվում է համաճարակային օջախում: Օջախի տա-

րածքը որոշելը պայմանավորված է տվյալ վարակիչ հիվանդության 

առանձնահատկություններով (ընդգրկված մարդկանց քանակով, 

հիվանդության ծագման ժամանակով և այլնով): Համաճարակային 
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օջախի ակտիվությունը պայմանավորված է վարակիչ հիվան-

դության յուրահատկությամբ, վարակի աղբյուրի մեկուսացման 

աստիճանով, վարակի աղբյուրի հետ շփման մեջ եղած անձանց 

անվտանգ դարձնելու հանգամանքով, ախտահանման արդյունա-

վետությամբ, օջախի համաճարակաբանական հետազոտության 

որակով: Բնական օջախներում վարակիչ հիվանդության վերաց-

ման աշխատանքներն անհամեմատ ավելի դժվար են. անհրաժեշտ 

են բժշկական և անասնաբուժական ծառայությունների համատեղ 

ջանքեր: 

Համաճարակաբանական հետազոտության ժամանակ հի-

վանդի, նրա հարազատների և շրջապատի մարդկանց հարցումը 

կատարվում է վարակի հավանական աղբյուրը, փոխանցման մե-

խանիզմը և գործոնները հայտնաբերելու նպատակով: Առաջնային 

համաճարակաբանական անամնեզի տվյալները գրանցվում են 

քարտում, և միաժամանակ ուղարկվում է շտապ հաղորդում վա-

րակիչ հիվանդություն հայտնաբերելու մասին:  

Համաճարակային օջախի զննումը համաճարակաբանական 

հետազոտության կարևոր մասն է: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 

գնահատել օջախի սանիտարահիգիենիկ վիճակը, որը կարող է 

պայմաններ ստեղծել վարակը փոխանցելու համար: Անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել ջրամատակարարման, աղբահանության, 

սննդի, խոհանոցի մաքրության և այլ հարցերին: Ուշադրություն 

պետք է դարձնել վարակի օջախում տնային միջատների (ճանճեր, 

մոծակներ, ոջիլներ, լվեր և այլն) առկայությանը: Զոոնոզ հիվանդու-

թյան դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել տնային կենդա-

նիների շրջանում տվյալ հիվանդության առկայությանը, որոշել 

մարդկանց և կենդանիների շփման բնույթը: Արյունային վարակ-

ների դեպքում կարևոր նշանակություն ունի կենդանի փոխան-

ցողների առկայությունն օջախում: Այս նպատակով կատարվում է 

էնտոմոլոգիական հետազոտություն (փոխանցողների սեզոնային 



40 |  

 

քանակությունը, արյուն ծծելու ինտենսիվությունը, նրանց օրգա-

նիզմում հարուցիչների հայտնաբերումը և այլն):  

Օջախի համաճարակաբանական զննման ժամանակ կարևոր 

նշանակություն է ստանում արտաքին միջավայրի զանազան 

նյութերից (հող, օդ, ջուր, սննդամթերք և այլն) վերցված նմուշների 

մանրէաբանական քննությունը (սանիտարական մանրէաբա-

նություն): Հավաքված նմուշների հետազոտությունները կատար-

վում են հատուկ լաբորատորիաներում (մանրէաբանական, վիրու-

սաբանական, մակաբուծաբանական, իմունաբանական):  

Համաճարակաբանական հետազոտության վերջում 

գնահատվում են արդյունքները: Այս շրջանում հավաքված 

տվյալները ճշտվում են, կատարվում է խոր վերլուծություն, 

տվյալները համեմատվում են կլինիկաախտորոշիչ լաբորատոր 

քննությունների արդյունքների հետ, որից հետո մշակվում են 

հակահամաճարակային և կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ հիվան-

դությունը տվյալ օջախում տեղայնացնելու, ապա վերացնելու 

նպատակով: 

Հետազոտության տվյալները, հակահամաճարակային և այլ 

միջոցառումները գրանցվում են համաճարակային հետազոտու-

թյան քարտում: Քարտը պարունակում է մի շարք հարցեր, որոնց 

անհրաժեշտ է սպառիչ պատասխան տալ: Համաճարակային քար-

տի հարցերը տարբեր բնույթի են՝ պայմանավորված դասակարգ-

ման որոշակի խմբին տվյալ հիվանդության պատկանելիությամբ:  

Ռետրոսպեկտիվ համաճարակաբանական հետազոտությու-

նը կարևոր կանխատեսիչ նշանակություն ունի: Դրա նպատակը 

տարածաշրջանում այս կամ այն հիվանդության տարածվածու-

թյունը որոշակի ժամանակահատվածում պարզելն է: Այս մեթոդի 

միջոցով հնարավոր է որոշել հիվանդությանը բնորոշ պարբերա-

կանությունը, սեզոնայնությունը, կանխատեսումներ կատարել 

հիվանդության հնարավոր բռնկումների վերաբերյալ: 
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Հատուկ տեսակի համաճարակաբանական հետազոտութ-

յուն՝ սանիտարահամաճարակային հետախուզություն, կատար-

վում է այն տարածաշրջաններում, որտեղ տեղաբաշխվում են 

զորքերը: Այսպիսի հետախուզության նպատակը հակահամա-ճա-

րակային և կանխարգելիչ միջոցառումներ մշակելն է՝ թույլ չտալով 

վարակիչ հիվանդության թափանցումը այդ տարածաշրջան: 
 

2. Միկրոկենսաբանական մեթոդ 
 

Այս հետազոտությունները խիստ կարևոր նշանակություն 

ունեն համաճարակաբանական քննությունների ժամանակ: Միկ-

րոօրգանիզմների հայտնաբերումն անհրաժեշտ քայլ է հիվան-

դության ախտորոշման, համապատասխան հակահամաճարա-

կային և կանխարգելիչ միջոցառումներ կազմակերպելու տեսա-

կետից: 

Մանրէաբանական (նաև վիրուսաբանական, մակաբուծա-

բանական) քննությունների արդյունքներն անհրաժեշտ է օգտագոր-

ծել համաճարակաբանական հետազոտության տարբեր փուլերում՝ 

համաճարակային պրոցեսի տարբեր օղակների վիճակը պարզելու 

համար (հիվանդության ախտորոշում, փոխանցման մեխանիզմի, 

գործոնների հայտնաբերում, հիվանդների հետ շփման մեջ եղած 

մարդկանց վարակակրության հայտնաբերում, օջախը հսկողութ-

յան տակ պահելու ժամկետների որոշում և այլն): 
 

3․ Իմունաբանական մեթոդ 
 

Հատկապես վերջին տարիներին այս մեթոդը լայնորեն կի-

րառվում է համաճարակաբանության բնագավառում, որի միջոցով 

գործնական համաճարակաբանությունը կարող է՝ 

1. ընթացիկ և ռետրոսպեկտիվ եղանակով ախտորոշել վարակիչ 

հիվանդությունների առկայությունը մարդկանց շրջանում, 

2. իմունաբանական ռեակցիաների միջոցով պատկերացում 

կազմել հիվանդության տարածվածության, վարակիչ հիվան-
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դությունների գործող և պոտենցիալ օջախների, բնական օջա-

խայնությամբ օժտված վարակիչ հիվանդությունների նո-

զոարեալի մասին, 

3. որոշել բնակչության առանձին խմբերում պաշտպանիչ 

հակամարմինների առկայության աստիճանը (տիտրը), կան-

խատեսել մի շարք հիվանդություններ (դիֆթերիա, փայտա-

ցում, կարմրուկ, պոլիոմիելիտ և այլն), 

4. իմունաբանական ռեակցիաների միջոցով հայտնաբերել կեն-

դանիների շրջանում տարածված վարակիչ հիվանդություն-

ների հարուցիչները, 

5. իմունաբանական ռեակցիաների միջոցով ընտրել առավել 

արդյունավետ կենսապատրաստուկներ՝ սպեցիֆիկ կան-

խարգելման նպատակով, 

6. այս ռեակցիաների միջոցով տալ հիվանդների բուժման և 

վարակակիրների սանացիայի արդյունավետության գնահա-

տականը, կանխորոշել հիվանդությունների ախտադարձները 

(ռեցիդիվները) և այլն: 

Իմունաբանական ռեակցիաներից առավել հաճախ կիրառ-

վում են շճաբանական քննությունները՝ ագլյուտինացիայի, պրեցի-

պիտացիայի, կոմպլեմենտի կապման, ոչ ուղիղ հեմագլյուտինա-

ցիայի, հեմագլյուտինացիայի արգելակման, չեզոքացման, իմունա-

ֆերմենտային և այլ ռեակցիաները, բջջային ռեակցիաներից՝ օպսո-

նոֆագոցիտար ռեակցիան: Իմունաբանական ռեակցիաներից են 

նաև մաշկային փորձերը հակածնի միջոցով: 
 

4. Վիճակագրական մեթոդ 
 

Եթե վարակիչ հիվանդությունների վիճակագրությունը 

բարձր հիմքերի վրա է, ապա հիվանդությունների տարածվածութ-

յան մասին տեղեկությունները ստույգ են լինում: 

Այս մեթոդի միջոցով տեղեկություններ ենք ստանում 

վարակիչ հիվանդությունների էքստենսիվ և ինտենսիվ ցուցանիշ-
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ների, նրանց համաճարակաբանական առանձնահատկություն-

ների, հիվանդությունների ստատիկ և դինամիկ վիճակի, ախտա-

հարվածության աստիճանի մասին: Այս մեթոդը վերջին տաս-

նամյակներում զգալիորեն զարգացել է: Շնորհիվ մաթեմատիկա-

կան մոդելավորման՝ հնարավոր է դարձել հայտնաբերել հե-

տաքրքիր օրինաչափություններ ոչ միայն վարակիչ, այլև ոչ 

վարակիչ, զանգվածային հիվանդությունների մասին: 
 

5. Պատմական մեթոդ 
 

Սա համաճարակաբանության ուսումնասիրության առաջին 

և ամենահին մեթոդն է: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ օգտվելով 

պատմական այն նյութերից, որոնցում հիշատակվում է այս կամ այն 

տարածաշրջանում արձանագրված վարակիչ հիվանդությունը և 

հաշվի առնելով ներկայիս համաճարակաբանական իրավիճակը 

նույն տարածքում՝ արվում են որոշակի եզրահանգումներ:  

Նման նյութեր մենք կարող ենք քաղել միջնադարի հայ 

բժիշկներ Մխիթար Հերացու, Ամիրդովլաթ Ամասիացու աշխատու-

թյուններից, հայ նշանավոր գրող Րաֆֆու երկերից: Օգտվելով 

պատմիչների հաղորդած տեղեկություններից՝ Րաֆֆին «Սամվել» 

վեպում նկարագրել է ժանտախտի համաճարակը, որ բռնկվել էր 

Արշակ Բ-ի (350-368) գահակալության մի քանի տարիներին Արա-

րատ լեռան հարավարևմտյան մասում: Հետագայում, երբ Հայաս-

տանում ուսումնասիրվեցին ժանտախտի բնական օջախները, 

հաստատվեց Րաֆֆու կողմից ներկայացված փաստերի պատմա-

կան իսկությունը: 
 

6. Էնտոմոլոգիական մեթոդ 
 

Համաճարակաբանական տեսակետից ուշագրավ է վարակիչ 

հիվանդությունների կենդանի փոխանցողների (մոծակներ, տզեր, 

մլակներ և այլն) հետազոտությունը: Զանազան լաբորատոր 

քննությունների միջոցով ուսումնասիրվում է միջատի այն օրգան-

համակարգը, որտեղ ավելի հաճախ են հայտնվում հիվանդության 
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հարուցիչները (թքագեղձեր, հեմոլիմֆա և այլն): Այս մեթոդով 

որոշվում է նրանց վարակվածության ինտենսիվությունը (սպորո-

զոիտային ինդեքս մալարիայի դեպքում): 

Բացի լաբորատոր քննություններից, ուսումնասիրվում է նաև 

միջատների հասակային կազմը, սեզոնային քանակությունը, 

որոշվում է նրանց վտանգավորության աստիճանը:  
 

7. Փորձարարական մեթոդ 

Վարակիչ հիվանդությունների տարբեր առանձնահատ-

կությունները պարզելու նպատակով կարելի է կենսաբանական 

փորձի միջոցով վարակել փորձակենդանիներին, ստանալ էպիզոո-

տիկ պրոցեսի մոդել, այնուհետև հաշվի առնելով տարբերութ-

յունները՝ պատկերացում կազմել մարդկային պոպուլյացիայում 

համաճարակային պրոցեսի առանձնահատկությունների մասին:  
 

 

Վարակը կենսաբանական պրոցես է, որի ժամանակ էվոլյու-

ցիոն փոփոխությունների հետևանքով մի օրգանիզմ ներդրվում է 

մյուսի մեջ:  

Կենսաբանական տիրոջ օրգանիզմ ներթափանցելու հե-

տևանքով միկրոօրգանիզմն առաջացնում է 3 տեսակի կացություն. 

1. երբ միկրոօրգանիզմը տիրոջը չի պատճառում ո´չ վնաս և ո´չ էլ 

օգուտ (կոմենսալիզմ), 2. երբ միկրոօրգանիզմը և տերը միմյանց 

օգուտ են տալիս (սիմբիոզ) և 3. երբ միկրոօրգանիզմը վնաս է 

հասցնում տիրոջ օրգանիզմին (պարազիտիզմ): 

«Ինֆեկցիա» տերմինը կիրառվում է նաև այլ տեսակետներից, 

օրինակ՝ «ինֆեկցիան աղիքներում է», «ինֆեկցիան առաջացել է 

վարակված կաթի օգտագործումից», «ինֆեկցիան քրոնիկական 

բնույթ ունի» և այլն: Այստեղ նկատի ունեն հարուցչին: Վարակիչ 

հիվանդությունների հարուցիչնեը բազմազան են՝ բակտերիաներ, 

վիրուսներ, ախտածին սնկեր, կենդանիների մակաբույծներ, 
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միաբջիջներ, հելմինթներ և այլն: Հարուցիչների առանձնահատ-

կություններից առավել ուշադրության արժանի են ախտածնու-

թյունը, վիրուլենտությունը, արտաքին միջավայրում կենսունակու-

թյունը, փոփոխականությունը և յուրահատկությունը: 

Ախտածնություն (պաթոգենություն) ասելով` հասկանում ենք 

միկրոօրգանիզմի՝ հիվանդություն առաջացնելու ունակությունը: 

Մանրէի ախտածնությունը պայմանավորված է հարուցչի տեսա-

կով: Մանրէն կարող է ախտածին լինել ինչպես մեկ կենդանու կամ 

մարդու (մոնոպաթոգենություն), այնպես էլ շատ կենդանիների և 

մարդկանց նկատմամբ (պոլիպաթոգենություն): Մանրէների ախ-

տածնությունը մարդկանց նկատմամբ լինում է պարտադիր, 

պայմանական և սապրոֆիտ: 

Վիրուլենտությունը մարդու կամ կենդանու օրգանիզմի 

նկատմամբ միկրոօրգանիզմի ագրեսիվ յուրահատկությունների 

միագումարն է կամ ախտածնության աստիճանը: Մանրէների 

առանձին շտամների վիրուլենտությունը տարբեր է: Վիրուլենտու-

թյան աստիճանը միկրոօրգանիզմների այն նվազագույն քանա-

կությունն է, որը սպանում է փորձակենդանուն: Վիրուլենտության 

աստիճանն ուղիղ համեմատական է վարակիչ հիվանդության 

ծանրության աստիճանին:  

Մանրէներն օժտված են արտաքին միջավայրի պայմաններին 

դիմանալու որոշակի կարողությամբ: Այս տեսակետից դրանք 

բաժանվում են 3 խմբի՝ թույլ, միջին դիմացկունության և դիմացկուն:  

Ինչպես բոլոր կենդանի էակները, այնպես էլ մանրէները 

ենթակա են փոփոխականության: Փոխվում են դրանց կենսաքի-

միական հատկությունները, լրիվ կամ մասնակի կորցնում են 

ագլյուտինացիոն, վիրուլենտ հատկությունները, ենթարկվում են 

գենային մուտացիաների, որը բավականին դժվարացնում է 

հիվանդության ախտորոշումը լաբորատոր քննությամբ, նվազեց-

նում է հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունավե-

տությունը:  



46 |  

 

Վարակի առաջացման տեսակները: Ախտածին մանրէների 

աններդաշնակությունը, ախտածնության և վիրուլենտության, օր-

գանիզմ թափանցելու քանակային և դիմադրողական տարբերու-

թյունները դրսևորվում են վարակի արտահայտման բացառապես 

տարբեր տեսակներով: Այդ իսկ պատճառով օրինաչափ կարելի է 

համարել ոչ միայն հիվանդության արտահայտման տիպիկ, այլև ոչ 

տիպիկ, «ջնջված», «տրորված», ինչպես նաև գաղտնի, թաքնված, 

անախտանիշ տեսակները: Այս տեսակետից ինֆեկցիոն պրոցեսը 

կարող է լինել 3 տեսակի՝ տիպիկ, ոչ տիպիկ, գաղտնի: Վերջին 

երկուսը բավականին դժվարացնում են վարակի աղբյուրի 

ժամանակին հայտնաբերումը և հակահամաճարակային միջոցա-

ռումների անցկացումը: 

Վարակիչ հիվանդությունների էվոլյուցիան: Ժամանակակից 

վարակիչ հիվանդությունների մի մասը մարդկանց է անցել մար-

դանման կապիկներից, մյուս մասը` տնային և վայրի կենդանի-

ներից: Հիվանդությունների երրորդ խումբն առաջացել է մարդու 

օրգանիզմում աստիճանաբար մակաբույծ հատկություններ ձեռք 

բերած սապրոֆիտ միկրոօրգանիզմներից: 

Մարդանման կապիկներից փոխանցվել են սահմանափակ 

քանակությամբ հիվանդություններ (մալարիա, էնտերոբիոզ և այլն): 

Տնային և վայրի կենդանիներից մարդկանց են փոխանցվել ու նրանց 

օրգանիզմում հարմարվել են որոշ զոոնոզ հիվանդություններ՝ 

բրուցելոզ, դաբաղ, խլնախտ և այլն: 

Սոցիալ-տնտեսական պայմանների փոփոխմամբ և գիտա-

տեխնիկական հեղափոխության նվաճումներով պայմանավորված՝ 

առաջացել են նոր վարակիչ հիվանդություններ, և ստեղծվել է 

համաճարակային նոր իրավիճակ: 
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Վարակիչ հիվանդությունների դասակարգման շատ 

եղանակներ կան, սակայն դրանցից և ոչ մեկը զերծ չէ թերություն-

ներից և շատ հեռու է կատարելությունից: Վարակիչ հիվանդութ-

յունների դասակարգման փորձերը սկսվել են դեռևս XIX դարի 

կեսերին (Մերշիսոն, Լիբերմեյստեր և այլք): Ըստ այդ դասակարգ-

ման՝ վարակիչ հիվանդությունները բաժանվել են երեք խմբի՝ 

կոնտագիոզ, միազմատիկ (արտաքին միջավայրի նեխային աղտո-

տումներով պայմանավորված) և կոնտագիոզ-միազմատիկ: Հետա-

գայում պայմանավորված մանրէաբանության զարգացմամբ, հի-

վանդությունների դասակարգման հիմք դարձավ հարուցչի ձևաբա-

նական (մորֆոլոգիական) սկզբունքը: Սակայն այս սկզբունքն ուներ 

բավական թերություններ, օրինակ՝ սիֆիլիսը (հարուցիչն է սպիրո-

խետը) և հետադարձ տիֆը (հարուցիչները դարձյալ սպիրոխետ-

ներն են), կամ մենինգիտը և գոնոռեան պատկանում էին միևնույն 

խմբին: XX-րդ դարի 30-ական թվականներին վարակիչ հիվանդութ-

յունների նոր դասակարգում է առաջարկում Իսխմանը: Նա 

վարակիչ հիվանդությունները բաժանում է 4 խմբի՝ արյան, օրգան-

ների, ցանային հիվանդություններ և զոոնոզներ: Այս դասակար-

գումը նույնպես չի արտացոլում իրականությունը, քանի որ մի շարք 

զոոնոզներ միաժամանակ արյունային վարակիչ հիվանդութ-

յուններ են, օրինակ՝ տուլարեմիան, ժանտախտը և այլն:  

Հետագա տարիներին Լ.Գրոմաշևսկին առաջարկում է 

վարակիչ հիվանդությունների նոր դասակարգում, որի հիմքում 

առկա է վարակի տեղակայումն օրգանիզմում և հիվանդության 

փոխանցման մեխանիզմը: Ըստ այս դասակարգման՝ վարակիչ 

հիվանդությունները բաժանվում են չորս խմբի՝ աղիքային, շնչառա-

կան համակարգի, արյունային և արտաքին ծածկույթների հիվան-

դություններ: Չնայած Լ.Գրոմաշևսկու դասակարգումը նույնպես 

զերծ չէ թերություններից, այսուամենայնիվ եղած դասակարգում-
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ներից սա ամենահարմարն է և հիմնականում արտացոլում է 

վարակային ախտաբանության համաճարակաբանական յուրա-

հատկությունները: Մեր կողմից առավել ընդունելի է Լ.Գրոմա-

շևսկու դասակարգումը, միայն այն տարբերությամբ, որ դասա-

կարգման խմբերում առանձնացնում ենք անթրոպոնոզ և զոոնոզ 

հիվանդությունները: 

1. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքում վարակի 

մուտքն օրգանիզմ կատարվում է բերանի միջոցով, իսկ ելքը 

օրգանիզմից արտաքին աշխարհ կատարվում է հիվանդների 

արտաթորանքների (առաջին հերթին կղանքի) միջոցով՝ ֆեկալ-

օրալ փոխանցման մեխանիզմ: Այս հիվանդությունների դեպքում 

հիմնական ախտաբանական երևույթները կատարվում են 

աղեստամոքսային (հատկապես աղիքային) ուղիում: Այս հիվան-

դությունների դեպքում փոխանցման գործոններն են միկրոօր-

գանիզմներով բաղարկված սննդամթերքը, ջուրը, հողը, ճանճերը, 

կանաչեղենը, բանջարեղենը և այլն: Այս խմբին պատկանող 

հիվանդություններն օժտված են բավական լավ արտահայտված 

սեզոնայնությամբ: Հիվանդության դեպքերը զգալիորեն ավելանում 

են ամռան, աշնան ամիսներին: Սակայն կան նաև բացառութ-

յուններ, օրինակ՝ բրուցելոզի դեպքերն ավելի հաճախանում են 

եղջերավոր կենդանիների զանգվածային ծնի ժամանակ (դեկ-

տեմբեր-մարտ): Վթարների հետևանքով ջրատարային բռնկումներ 

կարող են լինել նաև հիվանդության սեզոնից դուրս: Հիվանդության 

սեզոնայնության առկայությունը պայմանավորված է ինչպես ճան-

ճերի սեզոնային քանակության ավելացմամբ, այնպես էլ շոգ ամիս-

ներին մեծ քանակությամբ բանջարեղենի, կանաչեղենի, հեղուկ-

ների ընդունմամբ, որը, անշուշտ, փոխում է աղեստամոքսային 

ուղու քիմիզմը, նվազեցնում է ստամոքսահյութի թթվայնությունը և 

բարենպաստ պայմաններ ստեղծում այս խմբի հիվանդությունների 

հարուցիչների կենսագործունեության համար: Աղիքային վարակիչ 

հիվանդությունները նաև առողջապահության համակարգում 
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չղեկավարվող վարակներ են, քանի որ դրանց դեմ պայքարի և 

կանխարգելման միջոցառումները միայն այդ համակարգի ուժերով 

գրեթե անհնար է իրականացնել: Աղիքային վարակիչ հիվանդու-

թյունները խիստ սոցիալական հիվանդություններ են, այդ իսկ 

պատճառով դրանց դեմ արմատական միջոցառումների համա-

կարգում հսկայական նշանակություն ունեն պետության կողմից 

տարվող կանխազգուշական, հակահամաճարակային և առողջա-

րարական միջոցառումները:  

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունները, ըստ վարակի 

աղբյուրի, լինում են անթրոպոնոզ (որովայնային տիֆը, պարա-

տիֆերը, դիզենտերիան, խոլերան, վիրուսային հեպատիտ A-ն, E-ն, 

պոլիոմիելիտը, ամիոբիազը և այլն) և զոոնոզ (բրուցելոզը, լեպ-

տոսպիրոզը, սալմոնելոզը, բոտուլիզմը, բիոհելմինթոզները և այլն):  

2. Շնչառական համակարգի վարակիչ հիվանդություններ: 

Այս խմբի հիվանդություններով հիմնականում հիվանդանում են 

երեխաները: Սրանք իրենց բնույթով անթրոպոնոզ են, բացա-

ռությամբ օրնիթոզի և տուբերկուլոզի (Micobacterium bovis):  

Ինչպիսի՞ յուրահատկություն ունի այս հիվանդությունների 

փոխանցման օդակաթիլային մեխանիզմը. նախ՝ այն իրակա-

նացվում է չափազանց հեշտ` բավական է, որ առողջ մարդը լինի 

հիվանդի մոտ, և նա հեշտությամբ վարակվում է: Այն հատկապես 

ինտենսիվ է դառնում տարվա ցուրտ եղանակներին, երբ մարդիկ 

շփվում են հիմնականում փակ, վատ օդափոխվող տարածքներում: 

Պատահական չէ, որ այս խմբին պատկանող հիվանդություններին 

բնորոշ է տարվա ցուրտ եղանակներին նկատվող սեզոնայնու-

թյունը: Այս հիվանդությունների դեպքում ախտահարվում են քիթը, 

ըմպանը, կոկորդը, վերին շնչուղիները, որը և վարակի փոխանց-

ման համար ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ (հազի, 

փռշտոցի, խոսելու ժամանակ): Եթե արտաքին միջավայրը բա-

րենպաստ է (օդի հարաբերական խոնավություն, ջերմաստիճան, 

օդի շարժում), ապա վարակված կաթիլներն օդում կարող են մնալ 
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մի քանի ժամ և վարակել առողջներին: Որոշ հիվանդությունների 

դեպքում (օրինակ՝ տուբերկուլոզ) վարակը կարող է փոխանցվել 

նաև օդափոշային ուղիով: Այն վարակված կաթիլները, որոնք չեն 

փոխանցվում առողջ մարդկանց, խորխի հետ ընկնում են արտաքին 

միջավայր, որտեղ չորանում են և քամու ժամանակ փոշու միջոցով 

թափանցում են առողջ մարդկանց վերին շնչուղիներ՝ նրանց 

վարակելով տուբերկուլոզով: Օդափոշային ճանապարհով կարող 

են փոխանցվել նաև սիբիրյան խոց (թոքային ձևը), առաջնային 

թոքային ժանտախտ և տուլարեմիա հիվանդությունները, որոնք չեն 

պատկանում շնչառական համակարգի հիվանդությունների խմբին:  

Շնչառական համակարգի վարակիչ հիվանդությունները 

պայքարի և կանխարգելման առումով հիմնականում կառավարելի 

են: Դրանց դեմ պայքարի միջոցառումներն առավելապես իրագործ-

վում են բուժաշխատողների կողմից: Այս խմբին է պատկանում 

բոլոր վարակիչ հիվանդությունների 20%-ից ավելին: Դրանցից են՝ 

գրիպը, դիֆթերիան, կարմրուկը, կարմրախտը, բնական ծաղիկը, 

ջրծաղիկը, համաճարակային մենինգիտը, կապույտ հազը, քութե-

շը, համաճարակային պարօտիտը, ստրեպտոկոկային և ստաֆի-

լոկոկային անգինաները (բկաբորբերը) և այլն:  

3. Արյունային վարակիչ հիվանդություններն այն վարակներն 

են, որոնց ժամանակ հիմնական ախտաբանական երևույթները 

կատարվում են արյան համակարգում, իսկ վարակը հիվանդ 

կենդանիներից և մարդուց առողջներին փոխանցվում է կենդանի 

փոխանցողների միջոցով՝ տրանսմիսիվ փոխանցման մեխանիզ-

մով: Այս խմբին պատկանող վարակիչ հիվանդություններն ունեն 

որոշակի համաճարակաբանական յուրահատկություններ, որոնք 

կարևոր նշանակություն ունեն նրանց դեմ ճիշտ հակահամաճարա-

կային միջոցառումներ կազմակերպելիս: Այս հիվանդություններն 

ընդգրկում են տարածվածության որոշակի արեալ, որը համընկ-

նում է փոխանցողների և վարակի աղբյուր եղող զանազան կենդա-

նիների տարածվածության սահմաններին: Այսինքն՝ այս հիվան-
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դությունները մեծ մասամբ էնդեմիկ (անթրոպոնոզների դեպքում) 

կամ բնական օջախային (զոոնոզների դեպքում) հիվանդություններ 

են և պայմանավորված են արտաքին միջավայրի զանազան գոր-

ծոնների (օդի ջերմաստիճան և հարաբերական խոնավություն, 

վարակի շտեմարան և փոխանցման գործոններ և այլն) առկայու-

թյամբ: Օրինակ՝ Արարատյան դաշտավայրի պայմաններն էնդեմիկ 

են մալարիայի համար: Նման օրինաչափություն, իհարկե, չկա 

ոջլային տիֆերի դեպքում:  

Արյունային վարակներն օժտված են բավական վառ արտա-

հայտված սեզոնայնությամբ: Մի շարք վարակներ՝ մալարիան, 

պապատաչի տենդը և այլն, ավելի հաճախ լինում են ամռանը և 

աշնանը, մակաբուծային տիֆերը՝ գարնան և ձմռան, զանազան 

էնցեֆալիտները՝ գարնան, ամռան, աշնան ամիսներին:  

Արյան միջոցով փոխանցվող որոշ վարակներին բնորոշ է 

բնական օջախայնությունը (ժանտախտ, տուլարեմիա, սեզոնային 

էնցեֆալիտներ, դեղին տենդ, քնախտ և այլն): Հիվանդ կենդա-

նիներից դրանք անցնում են առողջներին կենդանի փոխանցողների 

(միջատներ և հոդվածոտանիներ) միջոցով: Մարդը հիվանդանում է 

պատահականորեն, երբ շփվում է այդ բնական օջախների հետ: 

Բացի այդ, որոշ փոխանցողներ տրանսօվարիալ ճանապարհով 

հարուցիչները փոխանցում են նաև իրենց սերունդներին: 

4. Մաշկի և արտաքին ծածկույթների վարակիչ հիվանդութ-

յունների խումբն ամենաանկատարն է: Դրանցով վարակումը 

հիմնականում կատարվում է կոնտակտային փոխանցման մեխա-

նիզմով: Այս դեպքում դժվար է պահպանել այն սկզբունքները, 

որոնք Լ.Գրոմաշևսկու դասակարգման հիմքն են: Օրինակ՝ եթե 

մաշկային լեյշմանիոզներն արտաքին ծածկույթների տիպիկ 

հիվանդություններ են, ապա ընդերային լեյշմանիոզները արյունա-

յին բնորոշ վարակների դասին են պատկանում: Այս խմբին 

պատկանող կատաղություն և Սոդոկու հիվանդությունների դեպ-

քում վարակի փոխանցումն իրականացվում է առանց արտաքին 
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միջավայրի մասնակցության, անմիջական շփման ճանապարհով: 

Այս խմբի հիվանդությունները ընդհանուր վարակիչ ախտա-

բանության 35%-ից ավելին են: Դրանցից են նաև պարէնտերալ և 

սեռական ուղիներով փոխանցվող հիվանդությունները՝ ՄԻԱՎ-ը, 

վիրուսային հեպատիտներ B-ն, C-ն, D-ն և այլն: 
 

 

Վարակիչ հիվանդություններն առաջանում են միայն այն 

ժամանակ, երբ այս կամ այն հիվանդության հարուցիչը ներդրվում 

է կենդանի օրգանիզմում: Մանրէ-հարուցիչները, ինչպես առհա-

սարակ բոլոր կենսաբանական տեսակները, կարող են բնության 

մեջ պահպանվել միայն այն ժամանակ, երբ առկա է նրանց 

բազմացման և տեսակի պահպանման անընդհատ շղթան: 

Համաճարակային պրոցեսը սերտորեն առնչվում է «վարակ» 

հասկացողությանը, առանց որի այն գոյություն ունենալ չի կարող: 

Օրգանիզմում հարուցիչների ներդրումից հետո մարդու կամ կեն-

դանու և միկրոօրգանիզմի միջև առաջանում են որոշակի փոխհա-

րաբերություններ՝ սկսած վարակակրությունից մինչև կլինիկորեն 

բացահայտ արտահայտված հիվանդություն: 

Վարակիչ հիվանդությունների տարածման հետևանքով 

մարդկային հասարակության մեջ առաջանում են համաճարա-

կային օջախներ: Համաճարակային պրոցեսն առաջանում, իսկ 

հետո պահպանվում է երեք շարժիչ ուժերի՝ 1. վարակի աղբյուրի, 2. 

փոխանցման մեխանիզմի, 3. ընկալ օրգանիզմի առկայության 

դեպքում: 

Ապահովելով հարուցիչների գեներացիայի անընդհատ հեր-

թափոխը` համաճարակային պրոցեսը պահպանում է հարուցչի՝ 

որպես կենսաբանական տեսակի կենսունակությունը: Այսինքն՝ 

համաճարակային պրոցեսը կենսաբանական այն պրոցեսն է, որը 

ներառում է մանրէ և օրգանիզմ փոխհարաբերությունը պոպուլյա-

ցիոն մակարդակով: Սակայն ուսումնասիրելով հասարակության 
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մեջ վարակիչ հիվանդությունների տարածվածության օրինաչա-

փությունները՝ չպետք է անտեսել մանրէ-հարուցիչների՝ իրենց 

բնական միջավայրում պահպանվելու հատկությունը: Համաճա-

րակային պրոցեսի 3 շարժիչ ուժերն իրական կարող են դառնալ այն 

դեպքում, երբ այդ պրոցեսին մասնակցում են բնական և սոցիալ-

տնտեսական պայմանները, որոնք կարող են մի դեպքում արա-

գացնել, իսկ մյուս դեպքում՝ ճնշել համաճարակային պրոցեսը:  

Բնակլիմայական պայմաններն ուղղակի ազդեցություն 

ունեն մի շարք վարակիչ հիվանդությունների վրա: Այդ հիվան-

դություններից հատկանշական է մալարիան: Ինչպես գիտենք, 

մալարիայի հարուցիչների (պլազմոդիումների) սեռական զարգաց-

ման ցիկլը (սպորոգոնիա) կատարվում է այս հիվանդության փո-

խանցողների՝ անոֆելես մոծակների օրգանիզմում: Սպորոգոնիկ 

ցիկլն ավարտելու համար անհրաժեշտ են օդի որոշակի ջերմութ-

յուն և հարաբերական խոնավություն: Օդի նվազագույն ջերմաս-

տիճանը, որի դեպքում կարող է ընթանալ հարուցիչների սեռական 

զարգացումը, 15,5-16°C-ն է, ուստի այն վայրերում, որտեղ չկան 

համապատասխան կլիմայական պայմաններ (չնայած առկա են 

հիվանդներ և փոխանցողներ, ինչպես նաև մալարիայի նկատմամբ 

ընկալ մարդիկ), հիվանդությունը չի կարող տարածվել, քանի որ 

անբարենպաստ կլիմայական պայմաններն արգելակում են 

փոխանցման մեխանիզմը: 

Համաճարակային պրոցեսի վրա որոշակի ազդեցություն 

ունեն սոցիալ-տնտեսական պայմանները (ազգաբնակչության 

տնտեսական և նյութական վիճակը, բնակչության խտությունը, 

բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ վիճակը, բնակչության 

աշխատանքի ու կենցաղի պայմանները, պատերազմները, սովը, 

առողջապահության վիճակը, մարդկանց սանիտարահիգիենիկ 

գիտելիքների մակարդակը և այլն): Օրինակ՝ բարձրորակ ջրամա-

տակարարումը, կոյուղացումը, բնակավայրերի կանոնավոր մաք-

րումը, հարդարումը զգալիորեն նպաստում են աղիքային վարակիչ 
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հիվանդությունների կանխարգելմանը: Մի շարք վարակիչ հիվան-

դությունների կանխարգելման գործում հսկայական նշանակու-

թյուն ունեն ազգաբնակչության զանգվածային կանխազգուշական 

պատվաստումները (դիֆթերիա, կարմրուկ, կարմրախտ, ռոտավի-

րուսային վարակ, պոլիոմիելիտ, վիրուսային հեպատիտ B, 

տուբերկուլոզ և այլն):  

Համաճարակային պրոցեսի վրա ազդեցություն են ունենում 

նաև վարակիչ հիվանդությունների և հարուցիչների յուրահատ-

կությունները՝ հիվանդության գաղտնի շրջանի տևողությունը, հա-

րուցիչների ախտածնության աստիճանը և քանակը, փոխանցման 

մեխանիզմի դյուրինությունը, հարուցչների կենսունակությունն 

արտաքին միջավայրի պայմաններում, մարդկանց ընկալունության 

աստիճանն այս կամ այն հիվանդության նկատմամբ, վարա-

կակրությունը, դրա տևողությունը, հիվանդության կլինիկական 

տեսակների առանձնահատկությունները և շատ այլ գործոններ: 

Վարակիչ հիվանդությունները, որոնց հարուցիչները 

փոխանցվում են օդակաթիլային մեխանիզմով, տարածվում են 

արագ, կարճ ժամանակամիջոցում համաճարակային պրոցեսում 

ընդգրկվում է ազգաբնակչության այն մասը, որն ընկալունակ է այդ 

հիվանդության նկատմամբ (գրիպ, կարմրուկ և այլն): Մինչդեռ ջրի 

և սննդամթերքի միջոցով տարածվող աղիքային վարակիչ հիվան-

դությունների դեպքում համաճարակային պրոցեսը սովորաբար 

ընթանում է ավելի դանդաղ, ոչ ինտենսիվ: Չնայած դրան՝ վարակի 

բազմաթիվ աղբյուրների, ինչպես նաև ջրի զանգվածային վարակ-

ման պայմաններում համաճարակային պրոցեսը կարող է նաև 

բուռն ընթանալ:  

Համաճարակային պրոցեսն անհրաժեշտ է տարբերել վա-

րակային և էպիզոոտիկ պրոցեսներից: Վարակային (ինֆեկցիոն) 

պրոցեսը հարուցիչ-մակաբույծի և մարդու օրգանիզմի փոխգոր-

ծակցությունն է օրգանիզմային մակարդակով: Համաճարակային 

պրոցեսը հարուցիչ-մակաբույծի և մարդու օրգանիզմի փոխգոր-
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ծակցությունն է պոպուլյացիոն մակարդակով, որը որոշակի 

սոցիալական և բնական պայմանների արդյունք է, և որի հետևան-

քով առաջանում են եզակի կամ զանգվածային բնույթի հիվան-

դություններ: Էպիզոոտիկ պրոցեսը հարուցիչ-մակաբույծի և 

կենդանիների պոպուլյացիայի փոխգործակցությունն է, որն ի հայտ 

է գալիս որոշակի սոցիալական և բնական պայմանների առկա-

յությամբ՝ զանգվածային կամ առանձին կենդանիների հիվան-

դացությամբ: 

Համաճարակային պրոցեսի ինտենսիվությունը պայմանա-

վորված է նաև ազգաբնակչության հիվանդացության աստիճանով. 

մի դեպքում այն կարող է ընթանալ եզակի դեպքերով (սպորադիկ 

հիվանդացություն), մի այլ դեպքում՝ զանգվածային հիվանդա-

ցությամբ (համաճարակային հիվանդացություն): Բնական է, որ 

համաճարակային պրոցեսն ավելի ինտենսիվ է համաճարակների 

դեպքում: Համաճարակային պրոցեսը գնահատելիս հաշվի են 

առնվում մի շարք ցուցանիշներ՝ հիվանդացություն, մահացություն, 

մահաբերություն, որոնցով և որոշվում է նրա ինտենսիվությունը:  

Համաճարակային պրոցեսի մասին գիտությունը համաճա-

րակաբանության հիմքն է: Այն մշտապես զարգանում ու կատարե-

լագործվում է: 

Ներկայումս համաճարակաբանության մասին մասնագի-

տական գրականության մեջ առաջ են քաշվում դրույթներ, որոնք 

վերաբերում են համաճարակային պրոցեսի ինքնակարգավորմանը 

(Լ.Դ.Բելյակով), այսինքն՝ համաճարակային պրոցեսը դիտվում է 

որպես զուտ կենսաբանական պրոցես: Չի բացառվում, որ մարդ-

կային հասարակության զարգացման արշալույսին եղել է հա-

մաճարկային պրոցեսի ինքնակարգավորման մեխանիզմ: Սակայն 

հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց 

(անցումը ֆեոդալական հասարակարգից կապիտալիստականի) 

որոշակի նշանակություն է ձեռք բերել սոցիալական գործոնը, 
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վերջինս էլ իր ազդեցությունն է թողել (դրական կամ բացասական 

առումով) համաճարակային պրոցեսի վրա: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ընդունված են եզ-

րույթներ, որոնք բնորոշում են համաճարակային պրոցեսի առան-

ձին չափանիշների առանձնահատկությունները: Համաճարակային 

պրոցեսի ինտենսիվությունն արտահայտելու համար կիրառվում 

են ներքոհիշյալ հասկացողությունները` սպորադիկ հիվանդա-

ցություն, էպիդեմիա և պանդեմիա: 

Սպորադիկ հիվանդացությունը համաճարակային պրոցեսի 

այն աստիճանն է, երբ տվյալ վայրում արձանագրվում է վարկիչ 

հիվանդությունների նվազագույն քանակություն եզակի դեպքերով: 

Համաճարակը (էպիդեմիա) սպորադիկ հիվանդացության 

հակառակ վիճակն է, երբ արձանագրվում են համաճարակային 

պրոցեսի ուժգնացում, համաճարակային բռնկումներ, ազգաբնակ-

չության խմբային հիվանդացություն (ընտանեկան, դպրոցական, 

նախադպրոցական, արտադրական և այլն): 

Երբ համաճարակները դուրս են գալիս տվյալ երկրի սահ-

մաններից և ընդգրկում են շատ երկրներ, մայրցամաքներ, կոչվում 

են գլոբալ համաճարակ կամ պանդեմիա: 

Որոշ վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ են հետևյալ 

հասկացողությունները. 

Էնդեմիան (հունարեն՝ en - մեջ, demos - ժողովուրդ) բնորոշ է 

տվյալ վայրում առկա բնակլիմայական յուրահատկություններով 

պայմանավորված անթրոպոնոզ հիվանդություններին: Սրա վառ 

օրինակը Արարատյան դաշտավայրում մալարիայի էնդեմի-

կությունն է: 

Բնական օջախայնություն ունեցող հիվանդությունները 

նույնպես պայմանավորված են տարածքի բնակլիմայական պայ-

մաններով: Այս հիվանդությունները բնության մեջ պահպանվում են 

վարակի աղբյուր հանդիսացող կենդանիների և դրանց կենդանի 

փոխանցողների շնորհիվ:  
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Հակառակ էնդեմիկ հիվանդությունների՝ էկզոտիկ վարակիչ 

հիվանդությունները տվյալ վայրում չեն արձանագրվում, այլ 

բերվում են ուրիշ երկրներից: 

Երբ խոսվում է էպիզոոտիկ պրոցեսի մասին, ապա «սպորա-

դիկ հիվանդացություն», «էպիզոոտիա», «պանզոոտիա», «էնզոո-

տիա», տերմինները համահունչ են համաճարակային պրոցեսի 

վերը նշված չափանիշներին: 
 

 

Պարբերականություն է կոչվում այս կամ այն վարակիչ 

հիվանդությամբ հիվանդացության մի քանի տարին մեկ արձա-

նագրվող ցիկլիկ վերելքը: Այսպիսի բնական ցիկլերը վառ արտա-

հայտված են լինում այն դեպքում, երբ կանխարգելիչ միջոցա-

ռումների արդյունավետությունը ցածր է, իսկ համաճարակային 

պրոցեսն աղետալի զարգանում է: Պարբերականության երևույթ-

ները լավ ուսումնասիրված են վերին շնչուղիների վարակների 

դեպքում և բացատրվում են բնակչության շրջանում ընկալ շերտի 

կուտակմամբ: Այսպես՝ կարմրուկին բնորոշ են 2-3 տարվա միջա-

կայքերը, քութեշին՝ 5-9 տարվա, կապույտ հազով հիվանդացության 

բարձրացում դիտվում է յուրաքանչյուր 3-4 տարին մեկ և այլն: 

Պարբերականության երևույթն առավել արտահայտված է համեմա-

տաբար փոքր բնակավայրերում: Հիվանդացածների շրջանում 

ձևավորվում է հետինֆեկցիոն անընկալություն, և իմուն անձանց 

քանակի ավելացմանը զուգընթաց հիվանդացությունն աստիճա-

նաբար մարում է: Համաճարակն աստիճանաբար փոխարինվում է 

բարենպաստ ժամանակահատվածով: Տարիների ընթացքում բնակ-

չության շրջանում կուտակվում են տվյալ հիվանդության նկատ-

մամբ ընկալ անձինք՝ ի հաշիվ նոր ծնվածների և տարիների 

ընթացքում ձեռք բերված իմունիտետը կորցրածների: Վարակի նոր 

ներկրման դեպքում կրկին ծագում է համաճարակի նոր ալիք: Եվ 
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հակառակը, խոշոր քաղաքներում հիվանդացության իսպառ 

դադար չի դիտվում, քանի որ բնակչության շրջանում մշտապես 

առկա են տվյալ վարակի նկատմամբ ընկալ մարդիկ: 

Հիվանդացության վերելք դիտվում է նաև վարակիչ այլ 

հիվանդությունների դեպքում: Օրինակ՝ բծավոր տիֆով հիվանդա-

ցության վերելքները համընկել են սովի, պատերազմների և այլ 

սոցիալական ցնցոմների ժամանակաշրջաններին: Մարդկանց 

շրջանում տուլարեմիայով հիվանդացության բարձրացումները 

պայմանավորված են էպիզոոտիկ պրոցեսի ինտենսիվությամբ: 
 

 

Վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ է ոչ միայն պարբե-

րականությունը, այլև սեզոնայնությունը, կամ հիվանդացության 

ցուցանիշների ռիթմիկ բարձրացումը, որը կրկնվում է մեկ տարվա 

ընթացքում որոշակի ժամանակահատվածում: Տարեկան կտրված-

քով տարբերում են սեզոնային և միջսեզոնային ժամանակահատ-

վածներ: Միջսեզոնային ժամանակահատվածը բնութագրվում է 

հիվանդացության ցածր մակարդակով: Ցանկացած վարակիչ 

հիվանդության սեզոնայնությունը բնորոշվում է տարվա որոշակի 

ժամանակահատվածում հիվանդացության մակարդակի բարձրաց-

մամբ: 

Բազմամյա դիտարկումները ցույց են տվել, որ օդակաթի-

լային մեխանիզմով փոխանցվող վարակներին բնորոշ է աշուն-

ձմեռ կամ ձմեռ-վաղ գարուն սեզոնայնությունը, իսկ ֆեկալ-օրալ 

մեխանիզմով փոխանցվողներին՝ ամառ-աշուն սեզոնայնությունը: 

Նույն սեզոնայնությունն է բնորոշ նաև արյունային վարակներին, 

որը պայմանավորված է վարակը փոխանցող միջատների կենսա-

բանական ակտիվությամբ և թվաքանակի աճով: Բացառություն են 

միայն ոջիլների միջոցով փոխանցվող վարակները, որոնք առա-

վելապես հանդիպում են տարվա ցուրտ եղանակին՝ պայմանա-
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վորված բնակչության կուտակումներով և սոցիալական պայման-

ներով, օրինակ՝ բծավոր տիֆի ձմեռ-գարուն սեզոնայնությունը: 

Փոխանցողների կենսաակտիվությամբ և կենդանիների 

(հատկապես կրծողների) ապրելակերպով պայմանավորված սեզո-

նայնություն է բնորոշ զոոնոզ վարակներին, որոնք կենդանիներից 

մարդուն են փոխանցվում միջատների միջոցով: Տրանսմիսիվ 

մեխանիզմով փոխանցվող վարակների ակտիվությունը հիմնա-

կանում պայմանավորված է բնական պայմաններով և փոխանցողի 

ակտիվությամբ, որը մեծանում է ամռանը: Արևադարձային և 

ենթաարևադարձային երկրներում նման օրինաչափություն կարող 

է չդիտվել: 

Վարակիչ հիվանդությունների բնական օջախայնության 

մասին ուսմունքն առաջին անգամ մշակել է Ե.Ն.Պավլովսկին 

1938թ.: Այն սերտորեն պայմանավորված է նոր տարածությունների 

յուրացմամբ: Մարդուց անկախ՝ բնության մեջ առկա են վայրի 

ողնաշարավոր կենդանիներին բնորոշ վարակիչ հիվանդություն-

ների օջախներ: Բնական օջախի բաղադրիչներն են հիվանդության 

հարուցիչները, արյունածուծ հոդվածոտանիները և դրանց նա-

խասնուցողները (տերերը)՝ վայրի կաթնասունները և թռչունները: 

Ինչպես հոդվածոտանիների, այնպես էլ նրանց նախասնուցողների 

շրջանում շատ տեսակներ ունակ են բնության մեջ երկարատև 

պահպանելու և տարածելու հիվանդության հարուցիչները: Մի-

ջատներն ու հոդվածոտաները հիվանդ կենդանուց հարուցիչները 

փոխանցում են առողջ կենդանուն, ինչպես նաև մարդուն: Բնական 

օջախային հիվանդություններից են տզային էնցեֆալիտը, տուլա-

րեմիան, ժանտախտը, լեյշմանիոզները, տզային հետադարձ տիֆը, 

լեպտոսպիրոզը, տոքսոպլազմոզը և այլն:  

Տափաստանային, անապատային և մարգագետինային 

լանդշաֆտի ահռելի հարթավայրերն ունեն քիչ թե շատ միանման 
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ֆլորա և ֆաունա: Այդպիսի դեպքերում հեշտանում է հիվանդու-

թյան հարուցիչների շրջանառությունը: Կտրտված ռելիեֆի դեպ-

քում (լեռներ, նախալեռներ) կենսապայմանները բազմազան են, որը 

պայմանավորում է բնական բիոցենոզում ներկայացուցիչների 

ավելի հարուստ տեսակային կազմը: Այդ պայմաններում հիվան-

դության հարուցիչն իրականացնում է ավելի բարդ շրջանառություն 

մի քանի կենդանիների միջև՝ նպաստելով նրա ավելի լայն 

տարածմանը: Այսպես՝ Քյու տենդի, տուլարեմիայի հարուցիչները 

տարածվում են հոդվածոտանիների մի քանի տասնյակ տեսակների 

և դրանց նախասնուցողների ոչ պակաս լայն շրջանակի միջոցով: 

Սակայն բնական բիոցենոզներում բնական օջախային շատ 

հիվանդությունների (տզային էնցեֆալիտ, տզային հետադարձ տիֆ, 

տուլարեմիա, ճապոնական էնցեֆալիտ և այլն) հարուցիչների 

իրական պահպանողները տարբեր խմբերի տզերն են: Տզերի շատ 

տեսակներ տարիներ շարունակ պահպանում են հարուցիչները և 

կարող են դրանք տրանսօվարիալ փոխանցել իրենց սերունդներին: 

Միայն որոշ հիվանդությունների դեպքում (մաշկային և ընդերային 

լեյշմանիոզներ, լեպտոսպիրոզ, տոքսոպլազմոզ և այլն) հարու-

ցիչների պահպանման հիմնական դերը կաթնասուն կենդանինե-

րինն է: Տեղանքի բնույթը պայմանավորում է բնական օջախայ-

նությամբ հիվանդությունների տարածվածության շրջանն ու 

արեալը: Դա հատկապես բնորոշ է տրանսմիսիվ մենիզմով փո-

խանցվող վարակներին, որոնք սերտորեն կապված են արեալի, 

այսինքն՝ այդ հիվանդությունները փոխանցող հոդվածոտանիների 

բնական տարածվածության շրջանի հետ: Բնական օջախի կազմում 

կարող են լինել մի քանի հիվանդությունների հարուցիչներ, ինչպես 

նաև դրանց նկատմամբ ընկալ կենդանիների տարբեր տեսակներ: 

Այդպիսի օջախները կոչվում են պոլիհոստալ (բազմատերային): 

Մարդիկ վարակվում են էպիզոոտիկ օջախին առնչվելու 

դեպքում և սովորաբար առանց հետագայում մարդուց մարդու 

փոխանցման: Միայն եզակի դեպքերում է դիտվում այնպիսի 
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վարակման շղթա, ինչպիսին ժանտախտի թոքային ձևի դեպքում է, 

երբ փոխվում է վարակին բնորոշ փոխանցման մեխանիզմը: Այս 

խմբի հիվանդությունների ճնշող մեծամասնության դեպքում մարդը 

կենսաբանական փակուղի է: 

Բնական օջախում կանխարգելիչ միջոցառումների բնույթը 

պայմանավորված է անբարենպաստ տարածքում մարդկանց 

լինելու տևողությամբ: Բնական օջախում կարճատև լինելու դեպ-

քում նշանակում են անձնական կանխարգելիչ միջոցներ, որոնք 

պաշտպանում են միջատների հարձակումից: Օջախում երկա-

րատև լինելու դեպքում անհրաժեշտ է պարտադիր պատվաստվել: 

Բնական օջախայնությամբ գոտիներում անհրաժեշտ է իրա-

կանացնել տարածքի առողջացում: 
 

 

«Էնդեմիա» տերմինը ծագել է հունարեն en-ներս և demos-

ժողովուրդ բառերից և բնորոշում է տվյալ տարածքին բնորոշ 

վարակիչ, ինչպես նաև ոչ վարակիչ հիվանդությունների սովորա-

կան առկայությունը: Էնդեմիկ են այն հիվանդությունները, որոնք 

մշտապես առկա են տվյալ տարածքի բնակչության շրջանում: 

Հիվանդությունների էնդեմիկությունը որոշակի տարածքներում 

պայմանավորվում է բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, 

մշակութային և կենցաղային առանձնահատկություններով: Էնդե-

միկության առումով հատկապես կարևոր նշանակություն ունեն 

բնակլիմայական պայմանները: 
 

 

Վարակի աղբյուր է վարակիչ հիվանդությունների հարու-

ցիչներով վարակված մարդու և կենդանիների օրգանիզմը, որտեղ 

նրանք բազմանում, կուտակվում և զարգանում են՝ որպես մանրէ-

ների բնական պահպանման միջավայր: Վարակի աղբյուրը համա-

ճարակային պրոցեսի պարտադիր օղակն է և ապահովում է նրա 
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անընդհատ ընթացքը ժամանակի և տարածության մեջ: Բնական է, 

որ առանց վարակի աղբյուրի առկայության՝ համաճարակային 

պրոցեսը գոյություն ունենալ չի կարող: Ըստ վարակի աղբյուրի՝ 

հիվանդությունները լինում են՝ անթրոպոնոզներ, զոոնոզներ և 

սապրոնոզներ: Անթրոպոնոզների դեպքում վարակի աղբյուրը 

հիվանդ մարդն է կամ վարակակիրը, զոոնոզների դեպքում՝ հիվանդ 

կենդանին, իսկ սապրոնոզների դեպքում հարուցիչների շտեմա-

րանն արտաքին միջավայրի տարրերն են՝ ջուրը, հողը և այլն: 

Վարակի աղբյուրի համաճարակային վտանգը պայմա-

նավորված է այն ժամանակաշրջանի տևողությամբ, որի ընթացքում 

վարակվածն արտաքին աշխարհ է արտազատում հիվանդության 

հարուցիչներ: Հիվանդ մարդը վարակի աղբյուր կարող է լինել 

ինչպես հիվանդության ընթացքում, այնպես էլ հիվանդության 

գաղտնի շրջանի վերջին օրերին (որովայնային տիֆ, կարմրուկ, 

համաճարակային մենինգիտ), ինչպես նաև առողջացման 

շրջանում (որովայնային տիֆ, խոլերա, մենինգիտ, դիֆթերիա և 

այլն): 

Այլ է վիճակը, երբ վարակիչ հիվանդության կլինիկական 

նշաններն ընթանում են թեթև, ոչ տիպիկ, «ջնջված» տեսակներով: 

Ոչ տիպիկ կլինիկական նշաններով ընթացող վարակիչ հիվանդու-

թյունները վերջին տարիներին, պայմանավորված ազգաբնակ-

չության կողմից զանգվածային հակաբիոտիկների ընդունմամբ, 

բավական հաճախադեպ են: Այսպիսի հիվանդները (հիվանդա-

նոցային պայմաններում ժամանակին չախտորոշելու պատճառով) 

միշտ չէ, որ մեկուսացվում են և կարող են հիվանդության հարու-

ցիչներն անարգել տարածել արտաքին միջավայրում՝ ստեղծելով 

հիվանդության նորանոր դեպքերի առաջացման համար բա-

րենպաստ պայմաններ: Շատ դեպքերում այդ հիվանդներն ապրում 

են իրենց սովորական կենցաղով, որը համաճարակաբանական 

տեսակետից բավականին վտանգավոր է: 
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Սակայն սովորաբար մարդն առավել վարակիչ է հիվան-

դության վառ արտահայտված կլինիկական երևույթների շրջանում, 

երբ արտաքին աշխարհ է արտազատում ամենաշատ վիրուլենտ 

հարուցիչներ: Բայց պետք է հաշվի առնել, որ անկողնուն գամված 

հիվանդները վարակի տարածման առումով վտանգավոր չեն, 

մանավանդ, երբ ստացիոնարում պահպանվում է հակահամաճա-

րակային ռեժիմը, և իրականացվում է պատճառագիտական 

արդյունավետ բուժում: Վարակի աղբյուրը վտանգավոր է այն 

հիվանդությունների դեպքում, երբ հիվանդն առողջանալուց հետո 

շարունակում է արտաքին աշխարհ արտազատել հարուցիչներ 

(ռեկոնվալեսցենտ վարակակիրներ): Այս ժամանակաշրջանը 

վտանգավոր է նախ այն պատճառով, որ այսպիսի մարդիկ, լինելով 

առողջ, շարժուն են և դիսպանսեր հսկողությունից զուրկ լինելու 

դեպքում վարակը կարող են փոխանցել առողջ մարդկանց: Այս-

պիսի անձանց վարակակրությունը կարող է լինել սուր (մինչև 3 

ամիս) և քրոնիկական (3 ամսից ավելի, անգամ ցմահ): 

Որպես վարակի աղբյուր համաճարակաբանական մեծ 

նշանակություն ունեն առողջ վարակակիրները, քանի որ հիվան-

դության կլինիկական նշաններ չլինելու պատճառով նրանք հիմնա-

կանում դուրս են մնում բժշկական հսկողությունից և անարգել 

տարածում են հարուցիչները: Վարակակրության այս տեսակը 

հիմնականում ախտորոշվում է պատահական հետազոտություն-

ների դեպքում: 

Իմունային վարակակրությունը դիտվում է այն անձանց 

դեպքում, որոնք տվյալ հիվանդության դեմ ստացել են կանխազգու-

շական պատվաստում: Համաճարակաբանական առումով նրանց 

դերը գրեթե աննշան է, քանի որ հիմնականում արտազատվում են 

հարուցիչների ատենուացված կամ ավիրուլենտ շտամներ: 

Վարակի աղբյուր են նաև վարակված կենդանիները: Այդ 

դեպքում հիվանդությունը կոչվում է զոոնոզ (ժանտախտ, տուլա-

րեմիա, տզային հետադարձ տիֆ, կատաղություն, դաբաղ, բրուցե-
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լոզ, խլնախտ, մի շարք բիոհելմինթոզներ և այլն): Մի դեպքում 

մարդիկ կենդանիներից վարակվում են կենդանի փոխանցողների 

միջոցով, մեկ այլ դեպքում՝ վարակված կենդանիների միսը, կաթ-

նամթերքն օգտագործելիս, ինչպես նաև կենդանու հետ անմի-

ջական շփման պատճառով (Սոդոկու հիվանդություն, կատա-

ղություն) կամ վարակված կենդանիների մաշկը, մորթին մշակելիս 

(վարակման օդափոշային ուղի): Այս ճանապարհով վարակվելիս 

մարդկանց շրջանում համաճարակային մեծ բռնկումներ չեն առա-

ջանում, հիվանդության դեպքերն առավելապես տեղային բնույթ 

ունեն: Զոոնոզ հիվանդությունների դեպքում հիվանդ մարդն առող-

ջին չի վարակում: Վարակված մարդու օրգանիզմն այդ հարուցիչ-

ների համար կենսաբանական փակուղի է: 

Վերը նշվածին զուգահեռ բնության մեջ կան արտակենդա-

նական շտեմարանով վարակիչ հիվանդություններ, որոնց հա-

րուցիչներն արտաքին միջավայրի զանազան տարրերի վրա են 

(ջուր, հող, բույսեր): Այս հիվանդությունները կոչվում են սապրո-

նոզներ: Սապրոնոզներից են՝ աղիքային իերսինիոզը, պսևդոտու-

բերկուլոզը, լիստերիոզը, լեգիոնելիոզը և այլն: Հարկ է նշել, որ 

սապրոնոզների ցանկը խիստ մոտավոր է: 

Փոխանցման մեխանիզմը էվոլյուցիայի ընթացքում ձևավոր-

ված հարուցչի փոխանցման տարբերակն է, որն ապահովում է 

յուրահատուկ անհատական տերերի փոփոխումը, որն անհրաժեշտ 

է տեսակը պահպանելու համար: Վարակի փոխանցման մեխա-

նիզմը յուրօրինակ մի շղթա է, որի դեպքում հարուցիչը դուրս է 

գալիս վարակված օրգանիզմից դեպի արտաքին աշխարհ, որտեղից 

էլ ներթափանցում է առողջ օրգանիզմ՝ դրանով իսկ պահպանելով 

իր տեսակի գոյությունը: Արտաքին միջավայրի պայմանները 

հիմնականում անբարենպաստ են միկրոօրգանիզմների կենսա-

գործունեության համար, և պատահական չէ, որ նրանց զգալի մասն 
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այդ միջավայրում ոչնչանում է: Սակայն միկրոօրգանիզմների մի 

մասը հարմարվում է արտաքին միջավայրի պայմաններին և կարող 

է ներթափանցել նոր, առողջ օրգանիզմ, որտեղ հարմարվելով ու 

բազմանալով ոչ միայն վերականգնում է կորուստը, այլև գերազան-

ցում նախնական քանակությունը (տեսակի պահպանման օրենք): 

Միկրոօրգանիզմներն արտաքին միջավայրից դեպի առողջ 

օրգանիզմ անցնում են զանազան մեխանիզմներով, որոնք լինում են 

բնական և արհեստական: Բնական փոխանցման մեխանիզմներն 

են օդակաթիլայինը, ֆեկալ-օրալը, տրանսմիսիվը, կոնտակտա-

յինը, ուղղահայացը: Արհեստական փոխանցման մեխանիզմ է 

արտիֆիցիալը, որը բնորոշ է բժշկական միջամտություններով 

պայմանավորված վարակների փոխանցմանը: 

Շնչառական համակարգի վարակիչ հիվանդությունների 

դեպքում վարակը փոխանցվում է օդի միջոցով օդակաթիլային մե-

խանիզմով: Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքում այն 

փոխանցվում է ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով վարակված սննդամթեր-

քի, ջրի, կեղտոտ ձեռքերի միջոցով, երբ դրանք բաղարկվում են այդ 

հիվանդությունների հարուցիչներով:  

Արյունային վարակները փոխանցվում են տրանսմիսիվ 

մեխանիզմով կենդանի փոխանցողների (միջատներ և հոդվածո-

տանիներ) միջոցով:  

Մաշկի և արտաքին ծածկույթների վարակների դեպքում 

հարուցիչները փոխանցվում են կոնտակտային մեխանիզմով, երբ 

խախտվում է մաշկի և լորձաթաղանթների ամբողջականությունը 

(վնասվածքներ, կեղտոտված հող, վարակված կենդանիների խայ-

թոց և այլն): Փոխանցման հիմքում է առողջ մարդկանց շփումն 

արտաքին միջավայրի բաղարկված գործոնների հետ: Շփումը 

կարող է լինել անմիջական և ոչ անմիջական: Անմիջական կամ 

ուղղակի շփման ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների 

(կատաղություն, Սոդոկու հիվանդություն, սեռավարակներ և այլն) 

քանակը բավականին սահմանափակ է: Այս խմբի մնացած վա-
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րակիչ հիվանդությունները փոխանցվում են ոչ անմիջական, 

անուղղակի շփման ճանապարհով:  

Փոխանցման մեխանիզմն իրագործվում է փոխանցման գոր-

ծոնների և ուղիների միջոցով: Փոխանցման ուղին շրջակա 

միջավայրի տարրերի ամբողջականությունն է, որն ապահովում է 

հարուցչի տեղափոխումը մի օրգանիզմից մյուսը: Փոխանցման 

ուղիներն են սննդայինը, ջրայինը, աերոզոլայինը, օդափոշայինը, 

սեռականը, կոնտակտ-կենցաղայինը, պարէնտերալը, հեմոկոն-

տակտայինը: Փոխանցման գործոններն արտաքին միջավայրի 

տարրերն են, որոնք նպաստում են հարուցչի տեղափոխմանը մի 

օրգանիզմից մյուսը: Փոխանցման գործոնները լինում են անկենդան 

(ջուր, հող, օդ, սննդամթերք և այլն) և կենդանի (միջատներ): 
 

Ջրի դերը վարակի փոխանցման գործում 

Ջուրը բաղարկվում է հիվանդության հարուցիչներով, երբ 

նրա մեջ է թափանցում մարդկանց և կենդանիների արտաթորանքը: 

Ավելի վտանգավոր են այն դեպքերը, երբ կոյուղու անմաքրութ-

յուններն առանց վնասազերծման թափվում են բաց ջրամբարներ: 

Ջրի դերը վարակի փոխանցման գործում մարդկանց հայտնի է 

դեռևս վաղ ժամանակներից: Այդ մասին տեղեկություններ կան 

Հիպոկրատի, Մխիթար Հերացու, Ամիրդովլաթ Ամասիացու աշխա-

տանքներում: 1849թ. Լոնդոնում բռնկված խոլերայի համաճարակի 

ժամանակ Սնոուն ապացուցեց ջրի միջոցով այս հիվանդության 

տարածման հնարավորությունը: Ջրի դերը վարակիչ հիվան-

դությունների փոխանցման գործում գիտականորեն հիմնավորեց 

Լ.Պաստերը՝ դրա մեջ հայտնաբերելով զանազան միկրոօրգա-

նիզմներ: Այնուհետև Ռ.Կոխը Հնդկաստանում ջրամբարների ջրից 

անջատեց խոլերայի վիբրիոնը: 

Զանազան վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ բա-

վական երկար ժամանակ կարող են իրենց կենսունակությունը 
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պահպանել ջրում: Այսպես՝ որովայնային տիֆի հարուցիչները 

խմելու ջրում կարող են մնալ 2-93, ջրհորի ջրում՝ 12-107, գետի 

ջրում՝ 4-183 օր: Տուլարեմիայի հարուցիչները խմելու ջրում կարող 

են պահպանվել մինչև 92, ջրհորի ջրում՝ 12-60, գետի ջրում՝ 7-31 օր: 

Դիզենտերիայի հարուցիչները խմելու ջրում իրենց կենսունա-

կությունը կարող են պահպանել 15-27, գետի ջրում՝ 12-92 օր:  

Ջրի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններն 

առավելապես առաջանում են ոչ կենտրոնական ջրամատակա-

րարման աղբյուրներից (ջրհոր, գետի ջուր, բաց ջրամբար), որոնք 

չեն ենթարկվում վարակազերծման: Կենտրոնացված ջրամատա-

կարարման դեպքում վարակիչ հիվանդությունների փոխանցումը 

ջրի միջոցով կարելի է լրիվ բացառել, եթե այն լինի առանց ընդ-

հատումների և պարբերաբար վարակազերծվի: 

Ջրի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններից 

հատկապես վտանգավոր են աղիքային հիվանդությունները (խոլե-

րա, որովայնային տիֆ, պարատիֆեր, դիզենտերիա և այլն): Ջրի 

միջոցով կարող են փոխանցվել նաև լեպտոսպիրոզը, զանազան 

հելմինթոզները, ինչպես նաև տուլարեմիան, խլնախտը, 

տուբերկուլոզը և այլն: 

Ջրատարային բռնկումներին բնորոշ են հետևյալ առանձ-

նահատկությունները. 

1.  Դրանք կապ չունեն հիվանդության սեզոնայնության հետ 

(պայմանավորված է նրանով, թե երբ է ջրամատակարարման 

աղբյուրը կեղտոտվում ախտածին հարուցիչներով):  

2.  Հիվանդացությունը սկզբնական շրջանում զանգվածային 

բնույթ ունի. հիվանդության դեպքերը հասնում են գագաթ-

նակետին՝ արձանագրելով համաճարակային «մոմ», որից 

հետո դրանք կտրուկ նվազում են՝ վթարը հայտնաբերելու և 

վերացնելու արդյունքում, դիտվում են հատուկենտ դեպքեր, 

որոնք ոչ թե ջրային, այլ կենցաղ-կոնտակտային փոխանցման 

հետևանք են և «համաճարակային պոչ» են թողնում: 
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3.  Միշտ չէ, որ ջրի միջոցով փոխանցվող համաճարակային 

բռնկումների ժամանակ արձանագրվում են զանգվածային 

հիվանդացության դեպքեր: Հատուկենտ, թեթև հիվանդա-

ցություն արձանագրվում է, եթե ազգաբնակչությունը, տարի-

ներ շարունակ օգտվելով վարակված ջրից, ձեռք է բերել 

անընկալություն: 

Միշտ չէ, որ ախտածին հարուցիչներով վարակված ջուրը 

կարող է լինել փոխանցման գործոն: Բաց ջրամբարներում ընթա-

նում են ինքնամաքրման գործընթացներ, որոնց հիմքում առկա են 

մի կողմից ջրի աերացիան, մյուս կողմից՝ սապրոֆիտ միկրոօր-

գանիզմների մրցակցություն, ինչպես նաև արևի ճառագայթների 

ազդեցությունը: Աերացիայի հետևանքով ջուրը հարստանում է 

թթվածնով, որի շնորհիվ կատարվող թթվեցման պրոցեսները 

կործանիչ ազդեցություն են գործում միկրոօրգանիզմների վրա: 

Հողի դերը վարակի փոխանցման գործում 

Հողն այն միջավայրն է, որն ամենաշատն է կեղտոտվում, և 

որտեղ ինքնամաքրման պրոցեսներն ավելի դանդաղ են ընթանում: 

Հողը կեղտոտվում է մարդկանց և կենդանիների արտաթորանքով, 

տնտեսական, կենցաղային թափոններով: Հողը հատկապես լավ է 

փոխանցում այն հիվանդությունները, որոնց հարուցիչները կարո-

ղանում են իրենց կենսունակությունը երկար ժամանակ պահպանել 

այս միջավայրում: Առաջին հերթին դրանք այն միկրոօրգանիզմ-

ներն են, որոնց վեգետատիվ ձևերը, ընկնելով հողի մեջ, վերածվում 

են սպորների, պատիճավորվում են՝ դրանով իսկ երկարացնելով 

իրենց կենսունակությունը հողի միջավայրում: Այն բնակավայրերը, 

որոնք զուրկ են կոյուղացումից և մաքրման սարքավորումներից, 

մշտապես կեղտոտում են արտաքին միջավայրը՝ հողը: Հողը 

հատկապես բարենպաստ միջավայր է անաերոբ վարակների (փայ-

տացում, գազային գանգրենա, բոտուլիզմ) տարածման գործում: Այս 

հիվանդությունների հարուցիչները հողում անաերոբ պայման-

ներում սպորավորվում են և կարող են երկար տարիներ պահպանել 
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իրենց կենսունակությունը, մասնավորապես սիբիրյան խոցի 

հարուցիչները: Պատահական չէ, որ այդպիսի հողատարածքները 

կոչվում են «նզովյալ դաշտեր»: Հողն ունի որոշակի համաճարա-

կաբանական նշանակություն սալմոնելոզների, բրուցելոզի, լեպ-

տոսպիրոզի փոխանցման գործում, իսկ որովայնային տիֆի, պա-

րատիֆերի, դիզենտերիայի, խոլերայի փոխանցման գործում այն 

ունի նվազ վտանգավոր դեր: 

Հողը մեծապես նպաստում է հելմինթոզների փոխանցմանը: 

Հելմինթների ձվերն այս միջավայրում զարգանում են՝ դառնալով 

ներթափանցող (ինվազիվ) ձևեր, որից հետո է միայն վարակը 

փոխանցվում մարդկանց: Հողը հատկապես «օգնում է» գեոհելմինթ-

ների փոխանցմանը (ասկարիդոզ, տրիխոցեֆալիոզ, անկիլոստո-

միդոզ, հիմենոլեպիդոզ և այլն): Վարակի փոխանցման առումով 

վտանգավոր է հողի մակերեսային շերտը (մոտ 20 սմ խորությամբ), 

որն ավելի ինտենսիվորեն է ենթարկվում աղտոտման: Որքան հողը 

հարուստ է օրգանական թափոններով, այնքան նպաստավոր 

պայմաններ են ստեղծվում մի շարք միջատների, այդ թվում նաև 

ճանճերի կենսաբանական զարգացման համար (նախաթևավոր 

ձևերի զարգացում): 

Հողի միջոցով վարակի փոխանցումը կանխելու նպատակով 

անհրաժեշտ է պարբերաբար հետևել բնակավայրերի սանիտա-

րական մաքրման աշխատանքներին, վնասազերծել կոյուղու ջրերը, 

բնակավայրերի հողային տարածությունները, բարձրացնել բնակ-

չության կենցաղավարության ընդհանուր մակարդակը:  

Սննդամթերքի դերը վարակի փոխանցման գործում 

Սննդամթերքով հեշտությամբ կարող են փոխանցվել աղի-

քային վարակիչ հիվանդություններ և երբեմն նաև ըմպանի և 

բերանի խոռոչի վարակներ, քանի որ դրանք օրգանիզմ են ներ-

մուծվում այդ ճանապարհով: Կենդանական ծագում ունեցող 

սննդամթերքը վարակը մարդուն կարող է փոխանցել այն ժամա-

նակ, եթե այն ստացվել է հիվանդ կենդանիներից: Սննդամթերքը 
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կարող է վարակի փոխանցող դառնալ նաև մշակման ժամանակ 

կեղտոտվելիս: Բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքը կարող է 

վարակ փոխանցել միայն այն դեպքում, երբ այն կեղտոտվում է 

միկրոօրգանիզմներով: Սննդամթերքում միկրոօրգանիզմները ոչ 

միայն պահպանում են իրենց կենսունակությունը, այլև հաճախ 

գտնելով միանգամայն բարենպաստ պայմաններ, զարգանում են 

(հատկապես կաթում, մսաջրում և այլն):  

Կաթը՝ որպես փոխանցման գործոն, մեծ դեր ունի ինչպես 

աղիքային վարակիչ հիվանդությունների (որովայնային տիֆ և 

պարատիֆեր, դիզենտերիա, բրուցելոզ, սալմոնելոզներ, պոլիոմիե-

լիտ և այլն), այնպես էլ կաթի միջոցով փոխանցվող վերին շնչուղի-

ների մի շարք վարակիչ (դիֆթերիա, քութեշ, անգինաներ, տուբեր-

կուլոզ և այլն) և արտաքին ծածկույթների հիվանդությունների 

(դաբաղ, խլնախտ և այլն) փոխանցման գործում: Կաթը կարող է 

բաղարկվել ինչպես հիվանդ կենդանիներից (բրուցելոզ, տուբեր-

կուլոզ, ստրեպտոստաֆիլոկոկային վարակներ և այլն), այնպես էլ 

կաթի հավաքման, վերամշակման և սպառողին առաքելու ընթաց-

քում: Կաթով փոխանցվելու դեպքում վարակի բռնկումները 

սովորաբար ընթանում են բավական ծանր կլինիկական երևույթ-

ներով և բարձր մահաբերությամբ:  

Կաթի կենտրոնացված մատակարարումը ստեղծում է 

անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ պայմանները այդ ճանապար-

հով փոխանցվող հիվանդությունները կանխելու համար: 

Վարակիչ հիվանդությունների փոխանցման գործում էա-

կան դեր ունի նաև կաթնամթերքը (յուղ, պանիր, թթվասեր, շոռ և 

այլն): Վերը նշված կաթնամթերքը ստանալիս կաթը սովորաբար 

ենթարկվում է պաստերիզացիայի կամ եռացման, որը միանգամայն 

ապահովում է դրա մեջ եղած միկրոօրգանիզմների ոչնչացումը: 

Սակայն որոշ տեսակների (օրինակ՝ բրինզա) պանրի ստացման 

ժամանակ չի ապահովվում հարուցիչների ոչնչացումը, որի 

պատճառով այդ պանիրը մինչև 2 ամիս պահում են աղաջրի մեջ: 
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Չպետք է մոռանալ, որ կաթնամթերքի ստացման ժամանակ կա-

տարվում է կաթնաթթվային խմորման պրոցես, որը նույնպես 

հանգեցնում է հիվանդության հարուցիչների ոչնչացմանը: Համա-

ճարակաբանական նշանակություն ունեն նաև պաղպաղակը, 

կարագից պատրաստված քաղցրավենիքը, սերուցքները (ստրեպ-

տոստաֆիլոկոկային հիվանդություններ): 

Միսը, ձկնեղենը որոշակիորեն նպաստում են մի շարք 

վարակիչ հիվանդությունների փոխանցմանը (սննդային տոքսի-

կոինֆեկցիաներ, բիոհելմինթոզներ, բրուցելոզ, տուլարեմիա, սի-

բիրյան խոց և այլն): Կենդանիների միսը վարակվում է երկու 

ճանապարհով՝  

1. երբ կենդանին հիվանդանում է (ինտրավիտալ վարակում), 

2. երբ միսը բաղարկվում է կենդանու մորթից հետո՝ անհրա-

ժեշտ սանիտարահիգիենիկ պայմանները չպահպանելու 

հետևանքով (պոստմորտալ վարակում): 

Մսի միջոցով վարակը փոխանցվում է այն ժամանակ, երբ 

այն օգտագործվում է կա´մ հում վիճակում, կա´մ ջերմային անկա-

տար մշակումից հետո: Նույնպիսի հանգամանքներում կարող են 

վտանգավոր լինել նաև ձկները: Համաճարակաբանական տեսակե-

տից առավել վտանգավոր հիվանդություններ կարող են տարածվել 

նաև հիվանդ կենդանիների հարկադրական մորթի հետևանքով: 

Անասնաբուժական հսկողություն չիրականացնելու դեպքում 

դրանք կարող են փոխանցել տոքսիկոինֆեկցիաներ, բրուցելոզ, 

սիբիրյան խոց և այլն: 

Մի շարք բիոհելմինթոզների դեպքում խոշոր եղջերավոր 

կենդանիները, խոզերը, ձկները նրանց միջանկյալ տերերն են, և երբ 

մարդն օգտագործում է դրանց միսն առանց ջերմային մշակման, 

ապա վարակվում է տավարի, խոզի երիզորդներով, տրիխինելոզով, 

լայն երիզորդով և այլն: Այս հիվանդությունների դեպքում մարդիկ 

այդ հելմինթների վերջնական տերերն են: Կարմիր ձկները կարող 

են փոխանցել բոտուլիզմ: Մսի և ձկնեղենի միջոցով փոխանցվող 
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վարակիչ հիվանդությունների դեմ պետք է համալիր պայքար 

ծավալել՝ միավորելով բժշկական և անասնաբուժական ծառայու-

թյունների ջանքերը: Ներկայումս արգելվում է վարակված կենդա-

նուց ստացված որևէ մթերքի օգտագործումը սննդում, անգամ 

վերամշակումից հետո: 

Վարակը փոխանցվում է նաև բանջարեղենով, հատա-

պտուղներով: Դրանց միջոցով փոխանցվում են աղիքային վարակիչ 

հիվանդություններ: Փոխանցման այս գործոնները վտանգավոր են 

հատկապես այն ժամանակ, երբ դրանք ոռոգվում են թարմ կղան-

քային զանգվածներ պարունակող կեղտաջրերով: Մյուս յուրահատ-

կությունն այն է, որ այս սննդամթերքը չի ենթարկվում ջերմային 

մշակման, և վարակն անարգել կարող է տարածվել ու փոխանցվել 

առողջ մարդկանց:  

Օդը որպես վարակի փոխանցման գործոն 

Օդի միջոցով հիմնականում փոխանցվում են վերին շնչուղի-

ների վարակիչ հիվանդությունները՝ կարմրուկը, դիֆթերիան, 

կապույտ հազը, ջրծաղիկը, բնական ծաղիկը, գրիպը, քութեշը, 

մենինգիտը, թոքերի տուբերկուլոզը և այլն: Վարակված մարդը 

հազալիս, փռշտալիս, խոսելիս թքի, լորձի, խորխի հետ արտաքին 

աշխարհ է արտազատում բազմաթիվ ախտածին հարուցիչներ, 

որոնք կարող են մնալ օդում 4-5 ժամ, և մարդիկ, շնչելով վարակված 

օդը, հիվանդանում են այս կամ այն հիվանդությամբ: Այս ճանա-

պարհով մարդկանց վարակումը հատկապես մեծ չափերի է 

հասնում տարվա ցուրտ եղանակներին, երբ նրանց կուտակումներ 

են լինում փակ, վատ օդափոխվող տարածքներում (տներ, 

մանկապարտեզներ, դպրոցներ, հասարակական այլ հիմնարկու-

թյուններ, կինո, թատրոն և այլն)՝ բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծելով վարակի փոխանցման համար: Վարակը կարող է 

փոխանցվել ոչ միայն օդակաթիլային մեխանիզմով, այլև օդա-

փոշային ճանապարհով: Այս դեպքում հիվանդության հարու-

ցիչները նստում են գետնին, ապա փոշու հետ անցնում են առողջ 



73 |  

 

մարդկանց օրգանիզմ (թոքերի տուբերկուլոզ, դիֆթերիա, բնական 

ծաղիկ և այլն): Օդափոշային ճանապարհով (վարակված կենդա-

նիների արտաթորանք, բուրդ) կարող են փոխանցվել սիբիրյան 

խոցը, տուլարեմիան և այլն: 

Անկենդան փոխանցման գործոն են բաղարկված տարբեր 

իրերն ու առարկաները (հիվանդի հագուստը, մահճակալը, սեղա-

նը, աթոռը, սրբիչը, սպասքը և այլն): Այս ճանապարհով վարակի 

փոխանցման հնարավորությունները սահմանափակելու առումով 

կարևոր նշանակություն ունեն հատկապես հիվանդանոցի սանի-

տարահիգիենիկ ռեժիմի պահպանումը և ընթացիկ ախտա-

հանումը: 
 

 

Որոշ միջատներ և հոդվածոտանիներ մասնակցում են 

տրանսմիսիվ մեխանիզմով արյունային վարակների փոխանցմանը 

(բծավոր և հետադարձ ոջլային տիֆ, տզային հետադարձ տիֆ, 

մալարիա, մլակային տենդ՝ պապատաչի, լեյշմանիոզներ, ժան-

տախտ, տուլարեմիա, զանազան սեզոնային էնցեֆալիտներ և այլն): 

Այս հիվանդությունների դեպքում միջատների ու հոդվածոտանի-

ների օրգանիզմում զարգանում և բազմանում են վարակիչ հիվան-

դությունների հարուցիչները, այնուհետև փոխանցվում: Միջատ-

ները և հոդվածոտանիները արյունային վարակները փոխանցում 

են միայն արյուն ծծելու միջոցով: Արյուն ծծելով՝ նրանք զարգաց-

նում են իրենց ձվարանները և բեղմնավորվելուց հետո ձվադրում 

են:  

Կենդանի փոխանցողների կենսաբանական յուրահատկութ-

յունները, ինչպես նաև նրանց օրգանիզմում հիվանդության հարու-

ցիչների զարգացումը սերտորեն առնչվում են արտաքին միջա-

վայրի ջերմաստիճանին և հարաբերական խոնավությանը: Պատա-

հական չէ, որ տրանսմիսիվ մեխանիզմով փոխանցվող հիվան-

դությունների զգալի մասն ունի արտահայտված որոշակի սեզո-
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նայնություն: Վարակիչ հիվանդությունների փոխանցման համար 

հատկապես վտանգավոր են այն միջատները, որոնք ապրում են 

մարդկանց բնակարաններում և օժանդակ շինություններում (էնդո-

ֆիլ միջատներ): Կան նաև կենդանի փոխանցողներ, որոնք լինում 

են բնակավայրերից դուրս՝ բնության մեջ, և մարդկանց հետ շփվում 

են պատահաբար (էկզոֆիլ միջատներ): Կան տեսակներ, որոնք 

վարակը ոչ միայն փոխանցում են կենդանիներին ու մարդկանց, 

այլև տրանսօվարիալ ճանապարհով՝ սերունդներին (տզեր, 

մլակներ): Միջատներից համաճարակաբանական նշանակություն 

ունեն միայն նրանց իգական տեսակները, որոնք սնվում են միայն 

արյունով: Արուները վարակ չեն փոխանցում, քանի որ սնվում են 

բուսական հյութերով: 

Վարակիչ հիվանդությունների կենդանի փոխանցողները 

պատկանում են հոդվածոտանիների տիպին (Arthropoda), որի մեջ 

մտնում են միջատների (Insecta) և սարդակերպերի (Arachnoidea) 

դասերը: Վերջին դասից հիվանդությունների հիմնական փոխան-

ցողները տզերն են (Acarina): 

Որոշ դեպքերում միջատներով վարակը փոխանցվում է 

մեխանիկորեն, պասիվորեն: Հարուցիչները նրանց օրգանիզմում 

չեն զարգանում, չեն բազմանում, միջատի մարմնի տարբեր մասե-

րում պահպանելով իրենց կենսունակությունը՝ կեղտոտում են 

սննդամթերքը, իրերն ու առարկաները: Մարդը, շփվելով այդ վա-

րակված սննդամթերքի հետ կամ սնվելով դրանով, հիվանդանում է 

այս կամ այն հիվանդությամբ: Նման տեսակի հիվանդությունները 

հիմնականում աղիքային վարակիչ հիվանդություններն են, իսկ 

փոխանցողները՝ տնային ճանճերը (Musca domestica): Սրանից չի 

կարելի հետևություն անել, թե ճանճերի տիպը միայն մեխա-

նիկական փոխանցող է, որովհետև կան նաև արյուն ծծող ճանճեր, 

որոնք վարակը փոխանցում են տրանսմիսիվ մեխանիզմով: 
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Մոծակներ (Culicidae) 

Մոծակները պատկանում են Culicidae ընտանիքին, որն իր 

հերթին բաժանվում է 2 ենթաընտանիքի՝ Anophelinae և Culicinae: 

Anophelinae-ն (մալարիային մոծակ) ունի 3 ցեղ, որոնցից 1-ը՝ 

Anopheles-ը, մալարիայի փոխանցողն է:  

Culicinae-ն (ոչ մալարիային մոծակներ) միավորում է 

մոծակների ավելի քան 25 ցեղ, որոնցից համաճարակաբանական 

նշանակություն ունեն Aedes, Culex, Culiseta, Mansonia, Uranotaenia, 

Orthopodamyia տեսակները: Այս ցեղին պատկանող մոծակները 

փոխանցում են դեղին տենդ, դենգե, չիքենգունիա և այլ հիվան-

դություններ: 

Մոծակներն իրենց զարգացման տարբեր փուլերն անցկաց-

նում են տարբեր միջավայրերում: Հասուն մոծակն ապրում է օդում, 

իսկ անհաս ձևերը (ձու, թրթուր, հարսնյակ)՝ ջրում: Հասուն մոծակը 

ձվադրումը կատարում է ճահիճներում, անհոսք ջրերում, ինչպես 

նաև ջրականգերում: Պայմանավորված ջրականգի ջրի ջերմաստի-

ճանով՝ որոշ ժամանակ անց ձվերից դուրս են գալիս մոծակի 

թրթուրները, որոնք անցնում են չորս հասակային փուլ՝ յուրա-

քանչյուր անգամ փոխելով մաշկը և մեծացնելով չափերը: Չորրորդ 

մաշկափոխությունից հետո վերածվում են հարսնյակի, ապա՝ 

թևավորված մոծակի: Մալարիային մոծակների թրթուրները ոչ 

մալարիային մոծակների թրթուրներից տարբերվում են ջրի 

մակերեսի նկատմամբ ունեցած հորիզոնական դիրքով: Մալարիա-

յին մոծակը հեշտությամբ կարելի է տարբերել ոչ մալարիային 

մոծակից. առաջինը մակերեսին նստում է գլխիվայր դիրքով և 

թևերին ունի բծեր, իսկ ոչ մալարիային մոծակը մակերեսին նստում 

է հորիզոնական դիրքով, թևերը զուրկ են բծերից: 

Անոֆելես ցեղին պատկանող մոծակները փոխանցում են 

մալարիա հիվանդությունը: Մալարիայով հիվանդի արյունը ծծելիս 

նրանց ստամոքս են ընկնում մալարիայի հարուցիչների սեռական 

ձևերը՝ միկրո- և մակրոգամետոցիտները, որոնց բեղմնավորվելուց 
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հետո հիմք է դրվում մալարիայի հարուցիչների զարգացման 

սեռական ցիկլին (սպորոգոնիա): Բեղմնավորված սեռական բջիջը 

կոչվում է զիգոտ: Զիգոտն այնուհետև ընդունում է որդանման ձև ու 

ակտիվորեն սկսում է շարժվել, որի պատճառով կոչվում է օոկինետ: 

Վերջինս աստիճանաբար թափանցում է մոծակի ստամոքսի լորձա-

թաղանթ, տեղակայվում է նրա պատում, անցնում է էպիթելային 

հյուսվածք ու կանգ է առնում նրա մկանային շերտում, որտեղ 

պատիճավորվում է՝ առաջացնելով օոցիստ: Վերջինս ստամոքսի 

պատում սկսում է աճել ու զարգանալ, կորիզը և պրոտոպլազման 

պարզ կիսման եղանակով բաժանվում են՝ դառնալով ասեղանման 

գոյացություն, որը կազմված է պրոտոպլազմայից և կորիզից: 

Դրանք կոչվում են սպորոզոիտներ: Հետագայում սպորոզոիտները 

պարփակող թաղանթը պատռվում է, և նրանք թափվում են մոծակի 

որովայնի խոռոչ՝ տարածվելով զանազան օրգաններում, ապա 

կենտրոնանում են մոծակի թքագեղձերում: Երբ վարակված մոծակը 

խայթում է առողջ մարդուն, արյան մակարդելիությունը նվազեց-

նելու համար թքագեղձից հյութ է ներարկում արյան մեջ, որը լի է 

սպորոզոիտներով: Սրանք արյան միջոցով մուտք են գործում 

մարդու օրգանիզմ, հատկապես ախտահարում են նրա ռետիկուլո-

էնդոթելային համակարգը, իսկ հետո՝ էրիթրոցիտները: Մալա-

րիայի հարուցիչները մոծակի օրգանիզմում սեռական զարգացման 

ցիկլը կատարում են որոշակի ջերմաստիճանի և հարաբերական 

խոնավության պայմաններում: Նվազագույն ջերմաստիճանը 16°C-

ն է: Այս ջերմաստիճանի դեպքում սպորոգոնիկ ցիկլը տևում է 35-45 

օր, իսկ բարենպաստ ջերմության դեպքում (25-28°)՝ 10-14 օր: Այդ է 

պատճառը, որ չնայած մալարիայի մոծակների և հիվանդների 

առկայությանը՝ Հայաստանի լեռնային շրջաններում (Ապարան, 

Կամո, Սևան, Մարտունի, Վարդենիս և այլուր) մալարիայի տեղա-

յին դեպքեր չեն արձանագրվում: Սպորոգոնիկ ցիկլի տևողությունը, 

բացի ջերմաստիճանից և հարաբերական խոնավությունից, պայ-

մանավորված է նաև մալարիայի հարուցիչների տեսակով: Pl. vivax-
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ի համար նվազագույն ջերմաստիճանը պետք է լինի 15-16°C, Pl. 

malariae-ի դեպքում՝ 17,5-18°C, Pl. falciparum-ի դեպքում՝ 18°C: 

Մոծակների դեմ պայքարը բազմազան է և ուղղված է 

դրանցից պաշտպանվելուն, թևավոր մոծակների ու դրանց ջրային 

սերնդի ոչնչացմանը, մոծակների զարգացման տեղերի առողջաց-

մանը: 

Մլակներ (Phlebotomus) 

Մլակներն արյուն ծծող միջատներ են, որոնք պատկանում 

են երկթևանիների կարգին: Մլակներն անցնում են բազմացման 

չորս փուլ՝ ձու, թրթուր, հարսնյակ, հասուն մլակ: Նրանց աճի և 

բազմացման համար ամենաբարենպաստը 28°C ն է: 

Մլակները պապատաչի տենդի և լեյշմանիոզների կենդանի 

փոխանցողներն են: Հիվանդների արյան մեջ հիվանդության հարու-

ցիչներն ի հայտ են գալիս գաղտնի շրջանի վերջին օրերից սկսած 

մինչև հիվանդության սկզբի երկու օրերի ընթացքում: Մնացած 

օրերին հարուցիչներն արյան մեջ չեն հայտնաբերվում, ուստի և այդ 

ժամանակամիջոցում մարդը՝ որպես վարակի աղբյուր, ոչ մի հա-

մաճարակաբանական նշանակություն չունի: Հիվանդների վարա-

կելիության ժամանակամիջոցում, երբ մլակները ծծում են նրանց 

արյունը, վերջինիս հետ իրենց օրգանիզմ են ներմուծում տենդի 

հարուցիչներ, որոնք 6-8 օրվա ընթացքում զարգանում են մլակի 

աղեստամոքսային ուղիում, որտեղից էլ կուտակվում են թքագեղ-

ձերում: Այսպիսի մլակները մարդկանց խայթելիս նրանց վարա-

կում են մլակային տենդով: Մլակներն այս հիվանդության դեպքում 

վարակը փոխանցում են ոչ միայն մարդկանց, այլև տրանսօվարիալ 

ճանապարհով վարակում են իրենց սերունդներին դեռևս 

ձվադրման ժամանակ: Մլակային տենդը փոխանցում է Phlebotomus 

papatasii-ն: Մլակները փոխանցում են նաև մաշկային և ընդերային 

լեյշմանիոզներ (Ph. sergenti, Ph. major, Ph. pavlovski, Ph. caucasicus, 

Ph. argentipes, Ph. Kandelaki, Ph. chinensis և այլն): Լեյշմանիոզներով 

հիվանդանում են նաև որոշ կրծողներ (գյուղական տեսակի լեյշ-
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մանիոզ), ավազամկները, գետնասկյուռները սովորական դաշ-

տամկները և այլն: Մլակներին հաճախ կարելի է հանդիպել այս 

կենդանիների բներում, որտեղ հրաշալի պայմաններ կան նրանց 

նախաթևավորված ձևերի զարգացման համար: Այս հիվանդության 

տարածման գործում որոշակի նշանակություն ունեն թափառող 

շները: 

Մլակների նախաթևավորված ձևերի դեմ պայքարը տար-

վում է նույն միջոցներով, ինչպես ճանճերի դեմ (տե´ս ճանճեր), իսկ 

հասուն մլակների դեմ, ինչպես մոծակների դեպքում: 

Լվեր (Siphonaptera) 

Լվերը դեղնավարդագույն կամ դարչնագույն փոքրիկ մի-

ջատներ են (երկարությունը 0,75-ից մինչև 5 մմ), սնվում են մարդ-

կանց, մի շարք կենդանիների և թռչունների արյունով: 

Լվերը փոխանցում են ժանտախտ, տուլարեմիա, միքսոմա-

տոզ, էնդեմիկ բծավոր տիֆ և այլ հիվանդություններ: Ժանտախտով 

հիվանդանում են կրծողները, ինչպես նաև ուղտերը, շները, 

կատուները (վերջին երկուսը համաճարակաբանական նշանա-

կություն չունեն): Ժանտախտ հիվանդության փոխանցման գործում 

հատկապես վտանգավոր են մարդկանց Pulex irritans և առնետների 

Xenopsylla cheopis լվերը: Լվերը, կծելով հիվանդ կամ վարակված 

կրծողներին, դրանց արյան հետ իրենց օրգանիզմ են ներմուծում 

նաև ժանտախտի հարուցիչները: Վերջիններս, բազմանալով լվի 

ստամոքսաղիքային ուղիում, խցանում են նրա նախաստամոք-

սային մասը: Երբ այդպիսի լուն փորձում է նորից արյուն ծծել, ապա 

նա արտափսխում է խցանը, որը լի է ժանտախտի հարուցիչներով: 

Դրանք, անցնելով մաշկի տակ, կծած տեղից թափանցում են ներս 

(հատկապես քորելու ժամանակ): Այս ճանապարհով վարակված-

ների շրջանում առաջանում է ավշագեղձային (բուբոնային) ժան-

տախտ: 

Լվերի դեմ պայքարի միջոցառումների մեջ մեծ կարևորութ-

յուն ունեն բնակելի շենքերի, բակերի սանիտարահիգիենիկ պայ-
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մանների բարելավումը, ժամանակին աղբահանումը, սենյակի 

հատակի ճեղքերի վերացումը, տնային կենդանիներին մաքուր 

պահելը:  

Ոջիլներ (Pediculus) 

Ոջիլներն ապրում ու բազամանում են մարդու և զանազան 

կենդանիների մարմնի վրա, սնվում են նրանց արյունով: Մարդ-

կանց վրա ապրում է երեք տեսակի ոջիլ՝ հագուստի, գլխի և ցայլքի: 

Հագուստի ոջիլը փոխանցում է բծավոր և ոջլային հետա-

դարձ տիֆերը, ինչպես նաև խրամատային տենդ հիվանդությունը: 

Գլխի ոջիլի (Pediculus humanis capitis) դերը վարակի փոխանցման 

գործում շատ աննշան է, իսկ ցայլքի ոջիլը (Phthirus pubis) ոչ մի 

հիվանդություն չի փոխանցում: 

Բծավոր տիֆի հարուցիչներով (Rickettsia prowazeki) ոջիլ-

ները վարակվում են հիվանդների արյունով սնվելիս: Հարուցիչներն 

անցնում են ոջիլի ստամոքս, հիմնավորվում են էպիթելային հյուս-

վածքում և այնտեղ բազմանում, որի հետևանքով խախտվում է 

հյուսվածքի ամբողջականությունը, և ռիկետսիաները թափվում են 

աղիքի լուսանցք՝ խառնվելով կղանքին: Այս ամբողջ պրոցեսը 

տևում է 5-9 օր, որից հետո միայն վարակված ոջիլը կարող է 

վարակը փոխանցել: Մարդը հիվանդանում է բծավոր տիֆով, երբ 

քորում է վարակված ոջիլի կծած տեղը և հիվանդության հարուցիչ-

ներով հարուստ կղանքը մտցնում է իր օրգանիզմ: 

Այլ կերպ է կատարվում ոջլային հետադարձ տիֆի փո-

խանցումը: Այս հիվանդության դեպքում մարդը վարակիչ է ոջիլ-

ների համար հիմնականում տենդային նոպաների ժամանակ: 

Հիվանդության հարուցիչները (Spirocheta recurrentis) անցնում են 

ոջիլի օրգանիզմ և կուտակվում նրա հեմոլիմֆայում: Ոջիլի 

օրգանիզմում հարուցիչները զարգանալուց հետո, երբ նրանք կծում 

են առողջ մարդկանց, վերջիններս քորելիս տրորում են միջատին, 

որի օրգանիզմից հիվանդության հարուցիչներ պարունակող ավիշը 

դուրս գալով լցվում է մաշկի վնասված մասի վրա ու վարակում 
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առողջ մարդուն: Հիվանդության հարուցիչները՝ սպիրոխետները, 

վարակված ոջիլի օրգանիզմում կարող են պահպանվել մոտ 3-4 

շաբաթ: Խրամատային տենդի փոխանցումը ոջիլների միջոցով 

կատարվում է այնպես, ինչպես բծավոր տիֆի դեպքում, բայց չի 

բացառվում նաև փոխանցման հետադարձ տիֆի տարբերակը: 

Ոջիլների դեմ պայքարը հսկայական նշանակություն ունի 

վերը նշված հիվանդությունները վերացնելու գործում: Ոջլոտու-

թյունը վերացնելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին բարե-

լավել ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները, 

բարձրացնել նրանց սանիտարական կուլտուրան: Հաճախակի 

լողանալը և սպիտակեղենը փոխելը ոջիլներից զերծ մնալու 

լավագույն միջոցներն են: Անհրաժեշտ է սանիտարական հսկողու-

թյուն սահմանել բաղնիքներում, լվացքատներում, վարսավիրա-

նոցներում, հանրակացարաններում, հյուրանոցներում, երկաթու-

ղային կայարաններում, նավահանգիստներում, օդանավակայան-

ներում, դպրոցներում, մանկական հիմնարկներում, բոլոր այն 

վայրերում, որտեղ լինում են մարդկանց մեծ կուտակումներ: Ոջիլ-

ներին ոչնչացնելու համար կիրառվում են քիմիական միջոցներ: 

Ֆիզիկական մեթոդներից ամենաարդյունավետը բարձր ջերմաս-

տիճանն է (սպիտակեղենի եռացում, արդուկում և այլն): Քիմիական 

միջոցներից ամենաարդյունավետը միջատասպան պատրաստուկ-

ների կիրառումն է:  

Տզեր (Acarina) 

Տզերը պատկանում են սարդակերպերի դասին: Համա-

ճարակաբանական նշանակություն ունեն հիմնականում արգա-

սյան, գամազյան, իքսոդյան տզերը: Տզերը փոխանցում են բնական 

օջախայնություն ունեցող վարակիչ հիվանդություններ: Մարդը 

տզերի հետ սովորաբար շփվում է բաց դաշտում, անտառներում: 

Ուշագրավ է այն, որ տզի արյուն ծծելու պրոցեսը տևում է 30-40 

րոպեից մինչև 1 ժամ, սակայն մարդը դա չի զգում անցավ լինելու 
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պատճառով: Կծած տեղում գոյանում է 5-8 մմ տրամագծով պապու-

լա, որը ներծծվելով՝ վերածվում է կարմրամանուշակագույն բծի: 

Տզերը, ինչպես մլակները, ի տարբերություն այլ կենդանի 

փոխանցողների, սաղմի միջոցով վարակը փոխանցում են իրենց 

սերունդներին՝ տրանսօվարիալ փոխանցում (մինչև երրորդ 

սերունդ), որը շատ կարևոր համաճարակաբանական նշանակու-

թյուն ունի: Տզերն ունեն իրենց տարածվածության որոշակի 

սահմանները, որը պայմանավորված է փոխանցողների ու ընկալ 

կենդանիների էկոլոգիական յուրահատկություններով, ինչպես 

նաև բարենպաստ կլիմայական պայմաններով: Տզերին բնորոշ է 

նաև տրանսֆազային կամ տրանսփուլային հորիզոնական փոխան-

ցումը (զարգացման մի փուլից փոխանցումը մյուսին՝ թրթուրից 

մինչև հասուն ձև): 

Տզերը փոխանցում են զանազան սեզոնային վարակներ, 

հատկապես գարնանային-ամառային կամ տայգային էնցեֆալիտ, 

ռիկետսիոզներ, տուլարեմիա, տզային հետադարձ տիֆ: Որոշ 

տեսակի տզեր բնության մեջ արբովիրուսային վարակների 

պահպանողներ են: 

Տզերի դեմ պայքարը հիմնականում տարվում է երկու 

ուղղությամբ՝ դրանց ոչնչացում մարդու բնակավայրերում՝ տնային 

կենդանիների համար նախատեսված շինություններում, և պայքար 

տզերի դեմ բնության մեջ:  

Ճանճեր (Brachycera Cyclorrhapha) 

Գոյություն ունի ճանճերի 70 ընտանիք: Համաճարակաբա-

նական նշանակություն ունեն հատկապես սինանտրոպ ճանճերը, 

որոնք որոշակի կապ ունեն մարդկանց գործունեության հետ կամ 

հանդիպում են նրանց կենցաղում:  

Ճանճերը աղիքային վարակիչ հիվանդությունների փոխան-

ցողներ են: Սակայն ի տարբերություն մյուս միջատների՝ տնային 

ճանճերը վարակը փոխանցում են միայն մեխանիկական ճանա-

պարհով: Հիվանդության հարուցիչները նրանց օրգանիզմում կեն-
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սաբանական զարգացման ցիկլ չեն անցնում: Մեր հանրապետութ-

յունում ճանճերն առավելագույն քանակության են հասնում հուլիս-

օգոստոս ամիսներին: Ճանճերը փոխանցում են տարբեր վարակիչ 

հիվանդությունների՝ որովայնային տիֆի, պարատիֆերի, խոլե-

րայի, դիզենտերիայի, զանազան հելմինթոզների հարուցիչներ: 

Վարակիչ հիվանդություններ են փոխանցում (իհարկե, ոչ մեխանի-

կական ճանապարհով) նաև խայթող, արյուն ծծող ճանճերը: 

Բոռուկը (Stomoxys calcitrans) կարող է փոխանցել սիբիրյան խոց և 

տուլարեմիա, աֆրիկյան ցեցե ճանճերը (Glossina palpalis, Glossina 

morsitans) փոխանցում են քնախտ կոչվող շատ ծանր հիվան-

դությունը: Քնախտ հիվանդության հարուցիչը՝ Tripanozoma 

gambienze-ն, ցեցե ճանճի օրգանիզմում անցնում է զարգացման 

ցիկլ, որը տևում է 20 - 30 օր: 

Կան նաև այլ միջատներ, որոնք մեր պայմաններում ճան-

ճերի նման որոշակի չափով նպաստում են որոշ հիվանդություն-

ների մեխանիկական փոխանցմանը: Դրանցից որոշ նշանակու-

թյուն ունեն ուտիճները, մրջյունները, մասամբ՝ փայտոջիլները: 

Հարավային Ամերիկայում գոյություն ունի փայտոջիլի մի տեսակ, 

որը քնախտ հիվանդության կենդանի փոխանցողն է: Փայտոջիլը 

կծում է քնած մարդու դեմքի նուրբ մասերը, հատկապես շրթունք-

ները, որի պատճառով էլ տեղացիները նրան տվել են «համբույրի 

միջոցով փոխանցվող հիվանդություն» անունը: Այդ ծանր հիվան-

դությունը կոչվում է նաև Շագասի հիվանդություն: 

 

Համաճարակային օջախը վարակի աղբյուրի շրջակա 

տարածքն է, որի սահմաններում հնարավոր է վարակի փոխան-

ցումը: Վարակիչ հիվանդության օջախը, պայմանավորված տվյալ 

հիվանդության համաճարակաբանական յուրահատկություններով 

(փոխանցման մեխանիզմի ակտիվություն, սոցիալ-կենցաղային 

յուրահատկություններ, ընկալության աստիճան և այլն), կարող է 
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տարբեր մեծություն ունենալ: Օրինակ՝ բնական օջախայնություն 

ունեցող վարակիչ հիվանդությունների դեպքում այն ավելի մեծ 

տարածքներ է ընդգրկում, քան անթրոպոնոզ հիվանդությունների 

դեպքում: Եթե դիզենտերիայի դեպքում հիվանդության օջախ են 

հիվանդի և նրա հարևանների տները, ապա ժանտախտի դեպքում 

օջախն ավելի մեծ տարածքներ է ընդգրկում՝ բնակավայրեր, մարզ, 

անգամ ամբողջ հանրապետությունը:  

Վարակիչ հիվանդության օջախը նաև ժամանակային հաս-

կացողություն է. այն հավիտյան գոյություն ունենալ չի կարող: Այդ 

իսկ պատճառով այն կարելի է վերացված համարել այն ժամանակ, 

երբ օջախում հիվանդության վերջին դեպքի վարակելիության 

շրջանն ավարտվելուց հետո անցնում է նույն հիվանդության 

առավելագույն գաղտնի շրջանը, և հիվանդության նոր դեպքեր չեն 

արձանագրվում: Համաճարակային օջախում հիմնական միջոցա-

ռումներն անցկացվում են այն տեղայնացնելու և վերացնելու 

նպատակով: Հակահամաճարակային միջոցառումներն անցկաց-

վում են հիվանդներին հայտնաբերելու, մեկուսացնելու և բուժելու 

ուղղությամբ՝ անկախ կլինիկական յուրահատկություններից: Սա-

կայն համաճարակային օջախը կարող է իր ակտիվությունը պահ-

պանել հիվանդներին մեկուսացնելուց և բուժելուց հետո ևս, եթե 

հիվանդության հարուցիչները պահպանում են իրենց կենսունա-

կությունն արտաքին միջավայրում:  

 

Համաճարակային օջախում իրականացվող միջոցառումներն 

ուղղված են՝ 

1. հիվանդ մարդու նկատմամբ, 

2. հիվանդի հետ շփման մեջ եղած անձանց (կոնտակտավորներ) 

նկատմամբ, 
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3. արտաքին միջավայրի զանազան ազդակների նկատմամբ 

(դեզինֆեկցիա, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա): 

1. Հիվանդ մարդկանց նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառում-

ներից են նրանց վաղաժամ ախտորոշումը, հաշվառումը 

(շտապ հաղորդումը), մեկուսացումը և սպեցիֆիկ բուժումը: 

Հիվանդի վաղաժամ ախտորոշումն ապահովում է ավելի 

արդյունավետ հակահամաճարակային միջոցառումների անց-

կացումը օջախում, իսկ նրա պատճառագիտական բուժումը 

խիստ սահմնափակում է վարակի տարածումն առողջ մարդ-

կանց շրջանում: Նրա մեկուսացումը հիվանդանոցում կամ 

տանը կատարվում է նույն նպատակով: 

2. Կոնտակտավորների նկատմամբ իրականացվող միջոցառում-

ների համալիրում կարևոր նշանակություն ունի նրանց ճիշտ 

հաշվառումը: Այս կապակցությամբ պետք է ասել, որ կա կայուն 

օրինաչափություն. կոնտակտավորների քանակը միշտ ավելի 

մեծ է տվյալ հիվանդի ընտանիքի անդամների քանակից: 

Համաճարակային օջախում հիվանդի հետ շփվում են ոչ միայն 

ընտանիքի անդամները, այլև հարևանները, բարեկամները, 

ընկերները և ուրիշներ: Կոնտակտավորներին հաշվառելուց 

հետո նրանց նկատմամբ սահմանվում է բժշկական հսկողութ-

յուն, որի հիմքում առկա է տվյալ վարակիչ հիվանդության 

առավելագույն գաղտնի շրջանը, որից հետո հսկողությունը 

դադարեցվում է (եթե կոնտակտավորը չի հիվանդանում): 

Կոնտակտավորների շրջանում վարակակիրներ հայտնա-

բերելու նպատակով անցկացվում են լաբորատոր քննություն և 

սանացիա:  

Մի շարք վարակիչ հիվանդությունների (կարմրուկ, դիֆթե-

րիա, վիրուսային հեպատիտներ A, B և այլն) դեպքում կոնտակտա-

վորների շրջանում անցկացվում են կանխազգուշական պատվաս-

տումներ՝ հետկոնտակտային սպեցիֆիկ կանխարգելում, որը կա-

րող է զուգորդվել պասիվ իմունականխարգելմամբ (շիճուկ, իմու-
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նոգլոբուլին): Այս միջոցառումներն արդյունավետ են այն ժամա-

նակ, երբ հայտնի է հիվանդի հետ կոնտակտավորի շփման օրը 

(կարմրուկ):  

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքում արդյունա-

վետ է կոնտակտավորների շրջանում ֆագոպրոֆիլակտիկան՝ բակ-

տերիոֆագ կիրառելով: 

3. Համաճարակային օջախում անցկացվում են արտաքին 

միջավայրի առողջացմանը միտված միջոցառումներ՝ դեզինֆեկ-

ցիա, դեզինսեկցիա և դեռատիզացիա:  
 

 

«Դեզինֆեկցիա» բառը ծագել է ֆրանսերեն des-ոչնչացնել, 

հեռացնել և infectio - վարակ բառերից: Ախտահանումը հիվան-

դության հարուցիչների ոչնչացումն է արտաքին միջավայրում: 

Ախտահանման աշխատանքները պարբերաբար տարվում են նաև 

բուժհիմնարկներում (ստացիոնարներ, պոլիկլինիկաներ, դիսպան-

սերներ և այլն), որոնք պարբերաբար ստուգման են ենթարկվում 

հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունների կողմից: 

Ախտահանումը լինում է կանխազգուշական և օջախային, 

որն իր հերթին լինում է ընթացիկ և եզրափակիչ: 

1. Կանխազգուշական ախտահանումը կատարվում է 

անկախ հիվանդության առկայությունից, նպատակն է ոչնչացնել 

արտաքին միջավայրում կուտակված հիվանդության հարուցիչ-

ները: Կանխազգուշական ախտահանում կատարվում է առաջին 

հերթին մարդկանց կուտակման վայրերում (կայարաններ, գնացք-

ներ, նավեր, ինքնաթիռներ, մետրո, մանկական հիմնարկությու-

ններ, դպրոցներ, բժշկական հիմնարկություններ, հյուրանոցներ, 

լողավազաններ, հանրակացարաններ, արտաքնոցներ և այլն): 

Կանխազգուշական ախտահանման տարբերակ են նաև խմելու ջրի 

ախտահանումը, կաթի պաստերիզացիան և այլն:  
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2. Ընթացիկ ախտահանումը կատարվում է հիվանդի անկող-

նու մոտ ինչպես հիվանդանոցում, այնպես էլ տան պայմաններում: 

Այն կատարվում է այնքան ժամանակ, ինչքան հիվանդը ստացիո-

նարում է կամ տանը: Ընթացիկ ախտահանման նպատակն է վարա-

կազերծել արտաքին աշխարհ արտազատված յուրաքանչյուր 

արտաթորանք (կղանք, մեզ, փսխման զանգվածներ, խորխ և այլն), 

ինչպես նաև սննդի մնացորդները, սպիտակեղենը, անկողնային 

պարագաները, հիվանդին շրջապատող իրերը: Օդակաթիլային 

վարակիչ հիվանդությունների դեպքում հաճախ օդափոխում են 

սենյակը: Եթե հիվանդը չի փոխադրվում հիվանդանոց, ապա տանը 

պետք է պայմաններ ստեղծել վարակի տարածումը սահմանա-

փակելու համար՝ հնարավորինս սահմանափակելով նրա հետ 

շփումը: 

3. Եզրափակիչ ախտահանումը կատարվում է մեկ անգամ՝ 

հիվանդին կամ վարակակրին տնից հիվանդանոց փոխադրելուց 

անմիջապես հետո, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ բաժանմունքը 

փոխում է իր ուղղվածությունը: Եզրափակիչ ախտահանում կա-

տարվում է նաև այն դեպքում, երբ հիվանդը մահանում է: Եզրա-

փակիչ ախտահանման նպատակն է վարակի աղբյուրի փոխադ-

րումից հետո օջախն ախտահանել այնպես, որ բացառվի նոր 

վարակման հնարավորությունը նույն օջախում: Եզրափակիչ ախ-

տահանման պետք է ենթարկել այն բոլոր իրերն ու առարկաները, 

որոնք կարող են լինել վարակի փոխանցման գործոն: Պետք է նաև 

հաշվի առնել միկրոօրգանիզմների կայունության աստիճանը: Եթե 

գործ ունենք օրգանիզմից դուրս ոչնչացող հարուցիչների հետ 

(կարմրուկ, ջրծաղիկ, խոզուկ և այլն), ապա եզրափակիչ ախտա-

հանման կարիք չկա և պետք է բավարարվել միայն օդափոխու-

թյամբ: 

Ախտահանման արդյունավետության հիմքում առկա է 

մշակված վայրից միկրոօրգանիզմների հայտնաբերումը: Այս 

նպատակով ախտահանված տարբեր իրերից և առարկաներից 
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վերցնում են լվացուկներ և ենթարկում մանրէաբանական քննութ-

յան: Բացասական պատասխանի դեպքում ախտահանումն արդյու-

նավետ է եղել: 
 

Ախտահանման մեթոդները լինում են մեխանիկական, ֆի-

զիկական և քիմիական: 

Մեխանիկական մեթոդներից են՝ լվացումը, խոնավ կամ 

փոշեկուլով մաքրումը, աղտոտվածության մեխանիկական հեռա-

ցումը: 

Ֆիզիկական գործոններից լայնորեն կիրառվում է վարակ-

ված նյութի եռացումը, այրումը, ջրային գոլորշիներով ներազդումը, 

պաստերիզացիան և թինդալիզացիան, ինչպես նաև չոր, տաք օդը, 

ուլտրամանուշակագույն, ռենտգեն ճառագայթները, ուլտրաձայնը 

և այլն: 

Քիմիական նյութերով ախտահանելիս օգտագործվում են 

տարբեր խմբերի պատկանող միացություններ՝ հալոգեններ, 

ֆենոլներ, թթուներ, հիմքեր, ալդեհիդներ, պերօքսիդներ, ծանր մե-

տաղների աղեր, սպիրտներ և այլն: Քիմիական ախտահանիչ 

նյութերը պետք է ջրում լավ լուծվեն, նյութի փոքր խտությունները 

պետք է արդյունավետ լինեն և ներգործեն կարճ ժամանակա-

միջոցում, պետք է բազմակողմանի ազդեն միկրոօրգանիզմի վրա, 

բացասական հետևանքներ չթողնեն մշակված մակերեսներին, 

անվնաս կամ քիչ թունավոր լինեն մարդկանց և կենդանիների 

համար, օժտված լինեն կայունությամբ և հարմար լինեն տեղափո-

խելու ժամանակ: Մեր երկրում կիրառվող քիմիական ախտահա-

նիչները պետք է գրանցված լինեն ՀՀ առողջապահության նա-

խարարության կողմից, ունենան համապատասխան թույլտվու-

թյուն և կից հրահանգ՝ խտության, պահաժամի և պատրաստման, 

կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:  
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Բժշկական իրերը, ըստ վարակի փոխանցման ռիսկի, դասա-

կարգվում են. 

1) Ցածր վտանգավորության բժշկական իրերը շփվում են միայն 

չվնասված մաշկի հետ, չեն խախտում դրա ամբողջա-կա-

նությունը, չեն շփվում լորձաթաղանթի հետ:  

2) Վտանգավոր բժշկական իրերը շփվում են լորձաթաղանթ-

ների և մաշկի հետ` խախտելով դրանց ամբողջակա-

նությունը: Վտանգավոր բժշկական իրերը ենթարկվում են 

բարձր մակարդակի ախտահանման: 

3) Խիստ վտանգավոր բժշկական իրերը ներթափանցում են 

հյուսվածքներ կամ օրգաններ, անոթային համակարգ կամ 

շփվում են ներարկվող արյան և հեղուկների հետ:  

Բժշկական իրերի ախտահանման, մանրէազերծման եղա-

նակի ընտրությունը պայմանավորվում է դրանց` վարակի փո-

խանցման վտանգով. 

1) Ցածր վտանգավորության բժշկական իրերը ենթարկվում են 

ախտահանման:  

2) Վտանգավոր բժշկական իրերը ենթարկվում են բարձր մա-

կարդակի ախտահանման:  

3) Խիստ վտանգավոր բժշկական իրերը ենթարկվում են 

մանրէազերծման:  

Բազմակի օգտագործման բժշկական իրերի մշակման 

փուլերն են մաքրումը, ախտահանումը, նախամանրէազերծումը, 

մանրէազերծումը, որոնց մեթոդները և միջոցներն ընտրվում և 

կիրառվում են` համաձայն տվյալ բժշկական իրերի և նյութերի 

արտադրողի հրահանգի պահանջների՝ հաստատված Հայաստանի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով:  

Արյունով կամ այլ կենսաբանական հեղուկներով աղտոտ-

ված բժշկական իրերն օգտագործելուց անմիջապես հետո ենթարկ-
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վում են մաքրման` օտար նյութերի` ներառյալ կենցաղային աղ-

տոտվածությունը, փոշին, միկրոօրգանիզմները և օրգանական 

նյութերը հեռացնելու նպատակով, որն իրականացվում է ջրի, 

լվացող հեղուկի կամ ֆերմենտային նյութերի միջոցով` ըստ դրանց 

կից հրահանգների՝ խստորեն պահպանելով խտությունը, պահա-

ժամը և ջերմաստիճանը: Բժշկական իրերի մաքրումն իրակա-

նացվում է երկու եղանակով` մեքենայացված` ուլտրաձայնային 

սարքերի կամ լվացող մեքենաների միջոցով և ձեռքով: 

Բժշկական իրերի ախտահանումն իրականացվում է երեք 

մակարդակով` պայմանավարված դրանց վտանգավորության 

աստիճանով. 

