
ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ  

 /Միջերկրածովային տենդ, Familial Mediterranenan Fever /  

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ  և ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՆ 

ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ)`  ժառանգական աուտոբորբոքային 

պարբերական տենդերի խմբում առավել տարածված  համախտանիշն է : 

Սահմանում `  ՊՀ  աուտոսոմ - ռեցեսիվ տիպով ժառանգվող աուտոբորբոքային 

հիվանդություն է, որը բնորոշվում է  կրկնվող տենդի և որովայնացավի և/կամ 

կրծքացավի, հոդացավի դրվագներով (շճաթաղանթների բորբոքման կրկնվող և 

ինքնաբերաբար ավարտվող ֆեբրիլ նոպաներ)    

Հակիրճ պատմական ակնարկ 

 1908թ Ժանվեյը և Մոզենտալը նկարագրել են 16 տարեկան աղջկա, որը

տառապում էր պարբերաբար կրկնվող տենդից, որովայնի ցավերից,

լեյկոցիտոզից:

 Նյու-Յորքցի ալերգոլոգ Շեպարդ Սիգալը 1945թ առաջին անգամ նկարագրել էր

պերիտոնիտի նոպաներ, որոնցով նա ինքը տառապում էր  և անվանել այն

բարորակ պարոքսիզմալ պերիտոնիտ

 Հայաստանում առաջին  անգամ ՊՀ- դեպք նկարագրել են   Լ. Հովհաննիսյանը,

Վ. Ավագյանը 1945թ

 1961 թ Heller et al. հրատարակել է հիվանդության մանրամասն կլինիկական

նկարագրությունը, որտեղ ներառված էին աուտոսոմ ռեցեսիվ ժառանգումը,

արթրիտները, ամիլոիդային նեֆրոպաթիան և հիվանդությունը անվանել է
„FMF“

 Հայաստանում երեխաների շրջանում առաջին անգամ ՊՀ  նկարագրել է պրոֆ.

Վ.Աստվածատրյանը

ՊՀ  ախտորոշվում  է ըստ կլինիկական  չափորոշիչների:   Վերջնական ախտորոշումը  

հաստատվում  է  նաև  ժառանգաբանական հետազոտությամբ` MEFV գենի 

մուտացիաների քննությամբ  /ՀՀ Բժշկական գենետիկսյի կենտրոնում/, երբ որոշվում 

է նաև հիվանդի գենոտիպը:   

I. ՊՀ ախտորոշման Tel-Hashomer-ի սանդղակ  /Tel-Hashomer Criteria for the 

diagnosis of FMF/ 

   1 ) Առնվազն 3 անգամ կրկնված տենդի նմանատիպ, ինքնալուծարվող դրվագներ, 

որոնք ուղեկցվել են որովայնի և/կամ կրծքավանդակի ցավերով, և տևել 24-72 ժամ    

   2 ) “Լուսավոր”` առանց ախտանիշների միջնոպայական շրջանի առկայություն 

3) Բացառվել է այլ հիվանդություն, որը կարող է բացատրել այդ ախտանիշները



   4 ) ՊՀ դրական ընտանեկան անամնեզ  

   5 ) Դրական պատասխան կոլխիցինային բուժման հանդեպ 

II. ՊՀ ծանրության Tel-Hashomer-ի սանդղակ /Tel-Hashomer key to FMF Severity/

1. Age of onset

<5y -     3 

5-10 -   2 

10-20 - 1 

>20 -    0 

2. Frequency of attacks

>2 per month -   3 

1-2 per month -  2 

<1 per month -   1 

3. Colchicine dosage to control attacks

Nonresponders - 4 

2 mg/d - 3 

1.5 mg/d - 2 

1 mg/d - 1 

4. Arthritis

Protracted arthritis - 3 

Presence of acute - 2 

ՊՀ   բոլոր կլինիկական ախտանիշները և բորոբոքման լաբորատոր ցուցանիշները 

անհետանում են նոպայից հետո /լուսավոր շրջան/ 

Կլինիկական դրսևորումները`  äÐ Ýáå³ÛÇÝ µÝáñáß  É³µáñ³ïáñ  ¨ ·áñÍÇù³ÛÇÝ 

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ   

 Սáõñ µáñµáùÙ³Ý óáõóիչների µ³ñÓñ³óáõÙ`

 ¾Ü² ³ñ³·³óáõÙ  ÙÇÝã¨  40-50 ÙÙ/Å

 L»ÛÏáóÇïá½ª  > 12,000-15,000

 C- é»³ÏïÇí ëåÇï³Ïáõó,  ýÇµñÇÝá·»Ý

  (Ñ³åïá·ÉáµÇÝ, SAA protein) 

 ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ é»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³ª   åÉ¨ñ³ÛÇ Ñ³ëï³óáõÙ /ËáéáãáõÙ ùÇã 

ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ÕáõÏ

 ¾ËáÏ³ñ¹Çá·ñ³ýÇ³ª   å»ñÇÏ³ñ¹Ç Ñ³ëï³óáõÙ / ËáéáãáõÙ ùÇã ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý

Ñ»ÕáõÏ

 ՈՒՁՀ`  մեզենտերիալ գեղձերի մեծացում որովային – միջգալարային կամ

որովայնի խոռոչում ազատ հեղուկի քիչ քանակ



ՊՀ   հիվանդների  ավելի քան  50%  նախքան ախտորոշումը դիտարկվում են 

գաստրոէնտերոլոգների կողմից, ենթարկվելով տարբեր հետազոտությունների 

(որովայնի սոնոգրաֆիա, էնդոսկոպիա բիոպսիայով և այլ) 

Բուժաշխատողների տեղեկացված լինելը ՊՀ առումով կարևոր է վերջինիս վաղ 

ախտորոշման, բուժման, բարդությունների կանխարգելման համար 

ՊՀ  ստամոքս աղիքային համակարգի (ՍԱՀ) արտահայտությունները ` 

I. ՊՀ  նոպայով  պայմանավորված  դրսևորումներ 

II. Ամիլոիդոզով պայմանավորված դրսևորումներ

III. Մարսողական համակարգը ախտահարող  ՊՀ համակցված  հիվանդություններ

IV. Կոլխիցինով  բուժման կողմնակի արտահայտություններ

……………………………………………………………………………………….. 

1. ՊՀ նոպայով պայմանավորված դրսևորումներ`

1) Սուր ֆեբրիլ պերիտոնիտ` ՊՀ դրոշմանիշն  է `

 Հանդիպում է 90 % դեպքերում

 50% հիվանդների մոտ առաջին ախտանիշն է

 Հիմնական նշաններն են

 Տենդ ` մինչև 39-40 C

 Որովայնի ցավի նոպաներ, որոնք   առաջանում են հանկարծակի, հաճախ

առանց պատճառի, կարճատև են, ինքնուրույն ավարտվում են (1-3օր),

ուղեկցվում են որովայնի մկանների դիֆուզ լարվածությամբ, որովայնի

պալպատոր ցավոտությամբ, փքվածությամբ

Նոպաները  նմանվում են սուր ապենդիցիտի,  բայց կարճատև են և ժամանակի 

ընթացքում ինքնուրույն ապաքինվում են: Այդ պատճառով հիվանդի անամնեզում 

հաճախ նշվում է ապենդէկտոմիա (9-10%), սակայն միայն 5% դեպքերում է 

ախտորոշվում սուր ապենդիցիտ /Majeed H.et al, Q J Med, 1999; Shai Padeh, Pediatr 2005; 

Mor A et al, 2009/  

2) ՄՀԱ  այլ դրսևորումներ պայմանավորված  ՊՀ նոպայով`

 ՊՀ հիվանդների զգալի մասի մոտ նոպայի ժամանակ կարող են

դիտվել`Փսխումներ, Փորկապություն / կղազատության որևէ փոփոխություն

կարող է նաև չլինել/: Սակայն  15-20% հիվանդների մոտ նոպան  ուղեկցվում է

լուծով /անկայուն կղանքով  /Am J Gastroenterol, Vol 98, 12: 2584-2604 2003/



 Մեխանիկական աղիքային անանցանելիություն` հանդիպում է ՊՀ

հիվանդների  ~ 3% դեպքերում:  Պատճառները ` որովայնի խոռոչում ֆիբրոզ

կպումների առաջացում (էքսուդատի վերակազմավորման հետևանքով) կամ

մեզէնտերիալ լիմֆադենոպաթիա (1%) : Բարակ աղու օբստրուկցիան

չախտորոշելու  դեպքում կարող են առաջանալ կյանքին սպառնացող

բարդություններ` ստրանգուլյացիա կամ  նեկրոզ /Ciftci et al, 1995, 2007/

11 Ամիլոիդոզով պայմանավորված դրսևորումներ  

 Ամիլոիդոզը ` ՊՀ ամենածանր բարդությունն է   (AA ամիլոիդ I ֆենոտիպ. գրոհ

ամիլոիդոզ): Ախտահարում են բազմաթիվ օրգաններ,    առաջին հերթին

երիկամները, ապա աղիները, փայծաղը, լյարդը, ստամոքսը, վահանաձև գեղձը,

սիրտը, թոքերը

 Կլինիկորեն առավել նշանակալի է կյանքին վտանգ սպառնացող երիկամային

ամիլոիդոզը, որը հանգեցնում է երիկամային անբավարարության

• Ըստ ՊՀ մանկական հանրապետական կենտրոնի (ՊՀՄՀԿ) տվյալների`

անցյալում ՊՀ երեխաների 16.13 % մոտ զարգանում էր ամիլոիդոզ մինչև 15

տարեկանը: Երկարատև կոլխիցինով բուժման և կանոնավոր հսկողության

շնորհիվ 2003թ-ից ամիլոիդոզի դեպքերը դարձել են հազվակի

 ՊՀ ընթացքում մարսողական համակարգը  ամիլոիդի վաղ կուտակման

վայրերից  է,   սակայն  այն  կլինիկորեն արտահայտվում է ամիլոիդի

կուտակումից  շատ  տարիներ անց, և միայն սակավաթիվ հիվանդերի մոտ

Մարսողական համակարգի ամիլոիդոզի նշաններն  են` անբացատրելի լուծ, 

ստեատորեա, ծանր արտահայտված մալաբսորբցիա:  

Հավանական մեխանիզմը` մոտորիկայի ընկճում մանրէների գերաճ 

լեղաթթուների դեկոնյուգացիա 

ՊՀ ՀՄԿ տվյալները`  “Արաբկիր ” ԲՀ- ԵԴԱԻ նեֆրոլոգիայի և դիալիզի, երիկամի 

տրանսպլանտացիա բաժանմունքներ` երիկամի ամիլոիդոզով  34 ՊՀ հիվանդների 

մոտ լուծ դիտվել է ԽԵԱ տերմինալ փուլում. դիալիզ ստացող  62.5% հիվանդների մոտ,  

տրանսպլանտացիայից հետո 75% մոտ 

III. ՊՀ հետ համակցված, մարսողական համակարգի հիվանդություններ

Աղիների Բորբոքային Հիվանդություն` ԱԲՀ 

 ԱԲՀ ավելի հաճախ է հանդիպում ՊՀ Էթնիկ պոպուլյացիաներում ընդհանուր

պոպուլյացիայի համեմատ (ոչաշքենազի հրեաներ 0.5% vs < 0.1%)

 ԱԲՀ հետ զուգակցման դեպքում ՊՀ  ավելի ծանր է ընթանում, նոպաների

բարձր հաճախականությամբ և ամիլոիդոզի զարգացնան ավելի մեծ

հավանականությամբ



Առաջացման հավանական մեխանիզմը  

 Կրոնի հիվ-ն NOD2 գենը, ինչպես և ՊՀ-ն MEFV գենը տեղադրված են 16p 

քրոմոսոմում իրար հարևանությամբ ավելի պրոքսիմալ  

 Երկու գեները ունեն մոդիֆիկացնող ազդեցություն մեկը մյուսի նկատմամբ  

 Որոշակի դեր ունեն  ապոպտոզի զարգացման հարցում  

/Cattan D et al, Lancet 2000: 355:378-9, Sinan S, 2007; Gumucio D, 2002; Herma F, 2005; 
Stavros G, 2006/ 

 

ՊՀ   հետ համակցված, մարսողական համակարգի հիվանդություններ ֆունկցիոնալ 

որովայնացավով:  Հայտնաբերվում է  ՊՀ հիվանդների ~ 5% մոտ: Բնորոշվում է ` 

տենդի բացակայությամբ, մեղմ բնույթի որովայնացավով, որը սովորաբար թեթևանում 

է կղազատումից, գազերի հեռացումից, երբ անհրաժեշտ է այն տարբերակել գրգռված 

աղու  համախտանիշի  հետ:  ՊՀ հիվանդ երեխաների մոտ իբրև ուղեկցող 

ախտաբանություն հաճախ ախտորոշվում է  նաև Helicobacter pylori-համակցված 

գաստրոդուդենալ հիվանդություն 

 IV  Կոլխիցինով  բուժման կողմնակի արտահայտություններ 

 

Կոլխիցինի ազդեցությունը  մարսողական համակարգի վրա, կոլխիցինային բուժման 

կողմնակի դրսևորումները` լուծը որպես կոլխիցինի կողմնակի ազդեցություն: 

Պատճառները` 

 Աղիների էպիթելիալ բջիջների շարժունակության բարձրացում 

 Յեյունալ լակտազայի, մալտազայի, սուկրազայի ակտիվության ընկճում 

  (Na+K)-ATPազայի արգելակում (առնետների մոտ) 

 D-քսիլոզի և Vit B12 աբսորբցիայի ընկճում 

 Օսլայի, ճարպերի, լեղու, ջրալույծ վիտամինների դուրս բերումը կղանքի 

միջոցով արտամղման խթանում 

Հիմնական գործնական արժեք ունեցող վիճահարույց հարց է`հանդիսանում 

ամիլոիդոզով պայմանավորված լուծի տարբերակումը կոլխիցինով 

պայմանավորվածից 

 

Ամփոփում`  ներկայումս ՊՀ բավական հաճախ է հանդիպում նաև  ոչ  

Միջերկրյածովային ավազանի երկրներում  ակտիվ միգրացիայի, միջէթնիկական 

ամուսնությունների շնորհիվ 

 

 ՊՀ հիվանդների զգալի մասը սկզբնական շրջանում հաճախ ուղեգրվում է 

գաստրոէնտերոլոգների մոտ  

 ՊՀ համակցումը մարսողական համակարգի դրսևորումների/հատկապես 

որովայնացավի/հետ ի նկատի ունենալը կօգնի ՊՀ վաղ ախտորոշմանը, 

բարդությունների կանխարգելմանը, հիվանդի վարման բարելավմանը  



 ՊՀ  ընթացքում զարգացող որովայնային խոռոչի և մարսողական համակարգի 

խանգարումները կարիք ունեն ժամանակին ախտորոշման և բուժման, ինչը 

կբարելավի ՊՀ վարումը, բարդությունների կանխարգելումը  



ԵՊԲՀ  Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

Աղեստամոքսային տրակտի 

անատոմաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 

Ընդհանուր մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները 

1. Աղեստամոքսային տրակտի օրգանների լորձաթաղանթը բարակ է և նուրբ,

համեմատաբար չոր է և հեշտ վնասվող

2. Ենթալորձային շերտը կազմված է հիմնականում փուխր բջջանքից, առատ անոթավորված

3. Մկանային և էլաստիկ հյուսվածքները թերի են զարգացած

4. Գեղձային հյուսվածքի սեկրետոր ֆունկցիան իջած է, պայմանավորված`

մարսողական հյութերի քիչ քանակի արտադրությունով 

մարսողական ֆերմենտների նվազ ակտիվությունով 

Բերանի խոռոչը` - ապահովում է լիարժեք ծծողական ակտը: 

Ունի փոքր ծավալ 

Լեզուն մեծ է, լայն, կարճ, հարուստ է լիմֆատիկ ֆոլիկուլներով, պտկիկներով 

Լավ են զարգացած բերանի և այտերի մկանները 

Շրթունքների լորձաթաղանթում կան միջաձիգ  ծալքեր, իսկ  լինդերի շրջանում` 

լորձաթաղանթի դուբլիկատուրա  

Այտերի հաստությունում` Ճարպային` Բիշայի, պինդ գնդիկներ 

Թքագեղձերը թերի են զարգացած, անբավարար է թքարտադրությունը 

(նյարդային կենտրոնների անհասություն): 3-4 ամսեկանում նկատվում է 

ֆիզիոլոգիական թքահոսություն: 

Թուքը պարունակում է ամիլազա: Թքի PH-ը չեզոք է կամ թույլ թթվային:  

Կերակրափողը` – ձագարաձև  է  : Նորածնի մոտ L=10սմ, D=7-8մմ 

Մինչև 1 տարեկանը անատոմիական նեղացումները թույլ են զարգացած 

Ավելի երկար է (կազմում է իրանի ½, մեծահասակների մոտ ¼) 

Գեղձերը լրիվ բացակայում են 

Ստամոքսը – նորածնի մոտ ունի հորիզոնական դիրք, V=30-35մլ, 

1 տարեկանից` ուղղաձիգ  դիրք                     V=250-300մլ 

8 տարեկանում          V=1000մլ 

Կարդիալ սֆինկտերը թույլ է զարգացած, 

Պիլորիկ սֆինկտերը զարգացած է բավարար, 

 Առկա է ֆիզիոլոգիական աէրոֆագիա, 

Վերջի երեք առանձնահատկությունները նպաստում են հաճախակի փսխումների 

Լորձաթաղանթում քիչ են գեղձերը, սեկրետոր ֆունկցիան ընկած է 

Ստամոքսահյութի PH 3,8-5,8; մեծերի մոտ` 1,5-2,0 (2,5-3 անգամ ցածր) 



Ստամոքսահյութի կազմը նույնն է (HCI, կաթնաթթու, պեպսին, կատեպսին, 

խիմոզին,լիպազա), սակայն քանակը իջած է: 

Պեպսինը – տրոհում է սպիտակուցները մինչև պեպտոնները և ալբումինները 

Լիպազան – տրոհում է չեզոք ճարպերը մինչև ճարպաթթուները և գլիցերինը 

Խիմոզինը – տրոհում է կաթը 

Մոտորիկան և պերիստալտիկան – մինչև 6 ամիսը թուլացած են 

Օդային բուշտը մեծ է 

 Հնարավոր է  պիլորուսի մկանային տոնուսի բարձրացում` պիլորոսպազմ 

Սննդի էվակուացիան ստամոքսից – կախված է սնուցման տեսակից 

Կրծքի կաթով սնվելիս`  2-3 ժամից 

Կովի կաթով` 3-4 ժամից 

Ենթաստամոքսային գեղձը – նորածնի մոտ փոքր է (5-6 սմ) 

Տեղակայված է X կրծքային – 1 գոտկային ողի շրջանում 

Առատ անոթավորված է 

Պատյանը ավելի էլաստիկ է, լավ ձգվում է 

Ծորանները լայն են ճյուղավորված, լավ  դրենաժավորվում են, ապահովում են 

լավ արտահոսք 

Լյարդը –  համեմատաբար մեծ է, նորածինների մոտ մարմնի զարգվածի 4-6% 

 մեծահասակների մոտ 2-3% 

Պարենխիման թույլ է տարբերակված 

Շարակցական հյուսվածքը թույլ է զարգացած 

Բլթային կառուցվածքը հստակ երևում է միայն 1 տարվա վերջում 

Առատ անոթավորված է և արյունալեցուն (չափսերը արագ մեծանում են տարբեր 

հիվանդությունների ժամանակ) 

Մորֆոլոգիական և հիստոլոգիական կառուցվածքը մոտենում է 

մեծահասակներին 8 տարեկան հասակում 

Լյարդի ֆունկցիաները 

Արտադրում է լեղի (մասնակցում է աղիքային մարսողությանը, խթանում է 

աղիների մոտորիկան) 

Պաշարում է սննդանյութերը (հիմնականում գլիկոգենի ավելցուկը) 

Կատարում է պատնեշային ֆունկցիա (էկզո-էնդոգեն պաթոգեն նյութերի, 

տոքսինների, դեղորայքների մետաբոլիզմ) 

Մասնակցում է նյութափոխանակությանը, վիտամինների փոխանակությանը 

Ներարգանդային կյանքում` արյունաստեղծ օրգան է 

Նորածինների մոտ անուղղակի բիլիրուբինի մետաբոլիզմը կատարվում է ոչ 

լիարժեք` ֆիզիոլոգիական  դեղնուկ 

Լեղապարկը  

Լեղարտադրությունը նկատվում է արդեն 3 ամսեկան պտղի մոտ (լեղին մեկոնիումի 

հիմնական մասն է) 



Լեղապարկը իլիկաձև է, 6-7 ամսեկանից` տանձաձև: D=3սմ 

Լեղին մասամբ սեկրետ է, մասամբ` էքսկրետ 

Լեղին էմուլգացնում է ճարպերը, խթանում լիպազան 

Լուծում է ճարպաթթուները, խթանում է հաստ աղիների պերիստալտիկան 

Երեխաների լեղու կազմը ի տարբերություն մեծահասակների 

Աղքատ է լեղաթթվով, խոլեստերինով, աղերով 

Հարուստ է ջրով, մուցինով, պիգմենտներով, միզանյութով 

Գերակշռում է տաուրոխոլաթթուն, որը համեմատած գլիկոխոլաթթվին ուժեղացնում 

է լեղու բակտերիցիդ հատկությունները, խթանում պանկրեատիկ հյութի 

արտազատումը 

Աղիները  

Սկսվում են ստամոքսի պիլորուսից, վերջանում` հետանցքով 

Բարակ աղին բաժանվում է ` 12 մատնյա, աղեճ, զստաղու 

Հաստ աղին` կույր, ժապավենաձև և ուղիղ աղու 

Աղիների հիմնական ֆունկցիաները` 

Մարսողական 

Ներծծման 

Պատնեշային 

Շարժողական 

Ի տարբերություն մեծահասակների երեխաների մոտ ավելի լավ արտահայտված է 

ներծծման ֆունկցիան, ավելի վատ` պատնեշայինը (մեծ մակերես, լորձաթաղանթի բարձր 

թափանցելիություն տոքսինների և միկրոբների համար) 

Մարսողության պրոցեսը 

Սկսվում է բերանի խոռոչում և ստամոքսում: Շարունակվում է բարակ աղիներում լեղու 

և ենթաստամոքսային գեղձի հյութերի մասնակցությամբ և աղիների հյութի միջոցով: 

Նորածնի աղիների հյութում առկա են նույն ֆերմենտները, ինչը որ մեծահասակների մոտ, 

սակայն ավելի սակավ ակտիվությամբ՝ էնտերոկինազա, հիմնային ֆոսֆատազա, էրեպսին, 
լիպազա, ամիլազա, մալտազա, լակտազա, նուկլեազա 

Աղիքային ֆերմենտների ազդեցության ներքո (հիմնականում պանկրեասի հյութի), տեղի է 

ունենում սպիտակուցի, ճարպի, ածխաջրատների վերջնական տրոհումը: 

Ածխաջրատների մարսողությունը հարպատային է՝տեղի է ունենում բարակ աղիներում  

պանկրեատիկ ամիլազայի և էնտերոցիտների խոզանակային երիզում գտնվող 6 

դիսախարիդների ազդեցության տակ: 

Լիպոլիտիկ ֆերմենտների ցածր ակտիվության պատճառով ճափազանց լարված է 

ընդանում ճարպերի մարսողությունը: Բնական սնուցման ժամանակ լիպիդների 50% 

տրոհվում են մայրական կաթի լիպազայի ազդեցության շնորհիվ: 



Հարպատային և խոռոչային մարսողության ժամանակ առաջացած հիդրոլիզի նյութերը 

ներծծվում են բարակ աղիներում՝ ամինաթթուները և գլյուկոզան – արյան մեջ; գլիցերինը և 

ճարպաթթուները – լիմֆայում (պասիվ մեխանիզմների` դիֆուզիա և օսմոս, և ակտիվ 

տրանսպորտի միջոցով): 

Նեխման պրոցեսը մինչև 1 տարեկան առողջ երեխաների մոտ արտահայտված չէ: 

Մոտոր ֆունկցիան բարակ աղիներում չափազանց ուժգին է՝ ի հաշիվ 

ճոճանակաձև (խառնում են սնունդը) և պերիստալտիկ շարժումների (առաջ են 

հրում) 

Աղիքի պատի տոնուսի տատանումների 

Կրծքի հասակի երեխաների մոտ դեֆեկացիան ռեֆլեկտոր է 

Առաջին շաբաթներին 4-5 անգամ 

Մինչ 1 տարին՝ 2-3 անգամ 

1-ին տարվա վերջում 1-2 անգամ 

Արհեստական սնվող երեխաների մոտ դեֆեկացիան ավելի հազվադեպ է: 1-ին տարվա 

վերջում դեֆեկացիան աստիճանաբար դառնում է կամավոր ակտ: 

Կյանքի առաջին 2 օրը երեխան արտադրում է մեկոնիումը (առաջնային կղանք)՝ 

Գույնը՝ կանաչավուն 

Կազմը՝ լեղի, էպիթելիալ բջիջներ, լորձ, պտղաջրեր 

Առանց հոտի: 

Կրծքով կերակրվող երեխաների կղանքը շիլայանման է, ոսկեդեղնավուն, թթու հոտով: 

Միկրոֆլորան – ներարգանդային կյանքում պտղի աղիները ստերիլ են: Բնակումը 

միկրոբներով սկսվում է ծննդաբերական ուղիներով անցնելիս, հետո՝ բերանի խոռոչի 

միջոցով: 

Բնական սնուցման ժամանակ հիմնական ֆլորան՝ Bact.bifidum 

Արհեստական  սնուցման ժամանակ՝ գերակշում է E.coli (պայմանային 

ախտաբանական ֆլիրա) 

Հաստ աղիները –ավելի երկար են (կրծքի հասակի երեխաների մոտ գերակշռում են 

մարմինը 6 անգամ, մեծահասակների մոտ՝ 4 անգամ) 

Կույր աղին ու ապենդիքսը շարժուն են 

Ապենդիքսը ատիպիկ է տեղադրված 

Սիգմայաձև աղին ավելի երկար է, ունի լրացուցիչ գալարներ (առաջնային 

փորկապության) 

Ուղիղ աղիքը նույնպես երկար է 

Լորձաթաղանթը և ենթալորձային շերտը թույլ են ֆիքսված (նպաստում են նրա 

արտանկմանը`պրոլապսին համառ փորկապության և նիքերի դեպքում) 

Որովայնամիզը ավելի երկար է, հեշտ ձգվում է (ինչը նպաստում է ոլորումների, 

ինվագինացիայի) 



Ճարպոնը մինչ 5 տարեկանը կարճ է (պերիտոնիտի սահմանափակումը գրեթե 

բացառվում է) 

Հաստ աղիներում արտադրվում է միայն լորձ 

Հիստոլոգիական առանձնահատկություններից են 

Լավ զարգացած թավիշները 

Շատ մանր լիմֆատիկ ֆոլիկուլները 

Հետազոտման մեթոդները 

Անամնեզ 

Ախորժակի փոփոխություն 

Սնուցման տեսակը / բնույթը 

Փորացավ ՝ ժամանակը, տեղակայումը, բնույթը 

Պատճառները 

ԱՍ տրակտի բորբոքային հիվանդություններ (գաստրիտ, էնտերոկոլիտ,….) 

Խոցային հիվանդություն, խրոնիկ գաստրոդուոդենիտներ 

Լեղուղիների ախտահարում 

Ճճվակրություն  

Դիսպեպտիկ երևույթներ (զննում) 

Լեզվի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխություններ՝  

 չոր, մորանման, աշխարհագրական, խոցեր, արյունազեղումներ, փառ … 

Բերանից հոտը՝ 

- ստոմատիտ, անգինա, բրոնխոէկտազներ (նեխած հոտ) 

- ացետոնի հոտ (դիաբետիկ կոմա, ացետոնէմիկ փսխում) 

- քաղցրավուն համ – դիֆտերիա 

Որովայնային խոռոչ 

Չափսերը, ձևը 

- մեծացում (մկանների հիպոտոնիա, մետեորիզմ, լյարդի մեծացում, ասցիտ.) 

- ներանկում  (մենինգիտ, պիլորոստենոզ) 

Պորտի վիճակը նորածինների մոտ 

Երակային ցանցը՝ լյարդի ցիրոզ 

Աղիների տեսանելի պերիստալտիկան՝ պիլորոստենոզ, աղիների 

անանցանելիություն 

Պալպացիա – հորիզոնական վիճակում, հնարավոր է նաև կանգնած դիրքում՝ 

կիսաթեքված առաջ (լյարդը, փայծախը շոշափելիս կամ ացսիտի դեպքում):  

Մեծ տարիքի երեխաների մոտ՝ նաև բիմանուալ պալպացիա 

Մակերեսային պալպացիա՝ մաշկի, որովայնի մկանային տոնուսը, 

լարվածությունը գնահատելու համար  



Խորանիստ պալպացիա՝ ցավոտ զոնաներ, ինֆիլտրատ, լյարդի և փայծախի 

չափսերը, կոնսիստենցիան, մակերեսը, մեզենտերիալ գեղձերը, աղիների 

սպաստիկ կամ ատոնիկ վիճակը պարզելու համար: 

Պերկուսիա 

Որովայնում ազատ հեղուկի առկայության ստուգում 

Լյարդի և փայծախի վերին սահմանի որոշում 

Հետանցքի շրջանի զննում – անուսի ճեղքվածք, սֆինկտերի տոնուսի անկում, ուղիղ 

աղիքի արտանկում:  Գործիքային և մատով զննում՝ պոլիպներ, ուռուցք, խոցեր 

Կղանքի զննում և բնորոշում – քանակը, կոնսիստենցիան, գույնը, հոտը, 

ախտաբանական խառնուրդներ (լորձ, արյուն) 

Ֆունկցիոնալ հետազոտությունները 

Էնդոսկոպիա`վերին (գաստրոդուդենոսկապիա) և ստորին (կոլոնոսկոպիա) 

Հյուսվաշքային բիոպսիա, մորֆոլոգիական քննություն 

Ինտրագաստրալ PH-մետրիա 

Ուլտրաձայնային 

X-ray  (ՍԱՀ բարիումով, լեղուղիների) 

Արյան բիոքիմիական 

Կղանքի բակտերիոլոգիական, կոպրոլոգիական, հելմենտների 



Մարսողական համակարգի սաղմնադրումը 

Սաղմնադրման 7-8 օրը Էնդոդերմի խողովակի ձևով գոյանում է առաջնային աղիքը 

12-րդ օրը 

Բաժանվում է 2 մասի 

ա) ներսաղմնային, որից ձևավորվում է մարսողական ուղին 

բ) արտասաղմնային - դեղնուցապարկ 

4-րդ շաբաթից հետո 

Առաջնային աղիքից զարգանում է 

ա) առաջնային հատվածից` 12 մատնյա աղու մի մասը, 

      ենթաստամոքսային գեղձի և լյարդի սաղմները: 

բ) միջին մասից `12 մատնյա աղու մի մասը և բարակ աղիները 

գ) հետին մասից`հաստ աղու բոլոր հատվածները  

Աղիքային ֆլորայի զարգացման փուլերը 

Հասակը Փուլը 

Ներարգանդային կյանքում և ծնվելուց 10-12 ժամի ընթացքում Ասեպտիկ 

Ծնվելուց 12 ժամ հետո մինչև 4-րդ օրը Աճող վարակման 

4-րդ օրից հետո Տրանսֆորմացիայի 

Կրծքով սնվելիս Բիֆիդուալ ֆլորա 

Արհետական սնուցման դեպքում Ecoli ֆլորա, էնտերոկոկեր 



Գանգատները 

Ախորժակի փոփոխություն 

Դեպի վատ     Դեպի լավ 

Բերանի բորբոքային Ցելիակիա

Հիվանդություններ  

ծանր ծննդաբերական տրավմա Շաքարախտ 

սնուցման սուր և խրոնիկական 

խանգարումներ 

սնման և դաստիարակչական 

դեֆեկտ 

ճիճվակրություն 



ՓՈՐԱՑԱՎ 

ՈՒՏԵԼՈՒՑ 

ԱՌԱՋ 

ՈՒՏԵԼՈՒՑ 

ՀԵՏՈ 

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ ԲՆՈՒՅԹԸ 

Գաստրոդ

ուոդենիտ  

12 մատնյա 

աղու խոց, 

Էզոֆագիտ 

գաստրիտ 

մաշկ մկաններ որովայն Սուր 

ծակող 

Նոպայաձև Բութ 

ԴԻՍՊԵՊՏԻԿ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ 

ՓՍԽՈՒՄ ԼՈՒԾ ՓՈՐԿԱՊՈՒԹՅՈՒ Ն 
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àñáí³ÛÝÇ 
ËáéáãÇ 
³ÝÁÝ¹Ñ³ï 
Ýíí³óáÕ 
ûñ·³ÝÝ»ñ



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

 

²ÕÇÝ»ñÇ µáñµáù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 
 

 àã ëå»óÇýÇÏ Ëáó³ÛÇÝ ÏáÉÇïÁ (àÊÎ), 

 ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ (ÎÐ) ¨  

 àã¹Çý»ñ»Ýóí³Í ÏáÉÇïÁ (à¸Î)  

ÙÇ³ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ÕÇÝ»ñÇ µáñµáù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµÁ (²´Ð):  

ÎáÉÇïÝ»ñÇ 10% ¹»åù»ñáõÙ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ ëå»óÇýÇÏ ã»Ý ÎÐ Ï³Ù àÊÎ 

Ñ³Ù³ñ, ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ëÏ½µÇó áñå»ë áã¹Çý»ñ»Ýóí³Í ÏáÉÇï, 

ÇëÏ í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 
àÊÎª ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ é»óÇ¹ÇíáÕ Ñ»ÙáÏáÉÇïáí, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ Ñ³ëï ³Õáõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ¨ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ ß»ñïÇ իմունոախտաբանական Ëáó³-µáñµáù³ÛÇÝ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ: àÊÎª Ñ³ëï ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ùñáÝÇÏ Ç¹Çáå³ÃÇÏ µáñµáùáõÙ ¿, 

երբ  ոñå»ë Ï³ÝáÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý áõÕÇÕ ³ÕÇÝ, ëÇ·Ù³Û³Ó¨ ³ÕÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÝ³ó³Í 

Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ:  
 

Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ àÊ ÏáÉÇïÇ ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ç¹Çáå³ïÇÏ 
µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇ ëïáñÇÝ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ (ï»ñÙÇÝ³É ÇÉ»Çï 42%), ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹·ñÏ»É Ù³ñëáÕ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç/Ñ³ëï ³Õáõ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ Ñ³ïí³ÍÁ ëÏë³Í µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇó ¨ 
í»ñç³óñ³Í å»ñÇ³Ý³É ßñç³Ýáí:  
ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï í³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë  ¹ÇïíáõÙ ¿ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇ 

¹Çýáõ½ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ (28%), Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³í³· Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ,  áñáÝó 

µÝáñáß ¿ Ñ³ëï ³ÕÇùÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ: ÎÐ µÝáñáßíáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ å³ïÇ ïñ³ÝëÙáõñ³É 

µáñµáùáõÙáí, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ÙáõÉïÇýáÏ³É  ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ í³ëÏáõÉÇïÁ: 

 

¾åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³   ÎÐ ¨ àÊÎ ï³ñ³Íí³Í »Ý ³ÙµáñÕç ³ßË³ñÑáí, ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ 

·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÏÇë³·Ý¹áõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ºíñáå³ÛáõÙ, áõñ 

Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  ï³ï³ÝíáõÙ ¿ ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï 1.6 - 5.4/100.000, àêÎ - 6.3 – 

 5.1/100.000 ÑÇí³Ý¹ ï³ñ»Ï³Ý, ÇëÏ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁª ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï  27-0/100.000, 

àÊÎ ¹»åùáõÙ`  58 –157/100.000: 

 

²ÕÇÝ»ñÇ µáñµáù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñով ï³é³åáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 25-30% Ùáï 

³é³çÇÝ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ÙÇÝã¨ 15-20 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÁ, ÇëÏ 

5% Ùáï ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ³ËïáñáßíáõÙ ¿ ÙÇÝã 10 ï³ñ»Ï³ÝÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï àÊÎ 

³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ ïÕ³Ý»ñÇ Ùáï: ÎñáÝÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ ¿ åñ»åáõµ»ñï³ï ¨ åáõµ»ñï³ï 

Ñ³ë³ÏÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ: 

 

¾ÃáÉá·Ç³Ý  ³ÝÑ³Ûï ¿:  ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÝÝ»ñÁª 

1. öá÷áËí³Í ÇÙáõÝ å³ï³ëË³ÝÁ ³ÕÇÝ»ñÇ ÝáñÙ³É ýÉáñ³ÛÇ Ñ³Ý¹»å, ÇÝãÁ 

Ýå³ëïáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ µÝáõÛÃ ÏñáÕ ³ÕÇÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µáñµáùÙ³ÝÁ:  



2. Ä³é³Ý·³Ï³Ý Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã¨ 20 ï³ñ»Ï³Ý 30% ²´Ð 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ àÊÎ/ÎÐ Ï³Ù ³ÕÇÝ»ñÇ ³ÛÉ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: ²´Ð, Ñ³ïÏ³å»ë ÎÐ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ßÏ»Ý³½Ç Ññ»³Ý»ñÇ 

Ùáï Ç Ñ³Ù»Ù³ï ³ÙµáÕç µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ¿ 2-4 ³Ý·³Ù:  

3. ÆÝý»ÏóÇáÝ ³·»ÝïÝ»ñÁ (µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ, RNA íÇñáõëÝ»ñÁ ): ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ ûñÇÝ³ã³÷áñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ¹»ý»Ïï³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃáí 

Ù³Ýñ¿Ý»ñ, ï³ñµ»ñ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¿Ýï»ñáÏáÏ»ñÇ, ³ÕÇù³ÛÇÝ 

óáõåÇÏÇ, åë¨¹áïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ÙÇÏáµ³Ïï»ñÇ³ÛÇ L-Ó¨»ñ: ê³Ï³ÛÝ àÊÎ Ï³Ý ÎÐ áñ¨¿ 

ëå»óÇýÇÏ Ñ³ñáõóÇã Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ã¿: àñáß³ÏÇ ï»Õ ¿ ïñíáõÙ ¿ Ý³¨ 

ÙÇÏáµ³Ïï»ñÇ³É ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ Ïñ³Í 

Ï³ñÙñáõÏÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó í»ñçÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ÎÐ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý 

³å³óáõóí³Í ã¿: ²ÕÇÝ»ñÇ µÇáó»Ýá½Ç Ë³Ý·³ñáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝ, ³ÛÉ áã å³ï×³é: ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ÏáÝï³·Çá½ ã¿: 

Ð³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É µáõÅáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã¿: 

4. ²ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êïñ»ë³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ëÝÝ¹³ÛÇÝ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ, áãé³óÇáÝ³É ëÝáõóáõÙÁ, Ý³Ëáñ¹áÕ ·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ë Ï³ñáÕ »Ý áõÅ»Õ³óÝ»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ, µ³Ûó 

ÇÝãå»ë ¨ í»ñÁ Ýßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³é:  

 

²Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝÁ.  

²´Ð áõÝ»Ý ÇÙáõÝ³³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý Í³·áõÙ: Üñ³Ýó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ÏáÕÙÇó ÷á÷áËí³Í (áã ³¹»Ïí³ï) ÇÙáõÝ å³ï³ëË³ÝÁ ³ÕÇÝ»ñÇ 

ÝáñÙ³É µ³Ïï»ñÇ³É ýÉáñ³ÛÇ Ñ³Ý¹»å, ÇÝãÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ 

Ï³ÛáõÝ ÇÙáõÝ ïÇåÇ µáñµáùÙ³ÝÁ: Üå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É  áñáß 

ëÝÝ¹³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹³ÏÝ»ñÁ: 

²´Ð ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ÇÙáõÝ³³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñ, 

ÙÇçÝáñ¹í³Í óÇïáïáùëÇÏ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñáí, ÇÙáõÝ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñáí, é»³·ÇÝÝ»ñáí, 

ãÇ µ³ó³éíáõÙ Ý³¨ ³áõïáÇÙáõÝ Í³·áõÙÁ:  

ì»ñçÇÝÇë ¹»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñí³Í ¿ ÎÐ ¹»åùáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ã» 

ÑÛáõëí³Íù³µ³Ýáñ»Ý, ¨ Ã» ÇÙáõÝáëáõåñ»ëáñÝ»ñÇÝ ßÝáñÑÇí ëï³óí³Í ¹ñ³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùáí: àñáß³ÏÇ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ Ý³¨ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³É»ñ·Ç½³óÇ³Ý, 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ:  

 

²´Ð Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ëï ³Õáõ ¿åÇÃ»ÉÇ³É µçÇçÝ»ñÁ, Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ áã ÝáñÙ³É  

³ÝïÇ·»Ý³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Å³é³Ý·³Ï³Ýáñ»Ý): öá÷áËíáõÙ ¿ ÇÙáõÝ 

å³ï³ëË³ÝÁ` T-supressor -Ý»ñÇ ³ÏïÇí³óÇ³ÛÇ ÷áË³ñ»Ý ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ  T- helper 

-ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³, ³å³ ï³ñµ»ñ óÇïáÏÇÝÝ»ñÇ ³ÏïÇí ë»Ïñ»óÇ³, ÇÝãÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ 

µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ å³ñ³ñï µçÇçÝ»ñÇ, Ù³Ïñáý³·Ý»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ëï»Éáí 

µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ ï³ñµ»ñ áã ëå»óÇýÇÏ Ù»¹Ç³ïáñÝ»ñÇ (interleukin 6,1, TNF, 

prostaglandins, oxygen-derived free radicals) ³ñï³½³ïÙ³ÝÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³ëï ³Õáõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ ¨ 

ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³ïáñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: 

 

 

 

 



  Ð²êî ²Ôàô ÈàðÒ²Â²Ô²ÜÂÆ ¾äÆÂºÈÆ²È ´æÆæ 

                           

ÜàðØ²È ä²î²êÊ²Ü  ²ÜîÆ¶ºÜ       àã ÜàðØ²È ä²î²êÊ²Ü 

        

 T-SUPRESSOR- ñÇ    T-HELPER-ñÇ  

  ²ÎîÆì²òÆ²           ²ÎîÆì²òÆ² ¨     

       äèàÈÆüºð²òÆ²    

                                        
 ²ÜîÆ¶ºÜÆ Ð²Ü¸ºä     òÆîàÎÆÜÜºðÆ 

 ÜàðØ²È ä²î²êÊ²Ü    êºÎðºòÆ² 

          

       ä²ð²ðî ´æÆæÜºðÆ ¨    

       Ø²Îðàü²¶ÜºðÆ    

       ²ÎîÆì²òÆ²     

          

       ´àð´àøØ²Ü     

       Øº¸Æ²îàðÜºðÆ     

      ²ðî²¼²îàôØ 

          

       ÐÚàôêì²Ìø²ÚÆÜ ìÜ²êì²ÌøÜºð  

ØÆÎðàòÆðÎàôÈÚ²îàð 

Ê²Ü¶²ðàôØÜºð                                        

  

ÐÛáõëí³Íù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙÁ áõÝÇ áñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ²´Ð ³ËïáñáßÙ³Ý 
Ñ³ñóáõÙ, ãÝ³Û³ó áñ í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ ÎÐ ¨ àÊÐ ÙÇç¨ µ³í³Ï³ÝÇÝ  

¹Åí³ñ³ó³Í ¿: 

 

ÎÐ µÝáñáß ÑÛáõëí³Íù³µ³Ý³Ï³Ý ïíÛ³É ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿åÇÃ»ÉÇ³É ·ñ³ÝáõÉáÙ³Ý, áñÁ, 

ë³Ï³ÛÝ µÇáåï³ïÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 50% ¹»åù»ñáõÙ: ÎÐ ïÇåÇÏ 

ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ÝÇß ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ûç³Ë³ÛÇÝ, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ³ÕÇÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ½áõ·áñ¹íáõÙ »Ý 

ï»ë³Ý»ÉÇáñ»Ý ÝáñÙ³É, ã³Ëï³Ñ³ñí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï: Î³ñáÕ »Ý ¹Çïí»É Ý³¨ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ Ù³Ýñ Ëáó»ñ (³ýÃá½ Ëáó»ñ) å»Û»ñÛ³Ý µÍ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, 

áñáÝù ½áõ·³ÏóíáõÙ »Ý ï³ñ³ÍáõÝ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ µçç³ÛÇÝ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ûáí, 

ëÏÉ»ñá½áí ¨ ³å³` ³ÕÇùÇ å³ïÇ Ñ³ëï³óáõÙáí: 

 

àÊÎ µÝáñáß ÑÛáõëí³Íù³µ³Ý³Ï³Ý ïíÛ³É ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ 

åáÉÇÙáñýáÝáõÏÉ»³ñ É»ÛÏáóÇïÝ»ñáí ¨ ÙáÝáÝáõÏÉ»³ñ µçÇçÝ»ñáí ëáõñ ¨ քñáÝÇÏ 

ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ý, ÏñÇåï³Ý»ñÇ ³µëó»ëÝ»ñÁ, ÉáñÓ³Ã³ÛÇÝ ·»ÕÓ»ñÇ Ó¨³÷áËÁ, 

µ³Å³Ï³Ó¨ µçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ùã³óáõÙÁ: àÊÎ ¹»åùáõÙ Ç Ñ³Ù»Ù³ï ÎÐ ³í»ÉÇ 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ÏñÇåï³Ý»ñÇ ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý ¨ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³ïñáýÇ³Ý:  

 

ÎÉÇÝÇÏ³ 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ëí³Í ¿ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ßñç³ÝÇó: 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ÎÐ ³Ý»Ý³ï³ñ³Íí³Í ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÇÉ»áó»Ï³É 

ßñç³ÝÁ (42%), ³å³ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ (28%): ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 



Ý³¨ Ç½áÉ³óí³Í ³ÕÇù³ÛÇÝ Ï³Ù ³Ýáé»Ïï³É ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ 31% ¹»åù»ñáõÙ: ì³Õ 

Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¹ÇïíáõÙ ¿ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇ ¹Çýáõ½ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ, Ç Ñ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, áñáÝó ³í»ÉÇ µÝáñáß ¿ 

Ñ³ëï ³Õáõ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ: 

àÊÎ µÝáñáß ¿ Ñ³ëï ³ÕÇÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ, áñÁ ¿ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÝ: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý áõÕÇÕ Ï³Ù/¨ ëÇ·Ù³Û³Ó¨ ³ÕÇùÁ 

(åñáÏïáëÇ·ÙáÇ¹Çï), ¹Çëï³É Ñ³ëï ³ÕÇùÁ (Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý ÏáÉÇï), Í³Ýñ ¹»åù»ñáõÙ` 

³ÙµáÕç ³ÕÇÝ»ñÁ (å³ÝÏáÉÇï): 

 
²ÕÇÝ»ñÇ µáñµáù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý`    
Àêî Ì²ÜðàôÂÚ²Ü  ª    ÂºÂ¨, ØÆæÆÜ Ì²ÜðàôÂÚ²Ü, Ì²Üð  

 

Àêî ²Êî²Ð²ðØ²Ü î²ð²Ìì²ÌàôÂÚ²Üª  

êº¶ØºÜî²ð ÎàÈÆî (äðàÎîàêÆ¶ØàÆ¸Æî); îàî²È ÎàÈÆî    

        

ÎÐ ¨ àÊÎ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÝáõÛÝ³ïÇå, Ï³Ù áñáß³ÏÇáñ»Ý 

ï³ñµ»ñí»É:  

àÊÎ  ëáíáñ³µ³ñ ëÏëíáõÙ ¿ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ:  

êÏ½µÝ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ýª   

³ñÛ³Ý ¨ ÉáñÓÇ Ë³éÝáõñ¹áí ¹Ç³ñ»³Ý:  

öáñ³ó³í»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý Ó³Ë ½ëï³÷áëáõÙ (é»ÏïáëÇ·ÙáÇ¹Çï) 

Ï³Ù ÁÝ¹·ñÏáõÙ ³ÙµáÕç áñáí³ÛÝÁ (å³ÝÏáÉÇï):  

ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 2 ï»ë³ÏÇ ëÏÇ½µª 

1 ï³ñµ»ñ³Ïª ëÏ½µáõÙ ³ñÛ³Ý ¨ ÉáñÓÇ Ë³éÝáõñ¹ ÏÕÝ³ùáõÙ, ÇëÏ 2-3 ³ÙÇë  ³Ýóª 

¹Ç³ñ»³ ¨ ÏáÉÇïÇ ÙÛáõë Ýß³ÝÝ»ñÁ:  

2 ï³ñµ»ñ³Ïª ëÏ½µáõÙ ÏñÏÝíáÕ ¹Ç³ñ»³ ³é³Ýó å³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ, ÇëÏ 

1-3 ³ÙÇë ³Ýó ª ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ³ñÛáõÝÁ ÏÕ³ÝùáõÙ (Ñ»Ù³ïáß»½Ç³) ¨ ÏáÉÇïÇ ÙÛáõë 

Ýß³ÝÝ»ñÁ: 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ ¹ÇïíáõÙ »Ý ÷áñ³ó³í»ñ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó³Ë 

½ëï³÷áëÇ ßñç³ÝáõÙ), ÝÇ·»ñ, ³é³ï ·³½³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¹»ý»Ï³óÇ³ÛÇ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: ì³ï³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÁ, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ³ËáñÅ³ÏÇ ³ÝÏáõÙ: Ð³½í³¹»å ÉÇÝáõÙ ¿ àÊÎ ¹Ç½»Ýï»ñÇ³ÝÙ³Ý ëÏÇ½µª 

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³, ¹Ç³ñ»³, ³ñÛáõÝ³-ÉáñÓ³ÛÇÝ ÏÕ³Ýù: 

 

àÊÎ Í³ÝñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 

 
Üß³ÝÝ»ñÁ Â»Ã¨ 

(ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ) 

ØÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý 

(ï³ñ³ÍáõÝ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ) 

Ì³Ýñ  

 (ïáï³É 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ, 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝñáí) 

 

ÎÕ³ÝùÇ 

Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃ-Á. 

ûñí³ Ù»ç ÙÇÝã¨ 4 

³Ý·³Ù 

5-7 ³Ý·³Ù  ÙÇÝã¨ 10 ¨ ³í»É 

³Ý·³Ù 

è»Ïï³É ³ÝÝß³Ý ³ñÛ³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ËÇëï 



³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÁ µÍ»ñ, Ñ»ïù»ñ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

æ»ñÙáõÃÛáõÝÁ ÝáñÙ³É Ï³Ù 

ëáõµý»µñÇÉ 

ý»µñÇÉ+  ïáùëÇÏá½ ý»µñÇÉÇï»ï+³ñï

³Ñ³Ûïí³Í 

ïáùëÇÏá½ 

²ËáñÅ³ÏÁ Ã»Ã¨ ÁÏÏ³Í ¿  ³ËáñÅ³ÏÇ ½·³ÉÇ 

³ÝÏáõÙ 

³ËáñÅ³ÏÇ ËÇëï 

³ÝÏáõÙ, 

Ø³ñÙÝÇ ½³Ý·í³ÍÇ 

ÏáñáõëïÁ 

Ã»Ã¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ï³Ë»ùëÇ³, 

ÙÏ³Ý³ÛÇÝ 

³ïñáýÇ³ 

÷áñ³ó³í»ñÁ ã³÷³íáñ (áõï»Éáõó 

Ñ»ïá)  

³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, 

Ñ³×³Ë³ÏÇ ÝÇ·»ñ 

HbÙ³Ï³ñ¹³ÏÁ 

(ÑÇåáËñáÙ 

³Ý»ÙÇ³)  

Çç³Í ¿ ÙÇÝã¨ 100·/É ÙÇÝã¨ 80 ·/É 80 ·/É  -Çó ó³Íñ 

¾Üè 

 

ÙÇÝã¨ 30 ÙÙ/Å  ÙÇÝã¨ 50 /Å ÙÇÝã¨  70 ÙÙ/Å 

¸Çëåñáï-¿ÙÇ³Ý, 

ÑÇåá³ÉµáõÙ¿ÙÇ³Ý, 

¿É»ÏïñáÉï³ÛÇÝ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ, 

É»ÛÏáóÇïá½Á 

 

Ã»Ã¨ 

 

ÙÇçÇÝ  

 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

 

ÎÐ  ÇÉÇáó»Ï³É ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Å³Ù³ÝÏ³Ï (ï»ñÙÇÝ³É ÇÉ»Çï) µÝáñáß »Ý ³ç 

½ëï³÷áëáõÙ ï»Õ³Ï³ÛíáÕ ¨/Ï³Ù Ñ³ñåáñï³ÛÇÝ áñáí³ÛÝ³ó³í»ñ, ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ: ²Ûë 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï Ñ³×³Ë ¹ÇïíáÕ ¹Ç³ñ»³Ý, ëáíáñ³µ³ñ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ 

Ë³éÝáõñ¹: ì»ñçÇÝë ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ëï ³Õáõ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÎÐ 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ó³íáïáõÃÛáõÝ ¨ 

µáñµáù³ÛÇÝ ½³Ý·í³Í ³ç ½ëï³÷áëáõÙ: ²Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ïñ³ÏïÇ í»ñÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ 

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ ÎÐ ï³é³åáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ³í»ÉÇ µÝáñáß ¿ ³Ýáé»ùëÇ³ ¨ ù³ßÇ 

Ïáñáõëï, ù³Ý ¹Ç³ñ»³ ¨ ÷áñ³ó³í, ÇÝãÁ Ñ³×³Ë Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ áõß ³ËïáñáßÙ³ÝÁ: 

Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ  (ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³, ù³ßÇ 

Ïáñáõëï, ³Ý»ÙÇ³) ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ÇïíáõÙ »Ý Í³Ýñ, ýáõÉÙÇÝ³Ýï ÁÝÃ³óù áõÝ»óáÕ 

ÏáÉÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó Ñ»ïá àÊÎ 

³ËïáñáßíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ, Ç Ñ³Ù»Ù³ï ÎÐ, ù³ÝÇ áñ µÝáñáß é»Ïï³É ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ»ÙáÏáÉÇïÁ ½·áõß³óÝ»Éáí ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ 

µÅÇßÏÝ»ñÇÝ ·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É åñáµÉ»ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 

²´Ð Í³ÝñáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ »Ýª ÏáÉÇïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ, ³Ý»ÙÇ³ÛÇ 

³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:  

 

²´Ð ³ñï³³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý 10-20% 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Í³Ýñ ÁÝÃ³óù áõÝ»óáÕ å³ÝÏáÉÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

Üñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ý³Ëáñ¹»É ÇÝï»ëïÇÝ³É ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ï³Ù ½³ñ·³Ý³É Ýñ³Ýó 

Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: àÊÎ ·ñ»Ã» µáÉáñ ³ñï³³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý ÏáÉáÝá-åñáÏï¿ÏïáÙÇ³ÛÇó Ñ»ïá: 

²´Ð ³ñï³³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª Ù³ßÏÇ, ³ãù»ñÇ, Ëáßáñ Ñá¹»ñÇ, 

ÉÛ³ñ¹Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ, ³é³çÝ³ÛÇÝ ëÏÉ»ñá½³óÝáÕ ËáÉ³Ý·ÇïÁ, ³ÝÏÇÉá½³óÝáÕ 

ëåáÝ¹ÇÉÇïÁ:  

 



î»Ý¹Á  ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ²´Ð ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 40%  Ùáï, ëáíáñ³µ³ñ ëáõµý»µñÇÉ µÝáõÛÃÇ ¿, 

Ñ³×³Ë ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ:  

ø³ßÇ ÏáñáõëïÁ Ï³Ù ³×Ç/ëÝáõóÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ²´Ð µÝáñáß 

Ýß³ÝÝ»ñÇó, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ÝÏ³ïí»Éáí ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹Ç³ñ»³ÛÇ, áñáí³ÛÝ³ó³í»ñÇ, ³Ýáñ»ùëÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

áãµ³í³ñ³ñ (ëáõµûåïÇÙ³É) ëÝáõóÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù:   

ÎÐ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 20% ¨ àÊÎ 5% Ùáï Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³ýÃá½ Ëáó»ñ, Ù³ßÏÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  Ñ³Ý·áõÛó³íáñ ¿ñÇÃ»Ù³ÛÇ Ó¨áí,  

áñÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý í³ëÏáõÉÇïÇ/å³ÝÝÇÏáõÉÇïÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: 

àÊÎ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï1% Ùáï ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ·³Ý·ñ»Ýá½ åÇá¹»ñÙÇ³ (ëñáõÝùÇ ßñç³ÝÇ 

Ù³ßÏÇ µ³½Ù³ÏÇ, ËáñÁ ËáóáïáõÙ):  

²ãù»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ¿åÇëÏÉ»ñÇïÇ, ÇñÇïÇ, áõí»ÇïÇ, 

ýáïáýáµÇ³ÛÇ Ó¨áí: 

Ð»å³ïáµÇÉ³ñ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ëÏÉ»ñá½³óÝáÕ 

ËáÉ³Ý·ÇïÇ (àÊÎ), ³áõïáÇÙáõÝ Ñ»å³ïÇïÇ, ËáÉ»ÉÇÃÇ³½Ç (ÎÐ)  ½³ñ·³óáõÙáí: 

²ÝÏÇÉá½³óÝáÕ ëåáÝ¹ÇÉÇïÁ ³í»ÉÇ µÝáñáß ¿ àÊÎ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½áõ·³Ïóí³Í ¿ HLA 

–B27 Ñ»ï:   

 

²´Ð µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª  

 Ñ³ëï ³ÕÇùÇ ïáùëÇÏ ¹ÇÉ³ï³óÇ³Ý (ïáùëÇÏ Ù»·³ÏáÉáÝ),  

 ³ÕÇù³ÛÇÝ ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ,  

 Ã³÷³Í³ÏáõÙÁª (å»ñÇïáÝÇïÇ çÝçí³Í ³ßï³ÝÇßÝ»ñáí),  

 ³é³ï ³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÁ,  

 ³µëó»ëÝ»ñÁ,  

 ³ÕÇùÇ Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÁ (ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñ)` ëï»Ýá½, ûµëïñáõÏóÇ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

³Ýáé»Ïï³É ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ` ³Ý³É ×»Õùí³ÍùÝ»ñ, ÏáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñ, 

å³é³åñáÏïÇï, ¿ÝÏáåñ»½, ï³ñµ»ñ ËáõÕ³ÏÝ»ñÇ (ýÇëïáõÉ³Ý»ñ) Ó¨³íáñáõÙÁ 
Ñ³ïÏ³å»ë ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï`  (å»ñÇ³Ý³É, ³ÕÇù-Ù³ßÏ³ÛÇÝ, ³ÕÇù-
ÙÇ½³å³ñÏ³ÛÇÝ, ³ÕÇù-Ñ»ßïáó³ÛÇÝ):  

ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáÕ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³ÕÇÝ»ñÇ å³ïÇ 

ïñ³ÝëÙáñ³É ·ñ³ÝáÉ»Ù³ïá½³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÇÙáõÝ 

µáñµáùÙ³Ý  Ñ»ï¨³Ýù: Վերջինի ï³ñ³ÍáõÙÁ ÙÇÝã¨ ë»ñá½ Ã³Õ³ÝÃÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ 

³ÕÇùÇ å³ïÇ Ã³÷³Í³ÏÙ³ÝÁ ¨ Ý»ñáñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ³µëó»ëÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: 

 

²ËïáñáßáõÙÁ 

²ËïáñáßÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁª                               

 çñÇÏ ÏÕ³Ýù (¹Ç³ñ»³) 

  ÏÕ³ÝùáõÙ ³ñÛ³Ý ¨ ÉáñÓÇ Ë³éÝáõñ¹ (é»Ïï³É ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ); 

 áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ó³í»ñ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó³Ë »ÝÃ³½ëï³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ); 



 ÝÇ·»ñ (ï»Ý»½ÙÝ»ñ); 

 ¾Üè -Ç ³ñ³·³óáõÙ 

Èñ³óáõóÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 

 Ù³ñÙÝÇ ½³Ý·í³ÍÇ Ïáñáõëï; 

 ç»ñÙáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ; 

 ³ËáñÅ³ÏÇ Çç»óáõÙ; 

 ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÃáõÉáõÃÛáõÝ ; 

 Hb Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ÝÏáõÙ; 

 Ñá¹³ó³í»ñ, Ù³ßÏÇ, ³ãù»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ  

 

²ËïáñáßáõÙÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ í»ñÁÝßí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ, ÏáÉáÝááëÏáåÇ³ÛÇ ¨, Ñ³ïÏ³å»ë,  
Ñ³ëï ³Õáõ Éáñ½³Ã³Õ³ÝÃÇ µ³½Ù³ÏÇ µÇáåëÇ³ÛÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³: 

²´Ð Ï³ëÏաÍÇ ¹»åùáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñíáõÙ ¿ í»ñÇÝ ¨ ëïáñÇÝ ¿Ý¹áëÏáåÇ³ 

(¿½áý³·á·³ëïñá¹áõ¹»ÝáëÏáåÇ³ ¨ ÏáÉáÝáëÏáåÇ³) ³Ýå³ÛÙ³Ý ÁÝ¹·ñÏ»Éáí ½ëï³Õáõ 

ï»ñÙÇÝ³É Ñ³ïí³ÍÁ: 

 

ÎáÝïñ³ëï³ÛÇÝ Çññ·á·ñ³ýÇ³Ý (µ³ñÇáõÙÇ ½³Ý·í³Íáí Ï³Ù Ñ»ÕáõÏ ÏáÝïñ³ëïáí) 

Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿ ÙÇçÇÝ ¨ Í³Ýñ ³ëïÇ×³ÝÇ ÏáÉÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ïáùëÇÏ Ù»·³ÏáÉáÝÇ 

½³ñ·³óáõÙÇëó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

 

È³µáñ³ïáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó հÇÙÝ³Ï³Ý ³ËïáñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ëáõñ µáñµáù³ÛÇÝ 

ÝÇß»ñÇ (Le, ¾Ü², CRP, Ferritin, ûñáëáÙáõÏáÇ¹) Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

»ñÏ³Ãå³Ï³ë³ÛÇÝ ë³Ïí³ñÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, ÑÇåá³ÉµáõÙÇÝ¿ÙÇ³Ý, »ñÏ³ÃÇ, ýáÉ³ÃÃíÇ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ  Çç»óáõÙÁ ßÇ×áõÏáõÙ: 

 

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÕ³ÝùÇ µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ: Î³ñ¨áñ է Ý³ñ ÏÕ³ÝùÇ 

Ñ»ï³½áïáõÙÁ É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ¨ Ã³ùÝí³Í ³ñÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿ »ñÏ³ñ³ï¨ª 3 ß³µ³ÃÇó ³í»É ï¨áÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏáÉÇï, 
áñÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿`  

 ³é³Ýó ï»Ý¹Ç  
 ÏÕ³ÝùÇ µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ µ³ó³ë³Ï³Ý 

ïíÛ³ÉÝ»ñáí, 
 Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É µáõÅáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã¿ 

 ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÅËï»É àÊÎ ÎÐ, Ï³ï³ñ»Éáí ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ëï ³Õáõ ¿Ý¹áëÏáåÇ³ 
¨ µÇáåëÇ³: 
 
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë»ñáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ëï»ñÇ ß³ñùÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` ASCA ¨ pANCA 

Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ: 

ASCA (Serum Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies) 

 àÊÎ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ï³Ý ¿ 10-20% ¹»åù»ñáõÙ, 

 ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ï³Ý ¿ 70-90% ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï: 

 pANCA (Serum perinuclear Anti-Neutrophil Cytoplasmatic Antibody) 

 àÊÎ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ï³Ý ¿ 60-80% ¹»åù»ñáõÙ, 

 ÎÐ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ï³Ý ¿ 10-30% ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï: 



²Ûë ï»ëï»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã ³ËïáñáßÇã  ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ãï³ñµ»ñ³Ïí³Í ÏáÉÇïÝ»ñÇ ¨ ÎÐ/àÊÎ  ÙÇç¨ ï³ñµ»ñ³ÏÇã 

³ËïáñáßáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  

 

î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙÁ 

Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ (Ñ»ïÇÝý»ÏóÇáÝ ÏáÉÇï) ¨ å³ñ³½Çï³ñ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áã¹Çý»ñ»Ýóí³Í ÏáÉÇïÝ»ñÇ  Ñ»ï:  

 

àÊÎ ¨ ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³Ëï³ñáßáõÙÁ 

 

Üß³ÝÝ»ñÁ àÊÎ ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 
 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ýª  
²ñÛáõÝ³ÛÇÝ ÉáõÍ 

90-100% ¹»åù»ñáõÙ  50% ¹»åù»ñáõÙ  

ä»ñÇ³Ý³É ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ß³ï Ñ³½í³¹»å Ñ³×³Ë 

 

êÇ·ÙáëÏáåÇ³ª  
äñáÏïÇïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ  

 

»ñµ»ù  

 

50% ¹»åù»ñáõÙ  

 

ÐÇëïáÉá·Ç³ ª  
î³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ  

 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ 

 

ïñ³ÝëÙáõñ³É 

´çç³ÛÇÝ ÇÝýÇÉïñ³ïÝ»ñ åáÉÇÙáñýµçç³ÛÇÝ ÉÇÙýáóÇï³ñ 

¶»ÕÓ»ñÁ ÷á÷áÕí³Í ÝáñÙ³É 

´áÏ³É³Ó¨µçÇçÝ»ñÇ 

ùã³óáõÙ 

Ñ³×³Ë³ÏïÇíáõÃÛ³Ý 

µ³ñÓñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

âÇ ÉÇÝáõÙ 

¶ñ³ÝáõÉ»ÙÝ»ñ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý àõÝ»Ý³Ëï³ñ³ßÇã 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 

è»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý 
Ýß³ÝÝ»ñÁª 
î³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í  ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

Ð³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ   ³éÏ³ ¿  µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿  

Êáó»ñÁ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  ËáñÁ  

êïñÇÏïáõñ³Ý»ñÁ ß³ï Ñ³½í³¹»å Ñ³×³Ë 

ÊáõÕ³ÏÝ»ñÁ »ñµ»ù Ñ³×³Ë 

 

´áõÅáõÙ 

1.êÝáõóáõÙÁ 

 Ծ³Ýñ ÁÝÃ³óùÇ ¹»åùáõÙ` լñÇí å³ñ»Ýï»ñ³É ëÝáõóáõÙ  

 ¾Ýï»ñ³É ëÝáõóáõÙ  

 åñáµÇáïÇÏÝ»ñ 

 Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ½³ñ·³óáÕ ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËáñÁ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ 

(Ý»ñÍÍÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ñÛ³Ý Ïáñáõëï, åÉ³½Ùá ñ»Û³ 

Ëáó³ïáõÙÝ»ñÇó, ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³) ëÝáõÝ¹Á å»ïù ¿ Ñ³ñáõëï ÉÇÝÇ  Ï»Ý¹³Ý³ Ï³Ý 

Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ëåÇï³Ïáõóáí ª(ÙÇë, ÓáõÏ, Óáõ), »ÝÃ³ñÏíÇ  Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  Ùß³ÏÙ³Ý: 

´³ó³éíáõÙ »Ý ª ÏáåÇï µçç³ÝùÁ, ëÝÝ¹³ÛÇÝ ³É»ñ·»ÝÝ»ñÁ, ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝáÕ 

ëÝáõÝ¹Á( Éáµ³½·ÇÝ»ñ, Ë³ÕáÕ), Ï³ÃÝ»Õ»ÝÁ( µ³óÇ å³ÝñÇó ¨ Ï³ñ³·Çó): 

¸Çë³Ë³ñÇ¹³½³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛÝ å³ï×³éáí ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ  »Ý 

³ÍË³çñ³ïÝ»ñÁ (ÃÃí³Ñ³Ù ¨ ÏÕ³ÝùÁ çñÇÏ³óÝ³Õ Ùñ·»ñÁ, óÇïñáõëÝ»ñÁ): ¸Ç»ï³ 

å»ïù ¿ å³Ñå³ÝíÇ¨  ëñ³óÙ³Ý, ¨ é»ÙÇëÇ³ÛÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: 

 



2. ¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 

 ÐÇÙÝ³Ï³Ý µ³½Çë³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁª ²ÙÇÝáë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ ¨ ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÇ 

³½áÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý`  

ê³Éáý³ÉÏ, Ø»ë³É³ÙÇÝ, Ø»½³ÏáÉ, ²ë³ÏáÉ, ä»Ýï³½³, êáõÉýáë³É³½ÇÝ, 40-60mg/kg 

»ñÏ³ñ³ï¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¹»½³ã³÷»ñÇ Ó¨áí: 

Üß³Ý³ÏíáõÙ »Ý per/os, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»Õ³ÛÇÝ  (ÙáÙÇÏÝ»ñ, ÏÉÇ½Ù³Ý»ñ): 

  

 ²´Ð µ³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý, ³é³Ýó é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óáÕ ¹»åù»ñáõÙ, óáõóí³Í »Ý 

ÏáñïÇÏáëÃ»ñáÇ¹Ý»ñ: àñå»ë ï»Õ³ÛÇÝ Ýáñ ÏáñïÇÏáëÃ»ñáÇ¹ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ 

µáõ¹»½áÝÇ¹Á, áñÁ óáõóí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÇÉ»áó»Ï³É ÎÐ ¹»åùáõÙ:  

 

²ñï³³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ µ³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ ÏáñïÇÏáëÃ»ñáÇ¹Ý»ñÇÝ ÙÇ³óíáõÙ »Ý  óÇïáëï³ïÇÏÝ»ñ (³½³ïÇáåñÇÝ AZA, 

6-Ù»ñÏ³åïáåáõñÇÝ 6-MP):  

 

ÆÙáõÝáÏ³ñ·³íáñÇã µáõÅáõÙÁª Infliximab (anti–TNF Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ) ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÎÐ 

Ï³ÛáõÝ (é»ýñ³Ïï»ñ), ինչպես նաև  խուղակների ¹»åùáõÙ: 

 

²ÕÇÝ»ñÇ µÇáó»Ýá½Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ µáõÅíáõÙ »Ý µÇá¹»Õáñ³ÛùÝ»ñáí 

(åñá/åñ»µÇáïÇÏÝ»ñ)` É³Ïïá- ÏáÉÇ-, µÇýÇ¹áõÙµ³Ïï»ñÇÝ, Ý³ñÇÝ», ËÇÉ³Ï ¨ ³ÛÉ:  

 

3. ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µáõÅáõÙ: 

Î³ÛáõÝ ÁÝÃ³óù ¨ µ³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïáï³É ÏáÉÇïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, »ñµ 

ÏáÝë»ñí³ïÇí իմունակարգավորիչ µáõÅáõÙÁ, այդ թվում  Infliximab –ով, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ã¿, åÉ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ·áí Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÏáÉ¿ÏïáÙÇ³: Î»Ýë³Ï³Ý óáõóáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³ÕÇÝ»ñÇ ïáùëÇÏ ¹ÇÉ³ï³óÇ³ÛÇ  ½³ñ·³óáõÙÁ: 

 

äñá·Ýá½Á  

 àÊÎ ¨ ÎÐ 85 % ¹»åù»ñáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ã»Ã¨ ÁÝÃ³óù ³é³Ýó 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

 Ì³Ýñ ÁÝÃ³óù áõÝ»óáÕ àÊÎ 25-40% ¹»åù»ñáõÙ Ç í»ñçá å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 

ÏáÉ¿ÏïáÙÇ³ 

 ²´Ð  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ í³ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ ¿  
 ÖÇßï Ï³½³ÙÏ»ñåí³Í µáõÅÙ³Ý ¨ í³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³å³ÑáííáõÙ ¿ 

µ³í³ñ³ñ ÏÛ³ÝùÇ áñ³Ï 
 àÊÎ »ñÏ³ñ³ï¨ ÁÝÃ³óùÇ ¹»åùáõÙ Ù»Í ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ ã³ñáñ³Ï ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý,  

ÇëÏ AZA ¨ 6-MP ëï³óáÕÝ»ñÇ Ùáï` å³ÝÏñ»³ïÇïÇ, ÇÝï»ëïÇÝ³É ÉÇÙýáÙ³ÛÇ 

½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

 
 

 

 

 

   
 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

¶³ëïñá¿½áý³·»³É é»ýÉÛáõùëÁ ¨ ·³ëïñá¿½áý³·»³É é»ýÉÛáõùë³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 

ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ 
¶³ëïñá¿½áý³·»³É é»ýÉÛáõùëÁ (¶¾è) ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý / ýáõÝÏóÇáÝ³É íÇ×³Ï ¿, 

áñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ é»·áõñ·Çï³óÇ³Ûáí` ³é³Ýó ³ÛÉ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:  

¸ÇïíáõÙ ¿ 1- 4 ³Ùë»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ùáï (ÙÇÝã¨ 3 ³Ùë³Ï³ÝÁ` 50%, 4 
³Ùë³Ï³ÝÁ` 67%, 10-12 ³Ùë³Ï³ÝÁ` 5%) ¨ ëáíáñ³µ³ñ  í»ñ³ÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñ»Ï³ÝÁ: 

¶³ëïñá¿½áý³·»³É é»ýÉÛáõùë³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ (¶¾èÐ)  ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 
íÇ×³Ï ¿, áñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿  é»·áõñ·Çï³óÇ³Ûáí, ¿½áý³·ÇïÇ ³é³ç³óÙ³Ùµ, ù³ßÇ 
³Ýµ³í³ñ³ñ ³í»É³óÙ³Ùµ, ßÝã³é³Ï³Ý ¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñáí:  
ÜÏ³ïíáõÙ ¿ 1:300 Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: Î³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ·»Ý»ïÇÏ Í³·Ù³Ý 
Ù³ëÇÝ` 13-ñ¹ ùñáÙáëáÙÇ 13q14 ¹ÇñùáõÙ (Pediatrics in Review. 2007;28:101-110):    

¶¾è ¨ ¶¾èÐ ³é³ç³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ 
 Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ëïáñÇÝ ëýÇÝÏï»ñÇ ³ÝóáÕÇÏ ÃáõÉ³óáõÙ (é»É³ùë³óÇ³)

 ÏñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÁ Ï³ñ× ¿, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Í³í³Éáí

 Ý»ñáñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ µ³ñÓñ ¿, ëï³ÙáùëÇ ¿í³Ïáõ³óÇ³Ý`  ¹³Ý¹³Õ³Í

 ÏñÍù³Ñ³ë³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ïÝíáõÙ »Ý  ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáõÙ:

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
àã ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ¶¾è-Ç ¹³ë³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ å³ëÇí, ³Ýó³í  

÷ëËÙ³Ý ¹ñí³·Ý»ñÝ »Ý, áñáÝù ÉÇÝáõÙ »Ý ûñ³Ï³Ý 1 ³Ý·³ÙÇó ¿É å³Ï³ë ¨ ï¨áõÙ »Ý 
ÙÇÝã¨ 3 ñáå»: ²Ûë ¹»åùáõÙ ëÝÝ¹³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ ëáíáñ³µ³ñ ëï³ÙáùëÇó ãÇ Ñ³ëÝáõÙ 
Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ¹Çëï³É Ñ³ïí³ÍÁ:  
¶¾è – áí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ãÇ ïáõÅáõÙ, Ýñ³Ýó  Ñ³×³Ë ÏáãáõÙ  »Ý 
“»ñç³ÝÇÏ ÃùáÕÝ»ñ”(“happy spitter”): 
¶¾è-Ç Å³Ù³Ý³Ï ÍÝáÕÝ»ñÁ ¹ÇÙáõÙ »Ý µÅßÏÇÝ ÷ëËáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³óÙ³Ý Ï³Ù 
Ï»ñ³Ïñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ  ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛ³Ý áõ É³óÇ å³ï×³éáí:  

²ÕÛáõë³Ï 1. 
¶¾è ¨ ¶¾èÐ ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 

¶¾è ¶¾èÐ 
è»·áõñ·Çï³óÇ³ 

³é³Ýó ù³ßÇ ³í»É³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ù³ßÇ ³í»É³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí 

¾½áý³·ÇïÇ Ýß³ÝÝ»ñ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 

ÞÝã³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙ 

 µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 

ÜÛ³ñ¹³í³ñù³·Í³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 



²ÕÛáõë³Ï 2. 