1)  Ցածր մակարդակի ախտահանում. ոչնչանում են մանրէների 

վեգետատիվ ձևերը և որոշ վիրուսներ ու սնկեր: Չեն ոչնչա-

նում տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները և բակտերիաների 

սպորները: 

2)  Միջին մակարդակի ախտահանում. ոչնչանում են մանրէների 

վեգետատիվ ձևերը (բացի սպորներից), սնկերի և վիրուսների 

մեծամասնությունը: Մանր կամ փոքր ոչ ճարպային թաղան-

թով վիրուսները (օրինակ` էնտերովիրուսներ, ռինովիրուս-

ներ) առավել կայուն են ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ և 

այս մակարդակում չեն ոչնչանում, իսկ խոշոր լիպիդային 

վիրուսները՝ ադենովիրուսները, հեպատիտ B և մարդու իմու-

նային անբավարարության վիրուսը ոչնչանում են: Միջին 

մակարդակի ախտահանումը կիրառվում է «ցածր վտանգա-

վորության» գործիքների ախտահանման համար: 

3)  Բարձր մակարդակի ախտահանում. ոչնչանում են մանրէ-

ների վեգետատիվ ձևերը, տուբերկուլոզի միկոբակտերիա-

ները, սնկերը, լիպիդային և ոչ լիպիդային թաղանթներով 

վիրուսները և որոշ մանրէների սպորները: 

Ախտահանելուց հետո իրականացվում է բժշկական իրերի 

նախամանրէազերծումային մշակում, որի նպատակն է գործիքի 
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վրայից հեռացնել դեղի, ճարպի, սպիտակուցի մնացորդները: Նա-

խամանրէազերծման համար կարող են օգտագործվել ֆերմեն-

տային հիմքով լվացող միջոցներ` համաձայն նյութին կից հրահան-

գի պահանջների: Բժշկական իրերի նախամանրէազերծման մշակ-

ման որակը գնահատվում է ազոպիրամային, ամիդոպիրինային 

կամ բենզիդինային փորձերի միջոցով` արյան հետքերը որոշելու 

համար, իսկ լվացող հեղուկում եղած հիմնային բաղադրամասերի 

առկայությունը ստուգվում է ֆենոլֆտալեինային փորձով: 

Բժշկական իրերը մանրէազերծելիս ոչնչանում են մանրէնե-

րի բոլոր ձևերը՝ թե´ վեգետատիվ, թե´ սպորավոր. այն իրակա-

նացվում է ֆիզիկական և քիմիական մեթոդներով (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 

ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿԱՆԵՐԸ 
 

Մեթոդի տեսակը Եղանակը Մանրէազերծող գործոն 

Ֆիզիկական 

(ջերմաստիճան) 

գոլորշային 
բարձր ճնշման տակ ջրի 

հագեցած գոլորշի 

օդային չոր տաք օդ 

գլասպերլենային 
ապակյա գնդիկներով 

տաքացած միջավայր 

 

 

քիմիական 

գազային էթիլեն օքսիդ 

պլազմային 
ջրածնի գերօքսիդի 

գոլորշիներ 

հեղուկ նյութերով 
քիմիական նյութերի 

լուծույթներ (ստերիլիանտներ) 
 

Մանրէազերծման ֆիզիկական մեթոդն իրականացվում է 

գոլորշային, օդային և գլասպերլենային եղանակներով: Գոլորշային 

մանրէազերծիչը՝ ավտոկլավը, կիրառվում է բարձր ջերմաստի-

ճանի և խոնավության նկատմամբ կայուն բժշկական իրերը և 

փափուկ գույքը մանրէազերծելու համար: Գոլորշային եղանակով 

մանրէազերծման են ենթարկվում վիրաբուժական, կոռոզիայի 

նկատմամբ կայուն և ապակյա, լատեքսից, պլաստմասսայի որոշ 



91 |  

 

տեսակներից կազմված բժշկական իրերը, ինչպես նաև վիրակա-

պական փափուկ գույքը, կարանյութերը, ռետինե իրերը (ձեռնոց-

ներ, խողովակներ, կաթետերներ, զոնդեր և այլն):  

Մանրէազերծման օդային եղանակը կիրառվում է այն 

բժշկական իրերը մանրէազերծելու համար, որոնք զգայուն են 

գոլորշու, սակայն դիմացկուն են բարձր ջերմաստիճանի նկատ-

մամբ: Օդային եղանակով մանրէազերծման ենթակա են ապակյա, 

մետաղական վիրաբուժական, գինեկոլոգիական և ատամնաբու-

ժական բժշկական իրերը, ներարկման ասեղները և սիլիկոնային 

ռետինից կազմված բժշկական իրերը: Օդային եղանակով բժշկա-

կան իրերի մանրէազերծումը կատարվում է օդային մանրէազերծող 

սարքերում` չորացման պահարաններում: Դրանցում մանրէազեր-

ծող գործոնը չոր տաք օդն է՝ 160oC 150 րոպե կամ 180oC 60 րոպե 

պահաժամով: Մանրէազերծելու նպատակով կիրառվում են նաև 

գլասպերլենային մանրէազերծիչներ, այդ սարքերում մանրէազեր-

ծող գործոնը ապակյա գնդիկներով 190-250օC աստիճան տաքացած 

միջավայրն է:  

Քիմիական մեթոդով մանրէազերծումն իրականացվում է 

քիմիական նյութերի լուծույթներում, գազային և պլազմային 

մանրէազերծող սարքերում: Պլազմային մեթոդով մանրէազերծման 

դեպքում ազդող միջոց է ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա ցանկացած 

նյութ: Պլազմային մանրէազերծող սարքում մանրէազերծում են 

վիրաբուժական բժշկական իրերը, էնդոսկոպերը և կից գործիք-

ները, օպտիկական սարքերը, թելավոր լուսային լարերը, զոնդերը և 

հաշվիչները, էլեկտրական լարերը, մալուխները և մետաղական, 

լատեքսային, պլաստմասսե, ապակյա և կայծքարե այլ սարքեր:

Օզոնային եղանակով մանրէազերծումն իրականացվում է հատուկ 

օզոնային մանրէազերծող սարքերում: Օզոնային եղանակով ման-

րէազերծման են ենթարկվում պարզ կառուցվածք ունեցող չժան-

գոտվող մետաղից, տիտանից, կերամիկայից, ապակուց, տեֆլոնից, 
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սիլիկոնից, պոլիպրոպիլենից, պոլիէթիլենից, ակրիլից պատ-

րաստված բժշկական իրերը:  

Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծվում են 

ջերմազգայուն բժշկական իրերը, որոնք պատրաստված են 

այնպիսի նյութից, որը հնարավորություն է տալիս դրանք ընկղմելու 

քիմիական նյութերի լուծույթների մեջ:  

Բժշկական իրերի մշակման յուրաքանչյուր փուլ գրանցվում 

է համապատասխան գրանցամատյանում և քիմիական, ֆիզիկա-

կան ու մանրէաբանական մեթոդներով ենթարկվում որակի 

հսկողության: 
 

 

Դեզինսեկցիան (Des - ոչնչացնել, հեռացնել, insectum – 

միջատներ) զանազան միջատների ոչնչացմանն ուղղված միջո-

ցառումների համալիր է: Դեզինսեկցիան կատարվում է ֆիզիկա-

կան, մեխանիկական, քիմիական և կենսաբանական մեթոդներով: 

Ֆիզիկական մեթոդի դեպքում կիրառվում է տաք օդ, եռացրած 

ջուր: Որոշ դեպքերում, հատկապես ուտիճներին ոչնչացնելիս 

կիրառվում է նաև ցածր ջերմաստիճանը (-5°): Մեխանիկական 

միջոցներից օգտագործվում են կպչուն թղթեր, հակամիջատային 

ցանցեր և այլն: 

Քիմիական մեթոդի դեպքում կիրառվում են զանազան 

քիմիական նյութեր, որոնք ոչնչացնում են միջատներին (ինսեկ-

տիցիդներ), տզերին (ակարիցիդներ), ինչպես նաև նրանց ձվերը 

(օվոցիդներ) և թրթուրներին (լարվիցիդներ):  

Դեզինսեկցիայի քիմիական նյութը պետք է՝ 

1. միջատների վրա ոչնչացնող, իսկ կենդանիների և մարդկանց 

վրա ամենանվազ կամ ոչ թունավոր ազդեցություն ունենա, 

2. շատ կարճ ժամանակամիջոցում անգամ փոքրագույն քանակ-

ների դեպքում, ոչնչացնող ազդեցություն ունենա միջատների 

վրա նրանց զարգացման բոլոր փուլերում, 
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3. անկայուն չլինի կլիմայական անբարենպաստ գործոնների 

նկատմամբ, 

4. չփչացնի այն իրերը, առարկաների մակերեսները, որոնք 

մշակվում են այդ քիմիական նյութով, 

5. ունենա օգտագործման ոչ բարդ տեխնոլոգիա, զերծ լինի անդուր 

հոտից և հրավտանգ չլինի: 

Քիմիական դեզինսեկցիոն նյութերը, ըստ իրենց ազդեցու-

թյան, բաժանվում են երեք խմբի՝կոնտակտային, աղեստամոքսային 

ուղու և շնչառական (ֆումիգացիոն): 

Այսպիսի բաժանումը պայմանական է, քանի որ կան քիմիա-

կան դեզինսեկցիոն նյութեր, որոնք ունեն 2, անգամ 3 տեսակի 

ազդեցություն: Քիմիական նյութը, միջատի օրգանիզմ թափանցելու 

ուղուց անկախ, անցնում է հեմոլիմֆայի մեջ, որտեղից թափանցում 

է ողջ օրգանիզմ՝ առաջացնելով ախտաբանական զանազան 

երևույթներ (պարեզ, պարալիչ, նյութափոխանակության խանգա-

րում, ֆերմենտացիոն և զանազան օրգանների կենսական պրոցես-

ների խանգարում), որոնք հանգեցնում են միջատի ոչնչացմանը: 

Ամենից շատ կիրառվում են միջատասպան քիմիական սինթետիկ 

նյութերը, որոնք աչքի են ընկնում իրենց կայունությամբ, երկա-

րատև, ինչպես նաև մնացորդային ազդեցությամբ:  

Կենսաբանական մեթոդ. այս մեթոդի դեպքում օգտագործվում 

են զանազան հորմոններ, ճառագայթներ (ռենտգենյան, գամմա և 

այլն), որոնց միջոցով ստերիլիզացիայի են ենթարկում արու 

միջատներին, որը հանգեցնում է դրանց սերնդատվության նվազեց-

մանը և ապա՝ վերացմանը: Բացի այդ, օգտագործվում են նաև 

զանազան բակտերիաներ և վիրուսներ, որոնք ոչնչացնում են 

միջատներին և հոդվածոտանիներին: Մոծակների թրթուրներին 

ոչնչացնելու համար կիրառվում են նաև գամբուզիա (Gambusia 

affinis) ձկները: Գամբուզիա ձուկը կենդանածին է և սեզոնի 

ընթացքում կարող է 4-6 անգամ սերունդ տալ, սնվում է մոծակի 

թրթուրներով: Կենսաբանական դեզինսեկցիայի մեթոդ է նաև 
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զոոպրոֆիլակտիկան՝ անասնանոցների կառուցումը բնակավայրի 

և ճահճի միջև: Մոծակները ճահճից դեպի բնակավայր թռչելիս 

առաջին հերթին հանդիպում են անասնանոցներին և հարձակվելով 

անասունների, հավերի վրա՝ սնվում են նրանց արյունով, որով 

մարդիկ ազատվում են դրանց խայթոցից: 
 

 

Ֆրանսերեն բառ է՝ deratisation (կրծողների ոչնչացում): 

Միջոցառումների համալիր է՝ ուղղված համաճարակաբանական 

առումով վտանգավոր և տնտեսական առումով վնասակար կրծող-

ների ոչնչացմանը: Սովորաբար դեռատիզացիան կատարում են 

տներում, օժանդակ շինություններում, նավահանգիստներում, 

նավերում: Դեռատիզացիան ընդգրկում է երկու ուղղություն՝ 

կանխարգելում և ոչնչացում:  

Կանխարգելման նպատակն է ոչնչացնել կրծողների սնուց-

ման բազաները, կանխարգելել նրանց մուտքն այդ վայրեր: Բնակա-

վայրերում կատարվում են սանիտարական և տեխնիկական 

շինարարական աշխատանքներ՝ աղբի ամենօրյա հավաքում փակ 

տարաներում, ապա դրանց տեղափոխում և վնասազերծում, 

շինությունների նկուղային հարկի ցեմենտապատում, թիթեղա-

պատում, պատուհանների ապակեպատում և այլն:  

Կրծողների ոչնչացման միջոցառումները կատարվում են 

հատուկ ծառայության կողմից ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: 

Ոչնչացման աշխատանքները կատարվում են մեխանիկական, 

քիմիական, կենսաբանական մեթոդներով: 

1. Մեխանիկական մեթոդ. կրծողներին ոչնչացնում են զա-

նազան թակարդների միջոցով: Կիրառվում է հիմնականում 

բնակավայրերում:  

2. Քիմիական մեթոդ. օգտագործում են թունավորված գրավ-

չանյութեր, ինչպես նաև գազանման դեռատիզացիոն նյութերով 
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փոշեցրում են կատարում կրծողների բներում: Քիմիական դեռա-

տիզացիոն նյութերը, ըստ իրենց ազդեցության, բաժանվում են 

երկու խմբի՝ աղեստամոքսային և շնչառական (ֆումիգանտներ) 

համակարգերի վրա ազդող թույներ: Աղեստամոքսային համա-

կարգի վրա ազդող թույներից են զոոկումարինը, ռատինդանը, 

կրիսիդը, ցինկ ֆոսֆիդը, նատրիումի և բարիումի ֆտորացետատ-

ները, ածխաջրածնային բարիումը և այլն: Որպես ֆումիգանտներ՝ 

օգտագործում են ածխաթթու գազը, քլորպիկրինը, ածխաթթվի 

օքսիդը և այլն: 

3. Կենսաբանական մեթոդ. էկոլոգիապես ավելի մաքուր 

տարբերակ է, որի դեպքում, բացի ընտանի կենդանիներից (շուն, 

կատու), օգտագործվում է նաև մանրէաբանական մեթոդը, որի 

դեպքում կրծողներին ոչնչացնում են սալմոնելա միկրոօրգա-

նիզմների միջոցով, երբ այն համակցում են գրավչանյութերի հետ:  
 

 

Վարակիչ հիվանդությունների դեմ հակահամաճարակային 

միջոցառումները հիմնականում ուղղված են համաճարակային 

պրոցեսի երեք շարժիչ ուժերի (վարակի աղբյուր, փոխանցման 

մեխանիզմ և ընկալ օրգանիզմ) դեմ: Պայմանավորված վարակիչ 

հիվանդության յուրահատկություններով՝ առաջնությունը տրվում է 

այն միջոցառմանը, որն ավելի մեծ արդյունավետություն ունի, 

օրինակ՝ շնչուղիների վարակիչ հիվանդությունների դեպքում 

կանխազգուշական պատվաստումներն ավելի մեծ արդյունավե-

տություն ունեն, քան մյուս միջոցառումները: Ուստի այս խմբի 

վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարելիս առաջնությունը 

տրվում է պատվաստումներին, հետո միայն՝ մնացած միջոցառում-

ներին: 

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի 

միջոցառումների համալիրում առաջնայինը և արմատականը փո-

խանցման մեխանիզմի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումներն 
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են (կենտրոնական ջրամատակարարում և կոյուղացում, աղբա-

հանություն, պայքար ճանճերի դեմ, սննդամթերքի վերահսկո-

ղություն, սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանում և այլն): 

Չնայած այսպիսի մոտեցմանը՝ հակահամաճարակային միջոցա-

ռումները համալիր բնույթ ունեն և սովորաբար տարվում են բոլոր 

ուղղություններով: 

Միջոցառումներ վարակի աղբյուրի նկատմամբ 

Այս միջոցառման խնդիրն այն է, թե որքանով է մեզ հաջող-

վում անվտանգ դարձնել վարակի աղբյուրը: Եթե հաջողվում է 

վարակի աղբյուրն արմատապես անվտանգ դարձնել, ապա նման 

միջոցառումն ամենաարդյունավետն է: Եթե վարակի աղբյուր են 

կենդանիները (զոոնոզ հիվանդություններ), ապա լավագույն 

միջոցառումը նրանց ոչնչացումն է (շներ, գայլեր, կրծողներ) կամ 

լրիվ մեկուսացումը (ձիեր, խոշոր ու մանր եղջերավոր կենդանիներ, 

խոզեր և այլն): Վարակի աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջո-

ցառումներում որոշակի նշանակություն ունեն հիվանդության 

վաղաժամ ախտորոշումը և հայտնաբերումը, որով և պայմանա-

վորված է հիվանդի ժամանակին մեկուսացումը (հոսպիտալա-

ցումը): Վարակի աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառում-

ները գնահատելիս պետք է նկատի ունենալ, թե այն հիվանդության 

որ օրն է հայտնաբերվել և երբ է մեկուսացվել: Սա հնարավորու-

թյուն է տալիս պարզելու, թե ինչքան ժամանակ է վարակի աղբյուրը 

մնացել տանը և տարածել հարուցիչներն արտաքին միջավայրում 

ու առողջ մարդկանց շրջանում: 

Վարակի աղբյուրի մեկուսացումը որոշակիորեն դժվարա-

նում է այն դեպքում, երբ աղբյուրը վարակված մարդիկ են (անթրո-

պոնոզ հիվանդություններ): Հատկապես մեծ են դժվարությունները 

քրոնիկական ընթացք ունեցող հիվանդությունների դեպքում 

(տուբերկուլոզ, սիֆիլիս, որովայնատիֆային քրոնիկական վարա-

կակրություն և այլն), երբ մահճակալային հնարավորությունների 

պակասի պատճառով երկար ժամանակ հնարավոր չէ հիվանդին 
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մեկուսացնել ստացիոնարի պայմաններում: Նման դեպքերում 

վարակի աղբյուրը հնարավոր չէ արմատապես վերացնել, որի 

պատճառով նրանք վարակն անարգել տարածում են առողջ 

մարդկանց շրջանում: Վարակի աղբյուրի վնասազերծման գործում 

կարևոր նշանակություն ունի հիվանդների պատճառագիտական 

(էթիոլոգիական), սպեցիֆիկ բուժումը, որը խիստ կրճատում է 

հիվանդի վարակելիության ժամանակաշրջանը, միաժամանակ 

նպաստում է հիվանդների շուտափույթ ապաքինմանը: Հիվանդ-

ների մեկուսացումը ստացիոնարներում սանիտարահակահամա-

ճարակային ռեժիմի պահպանման պայմաններում հանգեցնում է 

նրան, որ նրանք դադարում են վտանգավոր լինել արտաքին 

միջավայրի համար: Վարակի աղբյուրի դեմ իրականացվող 

միջոցառումներում մեծ տեղ է հատկացվում վարակակիրների 

բուժմանը (սանացիա), քիմիականխարգելմանը: Վարակակիրների 

սանացիան կատարվում է բուժող կամ դիսպանսերի բժիշկի կողմից 

հատուկ դեղամիջոցներով, որոնք ընտրողական ազդեցություն 

ունեն տվյալ հիվանդության հարուցիչների վրա: Վարակակիրների 

սանացիան մեծապես նպաստում է վարակի աղբյուրից եկող 

վտանգի կանխմանը. այն հատկապես արդյունավետ է սուր վարա-

կակրության դեպքում: Սակայն վերջին տասնամյակներին այս 

հարցում ի հայտ են եկել բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք նվազեցնում 

են այս միջոցառման արդյունավետությունը: Խոսքը վերաբերում է 

դեղամիջոցների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների զգայունության 

անկմանը, որը հիմնականում առաջանում է հակաբիոտիկների 

անկանոն և առանց հսկողության օգտագործումից: Այսպիսի 

երևույթը կանխելու համար անհրաժեշտ է մինչև սանացիա սկսելը 

վարակակիրներին ենթարկել մանրէաբանական քննության, որոշել 

միկրոօրգանիզմի զգայունությունը և նշանակել այնպիսի հա-

կաբիոտիկ, որի նկատմամբ հիվանդության հարուցիչը զգայուն է: 

Վերջին տարիներին օգտագործվում են կենսաբանական այնպիսի 

պատրաստուկներ, որոնց միկրոօրգանիզմները չեն ընտելանում:  
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Վարակի աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառում-

ներում որոշակի նշանակություն ունի ազգաբնակչության քիմիա-

կանխարգելումը, որը սովորաբար կատարվում է հատուկ վտան-

գավոր, կարանտինային հիվանդությունների դեպքում: 

Վարակի աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառում-

ների համակարգում կարևորվում են նաև հիվանդներին ստացիո-

նարից դուրս գրելու նախադրյալները: Հիվանդանոցում բուժվող 

հիվանդին կարելի է դուրս գրել այն ժամանակ, երբ ամբողջովին 

վերանում են հիվանդության կլինիկական երևույթները, հիվանդն 

իրեն զգում է միանգամայն առողջ և լաբորատոր կրկնակի (որոշ 

դեպքերում՝ եռակի) քննությունների ժամանակ չեն հայտնաբեր-

վում հարուցիչներ: Որպեսզի այս միջոցառումն առավել արդյունա-

վետ լինի, ստացիոնարից դուրս գրելուց հետո պոլիկլինիկաների 

վարակիչ հիվանդությունների կաբինետները նման մարդկանց 

վերցնում են դիսպանսեր հսկողության տակ և նրանց նկատմամբ 

սահմանվում է բժշկական ու մանրէաբանական հսկողություն: 

Միջոցառումներ վարակի փոխանցման մեխանիզմի նկատմամբ 

Փոխանցման մեխանիզմի նկատմամբ հակահամաճարա-

կային միջոցառումները բազմաբնույթ են՝ պայմանավորված փո-

խանցման յուրահատկություններով: Դրանց նպատակը համաճա-

րակային պրոցեսի երկրորդ օղակի միջոցով վարակի փոխանցման 

հնարավորությունն արգելափակելն է: Տարբեր խմբերի վարակիչ 

հիվանդությունների դեպքում կիրառվում են հակահամաճարա-

կային համապատասխան միջոցառումներ: Օրինակ՝ արյունային 

վարակիչ հիվանդությունների դեպքում վարակը փոխանցվում է 

միայն արյունածուծ միջատների միջոցով: Ուստի և պայքարը այս 

խմբի հիվանդությունների դեմ իրականացվում է այդ փոխան-

ցողների ոչնչացման ուղղությամբ: Մինչդեռ աղիքային վարակիչ 

հիվանդությունների դեպքում վարակի փախանցումն իրականաց-

վում է մի շարք գործոնների (վարակված ջուր, սննդամթերք, 

ճանճեր, կեղտոտ ձեռքեր և այլն) միջոցով: Այդ իսկ պատճառով 
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հակահամաճարակային միջոցառումներն այս խմբի հիվանդութ-

յունների դեպքում համալիր բնույթ ունեն և կատարվում են այն 

բոլոր ուղղություններով, որոնցով իրականանում է վարակի 

փոխանցումը: 

Ավելի դժվար է հակահամաճարակային միջոցառումներ 

կազմակերպել այն հիվանդությունների դեպքում, որոնք ունեն 

մեկից ավելի փոխանցման մեխանիզմ (բրուցելոզ, տուլարեմիա, 

ժանտախտ և այլն): Օրինակ՝ տուլարեմիան փոխանցվում է ինչպես 

տրանսմիսիվ (տզեր), այնպես էլ ֆեկալ-օրալ մեխանիզմներով, 

ուստի այս հիվանդության փոխանցման մեխանիզմի դեմ ուղղված 

հակահամաճարակային միջոցառումները պետք է իրականացվեն 

երկու ուղղությամբ: Նույնը կարելի է ասել նաև ժանտախտի դեպ-

քում՝ հաշվի առնելով, որ այն կարող է փոխանցվել ինչպես 

տրանսմիսիվ (լվեր), այնպես էլ օդակաթիլային մեխանիզմներով: 

Շնչուղիների մի շարք հիվանդությունների դեպքում փոխանցման 

մեխանիզմի դեմ ուղղված միջոցառումներ իրականացվում են 

ախտահանիչ նյութերով, իսկ որոշ դեպքերում բավարարվում են 

միայն օդափոխությամբ (կարմրուկ, խոզուկ, գրիպ և այլն):  

Արտաքին ծածկույթների խմբի վարակների փոխանցման 

գործոնները բազմազան են, որը և բավականին դժվարացնում է այս 

գործոնների դեմ արմատական պայքարի և կանխարգելման միջո-

ցառումների կազմակերպումը: Ուստի միջոցառումներում որոշակի 

տեղ են զբաղեցնում անհատական հիգիենայի (սրբիչ, անկողնային 

պարագաներ, ամանեղեն, խաղալիքներ և այլն) ապահովմանն 

ուղղված միջոցառումները:  

Այսպիսով, փոխանցման մեխանիզմի դեմ ձեռնարկվող 

գործողությունները (սանիտարաառողջարարական և հակահամա-

ճարակային) ուղղված են փոխանցման գործոնների ընդհատմանը 

կամ նրանց վերացմանը:  
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Միջոցառումներ ընկալունակ օրգանիզմի նկատմամբ 

Այս միջոցառումներն ուղղված են վարակիչ հիվանդություն-

ների նկատմամբ ազգաբնակչության անընկալության բարձրաց-

մանը, որն իրականացվում է ակտիվ (կանխազգուշական պատ-

վաստումներ) և պասիվ (իմունոգլոբուլիններ և իմունային շիճուկ-

ներ) իմունիզացիայի ճանապարհով: 

 

Հատուկ վտանգավոր վարակները (ՀՎՎ, կարանտինային 

վարակներ) վարակիչ հիվանդությունների պայմանական խումբ են, 

որոնք առանձնահատուկ համաճարակաբանական վտանգ են 

ներկայացնում: Ներկայումս ցանկը չի սահմանափակվում կոնկ-

րետ հիվանդություններով, այլ ներառում է «հիվանդություն կամ 

բժշկական վիճակ՝ անկախ դրա ծագումից և աղբյուրից, որը 

վտանգավոր է մարդկանց զգալի վնաս հասցնելու տեսանկյունից»: 

Բնորոշ հատկանիշներն են՝ 

1. բարձր վարակելիությունը (կոնտագիոզություն՝ շրջապատին 

փոխանցվելու հնարավորություն), 

2. բարձր հիվանդացությունը (առանձին օրգանիզմների ընկա-

լություն հիվանդության նկատմամբ), 

3. դժվար բուժումը և բարձր մահաբերությունը: 

Ներկայումս, ԱՀԿ-ի դասակարգման համաձայն, հատուկ 

վտանգավոր վարակներն են ՝ 

• խոլերան, 

• թոքային ժանտախտը, 

• դեղին տենդը, 

• վիրուսային հեմոռագիկ տենդերը (Էբոլա, Լասսի, 

Մարբուրգ), 

• Արևմտյան Նեղոսի տենդը, 
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• այլ հիվանդություններ, որոնք հատուկ ազգային և տարա-

ծաշրջանային անհանգստություն են պարունակում:  

Այս համատեքստում Առողջապահության համաշխարհա-

յին ասամբլեան 2005թ. 58-րդ նստաշրջանում ընդունել է լրամշակ-

ված կանոններ, որոնք բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում` 

Հայաստանում գործադրվում են 2007թ. հունիսի 15-ից (կանոններն 

առաջին անգամ ընդունվել են 1969թ. Առողջապահության համաշ-

խարհային ասամբլեայի կողմից` Առողջապահության համաշ-

խարհային 4-րդ ասամբլեայի կողմից 1951թ. ընդունած Միջազ-

գային հիգիենիկ-սանիտարական նորմերից հետո: 1969թ. ընդուն-

ված Միջազգային առողջապահական կանոնները վերանայվել են 

1973-ին և 1981-ին: 

Սույն կանոնների նպատակը հիվանդությունների միջազ-

գային տարածումը կանխելն է, կանխարգելելը և դրանց դեմ պայ-

քարելը, հանրային առողջապահության մակարդակում դրանց 

դեմ հակազդման միջոցառումներ ձեռնարկելը, որոնք համազոր 

են բնակչության առողջության ռիսկերին և որոնք լրացուցիչ 

խոչընդոտներ չեն հարուցում միջազգային առևտրի և փոխադ-

րումների համար: Այս կանոններն ունեն որոշակի սկզբունքներ` 

մարդու իրավունքների, արժանապատվության և ազատություն-

ների գերակայություն, երկրների կողմից սեփական օրենսդրու-

թյան մշակում: 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես Առողջապահու-

թյան համաշխարհային կազմակերպության անդամ և Կանոնների 

մասնակից երկիր, ունի պարտավորություններ` պայմանա-

վորված մեր հանրապետությունում Կանոնների ներդրմամբ: 

Կանոնների ներդրման ուղղությամբ կատարվել են զգալի 

աշխատանքներ. մշակվել են մի շարք նորմատիվ-իրավական 

ակտեր, որոնք կնպաստեն հանրապետության բնակչության 

առողջության պահպանմանը, հիվանդությունների և թունավո-

րումների կանխարգելմանը: Այս ռազմավարությունը նախանշում 
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է «հանրային առողջության բնագավառում միջազգային նշանա-

կության արտակարգ իրավիճակի» դիմակայման կարողութ-

յունների ձևավորման նոր փուլ և երաշխավորում է միջազգային 

մոտեցումներին համապատասխան արձագանք: 
 

Հիվանդներ հայտնաբերելու դեպքում բնակավայրում հայ-

տարարվում է կարանտին: Կարանտինը (առաջացել է ֆրանսերեն 

quarantaine կամ իտալերեն quarantena - քառասուն օր ու գիշեր 

բառից) միջոցառումների համալիր է՝ ուղղված վարակված կամ 

կասկածելի վարակված անձի (անձանց), կենդանու, ապրանքի, 

տրանսպորտային միջոցի, բնակավայրի հետ շփումների սահմա-

նափակմանը (մեկուսացմանը): Ի սկզբանե կարանտին բառը 

նշանակում էր «ժամանակ՝ կազմված քառասուն օրից», և միայն 

XVIII դարի վերջին ի հայտ եկավ այս բառի երկրորդ իմաստը՝ 

«վայր, որտեղ վարակված վայրերից եկողները պետք է իջևանեն»: 

Կարանտինային միջոցառումների մասին առաջին հիշատակում-

ները հանդիպում են դեռևս Հին Կտակարանում: Կարանտինի 

տևողությունը ներկայումս պայմանավորված է վարակիչ հիվան-

դության տեսակով, տարածվածությամբ և տարածաշրջանային մի 

շարք այլ առանձնահատկություններով: 

ՀՎՎ-ով հիվանդին հայտնաբերելու դեպքում բուժկանխար-

գելիչ հաստատությունում հիվանդների ընդունելությունը դադա-

րեցվում է: Արգելվում է տվյալ սենյակում եղող անձանց ելքը: 

Բժիշկը հեռախոսով հայտնում է բուժհաստատության ղեկավարին 

ՀՎՎ-ի դեպք հայտնաբերելու մասին՝ կիրառելով համապատաս-

խան ծածկագրեր, չնշելով հիվանդությունը: Բուժհաստատության 

ղեկավարը կրկին ծածկագրով դեպքի մասին հայտնում է տարած-

քային հիգիենիկ համաճարակային հսկողության տեսչական 

մարմնին, վերջինս էլ՝ առողջապահության նախարարին: Ապահով-

վում է հատուկ ստացիոնարի նախապատրաստումը վարակիչ 
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հիվանդանոցի բազայի վրա, ինչպես նաև մեքենաներով տեղա-

փոխումը ՀՎՎ հայտնաբերելու վայրից: Արգելվում է բուժհաստա-

տությունում եղող անձանց ելքը: ԲԿՀ-ի ավագ բուժքույրը մուտքի 

մոտ սահմանում է բուժաշխատողի հերթապահություն, որը պա-

տասխանատու է անհրաժեշտ նյութեր փոխանցելու համար: Ներս 

են փոխանցվում անհրաժեշտ պաշտպանիչ արտահագուստ բու-

ժանձնակազմի համար, ախտահանիչ նյութեր, ՀՎՎ-ն հաստատելու 

նպատակով լաբորատոր հետազոտությունների վերցման ար-

տակարգ միջոցներ, դեղեր, սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ 

են հիվանդին շտապ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար: Ավագ 

բուժքույրն ապահովում է հաստատությունում եղող բոլոր անձանց 

հաշվառումը: 

Բուժաշխատողները նախապես ախտահանիչ նյութերով 

մշակվելուց հետո հագնում են հատուկ արտահագուստ, վերցնում 

անալիզներ՝ ըստ ընդունված ընթացակարգերի, հիվանդին ցուցա-

բերում են անհրաժեշտ բժշկական օգնություն: Հիվանդին տեղա-

փոխում են հիվանդանոց (հոսպիտալ), ուղեկցողներին՝ մեկու-

սարան: Համաճարակային օջախում իրականացվում է եզրափակիչ 

ախտահանում: Կազմվում է կոնտակտավորների ցուցակը, հիվան-

դի հետ սերտ շփման մեջ եղած անձինք ենթարկվում են պրովիզոր 

հոսպիտալիզացման: Կոնտակտավորները, որոնք չունեն հիվան-

դության նշաններ և ցանկանում են դուրս գալ օջախից, ենթարկվում 

են օբսերվացիայի, որի տևողությունը պայմանավորված է տվյալ 

վարակիչ հիվանդության առավելագույն ինկուբացիոն (գաղտնի) 

շրջանով: Գլխավոր համաճարակաբանի հրահանգով ոչ սերտ 

շփման մեջ եղած անձանց շրջանում կարող է իրականացվել շտապ 

վակցինականխարգելում: 

Հատուկ վտանգավոր վարակները, իրենց յուրահատկութ-

յունների շնորհիվ զանգվածային վնասման կենսաբանական զենքի 

հիմքն են, այդ իսկ պատճառով դրանց ուսումնասիրությունն ունի 

նաև ռազմական նշանակություն: 
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Սոցիալ-տնտեսական գործոնները իրենց դրական կամ 

բացասական ազդեցությունն ունեն ոչ միայն վարակիչ հիվան-

դությունների ախտաբանության մեջ եղող յուրաքանչյուր վարակի, 

այլև բոլոր մարմնական հիվանդությունների վրա: Ուստի բուժաշ-

խատողները պետք է այս գործոնի նկատմամբ բավական ուշադիր 

լինեն և ճիշտ պատկերացում ունենան դրանից բխող այն հետևանք-

ների մասին, որոնք երբեմն կործանիչ ազդեցություն են ունենում 

համաճարակային պրոցեսի զարգացման ու տարածման վրա:  

Հասարակության մեջ ընթացող յուրաքանչյուր պրոցեսի 

վրա կամա թե ակամա ազդեցություն ունեն սոցիալ-տնտեսական 

գործոնները: Սա, իհարկե, առաջին հերթին վերաբերում է 

հասարակության մեջ տարածված վարակիչ հիվանդություններին, 

ինչպես նաև ոչ վարակիչ բնույթի նոզոլոգիական միավորներին: 

Համաճարակաբանության մեջ կենսաբանական և սոցիալական 

հարցերի հարաբերակցությունը, դրա փոփոխությունը՝ պայմանա-

վորված ժամանակի և տարածության գործոններով, տեսական և 

գործնական խոշոր նշանակություն ունեն, քանի որ դրանով է 

պայմանավորված սանիտարահակահամաճարակային միջոցա-

ռումների արդյունավետությունը: Այս հարաբերակցության ճիշտ 

ըմբռնումը, օբյեկտիվ տարակարգումը հանգեցնում են այն եզրա-

կացության, թե հակահամաճարակային պայքարի միջոցա-

ռումներում որն է առաջնայինը, և որը՝ երկրորդական տվյալ ժամա-

նակամիջոցում ու տարածաշրջանում: Օրինակ՝ աղիքային վարա-

կիչ հիվանդությունների նկատմամբ ներկայումս կիրառվող հա-

կահամաճարակային միջոցառումները մեծ արդյունավետություն 

չունեն: Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ 

երկրներում (հատկապես տնտեսական առումով թույլ զարգացած) 

հնարավոր չէ արմատական սոցիալական բարեփոխումներ իրա-
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կանացնել այս հիվանդությունների դեմ, ստիպված են իրագործել 

նվազ արդյունավետ հակահամաճարակային միջոցառումներ, 

որոնք հսկայական ծախսեր են պահանջում, և, ընդհակառակը, 

զարգացած երկրներում, շնորհիվ սոցիալ-տնտեսական բարե-

նպաստ պայմանների (կենտրոնական ջրամատակարարում, կոյու-

ղացում, բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ բարեկարգում և 

այլն), հակահամաճարակային միջոցառումներ գրեթե չանցկաց-

նելու դեպքում անգամ աղիքային վարակիչ հիվանդությունները 

վաղուց վտանգավոր չեն ազգաբնակչության համար: Համա-

ճարակային պրոցեսում շատ դժվար է սահմանազատել կենսա-

բանական և սոցիալական գործոնները: Իհարկե, շատ գիտ-

նականներ առաջնությունը տալիս են կենսաբանական պրոցես-

ներին, որը և ժամանակակից մարդու սոցիալական բնութագրման 

նախադրյալն է: Կենսաբանական պրոցեսները համաճարակային 

պրոցեսի հիմքն են, որի վրա որպես վերնաշենք բարձրանում են 

սոցիալ-տնտեսական գործոնները: Վարակիչ հիվանդություններն 

ունեն իրենց կենսաբանական հիմքը, որի վրա իր որոշակի ազդե-

ցությունն ունի սոցիալական գործոնը: Այն կա՛մ ակտիվացնում է 

համաճարակային պրոցեսի առանձին տարրերի գործունեությունը, 

կա՛մ էլ ճնշում է այդ տարրերի ակտիվությունը:  

Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանությունը 

մարդկության պատմության ընթացքում սոցիալ-տնտեսական 

պայմանների թելադրանքով ենթարկվել է որոշակի փոփոխություն-

ների: Սոցիալ-տնտեսական հարցեր պարզաբանելիս կարևորվում 

է գյուղական և քաղաքային ազգաբնակչության սոցիալական 

վիճակը, քանի որ կան որոշ հիվանդություններ, որոնք հիմնա-

կանում բնորոշ են գյուղական ազգաբնակչությանը և հակառակը: 

Հատկապես կարևոր է գյուղական բնակչության ապահովվա-

ծությունը կենցաղային սանիտարական միջոցներով, որի բացակա-

յությունն առաջացնում է այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք 

են՝ բծավոր տիֆը, որովայնային տիֆը, պարատիֆերը և այլն:  
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Համաճարակաբանության մեջ սոցիալական հարցերից 

հույժ կարևոր նշանակություն ունի կենցաղային բարեկարգման 

վիճակը (ջրամատակարարում, կենտրոնական կոյուղացում, 

աղբահանություն և վերջինս անվտանգ դարձնելու խնդիրները): Այս 

միջոցառումների բարեխիղճ կատարումը հաջողության լուրջ 

գրավական է հատկապես աղիքային վարակիչ հիվանդությունների 

դեմ պայքարում և կանխազգուշական միջոցառումների անցկաց-

ման գործում: 

Ժամանակակից շինությունների և հատկապես բնակարան-

ների կառուցումը կանխում է ոչ միայն աղիքային վարակիչ հի-

վանդությունների տարածումը, այլև նպաստում է օդակաթիլային 

վարակիչ հիվանդությունների նվազեցմանը: Խոպան հողերի 

յուրացումը նպաստում է ոչ միայն գյուղատնտեսության զարգաց-

մանը, հողատարածությունների ընդլայնմանը, այլև խախտվում է 

բնական օջախայնություն ունեցող վարակիչ հիվանդությունների 

համաճարակային շղթան՝ հանգեցնելով դրանց աստիճանական 

վերացմանը:  

Սոցիալ-տնտեսական տեսակետից կարևոր տեղ ունի նաև 

ազգաբնակչությանը բազմազան, բարձրորակ սննդամթերքով 

ապահովելու հարցը: Այս առումով պետք է ուշադրություն դարձվի, 

որ սննդամթերքը չկեղտոտվի տեխնոլոգիական մշակումների 

ժամանակ, փաթեթավորելիս, տեղափոխելիս: Խիստ հսկողության 

տակ պետք է առնել գաղտնի մորթերը, պետք է զգոն լինել սպան-

դանոցների, մսի կոմբինատների սանիտարահիգիենիկ և անաս-

նաբուժական հսկողության նկատմամբ: Անհրաժեշտ է անպայման 

հետամուտ լինել սննդամթերքի պահպանման կանոնների պատ-

շաճ իրականացմանը, որը վարակիչ հիվանդությունների կանխար-

գելման երաշխիք է: 

Սոցիալ-տնտեսական գործոններն ի չիք են դառնում բնա-

կան աղետների ժամանակ (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, երաշտ և այլն): 

Այսպիսի սթրեսային իրավիճակը, անշուշտ, ընկճում է մարդկանց 
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օրգանիզմի իմունակենսաբանական պրոցեսը, նրանց խոցելի 

դարձնում զանազան վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ, 

առավել ևս, որ այս վիճակին գումարվում են սոցիալական ծանր 

պայմանները, կենցաղային սանիտարիայի անմխիթար վիճակը, 

թերսնուցումը, առողջապահության համակարգի անբավարար 

աշխատանքը (հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների բացակայու-

թյունը, բժիշկների պակասը և այլն): Սոցիալ-տնտեսական նման 

գործոնները հանգեցնում են վարակիչ և սոմատիկ հիվանդու-

թյունների աճին, համաճարակների առաջացմանը: Սոցիալական 

ցնցումները, որոնց դեպքում խաթարվում է մարդկանց բնականոն 

կենսակերպը (պատերազմներ, սով, զանգվածային գործազրկութ-

յուն և այլն), բացասաբար են անդրադառնում սոցիալ-տնտեսական 

գործոններին, նպաստում են համաճարակների և ազգաբնակչու-

թյան միգրացիայի աճին, սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

վատթարացմանը, մանկական տարիքի մահացության մեծացմանը: 
 

 

Անընկալունակությունն օտարածին, հակածնային հատ-

կություններով օժտված վարակիչ և ոչ վարակիչ գործոնների ու 

նյութերի նկատմամբ օրգանիզմի անընկալունակ վիճակն է: 

Անընկալունակության կամ իմունիտետային ռեակցիան 

պաշտպանողական բնույթ ունի և կոչված է օրգանիզմն ազատելու 

դրսից ներխուժած օտարածին հակածնից, որը խախտում է նրա 

ներքին միջավայրի ամբողջականությունը:  

Անընկալունակությունը լինում է երկու տեսակի՝ ակտիվ և 

պասիվ: 

Ակտիվ անընկալունակություն է կոչվում օրգանիզմի այն 

վիճակը, երբ, ի պատասխան օրգանիզմ ներխուժած հակածնի, 

առաջանում են հակամարմիններ, որոնք պայքարում են դրանց դեմ: 
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Ակտիվ անընկալունակությունն ունի երեք տարբերակ՝ տեսա-

կային, բնական և արհեստական ճանապարհով ձեռք բերված:  

1. Տեսակային անընկալունակությունն ամենակայունն է: Այն 

առաջացել է մարդու ժառանգական, սերնդեսերունդ անցնող 

յուրահատկությունների հետ: Այս դեպքում մի տեսակը չի հիվան-

դանում մեկ այլ տեսակին բնորոշ հիվանդություններով: Օրինակ՝ 

կենդանիները չեն հիվանդանում կարմրուկով, քութեշով, դիֆթե-

րիայով, որովայնային տիֆով և այլն: Տեսակային անընկալունա-

կությունն ամենակայունն է: Առաջին անգամ Լ.Պաստերին է 

հաջողվել հավերին հիվանդացնել սիբիրյան խոցով՝ նրանց պա-

հելով անբարենպաստ (ցրտի) պայմաններում: Հետագայում նման 

փորձեր են կատարվել գորտերի վրա. բարձրացնելով նրանց 

մարմնի ջերմաստիճանը՝ նրանք ընկալունակ են դարձել փայտաց-

ման նկատմամբ: Գոյություն ունի նաև ներտեսակային անընկալու-

նակություն (ցեղային անընկալունակություն): 

2. Բնական ճանապարհով ձեռք բերված ակտիվ անընկա-

լությունն առաջանում է այն մարդկանց շրջանում, որոնք այս կամ 

այն հիվանդությամբ հիվանդանալուց հետո կամ վարակակրության 

հետևանքով ձեռք են բերում ակտիվ անընկալունակություն և դրա 

շնորհիվ երկրորդ անգամ նույն հիվանդությամբ չեն հիվանդանում: 

Օրինակ՝ մարդը միայն մեկ անգամ է հիվանդանում կարմրուկով, 

բնական ծաղիկով, ջրծաղիկով և այլն: Վերջին տասնամյակներում, 

պայմանավորված հակաբիոտիկների զանգվածային օգտագործ-

մամբ, զգալիորեն կրճատվել է վարակային պրոցեսի տևողությունը, 

թեթևացել է հիվանդության ընթացքը, սակայն փոփոխություններ 

են կատարվել նաև ակտիվ անընկալունակության առաջացման 

գործընթացում, որի հետևանքով արձանագրվում են դրա վերջնա-

կան ձևավորման որոշակի խոչընդոտներ: Հակաբիոտիկների 

կիրառումից առաջանում է վաղանցիկ անընկալունակություն, և 

որոշ ժամանակ անց այդ հիվանդությամբ հիվանդացածները կարող 

են կրկին հիվանդանալ: Վերջին տարիներին այս երևույթի 
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հետևանքով հաճախացել են քութեշով կրկնակի հիվանդացության 

դեպքերը: Կան նաև շատ վարակիչ հիվանդություններ, որոնցից 

հետո առաջացած անընկալունակությունը հարատև չէ, որից հետո 

հիվանդը կարող է կրկին հիվանդանալ նույն հիվանդությամբ:  

Սովորաբար հիվանդանալուց հետո մարդը ձեռք է բերում 

երկու տեսակի անընկալունակություն՝ ստերիլ և ոչ ստերիլ (ինֆեկ-

ցիոն): Առաջին տեսակի դեպքում մարդը լիովին ազատվում է 

վարակիչ գործոնից, և վերջինս չի արտազատվում արտաքին 

աշխարհ: Ինչպես արդեն նշվեց, դա կատարվում է մի շարք վա-

րակիչ հիվանդություններով հիվանդանալուց հետո (կարմրուկ, 

բնական ծաղիկ, ջրծաղիկ և այլն): Ինֆեկցիոն կամ ոչ ստերիլ տար-

բերակի դեպքում անընկալունակությունն օրգանիզմում պահպան-

վում է երկար ժամանակ և վերանում է միայն այն ժամանակ, երբ 

վարակիչ գործոնն այլևս չի հայտնաբերվում: Օրինակ՝ տուբեր-

կուլոզային օջախի առկայությունն օրգանիզմում երաշխիք է, որ 

մարդը զերծ կմնա տուբերկուլոզով նոր վարակումներից:  

3. Արհեստական ճանապարհով ձեռք բերված ակտիվ 

անընկալունակությունն առաջանում է այն դեպքում, երբ արհես-

տական ճանապարհով օրգանիզմ են ներմուծվում պատվաս-

տանյութեր (կենդանի, սպանված, քիմիական, ռեկոմբինանտ), 

անատոքսիններ:  

Պասիվ անընկալունակությունը նույնպես բաժանվում է 

երկու տեսակի՝ բնական և արհեստական ճանապարհով առա-

ջացած անընկալունակություն: 

1. Բնական ճանապարհով առաջացած պասիվ անըն-

կալունակություն սովորաբար ունենում են մինչև 6 ամսական 

երեխաները: Այս անընկալունակությունը նորածնին է անցնում 

մորից կաթի և ընկերքային արյան միջոցով, որը պայմանավորված 

է մոր օրգանիզմում առկա հակամարմիններով: Այս հակամար-

մինները նորածիններին որոշ ժամանակ (հիմնականում առաջին 
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վեց ամիսների ընթացքում) պահպանում են զանազան վարակիչ 

հիվանդություններից:  

2. Արհեստական ճանապարհով առաջացած պասիվ անըն-

կալունակության դեպքում օրգանիզմ են ներմուծվում պատրաստի 

հակամարմիններ կամ հակատոքսիններ՝ որպես շիճուկ: Շիճուկ-

ները կարող են ստացվել մարդկանց (հոմոգեն շիճուկներ) կամ 

կենդանիների, հատկապես հիպերիմունիզացիայի ենթարկված 

ձիերի արյունից (հետերոգեն շիճուկներ): Պայմանավորված առկա 

հակամարմինների տեսակով՝ դրանք կարող են լինել հակաբակ-

տերիային, հակատոքսիկ, հակավիրուսային և այլն: Պասիվ արհես-

տական անընկալունակություն են առաջացնում նաև իմունոգլոբու-

լինները, որոնք յուրահատուկ, հակամարմինային ակտիվությամբ 

օժտված սպիտակուցներ են: Այս ճանապարհով ստացված պասիվ 

անընկալունակությունը տևում է 3-4 շաբաթ և կարևոր նշանակութ-

յուն ունի ոչ միայն կանխազգուշական, այլև բուժական ազդեցու-

թյան տեսակետից:  
 

 

Կանխազգուշական պատվաստումների նպատակը վարա-

կիչ հիվանդությունների դեմ անընկալունակություն առաջացնելն է:  

Կանխազգուշական պատվաստումների փորձեր կատարվել 

են դեռևս հնադարում: Այսպես՝ Հին Չինաստանում բնական ծա-

ղիկով հիվանդից վերցնում էին չորացած կեղևները, մանրում, փոշի 

էին դարձնում և երկար ժամանակ պահելուց հետո մտցնում էին 

առողջ մարդու քթանցքը՝ արհեստական անընկալունակություն 

առաջացնելու նպատակով: Հին Հայաստանում ծաղիկի կեղևը 

դնում էին չամիչի մեջ, ապա խմեցնում առողջ մարդկանց նույն 

նպատակով: Որոշ ազգեր առողջ մարդկանց հագցրել են հիվանդա-

ցած մարդու շապիկը: Սակայն այսպիսի ճանապարհով արհես-

տական անընկալունակություն առաջացնելը շատ հաճախ վատ 

վախճան է ունեցել, որովհետև մարդիկ հիվանդացել են՝ վարակը 
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փոխանցելով առողջներին: 1796թ. Է.Ջենները եկավ այն եզրակա-

ցության, որ այն անձինք, որոնք հիվանդանում են կովի ծաղիկով, 

չեն հիվանդանում բնական ծաղիկով: Ըստ այս իրողության՝ նա 

առաջին անգամ կովի ծաղիկով պատվաստեց 8 տարեկան Ջեյմս 

Ֆիպսին, ապա նրան շփման մեջ դնելով ծաղիկով հիվանդի հետ՝ 

փաստեց, որ նա չվարակվեց: Այս մեթոդը լայնորեն տարածվեց և 

կոչվեց վակցինացիա: Հիվանդությունն իսպառ վերացնելու գործում 

ձեռք բերած նվաճումների համար մենք պարտական ենք Է.Ջենների 

վակցինային (Vacca-կով և Cina-ծաղիկ): Հետագայում կանխազգու-

շական պատվաստումներն ընդլայնվեցին մանրէաբանության և 

իմունաբանության զարգացմանը զուգընթաց: 1880թ. Լ.Պաստերը 

ստացավ հավերի խոլերայի մաքուր կուլտուրա, ապա այն պահ-

պանելով հարուցիչների համար անբարենպաստ պայմաններում՝ 

հասավ նրան, որ այդ հարուցիչները կորցրին իրենց ախտածին 

հատկությունները: Միաժամանակ պահպանելով իմունածնու-

թյունը՝ վերածվեցին մի պատվաստանյութի, որը կիրառելուց հետո 

հավերն այլևս չէին հիվանդանում խոլերայով: Լ.Պաստերի այս 

հանճարեղ հայտնագործությունը իմունաբանության զարգացման 

հիմքը դարձավ: 1881թ. Լ.Պաստերը նույն եղանակով հայտնաբերեց 

պատվաստանյութ սիբիրյան խոցի, իսկ 1885թ.՝ կատաղություն 

հիվանդության դեմ: Ճագարների գանգուղեղը երկար ժամանակ 

վարակելով կատաղության վիրուսով՝ նա ստացավ նոր որակի 

վիրուս, որն անվանեց «ֆիքս» վիրուս: Այս վիրուսով պատվաստում 

էին կատաղած կենդանիների կծելուց վնասված մարդկանց՝ 

առաջացնելով անընկալունակություն: «Ֆիքս» վիրուսից պատ-

րաստված պատվաստանյութը մինչ օրս օգտագուրծվում է կատա-

ղությունը կանխարգելելու համար: 

Հետագա տասնամյակներում՝ կանխազգուշական պատ-

վաստումների փորձագիտական և գիտական հիմնավորումից հե-

տո, ուսումնասիրություններ կատարվեցին հետպատվաստումային 

անընկալունակության տևողության, կրկնապատվաստումների 
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ժամկետի ճշտման ուղղությամբ, ինչպես նաև պատվաստումներից 

հետո առաջացած բարդությունների, պատվաստումների ցուցում-

ների և հակացուցումների, համակցված (մի քանի հիվանդություն-

ների դեմ) պատվաստանյութերի օգտագործման բնագավառում և 

այլն: 

 

Կանխազգուշական պատվաստումները կատարվում են 

պլանային և համաճարակաբանական ցուցումների առկայության 

դեպքում:  

Պլանային կանխազգուշական պատվաստումներ ՀՀ-ում 

կատարվում են դիֆթերիայի, կապույտ հազի, տուբերկուլոզի, 

պոլիոմիելիտի, փայտացման, հեպատիտ B-ի, կարմրուկի, 

կարմրախտի, խոզուկի, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա B (ՀԻԲ), ռոտա-

վիրուսային և պնևմոկոկային վարակների, մարդու պապիլոմա 

վիրուսի դեմ: Համաճարակաբանական ցուցումներով կանխազգու-

շական պատվաստումներ կատարվում են այն դեպքում, երբ այս 

կամ այն բնակավայրի ազգաբնակչությունը պաշտպանված չէ 

զանազան վարակիչ հիվանդություններից: Պլանային կանխարգե-

լիչ պատվաստումներն իրականացվում են բժշկական կազմակեր-

պություններում, որոնք իրավունք ունեն իրականացնելու երեխա-

ների, դեռահասների և մեծահասակների պատվաստումներ: Համա-

ճարակաբանական ցուցումով կանխարգելիչ պատվաստումներ 

իրականացվում են մանկական նախադպրոցական կազմակեր-

պությունների, հանրակրթական, հատուկ կրթական և այլ կազմա-

կերպությունների բուժկետերում` պահպանելով իրավական և 

մեթոդական փաստաթղթերի նորմերը: Անհրաժեշտության դեպ-

քում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագա-

վառի պետական լիազոր մարմնի որոշմամբ, համաձայնեցնելով 

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
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մարմինների հետ, կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականաց-

վում են աշխատավայրում և ուսումնական հաստատությունում 

պատվաստումային խմբերի միջոցով: Գյուղական, դժվարամատ-

չելի վայրերում, որտեղ չկան բժշկական հաստատություններ, 

ժամանակավոր պատվաստումային կետերում կանխարգելիչ 

պատվաստումներ իրականացնելու նպատակով մարզային մա-

կարդակի բժշկական կազմակերպությունները ստեղծում են 

արտագնա և կամ շարժական պատվաստումային խմբեր:  

Բժշկական կազմակերպություններում իմունականխար-

գելման կաբինետի և պատվաստումային խմբերի աշխատանքի 

նպատակը բոլոր հակածիններով պատվաստումներում բարձր 

ընդգրկվածության (նպատակային քանակակազմերի շրջանում 

95% և ավելի) ապահովումն է, ինչպես նաև կառավարելի վարակիչ 

հիվանդություններով հիվանդացության և մահացության նվազե-

ցումն է` կանխարգելիչ պատվաստումներ կազմակերպելու գործ-

ընթացում ժամանակակից մեթոդներ ներդնելու, բուժաշխատող-

ներին ուսուցանելու, բնակչության խորհրդատվության և իրազե-

կելու, հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի մոնիթո-

րինգի և դրանք կանխարգելելու միջոցով:  

Իմունականխարգելման կաբինետն աշխատում է բժշկական 

կազմակերպությունների մասնագետների, առողջապահական 

կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ: 

Կանխարգելիչ պատվաստումներ կատարում են բժշկական 

հակացուցումներ չունեցող անձանց վերջիններիս, ինչպես նաև 

անչափահասների կամ անգործունակ ճանաչված անձանց ծնող-

ների կամ օրինական ներկայացուցչի համաձայն լինելու դեպքում: 

Կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացնում է պատվաս-

տումների անվտանգությանը, կատարման տեխնիկային տիրա-

պետող և հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի ժամա-

նակ անհետաձգելի բժշկական օգնության ցուցաբերման վերա-

բերյալ ուսուցանված բուժանձնակազմը: 
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Կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացվում են ՀՀ 

կառավարության որոշմամբ հաստատված Պատվաստումների 

ազգային օրացույցով: Պատվաստումները չի թույլատրվում կա-

տարել օրացուցային ժամկետներից շուտ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ առկա է համաճարակաբանական ցուցում: Օրա-

ցույցից շեղումների դեպքում նույն պատվաստանյութի 2 դեղա-

չափերի միջև ընդմիջումը պետք է պահել առնվազն 4 շաբաթ: 

Առողջական վիճակով պայմանավորված՝ հակացուցումների դեպ-

քում պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես 

հետո: Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց պատ-

վաստումները կատարվում են ըստ հաշվառման վայրի:  
 

Կանխարգելիչ պատվաստումներից առաջ պատասխանա-

տու բուժաշխատողը տեսողական ստուգում է շշի կամ սրվակի 

ամբողջականությունը, ներարկվող պատրաստուկի արտաքին 

տեսքը, գույնը, պիտակը, ջերմաստիճանային ցուցիչի վիճակը: Շշի 

կամ սրվակի բացումը, լիոֆիլացված պատվաստանյութի վերա-

կանգնումն իրականացվում է հրահանգին համապատասխան` 

խստորեն պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները 

և սառցային շղթայի պահանջները: Միաժամանակյա մի քանի 

ներարկումների դեպքում յուրաքանչյուր պատվաստանյութ նե-

րարկվում է մարմնի տարբեր հատվածներում առանձին ներար-

կիչով՝ համաձայն պատվաստանյութերի կիրառման հրահանգի՝ 

պահպանելով տարբեր պատվաստանյութերի միջև 2,5 սմ հեռա-

վորություն: Պատվաստանյութի ներարկման տեղը մշակվում է 700 

սպիրտով կամ թորած ջրով (սպիրտի դեպքում սպասել մինչև 
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չորանալը): ԲՑԺ պատվաստումների դեպքում հականեխիչ միջոց չի 

օգտագործվում: Կանխարգելիչ պատվաստումները կատարվում են 

ինքնարգելափակվող ներարկիչներով: Պատվաստանյութը նե-

րարկվում է ըստ համապատասխան պատվաստանյութի կիրառ-

ման հրահանգում նշված դեղաչափի` պատվաստվողի պառկած 

կամ նստած վիճակում` ուշագնացության դեպքում վայր ընկնելուց 

խուսափելու համար:  

Պատվաստումից հետո պատվաստված անձը պետք է 

առնվազն 30 րոպե մնա բժշկական կազմակերպությունում: 

Պատվաստումներ վիրուսային հեպատիտ B-ի դեմ 

Վիրուսային հեպատիտ B-ի վակցինան տեսակով ռեկոմբի-

նանտ է, առաջին դեղաչափը ներարկվում է նորածիններին 

ծնվելուց հետո 0-24 ժամվա ընթացքում, որոնք ծնվել են 2000 գրամ 

և ավելի քաշով: Նորածինների հեպատիտ B-ի դեմ պատվաս-

տումներն իրականացվում են աջ ազդրի առաջադրսային մակե-

րեսին 0,5 մլ միջմկանային: Հետագայում այն իրականցվում է 

ԱԿԴՓ-ՀԻԲ-ՎՀԲ կամ ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-ՀԻԲ-ԻՊՊ համակցված պատ-

վաստանյութերով: 

Պատվաստումներ տուբերկուլոզի դեմ 

Կատարվում է նորածիններին մեկ դեղաչափ ծնվելուց հետո 

0-48 ժամվա ընթացքում: Պատվաստանյութը ներմուծվում է միայն 

ներմաշկային ձախ բազկի վերին հատվածում 0,05մլ դեղաչափով: 

ԲՑԺ-ն կենդանի վակցինա է, պատվաստումը կատարվում է մինչև 

12 ամսական երեխաներին: 8 շաբաթականից մեծ երեխաներին 

ԲՑԺ պատվաստումից առաջ կատարվում է տուբերկուլինային 

մաշկային փորձ: ԲՑԺ պատվաստումից 2–ից մի քանի շաբաթ անց 

ներարկման տեղում առաջանում է պապուլա (5 մմ տրամագծով), 

որը հետագայում վերածվում է փոքր խոցի և մի քանի ամսից 

ձևավորվում է սպի (2-5 մմ): 

 

  



116 |  

 

Պատվաստումներ կապույտ հազի դեմ 

Պատվաստումներն իրականացվում են սպանված վակցի-

նայով` 6 շաբաթ ընդմիջումներով (առաջին դեղաչափը` 6 շաբա-

թականում, երկրորդը` 12 շաբաթականում, երրորդը` 18 շաբաթա-

կանում) եռանվագ: Պատվաստումներն իրականացվում են ԱԿԴՓ-

ՀԻԲ-ՎՀԲ պատվաստանյութով ազդրի վերին առաջադրսային 

հատվածում միջմկանային 0,5 մլ դեղաչափով: Չորրորդ դեղաչափը 

կատարվում է ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-ՀԻԲ-ԻՊՊ բաղադրիչ պարունակող հա-

մակցված պատվաստանյութով 18 ամսականում: Կապույտ հազի 

բաղադրիչ պարունակող պատվաստանյութով պատվաստման 

ենթակա են 6 շաբաթականից մինչև 6 տարեկան երեխաները: 

Պատվաստումներ դիֆթերիայի և փայտացման դեմ 

Պատվաստումներն իրականացվում են դիֆթերիայի և փայ-

տացման անատոքսիններով ԱԿԴՓ-ՀԻԲ-ՎՀԲ կամ ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-

ՀԻԲ-ԻՊՊ համակցված պատվաստանյութերով 6 շաբաթականից 

մինչև 6 տարեկան: 6 տարեկանը լրացած և մեծ տարիքի անձանց 

(15-16, 26-30, 36-40, 46-50 և 56-60 տարեկաններին), ինչպես նաև 

վերջին 10 տարում չպատվաստվածներին պատվաստումներն 

իրականացվում են ԱԴՓ-Մ պատվաստանյութով: 

Պատվաստումներ հեմոֆիլուս ինֆլուենզա B վարակի դեմ  

Հեմոֆիլուս ինֆլուենզա B տիպի վարակի դեմ պատվաստ-

ման ենթակա են 6 շաբաթականից մինչև 6 տարեկան երեխաները: 

Պատվաստումներն իրականացվում են աջ ազդրի վերին առա-

ջադրսային հատվածում ԱԿԴՓ-ՀԻԲ-ՎՀԲ, ԱԿԴՓ-ՀԻԲ-ՎՀԲ-ԻՊՊ 

կամ ՀԻԲ քիմիական վակցինա պարունակող այլ պատվաս-

տանյութով 0,5 մլ դեղաչափով միջմկանային: 

Պատվաստումներ պոլիոմիելիտի դեմ բերանային պատվաս-

տանյութով 

Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են 

կենդանի բերանային երկվալենտ պատվաստանյութով (1-ին և 3-րդ 

շճատիպով): Պատվաստանյութի դեղաչափը սահմանվում է` հա-
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մաձայն ուղեկցող հրահանգի: Պատվաստումներն իրականացվում 

են 6 շաբաթ ընդմիջումներով (առաջին դեղաչափը 6 շաբա-

թականում, երկրորդը` 12 շաբաթականում, երրորդը` 18 շաբաթա-

կանում) եռանվագ: Չորրորդ դեղաչափը կատարվում է 6 տարե-

կանում: Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումները համակցվում են 

օրացուցային մյուս պատվաստումների հետ: 

Պատվաստում պոլիոմիելիտի դեմ ինակտիվացված պատ-

վաստանյութով 

Ինակտիվացված պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումը (1-ին, 

2-րդ, 3-րդ շճատիպեր) իրականացվում է 24 շաբաթականում 

ներարկման ճանապարհով, միանվագ: Պատվաստանյութի դեղա-

չափը սահմանվում է՝ համաձայն ուղեկցող հրահանգի՝ 0,5 մլ 

միջմկանային, ձախ ազդրի առաջադրսային մակերեսին: Ինակտի-

վացված պոլիոմիելիտի պատվաստումները կատարվում են նաև 

ինակտիվացված պոլիոմիելիտի բաղադրիչ պարունակող հա-

մակցված այլ պատվաստանյութով: Գործող օրացույցի համաձայն՝ 

այն իրականցվում է հեքսավալենտ պատվաստանյութով 18 

ամսականում: 

Պատվաստումներ ռոտավիրուսային վարակի դեմ 

Ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումներն իրա-

կանացվում են կենդանի բերանային պատվաստանյութով: Պատ-

վաստումներն իրականացվում են երկնվագ` առաջին դեղաչափը` 

6 շաբաթականում, երկրորդը` 12 շաբաթականում: 15 շաբաթա-

կանից մեծ երեխաներն այլևս ենթակա չեն ռոտավիրուսային 

առաջին դեղաչափով պատվաստման (հետևաբար այլևս չեն 

ստանա ռոտավիրուսային պատվաստումներ): 32 շաբաթականից 

մեծ երեխաները ենթակա չեն ռոտավիրուսային երկրորդ դեղա-

չափով պատվաստման: 

Պատվաստումներ պնևմակոկային վարակների դեմ 

Պնևմակոկային պատվաստումներն իրականացվում են 

ձախ ազդրի վերին առաջադրսային հատվածում միջմկանային, 0,5 
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մլ դեղաչափով: Պատվաստումներն իրականացվում են եռանվագ՝ 

6 շաբաթ ընդմիջումներով: Պնևմակոկային պատվաստումներ 

միանվագ իրականացվում են նաև նախազորակոչային և զորա-

կոչային տարիքի անձանց շրջանում: 

Պատվաստումներ կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարա-

կային պարօտիտի դեմ 

Կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային պարօտիտի 

դեմ պատվաստումները կատարվում են համակցված կենդանի 

պատվաստանյութով (կարմրուկ, կարմրախտ և համաճարակային 

պարօտիտ` ԿԿԽ): Կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային 

պարօտիտի դեմ պատվաստման ենթակա են 12 ամսական երե-

խաները: Երկրորդ դեղաչափը կատարվում է 6 տարեկանում: 

Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքում պատվաստման 

ենթակա են այն անձինք, որոնք չունեն 2 դեղաչափ կարմրուկի, 

կարմրախտի և համաճարակային պարօտիտի դեմ պատվաստում: 

Կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային պարօտիտի դեմ 

պատվաստանյութը ներարկվում է ենթամաշկային, բազկի դելտ-

այաձև մկանի դրսային մակերեսին 0,5 մլ դեղաչափով: 

Պատվաստումներ մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ 

Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստում-

ներն իրականացվում են սրածայր կանդիլոմաները (գորտնուկ-

ները), արգանդի վզիկի քաղցկեղը կանխարգելելու նպատակով: 

Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումներն 

իրականացվում են 13 տարեկան աղջիկներին: Պատվաստումները 

կատարվում են 2 դեղաչափով՝ պահպանելով 2 դեղաչափերի միջև 

առնվազն 6 ամիս ընդմիջում: 

Պատվաստումներ մենինգակոկի դեմ 

Մենինգակոկի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են 

նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց, միանվագ, 

բազկի դելտայաձև մկանի շրջանում, 0,5 մլ ենթամաշկային կամ 

միջմկանային՝ ըստ պատվաստանյութի ցուցումների: 
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Պատվաստումներ տուլարեմիայի դեմ 

Տուլարեմիայի դեմ պատվաստումը կատարվում է նախազո-

րակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց: Տուլարեմիայի դեմ 

պատվաստումը կատարվում է ներմաշկային ներարկման կամ 

վերմաշկային սկարիֆիկացիոն մեթոդով: Պատվաստումից 20-30 

օր հետո պատվաստանյութն ապահովում է մինչև 5 տարի տևողու-

թյամբ անընկալունակություն: Կրկնապատվաստումը, ըստ ցու-

ցումների, կատարվում է 5 տարի հետո: 

Պատվաստումներ վիրուսային հեպատիտ А-ի դեմ 

Պատվաստումները կատարվում են նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիքի անձանց, աջ ազդրի վերին երրորդականում 

միջմկանային ճանապարհով (2 դեղաչափ՝ 0,5 մլ, երկրորդ դեղա-

չափը առնվազն 6 ամիս ընդմիջումով, 18 տարին լրացածներին՝ 1,0 

մլ միանվագ): Պատվաստանյութի պաշտպանիչ հատկությունները 

սկսվում են պատվաստումից 14 օր հետո: Հեպատիտ А-ի դեմ 

երկարատև անընկալունակություն ապահովելու համար խոր-

հուրդ է տրվում լրացուցիչ բուստեր դեղաչափի ներմուծում առա-

ջին դեղաչափից 6-12 ամիս հետո: Բուստեր դեղաչափն ապահո-

վում է մինչև 20 տարի տևողությամբ անընկալունակություն: 
 

 

 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 

իմունիզացիայի ծրագրի համաձայն՝ ՈՉ ՄԻ ԵՐԵԽԱ առանց լուրջ 

հիմնավորումների ՉՊԵՏՔ Է ԱԶԱՏՎԻ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻՑ, 

որոնց առավելությունները զգալիորեն գերազանցում են եզակի 

հետպատվաստումային բարդությունները և պաշտպանում են թե՛ 

երեխային, թե՛ հասարակությանը վտանգավոր վարակիչ հիվան-

դություններից: 
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1. Առավելագույն ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (95%-ից ոչ պակաս): 

2. Սառցե շղթայի ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ: 

3. Համաճարակաբանական ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ: 
 

• ճիշտ ժամկետային ընդգրկում, 

• երեխաների ճիշտ հաշվառում նոյեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսներին, 

• պլանավորում, 

• պատվաստման հրավեր-----պատվաստում-----

հսկողություն, 

• պատվաստումների միջև եղած նվազագույն 

ժամանակահատվածը՝ 1 ամիս, 

• սառցե շղթայի պահպանում, 

• պատվաստանյութերի օգտագործման ժամկետների 

իմացություն, 

• պատվաստման ճիշտ տեխնիկա, 

• հակաշոկային թերապիայի անհրաժեշտ հավաքածու 

(ադրենալին կամ էպինեֆրին, պրեդնիզոլոն և այլն), 

• տեղամասի ինֆեկցիոն քարտեզի իմացություն, 

• հետպատվաստումային ռեակցիաների և բարդությունների 

ժամանակին արձանագրում և հաղորդագրում: 

 

Ստորև ներկայացվում է ՀՀ կանխարգելիչ պատվաստումների 

ազգային օրացույցում ներառված պատվաստանյութերի ցանկը 

(աղյուսակ 2): 
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Աղյուսակ 2 

ՀՀ կանխարգելիչ պատվաստումների ազգային օրացույցում 

ներառված պատվաստանյութերի ցանկը 

Պատվաստանյութի 

անվանումը 
Հակածնի բնութագիրը 

ԲՑԺ  տուբերկուլոզի դեմ պատվաստանյութ  

ՎՀԲ հեպատիտ B-ի դեմ պատվաստանյութ 

ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-ՀԻԲ  

դիֆթերիայի, ամբողջական բջջային 

կապույտ հազի, փայտացման, հեպատիտ  

B-ի և հեմոֆիլուսային B վարակի դեմ 

համակցված հնգավալենտ (հինգ բաղադրիչ) 

պատվաստանյութ  

ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-ՀԻԲ-ԻՊՊ 

դիֆթերիայի, ամբողջական բջջային 

կապույտ հազի, փայտացման, հեպատիտ  

B-ի, հեմոֆիլուսային B վարակի և 

պոլիոմիելիտի դեմ համակցված 

վեցավալենտ (վեց բաղադրիչ) 

պատվաստանյութ 

ՕՊՊ 
պոլիոմիելիտի օրալ (բերանային) 

պատվաստանյութ 

ԻՊՊ 
պոլիոմիելիտի ինակտիվացված 

(ներարկման) պատվաստանյութ 

ՄՊՎ 
մարդու պապիլոմավիրուսային 

վարակի դեմ պատվաստանյութ 

ԿԿԽ 
կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի 

դեմ համակցված պատվաստանյութ 

ԱԴՓ-Մ 
դիֆթերիայի և փայտացման դեմ 

պատվաստանյութ 
 

Չպատվաստված երեխաների համար կազմվում է անհատա-

կան պատվաստումների օրացույց: 

ՀՀ կանխարգելիչ պատվաստումների ազգային օրացույցը 

պատվաստանյութերի տեսակներով և դրանց կատարման ժամ-

կետներով ներկայացված է աղյուսակ 3-ում: 
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Աղյուսակ 3 

ՀՀ-ում կանխարգելիչ պատվաստումների ազգային օրացույց 
 

Պատվաստմա

ն ժամկետը 

Պատվաստման 

անվանումը 

Դեղաչափ և ներմուծման 

վայրը 

Ներմուծման 

եղանակը 

ծնվելուց հետո 

0-24 ժամվա 

ընթացքում 

ՎՀԲ 
0,5 մլ, ազդրի դրսային 

մակերես 
միջմկանային 

ծնվելուց հետո 

0-48 ժամվա 

ընթացքում 

ԲՑԺ 
0,05 մլ, ձախ բազկի 

վերին 1/3 
ներմաշկային 

6 

շաբաթական  

ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-

ՀԻԲ-ԻՊՊ-1, 

ռոտավիրուսայ

ին -1  

 

պնևմոկոկային 

-1 

0,5 մլ, ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես, 

1մլ, բերանային 

0,5 մլ, ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

միջմկանային 

 

բերանային 

 

միջմկանային 

12 

շաբաթական  

ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-

ՀԻԲ-ԻՊՊ-2, 

 

ռոտավիրուսայ

ին -2 

 

պնևմոկոկային 

-2 

0,5 մլ, ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես, 

1մլ , բերանային 

0,5 մլ ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

միջմկանային 

 

բերանային 

 

միջմկանային 

18 

շաբաթական  

ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-

ՀԻԲ-ԻՊՊ-3, 

 

պնևմոկոկային 

-3 

0,5 մլ, ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես, 

0,5 մլ, ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

միջմկանային 

 

միջմկանային 

12 ամսական ԿԿԽ-1 
0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

ենթամաշկայի

ն 

18 ամսական ԱԿԴՓ-ԻՊՊ 
0,5 մլ, ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես, 

միջմկանային 

 

6 տարեկան ԱԿԴՓ-ԻՊՊ 

0,5 մլ, բազկի կամ ազդրի 

վերին 1/3 դրսային 

մակերես 

միջմկանային 

 

6 տարեկան ԿԿԽ -2 
0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

ենթամաշկայի

ն 
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13 տարեկան 

ՄՊՎ  

երկրորդ 

դեղաչափը վեց 

ամիս անց 

0,5 մլ, բազկի վերին 

երրորդական դրսային 

մակերես 

միջմկանային 

15-16 

տարեկան  
ԱԿԴՓ 

0,5 մլ բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 

15-16 

տարեկան  

ՎՀԱ-1 

0,5 մլ բազկի կամ ազդրի 

վերին 1/3 դրսային 

մակերես 

միջմկանային 

ՎՀԱ-2 

/առաջին 

դեղաչափից 6 

ամիս 

Հետո/ 

0,5 մլ,  բազկի կամ 

ազդրի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

միջմկանային 

15-16 

տարեկան  

Պնևմակոկային  
(13- վալենտ, 

կոնյուգացված) 

0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 

15-16 

տարեկան  

Մենինգակոկայ

ին 
(քառավալենտ 

կոնյուգացված) 

0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 

15-16 

տարեկան 

 

ԿԿԽ 

(երկու 

դեղաչափի 

բացակայությա

ն դեպքում) 

0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 

ենթամաշկայի

ն 

17 տարեկան  
Տուլարեմիայի 

դեմ 

բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
վերմաշկային 

26-30 

տարեկան 

այնուհետև 

յուրաքանչյուր 

10 տարին մեկ 

ԱԴՓ-Մ-1 
0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 

36-40 

տարեկան 
ԱԴՓ-Մ-2 

0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 

46-50 

տարեկան 
ԱԴՓ-Մ-3 

0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 

56-60 և ավելի 

տարեկան.....  
ԱԴՓ-Մ-4 

0,5 մլ, բազկի վերին 1/3 

դրսային մակերես 
միջմկանային 
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Պատվաստումների միակ բացարձակ հակացուցումը անա-

ֆիլաքսիան է տվյալ պատվաստանյութի նախորդ ներարկումից 

հետո: 

Պատվաստումների ժամանակավոր հակացուցումները՝ 

1.  կապույտ հազի բաղադրիչ պարունակող համակցված 

պատվաստանյութերի դեպքում՝ էնցեֆալոպաթիա նախորդ 

պատվաստումից հետո 7 օրվա ընթացքում, 

2. վարակիչ և մարմնական հիվանդությունների սուր շրջանը,  

3.  ձեռքբերովի իմունապակասուրդներ (ՁԻԱՀ, տարբեր 

ուռուցքներ, իմունոդեպրեսիվ, հորմոնային կամ 

ճառագայթային բուժում), չարորակ 

նորագոյացությունները, 

4. բնածին կամ ձեռքբերովի իմունապակասուրդային 

վիճակները՝ հասատաված լաբորատոր կամ կլինիկական 

հետազոտություններով՝ կենդանի պատվաստանյութերի 

համար, 

5.  նորածնի քաշը՝ 2000գ-ից ցածր: 
 

 

Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքը (ՀԱԴ) օրգա-

նիզմի պատասխան ռեակցիան է ներմուծված պատվաստանյութի 

նկատմամբ: Դա բժշկական վիճակ է, որն առաջանում է պատվաս-

տումից հետո կամ ենթադրվում է, որ առաջացել է պատվաստման 

հետևանքով և առաջացնում է անհանգստություն: Եզակի դեպ-

քերում իմունակենսաբանական պատրաստուկները, մասնավո-

րապես պատվաստանյութերը կարող են հետպատվաստումային 

անբարեհաջող ծանր դեպքերի պատճառ դառնալ: Դրանք հետ-

պատվաստումային ժամանակահատվածում առաջացած առողջա-

կան վիճակի խանգարումներ են, որոնք բնորոշ չեն սովորական 

պատվաստումային գործընթացին և ապացուցված կամ ակնհայտ 
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պատճառահետևանքային կապ ունեն պատվաստման հետ (անա-

ֆիլակտիկ շոկ, Գիյեն-Բարեի համախտանիշ, ցնցումներ, թրոմբո-

ցիտոպենիկ ծիրանացան և այլն): 

ՀԱԴ-երի հիմնական պատճառներն են՝ 

1) հակացուցումների ոչ ճիշտ վարումը, 

2) ծրագրային, համակարգային սխալները, մասնավորապես` 

ա.  անորակ պատվաստանյութի կիրառումը, 

բ. պատվաստանյութերի տեղափոխման և պահպանման 

պայմանների խախտումը, 

գ.  իմունականխարգելման գործընթացին 

պատվաստանյութերի նախապատրաստման խախտումը, 

ներարկման տեխնիկայի խախտումը, 

դ.  բաց սրվակների պահպանման ժամկետների խախտումը, 

ե.  պատվաստանյութի ներմուծվող դեղաչափի խախտումը, 

զ.  անհատական ռեակցիան տվյալ պատվաստանյութի կամ 

նրա որևէ բաղադրիչների նկատմամբ, 

3) այլ հիվանդության համընկնումը հետպատվաստումային 

շրջանին, 

4) որոշ դեպքերում ՀԱԴ-ի առաջացման պատճառները կարող են 

անհայտ լինել: 

Բոլոր հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերը 

լինում են՝ ընդհանուր՝ ջերմության բարձրացում, թուլություն, 

գլխացավ, անհանգստություն, տեղային՝ ցավ, հիպերեմիա և 

այտուց ներմուծման տեղում:  

Հետպատվաստումային թեթև անբարեհաջող դեպքը օրգա-

նիզմի կողմից սպասվող վիճակ է՝ ի պատասխան պատվաստանյու-

թի ներմուծման: Հետպատվաստումային ծանր անբարեհաջող 

դեպքը պատվաստման հետևանքով առաջացած առողջության 

լուրջ, անցանկալի խանգարումն է (անաֆիլակտիկ շոկ, ցնցումներ, 

թրոմբոցիտոպենիկ ծիրանացան, սուր թորշոմած կաթվածահա-

րություն, մենինգոէնցեֆալիտ և այլն): 
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Ծանր (լուրջ) ՀԱԴ-երի դեպքում՝ 

1) անձինք ենթակա են բուժման, 

2) անձանց (ծնողներին) տրվում է անհրաժեշտ տեղեկություն 

հնարավոր ծանր վիճակների և անհապաղ բուժօգնության 

դիմելու մասին, 

3) տրվում է շտապ հաղորդում և իրականացվում է ՀԱԴ-ի 

պատճառահետևանքային կապի գնահատում և հետազո-

տություն: 
 

 

Սառցե շղթան այն համակարգն է, որն ապահովում է պատ-

վաստանյութերի պահպանման և փոխադրման անհրաժեշտ պայ-

մանները՝ սկսած պատվաստանյութեր արտադրող գործարանից 

մինչև պատվաստվողը: 

Սառցե շղթան իմունականխարգելման հիմնական բանաձևե-

րից մեկն է, քանի որ պատվաստանյութերը, որոնք պահպանվում են 

անբարենպաստ ջերմային ռեժիմի պայմաններում, կարող են 

կորցնել իրենց իմունածին ակտիվությունը: 

Սառցե շղթան ներառում է՝ 

• սառնարանային սարքավորումներ պատվաստանյութերի 

պահպանման և փոխադրման համար (սառնարաններ, սառ-

ցե խցիկներ, թերմոկոնտեյներներ, ջերմաչափեր, սառցե 

պայուսակներ), 

• հատուկ պատրաստվածության բժշկական անձնակազմ, 

որն առնչվում է պատվաստանյութերին, 

• ջերմային ռեժիմի պահպանման հսկողության համակարգ՝ 

ցուցիչներ (ինդիկատորներ): 

Բոլոր պատվաստանյութերի պահպանման և փոխադրման 

բարենպաստ ջերմային ռեժիմը +2°C - +8°C-ն է: 

Կան ջերմային և սառցե ինդիկատորներ, որոնք ցույց են տա-

լիս, թե ենթարկվե՞լ են արդյոք պատվաստանյութերը +8°C-ից բարձր 
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կամ +2°C-ից ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությանը: Կան պատվաս-

տանյութեր, որոնց ինդիկատորները տեղադրված են սրվակների 

վրա (պոլիոմիելիտ, կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ, վիրուսային 

հեպատիտ B): 

Վակցինայի սրվակի վրայի ինդիկատորը շրջագիծ է՝ ներսում 

ոչ մեծ քառակուսիով: Այն լինում է անմիջապես պիտակի կամ 

վակցինայի սրվակի կափարիչի վրա։ Ինդիկատորը պարունակում 

է լուսազգայուն, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ, գույնն 

աստիճանաբար փոխող բաղադրամաս: 

Ինչպե՞ս գնահատել սրվակի վրայի ինդիկատորի ցուցում-

ները: 

Ներքին քառակուսին ավելի լուսավոր է, քան արտաքին 

շրջագիծը:  

Վակցինայի սրվակի վրայի ջերմային ինդիկատորը բուժաշ-

խատողին հնարավորություն է տալիս որոշելու, թե վակցինան են-

թարկվե՞լ է արդյոք բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությանը։ 

Անկախ վակցինայի վրա եղող ինդիկատորի ցուցումից, եթե 

պատվաստանյութը ժամկետանց է, այն չի կարելի օգտագործել: 
 

 

Համաճարակաբանական հսկողության համակարգը ներա-

ռում է պատվաստումների գրանցման հիմնական փաստաթղթերի 

համակագված վարում, ամփոփ հաշվետվական ձևաթղթերի 

լրացում, պլանային պատվաստումների իրականացման գործըն-

թացի մոնիթորինգ: Իրականացվում է նաև կառավարելի վարակիչ 

հիվանդությունների հաշվետվությունների, պատվաստումներում 

ընդգրկվածության, ընդգրկվածության կորստի մակարդակի, ինչ-

պես նաև կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդա-

ցության մակարդակների գնահատում, ամփոփ տվյալների հիման 

վրա վերլուծության իրականացում` խնդիրները հայտնաբերելու և 



128 |  

 

դրանք վերացնելուն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ 

մշակելու նպատակով:  

Դեպքը մի շարք համընդհանուր կիրառվող չափանիշ է, որը 

հնարավորություն է տալիս որոշելու, թե արդյոք տվյալ անհատին 

վերագրվո՞ւմ է որոշակի հիվանդություն, վնասված կամ առողջա-

կան այլ խնդիր: Դեպքի սահմանումը հիմնավոր քայլ է վերահըսկ-

ման համակարգը զարգացնելու գործում: Վերահսկողության 

սահմանումների անհրաժեշտությունը պետք է համաձայնեցվի և 

համապատասխանի առկա հնարավորություններին և տեղեկութ-

յուններին: 

Դեպքերի սահմանումները համաճարակաբանության մեջ 

կիրառվում են տարբեր նպատակներով, այդ թվում` հաշվետու հի-

վանդությունների, հիվանդությունները, բռնկումները և համաճա-

րակաբանական հետազոտությունները վերահսկելու համար: Դեպ-

քերի սահմանման նպատակը կարող է տարբեր լինել` պայմանա-

վորված այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ հաղորդման կամ 

տվյալների հավաքագրման մեթոդները, անձնակազմի կրթական 

մակարդակը, փորձի առկայությունը և տեղեկատվության կիրա-

ռումը:  

Դեպքի սահմանումը հնարավորություն է տալիս համընդ-

հանուր դասակարգում ստեղծելու, համեմատություն կատարելու 

աշխարհագրական տարբեր տարածաշրջանների միջև ժամանակի 

ընթացքում, նաև հիվանդության միանման նշաններ և ախտա-

նիշներ ունեցողների դասակարգումը խմբավորելու համար:  

Քանի որ վերահսկումն իրականացվում է ժամանակի և տարա-

ծության մեջ, ուստի անհրաժեշտ է կանոնավոր խմբավորել հիվանդ 

անձանց, որը հիմք կդառնա բռնկումները համեմատելու և բացա-

հայտելու համար: Այդ պատճաով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 
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դեպք նկարագրել ճշտորեն, որպեսզի հնարավորության դեպքում 

վերահսկման տվյալները ստանդարտացվեն: 

Վերահսկողությամբ և բռնկմամբ պայմանավորված դեպքերի 

սահմանումների ընդհանուր նպատակը միանման չափանիշներ 

կիրառելն է՝ հիվանդներին ճիշտ դասակարգելու համար: Սակայն 

գործնականում նրանք որոշ չափով տարբեր են: Որպեսզի վե-

րահսկողության տվյալները հնարավոր լինի համեմատել տեղի և 

ժամանակի կտրվածքով, վերահսկման դեպքերի սահմանումները 

պետք է հնարավորինս ընդգրկեն աշխարհագրական շրջանը և 

փոփոխվեն միայն լավ կշռադատվելուց հետո: Եթե դեպքերի սահ-

մանումները զգալի փոփոխության ենթարկվեին տարեցտարի, 

ապա դրանց քանակը կլիներ շատ ավելի մեծ կամ շատ ավելի փոքր, 

որը կհանգեցներ տվյալ հիվանդության համաճարակաբանության 

սխալ ընկալմանը:  

Բռնկման ժամանակ դեպքերի սահմանումները կիրառվում 

են փոքր-ինչ այլ պատճառով: Անգամ եթե հայտնի է բռնկման 

պատճառային գործոնը, կան մի շարք պատճառներ, երբ չենք ցան-

կանա կիրառել վերահսկման դեպքի սահմանումը (եթե բռնկման 

պատճառը հաշվետու հիվանդություն է): 

• Հնարավոր է, որ իրականում չստացվի կիրառել դեպքի սահ-

մանման լաբորատոր բաղադրիչը՝ հետազոտության ենթար-

կելով բոլորին, եթե հետազոտության ենթակա մարդկանց 

քանակը չափազանց մեծ է (հետազոտությունը շատ ծախ-

սատար է), շատ ժամանակատար է: 

• Հաճախ բռնկմանը նախորդում է հիվանդության դեպքերի 

որոշակի քանակ: Այդ նախորդող դեպքերը բացառելու համար 

բռնկման դեպքի սահմանումը պետք է տեղեկություններ 

ընդգրկի հարուցչի հետ շփման ժամանակի, վայրի մասին այն 

պահից, երբ դրանք հայտնի են դառնում և հաստատվում են:  

• Բռնկման ուսումնասիրմանը զուգահեռ դեպքի սահմանումը 

դառնում է ավելի հստակ: Օրինակ՝ եթե սկզբում ընդգրկված 
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են տվյալ քաղաքի` միանման ախտանիշներ ունեցող բոլոր 

բնակիչները, ապա դեպքի սահմանումը հստակեցնելուց հե-

տո կընդգրկվեն մարդիկ, որոնք ճաշել են նույն ռեստորանում: 

• Վերահսկման և բռնկման դեպքի սահմանումների միջև ամե-

նակարևոր տարբերությունը նրանց կիրառման նշանա-

կությունն է: Վերահսկողության տվյալներն օգտագործվում են 

վերահսկողության համակարգի կողմից հավաքագրված 

հիվանդության բոլոր այլ դեպքերի հետ համեմատելու հա-

մար: Բռնկման դեպքերի սահմանումները ծառայում են 

բռնկմամբ պայմանավորված դեպքերի ճանաչմանը և չեն 

կարող համեմատվել վերահսկման տվյալների հետ, եթե 

կլինիկական և լաբորատոր չափանիշները շատ են տարբեր-

վում:  

Դեպքերի սահմանումները սովորաբար չորս բաժիններից են 

բաղկացած՝ դեպքի տարբերակման համար անհրաժեշտ կլինի-

կական, համաճարակաբանական և լաբորատոր բաղադրիչներից: 

Այնուհետև ներկայացվում են կլինիկական, համաճարակաբա-

նական և լաբորատոր փաստերի հիման վրա դեպքերը՝ որպես 

կասկածելի, հավանական կամ հաստատված դասակարգելու հա-

մար անհրաժեշտ հրահանգներ: Կլինիկական հատվածը հաճախ 

ներառում է հիվանդության հակիրճ նկարագրությունը, ներառյալ 

ախտանշանները, զարգացումն ու տևողությունը: Նկարագրության 

մեջ զետեղված են այն փաստերը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ 

հիվանդությունը նման հիվանդություններից տարբերակելու հա-

մար: Հնարավորության դեպքում նշվում են ախտանշաններ, որոնք 

կարող են օգնել այլ հիվանդությունները բացառելու հարցում:  

Համաճարակաբանական չափանիշները սովորաբար սահ-

մանում են որոշակի հիվանդության հետ առկա ընդունելի 

համաճարակաբանական կապը:  

Լաբորատոր չափանիշները՝ առկա լաբորատոր հետազո-

տությունների քանակի ավելացմամբ, ինչպես նաև մարդկանց՝ 
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որպես հիվանդ կամ առողջ դասակարգելու վերջիններիս կարո-

ղությամբ պայմանավորված՝ դեպքի սահմանման լաբորատոր բա-

ղադրիչը պետք է նշի ընդունելի լաբորատոր հետազոտություն: 

Սովորաբար դա ախտորոշիչ հուսալիությամբ հետազոտություն է, 

որը կիրառելի է դեպքի սահմանումն ընդունող տարածքում: 

Հետազոտությունը նշելուց զատ կարևոր է նաև սահմանել դրական 

և բացասական արդյունքները:  

Կլինիկական, համաճարակաբանական և լաբորատոր արդ-

յունքների հիման վրա դեպքը դասակարգվում է որպես կասկածելի, 

հավանական կամ հաստատված: Սովորաբար բուժսպասարկման 

ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված հաշվետվութ-

յունները բավարար տեղեկություններ չեն պարունակում դեպքը 

դասակարգելու համար, և համաճարակաբանները պետք է կապ 

հաստատեն վեջիններիս հետ՝ լրացուցիչ կլինիկական և լաբորա-

տոր տվյալներ ստանալու համար: Համաճարակաբանը (կամ բուժ-

քույրը), պայմանավորված հիվանդությամբ և համայնքով, կհետա-

զոտի դեպքը հեռախոսով կամ տնային այցելությամբ՝ համաճա-

րակաբանական տեղեկություններ հավաքագրելու և անհրաժեշտ 

վերահսկման միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով: 

Դեպքի վերաբերյալ բոլոր առկա տեղեկությունները հավա-

քագրելուց հետո պետք է կիրառել դեպքի սահմանումը՝ որպես 

կասկածելի, հավանական կամ հաստատված: Եթե դրանք հսկողու-

թյան դեպքեր են, ապա դրանց մասին հաղորդվում է պաշտոնական 

վիճակագրության մեջ: Նշենք, որ պաշտոնական վիճակագրության 

մեջ սովորաբար կասկածելի դեպքերը չեն հաղորդվում, հաղորդ-

վում են միայն հավանական և հաստատված դեպքերը: Բռնկում-

ների ժամանակ էլ վերլուծություններում սովորաբար կիրառվում 

են միայն հավանական և հաստատված դեպքերը: Այնուամենայնիվ, 

շատ կարևոր է հավաքագրել և մուտքագրել տվյալներ կասկածելի 

դեպքերի վերաբերյալ, քանի որ լրացուցիչ տեղեկությունների 
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արդյունքում դեպքի կարգավիճակը կարող է փոխվել հավանա-

կանի կամ հաստատվածի: 

Մեր հանրապետությունում մշակվել և կիրառվում են տարբեր 

դեպքերի սահմանումներ այնպիսի հիվանդությունների նկատ-

մամբ, ինչպիսիք են՝ պոլիոմիելիտը, սուր թորշոմած կաթվածա-

հարությունները, կարմրուկը, կարմրախտը, դիֆթերիան և այլն: 

Դեպքերի սահմանման եռաստիճան համակարգի առաջին 

աստիճանը կասկածելին է: Այս աստիճանն ամենազգայունն է և 

պարունակում է նախնական կլինիկական տեղեկություններ, ինչ-

պիսիք են՝ կասկածելի հիվանդությանն առնչվող նշանները և 

ախտանշանները: Բացի այդ, կարևոր է բացահայտել այնպիսի 

նշաններ և ախտանշաններ, որոնք օգնում են տարբերակելու տվյալ 

հիվանդությունը մյուսներից (տարբերակիչ /դիֆերենցիալ/ ախտո-

րոշում): 

Սա հաճախ դրդում է մի շարք գործողությունների, ինչպի-

սիք են՝ նմուշների հավաքումը լաբորատոր հետազոտության 

համար և դեպքի զեկուցումը հսկողության համակարգում:  

Դեպքերի սահմանման եռաստիճան համակարգի 2-րդ 

աստիճանը հավանական դեպքն է: Այն հաճախ պարունակում է 

համաճարակաբանական կապող օղակ: Այս նպատակով համաճա-

րակաբանական կապը կարող է սահմանվել որպես հաստատված 

դեպքին նախկինում առնչված շփում: Հաստատված դեպքի հետ 

շփումը կարող է իրականանալ կա´մ անհատից անհատ եղա-

նակով, կա´մ էլ ընդհանուր վարակի աղբյուրի հետ շփվելիս: Համա-

ճարակաբանական կապի օրինակ է այն, որ բրուցելոզի 2 դեպքերը 

կարող են պայմանավորված լինել ընդհանուր գործոնով, օրինակ` 

կաթով: 

Համաճարակաբանական կապի փոխարեն կարող են 

կիրառվել պաթոգնոմոնիկ նշաններ և ախտանշաններ: Սրանք այն 

նշաններն ու ախտանշաններն են, որոնք այնքան բնորոշ են 

հիվանդությանը, որ դրանց միջոցով կարելի է իրականացնել 
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ախտորոշում: Օրինակ՝ կարմրուկի դեպքում պաթոգնոմոնիկ են 

Կոպլիկի-Ֆիլատովի բծերը (այտի լորձաթաղանթի վրա, 1-ին և 2-րդ 

վերին աղորիքների դիմաց): 

Մեկ այլ տարբերակ, թե ինչպես կարող եք կարդալ այս 

հավանական սահմանումը. համաճարակաբանական կապ և նախ-

նական լաբորատոր հետազոտությունների դրական արդունքներ 

կամ պաթոգնոմոնիկ նշաններ ու ախտանշաններ և նախնական 

լաբորատոր հետազոտությունների դրական արդունքներ: 

Դեպքի եռաստիճան սահմանման վերջին աստիճանը հաս-

տատվածն է: Այս աստիճանը սովորաբար ախտորոշվում է նմուշով, 

որի ընդունված լաբորատոր հետազոտության արդյունքում 

ստացվել է հիվանդության առկայության վերաբերյալ դրական 

պատասխան և բոլոր կասկածելի ու հավանական աստիճանների 

ճանաչման չափանիշներով: Այս փուլում դեպքը սովորաբար դի-

տարկվում է որպես հաստատված և կարող է հիմք լինել հետա-

զոտության ընթացքում այլ դեպքերի հետ համեմատելու համար: 
 

 

Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարա-

կը (ԲՄՎ) բժշկական օգնության և սպասարկման դիմած անձի 

բժշկական օգնության և սպասարկման (բուժում, բժշկական 

միջամտություններ և այլն) ընթացքում կամ դրանից հետո՝ գաղտնի 

շրջանին համապատասխան ժամանակահատվածում, ի հայտ 

եկած վարակն է, որը բացակայել է նրա՝ բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն ընդունվելու 

կամ ոչ բժշկական կազմակերպությունում ծառայություն (կոսմե-

տոլոգիական ծառայություն, մատնահարդարում, ոտնահարդա-

րում, դաջվածք և այլն) ստանալու պահին կամ դրանից առաջ, 

ինչպես նաև անձնակազմի շրջանում ցանկացած վարակիչ հիվան-

դություն, որը նա ձեռք է բերել մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում:  



134 |  

 

Վարակը գնահատվում է որպես բժշկական միջամտութ-

յուններով պայմանավորված հետևյալ դեպքերում՝ 

1) եթե այն տեղի է ունենում բժշկական կազմակերպությունում, 

սակայն դրսևորվում է դուրս գրելուց հետո՝ վարակիչ հիվան-

դությանը բնորոշ գաղտնի շրջանին համապատասխան 

ժամկետներում, 

2) առաջանում և դրսևորվում է բժշկական կազմակերպութ-

յունում, 

3) առաջանում է բուժանձնակազմի շրջանում՝ մասնագիտական 

պարտականություններ կատարելիս: 

Վարակների դասին չեն պատկանում այն դեպքերը, երբ 

վարակումը կատարվում է հետևյալ դեպքերում.  

1) Վարակը կամ վարակի բարդությունն առկա է եղել արդեն 

հիվանդի հոսպիտալացման պահին, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ նոր ախտածին մանրէի հայտնաբերումը կամ կլինիկական 

ախտանշանների բնույթի փոփոխությունը թույլ է տալիս բարձր 

հավանականությամբ կասկածի տակ առնելու նոր վարակի ձեռք 

բերելը:  

2) Նորածնի օրգանիզմում վարակը զարգանում և դառնում է 

ակնհայտ անմիջապես ծնվելուց հետո, ընդ որում, եթե հայտնի կամ 

ապացուցված է, որ վարակումը կատարվել է ծննդաբերական 

ուղիներով անցնելիս, տրանսպլացենտար (ընկերքի միջոցով) (օրի-

նակ՝ ջրծաղիկ, հերպես սիմպլեքս, տոքսոպլազմոզ, կարմրախտ, 

ցիտոմեգալովիրուսային վարակ և սիֆիլիս):  

ԲՄՎ-ն առողջապահության առաջնային խնդիրներից մեկն 

է: Այն պատճառում է տնտեսական մեծ վնաս` պայմանավորված 

լրացուցիչ ծախսերով, որոնք ստացիոնարում հիվանդի լինելու 

ժամանակահատվածը երկարեցնելու, լաբորատոր քննության և 

բուժման հետևանք են: ԲՄՎ-ները պատճառում են նաև սոցիալա-

կան վնաս, որը վերաբերում է տուժածի առողջության վտանգմանը` 

ընդհուպ հաշմանադամություն որոշ նոզոլոգիական տեսակների 
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դեպքում, ինչպես նաև մահացու ելք: ԱՀԿ-ի տվյալների համաձայն՝ 

ԲՄՎ-ով հոսպիտալացված հիվանդների մահացության ցուցանիշը 

10 անգամ գերազանցում է առանց ԲՄՎ-ի մարդկանց ցուցանիշը: 

ԲՄՎ կանխարգելման ռազմավարությունն ու մոտեցումը ենթադ-

րում են համապատասխան գիտելիքների առկայություն բժշկական 

համալսարանների բուժական, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ-

ների ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների շրջանում:  

Բժշկության տարբեր ենթաճյուղերի զարգացման ժամանա-

կակից փուլը բնորոշվում է որոշակի միտումով` պայմանավորված 

ԲՄՎ-ի հաճախացմամբ, որը բարդացնում է վիրաբուժական հի-

վանդների հետվիրահատական բուժման ընթացքը, նորածինների 

նեոնատալ, ծննդկանների հետծննդյան շրջանը, ինչպես նաև տար-

բեր մասնագիտացման բուժհաստատությունների հիվանդների 

մարմնական հիվանդությունները: Սրանց պատճառները, անշուշտ, 

պայմանավորված են բժշկության առաջընթացով, ախտորոշման և 

բուժման ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ, քիմիապատ-

րաստուկների լայն օգտագործմամբ (առաջին հերթին` իմունոդեպ-

րեսանտներ), ժողովրդագրական փոփոխություններով, գիտատեխ-

նիկական հեղաշրջման այլ ձեռքբերումներով: Հակաբիոտիկների և 

հականեխիչների կիրառումը ոչ միայն չլուծեց ԲՄՎ-ի դեմ պայքարի 

խնդիրը, այլև բժշկության մեջ առաջացրեց մի շարք նոր, բարդ 

խնդիրներ: Դրանցից են՝ բուժհաստատություններում դեղամի-

ջոցների հանդեպ կայուն հարուցիչների կուտակումն ու տարա-

ծումը, դիսբակտերիոզի զարգացումը և յաթրոգեն բնույթի այլ 

խնդիրներ:  

Այս բարդ գործընթացների հետևանքը ներհիվանդանոցային 

վարակի դեպքերի աճն է: Ներկայումս զարգացած երկրներում 

հոսպիտալացված հիվանդների 5-12%-ի շրջանում զարգանում է 

ԲՄՎ, իսկ 4-7%-ի դեպքում դրանք մահվան հիմնական պատճառն 

են: ԲՄՎ-ի միայն մի տեսակից` սեպսիսից, ամեն տարի ԱՄՆ-ում 

մահանում են ավելի շատ հիվանդներ, քան գրանցված 32 վարակիչ 
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հիվանդություններից միասին վերցրած: Անհրաժեշտ է նշել, որ մոտ 

200 տեսակի պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմներ ունակ 

են մեծ դեր կատարելու ներհիվանդանոցային հիվանդացության 

ձևավորման մեջ:  

Էթիոլոգիան: ԲՄՎ-ի հիմնական հարուցիչ են «հոսպիտա-

լային շտամները», որոնք առանձնանում են հիվանդանոցում 

կիրառվող հակամանրէային նյութերի նկատմամբ խիստ կայունու-

թյամբ, հետևաբար ավելի ագրեսիվ հատկություններով: Մանրէա-

բանական հետազոտության տվյալները հնարավորություն են տվել 

բացահայտելու վերջին տարիներին ԲՄՎ-ի պատճառագիտական 

կառուցվածքում առկա էական փոփոխությունները: Հիվանդանոց-

ներում, որպես ԲՄՎ-ի պատճառագիտական գործոն, մեծ նշանա-

կություն ունի S. aureus-ի բազմակի դեղակայուն հոսպիտալային 

շտամներով (МRSA-մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ) 

պայմանավորված վարակը: Ներկայումս ԲՄՎ-ի պատճառա-

գիտության մեջ մեծ դեր ունեն նաև ստաֆիլոկոկի կոագուլազա-

բացասական շտամները, որոնք շատ արագ կայունություն են ձեռք 

բերում հակամանրէային միջոցների նկատմամբ: Աստիճանաբար 

աճում է ԲՄՎ-ի տեսակարար կշիռը՝ պայմանավորված գրամբա-

ցասական բակտերիաներով (էշերիխիա, կապտաթարախածին 

ցուպիկ, կլեբսիելլա, պրոտեուս և այլն): ԲՄՎ-ի պատճառներում 

ապացուցվել է 23 նոր տեսակի պայմանական-ախտածին միկրոօր-

գանիզմների դերը, որոնք պատկանում են Enterobacteriales 

(Escherichia, Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, 

Yersinia, Edwardsiella ցեղերը), Pseudomonadaceae (Pseudomonas 

ցեղը), Moraxellaceae (Acinetobacter ցեղը) ընտանիքներին: Այս 

մանրէները բավականին արագ ձեռք են բերում կայունություն 

կարբոպենեմների նկատմամբ: Անառարկելի է նաև Candida 

տեսակի սնկերի և սպորագոյացնող մանրէի՝ Cl. Difficile-ի աճող 

դերը ԲՄՎ-ի պատճառներում: Հիվանդանոցային պայմաններում 

որպես վարակի հարուցիչ կարող են հանդես գալ նաև դասական 
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վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները, որոնցից հատկապես 

մեծ նշանակություն ունեն վիրուսային հեպատիտներ B-ի, C-ի 

հարուցիչները, ՄԻԱՎ-ը, ռոտավիրուսները, նորովիրուսները և 

այլն: 

Միկրոօրգանիզմների կայունությունը հակամանրէային 

միջոցների հանդեպ լինում է առաջնային (բնածին) և երկրորդային 

(ձեռքբերովի): Վերջինս երբեմն ի հայտ է գալիս մանրէների և 

ակտիվ նյութերի բազմակի շփումներից հետո` ադապտացիայի, 

առաջնային զգայուն միկրոօրգանիզմների մուտացիայի, դրանց 

սելեկցիայի (քրոմոսոմային կայունություն), ռեկոմբինացիայի 

(քրոմոսոմային կայունություն), կայունության, պլազմիդների տե-

ղափոխության (արտաքրոմոսոմային կայունություն) հետևանքով: 

Քիմիապրեպարատների հանդեպ միկրոօրգանզիմների կայունու-

թյուն ապահովող պլազմիդները հիմնականում փոխանցվում են 

միևնույն տեսակի բակտերիաների միջև, բայց կարող են փոխանց-

վել նաև այլ տեսակների միջև: Հարուցիչների կայունության 

երևույթը ոչ միայն հակաբիոտիկների, այլև ախտահանիչ նյութերի 

նկատմամբ բացասաբար է անդրադառնում կանխարգելիչ միջո-

ցառումների արդյունավետությանը և հանգեցնում է ԲՄՎ-ի հա-

մաճարակային պրոցեսի ինտենսիվ զարգացմանը: Ախտահանիչ 

նյութերի նկատմամբ կայուն շտամների ձևավորումը կարող է 

պայմանավորված լինել կենսաքիմիական և գենետիկական մեխա-

նիզմներով: Ներկայումս նկարագրված են ախտահանիչների 

նկատմամբ կայունության զարգացման դեպքեր գրամդրական և 

գրամբացասական միկրոօրգանիզմների լայն սպեկտրի դեպքում, 

օրինակ` չորրորդային ամոնիումային միացությունների նկատ-

մամբ S. aureus-ի և կոագուլազա-բացասական ստաֆիլոկոկերի 

կայունությունը, կամ P. аeruginosa-ի կայունությունը քլորհեքսի-

դինի, ֆուրացիլինի, չորրորդային ամոնիումային միացությունների 

և քլոր պարունակող որոշ միացությունների նկատմամբ: Վերջին 

տարիներին ակտիվորեն քննարկվում է ախտահանիչների և 
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հակաբիոտիկների նկատմամբ համակցված կայունության զար-

գացման հնարավորությունը: Թերևս համակցված կայունության 

առաջացումը կարելի է բացատրել միկրոբային բջիջների թիրախ-

ների հակաբիոտիկի և ախտահանիչ նյութի ազդեցության նմանու-

թյամբ: Ամենուրեք նկատվում է նաև հականեխիչների նկատմամբ 

կայունության ավելացում:  

ԲՄՎ-ի համաճարակային պրոցեսի դրսևորումները տարբեր 

ուղղվածության հիվանդանոցներում որոշվում են միկրոէկոլոգիա-

կան միջավայրի առանձնահատկություններով, որոնք ձևավորվում 

են հիվանդանոցային պայմաններում: Միկրոէկոլոգիական պայ-

մանների առանձնահատկությունները պայմանավորված են` 1) 

ախտաբանական գործընթացի առաջնային տեղակայմամբ, որը 

պայմանավորված է բուժհասատության մասնագիտական ուղղվա-

ծությամբ, 2) արտածին և ներծին վարակների հաճախակա-

նությամբ և տեսակարար կշռով, 3) առաջատար պատճառագի-

տական գործոններով, հոսպիտալային շտամների ձևավորման 

բնույթով և հնարավորությամբ, 4) բուժական-ախտորոշիչ գործըն-

թացի առանձնահատկություններով: 

Ըստ ախտաբանական պրոցեսի տեղակայման՝ ԲՄՎ-ի 

խմբերն են. 

 Կենտրոնական և ծայրամասային անոթների կաթետերի-

զացիայով պայմանավորված արյան հունի վարակներ՝ 12-

25% հաճախականությամբ: Կաթետերներն անոթում տե-

ղադրվում են հեղուկը և դեղերը ներմուծելու համար, սա-

կայն երկարատև օգտագործումը կարող է հանգեցնել արյան 

շրջանառության լուրջ վարակների, որոնք խեղված առող-

ջության և խնամքի ծախսերի ավելացման պատճառ են: 

Հիմնական հարուցիչը կոագուլազա-բացասական ստաֆի-

լոկոկերն են: 

 Միզային կաթետերիզացիայով պայմանավորված՝ միզուղի-

ների վարակներ. կաթետերիզացված դեպքերի մոտ 12%-ն 
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են: Հիմնականում ներծին միկրոֆլորայի ակտիվացման 

արդյունք են, կարող են առաջացնել օրխիտ, էպիդիդիմիտ, 

պրոստատիտ, ցիստիտ, պիելոնեֆրիտ և այլն: Հիմնական 

հարուցիչները գրամբացասականների խումբն է, հատ-

կապես աղիքային ցուպիկը: 

 Վիրաբուժական միջամտությամբ պայմանավորված՝ վեր-

քային վարակներ առաջանում են 2–5% դեպքերում, հիմնա-

կան հարուցիչը Staphylococcus aureus-ն է: 

 Վենտիլյացիոն թոքաբորբ. նոզոկոմիալ թոքաբորբ է, որն 

առաջանում է թոքերի արհեստական շնչառական օժան-

դակություն ստացող հիվանդների 9-27%-ի դեպքում: Այն 

սովորաբար զարգանում է 48 ժամվա ընթացքում: Նոզոկո-

միալ թոքաբորբի 80%-ից ավելին պայմանավորված է 

կապտաթարախածին ցուպիկով:  

Վարակի աղբյուր: ԲՄՎ-ի աղբյուր են բուժանձնակազմը, 

հիվանդները, հազվադեպ՝ այցելուները: Ստաֆիլոկոկային վարակ-

ների տարածման մեջ յուրահատուկ նշանակություն ունի քթի 

խոռոչում ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ կրող բժշկական անձնակազմը: 

Ստաֆիլոկոկային վարակների տարածման դեպքում շատ հեղի-

նակների կարծիքով առաջնային նշանակություն են ստանում 

մշտական և ռեզիդենտ վարակակիրները: Վարակակիրների հա-

մաճարակաբանական վտանգավորությունը որոշվում է ստաֆի-

լոկոկերի՝ արտաքին աշխարհ արտազատմամբ և պայմանա-

վորված է քթի լորձաթաղանթում դրանց խտությամբ: Համաճարա-

կաբանական առումով առավել վտանգավոր են ոսկեգույն ստաֆի-

լոկոկերի պոլիռեզիստենտ շտամների (MRSA) կրողները:  

Նվազ վտանգավոր չեն նաև այն հիվանդները, որոնք արդեն 

իսկ գաղութայնացված են դեղակայուն մանրէներով, նրանց վաղ 

հայտնաբերումը, մեկուսացումը և էթիոտրոպ ճիշտ բուժումը մեծ 

նշանակություն ունեն ԲՄՎ-ի կանխարգելման առումով: 
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Այցելության ընթացակարգը ճիշտ պահպանելու դեպքում 

բուժհաստատության այցելուները վարակի աղբյուր լինելու առու-

մով գրեթե անվտանգ են: 

Փոխանցաման մեխանիզմ:  Յուրաքանչյուր ախտածին միկ-

րոօրգանիզմ տարածվում է փոխանցման բնական մեխանիզմ-

ներով, որոնք ապահովում են դրա՝ որպես կենսաբանական 

տեսակի պահպանումը բնության մեջ: ԲՄՎ-ի տարածումն ապա-

հովում են հարուցիչների փոխանցման բազմաթիվ մեխանիզմներ: 

Հիվանդանոցներում բնական փոխանցման մեխանիզմներից 

առավել ինտենսիվորեն իրականացվում է օդակաթիլայինը: Այն 

պայմանավորում է շնչառական համակարգի որոշ հիվանդութ-

յունների (գրիպի և սուր շնչառական այլ վարակների, ստաֆիլո-

կոկային, ստրեպտոկոկային վարակների) տարածման և բռնկում-

ների առաջացման հավանականությունը: 

Փոխանցման կոնտակտային մեխանիզմը հիվանդների 

խնամքի իրերի, բուժանձնակազմի ձեռքերի, բժշկական գործիք-

ների և այլնի միջոցով կարևորվում է գրամբացասական բակտե-

րիաների, վիրուսների, ստաֆիլոկոկային, նաև որոշ աղիքային 

վարակների փոխանցման դեպքում: 

Ֆեկալ-օրալ փոխանցման մեխանիզմով առավելապես փո-

խանցվում են վիրուսային և բակտերիային բնույթի աղիքային 

վարակները: 

Փոխանցման տրանսմիսիվ մեխանիզմը հիվանդանոցներում 

գրեթե չի իրագործվում: 

Փոխանցման արտիֆիցիալ մեխանիզմը կարող է իրակա-

նացվել ինհալացիոն (թոքերի արհեստական շնչառություն, ինտու-

բացիա), էնտերալ (ֆիբրոգաստրոդուոդենոսկոպիա, էնտերալ 

սնուցում) և պարէնտերալ ուղիներով (ինվազիվ բուժական և 

ախտորոշիչ միջամտություններ): 

Հիվանդանոցներում առավել վտանգավոր է պարէնտերալ 

փոխանցման ուղին, որը կարող է իրականացվել ինվազիվ բուժա-
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կան և ախտորոշիչ հետևյալ միջամտությունների ընթացքում՝ 

արհեստական արյան շրջանառության սարքավորումների օգտա-

գործում, թոքերի արհեստական շնչառություն, ինտուբացիա, 

արյան անոթների, միզուղիների կաթետերիզացիա, վիրահատու-

թյուն, պունկցիա, օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաս-

տում, արյան և դրա բաղադրիչների փոխներարկում, բաղարկված 

դեղորայքային լուծույթների կիրառում, օրգանների և հյուսվածք-

ների բիոպսիա, էնդոսկոպիա (բրոնխոսկոպիա, տրախեոսկոպիա, 

գաստրոսկոպիա, ցիստոսկոպիա), ձեռքով հետազոտություն 

(հեշտոցային, ռեկտալ), արյան նմուշառում, ներարկումներ և այլն: 

Պարէնտերալ փոխանցման ուղու տրանսֆուզիոն տարբե-

րակը հանգեցնում է հիվանդությունների ծանր ընթացքի, քանի որ 

հարուցչի միանգամից մեծ քանակը ներթափանցվում է հիվան-

դությամբ արդեն իսկ թուլացած օրգանիզմ: Արյան փոխներարկ-

մամբ հնարավոր է վարակվել հեպատիտներ B-ով, C-ով, D-ով, 

ՄԻԱՎ վարակով, ցիտոմեգալովիրուսով, սիֆիլիսով, լիստերիոզով, 

տոքսոպլազմոզով, հերպեսով, մալարիայով: 

Տրանսֆուզիոն վարակումը չի սահմանափակվում արյան մեջ 

առկա հարուցիչների փոխանցմամբ: Վերջին տարիներին բժշկա-

կան գրականության մեջ նոր տերմին է գործածվում` «դեղորայ-

քային վարակ»: Այս դեպքում խոսքը մարդու օրգանիզմ վարակիչ 

հիվանդությունների հարուցիչներով բաղարկված դեղորայքի 

ներարկման մասին է: Բաղարկված դեղամիջոցներում հայտնա-

բերվել են մանրէների և սնկերի գրեթե բոլոր համակարգային 

խմբերի ներկայացուցիչները: Առավել հաճախ դեղամիջոցներից 

անջատված միկրոօրգանիզմներից են էնտերոբակտերիաները, 

պսևդոմոնադները, ստաֆիլոկոկերը, սպորագոյացնող բակտերիա-

ների որոշ տեսակներ, խմորանման և բորբոսային սնկերը: 

Վարակման իրական վտանգ առկա է նաև ախտորոշիչ 

միջամտությունների դեպքում (պունկցիա, արյան նմուշառում, 

բրոնխոսկոպիա, գաստրոսկոպիա, ցիստոսկոպիա), քանի որ 
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օպտիկական սարքավորումների շատ տեսակների ախտահանումը 

մեծ դժվարություններ է առաջացնում: Վարակումը հնարավոր է 

նաև ինտուբացիայի, կաթետերացման, ստոմատոլոգիական 

միջամտությունների ժամանակ: 

ԲՄՎ-ի փոխանցման կոնտակտային մեխանիզմն իրակա-

նացվում է ուղղակի և անուղղակի կոնտակտի միջոցով, որի 

դեպքում փոխանցման գործոն են դառնում բուժանձնակազմի 

ձեռքերը և բժշկական նշանակության իրերը: 

Ձեռքերի հիգիենան ԲՄՎ-ի կանխարգելման հիմնական միջո-

ցառումներից մեկն է, որի դեպքում, պայմանավորված տարբե-

րակով, հեռացվում է մաշկի տրանզիտոր կամ նաև ռեզիդենտ 

միկրոֆլորան: Կա ձեռքերի հիգիենայի 3 հիմնական տարբերակ՝ 

առօրյա, հիգիենիկ (հակամանրէային օճառով լվացում և մշակում 

հիգիենիկ մշակման համար նախատեսված մաշկային հականե-

խիչով) և վիրաբուժական (հիգիենիկ մշակում + հականեխիչի 

կիրառում, որը ցուցված է վիրաբուժական մշակման համար): 

Բժշկական նշանակության իրերի դասակարգումը և 

մշակումը տե´ս «Ախտահանում» բաժնում:  

Այսպիսով, ԲՄՎ-ի առաջացման և տարածման պատճառների 

վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս կատարելու հետևյալ 

եզրահանգումները. 

1. Հակաբիոտիկների և քիմիաթերապևտիկ միջոցների 

չհիմնավորված լայն, երբեմն անվերահսկելի օգտագործումը 

նպաստում է դեղակայուն միկրոօրգանիզմների ձևավորմանը: 

2. Հիվանդների շրջանում վարակի «ռիսկի խմբերն» ավե-

լանում են՝ 

• ծանր հիվանդներ, ում կյանքի որակը հնարավոր էր 

բարելավել ժամանակակից բժշկության ձեռքբերումների 

շնորհիվ, 

• տարեց հիվանդների ավելացում, որն արտացոլում է 

բնակչության տարիքային կազմի փոփոխությունները, 
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• ծայրահեղ ցածր քաշով նորածիններ, որոնց անցյալում 

հազվադեպ էր հնարավոր փրկել: 

3. Բուժօգնության հնարավորությունների աճը մեծացնում է 

բուժկանխարգելիչ հաստատություններում վարակիչ հիվանդութ-

յունների հարուցիչների ներկրման և շրջանառության հավանակա-

նությունը: Դրանք ներառում են՝ 

• խոշոր հիվանդանոցային համալիրների ստեղծումը՝ առանձ-

նահատուկ էկոլոգիայով, դրանց կառուցման ճարտարապե-

տական պլանավորման որոշակի թերությունները, 

• բժշկական օգնության դիմելիության բարձրացումը, առող-

ջության նկատմամբ մարդկանց ավելի ուշադիր վերաբերմունքը, 

բժշկական անձնակազմի հետ շփումների քանակի կտրուկ աճը, 

• ախտորոշման և բուժման առավել բարդ մեթոդների կիրառումը, 

մանրակրկիտ ախտահանման և մանրէազերծման անհրաժեշ-

տությունը, 

• հարուցիչների փոխանցման բնական մեխանիզմների և 

ուղիների, հատկապես օդակաթիլայինի և կենցաղ-կոնտակ-

տայինի ակտիվացումը հիվանդների և բժշկական անձնակազմի 

սերտ շփման դեպքում, 

• ինվազիվ միջամտությունների կիրառման ընդլայնումը, որոնք 

հանգեցնում են վարակիչ գործոնի համար նոր «մուտքի դռների» 

ստեղծմանը, 

• հիվանդանոցներում սանիտարահիգիենիկ և հակահամա-

ճարակային ռեժիմների խախտումը, հակահամաճարակային 

միջոցառումների բարելավման գործընթացի դանդաղումը՝ այդ 

գործընթացին մանրէների հարմարվողականության զարգաց-

ման արագության համեմատ: 

4. Սոցիալ-սուբյեկտիվ պատճառներ՝ 

• անձնակազմի անտեղյակությունը բաժանմունքի համա-

ճարակային իրավիճակին, 
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• աշխատակազմի կողմից սանիտարահիգիենիկ և հակա-

համաճարակային միջոցառումների թերի կատարումը, 

• որոշ բուժաշխատողների դրական վերաբերմունքի բացա-

կայությունը հիվանդանոցային հիգիենայի ոլորտի 

գիտելիքների և հմտությունների նկատմամբ: 

ԲՄՎ-ն զարգանում է յուրահատուկ հիվանդանոցային միջա-

վայրում և պայմանավորված է ռիսկի գործոններով: Ռիսկի գործոն-

ներն ուղղակի կամ անուղղակի պատճառներ են, որոնք հանգեց-

նում են վարակների առաջացմանը և տարածմանը: Դիտարկենք 

ԲՄՎ-ի զարգացման ռիսկի գործոնները, որոնք լինում են ներծին և 

արտածին: Ներծին կամ հիվանդով պայմանավորված գործոններից 

են տարիքը, հիմնական հիվանդության ծանրությունը և տևողու-

թյունը, ճարպակալումը, սննդի անբավարարության հետևանք-

ները՝ հիպոպրոտեինեմիան, անեմիան, հիպովիտամինոզը, շաքա-

րային դիաբետը կամ էնդոկրին այլ ախտաբանության առկա-

յությունը, անընկալունակությունն ընկճող հիվանդությունները 

կամ բուժման մեթոդները՝ ստերոիդ հորմոնների, ցիտոտոքսիկ 

դեղամիջոցների, իմունոդեպրեսանտների կիրառումը, այլ վարակ-

ների առկայությունը, մաշկի հիվանդությունները և այլն:  

Արտածին կամ բուժական-ախտորոշիչ պրոցեսի և արտաքին 

միջավայրով պայմանավորված ռիսկի գործոններից են՝  

• նախավիրահատական գործոնները (երկարատև նախավի-

րահատական շրջանը, վիրահատական դաշտի սափրումը, 

ոչ ադեկվատ հակաբիոտիկականխարգելումը), 

• վիրաբուժական գործոնները (վիրաբուժական միջամտութ-

յան բնույթը, գործողության տևողությունը և տրավմատիզմը, 

աշխատանքային օրվա ընթացքում վիրահատությունների 

իրականացման հերթականությունը, վիրակապությունների 

տեխնիկան և որակը, կարանյութի տեսակը, մաշկի ոչ 

բավարար մշակումը, շտապ վիրահատությունը, պրոթեզա-

վորումը, իմպլանտացիան, երկարատև վիրահատությունը, 
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դրենաժների օգտագործումը, ախտահանման վատ տեխնի-

կան, հյուսվածքների տրավմատիզմը, վերքերի անբավա-

րար դրենավորումը, շնչափողաբրոնխային ծառի վնասված-

քը, էլեկտրոկոագուլյացիայի չափազանց շատ օգտագոր-

ծումը, անսպասելի աղտոտումը),  

• արտաքին միջավայրի գործոնները՝ անհամապատասխան 

արտահագուստը, վիրահատարանում մեծ ակտիվությունը, 

բաղարկված հականեխիչները, անբավարար օդափո-

խությունը, ախտահանման և մանրէազերծման գործընթացի 

խախտումները,  

• հետվիրահատական շրջանի ընթացքը՝ անձնակազմի որա-

կավորումը և առողջական վիճակը, միկրոօրգանիզմների 

բազմադեղակայուն շտամների կրելիությունը: 

ԲՄՎ-ի համաճարակաբանական հսկողությունը 

ԲՄՎ-ի համաճարակաբանական հսկողությունը ԲՄՎ-ի համա-

ճարակային պրոցեսի շարժընթացի մշտադիտարկման համակարգ 

է, որը ներառում է դրանց տարածման վրա ազդող գործոններն ու 

պայմանները, հսկողության և կանխարգելման գիտականորեն 

հիմնավորված համակարգի զարգացման համար ստացված 

տեղեկատվության հավաքումը և վերլուծությունը: Համաճարա-

կաբանական հսկողությունն ապահովում է տեղեկատվության 

հավաքագրումը և վերլուծությունը` կառավարման որոշումներ 

կայացնելու համար: 

Համաճարակաբանական վերահսկողության նպատակ-

ները. 

• Տրամադրել ԲՄՎ-ի համաճարակային իրավիճակի մասին 

օբյեկտիվ եզրակացություն առողջապահական հաստա-

տությունում և նրա ստորաբաժանումներում, և դրա հիման 

վրա զարգացնել գիտականորեն հիմնավորված առաջար-

կություններ ԲՄՎ-ի վերահսկման վերաբերյալ: 
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• Ժամանակին որսալ համաճարակային պրոցեսի միտում-

ները, ԲՄՎ-ի պատճառագիտության փոփոխությունները, 

հայտնաբերել ռիսկի գործոնները՝ վերահսկողության միջո-

ցառումների և կանխարգելման գործող համակարգում 

արագորեն ճշգրտումներ կատարելու համար: 

• Նպաստել կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջո-

ցառումների բարելավմանը: 

Վերջերս համաճարակաբանական հսկողության կազմա-

կերպմամբ ԲՄՎ-ի վերահսկման և կանխարգելման միջոցառում-

ներով բուժկանխարգելիչ հաստատություններում զբաղվում են 

կլինիկական համաճարակաբանները: Համաճարակաբանական 

վերահսկողություն ընդհանուր առմամբ իրականացվում է հիվան-

դանոցում և ներառում է տվյալների հավաքագրում բոլոր բաժին-

ների հիվանդների և ԲՄՎ-ի բոլոր տեսակների վերաբերյալ: 

Միևնույն ժամանակ ԲՄՎ կարող է հայտնաբերվել ոչ միայն 

հիվանդանոցում, այլև դուրս գրվելուց հետո: Միայն կլինիցիստ-

ների ներգրավվածությամբ իրականացված համաճարակաբանա-

կան հետազոտությունը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր 

կոնկրետ դեպքում որոշելու՝ արդյոք վարակը ներհիվանդանո-

ցայի՞ն է, թե՞ ոչ: 

ԲՄՎ-ի համաճարակաբանական հսկողությունը ներառում է 

հետևյալ հիմնական չափորոշիչները՝ 

1.   ԲՄՎ-ի գրանցում և հաշվառում, 

2.   հիվանդացության համաճարակաբանական վերլուծություն՝ 

ըստ ախտաբանական պրոցեսի տեղակայման, հարուցիչների,  

3.   մահացության վերլուծություն, 

4.   բժշկական անձնակազմի հիվանդացության վերլուծություն, 

5.   բժշկական անձնակազմի շրջանում համաճարակաբանական 

նշանակություն ունեցող միկրոօրգանիզմների 

վարակակրության հայտնաբերում, 

6.   հոսպիտալային շտամների տեսակային կազմի որոշում, 
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7.   հիվանդներից, մահացածներից, բժշկական անձնակազմից, 

շրջակա միջավայրի տարրերից անջատված 

միկրոօրգանիզմների կենսաբանական հատկությունների 

որոշում, 

8.   հակաբիոտիկների, հականեխիչների և ախտահանիչների 

նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունության շրջանակի 

որոշում, 

9.   բժշկական գործիքների մանրէազերծման արդյունավետության 

մանրէաբանական վերահսկողություն, դեղային լուծույթների և 

այլնի, շրջակա միջավայրի տարրերի սանիտարական և 

մանրէաբանական ուսումնասիրություններ, 

10. բուժկանխարգելիչ հաստատությունում սանիտարահիգիենիկ և 

հակահամաճարակային ռեժիմների մշտադիտարկում, 

11. ռիսկի խմբի հայտնաբերում, 

12. ռիսկի գործոնների բացահայտում, 

13. համաճարակաբանական իրավիճակի բարդացման 

նախանշանների հայտնաբերում, 

14. համաճարակային իրավիճակի գնահատում, 

15. իրականացվող գործունեության արդյունավետության 

գնահատում, 

16. կանխատեսում, 

17. ԲՄՎ-ի դեպքերի բացահայտում, 

18. բժշկական թափոնների վերահսկողություն: 
 

ԲՄՎ-ի հայտնաբերման ակտիվ և պասիվ մեթոդները 

Պասիվ մեթոդը հիմնված է հիվանդանոցի համաճարակա-

բանին բժիշկների և բուժքույրերի կողմից ԲՄՎ դեպքերի վերա-

բերյալ կամավոր տեղեկատվություն հաղորդելու վրա: Ստացված 

տվյալները սովորաբար հնարավորություն չեն տալիս պատկերա-

ցում կազմելու նոզոկոմիալ վարակի իրական տարածվածության 

վերաբերյալ: 
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Ակտիվ մեթոդն անհամեմատ ավելի արդյունավետ է: Այն 

ենթադրում է կանոնավոր շփում բժիշկների, հիվանդասենյակային 

և միջամտություն իրականացնող բուժքույրերի հետ, կոլեգիալ 

հարաբերություններ հիվանդանոցի բժշկական անձնակազմի, 

ավագ բուժքրոջ, հիվանդանոցի վարչակազմի հետ: 

Քանի որ ներկայումս ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ մի 

շարք այլ երկրներում, հիվանդների հոսպիտալացման տևողութ-

յունը կրճատելու միտում կա, ուստի այն հիվանդները, որոնք ԲՄՎ-

ի դրսևորումներ ունեն դուրս գրվելուց հետո, պետք է դիմեն 

բժշկական օգնության՝ ըստ բնակության վայրի: Այս առումով 

կարևոր է լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ այլ հաստատութ-

յուններից` պոլիկլինիկաներից, կանանց կոնսուլտացիաներից, 

վիրաբուժական, գինեկոլոգիական բաժանմունքներից, մանկական 

հիվանդանոցներից: ԲՄՎ-ի հայտնաբերման ակտիվ և պասիվ 

մեթոդներով ստացված տվյալները հնարավորություն են տալիս 

ավելի օբյեկտիվ գնահատելու ԲՄՎ-ով պայմանավորված իրա-

վիճակը (հաշվառում և գրանցում):  
 

 

ԲՄՎ-ի գրանցումը և հաշվառումը 

Համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգի 

հիմքը ԲՄՎ-ի յուրաքանչյուր դեպքի գրանցումն ու հաշվառումն է, 

ինչպես նաև դրա վերաբերյալ ժամանակին գործառական տեղե-

կատվությունը՝ համապատասխան մակարդակներով: Այսօր ՀՀ 

բժշկական և կանխարգելիչ բոլոր հաստատություններում ներդրվել 

է ԲՄՎ-ի գրանցման և հաշվառման միասնական համակարգ, որով 

գնահատվում է տիրող իրավիճակը: 
 

 

Մարդու տարբեր խոռոչների և մաշկային ծածկույթների 

դիսբակտերիոզները ժամանակակից բժշկության արդիական 

խնդիրներից մեկն են: Հետազոտություններն այս ոլորտում անց-
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կացվում են ավելի քան 100 տարի, սակայն դրանք դեռևս շատ հեռու 

են վերջնական լինելուց: Խնդիրներն առնչվում են ինչպես մարդու 

բնական միկրոֆլորայի կազմին, այնպես էլ ախտանիշների հա-

մալիրներին (հնարավոր է նաև առանձին նոզոլոգիաներին), որոնք 

ի հայտ են գալիս միկրոֆլորայի բնական կազմի խախտումների 

դեպքում: Մեր կարծիքով, բնական միկրոֆլորայի քանակական և 

որակական կազմը չի կարող միջինացվել մարդու համար որպես 

տեսակ, քանի որ դրա էվոլյուցիոն զարգացումը կատարվել է 

աշխարհագրական տարբեր պայմաններում` սկսած արևադար-

ձային գոտիներից մինչև «հավերժական սառույցներ»: Անկասկած, 

այդ հարցում մեծ դեր է կատարել նաև առանձին ազգերի և 

պոպուլյացիաների լայն ընդգրկումը գիտատեխնիկական կենտ-

րոններում և մշակութային զարգացման օջախներում: Միա-

ժամանակ պետք է նշել, որ այն, ինչը բնականոն է մի շրջանում, 

կարող է միկրոֆլորայի խախտում ընկալվել մեկ այլ տարածքում: 

Նորմալ միկրոֆլորայի հավասարակշռության մեջ վիրուսների և 

այլ մակաբույծների կարևորության, ինչպես նաև ինդիգեն միկրո-

ֆլորայի և պրոբիոտիկների վրա նրանց ազդեցության վերաբերյալ 

տվյալները շատ աղքատիկ են:  

Վերոնշյալը հանգեցրեց ինչպես հետազոտական, այնպես էլ 

տերմինաբանական բնույթի մի շարք հարցերի: Եթե բակտերիաբա-

նական հետազոտություններն իրագործվում են շատ երկրներում, 

ապա վիրուսների կարևորության ուսումնասիրությունը դեռևս 

բավարար չէ: Դրանով պայմանավորված՝ հարց է ծագում նաև 

միկրոֆլորայի նորմալ կազմի խանգարման տերմինի ճշտության 

մասին՝ դիսբակտերիո՞զ, թե՞ դիսբիոզ: 20-21-րդ դարերի գիտատեխ-

նիկական առաջընթացը, որը նմանը չուներ մարդկային պատ-

մության ողջ ընթացքում, լուրջ խախտումներ է առաջացրել 

համեմատաբար հավասարակշռված բիոցենոզներում:  

Շրջակա միջավայրի համընդհանուր փոփոխությունները 

խախտել են էվոլյուցիայի ընթացքում ձևավորված մանրէային 
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էկոլոգիական համակարգը, որն ապահովում էր մակրոօրգանիզմ-

ների պաշտպանությունը վարակներից: Անբարենպաստ գործոն-

ների ազդեցության հետևանքով կատարվում են նորմալ միկրո-

ֆլորայի տեղաշարժեր, որոնք էլ իրենց հերթին հանգեցնում են մի 

շարք խանգարումների և կարող են սեպսիսի, արտավարակների և 

ինքնավարակների պատճառ դառնալ:  

Հայտնի է, որ առողջ մարդկանց միկրոֆլորան ախտածին 

մանրէների ակտիվ հակառակորդն է: Պաշտպանիչ դեր է կատա-

րում ինդիգեն (սեփական, հարազատ) միկրոֆլորան, որը ստեղծում 

է էկոլոգիական պատնեշ, որի շտկման տեսանկյունից շատ 

խոստումնալից է էուբիոտիկների և պրոբիոտիկների, մասնավորա-

պես լակտոբացիլներից պատրաստված պատրաստուկների 

կիրառումը: Բացի մոնոկուլտուրաներից, ստեղծվել են նաև բազմա-

բաղադրիչ և համակցված միջոցներ, որոնք կազմված են կոլի-, 

բիֆիդո- և լակտո- բաղադրիչների տարբեր շտամներից, աղիքների 

նորմալ միկրոֆլորայի ներկայացուցիչների և վիտամինների, 

իմունոմոդուլյատորների, միկրոտարրերի ու այլ նյութերի հա-

մակցումից: Բնական ծագման ֆարմակո-ֆիզիոլոգիական ակտիվ 

նյութերն ավելի մեծ նմանություն ունեն օրգանիզմի հետ, քան 

սինթետիկ նյութերը, որովհետև մարդն ու իր նախնիները միլիո-

նավոր տարիների էվոլյուցիայի ընթացքում իրենց վրա այս կամ այն 

կերպ փորձել են գրեթե բոլոր բնական նյութերի դերը: Այդ 

փոխազդեցության շնորհիվ մերժվել է տվյալ նյութը կամ տեսակը` 

որպես կենսաբանական անհամատեղելիության հետևանք:  

Ինչպես նշվեց վերևում, մարդու երկարատև էվոլյուցիայի 

ընթացքում միկրոօրգանիզմները նրա օրգանիզմում հարմարվել են 

գոյատևմանը: Եղել է գոյության մշտական պայքար միկրոօր-

գանիզմների առանձին տեսակների, ինչպես նաև դրանց ասոցիա-

ցիաների միջև, որը հանգեցրել է անտագոնիստական հատկութ-

յունների զարգացմանը, որոնք «շահավետ» են մակրոօրգանիզմի 

համար: Այդպիսի «շահավետ» անտագոնիզմի դասական օրինակ է 
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ախտածին և պայմանական-ախտածին բազմաթիվ միկրոօրգա-

նիզմների վրա կաթնաթթվային բակտերիաների հակաբակտե-

րիային ազդեցությունը: Այս պատրաստուկները, մարդկանց հա-

մար լինելով ֆիզիոլոգիական, բավարար արդյունավետություն 

ցուցաբերեցին միկրոբիոցենոզի խանգարումների կանխարգելման 

և արդեն զարգացած դիսբակտրիոզների բուժման դեպքում:  

Պրոբիոտիկների համար թեկնածու շտամների ընտրության 

դեպքում հարկ է գնահատել նրանց անտագոնիստական ազդեցու-

թյունը այլ միկրոօրգանիզմների վրա, ադհեզիվ և գաղութացնող 

հատկությունները, ոչ յուրահատուկ կայունության գործոնները և 

այլ չափանիշներ:  

Տարբեր մանրէների և նրանց խմբերի համատեղ զարգաց-

ման ժամանակ նրանց միջև նկատվում են որոշակի փոխհարա-

բերություններ, որոնք կարող են լինել շատ բարդ և տարբեր` սկսած 

սիմբիոզից (սերտ համագործակցություն) մինչև անտագոնիզմ 

(անզիջում պայքար), վերջացրած մի տեսակի մանրէների՝ մյուսով 

տեղահանմամբ կամ մի տեսակի ոչնչացմամբ: Այդ «պայքարի» 

հետևանքով մարդու օրգանիզմը դարձել է բնակեցման, զարգաց-

ման և բազմացման վայր մեծ խումբ միկրոօրգանզիմների` օբլի-

գատների և ֆակուլտատիվների համար: Առաջին խումբը ձևավորել 

է աուտոխտոն (ինդիգեն) միկրոֆլորան, իսկ երկրորդը` հիմնա-

կանում պայմանական ախտածին միկրոֆլորան: Այսպիսով, 

մարդու օրգանզիմի տարբեր խոռոչներում ձևավորվել են միկրո-

բիոցենոզներ, որոնք կապված են արտաքին միջավայրի հետ, բա-

ցառությամբ միզապարկի և արգանդի: Սակայն բացի դրանից, բոլոր 

բիոտոպերում կարող են հանդիպել միկրոօրգանիզմներ, որոնք 

ունակ չեն երկարատև մնալու մակրոօրգանզիմում (տրանզիտոր 

միկրոֆլորա), ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունների հարու-

ցիչներ:  

Ըստ այնմ, որ ինդիգեն միկրոֆլորան ազդում է ախտածին 

միկրոօրգանիզմների վրա նյութափոխանակության արգասիքների 
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միջոցով, դրանք ևս դարձել են ուսումնասիրության առարկա: 

Նշվում է, որ այս պատրաստուկներն ուղղորդող ազդեցություն 

ունեն տիրոջ և նրա միկրոֆլորայի սիմբիոտիկ կապերի վրա և 

դրանով իսկ օգնում են հիվանդի օրգանիզմին՝ ինքնուրույն 

պայքարելու հիվանդության դեմ միկրոֆլորայի վերականգման 

ճանապարհով: Այդպիսի պատրաստուկների օրինակ են «Ratiop-

harm»-ի կողմից արտադրված խիլակ-ֆորտեն և ակտոֆլորը: Առա-

ջինում պարունակվում են նորմալ աղիքային միկրոֆլորայի տար-

բեր սիմբիոտիկ միկրոօրգանիզմների նյութափոխանակության 

արգասիքներ, իսկ երկրորդում` E.coli M-17-ի էկզոմետաբոլիտներ: 

Շատ բակտերիաներ ունակ են խթանելու մարդու իմունային 

համակարգը: Դրանցից են՝ միկոբակտերիաները, կորինեբակտե-

րիաները, ստրեպտոկոկերը, լակտոբակտերիաները և այլն: Կաթ-

նաթթվային բակտրիաների իմունախթանիչ ազդեցությունն 

ուշագրավ է, քանի որ վերջիններս նորմալ միկրոֆլորայի ներ-

կայացուցիչ են և ֆիզիոլոգիական են մակրոօրգանիզմի համար: 

Հետևաբար այդ միկրոօրգանիզմները կարող են դիտարկվել որպես 

իմունոմոդուլյատորներ կլինիկական կիրառման համար:  

Ուշագրավ է կաթնաթթվային բակտերիաների 317/402 

«Նարինե» շտամը: Նշված կաթնաթթվային բակտերիաներն իրենց 

մորֆոլոգիական, կենսաքիմիական և կուլտուրալ հատկանիշներով 

տարբերվում են հայտնի և բժշկագիտական գրականության մեջ 

նկարագրված L.acidophilus-ից, դրանք օժտված են հակամանրէային 

և վիտամինասինթեզող հատկություններով:  

Այդ շտամից պատրաստված ացիդոֆիլ կաթը արժեքավոր է 

որպես բուժական կաթնամթերք, ճնշում է գրամդրական և գրամ-

բացասական բակտերիաների աճը և զարգացումը: Այս կենսա-

բանական ակտիվությունն առաջին հերթին հարկ է վերագրել այս 

տեսակի կաթնաթթվային բակտերիաների` զգալի քանակությամբ 

հակաբիոտիկային նյութերի արտադրությանը, որոնք անվտանգ են 

մարդկանց, այդ թվում` կրծքով սնվող երեխաների համար:  
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Այսպիսով, ըստ բժշկագիտական գրականության տվյալ-

ների վերլուծության, ինչպես նաև մեր կողմից կատարված հետա-

զոտությունների արդյունքների՝ պարզ է դառնում, որ կաթ-

նաթթվային բակտերիաները վարակածին մանրէներից մարդու 

օրգանիզմի բնական պաշտպանիչներ են: Դրանք ուղղորդված 

ճնշում են ախտածին և պայմանական-ախտածին բակտերիաների 

աճը և նպաստելով մանրէային պոպուլյացիաների քանակական և 

որակական փոխհարաբերությունների նորմալացմանը՝ մեծ դեր են 

կատարում մակրոօրգանիզմի նյութափոխանակության մեջ: 

Կաթնաթթվային բակտերիաներից ստացված պատրաստուկները 

ֆիզիոլոգիական են ցանկացած տարիքի մարդկանց օրգանիզմի 

համար, բարդություններ չեն առաջացնում և չունեն կիրառման 

հակացուցումներ, բարենպաստ ազդեցություն ունեն մակրոօր-

գանիզմի հյուսվածքների վրա: 

Վարակների դեմ պայքարի ժամանակակից մեթոդները 

պետք է հիմնվեն ինչպես համաճարակաբանական, այնպես էլ 

էկոլոգիական (բիոցենոտիկ) սկզբունքների վրա: Մարդու բնածին 

միկրոֆլորայի պահպանումը մեծ դեր ունի նաև ներծին վարակի 

ակտիվացման դեմ պայքարում: Այդպիսի մեթոդների նպատակը 

պիտի դառնա ախտածին միկրոօրգանիզմների շրջանառության 

ինտենսիվության նվազեցումը` մարդու օրգանիզմում ժամանա-

կավոր արհեստական բիոցենոզների ստեղծման ճանապարհով, 

հատկապես վարակների «մուտքի դռների» առավել հավանական 

տեղերում: 
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Մարդկանց սուր վարակիչ հիվանդություն է, որը հարուցվում 

է որովայնատիֆային ցուպիկներով: Բնութագրվոմ է ցիկլիկ ընթաց-

քով, ինտոքսիկացիայով, տենդով, բակտերեմիայով, մաշկի ռոզեոլ 

(վարդագույն) ցանով, բարակ աղիքների ավշային հանգույցների 

խոցային ախտահարումով:  

Որովայնային տիֆ. դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. համապատասխանում է կլինիկական նկարագրին,  

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, որը համաճարակաբանորեն 

կապված է հաստատված դեպքի հետ, 

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք:  

Որովայնային տիֆն ամենուր տարածված վարակիչ հիվան-

դություն է, հատկապես առկա է այն վայրերում, որտեղ խիստ 

անբարենպաստ են սոցիալ-տնտեսական պայմանները: Ներկա-

յումս զարգացած երկրներում այս հիվանդությունը տարեցտարի 

անշեղորեն նվազում է՝ չնայած այն հանգամանքին, որ տեղ-տեղ 

արձանագրվում են հիվանդության սահմանափակ բռնկումներ, 

հիվանդության դեպքերն առավելապես արձանագրվում են ճանա-

պարհորդների շրջանում: Զարգացող երկրներում դեռևս պարբե-

րաբար լինում են բռնկումներ՝ բարձր հիվանդացությամբ, անգամ 

մահացու ելքով: ԱՀԿ-ի տվյալների համաձայն՝ յուրաքանչյուր 

տարի արձանագրվում է որովայնային տիֆի մոտ 20 մլն դեպք, 

որոնցից 800000-ը՝ մահվան ելքով: Հատկապես մեծ համաճարակ-

ներ են նկատվում Ասիայի, Աֆրիկայի և Հարավային Ամերիկայի 

երկրներում:  
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Որովայնային տիֆի հարուցիչները (Salmonella typhi կամ Bac. 

typhi abdominalis, Eberthella typhi և այլն) հայտնաբերվել են 1880 

թվականին Էբերտի կողմից՝ այս հիվանդությունից մահացածի 

փայծաղից և մեզէնտերիալ ավշային գեղձերից: 1884-ին Կոխի 

աշակերտ Հաֆկինը ստացավ այս հարուցիչների մաքուր կուլտու-

րան: Որովայնային տիֆի հարուցիչները իրենց կենսաբանական 

յուրահատկություններով ոչ միայն դժվար է տարբերել Salmonella 

ցեղի մյուս ներկայացուցիչներից, այլև մյուս էնտերոբակտերիա-

ներից: Սրանք ցուպիկներ են՝ կլորացած ծայրերով, շարժուն: Այդ 

իսկ պատճառով որովայնային տիֆի հարուցիչները Salmonella 

ցեղին պատկանող ցուպիկներից և մյուս էնտերոբակտերիաներից 

տարբերակելու համար օգտվում են անտիգենային կառուցվածքի և 

ածխաջրատների ֆերմենտացիայի յուրահատկություններից: S. 

typhi-ն ունի թերմոստաբիլ սոմատիկ O-Аg, թերմոլաբիլ մտրակա-

յին H-Ag, սոմատիկ թերմոլաբիլ Vi-Ag և այլն: Բակտերիաները 

էկզոտոքսին չեն արտադրում: Բակտերիայի քայքայման դեպքում 

արտազատվում է էնդոտոքսին, որը մեծ դեր է կատարում հիվան-

դության ախտածագման մեջ: Որոշակի չափով որովայանատի-

ֆային բակտերիաների ախտածնությունը պայմանավորում են 

ագրեսիայի ֆերմենտները` հիալուրոնիդազան, ֆիբրինոլիզինը, 

լեցիտինազան, հեմոլիզինը, կատալազան և այլն: Ըստ տեսակային 

բակտերիոֆագերի նկատմամբ զգայունության՝ կան ավելի քան 100 

կայուն ֆագովարներ: Ախտածնի ֆագովարի պարզաբանումը 

հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու հիվանդությունների 

միջև առկա համաճարակաբանական կապերը, պարզելու վարակի 

աղբյուրը և փոխանցման հավանական ուղիները: Անբարենպաստ 

պայմաններում, օրինակ, իմունային օրգանիզմում բակտերիաները 

վերածվում են L-աձևի: Բակտերիաները չափազանց կայուն են 

շրջակա միջավայրում. հողում և ջրում կարող են պահպանվել 

մինչև 1-5 ամիս, ճարպում` մինչև 25 օր, անկողնային պարագաների 
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վրա` մինչև 2 շաբաթ, սննդի վրա՝ մի քանի օրից մինչև մի քանի 

շաբաթ: Փոքր-ինչ ավելի երկար են պահպանվում կաթում, աղացած 

մսում, բանջարեղենային աղցաններում, որտեղ 180C-ից բարձր 

ջերմաստիճանում նրանք կարող են նույնիսկ բազմանալ: Տաքաց-

նելիս ախտածինն արագ ոչնչանում է, սովորական խտությամբ 

ախտահանիչ լուծույթներն անմիջապես ոչնչացնում են այն: 

Հայտնաբերվել են հարուցչի հակաբիտիկակայուն շտամներ, որոնք 

կարող են առաջացնել խոշոր բռնկումներ: 

Որովայնային տիֆով հիվանդանում են միայն մարդիկ, 

այսինքն՝ այն անթրոպոնոզ հիվանդություն է: Որովայնային տիֆի 

դեպքում վարակի աղբյուր են հիվանդ մարդիկ և վարակակիրները: 

Հիվանդ մարդը վարակի աղբյուր է՝ սկսած հիվանդության գաղտնի 

շրջանի վերջին օրերից մինչև առողջացման շրջանի վերջը: Հիվանդ 

մարդն առավել վարակիչ է հիվանդության 2-3-րդ շաբաթների 

ընթացքում, երբ հարուցչի արտազատումն արտաքին միջավայր 

առավելագույնն է: Համաճարակաբանական առումով ավելի վտան-

գավոր են թեթև, ոչ տիպիկ ընթացք ունեցող հիվանդները, որոնց 

հայտնաբերելը բավականին դժվար է, և արդյունքում նրանք կարող 

են վարակն անարգել տարածել առողջ մարդկանց շրջանում:  

Հիվանդությունից հետո կարող է դիտվել վարակակրություն, 

որը որոշ դեպքերում կարող է տևել բավականին երկար, անգամ 

արձանագրվել են ցմահ վարակակրության դեպքեր: Որովայնային 

տիֆի դեպքում տարբերում են սուր վարակակրություն, որը տևում 

է առողջանալուց հետո մինչև 3 ամիս, և քրոնիկական վարակակ-

րություն՝ 3 ամսից ավելի տևողությամբ: Որովայնային տիֆից հետո 

վարակակրությունը ձևավորվում է հիվանդացածների 1,5-ից մինչև 

11,6% դեպքում: Հատկապես վտանգավոր են այն վարակակիրները, 

որոնք աշխատում են մանկական հիմնարկություններում, ջրամա-

տակարարման ոլորտում, սննդի արդյունաբերության ու առևտրի 

օբյեկտներում:  
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Որովայնային տիֆի հարուցիչները հիվանդներից և վարա-

կակիրներից կղանքի, մասամբ նաև մեզի միջոցով արտազատվում 

են արտաքին աշխարհ՝ վարակելով ջուրը, հողը, բանջարեղենը, 

շրջապատի իրերը՝ անկողինը, սպիտակեղենը և այլն: Վարակի 

փոխանցման գործում որոշակի դեր ունեն նաև տնային ճանճերը 

(Musca domestica), կեղտոտ ձեռքերը: Ճանճերը երևան են գալիս 

ապրիլ ամսվա վերջից, և նրանց քանակն առավելագույնի է հաս-

նում հունիսի վերջին: Նույն ժամանակամիջոցում աճում է նաև 

հիվանդության դեպքերի քանակը: Հետագայում ճանճերի սեզո-

նային աճն աստիճանաբար նվազում է, օգոստոս ամսին սկսում է 

դարձյալ բարձրանալ, որի հետևանքով սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 

ամիսներին աճում է նաև հիվանդության դեպքերի քանակը: Այս 

օրինաչափությամբ է պայմանավորված նաև այս հիվանդության 

սեզոնայնությունն ամռան, աշնան ամիսներին: Չնայած դրան՝ 

հիվանդության սեզոնայնությունը բացատրել միայն ճանճերի 

քանակական աճով այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ այս օրինա-

չափության մեջ որոշակի դեր են կատարում նաև այլ գործոններ. 

այդ ամիսներին մեծ քանակությամբ կանաչեղենի, ջրի, մրգերի 

օգտագործումը խաթարում է աղեստամոքսային ուղու ֆունկցիան 

ու բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում հարուցիչների կենսա-

գործունեության համար: Այս ամիսներին փոխվում է նաև 

ազգաբնակչության սնունդը. օգտագործվում են ավելի մեծ քանա-

կությամբ ածխաջրատներ, խանգարվում է օրգանիզմի ջրափո-

խանակությունը, որի հետևանքով ընկճվում է ստամոքսի պատ-

նեշային ֆունկցիան, որն էլ իր հերթն նպաստում հարուցիչների 

անարգել անցմանը դեպի աղիքներ, որտեղ միանգամայն բա-

րենպաստ միջավայր է առաջանում այս միկրոօրգանիզմների 

զարգացման համար: Եթե նախկինում ջրի միջոցով մեծ քաղաք-

ներում արձանագրվում էին որովայնային տիֆի խոշոր բռնկումներ, 

ապա այժմ ջրային գործոնի դերը զգալիորեն նվազել է: Ազգաբնակ-
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չությունն ապահովված է խմելու որակյալ ջրով, և ջրային բռնկում-

ները ներկայումս ջրամատակարարման և կոյուղային ջրերի 

խողովակների խափանումների, վթարների հետևանք են:  

Որովայնային տիֆի ջրային բռնկումներ լինում են նաև այն 

ժամնակ, երբ կղանքով կեղտոտվում են ջրամատակարարման 

աղբյուրները: Այն կարող է ունենալ սուր (կարճատև) բնույթ, որը 

ջրամատակարարման աղբյուրի պատահական աղտոտման 

հետևանք է և ամենևին պայմանավորված չէ տվյալ հիվանդության 

սեզոնայնությամբ: Երկարատև բնույթի հիվանդացության աճ, որի 

ժամանակ պարբերաբար կեղտոտվում է ջրամատակարարման 

աղբյուրը, ավելի հաճախ կարող է լինել ձմռանը, որովհետև 

հիվանդության հարուցիչների կենսունակությունը տարվա այս 

եղանակին արտաքին միջավայրում ավելի մեծ է: Պատճառն այն է, 

որ այս ժամանակաշրջանում բաց ջրամբարների ինքնամաքրման 

պրոցեսները դանդաղում են: Ջրհորների վարակման ժամանակ 

որովայնային տիֆի բռնկումն ունենում է տեղային բնույթ, 

հիվանդանում են միայն վարակված ջրհորերից օգտվողները: 

Որովայնային տիֆի ջրային բռնկումների բնութագիրը՝  

• հիվանդացությունն ընդգրկում է այն տարածքը, որտեղ 

վարակված է եղել խմելու ջուրը,  

• սովորաբար հիվանդությունն ընթանում է թեթև՝ երկարատև 

գաղտնի շրջանով, ցածր մահաբերությամբ, 

• պայմանավորված միանվագ զանգվածային վարակմամբ՝ 

հիվանդացության կորագիծը միանգամից բարձրանում է, ապա 

իջնում՝ շնորհիվ հակահամաճարակային միջոցառումների, սա-

կայն այդ տարածքի ազգաբնակչության շրջանում դեռևս որոշ 

ժամանակ նկատվում են հիվանդության հատուկենտ դեպքեր 

(համաճարակային պոչ), որը կենցաղակոնտակտային վարակման 

հետևանք է, 

• ջրային բռնկումները կարող են լինել տարվա բոլոր 

ամիսներին:  
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Վարակի փոխանցման տեսակետից բավական վտանգավոր 

են կաթը և կաթնամթերքը: Կաթի մեջ որովայնային տիֆի հարու-

ցիչը ոչ միայն կարող է երկար ժամանակ պահպանել իր կենսու-

նակությունը, այլև բազմանալ (հատկապես տարվա շոգ ամիս-

ներին)՝ առաջացնելով հիվանդության զանգվածային բռնկումներ 

(եթե, իհարկե, վարակված կաթից օգտվել են շատ մարդիկ): Այս 

տեսակի բռնկումների ժամանակ հիվանդության գաղտնի շրջանը 

համեմատաբար կարճ է լինում, հիվանդությունն ընթանում է ծանր 

կլինիկական երևույթներով և բարձր մահաբերությամբ: Որովայ-

նային տիֆի փոխանցման գործում որոշակի դեր ունի այն 

սննդամթերքը, որն օգտագործվում է առանց ջերմային մշակման: 

Այս տեսակետից խիստ վտանգավոր են թարմ կղանքով պարար-

տացված հողերից ստացված բանջարեղենն ու խոտաբույսերը: 

Սննդային բռնկումներին բնորոշ են հետևյալ առանձնահատ-

կությունները՝ 

• սննդի արտադրության մեջ վարակի աղբյուրի առկայությունը 

(վարակակիր կամ ջնջված տարբերակով հիվանդ), 

• սանիտարական և տեխնիկական թերությունները՝ կենցա-

ղային սարքավորումների բացակայությունը կամ անսարքու-

թյունը (ջրամատակարարում, կոյուղի), 

• սննդի արտադրամասի հակասանիտարական պայմանները, 

• սննդամթերքի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացների 

խախտումները (ոչ պատշաճ ջերմային մշակում և այլն): 

Խոշոր, զարգացած քաղաքներում, որովայնային տիֆը 

դարձել է միայն մեծահասակների հիվանդություն:  

Հիվանդության ներհիվանդանոցային տարածումը բնորոշ է 

հիմնականում հոգենյարդաբանական հիվանդանոցներին: 

Որովայնային տիֆի ցածր հիվանդացության պայմաննե-

րում կարևորվում են կենցաղ-կոնտակտային բնույթի վարակման 

դեպքերը: Այս դեպքում փոխանցման գործում որոշակի դեր են 

կատարում վարակակիրների կեղտոտ ձեռքերը, ամանեղենը, 
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սպիտակեղենը, գիշերանոթները, զուգարանի նստոցները և այլն: 

Փոխանցման նման ուղու դեպքում արձանագրվում են որովայ-

նային տիֆի հատուկենտ (սպորադիկ) դեպքեր: Կենցաղ-կոնտակ-

տային վարակման դեպքում հիվանդությունն ունի սպորադիկ 

բնույթ, պատահական չէ, որ հիվանդության կրկնակի դեպքերը մեծ 

մասամբ ընտանեկան բնութի են. սկզբում հիվանդանում է 

ընտանիքի մեկ անդամը, հետո՝ մյուսները:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 7-12, երբեմն՝ 20-21 օր: 

Հարուցիչն օրգանիզմ է թափանցում բերանով, երբ մարդիկ 

օգտագործում են ախտահարված սննդամթերք և ջուր, որոնց 

միջոցով այն անցնում է ստամոքս: Այստեղ ստամոքսահյութի 

թթվայնության պատճառով դրանց որոշ մասը ոչնչանում է, մյուս 

մասն անցնում է աղիքներ, որտեղ շնորհիվ հիմնային միջավայրի, 

բարենպաստ պայմաններ են առաջանում բազմացման համար: 

Դեռևս հիվանդության գաղտնի շրջանում բարակ աղիքներից 

հարուցիչների որոշակի մասը կղանքի հետ դուրս է գալիս մարդու 

օրգանիզմից, իսկ մյուս մասը թափանցում է աղիքների ավշային 

հանգույցներ (սոլիտար հանգույցներ և պեյերյան բծեր)՝ առաջաց-

նելով գերզգայունություն: Այս պրոցեսի ողջ ընթացքում վարակված 

մարդը չի ունենում հիվանդության նշաններ, այսինքն՝ վարակվածը 

հիվանդության գաղտնի շրջանում է: Այնուհետև աղիքներից հա-

րուցիչներն անցնում են արյան մեջ՝ առաջացնելով բակտերեմիա: 

Բակտերեմիայի երևույթն ուղեկցվում է հիվանդի ջերմության 

բարձրացումով, որի ընթացքում հիվանդության հարուցիչներն 

արյունատար անոթներով անցնում են զանազան օրգաններ (լյարդ, 

փայծաղ, ոսկրածուծ): Ախտահարված օրգաններից հարուցիչները 

կրկին անցնում են արյուն և ուժգնացնում բակտերեմիայի երևույթը: 

Բակտերեմիայի զարգացման հետևանքով առաջանում է լյարդ-

փայծաղային համախտանիշ, իսկ 8-10-րդ օրերին մաշկի վրա 

առաջանում է հիվանդությանը բնորոշ վարդագույն (ռոզեոլ) ցան: 
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Արյունից հարուցիչներն անցնում են լեղուղիներ, լեղապարկ, 

որտեղ պայմանները խիստ բարենպաստ են դրանց աճի և բազ-

մացման համար: Լեղու հետ միասին ցուպիկները կրկին անցնում 

են բարակ աղիքների լուսանցք, արդեն իսկ սենսիբիլիզացիայի 

ենթարկված ֆոլիկուլներում կատարվում է նրանց կրկնակի 

ներդրում: Ֆոլիկուլներում առաջանում են ուղեղանման ուռճաց-

ման երևույթներ, հյուսվածքի մեռուկացում, առաջանում են խոցեր, 

դրանք մեծանում են՝ առաջացնելով որովայնատիֆային գրանուլո-

մա, հարուցչի արտադրած տոքսինները գրանուլոմայի կենտրոնում 

հանգեցնում են հյուսվածքի մեռուկացման (նեկրոզ), նեկրոբիոտիկ 

փոփոխությունների: Առաջնային և երկրորդային օջախներից պար-

բերաբար արյան մեջ թափանցող հարուցիչներով է պայ-

մանավորված ալիքանման տենդը:  

Կլինիկական նկարագիրը. երկարատև աստիճանաբար 

զարգացող (3 օրից ավելի) տենդ, սաստիկ գլխացավ, մկանացավեր, 

ախորժակի կորուստ, փորափքանք (մետեորիզմ), փորկապություն 

կամ լուծ, ռոզեոլ ցան հիվանդության 8-10 օրը (60-90% դեպքերում): 

Որովայնային տիֆի բարդություններից են` աղիքային 

արյունահոսությունը, աղիքի թափածակումը (պերֆորացիան) և 

ինֆեկցիոն տոքսիկ շոկը։ 

Որովայնային տիֆի ախտորոշման հիմքում առկա է հա-

րուցիչների և դրանց նկատմամբ յուրահատուկ հակամարմինների 

հայտնաբերումը: Հարուցիչները հնարավոր է հայտնաբերել արյան 

մեջ, կղանքում, մեզում, ոսկրածուծում (պունկցիա կրծոսկրից), 

լեղիում, ողնուղեղային հեղուկում: Արյան մանրէաբանական 

քննությունը վաղաժամ ախտորոշման հիմնական ու ամենաարդ-

յունավետ մեթոդն է: Հիվանդից արյուն վերցնելուց անմիջապես 

հետո ցանքս են կատարում լեղային կամ Ռապոպորտի միջա-

վայրում: Այն շատ արդյունավետ է, եթե կատարվում է հիվանդու-
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թյան առաջին օրերին: Կղանքի բակտերիաբանական քննությունը 

հիմնականում կատարվում է հիվանդությունն ախտորոշելու 

համար, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ առողջանալուց հետո դուրս 

են գրվում ստացիոնարից (ռեկոնվալեսցենտներ): Այն կատարվում 

է նաև վարակակիրներին հայտնաբերելու նպատակով: Այս 

քննությունը կատարվում է՝ սկսած հիվանդության առաջին շաբա-

թից մինչև հիվանդին ստացիոնարից դուրս գրելը: Առավել մեծ 

տեղեկատվական նշանակություն ունի հիվանդության 2-3-րդ շա-

բաթներին: Ցանքսը կատարվում է հիմնականում Էնդոյի սննդային 

միջավայրի վրա: Մեզի լաբորատոր բակտերիաբանական քննութ-

յունը կատարվում է մի քանի անգամ, մինչև հիվանդին ստացիո-

նարից դուրս գրելը: Լեղու բակտերիաբանական քննությունը 

կատարվում է ռեկոնվալեսցենտների և առողջ մարդկանց վարա-

կակրությունը հայտնաբերելու համար: Ռոզեոլ ցանի պարունա-

կությունը նույնպես կիրառելի է բակտերիաբանական քննության 

համար: Ողնուղեղային հեղուկի բակտերիաբանական քննությունը 

կատարվում է այն հիվանդների դեպքում, որոնք ունեցել են 

որովայնային տիֆի մենինգեալ բարդություններ:  

Արյան շճաբանական քննությունը օժանդակ հետազո-

տություն է: Այս հետազոտություններից առավելապես հաճախ 

օգտագործվում է ագլյուտինացիայի ռեակցիան, որը կոչվում է 

Վիդալի ռեակցիա, ինչպես նաև անուղղակի հեմագլյուտինացիայի 

ռեակցիան, որի դեպքում օգտագործվում է էրիթրոցիտային 

ախտորոշիչ (O, H, Vi): Բավականին լայն կիրառություն ունի 

ֆագոախտորոշումը: Հայտնի է, որ որովայնատիֆային հարուցիչ-

ների կուլտուրան պարունակում է «Vi» անտիգեն, ուստի «Vi» 

անտիգենից պատրաստված ֆագը, լինելով խիստ յուրահատուկ, 

քայքայում է կուլտուրան, հնարավորություն է ստեղծում հաստա-

տելու որովայնային տիֆի ախտորոշումը: Ֆագոախտորոշման 

մեթոդը հնարավորություն է տալիս նաև համաճարակային կապ 

հաստատելու առանձին հիվանդացածների միջև և վերլուծության 
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միջոցով հայտնաբերելու թե՛ վարակի աղբյուրը, թե՛ փոխանցման 

մեխանիզմը: Կիրառվում են նաև իմունաֆերմենտային անալիզի 

մեթոդը և ՊՇՌ-ն: 

Մարդկանց բնական ընկալունակությունը հիվանդության 

նկատմամբ բավականին բարձր է, հիվանդությունից հետո 

ձևավորվում է կայուն հետվարակային անընկալունակություն: 

Կրկնակի դեպքերը չափազանց հազվադեպ են (0,7-2,2%): Որովայ-

նային տիֆի նկատմամբ բնածին անընկալունակություն չկա:  

Հիմնական համաճարակաբանական նշանները. վերջին 

տարիներին նկատվում է որովայնային տիֆով հիվանդացության 

«կոմերցիոն» գունավորում՝ պայմանավորված միգրացիոն գործըն-

թացներով, առևտրային կապերով և փողոցային առևտրի աճով, այդ 

թվում նաև սննդով: 

Որովայնային տիֆի օջախում իրականացվում են համալիր 

միջոցառումներ՝ վարակի աղբյուրի, փոխանցման մեխանիզմի, 

նաև ընկալունակ օրգանիզմի նկատմամբ: 

Վարակի աղբյուրի (հիվանդ մարդիկ և վարակակիրներ) 

նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումների շարքում խիստ կարևոր-

վում է նրանց ժամանակին հայտնաբերումը և մեկուսացումը: 

Որովայնային տիֆով հիվանդներին և դրանում կասկածվողներին 

հնարավորինս սեղմ ժամկետներում անհրաժեշտ է անհապաղ 

մեկուսացնել վարակիչ հիվանդանոցներում և իրականացնել 

լաբորատոր ախտորոշում: Հիվանդին դուրս են գրում ստացիոնա-

րից կլինիկական առողջացումից հետո, բայց ոչ շուտ, քան մարմնի 

ջերմաստիճանի կարգավորման 21-րդ օրը, դուրս գրելուց առաջ 

իրականացվում է կղանքի և մեզի եռակի բակտերիաբանական 

քննություն՝ հարուցիչը հայտնաբերելու նպատակով: Հետագա երեք 

ամիսների ընքացքում ամիսը մեկ անգամ նույն կարգով հետազո-

տության են ենթարկում կղանքը և մեզը: Երրորդ ամսվա վերջում 
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մեկ անգամ բակտերիաբանական քննության են ենթարկում լեղին, 

հետո՝ առաջին երկու տարիներին, եռամսյակը մեկ անգամ 

քննության են ենթարկվում կղանքն ու մեզը: Երրորդ տարին 

լրանալուց հետո (ռեկոնվալեսցենտների մասին է խոսքը) մեկ 

անգամ քննության են ենթարկում լեղին, միաժամանակ շիճուկում 

փորձում են հայտնաբերել Vi հեմագլյուտինիններ: Վարակը 

բացառող պատասխանի դեպքում ռեկոնվալեսցենտներին (բացա-

ռությամբ ջրամատակարարման, սննդի արդյունաբերության և 

առևտրի, մանկական հաստատությունների աշխատողների) հա-

նում են հաշվառումից: Իսկ վերջիններս իրենց աշխատանքային 

գործունեության ողջ ընթացքում կիսամյակը մեկ անգամ պետք է 

կղանքը հանձնեն բակտերիաբանական քննության: Եթե առկա է 

հարուցիչը, ապա նրանց ազատում են աշխատանքից և բուժում 

ստացիոնար պայմաններում:  

Համաճարակային օջախում սահմանվում է 21-օրյա 

հսկողություն (հիվանդության առավելագույն գաղտնի շրջան): Այս 

ընթացքում ամեն օր չափվում է կոնտակտավորների ջերմությունը, 

կատարվում է կղանքի և մեզի բակտերիաբանական քննություն: 

Անհրաժեշտ է նաև հետազոտել կոնտակտավորների արյան 

շիճուկը (հեմագլյուտինացիայի ռեակցիա): Վարակակիրներին 

հայտնաբերելիս անհրաժեշտ է նրանց անմիջապես մեկուսացնել ու 

բուժման (սանացիա) ենթարկել: Բացի սանացիայից, կոնտակտա-

վորներին կարելի է տալ հակաորովայնատիֆային բակտերիոֆագ, 

որն ունի որոշակի արդյունավետություն հիվանդության կանխար-

գելման գործում: Վարակակիրների սանացիան, չնայած բազմաթիվ 

հակաբիոտիկների, սպեցիֆիկ շիճուկների, բակտերիոֆագի 

օգտագործմանը, դեռևս մնում է խնդրահարույց, քանի որ այս բոլոր 

պատրաստուկները և դեղամիջոցները զերծ չեն զանազան թերութ-

յուններից և արմատապես չեն լուծում վարակակիրների բուժման 

հարցը: 
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Համաճարակային օջախում իրականացվում է ընթացիկ և 

եզրափակիչ ախտահանում:  

Հանրահայտ է, որ բնակավայրերի ջրամատակարարման 

բարելավման աշխատանքներն ուղղակիորեն նվազեցնում են 

աղիքային վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում որովայնային 

տիֆով հիվանդացությունը: «Կենտրոնական ջրամատակարարման 

բարելավում» ասելով՝ պետք է հասկանալ ջրամատակարարման 

ակունքային աղբյուրների պահպանիչ գոտու ստեղծումը, տեղի 

ճիշտ ընտրությունը, ջրամատակարարման շահագործման ռեժիմի 

պահպանումը, պարբերաբար լաբորատոր հսկողությունը ջրի 

մաքրության նկատմամբ, հարկ եղած դեպքում ջրի լրացուցիչ վա-

րակազերծումը և այլն: Կոյուղու ցանցի ընդլայնումը, աղբի, արտա-

թորանքների ժամանակին ու ճիշտ հեռացումը կանխարգելում են 

աղիքային վարակիչ հիվանդությունները:  

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման 

գործում կարևոր նշանակություն ունի հասարակական և արդյու-

նաբերական սննդի հիմնարկություններում սանիտարահիգիենիկ 

խիստ ռեժիմի պահպանումը: Սննդամթերքի պահպանման, փո-

խադրման և առաքման ժամանակ անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի 

պայմաններ, որ կանխվի ալիմենտար ճանապարհով այս հիվան-

դությունների տարածումը: Մեծ նշանակություն ունի ձեռքերի 

հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի քարոզումը բնակչության 

շրջանում: 

Որովայնային տիֆի կանխարգելմանն ուղղված միջոցա-

ռումներից է նաև ճանճերի թվաքանակի նվազեցումը, որոնք այս 

վարակի մեխանիկական փոխանցողներն են: 

Կանխազգուշական օժանդակ միջոցառումներից է նաև 

առողջ մարդկանց պատվաստումը: Այս նպատակով օգտագործ-

վում են տաքացված, սպիրտային, քիմիական պատվաստանյութեր: 

Պատվաստումները կատարվում են համաճարակային ցուցումների 
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առկայության դեպքում (3 տարեկանից սկսած) այն անձանց 

շրջանում, որոնք բնակվում են որովայնային տիֆով բարձր հիվան-

դացության տարածքներում, կրկնապատվաստումն իրականաց-

վում է պատվաստումից 3 տարի անց:  
 

 

Պարատիֆերի ախտածագումը, փոխանցման մեխանիզմը, 

պայքարի և կանխարգելման միջոցառումները նման են որովայ-

նային տիֆին, ուստի կներկայացվեն միայն դրանց համաճարա-

կաբանական առանձնահատկությունները: Salmonella paratyphi A, 

Salmonella paratyphi B հարուցիչները որովայնային տիֆի հա-

րուցիչներից տարբերվում են իրենց կենսաբանական և շճաբա-

նական յուրահատկություններով: Հիվանդության հարուցիչների 

կենսունակությունն արտաքին միջավայրում գրեթե նույնն է, ինչ 

որովայնային տիֆի դեպքում: Պարատիֆերի դեպքում վարակի 

աղբյուր են մարդիկ (հիվանդ և վարակակիր): Սովորաբար վարա-

կակրությունը կարճատև է: Հիվանդը վտանգավոր է շրջապատի 

համար՝ սկսած հիվանդության սկզբից և առողջացման ողջ 

շրջանում (2-3 շաբաթ): Այս դեպքում վարակը փոխանցվում է 

հիմնականում սննդամթերքի միջոցով: Այս վարակները որովայ-

նային տիֆի համեմատ ավելի քիչ են տարածված: Գաղտնի շրջանը 

համեմատաբար կարճատև է, պարատիֆ А-ի դեպքում՝ 3-14 օր, իսկ 

պարատիֆ B-ի դեպքում՝ 2-8 օր: Կլինիկական ընթացքը հիմնակա-

նում նման է որովայնային տիֆին, սակայն ավելի մեղմ է: Պարա-

տիֆ B-ի դեպքում կլինիկական ընթացքը շատ նման է 

սալմոնելոզների կլինիկական ընթացքին: Որովայնային տիֆի 

համեմատ մահաբերությունը բավականին ցածր է: Լաբորատոր 

ախտորոշումը նույնն է, ինչ որովայնային տիֆի դեպքում: Պարա-

տիֆ B-ն ախտորոշելիս օգտագործում են ֆագոտիպաժի ռեակ-
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ցիան: Հակահամաճարակային և կանխարգելիչ միջոցառումները 

նույնն են, ինչ որովայնային տիֆի դեպքում: 
 

Բավականին լայնորեն տարածված սուր վարակիչ 

հիվանդություն է, ընթանում է օրգանիզմի թունավորումով, հաստ 

աղիքի ախտահարման երևույթներով: 

Դիզենտերիա. դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, որը համաճարակաբանորեն 

կապված է հաստատված դեպքի հետ, 

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Հարուցիչները Շիգելա տեսակին պատկանող բակտերիաներն 

են: Այս հիվանդությունը մարդկությանը հայտնի է անհիշելի ժամա-

նակներից: Այն առաջին անգամ մանրամասն նկարագրել է Հիպոկ-

րատը, որը և հիվանդությանը տվել է դիզենտերիա անունը: Դիզեն-

տերիայի համաճարակներ նկարագրվել են 6-րդ, 16-19-րդ դարե-

րում: Դիզենտերիան սոցիալական հիվանդություն է, գրեթե միշտ 

ուղեկցում է սովին, պատերազմներին, զանազան բնական աղետ-

ներին:  

Ներկայումս դիզենտերիա հիվանդությունը լայնորեն տարած-

ված է Հնդկաստանում, Հնդկաչինում, Աֆրիկայի, Մերձավոր 

Արևելքի, Հարավային Ամերիկայի մի շարք երկրներում: Եվրոպա-

կան երկրներում և ԱՄՆ-ում այն սպորադիկ բնույթ ունի: 

Շատ հատկանշական են բակտերիային դիզենտերիայի 

բռնկումները երկրաշարժի գոտում, հատկապես Գյումրի քաղա-

քում, երբ 1988թ. հիվանդացության ցուցանիշը հասել էր 100000:60 

հարաբերության, մինչդեռ հետերկրաշարժի տարիներին և երկրա-

շարժից առաջ այս ցուցանիշը չէր գերազանցում 20-30-ի սահմանը:  
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Ըստ ժամանակակից տվյալների՝ շիգելաներն ունեն 

առնվազն 4 առանձին տեսակ, որոնք միմյանցից տարբերվում են 

իրենց կենսաքիմիական (ֆերմենտացիոն) հատկություններով: Այդ 

4 առավել հաճախադեպ տեսակներն են Գրիգորև-Շիգը, Ֆլեքսները, 

Զոննեն, Բոյդը: Դիզենտերիայի հարուցիչներն արտաքին միջա-

վայրում բավական կայուն են, իսկ կաթում կարող են ոչ միայն 

պահպանել իրենց կենսունակությունը երկար ժամանակ (մի քանի 

շաբաթ), այլև բազմանալ: Դիզենտերիայով հիվանդի կղանքում 

դրանք կարող են պահպանվել 10-15 օր (պայմանավորված օդի 

ջերմաստիճանով և հարաբերական խոնավությամբ): Սառույցում և 

հողում պահպանվում են 1-2 ամիս, սպիտակեղենի, ամանեղենի 

վրա, պատերին, խաղալիքների վրա՝ մինչև 10 օր: Արտաքին 

միջավայրում դիզենտերիայի հարուցիչներից ամենադիմացկունը 

Զոննե տեսակն է: 

Այս հիվանդության դեպքում վարակի աղբյուր են հիվանդ 

մարդիկ և վարակակիրները: Վարակի աղբյուրի տեսակետից 

կարևոր նշանակություն ունեն վարակակիրները (հատկապես 

ռեկոնվալեսցենտ): Վարակակրությունը հիմնականում ունի սուր 

բնույթ (1-3 ամիս), հնարավոր է նաև քրոնիկական տարբերակը (3 

ամսից ավելի), որի ընթացքում հիվանդի կղանքում պարբերաբար 

հայտնաբերվում են հարուցիչները:  

Վարակումը կատարվում է ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով: 

Հարուցիչների որոշ մասը ստամոքսի թթվային միջավայրում 

ոչնչանում է, իսկ այս պատնեշը հաղթահարողներն անցնում են 

բարակ և հաստ աղիքներ՝ դրանց հիմնային միջավայրում գտնելով 

բարենպաստ պայմաններ: Ցուպիկները հիմնականում տեղակայ-

վում են հաստ աղիքի (սիգմայաձև, ուղիղ աղիք) լորձաթաղանթում, 
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որտեղ առաջացնում են բորբոքային երևույթներ՝ սկզբում կա-

տառալ բնույթի, որոնք այնուհետև վերածվում են մեռուկի և խոցե-

րի: Առողջացման շրջանում խոցերն աստիճանաբար սպիանում են:  

Հիվանդությունը հիմնականում փոխանցվում է հարուցիչ-

ներով բաղարկված սննդամթերքի, ջրի, ինչպես նաև տնային ճան-

ճերի միջոցով: Ձեռքերի հիգիենան չապահովելու դեպքում հիվանդ-

ները, նրանց խնամող անձինք նույնպես կարող են փոխանցել 

դիզենտերիա: Պատահական չէ, որ դիզենտերիան նաև «կեղտոտ 

ձեռքերի» հիվանդություն է:  

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում և 

դիզենտերիայի ջրային բռնկումների առաջացմանը հանգեցնում են 

ջրամատակարարման ընդհատումները, որի հետևանքով ընկնում է 

ճնշումը ջրատար խողովակում: Իսկ այդ պատճառով վնասված 

խողովակի մեջ անցնում են զանազան անմաքրություններ, այդ 

թվում նաև աղիքային հիվանդությունների հարուցիչներ: 

Առավել վտանգավոր են դիզենտերիայի կաթնային բռնկում-

ները, որոնց դեպքում հիվանդությունն ընթանում է բավականին 

ծանր կլինիկական երևույթներով:  

Պայմանավորված փոխանցման մեխանիզմով՝ հիվանդութ-

յունն ունի տարբեր սեզոնայնություն: Հիվանդության դեպքերը 

հիմնականում ավելանում են ամռանը և աշնանը՝ հուլիս-սեպտեմ-

բեր, անգամ հոկտեմբեր ամիսներին: Այս ժամանակահատվածում 

արձանագրվում է տարեկան հիվանդնացության 60-70%-ը: Դիզեն-

տերիայի այսպիսի սեզոնայնությունը պայմանավորված է ճանճերի 

գործոնով, ինչպես նաև այդ ամիսներին ազգաբնակչության կողմից 

բանջարեղենի, մրգերի, ջրի շատ օգտագործումով, որը նվազեցնում 

է ստամոքսահյութի թթվայնությունը՝ բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծելով հարուցիչների կողմից այդ պատնեշը հաղթահարելու 

համար: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ կարճատև է՝ 2 - 3 օր, առավելագույնը՝ 7 

օր: 
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Բարձրանում է հիվանդի ջերմությունը, առաջանում է լուծ 

(օրական 10-30 անգամ), կղանքում նկատվում են լորձ, արյուն, 

լինում են նքոցներ, սրտխառնոց, որովայնի շրջանի ցավեր, երբեմն 

փսխում: Հաճախակի լուծի և փսխման պատճառով հիվանդները 

ջրազրկվում են: Հիվանդության սկզբում կարող է լինել միայն սուր, 

ջրային լուծ՝ առանց տեսանելի արյան և այլ ախտանշանների: 

Լինում է նաև անախտանիշ վարակ: Որպես բարդություններ՝ 

կարող են լինել նյութափոխանակության խանգարումներ, սեպսիս, 

ռեկտալ իջեցումներ, թունավորում:  

Դիզենտերիայի դեպքերի 2-5%-ը կարող է ունենալ քրոնի-

կական ընթացք, որին նպաստում են օրգանիզմի անընկալունա-

կության անկումը, դիզենտերիային ուղեկցող զանազան հիվանդու-

թյունները (պրոտոզոոային և ճճվային ինվազիաներ), սննդային 

ռեժիմի խանգարումները և այլն: Այս դեպքում առողջանալուց 2-5 

ամիս հետո հիվանդությունը կրկնվում է (ռեցիդիվներ) և ընթանում 

գրեթե նույն կլինիկական երևույթներով, ինչպես սուրը: Քրոնիկա-

կան դիզենտերիան կարող է ընթանալ նաև առանց ախտադարձ-

ների (ռեցիդիվների) և ախտադադարների (ռեմիսիաների) (անընդ-

հատ շարունակվող տեսակ): Այս տեսակն ավելի հաճախ զար-

գանում է ոչ լիարժեք բուժման դեպքում: 

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշ է շիգելլաների անջա-

տումը կղանքից: Բակտերիային դիզենտերիայի լաբորատոր 

քննությունը կատարվում է բակտերիաբանական, իմունաբանա-

կան և կոպրոլոգիական մեթոդներով: Բակտերիաների տեսակը 

տարբերակելու նպատակով հիմնականում օգտվում են բակտե-

րիաբանական մեթոդից: Որպես քննության նյութ վերցվում են 

նմուշներ կասկածելի հիվանդի կղանքից, փսխման զանգվածներից, 

ստամոքսի լվացուկից, բաղարկված սննդամթերքից, ջրից, աղիք-

ների պարունակությունից (դիակի հերձման ժամանակ): Շճաբա-
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նական քննությունները մեծ նշանակություն չունեն վաղաժամ 

ախտորոշման գործում, քանի որ արյան շիճուկում հակամար-

միններն առաջանում են միայն հիվանդության 5-8-րդ օրերին: 

Վաղաժամ ախտորոշման նպատակով կիրառելի է ֆլյուորես-

ցենցիայի մեթոդը: Կղանքի մանրադիտակային քննությունը դիզեն-

տերիայի ախտորոշման լրացուցիչ մեթոդ է, որի միջոցով պար-

զաբանվում են հաստ աղիքում ախտաբանաանատոմիական փո-

փոխությունները (լորձ, թարախ, արյան առկայություն և այլն): Այս 

լաբորատոր քննություններն ավելի արդյունավետ են այն դեպքում, 

երբ դրանք կատարվում են համալիր:  

Անընկալունակության հարցերը դիզենտերիայի դեպքում 

երկար տարիներ վեճերի առիթ են եղել: Ուսումնասիրությունները 

ցույց են տվել, որ դիզենտերիայով հիվանդացածների շրջանում 

առաջացած անընկալունակությունը յուրահատուկ, սակայն ոչ 

կայուն բնույթ ունի, որի պատճառով չեն բացառվում հիվանդության 

կրկնակի դեպքերը: 

Դիզենտերիայի դեմ պայքարի միջոցառումներում առաջ-

նային նշանակություն ունեն վարակի աղբյուրի և փոխանցման 

մեխանիզմի դեմ ուղղված միջոցառումները: Ցավոք, երրորդ օղակի 

դեմ ձեռնարկվող միջոցառումները դեռևս անկատար են և օժտված 

չեն մեծ արդյունավետությամբ: Հիվանդների հոսպիտալացումը 

կատարվում է կլինիկական (հիվանդության ծանր և միջին ծանրու-

թյան դեպքեր, ինչպես նաև այնպիսի դեպքեր, երբ դիզենտերիան 

ուղեկցվում է այլ հիվանդության հետ) և համաճարակաբանական 

(երբ հնարավոր չէ տեղում ապահովել հակահամաճարակային 

ռեժիմը, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք աշխատում են սննդի 

արդյունաբերության և դրանց հետ հավասարեցված ձեռնարկութ-

յուններում) ցուցումներով: 
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Այն հիվանդները, որոնք բակտերիաբանական քննությամբ 

առողջ են, ստացիոնարից դուրս են գրվում կլինիկական առող-

ջացումից երեք օր անց, երբ կարգավորվում է հիվանդի կղանքը, 

ջերմությունը նորմալանում է: Նույն պայմաններում այն հիվանդ-

ները, որոնք աշխատում են սննդի արդյունաբերության և դրանց 

հավասարեցված հիմնարկներում, դուրս են գրվում միայն բակ-

տերիաբանական բացասական պատասխանից հետո: 

Այն հիվանդները, որոնց դեպքում դիզենտերիան հաստատվել 

է լաբորատոր քննությամբ, դուրս են գրվում կղանքի ձևավորումից 

և նորմալ ջերմաստիճանի հաստատումից, ինչպես նաև պար-

տադիր բակտերիաբանական քննության բացասական պատաս-

խանից հետո: Այն անձինք, որոնք աշխատում են սննդարդյունա-

բերությունում, սննդամթերքի վաճառքի ու տեղափոխման ոլոր-

տում և դրանց հետ հավասարեցված հիմնարկություններում, 

ստացիոնարից դուրս են գրվում այն կարգով, ինչպես վերը 

նշվածները, միայն կրկնակի բակտերիաբանական քննության 

բացասական պատասխանից հետո: 

Քրոնիկական դիզենտերիայով հիվանդներին դուրս են գրում 

ստացիոնարից, երբ անցնում են հիվանդության սուր երևույթները, 

կղանքի 10-օրյա կայունացումից հետո: Կղանքի բակտերիաբա-

նական քննությունը կատարվում է բուժումից երկու օր հետո, դուրս 

են գրում, երբ քննությունը բացասական պատասխան է արձա-

նագրում: Նրանք, ովքեր զբաղվում են սննդամթերքի վաճառքով, 

տեղափոխմամբ և դրանց հետ հավասարեցվածները, աշխատանքի 

են անցնում բժշկի տեղեկանքով: Եթե վերը նշվածների դեպքում 

վարակակրությունը շարունակվում է 3 ամսից ավելի, ապա 

բժշկական հանձնաժողովը նրանց հաշվառում է որպես քրոնի-

կական վարակակիր՝ տեղափոխելով այնպիսի աշխատանքի, 

որտեղ սննդամթերքի հետ առնչությունը բացառվում է: 

Դուրս գրվելուց հետո ռեկոնվալեսցենտները մնում են պոլիկ-

լինիկայի ինֆեկցիոն կաբինետի հսկողության տակ (դիսպանսեր 
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հսկողություն): Քրոնիկական դիզենտերիայով տառապողների, 

ինչպես նաև վարակակիրների նկատմամբ սահմանվում է եռամսյա 

դիսպանսեր հսկողություն: Այդ ժամանակաշրջանում ամեն ամիս 

նրանք բժշկական և բակտերիաբանական քննության են ենթարկ-

վում: Սննդի ձեռնարկություններում և դրանց հետ հավասարեցված 

հիմնարկություններում աշխատողները, եթե հիվանդացել են սուր 

դիզենտերիայով, ենթակա են եռամսյա, իսկ քրոնիկական դիզեն-

տերիայի ռեկոնվալսցենտները՝ 6-ամսյա հսկողության՝ ամիսը մեկ 

անգամ պարտադիր բակտերիաբանական քննությամբ: Եթե այս 

ժամանակամիջոցում չեն արձանագրվում հիվանդության սրաց-

ման երևույթներ, ինչպես նաև բակտերիաբանական քննությունը 

տալիս է բացասական պատասխան, ապա նրանք կարող են 

շարունակել աշխատանքն իրենց մասնագիտությամբ: 

Հիվանդին հոսպիտալացնելուց անմիջապես հետո օջախը 

ենթարկում են մանրակրկիտ ախտահանման, իսկ եթե հիվանդին 

թողնում են տանը, ապա մեկուսացնում են առողջներից, օջախում 

սահմանում են հակահամաճարակային ռեժիմ, կատարում են 

ընթացիկ ախտահանում: Համաճարակային օջախում կատարվում 

է մանրազնին համաճարակաբանական հետազոտություն: Կոն-

տակտավորներին վերցնում են հսկողության տակ հիվանդության 

առավելագույն գաղտնի շրջանի չափով՝ 7 օր: Նրանց ենթարկում են 

բժշկական, իսկ կղանքը բակտերիաբանական քննության: Կոն-

տակտավորներին տրվում է բակտերիոֆագ՝ երկնվագ:  

Համաճարակաբանական հետազոտությունից հետո, եթե 

հայտնաբերվում են հնարավոր փոխանցման ուղիներ, կազմա-

կերպվում է պայքար այդ գործոնների դեմ (ախտահանում, պայքար 

ճանճերի դեմ, խմելու ջրի նկատմամբ սահմանվում է ռեժիմ, 

վերացվում են ջրմուղի տեխնիկական թերությունները և այլն): 

Կանխազգուշական պատվաստումները դիզենտերիայի դեմ 

այնքան էլ արդյունավետ չեն: 
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Վարակիչ հիվանդությունների խումբ է, որն առաջանում է 

աղիքային ցուպիկի պայմանական-ախտածին կամ ախտածին 

շճատիպերից: Հիմնականում ախտահարվում են աղիքները, միզա-

տար և լեղատար ուղիները, ինչպես նաև թոքերը: 

Դեպքի դասակարգումը` 

1)  կասկածելի` հետդիարեային հեմոլիտիկ-ուրեմիկ 

համախտանիշով (ՀՈՒՀ) դեպք, 

2)  հավանական` 

ա. ախտաբանական նմուշներից ՝ Escherichia coli-ի Օ157:Հ7 

շտամի անջատումով դեպք` Հ7-ի կամ Շիգա տոքսինի 

արտազատմամբ, կամ 

բ. կլինիկորեն հաստատված դեպք, որը 

համաճարակաբանորեն կապված է հաստատված դեպքի 

հետ, կամ 

գ. կլինիկորեն հաստատված դեպքից վերցված 

ախտաբանական նմուշում Շիգա տոքսինի անջատում, 

կամ 

դ. կլինիկորեն հաստատված դեպք՝ Escherichia coli -ի 

էնտերոհեմոռագիկ շճատիպի հայտնաբերմամբ, 

3)  հաստատված. լաբորատոր չափանիշներով հաստատված 

դեպք: 

Լինում են էշերիխիոզի հետևյալ տարբերակները՝ էնտերո-

պաթոգեն, էնտերոտոքսիգեն, էնտերոինվազիվ, էնտերոհեմոռագիկ 

էշերիխիոզ, ախտածին այլ շճատիպերով հարուցված էշերիխիոզ, 

էնտերոհեմոռագիկ աղիքային ցուպիկ շիգա-տոքսին դրական 

(չտիպավորված), էնտերոհեմոռագիկ աղիքային ցուպիկ շիգա-

տոքսին դրական (տիպավորված` ոչ Օ157): 
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Ավելի հաճախ հիվանդությունն արձանագրվում է վաղ 

տարիքի երեխաների շրջանում: Աղիքային ցուպիկը՝ Escherichia 

coli, հայտնաբերվել է Տ.Էշերիխի կողմից 1885 թվականին: Այն 

մարդու և կենդանիների աղիքների մշտական բնակիչ է: Հիվան-

դության հարուցիչներն արտաքին միջավայրում բավականին 

կայուն են (ամիսներ): 

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐ են կոլիէնտերիտով տառապող հի-

վանդները և վարակակիրները, որոնք հսկայական քանակությամբ 

հիվանդության հարուցիչներ են արտազատում արտաքին միջա-

վայր: 

ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ նույնն է, ինչ առհասարակ 

լինում է աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքում՝ ֆեկալ-

օրալ: Փոխանցման մեխանիզմում ավելի կարևոր նշանակություն 

ունեն կենցաղ-կոնտակտային, ավելի սակավ ջրային և սննդային 

բռնկումները: 

Քիչ չեն դեպքերը, երբ ծննդաբերական բաժանմունքներում 

այս հիվանդությամբ վարակված ծննդկանը կեղտոտ ձեռքերով 

վարակում է նորածնին: 

Հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է 10 ժամից 10 օր: 

Հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշը բնորոշվում է՝ հեմո-

լիտիկ անեմիայով՝ ֆրագմենտացված էրիթրոցիտներով, թրոմբոցի-

տոպենիայով, սուր երիկամային անբավարարությամբ, միկրոան-

գիոպաթիկ հեմոլիտիկ անեմիայով, բացասական Կումբսի փորձով: 

Ծայրամասային արյան մեջ առկա է լինում էրիթրոցիտների ֆրագ-

մենտացիա, շիստոցիտների առկայություն, թրոմբոցիտոպենիա. 

թրոմբոցիտների մակարդակը հաճախ ցածր է ավելի քան 40000 մմ3, 

սուր երիկամային անբավարարություն, սպիտամիզություն և 

արյունամիզություն, օլիգոուրիա, անուրիա, ծանր երիկամային 

անբավարարություն: Հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշի դեպքում 
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հնարավոր է երիկամի պարենքիմի եռատեսակ ախտահարում՝ 

կծիկային թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիա, կեղևային նեկրոզ, 

զարկերակային թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիա, ինչպես նաև այլ 

օրգան-համակարգերի՝ կենտրոնական նյարդային համակարգի 

(ցնցում, արյունազեղում, հեմիպարեզ, կոմա), ստամոքսաղիքային 

համակարգի (ծանր հեմոռագիկ կոլիտ, աղիքների նեկրոզ և 

թափածակում, պերիտոնիտ, հեպատոմեգալիա և կամ տրանսամի-

նազների մակարդակի բարձրացում), սիրտ-անոթային համակար-

գի (սրտի իշեմիա, որը բնորոշվում է տրոպոնին 1-ի մակարդակի 

բարձրացմամբ, ուրեմիա, հեղուկներից սրտի ծանրաբեռնում) 

ընդգրկում: 

Որպեսզի ակնառու դառնան Escherichia coli-ի ախտաբա-

նական երևույթներն այլ օրգան-համակարգերում, անհրաժեշտ է 

առանձնացնել միզուղիներում այս էթիոլոգիայի մի շարք հիվան-

դություններ՝ ցիստիտներ, պիելիտ, պիելոնեֆրիտ, որոնք այս 

հարուցիչների ներթափանցման՝ որպես վերելքային վարակի հե-

տևանք են: E.coli բավականին շատ է արձանագրվում նաև թոքա-

բորբերով տառապող մանկահասակ երեխաների (4,5-10%), հատ-

կապես նորածինների շրջանում, որոնք վարակվում են պտղաջրե-

րից, եթե մայրը վարակի աղբյուր է: 

Բացի վերը նշված հիվանդություններից, արձանագրվում են 

նաև կոլի բակտերիային բնույթի խոլեցիստիտներ, խոլանգիիտներ, 

օտիտներ, թարախային մենինգիտներ, վերքային վարակներ: Եվ 

վերջապես, E.coli-ով հարուցված ամենածանր հիվանդությունը՝ 

սեպսիսը, երբ հարուցիչներն անցնում են արյան մեջ, տարածվում 

տարբեր օրգան-համակարգերում՝ առաջացնելով գեներալիզացիա, 

հանգեցնում են ծանր բորբոքային պրոցեսների, որոնցից մահա-

բերությունը բավականին բարձր տոկոս է կազմում:  
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կատարվում է Escherichia coli/Օ157:Հ7-ը 

նմուշներից անջատելով կամ Շիգա-տոքսին արտազատող E. coli-ն 

ախտաբանական նմուշներից անջատելով:  

ՊԱՅՔԱՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ նույնն է, ինչ բոլոր 

աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքում: Մանկական 

հիմնարկություններում հիվանդության կանխմանը մեծապես 

նպաստում է սանիտարահիգիենիկ խիստ ռեժիմի պահպանումը: 

Բոլոր այն ծննդկանները և նորածինները, որոնց դեպքում նկատ-

վում են աղիքային խանգարումներ, ենթակա են անհապաղ մե-

կուսացման և բակտերիաբանական քննության: Դրական պա-տաս-

խանի դեպքում նրանց մեկուսացնում են: Հիվանդներին դուրս են 

գրում հիվանդության նշաններն անցնելուց և բակտերիաբանական 

քննության բացասական պատասխանից հետո միայն: 
 

 

Միաբջիջ կենդանիներով (Entamoeba histolytica) հարուցվող 

վարակիչ հիվանդություն է, որն ախտահարում է հաստ աղիքը՝ 

առաջացնելով խոցային կոլիտի երևույթներ: Ունի կրկնվելու հա-

կում և երբեմն որպես թարախակույտեր, զանազան բարդություն-

ներ է առաջացնում տարբեր օրգաններում (լյարդ, թոքեր, ուղեղ և 

այլն):  

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի. համապատասխանում է կլինիկական նկարագրին, 

2) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Հիվանդության հարուցիչները հայտնաբերվել են 1875-ին 

ռուս գիտնական Լեշի (Losch) կողմից: Հիվանդության հարուցիչը 

միաբջիջ նախակենդան Entamoeba histolytica կարող են լինել նաև 

այլ տեսակներ (Entamoeba hartmani, Entamoeba dispar և այլն):  

Աղիքային ամեոբիազը տարածված է կլիմայական տարբեր գոտի-
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ներում, սակայն ամենաբարձր վարակվածություն հայտնաբերվում 

է արևադարձային, մերձարևադարձային գոտիներում: Աֆրիկայի, 

Հարավային Ամերիկայի, Հարավային Ասիայի երկրներում բոլոր 

աղիքային խանգարումների գրեթե 20%-ն ամեոբային բնույթի են: 

Ամեոբիազը անթրոպոնոզ հիվանդություն է, ուստի վարակի 

աղբյուր են հիվանդ մարդիկ և վարակակիրները: Սակայն ամեո-

բիազով կարող են վարակվել նաև շները, կատուները, ճագարները, 

կապիկները, բայց այս կենդանիները վարակի աղբյուրի տեսա-

կետից որևէ համաճարակաբանական նշանակություն չունեն: 

Վարակն անցնում է բերանով՝ վարակված սննդամթերքի և ջրի 

միջոցով: Entamoeba histolytica-ի զարգացման ցիկլը բաժանվում է 

երկու փուլի՝ վեգետատիվ և ցիստաներ (հանգստի փուլ): Վեգետա-

տիվ փուլում տարբերակվում են երեք ձև՝ հյուսվածքային, խոշոր 

վեգետատիվ և լուսանցքային կամ նախացիստային: Հյուսվածքային 

և խոշոր վեգետատիվ ձևերը հայտնաբերվում են սուր ամեոբիազի 

դեպքում, լուսանցքային ձևերը՝ ռեկոնվալեսցենտների և ցիստա-

կիրների շրջանում: 

Այս առումով համաճարակաբանական նշանակություն 

ունեն ցիստերը, որոնք արտազատվում են վարակակիրների, 

երբեմն էլ հիվանդ մարդկանց կղանքից: Ցիստերն արտաքին միջա-

վայրում խիստ դիմացկուն են, հատկապես ցածր ջերմաստիճանի 

նկատմամբ: Ցիստերի կենսունակությանը էականորեն նպաստում 

է արտաքին միջավայրի բարձր հարաբերական խոնավությունը: 

Սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում դրանք կարող են 

գոյատևել 13-15 օր: Եռացնելիս անմիջապես ոչնչանում են: 

Վարակի փոխանցման գործում մեծ դեր են կատարում նույն 

գործոնները, ինչ աղիքային վարակիչ այլ հիվանդությունների 

դեպքում (կեղտոտ ձեռքեր, ճանճեր, վարակված ջուր, սննդամթերք, 
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բանջարեղեն, պտուղներ և այլն): Ճանճի աղիքներում ցիստերը 

կարող են դիմանալ 22 ժամ, նրանց արտաթորանքներում՝ 1 ժամ:  

Աղիքային ամեոբիազի դեպքում հիվանդության գաղտնի 

շրջանի տևողության վերաբերյալ կարծիքները ոչ միանշանակ են: 

Որոշ տվյալների համաձայն՝ այն տևում է 20 օրից մինչև 2 - 3 ամիս:  

Հիվանդությունը բնութագրվում է գերազանցապես հաստ 

աղիքի խոցային ախտահարմամբ, կլինիկական ընթացքը կարող է 

լինել սուր, քրոնիկական, կայծակնային: Հիմնական ախտանիշներն 

են ախորժակի անկումը, որովայնի ցավերը, հաճախակի դեֆեկա-

ցիան (օրը 3-5 անգամ, հազվադեպ` 10-15), կղանքը սկզբում 

ձևավորված է, հետո կիսաձևավորված կամ հեղուկանման, հետագ-

այում դրան գումարվում է լորձը, այնուհետև` արյան մասնիկները 

(ազնվամորու դոնդող), խոցային պրոցեսի զարգացման դեպքում 

հնարավոր են նքոցներ: Բարձր տենդը բնորոշ չէ: Երբ հարուցիչները 

խոցերից անցնում են արյան մեջ, զանազան օրգաններում (լյարդ, 

թոքեր, գանգուղեղ) թարախակույտերով առաջացնում են մետաս-

տազներ: Սուր շրջանում կղանքից արտազատվում են հարու-

ցիչների վեգետատիվ ձևերը: Դուրս գալով արտաքին միջավայր՝ 

դրանք արագ ոչնչանում են և շրջապատի համար միանգամայն 

անվտանգ են: 

Ախտորոշվում է աճեցմամբ կամ հյուսվածքաախտաբա-

նությամբ՝ Entamoeba histolytica-ի ցիստերի կամ տրոֆոզոիդների 

հայտնաբերում կղանքի մեջ կամ տրոֆոզոիդների հայտնաբերում 

հյուսվածքային բիոպտատում կամ խոցերի քերծվածքում, արտա-

որովայնային ամեոբիազի դեպքում՝ Entamoeba histolytica-ի տրո-

ֆոզոիդների հայտնաբերում արտաորովայնային հյուսվածքում: 
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Ամեոբիազով հիվանդին անհրաժեշտ է հոսպիտալացնել ողջ 

հիվանդության ընթացքում: Հասարակական սննդի և սննդի արդ-

յունաբերության աշխատողներին անհրաժեշտ է տարին 2 անգամ 

ենթարկել հետազոտության: Ցիստակիրներին հայտնաբերելու 

դեպքում անհրաժեշտ է նրանց ենթարկել սանացիայի: 

Մնացած միջոցառումները կատարվում են այնպես, ինչպես 

որովայնային տիֆի, դիզենտերիայի դեպքում: 
 

 

Խոլերան սուր, հատուկ վտանգավոր, աղիքային վարակ է, 

որին բնորոշ են հատկապես բարակ աղիքների ախտահարումը, 

թունավորումը, անզուսպ փսխումների և լուծի հետևանքով առա-

ջացող օրգանիզմի ջրաաղային փոխանակության խանգարումը, 

ջրազրկման երևույթները:  

Դեպքի դասակարգումը՝  

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հավանական. գոյություն չունի, 

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Նկատառում. խոլերայի բռնկման ժամանակ սկզբում 

անհրաժեշտ է դիարեայի ցանկացած դեպք դիտարկել որպես 

խոլերայի կասկածելի դեպք: 

Խոլերան շարունակում է մնալ հանրային առողջապահու-

թյան գերխնդիրներից և սոցիալական զարգացման բացակայության 

հիմնական ցուցանիշներից մեկը: Յուրաքանչյուր տարի աշ-

խարհում գրանցում է խոլերայով վարակման 1,3-4,0 միլիոն դեպք, 

որոնցից 21000–143000-ը՝ մահացու ելքով: 

Խոլերան առաջացել է մարդկության զարգացման վաղ ժա-

մանակներում և առաջացման ամենահավանական վայրը 
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Հնդկաստանն է: Գանգես և Բրահմապուտրա գետերի ավազանի 

բնակլիմայական պայմանները (տաք կլիմա, հորդառատ տեղում-

ներ, հարթավայրային տեղանք), սոցիալ-կենսաբանական (ազգա-

բնակչության բարձր խտություն) վիճակը, ջրականգերի զանգվա-

ծային կեղտոտումը ֆեկալ զանգվածներով, վարակված ջուրը 

խմելու և տնտեսական նպատակներով օգտագործումը բարե-

նպաստ միջավայր են դրա առաջացման համար: 

Մինչև 1960թ. աշխարհում արձանագրվել է խոլերայի 6 պան-

դեմիա, և բոլորն էլ սկիզբ են առել Հնդկաստանից: Առաջին պան-

դեմիան սկսվել է 1817-ին Հնդկաստանից, ապա տարածվել է 

Ցեյլոնում, Ֆիլիպիններում, Չինաստանում, Ճապոնիայում, Իրա-

քում, Իրանում, Սիրիայում, Աֆրիկայում, որից հետո՝ Կասպից ծովի 

շրջանի բնակավայրերում (Բաքու, Աստրախան, Դերբենդ): 

Երկրորդ պանդեմիան արձանագրվել է 1829–1851թթ. և 

դարձյալ սկսվել է Հնդկաստանից: Հիվանդությունը քարավանային 

ճանապարհով մուտք է գործել Չինաստան, ապա՝ Աֆղանստան, 

որտեղից թափանցել է Ռուսաստան: Միաժամանակ այլ ուղիներով 

թափանցել է Իրան, Մերձավոր Արևելքի երկրներ, ապա՝ Արևմտյան 

Եվրոպա: 

Երրորդ պանդեմիան (1852–1860թթ.), սկսվելով Հնդկաստա-

նից, անցել է Չինաստան, Ֆիլիպինյան կղզիներ, Աֆղանստան, 

ապա՝ Միջին Ասիա, Անդրկովկաս, Ռուսաստանի մարզեր: Եվրո-

պայից վարակը մուտք է գործել նաև Հյուսիսային Ամերիկայի 

երկրներ: 

Չորրորդ պանդեմիան (1863–1875թթ.) գրեթե երրորդ պանդե-

միայի շարունակությունն է եղել: Դարձյալ Հնդկաստանից հիվան-

դությունն անցել է Չինաստան, Ճապոնիա, իսկ երկրագնդի 

արևմտյան մասում խոլերայի մեծ բռնկումներ են արձանագրվել 

Եվրոպայում, Աֆրիկայում, Հյուսիսային Ամերիկայում: 
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Հինգերորդ պանդեմիան (1881–1896թթ.) սկզբում լայնորեն 

տարածվել է Ասիայի, Եվրոպայի, Ամերիկայի նավահանգստային 

քաղաքներում, ապա՝ ամբողջ երկրագնդում: 

Վեցերորդ պանդեմիան (1899–1923թթ.) հիմնականում դիտ-

վում է որպես հինգերորդ պանդեմիայի երկրորդ բռնկում, որին 

նպաստել են Բալկանյան, Առաջին համաշխարհային պատերազմ-

ները և քաղաքացիական կռիվները Ռուսաստանում: 

Այս տարիներին խոլերայից զերծ չի մնացել նաև Հայաստա-

նը: Թուրքիայից հայ ազգաբնակչության զանգվածային բռնագաղթի 

հետևանքով Երևանում և հատկապես Էջմիածնում խոլերայից 

մահաբերությունն այն աստիճանի էր հասել, որ անգամ չէին 

հասցնում թաղել մահացած մարդկանց:  

Տասնամյակների ընդմիջումից հետո Հայաստանի Արմավի-

րի մարզի Զարթոնք գյուղում 1998-ի սեպտեմբերին արձանագրվեց 

խոլերա Էլ-Տորի համաճարակ: 9 օրվա ընթացքում խոլերայով 

հիվանդացավ 229 մարդ: Այդ ժամանակամիջոցում նույն օջախում 

հայտնաբերվեց ընդամենը 46 վիբրիոնակիր, որը օրինաչափ 

երևույթ չէ խոլերայի համաճարակաբանության մեջ: Խոլերա Էլ-

Տորի հարուցիչներ են հայտնաբերվել նաև խմելու ջրում, որով 

հաստատվում է համաճարակի ջրային բռնկման բնույթը: Սեպտեմ-

բերի 25-ին հիվանդության մեկ դեպք է հայտնաբերվել Զարթոնքի 

հարևանությամբ կառուցված Եղեգնուտ գյուղում: Շնորհիվ ձեռ-

նարկված միջոցառումների՝ հիվանդության դեպքերը վերացել են: 

Ըստ ժամանակակից համաճարակագիտության՝ դասական 

խոլերայի բռնկումները բաժանվում են 2 տեսակի՝ 

ա)  խոլերայի բերովի դեպքեր, երբ այն մուտք է գործում այս 

հիվանդության առումով «մաքուր» տարածք. այսպիսի համա-

ճարակներն ունեն բռնկվող բնույթ և վերանում են համե-

մատաբար կարճ ժամանակահատվածում,  

բ)  խոլերայի սեզոնային բռնկումներ հիվանդության նկատմամբ 

էնդեմիկ վայրերում (Հնդկաստան, Պակիստան, Բանգլադեշ և 
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այլն). այս տեսակի համաճարակները բավականին տևական 

ընթացք ունեն: 

1960-ին Ինդոնեզիայի Սուլավեսի կղզում արձանագրվեցին 

խոլերայի դեպքեր, որոնց էթիոլոգիական գործոնը ոչ թե ասիական 

խոլերայի վիբրիոններն էին, այլ մի վիբրիոն (Էլ-Տոր), որը մարդ-

կանց համար ոչ ախտածին էր: Ուսումնասիրությունները ցույց 

տվեցին, որ նման միկրոօրգանիզմներ անջատվում են ոչ միայն 

հիվանդ մարդկանցից, այլև ջրականգերից: Այս հիվանդությունը 

կոչվեց բարակ աղիքների խոլերանման բորբոքում: Հետագայում 

այս հիվանդությունը լայնորեն տարածվեց Սինգապուրում, Ճավա 

կղզում: Այն ժամանակ այս հանգամանքը առանձնապես ոչ մի 

անհանգստություն չպատճառեց մարդկանց, քանի որ վիբրիոն Էլ-

Տորը ոչ ախտածին էր և չէր կարող առաջացնել խոլերայի համա-

ճարակ: Հենց սրանով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ 1958-ին 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) 

եզրակացրեց, որ այս վիբրիոնները ոչ խոլերային վիբրիոններ են, և 

այս հիվանդությունը չի կարելի դասել «Կարանտինային հիվան-

դությունների» շարքում: Այս որոշումը վերանայվեց միայն 1962-ին, 

երբ գիտական անվիճելի ապացույցներով հաստատվեց, որ առկա է 

խոլերայի վիբրիոնների մի նոր կենսատիպ, որն ասիական խոլե-

րայից պակաս վտանգավոր չէ: Հետո հիշեցին, որ հիվանդության 

այս հարուցչի մասին դեռևս 1905թ. առաջին անգամ Հոտշլիխն է 

խոսել՝ այն հայտնաբերելով ուխտավորների շրջանում: Քանի որ դա 

եղել էր Սինայի թերակղզու Էլ-Տոր կայանում, մանրէն ստացավ Էլ-

Տոր անունը: 

1961-ից սկսած՝ Էլ-Տոր վիբրիոններից առաջացող խոլերան 

նոր էջ բացեց խոլերայի համաճարակագիտության մեջ: Հետագա 

տարիներին Էլ-Տոր կենսատիպի վիբրիոնների՝ որպես խոլերայի 

պատճառագիտական գործոնի դերը, գնալով մեծանում է: Այսպես՝ 

1961թ. բոլոր խոլերայի դեպքերի 50%-ը կազմել է Էլ-Տորը, իսկ 
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1970թ. այն հասել է 80%-ի: Էլ-Տոր շտամի համաճարակաբանական 

առանձնահատկությունները. 

1.  Խոլերա Էլ-Տորի դեպքում կլինիկորեն արտահայտված ձևերը 

զգալիորեն զիջում են վիբրիոնակրությանը, վերջիններս եր-

կար ժամանակ վտանգավոր են շրջապատի համար (արձա-

նագրվել են նույնիսկ ցմահ վիբրիոնակրության դեպքեր): 

2.  Եթե դասական (ասիական) խոլերայի դեպքում վարակի 

փոխանցման շղթան հաճախ հնարավոր էր հայտնաբերել, 

ապա խոլերա Էլ-Տորի դեպքում շատ հազվադեպ է հաջող-

վում: 

3.  Վիբրիոն Էլ-Տորի կենսատիպը դասական խոլերայի հարու-

ցիչների համեմատ ոչ միայն ավելի վիրուլենտ է, այլև ավելի 

կայուն է արտաքին միջավայրի զանազան ազդակների 

նկատմամբ: Ամենավտանգավորն այն է, որ վիբրիոն Էլ-Տոր 

կենսատիպը շատ լավ է ձմեռում փոքր ջրականգերում, 

լճերում, դանդաղ հոսող գետերում: Անգամ այն կարծիքը կա, 

որ դրանք վերը նշված ջրականգերում կարող են բազմանալ: 

Այն իր կենսունակությունը հիանալիորեն պահպանում է նաև 

աղի ջրում: 

4.  Սկզբում կար կարծիք, որ խոլերա Էլ-Տորը համաճարակային 

բնույթ ունենալ չի կարող, սակայն դեպքերի հետագա 

ընթացքը ցույց տվեց, որ այն ոչ միայն կարող է համաճա-

րակներ առաջացնել, այլև ի զորու է ճնշելու ասիական խոլե-

րայի բռնկումները: Այս դրույթի ապացույցը VII պանդեմիան 

էր, որի ժամանակ խոլերա Էլ-Տորի դեպքերը մի քանի անգամ 

գերազանցում էին ասիական խոլերային: 

Այն կարծիքն է գերիշխում, որ միջհամաճարակային 

շրջանում վիբրիոնները պահպանվում են մարդկանց օրգանիզմում 

(վիբրիոնակիրներ) կամ արտաքին աշխարհի այն միջավայրերում 

(ջուր, սննդամթերք և այլն), որտեղ բարենպաստ պայմաններ կան 



185 |  

 

ոչ միայն նրանց գոյատևման, այլև որոշ դեպքերում բազմացման 

համար: 

Կան V. Cholera-ի մի քանի շճատիպեր, սակայն նրանցից 

միայն O1 (դասական և Էլ-Տոր շճատիպերով) և O139-ն են առա-

ջացնում հիվանդություն: V. Cholerae O139 շտամը, որն առաջին 

անգամ անջատվել է Բանգլադեշում 1992-ին, նախկինում եղել է 

բռնկումների պատճառ, սակայն ներկայումս գրանցվում են միայն 

սպորադիկ դեպքեր: Այն երբևէ չի գրանցվել Ասիայի տարածքից 

դուրս: Ցանկացած երկու շճատիպերով հարուցված հիվանդու-

թյուններն ընթանում են միանման:  

Բացի վերը նշված խոլերայի վիբրիոններից, կան նաև կեղծ 

խոլերային վիբրիոններ, որոնք իրենց կառուցվածքով չեն տարբեր-

վում խոլերային վիբրիոնից, սակայն նրանցից տարբերվում են 

սոմատիկ Օ անտիգենի յուրահատկություններով: Սրանք կոչվում 

են խոլերանման կամ ագլյուտինացիայի չենթարկվող վիբրիոններ:  

Ներկայումս արդեն կասկած չի հարուցում այն, որ վիբրիոն-

ների կենսունակությունն արտաքին միջավայրում պայմանավոր-

ված է ջերմությամբ, pH-ով, օսմոտիկ ճնշմամբ, խոնավությամբ, 

աղերի խտությամբ, ածխաջրատներ, օրգանական զանազան 

նյութերի և տարբեր բակտերիաների առկայությամբ: 

Վիբրիոնները 500C-ի պայմաններում ոչնչանում են 30 րո-

պեի ընթացքում, եռացնելիս՝ մի քանի վայրկյանում: Ցածր ջերմաս-

տիճանում (1-40C) կարող են կենսունակությունը պահպանել 4-6 

շաբաթ, սառույցում՝ մինչև 4 ամիս: Արևի ճառագայթների տակ և 

չոր միջավայրում դրանք ոչնչանում են մի քանի ժամվա ընթացքում: 

Այս հիվանդության վարակի աղբյուր են հիվանդ մարդը և 

վարակակիրը: Խոլերայի դեպքում առկա են ռեկոնվալեսցենտ և 

առողջ վարակակրություն: Համաճարակաբանական տեսակետից 

ավելի վտանգավոր են առաջինները: Շատ կարևոր նշանակություն 

ունի վիբրիոնակրության տևողությունը: Ասիական խոլերայի 
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համակողմանի դիտարկումները ցույց են տվել, որ վիբրիոնակրու-

թյունը մեծ մասամբ ավարտվում է 1-2 ամսվա ընթացքում, 8-9 ամիս 

տևող դեպքեր հազվադեպ են արձանագրվում: Նույնը չի կարելի 

ասել Էլ-Տոր վիբրիոնակիրների մասին: Սուր վիբրիոնակրության 

(1-2 ամիս) դեպքերից բացի, հիվանդության այս տեսակի դեպքում 

բավականին բարձր տոկոս են կազմում քրոնիկական վիբրիոնակ-

րության (3 ամսից ավելի) դեպքերը: Անգամ առկա է ցմահ 

վիբրիոնակրություն: Խոլերայի համաճարակի դեպքում վիբրիո-

նակիրների տեսակարար կշիռը տատանվում է 8-10%-ի սահ-

մաններում:  

Հիվանդ մարդը վարակիչ է գաղտնի շրջանի վերջից մինչև 

ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանի վերջը: 

Խոլերան փոխանցվում է ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով: Հիվան-

դությունը փոխանցվում է վիբրիոններով կեղտոտված սննդամթեր-

քի և ջրի միջոցով: Փոխանցման առումով նշանակություն ունեն նաև 

ծովային փափկամորթները, որոնք վատ ջերմային մշակման կամ 

դրա բացակայության դեպքում կարող են դառնալ փոխանցման 

գործոն: Չեն բացառվում նաև վարակի փոխանցման դեպքերը 

կենցաղ-կոնտակտային ուղիով՝ ձեռքերի, հիվանդի անձնական 

իրերի միջոցով: Փոխանցման միջանկյալ գործոն են ճանճերը: 

Խոլերային յուրահատուկ է որոշակի սեզոնայնություն՝ 

չնայած այն հանգամանքին, որ այն սովորաբար ի հայտ է գալիս 

տարվա բոլոր եղանակներին (հատկապես ջրային բռնկումների 

ժամանակ), այնուամենայնիվ էնդեմիկ վայրերում հիվանդա-

ցության աճ արձանագրվում է ամռան, աշնան ամիսներին:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ  տևում է 12 ժամից մինչև 5 օր: 

Մանրէները, կպչելով բարակ աղիքների էպիթելային 

հյուսվածքի բջիջներին, բազմանում են, արտադրում են էնտերո-

տոքսին, որը և առաջացնում է խոլերային բնորոշ համախտա-
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նիշների համալիր: Հիվանդները, սկսած հիվանդության առաջին 

օրերից, արտաքին աշխարհ են արտազատում վիբրիոններ: Հիվան-

դությունն ընթանում է հաճախակի լուծով (բրնձաջուր), փսխում-

ներով, որը հանգեցնում է օրգանիզմի ջրազրկման և ջրաաղային 

փոխանակության խախտման: 

Խոլերայի նկատմամբ մարդկանց ընկալունակությունը 

բավականին բարձր է՝ 80-90%: Հիվանդանալուց հետո առաջանում 

է կայուն անընկալունակություն, և հիվանդության կրկնակի 

դեպքերը լինում են հազվադեպ: 

Խոլերայի լաբորատոր ախտորոշումը հատկապես հիվան-

դության նախնական փուլում խիստ կարևոր նշանակություն ունի: 

Միայն հիվանդության կլինիկական նշաններով ախտորոշելը 

խիստ դժվար է: Խոլերայի դեպքում բակտերիաբանական քննութ-

յան նպատակն է՝ 

1. հիվանդության տիպիկ և ոչ տիպիկ դեպքերը հայտնաբերելու 

համար քննության ենթարկել կղանքը, փսխման զանգված-

ները և այլ օբյեկտներ, 

2. հաստատել հիվանդության ախտորոշումը կասկած հարուցող 

մահացածների օրգանիզմում. հերձման միջոցով քննության 

են ենթարկում բարակ աղիքների պարունակությունը և լեղին, 

3. կղանքի և լեղու լաբորատոր քննության միջոցով հիվանդների 

հետ շփման մեջ մտած անձանց և ռեկոնվալեսցենտների 

շրջանում հայտնաբերել վիբրիոնակիրներին,  

4. հայտնաբերել հիվանդության փոխանցման մեխանիզմը, որի 

համար լաբորատոր քննության են ենթարկում արտաքին 

միջավայրի վարակի փոխանցման առումով կասկած հա-

րուցող օբյեկտները (ջուր, սննդամթերք, կենցաղային իրեր և 

այլն): 
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Խոլերայի դեմ պայքարի միջոցառումները հիմնականում 

տարվում են հետևյալ ուղղություններով՝ վարակի աղբյուրի 

վաղաժամ հայտնաբերում և մեկուսացում, միջոցառումներ հիվան-

դության փոխանցման մեխանիզմի նկատմամբ, սանիտարա-

հիգիենիկ հսկողության ուժգնացում, լայնամասշտաբ հանրային 

տեղեկատվական և կրթական միջոցառումների իրականացում, 

պրովիզոր հոսպիտալացում և օբսերվացիա՝ որպես վարակի 

տարածումը կանխելու միջոցառում, կարանտինային ծառայության 

սահմանում, կանխազգուշական պատվաստումներ: 

Համաձայն գործող միջազգային օրենսդրության՝ խոլերայի 

բոլոր դեպքերը և կասկածելիները ենթակա են անհապաղ հոսպի-

տալացման այս նպատակով ստեղծված տիպային ստացիոնար-

ներում: Ցանկացած երկիր ունի խոլերայի դեմ պայքարի մոբիլի-

զացիոն պլան, որում նշված է, թե հիվանդության բռնկման ժամա-

նակ որ բուժհիմնարկը պետք է դառնա ստացիոնար: Ստացիո-

նարում սպասարկող անձնակազմը նախօրոք պետք է վերապատ-

րաստման դասընթացներ անցնի և պատրաստ լինի անհրաժեշ-

տության դեպքում ընդունելու հիվանդներին: Եթե հիվանդների 

վաղաժամ հոսպիտալացումը դժվար չէ, ապա բավականին դժվար 

է վարակակիրների մեկուսացումը: Ուստի կոնտակտավորների 

շրջանում վարակակիրներին հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ 

է անհապաղ մի քանի անգամ բակտերիաբանական հետազո-

տություն կատարել: Շատ կարևոր է, որ ստացիոնարում և օջախում 

բարձր հիմքերի վրա դրվեն ընթացիկ ախտահանման հարցերը: 

Այս առումով հակահամաճարակային միջոցառումները 

տարվում են հետևյալ ուղղություններով. 

ա.  կեղտահորերի, տարածքի (հատկապես հասարակական 

օգտագործման վայրեր) ախտահանման միջոցառումներ, 

բ.  ստորգետնյա ջրերի վարակումը կանխելու միջոցառումներ, 

գ.  դեզինսեկցիոն՝ հակաճանճային միջոցառումներ, 
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դ.  ազգաբնակչության բարձրորակ ջրամատակարարում՝ ինչ-

պես խմելու, այնպես էլ տնտեսական կարիքների համար, 

ե.  տնային իրերի, ամանեղենի՝ խոլերայի վիբրիոններով 

ախտահարման կանխում: 

Վերը նշված միջոցառումներից ամենակարևորը խմելու ջրի 

անվտանգության ապահովումն է: Սա վերաբերում է ինչպես 

ջրամատակարարման ցանցին, այնպես էլ ջրհորներին: VII պան-

դեմիայի ժամանակ խոլերայի փոխանցման գործում ջրի գործոնը 

կազմել է բոլոր դեպքերի 75-80%-ը: 

Միանգամայն հասկանալի է, որ խոլերայի համաճարակի 

ժամանակ անհրաժեշտ է ուժգնացնել սանիտարական հսկողու-

թյունը սննդամթերքի, շուկաների, հասարակական սննդի օբյեկտ-

ների, ինչպես նաև այդ ոլորտի աշխատողների նկատմամբ: 

Անհարժեշտ է պարբերաբար բակտերիաբանական քննության 

ենթարկել ջուրը, սննդամթերքը, զանազան անմաքրություններ և 

այլ օբյեկտներ: 

Անկախ առողջապահության ցանցի զարգացման բնույթից և 

խոլերայի դեմ հակահամաճարակային միջոցառումների արդյու-

նավետությունից՝ այս հիվանդության դեմ պայքարը լիարժեք չի 

կարելի համարել, եթե ազգաբնակչության շրջանում արդյունավետ 

և զանգվածային սանիատարական լուսավորչական աշխատանք չի 

անցկացվում:  

Սանիտարալուսավորչական աշխատանքների նպատակով 

անհրաժեշտ է օգտագործել ռադիոն, հեռուստատեսությունը, նորա-

գույն տեխնոլոգիաները:  

Պրովիզոր հոսպիտալացումն ու օբսերվացիան հատկապես 

մեծ կիրառություն ունեն հատուկ վտանգավոր (կարանտինային) 

վարակների դեպքում: 

Պրովիզոր հոսպիտալացումն ունի երկու նպատակ՝ 
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1.  հնարավորինս արագ մեկուսացնել վարակի աղբյուրը և 

դրանով իսկ կանխարգելել վարակի տարածումը արտաքին 

միջավայրում, 

2.  լուծել վաղաժամ ախտորոշմամբ հայտնաբերված հիվանդ-

ների արդյունավետ բուժման հարցը:  

Խոլերայով ախտահարված վայրերում անհրաժեշտ է 

պրովիզոր հոսպիտալներ ստեղծել՝ համաճարակի առաջին օրերից 

սկսած: Ուշացման դեպքում այն ցանկալի արդյունքներ չի տա: 

Պրովիզոր հոսպիտալների քանակը որոշելիս անհրաժեշտ է նկատի 

ունենալ, որ յուրաքանչյուր 100000 բնակչին անհրաժեշտ է 500 

մահճակալ: 

Պրովիզոր հոսպիտալն անհրաժեշտ է համալրել բարձր 

որակավորում ունեցող վարակաբանով, մանրէաբանով և համաճա-

րակաբանով: Պրովիզոր հոսպիտալացման են ենթարկվում այն 

անձինք, որոնք, հավանական է, վարակված են խոլերայով. նրանք 

հայտնաբերվում են բակային համայցների ժամանակ: Միջին 

հաշվով պրովիզոր հոսպիտալացվածների միայն 5-10%-ն է խոլե-

րայով հիվանդ: Այս երևույթը վկայում է այն մասին, որ պրովիզոր 

հոսպիտալներում պետք է լինի բարձր որակավորում ունեցող 

տեսակավորող-ախտորոշիչ բաժանմունք, որի աշխատանքով է 

պայմանավորված խոլերայով վարակման կանխարգելումը այն 

դեպքում, երբ ախտորոշումը չի հաստատվել: 

Հակախոլերային միջոցառումներում կարևոր է նաև պոտեն-

ցիալ վտանգավոր մարդկանց և խոլերայի նկատմամբ անապահով 

վայրերից ժամանած մարդկանց դիտարկումը: Դիտարկման 

ենթակա անձինք կարող են լինել խոլերայի նկատմամբ անապահով 

վայրերից ժամանած նավի ուղևորները, անձնակազմը, եթե նրանց 

մեջ նավարկության ժամանակ արձանագրվել է խոլերայի առնվազն 

մեկ դեպք: Խոլերա Էլ-Տորի դեպքում դիտարկման ժամկետը 5 օր է 

(օբսերվացիա): Այս ժամանակամիջոցում անձնակազմը երեք 

անգամ ենթարկվում է բակտերիաբանական քննության՝ վիբրիոն-
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ներ հայտնաբերելու նպատակով, իսկ նավը ենթակա է ման-

րակրկիտ ախտահանման: Նույն միջոցառումներն իրականացվում 

են նաև այլ փոխադրամիջոցներով (ինքնաթիռ, գնացք, ավտո-

մեքենա և այլն) ժամանելուց հետո: Բացասական պատասխանից 

հետո կասկածելիները դուրս են գրվում դիտարանից (օբսերվա-

տոր): Նրանց տրվում է տեղեկանք (սերտիֆիկատ), որն արտոնում 

է դուրս գալ խոլերայի օջախից: Նույն դիտարաններում մեկու-

սցնում են նաև այն անձանց, որոնք շփման մեջ են եղել հիվանդների 

հետ: 

Խոլերայի համաճարակների վերջին տարիների ուսումնա-

սիրությունը ցույց է տվել, որ այն հարևան երկրներ է թափանցում 

հիմնականում ավիացիայի միջոցով, ծովային, մեքենաների և 

երկաթուղային ճանապարհներով: Այս հանգամանքը թելադրում է, 

որ պետք է այդ ուղիների վրա սահմանել կարանտինային ծառա-

յության և դիտարկման կետեր: Կարանտինային ծառայությունը 

Հայաստանում սահմանվում է հանրապետության կառավարու-

թյան որոշմամբ: 

Կանխազգուշական պատվաստումների նպատակով ԱՀԿ-ի 

կողմից մշակվել և ներդրվել է օրալ խոլերային 3 պատվաստանյութ՝ 

դուքօրալ, շանքոլ և էուվիքոլ: Բոլորի դեպքում էլ սահմանված է 

երկնվագ ընդունում՝ լիարժեք կանխարգելելու համար: Մինչև  

2019-ը օգտագործվել է օրալ խոլերային պատվաստանյութի ավելի 

քան 15 մլն դեղաչափ: Պատվաստումային ծրագրերն իրականացվել 

են բռնկման վտանգ ունեցող գոտիներում, հումանիտար ճգնաժամի 

տարածաշրջաններում, բարձր էնդեմիկությամբ գոտիներում, 

որոնք հայտնի են որպես «տաք կետեր»: 
 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի. համապատասխանում է կլինիկական նկարագրին, 

2) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 
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Ռոտավիրուսային բնույթի գաստրոէնտերիտներն առաջին 

անգամ ուսումնասիրվել են 1973-ին, ավստրալիացի գիտնական-

ների կողմից Ռ.Բիշոպի ղեկավարությամբ:  

Ռոտավիրուսները (լատ.՝ Rotavirus) Reoviridae ընտանիքին 

պատկանող վիրուսների ցեղ են, պարունակում են երկթել ՌՆԹ, 

արտաքին տեսքով հիշեցնում են անիվ: Ռոտավիրուս A-ն, որը 

բոլոր դեպքերի մոտ 90%-ն է, լայնորեն տարածված է ամբողջ 

աշխարհում:  

Յուրաքանչյուր տարի գրանցվում է հիվանդության 25 մլն 

դեպք, որոնցից 600-900 հազարը՝ մահվան ելքով (2,4-3,6%): Հիվան-

դությունը կարող է ունենալ ինչպես սպորադիկ բնույթ, այնպես էլ 

լինում է համաճարակային բռնկման տարբերակով: Այս ցուցանիշ-

ները վկայում են այն մասին, որ անհայտ էթիոլոգիայի աղիքային 

վարակիչ հիվանդությունների մեջ ռոտավիրուսային գաստրո-

էնտերիտները բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունեն: Այս 

հիվանդությունը, իհարկե, համեմատաբար քիչ է տարածված մեծա-

հասակների շրջանում: Հիվանդությունն ունի հստակ ձմեռային 

սեզոնայնություն: 

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐ է հիվանդ մարդը:  

Վարակը փոխանցվում է հիմնականում ֆեկալ-օրալ մեխա-

նիզմով՝ վարակված սննդամթերքի, ջրի, կեղտոտ ձեռքերի միջոցով: 

Հիվանդության հարուցիչները արտաքին միջավայրում իրենց 

կենսունակությունը պահպանում են առաջին 3-5 օրերի ընթացքում: 

Վիրուսները հայտնաբերվել են նաև ըմպանում և կոկորդում, որը չի 

բացառում օդակաթիլային փոխանցման հավանականությունը: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 16-48 ժամ: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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Հիվանդությունը սկսվում է սուր, բուռն, հաճախ` 3 ամսա-

կանից 2 տարեկան երեխաների շրջանում: Ախտանշաններն են 

սրտխառնոցը, փսխումը (24 ժամվա ընթացքում 1 և ավելի անգամ), 

ցնցումները, կծկանքանման ցավերը որովայնի միջին հատվածում, 

լուծը (24 ժամվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ): Կղանքը լինում է 

ջրալորձային բնույթի: Ախտանշաններն առավելագույն զարգաց-

ման են հասնում 12-24 ժամվա ընթացքում, հիվանդությունը տևում 

է 3-4-ից մինչև 8-10 օր:  

Հիվանդությունից հետո ձևավորվում է կայուն անընկալու-

նակություն: 

Լաբորատոր ախտորոշումը հիմնականում իրականացվում է 

իմունաֆերմենտային անալիզի, հազվադեպ ՊՇՌ-ի միջոցով: Հա-

կահամաճարակային միջոցառումները, որոնք միատեսակ են բոլոր 

աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքում, այս դեպքում 

նվազ արդյունավետ են: Հիվանդների բուժման հիմքում առկա է 

ախտանշանային բուժումը, կարևոր են հիվանդների ջրազրկումը 

կանխելուն ուղղված միջոցառումները: Կարևոր նշանակություն է 

ստանում ծծկեր երեխային մոր կաթով կերակրելը, որը բավականին 

արդյունավետորեն կանխում է ռոտավիրուսային գաստրոէն-

տերիտները:  

Ռոտավիրուսային վարակից երեխաներին պաշտպանելու 

համար միջոցառումներն անցկացվում են համաճարակային 

պրոցեսի բոլոր երեք շարժիչ ուժերի նկատմամբ, որով նախա-

տեսվում է վարակի աղբյուրը մեկուսացնել, փոխանցման 

մեխանիզմը ընդհատել, իսկ լավագույն միջոցը ռոտավիրուսային 

վարակի դեմ պատվաստումներն են: Համաշխարհային շուկայում 

հայտնի է ռոտավիրուսային երկու պատվաստանյութ՝ ռոտատեքը 
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(RotaTeqTM) և ռոտարիքսը (RotarixTM): Երկու պատվաստանյութն էլ 

արդյունավետ են և անվտանգ, կենդանի թուլացված պատվաս-

տանյութեր են, բերանային ներմուծմամբ: Հայաստանի Հանրա-

պետությունում 2012 թվականի հոկտեմբերից ներդրվել է ռոտա-

րիքս պատվաստանյութը: Պատվաստանյութերը տարբերվում են 

հակածինների շտամների բաղադրությամբ և պատվաստման ժա-

մանակացույցով: Ռոտարիքս պատվաստանյութն ընդունվում է 

բերանային եղանակով 2 դեղաչափով, իսկ ռոտատեքի ժամանա-

կացույցով նախատեսվում է 3 դեղաչափ: 

Ռոտավիրուսային պատվաստանյութը բերանային ճանա-

պարհով ներմուծվող հեղուկ է: Այն արտադրվում է հատուկ պար-

կուճով՝ անմիջականորեն բերանային ճանապարհով ներմուծելու 

համար՝ 1 շշիկ = 1 դեղաչափի, 1 պարկուճը՝ 1,5մլ հեղուկի: 

Ռոտավիրուսային պատվաստումները կատարվում են 2 

դեղաչափով՝ առաջին դեղաչափը՝ 6 շաբաթականում, երկրորդը և 

վերջինը՝ 12 շաբաթականում: Առաջին դեղաչափով պատվաստու-

մը պետք է կատարվի մինչև 15 շաբաթականը: Երկրորդ դեղա-

չափով պատվաստումը պետք է կատարվի մինչև 32 շաբաթականը: 

Երկու դեղաչափերի միջև պետք է պահպանվի առնվազն 4 շաբաթ 

տևողություն:  

Ռոտավիրուսային պատվաստանյութի հակացուցումները՝ 

- գերզգայունությունը ռատավիրուսային պատվաստման նա-

խորդ դեղաչափից հետո, 

- ինվագինացիայի առկայությունը մինչև պատվաստման տվյալ 

օրը, 

- ռոտավիրուսային պատվաստումը պետք է հետաձգել, եթե 

առկա է դիարեա, և ռեհիդրատացիոն թերապիայի կարիք կա: 

Կարևոր նշանակություն ունեն ռոտավիրուսային վարակի 

ներհիվանդանոցային բռնկումները, որոնք առավելապես դիտվում 

են մանկաբուժական ստացիոնարներում, և անհրաժեշտ է սահ-

մանել հետևողական համաճարակաբանական հսկողություն: 
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Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի. համապատասխանում է կլինիկական նկարագրին, 

2) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Առաջին անգամ արձանագրվել է 1968-ին ԱՄՆ Օհայո նա-

հանգի Նորվոլկ քաղաքի դպրոցներից մեկում՝ կլինիկորեն ար-

տահայտվելով գաստրոէնտերիտներով: Անջատվել է նոր հարուցիչ, 

որը, ի պատիվ այդ քաղաքի, 2002-ին պաշտոնապես ստացել է 

Նորվոլկ վիրուս կամ նորովիրուս անվանումը: Հիվանդության 

պատճառագիտությունը պարզելու համար կատարվել է իմու-

նաէլեկտրոնային, ռադիոֆերմենտաիմունաբանական անալիզ և 

կիրառվել են իմունահեմագլյուտինացիայի մեթոդները: Ներկա-

յումս ախտորոշելու համար առավելապես կիրառվում է ՊՇՌ 

մեթոդը:  

Հարուցիչները տեղակայվում են աղեստամոքսային ուղիում 

և առողջներին փոխանցվում են ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով, հիմ-

նականում՝ ջրային (ջրատարներով, բաց ջրամբարներից, լողա-

վազաններից, ապարատային սառույցով ջրերից), սննդային (ծո-

վամթերք, աղցաններ), ինչպես նաև կենցաղ-կոնտակտային ուղի-

ներով:  

Այս հիվանդության հարուցիչներն ավելի կայուն են ար-

տաքին միջավայրում, քան ռոտավիրուսները և պոլիոմիելիտի 

հարուցիչները: Դրանք կայունություն են դրսևորում սպիրտների և 

դետերգենտների (լվացող և մաքրող միջոցների) նկատմամբ: Ավելի 

զգայուն են քլորի և դրա միացությունների, բարձր ջերմաստիճանի 

նկատմամբ: Հիվանդության գաղտնի շրջանը բավական կարճ է՝ 10-

77 ժամ, ավելի հաճախ՝ 1-2 օր: Հիվանդությունը նույնպես կարճատև 

է՝ 1-3 օր: Սկսվում է սուր աղիքային ախտահարման երևույթներով՝ 

լուծ, փսխում, ցավեր որովայնի շրջանում, մկանացավեր, ջեր-

մության (ոչ բարձր) բարձրացում: Հիվանդության դեպքերն ավելի 
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հաճախակի են դառնում ձմռան ամիսներին, պատահական չէ, որ 

հիվանդությունը կոչվում է նաև «ձմեռային փսխումների հիվան-

դություն» կամ «աղիքային գրիպ»: Հետվարակային անընկալու-

նակությունն անկայուն է և կարճատև: Չեն բացառվում ներհի-

վանդանոցային բռնկումները, հիվանդությունն առավել ինտենսիվ 

տարածվում է փակ կոլեկտիվներում: 

Հիվանդության կանխարգելման հարցում հիմնականում 

անցկացվում են ընդհանուր բնույթի սանիտարահիգիենիկ միջոցա-

ռումներ: Այն յուրահատուկ բուժում և կանխարգելում չունի:  

Սուր վարակիչ էնտերովիրուսային հիվանդություն է, որը 

բնութագրվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի, աղիք-

ների ու քթըմպանի լորձաթաղանթների ախտահարմամբ, վեր-

ջույթների սուր թորշոմած կաթվածահարությունների (ՍԹԿ) առա-

ջացմամբ: 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

Պոլիոմիելիտի դեպքերը դասակարգվում են՝ կասկածելի 

(սուր թորշոմած կաթված), հավանական (պոլիոմիելիտանման 

հիվանդություն) և հաստատված: 

1) Կասկածելի. ՍԹԿ ցանկացած դեպք, որը զարգանում է 1-3 օրվա 

ընթացքում (այդ թվում Գիյեն-Բարեի ախտանիշ), մինչև 15 

տարեկան երեխայի դեպքում, որի առաջացման համար 

նկատելի այլ պատճառներ չկան (ինչպես, օրինակ՝ վնաս-

վածք) կամ կլինիկայով նման է պոլիոմիելիտի: 

2) Հավանական. կասկածելի դեպք գումարած hիվանդության 

ընթացքում կաթված առաջացնող պատճառի բացակայութ-

յուն, վիրուսաբանական հետազոտությունն ամբողջությամբ 

կատարված չէ, սակայն առկա է նշվածներից որևէ մեկը՝ 

ա) 60 օրից հետո կա մնացորդային թորշոմած կաթված, 
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բ)  հիվանդի նկատմամբ դիտարկումն ընդհատվել է, 

գ) հիվանդը մահացել է, և փորձագետները որոշել են, որ տվյալ 

դեպքը պետք է դասակարգել որպես պոլիոմիելիտանման 

հիվանդություն: 

3) Հաստատված. սուր թորշոմած կաթվածի դեպք, որի դեպքում 

կղանքի նմուշի վիրուսաբանական հետազոտության արդյունքում 

անջատվել է պոլիովիրուս: 

Հիվանդության անվանումն առաջացել է հունարեն polios - 

գորշ, myelit- ողնուղեղի բորբոքում բառերից: Հիվանդությունը 

հայտնի է եղել մարդկությանը շատ վաղ ժամանակներից: Հայտ-

նաբերվել են եգիպտական մումիաներ, որոնց վերջույթների ոսկ-

րերի դեֆորմացիան վկայում է տիպիկ պոլիոմիելիտային ախտա-

հարման մասին: Հիպոկրատը նկարագրում է պարեզով և պարա-

լիչով ընթացող համաճարակ, որը հիշեցնում է այս հիվանդու-

թյունը: 1840թ. գերմանացի օրթոպեդ Հայնեն առաջին անգամ այս 

հիվանդությունն առանձնացրեց որպես առանձին նոզոլոգիական 

միավոր, իսկ 1890թ. շվեդ բժիշկ Մեդինը առաջինն էր, որը հիմնա-

վորեց այս հիվանդության վարակիչ բնույթը: Հիվանդացության 

բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել հատկապես Սկանդի-

նավյան երկրներում, Անգլիայում, Գերմանիայում, ԱՄՆ-ում: 