¶¾èÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ 

ØÇÝã¨ 2 ï³ñ»Ï³Ý 2 ï³ñ»Ï³ÝÇó  µ³ñÓñ 

 ù³ßÇ ³í»É³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ/
ÑÇåáïñáýÇ³

 ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, ·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ
 ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß
 »ñÏ³Ã¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ ³Ý»ÙÇ³
 ³åÝá¿ óÇ³Ýá½áí
 ·ÉËÇ ï³ñ³ÍáõÙ ¨ ³ñï³ëáíáñ Ã»ùáõÙÝ»ñ

(ê³Ý¹Çý»ñÇ Ñ³Ù³Ë³ïÝÇß*)

 ó³í»ñ ÏñÍáëÏñÇ Ñ»ï¨áõÙ
 ³Ûñáó
 ¹Çëý³·Ç³
 ÏÉÙ³Ý ³ÏïÇ ó³íáïáõÃÛáõÝ
 ³Ý»ÙÇ³
 Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ

ûµëïñáõÏóÇ³ÛÇ ¨
ëïñÇÏïáõñ³ÛÇ  Ýß³ÝÝ»ñ

 ëïñÇ¹áñ
 ¹Åí³ñ³ßÝãáõÃÛáõÝ
 ËñáÝÇÏ Ñ³½
 Ãáù³µáñµ (ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ)

* ê³Ý¹Çý»ñÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ (êÐ) áõï»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù áõï»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ï»ÕÇ 
áõÝ»óáÕ ³ÝÏ³ÝáÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ¿ (·ÉáõËÁ ¨ å³ñ³ÝáóÁ åïïíáõÙ »Ý ÙÇ ÏáÕÙ, 
áïù»ñÁ` ÙÛáõë ÏáÕÙ, áÕÝ³ß³ñÁ ³Õ»ÕÝ³Ó¨ Ïáñ³ÝáõÙ ¿): 

¶¾èÐ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ  Ñ³½í³¹»å (<1%), µ³Ûó ëå»óÇýÇÏ ¹ñë¨áñáõÙ ¿ ¨ Ñ³×³Ë 
ëË³ÉÙ³Ùµ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ áñå»ë ³ïÇåÇÏ óÝóáõÙ: êÐ–Á  Ñ³×³Ë ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ í»ñ³ÝáõÙ ¿ 
ÙÇÝã¨ 18-36 ³Ùë³Ï³Ý Ñ³ë³ÏÁ, ÇëÏ ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï Ï³ñáÕ ¿ 
å³Ñå³Ýí»É: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³Ûë íÇ×³ÏÁ ÏÛ³ÝùÇÝ ãÇ ëå³éÝáõÙ ¨ í»ñ³ÝáõÙ ¿ 
Ñ³Ï³é»ýÉÛáõùë³ÛÇÝ µáõÅáõÙÇó Ñ»ïá: 

¶¾èÐ éÇëÏÇ ËáõÙµ Ï³½ÙáÕ íÇ×³ÏÝ»ñ 

 ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` Ù³ÝÏ³Ï³Ý áõÕ»Õ³ÛÇÝ Ï³Ãí³Í (ØàôÎ),
ÎáñÝ»ÉÇ³ ¹Á È³ÝÅÇ, ¸³áõÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ

* ØàôÎ-Ç ¹»åùáõÙ ¶¾èÐ–Ñ³Ù³Ïóí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  µ³ñÓñ  ¿. 
ëï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (ê²Ð) ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¹ÇïíáõÙ ¿ 92%: öëËáõÙ, 
é»·áõñ·Çï³óÇ³  áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ó³í»ñ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ Ùáï 33%, Ãáù»ñÇ  ËñáÝÇÏ³Ï³Ý 
³ëåÇñ³óÇ³` 40%  Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: 

 ×³ñå³Ï³ÉáõÙ

 íÇñ³Ñ³ïí³Í Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ï, íÇñ³Ñ³ïí³Í  ³Ë³É³½Ç³

 ëïáÍ³Ýáõ ×áÕí³Íù

 ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½, ³ëÃÙ³, ÃáùÇ ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³

 ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³Ý³ÙÝ»½ ¶¾èÐ, ´³ñ»ïïÇ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ, ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ÛÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É

 ÷áùñ ·»ëï³óÇáÝ  ï³ñÇù, ó³Íñ ù³ß ¨ Ñ³ë³Ï ÍÝí»ÉÇë

¶¾èÐ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 ÞÝã³é³Ï³Ý (³ñï³Ï»ñ³Ïñ³÷áÕ³ÛÇÝ)

 ²ñï³ßÝã³é³Ï³Ý (Ï»ñ³Ïñ³÷áÕ³ÛÇÝ)

ÞÝã³é³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 

 ³ëÃÙ³, µñáÝËÇï, ³åÝá¿,  ËñáÝÇÏ  Ñ³½, ÏñÏÝíáÕ ³ëåÇñ³óÇáÝ Ãáù³µáñµ

 ÏÛ³ÝùÇÝ ³ÏÝÑ³Ûï íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ íÇ×³ÏÝ»ñ  ¥ALTE¤



     ²Ï³ÝçÇ, ùÃÇ ¨ ÏáÏáñ¹Ç µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` Ó³ÛÝÇ ËéåáïáõÃÛáõÝÁ, É³ñÇÝ·ÇïÁ, 
ëÇÝáõëÇïÝ»ñÁ, ¹»Ýï³É ¿ñá½Ç³Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ ³Ï³ÝçÇ ÏñÏÝíáÕ µáñµáùáõÙÝ»ñÁ: 

àã ßÝã³é³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
 ¾½áý³·Çï, Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñ,

 ´³ñ»ïïÇ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÁ`
(Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ù»ï³åÉ³½Ç³ ³ÕÇù³ÛÇÝ ¿åÇÃ»Éáí, áñÁ  
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý  éÇëÏÇ ·áñÍáÝ ¿)  
 ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³

     ì»ñçÇÝ »ñÏáõëÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï Ñ³½í³¹»å »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: 

Ì³Ýñ ¹»åù»ñáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ ëï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ áõÕáõ í»ñÇÝ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó, ³Ý»ÙÇ³:  

²ËïáñáßáõÙ 
²Ý³ÙÝ»ëïÇÏ ïíÛ³ÉÝ»ñ` 
Î»ñ³ÏñÙ³Ý ³Ý³ÙÝ»½Á 

 Ï»ñ³ÏñÙ³Ý Í³í³ÉÁ ¨ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (·»ñëÝáõóáõÙ)

 ëÝÝ¹Ç å³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ (ËïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ)

 Ï»ñ³ÏñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý, ¹ÇñùÁ

 »ñ»Ë³ÛÇ í³ñùÁ Ï»ñ³Ïñ»ÉÇë. Ñ³½áõÙ ¿, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ëÝÝ¹Çó, §ßáõÝãÁ ÏïñíáõÙ 
¿¦, ·ñ·éí³Í ¿, ³ÝÑ³Ý·Çëï, É³óáõÙ ¿) 

è»·áõñ·Çï³óÇ³ÛÇ ¨ ÷ëËÙ³Ý å³ïÏ»ñÁ 

 ÷ëËáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó Í³í³ÉÁ

 ó³íáï ¨/Ï³Ù ×Ç·»ñáí ÷ëËáõÙ

 ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ ÷ëËáõÙ

 ½áõ·áñ¹áõÙ ï»Ý¹Ç, ÉáõÍÇ ¨ /Ï³Ù É»Ã³ñ·Ç³ÛÇ Ñ»ï

ÀÝï³Ý»Ï³Ý ³Ý³ÙÝ»½ 

 ëï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ

 Ù»ï³µáÉÇÏ ¨ ³É»ñ·ÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
ÎÛ³ÝùÇ ³Ý³ÙÝ»½ 

 ³ÝÑ³ë »ñ»Ë³

 ³×Ç ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ

 íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ

 Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ ëÏñÇÝÇÝ· (Ù»ï³µáÉÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ)

 é»ëåÇñ³ïáñ µ³ñÓñ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝ (É³ñÇÝ·áïñ³Ë»Çï/ ëïñÇ¹áñ,
Ãáù³µáñµ, ¹Åí³ñ³ßÝãáõÃÛáõÝ, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, Ëéåáï
Ó³ÛÝ), ³åÝá¿

 ù³ßÇ ³í»É³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ

²×Ç Ïáñ³·ÇÍÁ` ù³ß, Ñ³ë³Ï, ·ÉËÇ ßñç³·ÇÍ 

êáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ÙÝ»½` ëÃñ»ë (Ù³Ûñ / Ù³ÝáõÏ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ»ñÇ 
Ë³Ã³ñáõÙ) 



 ìï³Ý·Ç Ýß³ÝÝ»ñ ÷ëËáõÙ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï 

 ÷ëËáõÙ É»Õáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ

 ëï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ` ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ ÷ëËáõÙ, ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ
ÏÕ³Ýù,

 ×Ç·»ñáí ÷ëËáõÙ, ÷ëËáõÙÝ»ñÇ ëÏÇ½µÁ 6 ³Ùë³Ï³ÝÇó Ñ»ïá

 áñáí³ÛÝÇ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ, ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ

 ÉáõÍ, ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ

 Ñ»å³ïáëåÉ»ÝáÙ»·³ÉÇ³

 ï»Ý¹, É»Ã³ñ·Ç³

 ³ñï³÷ùí³Í Ù»Í ·³ÕÃáõÝ, ÙÇÏñá- / Ù³Ïñáó»ý³ÉÇ³, óÝóáõÙÝ»ñ

²ËïáñáßÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ 

 ¶¾è ³Ëïáñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý³ÙÝ»½Á ¨ ýÇ½ÇÏ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ 
µ³í³ñ³ñ »Ý: 

 ¶¾èÐ ³Ëïáñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ãÏ³ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù»Ãá¹:

²ÕÛáõë³Ï 3. 
²ËïáñáßÙ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

²Ýí³ÝáõÙÁ ²é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

êï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç   
ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ é»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³ 

ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  
¨ áã ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¶¾è-Ç ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ Ñëï³Ï ã¿ 

Î»ñ³Ïñ³÷áÕÇ 24-Å³ÙÛ³ pH-ÙáÝÇÃáñÇÝ·` 
ïñ³ÝëÝ³½³É  ÙÇÏñá¿É»Ïïñá¹Ý»ñáí 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ H+ ÇáÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ¨ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ 
“ÃÃí³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý” ÇÝ¹»ùëÇ áñáßáõÙ    

ÆÙå»¹³ÝëáÙ»ïñÇ³` ïñ³ÝëÝ³½³É 
ÙÇÏñá¿É»Ïïñá¹Ý»ñáí`  ³é³Ýó pH Ù»ïñÇ³ÛÇ 

ßÝã³é³Ï³Ý  ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ áã ÃÃí³ÛÇÝ é»ýÉÛáõùëÇ 
ÙÇç¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ï³åÇÑ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ 

¾½áý³·á·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³ (¾¶¸ê) ¨ 
µÇáåëÇ³ 

³ËïáñáßÙ³Ý “áëÏ» ëï³Ý¹³ñï” 

²ÕÛáõë³Ï 4. 
¶¾èÐ ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙÁ 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

²Ëï³ÝÇßÝ»ñ ²ËïáñáßÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 

êï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· 

äÇÉáñáëï»Ýá½ ß³ïñí³Ý³ÝÙ³Ý ÷ëËáõÙ` 
³é³Ýó É»Õáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

áñáí³ÛÝÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ 
ëáÝá·ñ³ýÇ³, ê²Ð-Ç 
ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

Ø³Ééáï³óÇ³ ÷ëËáõÙ É»Õáõ 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, áñáí³ÛÝÇ 
÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ 

ê²Ð-Ç ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

²É»ñ·Ç³ ÏáíÇ Ï³ÃÇ 
ëåÇï³ÏáõóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

÷ëËáõÙ, ÉáõÍ, ¿Ï½»Ù³, 
»ÕÝç³ó³Ý 

Ï³ÃÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ·»ÉáõÙ ¨ 
Ñ»ï³·³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ³ËïáñáßÇã 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí 

Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ó³í ¿åÇ·³ëïñ³É 
ßñç³ÝáõÙ ¨/Ï³Ù ëñïË³éÝáó 

¿Ý¹áëÏáåÇ³, H.pyloris-Ç 
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

Ð»å³ïÇï ¹»ÕÝáõÏ, ó³í áñáí³ÛÝÇ ³ç 
Ï»ëáõÙ 

ß×³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ñÏ»ñÝ»ñ ¨ 
ÉÛ³ñ¹Ç ýáõÝÏóÇáÝ³É Ã»ëï»ñ 

ìÇñáõë³ÛÇÝ 
·³ëïñá¿Ýï»ñÇï

÷ëËáõÙ, ÉáõÍ, ï»Ý¹ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý 
å³Ñ³ÝçíáõÙ 



(Rotavirus, Adenovirus ÏÕ³ÝùáõÙ) 

ØÇ½³ë»é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· 

ÆÝý»ÏóÇ³Ý»ñ ÷ëËáõÙ, ï»Ý¹ Ù»½Ç µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Êó³ÝáõÙ ßáß³÷íáÕ ½³Ý·í³Í 
áñáí³ÛÝáõÙ, ÑÇåáïñáýÇ³ 

»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ¿Ëá·ñ³ýÇ³ ¨ 
¿ùëÏñ»ïáñ áõñá·ñ³ýÇ³ 

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· 

ÐÇ¹ñáó»ý³ÉÇ³ ÷ëËáõÙÝ»ñ, ·ÉËÇ ßñç³·ÍÇ 
³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³óáõÙ 

·ÉËÇ ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ
ïáÙá·ñ³ýÇ³ 

Ø»ÝÇÝ·Çï ï»Ý¹, É»Ã³ñ·Ç³, ÷ëËáõÙÝ»ñ áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ/ ó³Ýùë 

Ø»ï³µáÉÇÏ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 
ËáÕáí³Ï³ÛÇÝ ³óÇ¹á½ 

÷ëËáõÙ, ÑÇåáïñáýÇ³, 
ÑÇåáùÉáñ»ÙÇÏ ³óÇ¹á½ 

³ñÛ³Ý ¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³-
ïáõÙ, ³ñÛ³Ý  pH 

ÐÇåáÏ³Éó»ÙÇ³ ³åÝá¿, óÝóáõÙÝ»ñ ³ñÛ³Ý Ca, P, Ï³ÉóÇïáÝÇÝ 

ØÇ½³ÝÛáõÃÇ 
÷áË³Ý³ÏÙ³Ý 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

ëÝáõóÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, 
É»Ã³ñ·Ç³, ÑÇåáïáÝÇ³ 

³ñÛ³Ý ³ÙáÝÇ³ÏÁ (NH4) 

¸»Õ»ñ ¨ ïáùëÇÝÝ»ñ ÷ëËáõÙ, É»Ã³ñ·Ç³, ¹»ÕÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ³Ý³ÙÝ»½ 

Ù»½Ç ¨ ³ñÛ³Ý Ù»ç ¹»ÕÇ 
ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ ·Ý³Ñ³-ïáõÙ 

Î³ÝË³ï»ëáõÙ 

 ¶¾è-Ç ¹»åùáõÙ »ÉùÁ µ³ñ»Ýå³ëï ¿

 ¶¾èÐ áõÝ»óáÕ ¨ éÇëÏÇ ËÙµÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï »ÉùÁ Ï³Ëí³Í ¿  ½³ñ·³ó³Í
µ³ñ¹áõÃÛáõÝÇó:

´áõÅáõÙ 

 âµ³ñ¹³ó³Í ¶¾è-Á Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅÙ³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:

ì³ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ  Ï³ñ¨áñ ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ÏïÇí ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ ¨ »ñ»Ë³ÛÇ ËÝ³ÙùÁ:   
      Â»Ã¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ »Ý ³åñ»É³Ï»ñåÇ/ Ï»Ýë³Ï»ñåÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 ¶¾è ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ¿½áý³·ÇïÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ
í»ñ³óáõÙÁ ¨  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝËáõÙÁ:

ÎáÝë»ñí³ïÇí µáõÅáõÙ 

êÝÝ¹³Ï³ñ·Ç ¨ Ï»Ýë³Ï»ñåÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ 
ºñ»Ë³ÛÇ ëÝÝ¹³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÉÇÝÇ µ³É³Ýë³íáñí³Í/ Ñ³ßí»Ïßéí³Í ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ÝáñÙ³Ý»ñÇÝ: 

âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ ¨ Ùáñ ÏáÕÙÇó Ñ»ï¨Û³É ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÁ` Ïáý»ÇÝ, ßáÏáÉ³¹, ³ÉÏáÑáÉ, Ñ³Ù»Ùí³Í áõï»ëïÝ»ñ, ÍË³Ëáï 

 êÝÝ¹Ç Ëï³óáõÙ, §Ñ³ñëï³óáõÙ¦
êÝáõÝ¹Á Ëï³óÝáõÙ »Ý ûëÉ³Ûáí, áñÝ Áëï Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ýí³½»óÝáõÙ ¿ é»·áõñ·Çï³óÇ³ÛÇ ¨ ³ÛÉ Ýß³ÝÝ»ñÇ (³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, ùÝÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  

30ÙÉ Ï³ÃÁ Ï³Ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Á Ëï³óÝáõÙ »Ý 1 Ã»ÛÇ ·¹³É ãáñ µñÝÓáí, 
Ï³Ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ï³ÃÝ³Ë³éÝáõñ¹Á å³ïñ³ëïáõÙ »Ý 2% µñÝÓ³çñáí: 

 Ð³×³Ë³ÏÇ ¨ ÷áùñ Í³í³ÉÝ»ñáí Ï»ñ³ÏñáõÙ, ×Çßï Ï»ñ³ÏñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÙ:



 ÖÇßï ¹Çñù³íáñáõÙ ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ áõÕÕ³Ñ³Û³ó ¹Çñù³íáñáõÙ 20-30 ñáå»Ý»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï»ñ³Ïñ»Éáõó Ñ»ïá:  
 
¶¾è Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇ å³Ï³ëáõÙ ¿, »ñµ »ñ»Ë³ÛÇÝ å³éÏ³óÝáõÙ »Ý ÷áñÇ íñ³: 
ê³Ï³ÛÝ ÷áñÇ íñ³ ¹Çñù³íáñáõÙÁ ó³ÝÏ³ÉÇ ã¿ 0-12 ³Ùë³Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ (³Ûë 
ï³ñÇùáõÙ ¹³ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ù³ÝÏ³Ý Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ù³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
éÇëÏÁ): ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ Ýí³½»óÝ»É Ýëï³Í ¹Çñù³íáñÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ (³Û¹ ¹ÇñùáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ 
¿ Ý»ñáñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ, ÇÝãÁ ¹ñ¹áõÙ ¿ é»ýÉÛáõùëÇ ³é³ç³óáõÙÁ): 

 Ø»Ï ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ùÝ»ÉÇë ¹Çñù³íáñ»É Ó³Ë 
ÏáÕùÇ íñ³ ¨ µ³ñÓñ³óÝ»É ³ÝÏáÕÝáõ ·ÉË³ÛÇÝ Ù³ëÁ 30 ³ëïÇ×³Ýáí: 

 ÐÇåá³É»ñ·»Ý ëÝÝ¹³Ï³ñ· 
 ø³ÝÇ áñ ãµ³ñ¹³ó³Í ¶¾è-áí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 20-30% ¹»åù»ñáõÙ 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ³É»ñ·Ç³ ÏáíÇ Ï³ÃÇ ëåÇï³ÏáõóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,  ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ 
ÑÇåá³É»ñ·»Ý (ÏáíÇ Ï³ÃÇ ëåÇï³Ïáõó ãå³ñáõÝ³ÏáÕ) ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ç 
÷áñÓÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ 2 ß³µ³Ã ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: ÊáñÑáõñ¹ ãÇ ïñíáõÙ ëáÛ³ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ñ³×³Ë³ÏÇ (20% 
¹»åù»ñáõÙ) ·»ñ½·³ÛáõÝ »Ý Ý³¨ ëáÛ³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
 
  ¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 
öáñÓÝ³Ï³Ý ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 
Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¨ åñáÏÇÝ»ïÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÇ Ï³ñ×³ï¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ (2-3 
ß³µ³Ã): ºÃ» µáõÅáõÙÇó Ñ»ïá »ñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ É³í³ÝáõÙ ¿, ³å³ Ñ»ï³·³ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:  
ê²Î²ÚÜ` ³Ûë µáõÅáõÙÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ê²Ð ÏáÝïñ³ëï³ÛÇÝ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá (ÅËï»Éáí Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñÁ): 

Ü³ËÏÇÝáõÙ É³ÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ÃáÏÉáåñ³ÙÇ¹Á (ó»éáõÏ³É), 
¿ñÇÃñáÙÇóÇÝÁ, óÇ½³åñÇ¹Á, µ³ÏÉáý»ÝÁ (ÙÇáý»É³ùë³Ýï), ë³Ï³ÛÝ Ý»ñÏ³ÛáõÙë 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ùá½Çã ã»Ý ¨ ¹»é¨ë ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý: 

 
²ÕÛáõë³Ï 5. 

²é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ 
¸»Õáñ³Ûù ¸»Õ³ã³÷ (µ»ñ³Ý³óÇ /per os/ 

ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 
ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

äñáïáÝ³ÛÇÝ åáÙåÇ å³ß³ñÇãÝ»ñ 
Omeprazole (Prilosec) 1- 3,3 Ù·/Ï·/ûñ ·ÉË³ó³í, ÉáõÍ, ÷áñ³ó³í, ëñïË³éÝáó 

Lansoprazole (Nexium) 1 - 4 Ù·/Ï·/ûñ ·ÉË³ó³í, ÉáõÍ, ÷áñ³ó³í, ëñïË³éÝáó 

Pantoprazole   

Հազվադեպ` H2- é»ó»åïáñÇ å³ß³ñÇãÝ»ñ (³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ) 

Famotidine (Pepcid) 1 Ù·/Ï·/ûñ ·ÉË³ó³í, ·ÉË³åïáõÛï, ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, 
ÉáõÍ, ëñïË³éÝáó, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹»Õ³ã³÷Á 
Ýí³½áõÙ ¿ 

Nizatidine (Axid) 10 Ù·/Ï·/ûñ ·ÉË³ó³í, ·ÉË³åïáõÛï, ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, 
ÉáõÍ, ëñïË³éÝáó, ³Ý»ÙÇ³, »ÕÝç³ó³Ý, 
»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
¹»Õ³ã³÷Á Ýí³½áõÙ ¿ 
 

Ranitidine (Zantac) 5 -10 Ù·/Ï·/ûñ 
ûñÁ 2-3 ³Ý·³Ù 

·ÉË³ó³í, ·ÉË³åïáõÛï, 
ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ, ó³Ý, 
÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, ÉáõÍ, ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³, 
ïñ³Ýë³ÙÇÝ³½Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, 
»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 



¹»Õ³ã³÷Á Ýí³½áõÙ ¿ 

äñáÏÇÝ»ïÇÏÝ»ñ 

Էրիթրոմիցին  2-3 մգ/կգ  

Մոտիլիւմ   

 
ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µáõÅáõÙ 

(²Ù»ñÇÏÛ³Ý ¾Ý¹áëÏáåÇëï íÇñ³µáõÛÅÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ óáõóáõÙÝ»ñÁ) 
 
ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ óáõóí³Í ¿, »ñµ` 

- ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿  
     Ï³Ù 
- ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿, ë³Ï³ÛÝ ÑÇí³Ý¹Á ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ 

íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ (Ï»Ýë³Ï»ñå, ï³ñÇù, ¹»Õáñ³ÛùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
Í³Ëë»ñ) 

     Ï³Ù 
- ³éÏ³ »Ý ¶¾èÐ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ (´³ñ»ïÇ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕ, ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñ, Í³Ýñ 

¿½áý³·Çï) 
     Ï³Ù 
- µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³åí³Í ëïáÍ³Ýáõ Ù»Í ×áÕí³ÍùÇ Ñ»ï 
     Ï³Ù 
- ³éÏ³ »Ý ¶¾èÐ ³ïÇåÇÏ Ýß³ÝÝ»ñÁ (³ëÃÙ³, Ëéåáï Ó³ÛÝ, ËñáÝÇÏ Ñ³½, ó³í 

ÏñÍáëÏñÇ Ñ»ï¨áõÙ, ³ëåÇñ³óÇ³) ¨ Ñ³ëï³ïí³Í ÃÃí³ÛÇÝ é»ýÉÛáõùë 24-Å³ÙÛ³ pH 
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ÙÇçáóáí: 

 
Ð³×³Ë ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ýáõÝ¹áåÉÇÏ³óÇ³Ý Áëï ÜÇëë»ÝÇ (µ³ó »Õ³Ý³Ïáí ¨ É³å³ñáëÏáåÇÏ 
ýáõÝ¹áåÉÇÏ³óÇ³ÛÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ): ´³ó íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ¨ É³å³ñáëÏáåÇÏ 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» 
ÝáõÛÝÝ »Ý, ë³Ï³ÛÝ »ñÏñáñ¹ ¹»åùáõÙ ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³í»ÉÇ Ï³ñ×³ï¨ ¿: ¸»é¨ë 
µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ »Ý »ñ³Ï³ñ³ï¨ 
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý ¨ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý åáï»ÝóÇ³É éÇëÏÁ ¨ 
³é³í»ÉáõÃáõÝ»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï: 



1 

 

ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

 

ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝը - ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ ¨ ÏáÙ³Ý:  

 

ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝը - ÉÛ³ñ¹Ç Ù»Ã³µáÉÇÏ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿: ¸³ ·ÉËáõÕ»ÕÇ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙáí ÁÝÃ³óáÕ ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ÏáÙåÉ»ùë ¿, áñÁ 

³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÇÝï»É»ÏïÇ, Ñո·»Ï³Ý ¨ Ùáïáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí: ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý` ¹»ÕÝáõÏը, Ñ»Ùáռ³·ÇÏ 

³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñը, “ÉÛ³ր¹³ÛÇÝ” Ñáï µ»ñ³ÝÇó: 

 

êáõñ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ- ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß ¿, áñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 

ÉÛ³ñ¹³µçç³ÛÇÝ Ù³ëÇí Ý»Ïñá½Ç Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí ¨ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Í³Ýñ ¨ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí: 

Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ 

ä³ï×³éÝ»ñÁ 

 íÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñª HBV, HCV, HDV, HGV 

 ³ÛÉ íÇñáõëÝ»ñ`  CMV, EBV ¾µßï»ÛÝ-´³ñ íÇñáõë, HSV herpes simplex-zoster, Echo-koksaki,   

Ï³ñÙñáõÏÇ 

 ռÇÏ»ïëÇá½Ý»ñÁ, ÙÇÏáåÉ³½Ù³Ý»ñÁ, ëÝÏ»ñÁ` նպաստում են ÉÛ³ñ¹ում Í³Ýñ Ý»Ïñá½Ý»ñÇ 

զարգացմանը ÙÛáõë ûñ·³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÝ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ýáÝÇ íñ³: úñÇÝ³Ïª Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ 

ËáÉ³Ý·Çï- ÉÛ³ñ¹Ç ³µëó»ë- ë»åïÇó¿ÙÇ³- ëáõñ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

 ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñ, ïáùëÇÝÝ»ñ,  ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ³ÉÏáÑáÉ,- ëáõñ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

 

²ÛÉ å³ï×³éÝ»ñÁª 

è»Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß /ÉÛ³ñ¹Ç ëáõñ ×³ñå³ÛÇÝ ¹ÇëïñáýÇ³ սուր վիրուսային ինֆեկցիայի 

ժամանակ ԱՍԹ օգտագործման պայմաններում/ 

êáõñ È² ³é³í»É³å»ë Ñ³×³Ë å³ï×³éÝ»ñÁª 

1. êáõñ HBV, HEV Ï³ÛÍ³ÏÝ³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ 

2. ÉÛ³ñ¹Ç ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ    

 

øñáÝÇÏ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ ` µÝáñáß ¿ Èò áõß ßñç³ÝÝ»ñÇÝ: Հաճախ զարգանում է 

պորտոëÇëï»Ù³ÛÇÝ ßáõÝÃ³íáñáõÙÝ»ñÇó  Ñ»ïá /åáñïá-Ù»½»Ýï»ñÇÏá-Ï³í³É ³Ý³ëï³Ùá½Ý»ñ/ 

 

ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ /È¾/ 

ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ն - ³ÝóáÕÇÏ  Ý»ÛñáÑá·»Ï³Ý íÇ×³Ï ¿, áñÁ µ³ñ¹³óÝáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ: 

È¾ª /åáñïáëÇëï»Ù³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³, Ñ»å³ïáó»ñ»µñ³É Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß/ ¹³ áõÕեÕáõÙ 

½³ñ·³óáÕ Ù»Ã³µáÉÇÏ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ý»Ûñá-Ñá·»Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ / Ñ³×³Ë ¹³ñÓ»ÉÇ ¿ È² ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ/: 

 

¾ÃÇáÉá·Ç³,  

1. êáõñ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ /½³ñ·³ÝáõÙ ¿ íÇñáõë³ÛÇÝ, ³ÉÏáÑáÏ³ÛÇÝ, 

¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

2. ÈÛ³ñ¹Ç óÇñá½Ç Å³Ù³Ý³Ï ½³ñ·³óáÕ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁª ê²², ասցիտ, ԼԷ ¨ ³ÛÉÝ: 
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3. øñáÝÇÏ åáñïáëÇëï»Ù³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³Ý, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í åáñáալ Ñ³Ù³Ï³ñ·ի 

ßáõÝÃ³íáñáõÙáí:  

 

È¾ å³Ãá·»Ý»½Á 

1. ÈÛ³ñ¹Ç դեզինտոսիկացիայի ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ³ÝÏáõÙ 

2. ²½áï³Ï³Ý ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·ÉËáõÕ»ÕÇ 

íñ³ /Ýñ³Ýù Ý»ñËáõÅáõÙ »Ý åáñï³É ³ñÛ³Ý ÑáëùÇó ·ÉËáõÕ»Õ ÉÛ³ñ¹Ç å³ñ»ÝËÇÙ³ÛÇ 

վնասման հետևանքով Ï³Ù v.portae-v.cavae- ³Ý³ëïáÙá½Ý»ñÇ å³ï×³éáí/ : 

3. È¾- Ï³åí³Í ¿ ïáùëÇÝÝ»ñÇ ³µëáñµóÇ³ÛÇ խանգարման Ñ»ï: îáùëÇÝÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë 

³ÕÇÝ»ñáõÙ µ³Ïï»ñÇ³É ýÉáñ³ÛÇ և ³½áï³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛõáÝÝ»Ç փոխ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 

Ñ»ï¨³Ýùáí: 

4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ïáùëÇÝÝ»ñÁª- ³ÙáÝÛ³Ï, առáÙ³ïÇÏ ³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñ, Ù»ÃÇáÝÇÝ,  Ù»ñÏ³åïáÝÝ»ñ 

/³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ÕÇÝ»ñáõÙ Ù»ÃÇáÝÇÝÇ Ù»Ã³µáÉÇ½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï/, ý»ÝáÉÇ, ÇÝ¹áÉÇ 

³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÁ, µÇá·»Ý ³ÙÇÝÝ»ñÁ, Ï³ñ× ßÕÃ³Ûáí É»Õ³ÃÃáõÝ»ñÁ: 

5. ²ÙáÝÛ³ÏÁ- ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿: ²ÛÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Ù»Ýáõñ»ù, 

ë³Ï³ÛÝ ³é³í»É ß³ïª ³ÕÇÝ»ñáõÙ /³½áï å³ñáõÝ³ÏáÕ ÝÛáõÃ»ñÇó E.coli ¨ Proteus-Ç 

³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí/: ÈÛ³ñ¹ ¿ ³ÝóÝáõÙ v.portae- ÙÇçáóáí: Նորմայում`աÕÇÝ»ñÇó 

աñÛ³Ý հոսք հենց ³é³çÇÝ անգամ ³ÝóÝ»Éáõ ÇëÏ Å³Ù³Ý³Ï, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ÙáÝÛ³ÏÇ ÉñÇí 

Ù»ï³µáÉÇ½ÙÁ Îñ»µëÇ óÇÏÉÇ միջոցով ÙÇ½³ÝÛáõÃÇ ¨ ·Éáõï³ÙÇÝ³ÃÃíÇ ³é³ç³óáõÙáí: ²Û¹ 

å³ï×³éáí  ÝáñÙ³ÛáõÙ ³ñÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ³ÙáÝÛ³ÏÇ ÙÇ³ÛÝ 

Ñ»ïù»ñÁ: 

6. êáõñ È²  Å³Ù³Ý³Ï- ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ ³ÙáÝÛ³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³Ý³É ÙÇ³ÛÝ 

ï³ñ³ÍáõÝ Ý»Ïñá½Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ß³ñùÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë å³ñ»ÝËÇÙ³ÛÇ 80%-Çó ³í»É: 

7. øÈ² Å³Ù³Ý³Ï ³ÙáÝÛ³ÏÁ ³ñÛուÝ ¿ ³ÝóÝáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ åáñïáÏ³í³É 

³Ý³ëïáÙá½Ý»ñáí, áñáÝóáí ÑáëáÕ ³ÙáÝÛ³Ïáí ¨ ³ÛÉ ïáùëÇÝÝ»ñáí Ñ³ñëï³óí³Í »ñաÏ³ÛÇÝ 

³ñÛáõÝÁ ßñç³Ýó»Éáí ÉÛ³ñ¹Á ³ÝóÝáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý Ù»Å ßñç³Ý³éáõÃÛ³ÝÁ: 

8. ºñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý Ù»ç աÙáÝÛ³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ È¾ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï áã ÙÇßï Ï³ 

Ïáññ»ÉÛ³óÇ³, ù³ÝÇ áñª 

o ²ÙáÝÛ³ÏÁ  áõÕ»Õ ¿ ³ÝóÝáõÙ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý Ñ»ï 

o ²ÙáÝÛ³ÏÁ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ¿ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ PH  áõÝ»óáÕ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÇó 

¹»åÇ ³í»ÉÇ ó³Íñ PH –Á, ³ÛëÇÝùÝ ³ÝóÝáõÙ ¿  áõÕ»ÕÇ µçÇçÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Èò 

Å³Ù³Ý³Ï ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÑÇåáÏ³ÉÇ¿ÙÇÏ ³ñï³µçç³ÛÇÝ ³ÉÏ³Éá½: 

 

ÎÉÇÝÇÏ³ 

ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñá·»Ï³Ý ¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí, áñáÝù ÙÇ³íáñí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É 

ËÙµ»ñáí. 

1. ¶Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` վ³Õ Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ýª  

 ß³ñÅáÕ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙ 

 ýÇùëí³Í Ñ³Û³Íù 

 ¹³Ý¹³Õ³ó³Í ¨ Ï³ñ× å³ï³ëË³ÝÝ»ñ Ñ³ñó»ñÇÝ 

 զարանցանք 

 ÏáÙ³ 

 

2. ²ÝÓÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ/ ³í»ÉÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý ÉÛ³ñ¹Ç ùñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¹»åùáõÙ/, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ýª 

 ¿ÛýáñÇÏ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ 

 Ù³ÝÏ³ÙÇï í³ñùáí 
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 ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÁ 

 ·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ùµ 

 

3. ÆÝï»É»ÏïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ³Ù»Ý³í³Õ³Å³Ù ³ñï³Ñ³Ûïáõ 

    ÃÛáõÝÝերից մեկն  է Ó»é³·ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 

 

4. ÊáëùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  

 ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ¹³Ý¹³Õ ¨ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ 

 Ó³ÛÝÁ-ÙáÝáïáÝ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ý¨ñáÉá·Ç³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇß ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª ³ëï»ñÇÏëÇëը `¹áñë³É íÇ×³ÏáõÙ 

Í³É³Í ¹³ëï³ÏÇ Ë÷áÕ ïñ»ÙáñÁ/: ²ëï»ñÇÏëÇëÁ- áãëå»óÇýÇÏ ³Ëï³ÝÇß ¿ ¨ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 

Ý³¨ áõé»ÙÇ³ÛÇ, Í³Ýñ ßÝã³Ï³Ý ¨ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ´³ñÓñ³ó³Í ¿ 

ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ïáÝáõëÁ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÍÍáÕ³Ï³Ý ¨ հափշտակող é»ýÉ»ùëÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ: 

 

î³ñµ»ñ³ÏáõÙ »Ý È¾-ÛÇ  4 ÷áõÉª 

1- ùÝùáïáõÃÛáõÝ /áã ³¹»Ïí³ï í³ñù/ 

2- ëáåáñ /ÙÃ³·Ý³ÍíÇ×³Ï/ª í³ñùÇ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ/ 

3-  ëïáõåáñ /³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÙÃ³·Ý³ÍáõÃÛáõÝ/ 

4-  ÏáÙ³ /ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï ÏáÝï³ÏïÁ ³ÝÑÝ³ñ ¿/ 

 

 

ÈÛ³ñ¹Ç óÇñá½Ç Å³Ù³Ý³Ï ùñáÝÇÏ È¾ ³é³ç³óÝáÕ ¨ Ëáñ³óÝáÕ å³ï×³é³ÛÇÝ ¨ 

å³Ãá·»Ý»ïÇÏ ·áñÍáÝÝ»ñÁ 

 

ä³ï×³éÝ»ñÁ ä³Ãá·»Ý»ïÇÏ  ·áñÍáÝÝ»ñÁ 

 

1. Î»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ¨ ëï³ÙáùëÇ í³ñÇÏá½ 

É³ÛÝ³ó³Í »ñ³ÏÝ»ñÇó Ï³Ù ËáóեñÇó, 

¿ñá½Ç³Ý»ñÇó ³ë³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ 

³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ 

 

 

 

 

 

2. àã é³óÇáÝ³É ëÝáõóÙ³Ý å³ï×³éáí 

ëåÇï³ÏáõóÇ Ñ³í»ÉÛ³É ù³Ý³ÏÇ 

Ý»ñÙáõÍáõÙ ëÝÝ¹Ç Ñ»ï 

 

3. ê»¹³ïÇí, ó³í³½ñÏáÕ ¨ Ñá·»Ù»ï 

¹»Õáñ³ÛùÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ 

 

 

4. ¸Çáõñ»½áÏ³ËÛ³É ³½áï»ÙÇ³, áñÁ 

³é³ç³ÝáõÙ ¿ ¹Çáõñ»զը խթանող 

¹»Õáñ³ÛùÝ»ñիվ áã ³¹»Ïí³ï դոզաների 

օգտագործման Ñ»ï¨³Ýùáí 

 

 

5. ¾Ï½á·»Ý ¨ ¿Ý¹á·»Ý ÇÝý»ÏóÇ³ 

 

1. ²Û¹ ³ñÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÙáÝÛ³ÏÇ ¨ ³ÛÉ 

ïáùëÇÝÝ»ñÇ áõÅ»Õ³ó³Í ³é³ç³óÙ³Ý ÑáõÝù: 

ÐÇåáíáÉ»ÙÇ³Ý, ßáÏÁ, ÑÇåáùëÇ³Ý í³ï³óÝáõÙ »Ý 

ÉÛ³ñ¹Ç, áõÕ»ÕÇ, »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇ³Ý, ÇÝãÁ 

µ»ñáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹áõÙ ÙÇ½³ÝÛáõÃÇ ëÇÝÃ»½Ç ×ÝßÙ³ÝÁ 

¨ ³Û¹ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ÙáÝÛ³ÏÇ ù³Ý³Ïի 

µ³ñÓñ³ցմանը ¿ ³ñÛ³Ý Ù»ç ¨ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ 

 

 

2. êÝÝ¹³ÛÇÝ ëåÇï³ÏáõóÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÑáõÝù 

³ÙáÝÛ³ÏÇ ¨ ³ÛÉ ïáùëÇÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç Ñ³Ù³ñ 

 

 

3. ÂáÕÝáõÙ »Ý ×ÝßáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÕ»ÕÇ ¨ Ýñ³ 

Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ íñ³, ûÅïí³Í »Ý Ñ»å³ïáïáùëÇÏ 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ 

 

4. ²ñ³·³óí³Í ¹Çáõñ»½Á áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ï»Ýë³Ï³Ý 

Ï³ñ¨áñ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 

Çç»óáõÙáí, ÑÇåáíáÉ¿ÙÇ³Ûáí, ÑÇåáK-¿ÙÇ³Ûáí, -

Na-¿ÙÇ³Ûáí, ³ÉÏ³Éá½áí, åñ»é»Ý³É ³½áï¿ÙÇ³Ûáí 

 

 

5. Î³ï³µáÉÇÏ åñáó»ëÝ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙ, ÇÝãÁ 
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5. Ø»Ã³µáÉÇÏ ³ÉÏ³Éá½Á, áñÁ ãÇ 

Ï³ñ·³íáñíáõÙ K åñ»å³ñ³ïÝ»ñի 

Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÙáí 

 

6. öáñÏ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³×³Ë 

½³ñ·³ÝáõÙ »Ý Èò áã ³¹»Ïí³ï µáõÅÙ³Ý 

Ñ»ï¨³Ýùáí 

µ»ñáõÙ ¿ ¿Ý¹á·»Ý ³½áïÇ Ïáõï³ÏÙ³ÝÁ ¨ 

³ÙáÝÛ³ÏÇ ëÇÝÃ»½ÇÝ. ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ³ñï³-

Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÑÇå»ñÃ»ñÙÇ³Ý ¨ 

ÑÇåûùëÇ³Ý áõÅ»Õ³óÝáõÙ »Ý ïáùëÇÏ ¿ý»ÏïÁ 

 

 

5. àãÇáÝ³óí³Í ³ÙáÝÛ³ÏÇ ³ÏïÇí ¹Çýáõ½Ç³ 

Ñ»Ù³ïá¿Ýó»ý³ÉÇïÇÏ µ³ñÛ»ñÇ ÙÇçáí 

 

 

6. ²ÕÇÝ»ñáõÙ ³ÙáÝÛ³ÏÇ ëÇÝÃ»½Ç ¨ ³µëáñµóÇ³ÛÇ 

áõÅ»Õ³óáõÙ, Ù³ñëáÕáõÃÛ³Ý և աղիների 

միկրոֆլորայի Ë³Ý·³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 

 

 

ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ÛÇ ¨ ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÁ 

 

÷áõÉ ¶Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ Øï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ ì³ñùÁ Ü¨ñáÉá·Ç³Ï³Ý 

³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

â³÷³íáñ 

ùÝÏáïáõÃÛáõÝ Ï³Ù 

³ÝùÝáõÃÛáõÝ ·Çß»ñÁ 

 

 

 

ä³ÃáÉá·ÇÏ 

ùÝÏáïáõÃÛáõÝ 

/É»Ã³ñ·Ç³/ 

 

 

 

¶Çï³ÏóáõÃÛ³Ý 

ÙÃ³·ÝáõÙ, 

ëïáõåáñ, 

½³ñÃÝáõÙ ¿ ¹Åí³ñ 

 

 

²Ý·Çï³ÏÇó 

íÇ×³ÏÝ»ñ 

ØïùáõÙ Ñ³ßí»ÉÇë 

³ÝÝß³Ý ëË³ÉÝ»ñ, 

³Ýáõß³¹ñáõÃÛáõÝ 

Ùï³íáñ åñáó»ëÇ 

¹³Ý¹³ÕáõÙ 

 

 

Ä³Ù³Ý³ÏÇ ³éáõÙáí 

¹»½ûñÇ»Ýï³óÇ³, 

ÏáåÇï ëË³ÉÝ»ñ 

Ñ³ßí»ÉÇë, é»Ãñá·ñ³¹ 

³ÙÝ»½Ç³ 

 

î³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç 

³å³Ï³ÛáõÝ áñáßáõÙ, 

³ÙÝ»½Ç³ 

 

 

 

´³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ 

 

¾ÛýáñÇ³ Ï³Ù 

¹»åñ»ëÇ³, 

·ñ·é³Ï³ÝáõÃ³Ý 

µ³ñÓñ³óáõÙ 

 

 

 

àã³¹»Ïí³ï í³ñù, 

·»ñ·ñ·é³Ï³Ýáõ-

ÃÛáõÝ, ³å³ÃÇ³ 

 

 

ä³ñ³ÝáÇ¹ 

½³ñ³Ýó³Ýù, 

¹»ÉÇñÇÛ 

 

 

 

 

´³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ 

Ø³Ýñ ïñ»Ùáñ, Ñëï³Ï 

ß³ñÅáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë, 

·ñ»ÉÇë Ïááñ¹ÇÝ³óÇ³ÛÇ 

Ë³Ý·³ñáõÙ, ¾¾¶-Ç íñ³ª 

éÇÃÙÇ ¹³Ý¹³ÕáõÙ, ³Ù-

åÉÇïáõ¹³ÛÇ µ³ñÓñ³óáõÙ 

 

Ê÷áÕ ïñ»Ùáñ ËáëùÇ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ³ñ³ÏëÇ³, 

ÑÇå»ñé»ýÉ»ÏëÇ³ 

 

 

ÐÇå»ñé»ýÉ»ÏëÇ³, 

åÇñ³ÙÇ¹³ÛÇÝ ³Ëï³ÝÇß-

Ý»ñ /´³µÇÝëÏáõ ³Ëï³ÝÇß 

ÏÉáÝáõëÝ»ñ, éÇ·Ç¹áõÃÛáõÝ/, 

³ÝÏ³å Ëáëù 

 

ÆÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ 

ß³ñÍáõÙÝ»ñÁ ¨ ó³í³ÛÇÝ 

·ñ·ÇéÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å 

å³ï³ëË³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 

å³Ñå³Ýí»É: ¾¾¶-Ç íñ³ª 

éÇÃÙÇ ¹³Ý¹³ÕáõÙ, ³Ù-

åÉÇïáõ¹³ÛÇ ÷áùñ³óáõÙ Èò 

Ëáñ³óÙ³Ý ½áõ·³Ñ»é 

 

²ËïáñáßáõÙÁ- հեշտանում է, »Ã» Ñ³ÛïÝÇ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ ¨ Ýå³ëïáÕ 

·áñÍáÝÝ»ñÁ  /³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ/ 

 ¾¾¶ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /µ³ñÓñ ³ÙåÉÇïáõ¹³ÛÇÝ –éÇÃÙÇó, ÙÇÝã¨ -³ÙåÉÇïáõ¹³Ý/  

 ÝÛ³ñ¹³Ñá·»Ï³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñ 

 µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñ: 
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ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ 

êáõñ È¾ª ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÝÝ»ñÇ å³ï×³éáíª 

 Ù»Í ù³Ý³ÏÇ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ïáñáõëïáí ¨ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ ¹Çëµ³É³Ýëáí /³ÏïÇí ¹Çáõñ»½, 

Í³í³ÉáõÝå³ñ³ó»ÝÃ»½, ¹Ç³ñ»³, ÷ëËáõÙ/,  

 ê²²,  

 íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ /³Û¹ ÃíáõÙª TIPS/  

 ³ÉÏáÑáÉÇ, áñáß ïáùëÇÝÝ»ñÇ /ûåÇ³ïÝ»ñ/, µ³ñµÇïáõñ³ïÝ»ñ, ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ,  

 ëÝÝ¹³ÛÇÝ ëåÇï³ÛÇÝ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý, ÷áËÏ³åáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: 

 

øñáÝÇÏ È¾-  

ëáíáñ³µ³ñ Ï³åí³Í ¿ åáñïալ համակարգում զարգացած կամ իրականացված 

ßáõÝÃ³íáñÙ³Ý Ñ»ï: 

ÎÉÇÝÇÏ³-  

ԼԷ ժամանակ լÛ³ñ¹Ç ýáõÝÏóÇáÝ³É íÇ×³ÏÁ /ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ/ 

·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï Ñ»ï¨Û³É ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇª 

 ¹»ÕÝáõÏի աստիճանի /բիլիրուբինի` ուղղ/անուղղ/ 

 ³ÉµáõÙÇÝÝÝ»ñÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï 

 åñáÃñáÙµÇÝÝ Çç»óáõÙ, áñÁ ãÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ Ïáñ»ÏóÇ³ÛÇ íÇï³ÙÇÝ K Ý»ñÙáõÍáõÙáí: 

 INR – բարձրացում 1.2-ից 

 ³ëóÇï 

 ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ 

 

²ËïáñáßáõÙÁª ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ÑÇÙÝí»Éáí Ñ»ï¨Û³É ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ª 

 Արյան կազմի ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ- ã³÷³íáñ ÝáñÙáóÇï³ñ, ÝáրÙáùñáÙ ³Ý»ÙÇ³, ê²² 

Å³Ù³Ý³Ï` ÑÇåáùñáÙ ³Ý»ÙÇ³, É»ÛÏá-ïñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³ /ÑÇå»ñëåÉ»ÝÇ½ÙÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ 

Å³Ù³Ý³Ï/ 

 µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñª ßÇ×áõÏ³ÛÇÝ µÇÉÇéáõµÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, -·ÉáµáõÉÇÝÇ, 

ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ýáëýáï³½³ÛÇ, ïñ³Ýë³ÙÇÝ³½Ý»ñÇ- µ³ñÓñ³óáõÙ, ³ÉµáõÙÇÝÝ»ñÇ - Çç»óáõÙ 

 àõՁ³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ /ÉÛ³ñ¹Ç ÑÛáõëí³ÍùÇ ¿Ëá·»ÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ, ù³áïÇÏ 

¹³ë³íáñí³Í ³ÏáõëïÇÏ åÇÝ¹ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ/ 

 é³¹ÇáÇ½áïáå ëÏ³Ý³íáñáõÙ /ÉÛ³ñ¹áõÙ Ç½áïáåÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Çç»óáõÙ ¨ Ýñ³Ýó áã 

é»·áõÉÛ³ñ ÏÉ³ÝáõÙÁ ÷³ÛÍ³ËÇ ¨ áëÏñ³ÍáõÍÇ ÏáÕÙÇó/ 

 É³å³ñáëÏáåÇ³ /óÇñáïÇÏ ÉÛ³ñ¹Ç ³ÝÙÇç³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ/, ÉÛ³ñ¹Ç µÇáåëÇ³Ûáí 

 ÉÛ³ñ¹Ç åáõÝÏóÇáÝ µÇáåëÇ³ 

 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁª 

 Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ¨ ëï³ÙáùëÇ í³ñÇÏá½ - É³ÛÝ³ó³Í »ñ³ÏÝ»ñÇó  ê²² 

 ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¨ åáñïալ համակարգի ախտահարումով պայմանավորված ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ 

 ëåáÝï³Ý µ³Ïï»ñÇ³É å»ñÇïáÝÇï 

 

ÈÛ³ñ¹³ÛÇÝ ÏáÙ³- ÉÛ³ñ¹Ç Í³Ýñ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ç 

·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙáí: 

È¾ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ¿ ¨ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿  È² µáÉáñ ÷áõÉ»ñÁ, áñáÝó Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ý 

Ý»ÛñáÑá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñ: ¶Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÃ³·Ý³Í ¿ /µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿/  È¾ áã µáÉáñ 

¹»åù»ñáõÙ: È¾ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É ëáõñ ¨ ùñáÝÇÏ È¾: 

 

¾Ý¹á·»Ý ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ÏáÙ³- ÉÛ³ñ¹Ç ëáõñ ¹ÇëïñáýÇ³ 
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¾Ï½á·»Ý ÏáÙ³  /åáñïáÏ³í³É, ßáõÝÃ³ÛÇÝ, Ï»ÕÍ, »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ/ 

- ë³ È¾ ï»ñÙÇÝ³É ÷áõÉÝ ¿, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ åáñï-Ï³í³É ßáõÝï³íáñÙ³Ý 

·áñÍáÝÁ, áõÝÇ ³í»É µ³ñ»Ýå³ëï »Éù ¨ Ñ³×³Ë ùñáÝÇÏ é»óÇ¹ÇíáÕ ÁÝÃ³óù: ÞáõÝï»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É 

ëåáÝï³Ý /ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ½³ñ·³ó³Í/, Ý»ñ-³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ï³Ù íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 

ßáõÝï³íáñáõÙÇó Ñ»ïá åáñï³É ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

 

Ê³éÁ ÏáÙ³- ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÏáÉÉ³ï»ñ³É ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ ³ÝóáÕ Èò 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ÉÛ³ñ¹Ç å³ñ»ÝËÇÙ³ÛÇ Ý»Ïñá½Ç ¹»åùáõÙ: 

 

ÈÛ³ñ¹Ç ùñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛան µáõÅáõÙÁ 

HBV Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³éÏ³ »Ý íÇñáõëÇ é»åÉÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉÇ ÝÇß»ñÁ  (HbeAg, Ig ¹³ëÇ 

Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ HbeAg Ñ³Ý¹áå ¸ÜÂ-åáÉÇÙ»ñ³½³) óáõóí³Í »Ý Ñ³Ï³íÇñáõë³ÛÇÝ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñ 

¨ ÇÙáõÝáÙá¹áõÉÛ³ïáñáñ: 

Ð³Ï³íÇñáõë³ÛÇÝ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÁª- ×ÝßáõÙ »Ý íÇñáõëÝ»ñÇ é»åÉÇÏ³óÇ³Ý:  

 

ìÇñáõëÇ ¿ÉÇÙÇÝ³óÇ³ÛÇ /Ñ»é³óÙ³Ý/ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª HB íÇñáõë 

å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»å³ïÇïÝ»ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙÁ  ÉÇÙýáñÇ¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µçÇçÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: êñ³Ýáí 

µ³ó³ïñíáõÙ ¿ óÇïáÉÇ½Ç ½³ñ·³óáõÙÁ  ÇÙáõÝáëïÇÙáõÉÛ³ïáñÝ»ñáí µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ì»ñçÇÝÝ»ñÇ 

Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ óáõóÙáõÝù ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙª 

- åñáó»ëÇ ó³Íñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

- T ëáõåñ»ëáñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙÁ 

- é»åÉÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ·ïÝíáÕ  ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ ¨ ÉÛ³ñ¹Ç ÑÛáõëí³ÍùáõÙ HB íÇñáõëÇ 

ÝÇß»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: 

¶ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáëÃ»ñáÇ¹Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÇÙáõÝáëáõåñ»ëáñÝ»ñÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ³áõïáÇÙáõÝ Ñ»å³ïÇïÇ 

¹»åùáõÙ: 

 

 øñáÝÇÏ È¾ µáõÅáõÙÁ 

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áõÕÕí³Í ¿ ³ñÛ³Ý ¨ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ïáùëÇÏ Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñÇ Çç»óÙ³ÝÁ: 

ì»ñçÇÝÝ»ñë ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÕÇÝ»ñáõÙ ëåÇï³ÏáõóÇ ¨ ³½áï å³ñáõÝ³ÏáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ 

ù³Ûù³ÛÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ²Û¹ ù³Ûù³ÛÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñÁ Çñ³·áñÍáõÙ »Ý áõñ»³½³³ñï³¹ñáÕ 

µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ /¿Ýï»ñáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ, ÏÉáëïñÇ¹Ç³Ý»ñÁ, ÏÉ»µëÇ»É³Ý»ñÁ/: ²Û¹ ïáùëÇÝÝ»ñÇ 

³ñï³¹ñáõÃÛõáÝÁ ÁÝÏ×»Éáõ Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁª 

 ëåÇï³ÏáõóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ 

 ÉáõÍáÕ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ 

 É³Ïï³Éá½³ÛÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ /¹áõù³É³Ï, åáñïáÉ³Ï,ÝáñÙ³½»/ 

 Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ûñ³É ÁÝ¹áõÝáõÙ 

È¾ Å³Ù³Ý³Ï ëÝÝ¹Çó ÉñÇí µ³ó³éíáõÙ ¿ ëåÇï³ÏáõóÁ ¨ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ, íÇ×³ÏÁ 

É³í³Ý³ÉáõÝ ½áõ·³Ñ»é, ³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý ¹Ç»ï³ÛÇ Ù»ç /10-20· ëåÇï.ûñÁ/, ë³Ï³ÛÝ Ù³ùëÇÙ³É ûñí³ 

ù³Ý³ÏÁ ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ 60· ³í»É: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ ÉñÇí Ù³ùñáõÙ, Ù³Ý³í³Ý¹ 

³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá /ÏñÏÝ³ÏÇ Ù³ùñáÕ Ñá·Ý³Ý»ñ ÑÇå»ñïáÝÇÏ ÉáõÍáõÛÃáí/: ÊÙ»Éáõ Ó¨áí 

Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ É³Ïï³Éá½³ 15-30ÙÉ ³é³íáïÛ³Ý 5-15 ÙÉ ó»ñ»ÏÁ ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÙÇÝã¨ ÏÓ¨³íáñíÇ 

ûñÁ 2-3 ³Ý·³Ù ‘’÷³÷áõÏ ÏÕ³Ýù”:  

ÈáõÍáÕ³Ï³Ý ³Õ¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  É³Ïï³Éá½³Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÃÃí³óÙ³ÝÁ, PH-Ç Çç»óÙ³ÝÁ, ÷áËáõÙ ¿ ³ÕÇù³ÛÇÝ ýÉáñ³ÛÇ µÝáõÛÃÁ, ³í»É³óÝ»Éáí 

³½áï ã³ñï³¹ñáÕ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÃÇíÁ ¨ Çç»óÝáõÙ ¿ ³ÙÇ³ÏÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ³ÕÇÝ»ñáõÙ, 

Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ý»ñÍÍáõÙÁ:  
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È¾ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ¨ é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ûñ³É 

Ý³¨ Ý»áÙÇóÇÝÇ ëáõÉý³ï, , Ï³Ý³ÙÇóÇÝÇ ÙáÝáëáõÉý³ï ûñÁ 2 ³Ý·³Ù, Ï³Ù Ù»ïñáÝÇ¹³½áÉ 

/»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ½·áõßáõÃÛ³Ùµ/: 

È³ÏïáõÉ³½³Ý ùñáÝÇÏ  È¾ Å³Ù³Ý³Ï Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ýß³Ý³Ï»É »ñÏ³ñ³ï¨ /³ÙÇëÝ»ñ, 

ÝáõÛÝÇëÏ ï³ñÇÝ»ñ/, ÇëÏ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ 5 ûñáí:  

²ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý ÷áñÏ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

È¾ Ëáñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨ íÇ×³ÏÁ ÏïñáõÏ í³ï³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ –  ÇÝýáõ½ÇáÝ Ã»ñ³åÇ³ 

 5-10% ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ ÉáõÍáõÛÃ 

  Sol Arginini  

 KCl/Nacl 

 ³ÉµáõÙÇÝ 5-10%  

  vit K  Ca, P, Mg   

 

 

           ………………………….. 

 

ÈÛ³ñ¹Ç óÇñá½ /Èò/ 

 

Բնորոշումը` ÈÛ³ñ¹Ç óÇñá½ը -  ¹Çýáõ½ ï³ñ³ÍáõÝ հիվանդություն է, áñÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ 

ýÇµñá½ ÑÛáõëí³ÍùÇ ·»ñ³×áí, é»·»Ý»ñ³ïáñ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙáí ¨ ÉÛ³ñ¹Ç 

³ñËÇï»ÏïáÝÇÏ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙáí: ÈՑ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹³µçç³ÛÇÝ Ý»Ïñá½Ç Ñ»ï¨³Ýù: 

 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁª 

1.   Ըստ ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý պատկերի` 3 ïÇåիª ÙÇÏñá- Ù³Ïñá Ýá¹áõÉÛ³ñ ¨ Ë³éÁ 

2.   Ըստ ¿ÃÇáÉá·Ç³յի` 

 ՎÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñ (HBV+ HDV,HCV,HGV) 

 Մ»Ã³µáÉÇÏ հիվանդություններ` Ñ»ÙáùñáÙ³ïá½, ìÇÉëáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý,  

-³ÝïÇïñÇåëÇÝÇ ¹»ýÇóÇï, IV- ïÇåÇ ·ÉÇÏá·»Ýá½, ·³É³Ïïá½¿ÙÇ³, µÝ³ÍÇÝ ÃÇñá½ÇÝá½  

 Լյարդի ԱáõïáÇÙáõÝ հիվանդություն /Աուտոիմուն Ñ»å³ïÇï, Աուտոիմուն սկլերոզացնող 

խոլանգիտ/ 

 Դ»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ/ïáùëÇÏ Ñ»å³ïÇï 

 ԿñÇåïá·»Ý óÇñá½ 

Այլ պատճառները` 

- ԵñÏ³ñ³ï¨ ËáÉ»ëï³½`  /Ý»ñ- ³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ/  

- ԼÛ³ñ¹³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñÇ ûµëïñáõÏóÇ³` /´³¹-øÇ³ñÇÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, ÏáÝëïñÇÏïÇí   

                                                                                                              å»ñÇÏ³ñ¹Çï/ 

- ԱÉÏáÑáÉ 

 

3. Ըëï ÁÝÃ³óùÇ - ÏáÙå»Ýë³óí³Í, ¹»ÏáÙå»Ýë³óí³Í: 

 

ÈÛ³ñ¹Ç óÇñá½ի Í³ÝñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï Child-Pugh-ի սանդղակի   
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C Child-Pugh-ի սանդղակ  

òáõó³ÝÇßÁ Î³ñ·Á 

A B C 

´ÇÉÇéáõµÇÝÁ ßÇãáõÏáõÙ 

Ù·/¹É 

 

²ÉµáõÙÇÝÁ 

ßÇãáõÏáõÙ 

·/¹É 

 

²ëóÇï 

 

Ü¨ñáÉá·Ç³Ï³Ý 

Ë³ËïáõÙÝ»ñ 

 

êÝáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÁ 

 

2,0-Çó ó³Íñ 

 

 

 

3,5-Çó µ³ñÓñ 

 

 

ãÏ³ 

 

 

ãÏ³Ý 

 

É³í 

 

2,0-3,0 

 

 

 

3,0-3,5 

 

 

Ñ»ßï ÑëÏíáõÙ ¿ 

 

 

ÙÇÝÇÙ³É 

 

É³í 

 

3,0-Çó µ³ñÓñ 

 

 

 

3,0-Çó ó³Íñ 

 

 

¹Åí³ñ ¿ ÑëÏíáõÙ 

 

 

ÏáÙ³ 

 

í³ï 

 
Կլինիկա 

Ախտանիշներ,որոնք  պայմանավորված են` 

I. լյարդաբջջային  դիսֆունկցիայով   

II. պորտալ հիպերտենզիայով  

 

I. Լյարդաբջջային դիսֆունկցիայով պայմանավորված ախտանիշներ 

1) Հեմոռագիկ համախտանիշ` արունահոսություն, կապտուկ/ պետեխիա/ էպիստաքսիս 

2) Դեղնուկ՝  բիլիռուբինը ( 2–3 mg/dL ≥  կամ 30 mmol/L), մեզի գույնի հնարավոր մգացում 

5 տարեկնից բարձր տարիքի երեխաների մոտ դեղնուկը կարող է բացակայել 
3) Հեպատոմեգալիա, հետագայում չափսերի փոքրացում 

4) Լյարդային տելեանգիոանգիոէկտազիաներ (estradiol↑↑) 

5) Պալմար էրիթեմա (estrogen↑↑)  

6) Գինեկոմաստիա (estradiol↑↑)  /արական սեռի մոտ կրծքագեղձի մեծացում/ 

7) Լյարդային հոտ → dimethyl sulfide 

 

    II .       Պորտալ հիպերտենզիայով պայմանավորված ախտանիշներ 

1) Սպլենոմեգալիա, հիպերսպլենիզմ /ոսկրածուծի բոլոր ծիլերի սպլենոգեն 

արգելակում`լեյկոպենիա, տրոմբոցիտոպենիա, անեմիա/ 

2) Ենթամաշկային երակային ցանցի արտահատվածություն կրծքավանդակի  և որովայնի 

առաջնային պատին 

3) Կերակրափողի /ստամոքսի / երակների վարիկոզ լայնացում,  հետագայում`պորտալ 

գաստրոպաթիա  

4) Հազվադեպ` caput meduzae, Cruveilhier-Baumgarten աղմուկ՝էպիգաստրալ շրջանում  

 

Լյարդի ցիռոզի  բարդությունները 

1) Կերակրափողի/ստամոքսի  վարիկոզ երակներից սուր/կրկնվող արյունահոսության 

դրվագներ   

2) Սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտ  
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3) Հեպատոռենալ համախտանիշ 

4) Լյարդային էնցեֆալոպաթիա 

 

ԲáõÅման սկզբունքները` 

 

Ð»Ùáé³·ÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ¨ ëï³ÙáùëÇ í³ñÇÏá½-É³ÛÝ³ó³Í 

»ñ³ÏÝ»ñÇó ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý, ³ëóÇïÇ ¹»åùáõÙ óáõóí³Í »Ýª ն/ե ինֆուզիա, ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÁª 

գլյուկողա, åÉ³½Ù³, 10 - 20% ³ÉµáõÙÇÝ, ¿É»ÏïÇáÉÇïÝ»ñÇ շտկում, ¿ñÇÃñáóÇïáñ ½³Ý·í³Í:  

²ëóÇï- ³ÕÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ 1-2·/ûñ; սåÇï³Ïուցը- ÙÇÝã¨ 1·/Ï·: Կ³ÛáõÝ /é»ýñ³Ïï»ñ/ 

³ëóÇïÇ Å³Ù³Ý³Ïª ³µ¹áÙÇÝ³É å³ñ³ó»Ýï»½ + ³ÉµáõÙÇÝ Ý/», åÉ³½Ù³: 

 

ØÇ½³ÙáõÕÝ»ñ- ¹Çëï³É ¹Çáõñ»ïÇÏÝ»ñ /Ï³ÉÇáõÙ å³Ñå³ÝáÕ/` ³É¹áëï»ñáÝÇ 

³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñÁ /í»ñáßåÇñáÝ, ³É¹³ÏïáÝ, ëåÇñáÝáÉ³ÏïáÝ/: Üñ³Ýó ½áõ·³ÏóáõÙ »Ý Ý³ïñÇáõÙ 

áõñ»ïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï /É³½Çùë, ýáõñáë»ÙÇ¹/ ¨ K å³ñáõÝ³ÏáÕ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï: 

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï` ÂÐÐ  ßïÏõáÙ:  

 

´³ó³éíáõÙ »Ýª  

 ïñ³ÝÏíÇÉÇ½³ïáñÝ»ñ 

 ùÝ³µ»ñ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÁ  

ê³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ:  

Èò áã ³ÏïÇí ü³½³ÛÇ ÏáÙå»Ýë³ïáñ ÷áõÉáõÙ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ óáõóí³Í ã¿: 

 

MELD/ Model for End-Stage Liver Disease 

MELD = 3.78×ln[serum bilirubin (mg/dL)] + 11.2×ln[INR] + 9.57×ln[serum creatinine (mg/dL)] 

+ 6.43 

Վերծանում  է հիվանդի 3 ամսվա  մահացությունը 

·40 կամ ավելի — 71.3% մահացություն  

·30–39 — 52.6% մահացություն  

·20–29 — 19.6% մահացություն  

·10–19 — 6.0% մահացություն  

·<9 — 1.9% մահացություն  
 

äáñï³É ÑÇå»րÃ»Ý½Ç³` 

äորտալ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ ¿, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í հիմնականում 

Ý»ñլյարդային ¨ ³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ åáñï³É ³ÝáÃÝ»ñÇ ûµëïñ³ÏóÇ³Ûáí: 

 

¾ÃÇáÉá·Ç³, ³Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ äÐ Å³Ù³Ý³Ï å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý 2 

å³ï×³éÝ»ñáíª 

1. åáñï³É ³ñÛ³Ý ÑáëùÇ Ù»Í³óáõÙáí 

2. åáñï³É ³ÝáÃÝ»ñÇ Ù»Í³ó³Í é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ 

 

äÐ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëí³Í »Ý ÏáÉÉ³ï»ñ³É 

³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÇó: 

àñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛուն ունեցող ÏáÉÉ³ï»ñ³ÉÝ»ñÁª 
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³/ ëï³ÙáùëÇ Ñ³ï³ÏÇ ¨ Ï»ñաÏñ³÷áÕÇ ëïáñÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ ß»ñïáõÙ 

½³ñ·³óáÕ í³ñÇÏá½Á å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ åáñï³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç v.v.gastricae ¨ Ï³í³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  

v.diaphragmatis, v.azygos minor ÙÇç¨ ·áñÍáÕ ³Ý³ëï³Ùá½Ý»ñáí 

·/ ÏáÉÉ³ï»ñ³É Ñáëù v.v.periumbilicalis - Ý»ñÇ ÙÇçáí 

¹/ åáñï³É ³ñÛ³Ý Ñáëù ³ÝÙÇç³å»ë ¹»åÇ v.Lienalis 

µ/  åáñï³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç v.hemorrhoidalis superios ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ³Ý³ëï³Ùá½ Ï³í³É 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç v.hemorrhoidalis media et interios, ÇÝãÁ µ»ñáõÙ ¿ é»Ïï³É í³ñÇÏá½Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÁ  

ºñÏ³ñ³ï¨ äÐ, ³é³ç³óÝ»Éáí ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ, 

Ýå³ëïáõÙ ¿ ·³ëïñáÛ»ÛáõÝá ÏáÉոå³ÃÇ³յի ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

 

 ÎÉÇÝÇÏ³ 

1. È³ÛÝ³ó³Í »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ »ñաÏÝ»ñի տեսանելի ցանց ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ ¨ áñáí³ÛÝÇ 

³é³çÝ³ÛÇÝ å³ïÇ ßñç³ÝáõÙ /հազվադեպ` caput medusa/ 

2. êåÉ»Ý³Ù»·³ÉÇ³- Ï³ñ¨áñ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿. ÉÛ³ñ¹Ç ã³÷ë»ñÇ Ù»Í³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í 

ã¿ í»ñçÇÝÇë ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ»ï:  

3. Հեպատոմեգալիա`սկզբնական շրջանում արտահայտված/չափավոր մեծացում, 

տերմինալ փուլում`փոքրացում /կարող է չշոշափվել/: ÈÛ³ñ¹Ç åÇÝ¹, Ï³ñÍñ 

ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý íÏ³ÛáõÙ ¿ óÇñá½Ç Ù³ëÇÝ /ներլյարդային բլոկադա/, ¿É³ëïÇÏ, ÷³÷áõÏÁª Ç 

ß³Ñ ³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ µÉáÏÇ: 

4. Î»ñ³Ïñ³÷áÕÇ »ñ³ÏÝ»ñÇ í³ñÇÏá½ É³ÛÝ³óáõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëïáñÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ/¨ 

ëï³ÙáùëÇ Ï³ñ¹Ç³É Ù³ëÇ: 

5. ÐÇå»ñëåÉ»ÝÇ½Ù/ անեմիա, լեյկոպենիա, տրոմբոցիտոպենիա/ 

 

 ´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁª 

1. ³ëóÇï 

2. ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ ê²î í»ñÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ í³ñÇÏá½ É³ÛÝ³ó³Í »ñ³ÏÝ»ñÇó; 

 

äÐ ³ñï³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ բլոկադայի å³ïã³éÝ»ñÁª 

1. ՕÙý³ÉÇï /պáñïÇ ÇÝý»ÏóÇ³ /  

2. v.porta-ÛÇ, Ï³Ù åáñï³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÉ »ñ³ÏÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ïÝ»ñ (դռներակի ձախ 

–ճյուղի նեղացում,  v.mes.superioռ, inf թերի զարգացում, այլ) 

3. v.lienalis-Ç ïñáÙµá½ Ï³Ù օբստրուկցիա 

 

äÐ Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ բլոկադայի å³ïճ³éÝ»ñÁª 

1. ÉÛ³ñ¹Ç µÝ³ÍÇÝ ýÇµñá½ 

2. ÉÛ³ñ¹Ç óÇñá½ 

3. ³é³çÝ³ÛÇÝ µÇÉÇ³ñ óÇñá½ 

4. ë³ñÏáÇ¹á½ 

5. ïáùëÇÝÝ»ñի ազդեցությունըª ÙÏÝ¹»Õ, åÕÇÝÓ և այլն 

 

  äÐ »ÝÃ³ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ բլոկադայի å³ï×³éÝ»ñÁª 

1. v.cava inf. `ïñáÙµá½ Ï³Ù օբստրուկցիա  

2. ÏáÝëïñÇÏïÇí å»ñÇÏ³ñ¹Çï 
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äáñï³É »ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁª 

1. ¸áåÉ»ñ³ÛÇÝ àôՁՀ /ûåïÇÙ³É áãÇÝí³½Çí Ù»Ãá¹ ¿, ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë գնահատել åáñïալ 

համակարգում զարգացած ßáõÝÃ»ñÁ, ³ñÛ³Ý ÑáëùÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ³ÛÝï»Õ: 

2. Համակարգային տáÙá·ñ³ýÇ³ /շերտագրում/ անգիոգրաֆիայով 

3. Ø³·ÝÇë³-Ռ»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ տáÙá·ñ³ýÇ³ 

4. êåÉ»Ýá-Մ»½»Ýï»ñÇալ åáñïá·ñ³ýÇ³ 

ՊՀ եÉùÁ áñáßíáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç ýáõÝÏóÇ³ÛÇ խանգարման աստիճանով, áñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï 

Child-Pugh-Ç ë³Ý¹Õ³ÏÇ: 

äÐ բáõÅáõÙÁ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁª ստամոքսաղիքային ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛան /Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ¨/կամ 

ëï³ÙáùëÇ í³ñÇÏá½ É³ÛÝ³ó³ծ »ñ³ÏÝ»ñÇó/ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙն áõ բուժումն է: 

Î»ñ³Ïñ³÷áÕÇ/ստամոքսի  վ³ñÇÏá½ É³ÛÝ³ó³Í »ñ³ÏÝ»ñÇց ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛան ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ 

µáõÅումը`  

1.Վ³ñÇÏá½ »ñ³ÏÝ»ñÇ ¿Ý¹áëÏáåÇÏ ÉÇ·³վորում կամ ëÏÉ»ñá½³íáñáõÙ: 

2. ՊáñïáëÇëï»Ù³ÛÇÝ ßáõÝÃ³íáñáõÙ - ëåÉ»Ýáé»Ý³É շունթ կամ ïñ³ÝëÛáõ·áõÉÛ³ñ Ý»ñÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ 

åáñïáëÇëÃ»Ù³ÛÇÝ ßուÝÃ (TIPS) 

Պáñï³É համակարգի մագիստրալ անոթների ×ÝßÙ³Ý Çç»óÙ³Ý և ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛան 

Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñíáõÙ է նաև Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ »ñ³ÏÝ»ñÇ կ³ÝË³ñ·»ÉÇã 

/պրեվենտիվ/ ëÏÉ»ñáÃ»ñ³åÇ³ / ըստ ցուցումների/: 

 

êáõñ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý վարումըª  

1. ì³½á³ÏïÇí դեղորայքներ` ն/ե / Octreotid, Sandostratin/ 

2. PPI /կոնտրոլոկ, օմեպրազոլ, էսօմեպրազոլ, այլ/, ÐÇëï³ÙÇÝÇ H2 é»ó»åïáñÇ 

µÉáÏ³ïáñÝ»ñ /Կվամատել/, ն/ե  

3. Ý/» ÇÝýáõ½Ç³ /ýÇ½. ÉáõÍáõÛÃ, èÇÝ·»ñÇ ÉáõÍáõÛÃ, ·ÉÛáõÏá½³/ 

4. -µÉáÏ³ïáñÝ»ñ` ն/ե  

5. Դյուֆալակ` per os և մաքրող հոգնաներ 

6. Ð³½í³¹»åª Blakemore-Ç ½áÝ¹áí Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ ï³ÙåáÝ³¹³ 

 

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ԼՅԱՐԴԻ  ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆ   ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

Լյարդի աուտոիմուն  հիվանդությունները երեխաների շրջանում  (ԼԱԻՀ) 

 Աուտոիմուն հեպատիտ (ԱԻՀ) `  լյարդի  պարենքիմայի  բորբոքում  

 Աուտոիմուն սկլերոզացնող խոլանգիտ (ԱՍԽ) ` բիլիար տրակտի վնասում`  

           խաչման  համախտանիշ  (ԱԻՀ  + ԱՍԽ) 

 ԼԱԻՀ  դրսևորումները  տարափոխվում  են`  լյարդի ֆուլմինանտ 

անբավարարությունից  մինչև  լյարդի ցիռոզ  

  Ախտորոշումը հիմնված է լաբորատոր և հիստոլոգիական տվյալների վրա  

 

Աուտոիմուն հեպատիտը երեխաների մոտ 

Լյարդի անհայտ էթիոլոգիայի քրոնիկ պրոգրեսիվող բորբոքային հիվանդություն է  

վիրուսային և մետաբոլիկ հիվանդությունների բացառման պայմաններում (վիրուսային 

հեպատիտ, Վիլսոնի հիվանդություն, հեմոքրոմատոզ,α1- անտիտրիպսինի դեֆիցիտ, 

տոքսիկ հեպատիտ) 

 

Բնութագրվում է. 

   Հյուսվածքաբանական առումով.   պերիպորտալ կամ լոբուլյար 

նեկրոզների զարգացումով  

   Բիոքիմիական տվյալների առումով.   տրանսամինազների  մակարդակի 

բարձրացումով  (ԱԼՏ/ԱՍՏ)  

    Սերոլոգիկան փոփոխ.առումով.    
 հիպեր Ig G ;  

 γ- գլոբուլինեմիա  

 սպեցիֆիկ աուտոհակամարմինների բարձր տիտրով  

                                              

էպիդեմիոլոգիա` ախտորոշվում է` 

 մեծամասամբ  մինչև  18  տարեկանը.  

 75% - աղջիկներ ի մոտ  (Ա/Տ հարաբերությունը -  3.6:1).  

 հիվանդացության պիկը` մինչև պուբերտատ տարիքը  
   

Հիվանդացությունը եվրոպական պոպուլյացիայում   0.1-1.9 /100 000 /տարեկան   
      

ԱԻՀ հանդիպելիության հաճախականությյունը լյարդի քրոնիկ հիվանդությունների 

շրջանում 

Մեծահասակների մոտ –  



 Եվրոպական երկրներում - 11.6-16.9/100 000 

  ԱՄՆ-ում - 11-23% (Wolf DC, 2006) 

  Ճապոնիայում - 0.08-0.015 /100000  

Երեխաների մոտ - Ռուսաստանում ~ 2%  
 

 ԱԻՀ-ի ընթացքի առանձնահատկությունները երեխաներ շրջանում`  

 Սուր հեպատիտի մանիֆեստացիան  - 25- 40% հիվանդների մոտ  

 Հաճախ անսիմպտոմ ընթացք (կրիպտոգեն  ցիռոզ)  լյարդի ախտահարման ուշ 

փուլերում սկզբով (թուլություն, անոռեքսիա, քաշի կորուստ, փորացավ  15%, տենդ 
20%)  

 Ասիմպտոմատիկ  հիպերտրանսամինազեմիա և/կամ   հեպատոմեգալիա` 10-15% 

 Հազվադեպ – ֆուլմինանտ հեպատիտ  լյարդային  անբավարարությամբ                

 

 ԱԻՀ-ի կլինիկական առանձնահատկությունները  

Ախտանիշները 

  Մաշկի և սկլերաների իկտերիկություն  ~ 50-60% 

  «Կարծր» հեպատոմեգալիա, պալպատոր . անցավ – 83% 

  Սպլենոմեգալիա  ~ 50%  

  Պալմար էրիթեմա,  անոթային աստղիկներ - 58% 

Բարդությունները. 

 Ասցիտ – 20% 

 Լյարդային էնցեֆալոպաթիա -14% 

 Կերակրափող-ստամոքսային արյունահոսություն -հազվադեպ   ԱԻՀ-ի 

կլինիկական առանձնահատկությունները  

 Համակցման / խաչման համախտանիշ   /2 տարբեր հիվանդությունների 

համակցություն (overlap syndrome), որոնցից մեկը ԱԻՀ-ն է/ : Հայտնաբերվում է - 

ԼԱԻՀ-ով  18% հիվանդների մոտ: Երեխաների մոտ → ԱԻՀ + ԱՍԽ: 
Մեծահասակների մոտ  ԱԻՀ + Առաջնային Բիլիար Ցիրոզ /ԱԲՑ/ 

        

 ԱԻՀ-ի դասակարգումը`  աուտոհակամարմինների տեսակից կախված 

բաժանվում է 2 տիպի.  

 Տիպ 1 (+ ANA և/կամ SMA /հակա SLA հակամարմիններ) 

 Տիպ 2 (+ anti-LKM-1 հակամարմիններ) 

 

ԱԻՀ`սպեցիֆիկ  աուտոհակամարմինները.  (դասական տեսականի)  

 ANA – Antinuclear antibody (հականուկլեարհակամարմիններ) –    ԱԻՀ 67% (հաճախ 

SMA հետ). Հասնդիպում է նաև` ԱԲՑ, ԱՍԽ, ԽՎՀ, ԴՀ ժամանակ  

 SMA –Smooth-muscle antibody (հարթմկանների հանդեպ)  

ԱԻՀ 87% . Anti-actin autoantibodies – հակաակտինային հակամարմիններ –ավելի 

սպեցիֆիկ են ԱԻՀ համար  



 Anti-SLA - Soluble liver antibody (Լյադային լուծվող անտիգենի հանդեպ 

հակամարմիններ) Բորբոքման ծանրության սպեցիֆիկ մարկեր:  

 Anti-LKM1 –  Liver-kidney micrоsomal antibody (Լյարդի, երիկամի միկրոսոմների 

հանդեպ հակամարմիններ).   

 Anti-LC1 - Liver cytosol antibody (լյարդա-ցիտոզոլային հակամարմիններ)  У 22% 

զուգակցվում է anti-LKM1. Ցիրոզ ի արագ զարգացման մարկեր: 

 
Աուտոիմուն ( առաջնային) սկլերոզացնող խոլանգիտի դեպքում  

 AMA – anti-mitochondrial antibodies (հակամիտոխոնդրիալ հակամարմիններ)  

Աաջնային  բիլիար ցիռոզի դեպքում  
                                     

 ԱԻՀ-ի ընթացքի առանձնահատկությունները  

 1 տիպ – մանիֆեստացիան հիմնականում  դեռահաս  տարիքում ` (2/3 դեպքերում)  

 2 տիպ – ավելի փոքր տարիքի երեխաների մոտ ,  այդ թվում. մինչև 1 տարեկանը  

 Առաջացման  միջին  տարիքը: 1 տիպ -10,7 տարեկան ;  2 տիպ- 7.4 տարեկան  

 Առավել հաճախ  հիվանդանում են աղջիկները : 1 տիպ - 70%, 2 տիպ - 90%  

 Երկրոդ տիպի դեպքում էլ ընթացքը ավելի  ծանր, քանի որ  մանիֆեստացիան 

առավել հաճախ հանդիպում է   լյարդի սուր անբավարարության  ձևով (25% vs 
3%) 

 

Աուտոիմուն հեպատիտի 2  տիպերը ` 

 հաճախ համակցբած են` աուտոիմուն խանգարումների  (~ 20%) և ընտանեկան 

անամնեզում աուտոիմուն հիվանդությունների առկայության  հետ (40%)  

 մանիֆեստացիայի ժամանակ  սովորաբար բարձր է  Ig G   

 կորտիկոստերոիդների նկատմամբ ցուցաբերում են դրական պատասխան   
  

 ԱԻՀ-ի լաբորատոր տվյալները 

 Լյարդի փոփոխված ֆունկցիոնալ տեստեր` տրանսամինազների  և բիլիռուբինի / 

ուղղակի/ բարձրացում  

 IgG բարձրացում  

 գամմա-գլոբուլինների  բարձրացում 

 Սպեցիֆիկ աուտոհակամարմինների բարձր տիտր   ANA/SMA –  1 տիպի  և  LKM  - 

 2 տիպի համար  
 

 ԱԻՀ-ի հիստոլոգիական տվյալները 

 Օջախային պերիպորտալ նեկրոզներ (Interface hepatitis)  

 Սանդղաձև նեկրոզներ  

 Լիմֆոպլազմոցիտար ինֆիլտրատներ  

 Պորտալ տրակտում ` ֆիբրոբլաստներ  

 Հեպատոցիտների վարդիկների գոյաղում  

 + Բիլիար փոփոխություններ → ԱՍԽ կամ ԱԻՀ+ԱՍԽ  



 Պորտալ տրակտերի լիմֆոպլազմոսիտար, էոզինոֆիալային (նիշեր), 

հիստիոցիտար ինֆիլտրացիա  

  ԱԻՀ-ի հետ  համակցված արտալյարդային աուտոիմուն հիվանդություններ.  
 

 ԱԻՀ-ին ուղեկցող ոչ աուտոիմուն հիվանդություններ 

 Լյարդի դեղորայքային ախտահարումներ  

 Վիրուսային հեպատիտներ  

 Լյարդի ալկոհոլային ախտահարումներ  

 Ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատոզ (NASH)  

 

Աուտոիմուն սկլերոզացնող խոլանգիտ (ԱՍԽ) 

Բնութագրվում է. 

 Հավասարապես  հանդիպում է աղջիկների և տղաների մոտ  

 Ներ- և արտալյարդային լեղուղիների սկլերոզացնող, օբլիտերացնող 

բորբոքումով, պերիդուկտուլյար ֆիբրոզով  

 Լյարդի բիլիար  ցիռոզի և պորտալ հիպերտենզիայի պրոգրեսիվող զարգացմամբ  

և  ԼՏ կատարելու ավելի մեծ անհրաժեշտությամբ  

 Առավել հաճախ  լյարդի քրոնիկ հիվանդությունները  հանդիպում են աղիների 

բորբոքային հիվանդություններով հիվանդների մոտ (5%) 

 

 Սկլերոզացնող խոլանգիտի  տեսակները .  

Առաջնային (ԱՍԽ) / Երկրորդային  (խոլեդոխոլիթիազ, տրավմա  և այլն) 

 Աուտոիմուն սկլերոզացնող խոլանգիտ (ԱՍԽ)` պարենխիմատոզ և խոլեստսատիկ  

խանգարումների համակցում   

 Ախտանիշները. 

 Թուլություն  

 Տենդ  

 Մաշկի իկտերիկություն , քոր, քսանտոմաներ  

 Աբդոմինալ ցավ  

 Հեպատո/սպլենոմեգալիա  

 Մարմնի զանգվածի կորուստ  

 Ախտորոշում  

  АЛТ/АСТ, Ig G  +  ԳԳՏ, ՀՖ բարձրացում  

 Լյարդի բիոպսիա  

 MRT խոլանգիոգրաֆիա  
 

 Բարդություններ 

 Ասցիտ  

 Պորտալ հիպերտենզիա`ՍԱԱ  



 Ռեցիդիվող բակտերիալ խոլանգիտ  

 Սեռական ինֆանտիլիզմ  
 

 Հիստոլոգիական տվյալներ. 

 Մեծ  ու  փոքր  լեղուղիների  պերիդուկտուլյար ֆիբրոզ ”Սոխի  կճեպ” 

 Պորտալ բորբոքում, ֆիբրոզ, ստրիկտուրաներ, լեղուղիների աղքատացում, 

բիլիար ցիռոզ  
 

ԼԱԻՀ ախտորոշման չափորոշիչները երեխաների մոտ  

  Տրանսամինազների բարձրացում  

  IgG/γ-գլոբուլինների բարձրացում  

 Դրական աուտոհակամարմիններ  

•      ANA և/կամ SMA =   ԱԻՀ 1 կամ ԱՍԽ    -   տիտր ≥ 1:20 

•      Anti-LKM1; Anti-LC1=   ԱԻՀ 2     -    տիտր ≥ 1:10  

•      Anti-SLA =   ԱԻՀ 1, ԱԻՀ 2 (3), ԱՍԽ  դեպքում  

 Լյարդի բիոպսիա. Օջախային  պերիպորտալ նեկրոզներ (ԱԻՀ)  

 Բացառություն են  ВГ, Б.Вильсона, НАСГ 

 Խոլանգիոգրաֆիկ տվյալները. 

 Նորմալ խոլանգիոգրամմա   -  ԱԻՀ 

 Փոփոխված խոլանգիոգրամմա   -  ԱՍԽ  
      

 ԼԱԻՀ  բուժումը. 
1.Պրեդնիզոլոն 2մգ/կգ/օրեկան (մաքս.40-60մգ/օրեկան)  

       ԱՍՏ/ԱԼՏ-ի  մակարդակի ↓ հետո (~  4-8 շաբաթ)  ԳԿՍ-ի դոզան ↓ 2.5-5 մգ/օր   

    - կողմնակի էֆեկտների քչացման  

    - ռեմիսիայի երկարաձգման համար(5մգ/օր կամ օրը մեջ)     

2. Ազաթիոպրին 1-2 մգ/կգ/օր(0.5→2.0) + ԱՍՏ/ԱԼՏ իջեցման դեպքում  

    Բուժման նկատմամբ պատասխանի բացակայության կամ ուշացման  /հիվանդության 

սրացման դեպքում - բարձրացում մինչև 2մգ/կգ/օրեկան:Ռեմիսիան սատարել 
հնարավոր է  միայն  ԱԶԱ կամ միաժամանակ ԳԿՍ-ի  ցածր դոզաներով:  

3. Բուդենոֆալկ - 3 մգ/օր 3անգամ օրեկան /Ցուցված է  ԳԿՍ-ի կողմնակի 

ազդեցությունների առումով ռիսկի խմբում գտնվող հիվանդներին և առանց ԼՑ-ի 

նշաններով/  

4. Ուրսուդեօքսիխոլաթթու  15մգ/կգ/օրեկան + ԱՍԽ-ի դեպքում  
 

 ԼԱԻՀ-ի ալտերնատիվ բուժումը.  

1. Ցիկլոսպորին /Տակրոլիմուս, Միկոֆենոլատ մոֆետիլ   + ստանդարտ բուժման 

նկատմամբ ռեզիստենտականության դեպքում (մինչև10%) կամ ԱԶԱ-ի անտանելիության 

դեպքում  

 2. Ցիկլոսպորին - 4 մգ/կգ/օրեկան, մինչև 250±50 ng/ml կոնցենտրացիայի բարձրացումը  

արյան մեջ  3ամսվա ընթացքում.  

3. Տակրոլիմուս – >պոտենցիալ իմունոսուպրեսոր,բայց ավելի բարձր տոքսիկությամբ 

(երեխաների շրջ. կիրառությունը սահմանափակ է !)  