Նախկին Խորհրդային Միությունում 1958–1960թթ. Յուրաքանչյուր 

տարի արձանագրվել է պոլիոմիելիտի մի քանի տասնյակ հազար 

դեպք: Հատկապես սպառնալից վիճակ ստեղծվեց Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ եվրոպական մի շարք 

երկրներում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում և Կանադայում հիվանդության 

դեպքերը խիստ աճեցին: Այսպիսի իրավիճակը խթան դարձավ, որ 

գիտնականները զբաղվեն պոլիոմիելիտի կանխարգելման հարցե-

րով: Պատահական չէր, որ ամերիկացի գիտնականներ Ի.Սոլքը 

(1953թ.) և Ա.Սեյբինը (50-ական թթ. կեսեր) հայտնաբերեցին 

առաջինը՝ սպանված, իսկ երկրորդը՝ կենդանի պատվաստանյութ 
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այս հիվանդության դեմ: Հետագա տարիներին, շնորհիվ զանգվա-

ծային կանխազգուշական պատվաստումների, այս հիվանդության 

դեպքերը սկսում են աստիճանաբար նվազել: 1988թ. Առողջապա-

հության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հայտա-

րարեց պոլիոմիելիտ հիվանդության վերացման մասին մինչև 

2000թ.: Այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհում գրանցվում էր հիվան-

դության տարեկան մոտ 350000 դեպք: Ինչ-ինչ պաճառներով 

հիվանդության վերացման վերջնաժամկետը մի քանի անգամ հե-

տաձգվել է: Ներկայումս հիվանդության վերացման մասին որո-

շումը պլանավորված է իրականացնել 2020-ին: Այսօր հիվան-

դացությունը 99%-ով նվազել է և գրանցվում է տարեկան մի քանի 

տասնյակ դեպք, այն էլ երեք էնդեմիկ պետություններում՝ 

Աֆղանստանում, Պակիստանում և Նիգերիայում, որտեղ դեռ 

շրջանառում է վայրի պոլիովիրուսը:  

Մեր հանրապետությունում 1996-ից (1995թ.՝ 3 դեպք) պոլիո-

միելիտի դեպքեր չեն արձանագրվում: 1996թ. Հայաստանի Հանրա-

պետությունում ներդրվեց սուր թորշոմած կաթվածահարութ-

յունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը: 

Պատվաստումներում բարձր ընդգրկվածության և արդյունավետ 

համաճարակաբանական հսկողության շնորհիվ Հայաստանի Հան-

րապետությունը 2002-ին ԱՀԿ-ի կողմից ճանաչվել է պոլիոմիե-

լիտից ազատ գոտի:  

Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին գրանցվում են շրջանա-

ռող, պատվաստանյութով պայմանավորված (պատվաստանյութա-

ազգակից) պոլիովիրուսով հարուցված հիվանդության դեպքեր:  

Հիվանդության հարուցիչները հայտնաբերվել են 1909-ին 

Լանդշտեյների և Պոպպերի կողմից: Նրանք պոլիոմիելիտից մա-

հացած երեխայի ողնուղեղի գորշ նյութից պատրաստեցին էմուլ-

սիա և ներորովայնային ճանապարհով վարակելով կապիկներին՝ 

ստացան հիվանդության տիպիկ կլինիկական պատկերը պարեզ-
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ների և պարալիչների ուղեկցությամբ: 1910թ. Ֆլեքսները և Լյուիսը 

կարողացան պահպանել վիրուսը՝ փոխանցելով մի կապիկից 

մյուսի օրգանիզմ: Հետագայում հարուցիչների պահպանման գոր-

ծում շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ կենդանի հյուսվածք-

ների օգտագործումը, որտեղ դրանք իրենց կենսունակությունը 

կարող են պահպանել բավականին երկար ժամանակ: Հարուցիչը 

կոչվում է Mycolophilus hominis: 

Պոլիովիրուսը ՌՆԹ պարունակող էնտերովիրուս է, որը 

պատկանում է Picornaviridae ընտանիքին, Enterovirus ցեղին: 

Վիրուսի կապսիդը իքոսաեդրիկ ձևի է և ունի 60 ենթամիավոր, 

որոնցից ամեն մեկը իր հերթին ունի 4 սպիտակուց: Վիրուսը 

սենյակային ջերմաստիճանում կարող է պահպանվել մի քանի 

ամիս, կաթում, կարագում՝ մի քանի շաբաթ, խմելու ջրում՝ շա-

բաթներ: Այն զգայուն է բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ, արագ 

չեզոքացվում է ախտահանիչներով, չորացմամբ և ուլտրամանու-

շակագույն ճառագայթներով: Կա վայրի պոլիովիրուսի 3 տեսակ՝ I, 

II, III: 1999-ից ի վեր երկրորդ տեսակը չի հայտնաբերվում ո՛չ 

հիվանդներից, ո՛չ էլ արտաքին միջավայրից: 

Վարակի աղբյուր են հիվանդները և վիրուսակիրները: 

Հարուցչի արտազատումը կղանքի ու ըմպանի արտազատուկներով 

սկսվում է վարակումից հետո 2-4-րդ օրերի ընթացքում, սակայն 

քթըմպանից վիրուսի արտազատումը լինում է 1-2 շաբաթվա 

ընթացքում, իսկ կղանքի միջոցով՝ 4-7 շաբաթում, երբեմն էլ 4 ամիս 

անց: Այս է պատճառը, որ փոխանցման մեխանիզմներից ավելի 

կարևոր նշանակություն ունի ֆեկալ-օրալ մեխանիզմը, քան 

օդակաթիլայինը: Հիվանդությունը հիմնականում ունի սպորադիկ 

բնույթ: Դրա պատճառն այն է, որ հաճախ պոլիոմիելիտի հարու-

ցիչով վարակումը հանգեցնում է ոչ թե կլինիկական երևույթների 

առաջացման, այլ առողջ վիրուսակրության: 
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Փոխանցման հիմնական մեխանիզմը ֆեկալ-օրալն է: Այս 

մեխանիզմը հիմնակնում իրականացվում է կենցաղ-կոնտակ-

տային ուղիով, թեպետ յուրաքանչյուր համաճարակաբանական 

հետազոտության ժամանակ պետք է նկատի ունենալ ջրային և 

սննդային ուղիների հավանականությունը: 

Հարուցիչների մեխանիկական փոխանցման գործում որո-

շակի նշանակություն ունեն նաև տնային ճանճերը:  

Պոլիոմիելիտի փոխանցման գործում որոշակի դեր է 

կատարում ազգաբնակչության խտությունը (հատկապես վարակի 

օջախում): Գերբնակեցված բնակարաններում, մանկական կոլեկ-

տիվներում հիվանդության դեպքերն ավելի հաճախ են արձա-

նագրվում:  

Հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է 2-3-ից մինչև 35 օր, 

բայց ավելի հաճախ այն տատանվում է 7-14 օրերի սահմաններում:  

Պոլիոմիելիտի վիրուսը, ընկնելով մարդու օրգանիզմ, հազ-

վադեպ է առաջացնում կլինիկորեն արտահայտված հիվանդու-

թյուն: Սա է պատճառը, որ վարակի աղբյուրը հիմնականում 

վիրուսակիրներն են: 

Վիրուսի բազմացումը մարդու օրգանիզմում կատարվում է 

ըմպանի և աղիքների ավշաէպիթելային գոյացություններում՝ հի-

վանդության 2-4-րդ օրերի ընթացքում, որից հետո վիրուսները 

թափանցում են արյան մեջ (վիրեմիա), հասնում կենտրոնական 

նյարդային համակարգ, որտեղ և ախտահարում են ողնուղեղի և 

գլխուղեղի գորշ նյութի շարժիչ բջիջները՝ առաջացնելով պարեզի, 

պարալիչների երևույթներ: 

Հիվանդության փուլերից հատկապես վտանգավոր է 

առաջին՝ կատառալ երևույթների փուլը, որի դեպքում մանրէն 

բավականին ինտենսիվորեն արտազատվում է արտաքին աշխարհ: 
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Առողջացման շրջանում վարակակրությունը կարող է շարունակվել 

մինչև 3-4 ամիս:  

Հիվանդությունը կարող է արտահայտվել ինապարատ 

(առանց որևէ ախտանիշների), աբորտիվ (թերի ընթացքով), 

մենինգեալ և պարալիտիկ տեսակներով: Հիվանդության հիմնական 

կլինիկական ախտանիշը սուր թորշոմած կաթվածահարությունն է:  

Հիվանդության լաբորատոր ախտորոշման համար վերցվում 

է հիվանդի արյունը, ողնուղեղային հեղուկը, քթըմպանի արտա-

զատուկը, կղանքը: Ախտորոշման նպատակով կիրառվում է 

վիրուսաբանական, շճաբանական (հակամարմինների հայտնա-

բերում) մեթոդներ: Հարկ է նշել, որ համաճարակաբանական 

հսկողության համար առաջնահերթ կարևորություն ունի կղանքի 

հետազոտությունը: Հիվանդից վերցվում է 2 նմուշ 24-48 ժամ ընդմի-

ջումով: Նմուշները վիրուսաբանական լաբորատորիա տեղափոխ-

վում են երկրորդ նմուշը վերցնելու պահից ոչ ուշ, քան 72 ժամվա 

ընթացքում՝ պահպանելով սառցե շղթան (4 - 80C): 

Պոլիոմիելիտով հիվանդացած և առողջացած մարդու 

օրգանիզմում առաջանում է հումորալ և տեղային հյուսվածքային 

անընկալունակություն, որը տվյալ տեսակի նկատմամբ պահպան-

վում է ամբողջ կյանքի ընթացքում: Պոլիոմիելիտի նկատմամբ 

մարդկանց ընկալունակությունը բնական պայմաններում բավա-

կանին ցածր է (մարդկանց անընկալունակությունը հասնում է 80-

90%-ի): Այս երևույթը բացատրվում է նրանով, որ պոլիոմիելիտի 

դեպքում վարակակրությունը բավականին բարձր է, որը և 

նպաստում է աընկալունակության առաջացմանը: 

Չնայած չի ժխտվում պոլիոմիելիտի փոխանցման օդակա-

թիլային մեխանիզմը, այնուամենայնիվ այն աղիքային վարակների 

նման ամռանը և աշնանը աճ է դրսևորում: Պոլիոմիելիտով 

առավելապես հիվանդանում են երեխաները: Առավել խոցելի են 1-
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5 տարեկան երեխաները, որոնց շրջանում գրանցվում է ամբողջ 

հիվանդացության 85 - 90%-ը: 

Պոլիոմիելիտի դեպքում հակամարմինները ունեն յուրահա-

տուկ տեսակային բնույթ, որը միաժամանակ ապահովում է 

(իհարկե, ցածր տիտրերով) նաև մյուս տեսակների նկատմամբ 

անընկալունակությունը, որը կարճատև է: Հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ պոլիոմիելիտի դեպքում անընկալությունն ունի 

խիստ տեսակասպեցիֆիկ բնույթ՝ հիվանդանալու կրկնակի 

դեպքերն այլ տեսակի հարուցիչներով չեն բացառվում:  

Պոլիոմիելիտով կամ պոլիոմիելիտի կասկածով հիվանդ-

ները, ինչպես նաև սուր թորշոմած կաթվածահարության երևույթ-

ներ ունեցող անձինք, անկախ հիվանդության նոզոլոգիական տե-

սակից, հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն կամ սոմատիկ հիվան-

դանոցի նյարդաբանական կամ վերակենդանացման բաժանմունք: 

Պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի յուրաքանչ-

յուր դեպք ենթակա է պոլիոմիելիտի նկատմամբ կղանքի լաբո-

րատոր հետազոտության: Հիվանդներին հայտնաբերելու 

նպատակով պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքի 

մինչև 15 տարեկան կոնտակտավորների շրջանում իրականացվում 

է բժշկական հսկողություն 35 օր տևողությամբ: Պոլիոմիելիտ հաս-

տատված հիվանդի դեպքում լաբորատոր հաստատումից սկսած 7 

օրվա ընթացքում մինչև 15 տարեկան երեխաների շրջանում 

իրականացվում են պոլիոմիելիտի դեմ լրացուցիչ պատվաստում-

ներ կենդանի պոլիոմիելիտային պատվաստանյութով՝ անկախ 

նախկինում ստացած պատվաստումներից:  

Պոլիոմիելիտի դեպք արձանագրվելիս օջախում առանց 

տարիքային սահմանափակման անցկացվում է կոնտակտա-

վորների կղանքի երկնվագ վիրուսաբանական հետազոտություն 

(կղանքի 2 նմուշ 24-ժամյա ընդմիջումով):  
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Պոլիոմիելիտի դեմ պլանային պատվաստումներն իրակա-

նացվում են կենդանի բերանային (օրալ) պոլիոմիելիտային պատ-

վաստանյութով (ՕՊՊ-Սեյբին) և ինակտիվացված պատվաս-

տանյութով (ԻՊՊ-Սոլկ)՝ համաձայն պատվաստումների օրացույցի:  

Կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում կենդանի պոլիոմիելիտային պատվաստումից ինակտի-

վացված պոլիոմիելիտային պատվաստանյութի (ԻՊՊ) և երկ-

վալենտ կենդանի պոլիոմիելիտային պատվաստանյութի անցման 

գործընթացը: Հետևաբար ներկայումս կիրառվող ՕՊՊ-ն բաղկա-

ցած է պոլիովիրուսի պատվաստումային 1-ին և 3-րդ շտամներից, 

իսկ ԻՊՊ-ն բաղկացած է բոլոր 3 ինակտիվացված շտամներից:  

Մեծ նշանակություն ունի նաև շրջանառող պատվաստա-

նյութ ազգակից պոլիովիրուսի և այլ էնտերովիրուսների հսկողութ-

յան համակարգի կիրառումը: 

2019-ի հոկտեմբերին ԱՀԿ-ն արձանագրեց վայրի պոլիովի-

րուսի 3-րդ տեսակի վերացումը:  
 

 

Սուր, ցիկլային վիրուսային վարակ է՝ ֆեկալ-օրալ փոխանց-

ման մեխանիզմով, որը բնութագրվում է լյարդի ֆունկցիայի 

խանգարմամբ, հնարավոր դեղնուկով: 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, որը համաճարակաբանորեն 

կապված է հաստատված դեպքի հետ, 

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Երկար ժամանակ հիվանդությունը սխալմամբ համարվում 

էր կատառալ դեղնախտը, որը պայմանավորված էր ընդհանուր 



204 |  

 

լեղածորանի խցանմամբ և նրա լորձաթաղանթի այտուցով: Առաջին 

անգամ այս հիվանդության վարակիչ բնույթի վերաբերյալ գիտա-

կանորեն հիմնավորված թեզն առաջադրել է Ս.Պ.Բոտկինը (1883թ.): 

Հիվանդության հարուցիչը՝ հեպատիտ A-ի վիրուսը (HAV), հայտ-

նաբերվել է 1973-ին Ֆեյնստոնի կողմից: 

Հեպատիտ A-ի հարուցիչը 28 նմ տրամագծով ՌՆԹ պա-

րունակող վիրուսն է, որն արտաքին միջավայրում կայուն է, կարող 

է մի քանի ամիս շարունակ պահպանվել սենյակային ջերմաստի-

ճանում, զրոյին մոտ դրական ջերմաստիճանի պայմաններում 

նույնիսկ մի քանի տարի: Վիրուսը ոչնչանում է 5 րոպե եռացնելիս, 

զգայուն է ֆորմալինի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 

նկատմամբ: Վիրուսը պատկանում է Picornaviridae ընտանիքին 

(իտալ. picollo - փոքր, անգլ. RNA – ռիբոնուկլեինաթթու), էնտերո-

վիրուսների ցեղին (տիպ 72): Ի տարբերություն այլ էնտերովիրուս-

ների՝ HAV-ի ռեպլիկացիան աղիքներում լիովին ապացուցված չէ:  

Հեպատիտ A-ն բավականին տարածված վարակ է, հի-

վանդացության մակարդակը պայմանավորված է երկրի սոցիալ-

տնտեսական, սանիտարարական իրավիճակով: Այս վարակը 

տարածված է ամենուր, աշխարհում ամենատարածված աղիքային 

վարակներից է: Ամենաբարձր հիվանդացության ցուցանիշը գրանց-

ված է Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրներում: 

Համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշտոնա-

կան տվյալների՝ ՀՀ-ում վերջին 20 տարվա ընթացքում հեպատիտ 

A-ով հիվանդացությունը նվազել է ավելի քան 30 անգամ: 

Վարակի միակ աղբյուրը հիվանդ մարդն է: Վիրուսի 

արտազատումն արտաքին միջավայր կղանքով սկսվում է դեռևս 

ինկուբացիոն շրջանում, հիվանդության կլինիկական ախտանիշ-

ների ի հայտ գալուց 1-3 շաբաթ առաջ: Հիվանդն առավել վարակիչ 
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է հիվանդության կլինիկական նշաններն ի հայտ գալու առաջին 1-2 

օրերից մինչև հիվանդության 10-14-րդ օրերը: Վիրուսը կարող է 

հայտնաբերվել նաև մեզում, հեշտոցային արտազատուկում, դաշ-

տանային արյան մեջ, սերմում, որոնք համաճարակաբանական 

նվազ նշանակություն ունեն: Կրծքի կաթում վիրուս չի հայտ-

նաբերվել: Առավել հաճախ վարակի աղբյուր են վիրուսային հե-

պատիտ A-ի ոչ դեղնուկային և ինապարանտ ձևերով հիվանդները, 

որոնք քանակով զգալիորեն ավելի են մանիֆեստային ձևով 

հիվանդներից: Վիրուսակրություն բնորոշ չէ: 

Փոխանցման հիմնական մեխանիզմը ֆեկալ-օրալն է, որն 

իրականացվում է ջրային, սննդային և կենցաղ-կոնտակտային 

ուղիներով: Հայտնի են բազմաթիվ սննդային և ջրային բռնկումներ: 

Հաճախ վիրուսային հեպատիտ A-ի խմբային բռնկումները լինում 

են նախադպրոցական հաստատություններում և դպրոցներում: 

Բժշկական միջամտությունների ժամանակ ևս կա հեպատիտ A-ի 

պարէնտերալ փոխանցման հավանականություն, սակայն վիրե-

միայի կարճ տևողությունը փոխանցման այս ուղին դարձնում է 

երկրորդական: Հազվադեպ հնարավոր է նաև վարակի փոխանցում 

սեռական ուղիով: 

Հեպատիտ A վարակի նկատմամբ մարդկանց ընկալունակու-

թյունը գրեթե 100% է: Հիվանդության ինտենսիվ տարածման 

շնորհիվ մարդկանց մեծամասնությունը հիվանդանում է վարակի 

ոչ դեղնուկային կամ դեղնուկային տեսակով մինչև 14 տարեկան: 

Հեպատիտ A-ի դեպքերի տարիքային կառուցվածքի համաձայն՝ 

այն մոտենում է մանկական վարակիչ հիվանդություններին 

(կարմրուկ, քութեշ և այլն): Մեծահասակները կազմում են հեպա-

տիտ A-ի բոլոր դեպքերի մոտավորապես 10-20%-ը: Հեպատիտ A-ի 

նկատմամբ առավել ընկալունակ են 3-12 տարեկան երեխաները, 

հատկապես կազմակերպված խմբերում: 1 տարեկանից փոքր 
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երեխաները գրեթե չեն հիվանդանում՝ բնական պասիվ անընկալու-

նակության շնորհիվ:  

Հետվարակային անընկալունակությունը կայուն է, ստերիլ, 

ցմահ:  

Սեզոնայնությունը աշուն-ձմեռ է և դիտվում է միայն երե-

խաների շրջանում: Հիվանդությանը բնորոշ է 5 տարի պարբերա-

կանությունը:  

Հեպատիտ A-ի վիրուսի՝ սննդի կամ ջրի միջոցով օրգանիզմ 

ներթափանցելուց հետո ուղիղ աղիքի լորձաթաղանթի էպիթելում 

կատարվում է վիրուսի առաջնային ռեպլիկացիա, որից հետո 

վիրուսն անցնում է արյուն: Վիրուսի ներթափանցումը հեպա-

տոցիտներ (որտեղից այն լեղու միջոցով անցնում է աղիքներ և 

արտազատվում կղանքով) և նրա ռեպլիկացիան հանգեցնում են 

բջջաթաղանթի ֆունկցիայի խանգարման, բջջաքայքայման (ցիտո-

լիզի) և լյարդային բջիջների սնուցախանգարման (դիստրոֆիայի): 

Լյարդի հյուսվածքի ձևաբանական փոփոխությունների արդյուն-

քում զարգանում են բնորոշ համախտանիշներ՝ ցիտլիտիկ, մե-

զենքիմային-բորբոքային, խոլեստատիկ: Հեպատիտ A-ի վիրուսն 

ունի բարձր իմունոգենություն: Արագ և հզոր իմունային պատաս-

խանը դադարեցնում է հարուցչի ռեպլիկացիան և կանխում դրա 

տարածումը չախտահարված լյարդային բջիջների վրա: Հումորալ 

իմունային պատասխանը բնութագրվում է հեպատիտ A-ի վիրուսի 

դեմ հակամարմինների վաղ արտադրությամբ հիվանդության 

ծաղկման փուլում (դեղնուկային փուլ), օրգանիզմը ձերբազատվում 

է վիրուսից, ձևավորվում է կայուն հետվարակային անընկալու-

նակություն: 

Հեպատիտ A-ի քրոնիկական ձևեր, ինչպես նաև վիրու-

սակրություն չեն հայտնաբերվել: Վիրուսային հեպատիտ A-ի 

հարաճուն և կայծակնային տեսակները պայմանավորված են 
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համակցված վիրուսային վարակով և լրացուցիչ գործոնների 

ազդեցությամբ: 

Գաղտնի շրջանը տևում է 10-50 օր, միջինը՝ 15-30 օր: Դրան 

հաջորդում է 5-7 օր տևողությամբ նախադեղնուկային շրջանը, որը 

բնորոշվում է կլինիկական տարբեր դրսևորումներով` գրիպանման 

(տենդով, ամենահաճախադեպ), դիսպեպտիկ, աստենովեգետա-

տիվ և խառը: 

Հեպատիտ A-ի կլինիկական տեսակներն են՝ դեղնուկային 

(ցիտոլիզի համախտանիշով, խոլեստազի համախտանիշով), ոչ 

դեղնուկային և ենթակլինիկական: Հիվանդությանն առավել բնորոշ 

է սուր ցիկլային ընթացքը, թեև կարող են լինել սրացումներ, 

ախտադարձներ, երկարատև, ձգձգվող ընթացք: Հիվանդությունն 

ընթանում է հետևյալ փուլերով՝ ինկուբացիոն, պրոդրոմալ կամ 

նախադեղնուկային, դեղնուկային՝ ծաղկման և առողջացման:  

Հեպատիտ A-ն սկսվում է սուր. մարմնի ջերմաստիճանը 

բարձրանում է մինչև 38-39°C և պահպանվում է 1-3 օր: Դիտվում են 

գլխացավ, ընդհանուր թուլություն, ջարդվածության զգացում, 

վերին շնչուղիների բորբոքման նշաններ, ախորժակի բացա-

կայություն, անհանգստություն և ծանրության զգացում էպիգաստ-

րալ շրջանում: 2-4 օր հետո փոխվում է մեզի գույնը, որը դառնում է 

մուգ շագանակագույն, իսկ կղանքը ձեռք է բերում սպիտակ կավի 

գույն, կարող է լինել չձևավորված: Հիվանդի հետազոտության 

ժամանակ շոշափվում է մեծացած, ցավոտ լյարդը: Արդեն այս 

ժամանակահատվածում կարող է մեծանալ նաև փայծաղը: Դրան 

հաջորդում է ծաղկման շրջանը, որը տևում է միջինը 2-3 շաբաթ: 

Դեղնուկի մարման փուլն ավելի դանդաղ է ընթանում, քան աճինը, 

և բնութագրվում է հիվանդության նշանների աստիճանական ան-

հետացմամբ, որից հետո սկսվում է առողջացման փուլը: Վերջինիս 

տևողությունը 1-12 ամիս է, վերականգնվում է հիվանդի ախոր-
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ժակը, մարում են աստենովեգետատիվ ախտանիշները, լյարդի 

չափը և ֆունկցիոնալ թեստերը կարգավորվում են: Հեպատիտ A-ի 

ջնջված տեսակներն ավելի թեթև ընթացք ունեն: Հազվադեպ 

հիվանդությունն ունենում է երկարատև ընթացք, տևում է մի քանի 

ամիս, որն ավարտվում է առողջացմամբ: 

Հեպատիտ A-ի կանխատեսումը սովորաբար բարենպաստ է 

(մահացությունը 0,04%-ից քիչ է), հիվանդների գրեթե 90%-ն ամբող-

ջությամբ վերականգնվում է: Հեպատիտ A-ն կարող է հանգեցնել 

Ժիլբերի համախտանիշի դրսևորմանը` շիճուկում ազատ բիլիռու-

բինի մակարդակի բարձրացմամբ: 

Հեպատիտ A-ի ախտորոշման ամենատարածված լաբորա-

տոր ցուցանիշը ԱԼՏ-ի ակտիվության բարձրացումն է, նորմայի 

համեմատ ավելի քան 10 անգամ, որն արձանագրվում է դեռևս 

նախադեղնուկային փուլում և պահպանվում է մինչև ծաղկման 

շրջանի վերջը: Հիվանդության դեղնուկային տեսակին բնորոշ է նաև 

արյան մեջ բիլիռուբինի քանակի ավելացումը: Հեպատիտ A-ի 

սպեցիֆիկ ախտորոշումը հիմնված է վիրուսի նկատմամբ M դասի 

հակամարմինների հայտնաբերման վրա, որոնք «վաղ հակամար-

միններն» են (հակա-HAV IgM): Ուղղորդող է նաև համաճարա-

կաբանական անամնեզի հավաքումը: 

Հեպատիտ A-ն կանխարգելելու նպատակով իրականացվում 

է կանխազգուշական և հակահամաճարակային միջոցառումների 

համալիր: Ընդհանուր կանխազգուշական միջոցառումներն 

ուղղված են վարակի հիմնական՝ ֆեկալ-օրալ մեխանիզմի ընդ-

հատմանը՝ ներառյալ ջրի վարակազերծումը, սննդի անվտան-

գության ապահովումը, ձեռքերի հիգիենան և այլն: 

Հեպատիտ A-ի դեմ պլանային պատվաստումները ՀՀ-ում 

իրականացվում են նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

անձանց շրջանում: Ներարկումը կատարվում է աջ ազդրի վերին 
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դրսային մեկ երրորդականում միջմկանային ճանապարհով՝ 2 

դեղաչափ՝ 0,5 մլ: Երկրորդ դեղաչափը տրվում է առնվազն 6 ամիս 

ընդմիջումով, իսկ 18 տարին լրացածներին՝ 1,0 մլ միանվագ: 

Հեպատիտ A-ի դեմ երկարատև անընկալություն ապահովելու 

համար խորհուրդ է տրվում ներմուծել լրացուցիչ բուստեր դեղա-

չափ՝ առաջին դեղաչափից 6-12 ամիս հետո: Բուստեր դեղաչափն 

ապահովում է մինչև 20 տարի տևողությամբ անընկալունակու-

թյուն: 

Հիվանդները մեկուսացվում են հիվանդության սկզբից 4 շա-

բաթվա ընթացքում: Հոսպիտալացումն իրականացվում է համա-

ճարակաբանական կամ կլինիկական ցուցումներով: Կոնտակ-

տավորները ենթարկվում են բժշկական հսկողության, դիտարկման 

և կենսաքիմիական հետազոտության (ԱԼՏ-ի քանակի որոշում) 

հիվանդի մեկուսացումից հետո 5 շաբաթվա ընթացքում: Կոնտակ-

տավորների շրջանում կարող է իրականացվել հետկոնտակտային 

սպեցիֆիկ ակտիվ և պասիվ իմունականխարգելում, որքան 

հնարավոր է սեղմ ժամկետներում, բայց ոչ ուշ, քան 14 օրվա 

ընթացքում: Հետկոնտակտային սպեցիֆիկ կանխարգելման մոտե-

ցումները տարբեր են՝ պայմանավորված տարիքով, առողջական 

վիճակով, մասնագիտական խմբով և համաճարակային իրավի-

ճակով: 

Համաճարակային օջախում իրականացվում է ընթացիկ և 

եզրափակիչ ախտահանում:  

Հեպատիտ A-ի դեմ համաճարակաբանական ցուցումով 

պատվաստման ենթակա են՝  

• երեխաները՝ սկսած 3 տարեկանից, որոնք բնակվում են 

վիրուսային հեպատիտ A-ի բարձր հիվանդացության գրանց-

ման վայրերում, 

• բուժաշխատողները, մանկական նախադպրոցական կազ-

մակերպությունների անձնակազմը, 
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• բնակչության սպասարկման ոլորտի աշխատողները. Առաջ-

նահերթությունը տրվում է հասարակական սննդի կազմա-

կերպությունների աշխատողներին, 

• ջրագծերի և կոյուղագծերի սարքավորումների և ցանցերի 

սպասարկման ոլորտի աշխատողները, 

• անձինք, որոնք մեկնում են հեպատիտ A-ի հիպերէնդեմիկ 

/գերտեղաճարակային/ գոտիներ, 

• անձինք, որոնք հեպատիտ A-ի օջախում շփվել են հիվանդի 

հետ: 

Վիրուսային հեպատիտ A-ի դեմ համաճարակաբանական 

ցուցումով պատվաստումներն իրականացվում են ՀՀ առողջա-

պահության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի որոշմամբ: 
 

 

Վարակիչ, անթրոպոնոզ, աղիքային հիվանդություն է, որն 

ախտահարում է լյարդը և հարուցվում է հեպատիտ E-ի վիրուսի 

կողմից (HEV): 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Յուրաքանչյուր տարի գրանցվում է վարակի մոտ 20 մլն 

դեպք, որից 3,1 մլն-ը՝ կլինիկորեն արտահայտված ախտանիշային 

/սիմպտոմատիկ/ տեսակներ: ԱՀԿ-ի գնահատմամբ 2015-ին հե-

պատիտ E-ն 44000 մարդու մահվան պատճառ է դարձել (վիրու-

սային հեպատիտներից մահվան դեպքերի 3,3%): Վիրուսը հիմնա-

կանում փոխանցվում է ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով, առավելապես 

աղտոտված ջրի միջոցով: Հեպատիտ E-ն հայտնաբերվում է ամբողջ 
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աշխարհում, սակայն առավել մեծ տարածվածությամբ առանձնա-

նում են Արևելյան և Հարավային Ասիան:  

HEV-ն փոքր չափի վիրուս է՝ ՌՆԹ-ի դրական-բևեռային 

միաշերտ գենոմով: Կան այս վիրուսի առնվազն 4 տարբեր գենո-

տիպեր՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ: 1-ին և 2-րդ գենոտիպերը հայտ-

նաբերվել են միայն մարդկանց շրջանում, 3-րդ և 4-րդ գենոտիպերի 

վիրուսները տարածված են բազմաթիվ կենդանիների շրջանում 

(այդ թվում՝ խոզերի, վայրի խոզերի, եղնիկների և այլն)՝ առանց 

հիվանդություն հարուցելու: Սովորաբար վարակն ինքնալավաց-

ման է ենթարկվում 2-6 շաբաթների ընթացքում: Երբեմն զարգանում 

է ծանր հիվանդություն, որը հայտնի է որպես արագընթաց հեպա-

տիտ (սուր լյարդային անբավարարություն) և որոշ դեպքերում 

ավարտվում է մահվան ելքով: 

Հեպատիտ E-ն տարածված է ամենուր: Այս հիվանդությունն 

առավել տարածված է այն երկրներում, որոնք ունեն սահմանափակ 

ջրային պաշարներ, ինչպես նաև սանիտարական, հիգիենիկ և 

առողջապահական ծառայությունների մատչելիության սահմա-

նափակ հնարավորություն: Այս շրջաններում հիվանդությունն 

արտահայտվում է և՛ բռնկումներով, և՛ սպորադիկ դեպքերով: 

Բռնկումները սովորաբար առաջանում են խմելու ջրի աղբյուրների 

կղանքային զանգվածներով աղտոտվելու հետևանքով և կարող են 

մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի հազար մարդ ընդգրկել: Այդ 

բռնկումներից մի քանիսը եղել են բախումների և մարդասիրական 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, ինչպիսիք են՝ պատերազ-

մական գոտիները և փախստականների ճամբարները, կամ տեղա-

հանված մարդկանց խմբերում, այն դեպքում, երբ սանիտարիան և 

անվտանգ ջրամատակարարումը որոշակի խնդիրներ են առա-

ջացրել: Սպորադիկ դեպքերն արձանագրվում են ջրի կամ սննդի 

աղտոտման հետևանքով, թեև ավելի հազվադեպ: Այս շրջաններում 
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դեպքերը հիմնականում պայմանավորված են 1-ին, ավելի հազ-

վադեպ՝ 2-րդ գենոտիպի վիրուսով: 

Վարակի աղբյուր է միայն հիվանդ մարդը: Հիվանդը վա-

րակիչ է գաղտնի շրջանի վերջից մինչև հիվանդության 3-4-րդ 

շաբաթները:  

Հեպատիտ E-ի վիրուսը փոխանցվում է հիմնականում 

ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով, առավելապես ջրային ուղիով: Հեպա-

տիտ E-ի ռիսկի գործոնները պայմանավորված են վատ սանիտա-

րահամաճարակային իրավիճակով, որի արդյունքում հիվանդ 

մարդու կղանքից հարուցիչները ներթափանցում են խմելու ջրի 

աղբյուրներ: Հայտնաբերվել են նաև փոխանցման այլ ուղիներ, 

որոնք ունեն փոքր համաճարակաբանական նշանակություն: Այս 

ուղիները ներառում են՝ 

• վարակված կենդանիներից փոխանցում անբավարար ջեր-

մային մշակման ենթարկված մսի կամ մսամթերքի միջոցով, 

• վարակված արյան փոխներարկման միջոցով 

• հղի կնոջից պտղին ուղղահայաց փոխանցման մեխանիզմով: 

Էնդեմիկ շրջաններում հնարավոր է վարակը փոխանցվի 

վատ ջերմային մշակման ենթարկված փափկամորթներից ևս: 

Այս հիվանդության բարձր էնդեմիկությամբ շրջաններում 15-

40 տարեկանների շրջանում տարածված է վարակի ախտանշանա-

յին (սիմպտոմատիկ) տեսակը: Այս գոտիներում երեխաների 

շրջանում վարակվածություն ևս գրանցվում է, սակայն հաճախա-

դեպ է անախտանիշ, թեթև տարբերակը`առանց դեղնուկի, և մնում 

է չախտորոշված: 

Հեպատիտ E-ի գաղտնի շրջանը տևում է 2-10 շաբաթ, միջինը՝ 

5-6 շաբաթ:  
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Հեպատիտ E-ի բնորոշ ախտանիշներն են՝ 

• սկզբնական փուլում ոչ բարձր տենդը, ախորժակի անկումը 

(անորեքսիա), սրտխառնոցը և փսխումը, տևում է մի քանի օր, 

որոշ մարդիկ կարող են նաև նշել ցավ որովայնի շրջանում, 

մաշկի քոր (առանց մաշկի վնասվածքների), մաշկի ցան, 

հոդացավ, 

• դեղնուկը (մաշկի և լորձաթաղանթների), մեզի մգացումը, 

կղանքի անգունացումը, 

• փոքր-ինչ մեծացած, փափուկ լյարդը (հեպատոմեգալիա): 

Այս ախտանիշները հաճախ չեն տարբերվում լյարդի այլ 

ախտահարումներին բնորոշ ախտանիշներից և սովորաբար տևում 

են մեկից վեց շաբաթ: Հազվադեպ սուր հեպատիտ E-ն կարող է 

ծանր ընթանալ և հանգեցնել արագընթաց հեպատիտի (սուր 

լյարդային անբավարարության). այդպիսի հիվանդներին սպառ-

նում է մահվան վտանգը: Հեպատիտ E-ի այսպիսի ընթացքն առավել 

հավանական է, եթե վարակումը կատարվում է հղիության ժամա-

նակ: Հեպատիտ E-ով վարակված հղի կանայք հատկապես երկրորդ 

կամ երրորդ եռամսյակում ավելի բարձր ռիսկ ունեն սուր լյարդային 

անբավարարության զարգացման, պտղի կորստի և մահվան ելքի 

առումով: Հղիության երրորդ եռամսյակում կանանց մահացու-

թյունը հասնում է 20-25%-ի: 

Վիրուսակրությունն այս վարակին բնորոշ չէ, քրոնիկական 

տեսակները խիստ հազվադեպ են:  

Հեպատիտ E-ի դեպքերը կլինիկորեն չեն տարբերվում այլ 

տեսակի սուր վիրուսային հեպատիտներից: Սակայն այս վարակի 

ախտորոշման մեծ հավանականությունը հաճախ ենթադրում է նրա 

կապը համապատասխան համաճարակաբանական իրավիճակի 

հետ, օրինակ՝ մի քանի դեպքերի առկայությունը էնդեմիկ շրջան-

ներում, այն վայրերում, որոնք վտանգի տակ են ջրի աղտոտման 
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առումով, հղի կանանց շրջանում վարակի ավելի ծանր ընթացքը 

կամ հեպատիտ A-ի ժխտումը: Հեպատիտ E վարակն ախտորոշելու 

համար սովորաբար ապավինում են վիրուսի նկատմամբ IgM դասի 

հակամարմինների հայտնաբերմանը. դա նպատակահարմար է 

անել այն տարածքներում, որտեղ հիվանդությունը տարածված է: 

Լրացուցիչ թեստերը ներառում են պոլիմերազային շղթայական 

ռեակցիան՝ ուղղված հեպատիտ E-ի վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնա-

բերմանը արյան մեջ և կամ կղանքում: Այս հետազոտությունը 

հատկապես անհրաժեշտ է այն տարածքներում, որտեղ հեպատիտ 

E-ն հազվադեպ է, կամ քրոնիկական HEV վարակի կասկած 

ունենալու դեպքում: Մշակվել է նաև թեստ՝ արյան շիճուկում 

վիրուսային անտիգենը հայտնաբերելու համար, որի ախտորոշիչ 

դերը դեռևս հետազոտական փուլում է:  

Հիվանդությունից հետո հիմնականում ձևավորվում է 

կայուն, ստերիլ հետվարակային անընկալունակություն: 

Կանխարգելումն այս հիվանդության դեմ պայքարի ամենա-

արդյունավետ մոտեցումն է: Ընդհանուր պոպուլյացիոն մակարդա-

կով HEV-ի փոխանցումը և հեպատիտ E հիվանդության տարած-

վածությունը կարող են կրճատվել՝ պահպանելով հետևյալ մոտե-

ցումները՝ 

• պահպանել հանրային ջրամատակարարման որակի բարձր 

չափանիշները,  

• մարդկանց արտաթորանքները հեռացնելու համար ստեղծել 

համապատասխան համակարգեր: 

Անհատական մակարդակով վարակի վտանգը կարող է 

կրճատվել՝ 

• պահպանելով հիգիենիկ միջոցառումները, օրինակ` ձեռքերն 

անվտանգ ջրով լվալը, հատկապես սննդի հետ գործ ունենալուց 

առաջ, 
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• խուսափելով անհայտ մաքրության խմելու ջուր կամ սառույց 

օգտագործելուց, 

• պահպանելով ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկված սննդամթերքի 

անվտանգության կանոնները: 

2011 թվականին Չինաստանում գրանցվել է ռեկոմբինանտ 

միավալենտ պատվաստանյութ՝ հեպատիտ E-ի կանխարգելման 

համար: Այլ երկրներում այն դեռևս չի հաստատվել: 

Ուղեցույցներ հակահամաճարակային միջոցառումների վե-

րաբերյալ. 

ԱՀԿ-ն հրատարակել է ուղեցույց, որը վերաբերում է հեպա-

տիտ E-ի բռնկումների ճանաչմանը, կառավարմանը և վե-

րահսկմանը: Ամփոփելով այն՝ պետք է նշել, որ հեպատիտ E-ի 

օջախում առաջադրվում են հետևյալ քայլերը՝ 

• ստուգել ախտորոշումը և հաստատել բռնկման առկայությունը, 

• պարզել փոխանցման ուղին և բացահայտել բնակչության 

շրջանում բարձր ռիսկի խմբերը, 

• սննդամթերքի և ջրի արտաթորանքներով աղտոտումը բացա-

ռելու համար բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, 

• վերացնել վարակի աղբյուրը: 

2016-ի մայիսին Առողջապահության համաշխարհային 

ասամբլեան ընդունել է իր առաջին գլոբալ ռազմավարությունը 

«Վիրուսային հեպատիտներն առողջապահության ոլորտում 2016-

2021թթ. ընթացքում»: Ծրագրի նպատակն է մինչև 2030-ը նվազեցնել 

վիրուսային հեպատիտների նոր դեպքերի քանակը 90%-ով, 

նվազեցնել մահվան դեպքերը 65%-ով: 

Նաև ամեն տարի հուլիսի 28-ին՝ հեպատիտի համաշխար-

հային օրը, կազմակերպվում են միջոցառումներ՝ ընդլայնելու 

վիրուսային հեպատիտների վերաբերյալ իրազեկվածությունը և 

տարածելու կանխարգելման մոտեցումները: 
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Սրանք աղիքային սուր հիվանդությունների մի խումբ են, 

որոնք փոխանցվում են զանազան միկրոօրգանիզմներով վարակ-

ված սննդամթերքի միջոցով: Հիվանդությունը սկսվում է հանկար-

ծակի, կլինիկական սուր նշաններով, ինտոքսիկացիայով, գաստրո-

էնտերիտի երևույթներով, օրգանիզմի ջրաաղային փոխանա-

կության խանգարումներով:  

Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաները տարածված են ամե-

նուր, սակայն այս հիվանդություններն առավելապես տարածված 

են սոցիալ-տնտեսական տեսակետից ավելի զարգացած երկրնե-

րում, որը կարելի է բացատրել սննդարդյունաբերության զարգաց-

մամբ, հասարակական սննդի օբյեկտների լայն տարածվա-

ծությամբ, ինչպես նաև դեպքերի ավելի լավ հայտնաբերմամբ և 

հաշվառմամբ: 

Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաները հարուցվում են տարբեր 

միկրոօրգանիզմներով: 

Դրանք են՝ 

1. սալմոնելոզային խմբի բակտերիաները,  

2. կոկային խմբի հարուցիչները, 

3. պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմները, 

4. անաերոբ միկրոօրգանիզմները: 
 

 

Սալմոնելոզային հիվանդություններ  

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական մեկ կամ ավելի ախտանշաններով 

դեպք, 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, որը համաճարակաբանորեն 

կապված է հաստատված դեպքի հետ, 
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3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք: 

Սալմոնելոզի բռնկում է, երբ հիվանդության երկու և ավելի 

դեպքեր համաճարակաբանորեն (ժամանակ, տեղ, սննդամթերք, 

հիվանդների շրջանում հայտնաբերված հարուցչի նույն շճատիպը 

և այլն) կապված են միմյանց հետ:  

Այս հիվանդությունը հարուցվում է պարատիֆային խմբի 

սալմոնելաների ենթախմբի բակտերիաներով: Ներկայումս այս 

հիվանդության էթիոլոգիայում դեր ունեն 900-ից ավելի սալմոնե-

լաներ ու դրանց առանձին տեսակները: Սակայն դրանցից ավելի 

հաճախադեպ են մոտ 20 տեսակներ՝ S. typhimurium, S. cholerae suis, 

S. Enteritidis, S. Stanley, S. Hedelberg, S. Thompson, S. Newport, S. bovis 

morbiticans, S. Moskov (S. paratyphi N2), S. Dublini, S. Sendai, S. anatum 

և այլն:  

Սալմոնելաներն արտաքին միջավայրում բավականին 

կայուն են: Սննդամթերքում կարող են իրենց կենսունակությունը 

պահպանել շաբաթներ, անգամ ամիսներ, իսկ 18-200С-ում նույնիսկ 

բազմանալ: Աղ դրած մսի մեջ կենսունակ են 2-3 ամիս, հավկիթի 

մեջ՝ մինչև 3 շաբաթ, բադի ձվում՝ մինչև 1 ամիս: Ջերմակայուն են, 

600С-ում ոչնչանում են մեկ ժամից:  

Սալմոնելաները (բացառությամբ որովայնային տիֆի և պա-

րատիֆերի հարուցիչների) զանազան կենդանիների մակաբույծներ 

են (խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիներ, ձիեր, խոզեր, տնային 

թռչուններից՝ հավ, բադ, սագ, հնդկահավ և այլն): Պայմանավորված 

նրանով, թե կենդանին ինչպես է հարմարվել այդ հարուցիչներին, 

այնպես էլ հարուցիչների ախտածնության աստիճանով, կենդանին 

կարող է հիվանդանալ տիֆային հիվանդություններով՝ բակտե-

րեմիայի երևույթներով, որի հետևանքով միկրոօրգանիզմները 

տարածվում են կենդանու օրգան-համակարգերում, իսկ ավելի 

հաճախ՝ մկաններում: Այս պրոցեսի հետևանքով կենդանիները և 
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թռչունները դառնում են վարակի աղբյուր: Երբ մարդիկ օգտա-

գործում են ջերմային անբավարար մշակման ենթարկված վա-

րակված կենդանու միս, հիվանդանում են սալմոնելոզային տեսակի 

տոքսիկոինֆեկցիայով: Ավելի նվազ համաճարակաբանական 

նշանակություն ունեն այն դեպքերը, երբ կենդանիների և 

թռչունների միսը վարակվում է հարուցիչներով՝ նրանց մորթելու, 

փոխադրելու ու պահպանելու ժամանակ, չեն պահպանվում սանի-

տարահիգիենիկ նորմերը, տեղի է ունենում մսի բաղարկում՝ կոն-

տամինացիա: Սա կոչվում է post mortal վարակում: Մարդիկ 

սալմոնելոզով վարակվում են նաև այդ վարակը կրող թռչունների 

ձուն, ձվի փոշին օգտագործելիս: Երբեմն արձանագրվում են 

մարդկանց հիվանդության դեպքեր վարակված կենդանիների կաթի 

օգտագործումից: Կենդանիները հարուցիչներն արտաքին աշխարհ 

են արտազատում կղանքի միջոցով: Թռչունների դեպքում, բացի 

այս ճանապարհից, գործում է նաև տրանսօվարիալ ուղին, երբ 

նրանք վարակում են իրենց ձվերը: Համաճարակաբանական 

տեսանկյունից որոշակի նշանակություն ունեն հիվանդ մարդիկ, 

որոնք կղանքի միջոցով արտաքին աշխարհ են արտազատում 

հարուցիչներ: Նրանք  հիմնականում հանդիսանում են ներհիվան-

դանոցային սալմոնելոզի վարակի աղբյուր: 

Սալմոնելոզի փոխանցման գործում առաջնությունը մսինն է 

(60-70%), հատկապես այն դեպքում, երբ այն ստացվել է սեպտի-

ցեմիայով հիվանդ կենդանուց, որի հետևանքով վարակվում են 

կենդանու գրեթե բոլոր օրգան-համակարգերը (մկաններ, ներքին 

օրգաններ և այլն): Սակայն չպետք է անտեսել նաև այն հանգա-

մանքը, որ առողջ կենդանիների 15-20%-ը սալմոնելոզի վարակա-

կիրներ են, որոնք պակաս դեր չեն կատարում վարակի փոխանց-

ման գործում: Երկրորդ տեղում տնային և վայրի թռչունների մսի և 

ձվերի միջոցով փոխանցվող սալմոնելոզներն են: Ջրի և ճանճերի 

դերը վարակը փոխանցելու գործում այնքան էլ էական չէ, քանի որ 
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այս ճանապարհը չի ապահովում հիվանդության առաջացման 

համար անհրաժեշտ սալմոնելաների շատ քանակությունը: Կաթը, 

կաթնաշոռը, բրինզա պանիրը և այլ կաթնամթերքները նույնպես 

սալմոնելոզի փոխանցման գործոններ են: 

Սալմոնելոզային վարակի համաճարակաբանական յուրա-

հատկություններից առաջինը հիվանդության հանկարծակիութ-

յունն է: Գրեթե նույնպիսի արագությամբ այն վերանում է՝ առանց 

համաճարակային պոչի, որը բնորոշ է որովայնային տիֆի և պա-

րատիֆերի համաճարակներին:  

Հիվանդությունը չունի որոշակի սեզոնայնություն, սակայն 

այն համեմատաբար հաճախադեպ է դառնում տարվա տաք 

եղանակներին: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ շատ կարճատև է՝ մի քանի ժամից մինչև 1-

2 օր:  

Բնորոշ են տենդը, որովայնի կծկանքները, փսխումը, փորկա-

պությունը կամ լուծը, կղանքը` կանաչ, գարշահոտ, 60-90% դեպ-

քերում հիվանդության 8-10-րդ օրերին մաշկը պատվում է 

վարդացանով: 

Կլինիկական երևույթները սովորաբար տարբեր բնույթի են 

և պայմանավորված են հարուցիչների քանակով, նրանց ախ-

տածնությամբ, մակրոօրգանիզմի դիմադրողականությամբ: Սովո-

րաբար սալմոնելոզներն ընթանում են սուր գաստրոէնտերիտների 

տարբերակով, հազվադեպ՝ խոլերանման և տիֆանման հիվան-

դության տարբերակով: Հիվանդության հիմնական նշաններն են 

սրտխառնոցը, փսխումը, լուծը, ջերմության բարձրացումը: Որոշ 

դեպքերում արձանագրվում են նաև մկանային և հոդային ցավեր: 

Հիվանդությունը տևում է 2-3 օր և միշտ ավարտվում է առողջաց-

մամբ: Մահաբերությունն աննշան տոկոս է կազմում: Առողջացման 

շրջանում արձանագրվում է վարակակրություն: Վարակակրութ-

յունը սովորաբար լինում է սուր բնույթի՝ մոտ մեկ ամիս տևողու-
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թյամբ: Սակայն վերջին տարիներին արձանագրվում է վարա-

կակրություն՝ մի քանի ամիս տևողությամբ:  

Այս հիվանդության նկատմամբ մարդկանց ընկալունակու-

թյունը (հատկապես երեխաների) շատ բարձր է: Հիվանդանալուց 

հետո տվյալ հարուցիչների նկատմամբ առաջանում է անընկալու-

նակություն, սակայն մյուս տեսակների և տիպերի նկատմամբ 

անընկալունակություն չի առաջանում: Այլ կերպ ասած, խաչաձև 

անընկալունակությունը բացակայում է: 

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշն է սալմոնելայի 

անջատումը հիվանդի կղանքից կամ արյունից:  

Այս միջոցառումներն իրականացվում են անասնաբուժական 

ծառայության հետ համատեղ, որով և հիմնականում պայմանա-

վորված է դրանց արդյունավետությունը: Նախատեսվում են՝ 

1.  սանիտարաանասնաբուժական հսկողություն մորթելու 

ժամանակ,  

2.  խիստ հսկողություն մսի տեղափոխման, պահպանման և 

մշակման նկատմամբ, 

3.  անհատական հիգիենայի պահպանում այն անձնակազմի 

կողմից, որը շփում ունի մսամթերքի և սննդամթերքի հետ: 

Հարկադիր մորթի ենթարկված հիվանդ կենդանու միսը 

պիտանի չէ սննդում օգտագործելու համար: 
 

 

Այս հիվանդության հարուցիչն առավելապես ոսկեգույն 

ստաֆիլոկոկերն են, որոնք որոշակի պայմաններում առաջացնում 

են կենդանիների կաթնագեղձերի, մաշկի թարախային բորբոքում-

ներ, որտեղից և անցնում են սննդամթերքի մեջ (հատկապես կաթ-

նամթերքների): Ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերը կաթնամթերքի մեջ ոչ 
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միայն պահպանում են իրենց կենսունակությունը, այլև որոշակի 

պայմաններում նաև բազմանում: Չնայած որոշակի կայունությանը՝ 

ստաֆիլոկոկերը ոչնչանում են ֆիզիկական ու քիմիական ազդակ-

ներից. Այսպես՝ եռացնելիս անմիջապես ոչնչանում են, զգայուն են 

նաև զանազան քիմիական ախտահանիչների նկատմամբ: 

Բավականին բարձր կայունություն ունի ստաֆիլոկոկային 

էնտերոտոքսինը. կաթի մեջ կես ժամ եռացնելուց հետո էլ 

պահպանվում է, իսկ 1200С-ում այն ոչնչանում է միայն 20 րոպե անց: 

Կա ստաֆիլոկոկային էնտերոտոքսինի հիմնականում 4 տեսակ (A, 

B, C, D):  

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐ են կաթնամթերքի արտադրության 

ոլորտի այն աշխատողները, որոնք հիվանդ են ստաֆիլոկոկային 

էթիոլոգիայի հիվանդություններով:  

Վարակը փոխանցվում է ֆեկալ-օրալ մեխանիզմով: Ստա-

ֆիլոկոկային վարակը կարող է փոխանցվել նաև կոնտակտային և 

օդակաթիլային մեխանիզմներով, ունենալով տարբեր կլինիկական 

դրսևորումներ: Փոխանցման հիմնական գործոն է կաթնամթերքը 

(սերուցք, կաթ, կաթնաշոռ, քաղցրավենիք և այլն): Փոխանցման 

գործոններ են նաև յուղը, ձկան պահածոները, որոնցում 

ստաֆիլոկոկերի էնտերոտոքսինի առաջացման համար կան 

բարենպաստ պայմաններ: Ստաֆիլոկոկային էնտերոտոքսինը 

կայուն է ջերմային մշակման նկատմամբ: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ կարճատև է՝ 2-4 ժամ: 

Դիտվում են ցավեր որովայնի շրջանում, փսխում, լուծ: 

Ջերմությունը սովորաբար լինում է նորմալ, երբեմն՝ սուբֆեբրիլ, 

ծանր դեպքերում լինում են ցնցումներ, ցիանոզ, 1-2 օրից հետո 

հիվանդներն առողջանում են:  
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Ստաֆիլոկոկային տոքսիկոինֆեկցիաների կանխարգել-

մանը էականորեն նպաստում է սննդամթերքի հետ թարախային 

հիվանդություններով տառապող մարդկանց շփման արգելումը: 

Մնացած բոլոր միջոցառումները նույնն են, ինչ սալմոնելոզների 

դեպքում: 

 

Պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմները մարդու 

նորմալ միկրոֆլորայի մասն են, այդ իսկ պատճառով դժվար է 

հստակեցնել դրանց դերը սննդային տոքսիկոինֆեկցիաների 

առաջացման գործում: Չնայած բակտերիաբանական քննության 

միջոցով հնարավոր է հաստատել այս կամ այն պայմանական-

ախտածին միկրոօրգանիզմի դերը հիվանդության առաջացման 

գործում (քանակի ավելացումը հիվանդության զարգացմանը զու-

գահեռ, շճատիպերի որոշումը հետազոտվող նյութում և մարդու 

օրգանիզմում և այլն), սակայն այս մեթոդները, ցավոք, միայն 

գիտական նշանակություն ունեն: Պայմանական-ախտածին միկրո-

օրգանիզմներից (Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Klebsiella, 

Pseudomonas և այլն) առաջացող տոքսիկոինֆեկցիաները հիմնա-

կանում արձանագրվում են անհաս, թուլակազմ երեխաների 

շրջանում, որոնց իմունաբանական դիմադրողականությունը շատ 

թույլ է: 

Այս բնույթի տոքսիկոինֆեկցիաները սովորաբար ընթանում 

են ավելի թույլ արտահայտված կլինիկական երևույթներով, եթե 

դրանց չեն միանում երկրորդային, այլ վարակներով պայմա-

նավորված զանազան բարդություններ (պոլիմիկրոբային բնույթի): 

Պայքարի և կանխարգելման միջոցառումները նույնն են, ինչ 

սալմոնելոզի և ստաֆիլոկոկային տոքսիկոինֆեկցիաների դեպ-

քում:  
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Սուր վարակիչ հիվանդություն է, որի դեպքում ախտա-

հարվում են լյարդը, երիկամները, սիրտ-անոթային և նյարդային 

համակարգերը:  

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրությանը 

համապատասխանող դեպք,  

2) հավանական. ընդունված չէ,  

3) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք:  

Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրվել է 1886-ին 

Վեյլի կողմից, իսկ հարուցիչները հայտնաբերվել են Ինադայի 

կողմից 1915-ին: Ներկայումս ախտածին լեպտոսպիրաներ հայտ-

նաբերվել են երկրագնդի բոլոր մայրցամաքներում: Հայաստանում 

լեպտոսպիրոզի առաջին համաճարակը նկարագրվել է 1948-ին:  

Հիվանդության հարուցիչները՝ լեպտոսպիրաները, պատ-

կանում են սպիրոխետների ընտանիքին: Լեպտոսպիրաների ցե-

ղում տարբերակվում են երկու տեսակ՝ լեպտոսպիրա-մակաբույծ 

L.interrogans և ոչ ախտածին լեպտոսպիրա (սապրոֆիտ) L.biflexa: 

Յուրաքանչյուր տեսակ, ըստ անտիգենային յուրահատկություն-

ների, բաժանվում է տարբեր շճաբանական տեսակների: Շյուֆները 

1938-ին լեպտոսպիրաները հիմնականում բաժանել է երկու խմբի՝ 

դեղնուկային՝ L.icterohaemorragiae, և ոչ դեղնուկային՝ L.grippotyp-

hosa, որոնք և առաջացնում են 2 առանձին հիվանդություններ՝ Վեյլի 

հիվանդություն և ջրային տենդ:  

Հայաստանում տարածված են L.icterohaemorrhagiae-ն, 

L.canicola-ն, L.grippotyphosae-ն, L.pomona-ն, L.tarassovi-ն, L.bataviae-

ն, L.sorex-ը, L.hebdominadis-ը: Հայաստանում գերիշխողը 

L.grippotyphosa–ն է: Մարդկանց վարակման դեպքերը հիմնակա-

նում պայմանավորված են վարակված ջրերում լողալով: 
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Լեպտոսպիրաներն այնքան էլ կայուն չեն արտաքին միջա-

վայրում. 56°C-ի պայմաններում նրանք արագ ոչնչանում են: 

Հարուցիչներից L.grippotyphosa-ն ավելի կայուն է արտաքին 

միջավայրում, հատկապես ջրում, որտեղ նրա կենսունակությունը 

հասնում է 30 օրվա, իսկ որոշ դեպքերում՝ անգամ 135-300 օրվա: 

Կարծիք կա, որ որոշ դեպքերում լեպտոսպիրաները ջրում կարող 

են անգամ բազմանալ: Հողում լեպտոսպիրաները ջրից նվազ 

կենսունակ են, իսկ տիղմում ապրում են առավելագույնը 7 օր: 

Տարբեր սննդամթերքներում լեպտոսպիրաների կենսունակու-

թյունը տարբեր է: Սառեցված մսում դրանք կարող են պահպանվել 

մինչև 10 օր, մինչդեռ թարմ մսում ոչնչանում են մի քանի ժամվա 

ընթացքում: Կաթի մեջ (պաստերիզացված) կենսունակ են 24-48 

ժամ, իսկ կարագի մեջ՝ 4-8 ժամ: Լեպտոսպիրաների պահպանման 

տևողությունը մեծապես պայմանավորված է տվյալ մթերքի 

թթվայնությամբ, խոնավությամբ:  

Վարակի աղբյուր են կենդանիները: Լեպտոսպիրակրու-

թյուն հայտնաբերվել է 98 տեսակի կաթնասունների, 6 տեսակի 

թռչունների և 2 տեսակի սողունների օրգանիզմում: Մարդուն 

վարակելու տեսանկյունից վարակված կենդանիներին կարելի է 

բաժանել 3 խմբի՝ վայրի, ընտանի և սինանթրոպ կենդանիների:  

Վայրի կենդանիներից վարակի աղբյուր կարող են լինել 

կրծողները, չղջիկները, նապաստականմանները, երկսմբակավոր և 

ոչ երկսմբակավոր կենդանիները: 

Սինանթրոպ կենդանիներից հատկապես վտանգավոր են 

գորշ և սև առնետները, տնային մկները:  

Տնային կենդանիներից վարակի աղբյուր կարող են լինել 

շները, կատուները, մանր և խոշոր եղջերավոր անասունները, 

խոզերը, տնային թռչունները (հավեր, սագեր, բադեր և այլն): 

Ընդունված է տարբերակել լեպտոսպիրոզի երեք տեսակի 

օջախ՝  
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1.  բնական, որտեղ վարակի աղբյուրը վայրի կենդանիներն են, 

հիմնականում կրծողները,  

2.  անթրոպուրգիկ, որը պայմանավորված է մարդու կենսագոր-

ծունեությամբ. վարակի աղբյուր են տնային և գյուղատնտե-

սական կենդանիները,  

3.  խառը, որում վարակի աղբյուր են I և II տեսակների 

օջախների ներկայացուցիչները միաժամանակ: 

Լեպտոսպիրոզը  փոխանցվում է ֆեկալ-օրալ և կոնտակ-

տային մեխանիզմներով, սննդային, ջրային և կենցաղ-կոնտակ-

տային ուղիներով: Սրանցից հիմնականը ջրայինն է (90-97,8%): 

Ջրային բռնկումներն առաջանում են ինչպես վարակված ջրամբար-

ներում լողալու, այնպես էլ վարակված ջուրը խմելու նպատակով 

օգտագործելու դեպքում: Ջրի միջոցով վարակվում են, երբ 

հարուցիչները ջրից անցնում են ամբողջականությունը խախտված 

արտաքին ծածկույթի և լորձաթաղանթի միջոցով:  

Մարդիկ վարակվում են նաև վարակված կենդանիներին 

խնամելիս կամ մորթ կատարելիս: Սննդային ճանապարհով վարա-

կումների պատճառը հիմնականում հիվանդ կենդանիների մեզով 

ախտահարված սննդամթերքների օգտագործումն է:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 4 - 14 օր:  

Սուր տենդային հիվանդություն է, որն ուղեկցվում է 

գլխացավով, մկանացավերով և հյուծվածությամբ` զուգակցվելով 

ստորև նշված ախտանշաններից որևէ մեկի հետ` եղջերաթաղանթի 

կարմրություն, մենինգեալ գրգռվածություն, օլիգուրիա և կամ պրո-

տեինուրիա, դեղնություն, արյունազեղումներ (աղիքներում, թոքա-

յին հյուսվածքում), սրտի ռիթմի խանգարում, մաշկի ցանավորում: 

Ուղղորդող հանգամանք է վարակված կենդանու մեզով աղտոտված 

շրջապատի կամ վարակված կենդանու անմիջական ազդեցության 

փաստի առկայությունը: Մյուս ախտանշաններն են սրտխառնոցը, 
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փսխումը, որովայնային ցավը, լուծը, հոդացավերը: Ըստ կլինի-

կական ընթացքի՝ լեպտոսպիրոզն ունի թեթև, միջին ծանրության և 

ծանր տեսակներ: Ծանր տեսակներին բնորոշ են դեղնուկի առա-

ջացումը, թրոմբոհեմոռագիկ համախտանիշի զարգացումը, սուր 

երիկամային անբավարարությունը, լեպտոսպիրոզային մենին-

գիտը: Հիվանդությունը սկսվում է սուր` դողով, մարմնի ջերմության 

բարձրացումով մինչև 39-400C, ուժգին գլխացավով: Լեպտոսպիրոզի 

ծաղկման շրջանին բնորոշ են արտահայտված մկանացավերը, 

հատկապես ձկնամկաններում, որոնք շոշափելիս շատ ցավոտ են: 

Պրոցեսում կարող են ընդգրկվել ազդրերի, գոտկատեղի մկանները, 

որոնք այնքան ուժգին են ցավում, որ հիվանդները դժվարությամբ 

են տեղաշարժվում, իսկ ծանր դեպքերում ընդհանրապես չեն 

կարող շարժվել: Որոշ դեպքերում դիտվում է որովայնի պատի 

մկանների ցավոտություն, որը պետք է տարբերակել որովայնի 

խոռոչի օրգանների վիրաբուժական հիվանդություններից:  

Լեպտոսպիրոզի բարդությունները կարող են լինել սպե-

ցիֆիկ` պայմանավորված լեպտոսպիրաներով` մենինգիտ, էնցե-

ֆալիտ, պոլինևրիտ, միոկարդիտ, իրիտ, իրիդոցիկլիտ, ուվեիտ, և ոչ 

սպեցիֆիկ` պայմանավորված երկրորդային վարակի միացումով` 

թոքաբորբ, օտիտ, պիելիտ, պարօտիտ: Երեխաների շրջանում 

դիտվում են զարկերակային ճնշման բարձրացում, խոլեցիստիտ, 

պանկրեատիտ: 

Լեպտոսպիրոզի դեղնուկային տեսակներն անհրաժեշտ է 

տարբերակել վիրուսային հեպատիտներից, այլ վարակիչ հիվան-

դությունների դեղնուկային տեսակներից՝ պսևդոտուբերկուլոզից, 

վարակային մոնոնուկլեոզից, մալարիայից, սեպսիսից, սալմո-

նելոզից, հազվադեպ`տոքսիկ հեպատիտներից: Ախտորոշումը 

հիմնված է` 
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1)  բնորոշ կլինիկական ախտանշանների վրա (հիվանդության 

ցիկլիկ ընթացքը` վարակի գեներալիզացիայի նշաններով, 

լյարդաերիկամային խանգարումները), 

2)  համաճարակաբանական տվյալների վրա (հիվանդի մասնա-

գիտությունը, շփումը կրծողների հետ, սեզոնայնությունը և 

այլն), 

3)  լաբորատոր հետազոտության տվյալների վրա: 

Լաբորատոր ախտորոշման համար նշանակություն ունեն 

ընդհանուր լաբորատոր հետազոտությունների տվյալները՝ նեյտ-

րոֆիլային լեյկոցիտոզը, ԷՆԱ-ի բարձրացումը, մեզի փոփոխու-

թյունները, բիլիռուբինի և մնացորդային ազոտի բարձրացումը և 

այլն: Ախտորոշումը հաստատելու համար կիրառվում են հարուցչի 

հայտնաբերման մեթոդներ և շճաբանական թեստեր: Հիվանդութ-

յան առաջին օրերին լեպտոսպիրաները կարելի է հայտնաբերել 

արյան մեջ մութ դաշտում ուղղակի մանրադիտակային հետա-

զոտման միջոցով, 7-8 օրից` մեզի նստվածքում, մենինգեալ հա-

մախտանիշի առաջացման դեպքում` նաև ողնուղեղային հեղու-

կում: Հետազոտման այս մեթոդը հաճախակի ստացվող բացասա-

կան և սխալ պատասխանների պատճառով (մանավանդ եթե 

հիվանդը ստացել է հակաբիոտիկներ) լայնորեն չի կիրառվում: 

Առավել արդյունավետ է արյան, մեզի, ողնուղեղային հեղուկի 

ցանքսը ֆոսֆատաշճային և այլ միջավայրերի վրա: Կիրառվում է 

նաև կենսաբանական մեթոդը` լաբորատոր կենդանիների (ծովա-

խոզուկներ, համստերիկներ) վարակում, որոնց օրգաններում 

հետագայում ազոտաթթվային արծաթով ներկելիս հայտնաբերվում 

են լեպտոսպիրաներ: Շճաբանական մեթոդներից հիմնականում 

կիրառվում է միկրոագլյուտինացիայի և լիզիսի ռեակցիան: Կարող 

են կիրառվել կոմպլեմենտի կապման և անուղղակի հեմագլյու-

տինացիայի ռեակցիաները: Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշ է 

արյունից կամ կենսաբանական այլ նյութերից ցանքսի միջոցով 

ախտածին լեպտոսպիրաների անջատումը և տիպավորումը: 
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Ախտորոշման մեթոդներից է նաև պոլիմերազային շղթայական 

ռեակցիան: 

Ախտածին լեպտոսպիրաների նկատմամբ մարդը չունի 

տեսակային անընկալունակություն: Համաճարակաբանական 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեկ անգամ լեպտոս-

պիրոզով հիվանդացած մարդը այդ հիվանդությամբ կրկին չի 

վարակվում, անգամ այն մարդիկ, որոնք պարբերաբար ենթարկ-

վում են կրկնավարակման: Սակայն չի բացառվում, որ մարդիկ 

կարող են հիվանդանալ տարբեր շճատիպերով: Անընկալունա-

կությունն ունի հումորալ բնույթ:  

Մեր հանրապետությունում լեպտոսպիրոզը հիմնականում 

հայտնաբերվում է ամռան ամիսներին: Այսպիսի սեզոնայնության 

պատճառը վարակված ջրականգերում լողալն է և գյուղատնտե-

սական ամառային աշխատանքները (հիմնականում խոտհունձը): 

Տարվում է երեք ուղղությամբ՝ վարակի աղբյուրի, փո-

խանցման մեխանիզմի և ընկալունակ օրգանիզմի դեմ: 

Միջոցառումները վարակի աղբյուրի նկատմամբ կազմա-

կերպվում են կրծողների դեմ պայքարելու նպատակով: Այս գործում 

կարևոր նշանակություն ունեն հիդրոմելիորատիվ աշխատանք-

ները, ջրականգերի չորացումը, որի շնորհիվ ստեղծվում են 

անբարենպաստ պայմաններ վարակի աղբյուրի համար: Ավելի 

արդյունավետ է կրծողների ոչնչացումը քիմիական դեռատիզացիոն 

նյութերով (ցինկ ֆոսֆիդ, կրիսիդ, զոոկումարին և այլն): 

Շատ կարևոր են նաև անասնաբուժության աշխատողների 

կողմից անցկացվող միջոցառումները, որոնք ներառում են երեք 

ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ՝ 

1.  անասնապահական առողջ տնտեսությունների պահպանում 

լեպտոսպիրոզով վարակվելու վտանգից, 
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2.  լեպտոսպիրոզի ախտորոշումը գյուղատնտեսական կենդա-

նիների շրջանում, 

3.  վտանգված տնտեսությունների առողջացման միջոցա-

ռումներ:  

Լեպտոսպիրոզը ընտանի, գյուղատնտեսական կենդանի-

ների շրջանում հաստատված է միայն այն դեպքում, եթե մանրա-

դիտակով հայտնաբերվել են լեպտոսպիրաներ, կամ արհեստական 

սննդային միջավայրում ստացվել է նրանց կուլտուրան, եթե 

շճաբանական հետազոտությունների ժամանակ հաստատվում է 

հինգ և ավելի անգամ տիտրի աճ (7-10 օր ընդմիջումներով): 

Լեպտոսպիրոզով վտանգված տնտեսություններում գոր-

ծում են որոշակի սահմանափակումներ. արգելվում է չպատվաստ-

ված կենդանիների դուրս բերումը վարակված հոտից, արգելվում է 

այդպիսի տնտեսությունների կենդանիների արոտը, բաց ջրամ-

բարներից օգտվելը: Անասնանոցներում կատարվում է ընթացիկ 

ախտահանում: 

Փոխանցման մեխանիզմի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցա-

ռումների հիմնական նպատակն է կանխել ջրի, սննդամթերքի 

միջոցով վարակի փոխանցման հնարավորությունը: Կարևոր 

նշանակություն ունի բաց ջրամբարներն անասնապահական ֆեր-

մաների կեղտաջրերի աղտոտումից վտանգազերծելը: Տարվում են 

դեռատիզացիոն աշխատանքներ բաց ջրամբարների ափերին 

տարածված կրծողների բներում:  

Արգելվում է լեպտոսպիրոզով վարակված կենդանիների 

կաթնամթերքի օգտագործումը: Վարակված կենդանիները ենթակա 

են մորթի՝ պահպանելով բոլոր սանիտարահիգիենիկ կանոնները: 

Մաքուր սննդամթերքն անհրաժեշտ է պահպանել սինանթրոպ 

վարակված կենդանիներից: 

Լեպտոսպիրոզի դեմ պատվաստումներն իրականացվում 

են ՀՀ առողջապահության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի 

որոշմամբ, էպիզոոտոլոգիական և համաճարակաբանական ցու-
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ցումներով: Կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացվում են՝ 

սկսած 7 տարեկանից՝ ըստ համաճարակաբանական ցուցման: 

Ռիսկի խումբը և պատվաստման ժամկետները որոշում են պե-

տական լիազոր մարմնի մասնագետները: Պատվաստման ենթակա 

են վարակման համար բարձր ռիսկի անձինք, որոնք կատարում են 

հետևյալ աշխատանքները՝  

1.  լեպտոսպիրոզի առումով էնզոոտիկ վայրերում տեղակայված 

անասնաբուծական բնագավառի արտադրությունից հումքի և 

մթերքի նախապատրաստում, պահպանում, վերամշակում, 

2.  լեպտոսպիրոզով հիվանդ կենդանու մորթի և նրանից ստաց-

ված մսի և մսամթերքի նախապատրաստում և վերամշակում, 

3.  առանց հսկողության կենդանիների որս և պահպանում, 

4.  լեպտոսպիրոզի հարուցչի կենդանի կուլտուրայի հետ աշխա-

տելիս, 

5.  շինարարական և գյուղատնտեսական աշխատանքները լեպ-

տոսպիրոզի ակտիվ գործող օջախներում, 

6.  ջրահեռացման համակարգի աշխատանքներ: 

Առաջարկվում է լեպտոսպիրոզի ակտիվ գործող օջախ-

ներում պատվաստել այն անձանց (սկսած 7 տարեկանից), որոնք 

վնասվել են շան կամ առնետների կծելուց: 

Կրկնապատվաստումը կատարվում է պատվաստումից 12 

ամիս անց: 
 

 

Զոոնոզ վարակիչ հիվանդություն է, հիմնականում քրոնի-

կական ընթացքով, որը բնութագրվում է ռետիկուլոէնդոթելային 

համակարգի ախտահարմամբ, ալերգիկ դրսևորումներով, ինչպես 

նաև ոսկրամկանային, նյարդային, սիրտ-անոթային և սեռական 

համակարգերի ներգրավմամբ:  

Դեպքի դասակարգումը՝  
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1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, որը համաճարակաբանորեն կապված է հաստատված 

կամ կասկածելի հիվանդ կենդանիների կամ դրանցից ստաց-

ված վարակված սննդամթերքի օգտագործման կամ շփման 

հետ,  

2)  հավանական. Ռոզ-Բենգալի դրական փորձով հաստատված 

կասկածելի դեպք,  

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի կամ 

հավանական դեպք (սուր կամ քրոնիկական): 

Հիվանդությունն այլ կերպ կոչվում է նաև Մալթայան տենդ, 

Բանգի հիվանդություն, ընդմիջվող տենդ և այլն: Հիվանդության 

մասին տեղեկություններ կան Հիպոկրատի աշխատություններում, 

սակայն բրուցելոզի գիտական ուսումնասիրությունները սկսվել են 

միայն 19-րդ դարի կեսերին Մալթա կղզում: 1859թ. Մարստոնը 

եկավ այն եզրակացության, որ սա առանձին նոզոլոգիական 

միավոր է, իսկ երբ 1886թ. նույն Մալթա կղզում Դավիթ Բրյուսը 

բրուցելոզից մահացած սպայի փայծաղի քսուքում հայտնաբերեց 

հիվանդության հարուցիչը՝ Micrococcus melitensis (մանր եղջերա-

վոր կենդանիների բրուցելոզի հարուցիչը), հաստատվեց Մարստո-

նի տեսակետը: 1897թ. Բանգն այս հիվանդությունից վիժած կովի 

պտղաջրի մեջ հայտնաբերեց բրուցելոզի մեկ այլ հարուցիչ՝ Brucella 

abortus bovis (խոշոր եղջերավոր կենդանիների հարուցիչը): 1914թ. 

Տրաումը հայտնաբերեց խոզերի բրուցելոզի հարուցիչը՝ Brucella 

abortus suis: 1897թ. Ռայտը մշակեց բրուցելոզի շճաբանական 

ախտորոշման մեթոդը, որը հետագայում ստացավ Ռայտի ագլյու-

տինացիայի ռեակցիա անունը: 

Հայաստանում բրուցելոզն առաջին անգամ բացահայտել է 

պրոֆ. Ա.Իսահակյանը (1923թ.): Հետագայում այս հիվանդության 

տարածվածության և համաճարակագիտական հարցերով զբաղվել 
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են Ա.Կարապետյանը, Ա.Մայրապետյանը, Ա.Մնացականյանը, 

Ֆ.Ծատուրյանը և ուրիշներ: 

Ժամանակակից դասակարգման համաձայն՝ Brucella ցեղում 

միավորված են վեց տեսակ, որոնցից երեքը` B. Abortus-ը, B. 

Melitensis-ը և B. Suis-ը մարդու համար կարևոր ախտածիններ են, և 

այս երեք տեսակից յուրաքանչյուրն իր հերթին բաժանվում է մի 

շարք բիովարների: Brucella abortus–ն աշխարհում ամենատա-

րածված տեսակն է: Այն առաջին հերթին առնչվում է խոշոր եղջե-

րավոր կենդանու հետ, սակայն բռնկումների ժամանակ ընդգրկվել 

են նաև այլ կաթնասուններ՝ ուղտերը, գոմեշները և եզնուղտերը: B. 

abortus–ով է հավանաբար պայմանավորված մարդկանց վարակ-

ման դեպքերի մեծ մասը, բայց քանի որ հաճախ դրանով հարուցված 

հիվանդությունն ունենում է մեղմ կամ ենթակլինիկական ընթացք, 

ուստի այս դեպքերի մասին ավելի քիչ են հաղորդում, քան B. 

melitensis-ի: Մարդու դեպքում ամենածանր ընթացքն ունի B. 

melitensis-ով հարուցված հիվանդությունը: Մարդկանց վարակման 

դեպքերի մեծ մասը պայմանավորված է վարակված այծերի կամ 

ոչխարների հետ շփմամբ:  

Մարդկանց շրջանում բրուցելոզի աշխարհագրական 

բաշխվածությունը սահմանափակվում է այն շրջաններով, որտեղ 

կան այս կենդանիների մեծ պոպուլյացիաներ: Այլ կենդանիներ, 

ինչպես, օրինակ՝ խոշոր եղջերավորները, հազվադեպ են առնչվում: 

B. suis–ը մարդկանց ախտահարման ամենահազվադեպ պատճառն 

է: Այն առավել հաճախ պայմանավորված է խոզերով, բայց ի տար-

բերություն B. abortus–ի և B. melitensis–ի՝ վերջինիս առաջացրած 

համաճարակը և կլինիկական ընթացքը հիմնականում պայմա-

նավորված են բիովարով: 

Բացի վերը նշված հարուցիչներից, հայտնաբերվեցին նաև 

նոր հարուցիչներ շների շրջանում՝ B. canis (1966թ.), B. ovis-ը, որը 

ոչխարների շրջանում առաջացնում է էպիդիդիմիտ, իսկ էգերի 
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դեպքում՝ վիժման երևույթներ (B. neotomac, 1957թ.): Եղնիկներից 

անջատվել է նաև B. rangiferi տեսակը: Սակայն այս հարուցիչների 

համաճարակաբանական նշանակությունն աննշան է: 

Բրուցելաներն անշարժ, գրամբացասական, սպոր չառա-

ջացնող մանրէներ են: Բրուցելաներն այնքան էլ կայուն չեն ար-

տաքին միջավայրում. հեղուկ կուլտուրաներում 600С-ի պայման-

ներում դրանք ոչնչանում են կես ժամում, իսկ 80-850С-ում՝ 5 

րոպեում, եռացնելու ժամանակ՝ անմիջապես: Բրուցելաները համե-

մատաբար ավելի կայուն են ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում. 

սառույցում դրանք կարող են երկար ժամանակ պահպանել իրենց 

կենսունակությունը: Բրուցելաների վրա կործանիչ ազդեցություն 

ունեն արևի ճառագայթները, բավականին զգայուն են քիմիական 

ախտահանող նյութերի նկատմամբ: 

Բրուցելոզի աղբյուրը գլխավորապես մանր և խոշոր 

եղջերավոր կենդանիներն ու խոզերն են: Շների ու ձիերի, թռչուն-

ներից՝ հավերի, սագերի, բադերի, հնդկահավերի, կրծողներից՝ 

գետնասկյուռների, գորշ առնետների համաճարակաբանական 

նշանակությունը շատ չնչին է: Բնության մեջ բրուցելոզի հարու-

ցիչների որոշ տեսակներ միգրացիայի հակում ունեն: Այսպես՝ 

մանր եղջերավոր կենդանիների հարուցիչներով վարակվում են 

խոշոր եղջերավոր կենդանիները, և երբ մարդը վարակվում է այս 

ճանապարհով վարակված կովից, նրա օրգանիզմում հիվանդութ-

յունն ընթանում է ծանր կլինիկական երևույթներով: Բրուցելոզով 

հիվանդ մարդը սովորաբար վարակի աղբյուր չէ, բացառությամբ 

եզակի փոխանցման դեպքերի (սեռական շփում): Հիվանդ կենդա-

նիները վտանգավոր են մարդկանց համար այնքան ժամանակ, 

քանի դեռ արտաքին աշխարհ են արտազատում հիվանդության 

հարուցիչներ: 
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Փոխանցման հիմնական մեխանիզմը կոնտակտայինն է: 

Կենդանիներից հարուցիչներն արտազատվում են բրուցելոզի 

պատճառով կատարվող վաղաժամ վիժումների ժամանակ, երբ 

խիստ վարակված են լինում պտուղը, պտղաջրերը: Վաղաժամ 

ծննդաբերության ժամանակ կենդանուն օգնող անասնապահը, երբ 

չի պահպանում անհրաժեշտ զգուշավորություն, կարող է վարակ-

վել բրուցելոզով: Մարդիկ վարակվում են բրուցելոզով վիժված 

պտղի հետ շփվելիս կամ պատշաճ ջերմային մշակման չենթարկ-

ված կաթը և կաթնամթերքը օգտագործելիս: Վարակված կենդա-

նիների մեզից, կղանքից վարակվում է արոտավայրերի բուսա-

ծածկույթը, որից վարակվում են այնտեղ արածող առողջ կենդա-

նիները: Հիվանդ կենդանիները վիժումից հետո 5-7 ամիս շարունակ 

կաթի միջոցով բրուցելաներ են արտազատում: Վարակի փոխանց-

ման գործոն են նաև վարակված կենդանիների բուրդը և կարակուլ 

ոչխարների մաշկը: Մարդիկ կարող են վարակվել նաև այն դեպ-

քում, եթե խախտված է մաշկի, լորձաթաղանթի ամբողջականու-

թյունը, կարող են վարակվել նաև օդափոշային (բրդի, մաշկի 

մշակման ժամանակ), սննդային ուղիներով (երբ օգտագործվում է 

վարակված կենդանու կաթը, պանիրը, կաթնաշոռը, կարագը, միսը, 

մսամթերքները): 

Որոշ գիտնականներ (Սամսոնով, 1940թ., Գալուզո, 1944թ., 

Զիլֆյան և Անանյան, 1955թ.) եկել են այն եզրակացության, որ բրու-

ցելոզը կարող է փոխանցվել նաև տրասմիսիվ մեխանիզմով՝ 

Dermacentor marginatus, Ornithodorus lahorensis, Hyalomna punctata և 

այլ տզերի միջոցով:  

Ինչպես նշվել է, բրուցելոզը հազվադեպ կարող է փոխանցվել 

մարդուց մարդուն` սեռական, ինչպես նաև արյան փոխներարկման 

ճանապարհով, սակայն վարակի փոխանցման այս տեսակներն 

էական համաճարակաբանական նշանակություն չունեն:  

 



235 |  

 

Գաղտնի շրջանը բրուցելոզի դեպքում դժվար է հստակ 

որոշել, հաճախ այն տևում է 2-4 շաբաթ, որոշ դեպքերում կարող է 

հասնել մինչև 5 ամսի: 

Հիվանդության սկիզբը հանկարծակի է կամ զարգանում է 

աստիճանաբար: Գաղտնի շրջանի ավարտից հետո նկատվում է 

ջերմության բարձրացում, որը տևում է 3-7 օր և ավելի: Բարձր 

ջերմությունը զուգորդվում է խիստ քրտնարտադրությամբ, թուլու-

թյամբ, մկանացավերով և հոդացավերով, ինչպես նաև ավշային 

հանգույցների մեծացմամբ: Կարող են զարգանալ բորբոքային 

երևույթներ շնչառական համակարգում, հաճախ առաջանում են 

պոլիարթրիտներ, բուրսիտներ, տենդովագինիտներ: Երկարատև 

հիվանդության արդյունքում զարգանում են օրխիտ, էպիդիդիմիտ, 

սալպինգիտ, մենինգիտ և ծանր նևրոզ:  

Մարդկանց շրջանում բրուցելոզի ախտորոշումը հնարավոր 

չէ իրականացնել միայն կլինիկական տվյալների հիման վրա, քանի 

որ այս հիվանդությունն ունի մի շարք դրսևորումներ, այդ 

պատճառով կարևոր է իրականացնել թե՛ մանրէաբանական, թե՛ 

շճաբանական հետազոտություններ: Անհրաժեշտ է նաև հատուկ 

ուշադրություն դարձնել համաճարակաբանական անամնեզին 

(մասնագիտություն, օգտագործված սնունդ, կենդանիների հետ 

շփում և էնդեմիկ երկրներ կատարած ճանապարհորդություն): 

Արտաքին բջջաթաղանթի համասեռ լիպոպոլիսախարիդը և ներ-

քին (ցիտոզոլային) սպիտակուցները Brucella-ի հիմնական հակա-

ծիններն են, որոնք օգտագործվում են մասնավորապես Ռայթի և 

Հեդլսոնի ռեակցիաներով մարդկանց շրջանում շճաբանական 

մեթոդով բրուցելոզն ախտորոշելու համար: Կիրառվում են ELISA և 

ՊՇՌ մեթոդները: Հետազոտման նմուշներ են արյունը, ոսկրածուծի 

պունկտատը (միելոկուլտուրա) կամ ավշային հանգույցը: 
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Ալերգիկ ռեակցիաներից կիրառվում է Բյուրնեի կողմից 

առաջարկված բրուցելոզային անտիգենի սենսիբիլիզացիայի ռեակ-

ցիան, որի ժամանակ կասկածելի հիվանդի մաշկի շերտի մեջ 

ներարկվում է բրուցելին. եթե առկա է հիվանդությունը, ներարկված 

վայրում առաջանում են այտուցվածություն, բորբոքում, կարմրու-

թյուն (70-85%-ի դեպքում), որով հաստատվում է բրուցելոզով 

վարակված լինելու փաստը:  

Բրուցելոզ հիվանդությունը մարդկանց շրջանում ունի 

որոշակի պրոֆեսիոնալ բնույթ և պայմանավորված է կենդանիների 

վարակման ինտենսիվությամբ: Անասնաբուժության ոլորտի և 

անասնապահական ֆերմաների աշխատողների շրջանում բրուցե-

լոզը 20-65% է: Բրուցելոզն առավելապես ախտահարում է 20-50 

տարեկան մարդկանց: Տղամարդիկ ավելի հաճախ են հիվան-

դանում, քան կանայք: 

Բրուցելոզի դեպքում ձևավորվում է ոչ ստերիլ, հարաբե-

րական իմունիտետ, որն ունի ինչպես բջջային, այնպես էլ հումորալ 

բնույթ: Իմունիտետի աստիճանի մասին կարելի է գաղափար 

կազմել՝ ըստ ֆագոցիտոզի ուժգնության և Բյուրնեի ռեակցիայի: 

Մարդկանց ընկալունակությունը ոչխարի և այծի բրուցելոզի նկատ-

մամբ բավականին բարձր է: Հիվանդանալուց հետո ձեռք է բերվում 

իմունիտետ, սակայն չի բացառվում գերվարակի և վերավարակի 

հնարավորությունը:  

Բրուցելոզով հիվանդացությունը մարդկանց շրջանում ունի 

սեզոնային բնույթ, այն համընկնում է կենդանիների զանգվածային 

ծնի շրջանին, որը սովորաբար լինում է ձմռան ամիսներին և գար-

նան սկզբին: Այդ իսկ պատճառով մարդիկ բրուցելոզով հիվանդա-

նում են գարնանը կամ ամռան սկզբին, որից հետո հիվանդա-

ցությունն աստիճանաբար նվազում է: 
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Մարդկանց շրջանում հիվանդությունը հնարավոր է կանխել 

կամ նվազեցնել՝ անձնական հիգիենան, աշխատանքային 

անվտանգ կանոնները, շրջակա միջավայրը պահպանելով և 

լիարժեք ջերմային մշակման ենթարկված սնունդ (մսեղիք, կաթ, 

կաթնամթերք) օգտագործելով: Այն երկրներում, որտեղ զբաղվում 

են անասնապահությամբ, վարակումը հնարավոր է աշխատա-

վայրում և աղտոտված սննդամթերք օգտագործելու միջոցով: 

Այսինքն՝ մեծ դեր ունի բնակչության, մանավանդ ռիսկի խմբի եղող 

ազգաբնակչության իրազեկումը: 

Անհրաժեշտ է պահպանել աշխատանքային հիգիենայի 

կանոնները. ֆերմերների, գյուղատնտեսության աշխատողների, 

կենդանիներին խնամողների, անասնաբույծների, հովիվների, 

անասնաբույժների շրջանում բրուցելոզ առավել հաճախ է արձա-

նագրվում: Լաբորատորիայի աշխատողները կարող են վարակվել 

ախտահարված նմուշների, հարուցչի կուլտուրաների, ախտորոշ-

ման գործընթացների կամ պատվաստանյութ պատրաստելու 

ընթացքում: Կենդանի պատվաստանյութերի պատրաստումը և 

օգտագործումը նույնպես որոշ չափով վտանգավոր են: 

Անձնական հիգիենա և կանխարգելիչ միջոցառումներ: 

Բոլոր այն անձինք, որոնք շփվում են բրուցելոզով հիվանդ կամ 

կասկածելի կենդանիների հետ, աշխատանքն իրականացնում են 

համապատասխան պաշտպանիչ արտահագուստով: Վարակի 

վտանգը հատկապես մեծ է վիժած կամ ծննդաբերող կենդանիների 

հետ գործ ունենալիս, սակայն վարակվելու վտանգ առկա է 

վարակված կենդանիներին խուզելու, անասնաբուժական զննման, 

պատվաստման, բուժման, ինչպես նաև աղտոտված շինություն 

մաքրման և վարակազերծելու դեպքում: Անձնակազմի նկատմամբ 

սահմանվում է բժշկական հսկողություն` պարբերական շճաբանա-

կան հետազոտությունների կազմակերպմամբ:  
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Կարևոր նշանակություն ունեն մսի մշակման հաստատութ-

յուններում և գործարաններում սանիտարահիգիենիկ ռեժիմի 

պահպանումը և կանխազգուշական միջոցների ձեռնարկումը: 

Հիվանդության բակտերեմիայի փուլում մանրէները տարածվում են 

օրգան-համակարգերում, հատկապես` կաթնագեղձերի, արգանդի 

և ամորձիների հյուսվածքներում: Եթե հայտնի է, որ կենդանիները 

վարակված են, ապա դրանց անհրաժեշտ է մորթել այդ նպատակին 

ծառայող սպանդանոցում, որտեղ աշխատում է հատուկ վերա-

պատրաստված անձնակազմ, և որտեղ կան համապատասխան 

սարքավորումներ: Մսագործներն աշխատանքներն իրականաց-

նում են անհատական պաշտպանիչ արտահագուստով: Հիվան-

դության ախտանշաններ արձանագրելու դեպքում հիվանդները 

ենթարկվում են համապատասխան հակաբիոտիկային բուժման: 

Սննդի միջոցով փոխանցվող բրուցելոզի կանխարգելումը: 

Ընդհանուր առմամբ կենդանիների հետ ուղղակի շփում չունեցող 

բնակչության համար բրուցելոզի ամենամեծ հնարավոր փոխանց-

ման գործոնը ոչ պաստերիզացված կաթի և կաթնամթերքի օգտա-

գործումն է: Միսը նույնպես կարող է լինել վարակի փոխանցման 

գործոն, հատկապես այն երկրներում, որտեղ հում կամ կիսաեփ 

մսամթերքի սպառումն ընդունված է: 

Արգելվում է հիվանդ կենդանուց ստացված ցանկացած 

մթերքի կիրառումը սննդի արդյունաբերությունում: 

Կենդանիների շրջանում, բրուցելոզի տարածված վայրե-

րում, մանավանդ մանր եղջերավոր կենդանիների շրջանում 

կիրառվում է Rev 1 պատվաստանյութը, երբեմն նման վայրերում 

խոշոր եղջերավոր կենդանիների դեպքում կարող է կիրառվել B. 

abortus 19 շտամը, սակայն պետք է նշել, որ 90-ականների կեսերից 

լայնորեն կիրառվում է RB51 պատվաստանյութը: 
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Շատ ծանր սննդային տոքսիկոզ է, որն առաջանում է 

Clostridium botulinum-ի արտազատած տոքսին պարունակող 

սննդամթերքն օգտագործելիս: Հիվանդությունն ընթանում է կենտ-

րոնական նյարդային, ինչպես նաև վեգետատիվ նյարդային 

համակարգերի ախտահարումով: 

Դեպքի դասակարգումը` 

1)  կասկածելի. համապատասխանում է կլինիկական նկարագրին, 

2)  հավանական. համաճարակաբանորեն կապված կլինիկական 

նկարագրին համապատասխանող դեպք, 

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք 

(բոտուլիզմի դեպքը հաստատվում է նաև միայն կլինիկական 

նկարագրի հիման վրա, երբ նշվում է հիվանդի կողմից կաս-

կածելի սննդամթերքի օգտագործման փաստը): 

Հիվանդության հարուցիչներն առաջին անգամ նկարագրել է 

Վան-Էրմենգեմը 1896թ. Գերմանիայում տոքսիկոզի բռնկման ժա-

մանակ: Չնայած հարուցիչները հայտնաբերելու մենաշնորհը Վան 

Էրմենգեմինն է, սակայն ըստ Ա.Ալեքսանյանի արխիվային ուսում-

նասիրությունների՝ նրանից մի քանի տարի առաջ այն հայտ-

նաբերել է աստրախանցի նշանավոր հայ բժիշկ Մ.Առուստամյանը: 

Այն գրամդրական, շարժուն ցուպիկ է, արտաքին միջավայրում 

խիստ անաերոբ է, առաջացնում է սպորներ: Բոտուլիզմի հարու-

ցիչը ճապոնացիների 731 միավորման կողմից օգտագործվել է 

որպես կենսաբանական զենք 1930-ականներին Մանչժուրիայում: 

1975թ. ընդունված «Կենսաբանական զենքի ստեղծման, ար-

տադրման և պահպանման» միջազգային կոնվենցիայի համաձայն՝ 

արգելվեց Clostridium botulinum-ը որպես կենսաբանական զենք 

կիրառելը, որին հաջորդեց գերտերություններում (ԱՄՆ, Ռուսաս-
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տան և այլն) նման զենքի պաշարների ոչնչացումը: Սակայն դրանից 

հետո 1990-ականներին, «Աում Սինրիկյո» ճապոնական ծայրահե-

ղական կազմակերպության կողմից այս հարուցիչն օգտագործելու 

ապարդյուն փորձ կատարվեց: 

Այս հիվանդությունը գրանցվում է գրեթե բոլոր աշխարհա-

մասերում և ունի բավականին բարձր մահաբերություն: Հայաս-

տանում ևս արձանագրվում են բոտուլիզմով հիվանդացության 

դեպքեր: Եթե Արևմտյան Եվրոպայում հիվանդությունը հիմնա-

կանում փոխանցվել է մսամթերքի, ձկնամթերքի միջոցով, ապա 

Հայաստանում բոտուլիզմի հիմնական փոխանցման գործոն են 

բանջարեղենի ու կանաչեղենի պահածոները (բոխի, շուշան, 

դանդուր): 

Clostridium botulinum-ը գրամդրական, սպոր առաջացնող, 

անաերոբ բակտերիա է: Ներկայումս տարբերում են Cl. botulinum-ի 

7 տեսակներ՝ A, B, C, D, E, F, G, որոնց տոքսինների ազդեցությունը 

մարդկանց վրա տարբեր է: Հարուցիչն արտաքին միջավայրում է` 

հողում՝ որպես սպորներ, որտեղից էլ անցնում է բանջարեղենի, 

կանաչեղենի և այլ մթերքի վրա: Նշված հարուցչի աճի և զարգաց-

ման համար անհրաժեշտ են անաերոբ պայմաններ, 22-370C ջեր-

մաստիճան և 4,6-ից բարձր pH ունեցող միջավայր, որտեղ 

սպորները վերածվում են վեգետատիվ ձևերի, բազմանում և 

արտադրում են թույն` բոտուլաթույն: Բոտուլաթույնը բնության մեջ 

ամենաուժեղ թույնն է, մարդու համար մահացու դեղաչափը 

հավասար է 5–50 նմգ 1կգ քաշին: Հիվանդության ախտաբանական 

պատճառածագման ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 

հիվանդության հիմնական հարուցիչները A, B, E տեսակները և 

դրանց տոքսիններն են: Հայտնի են նաև հիվանդության այլ 

հարուցիչներ, ինչպիսիք են՝ Cl. butyricum-ը և Cl.argentinense-ն: 
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Վարակի աղբյուր են ընտանի և սինանթրոպ տարբեր 

կենդանիներ (կովեր, ձիեր, խոզեր, առնետներ և այլն), որոնց օրգա-

նիզմում այս հարուցիչները բնակվում են կոմենսալի կարգավի-

ճակով: Կենդանիների շրջանում այս հիվանդությունը սովորաբար 

չի զարգանում, բացառությամբ որոշ դեպքերում C, D և G տեսակ-

ներով հարուցված տարբերակների: Հարուցչի հիմնական շտեմա-

րանը հողն է, որտեղ հարուցչի սպորները կարող են երկար պահ-

պանվել: 

Բոտուլիզմի դեպքում փոխանցումը կատարվում է հիմ-

նականում պահածոյացված սննդամթերքի միջոցով (ձուկ, միս, 

բանջարեղեն, կանաչեղեն), որտեղ բարենպաստ պայմաններ կան 

հարուցիչների, դրանց թույնի կուտակման համար:  

Մանկական բոտուլիզմը ի հայտ է գալիս, երբ երեխան 

կլանում է Cl. botulinum-ի սպորները, վերջիններս գաղութայնաց-

վում են աղիքներում, վերածվում վեգետատիվ ձևի և արտադրում են 

թույն: Այնուհետև թույնը համակարգորեն կլանվում է: Որոշ դեպ-

քերում մանկական բոտուլիզմը պայմանավորվում է մեղրի օգտա-

գործմամբ:  

Թոքային բոտուլիզմը փոխանցվում է աերոզոլացված բո-

տուլոտոքսինը շնչելով և հետո թոքերով համակարգորեն կլան-

մամբ: Թույնի բոլոր տեսակները զենքի են վերածվել, և դրսևորել են 

պրիմատների շրջանում հիվանդություն առաջացնելու կարողու-

թյուն: Լաբորատորիայում գրանցվել են մարդկանց հիվանդացութ-

յան պատահականորեն հայտնաբերված դեպքեր, օրինակ՝ 1962թ. 

գերմանացի անասնաբույժներն ախտահարված կենդանիների մոր-

թուց պատահաբար ենթարկվել են թույնի ներգործությանը:  

Որպես համաճարակաբանական յուրահատկություն՝ 

անհրաժեշտ է նշել, որ բոտուլիզմի դեպքում հիվանդ մարդը առողջ 

մարդու նկատմամբ միանգամայն անվտանգ է:  
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Վերքային բոտուլիզմն առաջանում է, այն դեպքում, երբ 

սովորական վերքը ախտահարվում է Clostridium botulinum-ով. 

նման դեպքեր գրանցվել են նաև ներերակային թմրամիջոցներ 

օգտագործողների շրջանում, հերոինի ենթամաշկային և 

միջմկանային ներարկումների ժամանակ: 

Հիվանդության գաղտնի շրջանը կարճ է՝ 12-72 ժամ՝ տա-

տանվելով 2 ժամից մինչև 8 օր: Վերքային բոտուլիզմի դեպքում այն 

կարող է ձգվել մինչև երկու շաբաթ:  

Կա բոտուլիզմի հինգ հստակ կլինիկական տեսակ` սննդա-

յին, վերքային, մանկական, ստամոքսաղիքային և շնչառային: 

Կիրառվում է հիվանդության կլինիկական ախտորոշման համախ-

տանիշային մոտեցումը, երբ զարգանում են օֆթալմոպլեգիկ հա-

մախտանիշը (աչքի պտոզ, դիպլօպիա, աչքերում մշուշի, ցանցի 

առկայություն, հորիզոնական նիստագմ, ստրոբիզմ), լարինգոպ-

լեգիկ համախտանիշը (ձայնի խռպոտություն, աֆոնիա, ոչ հստակ 

խոսք, ռնգախոսություն, ֆագոպլեգիկ համախտանիշ՝ կլման ակտի 

խանգարում, շնչահեղձ հազ, հեղուկ սննդի արտահոսք քթից) և 

դիսպեպտիկ համախտանիշը (սրտխառնոց, փսխում, բերանի 

լորձաթաղանթի չորացում, փորկապություն): 

Հիվանդությունը սկզբում ունի սուր ընթացք, արձա-

նագրվում են հիմնականում դիսպեպտիկ երևույթներ, տեսո-

ղության վատթարացում, շնչառության խանգարման երևույթներ: 

Բոտուլիզմի տոքսինն ախտահարում է գլխավորապես 3-րդ, 4-րդ, 

6-րդ, 8-րդ, 9-րդ 10-րդ և 12-րդ գանգուղեղային նյարդերը: Ջերմու-

թյան բարձրացում սովորաբար չի նկատվում: Հիվանդությունը 

ծանր բնույթ ունի այն դեպքում, երբ սկսվում են շնչառության 

խանգարման երևույթները: Հիվանդները զգում են օդի պակաս, 

խոսելու ժամանակ հարկադրաբար դադարներ են տալիս, գան-

գատվում են կրծքավանդակի ճնշումից ու ցավերից: Ծանր 
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դեպքերում առաջանում է շնչառական մկանների պարեզ, բացա-

կայում են ստոծանիական (դիաֆրագմալ) շնչառությունը և հազի 

ռեֆլեքսը: Հաճախ այդպիսի հիվանդների շրջանում առաջանում է 

թոքերի բորբոքում: 

Հիվանդության ախտորոշման հիմքում հիվանդների անամ-

նեստիկ տվյալներն են, կլինիկական և լաբորատոր քննությունները: 

Լաբորատոր ախտորոշման հիմքը բոտուլիզմի թույնի կամ 

մանրէի հայտնաբերումն է կենսանյութերից (արյուն, փսխման 

զանգված, ստամոքսի լվացուկ) կամ կասկածելի փոխանցման 

գործոնից (սննդամթերքի մնացորդ): Անհրաժեշտ է հայտնաբերել ոչ 

միայն հարուցիչը, այլև նրա տեսակը, որը կարևոր նշանակություն 

ունի բուժման ժամանակ: 

Հարուցիչները հայտնաբերելու համար կասկածելի նյութից 

ցանքս է կատարվում արհեստական հեղուկ սննդային միջա-

վայրերի վրա (Խոտինգերի, Տարոցցիի միջավայրեր), իսկ թույնը 

հայտնաբերելու համար ընկալունակ կենդանիների վրա կիրառ-

վում է կենսաբանական մեթոդը: Կասկածելի նյութից պատրաստ-

վում է էմուլսիա: Ֆիլտրելուց հետո այն հավասար քանակությամբ 

լցվում է 3-4 փորձանոթներում, ապա առաջին փորձանոթում 

ավելացվում է A տեսակի հակաբոտուլինային շիճուկ (500AE), 

երկրորդում՝ B, երրորդում՝ C, իսկ չորրորդում՝ E տեսակի հակաբո-

տուլինային շիճուկ: Հետո այդ փորձանոթների հակաբոտուլինային 

շիճուկներն առանձին-առանձին 0,5 մլ քանակությամբ ներարկվում 

են փորձակենդանիների որովայնի խոռոչ: Որոշ ժամանակ անց այդ 

կենդանիներից երեքը սատկում են: Ողջ է մնում այն կենդանին, 

որին ներարկված փորձանոթի պարունակության մեջ համընկնում 

են հարուցչի տեսակը և համապատասխան շիճուկը, այսինքն՝ 

կատարվում է տոքսինի չեզոքացման ռեակցիա: 

 



244 |  

 

Ընկալունակությունն այս հիվանդության նկատմամբ համ-

ընդհանուր է, բնականաբար, ռիսկն ավելի մեծ է պահածոյացված 

սնունդ օգտագործողների շրջանում: Մինչև 1 տարեկան երեխա-

ների շրջանում բոտուլիզմի դեպքերը պայմանավորված են մեղրի 

օգտագործմամբ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ 

երեխաների աղիքների միկրոֆլորան դեռ վերջնական ձևավորված 

չէ, որը հնագեցնում է աղիքներում սպորների սերմնացրմանը, 

վեգետատիվ ձևի առաջացմանը և թույնի արտադրմանը: 

Հիվանդության կանխարգելման գործում ամենակարևոր 

միջոցառումը սննդամթերքը բոտուլիզմի հարուցիչներով աղտո-

տումից պահպանելն է և պահածոներ պատրաստելիս ինտենսիվ 

ջերմային մշակումը: Մսամթերքներից, ձկներից, բանջարեղենից 

պահածո պատրաստելուց առաջ անհրաժեշտ է դրանք լավ լվանալ, 

մաքրել, հատկապես հողոտ մասերը: Կենդանու մորթի ժամանակ 

մսի կեղտոտումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է աղիքները 

հանելիս չխախտել դրանց ամբողջականությունը: Սննդամթերքը 

մաքրելուց հետո այն անհրաժեշտ է տեղավորել սառնարանում: 

Պահածոն պատրաստելուց առաջ սննդամթերքը պետք է ջերմային 

մշակման ենթարկել 1200C-ի պայմաններում, որն ապահովում է ոչ 

միայն վեգետատիվ ձևերի և թույնի, այլև սպորավոր ձևերի 

ոչնչացումը, որից հետո միայն կարելի է սննդամթերքը աղ դնել կամ 

թթու ավելացնել՝ դարձյալ պահպանելով անհրաժեշտ զգուշա-

վորություն: Պատրաստի պահածոն օգտագործելուց առաջ ենթարկ-

վում է բակտերիաբանական քննության՝ անաերոբ և աերոբ 

միկրոֆլորայի առկայությունը պարզելու նպատակով: Անհրաժեշտ 

է քննության ենթարկել հատկապես այն պահածոները, որոնց 

կափարիչները արտափքվել են: Այդպիսի պահածոները պիտանի 

չեն օգտագործման համար: Կափարիչի արտափքումը սննդամթեր-

քում գազի առաջացման հետևանք է: Կասկածելի պահածոն 
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օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է եռացնել: Հարկ է նշել, որ 

պաստերիզացիան չի ոչնչացնում հարուցչի սպորները, և շատ 

կարևոր նշանակություն ունի արտադրական պրոցեսում 4,6-ից 

բարձր կամ ցածր pH-ի առկայությունը: Արգելվում է մինչև 1 

տարեկան երեխաների կողմից մեղրի օգտագործումը:  

Բոտուլիզմի բռնկման ժամանակ կատարվում է մանրազնին 

համաճարակաբանական հետազոտություն, և միջոցառումներ են 

մշակվում այն վերացնելու ուղղությամբ: Կասկածելի սննդամթեր-

քից, փսխման զանգվածներից, ստամոքսի լվացուկից, արյունից 

վերցվում են նմուշներ լաբորատոր քննության համար: 

Հիվանդներն անմիջապես հոսպիտալացվում են, կատար-

վում է ստամոքսի լվացում, ներարկվում է պոլիվալենտ հակատոք-

սիկ շիճուկ (30000-50000 AE), իսկ հարուցչի տեսակը որոշելուց 

հետո ներարկվում է մոնովալենտ շիճուկ:  
 

 

Վիրուսային բնույթի, սուր վարակիչ հիվանդություն է, որին 

բնորոշ է ջերմության բարձրացումը, վերին շնչուղիների լորձաթա-

ղանթի կատառալ բորբոքումը, կոնյունկտիվիտը, պտավոր-

պապուլոզ ցանը: 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հաստատված. լաբորատոր և համաճարակաբանորեն հաս-

տատված. կլինիկական չափանիշներին համապատասխանող և 

հիվանդության սկզբից 7-18 օր առաջ լաբորատոր հաստատված 

դեպքի հետ համաճարակաբանորեն կապված դեպք: 

Կլինիկական նկարագիրը. ջերմություն, տարածուն բծավոր 

(մակուլոպապուլոզ) ցան (ոչ բշտիկային), հազ, ռինիտ (քթից 
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արտադրություն, հարբուխ) կամ կոնյունկտիվիտ (շաղկապենա-

բորբ, կարմիր աչքեր): 

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշներն են` 

1)  կարմրուկի իմունագլոբուլին М հակամարմինների հայտնա-

բերումը, կամ 

2)  կարմրուկի վիրուսի անջատումը, կամ 

3)  կարմրուկի վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնաբերումը հետադարձ 

տրանսկրիպցիոն ՊՇՌ մեթոդով, 

4)  իմունագլոբուլին G հակամարմինների տիտրի զգալի աճը 

զույգ շիճուկներում: 

Կարմրուկին բնորոշ է նաև ժխտված դեպքը` կլինիկական 

չափանիշներին համապատասխանող, բայց բացասական լաբորա-

տոր արդյունք ունեցող դեպք կամ լաբորատոր հաստատված այլ 

հիվանդության (ռոզեոլա, վարակիչ էրիթեմա և այլն) հետ 

համաճարակաբանական կապ ունեցող դեպք: 

Այս հիվանդությունը մարդկությանը հայտնի է անհիշելի 

ժամանակներից, սակայն առաջին անգամ նկարագրվել է 10-րդ 

դարում պարսիկ բժիշկ Ռազեսի կողմից: Հետագայում այն 17-րդ 

դարում մանրամասն նկարագրել են Սիդենհայմին և Մորտոնը: 

Հիվանդության հարուցիչն առաջին անգամ անջատվել է 1954-ին 

Էնդերսի և Պիբլեսի կողմից: 

Կարմրուկը տարածված է եղել ամենուր, նաև Հայաստա-

նում: Մինչև պատվաստանյութի ներդրումը (1963թ.) կարմրուկն 

ամբողջ աշխարհում տարեկան 2,6 մլն. մահվան պատճառ էր: Ըստ 

գնահատումների՝ 2000–2016թթ. ընթացքում իրականացված պատ-

վաստումների արդյունքում կանխվել է կարմրուկի մոտ 20,4 մլն. 

մահացու դեպք:  

Հայաստանում կարմրուկի և կարմրախտի առումով համա-

ճարակային իրավիճակը բարենպաստ է: 2007 թվականին կարմրու-

կի և կարմրախտի դեմ իրականացված զանգվածային պատվաս-
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տումների, ապա պլանային պատվաստումներում ենթակա 

երեխաների 97% ընդգրկվածություն ապահովելու արդյունքում 

հանրապետությունում կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փո-

խանցման դեպքեր չեն արձանագրվում: Սակայն 2013-2015 

թվականներին հանրապետությունում գրանցվել են կարմրուկի 

առումով անբարենպաստ երկրներից բերովի դեպքեր` պայմա-

նավորված առավելապես չպատվաստված բնակչության տեղա-

շարժերով և հանրապետությունում տարիների ընթացքում պատ-

վաստումներից հրաժարված բնակչության կուտակումով: 2018թ. 

ընթացքում կարմրուկի արդեն տեղական դեպքեր են գրանցվել 

չպատվաստվածների կամ թերի պատվաստվածների շրջանում:  

Կարմրուկի վիրուսը պատկանում է Paramyxoviridae ընտա-

նիքին, Morbillivirus ցեղին և կոչվում է Polynosa Morbillorum: Այն 

բաղկացած է հեմագլյուտինինից, հեմոլիզինից, նուկլեոկապսիդից 

և թաղանթային սպիտակուցից: Հարուցիչը զգայուն է արտաքին 

միջավայրի քիմիական և ֆիզիկական գործոնների նկատմամբ, այն 

370C ոչնչանում է 30-60 րոպեում, զգայուն է ախտահանիչների 

նկատմամբ: Աճում է միայն կենդանի հյուսվածքներում մարդու և 

կապիկների երիկամային բջիջներում, ձվի սաղմում և այլ կենդա-

նիների օրգանիզմում: 

Վարակի աղբյուրը բացառապես հիվանդ մարդիկ են, 

վարակակրություն չի արձանագրվում: Վարակի աղբյուր են նաև 

հիվանդության ոչ տիպիկ ձևերով հիվանդները: Վարակի մուտքի 

դուռը վերին շնչուղիների լորձաթաղանթն է, որտեղ և առաջանում 

են հիվանդության առաջին ախտանիշները՝ ռինիտը, ռինոֆարին-

գիտը, լարինգիտը, տրախեիտը և այլն: 

Հիվանդության գաղտնի շրջանը նվազագույնը 7, առավելա-

գունը 21 օր է, միջինը՝ 14 օր:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Paramyxoviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Morbillivirus
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Մարդը վարակի աղբյուր է ցանին նախորդող և հաջորդող 4 

օրերի ընթացքում, որից հետո հիվանդները դառնում են անվտանգ: 

Հիվանդությունը փոխանցվում է օդակաթիլային մեխանիզ-

մով: Հիվանդները հազալու, փռշտալու ժամանակ արտաքին աշ-

խարհ են արտազատում թքի, լորձի կաթիլներ, որոնք հարուստ են 

կարմրուկի վիրուսներով: Հիվանդության հարուցիչները շատ 

անկայուն են արտաքին միջավայրում: Պատահական չէ, որ 

կարմրուկի ժամանակ բնակարանը չի ենթարկվում ախտահան-

ման. բավարարվում են միայն օդափոխությամբ: 

Սկզբնական շրջանում հարուցիչը տեղակայվում է վերին 

շնչուղիների էպիթելային հյուսվածքում, հետագայում՝ մոտակա 

ավշային հանգույցներում, որից հետո առաջին 2-3 օրերի ընթաց-

քում զարգանում է առաջնային վիրեմիա, իսկ հիվանդության 3-4-

րդ օրերին՝ երկրորդային վիրեմիա, որը նպաստում է վիրուսի 

բազմացմանը մաշկում, եղջերաթաղանթում, շնչառական համա-

կարգում և այլ օրգաններում: Կարմրուկը այն հազվադեպ հի-

վանդություններից է, որը կարող է ախտորոշվել հիվանդության 

նախանշանային փուլում, մինչև ցանավորման առաջացումը, երբ 

այտի ներսի պատի լորձաթաղանթին առաջանում են Բելսկի-

Կոպլիկ-Ֆիլատովի բծերը, որոնք գորշակապտագույն են՝ 0,5–1,0մմ 

տրամաչափով: Հիվանդությունն ընթանում է ջերմության բարձ-

րացմամբ, ինտոքսիկացիայով, վերին շնչուղիների լորձաթա-

ղանթների կատառալ բորբոքումով, կոնյուկտիվիտով, պտավոր-

պապուլյոզ ցանով, որը տևում է 4-7 օր՝ ավարտվելով հիմանկանում 

շագանակագույն պիգմենտացիայով:  

Կարմրուկային վարակին խիստ բնորոշ են բազմաթիվ ծանր 

բարդություններ, որոնք պայմանավորված են վիրուսի՝ էպիթելիո-

ցիտների և ԿՆՀ-ի նկատմամբ ունեցած տրոպիզմով, ինչպես նաև 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3
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նրա՝ տեղային և ընդհանուր իմունիտետն ընկճելու հատկությամբ։ 

Բարդությունները կարող են լինել առաջնային (պայմանավորված 

կարմրուկային վիրուսով) և երկրորդային (երկրորդային բակտե-

րիային ֆլորայի միացմամբ)։ Ըստ ժամկետների՝ լինում են վաղ 

(կարմրուկի կատառալ և ցանավորման շրջանում) և ուշ (պիգմեն-

տացիայի շրջանում) բարդություններ։ Բարդությունները կարելի է 

բաժանել ըստ ախտահարված օրգան-համակարգերի՝ շնչառական 

(թոքաբորբեր, լարինգիտ, լարինգոտրախեիտ, բրոնխիտ, պլևրիտ), 

նյարդային (էնցեֆալիտներ, մենինգոէնցեֆալիտ, մենինգիտներ, 

պսիխոզներ), տեսողական (կոնյունկտիվիտ, բլեֆարիտ, կերատիտ, 

կերատոկոնյունկտիվիտ), մաշկային (պիոդերմիա, ֆլեգմոնա և 

այլն), լսողական (օտիտ, մաստոիդիտ), միզուղիների (ցիստիտ, 

պիելոնեֆրիտ) և այլն։ Թոքաբորբերը (կարմրուկային) երեխաների 

շրջանում ամենահաճախադեպ բարդություններն են։ Սա այն հիմքն 

է, որի վրա զարգանում են երկրորդային բակտերիային թոքաբոր-

բերը։ Նյարդային բարդությունները բնորոշ են ավելի մեծ տարի-

քային խմբերին, ընթանում են շատ ծանր և բարձր մահաբե-

րությամբ (մինչև 25%)։ Մնացորդային երևույթները դրսևորվում են 

պարեզներով, հիշողության և ինտելեկտի խանգարումներով, 

էպիլեպտանման նոպաներով։ Կարմրուկային մենինգիտը գրեթե 

միշտ շճային է և ավարտվում է լրիվ առողջացմամբ։ 

Օրգանիզմում կարմրուկի վիրուսի հարատևման դեպքում 

կարող է զարգանալ ենթասուր կարծրացնող պանէնցեֆալիտ (0.2/1 

000 000 ազգաբնակչության հաշվարկով): 

Կարմրուկի լաբորատոր հաստատումը կատարվում է 

յուրահատուկ IgM հակամարմիների հայտնաբերմամբ կամ 

շեմային մակարդակից 4 աստիճան և ավելի IgG հակամարմինների 

հայտնաբերմամբ: Կիրառվում է նաև հետադարձ տրանսկրիպ-

տազա-պոլիմերազա-շղթայական ռեակցիան (RT-PCR): 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%84%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%A2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%AD%D5%AB%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8A%D5%AC%D6%87%D6%80%D5%AB%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%B6%D6%81%D5%A5%D6%86%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%AB%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BF%D5%B8%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%AB%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%95%D5%BF%D5%AB%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%91%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%AB%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D6%86%D6%80%D5%AB%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%84%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%A2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%AB%D5%BF
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Մարդկանց ընկալունակությունը կարմրուկի նկատմամբ 

շատ բարձր է՝ 95-96%: Այն վայրերում, որտեղ կարմրուկ երկար 

ժամանակ չի եղել, հիվանդության մուտք գործելուց հետո ար-

ձանագրվում է համաճարակ, որի ժամանակ հիվանդանում են այդ 

վայրի գրեթե բոլոր բնակիչները:  

Երեխաները, 6-7 ամսականից սկսած, ընկալունակ են դառ-

նում կարմրուկի հանդեպ, իսկ կյանքի առաջին տարում այդ ընկա-

լունակությունը համատարած բնույթ է ունենում: Դա բացատրվում 

է իմունիտետ ունեցող մայրերից երեխաներին անցած պաշտպանիչ 

հակամարմինների տիտրի նվազեցմամբ:  

Հիվանդությունից հետո առաջանում է կայուն, ստերիլ 

իմունիտետ: 

Կարմրուկին բնորոշ է որոշակի՝ 4-6 տարի պարբերա-

կանություն, հատկապես փոքր բնակավայրերում: Սրա պատճառն 

այն է, որ կարմրուկի յուրաքանչյուր համաճարակից հետո, երբ 

գրեթե բոլոր ընկալունակ մարդիկ հիվանդանում են, անհրաժեշտ է 

որոշակի ժամանակ, որ նույն բնակավայրում կուտակվեն ընկա-

լունակ երեխաներ, և երբ հիվանդությունը նորից մուտք է գործում 

այդ բնակավայր, արձանագրվում է համաճարակ: Խոշոր քաղաքնե-

րում նման պարբերականություն չի լինում, որովհետև կարմրուկի 

հիվանդացության սպորադիկ դեպքեր միշտ էլ արձանագրվում են, 

որի արդյունքում վարակի շղթան պահպանում է իր գոյությունը:  

Կարմրուկին բնորոշ է նաև սեզոնայնությունը՝ դեկտեմբերից 

մինչև գարնան սկիզբ, հաճախ կարմրուկի դեպքեր արձանագրվում 

են նաև ամռանը և աշնանը: 

Կարմրուկի հաստատված կամ կասկածելի հիվանդներին, 

կլինիկական ընթացքի բարդությամբ պայմանավորված, ցուցաբեր-

վում է ամբուլատոր կամ հիվանդանոցային բժշկական օգնություն, 

և նրանց նկատմամբ սահմանվում է բժշկական հսկողություն: 
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Հիվանդները հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցների 

բոքսային բաժիններում կամ կյանքի ցուցումով սոմատիկ 

հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժինների բոքսերում:  

Կարմրուկով հիվանդները, որոնք հայտնաբերվել են նա-

խադպրոցական, դպրոցական կամ այլ մանկական կազմակեր-

պություններում մեկուսացվում են ցանավորման սկզբից՝ հաշված 4 

օր, իսկ բարդությունների (թոքաբորբ) դեպքում` 10 օր տևողութ-

յամբ:  

Կազմակերպություններում չպատվաստված անձանց առ-

կայության դեպքում սահմանվում է կոնտակտավորների նկատ-

մամբ բժշկական հսկողություն` 21 օր տևողությամբ, ինչպես նաև 

կատարվում է ամենօրյա խոնավ մաքրում և հաճախակի օդա-

փոխում:  

Լաբորատոր հաստատված կարմրուկով հիվանդի հետ 

շփված 1 տարեկանից մեծ չպատվաստված կամ չհիվանդացած կամ 

6 տարեկանից մեծ չհիվանդացած կամ չպատվաստված կոնտակ-

տավորները հակացուցումների բացակայության դեպքում պատ-

վաստվում են կարմրուկի դեմ շփման պահից 72 ժամվա ընթաց-

քում, կամ իրականացվում է պասիվ իմունիզացիա հակակարմրու-

կային իմունագլոբուլինով:  

Կարմրուկի կանխարգելումն իրականացվում է կենդանի 

թուլացված, եռավալենտ, համակցված կարմրուկի, կարմրախտի և 

համաճարակային պարօտիտի պատվաստանյութով՝ ԿԿԽ (MMR 

(Measles, Mumps, Rubella): Հայաստանի Հանրապետության պատ-

վաստումային օրացույցի համաձայն՝ պատվաստումն իրակա-

նացվում է երկնվագ՝ մեկ տարեկանում և 6 տարեկանում՝ 0,5 մլ 

դեղաչափով, ենթամաշկային ներմուծման եղանակով: 

Կարմրուկը նպատակային հիվանդություն է և Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում ենթակա է էլիմինացիայի: Այս 

գործում, բնականաբար, մեծ նշանակություն ունի պատվաստում-
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ներում բարձր ընգրկվածությունը (95% և ավելի) և իրականացվող 

համաճարակաբանական հսկողությունը: 
 

Անթրոպոնոզ, սուր վիրուսային հիվանդություն է, որն 

ընթանում է մաշկային ցանով և լիմֆադենոպաթիայով: 

Դեպքի դասակարգումը`  

1)  կասկածելի (կլինիկորեն հաստատված) դեպք. կլինիկական 

չափանիշներին համապատասխանող դեպք, 

2)  համաճարակաբանորեն հաստատված դեպք. կլինիկական չա-

փանիշներին համապատասխանող և հիվանդության սկզբից 12-

13 օր առաջ լաբորատոր հաստատված դեպքի հետ համաճա-

րակաբանորեն կապված դեպք: 

Հարուցիչն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 1962-ին Վելլե-

րի և Նավայի կողմից: Սակայն հիվանդության վիրուսային բնույթը 

դեռ 1930-ականներին ենթադրվում էր Հիրոյի և Տասակայի կողմից:  

Հայաստանը 2007 թվականին միացել է ԱՀԿ-ի՝ կարմրուկի և 

կարմրախտի տեղական շտամներով հարուցված հիվանդացման 

դեպքերը վերացնելու գլոբալ ռազմավարությանը: Այս նպատակով 

2002 թվականին երկրում պատվաստումների ազգային օրացույցում 

ներդրվեցին կարմրուկ-կարմրախտ-խոզուկի համակցված պատ-

վաստումները` հետագայում ապահովելով կայուն ձեռքբերումներ 

ՄԱԿ-ի կողմից հռչակված «Հազարամյակի զարգացման նպատակ-

ների ցուցանիշների հասանելիության» ուղղությամբ: Կարմրուկ, 

կարմրախտ և խոզուկ հիվանդությունները վերահսկելու նպատա-

կով 2007 թվականին հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետությու-

նում կարմրուկի և կարմրախտի տեղական դեպքերի վերացման, 

խոզուկի վերահսկման և բնածին կարմրախտային համախտանիշի 

(ԲԿՀ) կանխարգելման ազգային ծրագիրը 2007-2010 թվականների 
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համար, որի շրջանակներում 2007 թվականին իրականացվեց 

կարմրուկի և կարմրախտի դեմ պատվաստումների լրացուցիչ 

գործընթաց` նպաստավոր պայմաններ ապահովելով երկրում հե-

տագա տարիներին կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փոխան-

ցումն ընդհատելու համար: 

Հարուցիչը պատկանում է Togaviridae ընտանիքի Rubivirus 

ցեղին: ՌՆԹ պարունակող վիրուս է, որն օժտված է ցիտոպաթոգեն, 

հեմագլյուտինացնող, հեմոլիզող և կոմպլեմենտ կապող ակտիվու-

թյամբ: Հարուցիչը զգայուն է ֆիզիկական և քիմիական գործոնների 

նկատմամբ: 

Վարակի աղբյուր է միայն մարդը: Վիրուսակրությունն այս 

հիվանդությանը բնորոշ չէ: Վարակի աղբյուր են նաև բնածին 

կարմրախտային համախտանիշով հիվանդ երեխաները:  

Վարակելիության շրջանը սկսվում է հիվանդության կլինի-

կական ախտանիշներից 1 շաբաթ առաջ և ավարտվում ցանա-

վորումից հետո առաջին 4 օրերի ընթացքում: ԲԿՀ-ով հիվանդները 

վիրուսը կարող են արտազատել մինչև մեկ տարի: 

Վարակի փոխանցման մեխանիզմը օդակաթիլային է: Հա-

րուցիչն արտազատվում է հիվանդի քթըմպանի արտազատուկ-

ներով:  

Հղի կանանց հիվանդանալու դեպքում վարակը կարող է 

փոխանցվել նաև ուղղահայաց մեխանիզմով: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 14-21 օր: 

Հիվանդությունը սկսվում է թուլությամբ, գլխացավերով, կա-

տառալ համախտանիշով, հարականջային, ծոծրակային և պարա-

նոցային մեծացած և ցավոտ ավշային հանգույցներով, մակուլոպա-
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պուլոզ ցանով, որն ի հայտ է գալիս հիվանդության սկզբից կամ մի 

քանի ժամ անց: 

Մեծահասակները հիմնականում նշում են 1-5 օր տևողութ-

յամբ պրոդրոմալ շրջան, ինչպես նաև նրանց շրջանում հաճախ 

դիտվում են հոդացավեր և արթրիտներ:  

Կարմրախտը հատկապես վտանգավոր է հղիների համար, 

երբ վարակը պտղին փոխանցվում է հղիության առաջին եռամսյա-

կում (մինչև 16 շաբաթական), հպավարակության ինդեքսը 90% է: 

Կարմրախտի վիրուսն արգելակում է բջջի միտոգեն ակտիվությու-

նը, առաջացնում է բջջի դեստրուկցիա, որն իր հերթին հանգեցնում 

է հյուսվածքի, էմբրիոնի զարգացման արգելակման, և արդյունքում 

ի հայտ են գալիս էմբրիոպաթիայի երևույթներ: Պտղի ախտահա-

րումը հաճախ հանգեցնում է այնպիսի բնածին արատների և 

ախտաբանությունների, ինչպիսիք են՝ բնածին խլությունը, կատա-

րակտը, գլաուկոման, պիգմենտային ռետինոպաթիան, միկրոցե-

ֆալիան, սրտի արատները, հեպատոսպլենոմեգալիան, թրոմբոցի-

տոպենիան, դեղնուկը, կարող է հանգեցնել մեռելածնության: 

Հիվանդությունը կարող է ունենալ ատիպիկ ընթացք, երբ 

բացակայում են լիմֆադենոպաթիան, ջերմության բարձրացումը, և 

կարող է արտահայտվել միայն թեթև կատառալ երևույթներով կամ 

ցանով կամ ջերմության միայն սուբֆեբրիլ բարձրացումով: 

Ախտորոշումն իրականացվում է IgM հակամարմինների 

հայտնաբերմամբ, ELISA մեթոդի կիրառմամբ հիվանդության առա-

ջին 28 օրերի ընթացքում: Ախտորոշիչ նշանակություն ունի նաև IgG 

հակամարմինների տիտրի 4 և ավելի անգամ աճը հիվանդի արյան 

մեջ: Հիվանդությունն ախտորոշելու համար կիրառվում է նաև PCR 

մեթոդը և վիրուսի անջատումը: 
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Կարմրախտի նկատմամբ մարդկանց ընկալունակությունը 

բավականին բարձր է, բայց ավելի ցածր է, քան կարմրուկի դեպքում. 

կազմում է 20-60%:  

Հիվանդությունը որոշակի չափով սեզոնային է, առավելա-

գույն աճ նկատվում է փետրվար-մայիս ամիսներին: Հիվանդութ-

յանը բնորոշ է պարբերականությունը՝ 5-9 տարին մեկ:  

Նորածինները մորից ստացած հակամարմինների շնորհիվ 

պաշտպանված են այս հիվանդությունից կյանքի առաջին 6-9 

ամիսների ընթացքում:  

Հիվանդությունից հետո առաջանում է կայուն, ստերիլ 

իմունիտետ: 

Կարմրախտով կամ բնածին կարմրախտային համախտա-

նիշով հաստատված կամ կասկածելի հիվանդներին, պայմա-

նավորված կլինիկական ընթացքի բարդությամբ, ցուցաբերվում է 

ամբուլատոր կամ հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և 

նրանց նկատմամբ սահմանվում է բժշկական հսկողություն:  

Կարմրախտի կասկածով կամ լաբորատոր հաստատված 

ախտորոշումով հղի կանանց բժշկական հսկողությունն իրակա-

նացվում է հղիության ողջ ընթացքում և հղիության ելքը գրանցվում 

է բժշկական փաստաթղթերում (հղիի հսկողության կամ հիվանդու-

թյան պատմագիր և այլն): Կարմրախտի կասկածով կամ լաբորա-

տոր հաստատված ախտորոշումով կանայք, նորածինները հետա-

զոտվում են կարմրախտի նկատմամբ: 

Կարմրախտով բոլոր հիվանդները, որոնք հայտնաբերվել են 

նախադպրոցական, դպրոցական կամ մանկական այլ կազմակեր-

պություններում, մեկուսացվում են ցանավորման սկզբից 7 օր 

ժամկետով:  

Բնածին կարմրախտային վարակով մինչև 12 ամսական 

երեխաները մեկուսացվում են մինչև կարմրախտի վիրուսազատ-
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ման դադարը (հետազոտությունները կատարվում են յուրաքանչ-

յուր ամիս):  

Կարմրախտի կամ բնածին կարմրախտային համախտանի-

շի օջախներում իրականացվող միջոցառումներ. Կազմակերպու-

թյուններում չպատվաստված անձանց առկայության դեպքում 

սահմանվում է կոնտակտավորների նկատմամբ բժշկական 

հսկողություն` 21 օր տևողությամբ, ինչպես նաև կատարվում է 

ամենօրյա խոնավ մաքրում և հաճախակի օդափոխում:  

Կարմրախտը կանխարգելվում է կենդանի համակցված 

պատվաստանյութով՝ ԿԿԽ (կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ):  
 

 

Վիրուսային բնույթի, սուր վարակիչ հիվանդություն է, որն 

ընթանում է ջերմության բարձրացմամբ, ընդհանուր ինտոքսիկա-

ցիայով, թքագեղձերի և այլ գեղձերի, ինչպես նաև նյարդային 

համակարգի ներգրավմամբ: 

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի դեպք. կլինիկական չափանիշներին համապա-

տասխանող դեպք,  

2) հաստատված դեպք. կլինիկական չափանիշներին համա-

պատասխանող և լաբորատոր հաստատված դեպք: 

Այս հիվանդության վարակիչ բնույթի մասին առաջին ան-

գամ 1759-ին նշել է Համիլտոնը: Հիվանդությունն աշխարհում 

տարածված է ամենուրեք, սակայն խոզուկի համաճարակները 

հազվադեպ են: Հարուցիչն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 1934-

ին Ջոնսոնի և Գուդպեսչերի կողմից (Pneumophilus Parotitides): 
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Հարուցիչը ՌՆԹ պարունակող վիրուս է, որը պատկանում է 

Paramixoviridae ընտանիքին: Զգայուն է բարձր ջերմաստիճանի, 

ինչպես նաև ախտահանիչների նկատմամբ, սակայն մինչև 10 ամիս 

կարող է պահպանվել ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում (-

25 - -700C):  

Բացառապես հիվանդ մարդն է: Հարուցիչները, անցնելով 

բերան, քթըմպան, թափանցում են թքագեղձեր՝ առաջացնելով 

բորբոքային երևույթներ: Վարակի աղբյուրի վարակելիության ամե-

նավտանգավոր ժամանակահատվածը հիվանդության գաղտնի 

շրջանի վերջին 2 օրերից սկսված մինչև հիվանդության 9-րդ օրն է՝ 

ներառելով հիվանդության նախանշանային շրջանը, երբ թքագեղ-

ձերը սկսում են աստիճանաբար մեծանալ:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 11-25 օր: 

Վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային մեխանիզմով՝ 

հիվանդի հազալու, փռշտալու ժամանակ: Վիրուսը շատ անկայուն 

է արտաքին միջավայրում, ուստի հնարավոր չէ նրա փոխանցումը 

կենցաղային իրերի միջոցով: 

Հիվանդությունն ընթանում է մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացմամբ (38-390С), ինտոքսիկացիայով: Այն սկսվում է գլխա-

ցավերով, մեծացած հարականջային թքագեղձերի շրջանի ցավով, 

որը սաստկանում է հատկապես ծամելիս և կուլ տալիս: Երբեմն 

հարականջային թքագեղձերը չեն մեծանում, որը բավականին 

դժվարացնում է հիվանդության ախտորոշումը: Այս դեպքերի 

հայտնաբերմանը օգնում են համաճարակաբանական տվյալները և 

լաբորատոր քննությունը: Վիրուսները թքագեղձերից թափանցում 

են արյան մեջ, որի հետևանքով կարող են ախտահարել այլ 

գեղձային օրգաններ, ինչպես նաև կենտրոնական նյարդային 
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համակարգը: Հիվանդության 3-5 օրերին հարուցիչները թքի և լորձի 

մեջ են, որոնց միջոցով հեշտությամբ փոխանցվում են առողջներին:  

Որպես բարդություն՝ այս հիվանդության դեպքում կարող են 

ի հայտ գալ պանկրեատիտի, օրխիտի, օօֆորիտի, մենինգոէնցե-

ֆալիտի երևույթներ, ավելի հազվադեպ՝ օտիտ, թոքաբորբ և այլն: 

Մենինգոէնցեֆալիտների դեպքում հարուցիչները կարող են 

հայտնաբերվել ողնուղեղային հեղուկում: 

Համաճարակային պարօտիտի ախտորոշումն իրականաց-

վում է շճաբանական եղանակով՝ IgM կամ IgG հակամարմինների 

հայտնաբերմամբ, որոնց տիրտրը պետք է լինի շեմից 4 և ավելի 

անգամ բարձր: Կիրառվում է նաև իրական ժամանակում ՊՇՌ 

թեստը: 

Մարդկանց ընկալունակությունը համաճարակային պարօ-

տիտի նկատմամբ բավականին բարձր է, հասնում է գրեթե 50-70%-

ի: Ավելի հաճախ հիվանդանում են 2-15 տարեկանները: Մինչև 1 

տարեկանները հազվադեպ են հիվանդանում, որը բացատրվում է 

մորից ստացած անընկալունակությամբ: Հիվանդացածը ձեռք է 

բերում կայուն իմունիտետ, սակայն 1-4% դեպքերում արձանագըր-

վում է կրկնակի հիվանդացություն: 

Հիվանդության սեզոնայնությունը նույնն է, ինչ բոլոր օդա-

կաթիլային վարակների դեպքում՝ ձմռան, գարնան ամիսներին:  

Այս հիվանդության համաճարակներն արձանագրվում են 

մանկական կոլեկտիվներում: Ավելի հաճախ խոզուկն ընթանում է 

սպորադիկ: Հիվանդության համաճարակային բռնկումներ կարող 

են արձանագրվել նաև մեծահասակների շրջանում: 

Հիմնականում տարվում է 2 ուղղությամբ՝ վարակի աղբյուրի 

և ընկալունակ օրգանիզմի: Հիվանդների հոսպիտալացումը պար-
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տադիր չէ. այն կատարվում է միայն կլինիկական ցուցումների առ-

կայության դեպքում (օրխիտ, պանկրեատիտ, կենտրոնական նյար-

դային համակարգի ախտահարում): 

Հիվանդների մեկուսացումը տևում է մինչև 9 օր: Այդ ընթաց-

քում արգելվում է հիվանդ երեխաների հաճախումը մանկական 

կոլեկտիվներ (դպրոց, մանկապարտեզ և այլն): 

Հիվանդության արտակարգ կանխարգելումը պասիվ իմու-

նիզացիայի միջոցով արդարացված չէ և խորհուրդ չի տրվում: 

Կոնտակտավորներին առաջարկվում է չհաճախել կոլեկտիվ հաս-

տատություններ՝ սկսած շփման 12-րդ օրվանից մինչև 25-րդ օրը: 

Համաճարակային պարօտիտը կանխարգելվում է կենդանի 

համակցված պատվաստանյութով՝ ԿԿԽ-ով (կարմրուկ, 

կարմրախտ, խոզուկ):  

Սուր, վարակիչ, վիրուսային էթիոլոգիայի հիվանդություն է, 

որի դեպքում բարձրանում է հիվանդի ջերմությունը, առաջանում է 

մաշկի և լորձաթաղանթների պապուլոզ-վեզիկուլոզ ցան, ինտոք-

սիկացիա: 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի դեպք. կլինիկական չափանիշներին համապատաս-

խանող դեպք,  

2)  հաստատված դեպք. կլինիկական չափանիշներին համապա-

տասխանող և լաբորատոր հաստատված դեպք: 

Հիվանդության հարուցիչը 1911-ին հայտնաբերվել է Արա-

գոնի կողմից՝ վեզիկուլայի պարունակությունը քննության 

ենթարկելու ժամանակ:  
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Հիվանդության հարուցիչը ԴՆԹ պարունակող վիրուսն է, 

պատկանում է α երեք հերպես վիրուսների շարքին և կոչվում է 

Varicella zoster virus (VZV): 

Հիվանդ մարդն է՝ սկսած հիվանդության գաղտնի շրջանի 

վերջին 2 օրվանից միչև վերջին ցանի դուրս գալու 5-րդ օրը: 

Վարակի աղբյուր են նաև գոտևորող որքինով հիվանդ մարդիկ, 

որոնք ունեն արտահայտված վեզիկուլոպուստուլոզ ցան 7-10 օրերի 

ընթացքում: Նման հիվանդի հետ շփվածները համարվում են 

հավանական վարակված՝ շփումից հետո 8- 21 օրվա ընթացքում: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ 10-21 օր է (միջինը՝ 14 օր): 

Վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային մեխանիզմով: 

Ջրծաղիկի վիրուսն անկայուն է արտաքին միջավայրում: Այդ պատ-

ճառով օջախում ախտահանման միջոցառումներ չեն ձեռնարկվում: 

Համաճարակաբանական նշանակություն չունեն հիվանդի իրերը, 

անկողնային պարագաները: Հիվանդին սենյակից տեղափոխելուց 

10-15 րոպե անց տարածքը դառնում է միանգամայն անվտանգ: 

Վարակը կարող է փոխանցվել նաև մորից պտղին ուղղահայաց 

մեխանիզմով: Հղիի վարակումն առաջին եռամսյակում չի ավելա-

ցնում ինքնաբեր վիժման հավանականությունը: Եթե ջրծաղիկը 

զարգանում է մինչև 28 շաբաթական ժամկետը, ապա առկա է պտղի 

ջրծաղիկային համախտանիշի զարգացման նվազագույն ռիսկ՝ 0,55-

1,4%: Եթե հղին վարակվում է ծննդաբերությանը նախորդող 1-4 

շաբաթների ընթացքում, ապա նորածինների մինչև 50%-ը լինում են 

վարակված, և նրանց մոտավորապես 23%-ի դեպքում կլինիկորեն 

դրսևորվում է ջրծաղիկ՝ չնայած մորից ստացված բնական պասիվ 

անընկալունակությանը: 
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Նախանշանային երևույթները, ի տարբերություն բնական 

ծաղկի, բավականին թույլ են արտահայտված (սուբֆեբրիլ ջեր-

մություն, թուլություն, երբեմն՝ պրոդրոմալ ցան, որը հիշեցնում է 

քութեշային ցանը կամ այն առհասարակ բացակայում է): 

Հիվանդության նշանները սկսվում են իսկական ցանով, 

ջերմության բարձրացմամբ (38-390C): Ցանը հայտնաբերվում է 

մարմնի տարբեր մասերում, այն ռոզեոլ բնույթի է, որը մի քանի ժա-

մից հետո դառնում է վեզիկուլա՝ լցված թափանցիկ հեղուկով: Ցանը 

տևում է մեկ շաբաթ: Հիվանդության ծանր դեպքերում վեզիկուլա-

ները թարախակալվում են և վերածվում թարախաբշտերի (պուս-

տուլա): Հիվանդությունը մինչև կեղևների (ցանային վերջին էլե-

մենտ) թափվելը տևում է 2-3 շաբաթ:  

Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական նշանների, համա-

ճարակաբանական անամնեզի վրա, հազվադեպ կարող են կիրառ-

վել վիրուսաբանական հետազոտություն, ԻՖԱ՝ IgM և IgG հայտ-

նաբերելու նպատակով և ՊՇՌ:  

Հատկապես բարձր է մինչև 10 տարեկան երեխաների ընկա-

լունակությունը: Ավելի մեծ տարիքում ընկալունակությունն աստի-

ճանաբար նվազում է, սակայն վերջին տարիներին նկատվում է 

ջրծաղիկի դեպքերի աճ նաև մեծահասակների շրջանում: Հիվան-

դանալուց հետո ձեռք է բերվում իմունիտետ, և ջրծաղիկով այլևս չեն 

հիվանդանում: 

Հիվանդությունն ունի օդակաթիլային ինֆեկցիաներին 

բնորոշ սեզոնայնություն, սակայն արձանագրվում են նաև շեղում-

ներ: 

Հիվանդները պետք է մեկուսացվեն առողջներից մինչև 

վերջին ցանի առաջացման 5-րդ օրը, որից հետո նրանք անվտանգ 



262 |  

 

են շրջապատի համար: Պատվաստված անձանց շրջանում ցանա-

վորումը կարող է չուղեկցվել կեղևի առաջացմամբ, ուստի այս 

հիվանդները պետք է մեկուսացվեն մինչև նոր մաշկային տարրերի 

առաջացումը՝ 24 ժամվա ընթացքում:  

Ջրծաղիկի դեմ կա կենդանի պատվաստանյութ, որն օգտա-

գործվում է երկու անգամ՝ առաջին պատվաստումը 9-12 ամսակա-

նում, իսկ երկրորդը՝ 4-6 տարեկանում: Հիվանդի հետ շփված 

անձանց անհրաժեշտ է պատվաստել շփումից հետո առաջին երեք 

օրերի ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 5-րդ օրը: Պատվաստանյութ 

չլինելու դեպքում պետք է հիվանդների հետ շփված երեխաներին 

(մինչև 10 տ.) մեկուսացնել 21 օրով: Եթե հայտնի է հիվանդի հետ 

շփման օրը, ապա նրանց առաջին 10 օրերի ընթացքում կարելի է 

չմեկուսացնել, որից հետո մեկուսացնում են մինչև 21-րդ օրը: 

Կիրառվում է նաև հիվանդության արտակարգ կանխար-

գելում պասիվ իմունիզացիայի եղանակով՝ վարիցելա-զոստեր 

իմունոգլոբուլինով, բայց հիվանդի հետ շփումից ոչ ուշ, քան 10 

օրվա ընթացքում: 

2017թ. հոկտեմբերին հավանության արժանացավ գոտևորող 

որքինի դեմ նոր պատվաստանյութը՝ Shingrix (GlaxoSmithKline), 

նախատեսված մեծահասակների համար: 

Վիրուսային բնույթի, սուր, հատուկ վտանգավոր վարակիչ 

հիվանդություն է, որն ընթանում է հիմնականում կլինիկական 

ծանր երևույթներով՝ երկգագաթային ջերմության բարձրացումով, 

պապուլոզ-պուստուլոզ ցանին խիստ բնորոշ զարգացման ցիկլով, 

արտահայտված ինտոքսիկացիայով և ունի հպավարակության 

(կոնտագիոզություն) բավականին բարձր աստիճան: 
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Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, գումարած բռնկման առկա-

յություն և համաճարակաբանական կապ` հաստատված դեպքի, 

լաբորատորիայից վիրուսի արտահոսքի կամ կենսաահաբեկ-

չական գործողության հետ, 

3)  հաստատված. կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորա-

տոր հաստատված: 

Բնական ծաղիկը մարդու ամենահին հիվանդություններից 

է, որի ողբերգական հետևանքների մասին կան բազմաթիվ տեղե-

կություններ: Այն հաճախ հանգեցրել է մահվան և հաշմանդամու-

թյան: Հիվանդությունը մեծ տարածում է ունեցել բոլոր աշխար-

համասերում, հատկապես Աֆրիկայի, Ասիայի և Հարավային 

Ամերիկայի երկրներում: Բնական ծաղիկը տարածված է եղել նաև 

Հին Եգիպտոսում. մ.թ.ա. 3000 թվականին վերագրվող մումիայի 

վրա հայտնաբերված սպիներն այդ մասին են վկայում: Չինական 

հուշագրություններից տեղեկանում ենք, որ այս երկրում բնական 

ծաղիկը հայտնի է եղել դեռևս մ.թ.ա. 12-րդ դարից: Գալենի, 

Հիպոկրատի աշխատություններում ևս կան բավականաչափ հիշա-

տակումներ բնական ծաղիկի վերաբերյալ: IV դարում Իբն Սինան 

արտահայտել է այն միտքը, որ բնական ծաղիկը և կարմրուկը 

երեխաների վարակիչ հիվանդությոններ են: Խաչակրաց արշա-

վանքների ժամանակ բնական ծաղիկը մուտք է գործել Եվրոպա, 

իսկ XVI դարում այնտեղից մուտք է գործել Ամերիկա մայրցամաք և 

համաճարակներ առաջացրել բնիկների շրջանում: 

Հայկական ձեռագիր մատյանները ևս վկայում են բնական 

ծաղիկի գոյության մասին: Անանիա Շիրակացին նշել է, որ բնական 

ծաղիկը լայնորեն տարածված է եղել Հին Հայաստանում: XII դա-

րում հայ նշանավոր բժիշկ Մխիթար Հերացին իր «Ջերմանց 
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մխիթարություն» (1184թ.) նշանավոր գրքում խոսել է բնական 

ծաղիկի մասին՝ այն դասելով բորբոսային ջերմերի շարքին: «Հայ-

կազյան բառարանում» նշվել են նաև բնական ծաղիկի «խաչնանց 

մահ» և «տղայոց ծաղիկ» հոմանիշները: Ամենայն հավանակա-

նությամբ «խաչնանց մահ»-ը վերաբերում է առաջին հերթին կովերի 

ծաղկին: Հայաստանում բնական ծաղիկի տարածվածության մա-

սին է խոսվում նաև արաբ բժիշկ Ռազեսի (VII դար) ձեռագրերում: 

Հայերը գիտեին նաև բնական ծաղիկից պաշտպանվելու հնարքներ: 

Նրանք վերցնում էին հիվանդության ցանի պարունակությունը 

մտցնում էին չամիչի մեջ և խմում էին: Այլ կերպ ասած, կատարում 

էին արհեստական պատվաստում (վարիոլիացիա): Չնայած այս 

եղանակը մեծ արդյունավետություն չէր ապահովում, սակայն քիչ 

չէին դեպքերը, երբ ձեռք էին բերում անընկալունակություն: 

Բնական ծաղիկի դեմ պայքարի միջոցառումներում մեծ 

հեղաշրջում կատարեց անգլիացի բժիշկ Էդուարդ Ջենները (1796թ.): 

Նա 8 տարեկան Ջեյմս Ֆիպսին վարակեց կովի ծաղիկով, ապա 

նրան շփման մեջ դրեց բնական ծաղիկով հիվանդի հետ և տեսավ, 

որ բնական ծաղիկի նշաններ ի հայտ չեն գալիս: Նա առաջին 

անգամ կովի ծաղիկից պատրաստեց պատվաստանյութ՝ վակցինա 

(Vacca- կով, cina- ծաղիկ), դրանով կատարեց կանխազգուշական 

պատվաստումներ և շատերին փրկեց այս ծանր հիվանդությունից: 

Հիվանդության վերջին դեպքը գրանցվել է 1977-ին Սոմա-

լիում, իսկ 1980-ի մայիսին Առողջապահության համաշխարհային 

ասամբլեան հայտարարեց այդ հիվանդության վերացման մասին: 

Հիվանդության հարուցիչը կոչվում է Variola virus: Առաջին 

անգամ հայտնաբերել է Բյուստը 1886թ., ապա Պաշենը 1906թ.: Այն 

պատկանում է Orthopoxvirus ընտանիքին: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 7-19 օր, միջինը՝ 10-14 օր: 
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Վարակի աղբյուր է հիվանդ մարդը՝ սկսած հիվանդության 

գաղտնի շրջանի վերջից մինչև ցանի (կեղևների) թափումը (տևում է 

10-12 օր, միջինը՝ 7-8 օր): Բնական ծաղիկի ամենավարակիչ շրջանը 

հիվանդության 3-8 օրերն են՝ հաշված ջերմության բարձրացման 

օրվանից:  

Վարակի մուտքի դուռ են վերին շնչուղիները, իսկ փոխան-

ցումը կատարվում է օդակաթիլային մեխանիզմով. խոսելիս, 

փռշտալիս, հազալիս հիվանդության հարուցիչները թքի, լորձի հետ 

անցնում են առողջ մարդկանց վերին շնչուղիներ: Վիրուսը առողջ-

ներին կարող է փոխանցվել օդափոշային ուղիով հիվանդի սպիտա-

կեղենը, անկողնային պարագաները թափ տալիս: Վիրուսը բավա-

կանին կայուն է արտաքին միջավայրում, ուստի փոխանցումը 

առողջներին կարող է կատարվել նաև հիվանդի իրերի հետ 

շփվելիս: Հիվանդության հարուցիչներն իրենց կենսունակությունը 

բավականին երկար (1-2 ամիս) պահպանում են հիվանդից թափ-

ված կեղևի մեջ: Բնական ծաղիկի հարուցիչն աղաթթվի 1:1000-ի 

նոսրացված լուծույթում ոչնչանում է միայն 1 ժամից, սենյակի ջեր-

մաստիճանի պայմաններում վիրուսի կենսունակությունը պահ-

պանվում է 1-2 օր: 

Ըստ ծանրության՝ բնական ծաղիկը լինում է թեթև, միջին 

ծանրության և ծանր: Բաղկացած է հիվանդության գաղտնի, 

նախանշանային կամ պրոդրոմալ, ծաղկային ցանի երևալու, ցանի 

չորացման և առողջացման փուլերից: Հիվանդությունը սկսվում է 

սուր երևույթներով՝ դող, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, 

խիստ արտահայտված թուլություն: Հիվանդն ունենում է գլխացա-

վեր (հատկապես ծոծրակի շրջանում), մկանային ցավեր, անքնու-

թյուն, երբեմն զառանցում է, փսխում, կորցնում գիտակցությունը: 

Նախանշանային շրջանի 2-3 օրը հիվանդների շրջանում մեծ 
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մասամբ ի հայտ է գալիս նախանշանային ցանը պարանոցի, 

կրծքավանդակի և ազդրերի շրջանում: Այն տևում է մի քանի ժամից 

մինչև 1-2 օր, ապա անհետանում է՝ իր տեղը զիջելով բնական 

ծաղիկի բնորոշ ցանին (հիվանդության 3-4-րդ օրը), որից հետո 

հիվանդի ջերմությունն իջնում է սուբֆեբրիլի, անգամ դառնում է 

նորմալ: Հետո սկսվում է բնական ծաղիկին բնորոշ ցանը՝ սկզբում 

որպես բիծ, ապա վերածվում է պապուլայի, հետո՝ վեզիկուլայի: 

Վեզիկուլան բազմակամերային է, ասեղով ծակելիս այն չի անհե-

տանում, բշտի պարունակությունը թափանցիկ է, կենտրոնական 

մասը՝ ներս ընկած, հիմքը՝ բավականին կարծր, կարմրած: Ցանն 

առաջանում է հիմնականում պարանոցի, ողնաշարի և վերջույթ-

ների շրջանում: Թևատակերի շրջանը զերծ է մնում ցանից (դրանով 

էլ այն տարբերվում է ջրծաղիկից): Հիվանդության 9-10 օրերին 

սկսվում է վեզիկուլաների թարախակալումը: Ջերմությունը նորից 

բարձրանում է 39-400C-ի, հիվանդների շրջանում սկսվում են 

ինտոքսիկացիայի երևույթներ, հաճախասրտություն և շնչառու-

թյան հաճախացում, ալբումինուրիա, օլիգուրիա: Այս շրջանում 

ցանավորվում են նաև քթի, բերանի, աչքի լորձաթաղանթները, 

դիտվում է վեզիկուլաների մացերացիա, ապա՝ էրոզիա և խոցո-

տում: Հիվանդության 16-17 օրերին պուստուլաներն աստիճանա-

բար չորանում են, կեղևապատվում և վերջիններիս թափվելու 

ժամանակ առաջանում է բավականին լավ արտահայտված սպի, 

որն ամբողջ կյանքի ընթացքում չի անցնում: Միջին ծանրության 

բնական ծաղիկի դեպքում հիվանդությունը տևում է 5-6 շաբաթ:  

Բնական ծաղիկի դեպքում առաջանում են բավականին 

ծանր բարդություններ. ինտոքսիակացիայի հետևանքով ախտա-

հարվում են սիրտ-անոթային և կենտրոնական նյարդային համա-

կարգերը, զարգանում են միոկարդիտ, էնցեֆալիտ, էնցեֆալո-

միելիտ, մենինգիտ, արձանագրվում են տրախեիտ, թոքաբոր, 

օտիտ, օրխիտ, օստեոարթրիտ: Աչքի եղջերաթաղանթին անցնելուց 

և սպիանալուց հետո առաջանում է կուրություն: 



267 |  

 

Հիվանդության լաբորատոր ախտորոշման նպատակը 

բնական ծաղիկի հարուցչի (կամ նրա անտիգենի) հայտնաբերումն 

ու տարբերակումն է: Որպես հետազոտության նյութ վերցվում է 

վեզիկուլաների, պուստուլաների պարունակությունը, պուստուլա-

ների կեղևը, ինչպես նաև արյան նմուշ, իսկ մահացածներից՝ 

նմուշներ ներքին օրգաններց և այլն: Լաբորատոր ախտորշումն 

իրականացվում է մորֆոլոգիական, շճաբանական և կենսաբա-

նական մեթոդներով: Օրգանիզմում հարուցիչների ազդեցության 

հետևանքով հիվանդ մարդկանց հյուսվածքներում առաջանում են 

Գվարնիերի մարմնիկներ, որոնք կարևոր ախտորոշիչ նշանակու-

թյուն ունեն: Ներկայումս հիվանդությունն արագ ախտորոշվում է 

ՊՇՌ-ի միջոցով: 

Հիվանդությունից հետո ձեռք է բերվում իմունիտետ, որը 

պահպանվում է ամբողջ կյանքում: Չնայած դրան՝ հայտնի են նաև 

հիվանդության կրկնման դեպքեր: Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների՝ նման 

դեպքերը լինում են 1000 հիվանդացածներից միայն մեկի դեպքում: 

Կրկնակի հիվանդության դեպքում բնական ծաղիկն ընթանում է 

թեթև, հազվադեպ՝ մահվան ելքով: Այս հիվանդության դեպքում 

ընկալունակությունը ոչ միայն հյուսվածքային, այլև հումորալ 

բնույթի է: Վիրուսի բազմացումը մաշկում և լորձաթաղանթներում 

խթանում է ինտերֆերոնի արտադրությունը, որը և արգելակում է 

բջջային իմունիտետի զարգացումը: 

Բնական ծաղիկի նկատմամբ մարդկանց ընկալունակութ-

յունը համընդհանուր է: Երեխան ծնվելուց 2-3 ամիս հետո արդեն 

ընկալունակ է այս հիվանդության նկատմամբ:  

Բնական ծաղիկին բնորոշ է 5-6 տարի պարբերականություն: 

Այս հիվանդության դեպքում օդակաթիլային հիվանդութ-

յուններին բնորոշ սեզոնայնությունը միշտ չէ, որ պահպանվում է: 

Ավելի հաճախ հիվանդությունն արձանագրվում է տարվա առաջին 
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կիսամյակում: Սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ այն ակտիվանում է 

նաև հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, անգամ ամռանը: 

Չնայած աշխարհի մասշտաբով բնական ծաղիկը վերացել է, 

այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է անցկացնել համաճարակային 

հսկողության և տարածքի սանիտարական պահպանմանն 

ուղղված հակահամաճարակային այն բոլոր միջոցառումները, 

որոնք նախատեսված են կարանտինային կամ հատուկ վտանգա-

վոր վարակների դեպքում: 

Բնական ծաղիկով հիվանդին և կասկածի տեղիք տվող 

անձին անհրաժեշտ է անհապաղ մեկուսացնել մոբիլիզացիոն 

պլանով նախատեսված ստացիոնարում: Հիվանդանոց տեղափո-

խող փոխադրամիջոցը, ինչպես նաև հիվանդի բնակարանը են-

թարկվում են եզրափակիչ ախտահանման: Եթե հիվանդին մեկու-

սացրել են ընդհանուր ստացիոնարի բաժանմունքներից մեկում, 

ապա անհրաժեշտ է, բացի մյուս հակահամաճարակային միջոցա-

ռումներից, ողջ անձնակազմին ենթարկել կանխազգուշական 

պատվաստումների՝ անկախ նրանց պատվաստումների և կրկնա-

պատվաստումների ժամկետներից: Հիվանդանոցում սահմանվում 

է հատուկ հակահամաճարակային ռեժիմ: Կասկածի տեղիք տվող 

անձանց անհապաղ մեկուսացնում են հիվանդներից (օբսերվացիա 

կամ անհատական մեկուսացում):  

Բնական ծաղիկից մահացածների դիակները ենթարկում են 

հերձման և վիրուսոլոգիական քննության՝ ախտաբանաատա-

նատոմի և համաճարակաբանի մասնակցությամբ: Հիվանդի կամ 

նրա հագուստների, իրերի, անկողնային պարագաների հետ 

անմիջական շփում ունեցողները 19 օրով մեկուսացվում են և 

անհապաղ ենթարկվում պատվաստումների՝ անկախ նրանից, 

նրանք ենթարկվել են պատվաստման կամ կրկնապատվաստման և 

ինչպիսի հակացուցումներ ունեն: 
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Հիվանդների հետ շփման մեջ եղած անձանց ենթարկում են 

անհատական մեկուսացման (օբսերվացիա): Նպատակահարմար է 

հիվանդի հետ շփման մեջ եղած անձանց մեկուսացնել ըստ շփման 

ժամկետների: Իսկ այդ հիվանդի հետ սերտորեն շփված անձինք, 

բացի կանխազգուշական պատվաստումներից, պետք է նաև շտապ 

կանխարգելման ենթարկվեն գամմագլոբուլինով, ինչպես նաև 

հակավիրուսային մետիսազոն պատրաստուկով (0,6 գր՝ 2 անգամ 

օրը, 4-6 օր անընդմեջ): 

Եթե բնակավայրում հայտնաբերվել է հիվանդության դեպք, 

ողջ բնակչությունը ենթարկվում է կանխազգուշական պատվաս-

տումների՝ անկախ նրանց ստացած վերջին պատվաստման և 

կրկնապատվաստման ժամկետներից: Կատարվում են ամենօրյա 

բակային համայցներ՝ չպատվաստվածներին, ինչպես նաև կաս-

կածի տեղիք տվող դեպքերը հայտնաբերելու նպատակով: 

Հակահամաճարակային միջոցառումների ընդհանուր ղե-

կավարությունն իրագործվում է արտակարգ հանձնաժողովի կող-

մից, որը կազմավորվում է կառավարության հրամանով: Հիվան-

դության դեպքերի վերաբերյալ տվյալները պետք է շտապ հայտնել 

ԱՀԿ, և բոլոր միջոցառումներն անհրաժեշտ է իրականացնել ըստ 

միջազգային բժշկասանիտարական կանոնների (IHR Internatinal 

Health Regulations):  

Վերջին տարիներին հաճախացել են կապիկի ծաղիկով 

(Monkeypox) հիվանդացության դեպքերը: Այն զոոնոզ վարակ է, որը 

հայտնաբերվել է 1970-ին, կլինիկորեն նման է բնական ծաղիկին, 

միայն այն տարբերությամբ, որ լիմֆադենոպաթիան ավելի բնորոշ 

է այս հիվանդությանը: Հարուցիչը պատկանում է նույն 

Orthopoxvirus ընտանիքին, գոյություն ունի հարուցչի երկու տեսակ՝ 

արևմտաաֆրիկյան, որը չի փոխանցվում մարդուց մարդուն, մա-

հաբեր չէ, և կոնգոավազանային տեսակը, որը կարող է փոխանցվել 

մարդուց մարդուն ու խիստ մահաբեր է: Հիմնականում մարդիկ 

վարակվում են կենդանինենրի հետ շփումից, վարակի հիմնական 
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շտեմարան են տարբեր տեսակի կապիկները, կարող են վարակվել 

նաև շները, առնետները և այլն, սակայն վերջնական կարծիք 

բնական շտեմարանների մասին դեռ չկա: Գտնում են, որ պատ-

վաստումը բնական ծաղիկի դեմ ունի պաշտպանիչ ազդեցություն 

նաև կապկի ծաղիկից, սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ 

1980-ից սկսած՝ պատվաստումներ բնական ծաղիկի դեմ չեն իրա-

կացվում, իսկ պատվաստվածները կորցրել են իրենց անընկալու-

նակությունը, ուստի երկրագնդի ազգաբնակչությունը զգայուն է 

թե´ բնական, թե´ կապկի ծաղիկի նկատմամբ:  

Նախկինում կիրառվող պատվաստանյութը, որը պատ-

րաստված էր կենդանի վիրուսից (վակցինիա վիրուս), ներկայումս 

չի կիրառվում: Կան նոր, երկու կենդանի պատվաստանյութեր, 

որոնք կիրառվում են որոշ երկրներում ըստ տեղական մարմինների 

ցուցումների: Նշենք նաև, որ այսօր երկու լաբորատորիաներում 

(ՀՎԿԿ - ԱՄՆ և «Վեկտոր» գիտական կենտրոնում -ՌԴ) դեռ պահ-

պանվում են բնական ծաղիկի հարուցիչները, անհրաժեշտության 

դեպքում պատվաստանյութ ստեղծելու նպատակով:  
 

Սուր վարակիչ հիվանդություն է, որին բնորոշ են վերին 

շնչառական ուղիների կատառալ երևույթները, լորձաթաղանթի 

բորբոքումը, հիվանդության ցիկլային ընթացքը, ցնցումային հազի 

նոպաները:  

Դեպքի դասակարգումը` 

1)  կասկածելի. 2 շաբաթից ոչ պակաս տևողությամբ նոպայաձև 

հազի դեպք, 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք գումարած ներքոհիշյալ 

ախտանշաններից որևէ մեկը՝ 

-  հազի նոպա՝ հանկարծակի, աղմկոտ շնչառությամբ, 
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-  կամ հազից հետո փսխում՝ առանց որևէ արտահայտված 

պատճառի, 

3)  հաստատված. հավանական դեպք գումարած ներքոհիշյալ-

ներից որևէ մեկը՝ 

-  լաբորատոր հաստատում, 

-  վերջին 10 օրվա ընթացքում շփում լաբորատոր հաստատված 

հիվանդի հետ: 

Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրել է Բայլուն 

1578-ին՝ անվանելով այն «յուրահատուկ հազ» (Tussis quinta): Հի-

վանդության ամբողջական նկարագրությունը տվել է Սիդենհամը 

(XVII դար): Հիվանդությունը XVIII-XIX դարերում տարածված է 

եղել աշխարհի գրեթե բոլոր մայրցամաքներում: XX դարի սկզբին 

նույնպես արձանագրվել է բարձր հիվանդացություն, սակայն դարի 

կեսերին արդեն արդյունավետ պայքարի և կանխարգելիչ միջո-

ցառումների իրականացման շնորհիվ գրեթե ամենուրեք գրանցվել 

են հիվանդության սպորադիկ դեպքեր: 

Վերիջին տարիներին ՀՀ-ում գրանցվել են կապույտ հազի 

դեպքեր, հիմնականում չպատվասվածների կամ թերի պատվաստ-

վածների շրջանում:  

Հիվանդության հարուցիչը Bordetella pertussis մանրէն է, որը 

հայտնաբերվել է 1906-ին Բորդեի և Ժանգուի կողմից: Գրամբա-

ցասական, աերոբ, սպոր չառաջացնող մանրէ է: Հարուցչի մուտքի 

դուռ են վերին շնչուղիները: Ըմպանի, շնչափողի և բրոնխների 

թարթիչավոր էպիթելը վնասվում է հարուցչի ադենիլատցիկլազայի 

ազդեցությամբ, սակայն հարուցիչը չի թափանցում բջջի մեջ: 

Հիմնական ախտաբանական երևույթները զարգանում են կապույտ 

հազի հարուցչի տոքսինի պատճառով, որն առաջացնում է թա-

փառող նյարդի գրգռում, որն էլ հանգեցնում է երկարավուն ուղեղի 

շնչառական կենտրոնի հատվածում գրգռված օջախի ձևավորմանը: 
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Տոքսինեմիայի հետևանքով առաջանում են նաև արյան շրջանա-

ռության փոփոխություններ, որն արտահայտվում է անոթապատի 

թափանցելիության մեծացմամբ, արդյունքում զարգանում են 

հիպօքսիա, ացիդոզ և հեմոռագիկ համախտանիշ:  

Հարուցիչն արտաքին միջավայրում անկայուն է: 

Վարակի աղբյուր է հիվանդ մարդը, որը հիվանդության 4-6 

շաբաթների ընթացքում արտաքին աշխարհ է արտազատում 

հիվանդության հարուցիչները: Ամենաբարձր հպավարակության 

ինդեքսը նկատվում է հիվանդության առաջին շաբաթվա ընթաց-

քում՝ հասնելով 90-100%-ի: Այնուհետև նվազում է հետագա 4-5 

շաբաթների ընթացքում:  

Կապույտ հազի դեպքում վարակի աղբյուր են նաև այն 

հիվանդները, որոնց շրջանում հիվանդությունն ընթանում է ոչ 

տիպիկ երևույթներով կամ անախտանիշ:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ 6-20 օր է, միջինը՝ 9-10 օր:  

Վարակի փոխանցման մեխանիզմը օդակաթիլային է: Այն 

իրականացվում է հիվանդի հետ անմիջական շփման արդյունքում: 

Հարուցչի տարածման շառավիղը 2 - 2.5 մետր է: 

Հիվանդության ընթացքը բաժանվում է 3 շրջանի՝ կատառալ 

երևույթների, սպազմատիկ հազի և առողջացման:  

Կատառալ երևույթների շրջանին բնորոշ են սուբֆեբրիլ 

բնույթի ոչ բարձր ջերմությունը, չոր հազը, առավելապես՝ գիշերվա 

ժամերին, երբեմն՝ հարբուխը: Կատառալ շրջանը տևում է 4-15 օր: 

Համաճարակաբանական տեսակետից այս շրջանն ամենավտան-

գավորն է, որովհետև հիվանդները հազի, փռշտալու միջոցով 

արտաքին աշխարհ են արտազատում բավականին մեծ քանակով 

միկրոօրգանիզմներ, որը հանգեցնում է հիվանդության նորանոր 

դեպքերի առաջացման: 
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Սպազմատիկ հազի շրջանը սկսվում է աստիճանաբար, 

սկզբում այն ունի ոչ ինտենսիվ բնույթ (կարճատև նոպաներ՝ առանց 

արտահայտված շնչարգելության), հետո այն աստիճանաբար 

սաստկանում է: Ձայնալարային անցքի այտուցի պատճառով 

շնչառությունն ուղեկցվում է սուլոցով, շնչարգելությամբ, դեմքը 

սկզբում հիպերեմիկ է, ապա ցիանոտիկ (կապույտ հազ), քրտնար-

տադրությամբ, երբեմն փսխման երևույթներով, աչքերը արյու-

նալցված են, դուրս պրծած, պարանոցի երակները՝ լարված, նոպան 

վերջանում է մածուցիկ խորխարտադրությամբ: Սպազմատիկ 

հազի շրջանը տևում է 1-5 շաբաթ: 

Հիվանդության առողջացման շրջանում գրեթե վերանում են 

սպազմատիկ հազի նոպաները, երբեմն լինում են կեղծ նոպաներ, 

թոքերում զարգանում են էմֆիզեմայի (թոքերի լայնացում) երևույթ-

ներ: Այս շրջանը տևում է 1-3 շաբաթ: 

Բակտերիաբանական մեթոդով հիվանդության հարուցիչ-

ները հայտնաբերելու նպատակով վերին շնչառական ուղիներից 

վերցվում է նյութ (ըմպանից՝ վիրախծուծով) ու ցանքս է կատար-

վում: Մանրէաբանական հետազոտության «ոսկե ստանդարտ» է 

հարուցիչի անջատումը Bordet-Gengou կամ Regan-Lowe միջավայ-

րերի վրա: Սակայն ախտորոշման այս մեթոդի զգայունությունը 

մինչև 60% է, ավելի զգայուն է PCR հետազոտությունը: 

Լաբորատոր ախտորոշման համար գոյություն ունի նաև մեկ 

այլ մեթոդ՝ առանց վիրախծուծի, երբ սննդային միջավայրով լցված 

Պետրիի թասը հազալու ժամանակ մոտեցվում է հիվանդի բերա-

նին՝ 6-8 սմ հեռավորության վրա 10-20 վայրկյան տևողությամբ: 

Հետո Պետրիի թասը 2-3 օր դրվում է թերմոստատ, ապա մանրա-

դիտակային քննության համար կասկածելի գաղութներից վերցվում 

են նմուշներ (ներկում են ըստ Գրամի):  

Կիրառվում է նաև շճաբանական ախտորոշման մեթոդը՝ 

հակա-PT-IgG հակամարմինների հայտնաբերմամբ: Այս թեստը 
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կարող է իրականացվել ինչպես հիվանդության սկզբում, այնպես էլ 

հիվանդությունից մեկ ամիս անց, երբ մանրէաբանական հետազո-

տությունը և PCR թեստերն արդեն բացասական են: Սակայն այս 

թեստի դրական արդյունքին անհրաժեշտ է ուշադիր լինել, քանի որ 

այն կարող է խաչաձևվել պատվաստումներից առաջացած հակա-

մարմինների դրական արդյունքի հետ: 

Անհրաժեշտ է նաև B. pertussis-ը տարբերակել այլ հարուցիչ-

ներից, ինչպիսիք են B. parapertussis-ը և B.bolmesii-ն: 

Կապույտ հազի նկատմամբ մարդկանց ընկալունակությունը 

բավականին բարձր է (80%): Սակայն ամենահաճախը հիվանդա-

նում են 2-5 տարեկանում: 10 տարեկանից հետո կապույտ հազով 

հազվադեպ են հիվանդանում: Մեծահասակների շրջանում կա-

պույտ հազը հազվադեպ է, այն էլ առանց սպազմատիկ հազի 

նոպաների: Ի տարբերություն կարմրուկի՝ կապույտ հազով բավա-

կանին բարձր հիվանդացություն է արձանագրվում մինչև մեկ 

տարեկան երեխաների շրջանում:  

Կապույտ հազով հիվանդանալուց հետո ձեռք է բերվում 

հարաբերական կայուն իմունիտետ, սակայն կրկին հիվանդանալու 

հավանականությունը չի բացառվում:  

Այս հիվանդության դեպքում բնորոշ սեզոնայնություն չկա: 

Հիվանդության դեպքերի աճ արձանագրվում է ինչպես գարնան, 

ամռան ամիսներին, այնպես էլ տարվա ցուրտ եղանակներին:  

Մինչև զանգվածային կանխազգուշական պատվաստում-

ները կապույտ հազն ուներ որոշակի պարբերականություն, հատ-

կապես փոքր, մեկուսացված բնակավայրերում: Սակայն զանգ-

վածային պատվաստումներից հետո հիվանդացությունը կտրուկ 

նվազել է, և դրա հետ միասին վերացել է նաև օրինաչափ դարձած 

պարբերականությունը:  
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Բավականին դժվար է հիվանդության վաղ ախտորոշումը: 

Ցավոք, հիվանդները հիմնականում հայտնաբերվում են սպազմա-

տիկ հազի շրջանում՝ բաց թողնելով կատառալ երևույթների 

շրջանը, որը համաճարակաբանական տեսակետից ամենավտան-

գավորն է: 

Կապույտ հազով հիվանդներին, կլինիկական ընթացքի 

բարդությամբ պայմանավորված, ցուցաբերվում է ամբուլատոր 

բժշկական օգնություն և նրանց նկատմամբ սահմանվում է 

բժշկական հսկողություն: 

Պարտադիր հոսպիտալացման ենթակա են` 

1) երեխաները կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում,  

2) 5-6 ամսականից մեծ երեխաները հիվանդության ծանր 

ընթացքի, ուղեկցող հիվանդությունների (առաջնահերթ՝ 

ծննդաբերական էնցեֆալոպաթիա, ցնցումային համախտա-

նիշ, խոր անհասություն, աճի դանդաղում՝ 2-3-րդ աստիճանի, 

սրտի բնածին արատ, քրոնիկական թոքաբորբ, բրոնխային 

ասթմա), կապույտ հազի և սուր շնչառական վիրուսային և այլ 

վարակների համակցված ընթացքի դեպքում,  

3) մանկական փակ կազմակերպությունների սաները (ման-

կատներ, հատուկ կրթական, գիշերօթիկ և այլն): 

Կյանքի առաջին տարում կապույտ կամ հարկապույտ հազով 

հիվանդ կամ դրա կասկածով երեխաները մեկուսացվում են բոքսա-

յին բաժանմունքներում, ավելի մեծ տարիքի անձինք մեկուսացվում 

են ինֆեկցիոն հիվանդանոցի (բաժանմունքի) առանձին հիվանդա-

սենյակներում` ապահովելով նրանց մեկուսացումն այլ վարակիչ 

հիվանդներից: 

Ստացիոնարում առաջին 3 օրվա ընթացքում, հակաբիո-

տիկներ նշանակելու փաստից անկախ, կատարվում է երկնվագ 

մանրէաբանական հետազոտություն` հիվանդության հարուցիչ-

ները հայտնաբերելու նպատակով: 
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Կապույտ հազով բոլոր հիվանդները (երեխաներ և մեծա-

հասակներ), որոնք հայտնաբերվել են մանկական նախադպրոցա-

կան կազմակերպություններում, մանկական առողջարաններում և 

այլն, ենթակա են մեկուսացման հիվանդության սկզբից հաշված՝ 5 

օր տևողությամբ հակաբիոտիկային բուժում ստանալու դեպքում, 

իսկ հակաբիոտիկային բուժման բացակայության դեպքում մեկու-

սացվում են հիվանդության սկզբից 3 շաբաթ տևողությամբ: 

Կապույտ հազով հիվանդների շրջանում բուժումից հետո 

մանրէաբանական հետազոտություններ չեն իրականացվում: Բա-

ցառություն են մանկական փակ կազմակերպություններից հոսպի-

տալացված երեխաները, որոնք դուրս են գրվում մանրէաբանական 

հետազոտության 2 բացասական արդյունքի դեպքում: 

Կապույտ կամ հարկապույտ հազի օջախում ախտահանում 

չի կատարվում: Կատարվում է ամենօրյա խոնավ մաքրում և 

հաճախակի օդափոխում: 

Կապույտ հազով հիվանդի հետ շփված մինչև 7 տարեկան 

երեխաները, որոնք չեն հիվանդացել կապույտ հազով, անկախ 

պատվաստումային կարգավիճակից, հազի առկայության դեպքում 

մեկուսացվում են տանը:  

Կապույտ հազով հիվանդի հետ սերտ շփված մինչև 7 տարե-

կան երեխաներին, որոնք չեն ստացել կապույտ հազի բաղադրիչ 

պարունակող պատվաստանյութ կամ ունեն թերի պատվաստու-

մային կարգավիճակ, 21 օր տևողությամբ չի թույլատրվում հաճա-

խել մանկական նախադպրոցական կազմակերպություն և դպրոց 

կամ 5 օր, եթե նշված ժամկետում ստանում են հակաբիոտիկային 

բուժում: 

Կապույտ հազով հիվանդի հետ սերտ շփված մինչև 7 տարե-

կան երեխաներին, որոնք չեն ստացել կապույտ հազի բաղադրիչ 

պարունակող պատվաստանյութի օրացույցային 4 դեղաչափը, կամ 

1 դեղաչափ՝ վերջին 3 տարվա ընթացքում, շփումից անմիջապես 



277 |  

 

հետո պատվաստում են կապույտ հազի բաղադրիչ պարունակող 

պատվաստանյութի 1 դեղաչափով:  

Կապույտ հազով հիվանդի օջախում մինչև 1 տարեկան երե-

խաների և 37-40 շաբաթական հղիների (նորածնին վարակի 

փոխանցման ռիսկի պատճառով) շրջանում, անկախ տարիքից և 

պատվաստումային կարգավիճակից, իրականացվում է հակաբիո-

տիկային կանխարգելիչ բուժում էրիթրոմիցինով, կլարիթրոմիցի-

նով կամ ազիթրոմիցինով 7 օր տևողությամբ:  

Հիվանդի սենյակն անհրաժեշտ է հաճախակի օդափոխել:  

Կապույտ հազի դեմ կանխազգուշական պատվաստում 

կատարվում է Բորդե-Ժանգուի սպանված ցուպիկներից պատ-

րաստված վակցիանայով: Պատվաստումներն իրականացվում են 

ՀՀ իմունիզացիայի ազգային ծրագրով նախատեսված ժամկետնե-

րում համապատասխան պատվաստանյութերով:  

1937թ. Էլդերինգը և Կենդրիգը հայտնաբերեցին կապույտ 

հազի հարուցիչներին շատ նման ցուպիկներ, որոնք մարդկանց 

շրջանում առաջացնում են հարկապույտ հազ հիվանդությունը: Այս 

հիվանդությունը երեխաների շրջանում ընթանում է բավականին 

թեթև կլինիկական տարբերակով: Ավելի երկարատև է հիվանդու-

թյան գաղտնի շրջանը՝ մինչև 20 օր: Կատառալ երևույթների շրջանն 

ավելի կարճ է՝ մոտ 3-5 օր: Այս շրջանում նկատվում են հազ, 

հարբուխ, կոնյունկտիվիտ, երբեմն սուբֆեբրիլ ջերմություն: 

Ջղաձիգ կամ կծկանքային (սպազմատիկ) հազի շրջանն ավելի մեղմ 

է ընթանում կամ առհասարակ չի լինում: Ջղաձիգ հազի շրջանն 

արձանագրվում է 5-20% դեպքում: Մինչև օրս հարկապույտ հազ 

հիվանդության դեպքերի որոշ տոկոսն ախտորոշվում է որպես 

«կապույտ հազ»: 
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Սուր, անթրոպոնոզ բակտերիային վարակ է, որը բնու-

թագրվում է վերին շնչուղիների, ավելի հազվադեպ՝ մաշկի, եղջե-

րաթաղանթի, հեշտոցի, քթի և ականջի ֆիբրինոզ բորբոքումով, 

ընթանում է ծանր ինտոքսիկացիայով, նյարդային համակարգի, 

սրտի և երիկամների ախտահարմամբ: 

Դեպքի դասակարգումը՝  

Դիֆթերիայի դեպքերը դասակարգվում են՝ կասկածելի, 

հավանական և հաստատված: Հաստատված դեպքերը դասա-

կարգվում են որպես տեղական և բերովի՝ 

1)  կասկածելի. կոկորդի, քթըմպանի կամ նշիկների բորբոքում, 

կեղծ թաղանթ (փառ), 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, գումարած ներքոհիշյալ իրա-

վիճակներից որևէ մեկը՝ 

ա) մոտակա ժամանակաշրջանում (երկու շաբաթվա ընթաց-

քում) շփում հաստատված դեպքի հետ, 

բ)  տվյալ բնակավայրում ընթացող բռնկում, 

գ)  կոկորդի լորձաթաղանթի այտուց, 

դ)  ենթալորձաթաղանթային կամ մաշկային արյունազեղումներ, 

ե)  սուր երիկամային անբավարարություն, 

զ)  սրտամկանի բորբոքում և կամ շարժիչ նյարդի կաթված՝ 

հիվանդության սկզբից հաշված 1-6 շաբաթ անց, 

է)  շնչահեղձություն (ստրիդոր), 

ը)  մահ, 

3)  հաստատված. հավանական դեպք գումարած հարուցչի 

տոքսիկ շտամի անջատում ախտահարված տեղից (քիթ, 

մաշկային խոց, վերք, աչքի լորձաթաղանթ, ականջ, հեշտոց) 

կամ արյան մեջ հակատոքսինների տիտրի բարձրացում չորս 
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անգամ, եթե շիճուկների առաջին երկու նմուշը վերցվել է 

մինչև հակադիֆթերիային շիճուկի ներարկումը՝ 

ա)  բերովի. կլինիկական ախտանշանները զարգանում են երկու 

 շաբաթվա ընթացքում այլ վայրից վերադառնալուց հետո, 

բ)   տեղական. հիվանդը բնակավայրից դուրս չի եկել: 

Դիֆթերիան զանազան անուններով մարդկությանը հայտնի 

է եղել անհիշելի ժամանակներից՝ սիրիական խոց, եգիպտական 

հիվանդություն, ըմպանի ժանտախտային խոց և այլն: XVII-XVIII 

դարերում դիֆթերիայի ծանր համաճարակներ են արձանագրվել 

Արևմտյան Եվրոպայում՝ Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, Անգլիա-

յում, Գերմանիայում և այլուր: XVIII դարի երկրորդ կեսին այն 

լայնորեն տարածված է եղել Հյուսիսային Ամերիկայում: 

Չնայած լայն տարածմանը՝ այն բավականին ուշ է հետա-

զոտվել: Առաջին անգամ Բրետոնոն և նրա աշակերտ Տրուսսոն 

(1821–1824թթ.) հայտնել են այն կարծիքը, որ դիֆթերիան վարակիչ 

հիվանդություն է, և այն առանձնացրել են որպես նոզոլոգիական 

նոր միավոր: 1883թ. Կլեբսը առաջին անգամ հայտնաբերել է դիֆթե-

րիայի հարուցիչները: Մեկ տարի անց Լյոֆլերը նույնպես հայտ-

նաբերել է հարուցիչները և ուսումնասիրել դրանց կենսաբանական 

որոշ հատկությունները: 1884–1888թթ. Ռուն և Իերսենը հայտնաբե-

րել են դիֆթերիայի տոքսինը: 1892թ. Բերինգը և Ռուն հայտնաբերել 

են հակադիֆթերիային շիճուկը, որը սկիզբ է դրել այս հիվանդու-

թյան բուժմանը: 1913 թվականին Բերինգը առաջարկել է դիֆթե-

րիայի ակտիվ իմունիզացիայի մեթոդը, իսկ 1923 թվականին 

Ռամոնը՝ դիֆթերիայի անատոքսինի միջոցով կանխազգուշական 

պատվաստումների իրականացումը: Դիֆթերիայի դեմ արդյունա-

վետ հակահամաճարակային միջոցառումներում մեծ ներդրում է 

ունեցել հայ ականավոր համաճարակաբան, ակադեմիկոս 

Ա.Բ.Ալեքսանյանը: Նրա առաջարկած հակադիֆթերիային պատ-

վաստումների ինտենսիվ մեթոդն իր արդյունավետությամբ գե-
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րազանցել է նախկին մեթոդները: Ակադեմիկոս Ա.Բ.Ալեքսանյանը 

հակադիֆթերիային աշխատանքների սկզբնավորողն է Հայաս-

տանում: 

Շնորհիվ ակտիվ իմունիզացիայի՝ դիֆթերիայով հիվան-

դացությունը զգալիորեն նվազել է, սակայն 90-ականներին մեծ 

բռնկում գրանցվեց Ռուսաստանի Դաշնությունում և ԽՍՀՄ նախ-

կին հանրապետություններում. այդ ընթացքում գրանցվեց ավելի 

քան 157000 հիվանդության և 5000 մահվան դեպք: 2011–2015թթ. 

ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Հնդկաստանում (18350), Ինդո-

նեզիայում (3203) և Մադագասկարում (1633): Հայաստանում 

դիֆթերիայի վերջին դեպքը գրանցվել է 2000-ին:  

Դիֆթերիայի հարուցիչը պատկանում է Corynebacterium 

ցեղին: Այն երկու ծայրերում գուրզանման կամ կոլբայանման 

հաստացած ցուպիկ է: Սպոր և պատիճ չի առաջացնում, անշարժ է: 

Ցուպիկները միմյանց նկատմամբ անկյունային դասավորություն 

ունեն և հիշեցնում են լատինական V, W, X, Y տառերը: Ցուպիկի 

ծայրերի հաստացումները պայմանավորված են վոլյուտինի հա-

տիկների կուտակումներով, գրամդրական ցուպիկներ են: Դիֆթե-

րիայի հարուցիչների աճն արագանում է ընտրովի միջավայրերում 

(մակարդված շիճուկ և տելուրիտ): Մակարդված շիճուկում (Ռուի և 

Լյոֆլերի միջավայր) 8-12 ժամ հետո առաջանում են մանր, կլոր, 

կրեմագույն մեկուսացված գաղութներ, իսկ տելուրիտային միջա-

վայրում (Na տելուրիտ, գլիցերին, դեֆիբրինացված արյուն և 

մսապեպտոնային ագար) հարուցիչներն աճում են տարատեսակ 

գաղութներով: Հարուցիչն ունի 4 շճատիպ՝ gravis, mitis, intermedius 

և belfanti, որոնք տարբերվում են իրենց կենսաբանական հատ-

կություններով՝ ակտիվությամբ և վիրուլենտությամբ:  

Գոյություն ունի նաև կեղծ դիֆթերային ցուպիկ, որը տոքսին 

չի արտազատում, հազվադեպ կարող է առաջացնել ֆարինգիտ: 
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Հարուցիչներն արտադրում են արտաթույն (էկզոտոքսին), 

որով և պայմանավորված է հիվանդության ախտածագումն ու 

անընկալունակությունը: Տոքսինը բաղկացած է մի քանի ֆրակցիա-

ներից՝ դերմոնեկրոտոքսինից, հիալուրոնիդազայից, հեմոլիզի-

նային գործոնից և ֆրակցիայից, որն իր ազդեցությամբ նման է 

ցիտոքորմ B-ին: 

Դիֆթերիայի հարուցիչներն արտաքին միջավայրում աչքի 

են ընկնում բարձր կայունությամբ: +600C-ում դրանք 10 րոպեում 

ոչնչանում են: Զգայուն են ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ, 

փառում առկա հարուցիչները +980C-ում չեն ոչնչանում անգամ 1 

ժամվա ընթացքում: Դիֆթերիայի հարուցիչները բավականին 

ցրտադիմացկուն են: 

Դիֆթերիայի աղբյուրը հիվանդ մարդիկ և վարակակիրներն 

են: Հիվանդները վտանգավոր են շրջապատի համար մոտ 2 շաբաթ, 

հազվադեպ՝ մինչև 4 շաբաթ, իսկ քրոնիկական վարակակիրները 

հարուցիչը կարող են արտազատել մինչև 6 ամիս և ավելի: Վարակի 

աղբյուր կարող են լինել նաև հիվանդության ատիպիկ կամ ջնջված 

ձևերով հիվանդները:  

Հիվանդների շրջանում դիֆթերիայի ցուպիկները մի քանի 

անգամ շատ են և ավելի մեծ քանակությամբ են արտազատվում 

արտաքին աշխարհ, քան վարակաիրների դեպքում: Չպետք է 

մոռանալ նաև այն հանգամանքը, որ վարակակիրների քանակը 

տասնապատիկ գերազանցում է հիվանդների քանակին, ինչպես 

նաև այն, որ վարակակիրները, փաստորեն, միանգամայն առողջ 

մարդիկ են, նրանց կենցաղում փոփոխություն չի կատարվում, և 

նրանք կարող են հիվանդությունն անարգել փոխանցել առողջնե-

րին: Առավել վտանգավոր են ռեկոնվալեսցենտ վարակակիրները: 

Ամենաբարձր վարակակրություն արձանագրվում է 4-8 տարեկան-

ների շրջանում: Կա հստակ օրինաչափություն. ինչքան բարձր է 

հիվանդացությունը, այնքան մեծ տոկոս է կազմում վարակակ-
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րությունը: Դիֆթերիային առավելապես բնորոշ է սուր վարակակ-

րությունը (մինչև մեկ ամիս): 

Հիվանդության գաղտնի շրջանը սովորաբար կարճատև է՝ 2-

3 օրից մինչև 10 օր, միջինը՝ 4-5 օր: 

Դիֆթերիան կարող է առողջներին փոխանցվել զանազան 

ուղիներով: Սակայն այս հիվանդության փոխանցման հիմնական 

մեխանիզմը օդակաթիլայինն է, որի դեպքում հիվանդության հա-

րուցիչները հիվանդներից և վարակակիրներից առողջ մարդկանց 

են փոխանցվում հազալու, փռշտալու, խոսելու ժամանակ լորձի 

կաթիլների միջոցով: Փոխանցման մեխանիզմում որոշակի դեր 

ունեն նաև հիվանդի անկողնային պարագաները, սրբիչը, սպասքը: 

Դեր ունի բաղարկված կաթը: Շատ գիտնականներ նկարագրել են 

դիֆթերիայի կաթնային բռնկումներ (սննդային ուղի)՝ ծանր համա-

ճարակների տարբերակով, բարձր մահաբերությամբ: Բարեբախ-

տաբար, նման բռնկումներ հազվադեպ են լինում:  

Դիֆթերիայի հարուցիչները, թափանցելով օրգանիզմ, տե-

ղակայվում են ըմպանի, քթի, վերին շնչուղիների լորձաթա-

ղանթներում՝ առաջացնելով ֆիբրինային բնույթի բորբոքումներ՝ 

փառով, նեկրոբիոտիկ փոփոխություններով: Այն տեղում, որտեղ 

հյուսվածքը կազմված է գլանաձև տափակ էպիթելից (շնչառական 

ուղիներ), առաջանում են կրուպոզ բորբոքման երևույթներ: Այս 

դեպքում նեկրոբիոտիկ փոփոխությունները մակերեսային բնույթի 

են, ախտահարվում է միայն էպիթելային հյուսվածքը, այդ պատ-

ճառով հեշտությամբ կարելի է փառը անջատել հյուսվածքից՝ 

առանց բարդությունների: Բազմաշերտ տափակ էպիթելով 

ծածկված հյուսվածքներում առաջանում է փառով դիֆթերիտիկ 

բորբոքում: Ի տարբերություն կրուպոզ բորբոքման՝ դիֆթերիտիկ 

ախտահարման ժամանակ նեկրոբիոտիկ փոփոխություններն 
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ավելի խոր են: Բացի էպիթելից, ախտահարվում է նաև շարակ-

ցական հյուսվածքը, որի պատճառով դիֆթերիտիկ փառը դժվար է 

անջատել հյուսվածքներից: Անջատելիս առաջանում է արյունա-

հոսություն: Բորբոքային պրոցեսում ընդգրկվում են նաև մոտակա 

ավշային հանգույցները, ըմպանի լորձաթաղանթն այտուցվում է: 

Արտաթույն ինտենսիվ արտադրելու հետևանքով սկսվում է 

օրգանիզմի ինտոքսիկացիա, որի արդյունքում ախտահարվում են 

նյարդային, սիրտ-անոթային համակարգերը, ինչպես նաև մակ-

երիկամը և երիկամը: 

Դիֆթերիայի դեպքում կլինիկական երևույթները բազմազան 

են: Այս հիվանդությանը բնորոշ բկանցքի, փափուկ քիմքի, քթի, ըմ-

պանի ախտահարումներից բացի, երբեմն պրոցեսում ընդգրկվում 

են կոկորդի, շնչափողի, բրոնխների լորձաթաղանթները, անգամ 

աչքը և սեռական օրգանները: Դիֆթերիան հանդես է գալիս 

հետևյալ կլինիկական տարբերակներերով. 

Վերին շնչուղիների դիֆթերիա 

• Առաջնային քթային (նազալ) դիֆթերիա 

Հիվանդության այս դրսևորումը հիմնականում ունենում է 

մեղմ ընթացք՝ տոքսինի՝ օրգանիզմ թույլ թափանցելու շնորհիվ: 

• Ըմպանային (ֆարինգեալ) և նշիկային (տոնզիլյար) դիֆ-

թերիա 

Դիֆթերիայի այս տեսակը ամենատարածվածն է: Զարգա-

նում են ինտոքսիկացիայի, ջերմության բարձրացման երևույթներ, 

ինչպես նաև նշիկները ծածկվում են դիֆթերիտիկ փառով, որը 

դժվար է պոկվում, իսկ պոկվելու դեպքում առաջացնում է արյունա-

հոսություն: 

• Կոկորդային (լարինգեալ) դիֆթերիա 

Դիֆթերիայի այս տեսակը կարող է զարգանալ որպես ըմ-

պանային տեսակի բարդություն կամ առաջանալ որպես առանձին 

ձև: Այս ձևի դեպքում լինում են ջերմության բարձրացում, խզզոց, 

հաչացող հազ: Թե´ ըմպանային, թե´ կոկորդային ձևերի դեպքում 
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կարող է զարգանալ վերին շնչուղիների խցանում, որը կարող է 

հանգեցնել մահվան:  

Մաշկային դիֆթերիա 

Մաշկային ձևի դեպքում առաջանում է ցան, կարող են 

զարգանալ նաև խոցեր, մանավանդ երբ վարակը զուգորդվում է 

մաշկային այլ հիվանդությունների հետ: Հիվանդության այս ձևը 

հիմնականում դիտվում է թափառաշրջիկների շրջանում: 

Դիֆթերիտիկ բորբոքման մեջ հազվադեպ կարող են 

ընդգրկվել վուլվովագինալ, ակնային հատվածները կամ արտաքին 

լսողական խողովակը: 

Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական և մանրէաբա-

նական հետազոտությունների վրա: Հետազոտվում է բկանցքի 

քսուքը (կամ այլ ախտահարված հատվածներ), ախտորոշման 

համար հիմնականում օգտագործվում է տելուրիտային միջավայր: 

Կիրառվում է նաև ՊՇՌ հետազոտություն՝ հարուցիչի tox գենը 

հայտնաբերելու համար: 

Դիֆթերիայի դեպքում մարդկանց ընկալունակությունը 5-6 

անգամ ավելի ցածր է, քան կարմրուկի դեպքում (15-50%-ի սահ-

մաններում): Տարիքին զուգընթաց մեծանում է մարդկանց օրգա-

նիզմում հակատոքսինների քանակը, որը հնարավոր է հայտնա-

բերել տարիքային անընկալունակության դինամիկայի ուսում-

նասիրությամբ (Ռյոմերի ռեակցիա), որի թերությունը նրա 

դժվարամատչելիությունն է ազգաբնակչության զանգվածային հե-

տազոտությունների ժամանակ: Ուստի դիֆթերիայի նկատմամբ 

մարդկանց խոշոր զանգվածներում ընկալունակությունը որոշելու 

համար նախկինում կիրառվում էր Շիկի ռեակցիան: Շիկի ռեակ-

ցիայի դեպքում կիրառվում են դիֆթերիայի թույնի 1/40 - 1/50 DLM 

դոզաները, որից միջմաշկային ներարկման դեպքում 72-96 ժամից 
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հետո ընկալունակ մարդկանց շրջանում առաջանում են 

ինֆիլտրատ, կարմրություն: 

Օդակաթիլային մի շարք վարակիչ հիվանդությունների 

դեպքում ժամանակ առ ժամանակ նկատվում է համաճարակի 

զարգացման հակում: Նույնպիսի երևույթ արձանագրվում է նաև 

դիֆթերիայի դեպքում (համաճարակային պարբերականություն): 

Սա բացատրվում է նրանով, որ օդակաթիլային փոխանցման 

մեխանիզմը բավականին դյուրին է, նպաստում է վարակի արագ 

տարածմանը, և կարճ ժամանակամիջոցում համաճարակային 

պրոցեսում է ընդգրկվում բնակչության գրեթե ամբողջ ընկալունակ 

շերտը: Համաճարակային նոր ալիք բարձրանալու համար անհրա-

ժեշտ է որոշ ժամանակ, որպեսզի բնակչության շրջանում ընկա-

լունակ շերտ ձևավորվի: Այս պատճառով էլ դիֆթերիայի դեպքում 

5-8 տարին մեկ հատկապես փոքր բնակավայրերում արձա-

նագրվում են համաճարակներ (իհարկե, եթե վատ են կազմակերպ-

վում հակադիֆթերիային կանխարգելման և պայքարի միջոցա-

ռումները): 

Դիֆթերիային բնորոշ է նաև օդակաթիլային հիվանդութ-

յուններին յուրահատուկ սեզոնայնությունը: Տարվա ընթացքում 

հիվանդության դեպքերը հաճախանում են ցուրտ եղանակներին 

(ուշ աշնան և ձմռան ամիսներին): Այս հանգամանքը պայմանա-

վորված է ցուրտ եղանակներին փակ շինություններում երեխաների 

սերտ շփումով, որի հետևանքով ստեղծվում են բարենպաստ 

պայմաններ դիֆթերիայի փոխանցման համար: 

Հիվանդության աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցա-

ռումները բավականին բարդ և աշխատատար են: Դիֆթերիայով 

հիվանդը կամ կասկածելի դեպքը կամ դիֆթերիայի թունածին 

կորինեբակտերիաներ կրողները հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն 

հիվանդանոցների բոքսային բաժանմունքներում կամ կյանքի 
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ցուցումով սոմատիկ հիվանդանոցների վերակենդանացման բա-

ժինների բոքսերում:  

Դիֆթերիայի կասկածելի դեպքի բնորոշմանը համապա-

տասխանող յուրաքանչյուր հիվանդ ենթակա է պարտադիր հոսպի-

տալացման: 

Կասկածելի դեպքին համապատասխանող յուրաքանչյուր 

հիվանդի և դիֆթերիայի տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրող-

ների ստացիոնար ընդունման օրը և հետագա 2 օրերի ընթացքում, 

անկախ հակաբիոտիկների նշանակումից, իրականացվում է 

մանրէաբանական հեազոտություն դիֆթերիայի նկատմամբ:  

Դիֆթերիայով հիվանդի կամ տոքսիգեն կորինեբակտե-

րիաներ կրողների ստացիոնարից դուրսգրումն իրականացվում է 

լրիվ կլինիկական առողջացումից և դիֆթերիայի հարուցչի նկատ-

մամբ կոկորդից ու քթից առնվազն 24 ժամ ընդմիջումով վերցված 

նմուշների մանրէաբանական հետազոտության կրկնակի բացասա-

կան արդյունքների դեպքում: Հետազոտություններն իրականաց-

վում են հակաբիոտիկային բուժման ավարտից առնվազն 24 ժամ 

հետո:  

Դիֆթերիայով հիվանդի կամ դիֆթերիայի տոքսիգեն կորի-

նեբակտերիաներ կրողների շրջանում մանրէաբանական հետա-

զոտության դրական արդյունքի դեպքում բուժումը կրկնվում է: 

Հիվանդներին կամ տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրող-

ներին սահմանված կարգով ստացիոնարից դուրս գրելուց հետո 

թույլատրվում է հաճախել աշխատավայր:  

Դիֆթերիայի օջախում իրականացվում են հետևյալ միջո-

ցառումները. 

Դիֆթերիայով կամ դրա կասկածի դեպքում հիվանդի կամ 

տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողների հոսպիտալացումից 

հետո օջախում կազմակերպվում և իրականացվում է եզրափակիչ 

ախտահանում: 
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Դիֆթերիայով կամ դրա կասկածով հիվանդի կամ ման-

րէակրի և նրանց հետ շփված անձանց նկատմամբ իրականացվում 

է ամենօրյա բժշկական հսկողություն տեղամասային բժշկի, քիթ-

կոկորդ-ականջի բժշկի, վարակաբանի կողմից (բկանցքի զննում և 

ջերմաչափում) վարակի աղբյուրի մեկուսացման պահից սկսած՝ 7 

օր տևողությամբ:  

Դիֆթերիայով կամ դիֆթերիայի կասկածով հիվանդի կամ 

մանրէակրի հետ շփված անձինք ենթարկվում են դիֆթերիայի 

հարուցչի նկատմամբ միանվագ մանրէաբանական հետազոտու-

թյան «դիֆթերիա» ախտորոշելու պահից 48 ժամվա ընթացքում: 

Տվյալ օջախում շփված անձանց շրջանում դիֆթերիայի տոքսի-

նածին կորինեբակտերիայի մանրէակիրներ հայտնաբերելու դեպ-

քում դիֆթերիայի նկատմամբ մանրէաբանական հետազոտութ-

յունները կրկնվում են մինչև մանրէակրության ընդհատումը: Հաս-

տատված դեպքի հետ սերտորեն շփված անձանց նշանակվում է 7-

օրյա հակաբիոտիկային կանխարգելում: Corynebacterium spp. 

նկատմամբ դրական լաբորատոր արդյունքի դեպքում կոնտակ-

տավորին նշանակվում է երկշաբաթյա հակաբիոտիկների կուրս, և 

այն լաբորատոր հաստատված դեպք է: Կոնտակտավորներին չի 

նշանակվում դիֆթերիայի հակատոքսին՝ որպես արտակարգ 

կանխարգելման միջոց, սակայն չպատվաստվածներին կամ թերի 

պատվաստվածներին խորհուրդ է տրվում սկսել կամ ավարտել 

պատվաստումների կուրսը: 

Էնդեմիկ տարածքներ ժամանողները պետք է պատվաստ-

վեն՝ ըստ նրանց պատվաստումային կարգավիճակի և տարիքի, 

հետևաբար առաջարկվում է կա´մ սկսել առաջնային պատվաս-

տումային սխեման, կա´մ կիրառել ԱԴՓ-Մ պատվաստանյութի 

բուսթեր դոզա: 

Պայքարի և կանխարգելման միջոցառումներում առաջնութ-

յունը տրվում է երրորդ օղակի նկատմամբ ձեռնարկված միջոցա-

ռումներին՝ հաշվի առնելով կանխարգելիչ պատվաստանյութի 
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(անատոքսին) արդյունավետությունը, որին և բժշկությունը պար-

տական է այս հիվանդության դեմ ձեռք բերած հաջողությունների 

համար: Հայաստանի առողջապահության նախարարության իմու-

նականխարգելման ազգային ծրագրի համաձայն՝ դիֆթերիայի դեմ 

կանխազգուշական պատվաստումներ կատարվում են դիֆթե-

րիային անատոքսինով համապատասխան ժամկետներում:  
 

A, B, C, D, G խմբերի ստրեպտոկոկերով հարուցվում են մի 

շարք հիվանդություններ, ինչպիսիք են՝ քութեշը, իմպետիգոն, 

ստրեպտոկոկային ֆարինգիտը, նորածինների ստրեպտոկոկային 

սեպսիսը, ռևմատիկ տենդը, գլոմերուլոնեֆրիտը և այլն:  

Սուր վարակիչ հիվանդություն է, որի հարուցիչն են A խմբին 

պատկանող ստրեպտոկոկերի բետա-հեմոլիտիկ տոքսիգեն շտամ-

ները: Ընթանում է ջերմության բարձրացմամբ, ինտոքսիկացիայով 

և մանր կետավոր ցանով: 

Առաջին անգամ այս հիվանդության կլինիկական նկարագ-

րությունը տրվել է Սիդենհամի կողմից (1675թ.): 

Հիվանդության պատճառագիտության հարցերը մինչև 20-րդ 

դարի սկիզբը վիճաբանությունների առարկա են եղել: 1905թ. Սավ-

չենկոն հայտնաբերեց քութեշի ստրեպտոկոկային տոքսինը, որից 

պատրաստելով հակատոքսիկ շիճուկ՝ ներարկեց հիվանդերին և 

ստացավ բուժական արդյունավետություն: 1906թ. Գաբրիչևսկին, 

տոքսինը ներարկելով երեխաներին (կանխազգուշական պատվաս-

տանյութ ստանալու նպատակով), նկատեց կլինիկական երևույթ-

ներ, որոնք շատ նման էին քութեշին: Այնուհետև Դիկ ամուսինները 

1938-ին հաստատեցին Գաբրիչևսկու փորձը և փոքր դոզաներով 
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տոքսինի միջմաշկային ներարկում կատարելով՝ ապացուցեցին, որ 

քութեշ հիվանդությունից հետո առաջացած հակատոքսիններ 

ունեցող անձանց շրջանում միջմաշկային փորձի ժամանակ (Դիկի 

ռեակցիա) տեղային ռեակցիա չի առաջանում, քանի որ հակատոք-

սինները չեզոքացնում են տոքսինի առկայությունը: Եվ ընդհակա-

ռակը, երբ օրգանիզմում չկա հակատոքսին, տոքսինի միջմաշկային 

ներարկումից հետո առաջանում են տեղային երևույթներ: 

Հարուցիչը գրամդրական Streptococcus pyogenes կամ GAS 

(group A streptococcus) բակտերիան է: Հարուցիչն ունի վիրուլեն-

տության M գործոն, որն օրգանիզմում առաջացնում է տիպայուրա-

հատուկ իմունիտետ: Այս գործոնի հայտնաբերումն իրականաց-

վում է emm typing-ի միջոցով (սեկվենավորում), երբ հայտնաբեր-

վում է համապատասխան գենը, որը կոդավորում է M գործոնը: 

Հիվանդության հարուցիչներն արտաքին միջավայրում բավակա-

նին անկայուն են, արևի ուղիղ ճառագայթներից ոչնչանում են 30 

րոպեի ընթացքում: Ախտահանիչ նյութերը ոչնչացնում են 5 

րոպեում:  

Քութեշի դեպքում վարակի աղբյուր են հիվանդ մարդիկ և 

վարակակիրները: Կարևոր նշանակություն ունեն նաև թարա-

խային բաց օջախներից (օտիտ, սինուսիտ, լիմֆադենիտ և այլն) 

արտազատվող հարուցիչները: 

Համաճարակաբանական տեսակետից խիստ վտանգավոր 

են քութեշի ոչ տիպիկ ձևերը, որոնք ուշ ախտորոշման պատճառով 

կարող են վարակն անարգել փոխանցել առողջներին: Քութեշի 

համաճարակների օջախներում բավականին մեծ տոկոս են կազ-

մում «համր վարակակիրները», որը հիվանդության հարուցիչների 

փոքր դոզաների հետ շփման հետևանք է (բնական իմունիզացիա): 
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Առողջ վարակակրության համաճարակաբանական նշանակու-

թյունն այնքան էլ մեծ չէ: 

Փոխանցումն իրականացվում է օդակաթիլային մեխանիզ-

մով: Հարուցիչները փոխանցվում են մեծ կաթիլների միջոցով: 

Քութեշը կարող է փոխանցվել նաև հիվանդության հարուցիչներով 

բաղարկված կաթի և կաթնամթերքի միջոցով, ինչպես նաև վերջերս 

գրանցվել են դեպքեր, երբ վարակը փոխանցվել է ձվով պատրաստ-

ված աղցանների միջոցով:  

Հարուցիչը կարող է (C խումբ) նաև փոխանցվել կենդանուն 

վարակակիրների միջոցով, ապա նրանց կաթով անցնել մարդկանց: 

Փոխանցման գործում որոշակի համաճարակաբանական նշանա-

կություն ունեն նաև հիվանդի խաղալիքները, սրբիչը և այլ իրեր, 

սակայն վարակի նման փոխանցումը խիստ հազվադեպ է:  

Հիվանդության գաղտնի շրջանը 1-12 օր է, միջինը՝ 2-7 օր: 

Հիվանդությունը սուր սկիզբ ունի. բարձրանում է ջերմու-

թյունը, առաջանում են ցավ կոկորդում, գլխացավ, ինտոքսիկացիա, 

փսխում, ըմպանի լորձաթաղանթի հիպերեմիա: Անգինան 

մշտապես ուղեկցում է քութեշին: Պարանոցի ավշային գեղձերը 

մեծանում են: Առաջին 2 օրերին մաշկի վրա առաջանում է վառ 

վարդագույն ցան, հատկապես որովայնի ստորին հատվածում, 

մինչդեռ քիթ-շրթունքային մասը զերծ է մնում ցանից: Պայմանա-

վորված հիվանդության ծանրության աստիճանով՝ պահպանվում է 

2-3 օրից մինչև 4-6 օր, որից հետո սկսվում է ցանի թեփոտման 

շրջանը (2-3 շաբաթ): 

Քութեշի հարուցիչները, բացի բկանցքից կարող են ախտա-

հարել նաև այլ օրգան-համակարգեր (էքստրաբուկալ քութեշ), կա-
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նանց սեռական օրգանները, այրվածքային և սովորական վերքերը 

և այլն: 

Իրականացվում է համաճարակաբանական և կլինիկական 

պատկերի հիման վրա, ինչպես նաև կիրառվում է հեմոլիտիկ 

ստրեպտոկոկերի հայտնաբերումը՝ բակտերիաբանական եղանա-

կով (արյուն, վերքային զանգված) հետագա տիպավորումով: Կի-

րառվում է նաև անտիգենի արագ հայտնաբերման թեստը: Ինչպես 

նշված էր վերևում, կարող է կիրառվել նաև emm typing: 

Քութեշի նկատմամբ մարդկանց ընկալունակությունը հաս-

նում է 40%-ի, իսկ եթե հաշվի առնենք նաև հիվանդության ոչ 

բնորոշ, թեթև ձևերը, ապա տոկոսն ավելի կմեծանա: 

Քութեշով մեկ անգամ հիվանդանալուց հետո մարդիկ ձեռք 

են բերում իմունիտետ (հակատոքսիկ և հակամիկրոբային), սակայն 

կրկին հիվանդանալը հազվադեպ չէ, մանավանդ վերջին տարի-

ներին: 

Քութեշի դեպքում իմունակենսաբանական ուսումնասի-

րությունները ցույց են տվել, որ մորից ստացած պասիվ իմունիետի 

պատճառով նորածինների ընկալունակությունն այս հիվանդութ-

յան նկատմամբ շատ աննշան է:  

Հայաստանի պայմաններում հիվանդության աճ արձա-

նագրվում է հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին (Ա.Ալեքսանյան): Այս 

երևույթը հեղինակը կապում է երեխաների սերտ շփումով, ինչպես 

նաև աշնան ամիսներին սկսվող ցրտերով, օդի խոնավության բարձ-

րացմամբ, վերին շնչառական ուղիների բորբոքային երևույթների 

հաճախացմամբ:  

Քութեշին հատուկ է նաև պարբերականությունը՝ հիվանդա-

ցության բարձրացման և նվազեցման ալիքներով (4-6 տարին մեկ 
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անգամ): Սակայն այս հիվանդության դեպքում, պայմանավորված 

մարդկանց ցածր ընկալունակությամբ, այս պրոցեսն ավելի մեղմ է 

արտահայտված, քան, օրինակ, կարմրուկի դեպքում: 

Հիվանդության յուրահատուկ կանխարգելում չկա: Մեծ 

նշանակություն ունեն ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցառումները, 

ինչպիսիք են՝ օդափոխությունը, խոնավ մաքրումը, կաթի և կաթ-

նամթերքի ջերմային մշակումը:  

Քութեշով հիվանդների մեկուսացումը կատարվում է 

համաճարակաբանական և կլինիկական ցուցումներով: Այս տեսա-

կետից կարևոր նշանակություն ունի նրանց վաղաժամ հայտնա-

բերումը (1-2 օրերի ընթացքում), քանի որ այս ժամանակաշրջանում 

նրանց մեկուսացնելը նպաստում է հետագա դեպքերի կանխմանը: 

Հիվանդներին կարելի է մեկուսացնել նաև տնային պայմաններում: 

Քութեշի դեմ պայքարի միջոցառումներում հսկայական դեր է 

ունեցել հակաբիոտիկների զանգվածային կիրառումը, որի հե-

տևանքով չնայած ավելացան հիվանդության ոչ բնորոշ, թեթև, 

ամբուլատոր ձևերը, սակայն խիստ նվազեցին հիվանդացությունը 

և բարդությունների հաճախականությունը:  

Հիվանդների հոսպիտալացումը կատարվում է՝ ըստ ռեկոն-

վալեսցենտների շփումը նոր հիվանդների հետ արգելելու սկզբուն-

քի (1-2 օրերի ընդունվածներ): Անհրաժեշտ է նաև հոսպիտալացնել 

ծանր հիվանդներին: Եթե քութեշի օջախում հայտնաբերվում են 

անգինայով հիվանդներ, որը կարող է լինել քութեշի ոչ բնորոշ, թեթև 

ձևը, ապա նրանք մեկուսացվում են 7 օրով:  

Չնայած բազմաթիվ ուսումնասիրություններին և փորձերին՝ 

մինչև օրս քութեշի պատվաստումներով կանխարգելումը մեծ 

արդյունավետություն չունի:  
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Ֆրանսերեն «grippe» բառից է, որը նշանակում է «ընդգրկել», 

«ճանկել»: Վիրուսային բնույթի սուր վարակիչ հիվանդություն է, 

որին բնորոշ են կլինիկական երևույթների հանկարծակիությունը, 

սուր բնույթը, ընդհանուր ինտոքսիկացիան, առավելապես վերին 

շնչառական ուղիների ախտահարումը:  

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրությանը համապատաս-

խանող դեպք, 

2)  հավանական. դեպք, որը համապատասխանում է կլինիկա-

կան նկարագրին և համաճարակաբանորեն կապված է 

լաբորատոր հաստատված դեպքի հետ, 

3) հաստատված. կլինիկական նկարագրությանը համապա-

տասխանող և լաբորատոր հաստատված դեպք: 

Գրիպը հայտնի է եղել անհիշելի ժամանակներից: Դեռևս 

Հիպոկրատը բավականին մանրամասն նկարագրել է այս հիվան-

դության յուրահատկությունները: Հաշվարկվել է, որ 12-19-րդ դարե-

րում արձանագրվել է գրիպի 126 համաճարակ և մի քանի պան-

դեմիա:  

20-րդ դարում գրանցվել է գրիպի 3 պանդեմիա: Բոլոր 

պանդեմիաների անվանումները բխում են այն վայրերից, որտեղ 

գրանցվել են հիվանդության առաջին դեպքերը: Առաջին պանդե-

միան գրանցվել է 1918-20թթ. և կոչվել է իսպանական գրիպ՝ խլելով 

մոտ 20-50 մլն մարդու կյանք, երկրորդ պանդեմիան գրանցվել է 

1957-59թթ. և կոչվել է ասիական գրիպ, իսկ երրորդ պանդեմիան 

գրանցվել է 1968թ. և կոչվել է հոնկոնգյան գրիպ: Վերջին երկու 

պանդեմիաների ժամանակ գրիպից մահացել է մոտ 1-4 մլն մարդ:  
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21-րդ դարի առաջին պանդեմիան, որը կոչվել է խոզի գրիպ, 

սկսվել է 2009թ. և տևել մեկ տարի՝ խլելով 100 000-400 000 մարդ-

կանց կյանք:  

Երկար տարիներ գրիպի հարուցիչը համարվում էր 

Պֆեյֆերի ցուպիկը, սակայն 1933թ. Սմիթին հաջողվեց վերջնակա-

նապես ապացուցել, որ իրականում գրիպի հարուցիչները վիրուս-

ներն են: Տարբերակում են գրիպի վիրուսի A, B և C շճաբանական 

տեսակները, որոնք իրարից խիստ տարբերվում են անտիգենային 

կառուցվածքով: Վիրուս B տեսակի հարուցիչներն առաջին անգամ 

մեկը մյուսից անկախ հայտնաբերվել են 1940թ. Ֆրենսիսի (ԱՄՆ) և 

Տ.Մեջիլլի (Անգլիա) կողմից: Վիրուս C տեսակի հարուցիչները 

1947թ. առաջին անգամ հայտնաբերվել են Թեյլորի կողմից: 

Տարեկան ամբողջ աշխարհում գրանցվում է սեզոնային 

գրիպի մոտ 3-5 մլն. ծանր դեպք, որից 290000-650000-ը՝ մահացու 

ելքով: Կարևոր է նշել, որ գրիպ հիվանդության իրական բեռը 

բավականին դժվար է գնահատել: 

Համաձայն ԱՀԿ-ի՝ գրիպը լինում է սեզոնային, պանդեմիկ և 

զոոնոզ: 
 

Գրիպի վիրուսը կոչվում է Pneumophilus grippposus: Այն 

ներբջջային մակաբույծ է՝ ՌՆԹ պարունակող, ունի երկշերտ լիպի-

դային թաղանթ, որտեղ տեղակայված են հեմագլյուտինին (HA) և 

նեյրամինիդազա (NA) մակերեսային սպիտակուցները: Ներսից 

լիպիդային թաղանթը ծածկված է M սպիտակուցով, որն իր հերթին 

բաղկացած է M1 և M2 ֆրակցիաներից: Վիրուսի գենոմի ֆրակ-

ցիային կառուցվածքը ստեղծում է ռեասորտացիայի՝ վիրուսների 

միախառնման և ռեկոմբինացիայի մեծ հնարավորություն, մաս-

նավորապես վիրուս A-ի դեպքում: Պայմանավորված մակերեսային 

սպիտակուցներով՝ կա A տեսակի վիրուսի 18 ենթատեսակ 
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(պայմանավորված հեմագլյուտինինով) և 11 ենթատեսակ (պայմա-

նավորված նեյրամինիդազայով): B տեսակը չի բաժանվում ենթա-

տեսակների, սակայն գոյություն ունի B տեսակի 2 տարբերակ, 

որոնք տարբերվում են իրենց անտիգենային և գենետիկ կառուց-

վածքներով: C տեսակն ունի սպորադիկ բնույթ, նրանով հարուցված 

հիվանդությունն ունի թեթև կամ միջին ծանրության ընթացք:  

A տեսակի վիրուսի փոփոխությունները հիմնականում 

արտահայտվում են հակածնային «դրեյֆով», երբ հեմագլյուտինինի 

և նեյրամինիդազայի հակածնային դետերմինանտները մասնակի 

փոփոխվում են, սակայն կարող է դիտվել նաև հակածնային «շիֆթ», 

երբ հեմագլյուտինինի և նեյրամինիդազայի հակածնային դետեր-

մինանտները լիարժեք փոփոխվում են: Այս երկու մեխանիզմներով 

է հիմնականում պայմանավորված գրիպի համաճարակային կամ 

պանդեմիկ շտամների առաջացումը: Հարկ է նշել, որ նման կա-

ռուցվածքային ձևափոխությունների հավանականությունը մեծա-

նում է, երբ վիրուսի շտամներով վարակվում են տարբեր կենդա-

նիներ, որոնց օրգանիզմում կատարվում են այդ փոփոխություն-

ները:  

Հատկանշական է, որ պանդեմիաների միջև եղած ժամանա-

կահատվածը կարող է տատանվել 10-50 տարվա տիրույթում: 

Վարակի առաջնային շտեմարան են ջրային թռչունները, 

բացառությամբ H17N10 և H18N11 շտամների, որոնց շտեմարան են 

չղջիկները: Վիրուսը կարող է շրջանառել նաև խոզերի, ձիերի, 

փոկերի և այլ կենդանիների շրջանում: Ներկայումս մարդկանց 

պոպուլյացիայում շրջանառում է գրիպի վիրուսի 3 տեսակ (ենթա-

տեսակ)՝ A տեսակի H1N1, H3N2, և B տեսակ, որոնց դեպքում մարդը 

վարակի աղբյուր է: 

Մարդը վարակի աղբյուր է ինչպես վառ արտահայտված 

կլինիկական երևույթների, այնպես էլ հիվանդության թաքնված, ոչ 

բնորոշ ընթացքի դեպքում: Բարեբախտաբար, վարակի աղբյուրն 
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ունի կարճատև վարակելիության շրջան՝ ընդամենը մեկ շաբաթ, 

որից հետո սովորաբար հիվանդները վիրուս այլևս չեն արտա-

զատում: 

ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ 

Հիվանդությունը հիմնականում փոխանցվում է օդակա-

թիլային մեխանիզմով, սակայն չի բացառվում և օդափոշային 

ուղիով փոխանցումը: Հիվանդներն առավել վարակիչ են հիվան-

դության առաջին 3 օրերի ընթացքում: Հիվանդները փռշտալիս, 

հազալիս արտազատում են քթըմպանի պարունակությունը, որտեղ 

կան մեծ քանակությամբ վիրուսներ: Անցնելով առողջ մարդկանց 

վերին շնչուղիներ՝ դրանք տեղակայվում են քթըմպանի հյուս-

վածքներում՝ առաջացնելով ախտաբանական երևույթներ: Գրիպը 

կարող է նաև հեշտությամբ փոխանցվել հիվանդի կողմից օգտա-

գործվող թաշկինակի, ամանեղենի, սրբիչի և այլ իրերի միջոցով, երբ 

դրանցից օգտվում են առողջ մարդիկ: Փոխանցման կարևոր գործոն 

են նաև ձեռքերը: 

Գրիպի տարածման համար նպաստավոր են մի շարք 

գործոններ՝ 

1.  վարակի զանգվածային տարածումը ազգաբնակչության 

շրջանում, 

2. հիվանդության նկատմամբ մարդկանց բարձր ընկալունա-

կությունը, 

3. հարուցիչների տարբեր տեսակների և ենթատեսակների 

առկայությունը, որի դեպքում բացակայում է խաչաձև 

անընկալունակությունը, 

4. հիվանդության կարճատև գաղտնի շրջանի առկայությունը, 

որի հետևանքով շատ կարճ ժամանակում վարակի աղբյուր 

են դառնում այս հիվանդության նկատմամբ ընկալունակ 

հազարավոր մարդիկ, 
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5. հիվանդներին չմեկուսացնելու դեպքում նրանք մեծ մասամբ 

ոտքի վրա են անցկացնում հիվանդությունը և վարակն 

անարգել տարածում են առողջ մարդկանց շրջանում, 

6. հիվանդության փոխանցման օդակաթիլային մեխանիզմն 

անհամեմատ ավելի հեշտ է իրականացվում՝ ի տարբերու-

թյուն մյուսների, 

7. վարակը կարող է փոխանցվել նաև ձեռքերի միջոցով: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է մի քանի ժամից մինչև 4 օր: 

Գրիպի վիրուսը, թափանցելով վերին շնչուղիներ, զարգա-

նում և բազմանում է գլանաձև էպիթելում: Հիվանդության առաջաց-

ման գործում կարևոր դեր ունեն ինտոքսիկացիայի երևույթները, 

որոնք հետևանք են հարուցիչների քայքայումից առաջացող թունա-

վոր սպիտակուցների ներծծման, իսկ վերջիններս ուղղակի ազդե-

ցություն են թողնում անոթների պատերի վրա: Գրիպի թեթև ձևերի 

դեպքում հիմնականում ախտահարվում են վերին շնչուղիները, իսկ 

ծանր դեպքերում՝ շնչափողը, ապա՝ բրոնխները և բրոնխիոլները՝ 

այդ օրգաններում առաջացնելով դիստրոֆիկ և նեկրոբիոտիկ 

փոփոխություններ:  

Հիվանդությանը բնորոշ են հանկարծակի սկիզբը, ինտոքսի-

կացիան, ջերմության բարձրացումը, դողը, սարսուռը, ցավը 

մարմնի բոլոր հատվածներում: Կատառալ երևույթները հաճախ ի 

հայտ են գալիս 2-3 օրերի ընթացքում, արտահայտվում են ռինի-

նտով և կամ չոր հազով, շատ անգամ քիչ են անհանգստացնում 

հիվանդին: 

Վիրուս B-ի համաճարակներ բռնկվում են 3-4 տարին մեկ 

անգամ, համաճարակը զարգանում է համեմատաբար դանդաղ և 

տարածվում է որոշակի տարածքի սահմաններում:  

Այս վիրուսը գլխավորապես ախտահարում է երեխաներին, 

հիվանդությունը համեմատաբար ավելի թեթև ընթացք ունի: Մի 

քանի ժամից մինչև 2 օր տևող գաղտնի շրջանից հետո հիվանդի 
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ջերմությունը հանկարծակի բարձրանում է, սկսվում են դող, գլխա-

ցավեր, հիվանդը կորցնում է ախորժակը, զգում է անհանգստու-

թյուն և մարմնի ջարդվածություն, ունենում է չոր հարբուխ: Երբեմն 

նկատվում են արյունահոսություն քթից, հազ, փռշտոց, կոնյունկ-

տիվիտի երևույթներ: Այս նշանները սովորաբար տևում են 3-4 օր, 

ապա վերանում են: Սակայն ընդհանուր թուլությունը, հազը դեռևս 

որոշ ժամանակ պահպանվում են:  

Լաբորատոր ախտորոշման մեթոդներն են՝ 

վիրուսաբանականը, շճաբանականը, բջջաբանականը և ՊՇՌ-ն: 

Շճաբանական ռեակցիան դրվում է սպեցիֆիկ հակամար-

միններ հայտնաբերելու նպատակով: Կիրառվում են կոմպլեմենտի 

կապման, հեմագլյուտինացիայի արգելակման, չեզոքացման 

ռեակցիաները: 

Գրիպի վաղաժամ ախտորոշման համար կիրառվում է քթի 

արտազատուկի բջջաբանական (ցիտոլոգիական) քննության մեթո-

դը: Վիրուսի ներդրման պատճառով էպիթելային բջիջներում առա-

ջանում է դեսկվամացիայի պրոցես. այդպիսի բջիջների առկայու-

թյունը վկայում է գրիպի մասին: Այս ռեակցիան առավել արդյունա-

վետ է հիվանդության առաջին օրերին: 

Սակայն հարկ է նշել, որ ներկայումս ախտորոշման ամենա-

կիրառելի մեթոդը կոկորդից, բկանցքից և քթից վերցված նմուշների 

իրական ժամանակում ՊՇՌ հետազոտությունն է: 

Այս հիվանդության զանգվածային համաճարակների առկա-

յությունը վկայում է այն մասին, որ մարդկանց ընկալունակությունը 

գրիպի նկատմամբ բավականին բարձր է: Գրիպի համաճարակների 

ժամանակ հիվանդանում է տվյալ վայրի ազգաբնակչության 20-40, 

իսկ երբեմն էլ՝ 50-70%-ը: Ընկալունակ մարդկանց հիվանդացու-

թյունը գրեթե համընդհանուր բնույթ ունի: Մարդիկ կյանքի ընթաց-

քում գրիպով հիվանդանում են բազմիցս, քանի դեռ գրիպի վիրու-
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սին բնորոշ են մուտացիաներ: Դրա հետևանքով առաջանում են 

վիրուսի նոր տեսակներ, սակայն շտամայուրահատուկ անընկա-

լունակությունը հարատև է:  

Հիվանդներին անհրաժեշտ է մեկուսացնել, իսկ հոսպիտա-

լացնելիս ցանկալի է առանձին հիվանդասենյակներում: Մեկուսա-

ցումը պետք է պահպանել մինչև հիվանդության 5-7 օրերը (կլինի-

կական ախտանիշների վերացումը):  

Ազգաբնակչությանը գրիպից պաշտպանելու համար առա-

ջակվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 

1. Ազգաբնակչության զանգվածային իմունականխարգելում 

պատվաստանյութերով, որի դեպքում պատվաստումներն անցկաց-

վում են այնպիսի սոցիալ-տարիքային խմբերում, որոնք առավել 

վտանգավոր են հիվանդացության և մահացության տեսակետից: 

Ընդ որում, այդպիսի խմբերում պատվաստման է ենթարկվում 

ազգաբնակչության 70%-ը:  

Միաժամանակ պատվաստման են ենթարկվում սոցիալ-

տարիքային չորս հիմնական խմբեր՝ երեխաները, բանվոր-ծառա-

յողները, տարեց մարդիկ և քրոնիկական զանազան հիվանդութ-

յուններով (սրտային, թոքային, լյարդի և այլ հիվանդություններ) 

տառապողները:  

Վարակվելու վտանգն առավել մեծ է բժշկության, առևտրի, 

տրանսպորտի, հասարակական սննդի ոլորտի աշխատողների, 

ինչպես նաև մանկական կոլեկտիվների, միջին մասնագիտական 

ուսումնարանների և բուհերի ուսանողների շրջանում: Չպետք է 

մոռանալ, որ գրիպի համաճարակները սովորաբար սկսվում են 

մանկական կոլեկտիվներում, և պատահական չէ, որ դպրոցական 

տարիքի երեխաների շրջանում գրիպով հիվանդացությունը հաս-

նում է մինչև 40%-ի: Հիվանդության անբարենպաստ ելքի հավանա-

կանությունը մեծանում է քրոնիկական հիվանդություններ ունե-

ցողների, ծերերի և մինչև 3 տարեկան երեխաների շրջանում:  
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Ներկայումս գրիպը կանխարգելելու նպատակով կիրառ-

վում են ինակտիվացված և կենդանի թուլացված պատվաստանյու-

թեր՝ օրգանիզմ ներմուծելու տարբեր եղանակներով (ենթամաշ-

կային, միջմկանային, բերանային և ներքթային): 

Որպեսզի պատվաստումներն արդյունավետ լինեն, պետք է 

սոցիալ-տնտեսական յուրաքանչյուր խմբի համար ապահովել 

թիրախային ազգաբնակչության 70%-ի ընդգրկումը: 

2. Գրիպի քիմիականխարգելում. այս միջոցառման ժամա-

նակ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում կոնտակտա-

վորներին, որոնք վտանգավոր են վարակը տարածելու տեսակե-

տից, հատկապես գրիպի այն համաճարակների ժամանակ, երբ 

ազգաբնակչության շրջանում ինչ-ինչ պատճառներով պատվաս-

տումներ չեն իրականացվել: Ի տարբերություն պատվաստումների՝ 

քիմիականխարգելման արդյունավետությունը պայմանավորված 

չէ գրիպի վիրուսի անտիգենային յուրահատկություններով, այն 

համահավասար արդյունավետ է գրիպի հարուցիչների տարբեր 

տեսակների դեպքում:  

Կոնտակտավորների հրատապ կանխարգելումը շատ կա-

րևոր միջոցառում է գրիպի համաճարակաբանության մեջ և 

ինտենսիվ նվազեցնում է ինչպես հիվանդացությունը, այնպես էլ 

մահաբերությունը:  

Գրիպի դեպքում հրատապ քիմիականխարգելումը ապա-

ցուցել է իր արդյունավետությունը, հիվանդության առաջին ժամե-

րին ռիմանտադինով բուժման ժամանակ հիվանդության դեպքերը 

գրիպի օջախում նվազել են 6-10 անգամ: Պետք է նշել, որ ռիման-

տադինը միակ սպեցիֆիկ միջոցն է գրիպի դեմ (իհարկե, եթե այն 

օգտագործում են հիվանդության առաջին ժամերից): Այն ոչ միայն 

կանխում է հիվանդությունը, այլև խիստ նվազեցնում է գրիպի 

բարդությունները: Գրիպը շտապ քիմիականխարգելելու համար, 

բացի ռիմանտադինից կարևոր նշանակություն ունեն նաև լեյկո-

ցիտար ինտերֆերոնը (հատկապես երեխաների համար), օքսոլի-
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նային, տեբրոֆենային, «Նարին-Է սխտորով» քսուքները և այլն: 

«Նարին-Է սխտորով» նրբաքսուքը, ի տարբերություն «Նարին-Է» 

նրբաքսուքի, ունի լրացուցիչ հատկություններ, որոնք պայմանա-

վորված են սխտորի բուժիչ հատկություններով: Սխտորը հարուստ 

է С, В, D, Р վիտամիններով ու ֆիտոնցիդներով (մասնավորապես 

ալիցինոմ եթերայուղով), որոնք ունեն հակավիրուսային ակտի-

վություն: Նրբաքսուքը կարելի է օրվա ընթացքում օգտագործել մի 

քանի անգամ՝ քթի խոռոչը ու ձեռքերը մշակելու համար՝ գրիպը և 

սուր շնչառական այլ հիվանդություններ կանխարգելելու համար: 

Ժամանակակից դեղամիջոցներից կանխարգելման և 

բուժման նպատակով կիրառվում են օզելտամիվիր և զանամիվիր 

պրեպարատները:  

3. Հակահամաճարակային միջոցառումները կիրառվում են 

այն ժամանակ, երբ արդեն զարգացել է գրիպի համաճարակ: 

Նպատակը գրիպի վիրուսի ինտենսիվ տարածումը և երկրորդային 

օջախների առաջացումը կանխելն է:  

Հիվանդների հոսպիտալացումը և մեկուսացումը հաճախ 

կիրառվում են կազմակերպված մանկական կոլեկտիվներում, երբ 

նրանց շրջանում նկատվում են ջերմության բարձրացում և կատա-

ռալ երևույթներ: Հիվանդի մեկուսացումը կարելի է իրականացնել 

տնային պայմաններում: 

Եթե համաճարակաբանական իրավիճակը բարդ է, 

նպատակահարմար է ժամանակավորապես փակել դպրոցները, 

մանկապարտեզները, արգելել մանկական զանգվածային միջոցա-

ռումները և երկարացնել դպրոցական արձակուրդների ժամկետ-

ները: Վերը նշված միջոցառումները կարելի է կիրառել նաև մաս-

նագիտական ուսումնարանների, բուհերի ուսանողների շրջանում: 

Կարևոր են նաև գրիպի համաճարակների ժամանակ մեծ թվով 

մարդկանց տևական կուտակումների կանխումը փակ շինություն-

ներում, սանիտարալուսավորչական աշխատանքների ակտիվա-

ցումը: 
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4. Գրիպով հիվանդների վաղ պատճառագիտական բու-

ժումը: Այս միջոցառումը հնարավոր դարձավ գործնական բժշկութ-

յան մեջ ռեմանտադինի և ամանտադինի ներդրումից հետո միայն: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, գոյություն ունեն նաև նեյրամինիդազայի 

արգելակիչներ, որոնք այսօր բավականին լայն կիրառում ունեն՝ 

զանամիվիրը (ռելենցա), օզելտամիվիրը (տամիֆլու), լանինա-

միվիր (ինավիր) և պերեմավիրը: Նշված դեղամիջոցներով հիվանդ-

ների վաղ բուժումը խիստ նվազեցնում է գրիպին հաճախ ուղեկցող 

բարդությունները՝ թոքերի բորբոքումը, սուր բրոնխիտները: 

Նվազեցնում է նաև հիվանդների անաշխատունակ օրերը: Այս 

դեղամիջոցներով ուշ բուժումը գրեթե ոչ մի արդյունավետություն 

չունի:  

Ներկայումս գրիպի դեմ պայքարի միջոցառումներն ավելի 

արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է, որ դրանք իրա-

կանացվեն համալիր կերպով՝ խիստ ուշադրություն դարձնելով 

ազգաբնակչության պաշտպանության այն ուղղություններին, 

որոնց մասին նշվեց վերևում: Միայն նման պայմաններում է 

հնարավոր նվազեցնել գրիպով հիվանդացությունը, բարդութ-

յունների հաճախականությունը և մահաբերությունը: Ներկայումս 

գործում է համաճարակաբանական վերահսկողության երեք 

տեսակ՝ պասիվ, ուժեղացված և դետքային: 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրությանը համապատաս-

խանող դեպք, 

2) հավանական. կասկածելի դեպք գումարած համաճարա-

կաբանական հետազոտության արդյունքում թռչունների հետ 

կապ, որոնց շրջանում դիտվել են անկումներ, 

3) հաստատված. հավանական դեպք + թոքերի ռենտգենա-

բանական հետազոտության դրական արդյունք կամ 

շնչառական անբավարարություն թոքաբորբի արդյունքում: 
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Առաջին անգամ թռչունների շրջանում գրիպ նկարագրվել է 

1978թ. Էդուարդո Պերոնչիտոյի կողմից և կոչվել է «հավերի տիֆ», 

հետագայում «հավերի ժանտախտ»: 1997թ. հետո, երբ Հոնկ-Կոն-

գում տեղի ունեցավ թռչնագրիպի բռնկում, վիրուսը տարածվեց՝ 

ախտահարելով թե´ վայրի, թե´ ընտանի թռչուններին, դեպի Եվրո-

պա և Աֆրիկա՝ ներգրավելով մոտ 50 պետություն: Իսկ սկսված 

2003թ. դեպքեր արձանագրվեցին նաև մարդկանց շրջանում: 

Վերջին տարիներին թռչնագրիպի դեպքեր են գրանցվում Չինաս-

տանում՝ հարուցված H7N9 շտամով:  

Խոզի գրիպ առաջին անգամ նկարագրվել է խոզերի 

շրջանում 1918թ., իսկ վիրուսը հայտնաբերվել է 1930թ.: Ենթադըր-

վում է, որ 1918թ. մարդկանց շրջանում պանդեմիկ գրիպի վիրուսի 

շտամը պայմանավորված էր խոզի գրիպի վիրուսով, սակայն պարզ 

չէ՝ այն մարդկանցի՞ց է անցել խոզերին, թե՞ հակառակը: Խոզի 

գրիպը առաջին անգամ մարդկանց շրջանում նկարագրվել է 2009թ. 

Մեքսիկայում: Նույն տարում բարձր ախտածնությամբ գրիպի այդ 

վիրուսի նոր շտամով հարուցված հիվանդացությանը ԱՀԿ-ի 

կողմից տրվեց պանդեմիայի 6-րդ մակարդակ (ամենաբարձրը): Այդ 

ժամանակ գրանցվել է հիվանդության 255 հազարից ավել դեպք 140 

երկրում:  

Հիվանդության հարուցիչներն են՝ թռչնագրիպի A վիրուսի՝ 

H5N1, H7N9, H7N2, H7N7, H10N7, H7N3 և H9N2 ու խոզի գրիպի 

H1N1 և H3N2 շտամերը:  

Վարակի աղբյուր կարող են լինել տարբեր կենդանիներ՝ 

թռչունները, խոզերը, ձիերը, շները, կատուները, փոկերը, կետերը, 

վագրերը և կզաքիսները: Սակայն վարակը փոխանցվել է մարդ-

կանց միայն թռչուններից ու խոզերից: Այլ կենդանիներից վարակի 

փոխանցման դեպքեր չեն արձանագրվել: 
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ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է մինչև 7 օր, հիմնականում՝ 2-5 օր:  

Վարակի փոխանցումն իրականացվում է օդակաթիլային 

մեխանիզմով հիվանդ կենդանու հետ շփվելիս: Մարդուց մարդ 

փոխանցման դեպքեր չեն արձանագրվել, բացառությամբ մի քանի 

դեպքի, այն էլ՝ միայն խոզի գրիպով պայմանավորված (1976թ. 

Ֆորտ-Դետրիկում զինվորականների շրջանում): 

Հիվանդությունն ունի հանկարծակի սկիզբ, դիտվում է ջեր-

մության բարձրացում, հազ, ներգրավվում են ստորին շնչուղիները, 

դիտվում է դիսպնոե: Վերին շնչուղիների ախտահարման ախ-

տանիշներ հազվադեպ են դիտվում: Մահաբերությունը թռչնի 

գրիպի դեպքում հասնում է 60%-ի: Մահվան հիմնական պատճառը 

սուր դիստրես համախտանիշն է: Հիվանդների շրջանում հայտնա-

բերվում են լեյկոպենիա, լիմֆոպենիա և թրոմբոցիտոպենիա: 

Լեյկոպենիան, որը զուգորդվում է լակտատդեհիդրոգենազա ֆեր-

մենտի բարձր մակարդակով, վկայում է հիվանդության մահացու 

ելքի մասին և վատ կանխատեսական ցուցանիշ է: 

Հիմնականում կիրառվում է ՊՇՌ հետազոտությունը: 

Հիվանդները պետք է մեկուսացվեն մինչև կլինիկական ախ-

տանիշների վերացումը: Օջախում իրականացվում է ընթացիկ 

ախտահանում: Շրջապատի ախտահանում իրակացվում է ՄԱԿ-ի 

պարենի, գյուղատնտեսության և կենդանիների առողջության հա-

մաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջարկվող ուղե-

ցույցների հիման վրա:  

Մեծ բռնկումների ժամանակ, որպես կարանտինային միջո-

ցառում, կարող է իրակացվել տնային պայմաններում կոնտակտա-

վորների ամենօրյա ջերմաչափում: Եթե հիվանդության ընթացքը 
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ծանր չէ, հիվանդները կարող են չհոսպիտալացվել և հակավիրու-

սային բուժումը ստանալ տնային պայմաններում: 

Կոնտակտավորներին բարձր ռիսկայնության պայման-

ներում առաջարկվում է քիմիականխարգելում օզելտամիվիրով (75 

մգ օրական 2 անգամ, 5 օրերի ընթացքում): Կոնտակտավորների 

շրջանում իրականացվում է նմուշառում և հետազոտություն՝ 

վիրուսը հայտնաբերելու նպատակով: 

Ազգաբնակչության շրջանում պետք է իրականացվեն իրա-

զեկման աշխատանքներ ոչ միայն անձնական հիգիենայի վերաբեր-

յալ, այլև այնպիսի ռիսկային գործոնների, ինչպիսիք են՝ հիվանդ 

կամ սատկած թռչունների հետ շփումից խուսափելը կամ 

բռնկումների ժամանակ թռչունների հետ շփման և թռչնամսի 

օգտագործման սահմանափակումը:  

Մնացած կանխարգելիչ միջոցառումներն իրականացվում 

են նույն կերպ, ինչ սեզոնային գրիպի դեպքում: 

Այս խումբը ներառում է մի շարք հիվանդություններ, որոնց 

հարուցիչներն են Neisseria meningitides-ը, Streptococcus pneumonie–

ն և Haemophilus influenze type b-ն (Hib): 

 

Օդակաթիլային, անթրոպոնոզ, սուր վարակիչ հիվանդու-

թյուն է, որին բնորոշ է կլինիկական նշանների պոլիմորֆիզմը, 

ուղեղի թաղանթների ախտահարումը, բարձր վարակակրությունը 

առողջ մարդկանց շրջանում: 
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Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք, 

2)  հավանական. կասկածելի դեպք գումարած ուղեղ-ողնուղեղային 

հեղուկում կամ արյան մեջ գրամբացասական դիպլոկոկերի 

հայտնաբերում և կամ բռնկման առկայություն և համաճարակա-

բանական կապ հաստատված դեպքի հետ, 

3)  հաստատված. կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորա-

տոր հաստատված: 

Այս հիվանդության մասին տեղեկություններ կան մ.թ.ա. 5-

րդ դարի բժիշկ Արեթեմի աշխատություններում: Հիվանդության 

կլինիկական ճիշտ նկարագրությունը տրվել է 1805թ. Վեսսի, Մա-

թեի կողմից:  

Էպիդեմիկ մենինգիտների համաճարակներ են արձա-

նագրվել 1814 թվականին Գրենոբլի զորամասում, որտեղից հիվան-

դությունն անցել է Փարիզ, Մեց և այլ քաղաքներ: 1841-1842թթ. 