4. Միկոֆենոլատ մոֆետիլ - 20 մգ/կգ х 2 օրեկան + ԳԿՍ / ↓ Т և В լիմֆոցիտների 

պրոլիֆերացիան  

5. Բուդեսոնիդ (Բուդենոֆալկ®) 

• Ռեմիսիայի ինդուկցիա. 3 մգ х 3 անգամ օրեկան (9 մգ/օր)  

• Ռեմիսիայի սատարում. 3 մգ х 2 անգամ օրեկան (6 մգ/օր)  

• Հնարավորինս կոմբինացնել  ԱԶԱ 1-2 մգ/կգ/օրեկան  
 

 Բուժման տևողությունը.  

• Ռեմիսիյի ինդուկցիա. մինչև բիոքիմիական ռեմիսիայի հասնելը  

• Ռեմիսիայի սատարում. մինչև կայուն բիոքիմիական  և հիստոլոգիական 

ռեմիսիայի հասնելը(հաճախ≥ 2- 4 տարի) 
 

 Սթերոիդ բուժման կողմնակի ազդեցությունները.  

 Կուշինգի համախտանիշ  

 Ագրանուլոցիտոզ  

 Օստեոպենիա  

 Օստեոպորոզ  

 Ողնաշարի կոմպրեսիոն կոտրվածք  

 Գլյուկոզուրիա  

 Կանդիդոզ  

 Կատարակտ  

  ԱԻՀ-ի բուժման տևողությունը. 
   

 Բուժման  (ԻՍԹ) օպտիմալ տևողությունը `   3-4 տարուց  ոչ  պակաս  

 ԻՍԹ-ի դադարեցումը հնարավոր է` 

 Լրիվ ռեմիսիայից 1-2 տարի անց  

 Լյարդում հիստոլոգիական փոփոխությունների բացակայության կամ մինիմալ 

փոփոխության  դեպքում 
 

 ԻՍԹ-ի նկատմամբ  բավարար պատասխանի դեպքում    կանխատեսումը 

բարենպաստ է 

 Ռեմիսիա   > 80 - 90% հիվանդների մոտ  

 Հիստոլոգիորեն լավացում ~ 4 տարի անց  ԻՍԹ  95 % 
 

 Տերմինալ փուլ, լյարդի տրանսպլանտացիայի    անհրաժեշտությամբ   -  8.5% ԱԻՀ-

ով երեխաների մոտ  ախտորոշումից  8-14 տարի անց (ԻՍԹ-ի ֆոնի վրա):  

Ադեկվատ և ժամանակին սկսած ԻՍԹ-ի դեպքում մահացությունը ցածր է  

 Լյարդի տրանսպլանտացիայի ցուցումները. 

 Լյարդի ֆուլմինանտ անբավարարություն   (էնցեֆալոպաթիայով!) 

 Լյարդի ցիրոզի տերմինալ փուլ  

 Ցիրոզի բարդությունները, որոնք չեն ենթարկվում բուժմանը  



 Կայուն կողմնակի  ազդեցություններ/ԻՍԹ-ի անարդյունավետություն  

 Հնարավոր են ԱԻՀ-ի սրացման դեպքեր տրանսպլանտացիայից  հետո (de Novo 

AIH) ստանդարտ ԻՍԹ-ի նկատմամբ բավարար պատասխանով   (20% ԱԻՀ-ի 

դեպքում; 70% ԱՍԽ-ի դեպքում) 
 

 Եզրակացություն  

 ԱԻՀ –լյարդի պրոգրեսիվող բորբոքային հիվանդություն է (ավելի հաճախ 

հիվանդանում են աղջիկները) 

 ԱԻՀ-ի երկու տիպ, կախված աուտոհակամարմիններից (ANA/SMA; LKM1…) 

 Մանկական տարիքում ախտորոշիչ է համարվում  աուտոհակամարմինների 

նույնիսկ ցածր տիտրը  

 Վերջնական ախտորոշումը →  լյարդի բիոպսիայից հետո  

 ԱՍԽ և ԱԻՀ  տարբերակիչ ախտորոշման համար →MRT խոլանգիոգրաֆիա  

 ԱԻՀ բուժումը (ԻՍԹ)- երկարատև է ԳԿՍ  և  ԱԶԱ  

 ԻՍԹ դադարեցում հնարավոր է լրիվ ռեմիսիայից 1-2 տարի անց, 

հյուսվածաբանորեն  բորբոքային նշանների բացակայության դեպքում: 
 
 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

 

Ø³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 
 

 
§Ø³É³µëáñµóÇ³¦ (É³ïÇÝ»ñ»ÝÇó` §mal¦ - ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, §sobeo¦ - ÏÉ³Ý»É) 

ï»ñÙÇÝÁ µ³é³óÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §í³ï Ý»ñÍÍáõÙ¦: 
     Ø³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ (ØÐ) ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ¿, áñÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ (ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ, ×³ñå»ñÇ, 
³ÍË³çñ³ïÝ»ñÇ) Ù³ñëÙ³Ý (Ù³É¹Ç·»ëïÇ³) ¨ Ý»ñÍÍÙ³Ý (Ù³É³µëáñµóÇ³) 
Ë³Ý·³ñáõÙáí, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ ¿ ¿Ýï»ñáóÇïÝ»ñÇó ¹»åÇ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇ 
³ñÛáõÝ³ÛÇÝ ¨ ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ, ¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÇ ¨ 
íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: 

Ð.1 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ 
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Áëï ³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ëáÙ³ïÇÏ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏÉÇÝÇÏáñ»Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßáí: 

 
²ÕÛáõë³Ï Ð.1  
Ø³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ (ØÐ) ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Áëï ³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ý   

1. Ü»ñËáéáã³ÛÇÝ ( Ë³ËïíáõÙ ¿ Ëáéáã³ÛÇÝ Ù³ñëáÕáõÃÛáõÝÁ) 

 ÜáõïñÇ»ÝïÝ»ñÇ ×»ÕùÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 
-      »ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ ¿ùëÏñ»ïáñ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý   
       å³ï×³éáí` ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½, »ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ µÝ³ÍÇÝ ÑÇåáåÉ³½Ç³,  
      ùñáÝÇÏ å³ÝÏñ»³ïÇï, å³ÝÏñ»³ëÇ é»½»ÏóÇ³ ¨ ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝ 
-      ëï³ÙáùëÇ Ñ»å»ñë»Ïñ»óÇ³ÛÇ å³ï×³éáí (»ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ   
       ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ÇÝ³ÏïÇí³óÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ) (ûñÇÝ³Ï` ¼áÉÇÝ·»ñ-¾ÉÇëáÝÇ  
       Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ Å³Ù³Ý³Ï) 
-     ëÝÝ¹Ç ³ñ³·³óí³Í ïñ³Ý½ÇïÇ å³ï×³éáí (ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï  ³Ýµ³í³ñ³ñ    
       ÙÇ³Ë³éÝÙ³Ý ` ·³ëïñáÛ»ÛáõÝáëïáÙÇ³, ³ÕÇÝ»ñÇ,  
      Ñ³ïÏ³å»ë ½ëï³Õáõ, é»½»ÏóÇ³: 
 -  åñá¿Ý½ÇÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` ¿Ýï»ñáÏÇÝ³½³ÛÇ ¨ 
ïñÇåëÇÝá·»ÝÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ: 
 ØÇó»ÉÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

- ÉÛ³ñ¹Ç å³ñ»ÝËÇÙ³ÛÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç  
- Ë³Ý·³ñáõÙ 
- É»Õáõ ³ñï³½³ïÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ µÝ³ÍÇÝ ³Ãñ»½Ç³, 

É»Õ³Íáñ³ÝÇ ÏÇëï³, É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ ×ÝßáõÙ ³ñï³ùÇÝÇó, ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½, a-1-
Ñ³Ï³ïñÇåëÇÝÇ ¹»ýÇóÇï 

- ÉÛ³ñ¹Ç ¿Ýï»ñáÑ»å³ïÇÏ óÇñÏáõÉÛ³óÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` ³ÕÇÝ»ñÇ 
é»½»ÏóÇ³, é»·ÇáÝ³É ¿Ýï»ñÇï 

- É»Õáõ ¹»ÏáÝÛáõ·³óÇ³` Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ ³×Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ 
Å³Ù³Ý³Ï: 

 ÊÇÙáõëÇ Ï³Ý·Á µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ß³ñÅáÕ³Ï³Ý 
ýáõÙÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí` ëÏÉ»ñá¹»ñÙÇ³, ¹Ç³µ»ïÇÏ Ý»Ûñáå³ÃÇ³, 
µ³ñ³Ï ³Õáõ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` ³ÕÇÝ»ñÇ ¹Çí»ñïÇÏáõÉÛá½, 
ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñ, ÏáõÛñ ·³É³ñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, µ³ñ³Ï-Ñ³ëï³ÕÇù³ÛÇÝ 
ýÇëïáõÉ³Ý»ñ: 
 

2. ¾Ýï»ñáµçç³ÛÇÝ, (Ë³ËïíáõÙ ¿ Ñ³ñå³ï³ÛÇÝ Ù³ñëáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ý»ñÍÍáõÙÁ 

¿Ýï»ñáóÇïÇ ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»ý»ÏïÝ»ñÇ å³ï×³éáí 



 êÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 
- ³é³çÝ³ÛÇÝ` ·ÉÛáõÏá½³-·³É³Ïïá½³ÛÇÝ Ù³É³µëáñµóÇ³, 

³µ»ï³ÉÇåáåñáï»ÇÝ»ÙÇ³, óÇëïÇÝáõñÇ³, ÐñïÝ³åÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ 
- »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ` ³ÕÇÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáÕ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ëÇ ÷áùñ³óáõÙ` ³Õáõ 

é»½»ÏóÇ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï; ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï` ó»ÉÇ³ÏÇ³, ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ÉÛ³ÙµÉÇá½, ³Õáõ å³ïÇ 
ÇÝýÇÉïñ³óÇ³` ÉÇÙýáÙ³, ³ÙÇÉáÇ¹á½: 

3. Ð»ïµçç³ÛÇÝ,  »ñµ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ 

ß»ñïáõÙ, ³íß³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ ¨ Ù³½³ÝáÃÝ»ñáõÙ` ÇÝï»ëïÇÝ³É 
ÉÇÙý³Ý·Çá¿Ïï³½Ç³, ØÇÉñááõÛÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ÐÇååÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, 
ÉÇÙýáÙ³Ý»ñ, ïáõµ»ñÏáõÉÛá½, ÇÝãÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ËÇÉáÙÇÏñáÝÝ»ñÇ ¨ 
ÉÇåáåñáï»ÇÝÝ»ñÇ ÷³Ë³¹ñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹»åÇ ³Õáõ 
Ëáéáã åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙáí` ¿ùëáõ¹³ïÇí 
¿Ýï»ñáå³ÃÇ³: 

 
Ð.2 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ µ³ñ³Ï³ÕÇù³ÇÝ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßáí: 
 
²ÕÛáõë³Ï Ð.2  

Ø³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßáí áõÕ»ÏóíáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ÝÏ³Ï³Ý 
Ñ³ë³ÏáõÙ 

 
1.  ´Ý³ÍÇÝ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
1.1 î³ñ³ÍáõÝ Ù³É³µëáñµóÇ³ 
1.1.1 ¸Çýáõ½ Ý»ÛñáÝ³É ¹ÇëåÉ³½Ç³ 
1.1.2 ÀÝï³Ý»Ï³Ý ÙÇáå³ÃÇ³Ý»ñ 
1.1.3 ò»ÉÇ³ÏÇ³ 
1.1.4 êåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 
(ÏáíÇ Ï³ÃÇ, ëáÛ³ÛÇ ¨ ³ÛÉÝ) 
 
1.2 ÀÝïñáÕ³Ï³Ý Ù³É³µëáñµóÇ³ 
1.2.1 ¶ÉÛáõÏá½-·³É³Ïïá½³ÛÇÝ 
Ù³É³µëáñµóÇ³ 
1.2.2 È³Ïïá½³ÛÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 
1.2.3 ê³Ë³ñá½-Ç½áÙ³Éïá½³ÛÇ 
³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 
1.2.4 üñáõÏïá½³ÛÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 

1.2.5 ²--ÉÇåáåñáï»ÇÝ»ÙÇ³ 
1.2.6 ¾Ýï»ñáå³ÃÇÏ ³Ïñá¹»ñÙ³ïÇï 
1.2.7 ÀÝï³Ý»Ï³Ý ùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ¹Ç³ñ»³ 
 
2. Ò»éùµ»ñáíÇ íÇ×³ÏÝ»ñ 
2.1 øñáÝÇÏ áãëå»óÇýÇÏ ¹Ç³ñ»³ 
2.2 ÎñÍùÇó Ïïñ»Éáõó Ñ»ïá ³é³ç³ó³Í 
ÉáõÍ 
2.3 Ð»ïÇÝý»ÏóÇáÝ ¹Ç³ñ»³ 
2.4 Ø³Ýñ¿Ý»ñÇ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ ³×Ç 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß 
2.5 Ø³Ï³µáõÛÍÝ»ñ` ÉÛ³ÙµÉÇ³, ³Ù»áµ³ 
2.6 êÝÝ¹Ç ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 
 

3.  ÆÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñ 
3.1 ´Ý³ÍÇÝ ³áõïáÇÙáõÝ ¿Ýï»ñáå³ÃÇ³ 

3.2 ´Ý³ÍÇÝ ³--·ÉáµáõÉÇÝ»ÙÇ³ 
3.3 ò»ÉÇ³ÏÇ³ 
3.4 êåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 
3.5 ¾á½ÇáÝýÇÉ³ÛÇÝ ·³ëïñá¿Ýï»ñáå³ÃÇ³. 
3.6 ÒÆ²Ð 

3.7 ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 
 
4. ²Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 
 
4.1 Ø³Ééáï³óÇ³ 
4.1.3 ØÇÏñáÃ³íÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý 

³ïñáýÇ³, ¿åÇÃ»ÉÇ³É ¹ÇëåÉ³½Ç³ 
4.1.4 ÆÝï»ëïÇÝ³É ÉÇÙý³Ý·Ç¿Ïï³½Ç³ 
4.1.1 ²ÕÇÝ»ñÇ ëï»Ýá½ ¨ ³Ãñ»½Ç³ 
4.1.2 Î³ñ× ³Õáõ Ñ³ÙËï³ÝÇß 
 
5. ¾Ý¹áÏñÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
5.1 ÐÇå»ñ-/ ÑÇåáÃÇñ»áÇ¹Ç½Ù 
5.2 ÐÇå»ñ-/ ÑÇåá- 

å³ñ³ÃÇñ»áÇ¹Ç½Ù 
5.3 Þ³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ï 
5.4 Ø³Ï»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 



Ø»Ï ëÝÝ¹³ÝÛáõÃÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý ¨ Ù³ñëÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÁ ÏáãíáõÙ ¿ ÁÝïñáÕ³Ï³Ý 

(ë»É»ÏïÇí) Ù³É³µëáñµóÇ³, áñÁ µÝáñáß ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ, µÝ³ÍÇÝ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:  

²ÕÇÝ»ñÇ ¹Çýáõ½ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (ûñÇÝ³Ï` ó»ÉÇ³ÏÇ³, ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ), ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` ï³ñ³ÍáõÝ Ù³É³µëáñµóÇ³: 

 
 ÎÉÇÝÇÏ³, ³ËïáñáßáõÙ, ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 
 
§øñáÝÇÏ ÉáõÍ¦ ¨ §Ù³É³µëáñµóÇ³¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³¹³ñÓ Ï³å³Ïóí³Í 

»Ý, ë³Ï³ÛÝ ÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ã»Ý:  

ØÇ ß³ñù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï (ûñÇÝ³Ï` ÙáÝáë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇ ¨ 

¹Çë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇ µÝ³ÍÇÝ Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ) ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÉáõÍÁ ³é³ç³ï³ñ 

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇó  ¿:  ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÉáõÍáí µÝáñáßíáÕ  ÙÇ ß³ñù  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ ¿ Ý³¨ ï³ñµ»ñ ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: 

  
 ²ËïáñáßÇã ³É·áéÇÃÙ 

ø³ÝÇ áñ §ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÉáõÍ¦ ¨ §Ù³É³µëáñµóÇ³¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë 

Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³É·áéÇÃÙÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É ÇÝãå»ë 

Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÉáõÍÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 
1. ²Ý³ÙÝ»½ 
 

- øñáÝÇÏ ÉáõÍÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¹»åù»ñ µÝ³ÍÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ,Ë³ã³Ó¨ ÇÝý»ÏóÇ³ 

- ÈáõÍÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ,    
   Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ 

ëáõñ, ùñáÝÇÏ³Ï³Ý, é»óÇ¹ÇíáÕ 

- àñ ï³ñÇùáõÙ ¿ ëÏëí»É ÉáõÍÁ`  
Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ    
 ÏñÍù³ÛÇÝ 

 
- µÝ³ÍÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 
- µÝ³ÍÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ (ëÝÝ¹³ÝÛáõÃÇ áõß Ý»ñÙáõÍáõÙ,    
  ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç Ë³ËïáõÙ) 

- ø³ßÇ ¨ Ñ³ë³ÏÇ ³í»É³óáõÙÝ»ñÁ ÝáñÙ³É 
Ë³Ëïí³Í 

- î»Ý¹ ÇÝý»ÏóÇ³, ³Õ³¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ íÇ×³ÏÝ»ñ 

- Èñ³óáõóÇã ïíÛ³ÉÝ»ñ Ù³ßÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ`  Ñ»ñå»ë³ÝÙ³Ý ¹»ñÙ³ïÇï, 
³É»ñ·Ç³, óÇÝÏÇ ¨ íÇï³ÙÇÝ A-Ç ¹»ýÇóÇï  
Ãáù»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ`  ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½ 

 

2. úµÛ»ÏïÇí ½ÝÝáõÙ 
 

- ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³Ï ÝáñÙ³É`  ùñáÝÇÏ ÉáõÍ 
Ë³Ëïí³Í`  ÇÝý»ÏóÇ³, Ù³É³µëáñµóÇ³ 

- ø³ßÇ ¨ Ñ³ë³ÏÇ ó»ÝïÇÉ³ÛÇÝ    ÝáñÙ³É` ùñáÝÇÏ ÉáõÍ 



  ·Ý³Ñ³ïáõÙ` Áëï ï³ñÇùÇ  Ë³Ëïí³Í` Ù³É³µëáñµóÇ³ 

- àñáí³ÛÝÇ ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ 
 
- àñáí³ÛÝáõÙ ßáß³÷íáÕ ½³Ý·í³Í 

ûëÙáïÇÏ ý»ñÙ³Ýï³ïÇí ÉáõÍ 
³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ (ûµëïñáõÏóÇ³, áõéáõóù, ³ÕÇÝ»ñÇ 
áÉáñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) 

- êñµ³Ý³ÛÇÝ ßñç³Ý 
 

Spina bifida occulta 

- ²Ý³É ¨ é»Ïï³É ßñç³Ý ×³ù»ñ, ýÇëïáõÉ³Ý»ñ` ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ  
³ÝáõëÇ ¿ÏïáåÇ³` ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ï  
ëå³½Ù, ëï»Ýá½` ÏáÉÇï, ÐÇñßåñáõÝ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 

- ÎÕ³ÝùÁ Ñ³×³Ë³ÏÇ, çñÇÏ, ÉáñÓáí` áãëå»óÇýÇÏ ¿Ýï»ñáÏáÉÇï  
³ñÛ³Ý Ë³éÝáõñ¹` ÇÝí³½Çí ÇÝý»ÏóÇáÝ ¿Ýï»ñáÏáÉÇï, 
Ëáó³ÛÇÝ ÏáÉÇï 
çñÇÏ,  ÷ñ÷éáï, pH<5,5`  ûëÙáïÇÏ, ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ÉáõÍ 
Ù³Ï³µáõÛÍÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ` ³ëÏ³ñÇ¹Ý»ñ 

 

3. êÏ½µÝ³Ï³Ý É³µáñ³ïáñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

- ÎÕ³ÝùÇ µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý, å³ñ³½ÇïáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ, 
Ã³ùÝí³Í ³ñÛáõÝ, pH 

- ²ñÛ³Ý Ñ»Ùá·ÉáµÇÝ, Ñ»Ù³ïáÏñÇï, É»ÛÏáýáñÙáõÉ³, ¾Ü², “C”èê, 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëåÇï³Ïáõó, ³ÉµáõÙÇÝ, ý»ñÇïÇÝ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ` ýáÉ³ÃÃáõ ¨ ³ÛÉ íÇï³ÙÇÝÝ»ñ 

 

4. Èñ³óáõóÇã É³µáñ³ïáñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` Áëï óáõóáõÙÝ»ñÇ 
 

úëÙáïÇÏ – ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ÉáõÍ µ»éÝ³íáñÙ³Ý Ã»ëï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ß³ù³ñáí, H2 ßÝã³Ï³Ý 
Ã»ëï 

ØáõÏáíÇëóÇ¹á½ 
 

ùñïÝùÇ ûëÙáÉÛ³ñáõÃÛáõÝ ¨ ùñïÝùÇ Ù»ç ùÉáñÇ¹Ý»ñÇ ËïáõÃÛ³Ý 
áñáßáõÙ, ÏÕ³ÝùÇ ¿É³ëï³½Ç áñáßáõÙ, Å³é³Ý·³µ³Ý³Ï³Ý 
ùÝÝáõÃÛáõÝ 

ò»ÉÇ³ÏÇ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ IgA, Ñ³Ï³ïñ³Ýë·ÉÛáõï³ÙÇÝ³½³ÛÇÝ 
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝ»ñ t-TGA ¨ Ñ³Ï³¿Ý¹áÙÇ½Ç³É Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝ»ñ 
EMA,  
µ³ñ³Ï ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µÇáåëÇ³ 

²É»ñ·ÇÏ ¿Ýï»ñáå³ÃÇ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ IgE, ëå»óÇýÇÏ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

 
Ø³É³µëáñµóÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ËïñáßÇã ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ 
 

â³÷³ÝÇß Ø³É³µëáñµóÇ³ 

1. ÎÕ³ÝùÁ Ø»Í Í³í³Éáí ×³ñåáï, ·áñß, ïÑ³× Ñáïáí Ï»Õï, ûñÁ ÙÇÝã¨ 4 ³Ý·³Ù 

2.    ø³ß  
Ð³ë³Ï 
²ËáñÅ³Ï 

 

/ N 
³Ýáñ»ùëÇ³ 

 

/ N 

N / 
 

3. È³µ. ùÝÝáõÃÛáõÝ»ñ 
Hb, Ht 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ëåÇï., 
³ÉµáõÙÇÝ, åñáÃñáÙµÇÝ 
¾Ü² / “C”èê 
ÎÕ³ÝùÁ   - pH 
          - ó³Ýùë 
          - ³ñÛáõÝ 

 

 

 

 
N 
ï³ñµ»ñ 
N 
- Ï³Ù++ 

 
N 

 
N 

 
>5.2 
N 
- 

î³ñµ»ñ³ÏÇã 
³ËïáñáßáõÙ 

ò»ÉÇ³ÏÇ³, ÏáíÇ Ï³ÃÇ ëåÇï³ÏáõóÇ 
³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ 

ºÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ 
³ñï³½³ï³Ï³Ý 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ` 



N – ÝáñÙ³É,  - Çç»óáõÙ,  - µ³ñÓñ³óáõÙ,  - Í³Ûñ³Ñ»Õ Çç»óáõÙ, - Í³Ûñ³Ñ»Õ µ³ñÓñ³óáõÙ 

 

úµÛ»ÏïÇí ½ÝÝáõÙ 

ØÐ-Á »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, »ñµ ÍÝí³Í ûñí³ÝÇó ù³ßÁ ¹³Ý¹³Õ ³í»É³óÝáÕ 

»ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³éÏ³ ¿ ÉÇÝáõÙ ù³ßÇ ¹»ýÇóÇï: 

ø³ßÇ ÏáñáõëïÁ ¨ ù³ßÇ ¹»ýÇóÇïÁ ØÐ Å³Ù³Ý³Ï å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ³ÕÇÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ Ïáñëïáí:  

ø³ßÇ ÏáñáõëïÁ µÝáñáß ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇÝ` ó»ÉÇ³ÏÇ³, ÏáíÇ 

Ï³ÃÇ ëåÇï³ÏáõóÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, ê²Ð ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ïÝ»ñ ¨ ³ÛÉ:  

úµÛ»ÏïÇí ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïíáõÙ ¿. 

 »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ ß»ñïÇ µ³ñ³ÏáõÙ 

 Ù³ßÏÇ ¿É³ëïÇÏáõÃÛ³Ý ¨ ïáõñ·áñÇ Çç»óáõÙ 

 ³ÛïáõóÝ»ñ (ÑÇåáåñáï»ÇÝ»ÙÇ³ÛÇ å³ï×³éáí, Ñ³ïÏ³å»ë ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ 

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¿Ýï»ñáå³ÃÇ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï):  

¼ÝÝ»ÉÇë ³ÝÑ³ñ³Å»ßï ¿. 

 ·Ý³Ñ³ï»É ëñµ³Ý³ÛÇÝ ßñç³ÝÁ (spina bifida occulta) ¨ ³Ý³É ßñç³ÝÁ 

(ËáõÕ³ÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï): 

 Ï³ï³ñ»É Ñ»ï³ÝóùÇ ßñç³ÝÇ Ù³ïÝ³ÛÇÝ ½ÝÝáõÙ (»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¿Ýï»ñáÏáÉÇïÇ 

µ³ó³éáõÙ  ÐÇñßåñáõÝ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³ÍÇ ¹»åùáõÙ) 

ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï Ñ³×³Ë ÝÏ³ïíáõÙ ¿ åáÉÇíÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ` 

Ù³ßÏÇ, ÉáñÓ³Ã³ÕÝ³ÃÇ, Ñ»Ý³ß³ñÅ³Ï³Ý ¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ: 

Ö³ñå³ÉáõÛÍ íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙÁ Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ µÇÉÇ³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, 

»ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ (ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½), ê²Ð ³ñ³ïÝ»ñÇ ¨ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 

(Ï³ñ× ³Õáõ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß) Å³Ù³Ý³Ï:  

ìÇï³ÙÇÝ A – Ç å³Ï³ëÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ï³ÉóÇáõÙÇ ¨ Ù³·Ý»½ÇáõÙÇ ¹»ýÇóÇïáí, ÇÝãÁ 

Ýå³ëïáõÙ ¿ ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ (óÝóáõÙÝ»ñ, å³ñ¿ëÃ»½Ç³), 

åñáùëÇÙ³É ÙÇáå³ÃÇ³ÛÇ, ûëï»áå»ÝÇ³ÛÇ, ûëï»áÙ³É³óÇ³ÛÇ, áëÏñ³ó³í»ñÇ 

ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½, Þí³ËÙ³Ý-
¸³ÛÙáÝ¹Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß 

Èñ³óáõóáõã 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

tTG-AB 
ÈáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µÇáåëÇ³ ¨ 
ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ¨/Ï³Ù ÇÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý 
ùÝÝáõÃÛáõÝ 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  ¨ É³µáñ³ïáñ 
å³ï³ëË³Ý µáõÅÙ³ÝÁ 

øñïÝùÇ ûëÙáÉÛ³ñáõÃÛáõÝ / 
¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÁ ùñïÝùÇ Ù»ç 
Ä³é³Ý·³µ³Ý³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ 
Âáù»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙ 
ºÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ ¨ 
ÉÛ³ñ¹Ç Ñ»ï³½áïáõÙ 
 



½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ìÇï³ÙÇÝ A ¹»ýÇóÇïÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ý³¨ »ñ»ÏáÛ³Ý ï»ëáÕáõÃÛ³Ý 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí ¨ Ù³ßÏ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí` ýáÉÇÏáõÉÛ³ñ ÑÇå»ñÏ»ñ³ïá½: 

Î³ÉóÇáõÙÇ ¹»ýÇóÇïÁ Ý³¨ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÑÇåáå³ñ³ÃÇñ»á½Ç å³ï×³é ¿: ìÇï³ÙÇÝ 

E-Ç ¹»ýÇóÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ ¿ ³ï³ùëÇ³, Ý»Ûñáå³ÃÇ³:  

ìÇï³ÙÇÝ K ¨ C ¹»ýÇóÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï` ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ 

Ñ³ÏáõÙ` å»ï»ËÇ³Ý»ñÇ ¨ åáõñåáõñ³ÛÇ Ó¨áí: 

 B ËÙµÇ íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ ¹»ýÇóÇïÁ (B2, B12, B1) áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ·ÉáëÇïáí, ³Ý·áõÉÛ³ñ 

ëïáÙ³ïÇïáí, å»ñÇý»ñÇÏ Ý»Ûñáå³ÃÇ³Ûáí:  

òÇÝÏÇ ¹»ýÇóÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ ¿ ³Éáå»óÇ³, ¿Ýï»ñáå³ÃÇÏ ³Ïñá¹»ñÙ³ïÇï:  

 ØÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³Ý»ñÁ                           ²ÕÛáõë³Ï Ð. 3 
 

²Ëï³ÝÇßÝ»ñ Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¸»ýÇóÇï 

ø³ßÇ Ïáñáõëï 
²×Ç ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹³Ý¹³ÕáõÙ, 
ëÝáõóÙ³Ý ùñáÝÇÏ³Ï³Ý 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

ø³ßÇ ¨ Ñ³ë³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
ó»ÝïÇÉ³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñáí, ÏÕ³ÝùÇ 
½ÝÝáõÙ ëï»³ïáñ»³ÛÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ 
 

î³ñ³ÍáõÝ 
Ù³É³µëáñµóÇ³ 

öáñÉáõÍ ÎÕ³ÝùÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³ßÇ ¨ 
Ñ³ë³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
 

æáõñ, 
¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñ 

êï»³ïáñ»³  
îÑ³× Ñáïáí Í³í³ÉáõÝ ÏÕ³Ýù 

ü»Ï³É ¿É³ëï³½Ç, ùÇÙáïñÇåëÇÝÇ, 
ÏÕ³ÝùÇ Ù»ç ×³ñåÇ áñáßáõÙ 

Ö³ñå»ñ, 
×³ñå³ÉáõÍ 
íÇï³ÙÇÝÝ»ñ, 
É»Õ³ÃÃáõÝ»ñ 

²Ý»ÙÇ³ 
ÐÇåáùñáÙ ³Ý»ÙÇ³ 

ºñÏ³ÃÇ ¨ ßÇ×áõÏÇ »ñÏ³ÃÏ³åáÕ 
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ý»ñÇïÇÝÇ 
áñáßáõÙ 
 

ºñÏ³Ã 

ä»ñÝÇóÇá½ ³Ý»ÙÇ³ ¨ ·ÉáëÇï 
ÐÇå»ñùñáÙ ³Ý»ÙÇ³, 
Ù»·³ÉáµÉ³ëï³ÛÇÝ ³Ý»ÙÇ³ 
 

 
ÞÇÉÇÝ·Ç Ã»ëï 

ìÇï³ÙÇÝ B12, 
ýáÉ³ÃÃáõ 

àëÏñ»ñÇ ¹»ýáñÙ³óÇ³, ó³í»ñ 
í»ñçáõÛÃÝ»ñáõÙ ¨ áëÏñ»ñáõÙ, 
áëÏñ»ñÇ å³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý 
Ïáïñí³ÍùÝ»ñ, Êíáëï»ÏÇ 
³Ëï³ÝÇß 
úëï»áåáñá½, ûëï»áå»ÝÇ³, 
ûëï»áÙ³É³óÇ³ 

 
Î³ÉóÇáõÙÁ ³ñÛ³Ý Ù»ç, ÐÇÙÝ³ÛÇÝ 
ýáëý³ï³½ (Ðü), é»Ýï·»Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ 

Î³ÉóÇáõÙ,  
Ù³·Ý»½ÇáõÙ, 
Ï³ÉÇáõÙ, 
íÇï³ÙÇÝ D, 
ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ, 
³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñ 

²ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ 
Ñ³ÏáõÙ, å»ï»ËÇ³É ó³Ý 
 

 
äñáÃñáÙµÇÝ³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï 

 
ìÇï³ÙÇÝ K ¨ C 

²ÛïáõóÝ»ñ  ÞÇ×áõÏÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ, ³ÉµáõÙÇÝ,  

1-³ÝïÇïñÇåëÇÝ 
 

êåÇï³ÏáõóÝ»ñ 

àñáí³ÛÝÇ, ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ, 
Ù»Ã»áñÇ½Ù 

ÎÕ³ÝùÇ pH (<5.5), H2 –ßÝã³Ï³Ý Ã»ëï, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ß³ù³ñáí, é»Ýï·»Ý 
ùÝÝáõÃÛáõÝ, ëáÝá·ñ³ýÇ³ 
 

²ÍË³çñ³ïÝ»ñ 

ä»ñÇý»ñÇÏ Ý»Ûñáå³ÃÇ³, êå»óÇýÇÏ Ñ»ï³½áïáõÙ ìÇï³ÙÇÝÝ»ñ 



³ï³ùëÇ³ 
 

B1, B6, B12 

ÐÇå»ñÏ»ñ³ïá½, å³ñ³Ï»ñ³ïá½, 
³Ïñá¹»ñÙ³ïÇï, í»ñù»ñÇ áõß 
É³í³óáõÙ 
 

²ñÛ³Ý é»ÃÇÝáÉ, óÇÝÏ, ÑÇÙÝ³ÛÇÝ 
ýáëý³ï³½³ 

ìÇï³ÙÇÝ A, 
óÇÝÏ 

Ð³íÏáõñáõÃÛáõÝ ²ñÛ³Ý é»ÃÇÝáÉ ìÇï³ÙÇÝ A 
 

 
 
 
 
È³µáñ³ïáñ ¨ ·áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ØÐ-Ý ãáõÝÇ áñ¨¿ ëå»óÇýÇÏ É³µáñ³ïáñ Ýß³Ý, ë³Ï³ÛÝ ëïáñ¨ Ýßí³Í É³µáñ³ïáñ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÙÁ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ØÐ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: 

²ñÛ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ. 
 ²Ý»ÙÇ³ 
 ÐÇåáåñáÃ»ÇÝ»ÙÇ³ 
 ÐÇåá³ÉµáõÙÇÝ»ÙÇ³ 
 

²Ý»ÙÇ³Ý ØÐ Å³Ù³Ý³Ï å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÏ³ÃÇ, íÇï³ÙÇÝ B12, ýáÉ³ÃÃíÇ ¨ 
ëåÇï³ÏáõóÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙáí: ¼ëï³Õáõ ³é³í»É³å»ë ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý (ÎñáÝÇ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, ½ëï³Õáõ é»½»ÏóÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï) ¹»åùáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 
Ù»·³ÉáµÉ³ëï³ÛÇÝ ³Ý»ÙÇ³, ÇëÏ ³ÕÇÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÝ ³Ëï³Ñ³ñÙ³ÝÁ µÝáñáß ¿ 
ÙÇÏñáóÇï³ñ »ñÏ³Ã¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ ³Ý»ÙÇ³Ý: 

ÐÇåáåñáÃ»ÇÝ»ÙÇ³Ý ¨ ÑÇåá³ÉµáõÙÇÝ»ÙÇ³Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 
Ý»ñÍÍÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí, »ñµ»ÙÝ Ý³¨ Ïáñáõëïáíª ³ÕÇÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇó 
(Ç¹Çáå³ÃÇÏ ÇÝï»ëïÇÝ³É ÉÇÙý³Ý·Çá¿Ïï³½Ç³, »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¿ùëáõ¹³ïÇí 
¿Ýï»ñáå³ÃÇ³, ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, àã ëå»óÇýÇÏ Ëáó³ÛÇÝ ÏáÉÇï): 

 

ÎÕ³ÝùÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É ÇÝýáñÙ³ïÇí »Ý` 
 ÏÕ³ÝùÇ pH-Á 
 Ù³Ï³µáõÛÍÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÁ 
 Ù³Ýñ»³µ³Ý³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ: 
 

pH-Ç Çç»óáõÙÁ 5.5-Çó µÝáñáß ¿ ûëÙáïÇÏ ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ÉáõÍÇÝ:  
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÙÇ ß³ñù Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáåñá·ñ³Ù³Ý ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ê²Ð 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ Ù³ñ¹áõ Ùáï 
Ù³ñëí³Í ¨ ãÙ³ñëí³Í ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ Ï³½ÙÁ ÏÕ³ÝùÇ Ù»ç ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 
÷á÷áË³Ï³Ý ¿` Ï³Ëí³Í ëÝÝ¹³Ï³ñ·Çó: 

 
ØáÝáë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇ ¨ ¹Çë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³Ëïáñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ß³ù³ñÝ»ñÇ áã ÉñÇí Ù³ñëÙ³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëïÁ (áñ³Ï³Ï³Ý 
¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Clinitest) ÏÕ³ÝùáõÙ: ÎÇñ³éáõÙ »Ý Ý³¨ çñ³ÍÝ³ÛÇÝ ßÝã³Ï³Ý Ï³Ù 
ß³ù³ñáí (ë³Ë³ñá½³, É³Ïïá½³, ·ÉÛáõÏá½³) µ»éÝ³íáñÙ³Ý Ã»ëïÁ:  

 
ê³Ï³ÛÝ ¹Çë³Ë³ñÇ¹³½³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý áëÏ» ã³÷³ÝÇß ¿ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ µ³ñ³Ï ³ÕÇù³ÛÇÝ µÇáåëÇ³Ý ¨ ·Í³íáñ »ñÇ½Ç ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý 
áñáßáõÙÁ: 



 

ò»ÉÇ³ÏÇ³ÛÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³ÝÇÝ ëå»óÇýÇÏ ¨ ½·³ÛáõÝ »Ý 

ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ïñ³Ýë·ÉÛáõï³ÙÇÝ³½Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ IgA ¹³ëÇ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
áñáßáõÙÁ` t-TGA, EMA: ²Ûë ý»ñÙ»ÝïÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ë»÷³Ï³Ý 
Ã»ñÃÇÏáõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ëåÇï³Ïáõó ·ÉÛáõï»ÝÇ áã ÉñÇí ×»ÕùáõÙÁ 
(33 ³ÙÇÝ³ÃÃí³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹ áõÝ»óáÕ å»åïÇ¹Ç ¹»½³ÙÇÝ³óáõÙ):  

t-TGA (ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ïñ³Ýë·ÉÛáõï³ÙÇÝ³½Á) ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
Çµñ¨ Ñ³Ï³ÍÇÝ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÇÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

EMA` Ñ³Ï³¿Ý¹áÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ áñáßáõÙ »Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ 
ýÉÛáõáñ»ëó»ÝóÇ³ÛÇ »Õ³Ý³Ïáí, ÇëÏ t-TGA` ELISA »Õ³Ý³Ïáí. (Ã»ëï»ñÇ 
½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ` 96-98%): Â»ëï»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý IgA 
¹»ýÇóÇï áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó Ùáï, ³Û¹ å³ï×³éáí µáÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï Ñ³ñÏ³íáñ ¿ 
Ý³Ë áñáß»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ IgA, ³å³ t-TGA ¨ EMA:  

²ÝÏ³Ë ÇÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ã»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõùÝ»ñÇó` §ó»ÉÇ³ÏÇ³¦ ³ËïáñáßáõÙÁ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ µ³ñ³Ï³ÕÇù³ÛÇÝ µÇáåï³ïÇ ÑÇëïáÉá·ïÇ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝáí; 
¶Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Ã³íÇÏÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ (Ï³ñ×³ó³Í »Ý), ÏñÇåï³Ý»ñÇ 
ËáñáõÃÛáõÝÁ (·»ñ³×³Í »Ý ¨ ËáñÁ), Ã³íÇÏÝ»ñÇ ¨ ÏñÇåï³Ý»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ (ÝáñÙ³ÛáõÙ 4:1), ÙÇç/Ý»ñ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ CD8 ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
(Ù»Í³óáõÙ): 

 

êÝÝ¹³ÛÇÝ ³É»ñ·Ç³ÛÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 

ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
 ëå»óÇýÇÏ IgE Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ` é³¹Çá³É»ñ·áëáñµ»Ýï³ÛÇÝ Ã»ëï (è²êî) 
 Ù³ßÏ³ÛÇÝ Ã»ëï»ñ (Øî) 
 ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ »ÝÃ³¹ñÛ³É ³ÝïÇ·»ÝÝ, ³å³ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ³ËïáñáßÇã Ýå³ï³Ïáí`  

¿ÉÇÙÇÝ³óÇáÝ ëÝÝ¹³Ï³ñ· (²ÕÛáõë³Ï 8): 
 

¾Ý¹áëÏáåÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 
òáõóáõÙÝ»ñÁ (Áëï ²ØÜ-Ç ¶³ëïñá¿Ýï»ñáÉá·-¿Ý¹áëÏáåÇëïÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ). 
 

 Ð³ëï ³Õáõ ¿Ý¹áëÏáåÇÏ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ óáõóí³Í ¿  
 3 ß³µ³ÃÇó ³í»É ÉáõÍ áõÝ»óáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ` ÏÕ³ÝùÇ Ù³Ýñ»³µ³Ý³Ï³Ý 3 
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 

o îáï³É ÏáÉáÝáëÏáåÇ³Ý óáõóí³Í ¿. 
- ³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

- »Ã» Ï³ áã ëå»óÇýÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ëÏ³Í 

- »Ã» Ï³ ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³Í 
 

 ì»ñÇÝ ¿Ý¹áëÏáåÇ³Ý` ¾¶¸ê ¨ ¿Ýï»ñáëÏáåÇ³, óáõóí³Í ¿, »Ã» ÏáÉáÝáëÏáåÇ³ÛÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ã»Ý: ì»ñÇÝ ¿Ý¹áëÏáåÇ³Ý 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ýå³ï³ÏÝ»ñáí. 

- µ³ñ³Ï³ÕÇù³ÛÇÝ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ í»ñÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, 

- µÇáåëÇ³ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ÙÇçÇÝ Ï³Ù ëïáñÇÝ »ññáñ¹³Ï³ÝÇó 
(³ùó³Ý³ÛÇÝ ¨ Ï³åëáõÉ³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí): 

 
ºÃ» Ï³ áã ëå»óÇýÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ó»ÉÇ³ÏÇ³ÛÇ Ï³Ù ³ÛÉ ï³ñ³ÍáõÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ëÏ³Í, µÇáåëÇ³Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ÏñáëÏáåÇÏ 
³Ý÷á÷áË  ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇó: 



- î³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ëåÇñ³óÇ³ Ñ»ï³·³ 
µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ µ³Ïï»ñÇáëÏáåÇÏ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

ÐÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ 
ÐÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÉáõÍáí ¨ Ù³É³µëáñµóÇ³Ûáí ÁÝÃ³óáÕ  

·ñ»Ã» µáÉáñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ áñáßÇã Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ:  
 
´áõÅáõÙ 

Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝáí. 
1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý µáõÅáõÙ, 
2. êÝáõóáÕ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ: 

 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý µáõÅáõÙ 

 ¿ÉÇÙÇÝ³óÇáÝ ëÝÝ¹³Ï³ñ·` ÁÝÏ³Í ¿ ò»ÉÇ³ÏÇ³ÛÇ, ß³ù³ñÝ»ñÇ ¨ ëÝÝ¹Ç ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 
¨ ³ÛÉ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ:  
úñÇÝ³Ï` ó»ÉÇ³ÏÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ·»ÉíáõÙ »Ý µáÉáñ ·ÉÛáõï»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÝ»ñÁ, 
ëÝÝ¹³ÛÇÝ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÁ, å³ïÇ× áõÝ»óáÕ Ñ³µ ¹»Õ³Ó¨»ñÁ:  
ÎáíÇ Ï³ÃÇ ëåÇï³ÏáõóÇ Ï³Ù É³Ïïá½³ÛÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` ÏáíÇ Ï³ÃÁ ¨ É³Ïïá½³ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÝ»ñÁ:  
²É»ñ·ÇÏ ¿Ýï»ñáå³ÃÇ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` »ÝÃ³¹ñÛ³É ³É»ñ·»ÝÁ:  
ø³ÝÇ áñ, Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ Å³Ù³Ý³Ï ½³ñ·³ÝáõÙ ¿  Ý³¨ »ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ 
·»ÕÓÇ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ³å³ Ñ³ñÏ ¿ ÉÇÝáõÙ ÏÇñ³é»É å³ÝÏñ»³ïÇÏ 
ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¹»Õáñ³Ûù` Îñ»áÝ 10000 Ï³Ù 25000: 
 àã ëå»óÇýÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáõÅáõÙ 5-³ÙÇÝ³ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ åñ»å³ñ³ïÝ»ñáí, ·ÉÛáõÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñáí 
Ï³Ù óÇïáëï³ïÇÏÝ»ñáí` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Í³ÝñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ: 

 ²Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ µáõÅáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ Å³Ù³Ý³Ï` 
ÙÇáïñáå ëå³½ÙáÉÇïÇÏÝ»ñ (¸Ûáõëå³ï³ÉÇÝ), ·³½³ÙáõÕ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ (ëÇÙ»ïÇÏáÝ): 
¸Åí³ñ³ó³Í ¹»ý»Ï³óÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ`É³ÏïáõÉá½³ÛÇ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ (¸Ûáõý³É³Ï): 
¸Ûáõý³É³ÏÁ áõÝÇ µÇýÇ¹á·»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ËÃ³ÝáõÙ ¿ Ý³Á ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ ³×Á 
Ñ³ëï ³ÕáõÙ: äñ»µÇáïÇÏ ¹»Õ³ã³÷áí (»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 3-5ÙÉ ûñ³Ï³Ý, 1 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ) ¸Ûáõý³É³ÏÁ ãÇ ³½¹áõÙ ¹»ý»Ï³óÇ³Ý»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: 

 ØáõÏáíÇëóÇ¹á½Ç Å³Ù³Ý³Ï Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ÷áË³ñÇÝáÕ ý»ñÙ»ÝïáÃ»ñ³åÇ³ª 
»ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñáí (Îñ»áÝ 10000, 25000): Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ÛÉ 
åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ Îñ»áÝÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿  å³ÝÏñ»³ïÇÝÇ µ³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ pH ½·³ÛáõÝ å³ïÇ×áí, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ å³ÝÏñ»³ïÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³ÝÁ 
ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: Îñ»áÝ 10000 Ù»Ï Ï³åëáõÉ³ÛáõÙ 
å³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ 10000 ØØ ÉÇå³½³, ÇëÏ 25000` 18000ØØ: äñ»å³ñ³ïÇ ¹»Õ³ã³÷Á 
Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ¿ÙåÇñÇÏ Ó¨áí, ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáí, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` Ï»ÕïÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹Çëå»åëÇ³ÛÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ: 
Ø³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ åñ»å³ñ³ïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ 
Ý³å³ï³Ïáí å³ïÇ×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó»É ¨ ÙÇÏñáÏ³åëáõÉ³Ý»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»É Ù³Ûñ³Ï³Ý 
Ï³ÃÇ Ï³Ù çñÇ Ñ»ï: Îñ»áÝÇ ¹»Õ³ã³÷Ç Ùáï³íáñ Ñ³ßí³ñÏÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿` 5000ØØ 
×³ñåÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 3· Ñ³Ù³ñ, Ù³ùëÇÙ³É ¹á½³Ý` 10000 ØØ/ Ï· ù³ßÇÝ:  
ØáõÏáíÇëóÇ¹á½Á ³ÛÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ ß³ñù 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù. Ãáù³µ³Ý, ·³ëïñá¿Ýï»ñáÉá·, Ñ»å³ïáÉá·, 
¹Ç»ïáÉá·, í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³µ³Ý ¨ ýÇ½ÇáÃ»ñ³å¨ï:  

 ´³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇ ³ñ³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ³Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ µáõÅáõÙ: 

 ¿Ý¹áÏñÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` ëå»óÇýÇÏ ÑáñÙáÝáÃ»ñ³åÇ³: 



 
êÝáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

êÝáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÝïñáåáÙ»ïñÇÏ 
å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ¨ ÇÝ¹»ùëÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ. 
 ù³ßÁ Áëï ï³ñÇùÇ` íÏ³ÛáõÙ ¿ ëÝáõóÙ³Ý ùñáÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ëáõñ å³Ï³ëÇ Ù³ëÇÝ, 
 Ñ³ë³ÏÁ Áëï ï³ñÇùÇ` íÏ³ÛáõÙ ¿ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý Ã»ñëÝáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ, 
 ù³ßÁ Áëï Ñ³ë³ÏÇ` íÏ³ÛáõÙ ¿ ù³ßÇ ë»½áÝ³ÛÇÝ Çç»óÙ³Ý Ï³Ù ëáõñ Çç»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 

´áÉáñ í»ñÁ Ýßí³Í å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ ï³ñÇù³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ 
Ñ»ï ¨ ÝßíáõÙ »Ý ó»ÝïÇÉ³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ, ÁÝ¹áñáõÙ, ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ýñ³Ýó 
ß³ñÅÁÝÃ³óÁ: 
 
êÝáõóÙ³Ý  íÇ×³ÏÇ ë³ï³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 

î³ñµ»ñáõÙ »Ý ëÝáõóÙ³Ý ëï³ïáõëÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý` 
 ûé³É, ¿Ýï»ñ³É ¨ å³ñ»Ýï»ñ³É »Õ³Ý³ÏÝ»ñ:  
²Ûë Ï³Ù ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ÑÇí³Ý¹Ç íÇ×³ÏÇó ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý 

óáõóáõÙÝ»ñÇó: 
ºñ»Ë³ÛÇ µ³í³ñ³ñ íÇ×³ÏÇ ¹»åùáõÙ. 
 ØáñÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ï³½Ù»É »ñ»Ë³ÛÇ ëÝÝ¹³ÛÇÝ ûñ³·ÇñÁ 
 êÝÝ¹³Ï³ñ·Ç ßïÏáõÙ. 

- Ñ»ßï Ûáõñ³óíáÕ ³ÍË³çñ³ïÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÑÛáõÃ»ñÇ Í³í³ÉÇ ùã³óáõÙ, 
ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý Çç»óÝáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ ³ËáñÅ³ÏÁ 

- ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç Ñ³ßí³ñÏ Áëï å³ñï³¹Çñ ù³ßÇ ûñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇ 150% 
ïáÏáëÇ ã³÷áí  

- ëÝÝ¹Ç ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñÅ»ùÁ ³í»É³óÝáõÙ »Ý ÏÇñ³é»Éáí µñÝÓÇ ³ÉÛáõñ Ï³Ù 
Ñ³ïáõÏ å³ïñ³ëïÇ µ³ñÓñ Ï³ÉáñÇ³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ: 

- 1-3 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ ëÝÝ¹Ç ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñÅ»ùÁ ³í»É³óÝ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÛáõÕáï å³ÝÇñÝ»ñ, ÃÃí³ë»ñ, Ï³ñ³· 

- »ñµ»ÙÝ 1-2 Ï»ñ³ÏñáõÙÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ µ³ñÓñ Ï³ÉáñÇ³Ý³Ï³Ý 
Ï³Ãáí Ï³Ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹áí: 

- ëÏëáõÙ »Ý Ýáñ Ë³éÝáõ¹Ç ÷áùñ Í³í³ÉÝ»ñÇóª ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ³í»É³óÝ»Éáí 
³ÛÝ 

- Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ù³ßÇ Ïáñ³·ÍÇ ³Ù»Ý³ÙëÛ³ í»ñ³ÑëÏáõÙ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ï³Ý 
¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ 

- Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý åáÉÇíÇï³ÙÇÝÝ»ñ: 
¾Ýï»ñ³É ëÝáõóÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ. 

 ëÝáõÝ¹Á ÍÍ»Éáõ / Í³Ù»Éáõ ¨ ÏáõÉ ï³Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝ 
 ëÝÝ¹Çó Ññ³Å³ñí»ÉÁ: 

¼áÝ¹Á ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëáõÙ, ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³ÕáõÙ Ï³Ù ³ÕÇ×áõÙ, 
»ñÏ³ñ³ï¨ ¿Ýï»ñ³É ëÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý ·³ëïñáëïáÙ³ (¿Ý¹áëÏáåÇÏ 
Ï³Ù É³å³ñ³ëÏáåÇÏ »Õ³Ý³Ïáí): 

 
îáï³É å³ñ»Ýï»ñ³É ëÝáõóÙ³Ý (îäê) óáõóáõÙÝ»ñÁ. 

 êÝÝ¹Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝ 
 ²ÕÇÝ»ñÇ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñ 
 Î³ñ× ³Õáõ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß 
 ²ÕÇÝ»ñÇ áã ëå»óÇýÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ý»Ïñá½³óÝáÕ 

¿Ýï»ñáÏáÉÇï: 



îäê-Ý »ñµ»ÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ §Ñ³Ý·ëïÇ¦ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, µ³ñ³Ï³ÕÇù³ÛÇÝ ýÇëïáõÉ³Ý»ñÇ, 
å³ÝÏñ»³ïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÝáõÛÝÇëÏ »ñµ ³ÕÇÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáÕ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý 
Ë³Ëïí³Í ã¿: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ãÏ³ ³ÕÇÝ»ñÇ Ëó³ÝáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝóÝ»É ¿Ýï»ñ³É 
ëÝáõóÙ³Ý, áñÝ ³í»ÉÇ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¿, ³Ýíï³Ý· ¨ Ù³ïã»ÉÇ, ù³Ý îäê-Ý: 

ä³ñ»Ýï»ñ³É ëÝáõóÙ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
ä³ñ»Ýï»ñ³É ëÝáõóÙ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ï»Õ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ: 

î»Õ³ÛÇÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³ï»ïñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³ï»ïñÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ, åÝ¨ÙáÃáñ³ùë, 
Ñ»ÙáÃáñ³ùë, ÇÝýáõ½³ïÇ Ã³÷³ÝóáõÙ åÉ¨ñ³É Ëáéáã, Vena jugularis interna Ï³ï»ïñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï` û¹³ÛÇÝ ¿ÙµáÉÇ³: 

Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç »Ý ¹³ëíáõÙ ë»åëÇëÁ (µ³Ïï»ñ»ÙÇ³ Ï³Ù 
ýáõÝ·»ÙÇ³), Ù»Ã³µáÉÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñ (ÑÇå»ñ·ÉÇÏ»ÙÇ³, ÑÇå»ñïñÇ·ÉÇó»ñÇ¹»ÙÇ³, 
¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÇ ¹Çëµ³É³Ýë), áëÏñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: ÈÛ³ñ¹Ç 
³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 90%-Ç Ùáï: îñ³Ýë³ÙÇÝ³½Ý»ñÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ 
»Ý µáõÅÙ³Ý 2-ñ¹ ß³µ³ÃÇó, Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ µÇÉÇéáõµÇÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ: 
Ð³½í³¹»å, »ñµ îäê ï¨áõÙ ¿ ï³ñÇÝ»ñ, ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç óÇéá½: 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն  

Ամարյան Գ.Գ. 

 

ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 

ä³ÝÏñ»³ïÇïÁ` »ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ å³ñ»ÝËÇÙ³ÛÇ ¹»ëïñáւÏïÇí -

µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿: Պանկրեատիտը չնայած մանկական տարիքում  

տարածված չէ, սակայն բավականին հստակ համակցված է մանկական 

հիվանդացության և մահացության հետ:  

Պանկրեատիտը կարող է լինել դիֆուզ կամ լոկալ, և դասակարգվում է որպես սուր, 

խրոնիկ, ժառանգական, նեկրոտիկ կամ հեմորագիկ:  

Կարող է բարդանալ պսևդոկիստաների առաջացումով:  

º¶ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ï³Ù é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ Ó¨áí (å³ÝÏñ»³ïÇÏ 

Ýáå³Ý»ñÇ), Ï³Ù Ã³ùÝí³Í Ó¨áí, ÁÝ¹³Ý³Éáí µ³½Ù³ÃÇí ëáõµÏÉÇÝÇÏ ¹ñí³գÝ»ñáí, 

áñáÝó Å³Ù³Ý³Ï µáñµáùáõÙÁ  ³ÝÁ¹Ñ³ï åñá·ñ»ëÇíáõÙ ¿: øä í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ 

µÝáñáßíáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ å³ñ»ÝËÇÙ³ÛÇ ï³ñ³ÍáõÝ ýÇµñá½áí ¨ ýáõÝÏóÇáÝ³É 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ: 

¾ÃÇÉá·Ç³  

 1. Ø³ñëáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 12 -Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ) ¨ É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ª ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ï , ûµëïñáõÏóÇ³, µáñµáùáõÙ 

 ÊáÉ»¹áËáÉÇÃÇ³½ 

 ä³ÝÏñ»³ïáïáµÇÉÇ³ñ Íáñ³ÝÇ, å³ÝÏñ»³ëÇ, É»Õ³å³ñÏÇ   ³ÝáÙ³ÉÇ³, 

ûµëïñáõÏóÇ³, ëï»Ýá½ 

 ÊáÉ»¹áËÇ ÏÇëï³ 

 12Ù³ ¹Çí»ñïÇÏáõÉ  

 ú¹ÇÇ ëýÇÝÏï»ñÇ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ 

 àõéáõóù 

 12 Ø² Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 

2. ìÇñáõë³ÛÇÝ ¨ µ³Ïï»ñÇ³É ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ 



 ìÇñáõë³ÛÇÝª ¾åÇ¹. å³ñáïÇï, Ï³ñÙñ³Ëï, çñÍ³ÕÇÏ, Ñ»å³ïÇï A,B,C, 

¿Ýï»ñáíÇñáõëÝ»ñ, ³¹»ÝáíÇñáõë, CMV ¨ ³ÛÉÝ: 

 ´³Ïï»ñÇ³Éª ë³ÉÙáÝ»ÉÉ³, ÙÇÏáåÉ³½Ù³, ùáõÃ»ß, ¹Ç½¿Ýï»ñÇ³ ¨ ³ÛÉÝ:   

 ê»åëÇë 

3. ¸»Õáñ³ÛùÝ»ñ, ïáùëÇÝÝ»ñ 

 ²½³ïÇáåրÇÝ, 6-Ù»ñÏ³åïáåáõñÇÝ,  ¿ëÃñá·»ÝÝ»ñ, ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ, ýáõñáë»ÙÇ¹, 

ëáõÉýáÝ³ÙÇ¹Ý»ñ, ¾ÃÇÉ³ÛÇÝ ëåÇñï, ÇÝë»ÏïÇóÇ¹Ý»ñ 

4. ²É»ñ·ÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñª ëÝÝ¹³ÛÇÝ, ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ³É»ñ·Ç³, µñáÝËÇ³É ³ëÃÙ³: 

5. ÜÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ¿Ý¹áÏñÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

ÀÝï³ÝեաÏ³Ý  ÉÇåÇ¹¿ÙÇ³ (ÑÇå»ñÉÇåáåñáÃ»Ç¹»ÙÇ³), ÑÇå»ñå³ñ³ÃÇñ»áÇ¹Ç½Ù 

(ÑÇå»ñÏ³ÉóÇ»ÙÇ³); ØáõÏáíÇëóÇ¹á½ 

6. Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ïñ³íÙ³ 

7. Æ¹Çáå³ÃÇÏ å³ÝÏñ»³ïÇï 

8. Ä³é³Ý·³Ï³Ý å³ÝÏñ»³ïÇï 

9. ²ÛÉ å³ï×³éÝ»ñÁ` Þ³ù³ñ³Ëï; ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÷áËå³ïí³ëïáõÙ; è»Û-Ç 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß; ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ; Ü»ñÍÍÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ; ì³ëÏáõÉÇïÝ»ñª 

Ðàôê, êÎ¶, Ð»Ùáé³·ÇÏ í³ëÏáõÉÇï, Ðä, ã³ñáñ³Ï ÑÇå»ñïáÝÇ³ 

10. ºñÏ³ñ³ï¨ ³ÉÇÙ»Ýï³ñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñª ×³ñå»ñÇ, ù³Õóñ³í»ÝÇùÝ»ñÇ 

ã³ñ³ß³ÑáõÙ, ëåÇï³ÏáõóÇ ¹»ýÇóÇï  

²ÛëåÇëáí, ä³ÝÏñ»³ïÇïÝ»ñÇ µáÉáñ å³ï×³é³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ËÙµ³íáñ»Éª 

1. ä³ÝÏñ»ïÇÏ ÑÛáõÃÇ ³ñï³ÑáëùÁ ¹Åí³ñ³óÝáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù Ýå³ëïáõÙ»Ý 

Ý»ñÍáñ³Ý³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 

2. º¶ ³óÇÝ³ñ µçÇçÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë ³Ëï³Ñ³ñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ 

 

²Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝÁ` µ³½Ù³ÃÇí å³ï×³éÝ»ñը Ýå³ëïáõÙ »Ý º¶ ³áõïáÉÇ½ÇÝ, 

³Ëï³Ñ³ñ»Éáí ³óÇÝ³ñ բçÇçÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÏïÇí³óÝ»Éáí å³ÝÏñ»³ëÇ ë»÷³Ï³Ý 

åñáÃ»áÉÇïÇÏ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÁ: ²é³í»É³å»ë Ù»Í ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ïñÇåëÇÝÁ, áñÁ 

³ÏïÇí³ÝáõÙ ¿ ïñÇåëÇÝá·»ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï: ì»ñçÇÝë Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³ÏïÇí³ÝáõÙ ¿ 

º¶ íÝ³ëí³Í µçÇçÝ»ñÇó ³½³ïíáÕ óÇïáÏÇÝ³½³ ý»ñÙ»ÝïÇ ÙÇçáóáí: ²½³ïí³Í 

³ÏïÇí ïñÇåëÇÝÁ º¶ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ Ï³ÉÇÏñ»ÇÝÇÝÇÝ,  ¿É³ëï³½³ÛÇÝ, 



ýáëýáÉÇå³½³ A ¨ B-ÛÇÝ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙª µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, 

Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³Ý, ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³Ûïáõó,  Ñ»Ùáé³·ÇÏ Ý»Ïñá½-

³áõïáÉÇ½: ÎÇÝÇÝÝ»ñÇ, µñ³¹ÇÏÇÝÇÝÇ, ÑÇëï³ÙÇÝÇ Ïáõï³ÏáõÙÁ áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ 

³áõïáåñáï»áÉÇ½Á, ëïñáÙ³ÛÇ µçç³ÛÇÝ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ý, ³é³ç³óÝ»Éáí  ó³í³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ, ïáùë¿ÙÇ³Ý: Ð»ï³·³ÛáõÙ  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ º¶ ÑÛáõëí³ÍùÇ ýÇµñá½, 

ëÏÉեñá½, åñá·ñ»ëիíáÕ ¿Ï½á-¨ ¿Ý¹áÏñÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï º¶ ëáõñ µáñµáùáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ëáõñ 

å³ÝÏñ»³ïÇïÝ»ñÇ (êä) -Ç ÇÝï»ñëïÇó³É Ó¨Á, »ñµ  åñáó»ëÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ 

ÙÇ³ÛÝ ·»ÕÓÇ  ³Ûïáõóáí, Ï³Ù Ã»Ã¨ ûç³Ë³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³Ûáí: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ 

ß³ï Ñ³½í³¹»å »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ êä-Ç Ñ»Ùáé³·ÇÏ, Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ ¨ 

å³ÝÏñ»áÝ»Ïñá½Á:  êñ³Ýáí ¿, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, µ³ó³ïñíáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ êä -Á 

Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ է ³í»ÉÇ  Ñ³½í³¹»å, ù³Ý Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï: 

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ËïáñáßíáõÙ է ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ùñáÝÇÏ Ó¨Á:  ê³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ º¶ 

ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáíª ãÝ³Û³Í ûñ·³ÝÇ áã ÉÇ³ñÅ»ù ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ 

¨ ýáõÝÏóÇáÝ³É Ñ³ëáõÝáõÃÛ³ÝÁ, Ý³ áõÝÇ Ñ»ßï Ó·íáÕ, ¿É³ëïÇÏ Ï³åëáõÉ³, É³í 

×ÛáõÕ³íáñí³Í, É³ÛÝ ïñ³Ù³·Íáí ³ñï³½³ïÇã Íáñ³ÝÝ»ñ, Ñ½áñ Ñ³Ï³åñáï»áÉÇïÇÏ 

³ñ·»É³ÏáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·:  

ä³ÝÏñ»³ïÇïÇ աËï³ÍÝáõÃÛáõÝÁ 

²óÇÝ³ñ µçÇçÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ 

 

º¶ Íáñ³ÝÝ»ñáõÙ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ 

 

²ÏïÇí³óÝáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ é»ýÉÛáõùë º¶ Íáñ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç 

 

îñÇåëÇÝ»·»ÝÇ ³ÏïÇí³óÇ³ 

 

Î³ÉÇÏñ»ÇÝ»·»ÝÇ   îñÇåëÇÝÇ, ¾É³ëï³½³ÛÇ   üáëýáÉÇå³½³ A¨B-Ç 

³ÏïÇí³óÇ³    ³ÏïÇí³óÇ³   ³ÏïÇí³óÇ³ 

           

äÉ³½Ù³ÛÇó µñ³¹ÇÏÇÝÇÝÇ,  ²ÝáÃ³ÛÇÝ  È»Õáõ É»óÇïÇÝÇ ÷á÷áËáõÙÁ 

Ï³ÉÇÏñ»ÇÝÇ ³½³ïáõÙ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ  ÉÇ½áÉ»óÇïÇÝÇ 

         

º¶ ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³ÛÇ  Ð»Ùáé³·ÇÏ Ý»Ïñá½  ´çç³ÛÇÝ Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ³Ûïáõó,        ù³Ûù³ÛáõÙ 



ÇÝýÇÉïñ³óÇ³, ó³í³ÛÇÝ  

é»³ÏóÇ³  

 

 

äñáó»ëÇ ùñáÝÇ½³óÇ³ 

 

úç³Ë³ÛÇÝ ³ÃñáýÇ³ 

 

êÏÉ»ñá½, ·»ÕÓÇ ëåÇ³íáñ ÏÝ×éáïáõÙ 

 

º¶ åñá·ñ»ëÇíáÕ ¿Ï½áÏñÇÝ ¨ ¿Ý¹áÏñÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

     

 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ä³ÝÏñ»³ïÇïÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

Àëï Í³·Ù³Ý 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ºնթաստամոքսային

գեղձ 

Ստամոքսաղիքային 

համակարգ 

²é³çÝ³ÛÇÝ 

ºñÏñáñ¹-Ý  

Î³ÉóÇýÇÏատներ 

ÎÇëï³ 

²µëó»ë 

ÆÝÏñ»ïոր 

³Ýµ³íարարություն.  

Ստամոքս-³ÕÇùային  

³ñÛáõÝահոսություն. 

¸»ÕÝáõÏ 

Ø³É³µëáñµóÇ³ 

²ëóÇï 

ê»åëÇë 

            

 ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 

1. ò³í áñáí³ÛÝáõÙ 

 ÇÝï»ÝëÇí, ëáõñ/µáõÃ/Í³ÏáÕ µÝáõÛÃÇ, ¿åÇ·³ëïñ³É ßñçանում, ·áï¨áñáÕ, 

×³é³·³ÛÃáõÙ »Ý ¹»åÇ Ó³Ë áõë³·áïÇÝ; ÏñÏÝíáõÙ »Ý ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 

 áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý ×³ñåáï ëÝáõÝ¹Çó, ù³Õóñ³í»ÝÇùÇó 

 Ýëï³Í íÇ×³ÏáõÙ ³í»ÉÇ Ù»ÕÙ³ÝáõÙ »Ý 

 սå³½ÙáÉÇïÇÏÝ»ñÁ  ùÇã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý կամ արդյունավետ չեն 

 ä³ï×³éÝ»ñÁª կ³åëáõÉ³ÛÇ Ó·í³ÍáõÃÛáõÝÁ; աñ¨³ÛÇÝ ÑÛáõë³ÏÇ ·ñ·éáõÙÁ; º¶ 

Íáñ³ÝÝ»ñáõÙ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ 

2. ¸Çëå»åïÇÏ համ³Ëï³ÝÇß 

 êñïË³éÝáó; փëËáõÙ (Ñ³×³Ë ³Ý½áõëå) 

 àñáí³ÛÝÇ ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ, Ù»Ã»áñÇ½Ù 



 ²ËáñÅ³ÏÇ ³ÝÏáõÙ ¨ ÷á÷áËáõÙ 

 äáÉÇý»Ï³ÉÇ³ 

ä³ï×³éÝ»ñÁª º¶ ¿ùëÏñ»ïáñ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ; ä³ÝÏñ»³ïá·»Ý ïáùë¿ÙÇ³ÛÇ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ՍԱՀ ïáùëÇÏ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ 

3. Ø³É¹Ç·»ëïÇ³ÛÇ ¨ Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß 

 å³ÝÏñ»³ïá·»Ý ¹Ç³ñ»³; ëï»³ïáñ»³, Ïñ»³ïáñ»³ 

 ³ղÇÝ»ñÇ միկրոֆլորայի խանգարումներ 

 ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ; ÑÇåáíÇï³ÙÇÝá½ 

 Ù³ñÙÝÇ ½³Ý·í³ÍÇ ½·³ÉÇ Ïáñáõëï 

4. ÎÜÐ ïáùëÇÏ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ (å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿Ý½ÇÙ³ÛÇÝ 

ïáùë¿ÙÇ³Ûáí)ª  ÁÝ¹. ÃáõÉáõÃÛáõÝ,  ·ÉË³ó³í, ·ñ·éí³óáõÃÛáõÝ 

5. ÐÇåáíáÉ¿ÙÇ³, Í³Ýñ Ó¨»ñÇ ÅամանաÏ ª հիպովոլեմիկ ßáÏ:  

ä³ï×³éÝ»ñÁª 

 ¼³ñÏ. ×ÝßÙ³Ý ³ÝÏáõÙÁ, Ï³åí³Í í³½á³ÏïÇí  ³ÙÇÝÝ»ñÇ ïáùëÇÏ ³½¹»ó. Ñ»ï 

 ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³ïáñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ 

 ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ó³í³ÛÇÝ ³Ëï³ÝÇßÁ  

6. êÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ, ßÝã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ 

 ¼³ñÏ. ×ÝßÙ³Ý ³ÝÏáõÙ 

 êÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ ³Ýµ³íարարություն 

 äÉ»¨ñ³ÛáõÙ Ñ»ÕáõÏ , ßÝã³éական ³Ýµ³íարարություն 

²ËïáñáßÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

´ÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ¶áñÍÇù³ÛÇÝ 

ÞÇ×áõÏ³ÛÇÝ ÉÇå³½³, 

³ÙÇÉ³½³ 

²ÙÇÉ³½³/Ïñ»³ïÇÝÇÝ³ÛÇÝ 

ÏÉÇñ»Ýë 

²ÙÇÉ³½³ÛÇÇ½á¿Ý½ÇÙ. 

ßÇ×áõÏáõÙ 

êáÝá·ñ³ýÇ³ 

 

ÎáÙåÛáõïերային ïáÙá·ñ³ýÇ³ 

 

ØèՏ 

 

´áõÅáÙÁ 

1. è»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³, Ý/» ինֆուզիա: ԷÉ»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, å³Ñå³Ý»É 

³ñ³·³óí³Í ¹Çáõñ»½Ç å³ÛÙ³ÝÁ (É³½Çùë): 



2. ò³íազկող դեզորայքներ. 

 ²Ý³É·»ïÇÏÝ»ñ (áãÝ³ñÏáïÇÏ, Ý»ÛñáÉ»åïÇÏÝ»ñ, Ý³ñÏáïÇÏ ËÙµÇ, µ³ó³é. 

ÙáñýÇÝÁ) 

 “ø³Õó³Í” ¹Ç»ï³ 1-2 ûñ,  

 Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñª ՊՊԻ; H2 µÏáÏ³ïáñÝ»ñ  Ý/» , Ñ»ï³·³ÛáõÙ ª ûñ³É 

¹»Õ³Ó¨»ñÁ + ³Ýï³óÇ¹Ý»ñ 

3. ՊÉ³½Ù³ /³ÉµáõÙÇÝ (+ Ð³Ï³ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³½¹-Ý) 

4.äñáտ»³½Ý»ñÇÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñªօկտրեոտիդ/ë³Ý¹áëï³ïÇÝ/, ազվադեպ`ÏáÝïñÇÏ³É 

4. Ð³Ï³µ³Ïï»ñÇաÉ µáõÅáõÙ` ըստ ցուցումների 

5. êñ³óáõÙÇó 2 ß³µ³Ã ³Ýóª ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ` Ïñ»áÝ, å³ÝóÇïñ³ï ըստ ցուցումի 

6. êÇÙïáÙ³ïÇÏ µáõÅáõÙ 

( ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ, ßÝã³é³Ï³Ý, ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÏáÕÙÇó ÷á÷áÕ Å³Ù³Ý³Ï)  

 

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

 
êî²ØàøêÆ ºì î²êÜºðÎàôØ²îÜÚ²  ²Ôàô  ´àð´àø²Î²Ü 

ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜÜºðÀ ºðºÊ²ÜºðÆ Øàî  

 

êï³ÙáùëÇ ¨ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ñë¨áñíáõÙ 

»Ý Ýñ³Ýó  µáñµáù³Ï³Ý ¨ Ëáó³ÛÇÝ  ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Ó¨áí, áñå»ë  ùñáÝÇÏ  

·³ëïñá¹áõá¹»ÝÇïÝ»ñ  ¨ Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ: 

 êï³ÙáùëÇ Ï³Ù ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÛ³ ³Õáõ Ù»Ïáõë³óí³Í ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ (·³ëïñÇï 

Ï³Ù ¹áõá¹»ÝÇï) Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 10-12% »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï, ³ÛÝ ¿É, ëáíáñ³µ³ñ, áñå»ë 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉ: 
 85-90% ¹»åù»ñáõÙ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ½áõ·³Ïóí³Í ª 

·³ëïñá¹áõá¹»ÝÇïÝ»ñÇ Ó¨áí 

êï³ÙáùëÇ ¨ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ³Ý³ïáÙá-ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ë»ñï Ï³åÁ, 

ÝÛ³ñ¹³íáñÙ³Ý, ³íß³- ¨ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

Ý»ÛñáÑáõÙáñ³É Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý ³Û¹ 

ûñ·³ÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ïóí³Í ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ ·³ëïñá¹áõá¹»ÝÇïÝ»ñÇ Ó¨áí: 

 

øðàÜÆÎ  ¶²êîðà¸àôà¸ºÜÆî 

ëï³ÙáùëÇ ¨ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ùñáÝÇÏ ÏñÏÝíáÕ µáñµáùáõÙ ¿, 

áñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

 Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý é»·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ åñáó»ëÝ»ñÁ  

 ½³ñ·³ÝáõÙ  ¿ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ åñá·ñ»ëÇíáÕ µáñµáù³ÛÇÝ, ÇÙáõÝ ¨ ¹ÇëïñáýÇÏ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ 

 ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ·»ÕÓ³ÛÇÝ ¿åÇÃ»ÉÇ  ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý ³ïñáýÇ³  

 Ë³Ý·³ñíáõÙ »Ý ëï³ÙáùëÇ ¨ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ³ñï³½³ïÇã, 

Ý»ñ½³ïÇã ¨ Ùáïáñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ 

 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙ  1990Ã. êÇ¹Ý»Û ù³Õ³ùáõÙ ¶³ëïñá¿Ýï»ñáÉá·Ý»ñÇ IX Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 

ÏáÝ·ñ»ëáõÙ, ÁÝ¹áõÝí»É ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³Ñëï³ïí»É ¿ ·³ëïñÇïÝ»ñÇ/ 

¹áõá¹»ÝÇïÝ»ñÇ Ýáñ “êÇ¹Ý»Û³Ý” ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, áñÁ ÑÇÙÝ³í³Í ¿ Ýñ³Ýó 

Í³·áõÙÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑÛáõëí³óù³µ³Ý³Ï³Ý (ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý) ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

íñ³:  

 

Գ³ëïñÇïÝ»ñÇ/ ¹áõá¹»ÝÇïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ (êÇ¹Ý»Û³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·) 

  

Àëï ¿ÃÇáÉá·Ç³ÛÇª 

 
 
 
 
 
 
 Àëï  ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý 

1. HP-Ñ³Ù³Ïóí³Í  ¶¸ (B ïÇå) 

2.  ²áõïáÇÙáõÝ (Ç¹Çáå³ÃÇÏ) ·³ëïñÇï  (A ïÇå) 

3. è»³ÏïÇí ¶¸ (ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù é»ýÉÛáõùë 

·³ëïñÇï/¹áõá¹»ÝÇï (C ïÇå)) 

4. ¶¸ Ñ³ïáõÏ Ó¨»ñ (¿á½ÇÝáýÇÉ³ÛÇÝ, ÉÇÙýáóÇï³ñ, 

·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ 

ª   
Â»Ã¨, ã³÷³íáñ, Í³Ýñ ³ëïÇ×³ÝÇ µáñµáùáõÙ, 



å³ïÏ»ñÇ` ³ïñáýÇ³, ³ÕÇù³ÛÇÝ Ù»ï³åÉ³½Ç³ 

 

ø¶¸-Ç í»ñÁ Ýßí³Í 4 ï»ë³ÏÝ»ñÇó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ³é³í»É Ñ³×³Ë  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý 

HP-Ñ³Ù³Ïóí³Í ø¶¸- ¨  ø¶¸  Ñ³ïáõÏ Ó¨»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ¿á½ÇÝáýÇÉ³ÛÇÝ (Ï³Ù 

³É»ñ·ÇÏ), ÉÇÙýáóÇï³ñ, ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½  ·³ëïñÇïÝ»ñÁ:  

²áõïáÇÙáõÝ Ï³Ù ³ïñáýÇÏ ·³ëïñÇïÁ (A ïÇå) Ù³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý 

åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ãÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 35-40 ï³ñ»Ï³ÝÇó Ñ»ïá, 

áõÝÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý µÝáõÛÃ, Ñ³×³Ë áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý Ù»·³ÉáµÉ³ëïÇÏ ³Ý»ÙÇ³ÛÇ Ñ»ï:  

øÇÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù é»ýÉÛáõùë-·³ëïñÇïÝ»ñÁ (C ïÇå)  ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ëï³ÙáùëÇ 

íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, »ñµ ·³ëïñá¹áõá¹»Ý³É é»ýÉÛáõùëÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí É»ÕÇÝ 

³ÝÁÝ¹Ñ³ï  íÝ³ëáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ÙÝ³óáñ¹Ç Éáñ½³Ã³Õ³ÝÃÁ: ²Ûë ËÙµÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ 

Ý³¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ (áãëï»ñáÇ¹Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ), ïáùëÇÏ (³ÉÏáÑáÉ), 

³Ûñí³óù³ÛÇÝ (10-15%) ø¶¸: 

Àëï ¿Ý¹áëÏáåÇÏ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·³ëïñá¹áõ¹»ÝÇï»ñÁ ¹³ëíáõÙ »Ý` 
ªÙ³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ, Ñ³ïÇÏ³íáñ, ¾ñá½Çí, Ñ»Ùáé³·ÇÏ, åáÉÇåá½, ³ïñáýÇÏ, Ë³éÁ  
ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ø¶¸ ëáíáñ³µ³ñ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý µ³ñÓñ ÃÃí³ÛÝáõÃ³Ùµ: ò³Íñ ÃÃí³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ïñáýÇÏ ·³ëïñÇïÝ»ñÇ Ï³Ù ëï³ÙáùëÇ åáÉÇåá½Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñáÝù 
ÉÇÝáõÙ »Ý Ñ³½í³¹»å:  

 

¾åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³ 

ø¶¸ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ 1 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 55% ¨  ³í»ÉÇ, ÇëÏ í»ñçÇÝ ï³ñիÝ»ñÇÝ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ýñ³ 

³×Ç ÙÇïáõÙ µáÉáñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñáõÙ: ÐÇí³Ý¹³óáõÃáõÝÁ ³é³í»É³å»ë Ñ³×³Ë ¿ 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 7-14 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: ²ÕçÇÏÝ»ñÁ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ »Ý 1.5 ³Ý·³Ù  ³í»ÉÇ 

Ñ³×³Ë:  

Helicobacter Pyloris (HP) Ù³Ýñ¿Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý 

·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇª ø¶¸, Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý (ÊÐ), ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ëï³ÙáùëÇ ³¹»ÝáÏ³ñóÇÝáÙ³ÛÇ ¨ ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ïóí³Í 

ÉÇÙýáÙ³ÛÇ ³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÁ: ¸³ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É ø¶¸ ¨ ÊÐ 
Í³·Ù³Ý  í³ñ³Ï³ÛÇÝ  ï»ëáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ:  

ÈáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ HP ÇÝí³½Ç³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿  
 ¿ñá½Çí  ø¶¸ ¨ ÊÐ  80-90% ¹»åù»ñáõÙ 

 ³é³Ýó ¿ñá½Ç³Ý»ñÇ ÁÝÃ³óáÕª  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ø¶¸-ª  30-80% ¹»åù»ñáõÙ 

 

²ßË³ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» 50% í³ñ³Ïí³Í ¿ ³Û¹ Ù³Ýñ¿Ûáí: î³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ 

Ï³Ëí³Í ¿ ÇÝãå»ë ï³ñÇùÇó, ³ÛÝå»ë ¿É ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ  ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó: 

HP h³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿  ²ëÇ³ÛÇ ¨ ²ýñÇÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ 80-90%, Ð³ñ³í³ÛÇÝ 

ºíñáå³ÛÇ 40-70%, ºíñáå³ÛÇ  ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ²ØÜ-Ç  25-30% µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 

Ùáï: ì³ñ³ÏÇ ³ÕµÛáõñ ¿ª ÑÇí³Ý¹Á Ï³Ù Ù³Ýñ¿³ÏÇñÁ: Ð³×³Ë ³éÏ³ ¿ ÁÝï³Ý»Ï³Ý 

í³ñ³ÏÁ ¨ HPßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ûç³ËáõÙ: öáË³ÝóíáõÙ ¿ ý»Ï³É- ûñ³É, ëï³Ùáùë-ûñ³É 

Ï³Ù ûñ³É-ûñ³É áõÕÇÝ»ñáí:  

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ HP í³ñ³ÏÙ³Ý éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙª HP- ÇÝý»Ïóí³Í 
ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ (·»ñµÝ³Ï»óáõÙ), 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ, ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 
 



¾ÃÇáÉá·Ç³   Helicobacter Pyloris å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ` 

  1983 Ã.- Warren & Marshall  ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»ó Campylobacter / Helicobacter   

pylori ó»ÕÇ Ù³Ýñ»Ý 

 1990Ã.-  HP å³ßïáÝ³å»ë ÁÝ¹·ñÏí»ó ¶³ëïñÇïÝ»ñÇ êÇ¹Ý»Û³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ù»ç  

 1995Ã.- ø³ÕÍÏ»ÕÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÇÝ ÏáÙÇï»Ý (IARC) Ñ³ëï³ï»ó 

HP áñå»ë  1 ¹³ëÇ Ï³Ýó»ñá·»Ý   gastric  lympoma / adenocarcinoma  

HP - ëåÇñ³É³Ó¨ ·ñ³Ùµ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³ ¿ 0,5 x 3,0 ÙÏÙ ã³÷»ñáí: ä³ïí³Í ¿ 

Ã³Õ³ÝÃáí, áõÝÇ 4-6 Ùïñ³ÏÝ»ñ, áñáÝù ¹³ñÓÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý 

ß³ñÅáõÝ: î»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ³Ýïñ³É Ñ³ïí³ÍÇ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ ß»ñïáõÙ ¨ É³í 

Ñ³ñÙ³ñíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ÙÇç³í³ÛñÇÝ:  

HP ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ª áõñ»³½³ ý»ñÙ»ÝïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ 

ßÝáñÑÇí Ý³ ëÝÝ¹Ç ÙÇ½³ÝÛáõÃÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³ÙáÝÛ³Ï ¨ µÇÏ³ñµáÝ³ï: Սï»ÕÍí³Í 

ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ÙÇÏñáÙÇç³í³ÛñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ÙÇÏñáµÇÝ ëï³ÙáùëáõÙ ·ïÝíáÕ 

³Õ³ÃÃíÇó, ¹³ñÓÝ»Éáí Ýñ³Ý Ï³ÛáõÝ ëï³ÙáùëÇ ó³Íñ PH ÝÏ³ïÙ³Ùµª ëï»ÕÍ»Éáí 

µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ·áÛ³ï¨Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: ê³ ÃáõÉ³óÝáõÙ ¿ å³ßïå³Ý³Ï³Ý 

ÉáñÓ³ÛÇÝ  å³ïÝ»ßÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ H+  ¨ å»åëÇÝÇ íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

ëï³ÙáùëÇ ¿åÇÃ»ÉÇ íñ³:  

´³óÇ ³Û¹, ÇÝùÁª ÙÇÏñáµÁ, ûÅïí³Í ¿ óÇïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ 

³ñï³¹ñáõÙ ¿ í³ÏáõáÉÇ½³óÝáÕ óÇïáïáùëÇÝ (Vac A), óÇïáïáùëÇÝÑ³Ù³Ïóí³Í ëåÇï 

(CagA), ÙÇ ß³ñù ý»ñÙ»ÝïÝ»ñª ÙáõóÇÝ³½³, ÉÇå³½³, Ï³ï³É³½³, Ñ»ÙáÉÇ½ÇÝ ¨ ³ÛÉÝ, 

áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ù³Ûù³Û»É  ÉáñÓÁ ¨ íÝ³ë»É  ÑÛáõëí³ÍùÁ, Ýå³ëï»É  HP ·³ÕáõÃ³óÙ³ÝÁ, 

å»ñëÇëï»ÝóÇ³ÛÇÝ ¨ µáñµáù³ÛÇÝ å³ï³ëË³ÝÇÝ: òÇïáïáùëÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ 

Ý³¨ ÇÝùÁª ³½³ïíáÕ ³ÙáÝÛ³ÏÁ:  

HP µÝ³ÏíáõÙ ¿ µ³ó³é³å»ë ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ, Ýñ³ ³é³í»É  µ³ñÓñ 

ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³Ýïñ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñï»Õ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ³Õ³ÃÃáõ 

³ñï³¹ñáÕ å³ñÇ»ï³É µçÇçÝ»ñÁ:  Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³Ûë ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï »Ý Ï³åáõÙ Ê¶¸ ¨ ÊÐ ³ÉÇù³Ó¨  ÁÝÃ³óùÁ ¨ é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ:  

²ÛëåÇëáí, HP å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëի Í³·áõÙÁ ëï³ÙáùëáõÙ  

Ï³åáõÙ »Ý  Ù³Ýñ¿Ç ëå»óÇýÇÏÑ³ïÏáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ»ï`ª 
 HP ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ³Ýïñ³É Ñ³ïí³ÍÇ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ ß»ñïáõÙ 

Ëáõë³÷»Éáí áãÝã³Ý³Éáõó: ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï  ³Ýïñ³É ·³ëïñÇïÁ  ³é³í»É 

Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ù³ÝÇý»ëï³óÇ³Ý ¿: 

 Æ ßÝáñÑÇí ë»÷³Ï³Ý ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ¨ µáñµáùÙ³Ý Ù»¹Ç³ïáñÝ»ñÇ, HP áõÝÇ 

óÇïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

 HP Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù ëï³ÙáùëÇ ³Ýïñ³É 

Ñ³ïí³ÍÇ ³ÝïÇ·»ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙïÝáõÙ »Ý Ë³ã³Ó¨ é»³ÏóÇ³ÛÇ Ù»ç 

 HP ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ëï³ÙáùëáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 

ÑÇå»ñ·³ëïñÇÝ¿ÙÇ³ ¨ ³Õ³ÃÃáõÝ ù³Ûù³ÛÇã ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³: 

 HP Ýå³ëïáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ïóí³Í ÉÇÙýáÇ¹ 
ÑÛáõëí³ÍùÇ µáñµáùÙ³ÝÁ  (MALT)                                    

  ³é³ç³óÝáõÙ ¿ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ ÉÇÙýáÇ¹ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ÑÇå»ñåÉ³½Ç, ինչը 

Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý  Ï³ñ¨áñ ³ËïáñáßÇã  Ýß³Ý:  



HP Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ýå³ëïել աÝµ³ó³ïñ»ÉÇ, Ï³ÛáõÝ »ñÏ³Ã¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ 

(ëÇ¹»ñáå»ÝÇÏ) ³Ý»ÙÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:  
ÐÇåáÃ»½Ý»ñ` HP ë»Ïí»ëïñ³óÇ³ÛÇ է »ÝÃ³ñÏáõÙ »ñÏ³ÃÁ; HP Ýí³½»óÝáõÙ ¿ áãÑ»Ù³ÛÇÝ  »ñÏ³ÃÇ 

Ý»ñÍÍáõÙÁ ÷á÷áËí³Í PH å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:   
 

 

ø¶¸ ³ÛÉ ¿Ï½á·»Ý å³ï×³éÝ»ñÁ 

 àñáß ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ (ëï»ñáÇ¹ ¨ áãëï»ñáÇ¹ 
Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñ, ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ,, ëñï³ÛÇÝ ·ÉÛáõÏá½Ç¹Ý»ñ, áñáß 
Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ):  

 êÝÝ¹³ÛÇÝ ³É»ñ·Ç³, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ÙÇÝã¨ 2 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ÏáíÇ 

Ï³ÃÇ ëåÇï³ÏáõóÇ Ñ³Ý¹»å ·»ñ½·³ÛáõÝáõÃÛան դեպքում (¿á½ÇÝáýÇÉ³ÛÇÝ Ê¶¸): 
ԿÉÇÝÇÏáñ»Ý Ñ³×³Ë ÝÙ³Ý ¿ ³ÕÇù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ. ÷ëËáõÙ,, ³×Ç Ë³Ý·³ñáõÙ,, ëï³Ùáùë-

³ÕÇù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¾Ý¹áëÏáåÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï` ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ 
ÑÇå»ñåÉ³½Ç³ª ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ýïñ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ, µÇáåï³ïáõÙª ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ   
ë»÷³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÇ ¿á½ÇÝáýÇÉ³ÛÇÝ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³:  

 ìÇñáõëÝ»ñª  Rota, Entero, Herpes virus, Cytomegalovirus : Զ³ñ·³նում է 

ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ë»÷³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÇ ÉÇÙýáóÇï³ñ Ï³Ù  

·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Û (ÉÇÙýáóÇï³ñ Ï³Ù ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ ¶¸ ): 

 Ä³é³Ý·³Ï³Ý Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃáõÝÁ Ä³é³Ý·íáõÙ »Ý. մ³ëÝ³íáñ³å»ë. 

 ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Çç³Í Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ (é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ) í»ñÁ Ýßí³Í 

íÝ³ë³Ï³ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å 

 å³ñÇ»ï³É µçÇçÝ»ñÇ µÝ³ÍÇÝ Ù»Í ½³Ý·í³ÍÁ (³Õ³ÃÃվի Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³ն 

³ñï³¹ñում)  

 ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ï»Õ³ÛÇÝ ÇÙáõÝÇï»ïÇ ÁÝÏ×áõÙÁª Ï³åí³Í Å³é³Ý·í³Í 

ë»É»ÏïÇí Ig A ¹»ýÇóÇïÇ Ñ»ï 

 áñáß³ÏÇ Ñ³ÏáõÙը Ï³Ù Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝը HP ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ Ñ³Ý¹»å 

(Ù³ëÝ³íáñ³å»ë HLA- DQA1 ·»ÝÁ):  

ø¶¸ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ýª  

 êÝÝ¹Ç é»ÅÇÙÇ ¨ áñ³ÏÇ »ñÏ³ñ³ï¨ Ë³ÕïáõÙÝ»ñÁ. ãáñ ëÝáÝ¹Ç, ³åÕï³Í 

ÙÃ»ñùÝ»ñÇ, Ñ³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙÁ, í³ï Í³Ù»ÉÁ, ß³ï³Ï»ñáõÃÛáõÝÁ, 

áãÉÇ³ñÅ»ù ëÝáõÝ¹ñ (ëåÇï³ÏáõóÇ »ñÏ³ñ³ï¨ ¹»ýÇóÇïÁ): öáËíáõÙ ¿ ë»Ïñ»ïáñ 

³å³ñ³ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ éÇÃÙÁ, Ë³Ý·³ñíáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñáÕ 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ¿åÇÃ»ÉÇ ÝáñÙ³É é»·»Ý»ñ³óÇ³Ý: 

 ºñ»Ë³ÛÇ ³Ý³ÙÝ»½áõÙ ÝßíáÕ ëáõñ ·³ëïñÇïÝ»ñÁ Ï³Ù Ù³ñëáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ëáõñ 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ýáÝ ø¶¸ Ñ³Ù³ñ: 

²Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝÁ   HP ³·ñ»ëÇí Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí 

 ìÝ³ëáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ  ¿åÇÃ»ÉÁ  

 HP  µáñµáùáõÙÁ Çç»óÝáõÙ ¿ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý 

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ `  

 Ýí³½»óÝáõÙ ¿  µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ¨ åñáëïá·É³Ý¹ÇÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ  

 Ýå³ëïáõÙ ` ¿åÇÃ»ÉÇ ù³Ûù³ÛÙ³ÝÁ Ý»ÛÃñáýÇÉÝ»ñÇ / ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó  

 ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñÙ³ÝÁ  

ø¶¸ Ùáñýá·»Ý»½áõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ  ¿ ¿åÇÃ»ÉÇ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý 
é»·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ  Ë³Ý·³ñÙ³ÝÁ, »ñµ åñáÉÇý»ñ³óÇ³ÛÇ åñáó»ëÝ»ñÁ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý 
¿åÇÃ»ÉÇ ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñÁ:  



ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¿åÇÃ»ÉÁ áã Ã» Í»ñ³ÝáõÙ ¿, ³ÛÉ ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ»Ý Ñ³ïáõÏ ýáõÝÏóÇáÝ³É ¨ 

ÙáñýáÙ»ïñÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ¹Çý»ñ»Ýóí³Í µçÇçÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý ÙÕíáõÙ ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹, áã 
Ñ³ëáõÝ µçÇçÝ»ñáí  
 

ÎÉÇÝÇÏ³ 

êñ³óÙ³Ý ßñç³ÝÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ ó³í³ÛÇÝ ¨ ¹Çëå»åïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí: 

ò³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßª 
 ÏñÏÝíáÕ, Ýáå³Û³Ó¨ ó³í»ñ, áñáÝù ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý ¿åÇ·³ëïñ³É ¨ 

åÇÉáñá¹áõá¹»Ý³É ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ` 

Ñ³ñåáñï³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍáõÙ: 

 ó³í»ñÇ ëÏÇ½µÁ Ï³åí³Í ¿ ëÝáõÝ¹Á ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ»ï, ï¨áõÙ »Ý 1,5 -2 Å³Ù ¨ 

³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù³ñáõÙ: Ց³í»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ áõï»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï, ³ÝÙÇç³å»ë 

áõï»Éáõó Ñ»ïá  Ï³Ù 1,5 - 2 Å³Ù ³Ýó (“í³Õ³Å³Ù ó³í»ñ”) µÝáñáß ¿ ëï³ÙáùëÇ 

åñáùëÇÙ³É Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³ÝÁ: “àõß³ó³Í ó³í»ñÁ”, áñáÝù  

³é³ç³ÝáõÙ »Ý 1,5-2 Å³Ù áõï»Éáõó Ñ»ïá ¨ ³ÝáÃÇ íÇ×³ÏáõÙ µÝáñáß »Ý ¹Çëï³É 

Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³ÝÁ. ³ÝïñÇïÇÝ, ï³ñ³ÍáõÝ ·³ëïñá¹áõá¹»ÝÇïÇÝ:  

¸Çëå»åïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßª 
 ·ËïáóÝ»ñ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û¹áí  

 ³ÛñáóÇ ½·³óáõÙ, ëñïË³éÝáó (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³íáïÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ Ï³Ù ³ÝáÃÇ 

íÇ×³ÏáõÙ)  

 ÷ëËáõÙ, áñÁ, ëáíáñ³µ³ñ,  µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ý·ëï³óáõÙ 

 »ñµ»ÙÝ ÝßáõÙ »Ý ¹³éÝ³Ñ³ÙáõÃÛáõÝ ³é³íáïÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ:  

²Ûë Ýß³ÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý Ý³¨ áñå»ë ·³ëïñá¿½áý³·»³É ¨ ¹áõá¹»Ýá·³ëïñ³É 
é»ýÉÛáõùëÝ»ñÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
ØÛáõë Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý` 

 ³ËáñÅ³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³ÝÏáõÙ Ï³Ù Ë³÷áõëÇÏ µ³ñÓñ³óáõÙ, Ï³åí³Í 

ëï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ µ³ñÓñ ÃÃí³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï  

 ³ÕÇÝ»ñÇ Ùáïáñ-¿í³Ïáõ³ïáñ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ (³ÕÇÝ»ñÇ 

¹ÇëÏÇÝ»½Ç³)ª  ³ÝÏ³ÛáõÝ ÏÕ³Ýù, Ñ³ÏáõÙ ÷áñÏ³åáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å:  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ Ýß³ÝÝ»ñÁª(ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·ÉË³ó³í»ñ, 

·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ) ëáíáñ³µ³ñ ÃáõÛÉ »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í: 

 
úµÛ»ÏïÇí ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿åÇ·³ëïñ³É, åÇÉáñá¹áõá¹»Ý³É ßñç³ÝÝ»ñáõÙ  

Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ýª 

 å³Éå³ïáñ ó³íáïáõÃÛáõÝ  

 ÙÏ³Ý³ÛÇÝ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 

 å»ñÏáõïáñ ó³íáïáõÃÛáõÝª (Ø»Ý¹»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇß) ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

ëñ³óáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï  

 

HP ³ËïáñáßÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ` 

 áõÕÇÕ (ÇÝí³½Çí)` HP Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  
 ³ÝáõÕÕ³ÏÇ (áãÇÝí³½Çí)` HP Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ /  ³ÏïÇí 

ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ·ñ³ÝóáõÙ  
àôÕÇÕ (ÇÝí³½Çí) Ù»Ãá¹Ý»ñ` 

1. ¾½áý³·á·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³  

2. Üå³ï³Ï³ÛÇÝ  µ³½Ù³ëïÇ×³Ý µÇáåëÇ³ 



¾½áý³·á·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³  

íÇ½áõ³É ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ` ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ; ·³ëïñá¿½áý³·»³É ¨ ·³ëïñá¹áõá¹»Ý³É 

é»ýÉÛáõùëÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ ûç³ËÁ; Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 

¿Ý¹áëÏÉ»ñ³Ã»ñ³åÇ³: 

¾½áý³·á·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý  Ý³¨  HP ëå»óÇýÇÏ  
Ýß³ÝÝ»ñÁ 

 îØ² Ïá×Õ»½Ç ³ÏïÇí Ëáó³ÛÇÝ ¹»ý»Ïï (½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ/ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ 

100%) 

 Ñ³Ý·áõÛó³ÛÇÝ ³ñï³÷ùáõÙÝ»ñ (ÉÇÙýáÇ¹ ÑÇå»ñåÉ³½Ç³) ³Ýïñ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ ` 

“Ýá¹áõÉÛ³ñ ·³ëïñÇï” (½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  93%, ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ 96%) 

 äÕïáñ ÉáñÓ Éáõë³ÝóùáõÙ, Í³Éù»ñÇ Ñ³ëï³óáõÙ /³Ûïáó  ³Ýïñ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ  

 

Üå³ï³Ï³ÛÇÝ µ³½Ù³ëïÇ×³Ý  µÇáåëÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí (“áëÏ» ëï³Ý¹³ñï”) Ï³ï³ñíáõÙ 

¿` 

 ÐÛáõëí³Íù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙ 

  ´ÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ` áõñ»³½³ÛÇÝ ³ËïáñáßáõÙ 

 Ø³Ýñ»³µ³Ý³Ï³Ý / Ù³Ýñ»³ëÏáåÇÏ Ñ»ï³½áïáõÙ (Giemza, Wartin- Starry silver 

test) 

 äÞè (PCR)– HP DNA  ï»ëï³íáñáõÙ 

 

ÐÛáõëí³Íù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»É` 
 HP Ù³Ýñ¿áí í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 

 ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  

 ´áñµáùÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 

 ²ïñáýÇ³ÛÇ, Ù»ï³åÉ³½Ç³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  

 

´ÇáùÇÙÇ³Ï³Ý  ³ËïáñáßáõÙ`   áõñ»³½³ÛÇÝ  ¾ùëåñ»ë  ï»ëï»ñ  µÇáåï³ïÇ ÙÇçáóáí  

   (½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 97% / ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ 100%)  Áëï  å³ï³ëË³ÝÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý  
- CLO-test                                      24 Å³Ù ³Ýó   

- Helico-test                                    2 Å³Ù 

-  Urease rapid test , De-Nol test    5-20 ñáå»  

 

²ÝáõÕÕ³ÏÇ  (áãÇÝí³½Çí)  Ù»Ãá¹Ý»ñ 

 ÞÝã³Ï³Ý ï»ëï ÙÇ½³ÝÛáõÃáí (C 13  -áãé³¹Çá³ÏïÇí Ç½áïáåáí)        

(½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ / ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ 97-100%) 

 HP Stool - antigen-test (½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ / ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ 97-100%) 

 HP Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï»ëï³íáñáõÙ ³ñÛ³Ý, ÃùÇ, Ù»½Ç Ù»ç  (Æü², Þäè)   

     (ëå»óÇýÇÏáõÃÛáõÝÁ 97%) – երեխաների մոտ չի կիրառվում 

 

àôÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï HP ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ÝÇß»ñÝ »Ý`` ëï³ÙáùëÇ 

ËáéáãáõÙ Ñ»ÕáõÏÇ Ù»Í ù³Ý³Ï (>30ml) ³ÝáÃÇ íÇ×³ÏáõÙ; ëï³ÙáùëÇ / îØ² å³ï»ñÇ 

½·³ÉÇ Ñ³ëï³óáõÙ (> 4mm); å³ï»ñÇ  ß»ñï³íáñáõÙ; ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÇ 

çÝçí³ÍáõÃÛáõÝ: Իբրև ախտորոշիչ տեստ տարածված չէ:  

 

è»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³Ý óáõóí³Í ¿ միայն »Ã» Ï³ëÏ³ÍíáõÙ »Ý`  ëï³ÙáùëÇ 

µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ëï»Ýá½, ¹ÇñùÇ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñ, ýÇëïáõÉ³, 



¹Çí»ñïÇÏáõÉÛá½, ëïáÍ³Ýáõ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕ³ÛÇÝ ³ÝóùÇ ×áÕí³Íù, »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ 

·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

  

î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 

1. Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 2. øñáÝÇÏ å³ÝÏñ»³ïÇï 3. È»Õ³å³ñÏÇ, É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ և 

³ÕÇÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É ¨ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ:  

î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É ó³í³ÛÇÝ ¨ 

¹Çëå»åïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ: ò³í³ÛÇÝ ëÇÝ¹ñáÙÇ ¹»åùáõÙ ·³Ý·³ïÝ»ñÇó Ï³ñ¨áñ 

¿ ó³íÇ Ï³åÁ ëÝÝ¹Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï, Ù³Ý³í³Ý¹ þþáõßþþ Ï³Ù ù³ղó³Í ó³í»ñÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: úµÛ»ÏïÇí ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·Ý·³Ñ³ï»É ëï³ÙáùëÇ ¨ 

12-Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ ïáåá·ñ³·ÇÏ ½áÝ³Ý»ñը: ¸Çëå»åïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ 

ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ³éáõÙáí ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í þþí»ñÇÝ 

¹Çëå»åëÇ³ÛÇþþ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. Ñ³Ù³é ëñïË³éÝáó, Ñ³ïÏ³å»ë ³é³íáïÛ³Ý 

Å³Ù»ñÇÝ ¨ ù³Õó³Í Å³Ù³Ý³Ï, áñáÝù Ñ³×³Ë ³í³ñïíáõÙ »Ý ÷ëËáõÙáí: ´Ýáñáß »Ý 

Ý³¨ ·ËïáóÝ»ñ, ¹³éÝ³Ñ³ÙáõÃÛáõÝ), íùÝ³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ, »ñµ»ÙÝ Ï»ÕÍ 

·»ñ³ËáñÅ³Ï: 

 

Êàò²ÚÆÜ ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜ 
Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ` ùñáÝÇÏ³Ï³Ý åñá·ñ»ëÇíáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, áñÁ 
áõÝÇ é»óÇ¹ÇíáÕ ÁÝÃ³óù: ²ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ Ï³Ù ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ Ëáó³ÛÇÝ ¹»ý»ÏïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:  
 

¿åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³   ÊÐ ³í»ÉÇ Ñ³Ïí³Í »Ý 7-14 ï³ñ»Ï³Ý ¹åñáó³Ñ³ë³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÁ,ª 

ïÕ³Ý»ñÇ ¨ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²í³· ¹åñáó³Ï³Ý 

ï³ñÇùáõÙ ª14- 16 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, ³é³í»É Ñ³×³Ë ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ ïÕ³Ý»ñÁ:  

Ð³½í³¹»å ã¿ Ý³¨ ËáóÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÁ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ ãÇ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ ÊÐ ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ áñå»ë ïñáýÇÏ³Ï³Ý Ëáó, ù³ÝÇ áñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 

¿ ³ÝáÃ³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí ¨ å»åïÇ¹³ÛÇÝ ·áñÍáÝÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ó³Íñ 

³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ:  

ÊÐ ã»Ý  í»ñ³µ»ñíáõÙ Ý³¨, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ Ëáó»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ  

ÁÝÏ³Í »Ý ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³ïáñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ ¨ áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ßáÏáí, 

ëïñ»ë³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñáí, Í³Ýñ ³Ûñí³ÍùÝ»ñáí, áõÉó»ñá·»Ý ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ (³ëåÇñÇÝ 

Ï³Ù ³ÛÉ àêÐ´¸, ëÃ»ñáÇ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ) »ñÏ³ñ³ï¨ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ: 

ÊÐ Å³Ù³Ý³Ï ËáóÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï `  ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ (85%)12-

Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ Ïá×Õ»½áõÙ (³é³çÝ³ÛÇÝ Ï³Ù Ñ»ïÇÝ å³ïÇÝ);  15% ¹»åù»ñáõÙª 

³ñï³Ïá×Õ»½³ÛÇÝ ¿ (åáëïµáõÉµ³ñ):  ´ÝáñáßíáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃíáõÃÛ³Ùµ ¨ Ýñ³Ýó 

Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó ï»Õ³Ï³ÛáõÙáí (“Ñ³ÙµáõñíáÕ” þËáó»ñ)  

 

¾ÃÇáÉá·Ç³ HP Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÊÐ ³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÁ 

(ÊÐ í³ñ³Ï³ÛÇÝ ï»ëáõÃÛáõÝ):  Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ  

 »Ã» ËáóÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ³ÝïñáåÇÉáñá¹áõá¹»Ý³É Ñ³ïí³ÍáõÙ, ³å³ 100% 

¹»åù»ñáõÙ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ HP ÇÝí³½Ç³ 

 ÊÐ ³ÉÇù³Ó¨ ÁÝÃ³óùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ HP 

 HP Ñ»ï »Ý Ï³åáõÙ Ý³¨ ÊÐ é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ å³ï×³éÁ 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý é»ÙÇëÇ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³½¹áõÙ ¿ áõÕ»ÏóáÕ 

·³ëïñá¹áõá¹»ÝÇïÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ:  



ÊÐ Ýå³ëïáÕ ¿Ï½á·»Ý ¨ ¿Ý¹á·»Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý ª   
 ëÝÝ¹Ç é»ÅÇÙÇ ¨ áñ³ÏÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ (ãáñ ëÝáõÝ¹Á,  ëÝÝ¹Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 

ÙÇç¨ »ñÏ³ñ³ï¨ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñÁ, ëï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 

ëå»óÇýÇÏ ËÃ³ÝÇãÝ»ñÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙÁ) 

 ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÝÛ³ñ¹³Ñá·»Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ` ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ 

íÇ×³ÏÝ»ñÁ   ÁÝï³ÝÇùáõÙ ¨ ¹åñáóáõÙ  

 ¿Ý¹áÏñÇÝ ¨ ÝÛ³ñ¹³í»·»ï³ïÇí Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ  åáõµ»ñï³ï ßñç³ÝáõÙ  

 ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ (Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 20-60% 

¹»åù»ñáõÙ): ÊÐ Å³é³Ý·íáõÙ ¿ ³áõïáëáÙ-é»óÇëÇí ïÇåáí, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

Ñáñ ÏáÕÝÇó: Ä³é³Ý·áñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëï³ÙáùëáõÙ ³·ñ»ëÇ³ÛÇ ¨ 

å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í  Ï³ÛáõÝ  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ  

 ïáùëÇÏ ÝÛáõÃ»ñÁ, ¹»½áñ³ÛùÝ»ñÁ  (ë³ÉÇóÇÉ³ïÝ»ñÁ, ¶Îê, óÇïáëï³ïÇÏÝ»ñÁ 

), áñáÝó ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ñ³×³Ë µ»ñáõÙ ¿ ëáõñ Ëáó»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ Ï³Ù  

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÊÐ  ½³ñ·³óÙ³Ý ËÃ³ÝáÕ ·áñÍáÝ: 

²Ëï³ÍÝáõÃÛáõÝÁ 

HP  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³ ïñáåÇ½ÙÁ ëï³ÙáùëÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ³Ýïñ³É 

Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ý¹»å ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³ÏïÇí ùñáÝÇÏ 

µáñµáùáõÙ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ ëï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ ÃÃí³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Í³í³ÉÁ, áõÅ»Õ³óÝáõÙ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ·³ëïñÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (ÑÇå»ñ·³ëïñÇÝ¿ÙÇ³), ÇÝãå»ë 

Ý³¨  ËÃ³ÝáõÙ ëï³ÙáùëÇ ÃÃáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Õ³Å³Ù ¿í³Ïáõ³óÇ³ÛÇÝ, 

¹áõá¹»ÝáõÙÇ ³óÇ¹ÇýÇ³Ï³óÇ³Ý (PH-Ç Ýí³½áõÙÁ): ì»ñçÇÝÇë Ñ»ï¨³Ýùáí 12-Ù³ïÝÛ³ 

³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ëï³ÙáùëÇó ï»Õ³÷áËí³Í Ù»ï³åÉ³½Ç³ÛÇ 

ÏÕ½Û³ÏÝ»ñ (å³ßïå³Ý³Ï³Ý é»³ÏóÇ³) ¨  ÝáõÛÝ³ïÇå ³ÏïÇí µáñµáùáõÙ, áõñ»³½³ 

ý»ñÙ»ÝïÇ ßÝáñÑÇí: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ûç³ËÝ»ñÁ ¹áõá¹»ÝáõÙÇ PH å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ßáõï 

ù³Ûù³ÛíáõÙ »Ý, ³é³ç³óÝ»Éáí  Ëáó»ñ ¨ ¿ñá½Ç³Ý»ñ:   

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÊÐ ½³ñ·³óÙ³Ý ÇÝý»ÏóÇáÝ ï»ëáõÃÛáõÝÁ, å»ïù ¿ ÑÇß»É, áñ ³Ûë 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¿Ï½á·»Ý ¨ ¿Ý¹á·»Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿:  

ÊÐ ³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³ÝÏ³Ý  ·áñÍáÝÝ»ñÁ.  
 êï³ÙáùëÇ ¨ 12-Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÛ³ñ¹³ÑáõÙáñ³É Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: 

 ²·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ (³Õ³ÃÃáõ, å»åëÇÝ, É»Õ³ÃÃáõÝ»ñ, å³ÝÏñ»³ïÇÏ 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ) ¨ å³ßïå³ÝáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ (ÉáñÓ, µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñ, 

åñáëïá·É³Ý¹ÇÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï»Õ³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ:  

 ÆÝï»ëïÇÝ³É ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ (·³ëïñÇÝ, 

ÑÇëï³ÙÇÝ, ë»Ïñ»ïÇÝ, ùÇÙáïñÇåëÇÝ ¨ ³ÛÉ, áñáÝù ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý 

Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ÑÛáõÃÇ ¨ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ 

ïñ³ÏïáõÙ): 

 

ÎÉÇÝÇÏ³ 
ò³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßª 

 ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ÊÐ µÝáñáß »Ý þþù³Õó³Íþþó³í»ñ (³ÝáÃÇ Å³Ù³Ý³Ï, 

Ï³Ù áõï»Éáõó Ñ»ïá 2-3 Å³Ù ³Ýó), áñáÝù, ëáíáñ³µ³ñ, ¹³¹³ñáõÙ »Ý ëÝáõÝ¹Á 

ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá: ԱéÏ³ ¿ ó³í»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñëï³Ïª ³Ûëå»ë Ïáãí³Í 

þþÙáÛÝÇÝ·³ÝÛ³Ý éÇÃÙþþ. ù³Õó - ó³íÇ ³é³ç³óáõÙ  - ëÝÝ¹Ç ÁÝ¹áõÝáõÙ- ó³íÇ 

³ÝÑ»ï³óáõÙ /Ã»Ã¨³óáõÙ - ù³Õó - ó³í ¨ ³ÛÉÝ: Ø»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ùáï ÝÏ³ïíáõÙ 



»Ý ·Çß»ñ³ÛÇÝ ó³í»ñ: ò³í»ñÁ Ýáå³Û³Ó¨ »Ý, ÏïñïáÕ, Í³ÏáÕ µÝáõÛÃÇ, 

×³é³·³ÛÃáõÙ »Ý ÙÇçÃÇ³Ï³ÛÇÝ ßñç³ÝÁ, ¹»åÇ ³ç áõëÁ, ÃÇ³ÏÁ: ò³íÇ 

ÉáÏ³ÉÇ½³óÇ³Ý Ï³Ëí³Í ¿ ËáóÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó`ª ¿åÇ·³ëïñ³É Ï³Ù 

åÇÉáñá¹áõ¹»Ý³É Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ:  

¸Çëå»åïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß ²Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý.  

 ³ÛñáóÇ ½·³óáõÙÁ, ·ËïáóÁ, ëñïË³éÝáóª ³ÝáÃÇ íÇ×³ÏáõÙ, Ï³Ùª áõï»Éáõó Ñ»ïá;  

 ÷ëËáõÙ, áñÁ, ëáíáñ³µ³ñ,  µ»ñáõÙ ¿ Ï³ñ×³ï¨ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ 

ó³í³ÛÇÝ ³Ëï³ÝÇßÇÝ:  

ԱËáñÅ³ÏÁ ëÏ½µáõÙ å³Ñå³Ýí³Í ¿, Ñ»ï³·³ÛáõÙª ÁÝÏ³Í, É»½áõÝ ÷³é³Ï³Éí³Í: 

²ÕÇÝ»ñÇ ëå³½ÙÇ ¨ Ý»ñÍÍÙ³Ý Ë³Ý·³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÝÏ³ïíáÇÙ ¿ ³ÝÏ³ÛáõÝ 

ÏÕ³Ýù (÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, Ñ»ï³·³ÛáõÙª Ñ³ÏáõÙ ¹»åÇ ÷áñÉáõÍáõÃÛáõÝ) 

ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýáõÝÏóÇáÝ³É Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ  ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý. 

¿ÙáóÇáÝ³É ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ, ³÷»ñÇ ËáÝ³íáõÃÛ³Ùµ, ·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ùµ, ùÝÇ 

Ë³Ý·³éáõÙÝ»ñáí, ·ÉË³ó³í»ñáí: Գ»ñ³ÏßéáõÙ »Ý í³·áïáÝÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁª Ñ³ÏáõÙ 

¹»åÇ µñ³¹Ç³éÇÃÙÇ³, ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇåáïáÝÇ³, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ:  

êÝáõóÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` åáÉÇÑÇåáíÇï³ÙÇÝá½Ç »ñ¨áõÛÃÝ»ñª Ù³ßÏÇ ãáñáõÃÛáõÝ, 

Ã»÷áïáõÙ, Ù³½»ñÇ ¨ »ÕáõÝ·Ý»ñÇ ¹ÇëïñáýÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ã»ñëÝáõóáõÙ  

 

¶áñÍÇù³ÛÇÝ ¨ É³µáñ³ïáñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 ¾½áý³·á·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³ª ëï³ÙáùëÇ Ï³Ù ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ Ëáó³ÛÇÝ ¹»ý»ÏïÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ 
 ´ÇáåëÇ³, ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ 
 è»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙª áõÕÕ³ÏÇ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ýß³ÝÝ»ñ  (Ï³ï³ñíáõÙ 

¿ Ñ³½í³¹»å) 

 ÆÝïñ³·³ëïñ³É pH-Ù»ïñÇ³ 
H. Pyloris- ½áõ·³Ïóí³Í ëï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇÝ µÝáñáß ¿ µ³ñÓñ 
³ëïÇ×³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÃÃí³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ëï³ÙáùëÇ åÇÉáñÇÏ Ñ³ïí³ÍÇ ¨ 
12-Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ Ïá×Õ»½Ç ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÃÃí³ÛÝ³óáõÙ (³óÇ¹ÇýÇÏ³óÇ³) 

 

ÊÐ աËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñáßÇã ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ëï³ÙáùëÇ Ï³Ù ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ Õáõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ Ëáó³ÛÇÝ ¹»ý»ÏïÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ  

է½áý³·á·³ëïñá¹áõá¹»ÝáëÏáåÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí: 

 
è»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙª  (Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³½í³¹»å) 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ »Ý áõÕÕ³ÏÇ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ýß³ÝÝ»ñ: àõÕÕ³ÏÇ Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ýª Ëáó³ÛÇÝ 

áñÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ (ÝÇß³), 12Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ Ïá×Õ»½Ç Ï³ÛáõÝ ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý: 

²ÝáõÕÕ³ÏÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ýª ³ÝáÃÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáÕ ÑÇå»ñë»Ïñ»óÇ³Ý, 12-

Ù³ïÝÛ³ ³Õáõ Ïá×Õ»½Ç ³ñ³· ¹³ï³ñÏáõÙÁ, åÇÉáñá¹áõá¹»Ý³É Ñ³ïí³ÍÇ ëå³½ÙÁ ¨ 

³ÛÉÝ:  



ÆÝïñ³·³ëïñ³É PH-Ù»ïñÇ³` êï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ½·³ÉÇáñ»Ý 

Ï³Ëí³Í ¿ ËáóÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇóª ³ÝïñáåÇÉáñá¹áõá¹»Ý³É Ëáó»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ ÃÃíÇ ¨ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï, ÇÝï»ÝëÇí ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: 

ՀÛáõÃ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿, »ñµ  ËáóÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ Ï³ñ¹Ç³É Ñ³ïí³ÍÇÝ 

³í»ÉÇ Ùáï:  

´áõÅáõÙ 
ø¶¸ ¨ ÊÐ Å³Ù³Ý³Ï  Í³·áõÙÝ³-³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ë»Ïñ»ïáñ ¨ Ùáïáñ 

ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ ÝáõÛÝ³ïÇå Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ »Ý Ýñ³Ýó µáõÅÙ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ: 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙ ª 

1. Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñ. Ýå³ëïáõÙ »Ý ³Õ³ÃÃíÇ ¨ å»åëÇÝÇ ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ 

Ýí³½»óÙ³ÝÁ 

 äñáïáÝ³ÛÇÝ åáÙåÇ ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ – ää² (å³ñÇ»ï³É µçÇçÝ»ñáõÙ H+ 

K+ ²ºü ý»ñÙ»ÝïÇ ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ)ª ûÙ»åñ³½áÉ (ûÙ»½, å»åëÇ¹), 

é³µ»åñ³½áÉ, պանտոպրազոլ, լանզոպրազոլ ¨ ³ÛÉÝ 

 ավելի հազվադեպ` հÇëï³ÙÇÝÇ H2 é»ó»åïáñÝ»ñÇ ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ ª 

é³ÝÇïÇ¹ÇÝ, ½³Ýï³·, ý³ÙáïÇ¹ÇÝ 

2. Դ»-ÝáÉ  

3. Ð³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñ` ³Ùáùë³óÇÉÇÝ, ÏÉ³ñÇÃñáÙÇóÇÝ, 

ÝÇïñáýáõñ³ÝÝ»ñ, Ù»ïñáÝÇ¹³½áÉ, ¹»-ÝáÉ:  

4. ²Ýï³óÇ¹Ý»ñª ã»½áù³óÝáÕ ³¹ëáñµ»ÝïÝ»ñ - ýáëý³ÉÛáõ·»É, գավիսկոն, ³ÉÙ³·»É, 

սիմալգել,  Ù³³Éáùë, ÙÇÉ³Ýï³, ·³ëï³É,  ¨ ³ÛÉÝ: â»Ý  Ýß³Ý³ÏíáõÙ  áñå»ë 

ÙáÝáÃ»ñ³åÇ³: 

5. äñáÏÇÝ»ïÇÏÝ»ñª էրիթրոմիցին  3մգ/կգ,  հազվադեպ` ÙáïÇÉÇáõÙ:  Նß³Ý³ÏíáõÙ 

»Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¶¾ ¨ ¸¶ é»ýÉÛáõùëÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

6. òÇïáåñáï»ÏïáñÝ»ñª ëáõÏñ³Éý³ï (ì»Ýï»ñ), 

7. ՄÇ½áåñáëïáÉ 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï HP  µáõÅÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ 

´³ó³ñÓ³Ï` Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ; HP - øñáÝÇÏ ¶³ëïñá¹áõá¹»ÝÇï ; 

²Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ, Ï³ÛáõÝ »ñÏ³Ã¹»ýÇóÇï³ÛÇÝ (ëÇ¹»ñáå»ÝÇÏ) ³Ý»ÙÇ³, »ñµ ÅËïí³Í ¿  

ó»ÉÇ³ÏÇ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ýª ëï³ÙáùëÇ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³Ù 

 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï HP µáõÅáõÙÁ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ NASPGHN, EHPSG, RHPSG) 

²é³çÝ³ÛÇÝ  ¿ñ³¹ÇÏ³óÇ³` 14ûñ, ûñÁ 2 x       (ëï³Ý¹³ñï 3 ÏáÙåáÝ»Ýï)  
 Omeprazol  (PPI)                (1,0 mg/kg)  

   + Amoxicillin (Flemoxin)       (50 mg/kg) 

   + Clarithromycin                   (15 mg/kg)       Ï³Ù  

 Omeprazol (PPI)     

    +Amoxicillin (Flemoxin)  

    + Metronidazole                  (20 mg/kg)           Ï³Ù 

 Omeprazol  (PPI)   

  + Clarithromycin (15 mg/kg)/ Ornidazol / Metronidazole 
 



´áõÅáõÙÇó  Ñ»ïá   ¿ñ³¹ÇÏ³óÇ³ÛÇ áñ³ÏÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 6-8 ß³µ³Ã ³Ýó  

áãÇÝí³½Çí (ûñÇÝ³Ï, Stool-antigen test) Ï³Ù  ¾¶¸ê  ÑÇÙÝí³Í   Ù»Ãá¹Ý»ñáí  

 

ÎñÏÝ³ÏÇ  ¿ñ³¹ÇÏ³óÇ³ ` 7ûñ, ûñÁ 2x (4 ÏáÙåáÝ»Ýï³ÛÇÝ   ëË»Ù³) 
 Omeprazol (PPI)  (1.0 mg/kg)  

 +De-nol  (4mg/kg) (´ÇëÙáõïÇ »é³Ï³ÉÇáõÙÇ ¹ÇóÇïñ³ï ) 

 + Amoxicillin (20 mg/kg) 

           + Clarithromycin (15 mg/kg) / Ornidazol     

êÝÝ¹³Ï³ñ· 

ÂÃí³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ËÃ³ÝáÕ, å³ñÇ»ï³É µçÇçÝ»ñÇ ëå»óÇýÇÏ ·ñ·éÇãÝ»ñÇ 
µ³ó³éáõÙª åÕå»Õ, Ïáý»ÇÝ, ³ÉÏáÑáÉ, ÝÇÏáïÇÝ: ¶³ëïñá¿½áý³·Ç³É ¨ 
¹áõ¹»Ýá·³ëïñ³É é»ýÉÛáõùëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ïª ×³ñåáï, ï³å³Ï³Í, ³åËï³Í ëÝÝ¹Ç 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ: 

êÝáõÝ¹Á å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÉÇ³ñÅ»ù, µ³Ûó áã ·ñ·éÇã, ÑÛáõÃ³½³ïÇã: êÝÝ¹Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 

Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª áã å³Ï³ë  ù³Ý 4-5 ³Ý·³Ù: 

 

¸Çëå³Ýë»ñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ýå³ï³ÏÝ ¿       
 
- Ñ³ëÝ»É Ï³ÛáõÝ é»ÙÇëÇ³ÛÇ 

    - Ï³ÝË³ñ·»É»É ëñ³óáõÙÝ»ñÁ 
  
 

 
 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
Գ.Գ.Ամարյան 

 

ՓՈՐԿԱՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 

Ներածություն 

Քրոնիկական  փորկապությունը (ՔՓ) երեխաների շրջանում հանդիսանում է 

մանկական հասակի կարևոր և հաճախ  հանդիպող  խնդիրներից մեկը: Նրա 

տարածվածությունը արևմտյան երկրներում կազմում է շուրջ 3%, իսկ Ռուսաստանում 

ՔՓ ախտորոշվում է մանկական բնակչության 10-25% մոտ: Սակայն փորկապության 

իրական տարածվածությունը երեխաների մոտ հաճախ դժվար է որոշել` ծնողների ցածր 

դիմելիության պատճառով: 17–40% դեպքերում փորկապությունն սկսվում է կյանքի 

առաջին տարում: Փորկապության խնդիրը առաջացնում է դիստրես երեխայի և 

ընտանիքի անդամների մոտ և նույնիսկ կարող է դառնալ լուրջ հոգեհուզական 

խանգարումների և ընտանեկան տարաձայնությունների պատճառ: 

 

Համաճարակաբանություն 

Ֆունկցիոնալ փորկապությունը (ՖՓ) կազմում է ընդհանուր մանկաբուժական 

ամբուլատոր այցերի շուրջ 3% և մանկական գաստրոէնտերոլոգիական  

կոնսուլտացիաների  25%: ՖՓ գրանցվում  է  6 – 12 տարեկան երեխաների շուրջ 35%-ի 

մոտ, ի հայտ գալով հիմնականում 2–4 տարեկան հասակում: Հիվանդների 35-55%-ի մոտ 

(հիմնականում տղաների) դիտվում է նաև անկղապահություն: Հայտնի է նաև, որ 

փորկապություն  ունեցող  1 տարեկանից  բարձր  երեխաների ավելի  քան  95%-ի  մոտ  

առկա  է  ֆունկցիոնալ և ոչ թե օրգանական փորկապություն: 

 

Սահմանումը 

Ֆունկցիոնալ փորկապությունը (ՖՓ)`շաբաթական 2 անգամ կամ ավելի հազվադեպ, 

դժվարացած կղազատություն է,  որը առկա է առնվազն 2 կամ ավելի շաբաթների 
ընթացքում: 
 

ՖՓ ժամանակ բացակայում են օրգանական, կառուցվածքային, մետաբոլիկ և էնդոկրին 

խանգարումները: ՖՓ դեպքում խանգարվում է հաստ աղու ստորին հատվածի լրիվ և 

լիարժեք դատարկումը: ՖՓ-ը կլինիկական ախտորոշում է, որի դասակարգումը 

հիմնվում է ախտանիշների հաջորդական կուտակման և խմբավորման սկզբունքի վրա 

(Hyman PE, Childhood functional gastrointestinal disorders, Gastroenterology 2006 (ROME III): 

Ստորև ներկայացված են ՖՓ դասակարգման չափորոշիչները: 

Աղյուսակ 1  

                    Մանկական ֆունկցիոնալ փորկապության 

              Հռոմի lll չափորոշիչները 

  Շաբաթական 2 անգամ կամ ավելի հազվադեպ դեֆեկացիա (≤2 դեֆեկացիա/ 

շաբաթական) (տես նորմալ հաճախականությունը Աղյուսակ 2-ում)  



 Անկղապահության  առնվազն 1 էպիզոդ շաբաթական (երեխայի կողմից 

զուգարանից օգտվելու հմտություններ ձեռք բերելուց  հետո) 

 Կղանքի  երկարատև պահում  

 Ցավոտ կամ պինդ կղանքով դեֆեկացիա 

 Ուղիղ աղիքում շոշափելիս կղանքային մեծ զանգվածի առկայություն 

 Մեծ տրամաչափի կղանքային զանգվածի անամնեզ, որը կարող է խցանել  

զուգարանակոնքը: 

Լրացուցիչ  չափորոշիչներ 
  Այլ ախտաբանական վիճակների մասին վկայող օբյեկտիվ տվյալների  

բացակայություն 

 Գրգռված աղու համախտանիշի հաստատման համար անբավարար  

չափորոշիչներ: 

 

Ախտորոշման համար անհրաժեշտ է`  

 մինչև 4 տարեկան երեխաների համար` 2 կամ ավել չափորոշիչների 

առկայություն, առնվազն 1 ամիս տևողությամբ    

 4 տարեկանից բարձր երեխաների համար` 2 կամ ավելի ախտանիշների 

առկայություն, առնվազն 2 ամիս տևողությամբ: 

 

ՖՓ ուղեկցող ախտանիշներն են` գրգռվածություն, ախորժակի անկում և/կամ վաղ 

հագեցվածության զգացողություն (որն անհետանում է մեծ կղանքային զանգվածի 
արտազատումից անմիջապես հետո): 
 

Ստորև ներկայացված է երեխաների մոտ կղազատության հաճախականությունը 

նորմայում` ըստ տարիքի: 

Աղյուսակ 2. 

Կղազատության հաճախականությունը երեխաների մոտ նորմայում 

 

Տարիքը 
Կղազատության հաճախականությունը 

օրական շաբաթական 

0-3 ամսական. 

 Կրծքով սնվող 

 Արհեստական սնվող 

 

2.9 

2.0 

 

5-40 

5-28 

6-12 ամսական 

 
1.8 5-28 

1-3 տարեկան 

 
1.4 4-21 

3 տարեկանից բարձր 

 
1.0 3-14 

 



Դեֆեկացիայի ընկճումը ուղեկցվում է արտաքին անալ սֆինկտերի ձգվածությամբ և 

նստամկանների լարումով:  

Կղանքային զանգվածների կուտակումը իր հերթին նպաստում է`  

 ուղիղ աղու լայնացմանը 

 պրոպուլսիվ շարժումների (առաջ մղող ուժի) նվազեցմանը 

 դե       ֆե կացիայի զգացողության նվազեցմանը կամ կորուստին 

 կղանքի պնդեցմանը 

 ցավոտ դեֆեկացիային:   

Փորկապության պատճառները  

 Ֆունկցիոնալ և օրգանական փորկապության պատճառները բազմաթիվ են և շատ 

տարբեր:  Հնարավոր պատճառները ներկայացված են Աղյուսակներ 3 և 4 -ում: 

Աղյուսակ  3. 
Ֆունկցիոնալ փորկապության պատճառները 

 Իրավիճակային 
. Երեխայի կոպիտ վարժեցում զուգարանին  

. Վախ/ տհաճության զգացում զուգարանի նկատմամբ 

. Խուսափում դպրոցի զուգարանց  

. Ծնողների գերհոգատարություն և այլ հոգեբանական գործոններ 

 Կղանքային զանգվածի չորություն և պակաս  

. Բջջանքով աղքատ սննդակարգ  

. Ջրազրկում 

. Գերսնուցում կամ թերսնուցում 

 Կառուցվածքային 
. Ժառանգական  նախատրամադրվածություն 

. Հաստաղիքային իներցիա 

 Զարգացման խանգարումներ 
•     Մտավոր թերզարգացում 

•     Ուշադրության դե  ֆիցիտով ուղեկցվող    հիվանդություններ 

   Դեպրեսիա 

 
Աղյուսակ  4. 

Օրգանական  փորկապության պատճառները 

Արտաղիքային Որովայնային/ 

ստամոքսաղիքային 



 Մետաբոլիկ/ էնդոկրին  
. Հիպոթիրեոզ  

. Մուկովիսցիդոզ  

. Ցելիակիա  

. Կովի կաթի սպիտակուցի                                    

անտանելիություն 

. Հիպերկալցեմիա     

. Հիպոկալեմիա  

. Շաքարային դիաբետ  

. Բազմակի էնդոկրին նեոպլազիա տիպ 2 

 Անատոմիական 
անոմալիաներ/ զարգացման 
արատներ 

. Անալ աթրեզիա 

. Անալ ստենոզ 

. Անուսի առաջային   

      տեղադրում 

. Դոլիխոսիգմա 

. Մեգառեկտում 

. Մեգադոլիխոսիգմա 

 Նեյրոպաթիա 
. Ողնուղեղի զարգացման անոմալիաներ 

. Ողնուղեղի վնասվածքներ  

. Նեյրո      ֆիբրոմատոզ 

. Ստատիկ էնցե ֆալոպաթիա 

. Ողնուղեղի և ողնաշարի կպումներ 

(Tethered cord) 

 Աղիքային նյարդերի կամ 
մկանների հիվանդություններ 

. Հիրշպրունգի հիվանդություն 

. Բարակաղիքային նեյրոնալ 

դիսպլազիա 

. Վիսցերալ միոպաթիա/ 

նեյրոպաթիա  

 Շարակցական հյուսվածքի  
հիվանդություններ 
. Սկլերոդերմիա  

. Համակարգային կարմիր  

     գայլախտ 

. Էյլեր-Դանլոյի  համախտանիշ 

 Որովայնի ոչ լիարժեք 
մկանային պատ 

. “Սալորանման որովայն”  

     (Prune belly)  

. Գաստրոշիզիս 

. Դաունի համախտանիշ 

 Դեղորայք` 
Օպիատներ, ֆենոբարբիտալ, սուկրալ ֆատ, 

անտացիդներ, հակահիպերտենզիվներ, 

հակադեպրեսանտներ, 

սիմպատոմիմետիկներ 

 Փոքր կոնքի ուռուցքներ  
. Սակրալ  տերատոմա 

 Այլ պատճառներ`  
Թունավորումներ  (ծանր մետաղներով, 

վիտամին D),  բոտուլիզմ                                            

 

Անամնեստիկ տվյալներ 

 Մանրամասն հավաքած անամնեզը և լիարժեք օբյեկտիվ քննությունը, սովորաբար, 

բավարար են ՖՓ ախտորոշումը հաստատելու համար: Առաջնային կղանքի (մեկոնիումի) 

բացակայությունը ծնվելուց 48 ժամ անց պահանջում է լրացուցիչ հետազոտում` 

Հիրշպրունգի հիվանդությունը ժխտելու համար: Երեխայի մոտ նկատվող դեֆեկացիայից 
խուսափելու վարքագիծը, սովորաբար, նվազեցնում է օրգանական փորկապության 
հավանականությունը:  
Ընտանեկան անամնեզը հավաքելիս պետք է ճշտել քրոնիկ հիվանդությունների, 

մարսողական համակարգի ախտահարումների և այլ հիվանդությունների (ցելիակիա, 

վահանաձև և հարվահանաձև գեղձի ախտահարում) առկայությունը: 



Կյանքի անամնեզում կարևոր է գնահատել հեստացիոն հասակը, քաշը և վիճակը 

ծնվելիս, մեկոնիումի արտազատման ժամանակը, հավաքել տեղեկություններ սուր 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների, ալերգիկ վիճակների, վիրաբուժական 

միջամտությունների, ցերեկային անմիզապահություն մասին: 

Զարգացման անամնեզում  ուշադրություն է դարձվում աճի և զարգացման  

խանգարումներին (նորմալ, թե± դանդաղած առաջադիմություն դպրոցում), մաշկի, 

մազերի որակին (կոպիտ մազեր, չոր մաշկ):  

Անհրաժեշտ է ճշտել արյան առկայությունը կղանքում, արդյո±ք այն լինում է կղանքային 

զանգվածի վրա, թե` զուգարանի թղթին, ուղեկցվում է փորացավերով, թե± ոչ: 

Մասնավորապես, Հիրշպրունգի հիվանդության ժամանակ երկրորդային էնտերոկոլիտի 

պատճառով կարող է նկատվել արյունային լուծ: 

Տենդը, որովայնի փքվածությունը, ախորժակի բացակայությունը` անոռեքսիան, 

սրտխառնոցը, փսխումները, քաշի կորուստը կամ քաշի վատ ավելացումը կարող են 

լինել օրգանական փորկապության նշան: 

 

Կլինիկական նշանները 

 Փորկապության կլինիկական նշանները, ըստ իրենց հանդիպման հաճախականության, 

ներկայացված են Աղյուսակ 5–ում:  

Աղյուսակ  5   
  

Փորկապության կլինիկական նշանները 

Ախտանիշներ Տոկոս (%) 

Անկղապահություն 75 – 90 

Դեֆեկացիայի  հաճախականությունը <3/շաբաթ 75 

Մեծ կղանքային  զանգված 75 

Լարվածություն  դեֆեկացիայի  ընթացքում  35 

Ցավ  դեֆեկացիայի  ընթացքում 50 – 80 

Կղանքի   երկարատև  պահում   35 – 45 

Որովայնացավ 10 – 70 

Որովայնի  փքվածություն 20 – 40 

Ախորժակի  բացակայություն (Anorexia) 10 – 25 

Փսխում 10 

Ախորժակի  անկում 25 

Անմիզապահություն / միզուղիների ինֆեկցիա 30 

Հոգեբանական խնդիրներ  20 

Օբյեկտիվ  տվյալներ  

Որովայնում  ծավալային  գոյացություն 30 – 50 

Ուղիղ  աղու  արտանկում 3 

Ճաքեր/ թութք 5 – 25 

Կղանքային  խցանում 40 - 100 

 



ՖՓ ունեցող երեխաների մեծ մասը գանգատվում է ոչ հաճախակի, ցավոտ և դժվար 

դեֆեկացիաներից: Անհրաժեշտ է պարզել փորկապության նշանների տևողությունը, 

դեֆեկացիաների հաճախականությունը, կղանքային զանգվածի կոնսիստենցիան և 

չափերը, կիրառելով կղանքի տիպերի գնահատման Բրիստոլյան սանդղակը (Նկար 1), 
ինչպես նաև պարզել ցավոտ դեֆեկացիայի և որովայնացավերի առկայությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1. 
Կղանքի տիպերը ըստ Բրիստոլյան սանդղակի 

Տիպ 1 
Առանձին  պինդ գնդիկներ, պնդուկի 

նման, դժվարաշարժ 
 

Տիպ 2 Երշիկանման, գնդիկավոր 

 

Տիպ 3 Երշիկանման, անհարթ մակերեսով 

 

Տիպ 4 
Երշիկի  կամ  օձի  նման, հարթ և 

փափուկ 
 

Տիպ 5 
Փափուկ, փոքր գնդիկներ,  հարթ 

եզրերով 
 

Տիպ 6 
Փուխր  մասնիկներ  անհարթ  

եզրերով, շիլայանման կղանք 
 

Տիպ 7 Ջրիկ, առանց պինդ մասնիկների 

 

 
 
 
 
 



Աղուսակ  6. 
 

Օրգանական փորկապությանը բնորոշ նշանները 

 

 Անբավարար փարթամություն 

 Որովայնի փքվածություն 

 Լումբոսակրալ կորի բացակայություն 

 Պիլոնիդալ ներփքման առկայություն, պատված մազերի փնջով 

 Հիպերպիգմենտացիա` միջին գծով, ողնաշարի ստորին մասում 

 Պոչուկի ագենեզիա 

 Տափակ հետույքային մկաններ 

 Անուսի առաջային տեղադրում 

 Լայնացած անուս 

 Նեղ, դատարկ ուղիղ աղի, շոշափվող ներորովայնային զանգվածի 

դեպքում 

 Մեծ քանակով գազերի և կղանքային զանգվածի արտազատում 

ռեկտալ մատային զննումից հետո 

 Թաքնված արյուն կղանքում 

 Անալ ռե ֆլեքսի/ Կրեմաստեր ռե ֆլեքսի բացակայություն 

 Ստորին վերջույթների տոնուսի կամ մկանային ուժի թուլացում 

 Ստորին վերջույթների խորը ջլոնային  ռե ֆլեքսների ռելաքսացիոն 

ֆազայի բացակայություն կամ դանդաղեցում 

 

 
 

Օբյեկտիվ  քննություն 

 

Ընդգրկում է ընդհանուր ֆիզիկալ քննություն, ներառյալ աճման տվյալները, զարգացման 

պատմությունը: Որովայնը զննելիս, գնահատվում է փքվածությունը, տեսանելի 

պերիստալտիկան, շոշափվող լյարդը, փայծաղը, ինչպես նաև կղանքային  զանգվածի 

առկայությունը: 

Զննում կատարելիս, անհրաժեշտ է առաջին հերթին մանրամասն գնահատել շեքը և 

պերիանալ շրջանը: Մատով ռեկտալ հետազոտությունը թույլ է տալիս գնահատել 

պերիանալ զգայունությունը, անալ սֆինկտերի տոնուսը, ուղիղ աղու լայնությունը, 

ինչպես նաև կղանքի առկայությունը լուսանցքում, կոնսիստենցիան և տեղակայումը 

ուղիղ աղիքում, այլ գոյացությունների առկայությունը (օրինակ` պոլիպներ): 

 Անուսի  զննում 
 Դիրքը 

 Կղանքի  առկայություն  անուսի  շուրջը  կամ  հագուստին 

 Պերիանալ  էրիթեմայի  առկայություն 

 Մաշկային  պոլիպների  առկայություն 

 Անալ  ճաքերի  առկայություն 



 Ռեկտալ  հետազոտություն 
 Անալ  տոնուս 

 Կղանքային  զանգվածի  առկայություն ռեկտումում, կոնսիստենցիա 

 Այլ  գոյացությունների  առկայություն 

 Առատ  կղազատում  մատնային գրգռումից  հետո 

 Թաքնված  արյուն  կղանքում 

 Մեջքի  և  ողնաշարի  զննում  (փոսիկի, մազափնջի  առկայություն) 
 Նյարդաբանական  քննություն 

 Տոնուս, ուժ, խորանիստ  ջլային  ռեֆլեքսներ, կրեմաստեր ռեֆլեքս: 

 

Ախտորոշումը 

Մեծամասամբ մանրամասն անամնեզը և օբյեկտիվ քննությունը ("տագնապի"  նշանների  

բացառումը),  բավարար  են  ֆունկցիոնալ  փորկապության  ախտորոշման  համար: 

Ֆունկցիոնալ փորկապությունը հանդիսանում է 1 տարեկանից բարձր երեխաների 

փորկապության հիմնական պատճառը (90%): Այդ դեպքում լրացուցիչ 

հետազոտությունների անհրաժեշտություն չկա:  

  

 

 

Փորկապություն ունեցող երեխայի գնահատումը 

Ընդհանուր հետազոտություններ. 
 Արյան ընդհանուր քննություն 

 Արյան բիոքիմիական քննություն (էլեկտրոլիտներ, ընդհանուր սպիտակուց, 

սպիտակուցային ֆրակցիաներ, լյարդի ֆունկցիոնալ նմուշներ, 

ենթաստամոքսային գեղձի ֆունկցիոնալ նմուշներ): 

 

Հատուկ հետազոտություններ. 
 Հյուսվածքային տրանսգլյուտամինազայի նկատմամբ հակամարմիններ և  

իմունոգլոբուլին A (t-TGA, IgA) 

 Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշում (TTH) 

 Քրտնքի թեստ: 

 

Ռադիոլոգիական և այլ գործիքային հետազոտություններ (օրգանական փորկապության 

համար). 
 Անոռեկտալ մանոմետրիա 

 Ռեկտալ բիոպսիա (տրանսմուրալ)`ընդգրկելով ամբողջ պատի  հաստությունը 

 Որովայնի օրգանների դիտարկային ռենտգենոգրաֆիա (կղանքային խցանում) 

 Ուլտրաձայնային հետազոտություն (ՈւՁՀ)` հաստաղիքային զանգվածի 

փոխադրման  (տրանզիտի) ժամանակի որոշում  

 Իրիգոգրա ֆիա, իրիգոսկոպիա (կատարվում է միայն օրգանական 

փորկապության խիստ կասկածի դեպքում) 



 Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի մագնիսա-ռեզոնանսային 

հետազոտություն: 

 

        Տարբերակիչ ախտորոշումը ըստ տարիքի 

 
Փորկապության տարբերակիչ  ախտորոշումը  նորածինների  և կրծքի հասակի 

երեխաների մոտ 

Հիշել` փորկապության օրգանական պատճառները հիմնականում հայտնաբերվում են 
նորածինների մոտ: 
 Հիրշպրունգի հիվանդություն` բնածին ագանգլիոնային  մեգակոլոն.  
Հավանականությունը >90%,  եթե առկա է  մեկոնիումի ուշ արտազատում` ծնվելուց  24 

ժամ անց: 

 Հանդիպման հաճախականությունը` 1:5000,   

Արական/ իգական սեռերի հարաբերությունը կազմում է` 4 : 1 

 Ժառանգաբանական հետազոտում (RET, GDNF, EDNRB, EDN3, SOX10): Սակայն 

80-90% դեպքերում` մուտացիա չի հայտնաբերվում: 

 Չախտորոշված Հիրշպրունգի հիվանդության բարդությունները` 

Էնտերոկոլիտ (ուղեկցվում է տենդով, արտահայտված արյունային լուծով, որովայնի 

փքվածությամբ, 2–3 ամս.): 

 Հիրշպրունգի հիվանդության "կարճ սեգմենտ"-ի տարբերակը` 

խնդիրներն սկսվում են հավելյալ սնուցման նշանակման հետ կամ դրանից հետո: 

 Հիրշպրունգի հիվանդության ախտորոշումը.  
իրիգոգրամմայի վրա նեղացման զոնայի առկայություն, 

ասպիրացիոն  բիոպսիա և հիստոլոգիական քննություն` 
 Սեփական թերթիկի շերտում (lamina propria)`  նյարդային  ցողունների և 

ացետիլխոլինէսթերազայի  առկայություն 

 Գանգլիոնային  բջիջների  բացակայություն:                  

           

 Անոռեկտալ  բնածին  մալֆորմացիաներ/ արատներ, (այդ թվում` ուղիղ աղու 

աթրեզիայի խուղակային ձևեր) 

 Նյարդաբանական  խանգարումներ 

 Էնցեֆալոպաթիա 

 Ողնուղեղի  զարգացման  արատներ (myelomeningocele, spina bifida, tethered cord) 

 Մետաբոլիկ  պատճառներ (հիպոթիրեոիդիզմ, հիպերկալցեմիա, հիպոկալեմիա, ոչ  

շաքարային  դիաբետ) 

 Ծանր մետաղներով  թունավորում 

 Դեղորայքային  կողմնակի  էֆեկտներ: 

 

Բուժման  նպատակներն են` 

 Վերականգնել աղիների  կանոնավոր և արդյունավետ  դատարկումը 

 շաբաթական առնվազն  3  անգամ   

 առանց  ցավի,  առանց  անկղապահության  



 փափուկ  կոնսիստենցիայի կղանք: 

 Երկրորդային լայնացած ուղիղ աղու տոնուսի վերականգնում: 

 Սթրեսային գործոնի նվազեցում: 

 

Փորկապության բուժման 4 հիմնական սկզբունքներն են` 

 Ուսուցում. առաջին այցի ժամանակ անհրաժեշտ է տրամադրել առնվազն 30–45 
րոպե ծնողների  և  երեխայի  մանրամասն  տեղեկացման և ուսուցման 
նպատակով   

 Աղիների (ուղիղ աղու) գերլեցունության վերացում (դատարկում). 

օրալ կամ ռեկտալ լուծողականներով 

 Ռեցիդիվների կանխում. կղանքի կրկնակի կուտակման կանխում  

 Շարունակական/ դիսպանսեր հսկողություն. 

 Զուգարանից նորմալ և կանոնավոր օգտվելու սովորության վերականգնում    

("ստամոքս-հաստաղիքային ռեֆլեքս") 

 Ձեռնպահ մնալ խթանիչ լուծողականներից: 

 

Փորկապության բուժումը երեխաների մոտ պետք է լինի կոմպլեքսային/ համալիր: 
Դեղորայքային բուժումը պետք է դիտվի որպես բուժական միջոցառումների  օժանդակ, 
այլ ոչ թե հիմնական բաղադրիչ: 
Փորկապության բուժման ժամանակ առաջին հերթին անհրաժեշտ է կարգավորել 

երեխայի դեֆեկացիայի ռեժիմը (toilet trainning) և օրվա ռեժիմը: Ծնողներին պետք է 

բացատրել, թե ինչքան կարևոր է օրվա "ճիշտ" ռեժիմի պահպանումը:  

Դեֆեկացիայի ռեժիմը ներառում է երեխայի նստեցումը գիշերանոթին միշտ նույն ժամին 

(եթե անգամ նա չունի դեֆեկացիայի կանչ/ ցանկություն): Դեֆեկացիայի լավագույն 

ֆիզիոլոգիական տարբերակը առավոտյան ժամերն են` նախաճաշից հետո: Խիստ 

կարևոր է, որ այս պրոցեսը երեխայի մոտ բացասական հույզեր չառաջացնի. 

գիշերանոթը պետք է լինի հարմարավետ, տաք: Չի կարելի երեխային շտապեցնել կամ 

բարկանալ նրա վրա դեֆեկացիայի ժամանակ: 

Հաջորդ փուլը ենթադրում է սննդային ռացիոնի կարգավորում: Սննդի ընդունումը պետք 

է լինի կոտորակային` օրը 5-6 անգամ: Փորկապությունների բուժմանը նպաստում է 
սննդի արտահերթ ընդունման բացառումը: Հաստ աղու մոտորիկան խթանող և 

դեֆեկացիային նպաստող սննդամթերքները ներկայացված են Աղյուսակ 9 – ում: 
 

Աղյուսակ 9. 
 

Կղազատմանը նպաստող սննդամթերքներ  

Հում բանջարեղեն և մրգեր (դդում, գազար, սալոր և այլն) 

Խոհանոցային մշակման ենթարկված բանջարեղեն            

Չրեր (հատկապես  սև սալորաչիր, ծիրանաչիր, թուզ) 

Վարսակի շիլա 

Մեծ քանակի շարակցական հյուսվածքով միս (ջլեր և այլն) 

Հյութեր, չրերից կոմպոտ 



Կաթնաթթվային մթերքներ 

Բուսական յուղ 

Սև հաց 

Մեղր, մուրաբաներ 

Սառը սնունդ 

 

Սննդակարգի խորհուրդներում անհրաժեշտ է հատուկ նշել բավարար քանակությամբ 

հեղուկի և բջջաթաղանթի օգտագործման մասին: Կրծքի հասակի երեխայի օրական 

հեղուկի պահանջն է 150մլ/կգ: 10կգ և ավել քաշ ունեցող երեխան ունի 1.000-1.500մլ 

հեղուկի կարիք: 2 տարեկանից բարձր երեխայի համար բջջանյութի անհրաժեշտ 

օրական քանակը (գրամ) որոշվում է հետևյալ բանաձևով.  

Փորկապություն ունեցող երեխաներին խորհուրդ չի տրվում օգտագործել աղիների 

էվակուացիային խոչընդոտող որոշակի սննդամթերքներ, որոնց ցանկը ներկայացված են 

Աղյուսակ 10 –ում: 
 

Աղյուսակ 10 
 

Փորկապությանը նպաստող սննդամթերք 

 

Արգանակներ (մսաջուր) 

Որոշ տեսակների շիլաներ, փլավներ (բրինձ, մանանա) 

Տանձի, սերկևիլի, սև հաղարջի կիսել, կոմպոտ 

Մուգ թեյ, սուրճ 

“Կապող“ հատկություններով մրգեր (տանձ, սերկևիլ, նուռ)                  

 

Փորկապության բուժման հարցում կարևոր դեր են խաղում ֆիզիկական 

վարժությունները և ակտիվ կենսակերպը: Ամենօրյա ֆիզիկական պարապմունքները 

պետք է ընդգրկեն այնպիսի վարժությունների համալիր, որը նպաստում է որովայնի 

առաջային պատի և  կոնքի հատակի մկանների  ամրացմանը, հաստ աղու աշխատանքի 

նորմալացմանը, ինչպես նաև խթանում է կղանքի էվակուացիան: 

Երեխաների մոտ խրոնիկական փորկապության բուժման հարցում բավականին բարդ 

խնդիր է ներկայացնում լուծողականի ընտրությունը: 

 

Դեղորայքային բուժում 
Ներառում է.  

 Պատճառի վերացում 

 Մոտոր խանգարումների շտկում 

 Երկրորդային փոփոխությունների շտկում: 

 Փորկապության բուժման արդյունավետությունը խիստ նվազում է, եթե սկզբից 

չի վերացվում աղիների կղանքային գերլեցունությունը (“խցանումը”):  

 



Կղանքային գերլեցունության (“խցանման") ախտորոշման համար անհրաժեշտ է 

զուգակցել անամնեզը և օբյեկտիվ քննությունը, այն է`  

 ճշտել անկղապահության առկայությունը և/կամ  

 շոշափելու ժամանակ մեծ կղանքային զանգվածի հայտնաբերում որովայնի 

ստորին հատվածում և/կամ  

 դիտարկային ռենտգեն (հայտնաբերվում է լայնացած ուղիղ աղի` լցված 

կղանքային զանգվածով) 

 ուղիղ աղիքային մատնային հետազոտություն (անհրաժեշտության դեպքում): 

Աղիների գերլեցունության վերացումը կատարվում է օրալ և ռեկտալ եղանակներով, 

որոնք կարելի է զուգակցել (Աղյուսակ 11): Առաջինը ոչ ինվազիվ է, իսկ երկրորդը ավելի 

արագ է, սակայն ինվազիվ: 

 Օրալ եղանակի դեպքում օգտագործվում են` լակտուլոզան կամ 
պոլիէթիլենգլիկոլը մեծ դեղաչափերով:  Ավելի հազվադեպ կիրառվում են նաև 
միներալ յուղը և սեննան: 

 Ռեկտալ եղանակի համար օգտագործվում են հոգնաներ` կերակրի աղի 

լուծույթով (Sol. NaCL 2-3% - հիպերտոնիկ հոգնաներ), իսկ կրծքի հասակի 

երեխաների մոտ` գլիցերինի մոմիկներ: 

 

 Որպես բազիսային բուժում  կիրառվում է լակտուլոզան 1-3 մլ/կգ/օր  կամ 

պոլիէթիլենգլիկոլը – 3350 –ը` 1-1.5 մգ/կգ/օր դեղաչափով: Բուժումն անհրաժեշտ է 

շարունակել մի քանի շաբաթների, նույնիսկ ամիսների ընթացքում` ազատ, անցավ և 

կանոնավոր դե ֆ եկացիաներ ստանալու նպատակով, ապա կարելի է աստիճանաբար 

իջեցնել դեղորայքի դեղաչափը: 

Մինչև պահպանողական բուժումն սկսելը աղիների դատարկումը (օրալ կամ ռեկտալ 

լուծողականներով) անհրաժեշտ է բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու և 

անկղապահության էպիզոդները նվազեցնելու համար: 

Dutch և NICE ուղեցույցներով առաջարկվում է օրալ լուծողականների կիրառումը 
փորկապություններով երեխաների մոտ` թև’ աղիների դատարկման, թև’ 
պահպանողական բուժման համար, քանի որ դրանք քիչ ինվազիվ են ռեկտալ բուժման 
(հոգնաների) համեմատ : 

Աղյուսակ 11   
Առավել  հաճախ  կիրառվող օրալ և ռեկտալ լուծողականների (Laxatives) դեղաչափերը 

Օրալ  լուծողականներ 
 

Դեղամիջոց Դեղաչափ 

Օսմոտիկ  լուծողականներ 

Լակտուլոզա 10 գր/15 մլ 

(1 – 3 մլ/ կգ, օրը 1 կամ 2 անգամ) 

PEG  3350 (էլեկտրոլիտներով) 1-1.5 մգ/կգ/օրը  

Պահպանողական` 

0.3 – 0.8 գր/կգ /օրը 

PEG  4000 (առանց  

էլեկտրոլիտների) 

Կղանքային  խցանում` 

1–1.5գր/կգ/օրը 



(մաքսիմումը հաջորդ 7 օրերի ընթացքում) 

Մագնեզիումի  սուսպենզիա 

(մագնեզիումի հիդրօքսիդ) 

400 մգ/ 5 մլ 

1– 3 մլ/կգ/օրը,  միանվագ կամ  2 անգամից 

Հազվադեպ` խթանիչ   լուծողականներ 

Բիսակոդիլ 5մգ հաբ;  3 – 10տ.` 5մգ/օրը 

                  >10տ.`  5 – 10մգ/օրը 

Սեննա 8.8 գր/ 15 մլ 

2 –6 տ.` 5մլ, 1 կամ 2 անգամ օրը 

6 –12 տ.`10 մլ/ օրը 

>12 տ.`  15 մլ/ օրը 

 

Կղանքը  փափկեցնող դեղամիջոցներ 

Հանքային  յուղ 1– 3 մլ/կգ/ օրը  միանվագ կամ  2 անգամից 

 

Ռեկտալ  լուծողականներ/ հոգնաներ 
 

Բիսակոդիլ 2 –10 տ.` 5 մգ/ օրը, միանվագ 

>10 տ.` 5 – 10 մգ/ օրը, միանվագ 

Նատրիումի  ֆոսֆատ 1 –18 տ.` 2.5 մլ/ կգ,   մաքսիմալ  133մլ/ դոզա 

Լուծողական  աղ (NaCl) Նորածին` <1կգ` 5 մլ,  > 1կգ`10 մլ 

>1 տ.` 6 մլ/ կգ, 1 կամ 2 անգամ օրը 

Հանքային  յուղ 2 – 11 տ.`30 – 60 մլ, միանվագ 

>11 տ.`   60 – 150մլ, միանվագ 

 
 



Ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ 

Ինֆեկցիոն էնդոկարդիտը (ԻԷ) ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որի հարուցիչներն են 

սրտի փականներում և առպատային էնդոկարդում տեղակայված տարբեր 

միկրոօրգանիզմներ: ԻԷ-ի ժամանակ օրինաչափորեն հայտնաբերում են բակտերիեմիա: 

ԻԷ-ն հաճախ լինում է երկրորդային, այսինքն՝ զարգանում է սրտի ռևմատիկ արատների 

և այլ հիվանդությունների (սրտի որոշ բնածին արատներ, միտրալ փականի 

արտանկում, հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա և այլն) ֆոնի վրա: Չնայած մեծ թվով 

հակաբակտերիալ միջոցների ի հայտ գալուն՝ ԻԷ-ն մնում է առավել ծանր ինֆեկցիոն 

հիվանդություններից մեկը և բնորոշվում է բարձր մահացությամբ (3,28%):  Բացի այդ 

էնդոկարդիտ կարող են առաջացնել նաև բերանի խոռոչի միկրոօրգանիզմները: 

Էթիոլոգիա 

Հիմնական հարուցիչը երեխաների մոտ  Ա-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկն  ու  St.Aureus-ն 

են: Հաճախակի ն/երակային միջամտությունների ժամանակ հայտնաբերվում է 

Pseudomonas aeruginosa  կամ  Serratia-ն, սրտի բաց վիրահատություների ժամանակ 

/հատկապես միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտ,  սրտի ձախ մասի փականային 

վնասում, Ֆալոյի տետրադա և այլ բնածին արատներ/ հաճախ առաջանում է սնկային 

էնդոկարդիտ:  Նշանակություն ունի նաև բերանի խոռոչի հիգիենան: 

Կլինիկա 

Սկզբնական նշաններն աննշան են, հատկապես երբ հարուցիչը կանաչավուն 

ստրեպտոկոկն է: Ամիսների ընթացքում միակ հատկանիշը կարող է լինել երկարատև 

տենդը և քաշի կորուստը: Հազվադեպ հիվանդության սկիզբը լինում է սուր և ծանր 

ընթացքով, ուղեկցվում ջերմությամբ և թուլությամբ: Էնդոկարդիտի ախտանիշները 

սովորաբար սպեցիֆիկ չեն: Լինում է տենդ օրվա  երկրորդ կեսին, հոգնածություն, 

միալգիա, արտրալգիա, գլխացավ, դող, սրտխառնոց և փսխում: Բնորոշ է սրտի աղմուկի 

ի հայտ գալը, կամ արդեն առկա աղմուկի  ուժեղացումը և սրտային անբավարարության 

նշանները: Հաճախ են հանդիպում սպլենոմեգալիան և պետեխիալ ցանը: 

Նևրոլոգիական ծանր բարդությունները՝ օր. Էմբոլիկ ինսուլտը, ուղեղի աբսցեսը, 

արյունազեղումները բնորոշ են ստրեպտոկոկային էնդոկարդիտին և կարող են ի հայտ 

գալ ավելի ուշ: Այս բարդությունները կլինիկորեն արտահայտվում են մենինգիզմով, 

ներգանգային ճնշման բարձրացմամբ, զգայական խանգարումներով, օջախային 

նևրոլոգիական ախտանիշներով: Ստաֆիլոկոկային ախտահարումների ժամանակ 

կարող է զարգանալ միոկարդի աբսցես: Թարախակույտի բացումը պեիկարդի խոռոչ 

բերում է թարախային պերիկարդիտի: Դասական  մաշկային երևույթները զարգանում 

են ավելի  ուշ, իսկ համապատասխան բուժման ժամանակ նրանք կարող են բացակայել: 



Այս ախտանիշներն են` Օսլերի հանգույցները /ցավոտ, սիսեռի մեծության ներմաշկային 

հանգույցներ ոտքերի և ձեռքերի մատերի բարձիկներում/, Ջեյնուեի լաքաներ/ անցավ 

մանր էրիթեմատոզ կամ հեմոռագիկ գոյացություններ ափերին և կրունկներին/, ինչպես 

նաև երկարավուն  արյունազեղումներ ոտքերի թաթերի տակ: 

Ախտորոշում 

Ամենաինֆորմատիվ հետազոտությունը արյան ցանքսն է: Արյունը  վերցնում են ինչքան 

հնարավոր է շուտ, նույնիսկ լավ ինքնազգացողության ժամանակ: Վերցվում է արյան 3-5 

օրինակ: 

Ցուցված է` 

 միկրոբիոլոգիական հետազոտություն   

 էխոկարդիոգրաֆիա 

 

Դյուկի չափորոշիչներ` 

Մեծ չափանիշներն են` 

 Դրական արյան ցանքս /բակտերեմիա/ 

 Էխոկարդիոգրամմայում էնդոկարդիտի նշաններ /ներսրտային, 

փականային կամ այլ տեղ վեգետացիաներ/ 

 

Փոքր չափանիշներն են` 

 Նախատրամադրող գործոններ 

 Տենդ 

 Մաշկային էմբոլիկ երևույթներ 

 Իմունոկոմպլեքսային արտահայտումներ /գլոմերուլոնեֆրիտ, արտրիտ, 

ռևմատոիդ ֆակտոր, Օսլերի հանգույցներ, Ռոտի լաքաներ/ 

 Մեկ դրական ցանքս կամ սերոլոգիա, որը բնորոշ չէ մեծ չափանիշներին 

 Էխոկարդիոգրաֆիկ փոփոխություններ, որոնք բնորոշ չեն մեծ 

չափանիշներին 

Վերջնական ախտորոշումը կարելի է դնել, երբ կա 2 մեծ չափանիշ, 1 մեծ և 3 փոքր կամ 5 

փոքր չափանիշներ: 

Ելքը և բարդությունները 

Մինչ հակաբիոտիկների հայտնաբերումը էնդոկարդիտը համարվում էր մահացու 

հիվանդություն: Այժմ, չնայած հակաբիոտիկոթերապիային, մահացությունը կազմում է 

20-25%:  



Բարդությունները – ամենահաճախը՝ սրտային անբավարարություն; միոկարդի աբսցես, 

տոքսիկ միոկարդիտ,  անոթների էմբոլիա` արյան մեծ շրջանառության անոթներում: 

Բուժում 

Էթիոլոգիական՝   հակաբիոտիկթերապիա 

Սրտային անբավարարության բուժում` սրտային գլիկոզիդներ, միզամուղներ, աղի 

սահմանափակում: 

Հազվադեպ – օպերատիվ միջամտություն 

Բարդությունների բուժում: 

 

 

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                      դոցենտ` Հ.Գ.Սարգսյան 

 

ՄԻՈԿԱՐԴԻՏՆԵՐԸ  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՄՈՏ 

 

 

Միոկարդիտը սրտամկանի բորբոքումն է, որն արտահայտվում է սրտամկանի միոցիտոլիզով և նեկրոզով, 

պայմանավորված` տարբեր ինֆեկցիաներով,  գրանուլեմատոզ բորբոքմամբ, բազմաբնույթ տոքսիկ 

նյութերի ազդեցություններով,  շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ ախտահարմամբ,  ինչպես նաև` 

իդիոպաթիկ պրոցեսներով: Միոկարդիտը կարող է ընթանալ ինչպես համակարգային 

հիվանդությունների դրսևորումներով, այնպես էլ` զուգակցված էնդոկարդի, պերիկարդի 

ախտահարումներով: Ոչ ռևմատիկ կարդիտներն ավելի հաճախ հանդիպում  են երեխաների` քան 

մեծահասակների մոտ: Հարկ է նշել, որ հիվանդության ծանր ձևերն առավելապես դրսևորվում են վաղ 

մանկական տարիքում, որի ժամանակ միոկարդիտների առաջացման պատճառ են հանդիսանում 

վիրուսները, իսկ 5-6 տարեկանից հետո` ստրեպտոկոկային վարակը: Միոկարդիտները մեծ մաս 

դեպքերում ընթանում են սիրտ-անոթային անբավարարությամբ, իսկ երբեմն` հիվանդության առաջին 

կլինիկական դրսևորումն է առիթմիան:  Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ միոկարդիտները 

կարող են պատճառ դառնալ հանկարծամահությունների. մանկական մահացությունը ոչ ռևմատիկ 

կարդիտների դեպքում կազմում է 8-17%, հիվանդության հաճախացում նկատվում է վիրուսային 

վարակների, էպիդեմիաների ժամանակ, իսկ կոկսակի վիրուսային ծագման ոչ ռևմատիկ կարդիտները 

դեռահասության տարիքում հիմնական հանկարծամահության պատճառ են հանդիսանում: 

 

Էթիոլոգիա - Ոչ ռևմատիկ կարդիտների առաջացման  պատճառներն են` 

o Վիրուսները - ամենահաճախ հանդիպող հարուցիչներն են, հատկապես` կոկսակի  A, B, 

ադենովիրուսները, ECHO, HSV, ցիտոմեգալովիրուսը,  կարմրախտի վիրուսը և այլն 

o Բակտերիաները – հաճախ առաջացնում են օթոգեն, պորտային, մաշկային սեպսիս, 

օստեոմիելիտ: Սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումը նման դեպքերում ընթանում է շոկի 

կամ տոքսիկ միոկարդիտի պատկերով: Ուշադրության է արժանի դիֆթերիտիկ միոկարդիտի 

առաջացումը`  հատկապես հիվանդության առաջին 2 շաբաթների ընթացքում: Վերջինիս 

դեպքում մահացությունը կազմում է մոտ 50%: Նման դեպքերում տոքսիկ միոկարդիտը 

բնորոշվում է ներփորոքային բլոկադաներով, էքստրասիստոլաներով, իսկ սրտային 

անբավարարությունը զարգանում է ավելի ուշ` զուգորդվելով սրտամկանի մեծացմամբ և գալոպի 

ռիթմով: 

o Պարազիտար և սնկային վարակները - Տոքսոպլազմոզը, տրիխինելյոզը, ակտինոմիկոզը, 

շիստոսոմոզը, տրիպանոսոմոզը կարող են զարգացնել ոչ ռևմատիկ կարդիտներ 

o Ռիկետցիաները - կարող են առաջացնել գեներալիզացված վասկուլիտ, իսկ սուր 

միոկարդիտները նման դեպքերում հանդես են գալիս որպես ուղեկցող գործոն 

o Ալերգիկ գործոնները` դեղորայքային, սիճուկային և այլն 

o Երբեմն միոկարդիտների էթիոլոգիան կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ գործոնների 

համակցություններով: 

 

Դասակարգումը` (ըստ Բելակոն, Կուբերգեռի, 1987թ.) ելնելով. 