Մարսելում տեղի ունեցած բռնկման ժամանակ արձանագրվել է 

հիվանդության 160 դեպք, որից 120-ը՝ մահացու ելքով: Մենինգիտի 

համաճարակներ են արձանագրվել Առաջին համաշխարհային 

պատերազմի տարիներին, Անտանտայի երկրների զինվորների 

շրջանում (35% մահաբերությամբ): 1931թ. հիվանդության համա-

ճարակներ են արձանագրվել Անգլիայում, Նիդերլադներում, Ֆրան-

սիայում և նախկին Խորհրդային Միությունում (Մոսկվայում, 

Լենինգրադում, Խարկովում, Բաքվում և այլուր): Հետագայում 

խորհրդային, արտասահմանցի գիտնականների ջանքերի շնորհիվ 

ստեղծվեցին այս հիվանդության դեմ ակտիվ պայքարի միջոցներ, 

որի հետևանքով աստիճանաբար նվազեց հիվանդացությունը՝ 

չհաշված 1968–1970թթ. զանազան վայրերում նկատվող ոչ ինտեն-

սիվ բռնկումները: 1966թ. 1950-ի համեմատությամբ հիվանդա-

ցությունը նվազել է 13 անգամ:  



307 |  

 

Վերջին տարիներին մեծաթիվ դեպքեր են արձանագրվում 

Աֆրիկա մայրցամաքում՝ առաջացնելով «մենինգիտային գոտի», 

աշխարհագրական մի հատված, որը սկսվում է արևելքում Սենե-

գալից մինչև արևմուտք՝ Եթովպիա՝ ներառելով 26 երկիր: Միայն 

2016թ. գրանցվել է մոտ 18178 դեպք: Իռլանդիայում, Նոր Զելան-

դիայում հիվանդացությունը կազմում է 2 կամ ավելի դեպք 100000 

բնակչի հաշվարկով, Անգլիայում, Ուելսում՝ 1-2:100000, Եվրոպայի 

մնացած հատվածներում՝ <1:100000: 

Գոյություն ունի հիվանդության հարուցչի 12 շճատեսակ, 

որոնցից միայն 6-ը կարող են առաջացնել համաճարակ (A, B, C, W, 

X և Y): A շճատեսակն ունի իր ենթատեսակները՝ A1, A2, A3: Երկար 

ժամանակ ամենահաճախադեպ շճատեսակը A-ն էր, սակայն վեր-

ջին տարիներին բոլոր մայրցամաքներում շրջանառում է B 

շճատեսակը: C շճատեսակը Հայաստանում հազվադեպ է: Զանա-

զան շճատեսակների ախտաբանական նշանակությունը տարա-

բնույթ է և վիճելի:  

N.meningitidis-ը պատկանում է այն միկրոօրգանիզմների 

շարքին, որոնք արտաքին միջավայրում չեն առանձնանում բարձր 

կայունությամբ, այսպես՝ +500C-ի պայմաններում այն ոչնչանում է 5 

րոպեում, 600C -ում՝ 1 րոպեում, 100C-ում դիմանում են 2 ժամ, 5-60C՝ 

մինչև 5 օր: Վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են 

տվել, որ հիվանդության հարուցիչների կենսունակության հարցում 

էական դեր ունի օդի հարաբերական խոնավությունը (70-80%): 

Հետազոտություններ են տարվել նաև ողնուղեղային հեղուկում 

նրանց կենսունակությունը պարզելու ուղղությամբ և եկել են այն 

եզրակացության, որ 370C-ի պայմաններում կարող են կենսունա-

կությունը պահպանել 15-16 օր: 

Վարակի աղբյուր են հիվանդ մարդիկ և վարակակիրները: 

Հիվանդների դերը՝ որպես վարակի աղբյուր, սերտորեն կապված է 
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հիվանդության կլինիկական յուրահատկությունների հետ: Գոյու-

թյուն ունի վարակի աղբյուրի 3 տեսակ՝ 

1. մենինգոկոկային նազոֆարինգիտով հիվանդներ, 

2. մենինգիտի գեներալիզացված ձևերով հիվանդներ (մենինգիտ, 

մենինգոէնցեֆալիտ, մենինգոկոկցեմիա և խառը ձև),  

3. վարակակիրներ: 

Վարակի աղբյուրի տեսակետից առավել վտանգավոր են 

առաջին և երրորդ խմբերի ներկայացուցիչները: Մենինգոկոկային 

նազոֆարինգիտի դեպքում ախտահարված վերին շնչուղիներից 

վարակը խոսելու, հազալու, փռշտալու միջոցով անցնում է առողջ 

մարդկանց:  

Հարուցիչների արտազատումը քթըմպանից առավել մեծա-

քանակ է հիվանդության առաջին օրերին (95%), հետո աստի-

ճանաբար հայտնաբերման տոկոսը նվազում է՝ հասնելով ընդա-

մենը 24%-ի: Ամենաշատ վարակակրություն առաջանում է հիվան-

դի շրջապատում: Վերին շնչուղիներում հիվանդության հարուցիչ-

ները հայտնաբերվում են միջինը 15-20 օր: Վերջին տվյալների 

համաձայն՝ բակտերիակրությունը կազմում է ավելի քան 10%:  

Ինչպես նշվեց, վարակի աղբյուրի տեսակետից շատ կարևոր 

նշանակություն ունեն վարակակիրները: Վարակակիրները բա-

ժանվում են 2 խմբի՝ 

1. հիվանդանալուց հետո նկատվող վարակակրություն (ռեկո-

նվալեսցենտ վարակակիրներ), 

2.  առողջ վարակակրություն, որը հայտնաբերվում է այն 

անձանց շրջանում, որոնք չեն հիվանդացել մենինգոկոկային 

վարակով: 

Ռեկոնվալեսցենտ վարակակրության համաճարակաբանա-

կան նշանակությունը պայմանավորված է որոշակի դժվարութ-

յուններով, քանի որ շատ դժվար է որոշել հիվանդության վերջը: Մի 

շարք հեղինակների տվյալներով՝ ռեկոնվալեսցենտ վարակակ-
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րությունը տևում է 3-4 շաբաթ, թեպետ Հոդերն արձանագրել է 

ռեկոնվալեսցենտ վարակակրություն, որը տևել է 5 տարի:  

Առողջ վարակակրությունը երկարատև է: 

Ըստ տարբեր աղբյուրների՝ ազգաբնակչության 5-10%-ը, իսկ 

որոշ երկրներում մինչև 25%-ը կարող է լինել անախտանիշ 

բակտերիակիր, որոնցից միայն 1%-ի դեպքում կարող է զարգանալ 

հիվանդություն:  

Վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային մեխանիզմով: Հի-

վանդության հարուցիչները տեղակայվելով քթըմպանում՝ խոսելու, 

հազալու, փռշտալու միջոցով դուրս են գալիս արտաքին աշխարհ 

ու վարակում առողջ մարդկանց: Ի տարբերություն կարմրուկի, 

գրիպի, բնական ծաղիկի՝ էպիդեմիկ ցերեբրոսպինալ մենինգիտի 

դեպքում փոխանցման մեխանիզմն աչքի չի ընկնում ակտիվութ-

յամբ, համաճարակային պրոցեսը դանդաղ է զարգանում, միջհա-

մաճարակային շրջանը լինում է բավականին երկար: Փոխանցմանը 

նպաստում են փակ շինություններում ցուրտ եղանակներին մարդ-

կանց կուտակումը, սերտ շփումը, որի ժամանակ օդի բակտերիային 

վարակվածությունը հասնում է մեծ չափերի: Այս ամենը պայմա-

նավորված է այն հանգամանքով, որ հարուցիչների արտամղման 

ուժգնությունը հիվանդի շնչուղիներից մեծ չէ, հետևաբար արտա-

զատված աերոզոլները ենթարկվում են արագ նստեցման (սեդիմեն-

տացիայի), ուստի մարդը վարակվում է հիմնականում հենց 

արտամղման պահին, երբ հարուցիչները դեռ կախույթի վիճակում 

են: Կան նաև իրարամերժ տվյալներ հիվանդության փոխանցման 

մեխանիզմի վերաբերյալ, օրինակ՝ Հասարակածային Աֆրիկայում 

հիվանդությունն ակտիվանում է չոր, համեմատաբար ցուրտ ամիս-

ներին, և, ընդհակառակը, անձրևային ամիսներին այն թուլանում է: 

Սա բացատրվում է նրանով, որ խիստ չոր կլիման նվազեցնում է 

ըմպանի և քթի լորձաթաղանթների դիմադրողականությունը, և 

մարդիկ ավելի ընկալունակ են դառնում: 
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Խոշոր քաղաքներում մենինգիտի համաճարակները զար-

գանում են բավականին դանդաղ, աստիճանաբար, ցրված բնույթի 

են, դժվար է կապ գտնել համաճարակների միջև: Մինչդեռ փոքր 

քաղաքներում և գյուղական բնակավայրերում համաճարակը սուր 

բնույթի է, 2-3 ամսում ընդգրկում է ողջ բնակավայրը, բավականին 

հստակ կապ է հայտնաբերվում հիվանդության դեպքերի միջև: 

Բացի այդ, կա բռնկումների մի տեսակ, որը բնորոշ է փակ և 

կիսափակ մանկական հիմնարկություններին, ինչպես նաև 

ընտանեկան բնույթի հիվանդության դեպքերին: Ուսումնասի-

րությունները ցույց են տվել, որ ընտանեկան բռնկումների ժամա-

նակ հիվանդության կրկնակի դեպքեր հազվադեպ են լինում, 

սակայն վարակակրությունը հիվանդության սեզոնի ընթացքում 

բավականին բարձր է: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 2-10 օր, հաճախ՝ 3-4 օր:  

Հիվանդությունը հիմնականում ունի հանկարծակի սկիզբ, 

սկսվում է ջերմության բարձրացումով, գլխացավով ու գրգռվածութ-

յամբ: Հիվանդների դեմքը կարմրած է, կրծքով կերակրվող 

երեխաների շրջանում հիվանդությունը կարող է սկսվել հանկար-

ծակի լացով: Հետո նշված ախտանիշներին միանում է փսխումը, 

որը չի առաջացնում թեթևացման զգացում, ապա միանում են 

լուսավախությունը, հիպերէսթեզիան, հիպերակուզիան (արտառոց 

սուր լսողություն և գերզգայունություն լսողական ազդակի նկատ-

մամբ), և սկսում են արտահայտվել մենինգեալ նշանները, ինչ-

պիսիք են՝ Քերնիգի, Բրուդզինսկու ախտանիշները, ծոծրակային 

մկանների կարկամությունը և այլն: 

Ախտորոշելու համար կիրառվում է մանրէաբանական 

մեթոդը, որի համար նմուշ են արյունը և ողնուղեղային հեղուկը, 

սակայն հակաբիոտիկների կիրառումը նվազեցնում է այս 
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եղանակի արդյունավետությունը: Ներկայումս բավականին 

կիրառելի է ՊՇՌ հետազոտությունը: 

Վարակվածների 10-15%-ի շրջանում առաջանում է նազո-

ֆարինգիտ և միայն մոտ 1%-ի դեպքում զարգանում է գենե-

րալիզացված վարակ, միևնույն ժամանակ 85-90%-ը դառնում է 

վարակակիր: Աննշան քանակով կլինիկական երևույթներ ի հայտ 

են գալիս հիմնականում կրտսեր տարիքային խմբում, չնայած 

վարակվածության տեսակետից տարբեր խմբեր նույն ինտենսի-

վությունն ունեն: Մենինգիտով հիվանդանալուց հետո արյան մեջ 

առաջանում են յուրատեսակ հակամարմիններ (ագլյուտինիններ, 

պրեցիպիտիններ, բակտերիոտրոպիններ), մեծանում են արյան 

մանրէասպան հատկությունը և լեյկոցիտների ֆագոցիտային ակ-

տիվությունը: Նման երևույթներ նկատվում են ոչ միայն հիվան-

դացածների, այլև վարակակիրների շրջանում:  

Մայրերից ընկերքի միջոցով ստացած հակամարմինների 

շնորհիվ նորածինների շրջանում հիվանդության դեպքեր չեն 

լինում: Նման պասիվ անընկալունակության տևողությունը երկա-

րատև չէ, հասնում է 3 ամսվա:  

Վարակակիրների շրջանում հակամարմինները կարող են 

պահպանել իրենց գոյությունը 4-6 ամիս: Հիվանդանալուց հետո 

ձեռք են բերում կայուն անընկալունակություն, հիվանդության 

կրկնակի դեպքեր արձանագրվում են հազվադեպ:  

Մանկական փակ կոլեկտիվներում կան սերտ շփման 

պայմաններ, որոնցում և ավելի բարձր տոկոս են կազմում ինչպես 

հիվանդները, այնպես էլ վարակակիրները:  

Սեզոնայնությունը մենինգիտի դեպքում ունի բավականին 

արտահայտված բնույթ, հիվանդության դեպքերը սկսվում են 

հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, առավելագույնին են հասնում 

հաջորդ տարվա գարնան ամիսներին: Ապրիլից սկսվում է հիվան-

դացության նվազումը և նվազագույնին է հասնում օգոստոս-
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սեպտեմբեր ամիսներին: Այս սեզոնայնությունը բնորոշ է Հայաս-

տանին, տարբեր կլիմայական պայմաններում ամիսները կարող են 

փոխվել:  

Այս հիվանդության դեպքում ևս, ինչպես դա լինում է 

օդակաթիլային մի շարք հիվանդությունների (կարմրուկ, ջրծաղիկ, 

պարօտիտ և այլն) դեպքում, նկատվում է պարբերականություն, որն 

արտահայտվում է յուրաքանչյուր 2-4 տարին մեկ հիվանդացության 

բարձրացմամբ: Սակայն պետք է նշել, որ այս հիվանդության 

դեպքում պարբերականությունն այնքան էլ արտահայտված չէ՝ ի 

տարբերություն օդակաթիլային այլ վարակների: 

Անհրաժեշտ է հիվանդներին մեկուսացնել 24 ժամվա 

ընթացքում՝ սկսած հակամանրէային դեղամիջոցների կիրառումից:  

Գոյություն ունի մենինգոկոկային վարակի դեմ պատվաս-

տանյութի 3 տեսակ՝  

1.  պոլիսախարիդային պատվաստանյութ, որը հիմնականում 

կիրառվում է համաճարակների ժամանակ և բաղկացած է A, C 

կամ A, C, W կամ A, C, W, Y շտամների զուգորդումից,  

2.  կոնյուգացված պատվաստանյութ, որը կիրառվում է պատ-

վաստումային օրացույցում՝ մոնովալենտ կամ եռավալենտ 

տարբերակով,  

3.  սպիտակուցի վրա հիմնված պատվաստանյութ (կիրառվում է 

2017-ից):  

ՀՀ-ում մենինգոկոկի դեմ պատվաստումներն իրականաց-

վում են նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց, 

միանվագ՝ 0,5 մլ, ենթամաշկային կամ միջմկանային ներմուծման 

եղանակներով:  

Վարակի աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառում-

ներից առաջնայինը նրանց անհապաղ հոսպիտալացումն է: Այս 

հիվանդներին թույլատրվում է հաճախել կոլեկտիվ հաստա-

տություններ. միայն բուժումից 5 օր անց միանվագ լաբորատոր 
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բացասական պատասխանից հետո: Մանկական կոլեկտիվները, 

որտեղից հոսպիտալացվել է հիվանդը, ենթարկվում են համաճա-

րակաբանական մանրակրկիտ հետազոտության, որի նպատակն է 

հայտնաբերել վարակակիրներին: 24 ժամվա ընթացքում իրակա-

նացվում է հիվանդի հետ շփվածների հետազոտում, հայտնա-

բերված նազոֆարիգիտով հիվանդները ենթարկվում են մեկան-

գամյա բակտերիաբանական հետազոտման, մինչև բուժում սկսելը: 

Դրական պատասխանի դեպքում հիվանդները հոսպիտալացվում 

են: Մնացած կոնտակտավորները, որոնք քթըմպանում չունեն 

բորբոքային երևույթներ, ենթարկվում են քիմիականխարգելման: 

Օջախում հայտարարվում է կարանտին 10-օրյա ժամկետով: Նման 

կոլեկտիվներում նոր երեխաներ չեն ընդունվում այնքան ժամա-

նակ, մինչև վերջին դեպքից չանցնի 10 օր: Այս ժամանակա-

հատվածում արգելվում է նաև նման կոլեկտիվներից երեխաներ 

տեղափոխելն այլ հիմնարկություններ: Իրականացվում են քթըմ-

պանի, մաշկային ծածկույթների ամենօրյա զննում և ջերմաչափում: 

Վարակակիրներին կարելի է թողնել կոլեկտիվում, եթե սանա-

ցիայից 3 օր հետո լաբորատոր քննությունները 1 անգամ տալիս են 

բացասական պատասխան: 

Եթե մենինգոկոկային վարակով դեպքերի քանակը 

գերազանցում է սահմանված շեմը (5 դեպք 100000 բնակչի հաշվով 

(էնդեմիկ շեմ), կամ նկատվում է դեպքերի քանակի աճ նախորդող 

տարիների համեմատ, ապա անհրաժեշտ է հետազոտություններ 

իրականացնել հարուցչի հայտնաբերման և հաստատման ուղղութ-

յամբ, ուժեղացնել հսկողությունը ու պատրաստվածությունը 

բռնկման արձագանքման և հիվանդների բուժման առումով:  

Եթե մենինգոկոկային վարակով դեպքերի քանակը գերա-

զանցում է համաճարակային շեմը (10-15 դեպք 100000 բնակչի 

հաշվով, կամ դեպքերը կրկնապատկվում են վերջին 3 շաբաթվա 

ընթացքում), ապա անհրաժեշտ է սկսել զանգվածային պատվաս-

տումների, բուժական հաստատությունները դեղորայքով ապահո-
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վելու, ինչպես նաև ազգաբնակչությանն իրազեկելու գործըն-

թացները: 
 

 

Սուր վարակիչ հիվանդություն է, որը հարուցվում է 

Haemophilus influenzae B բակտերիաներով (ՀԻԲ), հիմնականում 

ախտահարվում են վերին շնչուղիները, կենտրոնական նյարդային 

համակարգը, ինչպես նաև արտահայտվում է տարբեր օրգան-

ներում թարախային օջախների առաջացմամբ: 

Հիվանդության հարուցիչն առաջին անգամ նկարագրվել է 

գերմանացի գիտնական Ռիխարֆ Փֆեյֆերի կողմից 1892-ին՝ 

որպես գրիպի հարուցիչ: Այս տեսակետը պահպանվել է մինչև 

1933թ., երբ ապացուցվեց գրիպ հիվանդության վիրուսաբանական 

ծագումը: Այս է պատճառը, որ բակտերիան կոչվում է ինֆլուենզա: 

ՀԻԲ-ը գրամբացասական կոկաբացիլ է, որը հայտնաբեր-

վում է միայն մարդկանց շրջանում: Այն դեպքում, երբ այս հարուցչի 

ոչ պատիճավոր շտամները երեխաների շրջանում հարուցում են 

համեմատաբար թեթև կլինիկական ընթացքով հիվանդություն, 

հիվանդության առավել ծանր ընթացքը պայմանավորված է պոլի-

սախարիդային պատիճ ունեցող շտամներով: Չնայած հեմոֆի-

լուսային ցուպիկի 6 պատիճավոր շճատեսակների առկայությանը, 

վարակի դեպքերի ավելի քան 90%-ը բաժին է ընկնում B տեսակին: 

Պատիճային պոլիսախարիդը, որը պոլիռիբոզիլռիբիտոլֆոսֆատի 

պոլիմեր է, շտամի ախտածնության հիմնական գործոնն է: Աշ-

խարհի շատ տարածաշրջաններում դիտվում է ՀԻԲ ցուպիկի 

կայունություն այնպիսի հակամանրէային պատրաստուկների 

նկատմամբ, ինչպիսիք են՝ ամպիցիլինը, կո-տրիմոքսազոլը, քլոր-

ամֆենիկոլը և վերջին ժամանակներս նաև ցեֆալոսպորինները: 
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Սակայն ներկայումս ՀԻԲ-ի դեմ լայնամասշտաբ պատվաս-

տումների շնորհիվ պատվաստանյութի շտամի փոփոխման հարց 

չի ծագել: 

Վարակի աղբյուրը մարդն է: ՀԻԲ-ը տարածված սիմբիոտիկ 

հարուցիչ է, որը հայտնաբերվում է երեխաների քթըմպանում: 

Մինչպատվաստումային ժամանակահատվածում չպատվաստված 

երեխաների շրջանում հայտնաբերվում է քթըմպանային ՀԻԲ 

մանրէակրություն, թեպետ այս հարուցիչների գաղութների առա-

ջացման մակարդակը էապես տարբերվում է՝ պայմանավորված 

տարիքով, սոցիալ-տնտեսական գործոններով: Քթըմպանային 

գաղութայնացումն այս հարուցչով կտրուկ նվազում է այն պո-

պուլյացիաներում, որտեղ ձեռք են բերվել ՀԻԲ պատվաստում-

ներում ընդգրկվածության բարձր ցուցանիշներ: Նշված մանրէա-

կիրների միայն աննշան մասի շրջանում, որոնց օրգանիզմում 

հարուցիչը հայտնաբերվում է շնչառական համակարգի լորձա-

թաղանթում, հետագայում զարգանում է հիվանդության կլինի-

կական պատկեր: ՀԻԲ մանրէակիրներն այս վարակի հիմնական 

աղբյուր են: Վարակակրությունը տևում է մի քանի օրից մինչև մի 

քանի ամիս: Հարուցիչը կարող է անջատվել քթըմպանից առողջ 

մարդկանց 90%-ի դեպքում: 

Փոխանցման մեխանիզմը օդակաթիլայինն է: Փոխանցումը 

հիվանդից առողջին դադարում է հակաբիոտիկաթերապիան 

սկսելուց 24-48 ժամ անց: ՀԻԲ հարուցիչը փոխանցվում է վարակ-

ված երեխայի հազալիս կամ փռշտալիս արտազատված կաթիլների 

միջոցով: ՀԻԲ վարակը տարածվում է նաև հիվանդ երեխաների 

խաղալիքների և այլ առարկաների միջոցով: Տարածման ռիսկը 

մեծանում է, եթե երեխան հաճախում է մանկական նախադպրոցա-

կան կազմակերպություն: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 2-4 օր:  
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Հեմոֆիլուսային վարակի առավել կարևոր դրսևորումները, 

մասնավորապես թոքաբորբերը, մենինգիտները և այլն, հիմնակա-

նում դիտվում են 2 տարեկանից փոքր, հատկապես մինչև մեկ 

տարեկան երեխաների շրջանում: Ավելի քիչ տարածված ՀԻԲ 

վարակներից կարելի է առանձնացնել սեպտիցեմիան, սեպտիկ 

արթրիտը, օստեոմիելիտը, պերիկարդիտը, ցելյուլիտները և հատ-

կապես տնտեսապես զարգացած երկրներում էպիգլոտիտը (մակ-

կոկորդի բորբոքում):  

Զարգացած երկրներում մանրէային մենինգիտների 3-5%-ը 

մահացու ելք է ունենում, իսկ զարգացող երկրներում այն կազմում 

է մինչև 40%: ՀԻԲ մենինգիտներ տարած երեխաների 15-35%-ի 

դեպքում մնում են կայուն նյարդաբանական բարդություններ, 

ինչպիսիք են՝ մտավոր թուլությունը և լսողության կորուստը: 

Ախտորոշելու համար կիրառվում է մանրէաբանական 

մեթոդը, որի համար նմուշ են արյունը և ողնուղեղային հեղուկը, 

օգտագործվում են նաև լաթեքս ագլյուտինացիայի ռեակցիան և 

ՊՇՌ հետազոտությունը: 

ՀԻԲ հիվանդության տարածվածությունը բնութագրելու 

համար անհրաժեշտ է ուշադրութուն դարձնել որոշ առանցքային 

հարցերին: ՀԻԲ-ով պայմանավորված կլինիկական դրսևորումնե-

րը՝ մենինգիտը, սեպսիսը և թոքաբորբերը, հնարավոր չէ կլինի-

կորեն տարբերակել նույնատիպ հիվանդություններից, որոնց 

պատճառը կարող են լինել այլ մանրէներ (օրինակ` Neisseria 

meningitides, Streptococcus pneumoniae) կամ վիրուսներ:  

ՀԻԲ վարակն առավել հաճախադեպ է մինչև 5 տարեկան 

երեխաների շրջանում, հատկապես ռիսկի խումբ են 4-12 ամսական 

երեխաները: Նորածիններին բավարար չափով պաշտպանում են 

մայրական հակամարմինները: 2-3 ամսական երեխաների 
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շրջանում հակամարմինների մակարդակը նվազում է, և ՀԻԲ 

հիվանդության զարգացման ռիսկն աճում է: Մինչև 4-5 տարեկան 

երեխաների շրջանում զարգանում է սեփական անընկալունա-

կության համակարգը, որի արդյունքում ՀԻԲ հիվանդությունն 

ավելի մեծ տարիքային խմբերում հազվադեպ է դրսևորվում: 

Օջախում հիվանդի հետ շփված 5-6 տարեկանից փոքր 

երեխաների շրջանում իրականացվում է հսկողություն առավելա-

գույն գաղտնի շրջանի տևողությամբ, հիվանդության առաջին 

ախտանիշների ի հայտ գալը բացահայտելու համար:  

Օջախում իրականացվում է ընթացիկ ախտահանում:  

Օջախում կանխարգելիչ հակաբիոտիկաբուժման են 

ենթարկվում (ռիֆամպիցին) բոլոր կոնտակտավորները:  

ՀԻԲ-ի դեմ կոնյուգացված պատվաստվանյութերը հեղուկ 

կամ լիոֆիլացված պատրաստուկներ են: ՀԻԲ պատվաստանյու-

թերը թողարկվում են հեղուկ և լիոֆիլացված՝ մոնովակցինայի կամ 

համակցված պատվաստանյութերի տարբերակով: 2009 թվականի 

սեպտեմբերից մեր հանրապետությունում ներդրվել է հնգավալենտ 

պատվաստանյութ, որը ներառում է ԱԿԴՓ, ՎՀԲ (վիրուսային 

հեպատիտ B) և ՀԻԲ պատվաստանյութեր: Հեմոֆիլուսային վարա-

կի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են ՀՀ իմունական-

խարգելման ազգային ծրագրով նախատեսված կարգով: 

 

Ջերմությամբ ուղեկցվող շնչառական համակարգի ստորին 

հատվածներն ախտահարող հիվանդություն է՝ հարուցված կորո-

նավիրուսով: 
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Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) Կասկածելի դեպք.  

1.1 այն անձն է, որը նշում է բարձր ջերմություն (38օC և ավելի), հազ 

կամ շնչառության դժվարացում և ախտանիշներն ի հայտ գալու 

օրվանից հաշված` նախորդ 10 օրվա ընթացքում ներքոհիշյալ 1 

կամ մի քանի գործոնի առկայություն` 

ա. սերտ շփում (անձ, որը խնամել է հիվանդին, ապրել է նրա հետ 

և ուղղակի շփվել է կասկածելի կամ հավանական հիվանդի 

արտազատուկների կամ կենսաբանական հեղուկների հետ) 

ատիպիկ թոքաբորբի կասկածելի կամ հավանական դեպքի 

հետ, 

բ.  ախտահարված տարածքում (տարածքներ, որտեղ արձա-

նագրվել են ատիպիկ թոքաբորբի տեղային դեպքեր) լինելու 

փաստը, 

գ.  ախտահարված տարածքում բնակություն: 

1.2 Անբացատրելի սուր շնչառական հիվանդությամբ տառապող 

անձը, որը մահացել է: 

2) Հավանական դեպք՝ 

2.1. կասկածելի դեպք. կրծքավանդակի ռենտգենագրության ժա-

մանակ թոքաբորբի ինֆիլտրատների կամ ռեսպիրատոր դիսթրես 

համախտանիշի առկայություն, 

2.2. կասկածելի դեպք. դիահերձման ժամանակ առանց որևէ 

պատճառի ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշի հայտնա-

բերում: 

3) Հաստատված դեպք. լաբորատոր հաստատված դեպք:  

Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրվել է Չինաս-

տանում 2002-2003թթ., երբ գրանցվեց այս հիվանդության մոտ 8000 

դեպք, որոնցից 780-ը՝ մահացու ելքով: Հետագայում այս հիվան-

դության դեպքեր գրանցվեցին մոլորակի 29 երկրներում:  
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Գոյություն ունեն կորոնավիրուսների մի շարք ենթախմբեր՝ 

α, β, γ, δ: Կորոնավիրուսները ՌՆԹ պարունակող, գնդաձև պլեո-

մորֆ թաղանթով մասնիկներ են: Թաղանթի վրա վիրուսներն ունեն 

գլիկոպրոտեին, որը պատասխանատու է տիրոջ օրգանիզմում 

բջիջներին կցվելու համար: Վիրուսը մակերեսների վրա չորա-

ցումից հետո պահպանվում է մինչև 48 ժամ: Վիրուսի կենսունա-

կությունն արտազատուկներում` կղանքային զանգվածում, պահ-

պանվում է առնվազն 2 օր, մեզում` առնվազն 24 ժամ: Լուծով 

հիվանդների կղանքային զանգվածում, որը թույլ թթվային միջա-

վայր է, հարուցիչները պահպանվում են ավելի երկար՝ մինչև 4 օր: 

Վարակի աղբյուրը մարդն է: Հարուցչի շտեմարան են 

հիմալայան բեշկմշկոնները՝ վիվերան, և չղջիկների որոշ տեսակ-

ներ, որոնցից վարակը կարող է փոխանցվել մարդուն, սակայն 

սովորաբար այս հիվանդության աղբյուր է հիվանդ մարդը: 

Վարակը փոխանցվում է մարդուց մարդուն օդակաթիլային 

մեխանիզմով՝ փռշտալու և հազալու ժամանակ 3 մետր շառավիղով: 

Վարակը կարող է փոխանցվել նաև կենցաղ-կոնտակտային 

ճանապարհով: Փոխանցումից հետո վիրուսը ֆիքսվում է բերանի, 

քթի և աչքերի լորձաթաղանթներում: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 2-10 օր:  

Հիվանդության վաղ ախտանիշները քիչ են տարբերվում 

մյուս սուր շնչառական վիրուսային վարակներից՝ հիմնականում 

այս փուլում արտահայտվելով մկանացավերով, գլխացավով և 

տենդով: Հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալուց 2-7 օր անց 

առաջանում են հազ և շնչառության խանգարումներ: Հետագայում՝ 

հիվանդության 7-10-րդ օրերին, գրանցվում են թոքաբորբ և շատ 

հաճախ (70-80% դեպքերում) լիմֆոպենիա: Մահաբերությունը 
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տատանվում է 10-50%-ի սահմաններում, մահաբերության բարձր 

ցուցանիշները պահպանվում են հիմնականում տարեց մարդկանց 

(60-ից մեծ) շրջանում: Հիվանդների 10-20%-ի դեպքում գրանցվում է 

փորլուծություն: 

Ատիպիկ թոքաբորբի ախտորոշումն իրականացվում է` 

1) կլինիկական, 

2) համաճարակաբանական, 

3) լաբորատոր ցուցանիշներով: 

«Ատիպիկ թոքաբորբ» կլինիկորեն ախտորոշվում է՝ հա-

մաձայն դեպքի ստանդարտ սահմանման: Հիվանդության համա-

ճարակաբանական ցուցանիշներն են՝ 

1. Համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի) առկա-

յությունը՝ 

ա.  սերտ շփումը (անձ, որը խնամել է հիվանդին, ապրել է նրա 

հետ և ուղղակի շփվել է կասկածելի կամ հավանական 

հիվանդի արտազատուկների կամ կենսաբանական հեղուկ-

ների հետ) ատիպիկ թոքաբորբի կասկածելի կամ հավա-

նական դեպքի հետ, 

բ.  տարբեր երկրների այն տարածքում լինելու հանգամանքը, 

որտեղ արձանագրվել են ատիպիկ թոքաբորբի տեղական 

դեպքեր, և որոնց ցանկը ներկայացվում է Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության կողմից, 

գ.  տարբեր երկրների ախտահարված տարածքում բնակվելու 

հանգամանքը: 

2. Լաբորատոր ախտորոշման համար վերցվում են արյունը, 

շնչառական ուղու արտազատուկները և կղանքը, որի համար 

կիրառվում են իմունաբանական և ՊՇՌ հետազոտություններ: 

Հիվանդության ռիսկի խումբ են բուժաշխատողները, իսկ 

տարեց մարդիկ (>60տ.) ռիսկային են հիվանդության ծանր ընթացքի 
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տեսակետից: Հարկ է նշել, որ այս հիվանդության դեպքում ճնշվում 

է ինտերֆերոն 1-ի արտադրությունը: Սակայն ի պատասխան 

վիրուսի ներթափանցմանը T և B հիշողության լիմֆոցիտների 

ներգրավումը, նախաբորբոքային ցիտոկինների ակտիվացումը, 

ինչպիսիք են՝ IL6-ը, IP10-ը 7 և MCP1-ը, ախտահարված բջիջներում 

մակրոֆագերի ինֆիլտրացիան, ինչպես նաև չեզոքացնող հակա-

մարմինների սինթեզումը, հույս են առաջացնում բավականին 

ակտիվ անընկալունակության ձևավորման համար: Սակայն դեռևս 

վերջնական ապացուցված չէ՝ արդյոք կարո՞ղ է անընկալունակու-

թյան նման ակտիվությունը երկարատև պաշտպանություն ապա-

հովել: 

Ատիպիկ թոքաբորբի յուրաքանչյուր դեպք, այդ թվում 

կասկածելի, ենթակա է հոսպիտալացման: Ատիպիկ թոքաբորբի 

կազմակերպ և տնային օջախներում առողջության առաջնային 

պահպանման բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների բուժաշ-

խատողների կողմից իրականացվում է կոնտակտավորների 

բժշկական հսկողություն (ամենօրյա հարցում, զննում, ջերմաչա-

փում) 10 օր, որոնք գրանցվում են համապատասխան առաջնային 

բժշկական փաստաթղթերում կամ ամբուլատոր քարտերում: 

Ստացիոնարում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ բուժ-

կանխարգելիչ կազմակերպություններում միջոցառումներն իրա-

կանացվում են միասնական սխեմայով` կազմակերպության 

հակահամաճարակային միջոցառումների օպերատիվ պլաններին 

համապատասխան: Յուրաքանչյուր բուժկանխարգելիչ կազմակեր-

պությունում ղեկավարի (տեղակալի), բժիշկների և միջին բուժանձ-

նակազմի համար տեսանելի վայրերում փակցվում են վարակիչ 

հիվանդությամբ հիվանդի հայտնաբերումը հաղորդող սխեմաները, 

պաշտպանիչ հագուստի լրակազմերի պահպանման վայրերի, 

ախտահանիչ միջոցների, լաբորատոր հետազոտության նպատա-

կով նմուշառման համար տարողությունների մասին տեղեկատ-
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վությունը, ինչպես նաև բժիշկների և միջին բուժաշխատողների 

պարտականությունների ցանկը: 

Հիվանդ հայտնաբերելու դեպքում տրվում է արտակարգ հա-

ղորդում: Այս հիվանդության դեմ ակտիվ կամ պասիվ իմունա-

կանխարգելման միջոց դեռ չի հայտնաբերվել:  

Օջախում անհրաժեշտ է իրականացնել ընթացիկ ախտա-

հանում ու մաքրում: 

 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) հավանական դեպք. ջերմով ուղեցվող, կլինիկորեն, 

ռենտգենաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն արտահայտված թոքա-

յին պարենքիմի ախտահարմամբ սուր շնչառական հիվանդություն 

և համաճարակաբանական կապ լաբորատոր հաստատված դեպքի 

հետ, երբ լաբորատոր հետազոտությունը հասանելի չէ, բացասա-

կան է նմուշի անհամապատասխանության պատճառով կամ 

անորոշ է, 

2) հաստատված դեպք. լաբորատոր հաստատված դեպք՝ 

անկախ կլինիկական արտահայտվածությունից: 

Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրվել է 2012թ. 

սեպտեմբերին Սաուդյան Արաբիայում, սակայն հետագա համա-

ճարակաբանական հետահայաց հետազոտություններն ապա-

ցուցեցին, որ այս հիվանդությունը գրանցվել է ավելի վաղ՝ նույն 

տարվա ապրիլին Հորդանանում: Հիվանդության մեծ բռնկում է 

գրանցվել Կորեայի Հանրապետությունում 2015-ին Արաբական 

թերակղզի ճանապարհորդած անձանց շրջանում:  

Հարուցիչը ՌՆԹ պարունակող թաղանթապատ վիրուսն է, 

որը դասվում է կորոնավիրուսների շարքին:  
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Վարակի աղբյուրը վերջնականապես պարզաբանված չէ, 

մարդուն ախտահարող կենսաբանորեն մոտ կորոնավիրուսներ 

հայտնաբերվում են ուղտերի և գերեզմանային պարկաթև չղջիկ-

ների շրջանում:  

Ընդհանուր առմամբ վարակի աղբյուրն անհայտ է, սակայն 

առկա են հստակ ապացույցներ մարդուց մարդ վարակի 

փոխանցման վերաբերյալ, որն իրականացվում է օդակաթիլային 

մեխանիզմի, ինչպես նաև կենցաղ-կոնտակտային ուղու միջոցով: 

Նկարագրված են այս հիվանդության փոխանցման դեպքեր հիվան-

դանոցային պայմաններում՝ ներառյալ երկրորդային դեպքերը, 

որոնք գրանցվել են բուժաշխատողների շրջնում: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 5-14 օր: 

Կլինիկական արտահայտվածությունը տատանվում է 

ախտանիշների բացակայությունից մինչև վերին շնչուղիների 

ախտահարում, որին հաջորդում են արագ զարգացող թոքաբորբը, 

շնչառական խանգարումները, սեպտիկ շոկը և բազմաօրգանային 

անբավարարությունը, որը հանգեցնում է մահվան: Հիվանդության 

հիմնական ախտանիշներն են տենդը, դողը, սարսուռը, հազը, 

շնչառական խանգարումները, գլխացավը և մկանացավերը: 

Գրանցվում են նաև սրտխառնոց, փսխում, ռինիտ, գլխապտույտ, 

ցավեր որովայնի շրջանում և փորլուծություն: 

Ախտորոշումն իրականացվում է ՊՇՌ-ի և շճաբանական 

հետազոտությունների միջոցով: Լաբորատոր հաստատումը 

հիմնվում է Իժ-ՊՇՌ հետազոտությունների դրական արդյունքների 

վրա, որոնք իրականացվել են նվազագույնը երկու տարբեր 

սպեցիֆիկ գենոմային թիրախները հետազոտելիս կամ երկրորդ 

թիրախի սեկվենավորման արդյունքում: 
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Այս հիվանդությամբ ախտահարվածների միջին տարիքը 50 

տարեկանն է, սակայն գրանցվում են դեպքեր ինչպես նշված 

տարիքից փոքր, մասնավորապես երեխաների, այնպես էլ տարեց 

մարդկանց շրջանում: Հիվանդության ռիսկի խումբ են այն անձինք, 

որոնք ունեն ուղեկցող այլ հիվանդություններ, ինչպիսիք են՝ շաքա-

րային դիաբետը, սրտային հիվանդությունները, կամ իրավիճակ-

ներ, որոնք ընթանում են իմունասուպրեսիայով:  

Անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ հայտնաբերել ՄԱՇՀ 

հիվանդներին, որոնք համապատասխանում են դեպքի ստանդարտ 

բնորոշումներին: Կարևորվում է անձնական հիգիենայի և անհա-

տական պաշտպանիչ միջոցների կիրառումը, առավել ևս, երբ առ-

կա է 1 մետր հեռավորության և ավելի սերտ շփման ռիսկ հիվանդի 

հետ, պաշտպանիչ միջոցները կիրառվում են նաև վարակված 

իրերի հետ շփվելիս: 

Հիվանդների կառավարումը իրականացվում է նույն կար-

գով, ինչ ԾՍՇՀ-ի դեպքում՝ ավելացնելով միայն այն հանգամանքը, 

որ անգամ հավանական դեպքեր ընդունելիս անհապաղ անհրա-

ժեշտ է նշանակել հակաբիոտիկներ մինչև հիվանդության ախտո-

րոշման բացառումը:  

Հայտնաբերված բոլոր կոնտակտավորները, որոնք շփվել են 

հիվանդների կամ հիվանդի վերին շնչուղիների արտազատուկների 

հետ, պետք է բժշկական հսկողության տակ լինեն 10-14 օրվա 

ընթացքում: Հիվանդության ախտանիշների արտահայտման դեպ-

քում անհրաժեշտ է իրականացնել լաբորատոր հետազոտություն: 

Օջախում անհրաժեշտ է իրականացնել ընթացիկ ախտա-

հանում ու մաքրում: 

Ներկայումս այս հիվանդության դեմ պատվաստանյութ չկա: 
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Նախակենդանիներով պայմանավորված անթրոպոնոզ հի-

վանդություն է, որը դրսևորվում է տենդային նոպաներով, սակավար-

յունությամբ, փայծաղի և լյարդի մեծացմամբ, արյան պատրաս-

տուկում մալարիային պլազմոդիումների առկայությամբ:  

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի դեպք. կլինիկական նկարագրին համապատաս-

խանող դեպք, 

2)  հավանական դեպք. կասկածելի դեպք գումարած համաճա-

րակաբանական կապ հաստատված դեպքի հետ, 

3) հաստատված դեպք. կասկածելի կամ հավանական դեպք 

գումարած լաբորատոր հետազոտության արդյունքում արյան 

պատրաստուկներում (հաստ կաթիլ և քսուք) մալարիայի 

պլազմոդիումների առկայություն, մոլեկուլային ախտորո-

շում` պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի կիրառմամբ 

կամ արագ ախտորոշման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստի 

միջոցով: 

Սա այն վարակիչ հիվանդություններից է, որը հսկայական 

ազդեցություն է թողել մարդու զարգացման և մարդկային պատ-

մության վրա: Այն այժմ որոշիչ ազդեցություն է «գործում» երրորդ 

աշխարհի երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա: Այս 

ամենով հանդերձ մալարիան այն հիվանդություններից է, որի դեմ 

մարդը հետևողական պայքար է մղել: 

Մալարիան երկրագնդի ամենատարածված ու հին հիվան-

դություններից մեկն է, որի մասին տարբեր ժողովուրդների 

շրջանում կան բազմաթիվ հիշատակումներ: Բազմաթիվ հեղի-

նակների աշխատություններում կան տվյալներ հիվանդության 
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կլինիկական յուրահատկությունների, տարածվածության, անգամ 

մահաբերության մասին: Այս հիվանդության մասին գրել են նաև 

Մխիթար Հերացին, Ամիրդովլաթ Ամասիացին: Հատկապես 

ուշադրության է արժանի Մխիթար Հերացու «Ջերմանց մխիթա-

րություն» աշխատությունը, որում գրեթե սպառիչ տվյալներ կան 

հիվանդության կլինիկական պատկերի մասին: Մալարիան բավա-

կանին մեծ տարածում ուներ նաև Հայաստանում: Ըստ Երևանի 

գավառական բժիշկ Մալյուժենկոյի տվյալների՝ 1910թ. Երևանի 

գավառի ազգաբնակչության 33,5%-ը տառապում էր մալարիայով: 

Մալարիան հատկապես 1920–1930թթ. ծանր էնդեմիկ բնույթ ունե-

ցավ Արարատյան դաշտավայրի բնակավայրերում: Հայաստանի 

գիտնականները և գործնական առողջապահության ասպարեզում 

աշխատող բժիշկները զգալի աշխատանքներ են կատարել այս 

հիվանդության դեմ գիտականորեն հիմնավորված պայքար ծավա-

լելու ուղղությամբ: Արդյունքում մեր հանրապետությունը ԽՍՀՄ-

ում առաջիններից էր, որտեղ 1962թ. մալարիան՝ որպես զանգ-

վածային հիվանդություն, վերացվեց, իսկ հետո՝ 1963–1964թթ., այն 

վերջնականապես վերացվեց Հայաստանում: Հիշատակության են 

արժանի Ա.Իսահակյանը, Լ.Հովհաննիսյանը, Կ.Դեղձունյանը և 

ուրիշներ, որոնք յուրատիպ աշխատանքներ են կատարել այս 

հիվանդության ախտորոշման, բուժման, տարբեր կլիմայական 

պայմաններում նրա դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցա-

ռումների, մալարիան մեր հանրապետությունում վերացնելու 

ուղղությամբ: Չնայած ձեռք բերված հաջողություններին՝ հաղթա-

նակը մալարիայի դեմ դեռևս կայուն համարել չի կարելի, քանի որ 

մեր հարևան երկրներում՝ Իրանում, Թուրքիայում, ինչպես նաև 

Աֆղանստանում, Չինաստանում, Աֆրիկայում և Հնդկական օվ-

կիանոսի ավազանի երկրներում (Ինդոնեզիա, Հնդկաչին, Վիետ-

նամ, Կոմբոջա, Թայլանդ, Հնդկաստան, Պակիստան, Բանգլադեշ և 

այլն) այս հիվանդությունը դեռևս զանգվածային բնույթ ունի: 

Պատահական չէ, որ այս վայրերում և Հարավային Ամերիկայի 
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երկրներում յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում են հիվանդու-

թյան հարյուր միլիոնավոր դեպքեր: Այսպես՝ 2016-ին ամբողջ 

աշխարհում գրանցվել է մալարիայի ավելի քան 216 մլն դեպք, 

որոնցից 445000-ը՝ մահվան ելքով: Չպետք է մոռանալ, որ Հայաս-

տանում վերացել է միայն հիվանդության աղբյուրը (հիվանդ մարդ 

և վարակակիր), սակայն կլիմայական պայմանները, ընկալունակ 

օրգանիզմը և փոխանցողները կան, և եթե մեզանում հայտնվի 

վարակի աղբյուրը, չեն բացառվի հիվանդության տեղային դեպքերը 

մեր հանրապետությունում: 

Մալարիա հիվանդության վարակի աղբյուր են պլազմո-

դիումներով վարակված մարդիկ (հիվանդ և մակաբուծակիր): 

Վարակված մարդը կարող է վարակի աղբյուր լինել, երբ՝ 

ա.  հիվանդության հարուցիչներն առկա են ծայրամասային 

(պերիֆերիկ) արյան մեջ,  

բ.  հարուցիչներն ունեն սեռապես ոչ հասուն արական (միկրո-

գամետոցիտ) և իգական (մակրոգամետացիտ) տեսակներ,  

գ.  հարուցիչների սեռական տեսակների (մակրո- և միկրո-

գամետոցիտներ) խտությունը պետք է 1 մլ-ում 10-12 գամետո-

ցիտից ոչ պակաս լինի: 

Մալարիայի կլինիկական յուրահատկությունները սովորա-

բար պայմանավորված են հարուցիչների՝ պլազմոդիումների 

տեսակով: Կան մալարիայի պլազմոդիումների չորս տեսակներ և 

նույնքան կլինիկական ձևեր:  

1.  Եռօրյա մալարիա (Malaria tertiana). հարուցիչը Plazmodium 

vivax-ն է: Սա մալարիայի ամենատարածված տեսակն է: 

Մալարիայի պլազմոդիումի անսեռ բազմացումը (շիզոգո-

նիա), որը կատարվում է մարդու օրգանիզմում, տևում է 48 

ժամ, այստեղից էլ առաջացել է այս տեսակի անունը, քանի որ 

մալարիայի նոպաները լինում են յուրաքանչյուր երրորդ օրը: 
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2.  Քառօրյա մալարիա (Malaria quartana). այս տեսակի հարու-

ցիչը Plasmodium malariae-ն է: Հիվանդության նոպաները 

կրկնվում են յուրաքանչյուր չորրորդ օրը: Մակաբույծի անսեռ 

զարգացման ցիկլը ծայրամասային արյան մեջ տևում է 72 

ժամ: Այժմ այս տեսակը հազվադեպ է: 

3.  Տրոպիկական մալարիա (Malaria tropica). հարուցիչն է 

Plazmodium falciparum-ը: Հարուցչի զարգացումը էրիթրո-

ցիտում տևում է 40-48 ժամ: Հիվանդության նոպաներն անկա-

նոն բնույթի են: Այն տարածված է առավելապես տրոպի-

կական գոտիներում, մալարիայի ծանր կլինիկական տեսակն 

է: Մեր հանրապետությունում այն վերացվել է 1953-ին: 

4.  Չորրորդ տեսակի հարուցիչը Plazmodium ovale-ն է, հայտ-

նաբերվում է առավելապես Աֆրիկայում: Հայաստանում այն 

չի հայտնաբերվել: Իր կլինիկական յուրահատկություններով 

հիշեցնում է եռօրյա մալարիա: 

Մալարիայի հարուցիչը միաբջիջ է, պատկանում է պրո-

տոզոա տիպին, պլազմոդիտի ընտանիքին, պլազմոդիում ցեղին: 

Մալարիայի պլազմոդիումներն ունեն զարգացման երկու 

պարբերաշրջան (ցիկլ)՝ անսեռ զարգացում կամ շիզոգոնիա, որը 

կատարվում է մարդու օրգանիզմում, և սեռական զարգացում՝ 

սպորոգոնիա, որը կատարվում է փոխանցողների Անոֆելես ցեղին 

պատկանող մոծակների օրգանիզմում:  

Մալարիայի պլազմոդիումների անսեռ բազմացումը մարդու 

օրգանիզմում նույնպես ընթանում է երկու պարբերաշրջանով: 

Սկզբնական շրջանում սպորոզոիտները (մոծակից ստացած 

պլազմոդիումները) ախտահարում են մարդու ռետիկուլոէնդոթե-

լային համակարգի բջիջները (լյարդ, փայծաղ): Այս պարբերա-

շրջանը կոչվում է հյուսվածքային կամ արտաէրիթրոցիտային 

զարգացման պարբերաշրջան: Այստեղից հարուցիչները, անցնելով 

արյան մեջ, սկիզբ են դնում էրիթրոցիտային զարգացման պար-

բերաշրջանին: Մալարիայի դեպքում լյարդի և փայծաղի մեծացումը 
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հյուսվածքային զարգացման պարբերաշրջանի հետևանք է, որի 

դեպքում պլազմոդիումները, ախտահարելով լյարդի և փայծաղի 

ռետիկուլոէնդոթելային բջիջները, այն վերածում են շարակցական 

հյուսվածքի: Էրիթրոցիտային պարբերաշրջանի ժամանակ մալա-

րիայի պլազմոդիումները քայքայում են էրիթրոցիտները, որի 

հետևանքով առաջանում է սակավարյունություն:  

Նախքան մալարիայի արմատական բուժումը հիվան-

դությունը հաճախ ունենում էր ախտադարձներ (ռեցիդիվներ): 

Լիում են մալարիայի մոտակա ախտադարձներ, որոնք սովորաբար 

լինում են ջերմադադարից երկու շաբաթ հետո, և հեռավոր, որոնք 

նկատվում են հաջորդ տարվա գարնան ամիսներին:  

Ներկայումս մալարիայի արմատական բուժման շնորհիվ, 

երբ օգտագործվում են այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնք ազդում են 

մալարիայի հյուսվածքային պլազմոդիումների վրա, նման ախտա-

դարձներ չեն լինում: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ եռօրյա մալարիայի դեպքում հավասար է 

11-16 օրվա, քառօրյայի դեպքում՝ 3-6 շաբաթվա, տրոպիկականինը՝ 

9-16 օրվա: Եռօրյա մալարիայի դեպքում գաղտնի շրջանն ավելի 

երկար է, որը սովորաբար լինում է հյուսիսային երկրներում և 

հավասար է 8-10 ամսվա: 

Երբեմն լինում են մարդիկ, որոնք, չնայած հիվանդության 

նշանների բացակայությանը, արյան մեջ ունենում են հիվան-

դության հարուցիչներ: Նրանք վարակակիրներ են և որոշակի դեր 

ունեն վարակի աղբյուր լինելու տեսակետից:  

Վերջնականապես ապացուցված է, որ նույնիսկ այն դեպ-

քում, երբ հիվանդը չի բուժվում, մալարիան ունի որոշակի 

տևողություն: Այսպես՝ տրոպիկականը տևում է 8-10 ամիս, եռօր-

յան՝ 1,5 տարի, քառօրյան՝ 3-4 տարի: Ուսումնասիրությունները 

ցույց են տվել, որ քառօրյա մալարիայի տևողությունն ավելի երկար 

է, այն կարող է հասնել 10-20, անգամ 30 տարվա: Դրա մասին է 

վկայում այն փաստը, որ երբ 20-30 տարի առաջ քառօրյա մալա-
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րիայով հիվանդացածի արյունը փոխներարկման նպատակով 

օգտագործվեց, ռեցիպիենտի օրգանիզմում զարգացավ հիվան-

դություն:  

Չնայած մալարիայի պլազմոդիումների վերջին տեսակի 

Pl.ovale-ի հայտնաբերումից անցել է ավելի քան 120 տարի, սակայն 

ոչ մի երաշխիք չկա, որ հիվանդության հարուցիչները միայն չորսն 

են: Վերջին տարիներին մի շարք կենդանիների շրջանում հայտնա-

բերվել են պլազմոդիումներ, որոնք իրենց կառուցվածքային 

առանձնահատկություններով շատ մոտ են մալարիայի պլազմո-

դիումներին: 

Մալարիան փոխանցվում է տրանսմիսիվ (անոֆելես ցեղի 

մոծակի միջոցով) և ուղղահայաց մեխանիզմներով, նաև պարէնտե-

րալ ուղիով:  

Երկրագնդում հայտնաբերված անոֆելես ցեղին պատկանող 150 

տեսակի մոծակների միայն 1/3-ն ունի համաճարակաբանական 

նշանակություն: 

Հայաստանում մինչև այժմ հայտնաբերված են անոֆելես 

ցեղին պատկանող հետևյալ տեսակները՝ Anopheles maculipennis, 

որն ունի իր Anopheles maculipennis maculipennis A., maculipennis 

messcue A., maculipennis sacharovi A., maculipennis atroparvus A., 

maculipennis melanoon և այլ ենթատեսակները, Anopheles 

superpictus, Anopheles bifurcatus, Anopheles hyrcanus, Anopheles 

plumbeus, Anopheles pulcherimus: A. maculipennis-ը Հայաստանում 

ամենատարածված տեսակն է: Այն հայտնաբերվում է գրեթե բոլոր 

շրջաններում ու մալարիայի հիմնական փոխանցողն է: Այս 

տեսակը էնդոֆիլ է, քանի որ այն լինում է շինություններում և 

բնակավայրերում: Արարատյան դաշտավայրում այս տեսակը 

տարվա ընթացքում կարող է տալ 8-9 սերունդ: Մոծակների էգերը 

սնվում են արյունով, իսկ արուները՝ բուսական հյութերով, ուստի 

համաճարակաբանական նշանակություն ունեն միայն էգերը: Երբ 
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վարակված անոֆելես ցեղին պատկանող մոծակը խայթում է առողջ 

մարդուն, մոծակի թքագեղձում եղած սպորոզոիտները արյան 

միջոցով մուտք են գործում օրգանիզմ, որտեղ սկսվում է 

մակաբույծի զարգացման անսեռ ցիկլը՝ շիզոգոնիան: 

Մալարիայի հանդեպ մարդկանց անընկալունակությունը 

կայուն չէ: Մալարիայով հիվանդացածը կարող է հետագայում 

նորից հիվանդանալ նույն հիվանդությամբ: Մալարիայի էնդեմիկ 

վայրերում հիվանդության դեպքերի զգալի մասը դիտվում է 4-5 

տարեկան երեխաների շրջանում: Սա վկայում է այն մասին, որ այս 

օջախի բնակիչներն ունեն որոշ անընկալունակություն, սակայն այն 

հարաբերական բնույթ ունի. այն ստերիլ անընկալունակություն չէ: 

Նման մարդիկ անընկալունակ կլինեն մալարիայի նկատմամբ 

այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց օրգանիզմում կան հիվան-

դության հարուցիչներ: Բացի այդ, մալարիայի դեպքում ձեռք 

բերված հարաբերական իմունիտետն ունի նաև տեսակային բնույթ: 

Սա նշանակում է, որ եթե մարդը հիվանդացել է Pl.vivax-ով հա-

րուցված մալարիայով և ձեռք բերել իմունիտետ, ապա դա չի 

նշանակում, թե նա չի կարող վարակվել մալարիայի մյուս պլազմո-

դիումներով: Խաչաձև իմունիտետ մալարիայի դեպքում գոյություն 

չունի: 

Սեզոնայնություն, էնդեմիկություն 

Մալարիայի սեզոնայնությունը սերտորեն պայմանավոր-

ված է տեղանքի բնակլիմայական պայմաններով: Սեզոնը սկսվում 

է այն ժամանակ, երբ մոծակների օրգանիզմում ավարտվում է 

սպորոգոնիկ պարբերաշրջանը, և վերջանում է, երբ մոծակները 

արյուն ծծելուց հետո ոչ թե զարգացնում են ձվարանները, այլ 

ձմեռելու համար ճարպակալվում են:  

Որոշ տարածքներում առկա բնակլիմայական, սոցիալ-

տնտեսական պայմաններն ապահովում են տարածքի մալարիա-

ծին ներուժը: Մալարիայի բերովի դեպքերի ներհոսքը նախկին 
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էնդեմիկ տարածքներ կարող է հանգեցնել նոր, ակտիվ օջախների 

ձևավորմանը և պայմանավորել առանձին տարածաշրջաններում 

մալարիայի համաճարակային իրավիճակի բարդացմանը: 

Մալարիայի ախտորոշումը կատարվում է համաճարակա-

բանական, կլինիկական, լաբորատոր ցուցանիշներով: Մալարիայի 

ախտորոշման համաճարակաբանական ցուցանիշը ներառում է 

համաճարակաբանական վերհուշը (անամնեզը)՝ 

1)  հիվանդանալուց առաջ 3 տարվա ընթացքում մալարիայի 

էնդեմիկ գոտում լինելը, 

2)  նախկինում մալարիայով հիվանդանալը, 

3)  մինչև հիվանդանալը վերջին 3 ամսվա ընթացքում արյան 

փոխներարկման ենթարկվելը: 

Մալարիայի կլինիկական ախտորոշումը կատարվում է՝ 

համաձայն դեպքի ստանդարտ սահմանման: 

Հիվանդության ախտորոշման լաբորատոր չափանիշներն 

են մալարիայի հարուցիչների հայտնաբերումը արյան պատրաս-

տուկների մանրադիտակային հետազոտության ժամանակ (հաստ 

կաթիլ, բարակ քսուք), մոլեկուլային ախտորոշմամբ` պոլիմերա-

զային շղթայական ռեակցիայի կիրառմամբ կամ արագ ախտորոշ-

ման իմունաքրոմատոգրաֆիկ թեստի միջոցով: 

Մալարիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցա-

ռումների իրականացումն ունի համալիր բնույթ: Միջոցառումները 

համակարգային են և պայմանավորված են կոնկրետ տարածքի 

համաճարակաբանական, աշխարհագրական և բնակլիմայական 

բնութագրերով: Մալարիայի դեմ պայքարի, ինչպես նաև կանխար-

գելման նպատակով գործադրվում է մալարիայի համաճարակա-

բանական հսկողության համակարգ հետևյալ ուղղություններով` 

բուժական-կանխարգելիչ, մոծակների դեմ պայքարի միջոցա-

ռումներ, մալարիայի կանխարգելման, ախտորոշման, բուժման և 
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պայքարի ոլորտում ընդգրկված կադրերի պատրաստում, բնակ-

չության բժշկահիգիենիկ կրթում:  

Մալարիայով հիվանդների և մակաբուծակիրների հայտ-

նաբերումն իրականացնում են բժշկական օգնություն և սպասար-

կում իրականացնող կազմակերպությունների բոլոր մասնագի-

տությունների բժիշկները և միջին բուժաշխատողները, ցանկացած 

տեսակի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ընթացքում (հիվանդ-

ների պասիվ հայտնաբերում) և համաճարակաբանական ցուցում-

ներով իրականացվող բակային համայցերի ժամանակ (հիվանդ-

ների ակտիվ հայտնաբերում): Մալարիա հիվանդությունը կաս-

կածելի է այն անձանց դեպքում, որոնք համապատասխանում են 

կասկածելի դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը: Բժշկական օգնու-

թյան դիմած անձի դեպքում մալարիա հիվանդություն կասկածելիս 

բուժաշխատողը նրան ուղեգրում է արյան մակաբուծաբանական 

հետազոտման: Մալարիայի կասկածով հիվանդը պարտադիր 

ենթարկվում է արյան լաբորատոր հետազոտության հաստ կաթիլի 

և բարակ քսուքի մեթոդներով, մոլեկուլային ախտորոշմամբ` 

պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի կիրառմամբ կամ արագ 

ախտորոշման իմունաքրոմատոգրաֆիկ թեստի միջոցով: Մալա-

րիայի դեպքերը վաղ հայտնաբերելու նպատակով իրականացվում 

են արյան լաբորատոր հետազոտություններ ներքոհիշյալ անձանց 

շրջանում՝ 

1)  անհայտ ախտորոշմամբ ջերմող հիվանդներ, 

2)  արյան փոխներարկումից հետո երեք ամսվա ընթացքում ջերմող 

հիվանդներ, 

3)  մալարիայի նկատմամբ անապահով տարածաշրջաններից 

վերադարձած անձինք, այդ թվում զորացրվածները, արտասահ-

մանցի ուսանողները, նշված տարածաշրջանները ներառող 
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երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխա-

տակիցները, արտագնա աշխատողները և այլն, 

4)  վերջին երեք տարվա ընթացքում մալարիայով հիվանդացած 

անձինք, 

5)  մաշկի և լորձաթաղանթների անհայտ ծագման դեղնություն, 

լյարդի և փայծաղի մեծացում, սակավարյունություն ունեցող 

հիվանդներ: 

Արյան լաբորատոր հետազոտությունը կատարվում է նույն 

օրվա ընթացքում: Լաբորատորիայում դրական պատրաստուկի 

դեպքում անհապաղ տեղեկացվում է բուժող բժիշկը: Այն անձինք, 

ում շրջանում մալարիայի ախտանշանները շարունակվում են՝ 

անկախ 1-ին լաբորատոր հետազոտության բացասական արդյուն-

քից, ենթարկվում են արյան կրկնակի մակաբուծաբանական հետա-

զոտության: Հետազոտված պատրաստուկները հսկողական հետա-

զոտության են ենթարկվում մալարիայի ախտորոշման հսկողական 

ռեֆերենս լաբորատորիայում:  

Մալարիայով հիվանդները հոսպիտալացվում են կլինիկա-

կան և համաճարակաբանական ցուցումներով:  

Մալարիայով բոլոր հիվանդները, կասկածելիները և մակա-

բուծակիրները հոսպիտալացվում (մեկուսացվում) են ինֆեկցիոն 

հիվանդանոցում կամ բազմապրոֆիլային հիվանդանոցի ինֆեկ-

ցիոն բաժանմունքներում, մալարիայով հիվանդների բուժման 

համար նախատեսված հիվանդասենյակում հիմնական բուժման 

կուրսի ընթացքում (3 օր): Մալարիայով հիվանդներին դուրս են 

գրում լրիվ կլինիկական առողջացումից հետո արմատական 

բուժման կուրսի ավարտից և դուրսգրումից անմիջապես առաջ 

վերցված արյան պատրաստուկների հետազոտության բացասա-

կան արդյունքի դեպքում: Եռօրյա մալարիայի դեպքում արյան 

պատրաստուկների հետազոտությունն իրականացվում է եռակի 
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մինչև քլորոխինով բուժումը սկսելը, բուժման 4-րդ օրը և հիվան-

դանոցից դուրս գրվելուց առաջ: Եռօրյա մալարիայի բուժման 

ամբողջական կուրսի տևողությունը 17 օր է (3+14): Պրիմախինով 

բուժման կուրսի կրճատումը 14 օրից պակաս հանգեցնում է 

մալարիայի ախտադարձների: Պատրաստուկը պետք է ընդունվի 

հիվանդի կողմից բուժաշխատողի ներկայությամբ: Առանձին դեպ-

քերում պրիմախինով արմատական բուժումը կարող է իրակա-

նացվել ամբուլատոր կամ ցերեկային ստացիոնարի պայման-

ներում: 

Մալարիայի առողջացածի (ռեկոնվալեսցենտի) և մալարիա-

յի էնդեմիկ տարածքներից վերադարձածի շարունակական 

հսկողությունն իրականացվում է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

կազմակերպության վարակաբանի (բացակայության դեպքում` 

տեղամասային բժշկի) կողմից 3 տարվա ընթացքում: Յուրա-

քանչյուր տարի՝ եռամսյակը 1 անգամ, կատարվում է մալարիայի 

առողջացածի (ռեկոնվալեսցենտի) և մալարիայի էնդեմիկ տարածք-

ներից վերադարձածի զննում, անհրաժեշտության դեպքում` արյան 

հետազոտություն: Արմատական բուժում չստացած անձինք, այդ 

թվում` հղիները, մինչև 4 տարեկանները և այլն, ենթարկվում են 

ամբուլատոր պայմաններում պրիմախինով 14 օր տևողությամբ 

հակաախտադարձային բուժման: 

Վարակիչ հիվանդանոցների կամ բաժանմունքների՝ մալա-

րիայով հիվանդների բուժման համար նախատեսված հիվանդա-

սենյակների պատուհանները ցանցապատվում են մանրավանդակ 

ցանցով` միջատների թափանցումից խուսափելու համար: Այդ 

հիվանդանոցների կամ բաժանմունքների շրջակայքում (առնվազն 

200 մ շառավղով) առկա տնտեսական նշանակության ջրականգերը 

չորացվում են: Տնտեսական նշանակություն չունեցող ջրականգերի 
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չորացնելն անհնարին լինելու դեպքում մշակվում են նավ-

թամթերքներով:  

 

Արյան դոնորություն իրականացնող կազմակերպություն-

ները կամ դրանց ստորաբաժանումները տիրապետում են մալա-

րիայի էնդեմիկ երկրների ցանկին: Մալարիայի էնդեմիկ տարածք-

ներից ժամանած անձինք և ակտիվ օջախների բնակիչներն արյան 

դոնորություն են իրականացնում ակտիվ օջախներից ժամանելուց 

3 տարի անց: Մալարիայի ակտիվ օջախներում ապրող դոնորներից 

կյանքի ցուցումով արյան փոխներարկումը ու օրգանների և կամ 

հյուսվածքների փոխպատվաստումն իրականացվում է ռեցիպիեն-

տին նախօրոք հակամալարիային բուժում նշանակելուց հետո: 

Բնակչության կողմից մալարիայի կանխարգելիչ միջոցառում-

ներն իրականացնելու և օժանդակությունն ապահովելու նպատա-

կով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմա-

կերպությունների բուժաշխատողների կողմից իրականացվում է` 

1) բնակչության շրջանում մալարիայի ամենավաղ և բնորոշ 

ախտանշանների մասին, ինչպես նաև անմիջապես բժշկական 

օգնության դիմելու անհրաժեշտ գիտելիքների արմատավորում, 

2) բնակչության շրջանում մալարիայի կանխարգելմանն 

ուղղված որոշակի հմտությունների ուսուցանում: 

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմա-

կերպությունների կողմից իրականացվում է մալարիայի կանխար-

գելումը լուսաբանող քարոզչական աշխատանք: 
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Բծավոր տիֆը միայն մարդուն բնորոշ սուր վարակիչ 

հիվանդություն է, որին բնորոշ են ջերմաստիճանի բարձրացումը, 

մաշկային պետեխիալ բնույթի ցանը, մանր անոթների և կենտրո-

նական նյարդային համակարգի ախտահարումները: Ներկայումս 

այն դիտվում է հատուկենտ (սպորադիկ) հիվանդություններով, 

թեթև կլինիկական երևույթներով:  

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք,  

2)  հավանական. կասկածելի դեպք, գումարած 

համաճարակաբանական անամնեզ,  

3)  հաստատված. կասկածելի և հավանական դեպք` լաբորատոր 

հաստատված: 

Այս հիվանդությունը մարդկությանը հայտնի է շատ վաղուց, 

դեռևս մեր թվարկությունից առաջ: Սակայն գիտականորեն առա-

ջին անգամ 16-րդ դարում նկարագրել է Ֆրակաստորոն՝ այն 

անվանելով պետեխիալ ցանային տենդ: Հիվանդության համաճա-

րակային դեպքերը նա նկարագրել է 1525–1530թթ., երբ այն տարած-

ված է եղել ֆրանսիական բանակի զինվորների շրջանում: Չնայած 

դրան՝ մինչև 19-րդ դարը այս հիվանդությունը հաճախ շփոթել են 

այլ ցան առաջացնող ինֆեկցիաների, հատկապես որովայնային 

տիֆի հետ: 

Բծավոր տիֆը՝ որպես ինքնուրույն նոզոլոգիական միավոր, 

բնութագրել են Գերհարդը (1837թ.) և Բոտկինը (1868թ.): 1876թ. 

Մոշուտկովսկին, իսկ երկու տարի հետո Մինխը իրենց վրա խիզա-

խորեն փորձարկելուց հետո ապացուցեցին, որ այս հիվանդության 

հարուցիչները մարդու արյան մեջ են: Հետագայում՝ 1909թ., Շարլ 
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Նիկոլը կապիկների վրա կատարած փորձերից հետո եկավ այն 

եզրակացության, որ հիվանդ մարդուց առողջներին բծավոր տիֆի 

հարուցիչները փոխանցվում են ոջիլների միջոցով: 

Հիվանդության հարուցիչներն ավելի ուշ հայտնաբերել են 

Ռիկկետսը և Ուայլդերը 1909–1910թթ. Մեքսիկայում, 1913-1914թթ. 

Չեխոսլովակիայում՝ Պրովաչեկը, 1916թ.՝ բրազիլիացի գիտնական 

Է. Ռոշա-Լիման: Այս գիտնականների տվյալներն ի մի բերելուց 

հետո հիվանդության հարուցիչները կոչվեցին Ռիկկետսի-Պրո-

վաչեկի (վերջինս փորձերի ժամանակ վարակվեց և մահացավ 

բծավոր տիֆից): Սովորաբար բծավոր տիֆը եղել է պատերազմների 

ուղեկիցը, և պատահել է այնպես, որ այս հիվանդության զոհերն 

ավելի շատ են եղել, քան հրազենային զենքից զոհվածները: Ռուս-

թուրքական պատերազմի ժամանակ (1768–1774թթ.) բծավոր տիֆից 

մահացել է ավելի քան 44000 մարդ, մինչդեռ հրազենից՝ 35000:  

Մի շարք հեղինակների տվյալներով Առաջին համաշխար-

հային պատերազմի ժամանակ բծավոր տիֆով հիվանդացել է մոտ 

30-40 մլն. մարդ:  

Հայաստանում բծավոր տիֆը բարձր հիվանդացություն ու 

մահաբերություն է պատճառել 1915–1920թթ. մասնավորապես 

Արևմտյան Հայաստանից գաղթած բնակչությանը: Յուրաքանչյուր 

100 մարդուց այս հիվանդությամբ տառապում էին 70-ը, որից 30-

40%-ը մահանում էին: Հետագայում Հայաստանում արձանագրվել 

են հիվանդության սպորադիկ դեպքեր, իսկ 1960 թվականից հետո 

բծավոր տիֆը մեր հանրապետությունում վերացվեց, բայց 1995-

1996թթ. Վարդենիսի շրջանում արձանագրվեց հիվանդության 

տեղային բռնկում: 

Բծավոր տիֆը տիպիկ սոցիալական հիվանդություն է: Պա-

տահական չէ, որ այն տարածվում է այն երկրներում, որտեղ 

բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատ է: 

Բծավոր տիֆի համաճարակներ են եղել նաև Երկրորդ հա-

մաշխարհային պատերազմի ժամանակ (Հյուսիսային Աֆրիկա, 
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Իտալիա, Գերմանիա, Ռումինիա, Իրաք, Իրան, Խորհրդային 

Միություն և այլուր):  

1898թ. և 1910թ. Նյու Յորքում Բրիլը հայտնաբերում է բծավոր 

տիֆ հիշեցնող հիվանդություն, որի դեպքում բացակայում են 

փոխանցման գործոնը (ոջիլը) և վարակի աղբյուրը: Հիվանդությունն 

ընթանում է հիմնականում կլինիկական թեթև երևույթներով: 1934թ. 

Գ.Ցինսերը առաջադրում է այն վարկածը, թե նման հիվանդություն 

արձանագրվում է միայն այն անձանց շրջանում, որոնք նախկինում 

հիվանդացել են բծավոր տիֆով: Փաստորեն նա պնդում է բծավոր 

տիֆի դեպքում ախտադարձների առկայության հնարավորու-

թյունը, որոնք օրգանիզմում հիվանդության հարուցիչների ոչ 

ակտիվ վիճակում պահպանվելու և զանազան արտաքին ազդակ-

ներից ակտիվանալու հետևանք են (ավելի հաճախ՝ վիրահատութ-

յուններից հետո)՝ արտահայտվելով որպես Բրիլլի հիվանդություն: 

1955թ. Պրեյսը երկու մահացած մարդկանց դիահերձելուց հետո 

նրանց ավշային հանգույցներում հայտնաբերել է ռիկետսիաներ: 

Այդ մարդիկ բծավոր տիֆով հիվանդացել էին 20 տարի առաջ: Այս 

տեսության կողմնակիցներ կային նաև Ռուսաստանում (Զդրա-

դովսկի, Մոսինգ, Տոկաբևիչ և ուրիշներ): Սակայն այս տեսության 

հակառակորդները պնդում էին, որ բծավոր տիֆի կրկնակի հիվան-

դության դեպքերի առկայությունը պայմանավորված է կրկնավա-

րակումով, այսինքն՝ հիվանդացածների շրջանում երկար տարի-

ների ընթացքում վերանում կամ զգալիորեն նվազում է հետինֆեկ-

ցիոն իմունիտետը, և հարուցիչներով կրկին վարակվելու դեպքում 

առաջանում են հիվանդության նոր դեպքեր (Լ.Գրոմաշևսկի, 

Ա.Ալեքսանյան, Մ.Սոլովյով և ուրիշներ): 

Բծավոր տիֆը տիպիկ անթրոպոնոզ վարակիչ հիվան-

դություն է, որի դեպքում վարակի միակ աղբյուրը հիվանդ մարդիկ 

են: Հիվանդ մարդը վարակի աղբյուր է հիվանդության 20-21 օրերի 

ընթացքում (հիվանդության գաղտնի շրջանի վերջին 2-3 օրերից 
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մինչև ծաղկման շրջանի և տենդի 17-րդ օրը): Հետագա օրերին 

հիվանդի արյան մեջ հարուցիչներ չեն հայտնաբերվում:  

Բծավոր տիֆի փոխանցումն իրականացվում է հագուստի 

ոջիլի՝ Pediculus vestimenti-ի միջոցով: Գլխի՝ Pediculus capitis և 

ցայլքի՝ Pediculus pubis ոջիլների դերը վարակի փոխանցման 

գործում գրեթե աննշան է: Երբ ոջիլը կծում է հիվանդին, հարու-

ցիչներն արյան միջոցով անցնում են փոխանցողի աղիքներ, 

այնտեղից թափանցում են լորձաթաղանթի էպիթելային բջիջների 

մեջ, որտեղ սկսվում է նրանց բազմացումը: Էպիթելային հյուսված-

քի բջիջներն ուռչում են, ապա՝ պատռվում, որից հետո հարուցիչ-

ներն անցնում են աղիքների լուսանցք և ոջիլի արտաթորանքների 

հետ դուրս են գալիս արտաքին աշխարհ: Այս պրոցեսը տևում է 5-6 

օր, որից հետո միայն վարակված ոջիլը կարող է վարակը 

փոխանցել առողջ մարդուն: Արյուն ծծելիս ոջիլը միաժամանակ 

կատարում է կղման ակտ, որի ժամանակ արտազատվում են մեծ 

քանակությամբ ռիկետսիաներ: Ոջիլն արյուն ծծելիս առաջացնում 

է քոր, և մարդը, քորելով ոջիլի կծած մասը, ինքնաբերաբար 

ամբողջականությունը խախտված մաշկով հարուցիչներն անցկաց-

նում է արյան հուն: Վարակված ոջիլը վարակը կարող է փոխանցել 

իր ամբողջ կյանքի ընթացքում (45-46 օր): Ոջիլի օրգանիզմում 

հիվանդության հարուցիչները տեղակայվում են միայն աղիքնե-

րում: Այսպիսով, բծավոր տիֆի դեպքում փոխանցման միակ 

բնական գործոնը վարակված ոջիլներն են: 

Հիվանդության հարուցիչները մարդու արյան մեջ ընկնելուց 

հետո թափանցում են արյունատար անոթների էնդոթելի մեջ, 

որտեղ բազմանալով առաջացնում են էնդոտոքսին, որն ազդում է 

անոթների էնդոթելային հյուսվածքի վրա: Սկզբում հյուսվածքն 

ուռչում է, ապա ենթարկվում է դեսկվամացիայի, և դիտվում են 

քայքայման երևույթներ: Հետագայում՝ հյուսվածքի քայքայման 
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ժամանակ, հարուցիչները նորից մտնում են արյան մեջ՝ առա-

ջացնելով նորանոր ախտահարումներ և տոքսինեմիա: Անոթների 

էնդոթելերը դեստրուկտիվ փոփոխությունների հետևանքով 

կորցնում են իրենց նորմալ ֆիզիոլոգիական ֆունկցիան, ի հայտ են 

գալիս մանր թրոմբներ, սպեցիֆիկ գրանուլոմաներ՝ օրգանիզմի 

մանրագույն անոթներում առաջացնելով զանազան ախտաբա-

նական երևույթներ՝ պայմանավորված նրանց տեղակայմամբ: 

Տոքսինեմիայի պատճառով մաշկի վրա առաջանում է պետեխիալ 

ցանավորում: Բծավոր տիֆին բնորոշ են բավականին ծանր բար-

դություններ (էնցեֆալիտ, սիրտ-անոթային համակարգի խիստ 

անբավարարություն, նեֆրիտներ, միոկարդիտներ և այլն), որոնք 

զգալիորեն բարձրացնում են մահաբերությունն այս հիվան-

դությունից: 

Հիվանդության գաղտնի շրջանը 5-25 օր է, իսկ ավելի հաճախ 

այն տևում է 10-12 օր:  

Հիվանդության բուն կլինիկական ընթացքը 12-14 օր է 

(առանց բարդությունների): Հիվանդությանը բնորոշ է փոփոխական 

սկիզբ` հանկարծակի, սարսուռով, թուլությամբ, գլխացավով, 

ախորժակի անկմամբ, ջերմության բարձրացումով: Այս երևույթ-

ները զարգանում են 2-3 օրվա ընթացքում: Հիվանդության 4-5-րդ 

օրը մարմնի վրա ի հայտ է գալիս վարդագույն բծավոր ցան (բա-

ցառությամբ դեմքի, ափերի շրջանի), լինում են լեզվի դող, ուժեղ 

գլխացավ, անքնություն, զառանցանք, մենինգիզմի երևույթներ: 

Շճաբանական հետազոտությամբ՝ ագլյուտինացիայի ռեակ-

ցիայի միջոցով հիվանդի արյան շիճուկում հայտնաբերվում են 

ռիկետսիաներին յուրահատուկ հակամարմիններ (դրական են 

1:160 և ավելի նոսրացումները):  

Շճաբանական զգայուն ռեակցիաներն են՝ 
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1) ռիկետսիաների ագլյուտինացիայի ռեակցիան, 

2) կոմպլիմենտի կապման ռեակցիան /1:160 և բարձր/, 

3) անուղղակի հեմագլյուտինացիայի ռեակցիան /1:1000 և բարձր/: 

Բրիլի հիվանդության դեպքում հիվանդության առաջին 

օրերից տեղեկատվական է կոմպլիմենտի կապման ռեակցիան 

/1:10240 և բարձր տիտրով/: 

Սեզոնայնությունը  

Այս հիվանդությանը բնորոշ է բավականին լավ արտա-

հայտված սեզոնայնություն, որը հիմնականում համընկնում է 

տարվա ցուրտ եղանակներին (հունվար-ապրիլ):  

Այս հիվանդության նկատմամբ մարդկանց ընկալունակու-

թյունը բավականին բարձր է: Հիվանդությամբ ավելի հաճախ 

վարակվում են տրանսպորտի, բաղնիքների, լվացքատների աշխա-

տակիցները, բուժաշխատողները:  

Հիվանդանալուց հետո մարդիկ ձեռք են բերում բավականին 

կայուն իմունիտետ: Հիվանդության կրկնակի դեպքերը հազվադեպ 

են: Բծավոր տիֆի նկատմամբ իմունիտետը սկսվում է դեռևս հի-

վանդի ջերմի (ոչ ստերիլ անընկալություն) շրջանից, իսկ հետա-

գայում այն վերածվում է կայուն իմունիտետի (ստերիլ իմունիտետ): 

Հիվանդությունն ախտորոշելուց հետո հիվանդին անմի-

ջապես մեկուսացնում են: Հիվանդանոցում մեկուսացնելուց առաջ 

հիվանդները պարտադիր ենթարկվում են սանիտարական 

մշակման: Այս միջոցառման ժամանակ միջատասպան նյութերի 

միջոցով մշակում են հիվանդի մարմնի մազոտ մասերը, սպիտակե-

ղենը և վերնահագուստը ենթարկում են խցիկային ախտահանման 

(տաք, չոր օդով աշխատող ոջլասպան խցիկում): Հիվանդանոցում 

ամենայն խստությամբ անհրաժեշտ է պահպանել սանիտարա-

հակահամաճարակային ռեժիմը: Հաճախ անհրաժեշտ է ստուգել 

հիվանդների վրա ոջիլի առկայությունը (մազոտ մասերում և 
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սպիտակեղենի վրա) և հայտնաբերելու դեպքում անցկացնել 

միջոցառումներ՝ դրանք վերացնելու ուղղությամբ: Հիվանդներին 

հիվանդանոցից դուրս են գրում միայն նորմալ ջերմության 12-րդ 

օրը լրանալուց հետո:  

Հիվանդին մեկուսացնելուց հետո բնակարանում անմիջա-

պես կատարվում է համաճարակաբանական հետազոտություն՝ 

վարակի աղբյուրը և փոխանցման մեխանիզմը հայտնաբերելու և 

պայքարի միջոցառումները կազմակերպելու նպատակով: Հայտնա-

բերում են հիվանդի հետ շփման մեջ եղած անձանց (կոնտակ-

տավորներին), նրանց ենթարկում են սանիտարական մշակման: 

Բնակարանը մշակում են միջատասպան, ախտահանիչ նյութերով, 

իսկ կոնտակտավորների սպիտակեղենը և անկողնային պարագա-

ները ոջլասպան խցիկում ենթակվում են դեզինսեկցիայի: Օջախում 

սահմանվում է բժշկական հսկողություն 25 օր ժամանակով, որի 

ընթացքում պարբերաբար ստուգվում է կոնտակտավորների ջեր-

մությունը և ոջիլի առկայությունը: Վերջինս հայտնաբերելիս 

բնակարանը կրկնակի սանիտարական մշակման է ենթարկվում, 

իսկ ջերմություն ունեցող կոնտակտավորները հիվանդանոցային 

պայմաններում մեկուսացվում են: 

Համաճարակաբանական ցուցում լինելու դեպքում իրակա-

նացվում են պատվաստումներ:  
 

 

Այս անվան տակ միավորված են երկու առանձին հիվան-

դություններ՝ համաճարակային ոջլային հետադարձ տիֆը և 

էնդեմիկ տզային հետադարձ տիֆը: Սրանք սուր վարակիչ հիվան-

դություններ են, որոնք ընթանում են տենդային նոպաներով և 

միջնոպայական դադարներով: Երկու դեպքում էլ հիվանդության 

հարուցիչները սպիրոխետներն են:  
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Այլ կերպ այս հիվանդությունը կոչվում է համաճարակային 

ոջլային հետադարձ տիֆ կամ կոսմոպոլիտ հետադարձ տիֆ:  

Հիվանդության հարուցիչները պատկանում են են Spirochae-

taceae ընտանիքին, Borrellia դասին, Borrellia recurentis տեսակին: 

Հարուցիչը կոչվում է Spirocheta Borrellia recurrentis Obermeier (1868): 

Այս հիվանդության ամենահին օջախն Աֆրիկան է, որտեղից 

այն տարածվել է տարբեր մայրցամաքներ: 1921թ. խոշոր համա-

ճարակ է արձանագրվել Եգիպտոսում, որն ընդգրկել է ազգաբնակ-

չության գրեթե 40%-ը: Հայաստանում ոջլային հետադարձ տիֆի 

համաճարակ արձանագրվել է 1918–1920թթ., հատկապես գաղթա-

կանների շրջանում: Սկսած 1925-ից այս հիվանդությունը Հայաս-

տանում վերանում է, սակայն 1946թ. Իրանից հայրենիք ներգաղ-

թածների շրջանում արձանագրվում է շուրջ 107 դեպք: Շնորհիվ 

ձեռնարկված միջոցառումների՝ այն վերանում է (Ա.Ալեքսանյան, 

1962), և մինչև օրս այս հիվանդության դեպքեր մեր երկրում չեն 

արձանագրվել:  

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ միայն հիվանդ մարդն է:  

Ինչպես ցույց է տալիս այս հիվանդության անվանումը, 

փոխանցումն իրականացվում է ոջիլների միջոցով: Առաջնային 

նշանակություն ունի հագուստի ոջիլը, սակայն չի բացառվում 

հիվանդության փոխանցումը նաև գլխի ոջիլի միջոցով: Առաջին 

անգամ փոխանցման այս մեխանիզմի մասին կարծիք է հայտնել 

Մինխը (1874թ.), իսկ հետագայում՝ Շ.Նիկոլը: Վարակված մարդու 

արյունը ծծելու ժամանակ հիվանդության հարուցիչները անցնում 

են ոջիլի աղիքներ: Դրոնց որոշ մասն այդտեղ ոչնչանում է 

անբարենպաստ պայմանների պատճառով, իսկ մնացածն անցնում 
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է ոջիլի օրգանիզմի խոռոչները և բազմանում: Արյունը ծծելուց 6-7 

օր հետո հիվանդության հարուցիչները տեղակայվում են ոջիլի 

գրեթե բոլոր խոռոչներում (լակունար համակարգում) բացառու-

թյամբ աղիքների և թքագեղձերի: Այս իսկ պատճառով ոջիլի կծելու 

ժամանակ մարդը չի վարակվում: Մարդը վարակվում է այն 

ժամանակ, երբ քորում է կծած, մաշկի ամբողջականությունը 

խախտված մասը՝ պատահաբար ճզմելով ոջիլին: Դրա հետևանքով 

խախտվում է ոջիլի ամբողջականությունը, հատկապես խիտի-

նային ծածկույթը, այնտեղից դուրս է գալիս հեմոլիմֆան (որի մեջ են 

սպիրոխետաները), այն թափվում է կծած տեղի մեջ, անցնում 

մարդու օրգանիզմ՝ վարակելով նրան ոջլային հետադարձ տիֆով:  

Այսպիսով, ոջլային հետադարձ տիֆի փոխանցման մեխա-

նիզմն ավելի բարդ ու դժվար է, քան բծավոր տիֆինը:  

Այս հիվանդության սեզոնայնությունը նույնն է, ինչ բծավոր 

տիֆի դեպքում: Հիվանդությամբ ավելի հաճախ հիվանդանում են 

տրանսպորտի, լվացքատների, վարսավիրանոցների, բաղնիքների 

աշխատողները: Ավելի սակավ, քան բծավոր տիֆի դեպքում, 

հիվանդանում են բուժաշխատողները: 

Հիվանդության գաղտնի շրջանից (5-14 օր) հետո վարակ-

վածների շրջանում բարձրանում է ջերմությունը (6-8 օր), առաջա-

նում է տիֆոիդ վիճակ: Նման նոպայի ժամանակ հիվանդների 

արյան մեջ հարուցիչները հասնում են առավելագույն քանակու-

թյան, և այդ ժամանակ արյան քննությունը մեծ մասամբ տալիս է 

դրական պատասխան (քսուքի պատրաստումից հետո ներկում են 

ըստ Գիմզայի և հայտնաբերում են սպիրոխետները): Ջերմային 

նոպաներն անցնելուց հետո սկսվում է ջերմադադարի շրջանը, որը 

տևում է գրեթե նույնքան, ինչքան ջերմային նոպան: Հիվանդներն 

իրենց համեմատաբար լավ են զգում, սակայն նկատվում են 

ադինամիայի երևույթներ: Ապա հիվանդի ջերմությունը նորից 

բարձրանում է, որն այս անգամ տևում է ավելի քիչ՝ 4-5 օր, 
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այնուհետև նորից սկսվում է ջերմադադարի շրջանը, այս անգամ 

ավելի երկար, քան առաջինը: Հետագայում նոպաների շրջանն 

աստիճանաբար կրճատվում է, և, ընդհակառակը, ջերմադադարը 

երկարում է: Այսպիսի ջերմային նոպաները և ջերմադադարները 

կարող են տևել մինչև 20 օր, եթե հիվանդն անհրաժեշտ բուժում չի 

ստանում: Բացի ծայարամասային արյունից, սպիրոխետները 

տեղակայվում են զանազան օրգաններում՝ փայծաղում, գանգուղե-

ղում, լյարդում, սակայն այս հանգամանքը համաճարակաբանա-

կան նշանակություն չունի: Ջերմադադարի ժամանակ հիվան-

դության հարուցիչներ արյան մեջ սովորաբար չեն հայտնաբերվում, 

ուստի և այս ժամանակամիջոցը չունի համաճարակաբանական 

նշանակություն: Մարդկանց շրջանում, հատկապես այս հիվան-

դության նկատմամբ անապահով վայրերում կարող են հազվադեպ 

արձանագրվել վարակակրության դեպքեր: Սպիրոխետները, 

հիվանդի օրգանիզմում տեղավորվելով, ախտահարում են մի շարք 

օրգանների ռետիկուլոէնդոթելային բջիջները, բազմանում են 

այնտեղ, որից հետո հաղթահարելով ռետիկուլոէնդոթելային 

պատնեշը՝ դուրս են գալիս այդ հյուսվածքից դեպի ծայարամա-

սային արյուն, որտեղ դրանց որոշ մասը ոչնչանում է՝ արտազա-

տելով էնդոտոքսին: Վերջինիս պատճառով հիվանդների շրջանում 

առաջանում են դող, գլխացավ, մկանային ցավեր, փսխում, զանա-

զան նյարադաբանական երևույթներ, բարձրանում է ջերմությունը: 

Կասկածելի հիվանդների մատից անհրաժեշտ է ախտո-

րոշելու նպատակով վերցնել արյուն, պատրաստել հաստ կաթիլ 

կամ քսուք, ներկել ըստ Գիմզայի, սպիրոխետներ հայտնաբերելու 

նպատակով դիտել մանրադիտակով: 

Պայքարի և կանխարգելման միջոցառումները գրեթե նման 

են բծավոր տիֆի դեպքում ձեռնարկվող հակահամաճարակային 

միջոցառումներին: Հիվանդին հայտնաբերելուց հետո անմիջապես 
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հոսպիտալացնում են, և կատարվում է օջախի սանիտարական 

մշակում: Հիվանդին ստացիոնարից կարելի է դուրս գրել միայն 

նորմալ ջերմաստիճանի 21-րդ օրը: 

Կոնտակտավորներին ենթարկում են միաժամանակյա 

սանիտարական մշակման, որի նպատակն է ոջլազերծել նրանց: 

Կոնտակտավորների նկատմամբ սահմանվում է հսկողություն այս 

հիվանդության առավելագույն գաղտնի շրջանի չափով: Օջախը 

ենթարկվում է դեզինֆեկցիայի, և հսկողություն է սահմանվում 2 

ամիս տևողությամբ, ամեն օր 2 անգամ չափվում է կոնտակտա-

վորների ջերմությունը, կատարվում է հետազոտություն՝ ոջլոտու-

թյունը հայտնաբերելու ուղղությամբ:  

Այս հիվանդությանը յուրահատուկ է բնական օջախայ-

նությունը, զոոնոզ է, հիվանդության հարուցիչները սպիրոխետներն 

են, իսկ փոխանցողները՝ Ornithodorus ցեղին պատկանող տզերը: 

Ինչպես ոջլային հետադարձ տիֆի, այնպես էլ այս հիվանդության 

դեպքում կլինիկան ընթանում է ջերմային նոպաներով և ջերմադա-

դարներով, միայն այն տարբերությամբ, որ տզային հետադարձ 

տիֆի դեպքում այն ունի անկանոն բնույթ:  

Հիվանդության հարուցիչները՝ սպիրոխետները, պատկա-

նում են Borrelia ցեղին: Այս սպիրոխետները մեծ մասամբ ստացել են 

այն վայրի անունը, որտեղ հայտնաբերվել են (B.berbera, B.hispanica, 

B.persica, B.armenica և այլն): Սպիրոխետներին իրենց կառուցված-

քային յուրահատկություններով շատ դժվար է միմյանցից տար-

բերել, ուստի հաճախ անդրադառնում են համաճարակաբանական 

անամնեստիկ տվյալներին, անտիգենային առանձնահատկություն-

ներին, լաբորատոր կենդանիների վրա նրանց ախտածնությունը 
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որոշող փորձերին (ծովախոզուկներն ընկալունակ են Օբերմեյերի 

սպիրոխետների նկատմամբ):  

Այս հիվանդության մասին առաջին գիտական հաղորդումը 

պատկանում է անգլիացի ճանապարհորդ Լիվինգստոնին, որը 

Աֆրիկայում 1857թ. արձանագրել է տնային տզերի խայթոցից 

առաջացող ջերմով հիվանդության դեպքեր: 1904թ. Ռոսսին և 

Միլինին հաջողվեց ջերմող հիվանդների արյունից անջատել 

հարուցիչները՝ սպիրոխետները: Մեկ տարի հետո Դալթոնը և Տոդգը 

փորձերով ապացուցեցին այս հիվանդության հարուցիչների 

փոխանցումը մարդկանց Ornithodorus moubata տզի միջոցով: 

Նրանք միաժամանակ հնարավոր համարեցին հարուցիչների փո-

խանցումը տզերի միջոցով իրենց իսկ սերունդներին (տրանսօվա-

րիալ փոխանցում): 

Հայաստանում այս հիվանդությունն առաջին անգամ հայտ-

նաբերվել է 1924թ. Ա.Իսահակյանի կողմից Էջմիածնի շրջանում: 

Հետագայում մի շարք գիտնականների կողմից այս հիվանդության 

դեպքեր են հայտնաբերվել նաև այլ շրջաններում ու բնակավայ-

րերում (Հ.Ազիզյան, 1950թ. Երևանում, Ս.Մկրտչյան, 1949թ. Նոյեմ-

բերյանում, Խ.Չուբարյան, 1951թ. Արտաշատում, Կ.Դեղձունյան, 

1951թ. Էջմիածնի շրջանում): Բոլոր ուսումնասիրություններն ի մի 

բերելով՝ 1972թ. Կ.Դեղձունյանը կազմել է Հայաստանում տզային 

հետադարձ տիֆի տարածվածության աշխարհագրական քար-

տեզը, որում բացի բնական օջախներից, նշված են նաև այս 

օջախներում հիվանդությունը տարածող տզերի տեսակները, 

բնության մեջ այս հիվանդությունը կրող կենդանիները (հիմնակա-

նում կրծողներ) և տզային հետադարձ տիֆի այլ յուրահատկութ-

յուններ: 

Այս հիվանդությունը հիմնականում տարածված է հանրա-

պետության հարթավայրային գոտում (Արարատյան դաշտավայր), 

սակայն եզակի օջախներ են հայտնաբերվել նաև նախալեռնային 
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գոտու բնակավայրերում՝ Թալինում, Անիում, Գորիսում, Սիսիա-

նում, Աբովյանում, Աշտարակում, ինչպես նաև Ղափանի, Նոյեմբեր-

յանի ցածրադիր գոտիներում: Նախկին ԽՍՀՄ տարածքում այս 

հիվանդությունն արձանագրվել է Անդրկովկասում, Միջին Ասիա-

յում: 

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ կրծողներն են՝ ավազամկները, 

առնետները, տնային մկները, ինչպես նաև ոզնիները, շնագայլերը, 

աղվեսները և այլ կենդանիներ:  

Հիվանդ մարդը՝ որպես վարակի աղբյուր, էական դեր չունի, 

քանի որ հիվանդանալուց հետո նա բնական օջախից փոխադրվում 

է ստացիոնար կամ տուն, որտեղ բացակայում է փոխանցման 

գործոնը: Վարակակրություն այս հիվանդության դեպքում չի 

արձանագրվում: 

ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆ իրագործվում է Ornithodorus 

տզերի միջոցով, որոնք վարակվում են սպիրոխետներով վարակ-

ված կրծողների արյունով սնվելիս: Հայաստանում տզային հե-

տադարձ տիֆը փոխանցում են Ornithodorus verrucosus, Or. 

alactagalis, Or. lahwrensis, Or. tulaje տզերը, իսկ ընդհանրապես 

կարևոր դեր ունեն Or.papillipes, Or.tartakovskyi տեսակները: 

Վարակված տզերի օրգանիզմում սպիրոխետները սկզբնական 

շրջանում տեղակայվում են նրանց ստամոքսում, ապա կլանվելով 

մակրոֆագերով՝ կենտրոնանում են նրանց ձվարաններում, 

թքագեղձերում: Տզերը սպիրոխետները կարող են իրենց 

օրգանիզմում պահպանել և փոխանցել կենդանիներին 10 տարի և 

ավելի ժամանակամիջոցում: Նրանք կարող են տրանսօվարիալ 

ճանապարհով վարակը փոխանցել նաև իրենց սերունդներին: Այս 

հանգամանքը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն վարակը 

փոխանցելու տեսակետից, այլև այն առումով, որ տզերը բնության 

պայմաններում սպիրոխետների շտեմարան են:  
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Հիվանդության գաղտնի շրջանից հետո, որը սովորաբար 6-8 

օր է, ի հայտ են գալիս հիվանդության նշանները՝ հանկարծակի դող, 

ջերմաստիճանի բարձրացում (2-3 օր), հետո ջերմադադար, որը 

տևում է 6-8 օր, ապա՝ դարձյալ ջերմաստիճանի բարձրացում և 

դարձյալ ջերմադադարներ: Նոպաները կարող են կրկնվել 8-15 

անգամ: Հիվանդությունը տևում է մի քանի ամիս, և միշտ ելքը 

բարենպաստ է: 

Լաբորատոր ախտորոշման համար մատից արյուն են 

վերցնում, պատրաստում են քսուք կամ հաստ կաթիլ, ներկում են 

Գիմզա-Ռոմանովսկու ներկով, հայտնաբերում են սպիրոխետներ: 

Ավելի մեծ հավանականություն ունի հարուցիչների հայտնաբե-

րումը նոպայի ժամանակ, թեպետ սպիրոխետներ կարելի է 

հայտնաբերել նաև ջերմադադարի ժամանակ (ի տարբերություն 

ոջլային հետադարձ տիֆի):  

Հիվանդության սեզոնայնությունը ամռան, աշնան ամիս-

ներն են: 

Մարդկանց ընկալունակությունը այս հիվանդության նկատ-

մամբ բավականին բարձր է, սակայն նույնը չի կարելի ասել 

հետինֆեկցիոն իմունիտետի մասին: Առողջանալուց հետո մարդը 

ձեռք է բերում իմունիտետ միայն տվյալ հարուցիչի նկատմամբ, 

խաչաձև իմունիտետ գոյություն չունի, որի պատճառով մարդը 

կարող է մի քանի անգամ հիվանդանալ տզային հետադարձ տիֆով:  

Հիվանդ մարդու նկատմամբ տարվող միջոցառումներն 

ունեն զուտ բուժական նշանակություն, քանի որ, ինչպես նշվել է 

վերևում, հիվանդ մարդը որպես վարակի աղբյուր դեր չունի:  
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Բնական օջախներում կրծողների դեմ անհրաժեշտ են 

դեռատիզացիոն միջոցառումներ: Հիմնական միջոցառումները 

կատարվում են փոխանցման գործոնի դեմ: 

Կանխարգելման միջոցառումների հիմնական նպատակը 

մարդկանց պաշտպանելն է տզերի հարձակումից: Առաջարկվում է 

տզային հետադարձ տիֆի նկատմամբ անապահով վայրերը 

չդարձնել հանգստյան գոտիներ: Այս վայրերում լինելիս կարելի է 

օգտագործել տզերին խրտնեցնող միջոցներ: Այդ միջոցներով 

մշակում են մարմնի բաց մասերը, որից հետո տզերը չեն մոտենում: 

Բնության մեջ կրծողների դեմ պայքարելիս անհրաժեշտ է 

միաժամանակ նրանց բները մշակել միջատասպան միջոցներով: 
 

Սուր վարակիչ հիվանդություն է՝ արտահայտված ծանր 

տոքսիկոզով, մաշկի, ավշային հանգույցների, թոքերի և այլ օրգան-

ների ախտահարմամբ: 

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. կլինիկական բնորոշմանը համապատաս-

խանող դեպք, սակայն հետազոտվող նյութում (բուբոնի պունկ-

տատում, խորխում, հյուսվածքներում, արյան մեջ) չեն հայտնա-

բերվել գրամբացասական, երկբևեռ կոկաբացիլներ,  

2) հավանական. կասկածելի դեպք գումարած Յերսինիա 

պեստիսի (Y. Pestis) հայտնաբերում ախտաբանական նմուշում, 

կամ պասիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայի ժամանակ Յերսի-

նիա պեստիսի Ֆ1 անտիգենի սպեցիֆիկ հակամարմինների տիտրը 

մեծ է կամ հավասար է 1:10, կամ առկա է համաճարակաբանական 

կապ լաբորատոր հաստատված դեպքի հետ,  

3) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի 

կամ հավանական դեպք: 
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Ժանտախտը մարդու ամենահին հիվանդություններից մեկն 

է: Առաջին տեղեկություններն այս հիվանդության մասին պատ-

կանում են Ռուֆա Եփեսացուն, որի վկայությամբ մ.թ.ա. 3-րդ 

դարում ներկայիս Լիբիայի, Սիրիայի և Եգիպտոսի տարածքներում 

բռնկված համաճարակից միլիոնավոր մարդիկ են մահացել: 

Ժանտախտի առաջին պանդեմիան, որը հայտնի է «Հուստինյանոսի 

ժանտախտ» անունով, արձանագրվել է մ.թ.ա. VI դարում, սկսվել է 

Եգիպտոսից, ապա ընդգրկել է ամբողջ Բյուզանդական կայսրու-

թյունը՝ պատճառելով մոտ 100 մլն. զոհ: XIV դարում արձանագրվել 

է ժանտախտի երկրորդ պանդեմիան՝ «Սև մահ» անունով. սկսվելով 

Ասիա մայրցամաքից՝ այն անցել է ամբողջ Եվրոպան՝ խլելով մոտ 

50 մլն. կյանք: Այս պանդեմիայի ժամանակ առաջին անգամ Վենե-

տիկում կիրառվել է կարանտինային ծառայություն: Երրորդ պան-

դեմիան 1894-ին արձանագրվել է Հոնգ-Կոնգում, որտեղից հիվան-

դությունը տարածվել է Չինաստան, Հնդկաստան, Ճապոնիա, հետո՝ 

Եվրոպա, Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկա՝ խլելով միլիոնա-

վոր կյանքեր: XX դարի սկզբներին արձանագրվել է թոքային 

ժանտախտ Մոնղոլիայում, որը տարածվել է Ռուսաս-տանում, 

Չինաստանում, իսկ հետո նաև այլ երկրներում: Վերը նշված պան-

դեմիաներից զերծ չի մնացել նաև Հայաստանը: 350-354թթ. ժան-

տախտի բռնկում է արձանագրվել Արարատ լեռան հարավ-

արևմտյան մասում, որին զոհ է գնացել նորակառույց Արշակավան 

քաղաքի գրեթե ողջ բնակչությունը:  

Արշակ Երկրորդի օրոք արձանագրվել է երկրորդ բռնկումը 

Արտագերս ամրոցում: 1814թ. այս հիվանդության մեծ բռնկում է 

գրանցվել Լոռու պղնձաձուլական գործարանի՝ Թուրքիայից եկած 

հույն բանվորների շրջանում: 1828–1830թթ., ինչպես նաև 1838–

1843թթ. Անդրկովկասը ժանտախտի տեսակետից եղել է անա-

պահով տարածք: Պարբերաբար բռնկումներ են արձանագրվել 

զանազան վայրերում, այդ թվում նաև Հայաստանում: Հայաստանի 
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Հանրապետության տարածքում գործում է ժանտախտի 2 բնական 

օջախ` ժանտախտի անդրկովկասյան բարձրլեռնային (ԱԲԼՕ) և 

մերձարաքսյան բնական օջախները (ՄԱՕ), որոնք զբաղեցնում են 

հանրապետության տարածքի ավելի քան 75%-ը: Անդրկովկասյան 

բարձրլեռնային օջախի ժանտախտի հիմնական կրողն է սովո-

րական դաշտամուկը, փոխանցողը` կրծողներին յուրահատուկ 

լվերը, իսկ հարուցիչը պատկանում է առանձնահատուկ դաշ-

տամկնային տարատեսակին: Մերձարաքսյան օջախի մի մասը 

Նախիջևանի տարածքում է, իսկ Հայաստանում նրա հյուսիսային և 

հյուսիսարևմտյան հատվածն է: Այստեղ ժանտախտի հարուցչի 

կրողներն են Վինոգրադովի և պարսկական ավազամկները, փո-

խանցողները` դրանց յուրահատուկ լվերը, իսկ հարուցիչը պատ-

կանում է ավազամկնային տարատեսակին: Օջախի ընդհանուր 

ֆիզիկական մակերեսը 460000 հա է (4600 քառ.կմ): 

1877-ից հետո մինչև օրս Հայսատանում ժանտախտ չի ար-

ձանագրվել՝ չհաշված հիվանդության մեկ դեպքը Սիսիանի 

շրջանում (1970թ.): Չնայած այս փաստին՝ Հայասատանի տարած-

քում պահպանվել են այս հիվանդության բնական օջախները 

Աշոցքի, Սպիտակի, Սիսիանի, Գորիսի, Գուգարքի շրջաններում, 

որոնք պարբերաբար ստուգվում և հսկողության տակ են Հիվան-

դությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի 

(ՀՎԿԱԿ) կողմից: 

Վերջին շրջանի զարգացումներից հարկ է նշել 2017թ. 

Մադագասկարում գրանցված ժանտախտի 2348 դեպքը՝ ներառելով 

1791 թոքային ձևերը, որոնցից 22%-ը հաստատված է, նշված 

ցուցանիշից գրանցվել է 202 մահ:  

Հարուցիչը՝ Yersinia pestis, պատկանում է Enterobacteriaceae 

ընտանիքին, Yersinia ցեղին, գրամբացասական, սպոր չառաջաց-

նող, անշարժ մանրէ է: Ունակ է առաջացնելու պատիճ և ֆակուլ-

տատիվ անաերոբ է: Ժանտախտի մանրէն պարունակում է մոտ 30 
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հակածնային բաղադրիչ, սակայն տեսակայուրահատուկ են 

պատիճային հակածինը (FI), «մկանային» տոքսինը, պեստիցին I և 

Fc հակածինները: Հարուցիչը կայուն է արտաքին միջավայրում. 

բուբոնի թարախում կարող է պահպանվել մինչև մեկ ամիս, հողում՝ 

մինչև յոթ ամիս, դիակում՝ մինչև երկու ամիս, լավ է տանում 

սառեցումը: Ախտահանիչների ազդեցությամբ արագ ոչնչանում է:  

Հարուցչի դասակարգման հիմքում առկա են նաև նրա 

կենսաքիմիական հատկությունները, մասնավորապես գլիցերինի 

ֆերմենտացիան, ըստ որի՝ հարուցիչը լինում է գլիցերինդրական և 

գլիցերինբացասական: Շտամները, որոնք չեն ֆերմենտացնում 

գլիցերինը, կոչվում են «օվկիանոսային» և անջատվում են հիմ-

նականում նավահանգիստներ ունեցող քաղաքների առնետներից, 

իսկ գլիցերին ֆերմենտացնողները կոչվում են «մայրցամաքային» և 

անջատվում են վայրի կրծողներից: Ունենալով բարձր ախ-

տածնություն՝ հարուցիչը կարող է օգտագործվել կենսաբանական 

զենք պատրաստելու համար:  

Yersinia pestis-ը Խոտենգերի ագարի վրա աճեցնելիս 

ստացվում են R և S ձևերի գաղութներ: R գաղութները հիմնականում 

պատկանում են վիրուլենտ շտամներին, իսկ S գաղութն՝ ավիրու-

լենտ շտամներին և բնության մեջ չեն հանդիպում:  

Վարակի աղբյուրը մոտ 200 տեսակի կրծողներ են (գետ-

նասկյուռներ, ավազամկներ, սև և գորշ առնետներ, տնային մկներ, 

գորշ համստերներ, հասարակ դաշտամկներ և այլն): Այս կրծող-

ները բարձր ընկալունակություն և նույնքան բարձր զգայունություն 

ունեն ժանտախտի հարուցիչների նկատմամբ: Ընտանի կենդա-

նիներից ուղտերը, կատուները նույնպես ունեն որոշակի համա-

ճարակաբանական նշանակություն ժանտախտի վարակի աղբյուրի 

տեսակետից: Հարուցիչը կարող է բնական օջախներից փոխանցվել 

սինանթրոպ կենդանիներին (մկներ, առնետներ)՝ էպիզոոտիաներ 

առաջացնելով նրանց շրջանում: Ժանտախտի բնական օջախները 
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տարածված են աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում՝ Մոն-

ղոլիայում, Մանջուրիայում, Հարավային Չինաստանում, Տիբեթում, 

Հնդկաստանում, Միջին Ասիայում, Փոքր Ասիայում, Իրանում, 

Թուրքիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Իրա-

քում, Կենտրոնական Կովկասում, Աֆրիկայում, Մադագասկարում, 

Հյուսիսային Ամերիկայում, Արգենտինայում, Բրազիլայում, 

Պերուում: Բնական օջախներում, որտեղ վարակը փոխանցվում է 

տրանսմիսիվ մեխանիզմով, հիվանդության սեզոնայնություն 

արձանագրվում է ամռան, աշնան ամիսներին, իսկ հիվանդության 

շտեմարան եղող այն կրծողների շրջանում, որոնք ձմռան ամիս-

ներին քուն են մտնում, հիվանդության դեպքերը հիմնականում 

արձանագրվում են գարնան ամիսներին: 

Փոխանցման հիմնական մեխանիզմը տրանսմիսիվն է: 

Հիվանդության հարուցիչները փոխանցվում են վարակված կրծող-

ների վրա ապրող էկտոմակաբույծների, հատկապես լվերի միջո-

ցով: Հիվանդությունը տարածելու տեսակետից վտանգավոր են այն 

լվերը, որոնց մարդիկ շփվում են տանը և դաշտում: Դրանք 

մարդկանց և առնետների լվերն են՝ Pulex irritans, Xenopsylla Cheopis, 

Ceratophyllus fasciatus: Լվերը հիվանդ (վարակված) կենդանիներից 

ծծած արյան հետ իրենց օրգանիզմ են ներմուծում նաև ժանտախտի 

հարուցիչները: Վերջիններս բազմանում են լվի ստամոքսաղիքային 

համակարգում այն աստիճանի, որ խցանում են ստամոքսի 

էպիգաստրալ մասը: Երբ այդպիսի լուն փորձում է նորից արյուն 

ծծել, ապա արտափսխում է խցանը, որը լի է ժանտախտի հարու-

ցիչներով: Խցանի առաջացման տևողությունը տատանվում է 1,5 

օրից մինչև 7 ամիս: Լվերը խայթելու դեպքում կարող են փոխանցել 

25000-100000 մանրէ: Վերջիններս կծած տեղից թափանցում են 

օրգանիզմ, վարակում այն և առաջացնում գեղձուռուցքային (բուբո-

նային) ժանտախտ: Մարդը ժանտախտով կարող է վարակվել նաև 

հիվանդ կենդանիների հետ շփվելիս (կոնտակտային մեխանիզ-
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մով), որսի միսը մշակելիս, կրծողների կեղտոտած սննդամթերքը, 

որոշ կրծողների վարակված միսն օգտագործելիս (սննդային ուղի): 

Ժանտախտի թոքային ձևի դեպքում առողջ մարդը հիվանդից 

վարակվում է օդակաթիլային մեխանիզմով, օդափոշային ուղիով: 

Մարդը կարող է դառնալ վարակի աղբյուր և ունենալ 

համաճարակաբանական նշանակություն միայն օրգանիզմում 

հարուցչի տեղակայումը և փոխանցման մեխանիզմը փոփոխվելու 

դեպքում (թոքային ժանտախտ՝ օդակաթիլային փոխանցման 

մեխանիզմով):  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տատանվում է մի քանի ժամից մինչև 9 

օր, միջինը 3-6 օր: 

Հիվանդությունը սկսվում է հանկարծակի. հիվանդի ջեր-

մությունը բարձրանում է (39-400С), սկսվում են դող, ուժգին 

գլխացավ, դեմքը կարմրում է, աչքերը հիպերեմիկ են, հիվանդը 

ջարդվածություն է զգում, ցավում են մկանները, առաջանում են 

սրտխառնոց, փսխում, լեզուն փառակալում է, ծանր դեպքերում 

դեմքը լինում է կապտած, հիվանդը համակվում է վախի զգացումով, 

տառապում է անքնությամբ, փախչում է անկողնուց, նկատվում են 

հալյուցինացիաներ, քայլվածքը դառնում է երերուն (հարբած 

մարդու նման), ախտահարվում է սիրտ-անոթային համակարգը 

(տախիկարդիա), սրտի զարկերը թուլանում են, դառնում ոչ 

ռիթմիկ, արյան ճնշումն իջնում է, դիտվում է արյունահոսություն 

(«սև մահ»): 

Բուբոնային ձև (ամենահաճախադեպ). հիմնական ախ-

տանշանը բուբոնն է (ժանտախտի հարուցչի ներթափանցման 

տեղին մոտ ավշային հանգույցների բորբոքում): Բուբոնը շատ 

ցավոտ է, պինդ կպած շրջապատի ենթամաշկային հյուսվածքին 

(անշարժ, վատ արտահայտված եզրերով): 

Մաշկային, մաշկաբուբոնային ձևերը համեմատաբար հազ-

վադեպ են: Մաշկային ձևի դեպքում, որը սովորաբար վերածվում է 
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մաշկաբուբոնային ձևի, առաջանում են նեկրոտիկ խոցերով, 

ֆուրունկուլներով, հեմոռագիկ կարբունկուլներով փոփոխություն-

ներ: Լինում են արագ փոփոխվող բծի, վեզիկուլայի, պապուլայի, 

պուստուլայի փուլեր: Ժանտախտի խոցերը մաշկի վրա տարբեր-

վում են երկարատև ընթացքով, ուշ են լավանում՝ առաջացնելով 

սպիներ:  

Թոքային ձև. ընդhանուր ախտանշանների զուգակցմամբ 

առաջանում են ցավ կրծքավանդակում, հևոց, հոգեկան վաղ 

խանգարումներ, զառանցանք, հազ: Խորխը հաճախ փրփրոտ է, ալ 

արյան բծերով: Բնորոշ են թոքերի օբյեկտիվ հետազոտության 

աղքատիկ տվյալները, որոնք չեն համապատասխանում հիվանդի 

ծանր վիճակին: 

Սեպտիկ ձև. վաղաժամ ծանր ինտոքսիկացիա, հիվան-

դության արտակարգ ծանր ընդհանուր ախտանիշներ և արագ մահ 

(արյան ճնշման կտրուկ անկում, արյունազեղումներ լորձաթա-

ղանթների և մաշկի վրա, արյունահոսություններ ներքին օրգան-

ներում): 

Աղիքային ձև. խիստ հազվադեպ է: Բարձր ջերմության և 

արտահայտված ինտոքսիկացիայի զուգակցմամբ հիվանդը գան-

գատվում է որովայնի ցավից, արյունախառը փսխումից և լուծից: 

Բուժումը ժամանակին չսկսելու դեպքում հիվանդությունն ավարտ-

վում է մահով: 

Չի բացառվում ժանտախտային մենինգիտի զարգացումը, 

որն ընթանում է շատ ծանր և մեծ մասամբ անբարենպաստ ելք է 

ունենում: 

Հակաբիոտիկների լայն կիրառումը փոխում է կլինիկական 

պատկերը և կարող է առաջացնել հիվանդության ջնջված և 

ատիպիկ ձևեր:  

Բուբոնային (գեղձաուռուցքային) ժանտախտով հիվանդ 

մարդը համաճարակաբանական վտանգ գրեթե չի ներկայացնում: 

Հարուցիչների արտազատումն արտաքին աշխարհ կատարվում է 
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գեղձուռուցքը (բուբոն) պատռվելուց հետո, և այս հանգամանքը 

որոշակի համաճարակաբանական նշանակություն ունի: Ժան-

տախտի անթրոպոնոզ օջախում վարակի աղբյուր են նրանք, ովքեր 

հիվանդ են այս հիվանդության առաջնային և երկրորդային 

թոքային ձևերով: Երկրորդային թոքային ժանտախտը զարգանում է 

սեպտիցեմիայի հետևանքով, սովորաբար առաջանում է գեղձու-

ռուցքային ժանտախտից, մինչդեռ առաջնային թոքային ժանտախ-

տով մարդիկ վարակվում են երկրորդային թոքային ժանտախտով 

տառապողներից օդակաթիլային մեխանիզմով: Թոքային ձևի 

ժանտախտն ընթանում է յուրահատուկ թոքաբորբերով, արտա-

հայտված ինտոքսիկացիայով, արյունային խորխարտադրությամբ: 

Այս ձևի դեպքում հարուցիչներն աչքի են ընկնում բարձր վիրու-

լենտությամբ, հետևապես մարդկանց բարձր զգայունությամբ և 

ընկալունակությամբ: 

Հիվանդության ախտորոշումը կատարվում է համաճա-

րակաբանական անամնեզի, կլինիկական պատկերի և լաբորատոր 

քննության միջոցով: Հատկապես կարևոր նշանակություն ունի 

հիվանդության հատուկենտ դեպքերի (սպորադիկ դեպքեր) ժա-

մանակին հայտնաբերումը: Պետք է որոշակի ուշադրություն 

դարձնել կասկածելի հիվանդների մասնագիտական գործու-

նեությանը (գիտարշավներ, որս, կրծողների, փոխանցողների հետ 

շփում և այլն):  

Լաբորատոր քննության հիմքում ժանտախտի հարուցիչ-

ների կամ սպեցիֆիկ հակամարմինների հայտնաբերումն է: 

Քննությունները կատարվում են հատուկ լաբորատորիաներում, 

որոնք թույլտվություն ունեն աշխատելու միկրոօրգանիզմների I և II 

խմբերի հետ: Լաբորատոր քննության համար նյութ են կասկածելի 

հիվանդի գեղձուռուցքի պարունակությունը, խորխը, լորձը, արյու-

նը: 
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Ժանտախտի լաբորատոր ախտորոշման նպատակով կի-

րառվում են մանրէադիտման, մանրէաբանական, կենսաբանական, 

շճաբանական և մոլեկուլային գենետիկ մեթոդները:  

Որպես արագացված (էքսպրես) մեթոդ կիրառվում են իմու-

նաֆլյուորեսցենտային (միկրոբի հայտնաբերումը ֆլյուորեսցենտ 

իմունագլոբուլիններով), ՊՇՌ (միկրոբի հայտնաբերումը դրա 

բազմակի կրկնապատկման արդյունքում ԴՆԹ-ի որոնվող հատ-

վածի առկայության հիման վրա), իմունասուսպենզիոն (2-3 բա-

ղադրիչով ռեակցիաների համակարգը՝ էրիթրոցիտար դիագնոս-

տիկումներով կամ իմունաֆերմենտային անալիզը՝ ժանտախտի 

հարուցչի պատիճային հակածնի (FI) հայտնաբերման համար) 

մեթոդներով: Նույն նպատակով կիրառվում են նաև իմունասուս-

պենզիոն մեթոդների այլ տարբերակներ՝ դոտ-իմունաֆերմեն-

տային և ռադիոիմունային անալիզ: Բոլոր էքսպրես մեթոդները 

կատարվում են հետազոտվող նյութի վարակազերծումից հետո: 

Բնական անընկալունակություն ժանտախտի դեպքում 

գոյություն չունի: Վարակի աղբյուրի հետ շփված բոլոր մարդիկ 

գրեթե միշտ հիվանդանում են: Այլ կերպ ասած՝ ժանտախտի 

նկատմամբ մարդկանց ընկալունակությունը շատ բարձր է, գրեթե 

100%: Հիվանդանալուց հետո ձեռք են բերում կայուն իմունիտետ, 

հիվանդացման կրկնակի դեպքեր չեն լինում: Չնայած բազմաթիվ 

ուսումնասիրություններին՝ ժանտախտի իմունաբանական մե-

խանիզմները դեռևս ամբողջությամբ պարզաբանված չեն: Արհես-

տական անընկալունակության նպատակով որոշ երկրներում օգ-

տագործում են հակաժանտախտային կենդանի թուլացված պատ-

վաստանյութ: 

Կանխարգելման միջոցառումների հիմքում հետազոտու-

թյունը և հսկողությունն են բնական օջախների նկատմամբ և 

ժանտախտի տարածման կանխումը հիվանդության բնական 
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օջախներից դեպի այն տարածքներ, որոնք այս հիվանդությունից 

զերծ գոտիներ են: 

Համաճարակաբանական հետազոտությունները հիվանդու-

թյան բնական օջախներում միտված են էպիզոոտիկ դրսևորումների 

վաղ հայտնաբերմանը (էպիզոոտիաներ), ժանտախտի արձա-

նագրված էպիզոոտիաների հսկողությանը և կանխարգելիչ, հա-

կահամաճարակային միջոցառումների իրականացմանը՝ ժան-

տախտով մարդկանց վարակումը և վարակի անթրոպոնոզ տա-

րածումը կանխելու համար: 

Բնակչության շրջանում ժանտախտ հիվանդության դեպքե-

րը հայտնաբերվում են բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպությունների, շտապօգնության կայան-

ների, բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի բուժանձնակազմի 

կողմից` անկախ կազմակերպաիրավական տեսակից, պետական 

կառավարման հիմնարկի ենթակայությունից, և ենթակա են 

անհատական հաշվառման: 

Ժանտախտի էնզոոտիկ տարածքներում մարդկանց վարա-

կումը կանխելու համար ոչնչացվում են ժանտախտի հարուցչի 

կրողները և փոխանցողները: Ժանտախտի էպիզոոտիայի արձա-

նագրման ժամանակ կատարված միջոցառումներն անհետաձգելի 

կանխարգելում են, իսկ միջէպիզոոտիկ սեզոնում կանխազգուշա-

կան են: Անհետաձգելի կանխարգելումն ուղղված է մարդկանց՝ 

ժանտախտով վարակվելու ռիսկը նվազեցնելուն, իսկ կանխազգու-

շական կանխարգելումը` էպիզոոտիկ գործընթացի ինտենսիվու-

թյունը և էքստենսիվությունը սահմանափակելուն: 

Ժանտախտի դեմ կանխազգուշական պատվաստումներն 

առողջ մարդկանց շրջանում անհրաժեշտ է անցկացնել համաճա-

րակաբանական ցուցումով, երբ մարդիկ ապրում են այս հիվան-

դության տեսակետից անբարենպաստ վայրերում, ինչպես նաև երբ 

մարդկանց շրջանում արձանագրվում է հիվանդության դեպք: 

1903թ. առաջին անգամ փորձարկվել են կանխազգուշական պատ-
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վաստումներ Կոլլեի և Օտտոյի կողմից կենդանի ավիրուլենտ 

իմունոգեն շտամներով, որը տվել է բավարար արդյունքներ: Հետա-

գայում Ժերարը և Ռոբիկը (1936թ.) Մադագասկարում պատվաստ-

ված ծովախոզուկներին վարակեցին ժանտախտի հարուցիչներով և 

եկան այն եզրակացության, որ պատվաստանյութն օժտված է 

բավականին բարձր իմունոգենությամբ, ապա նման տվյալներ 

ստացան մարդկանց պատվաստելուց հետո: 

Բժշկական և համաճարակաբանական հսկողությունը ժան-

տախտի բնական օջախների տարածքի ազգաբնակչության նկատ-

մամբ իրականացվում է ժանտախտով հիվանդին կամ կասկածելի 

հիվանդին վաղ հայտնաբերելու և վարակի անթրոպոնոզ տարա-

ծումը կանխելու նպատակով։ Այս աշխատանքներն իրականաց-

վում են բժշկական հաստատությունների կողմից, ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ-ի 

մասնակցությամբ և հսկողությամբ: 

Կազմակերպվում է սուր, անհայտ տենդով, թոքաբորբով, 

անհայտ ծագումնաբանությամբ լիմֆադենիտների ախտանշան-

ներով հիվանդների վաղ հայտնաբերում: Անհայտ պատճառներից 

հանկարծամահության դեպքեր արձանագրելիս դիակները պար-

տադիր հերձվում և հետազոտվում են: Ժանտախտի կասկածով 

հիվանդ հայտնաբերելու դեպքում յուրաքանչյուր ամբուլատոր 

պոլիկլինիկական և հիվանդանոցային կազմակերպություններում 

իրականացվում են առաջնային հակահամաճարակային միջոցա-

ռումներ: Բժշկական հաստատությունում ժանտախտի կասկածով 

հիվանդ հայտնաբերելիս բուժաշխատողը, առանց դուրս գալու 

սենյակից, որտեղ հիվանդն է, հեռախոսով կամ որևէ մեկի միջոցով 

հաղորդում է գլխավոր բժշկին, որը հիվանդասենյակ է ուղարկում 

վարակաբանի կամ թերապևտի: Վերջիններս, հագնելով I տեսակի 

անհատական պաշտպանիչ արտահագուստ, մտնում են հիվանդի 

սենյակ, ցուցաբերում անհրաժեշտ բուժօգնություն, կլինիկորեն 

հաստատում կամ ժխտում ախտորոշումը: Հիվանդին հայտնա-

բերող բժիշկը դուրս է գալիս վարակված սենյակից, հանում 
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աշխատանքային և անձնական հագուստը, ձեռքերը, դեմքը, մազե-

րը և մարմնի բոլոր բաց մասերը մշակում է ախտահանիչ լուծույ-

թով, կոկորդը և բերանը ողողում է 700 սպիրտով, հագնում է մաքուր 

հագուստ, քթի և աչքերի մեջ կաթեցնում հակաբիոտիկային 

լուծույթ: Հիվանդի մեկուսացման և կանխարգելիչ բուժման հարցը 

պայմանավորված է հիվանդության ախտորոշմամբ: Գլխավոր 

բժշկի հանձնարարականով փակվում են շենքի կամ բաժանմունքի 

(հարկի) դռները, և կազմում են հիվանդի հետ շփված անձանց 

անվանացանկերը: Հիվանդին հատուկ տրանսպորտով տեղա-

փոխում են համապատասխան ստացիոնար, և բժշկական հաստա-

տությունում կատարվում է եզրափակիչ ախտահանում: Բուժկան-

խարգելիչ հաստատությունում մինչև եզրափակիչ ախտահանումը 

ժամանակավոր դադարեցվում է հիվանդների ընդունումը (հի-

վանդների դուրսգրումը, դիակների հանձնումը, հիվանդների 

տեսակցությունը): Արգելվում են իրերի դուրսբերումը հիվանդա-

սենյակից, ամբուլատոր քարտերի հանձնումը (հիվանդության 

պատմությունները) մատենավարման բաժին: 

Տանը կամ աշխատավայրում հիվանդ հայտնաբերելու 

դեպքում բուժաշխատողը հիվանդին մեկուսացնում է առանձին 

սենյակում, դեպքի մասին հաղորդում է գլխավոր բժշկին (հեռախո-

սով, որևէ մեկի միջոցով, սանիտարական տրանսպորտի վարորդի 

միջոցով), հետո շնչուղիները փակում է որևէ կապով (սրբիչ, 

գլխաշոր, բինտ և այլն) և մնում հիվանդի հետ (մինչև նրա տեղա-

փոխումը օգնություն ցույց տալու համար), միաժամանակ հար-

ցուփորձ է անում հիվանդին՝ վարակի աղբյուրը և վարակի աղբյու-

րի կամ հիվանդի հետ շփված անձանց հայտնաբերելու նպատա-

կով: 

Հետագայում դեպքը հաղորդվում է ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ: Հարկ է 

նշել, որ դեպքի մասին պետք է նաև հաղորդել նաև Առողջա-

պահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ), քանի որ 
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այս հիվանդությանն ուղղված միջոցառումները կարգավորվում են 

Միջազգային բժշկասանիտարական կանոններով:  

1) Ժանտախտով հիվանդության օջախի (օջախների) տեղայ-

նացման համար իրականացվող հակահամաճարակային միջոցա-

ռումներն ուղղված են մարդուց մարդուն ժանտախտի տարածման 

և բնական օջախում կրծողներից և էկտոմակաբույծներից մարդ-

կանց վարակման կանխարգելմանը, մասնավորապես՝ 

ա. ժանտախտ ախտորոշմամբ հիվանդների հայտնաբերում և 

հոսպիտալացում,  

բ.  հիվանդների, դիակների, վարակված իրերի հետ շփված անձանց 

հայտնաբերում և մեկուսացում, 

գ.  ժանտախտից մահացածների դիակների հայտնաբերում և 

սահմանված կարգով հուղարկավորում, 

դ.  բժշկական հսկողություն բնակչության նկատմամբ, սուր 

տենդով, լիմֆադենիտներով և թոքաբորբով բոլոր հիվանդների 

ակտիվ հայտնաբերում և պրովիզոր հոսպիտալացում, 

ե. բուբոնային ժանտախտի դեպքում սահմանափակող միջոցա-

ռումների, թոքային ձևի դեպքում՝ կարանտինի սահմանում: 

Գյուղական բնակավայրերի, տարածաշրջանների, քաղաքների 

վրա սահմանափակող միջոցառումները (կարանտին) սահման-

վում են կամ հանվում են տեղական կառավարման և տա-

րածքային ինքնակառավարման մարմինների որոշումներով, 

առանձին տնտեսությունների, բնակավայրերի որոշ հատվ-

ածների վրա տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կողմից, 

զ.  հիվանդներից, նրանց հետ շփված անձանցից, պրովիզոր 

ստացիոնարում հոսպիտալացված հիվանդներից վերցված 

նյութի, ինչպես նաև կրծողների և էկտոպարազիտների լաբո-

րատոր հետազոտություն ժանտախտի նկատմամբ, 

է. կենդանամակաբուծաբանական հետազոտություն բնակավայ-

րերում և դրանց հարակից տարածքներում, 
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ը.  բնակավայրերում և դրանց շրջակայքում միջատասպան և 

կրծողազերծման աշխատանքներ, 

թ.  ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանում, 

ժ.  առողջ ապրելակերպի քարոզչություն: 

Համաճարակային օջախը տեղայնացված է՝ վերջին հիվան-

դի հոսպիտալացումից` մեկ գաղտնի շրջանից (6օր) հետո:  

2) Համաճարակային օջախը վերացնելու համար իրակա-

նացվում են՝ 

ա. հիվանդների բուժում, 

բ.  ժանտախտով հիվանդի, դիակի, վարակված իրերի հետ շփման 

կապակցությամբ մեկուսացված անձանց, ինչպես նաև պրովի-

զոր հոսպիտալի հիվանդների կանխարգելիչ բուժում, 

գ.  եզրափակիչ ախտահանում հոսպիտալում (բաժանմունքում) 

վերջին հիվանդին դուրս գրելուց հետո, 

դ.  կրծողազերծման և միջատասպան միջոցառումներ, 

ե.  առողջ ապրելակերպի քարոզչություն:  

Համաճարակային օջախը վերացված է վերջին հիվանդի 

դուրս գրվելուց և հոսպիտալում (բոքսում), որտեղ եղել է հիվանդը, 

եզրափակիչ ախտահանում կատարելուց հետո: 

Անհետաձգելի և սպեցիֆիկ կանխարգելման իրականաց-

ման նպատակահարմարությունը և ժամկետները որոշվում են 

հակահամաճարակային շտաբի կողմից: Անհետաձգելի հակաբիո-

տիկային կանխարգելումն իրականացվում է ժանտախտի թոքային 

ձևով հիվանդներին արձանագրելիս և կատարվում է օջախի տե-

ղայնացման առաջին իսկ օրերից: Ժանտախտի դեմ կանխարգելիչ 

պատվաստումներն իրականացվում են ինչպես հիվանդությունը 

տեղայնացնելու, այնպես էլ վերացնելու նպատակով: 

Ընդհանուր առմամբ կարանտինային միջոցառումներն 

ավելորդ են և իրարանցում են առաջացնում ազգաբնակչության 

շրջանում: Հետևաբար հիվանդի հետ շփվածները պետք է լինեն 

բժշկական հսկողության տակ (6 օր) և ենթարկվեն քիմիականխար-
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գելման կամ կանխարգելումից հրաժարվելու դեպքում ուղղակի 

պետք է լինեն բժշկական հսկողության տակ (օբսերվացիա): 

Քիմիականխարգելման համար հիմնականում օգտագործվում են 

տետրացիկլին, դոքսիցիկլին և քլորամֆենիկոլ: 

Միջոցառումները՝ ուղղված նավերի, օդային տրանսպորտի 

և վերգետնյա տրանսպորտի ախտահանմանը սահմանվում են ըստ 

Միջազգային բժշկասանիտարական կանոնի:  

Բնական օջախայնությամբ սուր վարակիչ հիվանդություն է, 

որն ընթանում է ջերմությամբ, ավշային հանգույցների ախտա-

հարմամբ, ընդհանուր ինտոքսիկացիայի երևույթներով: 

Դեպքի դասակարգումը՝  

1)  կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք,  

2)  հավանական. կասկածելի դեպք և ախտաբանական նմուշ-

ներում F. tularensis-ին բնորոշ հակամարմինների հայտ-

նաբերման 1 դրական թեստ, կամ որը համաճարակաբանորեն 

կապված է լաբորատոր հաստատված դեպքի հետ,  

3)  հաստատված. կասկածելի կամ հավանական դեպք` ախ-

տորոշումը հաստատված է լաբորատոր հետազոտության 

արդյունքում: 

Առաջին անգամ այս հիվանդությունը կրծողների շրջանում 

հայտնաբերվել է 1911-ին ԱՄՆ-ում, Կալիֆորնիայի նահանգի 

Տուլյարի շրջանում, Մակկոյի և Չեպենի (1912թ.) կողմից, իսկ 1921-

ին Ֆրենսիսը հիվանդությունը հայտնաբերել է մարդկանց 

շրջանում: Հետագայում դեպքեր արձանագրվեցին Ճապոնիայում 

(1924թ.), Թուրքիայում (1926թ.), Նորվեգիայում (1929թ.), Շվեդիայում 

(1930թ.), Կանադայում (1930թ.), Հարավային Ամերիկայում (1948թ): 
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Հայաստանում այս հիվանդության մասին առաջին անգամ գրել է 

Ա.Ալեքսանյանը: 1921-1924թթ. Նոյեմբերյանի շրջանում տարած-

ված այս հիվանդությունն անվանվել է «գեղձային ջերմ»: Նույն 

շրջանում 1949-ին Նասիբյանը և Շաբերդյանը շճաբանական և 

ալերգիկ ռեակցիաների միջոցով հաստատել են դեպքերը: 1949-ին 

տուլարեմիայի դեպքեր են արձանագրվել նաև Հայաստանի այլ 

շրջաններում՝ Հրազդանում, Աշոցքում, Թումանյանում (Զիլֆյան, 

Անանյան և ուրիշներ): Հետագա տարիներին այս հիվանդությունն 

արձանագրվել է Մարտունու, Գավառի, Վարդենիսի, Գորիսի, 

Կապանի և այլ շրջաններում, ինչպես նաև Երևան քաղաքում: 

Վերջին տարիներին բռնկումներ են գրանցվել Գեղարքունիքի, 

Տավուշի և Կոտայքի մարզերում: 

Հարուցչի մանր գրամբացասական կոկոբակտերիա է, որը 

կոչվում է Francisella tularensis: Տեսակի մեջ տարբերակում են հինգ 

ենթատեսակ՝ ոչ արկտիկ կամ ամերիկյան (A տեսակ), միջինասիա-

կան և հոլարկտիկ (B տեսակ), Francisella tularensis-ի նովիցիդա 

(novicida) ենթատեսակ և F. Philomiragia (այս վերջին երկու 

տեսակները նվազ վտանգավոր են): Տուլարեմիայի հարուցիչներն 

ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ բավականին զգայուն են: 

Տուլարեմիան կրծողների հիմնական հիվանդություն է, 

պատահական չէ, որ այս հիվանդության աղբյուր են 74 տեսակի 

կենդանիներ և թռչուններ: Տուլարեմիայի դեպքում հիվանդ մարդը 

վարակի աղբյուր չէ, հետևաբար հարկ չկա նրան մեկուսացնելու: 

Մարդը դառնում է կենսաբանական փակուղի:  

Հայաստանում ապրող կրծողներից տուլարեմիայի աղբյուր 

են սովորական դաշտամկները, ջրային առնետները, անտառային և 

տնային մկները, գորշ համստերիկը, նապաստակը, որոնց օրգա-

նիզմում այս հիվանդությունն ընթանում է սուր, սեպտիցեմիայի 
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երևույթներով, և գրեթե միշտ վերը նշված կրծողները այս հիվան-

դությունից սատկում են: 

Կենդանիների երկրորդ խումբը տուլարեմիայի հարուցիչ-

ների նկատմամբ ունի բարձր ընկալունակություն և ցածր զգայու-

նություն: Դրանք գորշ և սև առնետներն են, պարսկական սկյուռը, 

փոքրասիական համստերիկը: Սրանք հեշտությամբ վարակվում են 

տուլարեմիայի հարուցիչներով, սակայն սատկում են միայն բարձր 

դոզաներով վարակվելիս:  

Երրորդ խմբի կենդանիները տուլարեմիայի նկատմամբ 

ունեն ցածր ընկալունակություն և չունեն զգայունություն (աղվես, 

տնային կատու և այլն): Այդ իսկ պատճառով դրանք համաճարա-

կաբանական նշանակություն գրեթե չունեն: 

Սակայն սահմանափակվել վարակի աղբյուրի այս երեք 

խմբերով չի կարելի: Տուլարեմիայի բնական օջախայնության 

հարցերը վերջնականապես լուծված համարել դեռևս չի կարելի, 

քանի որ 1958-ին տուլարեմիայի համաճարակ է գրանցվել Գյումրիի 

մսի կոմբինատում: Համաճարակի պատճառը եղել է Թուրքիայից 

գնված տուլարեմիայով վարակված ոչխարների մորթը սպանդա-

նոցում, որի հետևանքով զանգվածային հիվանդացության դեպքեր 

են արձանագրվել մսի կոմբինատի բանվորների շրջանում 

(Հ.Հովասափյան, Վ.Զիլֆյան, 1958թ.): 

Խեցգետիններն ունեն ոչ միայն բարձր ընկալունակություն, 

այլև բարձր զգայունություն տուլարեմիայի հարուցիչների նկատ-

մամբ (Զիլֆյան, Հովասափյան, 1958թ.): Սա հիմք է տալիս հաստա-

տելու, որ խեցգետինները կարող են վարակել ջուրը, որի օգտա-

գործումից կարող են առաջանալ տուլարեմիայի ջրային բռնկում-

ներ: Տուլարեմիայի համաճարակաբանության մեջ որոշակի 

նշանակություն ունեն նաև ջրային այլ կենդանիներ՝ գորտերը, 

ձկները, փափկամորթները:  
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Մարդիկ կարող են տուլարեմիայով վարակվել մի շարք 

եղանակներով`  

•  վարակված հոդվածոտանիների`տզերի, ճանճերի կամ այլ 

միջատների խայթոցից՝ տրանսմիսիվ մեխանիզմով,  

•  շփում վարակված հյուսվածքների, օրինակ՝ կենդանիների 

մսեղիքի հետ՝ կոնտակտային մեխանիզմ,  

• վարակված ջրի օգտագործում՝ ջրային ուղի, 

•  ախտահարված մթերքի օգտագործում՝ սննդային ուղի,  

• վարակված փոշու միջոցով՝ օդափոշային ուղի: 

Հիվանդության փոխանցման գործում կարևոր դեր ունեն 

տզերը, լվերը, մոծակները և արյուն ծծող այլ միջատներ: Բնական 

պայմաններում վարակի երկարատև պահպանողներից առաջնա-

յին տեղ է գրավում մարգագետնային տիզը՝ Dermacentor marginatus, 

որի օրգանիզմում հիվանդության հարուցիչները կարող են պահ-

պանվել 250-610 օր: Բացի այդ, այս տզերը հիվանդության հա-

րուցիչները տրանսօվարիալ ճանապարհով կարող են փոխանցել 

նաև իրենց սերունդներին: Տզերից պակաս նշանակություն չունի 

նաև Ornithodorus lahorensis-ը, որն իր օրգանիզմում կարող է 

տուլարեմիայի հարուցիչները պահպանել մինչև 552 օր: Այս տե-

սակը հատկապես մեծ դեր ունի վարակը ոչխարներից մարդկանց 

փոխանցելու գործում: Որոշակի համաճարակաբանական նշանա-

կություն ունեն Ornithodorus verrucosus, Argas persicus, Hyalomma 

marginatum տզերը: 

Լվերից համաճարակաբանական նշանակություն ունեն 

Ceratophyllus acutus-ը, Ceratophyllus walkeri-ն, ինչպես նաև Pulex 

irritans-ը, Xenopsylla cheopis-ը և ուրիշ լվեր:  

Մոծակներից որոշակի նշանակություն ունեն An. Maculipen-

nis-ը, An. hyrcanus-ը, Aedes caspins-ը, Culex modestus-ը և ուրիշ 

մոծակներ: Արյուն ծծող ճանճերից վտանգավոր է բորուկը՝ Stomoxys 

calcitrans-ը: 
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Տուլարեմիայի փոխանցման գործում մեծ դեր ունեն ար-

տաքին միջավայրի զանազան գործոնները՝ ջուրը, վարակված 

սննդամթերքը, կաթը, միսը և այլն: Հիվանդության հարուցիչները 

վարակված կենդանիների օրգանիզմում (լյարդ, փայծաղ, երիկամ-

ներ, թոքեր, ավշային հանգույցներ) կարող են իրենց կենսու-

նակությունը պահպանել 7 ամսից ավելի, գանգուղեղում՝ մինչև 5 

ամիս, հողում՝ մինչև 2,5 ամիս: 

Տուլարեմիայի բնական օջախներից փոխանցողների միջո-

ցով կարող են վարակվել մանր և խոշոր եղջերավոր կենդանիները, 

խոզերը, եղջերուները և այլ կենդանիներ: 

Տուլարեմիայի գաղտնի շրջանը 3-7 օր է, սակայն կարող է 

ձգվել մինչև 3 շաբաթ կամ կրճատվել մինչև 1 օր՝ պայմանավորված 

հարուցիչների վարակիչ դոզայով: 

Տուլարեմիայի դեպքում, պայմանավորված փոխանցման 

եղանակի յուրահատկություններով, հիվանդությունն ունի բազ-

մազան կլինիկական ընթացք: Հիվանդությունը սկսվում է հանկար-

ծակի՝ առանց նախանշանային երևույթների: Ջերմությունը բարձ-

րանում է 38-400С, որը կարող է պահպանվել 5 օրից մինչև 2 ամիս: 

Հիվանդներն ունենում են գլխացավեր, մկանային ցավեր, 

գլխապտույտ, գոտկատեղի, պարանոցի մկանային ցավեր, գիտակ-

ցության մթագնում, քրտնարտադրություն, դեմքի հիպերեմիա, 

կոնյունկտիվիտ, երբեմն փսխում են, զառանցում, նրանց լեզուն 

փառակալում է, սկսած հիվանդության երկրորդ օրից՝ նկատվում է 

լյարդի մեծացում, իսկ 6-9-րդ օրերին մեծանում է նաև փայծաղը:  

Գոյություն ունեն հետևյալ կլինիկական ձևերը՝  

• խոցագեղձային-գեղձային,  

• բերանըմպանային,  

• ակնագեղձային,  

• թոքային, 
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• աբդոմինալ կամ որովայնատիֆային:  

Ավշագեղձուռուցքի տեղայնացումը սերտորեն առնչվում է 

փոխանցման մեխանիզմին: Այս հիվանդության ավշագեղձու-

ռուցքը, ի տարբերություն ժանտախտի ավշագեղձուռուցքի, այնքան 

էլ ցավոտ չէ, բավականին ցայտուն սահմանազատվում է մաշկից (1-

5 սմ մեծությամբ): Խոցաբուբոնային ձևի դեպքում լինում է սերուցք 

հիշեցնող թարախային արտադրություն: Աչքաբուբոնային ձևի 

դեպքում, բացի մոտակա ավշային գեղձերի մեծացումից, լինում են 

կոնյունկտիվիտի երևույթներ, արտադրություն, երբեմն գոյանում 

են փոքրիկ խոցեր: Բերանաըմպանային ձևի դեպքում, բացի 

ավշային գեղձերից մեծանում են նշագեղձերը, որոնք պատված են 

գորշասպիտակավուն փառով, կլման ակտը ցավոտ է: Աբդոմինալ 

կամ որովայնատիֆային ձևի դեպքում ախտահարվում են այս ուղու 

ավշային հանգույցները, լինում են որովայնային շրջանի ցավեր, 

որը հաճախ հիշեցնում է սուր որովայնի ցավեր, լյարդը, փայծաղը 

մեծացած ու ցավոտ են, հիվանդը փսխում է, ունենում է սրտխառ-

նոց, մեթեորիզմի երևույթներ: Հաճախ այս ձևի փոխանցման ուղին 

մնում է անհայտ: Թոքային ձևի դեպքում հիվանդությունն 

ուղեկցվում է թոքաբորբով, ջերմությամբ, սարսուռի զգացումով, 

քրտնարտադրությամբ, հազով, խորխարտադրությամբ (երբեմն՝ 

արյունային): Ռենտգեն հետազոտության ժամանակ թոքարմատի 

գեղձերը մեծացած են: Հիվանդությունն ընթանում է ծանր, տևում է 

մոտ 2 ամիս: 

Հիվանդության տարբեր դրսևորումների դեպքում ախտո-

րոշելու համար մարդկանցից վերցվում են հետևյալ կենսաբա-

նական նմուշները. 

1) Արյուն. ամբողջական արյունը (հիվանդության բոլոր 

կլինիկական դրսևորումների համար): 

2) Շիճուկ. նախընտրելի է շիճուկը, իսկ պլազման և թղթե 

ֆիլտրի վրա չորացրած ամբողջ արյունը կարող են ընդունվել 
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որպես այլընտրանքային տարբերակներ: Առաջին փորձա-

նմուշը պետք է հավաքել վարակի հնարավորինս վաղ 

շրջանում, որին պետք է հաջորդի ապաքինման փուլում 

վերցված երկրորդ փորձանմուշը (առնվազն 14 օր անց և 

նախընտրելի է՝ ախտանիշներն ի հայտ գալուց 3-4 շաբաթ 

անց): Շիճուկն ընդունելի է հիվանդության բոլոր կլինիկական 

ձևերի համար: 

3) Շնչառական արտազատուկներ. ըմպանային քսուքներ, 

բրոնխային-շնչափողային ողողվածք կամ ասպիրատներ 

(գործիքով արտածծված հեղուկ), թուք, միջկրծքավանդա-

կային թոքային ասպիրատներ կամ հավաքված թոքամզային 

(պլևրալ) հեղուկ (հիվանդության շնչառական, որովայնատի-

ֆային, բերանաըմպանային ձևերի համար): 

4) Քսուք. անհրաժեշտ է տեսանելի վերքերից կամ վարակի 

հատվածներից վերցնել քսուք (հիվանդության խոցագեղ-

ձային և ակնագեղձային ձևերի դեպքում): 

5) Ասպիրատներ. ավշային հանգույցներից կամ վերքերից 

ասպիրատներ (հիվանդության խոցագեղձային, գեղձային և 

բերանաըմպանային ձևերի դեպքում): 

6) Հյուսվածքների բիոպսիա. ավշային հանգույցներից հյուս-

վածքների նմուշներ (հիվանդության խոցագեղձային, 

գեղձային և բերանաըմպանային ձևերի դեպքում): Հիվանդու-

թյան սուր դրսևորման փուլում պետք է խուսափել համա-

պատասխան միջամտությամբ նմուշառում կատարելուց, 

ինչպես, օրինակ՝ վարակի ազդեցության տակ եղող ավշային 

հանգույցի վրա մակերեսային կտրվածք անելուց: Փորձը ցույց 

է տալիս, որ նման միջամտությունը կարող է հետագայում 

տարածել վարակը: Ախտորոշելու նպատակով բիոպսիայի 

նշանակության վերաբերյալ առկա է որոշակի փորձա-

ռություն: 

7) Աուտոպսիայի նյութեր. տեսանելի թարախակույտից և 
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ավշային հանգույցից, թոքերից, լյարդից, փայծաղից, ողնուղեղային 

հեղուկից և ողնուղեղից վերցված փորձանմուշներ: 

Կիրառվում են մանրէաբանական (հիմնականում օգտագործ-

վում է ցիստեին-ցիստինով հավելված ագար), շճաբանական՝ 

հակամարմինների արձագանքը: Francisella tularensis-ը սովորաբար 

կարելի է հայտնաբերել հիվանդների շրջանում վարակին հաջոր-

դող 10-20 օրերի ընթացքում (ագլյուտինացիայի, ELISA, Western 

Blot), հակածնի հայտնաբերում՝ իմունաբանական մեթոդների 

կիրառմամբ, և մոլեկուլային-համաճարակաբանական հետա-

զոտություններ, երբ հիմնականում կիրառվում է ՊՇՌ մեթոդը: 

Մասնավորապես պոլիմերազային շղթայական ռեակցիան (PCR) 

կարող է արժեքավոր նշանակություն ունենալ որպես ախտո-

րոշման գործիք, երբ միկրոօրգանիզմները հնարավոր չէ աճեցնել, 

կամ երբ համապատասխան կուլտուրան ստանալը խորհուրդ չի 

տրվում կենսաանվտանգության նկատառումներով: Francisella 

tularensis-ի դեպքում մշակվել է նաև իրական ժամանակում պոլի-

մերազային շղթայական ռեակցիայի (PCR) միջոցով կատարվող 

«ՏակՄան»-ի (TaqMan) բազմաթիրախ հետազոտությունը: Հետա-

զոտության այս տեսակն ավելացրել է պոլիմերազային շղթայական 

ռեակցիայի միջոցով հետազոտության սպեցիֆի-կությունը և 

արագության աստիճանը և կարող է նաև ավելացնել զգայունու-

թյուն այն փորձանմուշներով փորձարկում կատարելիս, որոնցում 

ակնկալվում են փոքրաթիվ միկրոօրգանիզմներ: 

Հիվանդությունը կարելի է ախտորոշել նաև կենսաբանական 

մեթոդով, երբ կասկածելի նյութով վարակում են բարձր ընկալու-

նակություն ունեցող կենդանիներին: 

Այս հիվանդության նկատմամբ մարդկանց ընկալունա-

կությունը բավականին բարձր է: Հիվանդանալուց հետո մարդը 

ձեռք է բերում բավականին կայուն իմունիտետ, որի հետևանքով նա 
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զերծ է մնում կրկնավարակումներից: Հետինֆեկցիոն իմունիտետը 

ստերիլ բնույթի է: 

Տուլարեմիայի համաճարակները բաժանվում են 5 տեսակի՝ 

արտադրական, գյուղատնտեսական, ջրային, սննդային և տրանս-

միսիվ: 

Արտադրական բնույթի համաճարակներն առնչվում են 

տնտեսական նշանակություն ունեցող կենդանիների (ջրային 

առնետ, մշկամուկ (օնդատրա), նապաստակ, ոչխար, կզաքիս և 

այլն) որսին և նրանց մորթին մշակելուն: 

Գյուղատնտեսական բռնկումները պայմանավորված են 

վարակված դաշտամկների արտաթորանքով աղտոտված հացա-

հատիկի հավաքով, մաքրելով, քամահարելով: Հիվանդությունը 

փոխանցվում է վարակված օդի միջոցով (ասպիրացիա), ախտա-

հարվում են թոքերը, ըմպանը, աչքերը: 

Ջրային և սննդային բռնկումներն առաջանում են կրծողների 

և ջրային կենդանիների կողմից կեղտոտված ջուրը և սննդամթերքն 

օգտագործելիս: Ջրային բռնկումները կարող են առաջանալ տարվա 

տարբեր եղանակներին: Այս դեպքում մարդիկ հիվանդանում են 

տուլարեմիայի աբդոմինալ (որովայնատիֆային) և անգինոզ-բուբո-

նային ձևերով: 

Տրանսմիսիվ բռնկումներն առաջանում են վարակված 

կենդանի փոխանցողների (տզեր, լվեր, մոծակներ, ճանճեր) խայթե-

լուց: Հիվանդանում են խոցաբուբոնային ձևի տուլարեմիայով:  

Հիվանդության կլինիկական յուրահատկությունները շատ 

հաճախ հուշում են փոխանցման գործոնները, օրինակ՝ աճուկային, 

թևատակային խոշոր ավշագեղձերի բորբոքումը (բուբոն) վկայում է 

տրանսմիսիվ փոխանցման մասին, ըմպանի և պարանոցի ավշային 

գեղձերի բորբոքումը՝ ալիմենտար փոխանցման գործոնի մասին և 

այլն: 

Սեզոնայնությունը բնորոշ է այս տեսակի բռնկումներին, այն 

լինում է ամռան, աշնան ամիսներին: 
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Տուլարեմիայի նկատմամբ համաճարակաբանական 

հսկողությունը համաճարակային պրոցեսի համալիր մշտադի-

տարկում է՝ ներառելով հիվանդացության երկարատև դինամիկայի 

վերլուծությունը տարբեր տարիքային խմբերում և ազգաբնակ-

չության տարբեր շերտերում, հիվանդության կլինիկական 

դրսևորումները, ազգաբնակչության իմունաբանական կարգա-

վիճակը, ինչպես նաև բնական օջախներում վարակի աղբյուր եղող 

կենդանիների և փոխանցողների բնութագիրը: Պարտադիր իրակա-

նացվում են բնական օջախների էպիզոոտոլոգիական և համա-

ճարակաբանական հետազոտություններ, ստացված տվյալներն 

ամփոփվում ու վերլուծվում են:  

Հիվանդության վերահսկողության համակարգը, պատշաճ 

կազմված լինելու դեպքում, հնարավորություն է տալիս ոչ միայն 

վաղաժամ հայտնաբերելու համաճարակը և որոշելու ռիսկային 

գոտիները, այլև գնահատելու այն գործողությունների ազդե-

ցությունը, որոնք ուղղված են համաճարակի չափերը նվազեցնելուն 

և հիվանդության հետագա տարածումը կանխելուն:  

Հիվանդության վերահսկողության ցանկացած համակար-

գում համապատասխան հիվանդության վերաբերյալ իրազեկվա-

ծությունը մեծ նշանակություն ունի:  

Վարակի աղբյուրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառում-

ների կիրառումը պայմանավորված է բնական օջախներում վա-

րակի աղբյուր եղող կենդանիներով և փոխանցողներով: Պետք է 

խոստովանել, որ նման պայքարը դժվար է իրականացվում: Դեռա-

տիզացիոն միջոցառումները ոչ միայն մեծ արդյունավետություն 

չունեն, այլև էկոլոգիական տեսակետից անբարենպաստ պայման-

ներ են ստեղծում այլ կենդանիների և թռչունների համար: Մեծ 

տարածքների վրա կատարված զանգվածային դեզինսեկցիոն և 

դեռատիզացիոն աշխատանքները խախտում են բնության էկոլո-
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գիական հավասարակշռությունը և հանգեցնում դրանից բխող 

անցանկալի հետևանքների:  

Շատ կարևոր է ազգաբնկաչության կրթումը՝ այս հիվան-

դությունից զերծ մնալու համար:  

Տուլարեմիայի ջրային բռնկումները կանխելու նպատակով 

անհրաժեշտ է այս հիվանդության նկատմամբ անապահով վայրե-

րում մշտական սանիտարահիգիենիկ հսկողություն սահմանել բաց 

ջրամբարների նկատմամբ: Վարակված սննդամթերքներից վարա-

կի փոխանցումը կանխելու համար անհրաժեշտ են սանիտա-

րահիգիենիկ այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կկանխեն կրծող-

ների մուտքը բնակարաններ, պահեստներ, խանութներ: Կիրառում 

են անձնական պաշտպանիչ միջոցներ, միջատների խայթոցից 

խուսափելու համար, անհրաժեշտ է զերծ մնալ վարակված ջրի և 

սննդի օգտագործումից:  

Վարակի օջախում կատարվում են դեզինսեկցիոն և դե-

ռատիզացիոն աշխատանքներ: Հիվանդի հոսպիտալացումը և 

հետագա հակաբիոտիկներով բուժումն իրականացվում է զուտ 

կլինիկական ցուցումներով, քանի որ մարդը վարակի աղբյուր չէ:  

Կարևոր նշանակություն ունի բերքը ժամանակին, անկո-

րուստ հավաքելը, հարդը կանոնավոր դիզելը, ամբարները և 

մթերային պահեստները կրծողներից պաշտպանելը և այլն:  

Առողջ մարդկանց այս հիվանդությունից զերծ պահելու 

նպատակով օգտագործվում է Էլբերտ-Գայսկու բավականին մեծ 

արդյունավետություն ունեցող կենդանի պատվաստանյութը: Պատ-

վաստումն իրականացվում է այն անձանց, որոնք ռիսկի խմբում են 

(հատուկ վտանգավոր լաբորատորիայի աշխատակիցներ, շաքարի 

և սպիրտի գործարանի աշխատակիցներ, արշավախմբերի մասնա-

կիցներ, գյուղատնտեսական աշխատողներից այն անձինք, որոնք 

անմիջապես շփում ունեն վարակի աղբյուր եղող կենդանիների 

հետ, որսորդներ, կաշվի մշակման գործարանների, արհեստանոց-

ների աշխատողներ, ջրային տնտեսությունների, ջրային տրանս-
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պորտային ընկերությունների աշխատակիցներ և այլն): Պատվաս-

տումները կատարվում են նաև նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի անձանց շրջանում: Պատվաստումը կատարվում է 

ներմաշկային ներարկման կամ վերմաշկային սկարիֆիկացիոն 

կիրառման միջոցով (ըստ ուղեկցող հրահանգի): Պատվաստումից 

20-30 օր հետո առաջանում է կայուն արհեստական անընկալու-

նակություն՝ 5 տարի տևողությամբ, կրկնապատվաստումը 

կատարվում է հինգ տարի անց: Թույլատրվում են միաժամանակյա 

պատվաստումներ տուլարեմիայի և ժանտախտի դեմ:  

Առանձնահատուկ դեպքերում տուլարեմիայի վարակման 

ռիսկի ենթարկված անձանց շրջանում իրականացվում է արտա-

հերթ հակաբիոտիկաթերապիա, որի ավարտից 2 օր անց իրա-

կանացվում է պատվաստում տուլարեմիայի դեմ:  

Տուլարեմիայի միջազգային ծանուցումն իրականացվում է՝ 

ըստ Միջազգային առողջապահական կանոնների: 
 

 

Զոոնոզ վիրուսային տրանսմիսիվ հիվանդություն է, որը 

հիմնականում ընթանում է առանց ախտանշանների, սակայն 

կարող է առաջացնել բնածին արատներ և խթան դառնալ տարբեր 

հիվանդությունների առաջացման համար: 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1)  կասկածելի. անձ, որն ունի ցան և կամ տենդ և հետևյալ ախ-

տանիշներից մեկը՝ արթրալգիա կամ արթրիտ կամ կոնյունկ-

տիվիտ (ոչ թարախային, հիպերեմիկ), 

2)  հավանական. կասկածելի անձ, որի արյան շիճուկում 

հայտնաբերվում են հակամարմիններ զիկա վիրուսի դեմ և 

համաճարակաբանական կապի առկայություն,  

3)  հաստատված. լաբորատոր հաստատված դեպք՝ բացառելով 

այլ ֆլավիվիրուսների առկայությունը: 
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Զիկա վիրուսն առաջին անգամ հայտնաբերվել է Ուգան-

դայում 1947թ. կապիկների շրջանում: Զիկա հիվանդության 

բռնկումներ գրանցվել են Աֆրիկայում, Ամերիկայում, Ասիայում և 

Օվկիանիայում: 1960-1980թթ. գրանցվում էին հիվանդության եզա-

կի դեպքեր Ասիայում և Աֆրիկայում: XXI դարի առաջին բռնկումը 

գրանցվեց 2007թ. Միկրոնեզիայում: Այս բռնկմանը հաջորդեց ավելի 

խոշոր բռնկում Ֆրանսիայում՝ Պոլինեզիայում, և Օվկիանիայի այլ 

երկրներում 2013թ.: 2015թ. Բրազիլիայում գրանցվեց խոշոր բռնկում 

և այդ նույն ժամանակահատվածում հաստատվեց կապը զիկա 

հիվանդության և Գիյեն-Բարեյի համախտանիշի միջև:  

Զիկա վիրուսը պատկանում է Flavivirus ցեղին, Flaviviridae 

ընտանիքին: 1948թ. այն հայնտաբեվեց նաև մոծակի օրգանիզմում, 

այն նույն անտառում, որտեղ 1947թ. առաջին անգամ հայտնաբերվել 

էր վիրուսը կապիկների շրջանում: Գոյություն ունի վիրուսի երկու 

սերունդ՝ աֆրիկյան և ասիական: 

Վարակի աղբյուր են մարդանման և ոչ մարդանման 

կապիկները (պրիմատները), բռնկումների ժամանակ վարակի 

աղբյուր դառնում է նաև մարդը:  

Փոխանցման հիմնական մեխանիզմը տրանսմիսիվն է: 

Վիրուսը փոխանցում են Aedes aegypti մոծակները, այն կարող է 

փոխանցվել նաև Aedes ցեղի այլ ներկայացուցիչներով Ae.africanus, 

Ae.albopictus, Ae.polynesiensis, Ae.unilineatus, Ae.vittatus և Ae.hensilli:  

Զիկա վիրուսը կարող է փոխանցվել նաև մորից պտղին 

ինչպես տրանսպլացենտար, այնպես էլ բուն ծննդաբերության 

ժամանակ: Հնարավոր է վիրուսի փոխանցում սեռական ճանա-

պարհով, սակայն այս ուղիով փոխանցումը գրանցվել է միայն մի 

քանի դեպքում: 
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Առկա է վարակի փոխանցման ռիսկ արյան փոխներարկ-

ման կամ օրգանների փոխպատվաստման ժամանակ: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 3-12 օր:  

Վարակվածների գրեթե 80%-ը անախտանիշ է: Արտահայտ-

վող կլինիկական ախտանիշները բավականին մեղմ են, սովորա-

բար ոչ երկարատև և սահմանափակ: Մասնավորապես հիվան-

դությունն արտահայտվում է մակուլոպապուլյար ցանով, որը 

կարող է զուգորդվել ջերմության բարձրացումով կամ առանց դրա, 

լինում են հոդացավեր, թուլություն, թարախազուրկ կոնյունկ-

տիվիտ (կոնյուկտիվալ հիպերեմիա), մկանացավեր և գլխացավ: 

Ցանը հիմնականում սկսվում է դեմքից և տարածվում ամբողջ 

մարմնով: Հազվադեպ կարող են լինել ցավ աչքերի հետակնա-

կապճային հատվածում և ստամոքսաղիքային խանգարումներ: 

Զիկա վիրուսի բռնկումները համընկնում են Գիյեն-Բարեյի 

համախտանիշով հիվանդացության ոչ սովորական աճին: Զիկա 

վիրուսը նաև խթանիչ է նեյրոպաթիաների և միելիտների 

առաջացման համար ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ 

երեխաների շրջանում: 

Բուժումը ախտանշանային է: 

Զիկա վիրուսի ախտորոշումը հիմնականում հիմնվում է 

կլինիկական նմուշներից (արյուն, թուք, մեզ, ողնուղեղային հեղուկ, 

ամնիոտիկ հեղուկ, սերմնահեղուկ և կրծքի կաթ) վիրուսի ՌՆԹ-ի 

անջատման վրա: Հարկ է նշել, որ վիրեմիան բավականին կարճ է և 

հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու վիրուսն արյան և թքի 

նմուշներում միայն հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալու 3-

5 օրերի ընթացքում, հազվադեպ՝ 7-8 օրերին: Որոշ դեպքերում 

վիրուսը կարող է անջատվել մեզից, հիվանդության ախտանիշների 

ի հայտ գալուց մինչև 2-3 շաբաթ հետո: Սերմնահեղուկում վիրուսը 
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կարող է հայտնաբերվել հիվանդության ախտանիշների ի հայտ 

գալու օրվանից մինչև 62-րդ օրը: 

Հիվանդության ախտորոշումը հնարավոր է իրականացնել 

նաև շճաբանական մեթոդներով, ինչպիսիք են՝ չեզոքացման 

ռեակցիան, շճակոնվերսիան կամ հակամարմինների տիտրի աճը 4 

աստիճանով: Օգտագործվում է նաև ՊՇՌ հետազոտությունը: 

Զիկա վիրուսով վարակված անձը համարվում է պաշտ-

պանված հետագայում կրկին վարակվելուց: 

Ներկայումս գոյություն չունի որևէ պատվաստանյութ զիկա 

վիրուսի դեմ: Պայքարի հիմնական միջոցը մոծակների քանակի 

նվազեցումն է, որը հնարավոր է իրականացնել միայն միջգերա-

տեսչական համագործակցության և արդյունավետ հանրային 

համագործակցության ռազմավարություններ իրականացնելու 

միջոցով: 

Անհրաժեշտ է իրականացնել մոծակների բազմացման վայ-

րերի, մասնավորապես ջրային տարածքների, առավել ևս կանգնած 

ջրային տարածքների վերացման կամ բարելավման աշխա-

տանքներ: Կարևորվում է մոծակների դեմ պաշտպանիչ միջոցների 

կիրառումը: 

Վարակված անձինք նույնպես պետք է կիրառեն անհատա-

կան պաշտպանիչ միջոցներ, որպեսզի կանխեն վարակի փոխան-

ցումը մարդուց մարդուն: 

Այն կանայք, որոնք պատրաստվում են հղիանալ կամ 

այցելել վայրեր, որտեղ գրանցվում են զիկա հիվանդության դեպ-

քեր, պետք է հետաձգեն այդ ճանապարհորդությունները: Հակառակ 

դեպքում, երբ այցելությունը նման վայր ահնրաժեշտ է, պետք է 

հետաձգել հղիությունը:  
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Սուր վարակիչ, հատուկ վտանգավոր հիվանդություն է, որն 

ընթանում է հեմոռագիկ համախտանիշով, դեղնուկով և բարձր 

մահաբերությամբ: 

Դեղին տենդը տարածված է Արևմտյան Աֆրիկայում և 

Հարավային Ամերիկայում: Չնայած դրան՝ XX դարի երկրորդ կե-

սերին այս հիվանդությունն արձանագրվել է ոչ միայն վերը նշված 

երկրներում, այլև այնպիսի վայրերում, որտեղ այն նախկինում 

երբևէ չի արձանագրվել (Սուդան, Եթովպիա և այլն): 1960–1962թթ. 

դեղին տենդի մեծ համաճարակ արձանագրվեց Եթովպիայում, 

որտեղ հիվանդացավ 200000-ից ավելի մարդ, որից 30000-ը՝ մա-

հացու ելքով: Հետագայում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ 

հիվանդության դեպքերն աստիճանաբար նվազել են: 1971թ. 

Աֆրիկայում արձանագրվել է ընդամենը 67 դեպք (Անգոլա և Զաիր): 

1972–1974թթ. հիվանդության եզակի դեպքեր են արձանագրվել 

Գանայում, Կամերունում, Նիգերիայում:  

Լատինական Ամերիկայի երկրներում 1973–1974թթ. վիճակն 

այնքան էլ բարվոք չի եղել: Հիվանդության դեպքեր են արձա-

նագրվել Բրազիլիայում, Բոլիվիայում, Կոլումբիայում, Պարագ-

վայում, Պանամայում, Պերուում:  

Վերջին 30 տարիների ընթացքում՝ ներառյալ 2016թ., շատ 

դեպքեր են գրանցվել Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավա-

զանի երկրներում: 

Հարուցիչը պատկանում է Flaviviridae ընտանիքին, Flavivirus ցեղին:  

Կան վարակի փոխանցման երեք օջախներ՝ վայրի, քաղա-

քային և խառը: Քաղաքային պայմաններում վարակի աղբյուր է 
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մարդը, իսկ անտառային պայմաններում՝ ոչ մարդանման կա-

պիկները, հնարավոր է նաև պարկավորները:  

Վարակը փոխանցվում է տրանսմիսիվ մեխանիզմով: Քա-

ղաքային վայրերում վարակը փոխանցվում է Aedes ցեղի մոծակ-

ների միջոցով: Անտառային վայրերում, այս հիվանդությունը փո-

խանցում են Aedes, Haemogogus և Sabethes ցեղերի մոծակները: 

Մոծակները դառնում են վարակիչ արյունը ծծելուց 8-12 օր անց: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 3-6 օր: 

Վարակվածներից շատերի շրջանում այս հիվանդությունը 

կլինիկորեն չի արտահայտվում, սակայն արտահայտվելու դեպքում 

գրանցվում են հետևյալ ախտանիշները՝ տենդ, մկանացավ, արտա-

հայտված ցավ մեջքի շրջանում, գլխացավ, ախորժակի կորուստ, 

սրտխառնոց և փսխում: Նկարագրված ախտանիշները մեծ մասամբ 

վերանում են 3-4 օրերի ընթացքում: Հիվանդության այս ախտա-

նիշները վերանալուց հետո հիվանդների գրեթե 15%-ի շրջանում 

գրանցվում է հիվանդության երկրորդ՝ տոքսիկ փուլը: 

Իրականացվում է վիրուսաբանական, շճաբանական և ՊՇՌ 

հետազոտոթյունների միջոցով: Շճաբանական հետազոտության 

ժամանակ գրանցվում է յուրահատուկ հակամարմինների տիտրի 

4-անգամյա աճ: 

Ռիսկի խումբ են վարակի էնդեմիկ վայրեր ժամանող չպատ-

վաստված անձինք, անտառային տարածքներում աշխատողները 

կամ անտառային տարածքներին հարող շրջանների ազգաբնակ-

չությունը: Վարակի տարածման ռիսկը բավականին մեծ է, երբ 

առկա է զգայուն ազգաբնակչության և փոխանցող մոծակների 

համակեցություն: Այս հիվանդության դեպքում գոյություն ունի 



382 |  

 

պասիվ անընկալունակություն, որը փոխանցվում է մորից 

երեխային և ունի մոտ 6 ամիս տևողություն: 

Հիվանդության կանխարգելումը ներառում է երեք հիմնա-

կան ուղղություն՝ հիվանդության հսկողություն մարդկանց և ոչ 

մարդանման կապիկների շրջանում, պատվաստումների իրակա-

նացում մարդկանց շրջանում և մոծակների քանակի հսկողություն: 

Պատվաստման ենթակա են 9 ամսականից մեծ բոլոր 

անձինք: Պատվաստումը կատարվում է թուլացված 17D պատվաս-

տանյութով, որից 7-10 օր անց առաջանում են հակամարմիններ: 

Պաշտպանիչ ազդեցությունը տևում է 10 տարի: Որոշ դեպքերում 

պահանջվում է կրկնապատվաստում: 

Ցանկալի է նվազագույնը 5 օրվա ընթացքում բացառել 

մոծակների մուտքը հիվանդի տարածք: Կարևորվում է նաև տար-

բեր միջատասպան և միջատավանիչ նյութերի օգտագործումը: 

Դեղին տենդ հիվանդության գրանցված յուրաքանչյուր 

դեպքի վերաբերյալ անհրաժեշտ է անհապաղ հաղորդել ԱՀԿ: 
 

 

Դենգեն պոտենցիալ մահացու սուր վիրուսային, տրանսմի-

սիվ հիվանդություն է, որն ընթանում է տենդով, ինտոքսիկացիայով, 

որոշ դեպքերում հեմոռագիկ համախտանիշով:  

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. դենգենման հիվանդության կլինիկական 

բնորոշմանը համապատասխանող դեպք, դենգե հիվանդության 

կամ սուր դենգե հիվանդություն՝ համաճարակաբանական կապով,  

2) հավանական. դենգենման հիվանդության, դենգե հիվան-

դության կամ սուր դենգե հիվանդության կլինիկական բնորոշմանը 

համապատասխանող դեպք՝ լաբորատոր հետազոտության արդ-

յունքով, որը վկայում է վարակի հավանական առկայության մասին,  
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3) հաստատված. լաբորատոր հաստատված դենգենման 

հիվանդության, դենգե հիվանդության կամ սուր դենգե հիվան-

դության կլինիկական բնորոշմանը համապատասխանող դեպք:  

Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրվել է 1954-ին 

Մանիլայում, հետագայում շատ դեպքեր են արձանագրվել հարա-

վային և հարավարևելյան Ասիայի երկրներում: Հարավային 

Ասիայի և արևմտյան խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 

երկրներում ապրող ազգաբնակչության շրջանում 1,8 միլիարդ 

մարդ դենգե հիվանդության առումով ռիսկի խմբում է: Համաձայն 

վերջերս իրականացված հետազոտությունների (2013թ.)՝ տարեկան 

գրանցվում է մոտ 390 միլիոն դեպք՝ հաշվի առնելով նաև այն հան-

գամանքը, որ դենգե տենդի շատ դեպքեր չեն ներկայացվում 

հաշվետվություններում կամ սխալ են ախտորոշվում:  

Հարուցիչը պատկանում է Flaviviridae ընտանիքին, Flavivirus 

ցեղին: Գոյություն ունի վիրուսի 4 տեսակ՝ DEN-1, DEN-2, DEN-3 և 

DEN-4: Բոլոր 4 տեսակներն էլ կարող են առաջացնել դենգե հիվան-

դության բոլոր տեսակները: 

Վարակի աղբյուր է մարդը, ում օրգանիզմում վիրուսը 

շրջանառում է 2-7 օրերի ընթացում, որը համապատասխանում է 

տենդի առկայությանը:  

Վարակը փոխանցվում է տրանսմիսիվ մեխանիզմով Aedes 

aegypti մոծակների միջոցով: Նվազ դեր ունի Aedes Albopictus մոծա-

կը: Մոծակները դառնում են վարակիչ արյունը ծծելուց 8-12 օր անց:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 3-14 օր:  

Հիվանդության ընթացքը բաղկացած է 3 փուլերից՝ տեն-

դային, կրիտիկական և առողջացման: Հիվանդների շրջանում 
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գրանցվում է հանկարծակի տենդ, որը տևում է 2-7 օր, հետագայում 

առաջանում են գլխացավեր, հոդացավեր, ոսկրացավեր, հետակ-

նակապճային ցավեր, ինչպես նաև անոռեքսիա և փսխումներ: Այս 

հիվանդության դեպքում լինում են հեմոռագիկ երևույթներ՝ պետե-

խիաներ, էկխիմոզներ, պուրպուրա, հեմատուրիա, արյունահո-

սություն լնդերից և մանժետի դրական ախտանիշ: 

Հիվանդության կրիտիկական շրջանը սկսվում է այն ժա-

մանակ, երբ ջերմությունն իջնում է, սակայն փսխումները, ցավը 

որովայնի շրջանում, արյունահոսությունը լորձաթաղանթներից 

շարունակական բնույթ ունեն, զարգանում է հիպովոլեմիկ շոկ, և 

նվազում է թրոմբոցիտների քանակը: Այս փուլը տևում է 24-48 ժամ 

և հիվանդներից շատերի դեպքում անցնում է, սակայն այն հիվանդ-

ների դեպքում, որոնք ունենում են արյան պատկերի զգալի փոփո-

խություն, զարգանում է սուր դենգե հիվանդություն, որն ուղեկցվում 

է զարկերակային ճնշման կտրուկ իջեցումներով և ի վերջո հանգեց-

նում է մահվան: 

Լավացման փուլում վերականգնվում են արյան հեմատո-

կրիտի ցուցանիշները, և կարգավորվում է հեմոդինամիկան:  

Դենգե հիվանդությունն ախտորոշելու համար կիրառվում 

են իմունաբանական թեստեր (արյունը նպատակահարմար է 

վերցնել տենդային փուլում)՝ IgM հակամարմինների հայտնա-

բերմամբ: Օգտագործվում են ELISA թեստը և իրական ժամանակում 

ՊՇՌ մոլեկուլային հետազոտությունը: 

Դենգե հիվանդությունը բավականին տարածված է երեխա-

ների շրջանում, սակայն վերջերս նկատվում է հիվանդացության 

բարձրացում նաև մեծահասակների շրջանում: Հնարավոր է 

վարակի պերինատալ փոխանցում, սակայն տենդի առկայությունը 

կարող է վկայել նաև պերինատալ այլ վարակների մասին: Հարկ է 

նշել, որ դենգե դրական մայրերից ծնված երեխաները, ինչպես նաև 
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6-12 ամսականում վարակված երեխաները սուր դենգե հիվան-

դության զարգացման ռիսկի խմբում են:  

Վարակից հետո ձևավորվում է կայուն անընկալունա-

կություն վիրուսի տվյալ շտամի նկատմամբ, սակայն գրեթե չի 

առաջացնում անընկալություն մյուս շտամերի նկատմամբ:  

Ներկայումս դենգե հիվանդությունը կանխարգելող արդյու-

նավետ պատվաստանյութեր և բուժման յուրահատուկ միջոցներ 

չկան: Sanofi Pasteur դեղագործական ընկերության կողմից ստեղծ-

ված Dengvaxia պատվաստանյութը դեռ ուսումնասիրման փուլում է: 

Կարևոր նշանակություն ունեն դեզինսեկցիոն աշխատանք-

ները, մոծակների քանակի հսկողության իրականացումը, անհա-

տական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործումը և ազգաբնակ-

չության կրթումը այս հիվանդության վերաբերյալ: Իրազեկման 

աշխատանքներ անհրաժեշտ է իրականացնել մասնավորապես 

արտասահման մեկնող այն մարդկանց շրջանում, որոնք պատ-

րաստվում են այցելել դենգե հիվանդության էնդեմիկ գոտիներ: 

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրությանը համապատասխա-

նող դեպք,  

2) հավանական. կասկածելի դեպք գումարած համաճարակա-

բանական վերհուշում լեյշմանիոզի էնդեմիկ տարածքում լինելու 

փաստի առկայություն,  

3) հաստատված. կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորա-

տոր հաստատված: 

Ընդերային լեյշմանիոզ հիվանդության դեպքի ստանդարտ 

սահմանումը: Կլինիկական նկարագիրը. երկարատև անկանոն 

տենդ, որն ուղեկցվում է փայծաղի չափերի մեծացումով, քաշի 
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կորստով: Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշներ՝ ոսկրածուծից 

վերցված պունկտատի բարակ քսուքում լեյշմանիաների հայտ-

նաբերում կամ շճաբանական հետազոտության դրական արդյունք: 

Մաշկային լեյշմանիոզ հիվանդության դեպքի ստանդարտ 

սահմանումը: Կլինիկական նկարագիրը՝ դեմքի, իրանի, վերին և 

ստորին վերջույթների մաշկի բաց հատվածներում խոցեր: Ախտո-

րոշման լաբորատոր չափանիշները՝ խոցից կամ խոցը շրջապատող 

ինֆիլտրատից վերցրած քսուքում լեյշմանիաների հայտնաբերում: 

Լեյշմանիոզների մեջ առկա են արևադարձային վեց հիվան-

դություններ, որոնց ուսումնասիրությունները, պայքարի հարցերը 

ԱՀԿ հատուկ ծրագրերում են:  

Լեյշմանիոզները մարդկությանը հայտնի են եղել դեռևս շատ 

վաղ ժամանակներից: Սակայն առաջին անգամ գիտականորեն 

հիմնավորված տվյալներն այդ հիվանդության մասին պատկանում 

են անգլիացի բժիշկ Փոկոկին, որը նկարագրել է այն 1745թ. Փոքր 

Ասիայում ճանապարհորդելու ընթացքում կատարած ուսումնա-

սիրությունների հիման վրա: Հետագայում՝ 1756թ., Ռուսել եղբայր-

ները մանրամասն նկարագրել են նրա կլինիկական յուրահատ-

կությունները, որից հետո այս հիվանդության հետազոտութ-

յուններն ավելի ինտենսիվ են կատարվել, և հիվանդությանը տրվել 

են այն վայրերի անունները, որտեղ հայտնաբերվել են (Հալեպի խոց, 

Արևելյան խոց, Լենքորանի տարեկան խոց և այլն):  

Հիվանդության Leishmania tropica հարուցիչները 1898թ. 

Միջին Ասիայում հայտնաբերել է Պ.Բորովսկին: Վիսցերալ լեյշմա-

նիոզի հարուցիչները 1903թ. հայտնաբերել են Ա.Լավերանն ու 

Ֆ.Մեսնիլը, իսկ հարավամերիկյան, բրազիլական լեյշմանիոզի 

Leishmania braziliensis հարուցիչը հայտնաբերվել է 1911թ. Ս.Վիանի 

կողմից: 1908թ. Շ.Նիկոլին հաջողվեց առաջին անգամ ստանալ այս 

միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրան: Լեյշմանիոզի հարու-

ցիչները հիվանդներից առողջներին մլակների միջոցով փոխանց-
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վելու գաղափարը պատկանում է Պրուստին, սակայն փորձի 

միջոցով այն ապացուցվեց միայն 1921թ. Սերգան եղբայրների 

կողմից, իսկ բրազիլական լեյշմանիոզի փոխանցումը մլակներով 

ապացուցվել է 1922թ. բրազիլիացի Հ.Արագաոյի կողմից: Միա-

ժամանակ մի շարք գիտնականների (Ս.Ադլեր, Օ.Թեոդոր, 1927–

1950թթ., Լ.Պարրոտ, Ա.Դոնաթինի, 1926-1930թթ.) կողմից ապա-

ցուցվեց, որ հիվանդության հարուցիչները փոխանցողների՝ մլակ-

ների օրգանիզմում անցնում են լեպտոմոնադային զարգացման 

ցիկլ: Լեպտոմոնադային հարուցիչի ձևերը մլակների օրգանիզմում 

կարող են պահպանվել մլակի ամբողջ կյանքի ընթացքում, և այն 

իրենց սերունդներին կարող են փոխանցել տրանսօվարիալ ճանա-

պարհով, որը մեծ համաճարակաբանական նշանակություն ունի: 

Հետագայում ուսումնասիրվեց, թե բնության մեջ որ կենդանիների 

օրգանիզմում են պահպանվում հիվանդության հարուցիչները: 

Պետրիշչևայի, Վլասովայի աշխատանքներն ապացուցեցին, որ 

բնության պայմաններում վարակի աղբյուր են կրծողները և ողնա-

շարավոր այլ կենդանիներ: Դրանով իսկ նրանք առաջադրեցին այն 

տեսությունը, որ լեյշմանիոզներին բնորոշ է բնական օջախայ-

նություն:  

Լեյշմանիոզները տարածված են արևադարձային և մերձ-

արևադարձային կլիմայական գոտիների երկրներում: Լեյշմա-

նիոզների աշխարհագրությունը համընկնում է մլակների տարած-

վածության արեալին: Չնայած դրան՝ մլակներ կան բարձրադիր 

վայրերում՝ Հիմալայան լեռներում (3500մ), Պերուում՝ (3200մ): 

Լեյշմանիոզները բաժանվում են երկու խմբի՝ մաշկային և ընդե-

րային:  
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Այս հիվանդությունն արտահայտվում է տարբեր ձևերով.  

1.  Անթրոպոնոզ, ուշ խոցոտվող մաշկային լեյշմանիոզ: Հարու-

ցիչն է Leishmania tropica minor-ը, հիմնական փոխանցողն է 

Phlebotomus sergenti-ն: Վարակի հիմնական աղբյուրը հիվանդ 

մարդն է: Հիվանդությունն աչքի է ընկնում բավականին 

երկարատև գաղտնի շրջանով (2 ամսից մինչև 2 տարի), որի 

հետևանքով էլ հիվանդության այս ձևը չունի որոշակի սեզո-

նայնություն: Հիմնականում գրանցվում է մարդու հնագույն 

ապրելավայրերում և խոշոր քաղաքներում (Հալեպ, Ալժիր, 

Սամարղանդ, Աշխաբադ և այլուր): Ներկայումս, պայմանա-

վորված միջատասպան նյութերի զանգվածային գործածութ-

յամբ, հիվանդության դեպքերը սպորադիկ բնույթ ունեն:  

2.  Զոոնոզ, սուր խոցոտվող մաշկային լեյշմանիոզ: Հարուցիչն է 

L. tropica major-ը, հիմնական փոխանցողներն են Ph. papatasii 

և Ph. caucasicus մլակները: Բնության մեջ հիվանդության 

աղբյուր են կրծողները, հատկապես ավազամկները: Հիվան-

դության գաղտնի շրջանը 1-3 շաբաթ է, արտահայտված 

կլինիկական երևույթները տևում են 2-6 ամիս: Հիվան-

դությունը հաճախ բարդանում է լիմֆանգիիտներով: Բնորոշ է 

բուռն ընթացքը, նեկրոզների և խոցի առկայությունը: Ինքնա-

բերաբար բուժումից հետո առաջանում են բավականին 

արտահայտված սպիներ: Տիպիկ բնական օջախայնություն 

ունեցող հիվանդություն է, կարող է առաջանալ նաև անա-

պատային գոտու գյուղական վայրերում: Տարածված է Միջին 

Ասիայում (Թուրքմենիա, Ուզբեկստան): 

3.  Եթովպիական մաշկային լեյշմանիոզ: Հարուցիչն է L. 

aethopica-ն, իսկ փոխանցողը՝ Ph. longipes և Ph. Peditter 

մլակները: Կլինիկական երևույթներով նման է անթրոպոնոզ 
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մաշկային լեյշմանիոզին, սակայն հիվանդության այս ձևին 

բնորոշ է բավականին վառ արտահայտված բնական 

օջախայնությունը:  

4.  Արևմտյան Աֆրիկայի մաշկային լեյշմանիոզ: Ինչպես հարու-

ցիչը, այնպես էլ փոխանցողը վատ են ուսումնասիրված: Ունի 

բնական օջախայնություն, հիվանդության դեպքերն ունեն 

սպորադիկ բնույթ: Կլինիկական երևույթներով նման է զոոնոզ 

լեյշմանիոզին, նման է նաև միջինասիական անթրոպոնոզ 

լեյշմանիոզին: Հայտնի են շների վարակման դեպքեր:  

5.  Մեքսիկական մաշկային լեյշմանիոզ: Հարուցիչն է L. 

mexicana-ն, փոխանցողներն են մլակների նեոտրոպիկական 

տեսակները՝ Lutzomyia olmeca-ն, Lu. Flaviscultellata-ն, Lu. 

Cruceata-ն: Տիպիկ բնական օջախայնություն ունեցող հիվան-

դություն է, հարուցիչները հայտնաբերվում են անտառային 

կրծողների շրջանում, որոնցից էլ վարակվում են մարդիկ: 

Կլինիկորեն տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ ախտա-

հարում է ականջի մաշկը, ընդունում է քրոնիկական բնույթ, 

աստիճանաբար պրոցեսն անցնում է ականջի խեցուն և 

քայքայում այն:  

6.  Ուտու կամ Պերուի և Բոլիվիայի մաշկային լեյշմանիոզ: Տա-

րածված է հիմնականում բարձրադիր վայրերում (2800 մետր 

և ավելի): Հարուցիչները և փոխանցողները վատ են ուսումնա-

սիրված: Վարակի աղբյուր են շները, որոնց շրջանում 

վարակակրությունը հասնում է 50%-ի: Հիվանդությունը հիմ-

նականում գրանցվում է գյուղական վայրերում: Ախտահար-

վում է միայն մաշկը: Շների շրջանում կարող է ընթանալ 

անախտանիշ:  

7.  Մաշկի ծածկույթի դիֆուզ լեյշմանիոզ: Տարածված է 

Վենեսուելայում: Հարուցիչն է L. pifanoi-ն (L. brasilensis խմբին 

է պատկանում): Փոխանցողը դեռևս վատ է ուսումնասիրված: 

Այս ձևի դեպքում հարուցիչները կարող են անցնել արյան մեջ 
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և մարմնի մաշկի վրա առաջացնել չխոցոտվող բծեր, հան-

գույցներ, որոնց մեջ նկատվում են ինֆիլտրացիոն պրոցես-

ներ: Հարուցիչները ներքին օրգանները չեն ախտահարում: 

Հիվանդությունն ունի քրոնիկական ընթացք և դժվար է 

բուժվում:  

8.  Մաշկալորձաթաղանթային լեյշմաինիոզ: Տարածված է 

Բրազիլիայի, Էկվադորի, Բոլիվիայի, Պարագվայի, Պանա-

մայի արևադարձային անտառներում: Հարուցիչներ են L. 

braziliensis-ը, L. Nellcomei-ն, L. Panamansis-ը, L. Paraensis-ը: 

Վարակի աղբյուր են կրծողները: Հիվանդությանը բնորոշ է 

բնական օջախայնությունը: Կլինիկական ընթացքը բավա-

կանին ծանր է, ախտահարվում է քիթը, քայքայվում է նրա 

կռճիկային հիմքը, որից այն ձևափոխվում է: Հետո 

ախտահարվում են ըմպանը, շնչափողը, ի վերջո մահվան ելք 

է ունենում:  
 

1.  Հնդկական Կալա-Ազար: Հարուցիչն է L. Donovani-ն, փոխանցում 

է Ph. argentipes մլակը: Տիպիկ անթրոպոնոզ հիվանդություն է, 

վարակի միակ աղբյուրը հիվանդ մարդն է: Հիվանդանում են 

ինչպես երեխաները, այնպես էլ մեծահասակները: Հիվան-

դությունը էնդեմիկ բնույթ ունի (Արևմտյան Բենգալիա, Ասսամ, 

Բախար, Ուտար Պրադեշ, Մադրաս, Տրիպուր, ինչպես նաև 

Արևելյան Պակիստան): Հիվանդությունն ընթանում է բավակա-

նին բարձր մահաբերությամբ: Բնորոշ է զանգվածային հիվան-

դացությունը (տարեկան մինչև 70000 դեպք):  

2. Միջերկրածովյան, միջինասիական ընդերային լեյշմանիոզ: 

Տարածված է Հարավային Եվրոպայում, Միջին Ասիայում, 

Հյուսիսային Աֆրիկայում, Անդրկովկասում: Հարուցիչն է Լ. 

donovani infantum-ը, իսկ փոխանցողները՝ Pl. Major-ը, Ph. 
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Perniciosus-ը, Ph.ariasi-ը, Ph. Longienspiis-ը, Ph. Caucasicus-ը: 

Հիվանդությանը յուրահատուկ է բնական օջախայնությունը: 

Անթրոպուրգիկ օջախներում վարակի աղբյուր են թափառող 

շները և հիվանդ մարդիկ, հնարավոր է, նաև կրծողները: Բնական 

օջախներում վարակի շտեմարան են կրծողները, շնազգի կենդա-

նիները: Բնական օջախներում հիմնականում արձանագրվում 

են հիվանդության հատուկենտ դեպքեր: 

Այս հիվանդության դեպքեր արձանագրվում են նաև Հայաստանում:  

3. Չինաստանի ընդերային լեյշմանիոզի հարուցիչն է L. donovani 

sinensis-ը, իսկ փոխանցողը՝ Ph. chinensis մլակը: Կլինիկական և 

համաճարակաբանական յուրահատկություններով այս ձևը մոտ 

է միջերկրածովյան և միջինասիական լեյշմանիոզին:  

4. Արևելաաֆրիկյան ընդերային լեյշմանիոզը հիմնականում 

տարածված է Սուդանում, Քենիայում: Հարուցիչն է L. donovani 

archibaldi-ն, իսկ փոխանցողները Սուդանում Ph. Orentalis-ն է, 

Կենիայում՝ Ph. Martini-ն: Այս ձևի դեպքում նկատվում է նաև 

մաշկի ախտահարում: Հիվանդանում են երեխաները և մեծա-

հասակները: Տիպիկ բնական օջախայնություն ունեցող զոոնոզ է, 

վարակը բնության մեջ պահպանվում է կրծողների շրջանում:  

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշները`ոսկրածուծից 

վերցված պունկտատի բարակ քսուքում լեյշմանիաների հայտնա-

բերում կամ շճաբանական հետազոտության դրական արդյունք, 

մաշկային լեյշմանիոզի դեպքում՝ խոցից կամ խոցի շրջապատող 

ինֆիլտրատից վերցրած քսուքում լեյշմանիաների հայտնաբերում:  

Պայքարը հիմնականում տարվում է վարակի աղբյուրի, 

փոխանցող մլակների դեմ: Շատ կարևոր ու նաև դժվարին է 

պայքարն այն լեյշմանիոզների դեմ, որոնք օժտված են բնական 

օջախայնությամբ: Բնական օջախներում տարվում են դեռատի-

զացիոն միջոցառումներ, որոնք որոշակի արդյունքներ են տալիս: 
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ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման չափանիշները  

Կլինիկական ախտորոշումը բացակայում է:  

Լաբորատոր ախտորոշման չափանիշները՝  

•  մեծահասակների և 18 ամսականից մեծ երեխաների շրջանում 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների դրական արդյունք 

հաստատված իմունաբլոտի կամ Վեստերն Բլոտի մեթոդով՝ ըստ 

18 ամսականից մեծ երեխաների և մեծահասակների շրջանում 

ՄԻԱՎ վարակն ախտորոշելու նպատակով հետազոտություն-

ների ռազմավարության,  

•  մինչև 18 ամսական երեխաների շրջանում ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-

ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հետազոտությունների դրական արդ-

յունք՝ ըստ մինչև 18 ամսական երեխաների շրջանում ՄԻԱՎ 

վարակն ախտորոշելու համար հետազոտությունների ռազմա-

վարության:  

ՄԻԱՎ վարակի դեպքի դասակարգումը  

Կասկածելի դեպք գոյություն չունի:  

Հավանական դեպք գոյություն չունի:  

Հաստատված՝ լաբորատոր հաստատված դեպք: 

Անթրոպոնոզ, վիրուսային հիվանդություն է, որի պաթո-

գենեզի հիմքում հարաճուն իմունային անբավարարությունն է, դրա 

հետևանքով օպորտունիստական վարակների և ուռուցքային 

պրոցեսների զարգացումը: Որպես առանձին նոզոլոգիական 

միավոր՝ հիվանդությունն առանձնացվել է 1981-ին ԱՄՆ-ում, 32 

համասեռամոլ տղամարդկանց շրջանում միևնույն կլինիկական 

նշաններ հայտնաբերելուց հետո, որոնք ունեին արտահայտված 

իմունային անբավարարություն՝ պնևմոցիստային պնևմոնիայի և 

Կապոշիի սարկոմայի դրսևորմամբ: Ձևավորված համախտանիշ-
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ների համալիրը ստացավ ձեռքբերովի իմունային անբավա-

րարություն անունը (ՁԻԱՀ):  

Հարուցիչը մարդու իմունային անբավարարության վիրուսն 

է (ՄԻԱՎ), որն անջատվել է.Լ.Մոնտանյեի և Փարիզի Պաստերի 

ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից 1984-ին: Հետագայում 

հաստատվել է, որ ՁԻԱՀ-ի զարգացմանը նախորդում է ՄԻԱՎ վա-

րակման երկարատև անախտանիշ շրջան, որը դանդաղ քայքայում 

է վարակվածի իմունային համակարգը: Այնուհետև համաճա-

րակաբանական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ԱՄՆ-ում 

ՁԻԱՀ-ի առաջին հայտնաբերման պահին ՄԻԱՎ-ը լայնորեն 

տարածվել էր Աֆրիկայում և Կարիբյան ավազանի երկրներում, 

վարակման առանձին դեպքեր էին գրանցվել նաև այլ երկրներում: 

XXI դարում ՄԻԱՎ-ն ունի պանդեմիկ բնույթ, ՁԻԱՀ-ից մահացու 

դեպքերն արդեն իսկ գերազանցում են 20 մլն-ը, իսկ ՄԻԱՎ-

վարակակիրներինը՝ 50 մլն-ը: Ներկայումս առկա է ՄԻԱՎ-ի պան-

դեմիա, և եթե առաջին տարիներին դեպքերի մեծ մասը գրանցված 

էր ԱՄՆ-ում, ապա այժմ վարակը լայնորեն տարածված է Աֆրի-

կայի, Լատինական Ամերիկայի, հարավարևելյան Ասիայի 

երկրներում: Կենտրոնական և Հարավային Աֆրիկայի որոշ 

երկրներում մեծահասակ ազգաբնակչության 15-20%-ը վարակված 

է ՄԻԱՎ-ով: Արևելյան Եվրոպայի և նախկին ԽՍՀՄ երկրներում 

վերջին տարիներին նկատվում է բնակչության ինֆեկցվածության 

կտրուկ աճ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային 

անբավարարության վիրուսով վարակվածության դեպքերի արձա-

նագրումը սկսվել է 1988 թվականից: Ընդհանուր առմամբ ՀՀ-ում 

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի համաճարակի տարեգրությունը ներկայացված է 

աղյուսակ 4-ում: 
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Աղյուսակ 4 

ՀՀ-ում ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի համաճարակի տարեգրությունը 

1988 - ՄԻԱՎ վարակի առաջին գրանցված դեպքը. վարակման 
ուղին` հետերոսեքսուալ, 

1988 - ՁԻԱՀ-ի առաջին գրանցված դեպքը, 
1989 - մահվան առաջին գրանցված դեպքը ՁԻԱՀ-ից, 
1990 - թմրամիջոցների ներարկումային ճանապարհով վարակման 

առաջին գրանցված դեպքը, 
1996 - կանանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի առաջին գրանցված 

դեպքը, 
2000 - հոմոսեքսուալ ճանապարհով վարակման առաջին 

գրանցված դեպքը, 
2001 - երեխաների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի և ՁԻԱՀ-ի առաջին 

գրանցված դեպքերը, 
2001 - ՁԻԱՀ-ից երեխայի մահվան առաջին գրանցված դեպքը, 
2002 - թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 

օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածությունը մոտ 15%, 

2007 - թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 
օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածությունը մոտ 6,8%,  

2010 - թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 
օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածությունը մոտ 10,7%,  

2012 - թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 
օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածությունը մոտ 6,3%,  

2014 - թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 
օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածությունը մոտ 4%,  

2016 - թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 
օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածությունը մոտ 0,5%: 

 

1988թ. մինչև 2018թ. նոյեմբերի 30-ը ՀՀ-ում գրանցվել է 

ՄԻԱՎ վարակի 3300 դեպք ՀՀ քաղաքացիների շրջանում, որոնցից 

392-ը` 2018թ. ընթացքում: ՄԻԱՎ վարակի արձանագրված դեպ-

քերի ընդհանուր կառուցվածքում գերակշռում են արական սեռի 
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ներկայացուցիչները՝ 2288 (69%), իգական սեռի ներկայացուցիչ-

ների շրջանում արձանագրվել է վարակի 1012 դեպք (31%): ՄԻԱՎ 

վարակի 57 դեպք (1,7%) է արձանագրվել երեխաների շրջանում: 

ՄԻԱՎ-ով վարակվածների 51%-ն ախտորոշման պահին եղել է 25-

39 տարիքային խմբում: Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ 

վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ 

ճանապարհը (69%) և թմրամիջոցների ներերակային ճանապար-

հով վարակումը (21%): Սրանցից բացի, արձանագրվել են հոմոսեք-

սուալ ճանապարհով, մորից երեխային և արյան միջոցով ՄԻԱՎ 

վարակի փոխանցման դեպքեր: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ վարակի գրանց-

ված դեպքերի բաշխումն ըստ փոխանցման ուղիների ներկայաց-

ված է աղյուսակ 5-ում: 

Աղյուսակ 5 

ՀՀ-ում ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի բաշխումն ըստ 

փոխանցման ուղիների 

հետերոսեքսուալ փոխանցման ուղի 69,0%, 

թմրամիջոցներ ներերակային ճանապարհով 21,0%, 

հոմոսեքսուալ փոխանցման ուղի 4,0%, 

մորից երեխային 1,5%, 

արյան միջոցով 0,1%, 

անհայտ 4,4%: 
 

ՄԻԱՎ-ով վարակվածներից 1677-ի դեպքում ախտորոշվել է 

ՁԻԱՀ: Համաճարակի սկզբում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակով հի-

վանդների մահվան 767 դեպք: Մահացածներից 144-ը կին էին, 11-ը՝ 

երեխա: Թմրամիջոցների ներարկումային ճանապարհով գրեթե 

բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ (99%), իսկ գրեթե բոլոր 

կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով (97%): 2013–2017թթ. 

ընթացքում ՀՀ-ում գրանցված ՄԻԱՎ վարակվածների կեսից ավե-

լին՝ 58%-ը, հավանաբար վարակվել է արտերկրում՝ հիմնականում 



396 |  

 

Ռուսաստանում, մոտ 12%-ը նրանց զուգընկերներն են, այսինքն՝ 

70%-ի դեպքում առկա է միգրացիայի գործոնը: ՄԻԱՎ վարակի 

դեպքերի առավելագույն ցուցանիշն արձանագրվել է Երևանի 

բնակիչների շրջանում՝ 1013 դեպք, որը բոլոր գրանցված դեպքերի 

31%-ն է: ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի քանակով երկրորդ 

տեղում Շիրակի մարզն է՝ 11,3% (372): ՄԻԱՎ վարակի գրանցված 

դեպքերի հաշվարկը 100000 բնակչի հաշվով ցույց է տալիս, որ 

ամենաբարձր ցուցանիշը Շիրակում է՝ 153,0, որին հաջորդում են 

Լոռու, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերը համապատասխանա-

բար՝ 145,3, 110,9, 105,8: ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի իրավիճակի գնահատումը 

վկայում է, որ հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց 

հաշվարկային քանակը 3400 է, որոնցից 2018թ. նոյեմբերին 75%-ը 

(2560) գիտի իր կարգավիճակի մասին: Նրանցից հակառետրովի-

րուսային /ՀՌՎ/ բուժում ստանում է 71%-ը (1820): 2017թ. վերջին 

չհայտնաբերվող վիրուսային ծանրաբեռնվածություն ուներ ՀՌՎ 

բուժում ստացողների 85%-ը: ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 15-49 

տարիքային խմբում 0,2% է: 

ՄԻԱՎ-ը պատկանում է Lentivirus ցեղին, Retroviridae ընտա-

նիքի Lentivirinae ենթաընտանիքին: ՄԻԱՎ-ի ազատ մասնիկի գե-

նոմը ներկայացված է երկթել ՌՆԹ-ով: Ախտահարված բջիջներում 

ՄԻԱՎ-ը ձևավորում է ԴՆԹ: Հետադարձ տրանսկրիպտազայի 

առկայությունն ապահովում է գենետիկ ինֆորմացիայի հոսքի 

հետադարձ ուղղվածությունը (ոչ թե ԴՆԹ-ից ՌՆԹ, այլ, հակառակը, 

ՌՆԹ-ից ԴՆԹ), որը և պայմանավորում է ընտանիքի անվանումը: 

Ներկայումս կան ՄԻԱՎ-1 և ՄԻԱՎ-2, որոնք տարբերվում են իրենց 

կառուցվածքային և անտիգենային բնութագրերով: ՄԻԱՎ-1–ը 

ՄԻԱՎ-վարակի և ՁԻԱՀ-ի պանդեմիայի հիմնական հարուցիչն է. 

այն անջատվում է Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկայում, 

Եվրոպայում և Ասիայում: ՄԻԱՎ-2-ն այդքան տարածված չէ, առա-

ջին անգամ անջատվել է Գվինեա-Բիսաուի բնակիչների արյունից: 
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Էվոլյուցիոն տեսակետից այն մոտ է ՄԻԱՎ-1-ին և հիմնականում 

տարածված է Արևմտյան Աֆրիկայի երկրներում: Ներ-կայումս այլ 

ենթատեսակների հավաստի առկայությունը հաս-տատված չէ, 

բայց դրանք տարբեր հաճախականությամբ հայտնաբերվում են 

տարբեր տարածաշրջաններում: Ենթատեսակի որոշումն ունի 

առավելապես համաճարակաբանական նշանակություն: Վիրուսն 

առանձնանում է բարձր անտիգենային փոփոխականությամբ: Վի-

րուսի ամբողջ կենսացիկլն իրագործվում է շատ արագ՝ ընդամենը 

1-2 օրվա ընթացքում, 1 օրում ձևավորվում է մինչև 1 մլրդ վիրիոն: 

ՄԻԱՎ-ը խիստ զգայուն է արտաքին ազդակների նկատ-

մամբ, այն ոչնչանում է բոլոր հայտնի ախտահանիչ նյութերի 

ազդեցությունից: Տաքացումը մինչև 56°С կտրուկ նվազեցնում է 

վիրուսի վարակելիությունը, իսկ մինչև 70-80°С տաքացնելիս այն 

ինակտիվացվում է 10 րոպե անց: Վիրիոնները զգայուն են 70% էթիլ 

սպիրտի նկատմամբ (ինակտիվացվում են 1 րոպե անց), նատրիու-

մի հիպոքլորիդի 0,5% լուծույթի, գլուտարալդեհիդի 1% լուծույթի 

նկատմամբ: Կայուն է լիոֆիլիզացման, ուլտրամանուշակագույն և 

իոնիզացնող ճառագայթների նկատմամբ: Սառեցված արյան մեջ 

վիրուսը պահպանվում է տարիներով, դիմացկուն է ցածր 

ջերմաստիճանի նկատմամբ:  

Վարակի աղբյուրը միայն ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդն է, 

վարակի բոլոր փուլերում, ցմահ: ՄԻԱՎ-2-ի բնական շտեմարան են 

աֆրիկյան կապիկները: ՄԻԱՎ-1-ի բնական շտեմարանը չի հայտ-

նաբերվել, չի բացառվում, որ լինեն վայրի շիմպանզեները: Այլ 

կենդանիներ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ անընկալունակ են: Մեծ քանա-

կությամբ վիրուսը հայտնաբերվում է արյան մեջ, սերմնահեղու-

կում, դաշտանային և հեշտոցային արտազատուկներում: Բացի 

դրանից, վիրուսը հայտնաբերվում է նաև կրծքի կաթում, թքում, 

արցունքային և ողնուղեղային հեղուկներում: Առավել մեծ համա-
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ճարակաբանական նշանակություն ունեն արյունը, սերմնա-

հեղուկը և հեշտոցային արտազատուկը: 

ՄԻԱՎ-ը փոխանցվում է կոնտակտային և ուղղահայաց 

մեխանիզմներով, փոխանցման ուղիներն են՝ սեռական, պարէն-

տերալ: Սեռական օրգանների լորձաթաղանթների բորբոքումները 

կամ դրանց ամբողջականության խախտումը մեծացնում են ՄԻԱՎ-

ով վարակման հավանականությունը երկու ուղղություններով՝ 

դառնալով ՄԻԱՎ-ի ելքի և մուտքի դուռ: Վիրուսի կենցաղ-կոն-

տակտային փոխանցում չի արձանագրվել: ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը 

մորից պտղին հնարավոր է ընկերքի դեֆեկտների դեպքում, որոնք 

հանգեցնում են ՄԻԱՎ-ի անցմանը պտղի արյան շրջանառություն, 

նաև ծննդաբերության ժամանակ ծննդաբերական ուղիների և 

երեխայի մաշկի ու լորձաթաղանթների վնասման դեպքում: 

Պարէնտերալ փոխանցումն իրականացվում է արյան, 

էրիթրոցիտար զանգվածի, թրոմբոցիտների, թարմ և սառեցված 

պլազմայի փոխներարկման ժամանակ: Միջմկանային, ենթամաշ-

կային ներարկումները, ասեղով պատահական ծակոցները դեպ-

քերի 0,3%-ն են (1 դեպք 300 ներարկումից): Վարակված մայրերից 

ծնված և նրանց կողմից կերակրված երեխաների շրջանում վարակ-

վածությունը հասնում է 25-35%-ի: 

Մարդկանց բնական ընկալունակությունը ՄԻԱՎ-ի նկատ-

մամբ բավականին բարձր է: Մարդիկ, որոնք վարակվում են 35 

տարեկանից հետո, 2 անգամ ավելի արագ են հիվանդանում ՁԻԱՀ-

ով, քան ավելի երիտասարդ տարիքում վարակվածները: Հիվանդա-

ցածների շրջանում գերակշռում են տղամարդիկ, սակայն տարեց-

տարի ավելանում է կանանց և երեխաների քանակը: 

Վարակման պահից մինչև առաջին կլինիկական նշանների 

և կամ հակամարմինների արտադրությունը սովորաբար 3 շաբա-



399 |  

 

թից 3 ամիս է, եզակի դեպքերում՝ մինչև 1 տարի: Այս փուլում 

վիրուսն ակտիվորեն բազմանում է, բայց կլինիկական նշաններ և 

հակամարմիններ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դեռևս չեն հայտնաբերվում: 

Պետք է նշել, որ ՄԻԱՎ-վարակի կլինիկական ընթացքն 

առանձնանում է խիստ բազմազանությամբ: Վարակի տևողու-

թյունը տատանվում է լայն սահմաններում՝ մի քանի ամսից մինչև 

15-20 տարի: Կլինիկորեն արտահայտված ՄԻԱՎ վարակին նա-

խորդում են գաղտնի և պրոդրոմալ շրջանները: Առավել հաճա-

խադեպ ոչ յուրահատուկ ախտանշաններից են անհայտ ծագման 

տենդը, լիմֆադենոպաթիան, լուծը, թուլությունը, մաշկի ցանա-

վորումը, գիշերային քրտնարտադրությունը: Օպորտունիստական 

վարակների ընթացքը կարող է լինել սուր: Այսպես՝ սուր, մի քանի 

օրվա ընթացքում զարգանում է թոքաբորբ՝ հարուցված Pneumo-

cystis carinii-ով: Որոշ դեպքերում հիվանդության ընթացքը կարող է 

լինել աստիճանական և երկարատև: Միացյալ Նահանգներում 

մշակված ՄԻԱՎ վարակի հիմնական չափորոշիչները հետևյալն են՝ 

Կապոշիի սարկոմա, 60 տարեկանից ցածր տարիքում ուղեղի 

լիմֆոմա և օպորտունիստական վարակներ, որոնցից, Pneumocystis 

carinii-ով հարուցվող թոքաբորբն ամենատարածվածն է:  

ՁԻԱՀ-ի փուլում բակտերիային, սնկային, վիրուսային, 

մակաբուծային օպորտունիստական վարակները (կանդիդոզ, 

կրիպտոկոկոզ, կրիպտոսպորիդիոզ, Mycobacterium avium, տուբեր-

կուլոզ, հերպեսային վարակ, պապիլոմա վիուս, տոքսոպլազմոզ և 

այլն) և ոչ վարակիչ հիվանդությունները (Կապոշիի սարկոմա, ոչ 

հոջկինյան լիմֆոմա, արգանդի պարանոցի քաղցկեղ և այլն) 

զարգանում են որպես իմունային համակարգի աղետի դրսևորում` 

CD4+ լիմֆոցիտների քանակի 200բջիջ/մկլ-ից ցածր անկման 

արդյունքում:  

Բացի «դասական» ՁԻԱՀ-ից, կարևորվում է ՁԻԱՀ-ասոցաց-

ված համալիրը: Այս համալիրը բնութագրվում է առնվազն երկու 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_avium
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կլինիկական և լաբորատոր չափորոշիչների առկայությամբ, որոնք 

համապատասխանում են ՁԻԱՀ-ի բնութագրին` առանց Կապոշիի 

սարկոմայի: ՁԻԱՀ-ասոցացված համալիրում օպորտունիստական 

վարակները պակաս արտահայտված են, քան ՁԻԱՀ-ի դեպքում: 

ՁԻԱՀ-ի կլինիկական դրսևորումներին նախորդում է պրոդրոմալ 

շրջանը, որը կարող է տևել 3 ամսից մինչև 5 տարի: Կապոշիի սար-

կոմայի ի հայտ գալու և պրոդրոմալ շրջանի միջև եղած ժամանա-

կահատվածի տևողությունը միջինը 5,5 ամիս է, իսկ մինչև օպոր-

տունիստական վարակների առաջացումը՝ 3,5 ամիս: Առավելապես 

պրոդրոմալ շրջանում դիտվում են անհայտ ծագման տենդ, քաշի 

կորուստ, լիմֆադենոպաթիա, ընդհանուր թուլություն, դեպրեսիա, 

բերանի խոռոչի կաթնախտ: 

ՄԻԱՎ-դրական մայրերից ծված երեխաների շրջանում 

վարակը բնութագրվում է առավել արագ, հարաճուն ընթացքով: 1 

տարեկանից հետո վարակված երեխաների շրջանում վարակն 

ավելի դանդաղ է զարգանում: 

ՄԻԱՎ-ի համաճարակաբանական վերահսկողությունը նե-

րառում է ՄԻԱՎ-վարակվածների պարտադիր գրանցում և հաշ-

վառում, հետազոտվածների քանակի և վարակման պատճառների 

պարզաբանում: Ամբողջ ինֆորմացիան կուտակվում է պետական 

մակարդակով և ենթակա է վերլուծման ըստ սեռի, տարիքի, 

սոցիալական կարգավիճակի, վարակման տարածքի, ռիսկի գոր-

ծոնների, վարակման ուղիների: Արդյունքում տարբերակում են 

ռիսկի խմբերը, ռիսկի գոտիները, վարակման պատճառներն ու 

պայմանները, վարակի տարածման ուղիները: Ստացված տեղե-

կատվությունը հաշվետվական կամ վերլուծական տեղեկատ-

վությամբ հասցվում են շահագրգիռ մարմիններին և տարածվում 

տարածաշրջաններում: 
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ԱՀԿ-ն առանձնացնում է ՄԻԱՎ-ի և դրա հետևանքների դեմ 

պայքարին ուղղված միջոցառումների 4 հիմնական ուղղություն. 

1. ՄԻԱՎ-ի սեռական փոխանցման կանխարգելում, որը ներա-

ռում է այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են՝ անվտանգ սեռական 

վարքագծի ուսուցումը, պահպանակների տարածումը, այլ 

սեռավարակների բուժումը, այդ հիվանդությունների բուժման 

կարևորության գիտակցմանն ուղղված վարքագծի ձևա-

վորումը:  

2. ՄԻԱՎ-ի արյան միջոցով փոխանցման կանխարգելում՝ արյան 

և դրա բաղադրիչների անվտանգ մատակարարման շնորհիվ: 

3. ՄԻԱՎ-ի պերինատալ փոխանցման կանխարգելում, բժշկա-

կան օգնության ապահովման ճանապարհով՝ ներառյալ ՄԻԱՎ 

վարակված հղիների կոնսուլտացիան, քիմիականխարգելման 

իրականացումը: 

4. ՄԻԱՎ-վարակվածներին, նրանց ընտանիքներին և շրջապա-

տին սոցիալական և բժշկական օգնության կազմակերպում: 

ՄԻԱՎ-ի ներհիվանդանոցային տարածումը կարելի է 

կանխել՝ հակահամաճարակային ռեժիմ պահպանելով: 

Հատուկ ուղղություն է թմրամոլների շրջանում կանխազգու-

շական աշխատանքի անցկացումը, քանի որ թմրամոլների 

շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածումը կանխելն ավելի հեշտ է, քան նրանց 

կախվածությունից բուժելը: Իրականացվում է թմրամոլության և 

անբարոյական սեռական վարքագծի մասշտաբների նվազեցում: 

ՄԻԱՎ-ի պարէնտերալ փոխանցումը կանխարգելելու 

համար իրականացվում է արյան, սերմնահեղուկի և օրգանների 

դոնորների հետազոտություն: Երեխաների վարակումը կանխելու 

համար պարտադիր հետազոտում են բոլոր հղիներին: Սեռավա-

րակներով հիվանդները, համասեռամոլները, թմրամոլները հիմնա-

կանում հետազոտվում են համաճարակաբանական վերահսկողու-

թյան նպատակով: 
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Հակահամաճարակային ռեժիմը ստացիոնարում նույնն է, 

ինչ վիրուսային հեպատիտ B-ի դեպքում և ներառում է բժշկական 

գործողությունների, դոնորական արյան, բժշկական իմունակենսա-

բանական պրեպարատների, կենսաբանական հեղուկների, օրգան-

ների և հյուսվածքների անվտանգության ապահովումը: Բուժանձ-

նակազմի ՄԻԱՎ-ով վարակման կանխարգելումը հիմնականում 

ուղղված է կտրող, ծակող գործիքներով աշխատանքի կանոնների 

պահպանմանը: ՄԻԱՎ-ով վարակված արյունով պատահական 

վարակվելու դեպքում անհրաժեշտ է մաշկը լվալ հոսող ջրով, 

կրկնակի մշակել սպիրտային հիմքով մաշկային հականեխիչով: 

Որպես կանխարգելիչ միջոցառում խորհուրդ է տրվում ազի-

դոթիմիդինի օգտագործումը 1 ամսվա ընթացքում: Վարակման 

վտանգի ենթարկվածը մասնագետի հսկողության տակ է 1 տարվա 

ընթացքում: Ակտիվ կանխարգելման միջոցներ դեռևս չեն մշակվել: 

ՄԻԱՎ-ով վարակված հղիներին նշանակում են հակառետ-

րովիրուսային պրեպարատներ հղիության վերջին ամիսներին և 

ծննդաբերության ընթացքում՝ ՄԻԱՎ-դրական երեխայի ծնունդը 

կանխելու նպատակով: Այս դեպքում երեխային կյանքի առաջին 

օրերին նույնպես նշանակում են հակավիրուսային պրեպարատներ 

և անմիջապես անցնում արհեստական կերակրման: Միջոցա-

ռումների այս համալիրը հնարավորություն է տալիս նվազեցնելու 

երեխայի վարակման հավանականությունը 25%-ից մինչև 3-8%-ի: 
 

 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրությանը 

համապատասխանող դեպք,  

2) հավանական. ընդունված չէ,  

3) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք։  
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Վարակիչ, անթրոպոնոզ հիվանդություն է, հարուցիչն է HBV 

վիրուսը, որն ունի արտահայտված հեպատոտրոպ ազդեցություն։  

Հեպատիտ B-ի վիրուսը պատկանում է այն վիրուսների 

շարքին, որոնք առաջացնում են լյարդի ախտահարում կենդանի-

ների և մարդկանց շրջանում և ստացել են «հեպադնավիրուս» 

անվանումը՝ «հեպատնա-լյարդային, DNA-ԴՆԹ վիրուս»: Գենոմը 

ներկայացված է օղակաձև ԴՆԹ-ի 2 շղթաներով, որոնցից մեկն 

ամբողջական է՝ full-length strand՝ բաղկացած 3020-3320 նուկլեո-

տիդներից և մի ծայրով կապված վիրուսային ԴՆԹ–պոլիմերազի 

հետ, մյուսը՝ ոչ լրիվ short-length strand, և բաղկացած է 1700-2800 

նուկլեոտիդներից:  

Հայտնի է գենոմով կոդավորվող 4 գեն՝ C, X, P, S՝ 

• C գենը կոդավորում է կորիզի սպիտակուցները՝ HBcAg, 

• P գենը կոդավորում է ԴՆԹ–պոլիմերազը, 

• S գենը՝ HBsAg մակերեսային անտիգենը, 

• HBeAg առաջանում է pre-core սպիտակուցի պրոտեոլիտիկ 

մշակման արդյունքում, 

• X գենով կոդավորվող սպիտակուցի ֆունկցիան դեռևս պար-

զաբանված չէ: 

Հեպատիտ B-ի վիրուսն առանձնանում է արտաքին միջա-

վայրում իր խիստ կայունությամբ՝ մոտ 100 անգամ գերազանցելով 

ՄԻԱՎ-ին։ Կայուն է տարբեր ֆիզիկական և քիմիական ազդակ-

ների, բարձր (նույնիսկ եռացում) և ցածր (բազմակի սառեցման) 

ջերմաստիճանի հանդեպ, երկարատև պահպանվում է թթվային 

միջավայրում: Սենյակային ջերմաստիճանում հեպատիտ B-ի 

վիրուսը կարող է պահպանվել մինչև մի քանի շաբաթ, արյան 

շիճուկում +30°С ջերմաստիճանում այն կարող է պահպանվել մինչև 

6 ամիս, −20°С-֊ում՝ 15 տարի, իսկ չոր շիճուկում՝ 25 տարի։ HBV 

վիրուսը ոչնչանում է միայն ավտոկլավում համապատասխան 

բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ներքո և չորացնող 
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պահարանում, 60°С-ում ոչնչանում է 10 ժամում։ Եռացումը 100˚C 2 

րոպեի ընթացքում հանգեցնում է վիրուսի ինակտիվացիայի, 

զգայուն է այնպիսի ախտահանիչների նկատմամբ, ինչպիսիք են՝ 

էթիլ սպիրտը, ֆենոլը, ջրածնի պերօքսիդը, հիպոքլորիդների 

լուծույթները և այլն: 

Հեպատիտ B-ն ունի լայնամասշտաբ տարածվածություն: 

Նշվում է, որ կյանքի այս կամ այն շրջանում հեպատիտ B-ի 

վիրուսով վարակվում է մոտ 2 մլրդ մարդ, իսկ մշտական վիրու-

սակիր է մոտ 350 մլն-ը: Հեպատիտ B-ի դրոշմների հայտնաբերման 

հիման վրա մեր երկրագունդը բաժանվում է 3 գոտու՝ բարձր, միջին 

և ցածր էնդեմիկությամբ:  

Բարձր էնդեմիկությամբ գոտում (Հարավարևելյան Ասիա, 

Աֆրիկա, Կենտրոնական Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի որոշ 

երկրներ) անամնեստիկ կամ ընթացիկ հեպատիտ B-ի շճաբա-

նական դրոշմները հայտնաբերվում են բնակչության 70-90%-ի 

շրջանում, իսկ HBsAg-կրության հաճախականությունը 8-20% է: 

Միջին էնդեմիկությամբ գոտում (Կենտրոնական և Հարա-

վային Ամերիկա, Կենտրոնական Ասիա, նախկին ԽՍՀՄ երկրներ) 

հեպատիտ B-ի շճաբանական դրոշմները հայտնաբերվում են 

բնակչության 20-55%-ի շրջանում, իսկ քրոնիկական HBsAg-

կրությունը 2-7% է: 

Ցածր էնդեմիկությամբ գոտում (Հյուսիսային Ամերիկա, 

Արևմտյան Եվրոպա, Ավստրալիա և այլն) հեպատիտ B-ի 

շճաբանական դրոշմները հայտնաբերվում են բնակչության մինչև 

20%-ի շրջանում, իսկ HBsAg-կրությունը մինչև 2% է: 

Վարակի աղբյուր են հիվանդ մարդիկ և վիրուսակիրները: 

Քրոնիկական վիրուսակիրները, որոնց դեպքում HBs-անտիգենակ-

րությունը տևում է 6 ամիս և ավելի, հեպատիտ B-ի վիրուսի 

հիմնական շտեմարանն են: Վիրուսը հայտնաբերվում է օրգանիզմի 
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կենսաբանական հեղուկներում, որոնք էլ հիմնական փոխանցման 

գործոններն են: Վիրուսի առավել բարձր խտություն հայտնա-

բերվում է արյան մեջ, այնուհետև սերմնահեղուկում, հեշտոցային 

արտազատուկում, իսկ նվազագույն քանակությամբ հայտնա-

բերվում է քրտինքում, մեզում, արցունքային հեղուկում, թքում և 

կրծքի կաթում, որոնց համաճարակաբանական նշանակությունը 

նվազագույն է: Հեպատիտ B-ի վիրուսը մոտ 100 անգամ ավելի 

կոնտագիոզ է, քան ՄԻԱՎ-ը. այն փոխանցվում է նույնիսկ աչքի 

համար անտեսանելի արյան միջոցով՝ «վարակ ասեղի ծայրին»:  

Հիվանդ մարդը վարակի աղբյուր է գաղտնի շրջանի սկզբից 

մինչև առողջացման շրջանի վերջը: 

Հեպատիտ B-ն հիմնականում փոխանցվում է հետևյալ 

ուղիներով՝ 

1. հորիզոնական փոխանցում՝ 

✓ պարէնտերալ միջամտությունների միջոցով,  

✓ սեռական ճանապարհով, 

✓ կենցաղ-կոնտակտային ուղիով, 

2. ուղղահայաց փոխանցում՝ մորից պտղին՝ 

Ռիսկի խմբերը՝ 

✓ ներարկումային թմրամոլները, 

✓ արյան ռեցիպիենտները, 

✓ բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ ունեցող 

անձինք, 

✓ բուժանձնակազմը, 

✓ HBsAg-դրական մորից ծնված երեխաները: 

Հիվանդության գաղտնի շրջանի (վարակումից մինչև առա-

ջին կլինիկական նշանի ի հայտ գալու ժամանակահատվածը) 

ընթացքը միջինը տևում է 6 շաբաթից մինչև 6 ամիս։  
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Ինֆեկցիոն պրոցեսը սկսվում է վիրուսի՝ արյուն ներթա-

փանցմամբ, որից հետո այն սկսում է բազմանալ, մինչև որոշակի 

խտության հասնելը, առաջացնում է սուր հեպատիտ։ Սուր հեպա-

տիտը սկսվում է բարձր ջերմությամբ, գլխացավով, հոգնածության, 

մարմնի ջարդվածության զգացումով։ Հնարավոր են թեթև տենդա-

յին վիճակներ, հոդացավեր, մաշկի ցանավորում։ Պատկերն օրեր 

անց փոխվում է՝ առաջացնելով ախորժակի կորուստ, սրտխառնոց, 

փսխում, մեզի մգացում, կղանքի գունազրկում, ցավ աջ ենթա-

կողային հատվածում: Դիտվում է լյարդի և փայծաղի մեծացում, 

լաբորատոր հետազոտությամբ արյան մեջ հայտնաբերվում են 

վիրուսին բնորոշ դրոշմներ, բիլիռուբինի բարձր մակարդակ, լյարդի 

ֆերմենտների բարձր մակարդակ։ Դեղնության ի հայտ գալուց 

հետո, կլինիկական նշանները նահանջում են մի քանի շաբաթվա 

ընթացքում (եթե հիվանդությունը չի վերածվում քրոնիկականի)։ 

Այս փուլը հիվանդներից շատերի շրջանում կարող է անցնել առանց 

բնորոշ կլինիկական նշանի՝ դեղնության։ Երբեմն կարող են դիտվել 

միայն թուլություն և աշխատունակության նվազում։ Այդ պատճա-

ռով էլ դեպքերի միայն մի մասն է հայտնաբերվում։ Սուր հե-

պատիտը կարող է ավարտվել՝ վիրուսի էլիմինացիայով (դուրսբեր-

մամբ) 90% դեպքերում և կայուն իմնունիտետի առաջացմամբ։ 

Լյարդի ֆունկցիան վերականգնվում է ամիսներ անց, սակայն 

մնացորդային բարդություններն ուղեկցում են ամբողջ կյանքի 

ընթացքում։ Հնարավոր է նաև քրոնիկականացում: Քրոնիկական 

տարբերակն ավելի վտանգավոր է, քանի որ ընթանում է երկա-

րատև, ալիքաձև, հաճախ սրացումներով, սկզբնական շրջանում 

բնորոշ են ոչ սպեցիֆիկ նշանները՝ ընդհանուր թուլություն, հոգնա-

ծություն։ Ուստի հիվանդները, այս ամենին լուրջ չվերաբերվելով, 

ուշ են դիմում բուժհաստատություններ։ Երբեմն կարող է ուղեկցվել 

սրտխառնոցով, որովայնի վերին հատվածի ցավերով, հոդային և 

մկանային ցավերով, փորլուծությամբ։ Հիվանդության ուշ փուլե-
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րում արդեն դիտվում են սպեցեֆիկ նշանները՝ դեղնություն, մեզի 

մգացում, մաշկի քոր, լնդերի արյունահոսություն, քաշի կորուստ, 

լյարդի և փայծաղի մեծացում, անոթային աստղիկներ: Կլինիկական 

պատկերի հիմքում ընդհանուր ինտոքսիկացիան է, որն առաջա-

նում է լյարդի դետոքսիկացիոն ֆունկցիայի խանգարման և 

խոլեստազի հետևանքով։  

Հեպատիտ B-ի լաբորատոր ախտորոշման հիմքում հետևյալ 

լաբորատոր ցուցանիշներն են՝ մեզում ուռոբիլինոգենի բարձրա-

ցումը, շիճուկում` ալանին ամինոտրանսֆերազայի ակտիվության 

բարձրացումը (2,5 անգամ բարձր վերին սահմանից): Սպեցիֆիկ 

ցուցանիշներից են՝ հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածնի HBsAg 

և IgМ հակամարմինների առկայությունը կորիզային անտիգենի 

նկատմամբ (IgM-antiHBc դրական): 

HBV-ի ախտորոշիչ դրոշմներն են՝ 

1. ռեպլիկացիոն փուլում՝ HBsAg, HBeAg, HBV DNA, հակա-

HBc IgG, 

2. ոչ (քիչ) ռեպլիկացիոն փուլում՝ HBsAg, հակա-HBc IgG: 

Հետազոտություններն իրականացվում են արագ թեստի, 

իմունաֆերմենտային անալիզի, ՊՇՌ մեթոդներով: 

1.  Ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են 

վարակի վտանգավորության և փոխանցման ուղիների ու 

գործոնների վերաբերյալ գիտելիքների տարածմանը բնակ-

չության, հատկապես ռիսկի խմբերի շրջանում: 

2.  Կանխարգելման համընդհանուր միջոցներ՝ միանվագ օգտա-

գործման բժշկական գործիքների օգտագործում, պահպա-

նակների օգտագործում, գործիքների պատշաճ ախտահա-

նում, մանրէազերծում և այլն: 

3.  Ակտիվ իմունիզացիա. հեպատիտ B-ի ռեկոմբինանտ վակցի-

նայով պլանային (երեխաներին՝ ըստ իմունիզացիայի ազգա-
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յին օրացույցի) և համաճարակաբանական ցուցումներով՝ 

ռիսկի խմբերի շրջանում հետևյալ սխեմայով՝ առաջին ներար-

կում՝ 1 մլ միջմկանային, որից 1 ամիս անց իրականացվում է 

երկրորդ ներարկումը, 6 ամիս անց՝ երրորդը միևնույն դոզա-

յով և ներարկման ուղիով: Ակտիվ անընկալունակության 

տևողությունը, ըստ տարբեր տվյալների, մինչև 20 տարի է: 

4.  Պասիվ իմունիզացիա հեպատիտ B-ի իմունոգլոբուլինով. 

իրականացվում է HBsAg դրական մայրերից ծնված նորա-

ծիններին, ծնվելուց հետո 12 ժամվա ընթացքում և հավա-

նական վարակման դեպքում բուժաշախատողներին՝ արագ 

իմունականխարգելման նպատակով:  

Չպատվաստված կամ թերի պատվաստված ռիսկի խմբերին 

պատկանող անձանց կատարվում է 3 դեղաչափ պատվաստում, ընդ 

որում՝ 1-ին և 2-րդ դեղաչափերի միջև պահպանվում է նվազագույնը 

1 ամիս ընդմիջում, իսկ 2-րդ և 3-րդ դեղաչափերի միջև՝ նվազա-

գույնը 2 ամիս (1-ին և 3-րդ դեղաչափերի միջև՝ նվազագույնը 4 

ամիս): Հեմոդիալիզի ենթակա, իմունային անբավարարության այլ 

վիճակ ունեցող մեծահասակ անձը ստանում է 1 դեղաչափում 40 

մկգ/մլ ակտիվ նյութի պարունակությամբ պատվաստանյութ, 

եռանվագ՝ 0, 1 և 6 ամիս սխեմայով, կամ 1 դեղաչափում 20 մկգ/մլ 

ակտիվ նյութի պարունակությամբ պատվաստանյութ՝ միաժա-

մանակյա 2 դեղաչափով, քառանվագ՝ 0, 1, 2 և 6 ամիս սխեմայով:  

Պատվաստման ենթակա ռիսկի խմբերն են՝ 

• ավստրալիական հակածինակիրների (HBsAg–ակիրներ), 

ինչպես նաև սուր կամ քրոնիկական հեպատիտ B-ով հի-

վանդների ընտանիքների չպատվաստված կամ թերի 

պատվաստված անձինք,  

• մանկատների և հատուկ (գիշերօթիկ) հանրակրթական կազ-

մակերպությունների երեխաները և սպասարկող անձնա-

կազմը, 
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• պարբերաբար արյան պատրաստուկներ ստացող, ինչպես 

նաև հեմոդիալիզի ենթակա անձինք, լյարդի քրոնիկական 

հիվանդություններ ունեցող, ուռուցքաարյունաբանական, 

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ հիվանդները,  

• մինչև 60 տարեկան շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք՝ 

ախտորոշումից հետո հնարավորինս վաղ ժամկետում,  

• 60 տարեկանից մեծ, շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք՝ 

ըստ բուժող բժշկի կողմից հեպատիտ B-ով վարակվելու 

հավանական ռիսկի գնահատման,  

• վիրաբույժները, մանկաբարձ-գինեկոլոգները, ատամնա-

բույժները, միջամտություն կատարող և պատվաստում 

իրականացնող բուժքույրերը, արյան փոխներարկման և 

հեմոդիալիզի, նարկոլոգիական, ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի հիվանդ-

ների ախտորոշման և բուժման բաժինների (կաբինետների, 

կենտրոնների), ինչպես նաև լաբորատորիաների և մանրէա-

զերծման բաժանմունքների բուժաշխատողները, 

• բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների բուժաշխատող-

ները, որոնք, մասնագիտական գործունեությամբ պայմա-

նավորված, շփվում են արյան և դրա բաղադրամասերի հետ, 

• դոնորական և ընկերքային արյունից ստացված իմունակեն-

սաբանական պատրաստուկների արտադրությամբ զբաղ-

վող անձինք, արյան ծառայության կազմակերպությունների 

անձնակազմը, 

• բժշկական միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբու-

հական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների ուսանողները (առաջնահերթ 

շրջանավարտներ), 

• ներարկման ճանապարհով թմրանյութեր օգտագործող, 

ինչպես նաև սեռական փոքրամասնություններին պատ-

կանող կամ հաճախակի տարբեր զուգընկերներ ունեցող 

անձինք: 
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Սուր և քրոնիկական հեպատիտ B-ով բոլոր հիվանդա-

ցածների նկատմամբ իրականացվում է շարունակական հսկողու-

թյուն բժշկական կազմակերպությունում, որտեղ նրանք հաշվառ-

ված են: Շարունակական հսկողության ընթացքում առաջին 

զննությունն իրականացվում է ստացիոնարից դուրս գրվելուց 

հետո ոչ ուշ, քան մեկ ամիս անց: Եթե հիվանդը դուրս է գրվել 

լյարդային ֆերմենտների՝ ALT և AST-ի նշանակալի բարձր 

արդյունքներով, ապա հսկողական զննումն անցկացվում է դուրս 

գրվելուց հետո 10-14-րդ օրը: Սուր հեպատիտ B-ով հիվան-

դացածները իրենց աշխատանքային գործունեությանը և ուսմանը 

վերադառնում են դուրս գրվելուց հետո ոչ շուտ, քան մեկ ամիս 

անց` նորմալ լաբորատոր ցուցանիշների դեպքում: Նրանք ծանր 

ֆիզիկական աշխատանքից և սպորտային պարապմունքներից 

ազատվում են առնվազն 6-12 ամիս: Սուր հեպատիտ B-ով 

հիվանդացածների նկատմամբ իրականացվում է շարունակական 

հսկողություն 6 ամիս ժամկետով: Կլինիկական զննումը, կենսա-

քիմիական, իմունաբանական և վիրուսաբանական թեստերն 

իրականացվում են ստացիոնարից դուրս գրվելուց հետո 1-ին, 3-

րդ և 6-րդ ամիսներին: Հիվանդության կլինիկական ախտանշան-

ների առկայության և կամ լաբորատոր ցուցանիշների շեղումների 

դեպքում հիվանդի շարունակական հսկողությունը երկա-

րաձգվում է: HBs-հակածնակիրները շարունակական հսկողու-

թյան ներքո են մինչև HBs հակածնի նկատմամբ հետազոտության 

բացասական արդյունքները և հակա-HBs հայտնաբերումը: Հետա-

զոտությունների ծավալը որոշվում է բժիշկ-վարակաբանի կամ 

ընտանեկան բժշկի կողմից` պայմանավորված դրոշմների 

հայտնաբերմամբ, սակայն ոչ ուշ, քան 6 ամիսը 1 անգամ: 
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Հեպատիտ C-ն անթրոպոնոզ, վիրուսային հիվանդություն է:  

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. կլինիկական նկարգրությանը համապատաս-

խանող դեպք,  

2)  հավանական. ընդունված չէ,  

3) հաստատված. լաբորատոր հաստատված կասկածելի դեպք:  

1970-ականների կեսերին ԱՄՆ Առողջապահության ազգա-

յին ինստիտուտի վարակիչ հիվանդությունների բաժանմունքի 

ղեկավար Հարվեյ Ջ.Ալթերն իր հետազոտական խմբով ցույց տվեց, 

որ արյան փոխներարկումներից հետո զարգացած հեպատիտների 

զգալի մասը պայմանավորված չէ հեպատիտ A-ի կամ հեպատիտ B-

ի վիրուսներով։ Չնայած այս բացահայտմանը՝ միջազգային հետա-

զոտությունները եղան անարդյունավետ և հաջորդ տասնամյակի 

ընթացքում նոր վիրուսի հայտնաբերման բոլոր փորձերը 

ձախողվեցին։ 1987-ին Մայքլ Հաութոնը, Քուի-Լիմ Չուն և Ջորջ Կուն 

Չայրոն կազմակերպությունում (անգլ.՝ Chiron Corporation), համա-

գործակցելով Դ.Բրեդլիի հետ, օգտագործեցին մոլեկուլների 

կլոնավորման նոր մոտեցումը՝ անհայտ մանրէի նույնականացման 

և ախտորոշման եղանակը մշակելու համար։ 1988 թվականին 

Ալթերը հաստատեց վիրուսը՝ ստուգելով նրա առկայությունը «ոչ A 

և ոչ B հեպատիտի» նմուշում։ 1989թ. ապրիլին HCV-ի հայտնա-

բերումը հրապարակվեց ''Science'' ամսագրի 2 հոդվածներում։ Այս 

հայտնագործությունը կարևոր ճշգրտում մտցրեց ախտորոշման 

հարցում և բարելավեց հակավիրուսային բուժումը։ 2000-ին Ալթերը 

և Հաութոնը կլինիկական բժշկության ոլորտում հետազո-

տությունների համար պարգևատրվեցին Լասկերի մրցանակով՝ 

«Առաջատար հետազոտությունների համար», որոնց արդյունքը 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BC%D5%B8%D5%B2%D5%BB%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BC%D5%B8%D5%B2%D5%BB%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%B5_%D5%8B._%D4%B1%D5%AC%D5%A9%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BF_A
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BF_B
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/Science_(%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80)
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%AC%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%A8&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B8%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF


412 |  

 

եղավ հեպատիտ C-ի վիրուսի հայտնագործումը և հետազոտման 

եղանակների մշակումը, որոնք արյան փոխներարկմամբ պայմա-

նավորված հեպատիտների հավանականությունը 1970-ի 30%-ից 

2000-ին նվազեցրին մինչև 0%։  

130-170 միլիոն մարդ կամ աշխարհի բնակչության մոտ 3%-

ն ապրում է քրոնիկական հեպատիտ C-ով։ Ամեն տարի 3–4 միլիոն 

մարդ է վարակվում HCV-ով և ավելի քան 350000 մարդ մահանում է 

հեպատիտ C-ով պայմանավորված հիվանդություններից։ Դեպքերի 

հաճախականությունը էականորեն ավելացավ XX-րդ դարի 

ընթացքում՝ ներարկման միջոցով թմրանյութերի և դեղորայքի, ինչ-

պես նաև ոչ մանրէազերծված բժշկական սարքավորումների 

օգտագործման պատճառով։ Միացյալ Նահանգներում բնակչութ-

յան շուրջ 2%-ի դեպքում առկա է հեպատիտ C՝ տարեկան 35000-

185000 նոր դեպքերով։ Նոր դեպքերի հաճախականությունը նվազել 

է 1990-ական թվականներից սկսած՝ նախքան փոխներարկումը 

արյան ավելի մանրակրկիտ ստուգման արդյունքում։ Միացյալ 

Նահանգներում հեպատիտ C-ով պայմանավորված տարեկան 

մահացությունը 8000-10000 է։ Նոր դեպքերի քանակն ավելի շատ է 

Աֆրիկայի և Ասիայի որոշ երկրներում։ Այդպիսի երկրներից են 

Եգիպտոսը (22%), Պակիստանը (4,8%) և Չինաստանը (3,2%)։ Եգիպ-

տոսում հիվանդության շատ տարածվածությունը պայմանա-

վորված է շիստոսոմոզի դեմ կատարվող զանգվածային բուժական 

միջոցառումներով, որոնց ժամանակ օգտագործվում են ոչ 

մանրէազերծ ապակյա ներարկիչներ։ 

Հեպատիտ C-ի վիրուսը փոքր, պատիճավոր, միաշղթա, 

դրական բևեռացում ունեցող ՌՆԹ վիրուս է։ Այն Flaviviridae 

ընտանիքի Hepacivirus խմբի անդամ է։ HCV-ի 7 խոշոր գենոտիպ 

գոյություն ունի։ Միացյալ Նահանգներում դեպքերի 70%-ը 

հարուցվում է 1-ին գենոտիպի վիրուսով, 20%-ը՝ 2-րդ գենոտիպով, 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B4%D5%A5%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%84&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%84%D5%AB%D5%A1%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%86%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%84%D5%AB%D5%A1%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%86%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%84%D5%AB%D5%A1%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%86%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%86%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%A3%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%89%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%A3%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%A3%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%86%D4%B9
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Flaviviridae&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepacivirus&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%A5%D5%B6%D5%B8%D5%BF%D5%AB%D5%BA&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%84%D5%AB%D5%A1%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%86%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%80
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իսկ մյուս գենոտիպերով վիրուսները հարուցում են դեպքերի 1-

ական տոկոսը։ 1-ին գենոտիպն ամենատարածվածն է նաև 

Հարավային Ամերիկայում և Եվրոպայում։ Վիրուսը ոչնչանում է 1 : 

1000 խտությամբ ֆորմալինում 370C–ում 96 ժամվա ընթացքում, 600C 

պաստերիզացիայի դեպքում` 10 ժամվա ընթացքում, մինչև 1000C 

եռացման դեպքում` 45 րոպեի ընթացքում: 

Վարակի աղբյուր է սուր և քրոնիկական, դեղնուկային և ոչ 

դեղնուկային ձևերով հիվանդ մարդը: Համաճարակաբանական 

կարևոր նշանակություն ունեն թույլ արտահայտված ախտանիշ-

ներով և անախտանիշ հիվանդները: Դեղնուկային և ոչ դեղնուկային 

ձևերի հարաբերակցությունը 1:2-ից մինչև 1:5 է: Վիրուսեմիան 

արտահայտվում է հիվանդության ծաղկման շրջանից 1 - 2 շաբաթ 

առաջ և առողջանալու դեպքում անցնում է 2-6 ամսից, իսկ 

քրոնիկական ձևի դեպքում կարող է տևել տարիներ: Վարակված 

մարդու արյունը վտանգավոր է՝ սկսած հիվանդության կլինիկա-

կան նշանների ի հայտ գալուց մի քանի շաբաթ առաջ, և տևում է 6 

ու ավելի տարիներ:  

Փոխանցման մեխանիզմը և ուղիները նույնն են, ինչ հեպատիտ 

B-ի դեպքում, դրանք են՝ 

• ն/ե թմրանյութերի օգտագործումը, 

• արյան և արյան բաղադրիչների փոխներարկումը, 

• բժշկական միջամտությունները` հեմոդիալիզ, տրանս-

պլանտացիա, էնդոսկոպիա, վիրահատություններ, ասեղ-

նաբուժություն, 

• չմանրէազերծված գործիքներով պիրսինգը, դաջվածքը, 

թլպատումը, 

• սեռական փոխանցումը (1,5%), 

• մորից պտղին (1,5-5%), HCV-HIV կո-վարակի դեպքում 

հավանականությունը հասնում է 17%: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1
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Վիրուսը չի փոխանցվում կրծքով կերակրելիս: 

Ռիսկի խմբերը նույնն են, ինչ հեպատիտ B-ի դեպքում: 

Վիրուսային հեպատիտ C-ով վարակվելու առավել հավանական 

ուղիներն են պարէնտերալ միջամտությունները, ինչպես նաև 

թմրանյութերի ներերակային օգտագործումը: Նման խմբերի 

մարդկանց շրջանում հիվանդացությունը առավել քան 60% է: 

Մնացած դեպքերում (հեմոդիալիզ) պատահական վնասում 

ասեղով կամ կտրող գործիքով, վարակվելու վտանգը մոտ 5-10% է: 

Սուր վիրուսային հեպատիտ C-ի մանիֆեստային ձևով հիվանդ-

ների մեծ մասն այժմ տարբեր բժշկական և ոչ բժշկական 

(թմրանյութերի ներերակային ներարկում) միջամտություններ 

ստացած անձինք են: Հեպատիտ C-ով հիվանդացությունը 

թմրանյութերի օգտագործման հետևանքով գրավում է առաջատար 

տեղ և պայմանավորում է տարբեր տարիքային խմբերի ու տա-

րածքների միջև համաճարակային պրոցեսի անհամաչափ ինտեն-

սիվությունը: Առավել ինտենսիվ համաճարակային պրոցեսում 

ներգրավվում են 15-19 տարեկան պատանիները և 20-29 տարեկան 

երիտասարդները, առավելապես արական սեռի ներկայացուցիչ-

ները: Ինչպես ՎՀԲ-ի դեպքում, այնպես էլ այս վարակի աղբյուրի 

առկայության դեպքում չի բացառվում հիվանդության տարածումը 

սանիտարահիգիենիկ ռեժիմը խախտելու դեպքում հիվանդանոց-

ներում, դպրոցներում, փակ կոլեկտիվներում: 

Վիրուսային հեպատիտ C-ի գաղտնի շրջանի մասին կան 

տարակարծություններ: Գաղտնի շրջանի միջին տևողությունը 

վարակվելուց մինչև առաջին կլինիկական նշանների ի հայտ գալը 

6-7 շաբաթ է, տատանումը՝ 2-26 շաբաթ: Հեպատիտ C-ով վարակ-

ված դոնորից արյան փոխներարկման դեպքում, այսինքն՝ զանգվա-

ծային վարակվածության ժամանակ գաղտնի շրջանը կարող է 

զգալի կրճատվել: 
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Հիվանդության սկիզբն աստիճանաբար է: Նախանշանների 

շրջանում ի հայտ են գալիս թույլ արտահայտված ինտոքսիկացիայի 

նշաններ՝ թուլություն, անոռեքսիա, սրտխառնոց, փսխում և այլն: 

Հիվանդությունը հիմնականում ախտորոշվում է միայն դեղնուկը 

հայտնվելուց հետո: Հիվանդության դեղնուկային շրջանում օրգա-

նիզմի ինտոքսիկացիայի ցուցանիշներն ավելի շատ են, քան նա-

խադեղնուկային շրջանում, սակայն ավելի թույլ են արտահայտ-

ված, քան հեպատիտ B-ի դեպքում: Այս շրջանի միջին տևողութ-

յունը 10-20 օր է: Սուր հեպատիտ C-ն կլինիկորեն ընթանում է ավելի 

թեթև, քան B-ն: Կայծակնային ընթացքով հեպատիտ C հազվադեպ 

է, և այն ավելի հաճախ լինում է որպես հեպատիտ B-ի սուպեր-

ինֆեկցիա, կամ դիտվում է այլ էթիոլոգիայի լյարդի ցիռոզով 

հիվանդների շրջանում: 

Սուր վիրուսային հեպատիտ C-ի ելքը. 