 

 Էթիոլոգիական գործոնից – վիրուսային, վիրուս-բակտերիալ, բակտերիալ, պարազիտար, 

սնկային, ալերգիկ (դեղորայքային, սիճուկային, պոստվակցինալ), իդիոպաթիկ 

 Ձևից - առավելապես պրոցեսի տեղակայումից` 

1. կարդիտ 

2. սրտի հաղորդչական սիստեմի ախտահարում 

 Ընթացքից` 

1. սուր - մինչև 3 ամիս 

2. ենթասուր – մինչև 18 ամիս 



3. խրոնիկ - ավելի քան 18 ամիս 

 Հիվանդության ծանրության աստիճանից` թեթև, միջին ծանրության, ծանր 

 Սրտային անբավարության աստիճանից և ձևից` 

1. Ձախ փորոքային -  I, IIA, IIB, III աստիճանի 

2. Աջ փորոքային   -  I, IIA, IIB, III աստիճանի 

3. Տոտալ   

 Հիվանդության բարդություններից և ելքից` կարդիոսկլերոզ, միոկարդի հիպերտրոֆիա, սրտի 

ռիթմի և հաղորդչականության խանգարում, փականային ապարատի ախտահարում,  

թրոմբոէմբոլիկ համախտանիշ 

 

Կարդիտի ծանրության աստիճանը պայմանավորված է կլինիկական և պարակլինիկական ցուցանիշների 

ամբողջությունից, ինչպիսիք են. սրտի սահմանները, սրտային անբավարարության աստիճանը, իշեմիկ և 

մետաբոլիկ խանգարումները էլեկտրասրտագրության մեջ, առիթմիայի բնույթը և այլն: 

 
Պաթոգենեզը – Սուր և քրոնիկ ոչ ռևմատիկ կարդիտների ժամանակ ախտածնությունը տարբեր է. սուր ոչ 

ռևմատիկ կարդիտների առաջացման մեջ կարևորվում է  հարուցիչի գործոնը, որը հաջորդաբար բերում է 

բորբոքային ռեակցիաների զարգացման, բորբոքային մեդիատորների արտազատման, անոթների 

թափանցելիության բարձրացման, բջջային ինֆիլտրացիայի և ի վերջո` ֆիբրոզի զարգացման: Քրոնիկ ոչ 

ռևմատիկ կարդիտները բնութագրվում են առավելապես իմուն պրոցեսներով` պայմանավորված 

անտիգեն-հակամարմնի նկատմամբ ունեցած T-լիմֆոցիտների ակտիվացմամբ: Փոփոխված իմուն 

պատասխանի դեպքում սինթեզվում են այնպիսի ցիտոկիններ, ինչպիսիք են  TNF-α և  IL-1: Քրոնիկ ոչ 

ռևմատիկ կարդիտները շատ հաճախ կրում են ռեցիդիվող բնույթ, ունենում են չարորակ ընթացք, 

բուժման նկատմամբ ցուցաբերում են ռեզիստենտ  ձևեր: 

  

Միոկարդիտների զարգացման մեխանիզմներում կարևորվում են հետևյալ օղակները. 

1. Միոկարդի ախտահարում` պայմանավորված կարդիոմիոցիտների վրա հարուցիչի անմիջական 

ազդեցությամբ (ինֆեկցիոն, պարենխիմատոզ միոկարդիտ), որը հանդիպում է առավելապես 

վիրուսային վարակների ժամանակ 

2. Միոկարդի անոթային ախտահարումներ, որոնք պայմանավորված են  ինչպես էնդոթելի 

նկատմամբ ունեցած որոշ հարուցիչների տրոպիզմով (գրիպ, ադենովիրուս, միկոպլազմա), 

այնպես էլ` ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն ծագման իմունոկոմպլեքսային ախտահարումներով 

3. Միոկարդի իմուն ախտահարումներ, որոնք առաջանում են իմունոլոգիական միմիկրիայի 

տեսության հիման վրա (մեծ մասամբ դրանք հետստրեպտոկոկային միոկարդիտներն են, իրենց 

պաթոգենեզով ավելի մոտ կանգնած ռևմատիկ միոկարդիտներին, սակայն առանց սիստեմային 

ախտահարումների) 

 

Կախված հիվանդության զարգացման մեխանիզմներից` տարբեր միոկարդիտների ժամանակ դրսևորվում 

են այս կամ այն ախտանիշները:  

 Հարուցիչի անմիջական ազդեցությունը կարդիոմիոցիտի վրա, որն առավելապես հանդիպում է վաղ 

մանկական հասակում, (հարուցիչը վիրուսներն են) ցայտուն է սրտային համախտանիշը. արտահայտված 

կարդիոմեգալիա, սրտի տոների խլություն, ռիգիդ ռիթմ: Նման միոկարդիտները երբեմն ընթանում են 

միոպերիկարդիտների ձևով, ընդ որում` պերիկարդիտը դրսևորվում է ավելի վաղ` քան միոկարդիտը:  

Հատկապես Էնտերովիրուսային ծագման ոչ ռևմատիկ կարդիտները կարող են  հանդես գալ զուգակցված 

նյարդային համակարգի ախտահարումներով` էնցեֆալոմիոկարդիտների ձևով,  իսկ երբեմն էլ` ընթանալ 

տոտալ սիրտ-անոթային անբավարարության նշաններով: 

Առավելապես անոթային ախտահարումներով ընթացող միոկարդիտները հազվադեպ են ընթանում սրտի 

սահմանների մեծացմամբ և սիրտ-անոթային  անբավարարության նշաններով: Դրանց ավելի շատ բնորոշ 

են՝ ցավային համախտանիշը և էքստրասիստոլաները, մաշկի ցանային էլեմենտները, արթրալգիաները, 

միկրոհեմատուրիան, հիվանդության ալիքաձև  և տորպիդ ընթացքը,  ինտերկուրենտ, այլ վարակների 

ժամանակ հիվանդության սրացումները: 



Միոկարդի իմուն ախտահարումներր (հետ ստրեպտոկոկային միոկարդիտներ) առավելապես 

հանդիպում են դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ` ընթանալով չափավոր ընթացող միոկարդի 

ախտահարումներով, առաջին տոնի խլացմամբ, գագաթում սիստոլիկ աղմուկի առկայությամբ, ԷՍԳ` 

աթրիո-վենտրիկուլյար հաղորդչականության դանդաղումով,  փորոքային կոմպլեքսի 

փոփոխություններով: 

 

Կլինիկան –  Միոկարդիտները` անկախ առաջացման պատճառներից, բնորոշվում են հետևյալ 

համընդհանուր կլինիկական դրսևորումներով.  

1. սրտի առաջին տոնի խլացում 

2. սրտի չափսերի մեծացում (առավելապես դեպի ձախ) 

3. սիստոլիկ աղմուկ գագաթում 

4. սրտի ռիթմի խանգարումներ` տախիկարդիա, բրադիկարդիա, էքստրասիստոլա 

5. հևոց, գագաթային հրոցի թուլացում,  արտահայտված գունատություն 

6. հեպատոմեգալիա 

7. կանգային խզզոցներ թոքերում և այլն 

 

Հարկ է նշել, որ ոչ ռևմատիկ կարդիտների հիվանդության կլինիկական դրսևորումները կախված են նաև 

երեխայի տարիքից. 

Նորածնային հասակում միոկարդիտը բնութագրվում է` ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, ծանր սրտային 

անբավարարությամբ, շնչառության ռիթմի փոփոխություններով, ցիանոզով, տախիկարդիայով, (որը չի 

համապատասխանում  մարմնի ջերմաստիճանին), միտրալ անբավարարությամբ` պայմանավորված 

փականային օղի լայնացմամբ, գալոպի ռիթմով, ացիդոզով և շոկով; Հետազոտություններ. 

Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա` սրտի սահմանների արտահայտված մեծացում և թոքերի այտուց, 

ԷՍԳ` սինուսային տախիկարդիա, QRS կոմպլեքսի ամպլիտուդի իջեցում,   ST հատվածի և T ատամիկի 

շեղումներ: 

 

Ավագ հասակի երեխաների մոտ սուր միոկարդիտը մանիֆեստվում է` սուր սրտային 

անբավարարությամբ/հիվանդության աստիճանական ախտանիշների զարգացմամբ/ սուր փորոքային 

առիթմիայով: Հիվանդների մոտ սուր ինֆեկցիոն փուլից հետո երբեմն զարգանում է իդիոպաթիկ 

դիլատացիոն  կարդիոմիոպաթիա; 

 

Ախտորոշում – կարևորվում են հետևյալ հետազոտությունները 

 Արյան ընդհանուր անալիզ` հատկապես ԷՆԱ-ի բարձրացումը 

 Արյան բիոքիմիական անալիզ` հատկապես КФК –ի և  ЛДГ-ի բարձրացումը 

 PCR հետազոտություն (վիրուսը հայտնաբերվում է մեծ մասամբ փորոքների բիոպտատում,  իսկ 

արյան պլազմայում կարող է բացակայել) 

 ԷՍԳ – ST հատվածի և T ատամիկի նվազում, հաղորդչականության խանգարումներ, սրտի 

տարբեր հատվածների հիպերտրոֆիայի պատկեր 

 ԷԽՈՍԳ – միոկարդի կծկողականության նվազում, երբեմն` հեղուկ պերիկարդի խոռոչում, 

երբեմն` միտրալ փականի անբավարարություն 

 Իմունոլոգիական հետազոտություն. Սրտային անտիգենի և անտիկարդիալ հակամարմինների 

հայտնաբերում, հիվանդության առաջին 2-3 ամիսներին Ig M-ի , իսկ հետագայում`  IgG -ի   

բարձրացում 

 

Տարբերակիչ ախտորոշում 

 

Անհրաժեշտ է տարբերակել. ժառանգական հիվանդություններից (տարբեր տեսակի միոպաթիաներ, 

էնդոկարդի առաջնային ֆիբրոէլաստոզ, իդիոպաթիկ դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիա), 

նյութափոխանակության խանգարումներ և էնդոկրին հիվանդություններ (կարնիտինի 

անբավականության համախտանիշ, մուկոպոլիսախարիդոզներ, հիպերթիրեոզ, ֆեոխրոմոցիտոմա), 

շարակցական հյուսվածքի, գրանուլեմատոզ և ինֆիլտրատիվ հիվանդություններ (սիստեմային կարմիր 



գայլախտ, ռևմատիկ տենդ, ամիլոիդոզ, հանգուցային պոլիարթերիիտ, լեյկոզներ), այլ պատճառներ 

(մանգաղաձև անեմիա, հիպոքսիա ու իշեմիա, ճառագայթում և այլն) 

Հատուկ ուշադրության է արժանի Աբրամով-Ֆիդլերի  կամ իդիոպաթիկ միոկարդիտը (myocarditis 

idiopatica), որի էթիոպաթոգենեզը դեռևս հայտնի չէ:  Վերջինիս բնորոշ է. հևոց, գունատություն, 

տախիկարդիա, ցիանոզ, սրտի սահմանների մեծացում, սիրտ-անոթային անբավարարության արագ 

զարգացում, ԷՍԳ – դիֆուզ մկանային փոփոխություններ, սրտի ռիթմի խանգարումներ 

(էքստրասիստոլաներ, պարոքսիզմալ տախիկարդիա, շողացող առիթմիա), միոկարդի կծկողական 

ֆունկցիայի արտահայտված իջեցում, ռենտգեն հետազոտությամբ` սրտի բոլոր սահմանների մեծացում  

 

Միոկարդի ֆիբրոէլաստոզ (ֆետալ էնդոկարդիտ, էնդոկարդիալ ֆիբրոզ, պրենատալ ֆիբրոէլաստոզ, 

էլաստիկ թելերի հիպերպլազիա) 

 

Տարբերում ենք առաջնային և երկրորդային ֆիբրոէլաստոզ:  

Առաջնային ֆիբրոէլաստոզի պառճառները դեռևս հայտնի չեն. համաձայն որոշ գրականության 

տվյալների, սրտի բիոպսիայի  ժամանակ կատարված PCR հետազոտությամբ հայտնաբերվել է որոշակի 

կապ էպիդեմիկ պարոտիտի վիրուսի  և առաջնային ֆիբրոէլաստոզի միջև:  

 

Առաջնային ֆիբրոէլաստոզի առանձնահատկություններն են. 

1. հստակ էթիոլոգիական գործոններ չկան, տեսանելի փականային ախտահարումները կամ 

կառուցվածքային այլ բնածին անոմալիաները բացակայում են 

2. արդեն իսկ նորածնային հասակում առկա է ձախ փորոքի դիլատացիա, ձախ փորոքը խիստ 

լայնացած է  

3. հիվանդության կլինիկական դրսևորումները ի հայտ են գալիս  երեխայի ծնվելուց անմիջապես 

հետո. Գալոպի ռիթմ, սրտի գագաթում սիստոլիկ աղմուկ, սրտային անբավարարության 

երևույթներ, կ.ն.ս.-ի ախտահարում: Այս հիվանդները արտաքինից նման են սեպսիսով կան 

թոքաբորբով  տառապող երեխաների:  

 
Երկրորդային ֆիբրոէլաստոզը բնութագրվում է. 

1. սրտի ձախ կեսի օբստրուկտիվ բնույթի ախտահարումներով (օրինակ` աորտալ ստենոզ կամ 

ատրեզիա, սրտի ձախ կեսի հիպոպլազիայի համախտանիշ, աորտայի կոարկտացիա և այլն): 

2. սրտամկանի փորոքների խոռոչները փոքրացած են 

3. հիվանդությունը սկսվում է մինչև 6 ամսեկան հասակը և բնութագրվում է երեխայի լրիվ առողջ 

թվացող ֆոնի վրա զարգանող ծանր սրտային անբավարարությամբ:  

 

Բնորոշ է` հևոց, հազ անոռեքսիա, հեպատոմեգալիա, պերիֆերիկ այտուցներ, ֆիզիկական 

թերզարգացում, կրկնվող բրոնխա-թոքային վարակներ` բրոնխո-օբստրուկտիվ համախտանիշով, սրտի 

սահմանների (առավելապես ձախ) մեծացում, թոքերում թաց խզզոցներ` պայմանավորված արյան փոքր 

շրջանառությունում կանգային երևույթներով: Հետազոտություններ. կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա - 

սրտի սահմանների նկատելի մեծացում` գնդաձև սիրտ: ԷՍԳ` ձախ փորոքի հիպերտրոֆիայի պատկեր: 

ԷԽՈՍԳ - ձախ փորոքի   խոռոչի դիլատացիա և նրա պատերի, էնդոկարդի չափավոր հաստացում, 

միոկարդի կծկումը կարճացած է: Ֆիբրոէլաստոզի ախտորոշումը կատարվում է  ներարգանդային 

կյանքում`  հղիության 20-րդ շաբաթվա ընթացքում:  

 

Պաթոմորֆոլոգիական հետազոտությունները – սիրտը չափսերով խիստ մեծացած է.ֆիբրոէլաստոզի 

ժամանակ առկա է էնդոկարդի սպիտակ, պինդ, ֆիբրոէլաստիկ թելերի հաստացում` առավելապես ձախ 

փորոքում: Նման պատկերը կարող է շարունակվել միտրալ և աորտալ փականներում: Էնդոկարդի 

ֆիբրոէլաստիկ հաստացումները բերում են սուբէնդոկարդիալ դեգեներացիայի կամ նեկրոզի 

առաջացման: Ախտահարված փականները բնութագրվում են պրոլիֆերացիայով և մեծ քանակությամբ 

կոլագենային թելերի առկայությամբ: 



 Բուժումը ֆիբրոէլաստոզի դեպքում ուղղված է` ինչպես սրտային անբավարարության, այնպես էլ` 

ինֆեկցիոն բարդությունների կանխարգելման դեմ: Ֆիբրոէլաստոզի ուշ շրջանները (զուգորդված 

սրտային անբավարարությամբ) ցուցում են հանդիսանում սրտի տրանսպլանտացիայի համար: 

 

Բուժում 

Սուր միոկարդիտի բուժումը սիմպտոմատիկ է. այն հիմնականում ուղղված է սիրտ-անոթային 

անբավարարության վերացման, ցածր զարկերակային ճնշման և միոկարդի ցածր կծկողականության 

կարգավորմանը (ցուցված է դոֆամին կամ ադրենալին): Դիգոկսինը պետք է նշանակալ զգուշորեն, քանի 

որ այդ  դեղորայքի պրոառիթմոգեն ազդեցությունը միոկարդիտի ժամանակ ավելի հաճախ է դրսևորվում: 

Առիթմիայով բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է ակտիվ բուժում` ընդhուպ մինչև հակաառիթմիկ 

դեղորայքների ներերակային կիրառումը:  

Գրականության մեջ ոչ ռևմատիկ միոկարդիտների ժամանակ կորտիկոստերոիդներով բուժման 

տվյալները հակասական են: Կան կարծիքներ, որ կորտիկոստերոիդները վիրուսային սուր փուլում 

հակացուցված են, իսկ մի շարք հետազոտություններ վկայում են,  որ պրեդնիզոլոնի կիրառումը 2մգ/կգ 

կշռին մոտ 3 ամիս տևողությամբ (իսկ հետագայում դեղաչափի իջեցումը 0.3մգ/կգ/օրը,) նպաստում է 

բորբոքային պրոցեսի ընկճմանը միոկարդում և նկատելիորեն լավացնում է միոկարդի ֆունկցիան: 

Նշվում է նաև, որ երբեմն իմունոսուպրեսիվ թերապիայի ընդհատումը նպաստում է ռեցիդիվների 

առաջացմանը: Հակաբակտերիալ թերապիան կիրառվում է հիմնականում հետստրեպտոկոկային 

միոկարդիտների դեպքում: Համաձայն մեծահասակների մոտ կատարված հետազոտության տվյալների` 

վիրուսային ծագման միոկարդիտների ժամանակ արդյունավետ են  հակավիրուսային դեղորայքների 

կիրառումը:     

 

Ելքը 

Միոկարդիտի ժամանակ հիվանդության ելքը տարբեր է. ինչքան թույլ են արտահայտված հիվանդության 

կլինիկական նշանները, այնքան ելքն ավելի բարենպաստ է` ընդհուպ մինչև հիվանդության լրիվ 

վերացում: Միոկարդիտի բուժման ճիշտ գործընթացի դեպքում այն կարող է ունենալ բարվոք ելք` 

կախված հիվանդության վերականգման շրջանից: Ի տարբերություն մեծահասակների` երեխաների մոտ 

հազվադեպ է զարգանում միոկարդիոդիստրոֆիա (միոկարդում բացակայում է ակտիվ բորբոքային 

պրոցեսը, սակայն միոկարդի ախտահարման պատկերը անմիջականորեն կապված է մի շարք այլ 

պաթոլոգիկ վիճակների հետ, որոնք անմիջականորեն առաջացնում են միոկարդի մետաբոլիկ, 

ֆունկցիոնալ խանգարումներ, կապված` շնչառական, էլեկտրոլիտային, սնուցման և այլն շեղումների 

հետ) և միոկարդիոսկլերոզ (սրտամկանի ախտահարումը մեկ տարուց ավելի է և բնութագրվում է կայուն 

կլինիկական ու պարակլինիկական քննության ախտահարման տվյալներով): Անբարենպաստ է ելքը 

իդիոպատիկ միոկարդիտի և կարդիոմիոպաթիաների ժամանակ, ինչպես նաև նորածնային շրջանում` 

վառ արտահայտված սուր միոկարդիտի դեպքում: Ավագ հասակի երեխաները, որոնք հիվանդացել են 

սուր վիրուսային միոկարդիտով, իսկ վերջիննս էլ վերջացել է խրոնիկ դիլատացիոկ 

կարդիոմիոպաթիայով (բուժման բացակայության դեպքում) նույնպես ելքը կարող է լինել 

անբարենպաստ, քանի որ նման հիվանդների շրջանում շարունակվել է սրտի փորոքների դիլատացիան, 

ֆիբրոզը և սրտի ֆունկցիայի վատացումը: Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ բուժում 

չստացած ավագ հասակի հիվանդների շուրջ 50%-ը  մահանում են հիվանդությունն ախտորոշելուց 2 

տարի անց, իսկ 80% -ը` 8 տարվա ընթացքում` առանց սրտի տրանսպլանտացիայի: 

 

 

Կարդիոմիոպաթիաներ – սրտամկանի  ծանր ախտահարում է, որը բնութագրվում է անհայտ 

էթիոպաթոգենեզով, սրտի կծկողական ապարատի ախտահարմամբ, կարդիոմեգալիայով և սրտային 

անբավարարությամբ: Մանկական տարիքում հանդիպում են` հիպերտրոֆիկ, դիլատացիոն կամ 

կանգային և ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիաներ. 

 Հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա - ձախ փորոքի և միջփորոքային միջնապատի արտահայտված 

հիպերտրոֆիա, կարդիոմեգալիա, սիստոլիկ աղմուկ, արյան շրջանառության 

անբավարարության ախտանիշներ: Տուժում է սրտի սիստոլիկ ֆունկցիան: 1/3 դեպքերում նման 

շեղումներ են հայտնաբերվում հիվանդ երեխաների ազգականների շրջանում: 



 Կանգային կամ դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիա – սրտի խոռոչների լայնացում` հատկապես  

ձախ, տոտալ սիրտ-անոթային անբավարարություն, կարդիոմեգալիա 

 Ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիա – պայմանավորված է փորոքների ձգվածության փոքրացմամբ, 

հետևաբար, բնութագրվում է հիպոդիաստոլայով, արյան մեծ և փոքր շրջանառությունում 

կանգային երևույթներով: 

 

Կարդիոմիոպաթիաներն ունեն պրոգրեսիվ ընթացք, անբարենպաստ ելք և  դեղորայքներով դժվար են 

ենթարկվում բուժման: Նման պայմաններում իրականացվում է սրտի տրանսպլանտացիա: 

 

 

 

 
 

 



Պերիկարդի հիվանդություններ 

Կան մի քանի հիվանություններ, որոնք ուղեկցվում են պերիկարդի ախտահարումներով:  

Պաթոֆիզիոլոգիա 

Պերիկարդի բորբոքումը բերում է հեղուկի հավաքմանը պերիկարդի խոռոչում: Առողջ 

երեխայի մոտ հեղուկի քանակը 10-15 մլ է, դեռահասների մոտ կարող է հասնել մինչև 

1000մլ: Հեղուկը կարող է լինել սերոզ, ֆիբրինոզ, թարախային, հեմոռագիկ: Սրտի 

տամպոնադան լինում է, երբ հեղուկը  խանգարում է սրտի ֆունկցիային: Հեղուկի շատ 

քանակը ճնշում է սրտի աշխատանքը` խանգարվում է փորոքների լցումը դիաստոլայի 

ֆազայում, բարձրանում է թոքային երակային ճնշումը, որը և բերում է սրտային 

արտամղման իջեցմանը և շոկի: 

Կլինիկա 

Առաջին ախտանիշը դա ցավն է կրծքավանդակում: Սրտի շրջանում լինում է սուր, 

ծակող ցավ, որը տարածվում է դեպի ձախ ուսը, մեջքը: Մեջքի վրա պառկած ժամանակ 

ցավը ուժեղանում է, թուլանում է նստած ժամանակ, հատկապես թեքված դեպի առաջ: 

Ցավի պատճառը ավելի շուտ ստոծանու և պլևրայի գրգռումն է, քանի որ պերիկադի 

զգայուն իներվացիան բացակայում է: Կարող են լինել նաև հազ, հևոց, ցավ որովայնում, 

ջերմություն: Այլ օրգանների կողմից ախտահարումները կախված են պերիկարդիտի 

բնույթից: Ֆիզիկալ հետազոտման նշանները կախված են պերիկարդի խոռոչի հեղուկի 

քանակից: Պերիկարդի քսման աղմուկը ինֆորմատիվ է, բայց ոչ պարտադիր նշան սուր 

պերիկարդիտի ժամանակ, այն առաջանում է քիչ քանակությամբ հեղուկի դեպքում: Մեծ  

քանակությամբ հեղուկի դեպքում կարող է լինել սրտի տոների խլացում: Թույլ 

հաճախացած պուլսը, պարանոցի երակների լայնացումը, արտահայտված  

պարադոքսալ պուլսը վկայում է հեղուկի նշանակալից քանակի մասին:  

 

Ախտորոշումը 

Բնորոշ նշանները կախված են հիմնական հիվանդությունից 

ԷՍԳ  -   QRS-ի ցածր ամպլիտուդա,  ST   և   T   ատամիկների փոփոխություն: 

Ռենտգեն – սրտի ստվերի փոփոխություն /бутылка с водой/  խոսում է մեծ քանակի 

հեղուկի մասին: Թոքային դաշտերը թափանցիկ են: 

Էխոկարդիոգրաֆիա – հեղուկ նաև պլևրալ խոռոչում 



ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ  ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Վիրուսային և սուր բորբոքային պերիկարդիտ 

Պերիկարդիտ առաջացնում են Կոկսակի վիրուսը, գրիպի վիրուսը, ադենովիրուսները 

/ալերգիկ ռեակցիա վիրուսների հանդեպ/: Ելքը բարորակ է:  Ցուցված է սիմպտոմատիկ 

բուժում` ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային պրեպարատներ՝ ՈՍՀՊ – ինդոմետացին/, 

ծանր դեպքերում առաջանում է սրտի տամպոնադա, երբեմն ունի քրոնիկ ընթացք՝ 

հաճախակի սրացումներով:  Տարբերակիչ ախտորոշումը  շարակցական հյուսվածքի 

դիֆուզ հիվանդություններից կարող է լինել դժվար:  Վերջիններիս դեպքում նկատվում է 

դրական դինամիկա կորտիկոստերոիդներից կամ ՈՍՀՊ- ից: Կարող է տևել մի քանի 

ամսից միջև մեկից երկու տարի: Ելքը լավ է: 

Թարախային պերիկարդիտ 

Համակցվում է բակտերիալ  ինֆեկցիաների հետ` թոքաբորբ, էպիգլոսիտ, մենինգիտ 

կամ օստեոմիելիտ: Լինում են հիմնական  հիվանդությունների  նշանները: Բուժման 

բացակայության հետևանքով  թարախային պերիկարդիտը ընթանում է կայծակնային 

արագությամբ սրտի տամպոնադայով և մահով: Ցուցված է պերիկարդի խոռոչի 

դրենավորում և ադեկվատ հակաբիոտիկոթերապիա  ն/ե: 

  

 Թարախային պերիկարդիտով հիվանդ երեխայի ռենտգեն նկարը 

 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

Մանկաբուժության թ.2 

ամբիոն 

Հ.Գ. Սարգսյան 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ՍՌՏ - êáõñ éևÙ³ïÇÏ ï»Ý¹Á (êèî) ß³ñ³Ïó³Ï³Ý 

ÑÛáõëí³ÍùÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ ÁÝÃ³óáÕ µáñµáù³ÛÇÝ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿: ²ÛÝ µÝáñáßíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù 
Ï³ñևáñ ûñ·³Ý-Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ 

(³é³í»É³å»ë` ëÇñï, Ñá¹»ñ, Ù³ßÏ, Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·)  և ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ïñ³Í 

ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ í³ñ³ÏÇó Ñ»ïá 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Հիվանդության պատմությունը 

 1836Ã. Boilland - ëñïÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  

 1624-1668ÃÃ Sydenham - ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ 

  1880-1900ÃÃ. - êèî-Ç, µÏ³ÝóùÇ 
ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ í³ñ³ÏÇ և ùáõÃ»ßÇ Ï³åÁ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Էթիոլոգիա 

 Հ³ñáõóÇãÁ` A ËÙµÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ  β- Ñ»ÙáÉÇïÇÏ 

ëïñ»åïáÏáÏÝ ¿ 

 ՍÏëíáõÙ ¿ Ïñ³Í ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ  í³ñ³ÏÇó 

(³Ý·ÇÝ³, ùáõÃ»ß, ý³ñÇÝ·Çï) 10-14 ûñ Ñ»ïá  

 Հ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿  Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ëïñ»åïáÏáÏÇ 

Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ ïÇïñ  



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Էթիոլոգիա, ռիսկի գործոններ 

 ԳáÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ëïñ»åïáÏáÏÇ 
ï³ñµ»ñ ë»ñáïÇå»ñ 

 M 4 ï»ë³ÏÁ   Ýå³ëï³íáñ ã¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  
³é³ç³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  

 ՌևÙ³ïá·»Ý ßï³ÙÝ»ñ` 1, 3, 5, 18, 24 

 ՀÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  Ï³åÁ   HLA ( Dr-5, Dr-7; Cw2-Cw3) 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç և ³ñÛ³Ý ËÙµ»ñÇ Ñ»ï (A (0), B (II)) 

 Ժ³é³Ý·³Ï³Ý Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Էպիդեմիոլոգիա 

 Հ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 5-15 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ÇëÏ 

     20% ¹»åù»ñáõÙ` Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï 

 Զ³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ` 282/100000 µÝ³ÏãÇÝ 

    ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ` 1/100000 

 Ն³ËÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ 60-³Ï³Ý 

Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ` 13/1000, ÇëÏ 1980Ã.` 0,9 /1000  



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Պաթոգենեզ. 

 

 Î³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 2 Ùáï»óáõÙÝ»ñ. 

 

  ՑÇïáïáùëÇÏ ï»ëáõÃÛáõÝ  

  ԻÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý` ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ ÙÇÙÇÏñÇ³ÛÇ 

ï»ëáõÃÛáõÝ  



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 
 

 Պաթոմորֆոլոգիա 

 Եñ»Ë³Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ¿ùëáõ¹³óÇ³Ý 

 ØáñýáÉá·Ç³Ï³Ý փáփáËáõÃÛáõÝÝ»ñ. ß³ñ³Ïó³Ï³Ý 

ÑÛáõëí³ÍùÇ ¹»½ûñ·³ÝÇ½³óÇ³.  ÙáõÏáÇ¹ 
áõéã»óáõÙ, ýÇµñÇÝáÇ¹ փáփáËáõÃÛáõÝÝ»ñ, µçç³ÛÇÝ 

é»³ÏóÇ³ (³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ²ßáý-
î³É³É³ևÇ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñ) և ëÏÉ»ñá½ 

  ²é³çÇÝ »ñÏáõ փáõÉ»ñáõÙ åñáó»ëÁ í»ñ³¹³ñÓ»ÉÇ ¿  



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Կլինիկա 

 Եñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï` ³í»ÉÇ ëáõñ և Í³Ýñ, ù³Ý 

Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï 

  ԿñÏÝíáÕ ·ñáÑÝ»ñÇó Ñ»ïá ·³ÕïÝÇ ßñç³ÝÁ` 

³í»ÉÇ Ï³ñճ 

  ԸÝÃ³ցքը. ëáõñ` ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÇ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ,  

ÇëÏ  ³ëïÇճ³Ý³Ï³Ý  և ³í»ÉÇ ¹³Ý¹³Õ` 

¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ Ùáï 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Կլինիկա 

 ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ`  

 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³, 

  ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ, 

  ç»ñÙ³ëïÇճ³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ,  ó³Ý,   
³é³í»É³å»ë Ëáßáñ Ñá¹»ñÇ ³Ûïáõó,  

 Ù³ñÙÝÇ  Ù³ë»ñÇ ³ÝÏ³ÝáÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñ, 

 ԸÝ¹Ñ³Ýáõñ ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ í³ñ³ÏÇÝ µÝáñáß  
Ýß³ÝÝ»ñ` ·ÉË³ó³í, ÙÏ³Ý³ó³í»ñ, ÉÇÙý³ïÇÏ 
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ  և ³ÛÉÝ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 êñïÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ` éևÙáÏ³ñ¹Çï  40-80%  
 ØÇáÏ³ñ¹Çï  
 ëñïÇ ïáÝ»ñÇ ËÉ³óáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë` ³é³çÇÝ,  

 ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏ, 

  ï³ËÇ Ï³Ù µñ³¹Ç Ï³ñ¹Ç³, 

 ëñïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ` ¹»åÇ Ó³Ë 

 ¾É»Ïïñ³ëñï³·ñÇ íñ³ P-R ÇÝï»éí³ÉÇ »ñÏ³ñáõÙ 
(0.18-Çó µ³ñÓñ), 

 ¾ËáÏ³ñ¹Çá·ñ³ýÇÏ ïíÛ³ÉÝ»ñáí` ëñï³ÙÏ³ÝÇ 
å³ï»ñÇ Ñ³ëï³óáõÙ, ëñïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ 
Ù»Í³óáõÙ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ¾Ý¹áÏ³ñ¹Çï  
 Փ³Ï³ÝÝ»ñÇ »ÝÃ³¿Ý¹áÃ»É³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ  

  Հ³ճ³Ë ½áõ·³ÏóíáõÙ ¿  ÙÇáÏ³ñ¹ÇïÇ Ñ»ï 

  ØÇïñ³É փ³Ï³ÝÝ»ñÁ` 65-70%,   ³áñï³ÉÁ` 25%,    
(í»ñçÇÝÇë ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ ³í»ÉÇ µÝáñáß ¿ 
ïÕ³Ý»ñÇÝ) 

  Եéփ»ÕÏ փ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ`10% 

  Թáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ փ³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ñ»Ã» ã»Ý 
³Ëï³Ñ³ñíáõÙ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ¾Ý¹áÏ³ñ¹Çï  

 Փ³Ï³Ý³ÛÇÝ ³å³ñ³ïÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 

µÝáñáß ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ßñç³ÝÇÝ 

 ՀÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ËñáÝÇÏ փáõÉáõÙ փ³Ï³Ý³ÛÇÝ 

ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ï³Éó»ýÇÏ³ïÝ»ñ, 
³ÛÝáõÑ»ïև` ëï»Ýá½Ç ½³ñ·³ÝáõÙ  

 ՍÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï 

³í»ÉÇ ÏáåÇï ¿, »ñÏ³ñ³ïև, ÏñáõÙ ¿ փã³Ï³Ý 

µÝáõÛÃ 

 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 

 

 ՌևÙ³ïÇÏ ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÇ Ñ»ïև³Ýùáí ³é³ç³ó³Í 

³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ëñïÇ éևÙ³ïÇÏ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý` ÙÇïñ³É փ³Ï³ÝÇ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ÙÇïñ³É ëï»Ýá½Á, ³áñï³É  
փ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ä»ñÇÏ³ñ¹Çï 
 

 Պ»ñÇÏ³ñ¹Ç ËáéáãáõÙ Ñ»ÕáõÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 

 Զáõ·áñ¹íáõÙ ¿ ÙÇáÏ³ñ¹ÇïÇ և ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÇ Ñ»ï 

  ՆÏ³ïíáõÙ ¿ éևÙ³ïÇÏ ï»Ý¹Ç ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

  êÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ ÙÇïñ³É áõ ³áñï³É 
é»·áõñ·Çï³óÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ³í»ÉÇ å³ñ½áñáß ¿, 
³é³í»É Éë»ÉÇ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ä»ñÇÏ³ñ¹Çï 
 ԹáõÛÉ åáõÉë, ëñïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ, ëñïÇ 

ïáÝ»ñÇ ÃáõÉ³óáõÙ, å³ñ³ÝáóÇ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ 
É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ 

 Ց³í³ÛÇÝ ëÇÝ¹ñáÙ, å»ñÇÏ³ñ¹Ç ùëÙ³Ý ³ÕÙáõÏ 

 Սñï³ÛÇÝ ï³ÙåáÝ³¹³Ý Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 

 ԿáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñáí  µáõÅáõÙÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿  

 ä³ÝÏ³ñ¹Çï  

 Աñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µáÉáñ ß»ñï»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ՌևÙ³ïÇÏ åáÉÇ³ñÃñÇï  -  75 % 

 Աé³í»É Ñ³ճ³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 
Ù³ÝÇý»ëï³óÇ³ÛÇ Óև»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ 

 ԱËï³Ñ³ñíáõÙ »Ý ³é³í»É³å»ë   Ëáßáñ Ñá¹»ñÁ 
(ÍÝÏ³Ý, ëñáõÝù-Ã³Ã³ÛÇÝ, Ý³Ë³¹³ëï³Ï-
¹³ëï³Ï³ÛÇÝ, ³ñÙÝÏ³ÛÇÝ) 

 ԲÝáñáß ã¿ Ù³Ýñ Ñá¹»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ  

 Կ³ñáÕ »Ý ³Ëï³Ñ³ñí»É 1-2 Ñá¹»ñ` ÙÇ ù³ÝÇ 
Å³ÙÇó ÙÇÝãև ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ïևáÕáõÃÛ³Ùµ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ՌևÙ³ïÇÏ åáÉÇ³ñÃñÇï  -  75 %  

 Ց³í»ñÁ ÃéãáÕ µÝáõÛÃÇ »Ý 

 Ոã ëï»ñáÇ¹ Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÇ ýáÝÇ 

íñ³` ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ï³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ 

 Ոñå»ë Ï³ÝáÝ` Ñá¹»ñÇ ³ÝÏÇÉá½Ý»ñ ã»Ý 

³é³ç³ÝáõÙ 

 ՍÇÝáíÛ³É Ñ»ÕáõÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ - 10. 000- 

100.000 É»ÛÏáóÇïÝ»ñ` Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÇ 

·»ñ³ÏßéÙ³Ùµ  

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ՌևÙ³ïÇÏ Ëáñ»³ - 10-15%  

 ՀÇí³Ý¹³ÝáõÙ »Ý  ³ÕçÇÏÝ»ñÁ, ïևáõÙ ¿ 1-1.5 ³ÙÇë 

 Զ³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  áõß ßñç³ÝáõÙ, 
¹³Ý¹³Õ, ³ëïÇճ³Ý³µ³ñ, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 
Ó»é³·ñÇ փáփáËáõÃÛ³Ùµ, ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ 
¹ÇëÏáñ¹ÇÝ³óÇ³Ûáí 

  Կ.Ý.Ս. »ÝÃ³Ï»Õև³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` ÑÇå»ñÏÇÝ»½Ý»ñ,  ÙÏ³Ý³ÛÇÝ 
³ïñáýÇ³ 

 ՎÇճ³ÏÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³Ý·Çëï ¿, »Ã» ÑÇí³Ý¹Á 
ùÝ³Í ¿ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ²ÝáõÉÛ³ñ ¿ñÇÃ»Ù³  (ûÕ³Ï³Óև ¿ñÇÃ»Ù³) - 3-5%  

  Աé³ç³ÝáõÙ է éևÙ³ïÇÏ ï»Ý¹Ç ½³ñ·³óÙ³Ý í³Õ 
¿ï³åáõÙ, ¹»ÙùÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ ãÇ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ 

 ՕÕ³Ï³Óև ¿, ßñç³Ý³Óև, ¿ñÇÃ»Ù³ïá½, í³ñ¹³·áõÛÝ 
»ñ³Ý·áí, 1-3 ëÙ ïñ³Ù³·Íáí, ãÇ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ 
ùáñáí, »ñµ»ù ãÇ ëÏëáõÙ ·ÉËÇ Ù³Ï»ñ»ëÇó, ï³ù 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ³í»ÉÇ ¿ ë³ëïÏ³ÝáõÙ 

 Ս»ÕÙ»ÉÇë`³ÝÑ»ï³ÝáõÙ ¿, ÃéãáÕ µÝáõÛÃÇ ¿, 
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ 

 Տ»Õ³Ï³ÛáõÙÁ`  ³é³í»É³å»ë Çñ³Ý  և í»ñçáõÛÃÝ»ñ   

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ՌևÙ³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  (noduli rheumatici)  - 1%  

 Տ»Õ³Ï³ÛáõÙը` ³é³í»É³å»ë í»ñÝáëÏñ, çÉ»ñ, 
ï³ñ³ÍÇãÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñ,  áÕÝ³ß³ñÇ ÏñÍù³ÛÇÝ 
áõ ·áïÏ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ 

 Տ»Õ³Ï³ÛáõÙը` ³ÛÝ Ù³ë»ñáõÙ, áñáÝù »ÝÃ³ñÏíáõÙ 
»Ý ճÝßÙ³Ý (ÍáÍñ³Ï, ³ñÙÝÏ³ÛÇÝ Í³Éù»ñ, ¹³ëï³Ï) 

 ՆÏ³ïíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙ` 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹ñëևáñáõÙÇó Ùáï 2-3 ß³µ³Ã ³Ýó 
Ց³íáï ã¿, ã³փë»ñÁ Ñ³ëÝáõÙ »Ý Ùáï 2ëÙ-Ç  

 Ոñáß³ÏÇ ¿ Ï³åÁ éևÙ³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ և ëñïÇ 
éևÙ³ïÇÏ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ÙÇçև 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 

 ՍՌՏ ³ÛÉ  ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ` 

 áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ó³í»ñ,  

 ë»ñá½ÇïÝ»ñ, 

  ùÃ³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñ,  

 ¿ñÇÃ»Ù³ïá½ ó³Ý,  

 ռևÙ³ïÇÏ Ý»ýñÇï,  

 Ñ»å³ïÇï,  

 åÝևÙáÝÇï  



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Հետազոտություններ`  

  ¾Ü² µ³ñÓñ³óáõÙ, 

  Լ»ÛÏáóÇïá½` Ý»ÛïñáýÇÉ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ, 

  ՍåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ýñ³ÏóÇ³Ý»ñÇ 
փáփáËáõÃÛáõÝÝ»ñ  

  CRP µ³ñÓñ³óáõÙ  

  ԲÏ³ÝóùÇó ùëáõù (³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ¿  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
25-40% ¹»åù»ñáõÙ)  

  ՍïñÇå Ã»ëï, ASLO  

 ԿñÍù³í³Ý¹³ÏÇ R - ·ñ³ýÇ³ 

 ¾ËՈԿԳ, ԷՍԳ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Ախտորոշումը (Duckett Jones) 

 Ø»Í ã³փ³ÝÇßÝ»ñ` Ï³ñ¹Çï, åáÉÇ³ñÃñÇï, Ëáñ»³, 
ûÕ³Ï³Óև ¿ñÇÃ»Ù³, éևÙ³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ  

 öáùñ ã³փ³ÝÇßÝ»ñ` ç»ñÙ³ëïÇճ³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, 
³ñÃñ³É·Ç³, Ý³Ëáñ¹³Í éևÙ³ïÇÏ ï»Ý¹, ëáõñ 
µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, ¿É»Ïïñ³ëñï³·ñÇ 
íñ³  P-R ÇÝï»éí³ÉÇ »ñÏ³ñ³óáõÙ, Ý³Ëáñ¹áÕ 
Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ëïñ»åïáÏáÏÇ  í³ñ³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ  

 2 Ù»Í Ï³Ù 1 Ù»Í և 2 փáùñ ã³փ³ÝÇßÝ»ñÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ՍՌՏ-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Տարբերակիչ ախտորոշում 

 ՌևÙ³ïáÇ¹ ³ñÃñÇï, µñáõó»ÉÛá½, ïáõµ»ñÏáõÉÛá½, 

É»ÛÏá½, Ñ»Ù³ïá·»Ý ûëï»áÙÇ»ÉÇï, é»³ÏïÇí 

³ñÃñÇïÝ»ñ, ëÇëï»Ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, 

å³ñµ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ,  Ï³ñ¹ÇáÙÇáå³ÃÇ³, 

ÇÝý»ÏóÇáÝ ¿Ý¹áÏ³ñ¹Çï, Î³í³ë³ÏÇÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Բ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` 

 

 Բ³Ïï»ñÇ³É ¿Ý¹áÏ³ñ¹Çï 

 Սñï³ÛÇÝ  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ   



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Բուժում` »ñÏ³ñ³ïև, ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ  

 Ա½¹»É 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ  íñ³`  

  ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ í³ñ³Ï,  

  µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ ÁÝÏճáõÙ,  

  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ  



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Բուժում 

 å»ÝÇóÇÉÇÝ`  10 ûñ (³É»ñ·Ç³ÛÇ ¹»åùáõÙ` 

¿ñÇïñáÙÇóÇÝ), 

 áã ëï»ñáÇ¹ Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñ, 

 ÑáñÙáÝ³É Ã»ñ³åÇ³ (ëñïÇ    ծ³Ýñ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ), 

 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 Î³ÝË³ñ·»ÉáõÙ `  

 ²é³çÝ³ÛÇÝ åñáýÇÉ³ÏïÇÏ³Ý` µáÉáñ ï»ë³ÏÇ 

Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ í³ñ³ÏÝ»ñÇ ¹»Ù 
µáõÅáõÙÝ ¿, »ñÏñáñ¹³ÛÇÝÁ` éևÙ³ïÇ½Ù Ïñ³Í 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï Ýáñ ·ñáÑÝ»ñÇ  ³é³ç³óÙ³Ý 

Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ (600000-1200000Ù. µ»Ý½³¹ÇÝ 
å»ÝÇóÇÉÇÝ, ³ÙÇëÁ Ù»Ï` 5,10ï³ñÇ ÙÇÝãև 18 ï³ñ» 

Ï³Ý, ³ÝÑñ³ժ»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åքáõÙ` ÙÇÝãև 40 ï³ñ» 

Ï³Ý Ñ³ë³ÏÁ ) 



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý »ÉùÁ  

 ՌևÙ³ïÇÏ ï»Ý¹áí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ 

Ñ³½í³¹»å ¿ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ýáñ 
½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ 10% - áí  ¹»éևë 

å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 

 êèî-Ç  80% ¹»åù»ñáõÙ  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 
Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý ïևáÕáõÃÛáõÝÁ` 12- 15 ³ÙÇë   



Սուր ռևմատիկ տենդ, ՍՌՏ 

 

 

 ՇÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 



êðî²ÚÆÜ  ²Ü´²ì²ð²ðàôÂÚàôÜÀ  ì²Ô  Ø²ÜÎ²Î²Ü  î²ðÆøàôØ 

 

Ø³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ³é³í»É Ñ³×³Ë ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý »Ý µ»ñáõÙ ëñïÇ áã óÇ³ÝáïÇÏ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ.  

1. “Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý” ûµëïñáõÏóÇ³Ûáí íÇ×³ÏÝ»ñ, »ñµ íÝ³ëí³Í ¿ ³ñÛ³Ý ÑáëùÁ ¹»åÇ Ù»Í 
ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ, 

2. ³ñÛ³Ý Ù»Í áõ ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÝ»ñ Ó³ËÇó ³ç ßáõÝï»ñáí ¨ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ã³÷Çó ³í»ÉÇ ¿ Ãáù³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý ÑáëùÁ (³ñÛ³Ý ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñëï³óáõÙ), 

3. ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ëñï³ÙÏ³ÝÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙáí ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: 
êñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å  å³ï×³éÝ»ñÇó »Ý ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ÙÇïñ³É Ï³Ù ³áñï³É), å³ñáùëÇ½Ù³É í»ñ÷áñáù³ÛÇÝ ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³Ý, áñáß 
Ï³åáõÛï ïÇåÇ ³ñ³ïÝ»ñ (ûñ.` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ óáÕáõÝÁ, Ù³·Çëïñ³É ³ÝáÃÝ»ñÇ 
ïñ³Ýëåá½ÇóÇ³Ý), áñáß ³ñï³ëñï³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñ` ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝÁ (ûñ.` Ýáñ³ÍÝÇ Ñ»ÙáÉÇïÇÏ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ), ë»åëÇëÁ ¨ Û³Ãñá·»Ý` ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ã³÷Çó ³í»ÉÇ ïñ³Ýëýáõ½Ç³Ý: 
êñïÇ Ï³Ý·³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ëñïÇ Ýí³½³Í ³ñï³ÙÕÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù »Ý, Ï³Ù 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ÏáÙå»Ýë³ïáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ (ëñïÇ ½³ñÏ»ñÇ 
Ñ³×³Ë³óáõÙ, Ý³Ë³- ¨ Ñ»ïµ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ):  

ì³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ëñïÇ Ï³Ý·³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ý ÇÝùÝ³ïÇå ¿£ 
Ø»Í³Ñ³ë³Ï ï³ñÇùÇÝ µÝáñáß ¨ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ù³ç Ñ³ÛïÝÇ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í³Õ ï³ñÇùáõÙ ãÑ³Ý¹Çå»É, Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³Ù³ñÅ»ù  ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³É, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ý¹»ë ·³É µ³ó³é³å»ë Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÇÝ µÝáñáß Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí: Ð³×³Ë« 
ï»ëÝ»Éáí ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, ÍÝáÕÝ»ñÁ ã»Ý í»ñ³·ñáõÙ ¹ñ³Ýù ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ: ´³óÇ ³Û¹, ³é³çÝ³ÍÇÝ Ù³Ûñ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ³í»ÉÇ áõß »Ý ÝÏ³ïáõÙ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ù³Ý ÷áñÓ³éáõ ÏñÏÝ³ÍÇÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ï³Ù³ÛÇó Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ËïáñáßÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ Ù³ÝÏ³Ï³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³Ýï»ÕÛ³Ï µáõÅ. ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ:  

 Ð³×³Ë ÍÝáÕÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Ý·³ïÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ï»ñ³ÏñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
»Ý, í³ï ³×Á ¨ ÏñÏÝíáÕ ßÝã³Ï³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ãáù³µáñµ»ñÁ: 

ÌÝáÕÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ ùÇã ù³Ý³Ïáí áõï»ÉÁ, áõï»Éáõ ï¨áÕáõÃÛ³Ý »ñÏ³ñáõÙÁ ¨ áõï»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï ßÝã³Ï³Ý ¹ÇëÃñ»ëÇ  ³é³ç³óáõÙÁ: àõï»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÁ   ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
Í³Ýñ³µ»éí³ÍáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ó³Íñ ïáÉ»ñ³ÝïáõÃÛáõÝÝ  ¿, ¨ ÙÇ³ÛÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùáõÙ ¿  ÝÏ³ïíáõÙ  
Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ³ñ³· ½³ñ·³óáõÙÁ: 

ÎñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ ëñïÇ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ý·³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ïÇåÇÏ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó ¿ ³×Ç 
Ë³Ý³·³ñáõÙÁª ³Ýµ³í³ñ³ñ ÷³ñÃ³ÙáõÃÛáõÝÁ:  ²ÛÝ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí. ³) ó³Íñ 
Ï³Éáñ³ÅÇó` ßÝã³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ ³é³ç³ó³Í áõï»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, 
¨ µ) Ï³ÉáñÇ³Ý»ñÇ ·»ñÍ³ËëÇó` ÏáÙå»Ýë³ïáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
¿Ý»ñ·»ïÇÏ µ³ñÓñ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:   

²ñÛ³Ý ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñëï³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝáõÙ  ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ïÇåÇÏ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇó »Ý ÏñÏÝíáÕ ßÝã³Ï³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ: âÝ³Û³Í ßÝã³Ï³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ µÝáñáß »Ý Ý³¨ 
³éáÕç »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, »Ã» ¹ñ³Ýù ëáíáñ³Ï³ÝÇó Ñ³×³Ë »Ý ÏñÏÝíáõÙ ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáõÛÃ 
áõÝ»Ý, ³å³ µ³ñÓñ ¿ ëñïÇ ³ñ³ïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ¹»åù»ñáõÙ 
é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáÕ “é»ëåÇñ³ïáñ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ” å³ïÏ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ãáù»ñÇ 
³ÛïáõóÇ Ýß³Ý ÉÇÝ»É: ÞÝã³Ï³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ óÇ³Ýá½Ç å³ï×³é ÉÇÝ»É, »ñµ Ãáù»ñÇ 
³Ëï³Ñ³ñí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ³ñÛ³Ý å»ñýáõ½Ç³Ý ÝáñÙ³É ¿, µ³Ûó µáñµáùÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ í»ÝïÇÉ³óÇ³Ý, ¨ Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÁ ãÇ ûùëÇ·»Ý³óíáõÙ:  

êñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ í³Õ ï³ñÇùáõÙ ³é³í»É Ñ³×³Ë ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñ³Ý·ëïÇ 
å³ÛÙ³ÝáõÙ Ï³Ù ³ÝÝß³Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³é³ç³óáÕ Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛ³Ùµ  Ï³Ù Ñ¨áóáí:  
Ð³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝÁ  Ãáù³ÛÇÝ Ï³Ý·Ç ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ Ýß³ÝÝ»ñÇó ¿ ¨ íÏ³ÛáõÙ ¿ ÇÝï»ñëïÇóÇ³É Ãáù³ÛÇÝ 
³ÛïáõóÇ Ù³ëÇÝ: ÎÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ  Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »ñµ ßÝã³éáõÃÛ³Ý 
Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·ëïÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 40-Á Ù»Ï ñáå»áõÙ:  
Ð¨áóÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ Ï³Ý·³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ßÝã³éáõÃÛ³Ý 
Ï³ñ×³óáõÙáí ¨ ¹Åí³ñ³ßÝãáõÃÛ³Ùµ: Âáù»ñÇ ³ÛïáõóÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ 
¹Åí³ñ³ßÝãáõÃÛ³Ý áõ Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛ³Ý ½áõ·áñ¹áõÙÁ Ó³Ë Ý³Ë³ëñïáõÙ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
(ûñ.` ³áñï³ÛÇ ëï»Ýá½ Ï³Ù Ïá³ñï³óÇ³, ÙÇïñ³É ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ó³Ë ÷áñáùÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙáí Ï³Ý·³ÛÇÝ Ï³ñ¹ÇáÙÇáå³ÃÇ³) Ï³Ù Ñ³ñëï³ó³Í Ãáù³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý ÑáëùÇ å³ï×³éáí 
(ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ¹»ý»Ïï Ï³Ù µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³Ý):   



êñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý Ñ»ï ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Éí»áÉ³ÛÇÝ ¨ µñáÝËÇáÉ³ÛÇÝ ³Ûïáõó, 
íÝ³ëíáõÙ ¿ ßÝã³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý (í»ÝïÇÉ³óÇ³Ý), ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ù³ÕóÝ ³í»ÉÇ ¿ Ëáñ³ÝáõÙ,  ÇÝãÝ 
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ßÝã³é³Ï³Ý ¹ÇëÃñ»ëÇ  ½³ñ·³óáõÙáí: ÜÏ³ï»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï ÙÏ³ÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ßÝã³é³Ï³Ý ³ÏïÇÝ: Ð³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ »ÝÃ³ÏáÕ³ÛÇÝ ¨ ³Ý·³Ù 
ÙÇçÏáÕ³ÛÇÝ Ý»ñù³ßáõÙÝ»ñáí, Ñ³ïÏ³å»ë` ÏñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ: ¸³ íÏ³ÛáõÙ ¿  Ãáù»ñÇ Ïáßï³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 
Ü»ñßÝãÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ó³Íñ Ó·áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ  Ãáù³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÁ  û¹áí ÉóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
ëáíáñ³Ï³ÝÇó µ³ñÓñ µ³ó³ë³Ï³Ý ×ÝßáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ: Ü»ñù³ßáõÙÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ å³ñ½»óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý µ³Å³Ý»É »ñ»ù ¿ï³åÇ. 

1. ã³Ëï³Ñ³ñí³Í Ãáù»ñÇ É³ÛÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ×ÝßÙ³Ý ëï»ÕÍáõÙ, ÇÝãÁ µ³í³ñ³ñ ã¿ 
Ïáßï³ó³Í Ãáù»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ; 
2. ×ÝßÙ³Ý ß³ñáõÝ³ÏíáÕ  µ³ñÓñ³óáõÙ, áñÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ ëÏëáõÙ »Ý Ý»ñù³ßí»É ÷³÷áõÏ 
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ (ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ Ý»ñù³ßáõÙÝ»ñ), µ³Ûó   Ïáßï³ó³Í Ãáù»ñÁ ¹»é¨ë  ã»Ý 
ÁÝ¹É³ÛÝíáõÙ;   
3. Ïáßï³ó³Í Ãáù»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ×ÝßÙ³Ý ëï»ÕÍáõÙ:  
ø³ÝÇ áñ µñáÝË³ÛÇÝ Í³éÇ ïñ³Ù³ã³÷Á ÷áùñ ¿, ³å³ »ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ý·Ç å³ï×³éáí ³é³ç³ó³Í 

ÉáñÓÇ Ï³Ù å»ñÇµñáÝËÇ³É Ñ»ÕáõÏÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Éáõë³ÝóùÇ Éñ³óáõóÇã Ý»Õ³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ 
³é³ç³óÝ»É ßÝãáõÕÇÝ»ñÇ ûµëïñáõÏóÇ³ ¨ í³ï³óÝ»É ³Éí»áÉ³ÛÇÝ í»ÝïÇÉ³óÇ³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÉëíáõÙ »Ý 
µñáÝË³ÛÇÝ ûµëïñáõÏóÇ³ÛÇÝ µÝáñáß ³ñï³ßÝã³Ï³Ý, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ Ý³¨ Ý»ñßÝã³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý 
µÝáõÛÃÇ Ë½½áóÝ»ñ: ²Ûë ûµëïñáõÏïÇí ý»ÝáÙ»ÝÇ  å³ï×³éÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ  ßÝãáõÕÇÝ»ñÁ ë»ÕÙíáõÙ »Ý 
É³ÛÝ³ó³Í Ãáù³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñáí Ï³Ù Ù»Í³ó³Í Ó³Ë Ý³Ë³ëñïáí:   

Ð³×³Ë³ßÝãáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ  ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý 
Ñ³×³Ë³ëñïáõÃÛáõÝÁ  ¨ ÉÛ³ñ¹Ç Ù»Í³óáõÙÁ:  

ºÃ» ßÝã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý ³Ù÷á÷í»É ·³Ý·³ïÝ»ñáõÙ, 
³å³ Ñ³×³Ë³ëñïáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ»å³ïáÙ»·³ÉÇ³Ý, ëáíáñ³µ³ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ûµÛ»ÏïÇí ùÝÝáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: 

Ð³×³Ë³ëñïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É Ñ³Ý·ëïÇ íÇ×³ÏáõÙ Ï³Ù ³é³ç³Ý³É ãÝãÇÝ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝáõÙ:  ÎñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí 
ëñïÇ ½³ñÏ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·ëïÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ·»ñ³½³Ýó»É 150 ½³ñÏ/ñáå»áõÙ: 
Ð³×³Ë³ëñïáõÃÛáõÝÝ ³Ûëï»Õ ÏáÙå»Ýë³ïáñ µÝáõÛÃÇ ¿` Ýí³½³Í å»ñýáõ½Ç³ÛÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ 
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏÇ ÃÃí³ÍÝáí ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ÛÝ í»·»ï³ïÇí ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß ¿: ÂáõÛÉ áõ Ñ³×³Ë³ó³Í å»ñÇý»ñÇÏ åáõÉëÁ, ë³éÁ 
í»ñçáõÛÃÝ»ñÁ, ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝÝ áõ ³é³ï ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ÷áùñ³ó³Í ñáå»³Ï³Ý 
Í³í³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ëÇÙå³ïÇÏ ·»ñ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: ÊÇëï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ 
¿ ÝÏ³ïíáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý ûµëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ: ÐÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ å»ñýáõ½Ç³ÛÇ 
í³ï³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É Ý³¨ Ù³ßÏÇ Ù³ñÙ³ñ³ÛÇÝ ÝÏ³ñÇ  ï»ëùáí ¨ Ù³½³ÝáÃ³ÛÇÝ ÑáëùÇ áõß 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙáí:  

ÎñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ïÇåÇÏ é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ 
³é³ç³ó³Í ëñïÇ ëïí»ñÇ Ù»Í³óáõÙÁ` Ï³ñ¹ÇáÙ»·³ÉÇ³Ý ÷áñáùÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÙ³Ý Ï³Ù ·»ñ³×Ç 
Ñ»ï¨³Ýùáí, ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÝáÃ³É»óáõÙáí áõ »ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ý·áí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ãáù³ÛÇÝ 
å³ïÏ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙÁ: àã óÇ³ÝáïÇÏ ËÙµáõÙ µ³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ ÙÇïñ³É ëï»Ýá½Á ¨ 
å³ñáùëÇ½Ù³É ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³Ý, »ñµ é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ Ãáù»ñÇ ³ÛïáõóÇ å³ïÏ»ñ 
³é³Ýó Ï³ñ¹ÇáÙ»·³ÉÇ³ÛÇ: ä³ñáùëÇ½Ù³É ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ãáù»ñÇ ³ÛïáõóÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
å³ï×³éÁ, Ñ³í³Ý³µ³ñ, ³ÛÝ ¿, áñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ× ¹Ç³ëïáÉ³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³É»óÙ³Ý ßñç³ÝÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
ïáõÅáõÙ ¿ Ý³Ë³ëñï»ñÇ ¹³ï³ñÏáõÙÁ: 

ø³ßÇ ³ñ³· ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ  çñ³ÛÇÝ µ³É³ÝëÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù »Ý: ²Ûëå»ë, ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, ù³ßÝ 
³ñ³· ³í»É³ÝáõÙ ¿, ÇëÏ ÙÇ½³ÙáõÕÝ»ñáí µáõÅáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ïáõï³Ïí³Í Ñ»ÕáõÏÝ»ñÁ Ñ»é³óÝ»Éáí` 
¹»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ ¨ ù³ßÇ ³ñ³· ³ÝÏáõÙ ³é³ç³óÝ»É: úñ·³ÝÇ½ÙáõÙ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝáõÙ  
µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ³ç Ý³Ë³ëñïÇ ×ÝßáõÙÁ, ¨ Ñ»å³ïáÙ»·³ÉÇ³ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ: ì»ñçÇÝë ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ýß³ÝÝ»ñÇó ¿ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É Ý³¨ ã³÷Çó ß³ï 
Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÇó: ä»ïù ¿ ÑÇß»É, áñ ÏñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ ³éáÕç »ñ»Ë³ÛÇ ÉÛ³ñ¹Ç ëïáñÇÝ »½ñÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ÙÇÝã¨ 2 ëÙ ÏáÕ³Õ»ÕÇó ó³Í ÉÇÝ»É (Ýáñ³ÍÝÇÝÁ` ³Ý·³Ù ÙÇÝã¨ 3 ëÙ):  ä»ñÇý»ñÇÏ ³ÛïáõóÝ»ñÁ, 
Ñ³ïÏ³å»ë` ëñáõÝù-Ã³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ,  í³Õ ï³ñÇùáõÙ µÝáñáß ã»Ý: ê³Ï³ÛÝ, »ñµ»ÙÝ ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÝÏ³ïíáõÙ »Ý å»ñÇûñµÇï³É ³ÛïáõóÝ»ñ ¨, ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å, í³Õ ï³ñÇùáõÙ 
Ï³ñáÕ »Ý ³ÛïáõóÝ»ñ ³é³ç³Ý³É ·áïÏ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ: ¸ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  ËáëáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý Ù»Í 
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý »ñ³ÏÝ»ñáõÙ Í³Ýñ Ï³Ý·³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ï³Ù ¿É ³ÛÝ ëñï³µ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ã¿, ³ÛÉ`  
³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ ó³Íñ ûÝÏáïÇÏ ×ÝßÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù: 



êñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ Áëï ýáõÝÏóÇáÝ³É ¹³ë»ñÇ ³ñï³óáÉáÕ ÜÛáõ-ÚáñùÛ³Ý 
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇÝ µÝáñáß ·³Ý·³ïÝ»ñÇ íñ³: Ð³ñÙ³ñ»óÝ»Éáí ³ÛÝ 
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ross-Á ³é³ç³ñÏ»É ¿ (í»ñ³Ùß³Ïí³Í ¿  Î³Ý³¹³ÛÇ 
ëñï³µ³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 1994Ã©) ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Ñ»ï¨Û³É ï³ñµ»ñ³ÏÁ. 

I  ¹³ë       –       ³é³Ýó ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ëñïÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:  

II ¹³ë –  ÏñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ Ï»ñ³ÏñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³óáÕ ÙÇçÇÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ý                 
Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝ ¨/Ï³Ù ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ; ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùáõÙ` ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý                 
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³é³ç³óáÕ Ñ¨áó: 

III  ¹³ë –     Ï»ñ³ÏñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï. ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝ ¨/Ï³Ù ³é³ï ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, 
É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙ; Ï»ñ³ÏñÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³Ý »ñÏ³ñáõÙ, ù³ßÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ ³í»É³óáõÙ:  

IV ¹³ë –  Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝ, ³ñï³ßÝã³ÛÇÝ Ñ¨áó, ³é³ï ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ` Ñ³Ý·Çëï íÇ×³ÏáõÙ,  
ù³ßÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ ³í»É³óáõÙ/Ïáñáõëï: 

êñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Áëï ýáõÝÏóÇáÝ³É ¹³ë»ñÇ ³ñï³óáÉáõÙ ¿  ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ïíÛ³É å³ÑÇÝ: ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ëñï³µ³Ý³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿  
¹³ë³Ï³ñ·»É ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³¨  Áëï  ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉÇ (Rosenthal et al, 2004; Canter 
et al, 2007): ²é³ç³ñÏíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ×³Ý³ã»É  ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý íï³Ý· áõÝ»óáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, áñáÝó ³ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ ßñç³ÝÁ »ñÏ³ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ  í³Õ 
ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù Ï³: ²Û¹åÇëÇ Ùáï»óÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Ý³¨ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ³ÛÝ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ ¹³éÝ³Éáõ ¹»åùáõÙ ³·ñ»ëÇí µáõÅÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý: 
 

öáõÉ ´³ó³ïñáõÃÛáõÝ úñÇÝ³ÏÝ»ñ 

êñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
(³Ëï³ÝÇßÝ»ñ  Ï³Ù 
Ýß³ÝÝ»ñ)    ãÏ³  
¨ 
Ý³ËÏÇÝáõÙ ãÇ »Õ»É 

A ²éÏ³ »Ý 
éÇëÏÇ 
·áñÍáÝÝ»ñ 

êñïÇ ýáõÝÏóÇ³Ý  
ÝáñÙ³É ¿,   
ãÏ³Ý ëñï³ÙÏ³ÝÇ ·»ñ³×, 
ËáñáãÝ»ñÇ Í³í³Éáí 
·»ñµ»éÝáõÙ,   ëñïÇ 
é»Ùá¹»É³íáñáõÙ 
(»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ó¨Á 
³Ý÷á÷áË ¿)  

- Ð»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏáñ»Ý 
³ÝÝß³Ý ê´²-Ý»ñ;  

- Î³ñ¹ÇáÙÇáå³ÃÇ³ÛÇ 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³Ý³ÙÝ»½;  

- ²ÝóÏ³óñ³Í 
³Ýïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ 
µáõÅáõÙ 

B ²éÏ³ »Ý 
Ï³éáõó-
í³Íù³ÛÇÝ 
Ý³Ë³-
¹ñÛ³ÉÝ»ñ 

Î³Ý  ëñïÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
(³ñï³ÙÕÙ³Ý ýñ³ÏóÇ³ÛÇ 
Çç»óáõÙ) Ï³Ù 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
(ÑÇå»ñïñáýÇ³, 
¹ÇÉ³ï³óÇ³) 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñª  
³é³Ýó ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
ÏÉÇÝÇÏ³ÛÇ 

²ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ. 
- Ï³ñ¹ÇáÙÇáå³ÃÇ³; 
- ßïÏí³Í ê´²-Ý»ñ; 
- Ó³Ë ÷áñáùÇ 

É³ÛÝ³óáõÙáí ³áñï³É 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

²éÏ³ ¿ ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
(³Ëï³ÝÇßÝ»ñ/Ýß³Ý-
Ý»ñ) 

C  Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³éÏ³ »Ý Ï³Ù 
³ÝóÛ³ÉáõÙ »Õ»É »Ý. 
ëñïÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
(³ñï³ÙÕÙ³Ý ýñ³ÏóÇ³ÛÇ 
Çç»óáõÙ) ¨/Ï³Ù Ï³éáõóí³Í-
ù³ÛÇÝ (ÑÇå»ñïñáýÇ³, 
¹ÇÉ³ï³óÇ³)  
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñª ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí  

êñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ³Ûáí.  

- ê´²-Ý»ñª ßïÏí³Í Ï³Ù 
ãßïÏí³Í;  

- Î³ñ¹ÇáÙÇáå³ÃÇ³;   
- ²Ýïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ 

µáõÅáõÙ ëï³ó³Í 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñ 



D  ²ÝµáõÅ»ÉÇ ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñ 

 
øñáÝÇÏ³Ï³Ý ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý. ûåïÇÙÇ½³óÝ»É 

³ñÛáõÝ³ÑáëùÁ ¹»åÇ ûñ·³ÝÝ»ñ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýí³½³·áõÛÝÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáí ³í»É³ó³Í Ý³Ë³- ¨ 
Ñ»ïµ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ì³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³ÛÇÝ 
³ñï³ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µáõÅáõÙ Ýß³Ý³Ï»ÉÇë  ÙÇÝã ³Ûëûñ  ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ¹³ë³Ï³Ý 
Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ:  

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¹»Õáñ³ÛùÁ ÙÇ½³ÙáõÕÝ»ñÝ »Ý: êáíáñ³µ³ñ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ³ñ³· ³½¹áÕ ýáõñáë»ÙÇ¹Á: 
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí åñ»å³ñ³ïÇ ÑÇåáÏ³É»ÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ »ñÏ³ñ³ï¨ Ýß³Ý³Ï»ÉÇë 
½áõ·áñ¹»É ³ÛÝ Ï³ÉÇáõÙ å³Ñå³ÝáÕ ÙÇ½³ÙáõÕÇ` ëåÇñáÝáÉ³ÏïáÝÇ Ñ»ï: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ïíÛ³ÉÝ»ñáí  ³å³óáõóí»É ¿ Ý³¨ í»ñçÇÝÇë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ 

êñï³ÙÏ³ÝÇ ÏÍÏáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áõÅ»Õ³óÝáÕ  ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ »Ý ëñï³ÙÏ³ÝÇ 
³Ëï³Ñ³ñí³Í ýáõÝÏóÇ³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ¹ñ³Ï³Ý »Ý ³½¹áõÙ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ 
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ã³Ëï³Ñ³ñí³Í ëñï³ÙÏ³ÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ Í³í³Éáí ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝáõÙ (÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ó³ËÇó ³ç ßáõÝï»ñ): ²ÙµáõÉ³ïáñ û·ÝáõÃÛ³Ý 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í åñ»å³ñ³ïÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ¹Ç·ûùëÇÝÁ: È³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ 
·ï»É ¹Ç·ûùëÇÝÇ Ç ëÏ½µ³Ý» å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷áí Ýß³Ý³ÏáõÙÁ, ³é³Ýó Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
¹Ç·Çï³ÉÇ½³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ:  

Ð»ïµ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÝ  Çç»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñï³ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ ³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ ÷áË³Ï»ñåáÕ ý»ñÙ»ÝïÇ ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ (ûñ.` 
Ï³åïáåñÇÉ« ¾Ý³É³åñÇÉ) »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ýß³Ý³ÏáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷áí:   

´»ï³-³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÁ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝáí í³Õ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¹»é¨ë É³ÛÝáñ»Ý  
ã»Ý Ýß³Ý³ÏíáõÙ:  

Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ ëÝáõóÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ: êñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
»ñ»Ë³ÛÇ ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³ñÓñ »Ý, ÇëÏ Ï³ÉáñÇ³Ý»ñÇ  Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Ñ³×³Ë Ã»ñÇ ¿: 
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ áõï»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ Í³ËëÁ, Í³Ýñ ÁÝÃ³óùáí 
ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ý·³Ù Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹áí Ï»ñ³Ïñ»Éáõ Ï³ñÇù ¿ ÉÇÝáõÙ:  

Âáù³ÛÇÝ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³Ûáí ³é³ç³ó³Í ÑÇåûùëÇ³Ý Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ óáõóí³Í ¿ ÃÃí³ÍÝÇ 
»ñÏ³ñ³ï¨ Ý³½³É Ýß³Ý³ÏáõÙÁ: Ð¨áóáí »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇåûùëÇ³Ý Ëáñ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë áõï»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï, ¨ ³Û¹ ¹»åù»ñáõÙ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ ëÝáõÝ¹Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÃÃí³ÍÝÇ 
Ýß³Ý³ÏáõÙÁ: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ïÝ³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ð²ìºÈàôØ 

 

². ²Ý·Çáï»Ý½ÇÝ ÷áË³Ï»ñåÇã ý»ñÙ»ÝïÇ (²öü) ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ 
 
²½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ. ²öü-Ý»ñÁ å³ß³ñáõÙ »Ý ³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ II-Ç Ï³½Ù³íáñáõÙÁ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ï 
ï»Õ å³ß³ñíáõÙ ¿ Ý³¨ ³É¹áëï»ñáÝÇ ³é³ç³óáõÙÁ: î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ ³ÝáÃ³É³ÛÝÇãÝ»ñÇ 
å³Ñ»ëï³íáñáõÙ ÇÝãåÇëù »Ý` åñáëï³·É³Ý¹ÇÝ E2-Á áõ µñ³¹ÇÏÇÝÇÝÁ: ²ÝáÃ³É³ÛÝÇãÝ»ñÁ Ñ³Ï³½¹áõÙ »Ý 
å»ñÇý»ñÇÏ ³ÝáÃ³ÛÇÝ ëå³½ÙÇÝ (Ã»¨ ëñïÇ Ï³Ý·³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñçÇÝë 
ÏáÙå»Ýë³ïáñ µÝáõÛÃÇ ¿` å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÛáõÝ³ÑáëùÁ ¹»åÇ ëÇñï, »ñÇÏ³ÙÝ»ñ ¨ áõÕ»Õ, ë³Ï³ÛÝ 
µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ëñïÇ Ñ»ïµ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ): ²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÙ³Ý 
û·ÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝáÃ³ëå³½ÙÇ í»ñ³óáõÙÁ Çç»óÝáõÙ ¿ Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ Ñ»ïµ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ëñïÇ Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ Í³í³ÉÁ: âÇ  µ³ó³éíáõÙ Ý³¨ ²öü ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ 
áõÕÕ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ÇÝáïñáå ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:  
²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÁ. 

1. ²ñï³ÙÕÙ³Ý ýñ³ÏóÇ³ÛÇ ³í»É³óáõÙ; 2. öáñáùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹Ç³ëïáÉ³ÛÇÝ Í³í³ÉÇ ÷áùñ³óáõÙ; 
3. ²ñÛáõÝ³É»óÙ³Ý ×ÝßáõÙÇ Ýí³½áõÙ (í»ñçÝ³Ï³Ý ¹Ç³ëïáÉ³ÛÇÝ ¨ wedge ×ÝßáõÙÝ»ñ); 4. 
Ð³ñí³Í³ÛÇÝ/ ñáå»³Ï³Ý Í³í³ÉÇ Ù»Í³óáõÙ:  

²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
 

²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
¹ñë¨áñáõÙÁ 

ÜßáõÙÝ»ñ 

ÐÇåáï»Ý½Ç³ ä»ïù ¿ Ñ»ï¨»É ëÇëïáÉÇÏ ×ÝßÙ³ÝÁ:  
ò³Íñ ×ÝßÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 
ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Çç»óÝ»É ÙÇ½³ÙáõÕÝ»ñÇ 
¹á½³Ý. Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ³í»ÉÇ ³ñ³· Ïû·ÝÇ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É 
×ÝßáõÙÁ, ù³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ ¹»Õ³ã³÷Ç 
å³Ï³ë»óáõÙÇó: 

Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ 
Ñ³½ 

Ø³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ß³ï Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ:  
Ð³½Ç ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ²öü-Ç 
³ñ·»É³ÏÇãÁ ÷áË³ñÇÝ»É ³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ 
³ñ·»É³ÏÇã (ARB) åñ»å³ñ³ïáí : 

ò³Ý³íáñáõÙ ºñµ»ÙÝ ³ÛÝ ãÇ ëïÇåáõÙ ÉñÇí Ññ³Å³ñí»É ²öü-Ç 
³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇó ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÝ»É Ý³¨ ÝáõÛÝ ËÙµÇ ³ÛÉ 
åñ»å³ñ³ïáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÙ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
Ëáñ³óáõÙ 

²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ Ëáñ³Ý³É 
Ý³Ë³å»ë ³éÏ³ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:  
òáõóí³Í ¿ ³ñÛ³Ý ßÉ³ÏÝ»ñÇ ¨ åñáï»ÇÝáõñÇ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
å³ñµ»ñ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ: 

ÐÇå»ñÏ³ÉÇ»ÙÇ³ Î³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ 
Ñ³Ï³³É¹áëï»ñáÝ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí:  
¼·áõß³óáõÙ. ²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ ¨ ëåÇñáÝáÉ³ÏïáÝÇ 
½áõ·³Ñ»é³µ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

È»ÛÏáå»ÝÇ³ Ð³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨ åñ»å³ñ³ïÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ, 
Ï³ë»óÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ í»ñ³ÝáõÙ ¿: 

¶ÉË³ó³í ÎñÍùÇ ï³ñÇùáõÙ Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 
³ñï³ëáíáñ ·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ùµ áõ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛ³Ùµ:  
Î³ñáÕ ¿ í»ñ³Ý³É ³Ý·³Ù ÝáõÛÝ ËÙµÇ ³ÛÉ åñ»å³ñ³ïáí 
÷áË³ñÇÝ»Éáõ ßÝáñÑÇí 

 
 
I. Captopril (12.5,  25,  50 Ù· Ñ³µ»ñ) 
². ¸á½³íáñáõÙÁ 
 

î³ñÇùÁ öáñÓÝ³Ï³Ý êÏ½µÝ³Ï³Ý  ²é³í»É³·áõÛÝ 



¹»Õ³ã³÷Á ¹»Õ³ã³÷Á ¹»Õ³ã³÷Á 

ÙÇÝã¨ 12³Ùë. 0.05Ù·/Ï·  
(1 ³Ý·³Ù) 

0.3Ù·/Ï· / 24Å³Ù  
(µ³Å³Ý»É 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 

6Ù·/Ï· / 24Å³Ù 
(µ³Å³Ý»É 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 

1 ï.-Çó Ù»Í  
»ñ»Ë³Ý»ñ 

0.3Ù·/Ï·  
(1 ³Ý·³Ù) 

3Ù·/Ï·/ 24Å³Ù  
(µ³Å³Ý»É 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 

6Ù·/Ï· / 24Å³Ù 
(µ³Å³Ý»É 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 

¸»é³Ñ³ëÝ»ñ 6.25Ù· /Ï· 
(1 ³Ý·³Ù) 

3Ù·/Ï· / 24Å³Ù 
(µ³Å³Ý»É 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 

6Ù·/Ï· / 24Å³Ù 
(µ³Å³Ý»É 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 

 
1. ØÇÝã¨ Captopril-Ç Ýß³Ý³ÏáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñ»É »ñ»Ë³ÛÇ ³ñÛ³Ý ¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÁ ¨ ßñç³Ý³éáÕ 
³ñÛ³Ý Í³í³ÉÁ: ì»ñçÇÝë, ÇÝãå»ë Ý³¨ Na

+
-Á åÉ³½Ù³ÛáõÙ  ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ Ýß³Ý³Ïí³Í ÙÇ½³ÙáõÕÝ»ñÇ 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë ûñ»Ýù Çç³Í »Ý: ²Û¹ å³ï×³éáí, ëáíáñ³µ³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ýí³½»óÝ»É 
ÙÇ½³ÙáõÕÝ»ñÇ ¹á½³Ý: 
2. Captopril-Ç ÷áñÓÝ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÙÇ½³ÙáõÕÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó»É »Ý ÑÇåáíáÉ»ÙÇ³ÛÇ Ýß³ÝÝ»ñ: öáñÓÝ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á ï³Éáõó 30 ñáå»Çó 
ÙÇÝã¨  2 Å³Ù Ñ»ïá  å»ïù ¿ Ñ³Ùá½í»É, áñ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ó»É ¨ ³ñÛ³Ý ëÇëïáÉÇÏ ×ÝßáõÙÁ ËÇëï 
ãÇ Çç»É. ÏñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³ÛÇ ¹»åùáõÙ` 55 ÙÙ ëë-Çó, ÇëÏ  ³í»ÉÇ Ù»Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ`  60 ÙÙ ëë-
Çó ó³Íñ: ²Ûë ¹»Õ³ã³÷Çó áñ¨¿ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ã³é³ç³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ¹»Õáñ³ÛùÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ 
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿: 
3. îñíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á` ûñ³Ï³Ý ¹á½³Ý µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 3 ³Ý·³Ù ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
4. ²ÛÝáõÑ»ï¨, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ    1-2 ûñÁ Ù»Ï ¹»Õ³ã³÷Á µ³ñÓñ³óíáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý, áñ ³ñÛ³Ý ëÇëïáÉÇÏ 
×ÝßáõÙÁ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë ù³Ý 50-80ÙÙëë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` ÏñÍùÇ ï³ñÇùÇ, ¨ 70-90ÙÙëë` ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùÇ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ: ºÃ» Çç»óí³Í ×ÝßáõÙÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ Ñ³ÛïÝí»Ý, ³å³ å»ïù ¿ 1-2 
ÁÝ¹áõÝáõÙ Ïñ×³ï»É ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó Ñ»ïá ¹»Õáñ³ÛùÁ ß³ñáõÝ³Ï»É å³Ï³ë»óñ³Í  ¹»Õ³ã³÷áí:  
 
ÎñÍùÇ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Captopril-Ç  Ù³ÍáõÏÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ: 

 
Captopril-Ç ÉáõÍáõÛÃ 1Ù·/1ÙÉ ËïáõÃÛ³Ùµ 

 

1. Captopril (1 Ñ³µÁ =25Ù·)` í»ñóÝ»É 4 Ñ³µ = 100Ù· 
2. Acidi Ascorbinici Ý»ñ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ     =500Ù·   
3. Aqua Distillata-áí ÉáõÍáõÛÃÁ Ñ³ëóÝ»É ÙÇÝã¨ 100ÙÉ 
- Ø³Ýñ³óÝ»É/ ÷áßÇ³óÝ»É Captopril-Ç Ñ³µ»ñÁ ¨ ÉáõÍ»É ³ÛÝ Ùáï 50ÙÉ çñáí:  
²í»É³óÝ»É ³ëÏáñµÇÝ³ÃÃáõÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³í»É³óÝ»É çáõñÁ, Ñ³ëóÝ»Éáí ÉáõÍáõÛÃÁ ÙÇÝã¨ 100ÙÉ:  Ê³éÝ»É 
Ë³éÝáñ¹Ý ÙÇÝã¨ Captopril-Ç Ù³ÍáõÏ³óáõÙÁ:  
- ú·ï³·áñÍ»Éáõó ³é³ç Ã³÷³Ñ³ñ»É` ÙÇÝã¨ Captopril-Ç ÉáõÍí»ÉÁ 
- ä³Ñ»É ë³éÝ³ñ³ÝáõÙ Ùáõ· ³å³ÏÛ³ ßßÇ Ù»ç (ÉáõÍáõÛÃÁ ½·³ÛáõÝ ¿ ÉáõÛëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ)` Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
å³Ñå³Ý»É ÙÇÝã¨ 56 ûñ:  
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ. ³ëÏáñµÇÝ³ÃÃáõÝ ³í»É³óíáõÙ ¿ Captopril-Ç ûùëÇ¹³óáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  
 
II. Enalapril (2.5Ù· Ñ³µ)     
². ¸á½³íáñáõÙÁ  
Ø³ÝÏ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á` 0.1-0.5Ù·/Ï·/24Å³Ù (ûñ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á µ³Å³Ý»É 2 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 
 
´. ØÇ½³ÙáõÕÝ»ñ 

 Furosemide (20, 40Ù· Ñ³µ»ñ) 
1.´»ñ³Ý³óÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¹»Õ³ã³÷Á` 2-3Ù·/Ï·/ûñ³Ï³Ý  
(ûñ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á µ³Å³Ý»É 2 Ï³Ù 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý) 
2. ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
- ¾É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` ÑÇåá K

+
, Na

+
, Mg

+
- ¿ÙÇ³, ÑÇåá Cl

-
 -»ÙÇÏ ³ÉÏ³Éá½ 

- Ü»ñ³ÝáÃ³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý Í³í³ÉÇ ÷áùñ³óáõÙ (³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ó³ËáÕí»É ²öü-Ç ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñÇ 
³ÝáÃ³É³ÛÝÇã ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ) 
- ºñÏ³ñ³ï¨ µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷»ñÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝáõÙ Ñ³½í³¹»å Ï³ñáÕ »Ý ½³ñ·³Ý³É ÉëáÕáõÃÛ³Ý 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ ¨ Ï³ÉóÇáõñÇ³/ Ý»ýñáÏ³ÉóÇÝá½: 
 

 Metolazone (Zaroxolyn)- (10Ù· Ñ³µ) 
- ²ñï³Ï³ñ· Ñ½áñ ¿; ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ thiazide-³ÛÇÝÝ»ñÇ å»ë 
- ¸»Õ³ã³÷Á` 0.1-0.4Ù·/Ï·/ûñ³Ï³Ý (³é³í»É³·áõÛÝÁ` 5Ù·) 
- Üß³Ý³ÏÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ` ëáíáñ³µ³ñ 2-4 ß³µ³Ã 



- ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ` ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ¹»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ 
    
 

 Spironolactone (Aldactone, Верошпирон) – (25, 50 Ù· Ñ³µ»ñ) 

²½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ. ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ¹Çëï³É ËáÕáí³ÏÇÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ áñå»ë ³É¹áëï»ñáÝÇ 
Ùñó³ÏÇó: àõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ Na

+
 - Ç, ùÉáñÇ¹Ý»ñÇ ¨ çñÇ ³ñï³½³ïáõÙÁ, å³Ñå³Ý»Éáí K

+
 ¨ H

+
 ÇáÝÝ»ñÁ 

ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ:  
Ø³ÝÏ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á` 2-3 Ù·/Ï· ûñ³Ï³Ý (µ³Å³Ý»É 2-3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý): êáíáñ³µ³ñ, ëñï³ÛÇÝ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ í³Õ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ 12.5 Ù·/ûñ³Ï³Ý, ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùÇ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ` 25 Ù·/ûñ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷áí: 
 
¶. ¶ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñ 
 

 Digoxin (0.125, 0.25 Ù· Ñ³µ»ñ) 
Ø³ÝÏ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á µ»ñ³Ý³óÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  
     

î³ñÇùÁ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
¹Ç·Çï³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ 
¹»Õ³ã³÷ (ÙÏ·/Ï·) 

ä³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ûñ³Ï³Ý  
¹»Õ³ã³÷Á (ÙÏ·/Ï·/ûñÁ) 

³ÝÑ³ë Ýáñ³ÍÇÝ 20-30 5 

Ñ³ëáõÝ Ýáñ³ÍÇÝ 30-40 8 

1 ³Ùë. - 2 ï³ñ»Ï³Ý 40-50 10 

2 - 5 ï³ñ»Ï³Ý 30-40 8 

5 - 10 ï³ñ»Ï³Ý 20-30 5 

10 ï³ñ»Ï³ÝÇó Ù»Í 10-15 3 

 
- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹Ç·Çï³ÉÇ½³óÇ³Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³ßí³ñÏ³Í ¹»Õ³ã³÷Á µ³Å³Ý»Éáí 3 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý.  

ëÏ½µÝ³Ï³ÝÁ` Ñ³ßí³ñÏ³ÍÇ 50%-Á ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨ 8-12 Å³Ù ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñáí 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ñ³ßí³ñÏ³ÍÇ 25%-Ç ã³÷áí:  

- å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷.  ÙÇÝã¨ 10 ï³ñ»Ï³ÝÁ` ûñ³Ï³Ý ¹á½³Ý µ³Å³Ý»É 2 ÁÝ¹áõÝÙ³Ý (12 
Å³ÙÁ Ù»Ï), ÇëÏ 10 ï³ñ»Ï³ÝÇó Ù»Í»ñÁ` ûñ³Ï³Ý ¹á½³Ý ÁÝ¹áõÝ»É ÙÇ³Ýí³·: 

Ð³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¨ ·»ñ¹á½³íáñÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ. 

- ëñïË³éÝáó, ÷ëËáõÙ, ÉáõÍ 
- ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·ÉË³ó³í, ùÝÏáïáõÃÛáõÝ 
- ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ  
- ¹³Ý¹³Õ³ëñïáõÃÛáõÝ, ëñïÇ µÉáÏ³¹³Ý»ñ, ³ÛÉ ³éÇÃÙÇ³Ý»ñ (¿ùëïñ³ëÇëïáÉÇ³, ï³ËÇÏ³ñ¹Ç³) 
- ÑÇå»ñÏ³ÉÇ»ÙÇ³ 

 
 
 
 
 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                      դոցենտ` Հ.Գ.Սարգսյան 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԱՏՈՄՈ-ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

 

Ներարգանդային 4-րդ շաբաթից սկսած` մեզենխիմալ բջիջների կուտակումներից զարգանում են 

սրտային խողովակները, որոնք միանում են միջին գծով` առաջացնելով մեկ համընդհանուր 

սրտային խողովակ:  Ներարգանդային կյանքի վաղ շրջանում առաջանում է այսպես կոչված 

առաջնային կամ դեղնուցային արյան շրջանառությունը, (պայմանավորված պտղի պորտային-

որավայնամզային զարկերակներով և երակներով), որը ռուդիմենտար է: Պտղի հիմնական 

արյան շրջանառությունը ընկերքայինն է, որը սկսում է գործել ներարգանդային կյանքի 3-4-րդ 

շաբաթից սկսած (Տես պտղի արյան շրջանառությունը):  

 Երեխաների մոտ սիրտ-անոթային համակարգն ունի անատոմիական, հյուսվածաբանական, 

ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ և ի տարբերություն այլ օրգան համակարգերի` 

ամենազարգացածն է.  

 Նորածնի սրտի զանգվածը 20-24 գրամ է, այն կազմում է մարմնի զանգվածի 0,8%,  

(մեծահասակների մոտ` 0,4%), 3 տարեկանում այն եռապատկվում է, 14-16 

տարեկանում` ավելանում 10 անգամ: Սրտի ծավալը համեմատած կրծքավանդակի 

ընդհանուր ծավալին` ավելի մեծ է 

 Կան սրտի  առավելագույն  աճի  3 շրջաններ` մինչև 2 տարեկան, 12-14 և 17-20 տարեկան 

հասակները: Սրտի զանգվածը տղաների մոտ քիչ ավելին է` ի տարբերություն 

աղջիկների: 11 տարեկանից սկսած աղջիկների սրտի զանգվածն ավելի է մեծանում և 13-

14 տարեկանում այն գերակշռում է տղաների սրտի զանգվածին: 14 տարեկանից հետո 

տղաների սրտի զանգվածը գերակայում է աղջիկների  սրտի զանգվածին 

 Նորածնի սրտի երկայնական և լայնական առանցքները իրար հավասար են, որոնք իրենց 

կնիքն են դնում  պարակլինիկական հետազոտությունների ժամանակ բնորոշ 

տարիքային առանձնահատկություններին 

  Նորածնային հասակում  նախասրտերը և մագիստրալ անոթները  ի տարբերություն 

հետագա տարիքայի խմբերի` ունեն հարաբերականորեն մեծ չափսեր: Սրտի չափսերի 

փոփոխման հետ կապված փոխվում է նաև մագիստրալ անոթների տրամագիծը: Եթե 

նորածնային հասակում  թոքային զարկերակի  տրամագիծը 21մմ է, իսկ աորտայինը` 

16մմ , ապա 10-12 տարեկան հասակում նրանց տրամագծերը իրար հավասարվում են: 



Մեծահասակների մոտ աորտայի լուսանցքը գերակշռում է թոքային զարկերակի 

լուսանցքին (աորտա 80մմ, թոքային զարկերակ` 74մմ)   

 Նորածնի աջ և ձախ փորոքները համարյա իրար հավասար են, նրանց պատի 

հաստությունը կազմում է մոտ 5մմ:  Նորածնի նախասրտերը աճում են ավելի արագ, քան 

փորոքները, իսկ կյանքի 2-րդ տարվանից նախասրտերը և փորոքները աճում են 

համաչափ: 10 տարեկանից հետո փորոքները սկսում են աճել ավելի ինտենսիվ: 12-14 

տարեկանում ձախ փորոքի պատի հաստությունը գերազանցում է աջ փորոքի պատի 

հաստությանը (ձախը` 10-12մմ, աջը` 6մմ) 

 Նորածնի արյունատար անոթների պատերը բարակ են, մկանային և էլաստիկ թելերը 

թույլ են զարգացած: Զարկերակների և երակների անոթների տրամագիծը կազմում է 1:1: 

16 տարեկան հասակում երակների տրամագիծը 2 անգամ գերակշռում է զարկերակների 

տրամագծին 

 Կապված ստոծանու բարձր դիրքի հետ` նորածինների և կրծքի հասակի երեխաների մոտ 

սիրտը գտնվում է ավելի բարձր դիրքում` 4-8-րդ ողերի մակարդակին` հորիզոնական 

դիրքով: 2-3 տարեկան հասակից դիրքը դառնում է թեք` սրտի գագաթը ուղղվում է դեպի 

առաջ, ցած և ձախ 

 Մինչև 15-16 տարեկան հասակը սիրտը  կրծքավանդակի խոռոչում կատարում է 

պտույտներ,  որն էլ բերում է նրա սահմանների փոփոխության`  կրծոսկրի և 

կրծքավանդակի համեմատությամբ  (տես աղյուսակ 1) 

 Մինչև 6 ամսեկան հասակը սրտի գագաթի կազմավորմանը մասնակցում են աջ և ձախ 

փորոքները: Կապված սրտի փորոքների չափսերի  փոփոխման հետ`  6 ամսեկանից 

հետո մասնակցում է միայն ձախ փորոքը 

 Գագաթային հրոցը մակերեսը նորմայում կազմում է 1սմ2կրծքի հասակի երեխաների 

մոտ շոշափվում է 4-րդ, իսկ 1,5-2 տարեկանից հետո` 5-րդ միջկողային տարածության 

մեջ` միջանրակային գծով: Գագաթային հրոցը (մակերեսը նորմայում կազմում է 1սմ2) 

հիմնականում պայմանավորված է ձախ փորոքով, որի գերաճը բերում է գագաթային 

հրոցի  չափսերի մեծացման  

 Առաջին շնչական ակտից հետո թույլ զարգացած թոքային զարկերակները սկսում են  

մեծանալ տրամագծով և քանակով, որի հետևանքով զարկերակային կոլլատերալ ցանցը 

երեխաների մոտ ավելի լավ է զարգացած, քան երեկայինը: Երակների կափույրները վաղ 



տարիքում թերի են զարգացած. կապված ֆիզիկական զարգացման հետ` դրանք 

հարստանում են մկանաթելերով և նպաստում  են  երակային արյան շրջանառությանը 

 Սրտամկանը նորածինների մոտ նուրբ է, բարակ, կարճ, պարունակում է մանր, մեծ 

քանակությամբ, չդիֆերենցված կորիզներ: Հետագայում մկանաթելերը հաստանում են, 

երկարում, մկանաթելերում կորիզները պակասում են և դառնում ավելի մեծ: Թույլ է 

զարգացած շարակցական հյուսվածքը, որը տարիքի հետ կապված ավելանում է: 3-7 

տարեկանում, երբ սրտի աճի տեմպերը հարաբերականորեն դանդաղ են` տեղի է 

ունենում հյուսվածքային վերջնական տարբերակումը. հարստացումը շարակցական 

հյուսվածքով ու էլաստիկ թելերով  

 Երեխաների մոտ պուլսը ավելի հաճախակի է` պայմանավորված ինչպես ինտենսիվ 

նյութափոխանակությամբ, այնպես էլ սիմպատիկուսի գերակշռմամբ: Քնած ժամանակ 

պուլսի հաճախականությունը դանդաղում է  1 րոպեում 10-20զարկով: Տարիքի հետ 

կապված սրտի զարկերի թիվը նվազում է (տես աղյուսակ 2) 

  Պտղի սրտի զարկերի միջև`  առաջին ու երկրորդ և երկրորդ ու առաջին տոների միջև 

ընկած ընդմիջումները իրար հավասար են. այն կոչվում է էմբրիոկարդիա: Եթե 

էմբրիոկարդիան ծնվելուց հետո 2 շաբաթից ավելի երկար է տևում, ապա պետք է մտածել 

ախտաբանական պրոցեսների մասին: Ընդհանուր առմամբ այն հատուկ է 

անհասությանը, թոքերի բորբոքումներին, սրտի օրգանական ախտահարումներին: 

Երբեմն այն դիտվում է առողջ երեխաների մոտ և կոչվում է շնչառական առիթմիա` 

հայտնաբերվելով քնի, խորը արտաշնչման ժամանակ: Աղջիկների մոտ պուլսի զարկերը 

ավելի հաճախ են քան նույն տարիքի տղաների մոտ 

 Երեխայի մոտ արյան զարկերակային ճնշումը որոշելիս պետք է հաշվի առնել 

բազկակապի համապատասխանությունը երեխայի տարիքին կամ բազկի շրջագծին: 

Տղաների մոտ արյան ճնշումը մինչև 5մմ-ով բարձր է աղջիկների արյան ճնշումից: 

Դպրոցական տարիքի և դեռահասների մոտ ճնշման տատանումները արտացոլում են 

էնդոկրին համակարգի` հատկապես մակերիկամների  ակտիվության բարձրացումը  

/միներալոկորտիկոիդների և կատեխոլամինների արտանետումներ/ 

 Տարիքի հետ կապված փոխվում է նաև զարկերակային ճնշումը: Ճնշման մեծացումը 

առավելապես դրսևորվում է կյանքի 1-2 տարեկանում, պրեպուբերտատ և պուբերտատ  

շրջաններում:  Այն նորածնային հասակում  հավասար է մոտ 76/34 մմ սնդ.սյան: Արյան 

ճնշման մոտավոր հաշվարկի համար օգտվում ենք հետևյալ բանաձևերից. Մինչև 1 



տարեկան հասակը – 76+2n(սիստոլիկ), 58-60մմ.սնդ.սյան(դիաստոլիկ), որտեղ  n-ը 

ամիսների թիվն է: 1 տարեկանից  հետո` 90+2n(սիստոլիկ), 60+ n (դիաստոլիկ), որտեղ n-ը 

տարիների թիվն է: Դիաստոլիկ արյան ճնշումը, որպես օրենք, կազմում է սիստոլիկի 2/3 

կամ 1/2-ը: Սիստոլիկ և դիաստոլիկ ճնշումների տարբերությունը պայմանավորում է 

պուլսային ճնշումը: Այն նորածինների մոտ կազմում է 25-30, իսկ մեծ երեխաների մոտ` 

40: 

Աղյուսակ  թ.2 

Տարիք Պուլսի հաճախականությունը մեկ րոպեում 

Նորածին 120-140 

1 տ. 120 

3 տ. 105 

5 տ. 100 

8տ. 90 

10 տ. 85 

12 տ. և ավելի 80 

Հետազոտման մեթոդները 

Անամնեզ – Բացահայտել հղիության ընթացքի առանձնահատկությունները, վիրուսային 

ինֆեկցիաների առկայությունը,  հատկապես հղիության առաջին կեսում (արատների վտանգի 

առաջացման առումով): Մեծ տարիքի երեխաների մոտ ուշադրություն դարձնել 

ստրեպտոկոկային վարակների առկայությանը` քութեշ, տոնզիլիտ, որոնք կարող են բերել սրտի 

ախտահարման: Ուշադրություն դարձնել հատկապես այն գանգատների վրա, ինչպիսիք են` 

ծծման ակտի շեղումները, հանկարծակի գունատությունը, քաշի  վատ դինամիկան, 

գիտակցության կորուստը,  ապնոէն, լոկալ կամ գեներալիզացված  ցիանոզը, սրտխփոցը,  հևոցի, 

այտուցների  առկայությունը, քնի խանգարումները, գերգրգռվածությունը, շուտ հոգնելու և 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության անտանելիությունը, երկարատև բրոնխ-թոքային 

պաթոլոգիաների առկայությունը: Ցավը սրտի շրջանում երեխաների մոտ ավելի քիչ է 

հանդիպում, քան մեծահասակների շրջանում: 

Զննում – ուշադրություն դարձնել`  երեխայի ընդհանուր  ֆիզիկական զարգացվածության, 

կառուցվածքի, մաշկի գույնի, ցիանոզի, ստորին վերջույթների այտուցի,  թմբկամատների, 

ձևափոխված եղունգների,  կրծքավանվակի դեֆորմացիաների, սրտային կուզի, միջկողային 

ներքաշումների, շնչառության ռիթմի և հաճախականության խանգարման, քնային 



զարկերակների և պարանոցային երակների պուլսացիայի, գագաթային հրոցի մակերեսի 

փոփոխման վրա: 

Շոշափում – Լրացնում և ճշտում է բոլոր այն տվյալներ, որոնք ստացվել են զննման ժամանակ: 

Կարևորվում է պուլսի որոշումը ճաճանչային զարկերակների վրա` գնահատելով պուլսի ռիթմը,  

լեցունությունը,  լարվածությունը  և այլն: Պուլսի շոշոփումը երեխաների մոտ ավելի լավ է 

կատարել առավոտյան, քնած ժամանակ, որպեսզի նրա գրգռվածության ժամանակ առաջացած 

պուլսի հաճախականությունը սխալների տեղիք չտա: 

Պերկուսիա – Վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ  բախումը կատարվում է մեկ մատով` 

պայմանավորված կրծքավանդակի փոքրությամբ և նրա պատի բարակությամբ: Պերկուսիայի 

միջոցով որոշում ենք սրտի բացարձակ և հարաբերական բթության սահմանները (տես 

աղյուսակ 1) 

Աուսկուլտացիա – տվյալներ է տալիս սրտի տոների և և աղմուկների առկայության մասին: 

Լսվում են 2 հիմնական տոներ. Առաջին` սիստոլիկ, կապված է սրտի կծկման հետ, երկրորդ` 

դիաստոլիկ,  կապված է սրտի թուլացման հետ:  Երեխաների մոտ երբեմն լսվում են 3-րդ և 4-րդ 

տոներ: Սրտի գագաթում լսվող 3-րդ տոնը կարճ է, փափուկ, տոնայնությունը` փոքր: Այն 

առաջանում է փորոքների դիաստոլայի ֆազայում, երբ արյան առաջին բաժինը նախասրտերից 

անցնում է փորոքների և տեղի է ունենում փորոքների լարում ու  ձգում: Սրտային 

անբավարարության ժամանակ 3-րդ տոնը դառնում է շեշտված, հավասարվում է առաջին 

տոնին, և հաճախասրտությունը ընկալվում է որպես գալոպի ռիթմ` եռանդամ ռիթմ: 4-րդ տոնը 

առաջանում է նախասրտերի կծկումից, այն ավելի հազվադեպ է լսվում, կոչվում է 

նախասրտային քառատրոպ ռիթմ: Աուսկուլտացիայի ժամանակ լսվում են սրտային աղմուկներ: 

Ֆունկցիոնալ և օրգանական սրտային աղմուկների տարբերակիչ ախտորոշումը` տես աղյուսակ 

թ.3 

Գործիքային հետազոտման մեթոդներ` ԷՍԳ, ֆոնոկարդիոգրաֆիա, էխոկարդիոգրաֆիա, 

կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա, դոպլերոգրաֆիա և այլն: 

 Վերոհիշյալ հետազոտությունները մեկնաբանելիս հաշվի են առնվում սրտի անատոմո-

ֆիզիոլոգիական տարիքային առանձնահատկությունները: 







 

I. êðîÆ ²Ü²îàØÆ² 

 
 

   êÇñïÁ Ëáéáã³ÛÇÝ ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ûñ·³Ý ¿, áñÁ áõÝÇ Ñ³ï³Í ÏáÝÇ ï»ëù: 

   î³ñµ»ñíáõÙ »Ý ëñïÇ ÑÇÙù, áñÁ áõÕÕí³Í ¿ í»ñ, ³ç ¨ Ñ»ï, ¨ ·³·³Ã, áñÁ áõÕÕí³Í ¿ í³ñ, Ó³Ë ¨ ³é³ç: ÐÇÙùÁ 

Ï³½Ù³íáñíáõÙ ¿ Ý³Ë³ëñï»ñáí ¨ Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñáí, ÇëÏ ·³·³ÃÁª ÷áñáùÝ»ñáí: êÇñïÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 4 

ËáéáãÝ»ñÇóª ³ç Ý³Ë³ëÇñï, ³ç ÷áñáù, Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñï  ¨ Ó³Ë ÷áñáù: 

  ²æ Ü²Ê²êÆðî- µ³ñ³Ï å³ïí»ñáí ÙÏ³Ý³ÛÇÝ Ëáéáã ¿, áñÇ Ù»ç µ³óíáõÙ »Ý í»ñÇÝ ëÇÝ»ñ³ÏÁ, ëïáñÇÝ 

ëÇÝ»ñ³ÏÁ ¨ åë³Ï³ÛÇÝ ÍáóÁ /ÏáñáÝ³ñ ëÇÝáõë/: ì»ñÇÝ ëÇÝ»ñ³Ïáí í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ù³ñÙÝÇ í»ñÇÝ Ï»ëÇ 

»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ, ëïáñÇÝ ëÇÝ»ñ³Ïáí ëïáñÇÝ Ï»ëÇ »ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ, ÇëÏ ÏáñáÝ³ñ ëÇÝáõëáí ëñïÇ 

»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ: ²ç Ý³Ë³ëÇñïÁ Ó³Ë Ý³Ë³ëñïÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ÙÇçÝ³Ë³ëñï³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïáí, áñÇ 

íñ³ ·ïÝíáõÙ ¿ ûí³É ÷áëÇÏÁ: ²ç Ý³Ë³ëÇñïÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ ¿ ³ç ÷áñáùÇ Ñ»ï »é÷»ÕÏ ÷³Ï³Ýáí 

/ïñÇÏáõëåÇ¹ ÷³Ï³Ý/, áñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ýÇµñá½ ûղÇó ¨ 3Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇó: ê³ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ç Ý³Ë³ëñïÇó ³ç 

÷áñáù ³ñÛ³Ý ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÑáëùÁ: 

  Ò²Ê Ü²Ê²êÆðî – å³ïÁ ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ Ñ³ëï ¿, ù³Ý ³ç Ý³Ë³ëñïÇÝÁ: Ò³Ë Ý³Ë³ëÇñï »Ý µ³óíáõÙ 

³çÇó ¨ Ó³ËÇó 2-³Ï³Ý Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñ: Ò³Ë Ý³Ë³ëÇñïÁ »ñÏ÷»ÕÏ ÷³Ï³Ýáí /ÙÇïñ³É ÷³Ï³Ý/ 

Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ ¿ Ó³Ë ÷áñáùÇ Ñ»ï:  

  ²æ öàðàø – Ñ³ëï ÙÏ³Ý³ÛÇÝ å³ï»ñáí, 2 ÏáÕÙÇó ï³÷³Ï³Í ÏáÝ³Ó¨ Ëáéáã ¿: àõÝÇ ³ÝÑ³ñÃ Ý»ñùÇÝ 

Ù³Ï»ñ»ë, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÙÏ³Ý³ËñÓ»ñáí /ïñ³µ»ÏáõÉ³Ý»ñ/ ¨ 3 åïÏ³Ó¨ /å³åÇÉÛ³ñ/ 

ÙÏ³ÝÝ»ñáí: ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ëÏëíáÕ Ëáñ¹³Ý»ñÁ ÏåãáõÙ »Ý »é÷»ÕÏ ÷³Ï³ÝÇ Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ »½ñ»ñÇÝª Ï³ÝË»Éáí 

÷áñáùÝ»ñÇ ÏÍÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýó Ñ»ï³ÝÏáõÙÁ ¹»åÇ ÷áñáùÇ Ëáéáã: êñ³Ýáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ç 

÷áñáùÇó ³ç Ý³Ë³ëÇñï ³ñÛ³Ý Ñ»ïÑáëùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ëÇëïáÉ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²ç ÷áñáùÇó ¹áõñë ¿ 

·³ÉÇë Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ óáÕáõÝÁ: Âáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ »ÉùÇ ßñç³ÝáõÙ ³ç ÷áñáùÁ Ó³·³ñ³Ó¨ Ý»Õ³ÝáõÙ ¿ª 

³é³ç³óÝ»Éáí ÇÝýáõÝ¹ÇµáõÉáõÙÁ: Âáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÁ ³ç ÷áñáùÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ÷³Ï³Ýáí, áñÁ áõÝÇ 3 

ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ Ã»ñÃÇÏÝ»ñ, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³ç ÷áñáùÇó Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ 

³ñÛáõÝ³ÑáëùÁ: 

  Âáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ óáÕáõÝÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 2ª ³ç ¨ Ó³Ë ×ÛáõÕ»ñÇ, áñáÝù ÙïÝáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ç ¨ 

Ó³Ë Ãáù»ñ ¨ ³ÛÝï»Õ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ /³ç Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 3 Ãáù³µÉÃ³ÛÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇ, ÇëÏ 

Ó³ËÁª 2 ×ÛáõÕ»ñÇ/: 

  ²ç ÷áñáùÁ Ó³Ë ÷áñáùÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïáí /ë»åïáõÙ/: ì»ñçÇÝÇë ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ 

ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ¿, ÇëÏ ÙÇ ÷áùñ Ñ³ïí³ÍÁª Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ /Ù»Ùµñ³Ýá½ ë»åïáõÙ/: 

      Ò²Ê öàðàø – ëñïÇ ³Ù»Ý³Ñ³ëï å³ï»ñáí ÏáÝ³Ó¨ ËáéáãÝ ¿, áñÇ Ý»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÁ ³í»ÉÇ Ñ³ñÃ ¿: àôÝÇ 

2 åïÏ³Ó¨ ÙÏ³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ëáñ¹³Ý»ñáí ÙÇ³ÝáõÙ »Ý »ñÏ÷»ÕÏ ÷³Ï³ÝÇ 2 ÷»ÕÏ»ñÇÝ: 

    Ò³Ë ÷áñáùÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ³áñï³Ý: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ç ÷áñáùÇª ³Ûëï»Õ ÇÝýáõÝ¹ÇµÇÉáõÙ ãÇ 

³é³ç³ÝáõÙ: 

    ²áñï³ÛÇ ÷³Ï³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë µ³ÕÏ³ց³Í ¿ 3 ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ ÷»ÕÏ»ñÇó: êñ³Ýó Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ³áñï³ÛÇó 

¹áõñë »Ý ·³ÉÇë ³ç ¨ Ó³Ë ÏáñáÝ³ñ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ëÝáõÙ »Ý ëñï³ÙÏ³ÝÁ: êñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ 

³áñï³ÛÇ ÷³Ï³ÝÇ ÷»ÕÏ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ³ç ¨ Ó³Ë ÏáñáÝ³ñ ÷»ÕÏ»ñ, ÇëÏ ÙÛáõëÁª áã ÏáñáÝ³ñ ÷»ÕÏ: 

   ²àðî²Ü Ï³½Ùí³Í ¿ í»ñ»É Ñ³ïí³ÍÇó, ³Õ»ÕÇó ¨ í³Ûñ¿ç Ñ³ïí³ÍÇó: ²áñï³ÛÇ ³Õ»ÕÇó ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë 

3³ÝáÃÝ»ñ. 

1. µ³½Ï³·ÉË³ÛÇÝ óáÕáõÝ / ë³ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ³ç »ÝÃ³³Ýñ³Ï³ÛÇÝ ¨ ³ç ùÝ³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ/ 

2. Ó³Ë ùÝ³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï 

3. Ó³Ë »ÝÃ³³Ýñ³Ï³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï 

 

II. äîÔÆ ²ðÚ²Ü Þðæ²Ü²èàôÂÚàôÜÀ 

ÀÝÏ»ñùÁ åïÕÇ ³ÛÝ ÙÇ³Ï ûñ·³ÝÝ ¿, áñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ù³ñÙÝÇó ¹áõñë ¨ áñÁ Ýñ³Ý å»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ 

Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ: ÀÝÏ»ñùÇ ¨ åïÕÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÙÇç¨ Ó·íáõÙ ¿ ÙÇ »ñÏ³ñ å³ñ³Ý³ÝÙ³Ý Ï³å, áñÁ 

ÏáãíáõÙ ¿ åáñï³É³ñ: ²Ûë É³ñÇ Ù»ç Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ ³ñÛ³Ý ³ÝáÃÝ»ñª »ñÏáõ ½³ñÏ»ñ³Ï ¨ Ù»Ï »ñ³Ï: ÀÝÏ»ñùÁ åÇÝ¹ 

ÏåÝáõÙ ¿ ³ñ·³Ý¹Ç å³ïÇÝ ¨ Çñ ³ñÛ³Ý Ù³½³ÝáÃ³ÛÇÝ  ó³Ýóáí ë»ñï³×áõÙ ¿ ³ñ·³Ý¹Ç å³ïÇ Ù»ç: Â»å»ï 

åïÕÇ ¨ Ùáñ ³ñÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³ñ ã»Ý Ë³éÝíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ñ·³Ý¹Ç å³ïáõÙ ÁÝÏ»ñùÇ ¨ ³ñ·³Ý¹Ç Ù³½³ÝáÃÝ»ñÝ 

³ÛÝù³Ý »Ý Ùáï»ÝáõÙ Çñ³ñ, áñ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ß³ï Ñ»ßï ¨ ³ñ³· ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·³½³- ¨ 

ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: Øáñ ³ñÛáõÝÁ åïÕÇ ³ñÛ³ÝÝ ¿ ï³ÉÇë Çñ Ù»ç ÉáõÍí³Í ÃÃí³ÍÝÇ ÙÇ Ù³ëÁ ¨ í»ñóÝáõÙ ¿ 

³ÍË³ÃÃáõ ·³½Á åïÕÇ ³ñÛáõÝÇó /·³½³÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝ/, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù³Ûñ³Ï³Ý ³ñÛáõÝÁ Çñ Ù»ç ÉáõÍí³Í 

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ, ·ÉÛáõÏá½³Ý ¨ ×³ñå»ñÁ ï³ÉÇë ¿ åïÕÇ ³ñÛ³ÝÁ ¨ í»ñóÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó åïÕÇ 

Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÁª ÙÇ½³ÝÛáõÃÁ ¨ Ïñ»³ïÇÝÇÝÁ: ²ÛëåÇëáí åïáõÕÁ ½³ñ·³Ý³Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ 

³ÙµáÕçáíÇÝ ëÝíáõÙ ¨ ßÝãáõÙ ¿, ÇëÏ áñáß ã³÷áí Ý³¨ ³ñï³ÃáñáõÙ ¿ Ùáñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ßíÇÝ, ù³ÝÇ áñ áã 

³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ïñ³ÏïÁ, áã ßÝã³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ áã ¿É »ñÇÏ³ÙÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ·áñÍ»É, ãÝ³Û³Í áñ 



³ñ¹»Ý Ó¨³íáñí³Í »Ý: ²ÛëåÇëáí åïáõÕÁ ãÇ ßÝãáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ñ·³Ý¹áõÙ Ýñ³ ßáõñç ÙÇ³ÛÝ Ñ»ÕáõÏ ÙÇç³í³Ûñ ¿, 

¨ ³Ûë å³ï×³éáí Ýñ³ Ãáù»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ÏÝ×éáïí³Í Ï³Ù ë»ÕÙí³Í ëåáõÝ·Ç íÇ×³ÏáõÙ: Üñ³Ýù ³ÛÝù³Ý 

³Ùáõñ »Ý ë»ÕÙí³Í ÏñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ, áñ Ýñ³Ýó Ù»ç Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ïáí ³ñÛáõÝ ãÇ ÙïÝáõÙ, Ã»å»ï ³ñ¹»Ý 16 

ß³µ³Ã³Ï³Ý åïÕÇ Ùáï Ï³Ý Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñ: ²ñÛáõÝÁ ³ç ÷áñáùÇó ³ÝóÝáõÙ ¿ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ 

óáÕáõÝ, ÇëÏ ³Ûëï»ÕÇó ´áï³ÉÛ³Ý Íáñ³ÝÇ ÙÇçáóáí, ßñç³Ýó»Éáí Ãáù»ñÁ, Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñïÁ, Ó³Ë ÷áñáùÁ ¨ 

í»ñ»É ³áñï³Ý ·ÝáõÙ ¿ ÙÇ³Ý·³ÙÇó í³Ûñ¿ç ³áñï³: ê³ ÝáõÛÝå»ë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ¿, áñ áõÝÇ ÙÇ³ÛÝ 

åïáõÕÁ, ù³ÝÇ áñ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá, »ñµ »ñ»Ë³Ý ³é³çÇÝ Ý»ñßÝãáõÙÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ ë»ÕÙí³Í ëåáõÝ·Ç ÝÙ³Ý 

Ãáù»ñÁ µ³óíáõÙ »Ý áõ ³ñÛáõÝÁ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇó ëÏëíáõÙ ¿ Ñáë»É ¹»åÇ Ãáù»ñ, ÇëÏ ´áï³ÉÛ³Ý Íáñ³ÝÁ 

÷³ÏíáõÙ ¿: 

  äáñï³ÛÇÝ »ñ³Ïáí ÑáëáõÙ ¿ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ, áñÁ ÙáñÇó ëÝáõÝ¹ ¨ ÃÃí³ÍÇÝ ¿ µ»ñáõÙ åïÕÇ Ñ³Ù³ñ: 

äáñï³ÛÇÝ »ñ³ÏÁ µ³óíáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç ½³ñÏ»ñ³ÏÇ Ù»ç: ÂÃí³ÍÝáí Ñ³ñáõëï ³Ûë ³ñÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ 

ÉÛ³ñ¹áí, ÇëÏ ³í»ÉÇ Ù»Í Ù³ëÁ ßñç³ÝóáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Á և »ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÇ ÙÇçáóáí áõÕÇÕ ÉóíáõÙ ¿ ëïáñÇÝ 

ëÇÝ»ñ³ÏÇ Ù»ç: ö³ëïáñ»Ý åïÕÇ ëïáñÇÝ ëÇÝ»ñ³ÏÇ ÙÇçÇó ÃÃí³ÍÝáí Ñ³ñáõëï ³ñÛáõÝÁ ÉóíáõÙ ¿ Ýñ³ ³ç 

Ý³Ë³ëÇñïÁ: Ü³Ë³ëñï»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ÝáõÛÝå»ë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ: Ü³Ë³ëñï»ñÇ ÙÇç¨ 

·ïÝíáÕ ÙÇçÝ³å³ïÇ íñ³ Ï³ ÙÇ ûí³É³Ó¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝª ûí³É ³ÝóùÁ, áñÁ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá ÷³ÏíáõÙ ¿: ÆëÏ 

ÙÇÝã ³Û¹ ³Ûë ³ÝóùÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¹»ñ áõÝÇ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó Ýñ³ ÙÇçáí ¿, áñ ëïáñÇÝ ëÇÝ»ñ³Ïáí »Ï³Í 

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñï, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ó³Ë ÷áñáù, ³áñï³ ¨ Ñ³ëÝáõÙ 

·ÉËáõÕ»ÕÇÝ: ²áñï³ÛÇó ³ñÛ³Ý 2/3-Á ·ÝáõÙ ¿ ·ÉËáõÕ»ÕÇÝ ¨ Ù³ñÙÝÇ í»ñÇÝ Ï»ëÇÝ: 

   ì»ñÇÝ ëÇÝ»ñ³Ïáí ·ÉËÇó ¨ Ù³ñÙÝÇ í»ñÇÝ Ï»ëÇó ÃÃí³ÍÝáí ³Õù³ï ³ñÛáõÝÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÝáõÛå»ë ³ç 

Ý³Ë³ëÇñï, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ßñç³ÝóáõÙ ¿ ûí³É ³ÝóùÁ ¨ »é÷»ÕÏ Ï³÷áõÛñáí ÉóíáõÙ ¿ ³ç ÷áñáù, Ñ»ïá ¿É Ãáù³ÛÇÝ 

½³ñÏ»ñ³Ï, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ãÇ Ñ³ëÝáõÙ Ãáù»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³Ýáí ÉóíáõÙ ¿ í³Ûñ¿ç ³áñï³ÛÇ 

Ù»ç: 

  ÌÝí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá Ãáù»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý ·áñÍ»É, í»ñ³ÝáõÙ ¿ ûí³É ³ÝóùÇ ¨ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÇ 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ áõ í»ñçÇÝÝ»ñë ÷³ÏíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

III. êðîÆ üÆ¼ÆàÈà¶Æ² 

Ü³Ë³ëñï»ñÇ ëÇëïáÉ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ÝóáõÙ  ×ÝßáõÙÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿  1-2 ÙÙ.ëë-Çó ÙÇÝã¨ 6-7 ÙÙ.ëë ³çáõÙ ¨ 8-

9ÙÙ.ëë Ó³Ë Ý³Ë³ëñïáõÙ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áñáùÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ¹Ç³ëïáÉ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ¨ ×ÝßáõÙÁ Ýñ³ÝóáõÙ 

Ñ³í³ë³ñíáõÙ ¿ 0-Ç: ÖÝßÙ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ëñï»ñÇ  ¨ ÷áñáùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ý³Ë³ëÇñï-

÷áñáù³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³óáõÙ ¨ ³ñÛ³Ý Ñáëù Ý³Ë³ëñï»ñÇó ¹»åÇ ÷áñáùÝ»ñ: ²ñÛ³Ý Í³í³ÉÇ 70%-Á 

Ý³Ë³ëñï»ñÇó ÷áñáù ¿ ÉóíáõÙ å³ëÇí ×³Ý³å³ñÑáí, ÇëÏ 30%-Á ª Ý³Ë³ëñï»ñÇ ëÇëïáÉ³ÛÇ Ñ³ßíÇÝ: 

     öáñáùÝ»ñÇ ëÇëïáÉ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ Ý»ñ÷áñáù³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ, áñÇó ÷³ÏíáõÙ »Ý Ý³Ë³ëÇñï-

÷áñáù³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ: Þ³ñáõÝ³Ï³µ³ñ µ³ñÓñ³óáÕ Ý»ñ÷áñáù³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ ëïÇåáõÙ ¿ ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ 

÷³Ï³ÝÝ»ñÇÝ /³áñï³ÛÇ ¨ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÷³Ï³ÝÝ»ñ/ µ³óí»Éáõ, áñÇó Ñ»ïá ³ñÛáõÝÁ ÙÕíáõÙ ¿ ¹»åÇ 

Ù³·Çëïñ³É ³ÝáÃÝ»ñ: 

    êÇëïáÉ³ÛÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ¹Ç³ëïáÉ³Ý, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ëñï³ÙÏ³ÝÁ ÃáõÉ³ÝáõÙ ¿, ¨ Ýñ³ÝáõÙ ×ÝßáõÙÁ ëÏëáõÙ ¿ 

Ýí³½»É: ÖÝßÙ³Ý ³ÝÏáõÙÇó Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ ³ñÛ³Ý ÷áùñ Ñ»ïß³ñÅÁ µ»ñáõÙ ¿ ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ 

÷³ÏÙ³Ý: êñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ ¹Ç³ëïáÉÇÏ ×ÝßáõÙÁ ãÇ ÇçÝáõÙ ³ÛÝù³Ý, ÇÝãù³Ý ÷áñáùÝ»ñáõÙ: 

ºñµ ÷áñáùÝ»ñáõÙ ×ÝßáõÙÁ ËÇëï ³ÝÏáõÙ ¿, ÏñÏÇÝ µ³óíáõÙ »Ý Ý³Ë³ëÇñï-÷áñáù³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ 

³ÛëåÇëáí ëñï³ÛÇÝ óÇÏÉÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ : 

    êÇëïáÉ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ÙÕí³Í ³ñÛ³Ý ù³Ý³ÏÁ ÏáãíáõÙ ¿ ëñïÇ Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ Í³í³É, áñÁ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ 

Ùáï Ï³½ÙáõÙ ¿ 60-70ÙÉ: 

    Ø»Ï ñáå»áõÙ ëñïÇ ÏáÕÙÇó ÙÕí³Í ³ñÛ³Ý Í³í³ÉÁ ÏáãíáõÙ ¿ ëñïÇ ñáå»³Ï³Ý Í³í³É: ²ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßí»É 

Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ Í³í³ÉÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ëñïÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 

4,5-5É: 

      ²ðÚ²Ü Þðæ²Ü²èàôÂÚàôÜÀ Ï³½Ùí³Í ¿ Ù»Í ¨ ÷áùñ ßñç³ÝÝ»ñÇó: 

      ²ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»Í ßñç³ÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ó³Ë ÷áñáùÇó ¨ ³í³ñïíáõÙ ¿ ³ç Ý³Ë³ëñïáí: 

      Ò³Ë ÷áñáùÇó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ ³áñï³Ûáí ÑáëáõÙ ¿ ¹»åÇ µáÉáñ ûñ·³Ý – Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁª Ýñ³Ýó 

Ñ³ëóÝ»Éáí ÃÃí³ÍÇÝ ¨ ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñ: ÐÛáõëí³ÍùÝ»ñÇó í»ñóÝ»Éáí ³ÍË³ÃÃáõ ·³½ ¨ ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

³ÛÉ ³ñ·³ëÇùÝ»ñª ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ »ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý ¨ Ñ³í³ùí»Éáí »ñ³Ï³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ª í»ñÇÝ ¨ ëïáñÇÝ ëÇÝ»ñ³ÏÝ»ñáí í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ³ç Ý³Ë³ëÇñï: êñ³Ýáí ³í³ñïíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý Ù»Í 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ: 

         ²ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÷áùñ ßñç³ÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ ³ç ÷áñáùÇó ¨ ³í³ñïíáõÙ ¿ Ó³Ë Ý³Ë³ëñïáí: ²ç 

÷áñáùÁ »ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ ëï³Ý³Éáí ³ç Ý³Ë³ëñïÇóª ³ÛÝ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ïáí ÙÕáõÙ ¿ ¹»åÇ Ãáù»ñ: 

Âáù»ñáõÙ »ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ ï³Éáí ³ÍË³ÃÃáõ ·³½Á ¨ Ñ³ñëï³Ý³Éáí ÃÃí³ÍÝáíª í»ñ³ÍíáõÙ ¿ 

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý ¨ »ñÏáõ ½áõÛ· Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñáí í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñï: êñ³Ýáí 

³í³ñïíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÷áùñ ßñç³ÝÁ: 

    ²ÛëåÇëáí ³ñÛ³Ý ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³ÛÉ Ï»ñå ÏáãíáõÙ ¿ Ãáù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ, Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 

¿ ³ñÛ³Ý ·³½³÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: 



 

 

êðîÆ ´Ü²ÌÆÜ ²ð²îÜºð 

 

  êðîÆ ´Ü²ÌÆÜ  ²ð²î (ê´²) ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ýáõÝÏóÇáÝ³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëñïÇ Ï³Ù Ý»ñÏñÍù³ÛÇÝ 

Ù³·Çëïñ³É ³ÝáÃÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý: ê´² Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 

¿ÙµñÇáÝ³É ßñç³ÝáõÙ (2-8 ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ): Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ê´²-Ý»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë ÝáõÛÝÝ ¿ 

ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ: 

   Ð³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ã³÷³íáñ ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í /Í³Ýñ ³ñ³ïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùáï 

6/1000 Ï»Ý¹³Ý³ÍÝÇÝ, ÇëÏ ãÝãÇÝ/³ÝÝß³ÝÝ»ñÇ ³é³í»É ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 75/1000 

Ï»Ý¹³Ý³ÍÝÇÝ:  

 ä³թ³ÝատáÙÇ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ù³Ñ³ó³ÍÇÝÝ»ñÇ Ùáï ê´² ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ 

Ñ³×³Ë ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ù³Ý Ï»Ý¹³Ý³ÍÇÝÝ»ñÇ Ùáï: 

 Ð³ÛïÝÇ »Ý ê´²-Ý»ñÇ ßáõñç 90 Ó¨»ñ ¨ ¹ñ³Ýó µ³½Ù³ï»ë³Ï ½áõ·áñ¹áõÙÝ»ñ: ²ñ³ïÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

ï³ñµ»ñ ¿ ï³ñµ»ñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñáõÙª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³ñÓñ µÝ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ùµ ÏÛ³ÝùÇ 

ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ: ²Ûëå»ë, ê´²-áí ÍÝí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ 14-22% Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ß³µ³ÃáõÙ, 

19-27%- ³é³çÇÝ ³ÙëáõÙ, 30-60% -³é³çÇÝ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ß³ï ³ñ¹Ç³Ï³Ý ê´² 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ í³Õ ³ËïáñáßáõÙÁ ¨ µáõÅáõÙÁ: 

 ê´²-Ý»ñÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ·áñÍáÝÝ»ñáí: ¸ñ³Ýó 

ÃíáõÙ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ »ñÏáõ µÝáõÃ³·ñ»ñª ³ñ³ïÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ óÇ³Ýá½, Ã» áã, ¨ ³ÛÝ 

ÁÝÃ³ÝáõÙ  ¿ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑáëùÇ Ñ³ñëï³óáõÙáí, Ã» ³Õù³ï³óáõÙáí Ï³Ù ³é³Ýó í»ñçÇÝÇë 

÷á÷áËáõÃÛ³Ý: 

 òÇ³Ýá½Á ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇåûùë»ÙÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýù ¿, µáÉáñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åáï»ÝóÇ³É íï³Ý·Ý»ñáí: 

Âáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑáëùÇ ù³Ý³ÏÇ »ñÏáõ µ¨»éáõÙ ·ïÝíáÕ Í³Ûñ³Ñ»Õ íÇ×³ÏÝ»ñÁ ¨ë ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ 

»Ý: ºÃ» §Ñ³ñëï³óáõÙÁ¦ Ï³ñáÕ ¿ ëñïÇ Ï³Ý·³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ áõ Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ ³é³ç³óÝ»É, 

³å³ ËÇëï §³Õù³ï³óáõÙÁ¦, ³Ýµ³í³ñ³ñ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É 

Ï³ñ¹Çá·»Ý ßáÏÇ: 

  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ³é³Ýó óÇ³Ýá½Ç (³ÛÝ ¿ª §·áõÝ³ï ïÇåÇ¦) ³ñ³ïÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, 

ù³Ý óÇ³Ýá½áí ³ñ³ïÝ»ñÁ  (³ÛÝ ¿ª §Ï³åáõÛï ïÇåÇ¦): ´áÉáñ ê´²-Ý»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Áëï Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ 

ï»ÕÝ »Ý ·ñ³íáõÙ ³é³Ýó ½Ç³Ýá½Ç, Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑáëùÇ Ñ³ñëï³óáõÙ ³é³ç³óÝáÕ, Ó³ËÇó ³ç 

ßáõÝïáí ³ñ³ïÝ»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ áõ ÙÇçÝ³Ë³ëñï³ÛÇÝ ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ ¨ µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

Íáñ³ÝÁ ÙÇ³ëÇÝ Ñ³í³Ý³µ³ñ Ï³½ÙáõÙ »Ý ê´²-Ý»ñÇ µáÉáñ ¹»åù»ñÇ Ï»ëÁ: òÇ³Ýá½áí ³ñ³ïÝ»ñÇó 

³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³ÍÝ»ñÝ »Ý ü³ÉÉáÛÇ ï»ïñ³¹³Ý (Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑáëùÇ ³Õù³ï³óáõÙáí ³ñ³ï ¿) ¨ 

Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ Ýí³½ Ñ³×³ËáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ù³·Çëïñ³É ³ÝáÃÝ»ñÇ ïñ³Ýëåá½ÇóÇ³Ý (»Ã» ³ÛÝ ãÇ 

½áõ·áñ¹íáõÙ  Ãáù³ÛÇÝ ëï»Ýá½áí, ³å³ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑáëùÇ Ñ³ñëï³óáõÙáí ³ñ³ï ¿): 

  Üßí³Í ³ñ³ïÝ»ñÁ ¨ ûµëïñáõÏóÇ³Ûáí ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ê´²-Ý»ñÁ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý Ãáù³ÛÇÝ Ç½áÉ³óí³Í 

ëï»Ýá½Á, ³áñï³ÛÇ Ïá³ñÏï³óÇ³Ý ¨ ³áñï³ÛÇ ëï»Ýá½Á, Ï³½ÙáõÙ »Ý Áëï Ñ³Ý¹Çå»ÉÇáõÃÛ³Ý µáÉáñ ê´²-Ý»ñÇ 

ßáõñç 4/5-Á: 

 ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý ³ÝÝß³Ý Ã»Ã¨ ê´²-Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ µáõÅÙ³Ý (íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ï³Ù ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ) 

Ï³ñÇù ãáõÝ»Ý, Ã»ñ¨ë »ÝÃ³Ï³ »Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý: Þ³ï ÷áùñ ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ ¨ 

ÙÇçÝ³Ë³ëñï³ÛÇÝ ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ ¨ µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÝ»ñÁ µÅßÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ 

(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ µ³Ïï»ñÇ³É ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áñáß³ÏÇ íï³Ý·Á) ¨ Ï³ñáÕ »Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÷³Ïí»É áõ 

í»ñ³Ý³É: 

¾ÃÇáÉá·Ç³ 

 Þ³ï Ñ³×³Ë ³ñ³ïÇ å³ï×³éÁ ëïáõÛ· å³ñ½»É ³ÝÑÝ³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³½¹áõÙ »Ý µ³½Ù³µÝáõÛÃ 

¿Ï½á- ¨ ¿Ý¹á·»Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ: 

 

èÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ 

1.Øáñ ÏáÕÙÇó 

 ï³ñÇùÁª 35-40-Çó µ³ñÓñ (áõß ÍÝÝ¹³µ»ñáÕ), Ï³Ù »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³Ûñª ÙÇÝã¨ 16 ï³ñ»Ï³Ý 

 քñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ßÝã³é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ, ³ñÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ, ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ¨ 

³ÛÉÝ) 

 ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ (ëñïÇ ³ñ³ïÝ»ñ, ÑÇå»ñïáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) 

 ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ (ÏáÉ³·»Ýá½Ý»ñ, Ñ³ïÏ³å»ë համակարգային Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³Ëï, é¨Ù³ïÇկ 

տենդ, ß³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ï, ý»ÝÇÉÏ»ïáÝáõñÇ³ ¨ ³ÛÉÝ) 

 µ³ñ¹³ó³Í ÑÕÇáõÃÛáõÝ (³ñï³Ñ³ïí³Í í³Õ ïáùëÇÏá½, ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý íï³Ý·, åïÕ³çñ»ñÇ 

³é³ïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ë³Ï³í³çñáõÃÛáõÝ) 



 í³ñ³ÏÇã (ÇÝý»ÏóÇáÝ) ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ÙÇնã¨ 8-ñ¹ ß³µ³ÃÁ 

(Ï³ñÙñ³Ëï, ëáõñ é»ëåÇñ³ïáñ íÇñáõë³ÛÇÝ í³ñ³ÏÝ»ñ, óÇïáÙ»·³ÉÇ³ ¨ ³ÛÉÝ) 

 íÝ³ë³Ï³ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, Ñ³ïÏ³å»ë ÙÇÝã¨ ÑÕÇáõÃÛ³Ý 8-ñ¹ ß³µ³ÃÁª 

- åñáý»ëÇáÝ³É, ùÇÙÇ³Ï³Ý, ×³é³·³ÛÃáõÙ ¨ ³ÛÉÝ 

- ³ÉÏáÑáÉÇ, ÃÙñ³ÝÛáõÃÇ, ÝÇÏáïÇÝÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙ 

- ï»ñ³ïá·»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñª ï³ÉÇ¹³ÙÇ¹, Ñ³Ï³óÝóáõÙ³ÛÇÝ, 

¿ëïñá·»ÝÝ»ñ, Ñ³Ï³µ»ÕÙÝ³íáñÇãÝ»ñ, ÉÇÃÇáõÙÇ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ, ýáÉÇ³ÃÃíÇ Ý»ñÑ³ÏÝ»ñ 

(³Ýï³·áÝÇëïÝ»ñ)ª Ù»ïáïñ»Ïë³ï ¨ ³ÛÉÝ 

 ëñïÇ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ï ÁÝï³ÝÇùÇ áñ¨¿ ³Ý¹³ÙÇ Ùáï 

2.ºñ»Ë³ÛÇ ÏáÕÙÇó 

 ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Ï ³ÛÉ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

-    ½áõ·³ÏóíáõÙ »Ý ëñïÇ ³ñ³ïÇ Ñ»ï  40% ¹»åù»ñáõÙ 

 

 ùñáÙáëáÙ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 

 ëñïÇ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ï áõÝ»óáÕ ëÇµëÁ (ùáõÛñÁ Ï³Ù »Õµ³ÛñÁ) 

 

ÞàôÜî²ÚÆÜ ²ð²îÜºð 

 

ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ³éÏ³ ¿ »ñÏáõ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛուÝ՝ Ù»Í ¨ ÷áùñ, áñáÝù 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ³å³ÑáííáõÙ »Ý ëñïÇ Ó³Ë ¨ ³ç Ï»ë»ñáí: öáùñ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ 

³ç Ý³Ë³ëñïÇó, áõñ í»ñÇÝ ¨ ëïáñÇÝ ëÇÝ»ñ³ÏÝ»ñáí ÉóíáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó í»ñ³¹³ñÓ³Í երակային, ³ÛëÇÝùÝ 

ÃÃí³ÍÝáí ³Õù³ï ³ñÛáõÝÁ: ºé÷»ÕÏ ÷³Ï³ÝÇ ÙÇçáí ³ç Ý³Ë³ëñïÇó երակային ³ñÛáõÝÁ ÉóíáõÙ ¿ ³ç ÷áñáù, 

áñï»ÕÇó Â¼-Ç ÙÇçáí ÙÕíáõÙ ¿ Ãáù»ñ, áõñ Ý³ å»ïù ¿ Ñ³ñëï³Ý³ ÃÃí³ÍÝáí: ÂÃí³ÍÝáí Ñ³ñëï³ó³Í ³ñÛáõÝÁ 

Ãáù»ñÇó Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñáí ÉóíáõÙ ¿ Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñï, áñï»ÕÇó ëÏëíáõÙ ¿ Ù»Í ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ: 

Ò³Ë Ý³Ë³ëñïÇó ÃÃí³ÍÝáí Ñ³ñáõëï, ³ÛëÇÝùÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ, ÙÇïñ³É ÷³Ï³ÝÇ ÙÇçáí ÉóíáõÙ ¿ 

Ó³Ë ÷áñáù, áñï»ÕÇó Ý³ ÙÕíáõÙ ¿ ³áñï³ ¨ ·ÝáõÙ ¹»åÇ Ù³ñÙÇÝÁ ¨ ûñ·³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë »ñÏáõ ³ñÛ³Ý 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇó ³é³ÝÓÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ երակային ¨ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý 

Ë³éÝíáõÙ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ åïÕÇ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, որոնց ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 

Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÝ»ñª µáï³ÉÛ³Ý Ï³Ù ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ  ¨ ûí³É ³ÝóùÁ, áñáÝó ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պտղի մոտ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿: 

²ñï³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ ³Û¹ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÉÇÝáõÙ ¨ »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá 

÷³ÏíáõÙ »Ý Ù»Í ¨ ÷áùñ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ: 

²ÛëåÇëáí, ³éáÕç Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ³íáñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»åÇ Ãáù»ñ ¨ ûñ·³ÝÇ½Ù ·Ý³óáÕ ³ñÛ³Ý 

Í³í³ÉÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³í³ë³ñ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ÇÝãù³Ý ³ñÛáõÝ áñ ·ÝáõÙ ¿ Ãáù»ñ Â¼-Ç ÙÇçáí, 

³Û¹ù³Ý ¿É í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Ó³Ë ëÇñï ¨ ÙÕíáõÙ ¿ ³áñï³: 

²ÛÝ µáÉáñ ³ñ³ïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³ñÛ³Ý Ù»Í ¨ ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÙÝáõÙ »Ý áñ¨¿ ï»ë³ÏÇ 

Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÝ»ñ, ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý Ñáëù Ó³Ë ëñïÇó Ï³Ù ³ñÛ³Ý Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó ¹»åÇ ³ç ëÇñï 

Ï³Ù ³ñÛ³Ý ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ: ²ñÛ³Ý Ó³ËÇó ¹»åÇ ³ç ÑáëùÇ å³ï×³éÁ ³ÛÝ ¿, áñ ³ñÛ³Ý Ù»Í 

ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ×ÝßáõÙÁ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿, ù³Ý ³ñÛ³Ý ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ, áñÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¨ Ãáù»ñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: ²ñÛ³Ý ÑáëùÁ ÙÇ 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÛáõëÁ ÏáãíáõÙ ¿ ßáõÝï: 

²ñÛ³Ý Ù»Í ¨ ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ßáõÝï»ñ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É 3 Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙª 

Ý³Ë³ëñï»ñÇ, ÷áñáùÝ»ñÇ ¨ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ:  

Ü³Ë³ëñï»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ³é³ç³ó³Í ßáõÝïÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÙÇçÝ³Ë³ëñï³ÛÇÝ 

ÙÇçÝ³å³ïÇ ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ, փորոքների մակարդակում՝ միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտները, իëÏ 

³ÝáÃÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ßáõÝïÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ ¨ ³áñï³-Ãáù³ÛÇÝ 

å³ïáõÑ³ÝÁ: 

²Ûë µáÉáñ ³ñ³ïÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ñÛ³Ý Ñáëù Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó ¹»åÇ ÷áùñ ³ñÛ³Ý 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ, ÏáãíáõÙ »Ý  ßáõÝï³ÛÇÝ ³ñ³ïÝ»ñ: 

ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó, Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ³íáñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÏáõ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ 

ÉÇÝáõÙ »Ý Ñ³í³ë³ñ: ÞáõÝïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛëÇÝùÝ »ñµ ÙÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ñÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÁ 

³ÝóÝáõÙ ¿ ÙÛáõë ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý մեջ, Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ³íáñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ ³ñÛ³Ý Í³í³ÉÁ 

Ù»Í³ÝáõÙ ¿, µ»ñ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ëñïÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ëÇ Í³í³É³ÛÇÝ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛաÝ, 

ù³ÝÇ áñ ëñïÇ ³Û¹ Ï»ëÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ³íáñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í Í³í³Éáí ³ñÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ: ÆëÏ 

Í³í³É³ÛÇÝ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ëñïÇ Ï»ëÇ É³ÛÝ³óÙ³Ý: 



ØÇçÝ³Ë³ëñï³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ ¨ Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñÇ ³ÝáÙ³É í»ñ³¹³ñÓÁ ¹»åÇ ³ç Ý³Ë³ëÇñï 

Ï³Ù Ýñ³ Ù»ç ÙïÝáÕ ³ÝáÃÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ Ý³Ë³ëñï»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ³é³ç³ó³Í ßáõÝï»ñÁ, µ»ñáõÙ »Ý ³ç 

µ³ÅÇÝÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÙ³Ý Ï³Ù Í³í³É³ÛÇÝ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛաÝ: 

ØÇç÷áñáù³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ, µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ ³áñï³-Ãáù³ÛÇÝ å³ïáõÑ³ÝÁ µ»ñáõÙ 

»Ý Ó³Ë µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Í³í³É³ÛÇÝ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ É³ÛÝ³óÙ³Ý: ²Ûë ³ñ³ïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ñÛ³Ý áñáß³ÏÇ Í³í³ÉÇ Ñáëù ëñïÇ Ó³Ë Ï»ëÇó ¹»åÇ ³ç, áñï»ÕÇó ·ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Ãáù»ñ ¨ 

³ÛÝï»ÕÇó ³Û¹ ³ñÛ³Ý Ù»Í Í³í³ÉÁ í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñáí ¹»åÇ Ó³Ë ëÇñï, µ»ñáõÙ ¿ Ýñ³ 

µ³ÅÇÝÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÙ³Ý: 

´áÉáñ ßáõÝï³ÛÇÝ ³ñ³ïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³éÏ³ ¿ ³ñÛ³Ý Ù»Í Í³í³ÉÇ Ñáëù ¹»åÇ Ãáù»ñ, Å³Ù³Ý³ÏÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ µ»ñáõÙ ¿ Ãáù»ñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý, Ýñ³Ýó ëÏÉ»ñáïÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ ³ÝáÃÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ×ÝßÙ³Ý 

µ³ñÓñ³óÙ³Ùµ Ýñ³Ýó Ù»ç ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ Â¼-áõÙ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ¹Åí³ñ»óÝáõÙ ¿ ³ç ÷áñáùÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, µ»ñ»Éáí 

Ýñ³ ÑÇå»ñïñáýÇ³ÛÇ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ý Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ÉÇÝáõÙ  Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 

áñå»ë½Ç ³ñÛáõÝ ÙÕÇ Â¼-Ç ÙÇçáí ¹»åÇ Ãáù»ñ, ù³Ý ëáíáñ³µ³ñ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ãáù»ñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³Íí»É ³Ýí»ñ³¹³ñÓ åñáó»ëÇ (¾Û½»ÝÙ»Ý·»ñÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß), áñÝ ¿É ³Ûë 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅáõÙÁ Ï¹³ñÓÝÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝ (³ÝÝå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ): 

     ÆÝãå»±ë Ï³ñáÕ ¿ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ³ñï³Ñ³յïí»É »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï: 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³ñÛ³Ý ÙÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó ÙÛáõëÁ ³ÝóÝáÕ ³ñÛ³Ý Í³í³ÉÁ ÷áùñ ¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 

÷áùñ ã³÷»ñÇ ¹»ý»ÏïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñ»Ë³Ý ·³Ý·³ï Ï³ñáÕ ¿  ãáõÝ»Ý³É, µ³Ûó å»ïù ¿ ·ïÝíÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý 

ëñï³µ³ÝÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï, ù³ÝÇ áñ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ç Ñ³Ûï ·³É Í³í³É³ÛÇÝ 

Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, áñÝ ¿É å³ï×³é Ï¹³éÝ³ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý: 

Ì³í³Éáí Ù»Í ßáõÝï»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·³Ý·³ïÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï Ï·³Ý í³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ: ²Ûë 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ í³ï »Ý ³×áõÙ, ßáõï »Ý Ñá·ÝáõÙ, Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É Ñ¨áó, Ñ³Ïí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ Ñ³×³Ë³ÏÇ 

Ãáù³µáñµ»ñáí  ÑÇí³Ý¹³Ý³Éáõ: 

 

ØÆæöàðàø²ÚÆÜ ØÆæÜ²ä²îÆ ¸ºüºÎî (öØ¸) 

öØ¸-Á Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ê´²-Ý ¿: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ï»Õ³Ï³Ûí»É 

ÙÇçÝ³å³ïÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ïí³ÍáõÙ, Ã»° Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ, Ã»° ÙÏ³Ý³ÛÇÝ 

ÙÇçÝ³å³ïÇ ï³ñµ»ñ  Ù³ë»ñáõÙ: ²í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ³Ï ¹»ý»Ïï, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ` »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ 

(“ßí»ó³ñ³Ï³Ý å³ÝñÇ” ïÇåÇ):    

         öØ¸-Ç Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ·ÉË³íáñ³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ ¹»ý»ÏïÇ ã³÷»ñáí: Ø»Í 

¹»ý»ÏïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí  ÏáãíáõÙ »Ý áã é»ëïñÇÏïÇí, »ñµ ³ÝóùÇ ïñ³Ù³·ÇÍÁ 

³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿, áñ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ »ñÏáõ ÷áñáùÝ»ñáõÙ Ñ³í³ë³ñíáõÙ »Ý: àã é»ëïñÇÏïÇí öØ¸-áí »ñ»Ë³ÛÇ 

ÍÝáõÝ¹Çó Ñ»ïá áñáß Å³Ù³Ý³Ï ßáõÝïÁ ¹»é¨ë ÷áùñ ¿` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ñ»ïÍÝÝ¹Û³Ý í³Õ ßñç³ÝáõÙ 

å³Ñå³ÝíáÕ µ³ñÓñ Ãáù³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáÕáõÃÛ³Ùµ: ÎÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ãáù³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ 

¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏÝáõÙ ¿, Ù»Í³ÝáõÙ ¿  ³ñÛ³Ý Ó³ËÇó ³ç ßáõÝïÁ ¨ Ñ³×³Ë, ³ñ¹»Ý ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ³Ùëí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ, Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ: ÐÇí³Ý¹Ç  Ù»Ï ï³ñ»Ï³ÝÁ Éñ³Ý³Éáõó 

Ñ»ïá Ù»Í ¿ Ý³¨ Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  âµáõÅ³Í ³ñ³ïÇ ¹»åùáõÙ 

Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ¾Û½»ÝÙ»Ý·»ñÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß, »ñµ Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ñ»ï ³ñÛ³Ý Ó³ËÇó ³ç ÑáëùÁ ÷áùñ³ÝáõÙ ¿, í»ñ³ÝáõÙ (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ÝáõÛÝå»ë Ýí³½áõÙ, ÇëÏ Ñ»ïá 

¿Éª í»ñ³ÝáõÙ ¿  ßáõÝïÇ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ) ¨ í»ñç³å»ë ÷áËáõÙ ¿ Çñ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ` í»ñ³Íí»Éáí ³çÇó Ó³Ë 

ßáõÝïÇ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï ³Ý·³Ù Ï³ñáÕ ¿ ÝÏ³ïí»É  óÇ³Ýá½`  Ï³åáõÛï ïÇåÇ ³ñ³ïÝ»ñÇÝ µÝáñáß  µáÉáñ 

Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí: ²Ûë ³Ý¹³ñÓ»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñ³ïÇ  

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßïÏáõÙ: Ð³×³Ë ³ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÏñÍùÇ Ñ³ë³ÏáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë, »Ã» ³ñ³ïÁ 

ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅÙ³ÝÁ ã»ÝÃ³ñÏíáÕ  ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 

å³ïÏ»ñáí£  

öáùñ ïñ³Ù³·Íáí öØ¸-Ý»ñÁ ÑáëùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý  Ù»Í ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ, áñ  ÃáõÛÉ 

ã»Ý ï³ÉÇë Ó³Ë ÷áñáùÇ µ³ñÓñ ×ÝßáõÙÁ ÷áË³ÝóíÇ ³ç ÷áñáù, áõ ÏáãíáõÙ »Ý é»ëïñÇÏïÇí£ ¸ñ³Ýù,  

ëáíáñ³µ³ñ, ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ áõ Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ, ¨ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ ÇÝý»ÏóÇáÝ ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÇ ³é³ç³óÙ³Ý íï³Ý·áí£ 

è»ëïñÇÏïÇí öØ¸-Ý»ñÇ ÝÏ³ï»ÉÇ Ù³ëÁ  (Áëï ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ`30-50%-Á)  ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ 

ï³ñÇÝ»ñáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÷³ÏíáõÙ »Ý£ Ð»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ³ÝÝß³Ý ÷áùñ öØ¸-Ý»ñÇ 

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  í»ñ³óáõÙÁ µÅßÏ³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÇ ³éáõÙáí ³ñ¹³ñ³óí³Í ã¿£  



 è»ëïñÇÏïÇí öØ¸-Ý»ñÇÝ µÝáñáß ¿ ÏáåÇï å³ÝëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ ÏñÍáëÏñÇ Ó³Ë »½ñáí£ àã é»ëïñÇÏïÇí 

öØ¸-Ç ¹»åùáõÙ ëáíáñ³µ³ñ ÉëíáõÙ ¿ Ýí³½ ÏáåïáõÃÛ³Ý áõ ÷ãáÕ µÝáõÛÃÇ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µÝáñáß 

¿ Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù³ïÝ³ÝßáÕ »ñÏñáñ¹ ïáÝÇ ß»ßï³íáñáõÙÁ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ 

ÉëÙ³Ý Ï»ïáõÙ£ ØÇïñ³É ûÕáí ¹»åÇ Ó³Ë ÷áñáù ³ñÛ³Ý Ù»Í ÑáëùÁ Ï³ñáÕ ¿ ·³·³ÃáõÙ ¹Ç³ëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÇ 

³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³é ÉÇÝ»É£ 

ØÆæÜ²Ê²êðî²ÚÆÜ ØÆæÜ²ä²îÆ ¸ºüºÎî (ÜØ¸) 

ÜØ¸-Á Ï³ñáÕ ¿ ï»Õ³Ï³Ûí»É ÙÇçÝ³Ë³ëñï³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ëáõÙ: î³ñµ»ñáõÙ »Ý 

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³Ù Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÜØ¸ (ûí³É ÷áëÇÏÇ ßñç³ÝáõÙ), ³é³çÝ³ÛÇÝ ÜØ¸ (Ý³Ë³ëÇñï÷áñáù³ÛÇÝ 

÷³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ) ¨ »ñ³Ï³ÛÇÝ ÍáóÇ ¹»ý»Ïï (ëÇÝ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÙáõïùÇ ßñç³ÝáõÙ), áñÁ É³ïÇÝ»ñ»Ý 

ï»ñÙÇÝ³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÙ³ïÁ å³Ñå³Ý»Éáí »ñµ»ÙÝ  ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ ëÇÝáõë í»Ýá½áõë ïÇåÇ ÜØ¸:  

²Ù»Ýաï³ñ³Íí³Í ï»ë³ÏÁ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÜØ¸-Ý ¿: ²ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ µáÉáñ ê´²-»ñÇ 8-10%-Á ¨ ³é³í»É Ñ³×³Ë  

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ùáï: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÜØ¸-Ç Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ·ÉË³íáñ³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ ³ç ¨ Ó³Ë 

÷áñáùÝ»ñÇ Ó·áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ ß³ï ³í»ÉÇ Ýí³½ ¿ ³ÝóùÇ ã³÷»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ø³ÝÇ áñ 

Ó³Ë ÷áñáùÁ ³í»ÉÇ Ñ³ëï áõ §Ïáßï¦ ¿, ù³Ý ³çÁ ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿ Ó·íáõÙ, ³å³ ³ç 

÷áñáùÇ  ³ñÛáõÝ³É»óáõÙÁ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ»ßï ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ: ¸Ç³ëïáÉ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï Ó³Ë Ý³Ë³ëñïÇó 

³ñÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÁ ¹»ý»ÏïÇ ¨ ³ç Ý³Ë³ëñïÇ ÙÇçáí áõÕÕíáõÙ ¿ ¹»åÇ  Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ Ó·áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ç 

÷áñáù, áõ í»ñçÇÝë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ É³ÛÝ³ÝáõÙ ¿: ö³ëïáñ»Ý, ³ç ÷áñáùÁ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝíáõÙ ¿ 

Í³í³Éáí, µ³Ûó áã ×ÝßáõÙáí áõ, Ñ»ï¨³µ³ñ, ³Ûë ³ñ³ïÇÝ Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ 

µÝáñáß ã¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, »ñµ»ÙÝ Ó³ËÇó ³ç ßáõÝïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ  Ãáù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 

·»ñ³ñÛáõÝ³É»óáõÙÁ í³Õ ï³ñÇùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É Ñ³×³Ë³ÏÇ ßÝã³Ï³Ý  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ:  

²áõëÏáõÉï³ïÇí å³ïÏ»ñÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ïáÝÇ áõÅ»Õ³óáõÙáí, »ñÏñáñ¹ ïáÝÇ Ï³ÛáõÝ »ñÏ³ïáõÙáí 

Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÉëÙ³Ý Ï»ïáõÙ ¨ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ýáõÝÏóÇáÝ³ÉÇÝ ÝÙ³ÝíáÕ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏáí: ì»ñçÇÝÇë 

å³ï×³é ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ É³ÛÝ³ó³Í ³ç ÷áñáùÇ áõ ÝáñÙ³É ã³÷»ñÇ Ãáù³ÛÇÝ ûÕÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ 

³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý §Ãáù³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙÁ¦:    

Üáñ³ÍÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ »ñÏáõ ÷áñáùÝ»ñÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ áõ, Ñ»ï¨³µ³ñ, Ó·áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ »Ý, ÇÝãÇ 

å³ï×³éáí  í»ñÁ Ýßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ó³ËÇó ³ç ßáõÝïÁ ¨ ³ç 

÷áñáùÇ É³ÛÝ³óáõÙÁ  ¹»é¨ë ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ã»Ý: 

Ð»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³ñ³ïÇ ¹³ë³Ï³Ý µáõÅáõÙÝ ¿ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßïÏáõÙÁ, áñÁ í³Õ ï³ñÇùáõÙ 

Ñ³½í³¹»å ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ£ ²Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í Ùáï»óáõÙÁ ³ñ³ïÇ ßïÏáõÙÝ ¿ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ£ 

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ëï³ó»É  µáõÅÙ³Ý ³Éï»ñÝ³ïÇí Ùáï»óáõÙÁª Ý»ñ³ÝáÃ³ÛÇÝ 

ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ  ÙÇçáóÝ»ñáí, »ñµ ³ñ³ïÁ í»ñ³óíáõÙ ¿ ëñïÇ Ï³ï»Ã»ñÇ½³óÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ Ñ³ïáõÏ  ë³ñù»ñÇ 

û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ 

´ÅßÏ³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏáñ»Ý ³ÝÝß³Ý ÜØ¸-Ç ¨/Ï³Ù µ³ó (³ÛëÇÝùÝª ·áñÍáÕ) ûí³É 

³ÝóùÇ  í»ñ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ íÇ×³Ñ³ñáõÛó ¿: Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõóáõÙ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿ Ñ³Ù³ñ»É  

Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏáñ»Ý §³Ýíï³Ý·¦ ¹»ý»ÏïÇ í»ñ³óáõÙÁ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ Ùáïª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å³ñ³¹áùë³É 

¿ÙµáÉÇ³ÛÇ íï³Ý·Á ÑÕÇáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ »Ý Ïáõï³Ïí»É Ý³¨ ÜØ¸-Ç áõ  

ÙÇ·ñ»ÝÇ ÙÇç¨ Ï³åÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É£ 

êÇÝáõë í»Ýá½áõë ïÇåÇ ÜØ¸-Á (»ñ³Ï³ÛÇÝ ÍáóÇ ¹»ý»Ïï) ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: ²Ûë ³ñ³ïÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÜØ¸-ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ¹»ý»ÏïÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ×ß·ñÇï 

³ËïáñáßáõÙÁ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿, Ñ³ïÏ³å»ë µáõÅáõÙÁ åÉ³Ý³íáñ»Éáõ ï»ë³Ï»ïÇó: ºÃ» »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ 

ÜØ¸-Á Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µáõÅíáõÙ ¿ Ã»° ³ñ¹»Ý ¹³ë³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹áí,  Ã»° 

Ï³ï»Ã»ñÇ½³óÇ³ÛÇ` ³Ûëå»ë ÏáãíáÕ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ ëñï³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ñ³ïáõÏ ë³ñù»ñÇ (device) 

û·ÝáõÃÛ³Ùµ, ³å³ »ñ³Ï³ÛÇÝ ÍáóÇ ¹»ý»ÏïÁ í»ñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: ´³óÇ ³Û¹, 

³Ûë ³ñ³ïÝ»ñÇ áñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý  

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: îáåÇÏ³ÛÇ ëïáõÛ· ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ û·ï³í»ï ¿ ³Ý·³Ù íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ¹³ßïÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý 

Ñ³ñóáõÙ:  ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, 

áñ »ñ³Ï³ÛÇÝ ÍáóÇ ¹»ý»ÏïÁ Ñ³×³Ë ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ ¨ë Ù»Ï ³ñ³ïáí` Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ ³ÝáÙ³É 

¹ñ»Ý³Åáí, »ñµ Ãáù³ÛÇÝ »ñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ (ëáíáñ³µ³ñ ³ç í»ñÇÝ »ñ³ÏÁ) ÙÇ³ÝáõÙ ¿ áã Ã» Ó³Ë Ý³Ë³ëñïÇÝ, 

³ÛÉ ÙÇ³Ý³Éáí í»ñÇÝ ëÇÝ»ñ³ÏÇÝ` ¹ñ»Ý³íáñáõÙ ¿ ³ç Ý³Ë³ëÇñïÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ Ù»Í 

Í³í³ÉÇ  íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ: 

²Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ¨ Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ÜØ¸ -Á: ²Ûë 

³ñ³ïÇÝ, áñÁ Ý³¨ ÏáãíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇ Ý³Ë³ëÇñï-÷áñáù³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ (partial atrioventricular canal), 

Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ ï»ë³Ï»ïÇó Ù»Í³å»ë Ý»ñ³½¹áõÙ ¿  Éñ³óáõóÇã µ³Õ³¹ñÇãÁ` 

ÑÛáõëí³ÍùÇ ¹»ý»ÏïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ÙÇïñ³É ÷³Ï³ÝÇ ³ÝÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ (×»Õùí³ÍùÁ), ÇÝãÁ µ»ñáõÙ 



¿ ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ÙÇïñ³É ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý: ²Ûë ³ñ³ïÁ,  ÇÝãå»ë ¨ ëÇÝáõë 

í»Ýá½áõë ïÇåÇ ÜØ¸-Á, µáõÅíáõÙ ¿ µ³ó³é³å»ë íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí:  

 

´²ò ¼²ðÎºð²Î²ÚÆÜ Ìàð²Ü (´¼Ì) 

 

¼³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ (Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ñ Ïáã»É ´áï³ÉÛ³Ý Íáñ³Ý) ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¹»ñ áõÝÇ 

Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ, áñÇ ßÝáñÑÇí  åïÕÇ ³ç ÷áñáùáí Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï  ÙÕí³Í ³ñÛ³Ý 90%-Á 

ßñç³Ýó»Éáí Ãáù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ áõÕÕíáõÙ ¿ í³Ûñէç ³áñï³£ ÌÝí»Éáõó Ñ»ïá ÝáñÙ³ÛáõÙ Ãáù»ñÇ 

ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ¨ Ãáù³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ ÷³ÏíáõÙ ¿, ¨ ³ç 

÷áñáùÇó ÙÕíáÕ ³ñÛáõÝÁ áõÕÕíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ãáù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ£ ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ÍÝÝ¹Çó Ñ»ïá Íáñ³ÝÁ 

µ³ó ¿ ÙÝáõÙ, Ýñ³ ÙÇçáí ³ñÛ³Ý Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ñáëù ¿ ³é³ç³ÝáõÙª ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ×ÝßáõÙ áõÝ»óáÕ 

³áñï³ÛÇó ¹»åÇ ó³Íñ ×ÝßáõÙ Ñ³ëï³ï³Í Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï£ ø³ÝÇ áñ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ³Û¹åÇëÇ 

÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ÑåÝíáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ëñï³ÛÇÝ óÇÏÉÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³å³  “Ó³ËÇó ³ç” Ñáëù ¿ 

Ñ³ëï³ïíáõÙ ÇÝãå»ë ëÇëïáÉ³ÛáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹Ç³ëïáÉ³ÛáõÙ: Ì³í³Éáí ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝíáõÙ »Ý Ãáù³ÛÇÝ 

³ÝáÃÝ»ñÁ, Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñïÝ áõ ÷áñáùÁ, ¨ ³áñï³Ýª ÙÇÝã¨ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ:  

Æ½áÉ³óí³Í ´¼Ì-Ç ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ հ»ëï³óÇáÝ ¨ Ñ»ïÍÝÝ¹Û³Ý 

ï³ñÇùÝ»ñÁ, Íáñ³ÝÇ ã³÷»ñÁ ¨ ³ñÛ³Ý Ù»Í áõ ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ëï³ïí³Í 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: ¸³ë³Ï³Ý ýÇ½ÇÏ³É Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý. áõÅ»Õ³ó³Í ëñï³ÛÇÝ ÑñáóÁ, ³ñ³· åáõÉëÁ, »ññáñ¹ ïáÝÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý “Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý” (ëÇëïáÉá¹Ç³ëïáÉÇÏ) ³ÕÙáõÏÁ, áñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÉëÙ³Ý 

ßñç³ÝÁ ÏñÍáëÏñÇ í»ñÇÝ Ó³Ë »½ñÝ ¿: ÆÝãù³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ßáõÝïÁ, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇã »Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ: 

ÎñÍùÇ ï³ñÇùÇ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇó ëÏë³Í ´¼Ì-Á ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÷³ÏáõÙÁ ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿ ¨ 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó (ÇÝý»ÏóÇáÝ ¿Ý¹áÏ³ñ¹Çï, Ï³Ù Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ïª Ãáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙ) 

Ëáõë³µ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí  ³ÛÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ í»ñ³óÝ»Éáõ  Ï³ñÇù ¿ ÉÇÝáõÙ: ´áõÅÙ³Ý ¹³ë³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Íáñ³ÝÇ 

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ï³åáõÙÝ ¿: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ëï³ó»É ´¼Ì-Ç ÷³ÏáõÙÁ Ý»ñ³ÝáÃ³ÛÇÝ 

ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ  ÙÇçáóÝ»ñáí: ì»ñçÇÝë »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ï³Ã»ï»ñÇ½³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí Ñ³ïáõÏ ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 

Íáñ³ÝÇ ³é³ÝóùáõÙ (ûñ.ª Amplatzer Duct Occluder,  Ï³Ù Embolization Coil): 

Ø»Í »Ý ´¼Ì-áí ËáñÁ ³ÝÑ³ë Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ  ³ñ³ïÁ ëáíáñ³Ï³ÝÇó 

µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù Ñ³×³Ë ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ÇëÏ ÏÉÇÝÇÏ³Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ã³÷³½³Ýó Í³Ýñª ÇÝï»ÝëÇí Ã»ñ³åÇ³ÛÇ 

å³ÛÙ³ÝáõÙ ãÑëÏíáÕ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ áõ ßÝã³Ï³Ý ¹Çëïñ»ëáí, ¨ ¹»é¨ë í³Õ Ý»áÝ³ï³É ßñç³ÝáõÙ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ ³ñ³ïÇ ßï³å í»ñ³óáõÙÁ: ²Û¹ ¹»åù»ñáõÙ ÙÇÝã¨ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ»ÉÁ 

å»ïù ¿ ÷áñÓ»É ÷³Ï»É ´¼Ì-Á ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ÇÝ¹áÙ»ï³óÇÝÇ Ï³Ù Çµáõåñáý»ÝÇ Ý/» 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³ÛïÝÇ Ñ³Ï³åñáëï³·É³Ý¹ÇÝ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Íáñ³ÝÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ 

áõ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí ÷³Ïí»ÉáõÝ: Îáõï³Ïí³Í ÷³ëï»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ³ñ³ïÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É µ³ñÓñ ¿ ³ÝÑ³ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¨ 

ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ûñ»ñÇÝ: 

 

 

²ðÚ²Ü ÐàêøÀ ÊàâÀÜ¸àîàÔ ²ð²îÜºð Î²Ø êîºÜà¼Üºð 

 

êï»Ýá½Ý»ñÁ ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÑáõÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í Ý»Õ³óáõÙÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³ñ·»Éù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 

³ñÛ³Ý ³½³ï ÑáëùÇÝ: ²ñ·»ÉùÇó ³é³ç ·ïÝíáÕ ËáéáãÁ ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í áõÅáí ÏÍÏí»É, áñå»ë½Ç 

Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÇ ëï»ÕÍí³Í ³ñ·»ÉùÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³Û¹ ËáéáãáõÙ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý ×ÝßáõÙÁ, ¨ ³ñ³·³ÝáõÙ ¿ 

Ý»Õ³ó³Í Ù³ëáí ³ñÛ³Ý ÑáëùÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ: ºñÏ³ñ³ï¨ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï»ÉÇë 

³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËáéáãÇ å³ï»ñÇ Ñ³ëï³óáõÙ /ÑÇå»ñïñáýÇ³/: ²Ûë Ù»Ë³Ýõ½ÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí 

³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÏáÙå»Ýë³óÙ³Ý Ù»ç: Þ³ñáõÝ³ÏíáÕ ·»ñ³×Ç Ñ»ï¨³Ýùáí í³ï³ÝáõÙ ¿ 

ëñïÇ å³ïÇ ëÝáõóáõÙÁ, áñÁ Ç í»ñçá µ»ñáõÙ ¿ ÏÍÏáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ï³óÙ³Ý ¨ ÏáÙåñ»ë³ïáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 

ÑÛáõÍÙ³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËáéáãÇ É³ÛÝ³óáõÙ ¨ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 

³ÛÉ Ýß³ÝÝ»ñ:êï»Ýá½áí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ÏáÙå»Ýë³óÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ áãÝãáí ã»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ³éáÕç Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó: 

êï»Ýá½Ý»ñÇÝ µÝáñáß ¿ ¹áÕáóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ßáß³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ: 

 ÈÇÝáõÙ »Ý Ý»ñëñï³ÛÇÝ ¨ ³ñï³ëñï³ÛÇÝ ëï»Ýá½Ý»ñ: Ü»ñëñï³ÛÇÝ ëï»Ýá½Ý»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ÉÇÝáõÙ »Ý 

÷³Ï³Ý³ÛÇÝ, í»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ¨ »ÝÃ³÷³Ï³Ý³ÛÇÝ: ²ñï³ëñï³ÛÇÝ ëï»Ýá½ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³áñï³ÛÇ 

Ïá³ñÏï³óÇ³Ý, ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ³áñï³É ³Õ»ÕÁ ¨ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ å»ñÇý»ñÇÏ ëï»Ýá½Ý»ñÁ: 

 

 

    ²àðî²ÚÆ ´Ü²ÌÆÜ ÜºÔ²òàÆØ                             

             



  ²áñï³ÛÇ Ý»Õ³óáõÙÁ (ëï»Ýá½)  Ï³½ÙáõÙ ¿ µáÉáñ ëñïÇ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñÇ 3-6%-Á:  ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É »ñ»ù 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙª »ÝÃ³÷³Ï³Ý³ÛÇÝ, ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ áõ í»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ·»ñ³½³Ýó³å»ë 

ïÕ³Ý»ñÇ Ùáï (4:1 Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ):  

Ü»Õ³óáõÙÁ ³ñ·»Éù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ñÛáõÝÁ Ó³Ë ÷áñáùÇó ³áñï³ ÙÕ»ÉáõÝ: ØÕíáÕ ³ñÛ³Ý ù³Ý³ÏÁ ¨ 

³áñï³ÛáõÙ ×ÝßáõÙÁ ÝáñÙ³É Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ó³Ë ÷áñáùÁ ëïÇåí³Í ¿ áõÅ»Õ³óÝ»É ÏÍÏáõÙÁ 

¨ ·»ñ×ÝßáõÙ ëï»ÕÍ»É: ÖÝßáõÙáí (ÝáõÛÝÝ ¿ª ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ùµ) ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ÏÍÏáõÙÁ áõÅ»Õ³óÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ ÙÏ³ÝÇ ·»ñ³×Ý ¿, áñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ó³Ë ÷áñáùÇ å³ï»ñÇ 

Ñ³ëï³óáõÙáí: ²áñï³ÛÇ ¨ Ó³Ë ÷áñáùÇ ÙÇç¨ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ (·ñ³¹Ç»Ýï): 

ì»ñçÇÝÇë ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ý»Õ³óÙ³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝÁ: Àëï ëï»Ýá½Ç ·ñ³¹Ç»ÝïÇ 

ï³ñµ»ñáõÙ »Ý ³áñï³É Ý»Õ³óÙ³Ý Ã»Ã¨ (³é³í»É³·áõÛÝ ·ñ³¹Ç»ÝïÁ  ÷áùñ ¿ 30-40 ÙÙ ëë.), ÙÇçÇÝ (·ñ³¹Ç»ÝïÁ 

Ï³½ÙáõÙ ¿ 50-70 ÙÙ ë.ë.) ¨ Í³Ýñ (·ñ³¹Ç»ÝïÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 70 ÙÙ ëÝ¹.ë.) Ó¨»ñÁ: 

²áñï³É Ý»Õ³óáõÙáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ µÝáñáß ¿ ÏáåÇï ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏ ëñïÇ ÑÇÙùÇ ßñç³ÝáõÙ, ¨ Ï³ñáÕ ¿ 

ßáß³÷í»É  ëÇëïáÉÇÏ ¹áÕáó: ö³Ï³Ý³ÛÇÝ ¨ í»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ëï»Ýá½Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ µÝáñáß ¿ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÇ 

³é³ç³óáõÙÁ ¹»é¨ë Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ£ Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýó, ëïáñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙÁ, 

ëáíáñ³µ³ñ, ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÝ»ñáõÙ£  

 ¾ê¶-áí Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý Ó³Ë ÷áñáùÇ ·»ñ³×Ç Ýß³ÝÝ»ñ, é»åáÉյ³ñÇ½³óÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: ¾Ëáê¶-Á 

ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É Ó³Ë ÷áñáùÇ ·»ñ³×Á, áñáß»É Ý»Õ³óÙ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ Çñ 

³éÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí,  ·ñ³¹Ç»ÝïÁ Ý»Õ³óÙ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ, ÷³Ï³ÝÇ ÷»ÕÏ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ûÕÇ 

ïñ³Ù³·ÇÍÁ:  

²áñï³ÛÇ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ (²öÜ) 

²öÜ-Á ³áñï³ÛÇ µÝ³ÍÇÝ Ý»Õ³óÙ³Ý ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ó¨Ý ¿:  

ÜáñÙ³ÛáõÙ ³áñï³ÛÇ ÷³Ï³ÝÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 3 ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ ÷»ÕÏ»ñÇó: Ð³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ý»Õ³óáõÙ ³é³ç³óÝáÕ 

÷³Ï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É  ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñÁ.  

 ØÇ³÷»ÕÏ ³áñï³É ÷³Ï³Ýªª  ¿ùëó»ÝïñÇÏ ¨ áã ÉÇ³ñÅ»ù µ³óí³Íùáí 

 ºñÏ÷»ÕÏ ÷³Ï³Ý - ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í  ëñïÇ µÝ³ÍÇÝ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý ¿ (Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ åáåáõÉ³óÇ³ÛÇ 1-

2% -Ç Ùáï), áñÁ  Ñ³×³Ë ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ÷³Ï³ÝÇ µ³óí³ÍùÇ Ý»Õ³óáõÙáí       

 ºé³÷»ÕÏ ÷³Ï³Ý, áñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³óí³ÍùÁ Ý»Õ³ó³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ÏáÙÇëëáõñ³Ý»ñÇ ë»ñï³×Ù³Ý 

Ñ»ï¨³Ýùáí 

 ö³Ï³ÝÇ ÷áùñ ûÕ  - ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ûÕÇ ÑÇåáåÉ³½Ç³ÛÇ ¨ ³Ûë ¹»åùáõÙ ÷»ÕÏ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Ý·³Ù ÝáñÙ³É 

ÉÇÝ»É: 

²áñï³É ëï»Ýá½Ç Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ³×³Ë ÉÇÝáõÙ ¿ Ý³¨ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³í»ÉÇ 

í³ï³óÝ»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÁ: 

Àëï ³áñï³É ÷³Ï³ÝÇ µ³óí³ÍùÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ ï³ñµ»ñáõÙ »Ý ³áñï³É Ý»Õ³óÙ³Ý Ã»Ã¨  (1,2 ëÙ
2
-Á ·»ñ³½³ÝóáÕ), 

ã³÷³íáñ  (0,5 - 1 ëÙ
2
 ) ¨  Í³Ýñ  (0,5 ëÙ

2
-Çó ÷áùñ) Ó¨»ñÁ: 

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ íñ³ ³½¹áõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ ï³ñÇùÁ  ¨ ëï»Ýá½Ç ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝÁ: Â»Ã¨ ¨ ÙÇçÇÝ 

³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ùµ  Ý»Õ³óáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³é³Ýó ·³Ý·³ïÝ»ñÇ: Ì³Ûñ³Ñ»Õ (ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý) 

Ý»Õ³óáõÙÁ Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ ¨ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ 

µ³ñÓñ Ù³Ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ: ²í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùáõÙ Í³Ýñ ëï»Ýá½Á »ñµ»ÙÝ Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝÃ³Ý³É 

³é³Ýó áñ¨¿ ³Ëï³ÝÇßÇ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³áñï³ÛÇ Í³Ýñ ëï»Ýá½Ç Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ  ³ñ³· ³é³ç³óáÕ 

Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ñ¨áóÁ, Ñ»ÕÓáõÏÁ ¨ ëÇÝÏáå»Ýª áõß³·Ý³ցáõÃÛ³Ý ¿åÇ½á¹Ý»ñÁ: ØÇáÏ³ñ¹Ç ËÇëï 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·»ñ³×Ç Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³í»É³å»ë ïáõÅáõÙ ¿ ÷áñáùÇ ¹Ç³ëïáÉÇÏ ýáõÝÏóÇ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

³é³ç³ÝáõÙ »Ý ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÑÇåûùëÇ³ÛÇ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ: Ð³ÛïÝÇ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ù³ÑáõÃÛáõÝÁ: 

²ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ µáÉáñ ¹»åù»ñÇ 1 - 2% -áõÙ, ëáíáñ³µ³ñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý É³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ¨ 

¹ñ³ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Ç Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ ëÇÝÏáå»ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³Ý³ÙÝ»½áõÙ: 

 ´áõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ ¿: ²é³ç³ñÏíáÕ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇëÝ »Ý` 

ÏáÙÇëáõñáïáÙÇ³, ÷³Ï³ÝÇ ¨/Ï³Ù ûÕÇ åÉ³ëïÇÏ³, åñáï»½³íáñáõÙ և èáëÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ:  

èáëÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³ÝË³÷³Ý ³áñï³ÛÇ ÷³Ï³Ý áõÝ»Ý³ÉÁ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ 

Ã»Ã¨ ³Ëï³Ñ³ñáõÙáí  Ãáù³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï: ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ¿, 

»ñµ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÷³Ï³ÝÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ³áñï³ÛÇ ÷³Ï³ÝÇ ¹ÇñùáõÙ, ÇëÏ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ³áñï³É 

÷³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßïÏáõÙÇó Ñ»ïá ÷áË³¹ñíáõÙ ¿ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÷³Ï³ÝÇ ï»ÕáõÙ 

(íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ Ãáù³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÁ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ûï³ñ µÇáåñáï»½áí): ²Ûë 

íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ³áñï³ÛÇ ³ñ³ïÇ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý ³Ù»Ý³Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó »Õ³Ý³ÏÝ ¿, Ñ³ïÏ³å»ë 

Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ: Ð³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ï»Õ³÷áËí³Í ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ »ñ»Ë³ÛÇ ³×Ç Ñ»ï ÝáõÛÝå»ë ³×áõÙ »Ý£ 

²Û¹ ÷³ëïÁ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿, áñáíÑ»ï¨ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÷³Ï³Ý ï»Õ³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ ³×Ç Ñ»ï 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÛÝ ÷áË³ñÇÝ»É ³í»ÉÇ Ù»Í ã³÷»ñÇ ÷³Ï³Ýáí, ³ÛëÇÝùÝ í»ñ³íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý£ ØÛáõë Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÷³Ï³Ý ï»Õ³¹ñ»Éáõ 

ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ, »ñ»Ë³Ý Ñ³Ï³Ù³Ï³ñ¹Çã ¹»Õáñ³Ûù û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï³ñÇù ãÇ áõÝ»ÝáõÙ: Æ Éñ³óáõÙÝ ³Û¹ ³Ù»ÝÇÝ 



·áõÙ³ñíáõÙ ¿ Ý³¨ í³Õ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ÷áùñ ã³÷»ñÇ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÷³Ï³ÝÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ßáõÏ³ÛáõÙ: 

´³óÇ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó, »ñµ»ÙÝ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³áñï³ÛÇ ÷³Ï³ÝÇ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ ¹ÇÉ³ï³óÇ³Ý, áñÁ 

óáõóí³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ “Ù³ùáõñ” ëï»Ýá½Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ, »ñµ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ¨ ³ÛÝ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÙÇç³ÝÏÛ³É ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÷áñÓ³ñÏíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÷³Ï³ÝÇ 

ï»Õ³¹ñáõÙÁ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ Ï³Ã»ï»ñÇ½³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí: 

²áñï³ÛÇ »ÝÃ³÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ  

Ð³ÛïÝÇ են ³áñï³ÛÇ »ÝÃ³÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ ³é³ç³óÝáÕ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñª ëáõµ³áñï³É 

ï³ñ³ÍáõÝ Ý»Õ³óáõÙáí ÑÇå»ñïñáýÇÏ Ï³ñ¹ÇáÙÇáå³ÃÇ³Ý (Ý»Õ³óáõÙÁ Ñ»ï¨³Ýù ¿ ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ 

ÙÇçÝ³å³ïÇ ·»ñ³×Ç) ¨ ³áñï³ÛÇ »ÝÃ³÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ¹ÇëÏñ»ï ëï»Ýá½Áª Ó³Ë ÷áñáùÇ ³ñï³ÑáëùÇ ßñç³ÝáõÙ 

ýÇµñá½ Ï³Ù ýÇµñáÙÏ³Ý³ÛÇÝ »ÉáõÝÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ì»ñçÇÝë ¹³ëíáõÙ ¿ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñÇ 

ß³ñùÇÝ: ²Û¹ ³ñ³ïÁ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý.  

³)ï³ñÇùÇ Ñ»ï ëï»Ýá½Ç ³ñ³· Ëáñ³óáõÙÁ, 

µ)³áñï³É ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý µ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 

·)ýÇµñáÙÏ³Ý³ÛÇÝ »ÉáõÝÇ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí  Ñ»é³óáõÙÇó (µáõÅÙ³Ý ÙÇ³Ï »Õ³Ý³ÏÝ ¿) Ñ»ïá 

í»ñçÇÝÇë ÏñÏÝ³ÏÇ ³×Ç Ñ³ñ³µ»ñáñ»Ý µ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  

²áñï³ÛÇ í»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ  

Ð³ñ³µ»ñáñ»Ý Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ£ Ü»Õ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ å³ï×³éÝ»ñÝ »Ý  í»ñ»É ³áñï³ÛÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý 

Ù³ëÇ ÑÇåáåÉ³ëïÇÏ Ý»Õ³óáõÙÁ Ï³Ù ýÇµñá½³ÛÇÝ Ù»Ùµñ³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ£ ²Ûë ³ñ³ïÁ Ñ³×³Ë ½áõ·áñ¹íáõÙ 

¿ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ Ý»½³óáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µÝ³ÍÇÝ ³ÛÉ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù 

»Ý ìÇÉÛ³ÙëÇ ¨ ÜáõáõÝ³ÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ, µÝ³ÍÇÝ Ï³ñÙñ³ËïÁ£ ´áõÅÙ³Ý ÙÇ³Ï »Õ³Ý³ÏÁ 

íÇñ³Ñ³ï³Ï³ÝÝ ¿£ 

²áñï³յÇ ëï»Ýá½áí »ñ»Ë³Ý»ñÁ áõÝ»Ý  ÇÝý»ÏóÇáÝ ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÇ ³é³ç³óÙ³Ý íï³Ý·,  áõëïÇ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙÁ:   

 

 ²àðî²ÚÆ Îà²ðÎî²òÆ² (²Î) 

 

 ²Î-Á Ï³½ÙáõÙ ¾ ê´² µáÉáñ ¹»åù»ñÇ 7-8%-Á, ¨ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ïÕ³Ý»ñÇ Ùáï (3£1 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ): Æñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³áñï³ÛÇ µÝ³ÍÇÝ Ý»Õ³óáõÙ, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿  

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ (µáï³ÉÛ³Ý) Íáñ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ: Î³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ý»Õ³óáõÙ Ï³Ù, ³í»ÉÇ 

Ñ³½í³¹»åª ³áñï³ÛÇ Ñ³ïí³ÍÇ ï³ñ³ÍáõÝ ÑÇåáåÉ³½Ç³:  

²ñ³ïÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ í»ñ»É ³áñï³ÛáõÙ, ³áñï³ÛÇ ³Õ»ÕáõÙ áõ í»ñÇÝ Ù³ë»ñÁ ëÝáÕ Ýñ³ ×ÛáõÕ»ñáõÙ 

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ µ³ñÓñ ¿, ÇëÏ Ý»Õ³óáõÙÇó ëïáñ¨ ·ïÝíáÕ í³Ûñ»ç ³áñï³ÛáõÙª ó³Íñ£ 

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ,  í³Ûñէç ³áñï³ÛÇó ³ñÛáõÝ ëï³óáÕ ûñ·³ÝÝ»ñÇ å»ñýáõ½Ç³Ý ïáõÅáõÙ ¿£  ÖÝßáõÙáí 

·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝáõÙ Ó³Ë ÷áñáùÇ  ·»ñ³× ¿ ½³ñ·³ÝáõÙ:  

Àëï ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñµ»ñ»É ²Î-Ç »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ï£  

Ì³Ýñ ²Î-Á Ï³ñáÕ ¿ ¹»é¨ë Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝ»É£ 

Ì³Ûñ³Ñ»Õ ²Î-Ç å³ÛÙ³ÝáõÙ ³ñÛ³Ý ÑáëùÁ í³Ûñէç ³áñï³ÛáõÙ ³å³ÑáííáõÙ ¿ µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÇ 

ÙÇçáí (³çÇó Ó³Ë ßáõÝï), ¨ ³ñ³ïÁ, ÷³ëïáñ»Ý, ¹áõÏïáõë-Ï³ËÛ³É ¿£ ²Ûë ¹»åù»ñáõÙ µÝáñáß ¿ íÇ×³ÏÇ ÏïñáõÏ 

í³ï³óáõÙÁ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÇ ÷³Ïí»ÉáõÝ Ñ»ï£ ²ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ¹»ùáñ³Ûù³ÛÇÝ ¨ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 

µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ ãóáõó³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ µ³ñÓñ ¿ ³Û¹åÇëÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³Ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ£ 

 ÎñÍùÇ ï³ñÇùÇó Ñ»ïá, ¨ ³Ý·³Ù ÙÇÝã¨ ¹»é³Ñ³ëáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éÛ³É Î²-Ý ëáíáñ³µ³ñ ÝÏ³ï»ÉÇ  ·³Ý·³ïÝ»ñ 

ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ£ î³ñÇùÇ Ñ»ï ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ÏáÉÉ³ï»ñ³É ³ÝáÃÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹»ñ Ë³Õ³É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý    

³ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ ÁÝÃ³óùÇ Ñ³Ù³ñ£ Ð³×³Ë ³ñ³ïÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ£  

    ²áñï³ÛÇ Ïá³ñÏï³óÇ³ÛÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇí Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý. 

- ³½¹ñ³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ íñ³ åáõÉëÇ ó³Íñ É»óáõÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ  

- í»ñÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ µ³ñÓñ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙ  ¨ ó³Íñª  ëïáñÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇÝ 

- ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏ ¨ ¹áÕáó ÏñÍáëÏñÇ Ó³Ë »½ñáõÙ ¨ ÙÇçÃÇ³Ï³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ 

   ¾ê¶-áí  Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ó³Ë ÷áñáùÇ (ÏñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï` »ñÏáõ ÷áñáùÝ»ñÇ) ÑÇå»ñïñáýÇ³ÛÇ 

Ýß³ÝÝ»ñ: è»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ï³ñáÕ »Ý  Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É Ï³ñ¹ÇáÙ»·³ÉÇ³, Ïáßï å³ïÏ»ñáí ëï³Ý³É “3”-Ç 

Ýß³ÝÁ, ¨ Ù»Í ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáïª ÏáÉÉ³ï»ñ³É ³ÝáÃÝ»ñÇ ×ÝßÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ  ÏáÕ»ñÇ 

ëÕáó³Ó¨ ù³éÃí³ÍùÝ»ñáí å³ïÏ»ñÁ: ¾Ëá-ê¶-Á ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É Ý»Õ³óÙ³Ý ï»ÕÁ, ÷áñáùÝ»ñÇ 

ÑÇå»ñïñáýÇ³Ý, ¨ ã³÷»É Ïá³ñÏï³óÇ³ÛÇ ï»ùáõÙ ³é³ç³ó³Í ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ·ñ³¹Ç»ÝïÁ: ºñµ»ÙÝ Ï³ñÇù ¿ ÉÇÝáõÙ 

Ï³ï³ñ»É Ý»ñëñï³ÛÝ Ï³Ù Ù³·ÝÇë³-é»½áÝ³Ýë³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

   ´³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³×³Ë, Ñ³ïÏ³å»ëª ÏñÍùÇ ï³ñÇùÇ ²Î-Á Ñ³Ù³Ïóí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ³ÛÉ ê´²-Ý»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù 

»Ý ´¼Ì-Á,öØ¸-Á, ³áñï³ÛÇ ëï»Ýá½Á: ²Ù»ÝÇó Ñ³×³Ë ½áõ·áñ¹áõÙÁ ³áñï³ÛÇ »ñÏ÷»ÕÏ ÷³Ï³ÝÝ ¿: Ø»Í 

ï³ñÇùáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ³ËïáñáßíáõÙ ¿ Ç½áÉ³óí³Í ²Î: 



   ´³óÇ í»ñÁÝßí³Í ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó áõ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñï»Ý½Ç³ÛÇó ²Î-Ç ÑÝ³ñ³íáñ 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ÇÝý»ÏóÇáÝ ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÁ, ³áñï³ÛÇ ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý ¨ å³ïռí³ÍùÁ, ·ÉËáõÕ»ղÇ ³ñÛ³Ý 

½»ÕáõÙÁ: 

   Î²-Ç µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ ¿:  

  Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É é»Ïá³ñÏï³óÇ³£ Ð³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ³í»ÉÇ µÝáñáß ¿ í³Õ 

ï³ñÇùáõÙ íÇñ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ: è»Ïá³ñÏï³óÇ³ÛÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ óáõóí³Í ¿ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ 

ëñï³µ³Ý³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁª  µ³ÉáÝ³ÛÇÝ ¹ÇÉ³ï³óÇ³Ý: 

Âàø²ÚÆÜ ¼²ðÎºð²ÎÆ ÜºÔ²òàôØ (Â¼Ü) 

 î³ñµ»ñáõÙ »Ý Ù»Ïáõë³óí³Í Â¼Ü-Ç  ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ, »ÝÃ³- Ï³Ù ëïáñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ¨ í»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ 

ն»Õ³óáõÙÝ»ñáí ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ²Û¹ ³ñ³ïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³óáÕ Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏÉÇÝÇÏ³Ý ß³ï ã»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ÙÇÙÛ³ÝóÇó, ¨ ÙÇ³ÛÝ ¾Ëá-ëñï³·ñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù 

Ý»ñëñï³ÛÇÝ ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³Ûáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ï³ñµ»ñ³Ï»É ³éÏ³ ëï»Ýá½Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:   

 ö³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ   

Æ½áÉ³óí³Í Â¼Ü-Ç ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ï»ë³ÏÝ ¿ ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ µáÉáñ ê´²-Ý»ñÇ  8 -10%-Á: êï»ÝáïÇÏ 

÷³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ÏáÙÇëáõñ³É ÏåáõÙÝ»ñ, ÉÇÝ»É ¹ÇëåÉ³ëïÇÏ Ï³Ù ÑÇåáåÉ³ëïÇÏ ¨ áõÝ»Ý³É   ÷áùñ ûÕ: 

Ü»Õ³ó³Í ÷³Ï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ç ÷áñáùÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ ×ÝßáõÙáí (Ï³Ù ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ùµ) 

·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³Í ¨  ³ñ·»ÉùÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ·»ñ³×Ç: àñù³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ 

ëï»Ýá½Á, ³ÛÝù³Ý µ³ñÓñ ¿ ³ç ÷áñáùáõÙ ëÇëïáÉÇÏ ×ÝßáõÙÁ, ¨ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ ³ç ÷áñáùáõÙ ¨ Ãáù³ÛÇÝ 

½³ñÏ»ñ³ÏáõÙ »Õ³Í ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ï³Ù, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª ³Û¹ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·ñ³¹Ç»ÝïÁ: 

²ñ³ïÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï ³Û¹ ·áñÍáÝÇ: î³ñµ»ñáõÙ »Ý Â¼Ü-Ç Ã»Ã¨ 

(·ñ³¹Ç»ÝïÁ 40 ÙÙ ëÝ¹.ë.-Çó ó³Íñ ¿), ÙÇçÇÝ (·ñ³¹Ç»ÝïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 40-70 ÙÙ ëÝ¹.ë.) ¨ Í³Ýñ (·ñ³¹Ç»ÝïÁ 

µ³ñÓñ ¿ 70 ÙÙ.ëÝ¹.ë.-Çó) Ó¨»ñÁ: 

ÎÉÇÝÇÏ³Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý»Õ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí: êáíáñ³µ³ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³×áõÙ »Ý ÝáñÙ³É, »ñÏ³ñ 

ժ³Ù³Ý³Ï ·³Ý·³ïÝ»ñ ã»Ý ÝßáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Â¼Ü-Á Ï³ñáÕ ¿ ¹»é¨ë 

Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ  å³Ñ³ÝçáÕ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí ÁÝÃ³Ý³É:  

Â¼Ü-ÇÝ µÝáñáß  ¿ ÏáåÇï »ñÏ³ñ³ï¨ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ ÏñÍáëÏñÇ Ó³Ë »½ñáí,  ³é³í»É ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

»ñÏñáñ¹ ÙÇçÏáÕ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ: ²ÕÙáõÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Ï³ñáÕ ¿ ßáß³÷í»É ëÇëïáÉÇÏ  ¹áÕáóÁ: 

¾ê¶-áí Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ³ç ÷áñáùÇ ·»ñ³×Ç Ýß³ÝÝ»ñ: ¾Ëáê¶-Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ³ç 

÷áñáùÇ ·»ñ³×Á, ã³÷»É ÷³Ï³ÝÇ ûÕÁ ¨ áñáß»É Ý»Õ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ö³Ï³Ý³ÛÇÝ Â¼Ü-ÇÝ µÝáñáß ¿ 

Ãáù³ÛÇÝ óáÕáõÝÇ Ñ»ïëï»ÝáïÇÏ É³ÛÝ³óáõÙÁ:  

´áõÅÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý ÙÇ³ÛÝ ÙÇçÇÝ ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Â¼Ü-áí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ: ´áõÅÙ³Ý É³í³·áõÛÝ 

ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ Ï³Ã»ï»ñÇ½³óÇ³Ý ¿ª µ³ÉáÝ³ÛÇÝ É³ÛÝ³óáõÙÁ, áñÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ ³Ý·³Ù 

Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ Ñ³ë³ÏáõÙ: ØÇç³ÙïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¹»åù»ñÇ  3-5 %-áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ  ÏñÏÝ³ÏÇ Ý»Õ³óáõÙ 

(é»ëï»Ýá½): ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ 

É³ÛÝ³óáõÙÁ áñ¨¿ å³ï×³éáí ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ Ï³Ù Ó³ËáÕíáõÙ ¿:  

      êïáñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ 

    êïáñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù ÇÝýáõÝ¹ÇµáõÉÛ³ñ  Â¼Ü-Á  ëáíáñ³µ³ñ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ: ÆÝýáõÝ¹ÇµáõÉ³ñ 

Ý»Õ³óÙ³Ý ³Ù»Ý³ïÇåÇÏ å³ï×³éÁ ³ç ÷áñáùÇ ·»ñ³×Ý ¿ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Â¼Ü-áí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï,  ¨ 

Ñ³×³Ë ÝßíáõÙ ¿ ³Û¹ ³ñ³ïÇ Ï³åÁ Ù»Í öØ¸-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï (ûñ.`üî-Ç ¹»åùáõÙ):   Ð»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏÉÇÝÇÏ³Ý ß³ï ã»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙÇó, ¨ 

ÙÇ³ÛÝ ¾Ëá-ëñï³·րáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ý»ñëñï³ÛÇÝ ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³Ûáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñµ»ñ³Ï»É ·áÛ³ó³Í ëï»Ýá½Ç  

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: êïáñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Â¼Ü-Ç í»ñ³óÙ³Ý ÙÇ³Ï »Õ³Ý³ÏÁ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý 

ÇÝýáõÝ¹ÇµáõÉ¿ÏïáÙÇ³Ý ¿: 

ì»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ý»Õ³óáõÙ 

    Âáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ í»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ (³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ óáÕáõÝÇ) Ý»Õ³óáõÙÁ  Ñ³½í³¹»å 

¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: ´Ýáñáß ¿ ³Û¹ ³ñ³ïÇ ½áõ·áñ¹áõÙÁ áñáß µÝ³ÍÇÝ համախտանիշների Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý 

µÝ³ÍÇÝ Ï³ñÙñ³ËïÁ, ÜáõÝ³ÝÇ ¨ ìÇÉÇ³ÙëÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ: ì»ñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Â¼Ü-Ç µáõÅáõÙÁ 

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ¿: 

            ü²ÈÈàÚÆ îºîð²¸²  (üî) 

   üî-Á  Ï³åáõÛï ïÇåÇ ëñïÇ µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ó¨Ý ¿: üî-Ç 4 

µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ýª ³ç ÷áñáùÇ »Éù³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ûµëïñáõÏóÇ³Ý, ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ¹»ý»ÏïÁ 

(öØ¸), ³áñï³ÛÇ ³ç³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ç ÷áñáùÇ ·»ñ³×Á: ²ç ÷áñáùÇ »Éù³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ûµëïñáõÏóÇ³Ý Ï³ñáÕ 

¿ ÉÇÝ»É ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ûí»É ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ` Ãáù³ÛÇÝ 

½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ¨ ëïáñ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ (ÇÝýáõÝ¹ÇµáõÉ³ñ) Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÇ Ó¨áí, ÷³Ï³ÝÇ ûÕÇ, Ãáù³ÛÇÝ 



½³ñÏ»ñ³ÏÇ  óáÕáõÝÇ ¨ ×ÛáõÕ»ñÇ ÑÇåáåÉ³½Ç³Ûáí: ²ç ÷áñáùÇ ·»ñ³×Á »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ¿`  ³ÛÝ ½³ñ·³ÝáõÙ 

¿ »Éù³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»Õ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ²ç ÷áñáùÇ ÇÝýáõÝ¹ÇµáõÉ³ñ Ñ³ïí³ÍÁ ýÇµñáÙÏ³Ý³ÛÇÝ 

·áÛ³óáõÃÛáõÝ ¿, ¨ Ýñ³ ·»ñ³×Ç  ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ëáñ³óÝáõÙ ¿ 

ûµëïñáõÏóÇ³ÛÇ »ÝÃ³÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ÏáÙåáÝ»ÝïÁ: öØ¸-Á Áëï ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¹»åù»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ 

ëáõµ³áñï³É ¿ ¨ áã é»ëïñÇÏïÇí µÝáõÛÃÇ: 

   Ð»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí: ºÃ» 

Ý»Õ³óáõÙÁ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ¿, ³å³ ³ç ÷áñáùÁ ³ñÛáõÝ ÙÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïÇåí³Í ¿ ³ÛÝù³Ýáí µ³ñÓñ ×ÝßáõÙ 

ëï»ÕÍ»É, áñ í»ñçÇÝë ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³áñï³ÛáõÙ ³éÏ³ ×ÝßÙ³ÝÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ç ÷áñáùÇó ÙÕíáÕ ³ñÛ³Ý ÙÇ 

Ù³ëÁ ¹»ý»ÏïÇ ÙÇçáí  áõÕíáõÙ ¿ Ó³Ë ¨ Ë³éÝí»Éáí Ó³Ë  ÷áñáùÇó ÙÕíáÕ ³ñÛ³ÝÁ  Ùáõïù ¿ ·áñÍáõÙ ³áñï³, 

ÇëÏ ÙÛáõë Ù³ëÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ÝáñÙ³É ×³Ý³å³ñÑáí` ¹»åÇ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï:  ²ñ³ïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÁ 

³çÇó Ó³Ë ßáõÝïáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  óÇ³Ýá½Ý ¿, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë  5 - 6 ³Ùë³Ï³Ý ï³ñÇùÇó 

ëÏë³Í: üî-Ç Í³Ýñ Ó¨»ñÇ ¹»åùáõÙ Ï³åïáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ûñ»ñÇó:  

ºÃ»  Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ Ý»Õ³óáõÙÁ ùÇã ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³å³  óÇ³Ýá½ ãÇ ³é³ç³ÝáõÙ ¨ ³ñ³ïÁ ÏáãíáõÙ ¿ 

§·áõÝ³ï ïÇåÇ üî¦:     

²ç ÷áñáùÇ ÇÝýáõÝ¹ÇµáõÉ³ñ Ñ³ïí³ÍÇ ëå³½ÙÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ üî-ÇÝ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É 

ÑÇåօùë»ÙÇÏ å³ñáùëÇ½ÙÝ»ñ  (Ñ¨áó-óÇ³ÝáïÇÏ Ýáå³Ý»ñ): Üáå³Ý ëáíáñ³µ³ñ ëÏëíáõÙ ¿ ùÝÇó ³ñÃÝ³Ý³ÉáõÝ  

å»ëª  »ñ»Ë³Ý Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ¹³éÝáõÙ ¿ ËÇëï ³ÝÑ³Ý·Çëï, Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë  Ñ³×³Ë³ßÝãáõÃÛáõÝ, Ëáñ³ÝáõÙ ¿ 

Ï³åïáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ ¿ ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ:  

ÎáåÇï ëÇëïáÉÇÏ ³ÕÙáõÏÁ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ Ý»Õ³óáõÙáí, ÉëíáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ÇëÏ  

ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ß³µ³ÃÝ»ñÇó: 

    Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ËïáñáßÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Á ¿Ëáëñï³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ  ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É 

³ñ³ïÇ µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ: Þ³ï Ñ³½í³¹»å Ï³ñÇù ¿ ÉÇÝáõÙ ¹ÇÙ»É ÇÝí³½Çí  Ý»ñëñï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 

(½áÝ¹³íáñáõÙ):  

âíÇñ³Ñ³ïí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇçÇÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 12 ï³ñÇ ¿, ¨ ÙÇ³ÛÝ  10 ïáÏáëÝ ¿ áÕç ÙÝáõÙ »ñÏñáñ¹ 

ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇó Ñ»ïá: 

    ´áõÅÙ³Ý ÙÇ³Ï »Õ³Ý³ÏÁ íÇñ³Ñ³ï³Ï³ÝÝ ¿: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ý³ËÁÝïñ»ÉÇÝ Ù»Ï íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ùµ ³ñ³ïÇ 

³ñÙ³ï³Ï³Ý ßïÏáõÙÝ  ¿` öØ¸-Ç ÷³ÏáõÙÁ ¨ ³ç ÷áñáùÇ »Éù³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»Õ³óÙ³Ý í»ñ³óáõÙÁ: 

Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ù³Ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ó³Í Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ ó³Íñ ¿ (2-3%): ºñÏ÷áõÉ³ÛÇÝ 

íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ: 

ä³ÉÉÇ³ïÇí (û·Ý³Ï³Ý) íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ` µáõÅÙ³Ý ³é³çÇÝ ¿ï³å Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³áñï³-Ãáù³ÛÇÝ 

ßáõÝï³íáñáõÙÝ ¿: Ð»ï³·³ÛáõÙ (ëáíáñ³µ³ñ` 1-2 ï³ñÇ ³Ýó) ³Ûë »ñ»Ë³Ý»ñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ³ñ³ïÇ 

³ñÙ³ï³Ï³Ý ßïÏÙ³Ý:  

 Ø²¶Æêîð²È ²ÜàÂÜºðÆ îð²Üêäà¼ÆòÆ² (Ø²î) 

Ø²î-Á Ï³åáõÛï ïÇåÇ ³ñ³ïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Áëï Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ï»ÕÝ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ üî-Çó Ñ»ïá£ 

²ñ³ïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý ¿ ³áñï³ÛÇ ÙÇ³óáõÙÁ ³ç ÷áñáùÇÝ, ¨ Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ 

ÙÇ³óáõÙÁ Ó³Ë ÷áñáùÇÝ£ ²áñï³ÛáõÙ ¨ Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ÝáÃ³ÛÇÝ áÕç Ñ³Ù³Ï³ñգáõÙ ³éÏ³ µ³ñÓñ 

¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ñÓñ ¿ Ý³¨  ×ÝßáõÙÁ ³ç ÷áñáùáõÙ,  ÇëÏ Ó³Ë ÷áñáùáõÙ ×ÝßáõÙÁ ó³Íñ ¿,  ù³ÝÇ áñ 

ó³Íñ ¿ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ãáù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ£ ºÃ» ÝáñÙ³ÛáõÙ ³ñÛ³Ý Ù»Í áõ ÷áùñ 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³óí³Í »Ý Ñ³çáñ¹³µ³ñ, ³å³ Ø²î-Ç Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýù ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

½áõ·³Ñ»é³µ³ñ »Ý ·áñÍáõÙ£ ²Ûëå»ë, ÃÃí³ÍÝáí ó³Íñ Ñ³·»óí³Í »ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÁ í»ñ³¹³éÝ³Éáí ³ç 

Ý³Ë³ëÇñï áõ ³ÛÝï»ÕÇóª  ³ç ÷áñáù, áõÕÕíáõÙ ¿ ³áñï³ÛÇ Ù»ç áõ  Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¿ Ù³ñÙÇÝÁ,  ÇÝãÇó Ñ»ïá  

ÏñÏÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ³ç Ý³Ë³ëÇñï ¨ ³Û¹ óÇÏÉÁ ÝáñÇó ÏñÏÝíáõÙ ¿£ ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ÃÃí³ÍÝáí ÉÇáíÇÝ 

Ñ³·»óí³Í ³ñÛáõÝÁ Ùáõïù ãÇ ·áñÍáõÙ Ù³ñÙÝÇ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ£ ²ÛÝ,  Ãáù»ñÇó áõÕí»Éáí  Ó³Ë Ý³Ë³ëÇñï áõ  

³ÛÝï»ÕÇóª   Ó³Ë ÷áñáù,  Ãáù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ÙÇçáí ÙÕíáõÙ ¿ ¹»åÇ Ãáù»ñ, áñï»ÕÇó ÏñÏÇÝ ßñç³Ý³éáõÙ ¿ 

ÝáõÛÝ áõÕÇáí£ ²ñÛ³Ý Ù»Í áõ ÷áùñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ßáõÝï³íáñáÕ áñ¨¿ Ï³åÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ  ûñ·³ÝÇ½ÙÁ ³ñ³· ÏÙ³Ñ³Ý³ Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ñ³×áÕ ÑÇåûùë»ÙÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí£ 

ºñ»Ë³ÛÇ ÍÝí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ³ÝÑñ³Å»ßï ßáõÝï³íáñáõÙÁ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ  ÏÛ³ÝùÇó 

å³Ñå³Ýí³Í ¨ ³ñÛ³Ý »ñÏáõ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ï³åáÕ µ³ó ûí³É 

³ÝóùÁ ¨ µ³ó ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ£ Ð³×³Ë ÍÝÝ¹Çó Ñ»ïá Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Íáñ³ÝÁ 

÷³ÏíáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ¨ ÏÛ³ÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñå³Ýí»É ÙÇ³ÛÝ ûí³É ³Ýóùáí ³ñÛ³Ý »ñÏáõ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ßáõÝï³íáñÙ³Ýª ÙÇùëÇÝ·Ç ßÝáñÑÇí£ Ø²î-Ç  ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã 

³ñ³ïÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ£ 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÁ óÇ³Ýá½Ý ¿, áñÝ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ üî-ÇÝ, Ç Ñ³Ûï ¿ 

·³ÉÇë ÍÝí³Í å³ÑÇó ëÏë³Í£ êñïÇ ³ÕÙáõÏÝ»ñÁ ½áõï Ø²î-ÇÝ µÝáñáß ã»Ý£ ²áõëÏáõÉï³ïÇí å³ïÏ»ñáõÙ µÝáñáß 

¿ ÙÇ³ÛÝ³Ï »ñÏñáñ¹ ïáÝÁ, ÇëÏ ÑÝ³ñ³íáñ ³ÕÙáõÏÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ïóí³Í ³ñ³ïÝ»ñÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ (ÙÇç÷áñáù³ÛÇÝ ÙÇçÝ³å³ïÇ ¹»ý»Ïï, Ãáù³ÛÇÝ զարկերակի Ý»Õ³óáõÙ, ³áñï³ÛÇ 



Ïá³ñÏï³óÇ³ ¨ ³ÛÉÝ)£ ¾ê¶-ÇÝ µÝáñáß ¿ ³ç ÷áñáùÇ ·»ñ³×Ç å³ïÏ»ñÁ,  ÇëÏ é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý ¹³ë³Ï³Ý   ¿ 

·»ñ³ñÛáõÝ³É»óí³Í Ãáù³ÛÇÝ ¹³ßïÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ §Ã»ùí³Í ÓíÇ¦ ï»ëùáí ëñïÇ ëïí»ñ³ÝÏ³ñÁ£ Ü»ñÏ³ÛáõÙë 

Ø²î-Ç ¨ Ñ³Ù³Ïóí³Í ³ñ³ïÝ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¿Ëáëñï³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí£ 

´áõÅÙ³Ý  ÙÇ³Ï »Õ³Ý³ÏÁ íÇñ³µáõÅ³Ï³ÝÝ ¿, ¨ ³ÛÝ Ñ³×³Ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýáñ³ÍÝ³ÛÇÝ 

ßñç³ÝÇó ëÏë³Í£ ØÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ ÷áõÉáí 

íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ î³ñµ»ñáõÙ »Ý Ý³¨ ³ñÙ³ï³Ï³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñª ³ñ³ïÇ 

ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý  ßïÏáõÙÇó (Ý³Ë³ëñï»ñÇ Ï³Ù ÷áñáùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ) ÙÇÝã¨ ëÇñï³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ (½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ï»Õ³÷áËáõÙ)£ ÀÝïñáõÃÛáõÝÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý Ã»° ³ñ³ïÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ³í»ÉÛ³É µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ ï»ë³ÏÝ»ñÁ,  Ã»°  íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ£    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                      Ն.Ա. Շահվերդյան   

 

ՀԻՊԵՐԲԻԼԻՌՈՒԲԻՆԵՄԻԱՆԵՐԸ  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՄՈՏ 

 

 

Կլինիկորեն արտահայտվում են դեղնուկով: Հասուն նորածինների մոտ մաշկի դեղնությունն 

արտահայտվում է, երբ բիլիռուբինի մակարդակն արյան մեջ բարձրանում է 85մկմոլ/լ; անհասների 

մոտ՝  120մկմոլ/լ-ից ավելի  (մեծահասակների մոտ՝  25մկմոլ/լ-ից անելի): 

 

Պաթոլոգիական դեղնուկները ֆիզիոլոգիականից տարբերվում են՝ 

1. արտահայտվում են ծնվելուց անմիջապես հետո կամ կյանքի առաջին օրվա ընթացքում, կամ էլ 

երկրորդ շաբաթվա ընթացքում 

2. տևում են ավելի երկար՝ հասունների մոտ 7-10 օրից ավելի, անհասների մոտ՝  10-14 օրից 

ավելի 

3. ունեն ալիքաձև ընթացք  (մաշկի և լորձաթաղանթների դեղնությունը մեկ արտահայտվում է, 

մեկ անհետանում) 

4. անուղղակի բիլիռուբինի աճը կազմում է >5մկմոլ/լ/ժ-ից  կամ >85մկմոլ/լ/օրը   

5. անուղղակի բիլիռուբինի մակարդակը պորտային արյան մեջ 60մկմոլ/լ-ից ավելի՝  կյանքի 

առաջին 12 ժամերի ընթացքում, 171մկմոլ/լ՝  կյանքի երկրորդ օրվա ընթացքում, կյանքի 

ցանկացած օր բիլիռուբինի մաքսիմալ քանակը գերազանցում է 205-222մկմոլ/լ 

6. ուղղակի բիլիռուբինի մաքսիմալ քանակը 25մկմոլ/լ-ից  (1,5մգ/%)  բարձր 

 

Նորածինների մոտ հիպերբիլիռուբինեմիաների առաջացման պատճառներն են՝ 

1. Բիլիռուբինի գերարտադրություն՝ էրիթրոցիտների ակտիվ հեմոլիզի հետևանքով: 

Պատճառները տարբեր են՝ Նորածինների հեմոլիտիկ հիվանդություն, ժառանգական 

հեմոլիտիկ անեմիաներ, մեմբրանոպաթիաներ, հեմոգլոբինոպաթիաներ, ժառանգական 

ֆերմենտոդեֆիցիտային  անեմիա, ներարգանդային ինֆեկցիաներ 

2. Բիլիռուբինի կլիրենսի իջեցում՝ հեպատոցիտների ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով /այս 

խումբը կոչվում է նաև լյարդային դեղնուկների խումբ/: Սրա մեջ մտնում են՝ ժառանգական 

կոնյուգացիոն դեղնուկները (Ժիլբերի, Կրիգլեր-Նաջարի  (I և II) տիպեր, Դրիսկոլ-Լյուցեյի,  

Դուբին-Ջոնսի  համախտանիշները),  «դեղնուկ մայրական կաթից»,  հորմոնների դեֆիցիտները 

(հիպոթիրեոզ, հիպոպիտուիտարիզմ), ինֆեկցիոն հեպատիտները, տոքսիկ հեպատիտները, 

նյութափոխանակության խանգարումները 

3. Օբստրուկտիվ՝  մեխանիկական դեղնուկներ, որոնց մեջ կարևոր են հատկապես լեղուղիների 

ատրեզիան կամ հիպոպլազիան, ընդհանուր լեղածորանի ստենոզը կամ նրա կիստան, «լեղու 

խտացման համախտանիշը» ևն 

4. Դեղնուկներ, որոնք ունեն խառը ծագում՝ սեպսիս, ներարգանդային ինֆեկցիաներ 

 

 

Դեղնուկների առանձին խմբերին բնորոշ են որոշակի կլինիկական և լաբորատոր տվյալներ: 

 

Հեմոլիտիկ դեղնուկներ  -  նորածինները ծնվում են դեղնած կամ դեղնությունն ի հայտ է գալիս կյանքի 

առաջին օրվա, կամ հազվադեպ, երկրորդ օրվա ընթացքում: Առաջին օրերին դեղնությունն ունի 

նարնջագույն երանգ, հետագայում փոխվում է կիտրոնի գույնի: Մեզի և կեղտի գույները թեթևակի 

մգանում են: Բնորոշ է լյարդի և փայծաղի մեծացումը: Ծայրամասային արյան մեջ հայտնաբերվում է 

անեմիա, ռեդիկուլոցիտոզ: Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ընդհանուր 

բիլիռուբինի քանակության ավելացում՝ ի հաշիվ անուղղակի բիլիռուբինի, տրանսամինազների 

ակտիվությունը բարձր չէ: 

 

Կոնյուգացիոն  դեղնուկներ  - դեղնությունն ի հայտ է գալիս ֆիզիոլոգիական դեղնության հետ, բայց 

տևում է ավելի երկար: Կորիզային դեղնուկի առաջացման հավանականությունը բարձր է: Լյարդը մեծ 

է: Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ընդհանուր բիլիռուբինի քանակության 

ավելացում՝ ի հաշիվ անուղղակի բիլիռուբինի, տրանսամինազների ակտիվությունը բարձր չէ: 

 



Նորածնային հեպատիտ – երեխաները կարող են ծնվել արդեն դեղնած կամ դեղնությունն ի հայտ է 

գալիս կյանքի երկրորդ-երրորդ շաբաթների ընթացքում: Ընդհանուր վիճակը ծանր է, առկա են 

ինֆեկցիայի նշաններ: Դեղնությունը աստիճանաբար ստանում է շաֆրանի երանգ: Մեզի գույնը 

գնալով մգանում է («գարեջրի» երանգ է ստանում), կեղտը որոշ ժամանակ անգունանում է, լինում է 

հեպատոմեգալիա, երբեմն նաև սպլենոմեգալիա: Ծայրամասային արյան մեջ չկա անեմիա, 

ռեդիկուլոցիտոզ: Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ընդհանուր բիլիռուբինի 

քանակության ավելացում՝ ի հաշիվ ուղղակի բիլիռուբինի, տրանսամինազների ակտիվությունը բարձր 

է: 

 

Մեխանիկական դեղնուկներ  (լեղուղիների ատրեզիա կամ հիպոպլազիա) - դեղնությունը սովորաբար  

ի հայտ է գալիս կյանքի 2-4 շաբաթների ընթացքում, գնալով մգանում է, ստանում կանաչավուն երանգ: 

Մեզի գույնը գնալով մգանում է,  կեղտինը՝ անգունանում (ախոլիկ կղանք), բնորոշ է 

հեպատոմեգալիան, սպլենոմեգալիա չկա: Ծայրամասային արյան մեջ չկա անեմիա, ռեդիկուլոցիտոզ: 

Արյան բիոքիմիական հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ընդհանուր բիլիռուբինի քանակության 

ավելացում՝ ի հաշիվ ուղղակի բիլիռուբինի, տրանսամինազների ակտիվությունը բարձր է: 

 

Նորածինների մոտ անուղղակի հիպերբիլիռուբինեմիայի առաջացման պատճառներն են՝ 

I.   Ֆիզիոլոգիական դեղնուկ 

II.  Հեմոլիտիկ անեմիաներ 

1. նորածինների հեմոլիտիկ հիվանդություն  (խմբային, ռեզուս անհամատեղելիություն, այլ 

էրիթրոցիտար անտիգեններով անհամատեղելիություն) 

2. ժառանգական հեմոլիտիկ անեմիաներ (միկրոսֆերոցիտոզ, այլ մեմբրանոպաթիաներ, 

հեմոգլոբինոպաթիաներ, էնզիմոպաթիաներ/ 

3. ձեռք բերովի  (ներարգանդային ինֆեկցիաներ (ցիտոմեգալիա, հերպես, կարմրախտ, 

տոքսոպլազմոզ, լիստերիոզ, սիֆիլիս ևն), դեղորայքային, միկրոանգիոպաթիկ) 

III.  Նորածինների պոլիցիտեմիա 

IV.  Մեծ արյունազեղումներ (հեմատոմաներ) 

V.    Ժառանգական 

1. բիլիռուբինի կլիրենսի դեֆեկտներ՝  կոնյուգացիոն դեղնուկներ  (Ժիլբերի, Կրիգլեր-Նաջարի, 

Լյուցեյ-Դրիսկոլի համախտանիշներ) 

2. սիմպտոմատիկ՝ հիպոթիրեոզի և այլ էնդոկրինոպաթիաների ժամանակ, 

նյութափոխանակության խանգարումների ժամանակ 

VI.   Աղիներից բիլիռուբինի հեռացման դանդաղում և բիլիռուբինի բարձրացած աղիք-լյարդային 

շրջանառություն 

1. դեղնուկ մայրական կաթից 

2. դեղնուկ պիլորոստենոզի ժամանակ 

3. դեղնուկ մեկոնեալ իլեուսի ժամանակ 

4. դեղնուկ աղիքային անանցելիության ժամանակ 

 

 

 

ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ  ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

 

        Նորածինների հիվանդություն է՝ պայմանավորված մոր և պտղի արյան անհամատեղելիության 

հետևանքով /ըստ էրիթրոցիտար անտիգենների՝  ռեզուս գործոն, խմբային` ABO համակարգ, Kell, 

Kidd, Duffy, S, M գործոններ և այլն/ առաջացած իմունոլոգիական կոնֆլիկտով: ABO համակարգով 

պայմանավորված անհամատեղելիությունը առաջանում է, երբ մայրը 0 (II)  խումբ է, իսկ պտուղը`   

A(II) կամ B(III): Ռեզուս անհամատեղելիություն առաջանում է  Rh-  մոր  և  Rh+  պտղի միջև: Պտղի 

ռեզուս կամ խմբային անտիգենը, ընկերքային պատնեշից անցնելով մոր օրգանիզմ, նպաստում է 

սենսիբիլիզացիայի, որի հետևանքով մոր օրգանիզմում սկսվում են սինթեզվել համապատասխան 

հակամարմիններ: Ռեզուս կոնֆլիկտ առաջանում է նախապես սենսիբիլիզացված ռեզուս բացասական 

կնոջ մոտ: Այդ է պատճառը, որ սովորաբար առաջին հղիության ժամանակ ռեզուս 

անհամատեղելիություն չի զարգանում: Որպես սենսիբիլիզացիայի գործոն կարող են հանդես գալ մոր 

նախորդ հղիությունները /այդ թվում աբորտները, վիժումները, մեռելածնությունը/, ռեզուս դրական 

արյան փոխներարկումը: Խմբային անհամատեղելիություն առաջանալու համար նախորդող 



սենսիբիլիզացիան անհրաժեշտ չէ: Խմբային անհամատեղելիություն կարող է առաջանալ հենց 

առաջին հղիության ժամանակ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է ընկերքի պատնեշային ֆունկցիայի 

խախտում, որը կարող է լինել մոր սոմատիկ պաթոլոգիայի, հեստոզների հետևանքով պտղի մոտ 

ներարգանդային հիպօքսիայի զարգացման արդյունքում: Մոր օրգանիզմում սինթեզված 

հակամարմինները անցնելով պտղի օրգանիզմ  միանում են էրիթրոցիտների հետ և առաջացնում 

նրանց հեմոլիզ: Արդյունքում գոյանում է մեծ քանակությամբ անուղղակի բիլիռուբին, որը չի հասցնում 

կոնյուգացվել լյարդի կոցմից: Քանի որ անուղղակի բիլիռուբինը ճարպալույծ է, թափանցելով 

արյունաուղեղային պատնեշով կուտակվում է ուղեղի բջիջների կորիզներում՝ առաջացնելով  

“կորիզային դեղնուկ”: Զարգացող սակավարյունությունը և բիլիռուբինային ինտոքսիկացիան 

հանգեցնում են սրտային անբավարարության, լյարդի ֆունկցիայի խանգարման, 

հիպոպրոտեինեմիայի, անոթների թափանցելիության բարձրացման, ընդհանուր ջրգողության 

զարգացման: Հղիության ընթացում ընկերքը կասեցնում է հակամարմինների ներթափանցումը պտղի 

օրգանիզմ: Սակայն հակամարմինների  մեծ քանակության կամ մոր զանազան հիվանդությունների 

դեպքում ընկերքային պատնեշը խախտվում է և ի վիճակի չի լինում պաշտպանել պտղին: 

     Տարբերում են հիվանդության 3 կլինիկական ձևեր՝ այտուցային, դեղնուկային, սակավարյունային: 

     Այտուցային ձևը հիվանդության ամենածանր ձևն է, որին բնորոշ են ծնվելու պահին արդեն երեխայի 

մոտ առկա ընդհանուր այտուցը և խոռոչներում հեղուկի կուտակումը, մաշկային ծածկույթների 

գունատությունը, զգալիորեն մեծացած չափերով լյարդը և փայծաղը: Արյան ընդհանուր քննությամբ 

առկա է խիստ սակավարյունություն, նորմո- և էրիթրոբլաստոզ: 

     Դեղնուկային ձևը ամենահաճախ հանդիպող ձևն է:  Ծնվելուց անմիջապես հետո, բացի 

շուրջպտղային ջրերի, պորտալարի և ձուսպի ինտենսիվ դեղին գունավորումից կարելի է 

հայտնաբերել նաև չափավոր սակավարյունություն և մաշկածածկույթների թեթև դեղնություն: 

Նկատվում է նաև հեպատոսպլենոմեգալիա: Դեղնությունը աստիճանաբար ավելի է ուժեղանում: 

Երեխան դառնում է թույլ, վատ է ծծում, նորածնային ռեֆլեքսները նվազում են: Սա բիլիռուբինայի 

ինտոքսիկացիայի շրջանն է: Կյանքի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում ի հայտ են գալիս բուն “կորիզային 

դեղնուկին” բնորոշ նշանները՝  պարանոցային մկանների կարկամվածություն, մարմնի 

սպաստիկություն, հարրկադրական դիրք,  ողնաշարի ջղաձգային ետպրկում՝ օպիստոտոնուս, 

ցնցումներ, պաթոլոգիական ռեֆլեքսների առկայություն,  ընկճվածություն, ադինամիա, քնկոտություն, 

ժամանակ առ ժամանակ գրգռվածություն, շնչառության խանգարում, սրտի տոների խլություն: Եթե 

երեխան չի մահանում,  գալիս է թվացյալ լավացման շրջանը, իսկ հետագայում նրա մոտ դիտվում է 

մտավոր զարգացման ընկճում, դիտվում են կարկամային պարալիզներ, մանկական ուղեղային 

պարալիզ, նյարդահոգեկան ծանր խանգարումներ: 

      Սակավարյունային ձևը ամենաթեթևն է: Ծնվելուց հետո դեղնություն չի նկատվում  կամ լինում է 

թեթև արտահայտված: Երեխան գունատ է, թույլ, վատ է ծծում: Լյարդը չափավոր մեծացած է: 

 

Բուժման սկզբունքները 

 

Տարբերում ենք կոնսերվատիվ և օպերատիվ բուժում: 

 

Կոնսերվատիվ բուժման մեթոդներն են՝ 

1.ֆոտոթերապիա – իրականացվում է հատուկ սարքերի օգնությամբ: Արդյունավետությունը 

ապահովվում է հետևյալ գործոններով՝ 

 Լույսի աղբյուրի ալիքի երկարություն – ամենաարդյունավետն է կապույտ լույսը /460-490նմ/:  

 Լուսավորվածություն – լույսի աղբյուրը պետք է երեխայի մարմնից գտնվի 15-20սմ–ից  ոչ 

պակաս բարձրության  վրա,  ունենա պաշտպանական թաղանթ, որպեսզի շատ ջերմություն 

չառաքի:  

 Ճառագայթվող մակերեսի չափսը - որքան մարմնի մեծ մակերես ենթարկվի ճառագայթման, 

այնքան արդյունավետ կլինի: Այդ պատճառով երեխային հարկավոր է ամբողջությամբ 

մերկացնել /ծածկել միայն աչքերը/: 

 Իրականացվում է մշտական /երեխան անընդհատ գտնվում է լույսի տակ/, կամ 

ընդհատումներով  /6-12 ժ գտնվում է լույսի տակ՝  1 ժամ ընդհատում կերակրելու, նրա հետ 

շփվելու համար/:   

 

Ֆոտոթերապիան հարկավոր է սկսել որքան հնարավոր է շուտ  /24-48ժ ընթացքում/: Սովորաբար 72-96 

ժամվա ընթացքում դրական արդյունքի են հասնում: Կյանքի առաջին օրվա ընթացքում հասուն  



նորածինների մոտ ֆոտոթերապիայի  անցկացման ցուցում է հանդիսանում անուղղակի բիլիռուբինի 

մակարդակը 221մկմոլ/լ, անհասների մոտ՝  171մկմոլ/լ, շատ ցածր քաշով ծնվածների մոտ՝ 100-

150մկմոլ/լ: Հաջորդ օրերի համար կիրառվում է հատուկ սանդղակ: 

Ֆոտոթերապիայի էֆեկտն է օրգանիզմից բիլիռուբինի հեռացման մեծացումը մեզով և կղանքով, 

անուղղակի բիլիռուբինի տոքսիկության  թուլացումը և կորիզային դեղնուկի առաջացման ռիսկի 

նվազեցումը` բարձր անուղղակի հիպերբիլիռուբինեմիայի դեպքում: Սրանք պայմանավորված են 

ֆոտոօքսիդացման պրոցեսով, որի հետևանքում առաջանում են բիլիռուբինի ջրալույծ բաղադրիչներ և 

հեռացվում օրգանիզմից, մյուս կողմից տեղի են ունենում անուղղակի բիլիռուբինի կառուցվածքային 

փոփոխություններ, որի հետևանքով նվազում է արյունից նրա կիսահեռացման տևողությունը /12-15ժ –

ից՝  2ժ/: 

 

Ֆոտոթերոպիայի կողմնակի ազդեցություններից են՝ 

1.հնարավոր ջրի մեծ կորուստներ՝  50%-ի չափով 

2.դիարեա՝  կանաչ կղանքով 

3.անցողիկ ցան մաշկին, որոշ լեթարգիա 

4.«բրոնզե երեխայի» համախտանիշ 

5.թրոմբոցիտոպենիայի հակում 

 

Ներկայումս ֆոտոթերապիան համարվում է կոնսերվատիվ բուժման ամենաարդյունավետ մեթոդը: 

Կիրառվում են նաև՝ 

2.Ադսորբենտներ – աղիներում կապում են ուղղակի բիլիռուբինը՝ կանխելով նրա էնտերոհեպատոգեն 

շրջանառությունը  /Ագար-ագար, Խոլեսթիրամին, Սմեկտա  ևն/ 

3.Լյարդի կոնյուգացիոն ֆունկցիայի լավացում՝  Ֆենոբարբիտալ – առաջին օրը 20մգ/կգ/օրը, 

հետագայում՝ 3,5-4,0մգ/կգ/օրը 

4.Իմունոգլոբուլին  ն/ե 

 

Վիրաբուժական բուժման մեթոդ է արյան փոխարինական ներարկումը, որի անցկացման համար 

նախկինում բացարձակ ցուցումներ  էին հանդիսանում՝ 

1.պորտալարային արյան բիլիռուբինի խտությունը ծնվելիս՝ 60-68մկմոլ/լ 

2.բիլիռուբինի ժամային աճը 9,0մկմոլ/լ-ից ավելի 

3.հեմոգլոբինի մակարդակը 100գ/լ-ից պակաս 

4.եթե ծնվելուց անմիջապես հետո երեխայի մոտ դրսևորվում են բիլիռուբինային էնցեֆալոպաթիայի 

նշաններ 

Ներկայումս արյան փոխարինական ներարկման համար ցուցում է հանդիսանում բիլիռուբինի 

մակարդակի հարաբերությունը արյան շիճուկի ալբումինի մակարդակի  վրա, որն առաջարկվել է 

Ամերիկյան մանկաբուժության ակադեմիայի կողմից 2004թ-ին:  

 

Խմբեր Բիլիռուբինի մակարդակ մկմոլ/լ /ալբումին 

մկմոլ/լ 

38շ երեխաներ` կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում 0,94 

35-36շ նորմալ երեխաներ կամ 38շ` ռիսկի գործոնների 

առկայությամբ կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում 

0,84 

35-37շ երեխաներ ռիսկի գործոնների առկայությամբ 

կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում 

0,80 

 

Խմբային անհամատեղելիության ժամանակ երեխային արվում է 250-400մլ մոր խմբի արյուն, իսկ 

ռեզուս անհամատեղելիության ժամանակ՝ 160-170մլ/կգ երեխայի խմբի, բայց Rh- արյուն: 

 

Արյան փոխարինական բուժման բարդություններից են՝ 

1.սրտային՝ սուր սրտային անբավարարություն, սրտային առիթմիա 

2.անոթային՝  թրոմբոզ, էմբոլիա, անոթի պերֆորացիա 

3.ինֆեկցիոն՝  վիրուսային, միկոտիկ, բակտերիալ 

4.նեկրոտիզացնող էնտերոկոլիտ՝  իշեմիայի պաճառով 

5.անեմիա /էրիթրոցիտների մեխանիկական, թերմիկ տրավմա, հեմոլիզ՝  ալլոագլյուտինիններով/ 

6.հեմորագիկ՝  թրոմբոցիտոպենիայի հետևանքով, հեպարինի ներարկման հետևանքով 



7.մետաբոլիկ՝ հիպոգլիկեմիա, ացիդոզ, հիպերկալեմիա, հիպոկալցեմիա, հիպոմագնեզիեմիա ևն 

8.հիպոթերմիա 

9.իմունոսուպրեսիա 

10. «տրանսպլանտանտն ընդդեմ տիրոջ» ռեակցիա 

 

Նորածինների մոտ ուղղակի հիպերբիլիռուբինեմիայի առաջացման պատճառներն են՝ 

1.նորածինների առաջնային հեպատիտներ՝  իդիոպաթիկ, ինֆեկցիոն, տոքսիկ 

2.խոլեստազի համախտանիշ՝ ջրազրկման, ինֆեկցիաների, նյութափոխանակության խանգարումների, 

լյարդի հիվանդությունների ֆոնի վրա 

3.մեխանիկական դեղնուկներ՝ լեղուղիների ատրեզիայի և հիպոպլազիայի հետևանքով 

4.երկարատև պարէնտրալ սնուցում 

5.մետաբոլիկ խանգարումներ՝  գալակտոզեմիա, թիրոզինեմիա, ալֆա1 անտիտրիպսինի դեֆիցիտ 

6.մուկովիսցիդոզ 

7. «լեղու խտացման»  համախտանիշ 

 

Բուժման սկզբունքները 

1.Դիետա  -  եթե սնվում է բնական՝  շարունակել, արհեստական սնուցման ժամանակ անցնել 

բուժական սննդի՝  միջին և կարճ շղթա պարունակող ճարպաթթուներով արհեստական 

կաթնախառնուրդներ /Հումանա, Պորտագեն ևն/, խոլեստազի համախտանիշի դեպքում, սպիտների 

մարսողության և ներծծման խանգարման ժամանակ՝  Ալֆարե 

2.Ֆերմենտոթերապիա – կրեոն, պանզինորմ, պանկրեատին 

3.Գլյուկոկորտիկոստերոիդներ՝  իդիոպաթիկ հեպատիտի ժամանակ՝ ֆիբրոզի զարգացումը կանխելու 

նպատակով՝ 7-10 օր  2մգ/կգ/օրը: Երկարատև չի կարելի կիրառել, քանի որ ընկճում է ռեգեներացիոն 

պրոցեսները և ուժեղացնում իմունոսուպրեսիան 

4.Հեպատոտրոպ պրեպարատներ /վիրուսային ծագման հեպատիտների ժամանակ/ - էսենցիալե, 

հեպտրալ, սիրեպար 

5.Խոլեսթիրամին  - հակացուցված է կայուն խոլեստազի ժամանակ, քանի որ կապում է լեղաթթուները, 

ադսորբում ճարպալույծ վիտամինները և հեռացնում օրգանիզմից 

6.Ֆիզիոթերապիա 

7.Ինտերֆերոնոթերապիա  - վիֆերոնի մոմիկներ վիրուսային ծագման հեպատիտների դեպքում 

8.Ճարպալույծ վիտամիններ -  A, D, E, K 

9.Վիրահատական բուժում՝  լեղուղիների արտալյարդային ատրեզիաների դեպքում 

10.Լյարդի փոխպատվաստում 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                                Ն.Ա. Շահվերդյան    

 

 

ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ  ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ  ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ  ՄՈՏ 

 

Հեմոռագիկ խանգարումները նորածինների մոտ կարող են պայմանավորված լինել ոչ միայն զուտ 

հեմոստազի գործոնների խանգարումներով, այլ նաև մայրական և նորածնային գործոններով: 

Մայրական գործոններից են՝ 

1. հիպովիտամինոզները և այլ սննդային դեֆիցիտները 

2. սոմատիկ և մանկաբարձական պաթոլոգիան 

3. ստացած դեղորայքային բուժումը 

  

 Նորածնային գործոններից են՝ 

1. ծննդաբերական տրավմատիզմը 

2. ասֆիքսիան 

3. երեխայի պերինատալ պաթոլոգիան 

 

  Դասակարգումը  -  տարբերում են առաջնային (հանդիպում են կլինիկորեն առողջ երեխաների մոտ)  և  

երկրորդային (սիմպտոմատիկ)  հեմոռագիկ խանգարումներ: 

 

  Առաջնային հեմոռագիկ խանգարումներ. 

1. նորածինների հեմոռագիկ հիվանդություն 

2. ժառանգական կոագուլոպաթիաներ  (հեմոֆիլիա, աֆիբրինոգենեմիա ևն) 

3. թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրաներ (բնածին՝ ալլոիմուն և տրանսիմուն, ժառանգական՝ Վիսկոտ-

Օլդրիչի համախտանիշ, մեգակարիոցիտար ծիլի հիպո-  կամ ապլազիա) 

4. թրոմբոցիտոպաթիաներ  (ժառանգական, դեղորայքային՝ զարգանում են հղիության վերջին 

օրերին մորը սալիցիլատներով և այլ թրոմբոցիտար ինհիբիտորներով բուժելիս՝ մոր և երեխայի 

մոտ ժառանգական թրոմբոցիտոպաթիայի առկայության դեպքում) 

 

  Երկրորդային հեմոռագիկ խանգարումներ 

1. դեկոմպենսացված ՆԱՏՄ ( DVC) համախտանիշ 

2. թրոմբոցիտոպենիկ հեմոռագիկ համախտանիշ 

3. կոագուլոպաթիկ հեմոռագիկ համախտանիշ ինֆեկցիաների և հեպատիտների ժամանակ 

4. վիտամին K-դեֆիցիտային հեմոռագիկ համախտանիշ՝  մեխանիկական դեղնուկների ժամանակ 

5. դեղորայքային թրոմբոցիտոպաթիկ համախտանիշ 

 

ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

 

   Զարգանում է 0,25-1,5% նորածինների մոտ՝ վիտամին K-ով կանխարգելման բացակայության դեպքում: 

Արտասահմանում առօրյայում պարէնտերալ ճանապարհով վիտամին K1-ի կիրառման հետևանքով (1մգ 

ծնվելուց անմիջապես հետո) հաճախականությունը իջել է 0,01%  և ցածր: 

   Տարբերում ենք վաղ (կյանքի առաջին 24ժ), դասական (կյանքի 2-5-րդ օրը)  և ուշ  (2-8-րդ շաբաթ, 

հազվադեպ մինչև 6 ամիս)  հեմոռագիկ հիվանդություն (ՀՀ): Բոլոր 3 ձևերն էլ պայմանավորված են 

վիտամին K-ի դեֆիցիտով: Ներկայումս արտասահմանյան ձեռնարկներում ՀՀ-ի փոխարեն կիրառվում է 

«վիտամին K-կախյալ հեմոռագիկ համախտանիշ» տերմինը: 

  Պաթոգենեզը  -  վիտամին K-ն ակտիվացնում է գլյուտամինաթթվի մնացորդների գամմա-

կարբօքսիլացումը պրոթրոմբինում (II գործոն), պրոկոնվերտինում (VII գործոն), հակահեմոֆիլային 

գլաբուլին B-ում (IX գործոն), Ստյուարտ-Պրաուերի գործոնում (X), ինչպես նաև հակապրոտեազա C և S-

ում (պլազմայի), որոնք մասնակցում են հակամակարդիչ մեխանիզմներում; օստեոկալցինում և այլ 

սպիտակուցներում: Վիտամին K-ի անբավարարության ժամանակ լյարդում առաջանում են ոչ ակտիվ 

ակարբօքսի - II, VII, IX և X գործոններ (Protein induced by vitamin K-absence PIVKA), որոնք ի վիճակի չեն 

կապելու Ca2+ և լիարժեք մասնակցելու արյան մակարդելիությանը: 



  Վիտամին K-ն օրգանիզմ կարող է թափանցել՝ 

1.պլացենտայի միջոցով  (պտղի մոտ) 

2.կաթով՝ մայրական կամ կովի 

3.բուսական սննդի միջոցով 

4.սինթեզվել աղիներում 

  Հաստատված է, որ վիտամին K-ն շատ վատ է անցնում պլացենտայի միջով, և նրա մակարդակը 

պորտալարային արյան մեջ միշտ ցածր է, քան մայրերի մոտ: Երբեմն հայտնաբերվում են երեխաներ 

վիտամին K-ի 0-ական մակարդակով: Նորածինների մոտ K-հիպովիտամինոզի նպաստող գործոններից 

են անուղղակի ազդեցության անտիկոագուլյանտների (նեոդիկումարինի խմբից), հակացնցումային 

պրեպարատների /ֆենոբարբիտալ, դիֆենին ևն/, մեծ դոզաներով լայն սպեկտրի հակաբիոտիկների 

նշանակումը մորը; հեստոզները՝ էստրոգենների ցածր սինթեզի ֆոնի վրա, հեպատո-  և 

էնտերոպաթիաները, դիսբիոզներն ու աղիների դիսբակտերիոզը մոր մոտ: Սակայն շատ նորածինների 

մոտ առաջացման պատճառները պարզ չեն, այդ պատճառով մանկաբուժության ամերիկյան 

ակադեմիան 1960թ. առաջարկել է բոլոր նորածիններին ծնվելուց հետո նշանակել վիտամին K: 

  Մարդու օրգանիզմ վիտամին K-ն թափանցում է ֆիլոխինոնի՝ վիտամին K1-ի ձևով, որը պարունակվում 

է բուսական սննդում՝ սպանախ, ծաղկակաղամբ, մասուր, կանաչ լոլիկ, նարնջի կեղև, եղինջ: Min 

օրական պահանջը վիտամին K1-ի հանդեպ կազմում է  2մկգ/կգ: Բացի դրանից աղիների միկրոֆլորան 

սինթեզում է մենախինոն՝ վիտամին K2, բայց այն մեծահասակների մոտ չի ներծծվում կամ ներծծվում է  

քիչ քանակությամբ, այն դեպքում, երբ նորածինների մոտ այն ներծծվում է և հանդիսանում վիտամին K-

ի աղբյուր: Այդ պատճառով նորածինների և կրծքի հասակի երեխաների մոտ դիարեան, լայն սպեկտրի 

անտիբիոտիկների ընդունումը  (հատկապես III սերնդի ցեֆալոսպորիններ), որոնք ընկճում են աղիների 

միկրոֆլորան, կարող են առաջացնել վիտամին K-ի դեֆիցիտ և հեմոռագիաներ: Կաթնախեժում և 

մայրական կաթում վիտամին K1-ի պարունակությունը 2մկգ/լ է, մինչդեռ կովի կաթում՝ 5մկգ/լ: 

Այսպիսով, մայրական կաթը չի կարող ապահովել նորածնի վիտամին K-ի պահանջը, և անհրաժեշտ է 

նրա սինթեզը աղիքային միկրոֆլորայի կողմից: Բայց կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում աղիքային 

միկրոֆլորան աստիճանաբար է ձևավորվում, և վիտամին K2-ի սինթեզը ոչ լիարժեք է կատարվում:  

Հայտնի է նաև, որ ՀՀ ավելի հաճախ զարգանում է բնական սնվողների մոտ  (քան արհեստական): 

   Ուշ  ՀՀ – բնական սնվող երեխաների մոտ, որոնք վիտամին K չեն ստացել, կյանքի առաջին ամիսներին 

տարբեր հիվանդություններ բարդանում են հեմոռագիաներով և արյունահոսության բարձր 

ակտիվությամբ: Հաճախականությունը՝ 4-10/10 000 նորածնից (ԱՄՆ): Այդ պատճառով բոլոր 

նորածիններին ծնվելուց հետո պարէնտերալ ճանապարհով արվում է վիտամին K1՝ 1մգ, որը մի քանի 

ժամից բերում է վիտամին K-կախյալ գործոնների մակարդակի կտրուկ աճի: 

  Կլինիկան – վաղ ՀՀ- կարող է սկսվել դեռ ն/ա կյանքից և ծնվելիս երեխայի մոտ կարող են լինել 

ներգանգային արյունազեղումներ /ուղեղի ուլտրաձայնային հետազոտություն/, կեֆալոհեմատոմա, 

մաշկային հեմոռագիաներ, արյունահոսություն պորտից: Վիտամին K-դեֆիցիտի անցմանը հեմոռագիկ 

համախտանիշի նպաստում են ծանր ասֆիքսիան, ծննդաբերական տրավմատիզմը: Մաշկային 

հեմոռագիկ համախտանիշը կարող է հատկապես արտահայտվել նորածնի առաջադրված մասում՝ 

հետույք, արյունազեղում ապոնևրոզի տակ ևն, մոնիտոր հսկողության ժամանակ էլեկտրոդների դրման 

տեղերում: Որպես վաղ ՀՀ արտահայտություններ կարող են լինել թոքային արյունահոսությունները, 

որովայնի օրգանների արյունազեղումները /հաճախ լյարդում, փայծաղում, մակերիկամներում/, 

մելենան: 

   Դասական ՀՀ - բնական սնուցման վրա գտնվող երեխաների մոտ լինում է մելենա և արյունային 

փսխում /հեմատեմեզիս/, մաշկային հեմոռագիաներ /էկխիմոզներ, պետեխիաներ/, պորտալարի 

մնացորդի ընկնելու տեղից արյունահոսություն, քթային արյունահոսություն, կեֆալոհեմատոմաներ, 

արյունազեղումներ ապոնևրոզի տակ: Ծանր հիպօքսիայով, ծննդաբերական տրավմաներով երեխաների 

մոտ վիտամին K-դեֆիցիտը կարող է արտահայտվել ներգանգային արյունազեղումների, ներքին 

հեմատոմաների կամ թոքային և այլ արյունահոսությունների ձևով: 

  Մելենա – աղիքային արյունահոսություն, ախտորոշվում է տակաշորի վրա կղանքային մասսաների 

շուրջը վարդագույն երիզի հայտնաբերումով: Մելենայով երեխաների մոտ կարող է զարգանալ 

հիպերբիլիռուբինեմիա՝ աղիներում էրիթրոցիտների ուժեղ քայքայման հետրանքով: Մելենան կարող է 

ուղեկցվել արյունային փսխումով: Մելենայի պատճառը ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի 

լորձաթաղանթում  ոչ մեծ խոցիկների առաջացումն է, որի պատճառը նորածինների մոտ 

գլյուկոկորտիկոիդների ավելցուկն է ծննդաբերական ստրեսի պատճառով, ստամոքսի և աղիների 



իշեմիան: Մելենայի և արյունային փսխման ծագման գործում որոշակի  դեր են խաղում 

ստամոքսահյութի բարձր թթվայնությունը, ռեֆլյուքսը և պեպտիկ էզոֆագիտը: Կյանքի առաջին օրվա 

երեխաների մոտ մելենան անհրաժեշտ է տարբերակել «մորից կուլ տված արյան» համախտանիշի հետ, 

որը դիտվում է 3-ից 1-ի մոտ: Դրա համար կիրառվում է Ապտայի տեստը՝  արյունային փսխման 

մասսաները կամ կեղտը նոսրացվում է ջրով: Ստացվում  է հեմոգլոբին պարունակող վարդագույն 

հեղուկ: Վերջինս ցենտրիֆուգելուց հետո՝ վերնստվածքային հեղուկից 4մլ խառնում են Na հիդրօքսիդի 

1% 1մլ լ-ի հետ: 2ր անց հեղուկի գույնի փոփոխությունը շագանակագույնի վկայում է նրանում  HbA-ի 

առկայության մասին, այսինքն՝ մայրական արյուն է, իսկ վարդագույն երանգի պահպանումը՝ երեխայի 

արյան մասին /հիմնային –կայուն HbF /- մելենա: 

  Առատ կամ ռեցիդիվող մելենայի, հետանցքից արյունահոսության ժամանակ անհրաժեշտ է բացառել 

անոռեկտալ տրավման, պապիլոմաները, աղիների անգիոմատոզը և այլ վիրաբուժական 

պաթոլոգիաները: 

  Ուշ  ՀՀ – այս ձևի կլինիկական արտահայտման կամ զարգացման համար որպես պրովոկացիոն 

գործոններ կարող են լինել դիարեան՝ ճարպերի մալաբսորբցիայով, որը տևում է 1 շաբաթից ավել, 

լեղուղիների ատրեզիան, հեպատիտը և խոլեստատիկ դեղնուկների այլ տեսակները; 

ենթաստամոքսային գեղձի կիստոֆիբրոզը, մասիվ հակաբիոտիկոթերապիան՝ լայն սպեկտրի 

պրեպարատների կիրառումով; ալֆա1-անտիտրիպսինի դեֆիցիտը, աբետալիպոպրոտեինեմիան, 

ցելիակիան: Ուշ ՀՀ կլինիկական արտահայտություններ կարող են լինել ներգանգային 

արյունազեղումները /50%-ից ավելիի մոտ/, տարածուն մաշկային էկխիմոզները, մելենան, 

հեմատեմեզիսը, արյունահոսությունները ներարկման տեղից: 

 

    Ախտորոշումը դրվում է անամնեստիկ, կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների տվյալների 

հիման վրա: Պրոթրոմբինի մակարդակը 10% է և ցածր մեծահասակների մակարդակից,  

պրոթրոմբինային և պարցիալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի երկարացում: Ֆիբրինոգենի և արյան 

մակարդելիության այլ գործոնների մակարդակը, թրոմբոցիտների քանակը առանց շեղումների: 

 

Բուժումը  -   

1.կերակրել կթած մայրական կաթով  օրը 7 անգամ: 

2.Վիտամին K`  ն/ե  կամ մ/մ: Ավելի հաճախ կիրառվում է մ/մ եղանակը: Սովորաբար ներարկումից 4 

ժամ անց պրոթրոմբինային և պարցիալ թրոմբոպլաստինային ժամանակը նորմալանում են: Եթե 

կլինիկական և լաբորատոր լավացում չի կատարվել, հավանաբար, երեխայի մոտ ոչ թե ՀՀ է, այլ 

լյարդային կամ այլ պաթոլոգիա, այդ թվում ժառանգական կոագուլոպաթիաներ: Վիտամին K1–ի դոզան՝  

1մգ: Ռուսաստանում առայժմ կիրառվում է վիկասոլը /Վիտամին K3 – մենադիոնի ջրալույծ ածանցյալր/, 

բայց այն քիչ արդյունավետ է, քան ֆիլոխինոնը՝  Վիտամին K1: Վիկասոլն ազդում է ոչ թե ինքը, այլ 

նրանից լյարդում առաջացած ֆիլոխինոնը և մենադիոնը: Հաշվի առնելով, որ վիկասոլի ոչ մեծ քանակն է 

վերածվում ֆիլոխինոնի և մենադիոնի, ՀՀ-ի ժամանակ այն ներարկվում է 2 անգամ՝ 12ժամ ընդմիջումով: 

Հասուններին՝  5մգ Վիկասոլ,  անհասներին՝ 2-3մգ: Վիկասոլի մեծ դոզաները կամ նրա երկարատև 

նշանակումը  վտանգավոր է էրիթրոցիտներում Հեյնցի մարմնիկների առաջացումով, 

հիպերբիլիռուբինեմիայի զարգացումով: 

 

3.Մելենայի ժամանակ տեղային բուժում – per oral Na-ի հիդրոկարբոնատի  0,5% լ  - 1թ.գ.  օրը 3 անգամ  և 

թրոմբինի լ.՝  էպսիլոն կապրոնաթթվում  - 1թ.գ.  օրը 3 անգամ: 

 

4.Առատ կամ ռեցիդիվող արյունահոսության դեպքում՝ հետհեմոռագիկ անեմիայի երևույթների 

առկայության դեպքում, ն/ե ներարկվում է թարմ սառեցված պլազմա կամ թարմ արյուն՝  15մլ/կգ: 

 

Կանխարգելումը  -  Ծնվելուց անմիջապես հետո Վիտամին K1–ի մ/մ ներարկում՝  անհասներին – 0,5մգ,  

հասուններին – 1մգ:  Վիկասոլը արվում է 1մգ/կգ 

Եվրոպական երկրներում և Ամերիկայում կիրառվում է նաև Վիտամին K-ի /Կոնակիոն/ per oral 

նշանակումը հետևյալ սխեմայով՝  

2-3մգ  կյանքի առաջին ժամերի ընթացքում 

2-3մգ  կյանքի 3-7-րդ օրը 

2-3մգ  մինչև  կյանքի 6-րդ շաբաթը 



 Առաջարկվում է Էպիլեպսիայով հիվանդ մայրերին, որոնք հակացնցումային պրեպարատներ են 

ստանում, նախքան ծննդաբերությունը 2 շաբաթ նշանակել Վիտամին K 20մգ/կգ  /ներքին ընդունման 

ձևով/,  կամ 10մգ Վիկասոլ մ/մ ծննդաբերության ժամանակ, բայց դա չի բացառում երեխային Վիտամին 

K-ի պարէնտերալ ներմուծումը ծնվելուց հետո: 
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ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 

                                                                                                                                                                    դոց.Ա.Ա.Պետրոսյան 

 

 

ԲՐՈՆԽԻԱԼ  ԱՍԹՄԱ 

                                                                                                       

 

      Բրոնխիալ ասթման հիվանդություն է, որի հիմքում ընկած է քրոնիկական իմունային բորբոքումը և 

բրոնխների գերշարժողականությունը (հիպերռեակտիվություն): Այն արտահայտվում է 

դժվարաշնչության նոպաներով (առավելապես արտաշնչման ժամանակ), որոնք առաջանում են 

բրոնխների տարածված խցանման հետևանքով՝ պայմանավորված բրոնխների հարթ մկանների 

սպազմով, լորձի շատ արտադրմամբ, բրոնխների պատի այտուցով: Բրոնխների խցանումը բուժման 

ազդեցությամբ կամ ինքնուրույն հետադարձ պրոցես է:  

      Տարածվածությունը - ԲԱ-ն համարվում է ամենատարածված քրոնիկական հիվանդություններից մեկը 

մանկական հասակում: Կրկնվող բրոնխոթոքային հիվանդությունների մեջ ասթման կազմում է 50-60%: 

Էպիդեմիոլոգիական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մանկական բնակչության 20-50% 

տառապում է այս հիվանդությամբ: Ասթմայով հիվանդ երեխաների 70%-ի մոտ հիվանդությունը 

ընթանում է  թեթև,  20%-ի մոտ` միջին ծանրության և 5-8%-ի մոտ` ծանր: Հիվանդների զգալի մասի մոտ 

ԲԱ-ն ախտորոշվում է ուշացած, որը վատացնում է հիվանդության ելքը: 

     ԲԱ - ի տարածվածության աճի պատճառները երեխաների մոտ հանդիսանում են` 

• ԲԱ-ն Էկոլոգիապես հիմնավորված հիվանդություն է: Թոքերի բավականին մեծ մակերեսը 

ենթարկվում է արտաքին միջավայրի ագրեսիվ ազդեցությանը: Օդի ախտոտվածությունը, 

արտադրական քիմիական ալերգենները, սպիտակուցա-վիտամինային կոնցենտրատները 

և այլն նպաստում են ԲԱ-ի հաճախականությանը: ԲԱ-ի տարածվածությանը նպաստում է 

բնակարաններում էկոլոգիայի վատացումը, որտեղ աէրոպոլլյուտանտները (անգլ. pollution 

– աղտոտվածությունը) ավելի շատ են, քան դրսում: Օդի աղտոտվածության աղբյուրներ են 

հանդիսանում մարդու կենսագործունեության արգասիքները՝ ամիակ, ազոտի օքսիդ, 

ածխաթթու գազ և այլն, քիմիական նյութերը, շինարարական նյութերը և այլն: Մեծ դեր 

ունի ակտիվ և պասիվ ծխելը, խոնավ և տաք եղանակը: Բարձր լեռնային վայրերում 

ասթման քիչ է տարածված, որը կապված է ալերգենների քիչ քանակով: 

• Մեծ տեղ է տրվում հակաբիոտիկների և այլ դեղամիջոցների անտեղի կիրառմանը: 

• Վաղ մանկական հասակում ինֆեկցիոն հիվանդությունների պակասումը, որը ընդհանուր 

առմամբ դրական երևույթ է, բարձրացնում է ալերգիկ հիվանդությունների 

հաճախականությունըª կապված T-հելպերների Th2 դասի ակտիվության բարձրացման 

հետ, որի հետևանքով բարձրանում է IgE-ի սինթեզը: 

• Մեծ նշանակություն ունի սնունդը` չհագեցած ճարպաթթուների պակասը սննդում, 

անտիօքսիդանտների պակասը (վիտ. E,C.), B-կարոտինի, մագնեզիումի պակասը և այլն:                                                                 

 

       Չնայած բազմազան հիպոթեզների առկայությանը, նրանցից ոչ մեկը չի բացահայտում ԲԱ-ի 

տարածվածության պատճառը: Հիվանդացությունը չի կարելի կապել նաև գենետիկ գործոնների հետ: 

 

Մահացությունը - չնայած ԲԱ-ի տարածվածությանը, մահացությունը այս հիվանդությամբ բարձր չէ: 

Վերջին տարիներին ԲԱ մահացությունը աճել է, որի պատճառը կապում են ադրենոմիմետիկների շատ 

կիրառումով: 

 

ԷԹԻՈԼՈԳԻԱՆ  - հիվանդության զարգացմանը նպաստում է ներքին և արտաքին գործոնների կոմպլեքս 

ազդեցությունը: Ներքին “բնածին գործոնները” այմանավորված են երեխայի գենետիկ 

նախատրամադրվածության հետ: Արտաքին գործոնները բազմազան են և մեծ մասամբ կառավարելի, 

անմիջապես կարող են առաջացնել ԲԱ-ի սրացում: 

Ներքին գործոններ,  որոնք նախատրամադրող ֆոն են առաջացնում ԲԱ-ի զարգացման համար - 

հիվանդությունը ժառանգվում է ադիտիվա-պոլիգեն տիպով, որի ժամանակ հիվանդության կլինիկական 
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պատկերը ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ գենետիկ և միջավայրի գործոնները հասնում և անցնում են 

ելքային նշանակությանը: ԲԱ-ի գենետիկ հիմքը հանդիսանում է “նորմալ” գեների անբարենպաստ 

զուգակցումը, որոնց սպիտակուցային արգասիքները մասնակցում են իմունային և բորբոքային 

ռեակցիաներին, ինչպես նաև ղեկավարում են բրոնխների ռեակտիվականությունը: Ներկայումս ԲԱ-ի 

զարգացման համար պատասխանատու 100-150 գեներ են հայտնաբերված: Ասթմայի զարգացման ռիսկը 

2.6 անգամ բարձր է այն երեխաների մոտ, որոնց մայրը հիվանդ է ասթմայով, 2.5 անգամ` երբ հայրն է 

հիվանդ, 6.6 անգամ, եթե հիվանդ են երկու ծնողներն էլ:                                                                                                  

 

Ատոպիա - գենետիկորեն նախատրամադրվածությունը հանդեպ ատոպիան որոշվում է օրգանիզմի շատ 

IgE արտադրելու ունակությամբ հանդեպ արտաքին միջավայրի չնչին դոզայի ալերգենները: Ատոպիան 

հանդիսանում է կարևոր ներքին գործոն ԲԱ-ով հիվանդ երեխաների մոտ, հայտնաբերվում է 70-90% 

դեպքերում: Ընտանեկան անամեզում հայտնաբերված այլ ալերգիկ հիվանդությունները (ատոպիկ 

դերմատիտ, սուր ալերգիկ ռեակցիաներ, ալերգիկ ռինիտ և այլն) մեծացնում են ԲԱ -ի զարգացման ռիսկը 

երեխայի մոտ: 

 

Բրոնխների գերշարժողականություն  - սա մի վիճակ է, որի ժամանակ բրոնխների լուսանցքը նեղանում է 

շատ հեշտությամբª ի պատասխան պրովոկացիոն գործոնների, որը չի նկատվում մեծահասակների մոտ: 

Նախատրամադրվածությունը հանդեպ գերզգայուն բրոնխների կարող է լինել գենետիկորեն 

պայմանավորված: Գտնում են, որ այն կարող է հետևանք լինել ներարգանդային կյանքում, 

ինտրանատալ շրջանում կամ վաղ մանկական հասակում շնչական ուղիների վնասման: Շնչական 

ուղիները կարող են վնասվել նաև կրկնվող շնչական ինֆեկցիաների հետևանքով, որի հետևանքում 

կարող է ձևավորվել քրոնիկական ալերգիկ բորբոքում: 

 

ԲԱ-Ի   ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ  ՆՊԱՍՏՈՂ   ԱՐՏԱՔԻՆ   ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

    Հիմնական սենսիբիլիզացնող գործոններ (էկզոգեն, ոչ ինֆեկցիոն) - երեխաների մոտ լինում է 

պոլիվալենտ սենսիբիլիզացիա: Դրա արտահայտվածության աստիճանը կախված է ժառանգական 

գործոններից, անտիգենային ծանրաբեռնվածությունից, ինչպես նաև նախատրամադրող գործոններից: 

1.Էկզոգեն ալերգեններ`  

- սննդային ալերգեններ (կովի կաթը, նրա վրա պատրաստված կաթնային խառնուրդները, ձուն, 

մեղրը, ցիտրուսները, սուրճը, շոկոլադը, շաքարը և այլն). 

- դեղորայքային ալերգեններ (հակաբիոտիկներ, սուլֆանիլամիդներ,  վիտամիններ, ասպիրին, 

ոչ հորմոնալ հակաբորբոքիչ դեղամիջոցներ և  այլն) 

- կենցաղային ալերգեններ` տան փոշին, մեծ նշանակություն ունեն փոշու մեջ եղած տզերը 

(հատկապես dermatophagoides pteromyssimys  և այլն): Շատ տզեր գտնվում են գորգերի, 

փալասների, անկողնու մեջ, փափուկ խաղալիքներում: Տզերի բազմացման համար 

բնակարանում նպաստավոր ջերմաստիճանը 20-260C է, խոնավությունըª 50%: Այս տզերի 

ալերգենները գտնվում են նրանց մարմնում, հյութերում: Տզային սենսիբիլիզացիան լինում է 

շուրջտարյա, հատկապես գիշերը, սրանում է գարնանը և աշնանը:  

- Էպիդերմալ ալերգեններ` կենդանիների և թռչունների մազերը, թուքը, հյուսվածքները, ձկան 

կերը: Մեծ դեր ունեն շները և կատուները: 

- Սնկային ալերգեններ` բորբոսը, դրոժը: 

- Ծաղիկների փոշիներ` ծառեր, թփեր, հատկապես ընկույզի ծառը, կաղնին, ուռենին, բարդին և 

այլն: Նոպաները լինում են ծառերի ծաղկման  ժամանակ` գարնանը, և աշնանը` կապված 

խոտհնձի հետ: Այս ԲԱ-ն զուգակցվում է պոլինոզի հոտ (ալերգիկ ռինիտ, կոնյունկտիվիտ և 

այլն): 

- Քիմիական  ալերգեններ 

- Արտաքին միջավայրի աղտոտվածությունը, բնակարանային պոլյուտանտները, ակտիվ և 

պասիվ ծխելը և այլն: 

 

2. Գործոններ,  որոնք նպաստում են ԲԱ-ի սրացմանը` տրիգերներ  
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      Տրիգերները լինում են սպեցիֆիկª  ալերգիկ  և ոչ սպեցիֆիկ (ոչ ալերգիկ) 

 

o Ամենահաճախ հադիպող տրիգերները երեխաների մոտ հանդիսանում են` շփումը  ալերգենների 

հետ և ռեսպերատոր վիրուսային  ինֆեկցիաները 

o Ներբջջային պարազիտները 

o Վակցինաները (հատկապես կապույտ հազը) 

o ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կարող է նպաստել գերշարժուն բրոնխների և 

բրոնխոսպազմի 

o փսիխոէմոցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը` ստրեսային վիճակ, ներվային վիճակ, ծիծաղ, լաց, 

վախ: Մեծ դեր ունի նաև մարդ և երեխա փոխհարաբերությունը, ինչպես նաև ընտանեկան 

փոխհարաբերությունները: 

o Օդերևույթաբանական փոփոխությունները` անբարենպաստ եղանակը, խոնավությունը, օդի 

ճնշման անկումը, կայծակը, ամպրոպը   

o Աղտոտված օդը տվյալ միջավայրում, սուր հոտերը, աէրոզոլների կիրառումը և այլն: Դա կապում 

են թափառող ներվի գրգռման հետ:  

 

 ՊԱԹՈԳԵՆԵԶ 

 

1. Իմունոպաթոլոգիա - բրոնխների օբստրուկցիան և նրանց հիպերռեակտիվությունը հանդեպ տարբեր 

գրգռիչները ԲԱ-ի ժամանակ կապված են շնչական ուղիների ոչ ինֆեկցիոն բորբոքման հետ: 

Անտիգենների ազդեցության տակ T-լիմֆոցիտները, որոնք ունեն CD4 ռեցեպտորներ, տարբերակվում են 

երկու տիպի բջիջների` Th1 և Th2, որոնք արտադրում են տարբեր ցիտոկիններ: Th1 լիմֆոցիտները 

ինֆեկցիոն գործոնների ազդեցության տակ արտադրում են ինտերլեյկին-2 և g-ինտերֆերոն, Th2 

լիմֆոցիտները` ինտերլեյկիններ-4 և -5, որոնք բնորոշ են ատոպիայով հիվանդներին: Ինտերլեյկին -4 (IL-

4) և ինտերլեյկին-5 (IL-5)-ը  մեծ դեր ունեն ալերգիկ բորբոքումների զարգացման մեջ: IL-4-ը նպաստում է 

IgE-ի սինթեզին /դա իրականանում է պլազմատիկ բջիջների միջոցով (ակտվացած B-լիմֆոցիտներ), 

որոնք գտնվում են լիմֆատիկ հանգույցներում և լորձաթաղանթներում, այսինքն հնարավոր է IgE-

հակամարինների տեղային սինթեզ, որով պայմանավորված է այս կամ այն հյուսվածքի 

սենսիբիլիզացիան/: Օրգանիզմում IgE-ն կարող է գտնվել ինչպես ազատ շրջանառության մեջ, այնպես էլ 

կապված բազոֆիլային լեկոցիտների և պարարտ բջիջների հետ: 

     Սպեցիֆիկ անտիգենների կրկնակի կոնտակտը IgE հակամարմինների հետ բերում է լիպիդային 

մեդիատորների սինթեզի և նրանց դուրս գալուն` լեկոտրիեններ, պրոստոգլանդիններ, թրոմբոցիտների 

ակտիվացման գործոն, տրոմբօքսան: Լեյկոտրիենները մտնում են դանդաղ ազդող նյութիª 

անաֆիլաքսիայի կազմի մեջ, որը առաջացնում է բրոնխներին հարթ մկանների երկարատև  կծկում, 

ուժեղացնում է լորձի արտադրումը, պակասեցնում թարթչային էպիթելի կծկումը: Թրոմբոցիտների 

ակտիվացման գործոնը ունի նախաբորբոքային ազդեցություն, առաջացնում է թրոմբոցիտների 

ագրեգացիա, միկրոցիրկուլյացիայի խանգարում, նեյտրոֆիլների և էոզինոֆիլների միգրացիայի 

խանգարում: IL-5-ը ազդում է էոզինոֆիլների ակտիվացման վրա, որոնց կատիոնային սպիտակուցները 

քայքայում են բջիջները, հյուսվածքները և նպաստում բրոնխների հիպերռեակտիվականությանը: 

         ԲԱ-ի ժամանակ էոզինոֆիլները հաճախ հայտնաբերվում են մեծ քանակությամբ բրոնխոալվեոլյար 

հեղուկում, որը հայտնաբերվում է բրոնխոսկոպիայի և բիոպսիայի ժամանակ ինչպես հիվանդության 

սրացման, այնպես էլ ռեմիսիայի ժամանակ: Էոզինոֆիլները ակտիվացնում են պարարտ բջիջները և 

ծանրացնում ալերգիկ բորբոքման ընթացքը: 

          ԲԱ-ի պաթոգենեզում մեծ նշանակություն ունի նաև սեկրոտոր IgA-ի և ընդհանուր IgA-ի 

քանակության պակասումը: Քանի որ ԲԱ-ի զարգացման հիմքում ընկած են հիմնականում ինհալացիոն 

ալերգենները, IgA-ի պակասը բերում է լորձաթաղանթի պաշտպանողական ֆունկցիայի անկմանը և 

նպաստում IgE-ի թափանցմանը: Բացի դրանից IgA-ի նվազումը բերում է նաև IgE-ի կոմպենսատոր 

բարձրացմանը, քանի որ երկու իմունոգլոբուլիններ էլ սինթեզվում են բրոնխների լորձաթաղանթի 

պլազմատիկ բջիջներում: 
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2. Բրոնխների պատերի մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ դեֆեկտը  -  ԲԱ-ի զարգացման համար մեծ 

նշանակություն ունի բրոնխների էպիթելիալ բջիջների վիճակը: Նրանք ակտիվանում և վնասվում են 

ալերգեններից (IgE կախված մեխանիզմ), պոլյուտանտներից, վիրուսներից, հիստամինից, 

ցիտոկիններից: Էպիթելիալ բջիջները սինթեզում են մի շարք ցիտոկիններ, որոնք կարող են ապահովել ոչ 

իմուն բորբոքման ուժեղացմանը կամ պահպահմանը: Բրոնխների պատի մորֆոլոգիական և 

ֆունկցիոնալ դեֆեկտը բերում է հետևյալ փոփոխությունների`  

- էպիթելի պաշտպանողական ֆունկցիայի նվազում, որի պատճառով ալերգենները հեշտորեն 

թափանցում են օրգանիզմի ներքին միջավայր, և զարգանում է սենսիբիլիզացիա 

- թափառող ներվի աֆերենտ ռեցեպտորների բացում և բրոնխոկոնստրուկցիայի ուժեղացում  

- ուժեղանում է նեյրոպեպտիդների դուրս թափումը, խթանվում է աքսո-ռեֆլեքսը, որը ուժեղացնում 

է բրոնխների օբստրուկցիան: 

 

3. Բրոնխների հիպերռեակտիվությունը - սա հետևանք է վերը նշված երկու պաթոլոգիկ մեխանիզմների. 

- Սրա արտահայտվածությունը կախված է հիվանդության ծանրության աստիճանի և շրջանի հետ: 

- Պարզված է, որ կա բնածին նախատրամադրվածություն հանդեպ հիպերռեակտիվ բրոնխները 

անկախ ատոպիայի առկայությունից: 

- Հիպերռեակտիվ բրոնխների պատճառ կարող է լինել կալցիումային հոմեոստազի դիսբալանսը` 

Ca-ի կոնցենտրացիայի բարձրացումը բջիջներում կարող է բերել հիպեռեակտիվության: 

- Բրոնխների գերշարժուն վիճակի պատճառ կարող է լինել նաև ցինկի, պղնձի, սելենի, 

մագնեզիումի պակասը օրգանիզմում: 

- ԲԱ-ի երկարատև ընթացքի ժամանակ առաջանում է հարթ մկանների հիպերպլազիա, որը 

նպաստում է բրոնխների հիպերռեակտիվությանը: 

 

4. Նեյրո-էնդոկրին համակարգի խանգարումը (ներվային համակարգի պերինատալ ախտահարումները և 

այլն), երբ խանգարվում է հիպոթալամո-հիպոֆիզար մասը, այդ հիվանդների մոտ նկատվում է ԲԱ-ի 

ավելի վաղ զարգացում և ծանր ընթացք: 

 

       Մեծ նշանակություն ունի նաև վեգետատիվ ներվային համակարգի վիճակը: Հատուկ պաթոլոգիկ ձև 

է ՙասպիրինային ասթման՚, երբ նոպաները լինում են ոչ միայն ասպիրինից, այլ նաև այլ ոչ հորմոնալ 

հակաբորբոքիչ դեղամիջոցներից: 

 

 

 

 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

       

 

 

 

 

Ձևը Ծանրության 

աստիճանը 

Հիվանդության 

շրջանը 

Բարդությունները 

Ատոպիկ 

 

 

 
Ոչ ատոպիկ 

Թեթև`  

էպիզոդիկ, 

պերսիստող 

 
Միջին ծանրության 

           
Ծանր 

Սրացում` 

Բ Ա-ի նոպաª 

ձգձգվող, 

ծանր 

 
Ռեմիսիա` 

սպոնտան 

դեղորայքներով 

Թոքերի ատելեկտազ 

Ենթամաշկային մեդիաստինալ 

էմֆիզեմա 

Թոքային սիրտ 

Թոքերի էմֆիզեմա 
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ԲԱ-ի   ծանրության   աստիճանի   չափանիշները  երեխաների մոտ 

Նշանները Թեթև  պերսիստող Միջին ծանրության 

պերսիստող 

Ծանր    պերսիստող 

Նոպաների 

հաճախականությունը   

 
Գիշերային նոպաներ 

 
Ֆիզիկական 

ակտիվությունը 

 
Բրոնխների անկայուն 

վիճակը ըստ 

ցուցանիշներիª 

պիկֆլոումետրով 

 

 
Ռեմիսիայի բնույթը 

 

 

 

 
Ռեմիսիայի շրջանը 

 
Ֆիզիկական 

զարագացումը 

 
Նոպաների վերացման 

միջոցը 

Ամիսը 1 անգամից 

պակաս 

 
Հազվադեպ 

 
Նորմալ 

 

 
Փոքր է 20% -ից 

 

 

 

 

 
Առանց 

ախտանիշների, 

նորմալ Ф B Д 

 

 
3 ամիս և ավել 

 
Խանգարված  չէ 

 

 
Ինքնուրույն կամ 

բրոնխոլիտիկների  

մեկ դեղաչափից 

Ամիսը  3-4 անգամ 

 

 

 
Շաբաթը  2-3 անգամ 

 
Ցածր է 

 

 
20-30% 

 

 

 

 

 
Ոչ լռիվ ռեմիսիա 

կլինիկորեն և Ф B Д-ով 

 

 

 

 
3 ամսից պակաս 

Խանգարված չէ 

 

 

 
Ինհալացիոն 

բրոնխոլիտիկներ,Ն/ե, 

մ/մ, երբեմն ինհալացիա 

ստերոիդներով 

Շաբաթը 1 անգամից 

շատ 

 
Համարյա  ամեն օր 

 
Շատ ցածր է 

 

 
30%-ից մեծ 

 

 

 

 

 
Շնչական 

անբավարարության 

պահպանում 

1-3 ամիս 

 
Հետ է մնում 

 

 

 

 
Բրոնխոլիտիկներ ն/ե, 

մ/մ, ստերոդներ: 
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Կ Լ Ի Ն Ի Կ Ա Ն 

 
      ԲԱ-ի սրացման պատճառ կարող են լինել տրիգերները: Հիվանդությունը արտահայտվում է 

շնչահեղձության սուր նոպայի ձևով, ծանրության տարբեր աստիճաններով: Երեխաների մոտ 

նախանոպայական  շրջանը կարող է տևել մի քանի րոպեից մինչև 2-3 օր: Այս շրջանում փոխվում է 

երեխայի ընդհանուր վիճակը, նրանք դառնում են կամակոր, անհանգիստ, առաջանում են 

փոփոխություններ վերին շնչական ուղիներում: Ասթմայի ատոպիկ ձևի ժամանակ կարող են առաջանալ 

քոր վերին շնչուղիներում, փռշտոց, առատ լորձային արտադրություն քթից, չոր նոպայաձև հազ: 

Նոպային երբեմն նպաստում են պոլիմորֆ  ցանը, ատոպիկ դերմատիտը և խանգարումները 

աղեստամոքսային տրակտի կողմից: Եթե հիվանդության պատճառը փոշիներն են, ապա նոպային 

նախորդում է ալերգիկ ռինիտը և կոնյունկտիվիտը: ԲԱ-ի սրացումները երեխաների մոտ կարող են լինել 

սուր շնչական հիվանդությունների ֆոնի վրա: 

      Կլինիկական հետազոտության ժամանակ նախանոպայական շրջանում կարելի է հայտնաբերել 

ֆարինգիտ, տոնզիլիտ, թոքերում պերկուտուր հնչյունի կարճացում, աուսկուլտատիվª մեկական չոր 

խզզոցներ: Երբեմն ԲԱ-ի նոպան զարգանում է այնքան արագ, որ նախանոպայական շրջան չի լինում: 

     ԲԱ-ի նոպան երեխաների մոտ տևում է մի քանի րոպեից մինչև մի քանի ժամ և օրեր: Առաջանում է 

բրոնխների սուր խցանում (օբստրուկցիա), բնորոշ են արտաշնչական տիպի հևոցը, սուլող, երբեմն 

տարածության վրա լսվող խզզոցները, չոր հազը կպչուն խորխով, թոքերում պերկուտոր հնչյունի 

տուփային երանգը, մեծ քանակությամբ չոր խզզոցները երկարատև արտաշնչման ֆոնի վրա: Նոպայի 

ընթացքում բնորոշ են հաճախասրտությունը, արյան ճնշման բարձրացումը, ռենտգեն հետազոտության 

ժամանակ հայտնաբերվում է թոքերի նկարի ուժեղացում, թափանցելիության բարձրացում: 

 
      Հարկավոր է նշել, որ վաղ մանկական հասակում անատոմոֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկություններից կախված (բրոնխների պատի արտահայտված այտուց, առատ 

լորձարտադրություն) հաճախ նկատվում է ջերմության բարձրացում, թաց հազ, թոքերում լսվում են 

առատ թաց խզզոցներ, սպազմոլիտիկներով բուժումը քիչ արդյունավետ է: Այս տարիքի երեխաների մոտ 

հևոցը լինում է խառը տիպի:  

      Ըստ դժվարաշնչության արտահայտվածության և հիվանդության ծանրության աստիճանի, 

տարբերում են   թեթև, միջին ծանրության և ծանր ձևերը և ասթմատիկ վիճակ: 

ԲԱ-ի թեթև ձևերին բնորոշ են թույլ արտահայտված դժվարաշնչություն, երեխայի ինքնազգացողությունը 

չի փոխվում, երբեմն դառնում են դյուրագրգիռ, օժանդակ մկանները աննշան են մասնակցում 

շնչառությանը, թոքերում լսվում են քիչ քանակությամբ չոր խզզոցներ արտաշնչման վերջում, պերկուտոր 

հնչյունը թոքերի վրա լինում է տուփային երանգով: Շնչառությունը նորմայից հաճախանում է 30%-ով, 

պուլսը` չափավոր հաճախ, SaO2 - 95%-բարձր, PaCO2-35մմ սնդ/սյուն-ից  ցածր. 

Միջին ծանրության ԲԱ-ի ժամանակ շնչական անբավարարությունը աճում է, բնորոշ է ակրոցիանոզը, 

արտահայտված գրգռվածությունը, վախի զգացումը, սառը քրտինքը դեմքին և գլխին, դիրքը` 

հարկադրական ՙօրթոպնոէ՚, արտահայտված արտաշնչական տիպի հևոց, շնչառությունըª 50%-ով 

նորմայից ավել, պուլսը` շատ հաճախ, SaO2-փոքր է 90%-ից, PaCO2-45% և ավել (հիպօքսիա, 

հիպերկապնիա, արյան ճնշման բարձրացում, ռեսպիրատոր և մետաբոլիկ ացիդոզ): 

 
Ասթմատիկ վիճակ  - դա ԲԱ-ի նոպան է, որը տևում է 6-ժամ և ավելի: Տարբերում են ասթմատիկ վիճակի 

3 փուլ: 

1-ին փուլ - հարաբերական կոմպենսացիայի փուլ, կլինիկորեն դա ԲԱ-ի ձգձգված նոպան է բրոնխների 

հաղորդչականության արտահայտված խանգարումով, սիմպատոմիմետիկ դեղամիջոցների հանդեպ 

ռեզիստենտականությամբ: Ընդհանուր զննման ժամանակ հայտնաբերվում են դժվարացած և աղմկոտ 

շնչառություն, էմֆիզեմայի ավելացում, թոքերում աուսկուլտատիվ մեծ քանակությամբ չոր սուլող 

խզզոցներ, երբեմն թաց խզզոցներ, մածուցիկ բնույթի խորխ, արտահայտված հաճախասրտություն, 

արյան ճնշման բարձրացում: Զարգանում է շնչական անբավարարություն, լինում է հիպօքսեմիա, երբեմն 

հիպերկապնիա, ռեսպիրատոր կամ մետաբոլիկ ացիդոզ: 

2-րդ փուլ - շնչական անբավարարության զարգացման փուլ, բրոնխների արտահայտված խցանման 

հետևանքով առաջանում է ՙլռություն՚ թոքերում ախտանիշը` թուլացած շնչառություն, հետո շնչառության 
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բացակայություն թոքերի մի քանի սեգմենտներում, ապա`  ամբողջ թոքերում: Այդ դեպքում հիվանդի մոտ 

առաջանում է տարածված ցիանոզ, արյան ճնշման անկում, հաճախասրտություն, մետաբոլիկ ացիդոզի 

հակում: 

3-րդ փուլ - զարգանում է հիպօքսեմիկ կոմա, որին բնորոշ են արտահայտված շնչական 

անբավարարությունը, ՙլռություն՚ թոքերում ախտանիշը, գիտակցության կորուստը, ցնցումները, մաշկի և 

լորձաթաղանթների տարածված ցիանոզը, արյան ճնշման անկումը, մկանային հիպոտոնիան, կ.ն.հ.-ի 

ընկճումը: 

Հետնոպայական  շրջանը տևում է 2-5 օր, այդ շրջանում ի հայտ են գալիս տարածված չոր և թաց 

խզզոցներ թոքերում, թաց հազ՝ լորձային բնույթի խորխով: 

      Հարկավոր է նշել, որ ԲԱ-ի ծանր ընթացքը կարող է հետևանք լինել լայն սպեկտրի 

սենսիբիլիզացիայի, գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսի, երբեմն պատճառ կարող է լինել հոգեկան վիճակը, 

բետա ադրենոմիմետիկների չարաշահումը: Նման դեպքերում բնորոշ են հաճախակի, երկարատև և 

կյանքի համար վտանգավոր հիվանդության սրացումներ, հաճախակի գիշերային շնչահեղձուկի 

նոպաներ, հիվանդության նշաններ նույնիսկ միջնոպայական շրջանում: 

      ԲԱ-ով հիվանդները որպես ուղեկցող հիվանդություններ կարող են ունենալ քրոնիկական տոնզիլիտ, 

սինուսիտներ, գաստրոդուոդենիտ, լեղուղիների դիսկինեզիա, երբեմն նաև քրոնիկական թոքաբորբ 

(պնևմոսկլերոզ): 

      Ծանր ընթացող ԲԱ-ն ուղեկցվում է նաև մակերիկամների ֆունկցիայի ընկճմամբ, թոքերի 

ատելեկտազներով: 

     Որպես բարդություն կարող են զարգանալ պնևմոթորաքս, ինտերստիցիալ և միջնորմային էմֆիզեմա, 

թոքերի էմֆիզեմա և թոքային սրտի պատկեր: 

 

   
Ա Խ Տ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը 

 
1.  Անամնեզ 

 
  ԲԱ -ի մասին կարելի է մտածել, երբ երեխայի անամնեզում հայտնաբերվում են` 

հաճախակի բրոնխիտներ, հատկապես, երբ երեխայի կամ նրա հարազատների մոտ կան ալերգիկ 

երևույթներ.  

o բրոնխիտների կամ համառ հազի  կապըª ալերգիկ երևույթների հետ. 

o հազի, հևոցի նոպաներ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, գրգռվածության, սառը օդ շնչելու 

ժամանակ 

o շնչառական ախտանիշներ գարնան-ամառային շրջանում. 

o վիճակի լավացում բնակավայրը փոխելիս կամ բնակարան վերադառնալիս. 

o ժամանակ առ ժամանակ ծանրության զգացում կրծքավանդակում. 

o անամնեզում և կլինիկորեն արտաթոքային ալերգիկ երևույթներ. 

o 4-5 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների մոտ պետք է անպայման հաստատվի ֆունկցիոնալ 

փորձերով (պիկֆլոումետրով կամ պնևմոտախոմետրով - Ф B Д): 

 
2. Կլինիկական դրսևորումներ 

 
3. Գործիքային հետազոտության տվյալներ 

 
o արտաքին շնչառության ֆունկցիայի գնահատումª  օդափոխության խանգարման օբստրուկտիվ 

տիպ 

 
o բետա 2 - ագոնիստի ինհալյացիայի հանդեպ դրական պատասխանª  արտաքին շնչառական 

ֆունկցիայի հիմնական ցուցանիշների աճ ավելի քան 12-15 % -ով 

 
o ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության փորձª ստանդարտ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից 
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հետո բրոնխների անցանելիության ցուցանիշների նվազում ավելի քան 15 % -ով 

 
o պիկֆլոումետրիաª  վերելքային արտաշնչման արագության տատանումը կազմում է ավելի քան 

20%   /չափվում է երկու-երեք շաբաթվա ընթացքում/ 

 
o թոքերի ռենտգենոգրաֆիաª  սրացման շրջանում հայտնաբերվում են թոքերի փքվածություն, 

ծայրամասային դաշտերում թափանցիկության բարձրացում, ստոծանու գմբեթի ցածր դիրք, 

արմատային լուսանցքի ուժեղացում           

 
4. Լաբորատոր  հետազոտության  տվյալներª 

 
o Էոզինոֆիլիա 

 
o Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ԲԱ-ի ատոպիկ ձևի ախտորոշման 

համար անհրաժեշտ են նաև իմունոլոգիական փոփոխություններ:  Դրանք են` 

o ընդհանուր  և սպեցիֆիկ IgE-ի մակարդակի բարձրացում արյան մեջ. 

o Th2- ի քանակի բարձրացում. 

o ընդհանուր և սեկրետոր IgA-ի իջեցում. 

o մակրոֆագերի և նեյտրոֆիլների ֆագոցիտար ֆունկցիայի իջեցում. 

o դիսբալանս ինտերլեյկին 4-ի և g-ինտերֆերոնի արտադրման միջևª առաջինի բարձրացում և 

երկրորդի իջեցում: 

 
      Մեծ տեղ է տրվում նաև սպեցիֆիկ ախտորոշմանըª տարբեր ալերգեններով սկարիֆիկացիոն 

մաշկային պրոբաներով, հիվանդության լավացման շրջանում: 

      
      Անհրաժեշտ է նաև անպայման հետազոտել երեխայի ներվային համակարգի վիճակը, 

աղեստամոքսային համակարգը և այլ օրգան-համակարգերի վիճակը: 

 

 
     ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ  ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 

- վիրուսային օբստրուկտիվ բրոնխիտ. 

- վիրուսային բրոնխիոլիտ. 

- օտար մարմին բրոնխներում. 

- թոքաբորբ. 

- վերին շնչական ուղիների ստենոզ. 

- գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս. 

- լիմֆատիկ հանգույցներին մեծացում. 

- մուկովիսցիդոզ. 

- ուռուցքներ. 

- լարինգոտրախեոմալյացիա. 

- բրոնխիալ դիսպլազիա. 

- թոքերի այտուց. 

- խլամիդիոզ ինֆեկցիա. 

- բրոնխոթոքային համակարգի բնածին արատներ. 

- քրոնիկական խցանված բրոնխոլիտ. 

- արտաթոքային ալերգիկ հիվանդություններ: 

 
     Պետք է նշել, որ որքան փոքր է երեխան, այնքան անհավանական է ՙբրոնխիալ ասթմա՚ ախտորոշումը: 

Նման դեպքերում պետք է ժխտել բնածին և ժառանգական այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են 
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մուկովիսցիդոզը, թոքերի բնածին արատները և այլ հիվանդություններ: Այդ պատճառով հարկավոր է 

լրացուցիչ կատարել հետևյալ հետազոտությունները` 

- թոքերի ռենտգենոգրաֆիա. 

- կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա. 

- բրոնխոլոգիական հետազոտություններ (բրոնխոգրաֆիա, բրոնխոսկոպիա). 

- քլորիդների որոշումը քրտինքի մեջ  և այլն: 

 

 
Բ ՈՒ Ժ ՈՒ Մ Ը 

1. Բ Ա-ի սրացման բուժումը. 

2. Բազիսային բուժում (հակաբորբոքային). 

 
Հոսպիտալիզացիայի  ցուցումները`  

 

- Բ Ա-ի  ծանր ընթացող նոպան. 

- բրոնխոլիտիկների ոչ արդյունավետ լինելը. 

- Բ Ա-ի սրացման երկար տևելը (1-2 շաբաթից ավել). 

- բուժական հաստատությունից հեռու գտնվելը. 

- անբարենպաստ ելքի առկայությունը. 

 

 
   Հիվանդության սրացման դեպքում նշանակվում ենª 

 
1. կարճատև ազդեցության  b2-ադրենոմիմետիկներ 

2. խոլինոլիտիկներ 

3. կոմբինացված պրեպարատներ 

4. կարճատև ազդեցության մեթիլքսանտիններ 

5. ինհալյացիոն գլյուկոկորտիկոիդներ 

6. համակարգային գլյուկոկորտիկոիդներ 

 
Սուր նոպայի դեպքում  ընտրության առաջին դեղամիջոցներ համարվում են կարճատև ազդեցության b2-

ադրենոմիմետիկները (ագոնիստները)ª սալբուտամոլ, տերբուտալին, ֆենոտերոլ` բերոտեկ: Դրանք` 

- թուլացնում են բրոնխիալ ծառի հարթ մկանները. 

- ակտիվացնում են մուկոցիլիար ապարատի ֆունկցիան. 

- պակասեցնում են պարարտ բջիջների սեկրետոր ակտիվությունը. 

- պակասեցնում են բրոնխների լորձաթաղանթի այտուցը. 

- բարձրացնում են ստոծանու կծկողականությունը: 

 
        Նշված դեղամիջոցների բրոնխոլայնիչ էֆեկտը լինում է  4-5 րոպե անց, մաքսիմալ ազդեցությունը 

տևում է 40-60րոպե, երկարատևությունը՝ 4-5ժամ: 

      Երեխաների մոտ գերադասելի է կիրառել սելեկտիվ b2 դեղամիջոցներ, գերադասելի է սալբուտամոլի  

խումբը: 

      Մինչև  3տարեկան երեխաների մոտ ծանր նոպաների դեպքում այս դեղամիջոցների ներմուծումը 

կատարվում է նեբուլայզերների միջոցով: Այս դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցություններից են` 

մկանային դող, գրգռվածություն, գլխացավ, սրտի ռիթմի խանգարումներ, հիպոկալիեմիա,  քթըմպանի 

լորձաթաղանթի գրգռում: 

 
M-խոլինոռեցեպտորների բլոկատորները առաջացնում են բրոնխիալ մկանների թուլացում: Սուր նոպայի 

դեպքում նշանակվում է ատրովենտ կամ  b2-ագոնիստի հետ զուգակցված դեղամիջոցª բերոդուալ: 
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Կարճատև ազդեցության  մեթիլքսանտիններ  (էուֆիլին,ամինոֆիլին)` 

- ընկճում են ֆոսֆոդիէսթերազները. 

- բլոկադայի են ենթարկում ադենոզին ռեցեպտորները. 

- պակասեցնում են իոնիզացված Ca-ի  ներբջջային քանակը: 

 
     Էուֆիլինի օրվա դոզան չպետք է գերադասի 15-20 մգ/կգ: Դեղամիջոցը նշանակվում է նաև ն/ե (2.4%-

4-5մգ/կգ), լավ է կաթիլային եղանակով: Մեթիլքսանտինները ներկայումս նշանակվում են հազվադեպ, 

ելնելով նրանց տոքսիկ ազդեցությունից /անհանգստություն, քնի խանգարում, գլխացավ, դող, 

սրտխառնոց, փսխում, լուծ, սրտխփոց, ուժեղացնում են նաև գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսը): 

 
   Համակարգային կորտիկոստերոիդներ - ԲԱ-ի ծանր ընթացող նոպայի դեպքում կիրառվում է 

պրեդնիզոլոնª պարէնտերալ ձևով 2մգ/կգ դոզայով /5-10մգ/կգ օրվա մեջ, հիդրոկորտիզոն 25մգ/կգ, 

դեքսամեթազոն 1,0մգ/կգ օրվա մեջ 4-6 ժամը մեկ/: 

  
     Նոպաների թեթև ձևերի դեպքում բավական է, որ հիվանդը չշփվի ալերգենների, տրիգերների հետ, 

անհրաժեշտ է ապահովել մաքուր օդ, տալ տաք հեղուկներ: Արդյունավետ են շնչական վարժությունները 

(շնչառության պահելը արտաշնչման փուլում): 

      Դեղորայքներից նախընտրելի է b2-ագոնիստների կամ բերոդուալի կիրառումը ինհալյացիաների ձևով 

կամ նեբուլայզերով: Էֆեկտը լինում է 5-10 րոպեից: 

     Կարելի է նաև նշանակել b2-ագոնիստները էուֆիլինի հետ ներքին ընդունման ձևով: Եթե կա շփում 

ալերգենի հետ, նպատակահարմար է նշանակել նաև հակահիստամինային դեղամիջոցներ: Նոպայից 

հետո 2-3 օր նշանակվում են սպազմոլիտիկներ, որոշվում է միջնոպայական շրջանի ադեկվատ բուժման 

մասին: 

 
      Միջին ծանրության և ծանր ընթացող նոպաների բուժման  ալգորիթմը հետևյալն է` այն կատարվում է 

ստացիոնարում, երբ վերը նշված բուժումը չի օգնում և սկսում է զարգանալ ասթմատիկ ստատուս: Այդ 

դեպքում պարտադիր է թթվածնային բուժումը և պահպանել SaO2 95% և ավելի: Անհրաժեշտ է օրալ 

հեղուկների ստացումը: Եթե վերջինս իրականացնել հնարավոր չէ, պետք է անցնել հեղուկների 

պարէնտերալ ներմուծմանը (նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթ և 5% գլյուկոզայի լուծույթ 

հավասար քանակությամբª 10-20մլ/կգ հաշվարկով), այն արվում է ներերակային կաթիլային եղանակով 

30-45 մլ/ժամ -10-15 կաթիլ 1րոպեում: 

     Նոպայից հետո (1-2 օր)  համակարգային կորտիկոստերոիդները հանվում են, քանի որ նրանց 

կարճատև կիրառումը չի ազդում մակերիկամների ֆունկցիայի վրա: Եթե երեխան ստանում է 

ստերոիդներ մի քանի օր, ապա պրեպարատը հանվում է աստիճանաբար: Եթե երեխան նախօրոք 

ստացել է համակարգային կորտիկոստերոիդներ, նրան նշանակվում է ինհալացիոն 

կորտիկոստերոիդներª  համակարգայինը հանելուց հետո: 

      Հակաբիոտիկներ նշանակվում են,  երբ առկա է թոքաբորբ կամ այլ բակտերիալ  ինֆեկցիա: 

     
      Միջին ծանրության կամ ծանր նոպաները վերացնելուց հետո նշանակվում են 

բրոնխոսպազմոլիտիկներ կարճատև ազդեցությանª 1-2 օր, հետո անցնում են երկարատև ազդեցության  

դեղամիջոցների  (սերեվենտ, թեոպեկ): 

 
     Եթե երեխան ստացել է դեղորայքային բազիսային բուժում, ապա շարունակվում են դեղամիջոցների 

ընդունումը, բարձրացնելով դրանց դոզան 1.5-2 անգամª  7-10 օր: 

   Ծանր նոպաների և ասթմատիկ ստատուսի դեպքում չի կարելի կիրառել` 

- սեդատիվ դեղամիջոցներ. 

- հակահիստամինային դեղամիջոցներ, հատկապես 1-ին սերնդի. 

- մուկոլիտիկներ. 

- գարչիչնիկներ, բանկաներ. 

- երկարատև  ազդող բրոնխոլիտիկներ. 

- հակաբորբոքիչ դեղամիջոցներ.     
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Բրոնխիալ ասթմայի բազիսային բուժումը - դրա նպատակն է թեթևացել ԲԱ-ի ընթացքը, լավացնել 

հիվանդի կյանքի որակը: Այն չի սահմանափակվում միայն դեղորայքով: Ասթմայի բուժման կոմպլեքս 

մոտեցումը թույլ է տալիս պակասեցնել դեղորայքային ծանրաբեռնվածությունը, որը շատ կարևոր է աճող 

օրգանիզմի համար:  

  
    Բ Ա-ի բազիսային բուժումը իր մեջ ընդգրկում է` 

- մաքսիմալ սահմանափակել տրիգերների ազդեցությունը  

- ուղեկցող հիվանդությունների բուժումը. 

- դեղորայքային բազիսային բուժումª  կախված ասթմայի ծանրության աստիճանի հետ. 

- ալերգոսպեցիֆիկ  իմոնոթերապիան. 

- ԲԱ-ի ոչ դեղորայքային բուժում . 

- հիվանդների և ծնողներին ուսուցանում. 

     
       Էկզոգեն ալերգենների մաքսիմալ բացառման համար պետք է ճիշտ կազմակերպել հիվանդության 

կանխարգելումը (նայել այդ մասը):   Ասթմայով հիվանդ բոլոր երեխաների տանը հնարավորինս պետք է 

վերացնել կենցաղային ալերգենները, լավացնել էկոլոգիան բնակարանում: Չի կարելի տանը պահել 

կենդանիներ (շուն, կատու, թռչուններ և այլն): Սննդում պակասացնել հիմնական ալերգենները, 

սահմանել հիպոալերգիկ դիետա: Վատ էկոլոգիայի դեպքում փոխել ապրելավայրը: Խուսափել 

ինֆեկցիոն հիվանդություններից, վիրուսային ինֆեկցիայից: Վակցինացիաները կատարել անհատական 

մոտեցումով, հիվանդության ռեմիսիայի շրջանում, հակահիստամինային պրեպարատների կարճատև 

ընդունման ֆոնի վրա: Ուղեկցող հիվանդությունների բուժման ժամանակ մտածել, որ նրանք նույն 

էթիոլոգիայի կարող են լինել: Ներվային հիվանդությունների բուժման ժամանակ (կ.ն.հ.-ի 

խանգարումներ, գլխուղեղի դիսֆունկցիաներ, ցնցումներ, նեյրոցիրկուլյար դիստոնիա) մտածել, որ 

դրանց բուժումը դրական կարող է ազդել ԲԱ-ի բուժման վրա: 

Մարսողական օրգանների հիվանդությունները կարող են նպաստել ատոպիկ ասթմայի զարգացմանը, 

ատոպիկ դերմատիտին: Հարկավոր է հայտնաբերել և բուժել այդ հիվանդությունները: 

 
     Դեղորայքային բազիսային բուժումը պետք է լինի աստիճանական մոտեցումով, հաշվի առնելով 

հիվանդության ծանրության աստիճանը: Դրա նպատակն է բրոնխների լորձաթաղանթի ալերգիկ 

բորբոքման և հիպերռեակտիվականության պակասեցումը և սրացումների կանխումը: Բազիսային 

բուժումը պետք է լինի երկարատև (3 ամիս և ավելի), քանի որ կլինիկական լավացումը լինում է ավելի 

վաղ, քան բրոնխների լորձաթաղանթի ֆունկցիոնալ և մորֆոլոգիական ցուցանիշները: 

 
      Բազիսային բուժման դեղամիջոցներ –  

1. Քրոմոններª  նատրիումի  քրոմոգլիկատ (ինտալ, կրոմոլին և այլն), ունեն թաղանթները 

կայունացնող ազդեցություն, ճնշում են մեդիատորների դուրս գալը պարարտ բջիջներից և 

բազոֆիլներից, արգելակում էոզինոֆիլների, մակրոֆագերի, նեյտրոֆիլների  և թրոմբոցիտների 

մասնակցությունը ալերգիկ ռեակցիաներին: Կա նաև ինտալի և b2 ադրենոմիմետիկների 

զուգակված դեղամիջոց (ինտալ+ ): Կիրառվում է 2 դոզա (5մգ մեկ դոզայում) 2-4 անգամ օրը, փոքր 

երեխաները ստանում են սպեյսերի կամ նեբուլայզերի միջոցով: 

2. Նատրիումի նեդոկրոմիլ - թայլեդ՝  ինտալի անալոգն է, հակաբորբոքիչ է և հակահազային: 

 

3. Կետոտիֆեն- (աստաֆեն, զադիտեն)  կիրառվում է հատկապես վաղ մանկական հասակում : 

Պակասեցնում է պարարտ բջիջների մեդիատորների սինթեզը, բլոկադայի է ենթարկում H1-

հիստամինային ռեցեպտորները: Նշանակվում է 0.025 մգ/կգ օրը, առավոտյան և երեկոյան: 

 

4. Հակալեյկոտրիենային  դեղամիջոցներª    ակոլատ, մոնտելուկաստ, զիլետեն: 
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5. Ինհալացիոն գլյուկոկորտիկոստերոիդներ (Ի Գ Կ Ս) - էֆեկտիվ են միջին ծանրության և ծանր 

ընթացող ասթմայի դեպքում, քանի որ ունեն ուժեղ տեղային հակաբորբոքային ազդեցութուն: 

Որպես բարդություն կարող է զարգանալ կանդիդոզ քիթ-ըմպանում, դիսֆոնիա:   Այս 

դեղամիջոցներից են բեքլոմեթազոնը և բուդեսոնիդը: 

 

 

6. Երկարատև ազդեցության  b2-ագոնիստներ  -  սալմետերոլ, ֆորմոտերոլ 

 

7. Երկարատև ազդեցության մեթիլքսանտիններ (թեուդուր, ռետաֆիլ, թեոպեկ) - պահպանում են 

թեոֆիլինի թերապևտիկ կոնցենտրացիան արյան մեջ երկար ժամանակ (8-12 ժամ), որը կանխում 

է նոպաները առավոտյան  և գիշերը: 

 

8. Զուգակցված պրեպարատներ`      (Ի Գ Կ Ս +  b2 ադրենոմիմետիկª  բուդեսոնիդ/ ֆորմոտերոլ;   

ֆլյուտիկազոն/ սալմետերոլ; ֆլիկսոմիդ/սալմետերոլ - սերետայդ) 

 

 

9. Համակարգային ստերոիդներ կիրառվում են միայն, երբ ինհալացիոն Գ Կ Ս-ը էֆեկտիվ չեն: 

 

10. Բազիսային հակաբորբոքիչ բուժման աստիճանական մոտեցումը . 

 
Թեթև էպիզոդիկ ԲԱ-ի դեպքում (1-ին  աստիճանի ծանրության) 

- Այն չեն սկսում ինհալացիոն հակաբորբոքիչ դեղամիջոցներով: Արդյունավետ են էլիմինացիոն 

գործողությունները (ալերգենների հեռացումը), ալերգիկ ռինիտի բուժելը նրա առկայության դեպքում: 

 
Թեթև ընթացող պերսիստող ԲԱ-ի դեպքում (2-րդ աստիճանի ծանրության դեպքում)- կիրառվում է 3 

ամսից ոչ պակասª  քրոմոնային դեղամիջոցներ; սկզբում նպատակահարմար է b2-ագոնիստներ 

երկարատև ազդեցության; երկարատև ազդող թեոֆիլին: Եթե արդյունք չկա` ինհալացիոն Գ Կ Ս: 

 
Միջին ծանրության  դեպքում (3-րդ աստիճան) - զուգակցված դեղմիջոցներ, իԳԿՍ, հակալեկոտրիենային 

դեղամիջոցներ:  

 
Ծանր ԲԱ-ի (4-րդ աստիճան) - զուգակցված պրեպարատներ, ի Գ Կ Սª միջին և մեծ դոզաներով, 

հակալեյկոտրիեններ, թեոֆիլին, եթե արդյունք չկա` համակարգային կորտիկոստերոիդներ: 

Ալերգոսպեցիֆիկ բուժում -  կիրառվում է ատոպիկ ԲԱ-ի դեպքում, հատկապես, երբ ալերգենը տան 

փոշին է: Ներարկվում են փոքր դոզայով ալերգեններ: 

 
Ոչ դեղորայքային բուժում (շնչական գիմնաստիկա, մերսում, ֆիզիոթերապիա, ասեղնաբուժություն և 

այլն) -  զուգակցվում է բազիսային դեղորայքային բուժման հետ: Դա թույլ է տալիս խուսափել դեղորայքի 

երկարատև կիրառումից, որը շատ կարևոր է աճող օրգանիզմի համար: 

 
Երեխաների և ծնողների ուսուցանում - անհատական ուսուցում ստացիանարում, դիսպանսեր 

հսկողության ժամանակ` ասթմա-դպրոցների բացում և ուսուցում: Ծնողները պետք է՝ 

 իմանան ասթմայի պատճառները, տրիգերների դերը, բազիսային բուժման մեթոդները, նրա 

աստիճանական մոտեցման սկզբունքները և այլն 

 սովորեն կիրառել պիկֆլոումետրեր, կազմել օրագիր (ալերգենների), ծանոթանալ ինհալացիոն 

դեղերի կիրառմանը 

 սովորեն աշխատել հոգեբանների հետ 

 

 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ 
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Առաջնային կանխարգելումը  ռեսպիրատոր ալերգիաների հակում ունեցող երեխաների մոտ հետևյալն է` 

- հղիության ընթացքում մայրը պետք է հեռու մնա պրոֆեսիոնալ վնասակար գործոններից, 

ինֆեկցիաններից, լիարժեք սնվիª սննդից հեռացնելով հիմնական ալերգենները . 

- առավելապես երեխային կերակրել կրծքի կաթով, սահմանել հիպոալերգիկ դիետա, հեռու մնալ 

քիմիական նյութերից կենցաղում և այլն: 

 
Երկրորդային կանխարգելումը - կանխել ԲԱ-ի սրացումը, ատոպիկ դերմատիտի և այլ ալերգիկ 

երևույթների ի հայտ գալը: 

 
Երրորդային կանխարգելում - ծանր ԲԱ-ի կանխում, բազիսային ծանր ԲԱ-ի կանխում, բազիսային 

բուժման ճիշտ կազմակերպում: 

 
       Ալերգենների հետ շփումը փոքրացնելու համար (հատկապես տան փոշին) հարկավոր է կատարել 

հետևյալ միջոցառումները` 

- օդափոխել սենյակը 

- հավաքել գորգերը, փալասները, փափուկ կահույքը, հաճախակի մաքրել 

- գրքերը հավաքել պահարանում 

- փոխել փետուրի բարձերըª  սինթետիկի 

- հաճախակի լվանալ անկողինը տաք ջրով 

- բնակարանի խոնավությունը լինի 50 % 

- հաճախ խոնավ մաքրել բնակարանը 

- բնակարանը չմաքրել երեխայի ներկայությամբ 

- բնակարանում չպահել կենդանիներ 

- բնակարանում չպետք է լինի բորբոս  

- հավաքել բնակարանի ծաղիկները 

- հեռու մնալ ծառերից, ծաղիկներիցª  նրանց ծաղկման ժամանակ, չզբոսնել այդ սեզոնին  

          այգիներում, պուրակներում: 

- պաշտպանվել արևից 

- հաճախ լվանալ դեմքը, աչքերըª  զբոսնելիս 

- սահմանել հիպոալերգիկ դիետա 

- կենցաղի մաքրության վրա ուշադրություն դարձնել (վառարաններ, գազ և այլն): 

-  
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ  ԵԼՔԸ - բավականին բարդ է, անկանխատեսելի: Հիվանդները մշտապես պետք է 

գտնվեն դինսպանսեր հսկողության տակ: Պահպանել էտապային բուժման կանոնները` պոլիկլինիկա -

ստացիոնար - դիսպանսեր հսկողություն - առողջարանային բուժում: Դեռահաս դառնալուց հետո 

հսկողությունը պետք է լինի մեծահասակների  թերապևտների կողմից: 

 
Գնահատել վիճակի ծանրությունը 

                

- պիկֆլոումետրիա 

- պուլսօքսիմետրիա 

- հեռացնել պատճառային տրիգերները 

- ճշտել, թե նախօրոք ինչ բուժում է ստացել, արդյո±ք  նախօրոք ստացել է կորտիկոստերոիդներ.  

 

 
Սկզբնական բուժումը 

 
 օքսիգենոթերապիա 

 ինհալացիաներ  b2-ագոնիստներով  1-2դոզաª  սպեյսերով կամ նեբուլայզերով ամեն 20 րոպեն մեկ/ 

1 ժամվա ընթացքում. 
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Ադրենոմիմետիկներ կարճատև ազդեցության 

 

Դեղամիջոցը Ռեցեպտոր Դուրս գրման ձևը, դոզան 

Ադրենալին 

 

Սալբուտամոլ 

a,b 

 

 

0.1% լուծույթ, ե/մ, 0.01 մլ/կգ ոչ ավել  0.5 

 

հաբ - 2 և 4 մգ,օշարակ` 2 մգ 5 մլ-ում, 3-8մգ/օրը, 

 

 

 

 
Ծանրության    գնահատումը 

 
  լավացում                                                                                       լավացում չկա 

շարունակել ինհալացիան                                               օքսիգենոթերապիա;  

b2-ագոնիստով  օրեկան                                                  b2-ագոնիստներ մ/մ կամ նեբուլայզերով; 

3-4անգամ,1-2 օր; 

 
էուֆիլին խմելու ձևով;                                                     ԻԳԿՍ; 

 
բազիսային բուժում                                                         արդյունքի բացակայության  դեպքում `   

                                                                                          կորտիկոստերոիդներ   ն/ե. 

 

 
Վիճակի   գնահատում          

 
Լավացում                                                                                          Լավացում չկա                                                                                                                                                                                                                

շարունակել  b2-ագոնիստները;                                    օքսիգենօթերապիա; 

երկարատև ազդող թեոֆիլիններ;                                կորտիկոստերոիդներ խմելու ձևով; 

սուր երևույթների վերացման դեպքումª                       էուֆիլին ն/ե կաթիլային;         

բազիսային բուժում.                                                       սիմպատիկոմիմետիկներ, 

                                                                                        բրոնխոսկոպիա, երբեմն արհեստական  

                                                                                        շնչառություն. 

 
      Եթե կա լավացում` շարունակել պարէնտերալ կորտիկոստերոիդները, աստիճանաբար դրանք 

հանելով  ավելացնել երկարատև ազդող թեոֆիլին.                                       

 

 
ÆÝÑ³É³óÇáÝ  ÏáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñ   ´²-Ç  µ³½Çë³ÛÇÝ  µáõÅÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ 

Դեղամիջոցը Մինչ 12 տարեկան 12 տ.-ից բարձր 

Բեկլոմեթազոն 

Բուդեսոնիդ 

Բուդեսոնիդ-

սուսպենզիա ¥լուծույթ 

նեբուլայզերով) 

Ֆլյուտիկազոն 

100-250 մկգ 

100-200 
250-500 

 

 
100-200 

250-500  մկգ 

200-600 
500-1000 

 

 
200-400 
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Տերբուտալին ¥բրիկանիլ) 

 

 

Ֆենոտերոլ   ¥բերոտեք) 

b2 

 

 

b2 

 

b2 

ինհալացիա` 3-4 անգամ օրը: 

 

հաբ - 2.5 - 5 մգ, ինհալացիա նեբուլայզերով` 0.5-1.0մլ. 

ֆիզ. լուծույթով, օրը 3-4 անգամ: 

                                                  

աերոզոլ-100-200 մկգ/դոզա կամ նեբուլայզերով: 

 

 

ԱԼԵՐԳԻԿ  ՌԻՆԻՏ                            

                                                                                                                                /Պետրոսյան Ա.Ա./ 

 

      Ալերգիկ ռինիտը ատոպիկ բնույթի ալերգիկ հիվանդություն է, որը առաջանում է բույսերի փոշիներից: 

Առավելապես ախտահարվում են կոնյունկտիվաները և շնչական ուղիների լորձաթաղանթները: 

 

ԷԹԻՈԼՈԳԻԱՆ - հազարավոր բույսերից մոտ հիթսունն են արտադրում փոշիներ, որոնք առաջացնում են 

պոլինոզ: Հիվանդության  կլինիկան ունի սեզոնային բնույթ, կախված բույսերի փոշոտումից: 

Սենսիբիլիզացնող են բույսերի փոշիների տղամարդկային  սեռական  էլեմենտները: Ալերգենները լինում 

են երեք հիմնական տիպի` 

 բույսերի 

 հատիկավոր /ցորենազգիներ/ բույսերիի 

 խոտային 

 

    Ալերգիկ ռինիտի առաջին  գարնանային պիկը  /ապրիլ - մայիս ամիսներին/ առաջացնում են ծառերի 

փոշիները`  կաղնին, բարդին, ընկուզենին և այլն: Եղևնու և թխկենու դերը քիչ է: 

  Փոշիների գոյացման երկրորդ պիկը` ամառային /հունիս-օգոստոս/, կապված է հատիկավոր բույսերի 

ծաղկման հետ /գարի, ցորեն, եգիպտացորեն և այլն/: Սրանք համընկնում են բարդու ծաղկման հետ: 

  Երրորդ պիկը լինում է աշնանը /օգոստոս-հոկտեմբեր/, կապված ավելի ուժեղ ալեգիզացնող բույսերի 

փոշիների հետ` եղինջ, խատուտիկ և այլն: Բույսերի փոշիները ամենաշատը դուրս են թափվում 

առավոտյան ժամերին: 

 

ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԸ - հիվանդությունը զարգանում է ալերգիկ ռեակցիաների  առաջին տիպով` IgE դասի 

իմունոգլոբուլիններով: Հիվանդների մեծ մասի մոտ IgE-ն շատ բարձր մակարդակի վրա է լինում, IgA-ն 

լինում է ցածր, լինում է նաև մակրոֆագերի և գրանուլոցիտների ֆունկցիայի խանգարում, որոնք 

նպաստում են փոշիների ներթափանցմանը օրգանիզմ /ինչպես նաև ռեսպիրատոր ինֆեկցիաների և 

էկոլոգիապես աղտոտված նյութերի/, որոնք  խանգարում են մուկոցիլիար կլիրենսը: 

   Իմունոլոգիական ռեակցիաների պաթոքիմիական փուլում առաջանում է շնչական օրգանների 

լորձաթաղանթի պարարտ բջիջների դեգրանուլացիա, և դուրս է թափվում մեծ քանակությամբ  հիստամին 

և այլ բիոգեն ամիններ: Կարող է լինել զուգակցում պոլինոզի և սննդային ալերգիայիª խաչաձև ալերգիկ 

ռեակցիաների հաշվին: 

 

ԿԼԻՆԻԿԱՆ - Երեխաների մոտ մեծ մասամբ  պոլինոզը սկսվում է նախադպրոցական և վաղ մանկական 

հասակում: Հիմնական կլինիկական երևույթներից կոնյունկտիվիտն է՝ կոպերի և աչքերի քորով այլ 

ախտահարումների հետ միասին /կերատիտ, ուվեիտ, ռետինիտ/,  ռինիտ՝ զուգակցված քիթ-կոկորդ 

օրգանների ախտահարման հետ /սինուսիտ, նազո-ֆարինգիտ, ադենոիդիտ, եվստախեիտ, բրոնխիալ 

ասթմա, ալերգոդերմատոզ, Կվինկեի այտուց, նեյրոդերմիտ, քոր առանց ցանի, կոնտակտային 

դերմատիտ/, որոշ մասի մոտ լինում է ասթենովեգետատիվ համախտանիշ /ինտոքսիկացիա փոշիներից/, 

հազվադեպ ախտահարումներից են վասկուլիտը, նեֆրոտիկ համախտանիշը, քթային 

արյունահոսությունը: 

    Ալերգիկ ռինիտի ամենաբնորոշ արտահայտություններից է  ռինոկոնյունկտիվալ համախտանիշը, երբ  

միաժամանակ ախտահարվում են աչքի և վերին շնչուղիների լորձաթաղանթները: Սկզբում ի հայտ են 
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գալիս քոր և գրգռվածություն աչքերի ներքին հատվածներում, օտար մարմնի զգացողություն աչքերում, 

հետո միանում են արցունքահոսությունը, լուսավախությունը, հիպերեմիան, կոպերի այտուցը: 

Հաճախ ախտահարվում են երկու աչքերը, կոնյունկտիվիտի հետ միասին ի հայտ Է գալիս ռինիտ, ուժեղ 

քոր քթում, քթըմպանում, տանջող հազի նոպաներ, արյունահոսություն քթից, ռինորեա, քթուղիների 

փակման նոպաներ, ցավ և ճնշվածության զգացում հայմորյան խոռոչներում: Ռինորեան բերում է վերին 

շրթունքի, քթի կողերի մաշկի գրգռվածության՝ առաջացնելով այտուց և հիպերեմիա: Առաջանում է ցավ 

ականջներում /վակուումային տիպի/, հիվանդի մոտ լինում է ճռճռոցի զգացում  ականջներում, 

լսողության  իջեցում: 

   Ալերգիկ ռինիտով երեխաների մոտ լինում է սրտխառնոց՝ մեծ քանակությամբ լորձ կուլ տալու 

հետևանքով: Կլինիկական  երևույթները պակասում են անձրևի ժամանակ: Տարիների հետ պոլինոզի 

երևույթները տատանվում են՝ կախված փոշիների քանակից: 

 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ   

 ալերգոլոգիական անամնեզ 

 կլինիկո-լաբորատոր հետազոտություններ 

 ալերգոլոգիական հետազոտություններ /մաշկային և սկարիֆիկացիոն տեստեր,  IgE-ի որոշում/: 

 սրացման ժամանակ ` էոզինոֆիլիա: 

 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ  

 էլիմինացիան անկարելի է: Hարկավոր է հեռու մնալ ալերգեններից 

 բուժել սրացումը  - նազալ ստերոիդներ՝  ֆլյուտիկազոն, նազոնեքս; քրոմոններ; 

հակալեյկոտրիենային դեղամիջոցներ; երկրորդ սերնդի H1-հակահիստամինայի դեղամիջոցներ՝ 

էրիուս, ալերգոդիլ; նազալ դեկոնգեստանտներ՝ նազիվին, գալազոլին, օտրիվին 

 ալերգիկ կոնյունկտիվիտի դեպքում` Օպտիկրոմ /կրոմոգլիկատ նատրիումի աչքի կաթիլներ/ 

 ռեմիսիայի ժամանակ` սպեցիֆիկ հիպոսենսիբիլիզացիա, սպեցիֆիկ իմունոթերապիա 

 նախքան ալերգիայի սեզոնը նշանակվում է բազիսային բուժման կուրս` ինտալ, զադիտեն 

 ցուցված է կլիմաթերապիան, սեզոնին տեղափոխել երեխային այնտեղ, ուր քիչ են ալերգենները: 



                                                                                            ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                      Ն.Ա. Շահվերդյան   

 

ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ 

 

     Ներարգանդային ինֆեկցիաները /բնածին ինֆեկցիաներ/ պտղի և վաղ հասակի 

երեխաների ինֆեկցիոն-բորբոքային հիվանդությունների խումբ է, որոնք առաջանում են 

տարբեր հարուցիչներով, բայց բնորոշվում են նմանատիպ համաճարակաբանական 

չափանիշներով և հաճախ ունեն միատեսակ կլինիկական դրսևորումներ: Բնածին 

ինֆեկցիաները զարգանում են պտղի ներարգանդային /անտե- և/կամ ինտրանատալ/ 

ինֆեկցման հետևանքով: Մեծամասամբ պտղի ինֆեկցիայի աղբյուր է հանդիսանում մայրը: 

Սակայն հղիության ընթացքում հղի կնոջ հետազոտության համար կիրառվող ինվազիվ 

մեթոդները /օր, ամնիոցենտեզ/ և պտղին արյան պրեպարատների ներարգանդային 

/պորտալարի անոթների միջոցով/ ներմուծումը /էրիթրոցիտար մասսա, պլազմա, 

իմունոգլոբուլիններ/ կարող են հարուցել պտղի յաթրոգեն վարակում: Մի շարք հեղինակների 

տվյալներով  ներարգանդային ինֆեկցիաների հանդիպման հաճախականությունը կազմում է 

10%: Ներարգանդային ինֆեկցիաները դասվում են ծանր ինֆեկցիաների շարքին և մեծ 

մասամբ որոշում են վաղ մանկական մահացության մակարդակը: Ընդ որում 

ներարգանդային ինֆեկցիաների խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է ոչ միայն 

պերինատալ և պոստնատալ կորուստներով, այլև նրանով, որ բնածին ինֆեկցիաների ծանր 

ձևերով երեխաների մոտ շատ հաճախ զարգանում են առողջական լուրջ խնդիրներ, որոնք 

բերում են հաշմանդամության և կյանքի որակի իջեցման:  

 

    Ինչպես ասվեց, վարակի հիմնական աղբյուր է հանդիսանում մայրը, որից հարուցիչը  

անտե- և/կամ ինտրանատալ շրջանում թափանցում է պտղի օրգանիզմ: Վարակի 

փոխանցումը կարող է իրականացվել վերել, տրանսպլացենտար և վայրէջ ճանապարհներով՝ 

անտենատալ շրջանում, ինչպես նաև կոնտակտային և ասպիրացիոն ճանապարհներով՝ 

անմիջապես ծննդաբերության ժամանակ: Անտենատալ վարակումը ավելի բնորոշ է 

վիրուսային ծագման ագենտներին /ցիտոմեգալիայի, կարմրուկի, Կոկսակի ևն/  և ներբջջային 

հարուցիչներին  /տոքսոպլազմա, հազվադեպ միկոպլազամա/: Բակտերիաներին ավելի 

բնորոշ է վարակման ինտրանատալ ճանապարհը: /Ինտրանատալ շրջանում վարակի 

աղբյուր է հանդիսանում մոր ծննդաբերական ուղիների միկրոֆլորան/: Ինտրանատալ 

շրջանում պտուղը ավելի հաճախ վարակվում է Բ խմբի ստրեպտակոկերով, 

էնտերոբակտերիաներով, ինչպես նաև հասարակ հերպեսի  2-րդ տիպի վիրուսով, 

միկոպլազմայով, ուրեապլազմայով, խլամիդիայով:  Հարկավոր է նշել, որ ինֆեկցիոն 

ագենտների ներարգանդային փոխանցումը մորից պտղին զգալիորեն աճում է այն 

դեպքերում, երբ առկա է մոր բարդացած սոմատիկ, մանկաբարձական-գինեկոլոգիական և 

ինֆեկցիոն անամնեզ: Այդ դեպքում ներարգանդային ինֆեկցման ռիսկի գործոններ են 

հանդիսանում՝ մոր միզասեռական համակարգի բորբոքային հիվանդությունները, հղիության 

անբարենպաստ ընթացքը /ծանր հեստոզներ, հղիության ընդհատման վտանգ, արգանդ-

ընկերքային պատնեշի պաթոլոգիական վիճակ, վարակիչ հիվանդություններ/: Սակայն 

ներարգանդային վարակումը միշտ չէ, որ բերում է հիվանդության մանիֆեստ ձևերի 

զարգացման: Դա մեծամասամբ կախված է պտղի և նորածինների  վիճակի 

առանձնահատկություններից: Բնածին ինֆեկցիաների արտահայտման /դրսևորման/ ռիսկը 

մեծանում է հետևյալ դեպքերում՝ 

 անհասություն 

 պրենատալ զարգացման հապաղում 

 ԿՆՀ-ի պերինատալ ախտահարում 

 ինտրա- և/կամ վաղ նեոնատալ շրջանի պաթոլոգիական ընթացք 



  

     Սաղմի և պտղի ախտահարման բնույթը, բորբոքային փոփոխությունների 

արտահայտությունների աստիճանը, ինչպես նաև կլինիկական սիմպտոմատիկայի 

առանձնահատկությունները բնածին ինֆեկցիաների ժամանակ կախված են մի շարք 

գործոններից՝ հարուցիչի հատկություններից, վարակման մասիվությունից, պտղի 

հասունությունից, նրա պաշտպանական համակարգերի վիճակից, մոր իմունիտետի 

առանձնահատկություններից ևն: Ընդ որում որոշիչ գործոններ են համարվում հեստացիոն 

ժամկետը, երբ կատարվել է վարակումը և մոր ինֆեկցիոն պրոցեսի բնույթը /առաջնային 

ինֆեկցիա է, թե լատենտ ինֆեկցիայի ռեակտիվացիա է/: Հաստատված է, որ ավելի հաճախ 

պտղի վարակումը և ներարգանային ինֆեկցիաների ծանր ձևերի զարգացումը դիտվում է այն 

դեպքերում, երբ մայրը հղիության ընթացքում տանում է առաջնային ինֆեկցիա: Այն 

դեպքերում, երբ վարակումը կատարվում է սաղմնային շրջանում, հաճախ դիտվում են 

ինքնաբերաբար վիժումներ, մեռելածնություն  կամ զարգանում են ծանր, կյանքի հետ 

անհամատեղելի զարգացման արատներ: Պտղի վարակումը վաղ ֆետալ շրջանում բերում է 

ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի զարգացման, որը բնորոշվում է բորբոքման  ալտերատիվ 

բաղադրիչի գերակշռությամբ և ախտահարված օրգաններում ֆիբրոզ-սկլերոտիկ 

դեֆորմացիաների ձևավորմամբ: Պտղի վարակումը ուշ ֆետալ շրջանում կարող է ուղեկցվել 

ինչպես առանձին օրգանների և համակարգերի ախտահարումով /հեպատիտ, կարդիտ, 

մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ, խորիոռետինիտ, արյունաստեղծ օրգանների ախտահարում 

թրոմբոցիտոպենիայի, անեմիայի ևն զարգացումով/, այնպես էլ գեներալիզացված 

ախտահարմամբ: Անտենատալ վարակման ժամանակ հիվանդության կլինիկական 

ախտանշանները որպես օրենք արտահայտվում են արդեն ծնվելիս: Միաժամանակ 

ինտրանատալ վարակման ժամանակ ներարգանդային վարակի կլինիկական 

դրսևորումները կարող են լինել ոչ միայն կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում, այլ նույնիսկ 

պոստնեոնատալ շրջանում:  

     Ներարգանդային ինֆեկցիայի կլինիկական արտահայտությունները կախված են նաև 

վարակի անցման ճանապարհից: 

     Հեմատոգեն ճանապարհով վարակի անցման ժամանակ զարգանում է հիվանդության 

ծանր, գեներալիզացված ձև: Այս ձևը բնորոշվում է դեղնուկով, հեպատիտով և 

բազմաօրգանային ախտահարումներով:  

       Վերել ուղիով վարակի անցման ժամանակ հարուցիչը թափանցում է արգանդի խոռոչ, 

ախտահարում պտղի թաղանթները, թափանցում հարպտղային ջրերի մեջ: Նորածնի մոտ 

զարգանում են կոնյունկտիվիտ, դերմատիտ, ստամոքս-աղիքային համակարգի 

ախտահարում, թոքաբորբ, հնարավոր է պրոցեսի գեներալիզացիա: 

     Վայրէջ ուղիով /արգանդի փողերից/ հարուցիչի թափանցման ժամանակ կլինիկական 

դրսևորումները նման են վերել ուղիով վարակման ժամանակ կլինիկական դրսևորումներին: 

     Կոնտակտային ճանապարհով վարակման ժամանակ զարգանում են մաշկի կամ 

լորձաթաղանթների ախտահարումներ, հետագայում հնարավոր է պրոցեսի գեներալիզացիա:  

    Հաստատված է, որ մեծ մասամբ տարբեր էթիոլոգիայի ներարգանդային ինֆեկցիաները 

նորածինների մոտ ունեն նմանատիպ կլինիկական դրսևորումներ: Ներարգանդային 

ինֆեկցիաների ամենաբնորոշ ախտանիշները, որ դրսևորվում են վաղ նեոնատալ շրջանում 

հանդիսանում են՝ ներարգանդային զարգացման հապաղումը, հեպատոսպլենոմեգալիան, 

դեղնուկը, էկզանթեման, թոքաբորբը, շնչական խանգարումները, միոկարդիտը, սիրտ-

անոթային անբավարարությունը, ծանր նևրոլոգիական խանգարումները, անեմիան, 

թրոմբոցիտոպենիան, տենդը: Ընդ որում միայն կլինիկական ախտանշանների հիման վրա 

հնարավոր չէ ախտորոշել վարակի տեսակը: Անգլալեզու գրականության մեջ անհայտ 

էթիոլոգիայի ներարգանդային ինֆեկցիաները, որ ունեն նմանատիպ կլինիկական 

դրսևորումներ, նշվում են որպես TORCH – համախտանիշ, որի մեջ մտնում են ամենահաճախ 

հանդիպող վարակները՝  T տոքսոպլազմոզ (Toxoplasmosis), R-կարմրախտ (Rubella),  C – 



ցիտոմեգալիա (Cytomegalia),  H- հերպես (Herpes) և O – այլ ինֆեկցիաներ /սիֆիլիս, 

լիստերիոզ, վիրուսային հեպատիտներ, խլամիդիոզ, ՄԻՎ-վարակ, միկոպլազմոզ ևն/: 

Լաբորատոր ախտորոշումը  -  ներարգանդային ինֆեկցիաների սպեցիֆիկ ախտանշանների 

բացակայությունը և կլինիկական արտահայտությունների միանմանությունը հիմնավորում 

են հատուկ լաբորատոր մեթոդների ժամանակին կիրառման անհրաժեշտությունը, որոնք 

թույլ կտան բացահայտելու ներարգանդային ինֆեկցիայի էթիոլոգիան: Ընդ որում 

անհրաժեշտ է կիրառել մեթոդներ, որոնք թույլ կտան անմիջապես որոշելու հիվանդության 

հարուցիչը, նրա գենոմը կամ անտիգենները  /ուղղակի մեթոդ/, ինչպես նաև հայտնաբերելու 

սպեցիֆիկ իմուն պատասխանի մարկերները /անուղղակի մեթոդ/: Ախտորոշման ուղղակի 

մեթոդների շարքին են պատկանում դասական միկրոբիոլոգիական մեթոդները՝ 

վիրուսոլոգիական, բակտերիոլոգիական, ինչպես նաև ժամանակակից մեթոդները՝ 

մոլեկուլյար-բիոլոգիական /ՊՇՌ/ և իմունոֆլյուորեսցենցիան: Ախտորոշման անուղղակի 

մեթոդների օգնությամբ երեխայի արյան շիճուկում որոշում են հարուցիչի անտիգենների 

նկատմամբ սպեցիֆիկ հակամարմինների առկայությունը: Այդ նպատակով վերջին 

տարիներին լայնորեն կիրառվում է իմունոֆերմենտային անալիզը: Սերոլոգիական 

հետազոտության հավաստի արդյունքներ ստանալու համար անհրաժեշտ է ՝ 

 Սերոլոգիական հետազոտությունը իրականացնել նախքան արյան պրեպարատների 

ներմուծումը /պլազմա, իմունոգլոբուլիններ ևն/ 

 Երեխայի սերոլոգիական հետազոտությունը կատարել մոր սերոլոգիական 

հետազոտության հետ միաժամանակ պարզելու համար ծագումը՝ մայրական կամ 

սեփական 

 Սերոլոգիական հետազոտությունը  իրականացնել  <զույգ շիճուկների> մեթոդով 2-3 

շաբաթ ընդմիջումով: Այդ դեպքում հետազոտությունը պետք է կատարել նույն 

լաբորատորիայում կիրառելով նույն մեթոդիկան: 

 Սերոլոգիական հետազոտության արդյունքների գնահատումը կատարել հաշվի 

առնելով իմուն պատասխանի բնույթի և փուլի առանձնահատկությունները: 

    ՊՇՌ-ի համար որպես նյութ հանդիսանում է օրգանիզմի ցանկացած կենսաբանական 

միջավայր՝ պորտալարային արյուն, թուք, մեզ, տրախեայից, բերանից, ըմպանից ստացված 

արտադրուկ, կոնյունկտիվայից, միզուկից վերցված քսուքներ ևն: Սակայն այն դեպքերում, 

երբ հիվանդության էթիոլոգիան ունի վիրուսային բնույթ ներարգանդային ինֆեկցիայի 

ակտիվ շրջանի չափանիշ է հանդիսանում հարուցիչի հայտնաբերումը արյան կամ 

ուղնուղեղային հեղուկի մեջ /եթե կա ԿՆՀ-ի ախտահարում/: 

  Մոր մոտ սերոլոգիական հետազոտության արդյունքները գնահատվում են այսպես՝ 

 Եթե կա IgМ, չկա IgG  -  ավելի շուտ առկա է սուր ինֆեկցիա 

 Կա IgG, չկա IgМ      -  ինֆեկցիան եղել է անցյալում, ձևավորվել է  իմունիտետ: 

 Չկան  IgМ  և  IgG   անհրաժեշտ տիտրերով    -  կինը կամ չի շփվել այդ  

                                    ինֆեկցիայի  հետ, կամ շփումը եղել է վաղուց, իմունիտետ  

                                չի ձևավորվել: 

 