• Առողջացում, որը նկատվում է 20% հիվանդների դեպքում. 

կարգավորվում են արյան կենսաքիմիական ցուցանիշները, 6-

12 ամսվա ընթացքում չեն գրանցվում ՌՆԹ-ՎՀՑ և հակա-ՎՀՑ 

հակամարմիններ: 

• Ռեկոնվալեսցենտ. 20-30% հիվանդացածների դեպքում 

նկատվում է տրանսամինազաների կարգավորում՝ հակա-

ՎՀՑ հակամարմինների կուտակումով և պերսիստենցվող 

ՌՆԹ-ՎՀՑ առկայությամբ: 

• Քրոնիկական հեպատիտի զարգացում: Սուր հեպատիտ C-ով 

վարակվածների 60-70%-ի դեպքում զարգանում է լյարդի 

քրոնիկական հիվանդություն: Այս մարդիկ պատկանում են 

լյարդի ցիռոզի և քաղցկեղի զարգացման բարձր ռիսկի խմբին: 

Քրոնիկական հեպատիտի, լյարդի ցիռոզի և քաղցկեղի զար-

գացման ռիսկի գործոններն են հիվանդի տարիքը, ալկոհոլի 

քրոնիկական օգտագործումը, հեպատիտ B-ի և C-ի համակ-

ցումը և այլն: Մեծահասակների շրջանում հաճախ է զարգա-
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նում քրոնիկական հեպատիտ, որն էլ ինտենսիվ փոխակերպ-

վում է լյարդի ցիռոզի: Վիրուսային հեպատիտ C-ով վարակ-

վածության և հիվանդության քրոնիկական ձևերի զարգաց-

ման հաճախականության միջև հատուկ կախվածություն չի 

արձանագրվել:  

Մարդկանց ընկալունակությունն այս վարակի նկատմամբ 

բարձր է: Հիվանդանալուց հետո պաշտպանական հակամարմին-

ների սինթեզը բացահայտ չէ:  

Լաբորատոր ախտորոշումը հաստատվում է մոլեկուլային 

կենսաբանական ժամանակակից մեթոդներով՝ հաշվի առնելով, որ 

վիրուսը ծայրահեղ ցածր խտությամբ է, և նրա անտիգենները 

հայտնաբերվում են ժամանակակից ինդիկացիայի մեթոդներով 

(ՊՇՌ), հետազոտողների ուշադրությունը կենտրոնացվում է 

վիրուսի տարբեր անտիգենային բաղադրիչների նկատմամբ 

հակամարմինների հայտնաբերման վրա (ԻՖԱ):  

Սուր կամ քրոնիկական հեպատիտ C-ով հիվանդները և 

այն անձինք, որոնց արյան մեջ հայտնաբերվել են վիրուսային 

հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմիններ (ՀՑՎ-ի ՌՆԹ-

ի բացակայության պայմաններում), ենթակա են բժիշկ-վարա-

կաբանի կողմից պարտադիր շարունակական հսկողության: Սուր 

վիրուսային հեպատիտ C-ով հիվանդները կլինիկական զննման և 

լաբորատոր հետազոտության են ենթարկվում հիվանդության 

բացահայտումից 6 ամիս անց` ՀՑՎ-ի ՌՆԹ-ի առկայության 

նկատմամբ արյան շիճուկի պարտադիր հետազոտությամբ: Այս 

անձանց դեպքում ՀՑՎ-ի ՌՆԹ-ի առկայության դեպքում նրանք 

քրոնիկական վիրուսային հեպատիտ C-ով հիվանդներ են և 

ենթակա են շարունակական հսկողության: Իսկ եթե ՀՑՎ-ի ՌՆԹ-

ի առկայությունը ժխտվում է, ապա այս անձինք սուր վիրուսային 
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հեպատիտ C-ի ռեկոնվալեսցենտներ են և ենթակա են շարունա-

կական հսկողության` լաբորատոր հետազոտությունների` ՀՑՎ-ի 

ՌՆԹ-ի առկայության նկատմամբ արյան շիճուկի (պլազմայի) 

պարտադիր հետազոտության ոչ պակաս, քան 2 տարի` 6 ամիսը 

մեկ անգամ: 

Քրոնիկական վիրուսային հեպատիտ C-ով հիվանդների և 

այն անձանց շարունակական հսկողությունը, ում դեպքում 

սկրինինգի ժամանակ հայտնաբերվել են վիրուսային հեպատիտ 

C վիրուսի հակամարմիններ (հեպատիտ C-ի վիրուսի ՌՆԹ-ի 

բացակայության պայմաններում), իրականացվում է 6 ամիսը մեկ 

անգամ համալիր կլինիկալաբորատոր հետազոտություններով` 

հեպատիտ C-ի վիրուսի ՌՆԹ-ի առկայության նկատմամբ արյան 

շիճուկի (պլազմայի) պարտադիր հետազոտությամբ: 

Հակա-ՀՑՎ-ի առկայությամբ անձինք, ում դեպքում բացա-

կայում է հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի շարժընթացը, առնվազն 2 

տարի վիրուսային հեպատիտ C-ի ռեկոնվալեսցենտներ են և 

հանվում են շարունակական հսկողությունից: 

Վիրուսային հեպատիտ C-ով հիվանդ մայրերից ծնված 

երեխաները բժշկական կազմակերպությունում ենթակա են 

դիսպանսեր հսկողության` արյան շիճուկի (պլազմայի) պար-

տադիր հետազոտության հակա-ՀՑՎ-ի և հեպատիտ C-ի վիրուսի 

ՌՆԹ-ի առկայության նկատմամբ: Երեխայի 1-ին հետազոտութ-

յունն իրականացվում է 2 ամսականում: Այդ տարիքում հեպա-

տիտ C-ի վիրուսի ՌՆԹ-ի բացակայության դեպքում նրա արյան 

շիճուկում (պլազմայում) հակա-ՀՑՎ-ի և հեպատիտ C-ի վիրուսի 

ՌՆԹ-ի առկայության նկատմամբ կրկնակի հետազոտություն 

իրականացվում է 6 ամսականում: Երկու ամսականում կամ 6 

ամսականում հեպատիտ C-ի վիրուսի ՌՆԹ-ի առկայությունը 

վկայում է սուր վիրուսային հեպատիտ C-ի մասին: Երեխայի 

հաջորդ հետազոտությունն իրականացվում է 12 ամսականում: 

Այդ տարիքում հեպատիտ C-ի վիրուսի ՌՆԹ կրկնակի 
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հայտնաբերելու դեպքում երեխան ենթակա է շարունակական 

հսկողության: 12 ամսականում հեպատիտ C-ի վիրուսի ՌՆԹ 

առաջնակի հայտնաբերելու դեպքում հայտնաբերող բժիշկը 

շտապ հաղորդում է ու իրականացնում կանխարգելիչ և 

հակահամաճարակային միջոցառումների ամբողջ համալիրը:  

Վիրուսային հեպատիտ C-ն կանխարգելելու համար գոյու-

թյուն չունի վակցինա կամ սպեցիֆիկ իմունոգլոբուլին: Հիվան-

դության կանխարգելման մեթոդներն են՝ 

• արյան, օրգանների և հյուսվածքների դոնորների սկրինինգը, 

• ռիսկի խմբի անձանց վարքագծային փոփոխությունը, օրի-

նակ՝ թմրամոլների շրջանում միանվագ ներարկիչների օգ-

տագործումը նվազեցրել է նրանցում հեպատիտ C-ով հիվան-

դացությունը, 

• արյան և կենսաբանական հեղուկների նկատմամբ զգույշ 

վարվելակարգը: 

Վիրուսային հեպատիտ C դրական անձինք պարտավոր են 

տեղեկացված լինել հիվանդության սեռական և պարէնտերալ ճա-

նապարհով տարածման մասին: Նրանք արյան, սպերմատո-

զոիդների, օրգանների, հյուսվածքների դոնոր չեն, չի թույլատրվում 

ուրիշների հետ համատեղ օգտագործել հիգիենայի պարագաները 

(ատամի խոզանակ, սափրվելու սարք և այլն), փոխանցել ուրիշ-

ներին այնպիսի անձնական իրեր, որոնք կարող են աղտոտված 

լինեն իրենց արյունով:  

Հեպատիտ C-ի դեմ վակցինայի սինթեզումը դժվարանում է 

վիրուսի ավելի քան 90 ենթատեսակների և մուտանտ տեսակների 

առկայության ու վիրուսը չեզոքացնող հակամարմինների կարճա-

ժամկետ ազդեցության պատճառով: 
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Վիրուսային հեպատիտ D-ի վիրուսը դեֆեկտային, հեպա-

տոտրոպ ՌՆԹ պարունակող վիրուս է, որը որպես թաղանթային 

սպիտակուց օգտագործում է հեպատիտ B-ի վիրուսի մակերեսային 

Ag-ը: Այսպիսով, այս վիրուսը կարող է բազմանալ միայն այն տիրոջ 

օրգանիզմում, որն ունի ուղեկցող հեպատիտ B վարակ:  

Բոլոր այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են հեպատիտ 

B-ի կանխարգելմանը, կանխում են նաև հեպատիտ D-ն: 
 
 

 

Դեպքի սահմանումը. վիրուսային վարակ է, որը կլինիկորեն 

արտահայտվում է սրածայր կոնդիլոմաներով, շնչուղիների պապի-

լոմատոզով, բերանաըմպանային և սեռական օրգանների ուռուց-

քային հիվանդություններով, մասնավորապես արգանդի վզիկի 

քաղցկեղով: 

2012-ին կանանց շրջանում մարդու պապիլոմա վիրուսով 

պայմանավորված քաղցկեղային հիվանդությունների 630000 նոր 

դեպք է արձանագրվել, որից 530000 (84%) կազմել է արգանդի 

պարանոցի քաղցկեղը (ԱՊՔ): Ամբողջ աշխարհում տարեկան 

արձանագրվում է մոտ 310000 մահվան դեպք, որոնց գրեթե 85%-ը 

գրանցվում է ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում: Հայաս-

տանում տարեկան գրանցվում է ԱՊՔ-ի 200-ից ավելի առաջնակի 

դեպք: ԱՊՔ-ի հիվանդացության բազմամյա վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ 1985-2015թթ. ժամանակահատվածում հիվանդացու-

թյունն աճել է 9,5-ից (1985թ) մինչև 16,4-ի (2015թ)՝ 100000 կնոջ 

հաշվարկով: 

 



420 |  

 

Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի (ՄՊՎ) և արգան-

դի վզիկի քաղցկեղի միջև կապը հաստատվել է գերմանացի գիտնա-

կան Հարոլդ Զուր Հաուսենի կողմից 1983-ին: Այս հայտնագոր-

ծությունը խթանեց Յան Ֆրազերի, Ժիան Ժոուի կողմից այս վիրուսի 

դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը:  

Դասվելով սոմատիկ հիվանդությունների շարքին՝ արգանդի 

պարանոցի քաղցկեղն այն ուռուցքներից է, որի պատճառագի-

տությունն ամբողջությամբ բացատրվում է վիրուսային ծագմամբ: 

ՄՊՎ-ն պատկանում է Papovaviridae ընտանիքին՝ A ենթախմբին: 

Վիրուսը պարունակում է ԴՆԹ, գենետիկ նյութը կցված է պա-

տիճին, որն իր հերթին բաղկացած է խոշոր և մանր կառուց-

վածքային L1 և L2 սպիտակուցներից: Գոյություն ունի վիրուսի մոտ 

200 տեսակ, սակայն բարձր ուռուցքածին հատկությամբ օժտված են 

15-ը: Նշվածներից ամենատարածվածը 16 և 18 տեսակներն են, 

որոնցով պայմանավորված է արգանդի պարանոցի քաղցկեղի 

դեպքերի գրեթե 70%-ը: Ցածր ուռուցքածին հատկությամբ օժտված 

վիրուսի 6 և 11 տեսակներն առաջացնում են սրածայր կոնդիլո-

մաներ: 

Վարակի աղբյուր կարող է լինել հիվանդ մարդը կամ 

վարակակիրը: 

Վարակը փոխանցվում է կոնտակտային մեխանիզմով, 

առավելապես սեռական ուղիով, սակայն հազվադեպ հնարավոր է 

նաև վարակի փոխանցում կենցաղ-կոնտակտային ուղիով: Վարա-

կը կարող է փոխանցվել ուղղահայաց մեխանիզմով, երբ երեխան 

անցնում է վարակված ծննդաբերական ուղիներով: 
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Գաղտնի շրջանը տևում է 1-6 ամիս, իսկ արգանդի պարա-

նոցի քաղցկեղի զարգացման համար անհրաժեշտ է 15-25 տարի: 

Հիվանդությունը հիմնականում արտահայտվում է մաշկի և 

լորձաթաղանթների ախտահարմամբ՝ էպիթելիումի փոփոխու-

թյամբ կամ գերաճով: Հիմնականում այն տեղակայվում է սեռական 

օրգանների և մաշկի վրա, սակայն կարող է տեղակայվել նաև կո-

կորդում, շնչուղիներում, բերանաըմպանում: Տեղակայվելով սեռա-

կան օրգանների հատվածում՝ այն կարող է առաջացնել սեռական 

գորտնուկներ (կոնդիլոմաներ), ամոթույքի (վուլվայի) քաղցկեղ և 

առնանդամի գլխիկի քաղցկեղ: Հետանցքի շրջանում կարող է 

առաջացնել անոգենիտալ քաղցկեղ: 

Իրականացվում է կլինիկական, շճաբանական, գործիքային 

(կոլպոսկոպիա), բջջաբանական (PAP քսուքներ) և մոլեկուլային-

կենսաբանական մեթոդներով: 

Վարակվածների գրեթե 90%-ի դեպքում վարակն ինքնաբե-

րաբար վերանում է օրգանիզմից, սակայն կանանց մինչև 10%-ի 

շրջանում առաջացնում է արգանդի պարանոցի քաղցկեղ: ՄՊՎ-ի 

բարձր ռիսկային տեսակներով պայմանավորված վարակի առկա-

յությունը սերտորեն կապված է արգանդի պարանոցի քաղցկեղի 

զարգացման հետ: 

Միջոցառումները հիմնականում ունեն երկու ուղղվածու-

թյուն՝ առաջնային կանխարգելում, երբ իրականցվում են պատվաս-

տումներ ՄՊՎ վարակի դեմ, և երկրորդային կանխարգելում, երբ 

իրականցվում է Պապանիկալաուի (PAP քսուք) բջջաբանական 

սքրինինգ: 
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Աշխարհում ներկայումս կիրառվում է պատվաստանյութի 3 

տեսակ՝ 

1.  ցերվարիքս, որը պաշտպանում է վիրուսի 16 և 18 տեսակներից, 

2.  գարդասիլ 4, որը պաշտպանում է վիրուսի 6, 11, 16 և 18 

տեսակներից, 

3.  գարդասիլ 9, որը պաշտպանում է վիրուսի 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52 և 58 տեսակներից: 

Հայաստանում 2017թ. դեկտեմբերին ներդրվել է պատվաս-

տում ՄՊՎ-ի դեմ՝ գարդասիլ 4 ռեկոմբինանտ պատվաստանյութով, 

13 տարեկան աղջիկների շրջանում: 
 

 

Բորը քրոնիկական գրանուլեմատոզային վարակիչ հիվան-

դություն է, որի հարուցիչն է Mycobacterium leprae-ն, ախտահարում 

է մաշկը, լորձաթաղանթները, շնչառական ուղիները և ծայրա-

մասային նյարդային համակարգը: 

Դեպքի սահմանումը՝ ԱՀԿ-ի սահմանմամբ բորի կլինիկական 

ախտանշաններով անձ` ախտորոշումը հաստատված կամ չհաս-

տատված մանրէաբանորեն, որը կարիք ունի քիմիաթերապիայի 

(բացառությամբ այն հիվանդների, որոնք՝ որպես բորով հիվանդ, 

ստացել են հակավարակային բուժում և ունեն մնացորդային 

հաշմանդամություն):  

Մարդու ամենահին հիվանդություններից մեկն է: Դեռևս 

մ.թ.ա. VI դարում հնդիկ բժիշկներ Շարական, Սաշրատը և Վագբա-

դան բավականին մանրամասն նկարագրել են այս հիվանդության 

կլինիկական տարբեր նշանները: Բավականին հետաքրքիր 

տեղեկություններ կան Մ.Խորենացու աշխատություններում, ըստ 

որոնց՝ դեռևս Հին Հայաստանում 354 թվականին գոյություն ունեին 

բորոտանոցներ: Տեղեկությունները Եվրոպայում առաջին բորոտա-
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նոցների մասին վերաբերում են 570 թվականին: Ժողովրդի մեջ 

սարսափ տարածող այս ծանր հիվանդությունն արտացոլվել է 

նույնիսկ անեծքներում: Հայաստանում շատ տարածված անեծք-

ներից էր «Տիրամոր յարան քեզ դիպչի»-ն: Բորն աֆրիկա-ասիական 

ծագում ունեցող հիվանդություն է, այն Եվրոպա եկավ Ալեքսանդր 

Մակեդոնացու արշավից անմիջապես հետո՝ մ.թ.ա. 327–326թթ.: 

Բավականին տարածվեց միջնադարում, հետագայում այն բավա-

կանին նվազեց և այժմ Եվրոպայում հաշվվում է մոտավորապես 

50000 բորով հիվանդ: Հանսենն առաջին անգամ հայտնաբերել և 

նկարագրել է այս հիվանդության հարուցիչը՝ Mycobacterium leprae-

ն: Ներկայումս բոր հիվանդությունը բավականին տարածված է 

Աֆրիկայում (մոտ 4 մլն մարդ), Հնդկաստանում՝ 3,2 մլն (այս 

ցուցանիշն ընդգրկում է նաև Հարավարևելյան Ասիայի երկրները), 

Հարավային և Հյուսիսային Ամերիակայում՝ մոտ 0,5 մլն մարդ, որից 

3 հազարը ԱՄՆ-ում:  

Բոր հիվանդության դեպքեր Հայաստանում արձանագրվել 

են 20-րդ դարի սկզբներին, հաշվառվել է 100-ից ավելի հիվանդ: Այս 

տեսակետից անապահով են եղել հատկապես Սևանի ավազանի 

բնակավայրերը, Արարատյան դաշտավայրի շրջանները, Շիրակի 

բարձրավանդակի բնակավայրերը:  

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում բոր 

հիվանդության դեպքեր չեն արձանագրվում:  

Դասակարգումը և կլինիկական նկարագիրը  

Ըստ կլինիկահյուսվածքաբանական տվյալների՝ լինում է 

հիվանդության 3 ձև` լեպրոմատոզ, տուբերկուլոիդ, սահմանային: 

Հիվանդությունը սկսվում է աստիճանաբար: Որոշ հիվանդների 

դեպքում կարող են դիտվել ջերմաստիճանի բարձրացում, ընդհա-

նուր թուլություն, հոդացավեր: Մյուս հիվանդների դեպքում տենդը 

բացակայում է, դիտվում են սակավարյունություն, քնկոտություն, 

պարէսթեզիաներ, քրտնարտադրության խանգարումներ: Հիվան-

դությանը բնորոշ վաղ նշաններ են մաշկային փոփոխությունները: 
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Առաջանում են մեկ կամ մի քանի հիպոպիգմենտացիայի բծեր կամ 

հիպերպիգմենտացիայի վահանակներ, որոնցում զգայունությունը 

լրիվ բացակայում է, կամ դիտվում է պարէսթեզիա: Ախտահարման 

օջախները դեմքին տեղակայված լինելու դեպքում զգայունությունը 

կարող է պահպանվել: 

Հաշվի առնելով այն, որ M.leprae-ն հայտնաբերվում է միայն 

մարդու հյուսվածքներում, պետք է եզրակացնել, որ վարակը 

փոխանցվում է առողջներին հիվանդներից կամ վարակակիրներից: 

Մաշկի միակ մասը, որտեղ հայտնաբերվում են հիվանդության 

հարուցիչները, ենթաքթային մաշկն է, որը կեղտոտվում է քթի 

M.leprae պարունակող արտադրությամբ: Այս ճանապարհով 

վարակը կարող է փոխանցվել երեսսրբիչին, ամանեղենին, հագուս-

տին, անկողնային պարագաներին, սննդամթերքին և այլն: Վերջին 

տարիներին Լուիզիանա նահանգում (ԱՄՆ) վայրի կենդանիներից 

զրահակրի ախտահարված մաշկից հայտնաբերել են հիվան-

դության հարուցիչներ, սակայն նման վարակման ծագումը դեռևս 

վերջնակաապես պարզաբանված չէ: Բորի հարուցիչները լինում են 

հիվանդների քթի խոռոչի լորձաթաղանթում (լեպրոմատոզ ձևով 

հիվանդներ), որտեղից նրանք ընկնում են օդի մեջ և որոշ ժամանակ 

այդ միջավայրում պահպանում իրենց կենսունակությունը: Կար-

ճատև շփման մեջ մտած մարդիկ այդ միջավայրում հազվադեպ են 

հիվանդանում բորով: Երբ շփումը լինում է երկարատև և զանգ-

վածային, մարդիկ վարակվելու ավելի մեծ վտանգի են ենթակա, ու 

նրանց շրջանում առաջանում են նախաբորային կլինիկական 

երևույթներ, որը պարտադիր չէ, որ վերածվի իսկական հիվան-

դության: Երբեմն նախակլինիկական երևույթներն ինքնաբուժման 

են ենթարկվում, ու մարդը միանգամայն իրեն առողջ է զգում: 

Առայժմ վարակի միակ աղբյուրը հիվանդներն են: Բնության մեջ 

դեռևս չի հայտնաբերվել մի կենդանի, որը հիվանդանա բորով: 
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Հարուցիչները մարդու օրգանիզմից դուրս ոչ մի կենդանու դեպքում 

չեն հայտնաբերվում: 

Ենթադրվում է, որ առողջ մարդիկ բորով հիվանդներից 

վարակվում են նրանց հետ երկարատև ու սերտ շփման հե-

տևանքով: Բորի միկոբակտերիաները բավականին մեծ քանա-

կությամբ հայտնաբերվում են լեպրոմատոզ ձևերի դեպքում 

հիվանդի քթի լորձաթաղանթում, որտեղից նույնպես կարող են 

փխանցվել առողջ մարդկանց:  

Տուբերկուլոիդ ձև. սկզբնական շրջանում առաջանում են 

մաշկի հիպոպիգմենտացիայի հստակ սահմանագծված բծեր, որոնք 

հետագայում մեծանում են, եզրերը բարձրանում՝ ստանալով օղակի 

ձև: Դիտվում է ծայրամասային տարածում և լավացում կենտրո-

նում: Ձևավորված օջախները լրիվ կորցնում են զգայունությունը և 

մաշկային գոյացությունները (քրտնագեղձերը և մազային ֆոլիկուլ-

ները): Նյարդերը վաղ են ընդգրկվում պրոցեսում: Ախտահարման 

օջախով անցնող ծայրամասային նյարդերի չափերը դառնում են 

արտահայտիչ, այտուցվում են: Մեծացած ծայրամասային նյար-

դերը (հատկապես արմնկային, փոքրոլոքային) կարող են շոշափվել 

և երբեմն զննման ժամանակ նկատելի լինել: Նյարդերի ախտա-

հարման հետևանքով զարգանում են դաստակների մկանների 

ապաճում, դաստակների և ոտնաթաթերի կոնտրակտուրաներ, 

ներբանային խոցեր, ֆալանգների կորուստ (որպես վնասվածքների 

արդյունք): Զարգանում են կերատիտ, եղջերաթաղանթի խոցո-

տում` տեսողության կորստով:  

Լեպրոմատոզ ձև. բնորոշ են մաշկի, լորձաթաղանթների և 

ավշային հանգույցների արտահայտված փոփոխությունները: 

Մաշկային փոփոխություններն արտահայտվում են բծերով, հան-

գույցներով, վահանակներով: Բծերը սովորաբար թերգունավորված 

են (հիպոպիգմենտացված), ոչ հստակ սահմաներով, կենտրո-
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նական մասերը բարձրացած են ինֆիլտրացիայի և պնդացման 

հաշվին (ի տարբերություն տուբերկուլոիդ ձևի): Օջախների միջև 

նույնպես կարելի է հայտնաբերել մաշկի ինֆիլտրացիա: Մաշկային 

ախտահարումների օջախները հաճախ տեղակայված են դեմքին 

(քիթ, այտեր, ունքեր), ականջախեցիների, դաստակների, արմնկա-

յին և ծնկային հոդերի, հետույքի վրա: Մաշկի ախտահարումներն 

աստիճանաբար հարաճում են: Բնորոշ է ունքերի մազաթափու-

թյունը (հիմնականում կողմնային հատվածների), կախվում են 

ականջների բլթակները: Դեմքի մաշկի արտահայտված և խոր 

ինֆիլտրացիան հանգեցնում է խոշոր ծալքերի առաջացման, 

հատկապես ճակատին («առյուծի դեմք»): Ախտահարվում է քթի 

լորձաթաղանթը, որը հանգեցնում է քթով շնչառության խանգար-

ման, քթից արյունահոսությունների, երբեմն քթուղիների լրիվ 

փակման, քթի միջնորմի քայքայման. քիթը դառնում է թամբաձև: 

Աճուկային և անութային ավշային հանգույցները բավականին 

մեծացած են, բայց անցավ: Ծայրամասային նյարդերի արտահայտ-

ված փոփոխություններ չեն դիտվում (ի տարբերություն տուբեր-

կուլոիդ ձևի): Սակայն վերջույթների դիստալ հատվածների զգայու-

նությունը նվազած է: Տղամարդկանց շրջանում ամորձիների 

ինֆիլտրացիան և սպիացումը հանգեցնում են ամլության, հաճախ 

զարգանում է գինեկոմասթիա:  

Սահմանային ձև. զուգակցում է հիվանդության տուբերկու-

լոիդ և լեպրոմատոզ ձևերի ախտանշանները: 

Մարդիկ բորով կարող են հիվանդանալ բոլոր տարիք-

ներում: Ի ծնե հիվանդության դեպքերը լինում են հազվադեպ: 

Տղամարդիկ կանանցից ավելի հաճախ են հիվանդանում (1:2, 1:3 

հարաբերությամբ):  

Կլիմայական պայմանները որևէ ազդեցություն չեն թողնում 

բոր հիվանդության տարածվածության վրա: Այն հանգամանքը, որ 

ներկայումս այդ հիվանդությունն ավելի մեծ տարածում ունի 
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արևադարձային երկրներում, պայմանավորված չէ կլիմայական 

պայմաններով, այլ պայմանավորված է այդ վայրերի սանիտ-

արահիգիենիկ պայմաններով, կենցաղային սովորություններով և 

անբավարար սոցիալտնտեսական գործոններով: Սրա մասին է 

վկայում նաև այն, որ ավելի քան մեկ դար առաջ բոր հիվանդութ-

յունը լայնորեն տարածված էր Սկանդինավյան ցուրտ երկրներում: 

Վնասվածքները և կրկնվող երկրորդային ինֆեկցիաները 

հանգեցնում են դաստակների դեֆորմացիայի, մատների և վեր-

ջույթների դիստալ հատվածների կորստի: Կարող են զարգանալ 

կուրություն, ամիլոիդոզ: 

Բորն անհրաժեշտ է տարբերակել կարմիր գայլախտից, 

սարկոիդոզից, մաշկային լեյշմանիոզից, մաշկային բազմաթիվ 

հիվանդություններից:  

Ախտորոշումը հիմնված է`  

1) բնորոշ կլինիկական նշանների վրա` մաշկի, ծայրամա-

սային նյարդերի ախտահարում,  

2) համաճարակաբանական տվյալների վրա` շփում բորով 

հիվանդի հետ, երկարատև էնդեմիկ շրջաններում լինելը,  

3) լաբորատոր հետազոտման տվյալների վրա:  

Ախտորոշումը հաստատում են թթվակայուն միկոբակտե-

րիաների հայտնաբերումով մաշկային օջախներից քերուք-տաշ-

վածքների միջոցով ստացած նյութում, մաշկի բիոպտատների 

հյուսվածքաբանական հետազոտություններով: Մշակված են 

շճաբանական մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս 

հայտնաբերելու սպեցիֆիկ հակամարմիններ հիվանդների 50-95%-

ի դեպքում: 

Հիվանդներին ժամանակին հայտնաբերելու, մեկուսացնելու 

և բուժելու նպատակով անհրաժեշտ է այս հիվանդության նկատ-
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մամբ անապահով վայրերում պարբերաբար անցկացնել ազ-

գաբնակչության զանգվածային հետազոտություններ: Կարևոր 

նշանակություն ունի բորով ախտահարված շրջանների ազգա-

բնակչության քիմիականխարգելումը սալֆոն, դապոն պատրաս-

տուկների միջոցով:  
 

 

Կատաղությունը վիրուսային, զոոնոզ, բնական օջախային, 

կոնտակտային փոխանցման մեխանիզմով վարակ է:  

Դեպքի դասակարգումը  

Մարդու կատաղություն՝  

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրին համապատասխանող 

դեպք,  

2) հավանական. կասկածելի դեպք շփված կատաղությամբ 

կասկածելի կենդանու հետ,  

3)  հաստատված. կասկածելի դեպք, լաբորատոր հաստատված:  

Շփում կատաղությամբ հիվանդ կենդանու կամ հիվանդի 

հետ՝  

1) հնարավոր շփում. կատաղության առումով մեծ վտանգ 

ներկայացնող տարածքներում բնակվող կատաղության նկատմամբ 

կասկածելի կենդանու հետ սերտ շփում (սովորաբար կծած 

վերքերով և քերծվածքներով) ունեցած անձ,  

2) շփում. կատաղության նկատմամբ լաբորատոր հաս-

տատված կենդանու հետ սերտ շփում ունեցած անձ (սովորաբար 

կծած վերքերով և քերծվածքներով): 

Կատաղությունը հայտնի է հին ժամանակներից: Դեռևս 

Արիստոտելը (322թ. մ.թ.ա.) մարդկանց վարակումը կատաղու-

թյամբ կապում էր կենդանիների կծելու հետ: Կլինիկական 

նկարագրությունն առաջին անգամ տվել է Կորնելի Ցելսը (մ.թ. I 
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դարում), որը այս հիվանդությունն անվանել է ջրավախություն: 

XVIII-XIX դարերում եվրոպական շատ երկրներում նկարագրված 

են շների, աղվեսների, գայլերի կատաղության էպիզոոտիաներ: 

1885թ. Լ.Պաստերը կատաղության բազմամյա հետազոտության 

արդյունքում հայտնաբերեց հակակատաղության պատվաստա-

նյութը, որի շնորհիվ 1886թ. փրկվեց 2500 մարդու կյանք: Այդ ժամա-

նակներից ի վեր տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Ռուսաս-

տանում ստեղծվեցին պաստերյան կայաններ, որտեղ կատարում 

էին պատվաստումներ կատաղության դեմ: 1892թ. Վ.Բաբեշը և 

1903թ. Ա.Նեգրին կատաղությունից սատկած կենդանիների նեյրոն-

ներւմ նկարագրեցին ներբջջային պարփակումներ (Բաբեշ-Նեգրիի 

մարմնիկներ): 1903թ. Պ.Ռեմպլենժեն ապացուցեց հիվանդության 

վիրուսային բնույթը: 

Հիվանդության հարուցիչը Rabdoviridae ընտանիքի 

Lyssavirus ցեղին պատկանող նեյրոտրոպ վիրուսն է, որը փամ-

փուշտաձև է, 80-180նմ չափերի հասնող միաթել ՌՆԹ պարունակող 

նուկլեոկապսիդով: Հայտնի են վիրուսի 2 տեսակներ` փողոցային 

(«վայրի»), որը շրջանառում է բնական պայմաններում կենդանի-

ների շրջանում, և ֆիքսված (պատվաստանյութային), որն օգտա-

գործվում է հակակատաղության պատվաստանյութ ստանալիս: 

Վերջինիս միջոցով առաջացրած լիարժեք անընկալունակությունը 

փողոցային շտամի նկատմամբ վկայում է այս 2 շտամների 

հակածնային նմանության մասին: 

Նեյրոններում կատաղության վիրուսի ռեպլիկացիայի ժա-

մանակ ձևավորվում են յուրահատուկ պարփակումներ, որոնք 

կոչվում են Բաբեշ-Նեգրիի մարմնիկներ (0,5-2,5 նմ): 

Հարուցիչը կայուն չէ արտաքին միջավայրում, ոչնչանում է 

եռացնելիս 2 րոպեի ընթացքում, ինչպես նաև 2-3% քլորամինի կամ 

լիզոլի լուծույթներում: Վիրուսը կայուն է ցածր ջերմաստիճանի 

պայմաններում: 
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Վարակի հիմնական շտեմարան են աղվեսները, շները, 

գայլերը, շնագայլերը, Ամերիկա մայրցամաքում` նաև չղջիկները 

(բնական էպիզոոտիաներ), ընտանի կենդանիներից` շները, կա-

տուները և այլն (քաղքային էպիզոոտիաներ): Այս կենդանիները 

հարուցիչն արտազատում են թքի միջոցով` սկսած գաղտնի շրջանի 

վերջին 7-10 օրվանից և ողջ հիվանդության ընթացքում: 

Մարդու և կենդանու վարակումը կատարվում է կատա-

ղությամբ հիվանդ կենդանու կողմից մաշկային ծածկույթների, 

հազվադեպ նաև լորձաթաղանթի կծման կամ թքոտման ժամանակ 

ուղղակի կոնտակտի միջոցով:  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 10-90 օր, հազվադեպ` մինչև 1 

տարի և ավելի: Գաղտնի շրջանի տևողությունը պայմանավորված 

է կծվածքի տեղակայմամբ: Առավել կարճ է գլխի և դաստակի 

կծվածքի դեպքում, առավել երկար` ոտնաթաթերի: Ինչպես նաև 

պայմանավորված է տուժածի տարիքով (երեխաների շրջանում 

ավելի կարճ է, քան մեծահասակների), կծած կենդանու տեսակով, 

մարդու օրգանիմի (մակրոօրգանիզմի) ռեակտիվականությամբ, 

վերքի խորությամբ և մեծությամբ, վերքի մեջ ներթափանցած 

հարուցչի քանակով (հարուցչի դոզայով): 

Գրեթե մշտապես մահացու ելքով, սուր նյարդաբանական 

ախտանիշների համակցությամբ (գանգուղեղի բորբոքում) գերակ-

տիվության դրսևորմամբ (կայծակնային կատաղություն) կամ էլ 

կաթվածահարման ախտանիշների համակցությամբ (համր կատա-

ղություն), որը զարգանում է շնչառական անբավարարության 

պատճառով հիվանդության առաջին նշաններից հետո 7-10 օրվա 

ընթացքում, զարգանում են կոմա և մահ: Հիվանդության կլինի-

կական ընթացքում առանձնացվում են հետևյալ շրջանները. 
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Պրոդրոմալ շրջան (տևում է 1-3 օր): Հիվանդությունը 

սկսվում է վերքի շրջանում տհաճ զգացումներից (այրոց, քոր, 

մաշկի գերզգայունություն, դեպի կենտրոն ճառագայթող ձգող 

բնույթի ցավեր), չնայած վերքը կարող է արդեն լրիվ սպիացած 

լինել: Երբեմն նորից զարգանում են տեղային բորբոքային 

երևույթներ. սպին կարմրում է և այտուցվում: Դեմքին տեղակայված 

կծվածքների դեպքում դիտվում են հոտառական և տեսողական 

հալյուցինացիաներ: Մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է 

սուբֆերիլ ցուցանիշների (37,2-37,30C), առաջանում են գլխացավ, 

բարձր զգայունություն լսողական և տեսողական գրգռիչների 

նկատմամբ, երբեմն դիսպեպտիկ երևույթներ: Միաժամանակ ի 

հայտ են գալիս հոգեկան խանգարման առաջին նշանները` 

անբացատրելի վախ, անհանգստություն, կարոտի զգացում, 

ընկճվածություն, հազվադեպ` գրգռվածություն: Հիվանդը ինքնամ-

փոփ է, անտարբեր, ուտելուց հրաժարվում է, վատ է քնում, քունն 

ուղեկցվում է ահազդու երազներով: 

Գրգռվածության շրջանը տևում է 2-3, երբեմն` մինչև 6 օր: 

Ընկճվածությունը և անտարբերությունը փոխարինվում են 

գրգռվածությամբ, անհանգստությամբ: Կատաղության կլինիկա-

կան վառ ախտանիշն է ջրավախությունը (հիդրոֆոբիա). խմել 

փորձելիս զարգանում են կլման և օժանդակ շնչառական մկանների 

ցավոտ սպաստիկ կծկումներ: Շուտով նույնիսկ ջրի մասին 

հիշեցումը և թափվող հեղուկի ձայնը առաջացնում են հիդրոֆո-

բիայի նոպա` սարսափի զգացում, ըմպանի և կոկորդի մկանների 

կծկանք (սպազմ): Նոպաները կարող են առաջանալ տարբեր 

գրգռիչների ազդեցությունից` օդի հոսանքի շարժումից (աերո-

ֆոբիա), պայծառ լույսից (ֆոտոֆոբիա), բարձր ձայնից (ակուստո-

ֆոբիա): Նոպան սկսվում է անհանգստությամբ, վախի զգացումով, 

միանում է շարժողական անհանգստություն, որն ուղեկցվում է 

ըմպանի և կոկորդի մկանների չափազանց ցավոտ սպազմով, 

շնչառության խանգարումով: Առաջանում են ճնշման զգացում 
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կրծքավանդակում, ցավ կլման ժամանակ: Շնչառությունը դառնում 

է աղմկոտ, ընդհատվող, ներշնչումը դժվարանում է, զարգանում է 

ինսպիրատոր հևոց. հիվանդը օդը ներշնչում է սուլոցով, աղաչում է 

օգնության մասին, երբեմն դիտվում է փսխում: Բնորոշ է հիվանդի 

տեսքը. գլուխը և մարմինը ճիչով հետ է գցում, առաջ է ուղղում 

դողացող ձեռքերը` հետ հրելով ջրով անոթը: Դեմքն այլայլվում է, 

կապտում, արտահայտում է սարսափ, բբերը լայնացած են, 

հայացքը՝ ուղղված մեկ կետի, պարանոցը ձգված է: Նոպաների 

ժամանակ դիտվում են գիտակցության մթագնում, լսողական և 

տեսողական ահազդու բնույթի հալյուցինացիաներ: Նոպան տևում 

է մի քանի վայրկյան, որից հետո հիվանդները համեմատաբար 

հանգստանում են, գիտակցությունը պարզվում է, հիվանդը պատ-

մում է իր տանջանքների մասին: Հիվանդության ծաղկման 

շրջանում հիվանդները դառնում են ագրեսիվ, ճանկռում և կծոտում 

են իրենք իրենց և շրջապատող մարդկանց, թքում են, գոռում, 

կոտրում կահույքը` ցուցաբերելով կատաղի, ոչ մարդկային ուժ: 1-2 

օրից զարգանում է առատ, տանջող թքահոսություն (սիալոռեա): 

Հիվանդը թուքը կուլ չի տալիս, այլ անընդհատ թքում է, կամ թուքը 

հոսում է կզակի վրայով: Մաշկը ծածկված է սառը, կպչուն 

քրտինքով, վերջույթները սառն են: Ջերմությունը բարձրանում է 

հիվանդության ընթացքին զուգահեռ: Հիվանդը նոպայի ժամանակ 

կարող է մահանալ սրտի կամ շնչառության կանգից:  

Պարալիտիկ շրջան (տևում է 3-7 օր, հազվադեպ` 2 շաբաթ և 

ավելի): 

Բնորոշվում է.  

1)  Հոգեկան «չարագուշակ» հանգստություն: Վախը, տագնապի 

զգացումը վերանում են, դադարում են հիդրո- և աերոֆոբիայի 

նոպաները, առաջանում են ուտելու և խմելու հնարավորու-

թյուն, առողջացման հույս: Իրականում վերջինս մոտալուտ 

մահվան նշան է:  
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2)  Հարաճում են թուլությունը, անտարբերությունը, թքահոսու-

թյունը, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 420C, 

զարգանում են վերջույթների և գանգուղեղային նյարդերի 

տարբեր տեղակայման պարալիչներ: Հաճախ պարալիչները 

զարգանում են Լանդրիի վերընթաց պարալիչով: Խանգարվում 

է կոնքային օրգանների գործունեությունը: 

Մահը վրա է հասնում սրտի կամ շնչառական կենտրոնի 

կաթվածից: 

Հայտնի է կատաղության պարալիտիկ ձև` «Խաղաղ կատա-

ղություն», որը հազվադեպ է, բնորոշվում է պարալիչների (Լանդրիի 

տեսակի) և ուղեղիկային խանգարումների դանդաղ հարաճով, 

բացակայում է պարալիչներին նախորդող գրգռման շրջանը, մահը 

վրա է հասնում բուլբար պարալիչների հետևանքով: 

Ընկալունակությունը համընդհանուր է, սակայն հիվանդա-

նում են հիմնականում գյուղաբնակները, հատկապես երեխաները:  

Ախտորոշումը հիմնված է կլինիկական ախտանիշների վրա 

(սկզբնական շրջանին բնորոշ նշաններ, որոնք փոխարինվում են 

գրգռվածությամբ, այն ուղեկցվում է հիդրոֆոբիայով, աերոֆոբիա-

յով, թքահոսությամբ, զառանցանքով, հալյուցինացիաներով), հա-

մաճարակաբանական տվյալների վրա (կծոց կամ մաշկի թքոտում 

կենդանուց, որը սատկել կամ անհետացել է): Ախտորոշումն իրա-

կանացվում է նաև սատկած կամ անհետացած կենդանուց մաշկը 

կամ լորձաթաղանթները կծելու կամ թքոտելու դեպքում, լաբո-

րատոր հետազոտությունների տվյալների վրա: 

Սպեցիֆիկ լաբորատոր ախտորոշումը հիվանդի կենդա-

նության օրոք բարդ է: Կիրառում են աչքի եղջերաթաղանթի մա-

կերեսից վերցված դրոշմի, մաշկի, ուղեղի բիոպտատների հետա-

զոտություն լուսարձակող (ֆլուորեսցենցիա) հակամարմինների 

մեթոդով: Վիրուսն անջատվում է թքից, արցունքից, ողնուղեղային 
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հեղուկից կենսաբանական մեթոդով նորածին մկների ներուղե-

ղային վարակման միջոցով: 

Ճշգրիտ ախտորոշումը կատարվում է հետմահու` մարդու 

կամ կենդանու գլխուղեղի հիպոկամպի նեյրոններում հյուսված-

քաբանական և իմունոֆլուորեսցենտային մեթոդներով Բաբեշ-

Նեգրիի մարմնիկները հայտնաբերելու միջոցով: Կատաղության 

վիրուսի հետ լաբորատոր աշխատանքն անհրաժեշտ է անցկացնել 

ըստ հատուկ վտանգավոր վարակների համար նախատեսված 

ռեժիմի: 

Տարբերակիչ ախտորոշում. անհրաժեշտ է տարբերակել՝ 

1)  փայտացումից, որին բնորոշ են տետանիկ ցնցումները, տրիզ-

մը, «սարդոնիկ ժպիտը», գիտակցության խանգարման բացա-

կայությունը, հիվանդի նորմալ հոգեկան վիճակը, 

2)  էնցեֆալիտից (տարբեր էթիոլոգիայի), որի դեպքում պարա-

լիտիկ փուլին նախորդող գրգռման փուլը, հիդրոֆոբիան, 

աերոֆոբիան բացակայում են, 

3)  հիսթերոնևրոզից, որին բնորոշ են սուբյեկտիվ գանգատների 

առատությունը, օբյեկտիվ նշանների բացակայությունը (չկա 

շնչառության խանգարում, տախիկարդիա, բբերի լայնացում), 

երկարատև ընթացքը` ստրիխնինով և ատրոպինով թունավո-

րումից (բացակայում է հիվանդությանը բնորոշ փուլայնու-

թյունը), ալկոհոլային դելիրիումից (սպիտակ տենդից), որը չի 

ուղեկցվում ջրավախությամբ և ցնցումներով: 

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշները՝ 

1)  ուղեղային հյուսվածքում հակամարմինների հայտնաբերում 

իմունաֆլուորեսցենտային թեստի միջոցով (նյութը վերցվում 

է հետմահու), 

2)  մաշկից, եղջերաթաղանթի քսուքից իմունաֆլուորեսցենտա-

յին թեստի միջոցով հակամարմինների հայտնաբերում 

(նյութը վերցվում է հետմահու), 
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3)  չպատվաստված անձանց ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկում 

կատաղության չեզոքացնող հակամարմինների հայտնա-

բերում, 

4)  կենսաբանական նյութերից (ուղեղային հյուսվածք կամ մաշկ, 

եղջերաթաղանթ կամ թուք) կամ հետմահու վերցված 

ֆիքսված հյուսվածքից վիրուսային անտիգենի հայտնաբե-

րում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդա-

բանությամբ: 

Այս նպատակով կարևոր է հաշվառել և պատվաստել 

ընտանի կենդանիներին:  

Մարդու մարմնին կծած հատվածի վիրաբուժական 

մշակումը, վերքի եզրերի հեռացումը և այլն խստիվ արգելվում է: 

Անհրաժեշտ է կատարել վերքի առաջնային մշակում օճառաջրով և 

յոդի սպիրտային խիտ լուծույթով, այնուհետև հակակատաղության 

պատվաստանյութ ներարկել: Կատաղության դեմ պատվաս-

տանյութի առաջին դեղաչափը ներարկում է վիրաբույժը կամ 

վնասվածքաբանը` հիվանդի դիմելու առաջին իսկ օրը: Որովայնի 

առաջային պատին կատարվող պատվաստումները` 20-30 ներար-

կումներով, ներկայումս չեն իրականացվում: Սկսած 1993-ից՝ 

պատվաստումն իրականացվում է խտացված, մաքրված կուլտու-

րալ անտիռաբիկ պատվաստանյութով, որը նվազեցնում է պատ-

վաստման կուրսը և փոքրացնում միանգամյա պատվաստման 

դեղաչափը: Սովորական դեղաչափը կատաղության դեմ մեծերի և 

դեռահասների դեպքում կազմում է 1 մլ և ներարկվում է միջմկա-

նային դելտայաձև մկանի շրջանում, իսկ երեխաներին` ազդրի 

դրսային մակերեսին: Պատվաստման սխեման ներառում է 6 

միջմկանային ներարկում` 0` դիմելու օրը, 3-րդ, 7-րդ, 14-րդ, 30-րդ 

և 90-րդ օրերին՝ հաշված կուրսը սկսելու առաջին օրվանից: Եթե 

կծող կենդանին հայտնի է, վերջինս պահվում է հսկողության տակ 

10 օր տևողությամբ: Եթե այդ ժամանակահատվածում կենդանին 
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ողջ է մնում, պատվաստանյութի հաջորդ 3 դեղաչափերը չեն 

ներարկվում: Կատաղության դեմ պատվաստանյութը կանխում է 

հիվանդության զարգացումը 96-98%-ով: Սակայն պատվաստումը 

նվազ արդյունավետ է, եթե ներարկումները սկսել են իրականացնել 

կծելու պահից 14 օր և ավելի անց: Հակամարմիններն ի հայտ են 

գալիս պատվաստումները սկսելուց հետո 2 շաբաթ անց՝ հասնելով 

առավելագույնի 30-40 օր հետո: Դրանով պայմանավորված՝ հիվան-

դության կարճ ինկուբացիոն շրջանի հավանականության դեպքում 

գլխի, պարանոցի, ձեռքերի, մատների և սեռական օրգանների 

հատվածում կծվածքներ լինելու դեպքում միաժամանակ ներարկ-

վում է նաև անտիռաբիկ իմունոգլոբուլին: Իմունիտետը լիարժեք է 

դառնում պատվաստման կուրսի ավարտից 2 շաբաթ անց, և 

հետպատվաստումային անընկալունակության տևողությունը կազ-

մում է 1 տարի: Հակակատաղության պատվաստանյութը լավ է 

տարվում պատվաստվողների կողմից, կողմնակի ազդեցություն 

նկատվում է միայն պատվաստվածների 0,02-0,3%-ի դեպքում. 

լինում են թեթև ալերգիկ ռեակցիաներ, ցան: Պատվաստման 

նկատմամբ հակացուցումներ չկան, քանի որ հիվանդությունը 

մահացու է: Չնայած տուժողների շրջանում հղիության կամ սուր 

ախտաբանության առկայությանը՝ բոլորը ենթակա են պատվաստ-

ման: 

Հակառաբիկ իմունոգլոբուլինը նշանակվում է հնարավոր 

վարակումից հետո 24 ժամվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 

կոնտակտից հետո 3-րդ օրը և մինչև պատվաստանյութի 3-րդ 

դեղաչափի ներարկումը (7-րդ օրը): Հոմոլոգիկ իմունոգլոբուլինի 

սովորական դեղաչափը 20ՄՄ/կգ է, միանվագ: Պատվաստանյութի 

և իմունոգլոբուլինի միաժամանակյա ներարկման ցուցումներն են`  

• խոր կծվածք` արյունահոսությամբ, 

• բազմակի կծվածքներ, 

• կծվածքի վտանգավոր տեղակայում` գլուխ, պարանոց, 

ձեռքերի դաստակներ և մատներ: 
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Կանխազգուշական նպատակով կատաղության դեմ պատ-

վաստման ենթակա են` 

• անձինք, որոնք կատարում են հսկողությունից դուրս 

կենդանիների որս և խնամք,  

• կատաղության «փողոցային» վիրուսի դեմ 

աշխատողները, 

• անասնաբույժները, որսորդները, անտառապահները, 

սպանդանոցի աշխատողները: 

Այս դեպքում վակցինան ներմուծվում է միջմկանային, դել-

տայաձև մկանի շրջանում` 0, 7 և 30 օրերին: Կրկնապատվաստումն 

իրականացվում է պատվաստումից 12 ամիս հետո, հետագայում` 3 

տարին մեկ անգամ: Այն անձինք, որոնք ենթարկվել են կատա-

ղության վիրուսով վարակման ռիսկի, պետք է անցնեն կան-

խարգելիչ պատվաստման կուրս` ըստ կատաղության կանխար-

գելման նորմատիվ-մեթոդական փաստաթղթերի:  

Ներկայումս աշխարհում հայտնի է կատաղությունից հետո 

առողջացման լաբորատոր հաստատված միայն 3 դեպք և 5 դեպք, 

որոնք լաբորատոր հաստատում չեն ստացել: Առաջին 3 դեպքում 

բուժումն անցկացվել է հակավիրուսային, սեդատիվ դեղամիջոց-

ների և ներարկումային հականեխիչների համակցված ներարկման 

միջոցով` արհեստական կոմա առաջացնելու նպատակով: Այս մե-

թոդը կոչվում է Միլուոկի ընթացակարգ և առաջին անգամ կիրառ-

վել է ԱՄՆ-ում 15-ամյա Ջինա Գիսին բուժելու նպատակով:  
 

 

Մարդկանց և կենդանիների վարակիչ հիվանդություն է, 

առավելապես ախտահարվում է մաշկը` յուրահատուկ կարբուն-

կուլներով, հազվադեպ՝ թոքերը և աղիքները (առաջնային ախտա-
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հարումներ), որն ավարտվում է ծանր սեպսիսով և բարձր 

մահաբերությամբ: 

Դեպքի դասակարգումը`  

1) կասկածելի. կլինիկական նկարագրության համապա-

տասխան դեպք, որը համաճարակաբանորեն կապված է հաստատ-

ված կամ կասկածելի հիվանդ կենդանիների կամ դրանցից 

ստացված վարակված սննդամթերքի հետ,  

2) հավանական. կասկածելի դեպք՝ ալերգիկ մաշկային 

թեստի դրական արդյունքով (չպատվաստված անձանց շրջանում),  

3) հաստատված. կասկածելի դեպք, որը լաբորատոր հաս-

տատվել է:  

Սիբիրյան խոցն ամենահին հիվանդություններից մեկն է: 

Այս հիվանդությունն «Իլիականում» նկարագրել է Հոմերոսը, իսկ 

Վերգիլիուսի ստեղծագործության մեջ կարդում ենք. «Սատկած 

ցուլերի մաշկը հնարավոր չէ հանել, որովհետև անհնար է մաքրել 

օդի կամ կրակի միջոցով»: 1731թ. Ի.Գմելինը Սիբիրում հանդիպել է 

այս հիվանդության զանգվածային դեպքերի: Այստեղից էլ առա-

ջացել է սիբիրյան խոց անվանումը: Այս հիվանդության առաջին 

գիտական նկարագրությունը տվել է ֆրանսիացի բժիշկ Մորունին 

(1766թ.): Հիվանդության հարուցիչները 1849թ. հայտնաբերել է 

Պոլլենդերը, իսկ ավելի ուշ՝ Պավենը: 1876թ. Ռ.Կոխը ստացավ 

հարուցիչների մաքուր կուլտուրան: 1881թ. հռչակավոր Լ.Պաստերն 

այս հիվանդությունը կանխարգելելու համար հայտնաբերեց 

կենդանի վակցինան: Սիբիրյան խոցն արձանագրվում է աշխարհի 

գրեթե բոլոր երկրներում, հազվադեպ՝ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, 

հատուկենտ հիվանդություններ, տեղային բռնկումներ՝ Ասիայի, 

Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի շատ երկրներում: Սիբիրյան 

խոցի բռնկումները բնակչության մեծ զանգվածներ հիմնականում 

չեն ընդգրկում, սակայն արձանագրվել են նաև մեծ տարածում 

ունեցող բռնկումներ, մասնավորապես 1979-ին Զիմբաբվեում, որը 
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տևել է մինչև 1985 թվականը: Այս բռնկման ժամանակ ախտահար-

վել է շուրջ 10000 մարդ, մահաբերությունը կազմել է 1-2%: 1975-ին 

Գամբիայում արձանագրվել է 448 դեպք, 12-ը՝ մահվան ելքով, 2000-

ին բազմաթիվ աղիքային դրսևորումներով հիվանդներ են 

արձանագրվել Եթովպիայում: Սվերդլովսկում 1979-ին սիբիրյան 

խոցից արձանագրվել է 66 մահվան դեպք, իսկ 2001-ին ԱՄՆ-ի 

հայտնի «նամակների» արդյունքում՝ 22 դեպք, որից 11-ը՝ ինհալյա-

ցիոն, իսկ 5-ը՝ մահվան ելքով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին 

բնակչության շրջանում սիբիրախտով հիվանդացության ամենա-

բարձր ցուցանիշն արձանագրվել է 2001 թվականին` 0,5/100000 

բնակչի հաշվով (18 դեպք): 

Հիվանդության B. anthracis հարուցիչներն անշարժ, գրամ-

դրական ցուպիկներ են, ունեն վեգետատիվ և սպորավոր ձևեր: 

Սպորավոր ձևը կենդանի օրգանիզմներում երբեք չի հանդիպում: 

Սիբիրյան խոցի հարուցիչները շատ կայուն են արտաքին միջա-

վայրում: Հարուցչի սպորավոր ձևերը կարող են հողում իրենց կեն-

սունակությունը պահպանել շատ տարիներ, իսկ անասնագերեզ-

մանոցների հողում՝ տասնյակ տարիներ (նզովյալ դաշտեր): Հարու-

ցիչը պատկանում է Васillасеае սպոր առաջացնող միկրոօր-

գանիզմների ընտանիքին, Bacillus ցեղին: Վերջինս լինում է 101 

տեսակի: Առանձնացվում է Bacillus cereus տեսակային խումբը, որը 

ներառում է սերտ ազգակցական Bacillus cereus, Bacillus anthracis, 

Bacillus Thuringiensis, Bacillus Mycoides և նոր տեսակ՝ Bacillus 

Weichenstephanensis-ը: Շրջակա միջավայրում ազատ թթվածնի 

մուտքի, համապատասխան խոնավության՝ 12%, և ջերմաստի-

ճանի՝ մինչև 42,5°С պայմաններում զարգանում են օվալաձև 

սպորներ: Յուրաքանչյուր վեգետատիվ ձևում զարգանում է մեկ 

սպոր: Սպորոգենեզը պայմանավորված է շտամի առանձնա-

հատկություններով, այս կամ այն սնուցող նյութերով, միջավայրի 
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рН-ով, ջերմաստիճանով և խոնավությամբ: Հիվանդության հա-

րուցիչներն արտադրում են տոքսին, որն ունի համալիր բնույթ և 

կազմված է 3 գործոններից՝ պոլիD-գլուտամիկ թթվային պատիճ 

(իմունոգեն-պրոտեկտիվ) և երկու սպիտակուցային էկզոտոքսին՝ 

այտուցային ու մահաբեր: 

Վարակի աղբյուր այս հիվանդության դեպքում հիմնակա-

նում տնային կենդանիներն են՝ խոշոր և մանր եղջերավոր անա-

սունները, ձիերը, ավանակները, խոզերը, ուղտերը, ցուլերը, կա-

տուները, շները, վայրի կենդանիներից՝ եղջերուները, գազելները, 

անտիլոպները և այլն: Վարակի աղբյուրի վարակելության շրջանը 

համընկնում է կենդանիների հիվանդության շրջանին: Հիվանդու-

թյան ամբողջ ընթացքում հարուցիչներն արտազատվում են մեզի, 

կղանքի, թքի, բնական խոռոչներից արյունային արտազատուկների 

միջոցով, որոնք ընկնում են հողի մեջ՝ այն դարձնելով հարուցչի 

լրացուցիչ շտեմարան: Սիբիրյան խոցից սատկած կենդանու դիակը 

վարակիչ է 7 օր: Հիվանդ կենդանուց ստացված կաշին, մորթին, մա-

զերը և դրանցից պատրաստված իրերը համաճարակաբա-նական 

երկարամյա վտանգ են ներկայացնում: Հիվանդ մարդը համա-

ճարակաբանական նշանակություն չունի: 

Սիբիրյան խոցի փոխանցման հիմնական մեխանիզմը կոն-

տակտայինն է, հարուցչի մուտքի դռները՝ վնասված մաշկը և 

լորձաթաղանթները: Առավել հաճախ ախտահարվում են մարդու 

մարմնի բաց մասերը: Ըստ վիճակագրության՝ մարմնի բաց մա-

սերից գլխի մաշկի ախտահարումը կազմում է 29%, պարանոցինը՝ 

11%, վերին վերջույթներինը՝ 56%, ստորին վերջույթներինը՝ 1,3%: 

Երբ B. аnthracis-ն ախտահարում է մաշկը, առաջանում է 

սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն պրոցես: Ներդրված վայրում առաջանում են 

սիբիրախոցային կարբունկուլ, հեմատոգեն նեկրոզ, այտուց, ավշա-

յին գեղձերի բորբոքում: Կարբունկուլի կենտրոնում առաջանում է 
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սև կեղև, որը լավացման շրջանում (2-2,5 շաբաթ) ընկնում է՝ տեղում 

թողնելով բավականին լավ արտահայտված սպի:  

Եթե սիբիրախտով վարակված կենդանու միսն ու 

մսամթերքն օգտագործվի սննդում, ապա կիրականացվի վարակի 

փոխանցման սննդային ուղին:  

Հիվանդության հարուցիչները կարող են փոխանցվել նաև 

օդափոշային ուղիով և հազվադեպ տրանսմիսիվ մեխանիզմով՝ 

արյունածուծ հոդվածոտանիների խայթոցների, աղտոտված հողի 

հետ շփման (բորուկ, պիծակ) միջոցով: 

Վարակի փոխանցման գործոն է կենդանական ծագման հում 

կամ մշակված մթերքը (միսը, ճարպը, մսի և ոսկորի ալյուրը և այլն, 

ինչպես նաև մորթին, մաշկը, բուրդը): Վարակվում են հիմնա-կա-

նում կենդանիներին խնամելիս, գաղտնի մորթ կատարելիս, 

մսամթերքը մշակելիս: Վարակվում են նաև արտադրության մեջ, 

երբ չի պահպանվում անվտանգության տեխնիկան, ինչպես մսի 

կոմբինատներում վարակված միսը փոխադրելիս, այնպես էլ 

անասնաբուժական և բժշկական լաբորատորիաներում կենսա-

անվտանգության և կենսաապահովության կանոնները խախտելիս: 

Կենդանիների շրջանում կարևոր համաճարակաբանական նշանա-

կություն ունի փոխանցման հիմնական՝ ալիմենտար ուղին սիբիր-

յան խոցի սպորներով վարակված անասնակերի, ջրի միջոցով: 

Պակաս նշանակություն ունեն օդակաթիլային և տրանսմիսիվ 

մեխանիզմները: Հիվանդությունը կենդանիների շրջանում կարող է 

փոխանցվել նաև կենդանի փոխանցողների՝ քոռուկների և խայթա-

ճանճերի միջոցով, որոնց կնճիթային ապարատում հարուցիչները 

պահպանվում են մինչև 5 օր: Կենդանու անկումից առաջ վերջինիս 

օրգանիզմից հարուցիչներն արտազատվում են տարբեր արտազա-

տուկներով, մասնավորապես արյան միջոցով, որը հանգեցնում է 

մսամթերքի վարակման մեծ ինտենսիվության:  

Սիբիրյան խոցի դեպքում համաճարակային բռնկումներն 

ունեն սահմանափակ բնույթ, արտադրական բռնկումների դեպ-
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քում՝ մի քանի մարդ, իսկ կենցաղայինի դեպքում՝ տվյալ ընտանիքի 

անդամները, մասամբ նաև հարևանները: Հիվանդության որոշ 

սեզոնայնությունը պայմանավորված է մորթազերծման ժամկետ-

ներով (հուլիս-սեպտեմբեր):  

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 5-12, միջինը՝ 5-7 օր: 

Պայմանավորված փոխանցման մեխանիզմով՝ առաջացող մաշ-

կային և ընդերային (աղիքային և թոքային) ձևերից յուրաքանչյուրը 

կարող է հանգեցնել տարածուն (գեներալիզացված) վարակի՝ սեպ-

սիսի առաջացմամբ, և բարդանալ սիբիրախոցային մենինգիտով: 

Լիում են սիբիրյան խոցի 4 կլինիկական տարբերակներ՝ 

1) մաշկային, 

2) ստամոքսաղիքային, 

3) ինհալյացիոն, 

4) ներարկումային: 

Ամենատարածվածը սիբիրախտի մաշկային ձևն է, որը բնա-

կան վարակման դեպքերի ավելի քան 90%-ն է: Գաղտնի շրջանից 

հետո ախտահարված մասում առաջանում է կարմրավուն բիծ, 

ապա պապուլա, որը 12-24 ժամ անց վերածվում է շճային հեղուկով 

լցված բշտի: Հետագայում այն քորելու հետևանքով կամ ինքնաբե-

րաբար պայթում է և վերածվում խոցի: Առաջացած խոցի եզրերում 

կարող են առաջանալ դուստր բշտիկներ, որոնք նույնպես անցնում 

են նշված փուլերով: Մեռուկացման հետևանքով խոցի մեջտեղի 

հատվածում 1-2 շաբաթ անց առաջանում է կեղև: Կեղևի ողջ եզրով 

նկատվում է կարմիր բորբոքային հատված, որը նման է ածուխի, 

այստեղից էլ ծագում է հիվանդության անվանումը (anthrax-ածուխ): 

Կեղևն ընկնում է մոտ 2-4 շաբաթ անց՝ այդ հատվածում առաջաց-

նելով սպի: Պետք է նշել, որ մաշկայինը առավել թեթև կլինիկական 

տարբերակն է:  

Ստամոքսաղիային ձևը զարգանում է, երբ մարդը սննդում 

օգտագործում է բավարար ջերմային մշակման չենթարկված վա-
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րակված կենդանու միս և մսամթերք: Առավելապես ախտահար-

վում են մարսողական համակարգի վերին հատվածները՝ կոկորդը 

և կերակրափողը, այնուհետև՝ ստամոքսը և աղիքները: Հիմնական 

ախտանիշներն են ցավը էպիգաստրալ շրջանում, արյունային լու-

ծը, փսխումները և փորափքանքը (մեթեորիզմը):  

Օդափոշային ուղիով փոխանցման դեպքում զարգանում է 

ինհալյացիոն ձևը, որը բնորոշվում է ծանր հեմոռագիկ թոքաբոր-

բերով, պլևրիտներով, ծանր ինտոքսիկացիայով և բարձր մահա-

բերությամբ: 

Դասակարգված համեմատաբար նոր ձևը ներարկումայինն 

է: Այն գրանցվել է հյուսիսային Եվրոպայում ներերակային հերոին 

ընդունողների շրջանում: Ախտանշանները նման են մաշկային 

սիբիրյան խոցին, սակայն կարող են ախտահարվել մաշկի խոր 

շերտերը և մկանները, որտեղ կատարվել է ներարկումը: Ներար-

կումային սիբիրյան խոցը կարող է օրգանիզմում տարածվել ավելի 

արագ և դժվարացնել հիվանդության բացահայտումը և բուժումը:  

Մահաբերությունը փակ մաշկային ձևի դեպքում 5% է, իսկ 

աղիքային և թոքային ձևերի դեպքում՝ 80-100%: 

Լաբորատոր հետազոտման համար նմուշ են արյունը, մաշ-

կային տարրերը, կղանքը, խորխը, մեզը (թոքային և աղիքային 

ձևերի դեպքում): Ախտորոշման համար օգտագործվում են սննդա-

յին տարբեր միջավայրեր: Հետազոտվում են նաև արտաքին միջա-

վայրի զանազան օբյեկտները (կասկածելի հողը, ջուրը), սննդա-

մթերքը, կենդանական ծագում ունեցող զանազան նյութերը 

(օգտվում են Ասկոլի պրեցիպիտացիայի ռեակցիայից): Վերցված 

բոլոր նմուշները տեղավորում են լաբորատոր ամանեղենի մեջ և 

պահպանելով ստերիլ պայմանները՝ տեղափոխում են մանրէաբա-

նական լաբորատորիա: Դիակային նյութը նույնպես հետազոտվում 

է (արյուն, արտազատուկներ, օրգանների հատվածներ՝ փայծաղ, 

ավշային հանգույցներ և այլն): Լաբորատոր շտապ ախտորոշման 
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համար կիրառում են ֆլյուորեսցենտային մեթոդը, որի ժամանակ 3-

5 ժամվա ընթացքում կարելի է նախնական ախտորոշում կատարել:  

Սիբիրյան խոցի ախտորոշում կատարվում է իմունա-

ալերգիկ մաշկային փորձի միջոցով: Այս նպատակով օգտագործ-

վում է ալերգեն անտրաքսինը, որը 0,1 մլ քանակությամբ ներմուծ-

վում է մաշկի հաստության մեջ: Եթե 24-28 ժամից հետո ներարկված 

վայրում առաջանում է կարմրություն, 0,8 սմ տրամագծով ինֆիլտ-

րատ, ապա հիվանդության ախտորոշումը հաստատված է:  

Լայն կիրառվում է նաև ՊՇՌ հետազոտությունը: 

Հիվանդանալուց հետո մարդիկ ձեռք են բերում կայուն և եր-

կարատև անընկալունակություն: Բուժվելու դեպքում ելքը 60%-ով 

բարենպաստ է:  

Վնասված մաշկով վարակման ժամանակ մարդկանց ընկա-

լունակությունը բարձր չէ (ռիսկի ենթարկվածների 20%-ն է հիվան-

դանում): 

Մարդկանց ընկալունակությունը համընդհանուր է փո-

խանցման օդափոշային ուղու դեպքում:  

Պայքարը և կանխարգելումն այս հիվանդության դեպքում 

ունեն համալիր բնույթ և իրագործվում են մի կողմից՝ անասնաբու-

ժական, իսկ մյուս կողմից առողջապահական ծառայությունների 

կողմից: Անասնաբուժական միջոցառումները ներառում են սիբիր-

յան խոցի ժամանակին ախտորոշումը, հիվանդ կենդանիների 

մեկուսացումը և բուժումը, հսկողությունը անասնագերեզմանոց-

ների նկատմամբ, դրանց վայրի ճիշտ ընտրությունը, վարակված ու 

սատկած կենդանիների դիակների վտանգազերծման միջոցառում-

ները, ախտահանման հարցերը, վարակված արոտավայրերի 

անվտանգությունը, առողջ կենդանիների պատվաստման միջոցա-

ռումները, հիվանդ կենդանիների յուրաքանչյուր դեպքի մասին 

առողջապահության մարմիններին իրազեկումը և այլն:  
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Բնակչության շրջանում հակահամաճարակային միջոցա-

ռումները. կենդանական ծագման հումքի պատրաստման, պահ-

պանման, փախադրման և վերամշակման ժամանակ սիբիրյան խո-

ցի տեսակետից անապահով բնակավայրերում հանրային առողջա-

պահական միջոցառումների նկատմամբ հսկողությունն է: 

Իրականացվում է իմունականխարգելում՝ համաճարակա-

բանական ցուցումով: Իմունականխարգելման ենթակա են սի-

բիրյան խոցի կենդանի կուլտուրայի, վարակված փորձարարական 

կենդանիների, վարակված լաբորատոր նյութերի հետ աշխա-

տողները, անասնաբույժները և այն անձինք, որոնք զբաղված են 

կենդանիների նախասպանդային խնամքով, մորթով, մասնատ-

մամբ, մսեղիքի մշակմամբ, կաշվի, մորթու մշակմամբ, ինչպես նաև 

կենդանական հումքի հավաքմամբ, պահպանմամբ, տեղափոխ-

մամբ և առաջնային մշակմամբ: Համաճարակաբանական և էպի-

զոոտոլոգիական ցուցումների առկայության դեպքում ռիսկի 

խմբերում (անասնապահներ, սպանդանոցի աշխատողներ, մորթու 

մշակման գործարանների աշխատողներ և այլն) կատարվում է 

կենդանի վակցինայով կանխազգուշական պատվաստում: Պատ-

վաստումները կատարում են վերմաշկային մեթոդով՝ 2 կաթիլ՝ 

իրարից 3-4 սմ հեռավորությամբ, ինչպես բնական ծաղկի պատ-

վաստման ժամանակ: Ներկայումս մշակված է նաև պատվաստում-

ների աերոզոլային մեթոդը: 

Կարևորվում է հիվանդության ժամանակին ախտորոշումը, 

հիվանդի հոսպիտալացումը և բուժումը, դեպքի և օջախի համաճա-

րակաբանական հետազոտությունը, մինչ հոսպիտալացումը հի-

վանդի լինելու վայրի եզրափակիչ ախտահանումը: 

Իրականացվում է բնակչության շրջանում բժշկահիգիենիկ 

կրթություն և առողջ ապրելակերպի քարոզչություն:  

Օջախում իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները. 

Եթե հիվանդի արձանագրման բնակավայրում առկա են հի-

վանդ կենդանիներ, ապա դրանց շրջանում սահմանվում է կարան-
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տին, որը հանվում է կենդանու վերջին անկման դեպքից հաշված 15-

րդ օրը:  

Մարդկային յուրաքանչյուր դեպք ենթարկվում է համաճա-

րակաբանական հետազոտության՝ վարակի աղբյուրը հայտնաբե-

րելու, փոխանցման մեխանիզմը, ուղիները և գործոնները բացա-

հայտելու, կոնտակտավորներին հայտնաբերելու համար:  

Սիբիրյան խոցով հիվանդները և կասկածելիները հոսպի-

տալացվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կամ բազմապրոֆիլ 

հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքում: Ծանր հիվանդներին 

խնամելու համար առանձին բուժանձնակազմ է հատկացվում: 

Մաշկային ձևով հիվանդը դուրս է գրվում խոցի սպիացումից և 

էպիթելացումից հետո: Սեպտիկ ձևի դեպքում դուրս են գրում 

կլինիկական առողջացումից հետո: Հիվանդացածները շարունա-

կական (դիսպանսեր) հսկողության չեն ենթարկվում: 

Սիբիրյան խոցից մահացածների դիակները լաբորատոր 

հաստատված դեպքերում դիահերձման ենթակա չեն: Ծայրահեղ 

անհրաժեշտության դեպքում այն իրականացնում է հատուկ վտան-

գավոր վարակներից մահացածների դիակների հետ աշխատանքի 

համար վերապատրաստված ախտաբանաանատոմը հատուկ 

վտանգավոր վարակների համաճարակաբանի մասնակցությամբ:  

Այն տարածքը, որտեղ եղել է հիվանդը, ընդհանուր օգտա-

գործման տարածքները երկնվագ մշակվում են ախտահանիչ 

լուծույթներով: Հիվանդի օգտագործած իրերն ու արտազատուկ-

ները նույնպես ենթակա են ախտահանման: 

Կոնտակտավորների նկատմամբ սահմանվում է բժշկական 

հսկողություն մինչև օջախի լրիվ վերանալը:  

Արտակարգ կանխարգելումն իրականացվում է մարդկանց 

նկատմամբ, որոնք շփվել են սիբիրյան խոցի ցուպիկներ կամ 

սպորներ պարունակող նյութի հետ, մասնակցել են սիբիրյան խո-

ցով հիվանդ կենդանու մորթին, խնամել են այդ կենդանիներին, 

զբաղվել են սատկած կենդանիների կամ սիբիրախտից մահացած 
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մարդու թաղմամբ, զբաղվել են սիբիրյան խոցով հիվանդ կենդանու 

մսի մշակմամբ և պատրաստմամբ: Նման դեպքերում կանխարգե-

լումը պետք է իրականացնել հնարավոր վարակվելուց հետո սեղմ 

ժամկետներում՝ մինչև 5-րդ օրը: Հիվանդությունը կանխարգելելու 

նպատակով ներարկվում է 25-40 մլ հակասիբիրախոցային շիճուկ, 

ինչպես նաև հակաբակտերիային դեղամիջոցներից ֆենոքսիմե-

թիլպենիցիլին, տետրացիկլին, ցիպրոֆլոքսացին: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվում սիբիրյան խոցով վա-

րակվելու առումով բարձր ռիսկի խմբերին՝ անասնապահներին, 

որսորդներին, մսագործներին, մորթու վերամշակման արտադրա-

մասի աշխատողներին, խոհարարներին, երկրաբաններին, 

հնագետներին և այլոց: 

Բուժանձնակազմի կողմից հակահամաճարակային և կան-

խարգելիչ աշխատանքներ կազմակերպելու ժամանակ ապահով-

վում են անհատական պաշտպանիչ միջոցների լրակազմեր, ախ-

տահանիչ նյութեր և հիվանդներից (դիակներից) նմուշառման 

անհրաժեշտ պարագաներ: Հիվանդներին դուրս են գրում հիվան-

դանոցից, երբ անցնում են բոլոր ախտաբանական երևույթները, 

փակվում է խոցային մակերեսը, վերանում են մաշկային դեֆեկտ-

ները: 
 

Սուր վիրուսային հիվանդություն է, որն ունի ծանր ընթացք 

և բարձր մահաբերություն չբուժվելու դեպքում: 

Դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի դեպք. հիվանդություն, որը սովորական դե-

ղամիջոցներով չի ենթարկվում որևէ բուժման, հատկապես ներքո-

հիշյալ ախտանշանների դեպքում՝ 

ա. արյունային լուծ, 

բ. լնդերից արյունահոսություն, 

գ. մաշկի արյունազեղումներ (պուրպուրա), 
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դ. աչքերի եղջերաթաղանթների արյունազեղումներ, 

ե. արյան առկայություն մեզում,  

2) հաստատված դեպք. լաբորատոր հաստատված 

կասկածելի դեպք (դրական IgM հակամարմիններ, ՊՇՌ դրական 

հետազոտության արդյունք կամ վիրուսի անջատում): 

Այս հիվանդության մասին առաջին տեղեկությունը վերաբե-

րում է 1976թ. միաժամանակ գրանցված երկու բռնկումներին՝ մեկը՝ 

Հարավային Սուդանում, իսկ մյուսը՝ Կոնգոյի Դեմոկրատական 

Հանրապետությունում: Հետագայում այն գրանցվեց Էբոլա գետի 

շրջակայքում և այդտեղից էլ ստացավ այդ անունը: 2014–2016թթ. 

Արևմտյան Աֆրիկայում գրանցվեց այս հիվանդության ամենամեծ 

բռնկումը, որի ժամանակ հիվանդացավ 28616 մարդ, մահացավ՝ 11 

310:  

Հարուցիչը ՌՆԹ պարունակող վիրուսն է, պատկանում է 

Flaviviridae ընտանիքին՝ ներառելով Cuevavirus, Marburgvirus, և 

Ebolavirus ցեղերը: Էբոլավիրուս ցեղի մեջ տարբերակում են Zaire, 

Bundibugyo, Sudan, Reston և Taï Forest շտամները: Վերը նշված 

բռնկումը (2014 – 2016թթ.) առաջացել է Zaire էբոլավիրուսով:  

Վարակի աղբյուր են տարբեր կենդանիներ, մասնավորա-

պես Pteropodidae ընտանիքի չղջիկները Էբոլա վիրուսի բնական 

շտեմարանն են:  

Հարկ է նշել, որ մարդկային պոպուլացիա այս վիրուսը 

թափանցում է տարբեր կենդանիների (գորիլա, շիմպանզե, չղջիկ, 

անտառային անտիլոպա և մացառախոզ) կենսաբանական հեղուկ-

ների (արյուն, ներքին օրգաններ, արտազատուկներ կամ այլ 

հեղուկներ) հետ շփման միջոցով:  
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Վարակը կարող է փոխանցվել նաև մարդուց մարդուն 

ուղղակի շփման միջոցով մաշկի և լորձաթաղանթի ամբողջա-

կանության խախտման դեպքում, երբ շփումն այնպիսի վարակված 

կենսահեղուկների հետ է, ինչպեսիք են՝ արյունը, սերմը, քրտինքը, 

փսխման զանգվածը, թուքը, մեզը, կրծքի կաթը և ներքին օրգան-

ները, կամ նրանցով վարակված մակերեսների կամ նյութերի հետ 

(օրինակ՝ ներարկիչ կամ ասեղ): Նման շփումներ հաճախ լինում են 

տարածքին բնորոշ ծիսակատարությունների ժամանակ, որոնք 

կարող են իրականացվել, օրինակ, հուղարկավորության ժամա-

նակ: Տարածված է նաև վարակի փոխանցումը սեռական ճանա-

պարհով:  

Գրանցված չեն դեպքեր, երբ վիրուսը կարող է տարածվել 

սննդի կամ կենդանի փոխանցողների միջոցով: 

Վարակված մարդիկ վարակիչ չեն մինչև առաջին ախտա-

նիշների ի հայտ գալը: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ տևում է 2-21 օր:  

Հիվանդությունն ունի հանկարծակի սկիզբ՝ ջերմության 

բարձրացում, թուլություն, մկանացավ, գլխացավ, ցավ կոկորդի 

շրջանում, որին հաջորդում են փսխումը, լուծը, ցանը, հաճախ 

հիվանդությունն ընթանում է երիկամների և լյարդի ֆունկցիոնալ 

խանգարումներով և ներքին ու արտաքին արյունահոսությունն-

երով:  

Իրականացվում են հետևյալ ախտորոշիչ թեստերը՝  

1. հակամարմինների հայտնաբերում ELISA թեստով,  

2. հակածնի հայտնաբերման թեստեր,  

3.  հակամարմինների չեզոքացման թեստ,  

4. հակառակ տրանսկրիպտազայի հայտնաբերում իրական 

ժամանակում ՊՇՌ հետազոտմամբ (RT-PCR),  

5. էլեկտրոնային մանրէադիտում,  
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6. վիրուսի կուլտուրայի անջատում:  

Կան նաև արագ ախտորոշման թեստեր, օրինակ՝ կիսաավտո-

մատացված նուկլեոթթվային թեստը:  

Հիվանդությունից ապաքինվածների շրջանում վիրուսը 

կարող է պահպանվել (պերսիստենցիա) մինչև 9 ամիս: Հիմնակա-

նում էբոլա վիրուսը պահպանվում է ամորձիներում, սերմնահե-

ղուկում, աչքերում և կենտրոնական նյարդային համակարգում: Այն 

կանանց շրջանում, ովքեր վիրուսով վարակվելու պահին հղի են 

եղել, վիրուսը պահպանվում է ընկերքում, ամնիոտիկ հեղուկում և 

պտղում: Այն կանանց շրջանում, որոնք վարակվել են կրծքով կե-

րակրելու ընթացքում, էբոլա վիրուսը կարող է պահպանվել կրծքի 

կաթում: 

Հիվանդության կանխարգելումը և վերահսկողությունը հիմ-

նականում իրականացվում է հետևյալ միջոցառումներով.  

1. Վայրի բնությունից մարդուն վիրուսի փոխանցման ռիսկի 

նվազեցում կենդանիների հետ շփման կամ նրանց հում մսի 

օգտագործման ժամանակ: Կենդանիների հետ շփման 

ժամանակ անհրաժեշտ է հագնել պաշտպանիչ արտահա-

գուստ, իսկ օգտագործվող կենդանական ծագման մթերքը 

պետք է ենթարկվի ջերմային պատշաճ մշակման: 

2. Մարդուց մարդուն փոխանցման ռիսկի նվազեցում. էբոլա 

հիվանդությամբ հիվանդների հետ շփվելու ժամանակ 

անհրաժեշտ են ձեռնոցներ և պաշտպանիչ այլ արտահա-

գուստ, ձեռքերի հիգիենայի պահպանում:  

3. Սեռական ճանապարհով փոխանցման կանխարգելում. 

համաձայն ԱՀԿ վերջին ուղեցույցի առաջարկի՝ խորհուդ է 

տրվում բոլոր արական սեռի ներկայացուցիչներին, որոնք 

ապաքինվել են էբոլա հիվանդությունից, զերծ մնալ սեռա-

կան հարաբերությունից և պահպանեն համապատասխան 
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հիգիենան 12 ամիս՝ սկսած հիվանդության ախտանիշների 

ի հայտ գալուց, կամ արյան հետազոտման բացասական 

արդյունքների ստացումից: Պետք է զերծ մնալ կենսա-

հեղուկների (մարմնի հեղուկների) հետ շփումից և իրակա-

նացնել լվացումներ ջրով ու օճառով: ԱՀԿ-ն չի առաջար-

կում տղամարդկանց և կանանց մեկուսացում, երբ լաբորա-

տոր քննության արդյունքները էբոլա վիրուսի նկատմամբ 

բացասական են: 

4. Հնարավոր բռնկման զսպում. ներառում է գործողություն-

ներ, որոնք ուղղված են հուղարկավորությունների պատ-

շաճ և անվտանգ իրականացմանը, միջոցառումներ՝ 

ուղղված այն անձանց հայտնաբերմանը, որոնք շփվել են 

էբոլայով հիվանդ անձանց հետ, ինչպես նաև այդ անձանց 

շրջանում 21 օր տևողությամբ հսկողության սահմանում: 

Կարևորվում է հիգիենայի և մաքրության պահպանումը: 

Ռիսկի խմբի անձինք՝ օջախում աշխատող բժիշկները, 

լաբորատոր անձնակազմը, հիվանդին խնամողները, մաս-

նավորապես երբ շփումը հիվանդի հետ սերտ է (1 մետր և 

ավելի մոտ), պարտավոր են հագնել պաշտպանիչ հագուստ 

և պահպանել անձնական հիգիենան: 

Հիվանդը ենթակա է պարտադիր հոսպիտալացման և մեկու-

սացման: Հնարավորինս արգելվում է շփումը հիվանդի հետ: 

Անհրաժեշտ է իրականացնել ընթացիկ և եզրափակիչ ախտա-

հանում: 

Էբոլա հիվանդության յուրաքանչյուր կասկածելի դեպք 

պետք է անհապաղ զեկուցվի առողջապահության նախարա-

րություն, որից հետո՝ ԱՀԿ: 

Բուժումն իրականացվում է ախտանշանային՝ ներառելով ռե-

հիդրատացիոն թերապիա (բերանային և ներարկումային): Ներկա-

յումս չկան էբոլա հիվանդության սպեցիֆիկ բուժման եղանակներ: 
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Այժմ գոյություն ունի փորձնական կարգով օգտագործվող 

պատվաստանյութ, որը կոչվում է rVSV-ZEBOV: Էբոլան կանխար-

գելելու նպատակով ստեղծվել է նաև ռուսական արտադրության 

պատվաստանյութ, որը հաջողությամբ անցել է կիլնիկական փոր-

ձարկումների փուլը, գրանցված է ՌԴ առողջապահության նա-

խարարության կողմից և պատրաստ է զանգվածային կիրառման:  

 

Դեպքի դասակարգումը՝ 

1) կասկածելի. ծամիչ մկանների լարված և ջղաձիգ կծկում 

(տրիզմ) սուր շրջանում, 

2) հավանական. կասկածելի դեպք գումարած հետևյալ 

նշաններից որևէ մեկը` անամնեզում մաշկի վնասվածքի 

առկայություն, մկանների կարկամում, կլման ակտի դժվարացում, 

3) հաստատված. հավանական դեպք գումարած հետևյալ 

նշաններից որևէ մեկը` կեղծ ծիծաղ, ջղաձիգ ցնցումների նոպա 

(օրվա մեջ մեկ և ավելի անգամ), մարմնի հարկադրական դիրք:  

Կլինիկական նկարագիրը և դեպքի դասակարգումը՝  

1) կասկածելի. պերինատալ շրջանում մահվան ցանկացած 

դեպք ծնվելուց հետո 3-րդ և 28-րդ օրերի միջև, որի մահվան 

պատճառը պարզված չէ,  

2) հավանական. կասկածելի դեպք գումարած ներքոհիշյալ 

նշաններից որևէ մեկը՝ հիվանդության դեպք ծնվելուց հետո 3-րդ և 

28-րդ օրերի միջև, որը գրանցված է որպես փայտացում, բայց 

հետազոտված չէ,  

3) հաստատված. հավանական դեպք: 

Փայտացումը հայերեն պրկախտն է: Վերքային վարակիչ 

հիվանդություն է, որն առաջանում է փայտացման Clostridium tetani 
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հարուցչի էկզոտոքսինի՝ մարդու օրգանիզմ ներթափանցելու 

հետևանքով, երբ խախտվում է մաշկի և լորձաթաղանթների ամբող-

ջականությունը: Հիվանդությանը բնորոշ են կենտրոնական նյար-

դային համակարգի ախտահարումը, տոնիկ և կլոնիկ կծկումների 

նոպաները: Հարուցիչներն անաերոբ, սպոր առաջացնող միկրո-

օրգանիզմներ են:  

Փայտացման մասին տեղեկություններ կան եգիպտական 

պապիրուսներում, ինչպես նաև Հիպոկրատի աշխատություննե-

րում: Մխիթար Հերացին տվել է հիվանդության կլինիկական ակ-

նառու պատկերը: 1884թ. Միկոլաերը, հարուցիչներ պարունակող 

հողի էմուլսիան ներարկելով կենդանիներին, եկավ այն եզրա-

կացության, որ վարակված հողն է այս հիվանդության պատճառը: 

1889թ. Տիցիոնին և Կատանին ստացան փայտացման հարուցիչների 

մաքուր կուլտուրան, նույն թվականին Կիտազատոն Բերինգի հետ 

հայտնաբերեց հարուցիչների տոքսինի անտիգենային յուրահատ-

կությունները: 1890թ. Բերինգը ստացավ փայտացման շիճուկը, իսկ 

Ֆաբերը հայտնաբերեց, որ փայտացման հարուցիչներն արտա-

զատում են տոքսին, որը հետագայում հակափայտացման շիճուկի 

և անատոքսինի ստեղծման հիմքը դարձավ:  

Փայտացում հիվանդության դեպքեր արձանագրվում են 

ամենուրեք: Ամենացածր ցուցանիշներ արձանագրվում են Սկան-

դինավյան երկրներում՝ 0,05 (100000 բնակչին), իսկ ամենաբարձր 

ցուցանիշներ եղել են Մալթա կղզում և Պորտուգալիայում՝ 0,5 

(100000 բնակչին):  

Հայաստանում փայտացում հիվանդությունը վերջին քսան 

տարիների ընթացքում արձանագրվել է սպորադիկ հիվանդացու-

թյամբ, ինտենսիվության ցուցանիշը՝ յուրաքանչյուր 100000 

բնակչին 0,03–0,09:  
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Հիվանդությունը հիմնականում արձանագրվում է գարնանն 

ու ամռանը:  

Վարակի աղբյուրը տաքարյուն կենդանիներն են, որոնց 

աղիքներում փայտացման հարուցիչները ոչ ախտածին են: Նման 

երևույթ նկատվում է նաև մարդկանց շրջանում: Հիվանդությունն 

առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ հարուցիչը վերքի մակե-

րեսից մուտք է գործում օրգանիզմ, գտնելով անաերոբ պայմաններ՝ 

վերածվում է վեգետատիվ ձևի, որն էլ արտադրում է էկզոտոքսին: 

Հարուցիչների վեգետատիվ ձևերը սինթեզում են տետանո-պլազ-

մին, որն ազդում է նյարդային համակարգի վրա: Կան հարուցիչի 10 

շճատիպեր, որոնցից Եվրոպայում առավելապես դրսևորվում են 1, 

3 և 4 շճատիպերը: Հայաստանում ավելի տարածված են 1-ը և 3-ը:  

Ինչպես նշվեց, փայտացումը վերքային ինֆեկցիա է, ուրեմն՝ 

հարուցիչը օրգանիզմ է ներթափանցում վերքի մակերեսից (մար-

տական, արտադրական և կենցաղային վնասվածքներ), ինչպես 

նաև այրվածքների, ցրտահարության, վիժման ժամանակ, երբ 

խախտված մաշկով կամ լորձաթաղանթով օրգանիզմ է թափանցում 

կղանքով կեղտոտված հողը:  

Նորածինների շրջանում արտահիվանդանոցային ոչ ստե-

րիլ պայմաններում ծննդաբերության ժամանակ պորտի վերքով 

փայտացման հարուցիչները հեշտությամբ կարող են ներթափանցել 

օրգանիզմ և հանգեցնել նորածնային փայտացման զարգացման:  

Էական դեր ունի նաև փողոցային, կենցաղային և արդյունա-

բերական տրավմատիզմը: Առավել մեծ նշանակություն ունեն 

մարտական վերքերը, որոնք հաճախ են փայտացման պատճառ 

դառնում:  

Այս հիվանդությամբ հիվանդանալուց հետո մարդիկ ձեռք 

չեն բերում կայուն իմունիտետ: 
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Հիվանդության գաղտնի շրջանը մի քանի ժամից մինչև մեկ 

ամիս է (միջին տևողությունը 6-14 օր է):  

Որքան կարճ է հիվանդության գաղտնի շրջանը, այնքան 

ծանր է նրա ընթացքը: Հիվանդները լինում են գրգռված, աղմուկից, 

ուժեղ լույսից և այլ գրգռող ազդակներից առաջանում են ցնցումներ, 

սարդոնիկ ծիծաղ, դիսֆագիա, քրտնարտադրություն, բարձր ջեր-

մություն, տախիկարդիա, միջցնցումային շրջանում մկանների 

տոնուսը բարձրացած է: Մկանային ցնցումները երբեմն կրկնվում 

են յուրաքանչյուր 3-5 րոպեն մեկ անգամ, որն ուղեկցվում է ցիանո-

զով, ասֆիքսիայով, լինում է կլման ակտի, ձայնալարերի, ստոծա-

նու մկանների կծկանք (սպազմ): Մկանային կծկանքն աստիճա-

նաբար վերածվում է կաթվածի: Ծանր դեպքերում տոնիկ և կլոնիկ 

ցնցումների հետևանքով հիվանդի մարմինը հենվում է կրունկների 

և ծոծրակի մկանների վրա (օպիստոտոնուս): Հիվանդները մահա-

նում են անոթային և շնչառական կենտրոնների կաթվածից: Մահա-

բերությունը պայմանավորված է հիվանդության ծանրության 

աստիճանով և տատանվում է 15-30%-ի սահմաններում:  

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշները. ախտորոշումն 

ամբողջովին հիմնված է կլինիկական ախտանշանների և համաճա-

րակաբանական տվյալների վրա, չկա մանրէաբանական հաս-

տատման անհրաժեշտություն:  

Հիմնական շեշտը դրվում է կանխազգուշական պատվաս-

տումների վրա: Կիրառվում է հակափայտացման անատոքսին, իսկ 

պասիվ իմունիտետի և բուժման նպատակով՝ հակափայտացման 

շիճուկ: 

Հիվանդության կանխարգելմանն են ուղղված այն միջոցա-

ռումները, որոնք տարվում են վիրաբուժական և մանկաբարձա-
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գինեկոլոգիական բաժանմունքներում ներհիվանդանոցային 

ինֆեկցիաների դեմ: Անհարժեշտ է մշտապես հետևել այդ բաժան-

մունքներում տարվող ախտահանման և մանրէազերծման ռեժիմին 

(գործիքների, վիրակապական նյութերի, վիրահատական սեղանի, 

հատակի և այլնի ախտահանում):  

Հիվանդության դեպք հայտնաբերելիս անհրաժեշտ է անհա-

պաղ մշակել վերքը. բարդ, գրպանիկավոր վերքերի դեպքում բա-

ցում են գրպանիկները՝ ստեղծելով աերոբ միջավայր: Եթե հիվանդը 

երբեք պատվաստված չի եղել փայտացման դեմ, ապա նրան նե-

րարկում են 450–900ՄՄ մարդու հակափայտացման շիճուկ (Բեզ-

րեդկայի կոտորակային եղանակով) կամ իմունոգլոբուլին: Միաժա-

մանակ կատարում են նաև ակտիվ իմունիզացիա (1 մլ), իսկ 4-6 

շաբաթ հետո՝ երկրորդ ներարկումը (0,5 մլ), 9-12 ամիս հետո՝ եր-

րորդը (0,5 մլ):  

Կանխազգուշական պատվաստումները կատարվում են 

պլանային (երկրի իմունիզացիայի ազգային օրացույցի համաձայն) 

և արտապլանային (վերքով վնասվածքների դեպքում)՝ հակափայ-

տացման իմունոգլոբուլինի հետ համակցված: Կանխազգուշական 

պատվաստումներն ունեն մեծ արդյունավետություն: 

  

 

Վտանգավոր վերքային ինֆեկցիա է՝ բարձր մահաբերութ-

յամբ, որն առաջանում է անաերոբ միկրոօրգանիզմներից (հատկա-

պես Cl. perfringens-ից), ընթանում է հյուսվածքների նեկրոզով, 

նրանց քայքայմամբ, գազի առաջացմամբ, ուժեղ ինտոքսիկացիա-

յով: Հիվանդությունը հայտնի է նաև գազային ֆլեգմոնա, չարորակ 

այտուց, կայծակնային գանգրենա, շագանակագույն ֆլեգմոնա 

անուններով:  
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Առաջին տեղեկություններն այս հիվանդության մասին տվել 

է Հիպոկրատը: Գալենը նշում է վերքում առաջացող գազի մասին: 

Հետագայում Պիրոգովի աշխատություններում նշվում են այս հի-

վանդության կլինիկային վերաբերող մանրամասներ: 1892թ. Ուելշը 

և Նատոլլը հարուցիչներից հայտնաբերեցին Cl. perfringens-ը:  

Խաղաղ ժամանակներում գազային գանգրենան հազվադեպ 

է, մինչդեռ պատերազմների ժամանակ դեպքերը լինում են բավա-

կանին հաճախ (1,5-ից մինչև 4,2%): Մահաբերությունը շատ բարձր 

է՝ 20-75%: Գազային գանգրենայի դեպքերի 20-75%-ի ժամանակ 

ախտահարվում է ստորին վերջույթը: 

Հայաստանում այս հիվանդությունն աշխուժացավ հատկա-

պես 1993–1994թթ.՝ հայ-ադրբեջանական ընդհարումների ժամա-

նակ:  

Հիվանդության հարուցիչները, հատկապես Cl. perfringens-ն 

ունի իր A, B, C, D, E, F տեսակները, որոնք իրարից տարբերվում են 

անտիգենային կառուցվածքի յուրահատկություններով: Ամե-

նավտանգավորը A տեսակն է, մնացածներն ավելի սակավադեպ 

են: Մյուս տեսակները՝ Cl.oedematiens, Cl. septicum, Cl. histolytica և 

Cl. Sordellii, գրեթե ոչ մի համաճարակաբանական նշանակություն 

չունեն մարդկանց համար:  

Բնական շտեմարան են խոտակեր կենդանիները, որոնց 

աղիքներում հիվանդության հարուցիչները վարում են սապրոֆիտ 

կյանք և ոչ մի ախտաբանական երևույթ չեն առաջացնում: Նույն 

վիճակում դրանք ապրում են նաև մարդկանց աղիքներում: Կենդա-

նիների և մարդկանց կղանքի հետ արտաքին աշխարհ արտազատ-

վելուց հետո սպորավորվում են և կարող են երկար ժամանակ իրենց 

կենսունակությունը պահպանել այնտեղ:  
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Գազային գանգրենան դասական վերքային վարակ է և փո-

խանցվում է կոնտակտային մեխանիզմով: Փոխանցման հիմնական 

գործոնը սպորներով աղտոտված հողն է: Հիվանդության փոխանց-

ման տեսակետից մեծ դեր ունի բանջարանոցի, դաշտերի, 

խրամատի հողը, որի մեջ մեծ քանակությամբ հարուցիչներ (սպոր-

ներ) կան: Չի բացառվում նաև վարակի փոխանցումը ոչ մանրէա-

զերծ բժշկական գործիքների միջոցով: 

ԳԱՂՏՆԻ ՇՐՋԱՆԸ կարճատև է, մի քանի ժամից մինչև 3 օր: 

Բնորոշ են ընդհանուր թուլությունը, տախիկարդիան, տա-

խիպնոեն, զարկերակային ճնշման անկումը, մարմնի ջերմաստի-

ճանի բարձրացումը: Մաշկային ծածկույթները ձեռք են բերում գոր-

շակապտավուն երանգ: Դիտվում է կտրուկ ցավ վերքում, վերքի 

ծայրային հատվածները գունատ են, այտուցված, վերքից երևացող 

մկանները հիշեցնում են եփած միս: Հյուսվածքները մեռուկանում 

են:  

Հիվանդության լաբորատոր ախտորոշման ժամանակ հազ-

վադեպ է հայտնաբերվում հարուցիչի մեկ տեսակ. սովորաբար 

դրանք լինում են ոչ միայն տարբեր կլոստրիդիումների, այլև 

ստաֆիլոկոկերի, ստրեպտոկոկերի և այլ միկրոօրգանիզմների հետ 

համակցված:  

Հիվանդների բուժումը համալիր բնույթ ունի, բարդացած 

վերքն անհապաղ ենթարկում են վիրաբուժական մշակման: Հեռաց-

վում են մեռուկացած հյուսվածքները, բացում են գրպանիկավոր 

վնասվածքները, ստեղծում են աերոբ միջավայր:  

Հակատոքսիկ, հակագանգրենոզ իմունային շիճուկը կիրառ-

վում է ինչպես բուժական, այնպես էլ կանխարգելիչ նպատակով: 

Սկզբնական շրջանում (մինչև հարուցչի հայտնաբերումը) ներար-
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կում են պոլիվալենտ շիճուկ (բոլոր հարուցիչների նկատմամբ), իսկ 

հետո ներարկվում է շիճուկ (մոնովալենտ) այն հարուցչի նկատ-

մամբ, որը հայտնաբերվում է հիվանդի դեպքում: Շիճուկի դեղա-

չափը որոշվում է` ըստ հիվանդության ծանրության աստիճանի: 

Լավ արդյունքներ են ստացվում, երբ շիճուկները զուգակցվում են 

հակաբիոտիկների հետ:  
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1. «Բրուցելոզ հիվանդության կանխարգելումը, համաճարակաբանությունը, 
ախտորոշումը, բուժումը, հայտնաբերումը, կանխարգելիչ միջոցառումները» 
մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին, ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 2014թ. դեկտեմբերի 14-ի N2925-Ա և ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարի 2014թ. N2-Ա համատեղ հրաման: 

2. Դեղձունյան Կ.Մ., Համբարձումյան Ա.Ձ, Համաճարակագիտություն, Երևան, 
1999, 366 էջ: 

3. Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններով 
պայմանավորված հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային 
նշանակության արտակարգ իրավիճակ ներկայացնող դեպք` երևույթների 
(վարակիչ հիվանդությունների, թունավորումների, ճառագայթային 
ախտահարումների դեպքեր) ստանդարտ բնորոշումները, N 258-Ն, 30.12.2011, 
համատեղ հրաման: 

4. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Երեխաների պատվաստումները 
հեմոֆիլուս ինֆլուենզա B տիպի (ՀԻԲ) դեմ», ուսումնական ձեռնարկ 
պատվաստում իրականացնողների համար, 2009թ. հուլիսի 14-ի N1044-Ա 
հրաման: 

5. ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 սեպտեմբեր 2015թ. N 48–Ն հրաման 
«Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների մաքրմանը, 
ախտահանմանը, նախամանրէազերծման մշակմանը և մանրէազերծմանը 
ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1- 029- 2015 սանիտարական կանոնները և 
նորմերը հաստատելու մասին: 

6. ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 59-Ն 
«Վիրուսային հեպատիտներ B-ի, C-ի համակցված համաճարակաբանական 
հսկողություն» ՍԿ N - 3.1.1-030-2015 սանիտարական կանոնները և նորմերը 
հաստատելու մասին: 

7. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Իմունականխարգելման գործընթացի 
կազմակերպում և իրականացում», մեթոդական ցուցումներ, 2017թ. ապրիլի 
10-ի N1189-Ա հրաման: 

8. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Ախտաբանաանատոմիական 
բաժանմունքների, հյուսվածքաբանական լաբորատորիաների տեղակայմանը, 
կառուցվածքին, ներքին հարդարմանը, գույքի և սարքավորումների 
շահագործմանը, միկրոկլիմայի, օդափոխանակությանը, 
ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը, սանիտարահամաճարակային 
ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 2-III-3.3.1.-026-12 
սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին, 
2012թ. հուլիսի 31-ի N11-Ն հրաման: 

9. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հայաստանի Հանրապետությունում 
դիֆթերիայի համաճարակաբանական հսկողություն» N3.1.1-013-10 
սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին, 
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2010թ. դեկտեմբերի 14-ի N31-Ն հրաման: 
10. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հայաստանի Հանրապետությունում 

կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի 
համաճարակաբանական հսկողություն» N3.1.1-015-10 
սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին, 
2010թ. դեկտեմբերի 14-ի N30-Ն հրաման: 

11. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հայաստանի Հանրապետությունում 
պոլիոմիելիտի համաճարակաբանական հսկողություն» N3.1.1-011-10 
սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին, 
2010թ. դեկտեմբերի 08-ի N29-Ն հրաման: 

12. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հայաստանի Հանրապետությունում 
կապույտ և հարկապույտ հազի համաճարակաբանական հսկողություն» 
N3.1.1-012-10 սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր 
հաստատելու մասին, 2010թ. դեկտեմբերի 08-ի N32-Ն հրաման: 

13. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բնակչության շրջանում ժանտախտ 
հիվանդության կանխարգելումը, համաճարակաբանությունը, բուժումը, 
լաբորատոր ախտորոշումը, հայտնաբերումը, հաշվառումը, կանխարգելումը, 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ժանտախտի բնական օջախներում 
համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպումը և իրականացումը» 
մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին, 2016թ. հունիսի 08-ի N1758-Ա 
հրաման: 

14. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բնակչության շրջանում տուլարեմիայի 
կանխարգելումը, համաճարակաբանությունը, բուժումը, լաբորատոր 
ախտորոշումը, հայտնաբերումը, հաշվառումը, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում տուլարեմիայի համաճարակաբանական 
հսկողությունը» մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին, 2016թ. հունիսի 
10-ի N1777-Ա հրաման: 

15. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բնակչության շրջանում սիբիրյան խոց 
հիվանդության կանխարգելումը, համաճարակաբանությունը, բուժումը, 
լաբորատոր ախտորոշումը, հայտնաբերումը, հաշվառումը, կանխարգելումը, 
համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպումը և իրականացումը» 
մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին, 2016թ. հուլիսի 18-ի N2234-Ա 
հրաման, 2014թ. N2-Ա համատեղ հրաման: 

16. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Ջրծաղիկ հիվանդության 
համաճարակաբանությունը, հաշվառումը, հաշվետվությունը, 
կանխարգելումը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, օջախում 
սանիտարահամաճարակային միջոցառումները, վարակի հսկողությունը» 
մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին, 2016թ. ապրիլի 19-ի N1148-Ա 
հրաման: 

 ՀՀ առողջապահության նախարարի «Էբոլա վիրուսով հարուցված 
հիվանդության համաճարակաբանության, դեպքերի ստանդարտ բնորոշման, 
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բուժման, կանխարգելման, վարակի հսկողություն» մեթոդական ուղեցույց 
հաստատելու մասին, 2016թ. օգոստոսի 19 N1975-Ա հրաման:

18. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական միջամտություններով 
պայմանավորված վարակի դեպքի ստանդարտ բնորոշումներ» մեթոդական 
ուղեցույցը հաստատելու մասին 2018 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 1579-Ա 
հրաման: 

19. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության 
ուղեցույց, Երևան, 2018, 180էջ: 

20. Պետական նպատակային ծրագիր ՀՀ-ում ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
2017-2021, Երևան, 2017, 236 էջ: 

21. ՍԹԿ համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներգրավված 
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործընթացներ, 
սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր N3.1.1-011-10, Երևան, 
2011: 

22. Амбарцумян А.Дз.“Дисбактериозы и пробиотики”, Ереван, 2004 
23. Амбарцумян А.Дз.и др. “Внутрибольничные инфекции”, Ереван, 2007 
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433-460 

25. Санитарные правила СП 3.1.085-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1306-96 
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1.Անթրոպոնոզ վարակների փոխանցման մեխանիզմի նկատմամբ 

կիրառվում են՝ 

1.հիվանդի հայտնաբերում և մեկուսացում 

2.հիվանդի անձնական իրերի և տարածքի վարակազերծում 

3.կոնտակտավորների շրջանում վարակի անհապաղ կանխարգելում 

4.փոխանցողների քանակի նվազեցում 

ա)բոլորը 

բ)1.3 

գ)2.4 
դ)1.2.3 

2. Նշվածներից որոնք բնական օջախի բաղադրիչ չեն` 

ա)հիվանդության հարուցիչները 

բ)արյունածուծ հոդվածոտանիները 

գ)նախասնուցողները (տերերը)՝ վայրի կաթնասունները և թռչունները 

դ)մարդը 
3.Ձեռքբերովի բնական ակտիվ անընկալունակությունն օրգանիզմում 

առաջանում է` 

1.պատվաստման հետևանքով 

2.վարակիչ հիվանդության դասական ձևով հիվանդանալուց հետո 

3.բակտերիակրության հետևանքով 

4.մորից երեխային փոխանցվելու դեպքում 

ա)բոլորը 

բ)1.2 

գ)3.4 

դ)2.3 
4.ԿԿԽ պատվաստանյութով պատվաստման ենթակա են` 

1.1 տարեկան երեխաները 

2.6 տարեկան երեխաները 

3.10 տարեկան երեխաները 

4.16 տարեկան երեխաները 

ա)բոլորը 

բ)1.2.3 

գ)3.4 

դ)1.2 
5.Ուղղահայաց փոխանցման մեխանիզմը բնորոշ է հետևյալ վարակիչ 

հիվանդություններին` 
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1.ջրծաղիկ 

2.ՎՀԲ 

3.դիզենտերիա 

4.կարմրախտ 

ա)բոլորը 

բ)1.2.4 
գ)1.3 

դ)2.4 

6.Մանրէազերծման ենթակա են այն գործիքները, որոնք հպվում են` 

1.վերքի մակերեսին 

2.արյանը 

3.ներարկման պատրաստուկներին 

4.օրգաններին, հյուսվածքներին 

ա)բոլորը 
բ)1.3.4 

գ)2.3 

դ)1.4 
 

7.Հնգավալենտ (ԱԿԴՓ-ՎՀԲ-ՀԻԲ) պատվաստանյութով պատվաստում 

են` 

1.նորածին երեխաներին 

2.յոթ տարեկան երեխաներին 

3.1,5 ամսական երեխաներին 

4.3 ամսական երեխաներին 

ա)բոլորը 

բ)3.4 
գ)1.2 

դ)1.3 

8.Ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական 

վերահսկման համակարգը ներառում է՝ 

1.ներհիվանդանոցային վարակների հաշվառում և գրանցում 

2.ներհիվանդանոցային վարակի էթիոլոգիական կառուցվածքի 

բացահայտում 

3.հիվանդանոցային պայմաններում ախտածին և պայմանական-

ախտածին միկրոօրգանիզմների շրջանառության բնույթի և մակարդակի 

հետազոտություն 

4.բուժանձնակազմի առողջական վիճակի հսկողություն 

ա)բոլորը 
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բ)1.2.3 

գ)1.3 

դ)2.4 

9.Աղիքային վարակների հարուցիչները կարող են փոխանցվել՝ 

1.ջրային փոխանցման ուղիով 

2.սննդային փոխանցման ուղիով 

3.տրանսմիսիվ փոխանցման մեխանիզմով 

4.կենցաղ-կոնտակտային փոխանցման ուղիով 

ա)բոլորը 

բ)1.2.4 
գ)2.3 

դ)3.4 

10. Համաճարակային պրոցեսի շարժիչ ուժերն են՝ 

ա)վարակի աղբյուրը, բնակլիմայական գործոնները, ընկալունակ 

օրգանիզմը 

բ)վարակի աղբյուրը, փոխանցման մեխանիզմը, սոցիալ-տնտեսական 

գործոնները 

գ)վարակի աղբյուրը, սոցիալ-տնտեսական և բնակլիմայական 

գործոնները 

դ)վարակի աղբյուրը, փոխանցման մեխանիզմը, ընկալունակ օրգանիզմը 
11.Գրիպի վիրուսի մուտքի դուռ է՝ 

ա)վերին շնչուղիների լորձաթաղանթը 
բ)ստամոքսաղիքային ուղու լորձաթաղանթը 

գ)միզասեռական համակարգի լորձաթաղանթը 

դ)աչքի լորձաթաղանթը 

12.Մենինգոկոկային վարակով վարակման բարձր ռիսկի խմբերն են՝ 

1.նախադպրոցական տարիքի անկազմակերպ երեխաները 

2.նախադպրոցական տարիքի մանկական փակ (մանկատուն) 

կոլեկտիվում գտնվող երեխաները 

3.մեծահասակները 

4.զինակոչիկները 

ա)բոլորը 

բ)1.2.4 

գ)2.4 
դ)1.2.3 
 

13.Կարմրուկով հիվանդը վարակիչ է՝ 

1.ինկուբացիոն շրջանի սկզբում 
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2.ինկուբացիոն շրջանի վերջին 2 օրերի ընթացքում 

3.պրոդրոմալ և ցանավորման շրջաններում 

4.ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում 

ա)բոլորը 

բ)2.3 
գ)1.2.3 

դ)2.4 

14.Դիֆթերիայի դեպքում վարակի աղբյուր են՝ 

1.տիպիկ ձևով հիվանդը 

2.ջնջված ձևով հիվանդը 

3.ռեկովալեսցենտը 

4.վարակակիրը 

ա)1.2.4 

բ)բոլորը 
գ)1.4 

դ)1.2.3 

15.Հեպատիտ A-ով հիվանդն առավել վարակիչ է՝ 

1.հիվանդության ծաղկման շրջանում 

2.ինկուբացիոն շրջանի վերջում 

3.պրոդրոմալ շրջանում 

4.ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանում 

ա)բոլորը 

բ)1.4 

գ)2.3 
դ)3.4 

16.Բոտուլիզմին բնորոշ են՝ 

1.հարուցիչն անաերոբ է և անկայուն արտաքին միջավայրում 

2.սպորավոր ձևերը կայուն են արտաքին միջավայրում և քիմիական 

ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ 

3.վեգետատիվ ձևերն կայուն են արտաքին միջավայրում և քիմիական 

ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ 

4.մանրէազերծման ընդունված ռեժիմներն ապահովում են վեգետատիվ 

ձևերի, թույնի և սպորավոր ձևերի ոչնչացումը 

ա)բոլորը 

բ)3.4 

գ)2.4 
դ)1.2 



468 |  

 

17.Նշվածներից ո՞րը տուլարեմիայի ջրային և սննդային բռնկումների 

համաճարակաբանական առանձնահատկություններից չէ՝ 

ա)առաջանում են կրծողների և ջրային կենդանիների կողմից 

կեղտոտված ջուրը և սննդամթերքն օգտագործելիս 

բ)մարդիկ հիվանդանում են տուլարեմիայի աղիքային ձևով 

գ)մարդիկ հիվանդանում են տուլարեմիայի անգինոզ-բուբոնային ձևով 

դ)մարդիկ հիվանդանում են տուլարեմիայի խոցաբուբոնային ձևով 
18.Մալարիայի ախտորոշումը հաստատելու համար անհրաժեշտ են՝ 

1.արյան հաստ կաթիլի մանրադիտակային զննում 

2.արյան կենսաքիմիական անալիզ 

3.արյան բարակ քսուքի մանրադիտակային զննում 

4.արյան ցանքս 

ա)բոլորը 

բ)1.2.4 

գ)2.3 

դ)1.3 
19.Բծավոր տիֆին բնորոշ են՝ 

1.հարուցիչն է Rickettsia prowazeki-ն 

2.հարուցիչն է Spirocheta securrentis-ը 

3.փոխանցողն է հագուստի ոջիլը 

4.վարակի աղբյուր են հիվանդները 

ա)2.4 

բ)1.3.4 
գ)1.2 

դ)1.4 

20.Հակակատաղության պատվաստանյութի ներարկման համար 

հակացուցում է՝ ա)հղիությունը 

բ)սուր հիվանդությունները 

գ)ուռուցքային հիվանդությունները 

դ)հակացուցում չունի 
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ԱԲԼՕ -  անդրկովկասյան բարձրլեռնային օջախներ 

ԱՀԿ -  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 

ԱԿԴՓ -  ադսորբցված կապույտ հազի, դիֆթերիայի, փայտացման 

պատվաստանյութ  

ԱԴՓ-Մ -  ադսորբցված դիֆթերիայի,փայտացման անատոքսին-Մ 

ԲՄՎ -  բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակ  

ԲԿՀ -  բնածին կարմրախտային համախտանիշ 

ԲՑԺ -  պատվաստանյութ անգլ.՝ Bacillus Calmette–Guérin (BCG)՝ 

պատվաստանյութ է, որը օգտագործվում է տուբերկուլոզի դեմ 

ԳՀԻ -  գիտահետազոտական ինստիտուտ 

ԴՆԹ -  դեզոքսիռիբոնուկլեինաթթու 

ԻՊՊ -  ինակտիվացված պոլիոմիելիտային պատվաստանյութ 

ԽՍՀՄ -  Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների 

Միություն 

ԾՍՇՀ -  ծանր ընքացքով սուր շնչառական համախտանիշ  

ԿԿԽ -  կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ համակցված 

պատվաստանյութ 

ՀԱԴ -  հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպք  

ՀԻԲ -  հեմոֆիլուս ինֆլուենզա B 

ՀԽՍՀ ԱՆ - Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական 

Հանրապետության Առողջապահության նախարարություն 

ՀՀ ԳԱԱ -  Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային 

ակադեմիա 

ՀՌՎ -  հակառետրովիրուսային 

ՀՎՎ -  հատուկ վտանգավոր վարակներ 

ՀՎԿԱԿ -  Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 

կենտրոն 

ՀՎ և ԲՄ ԳՀԻ - Համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և 

բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական 

ինստիտուտ 
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ՀՑՎ -  հեպատիտ C վարակ 

ՀՈՒՀ -  հեմոլիտիկ-ուրեմիկ համախտանիշ  

ՁԻԱՀ -  Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ 

ՁԻԱՀ-իԿՀԿ - Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության 

համախտանիշի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն 

ՄԱՀ կամ MPE - մոլեկուլային ախտաբանական 

համաճարակաբանություն, molecular pathological epidemiology 

ՄԱՕ –  մերձարաքսյան բնական օջախները  

ՄԱՇՀ -  միջին արևելքի շնչառական համախտանիշ 

ՄԻԱՎ -  մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 

ՄՊՎ –  մարդու պապիլոմավիրուսային վարակ 

ՊՇՌ -  պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա 

ՌՆԹ -  ռիբոնուկլեինաթթու 

ՍԹԿ -  սուր թորշոմած կաթվածահարություն 

ՎՀԲ -  վիրուսային հեպատիտ B 

ՕՊՊ -  օրալ (բերանային) պոլիոմիելիտի պատվաստանյութ 

GAS -  group A streptococcus 

GWA -  Genome wide association study 

МRSA -  մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ 

RT-PCR -  հետադարձ տրանսկրիպտազա-պոլիմերազային շղթայական 

ռեակցիա 

SARS -  Severe Acute Respiratory Syndrome 
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Տպաքանակը 420 օրինակ 

 


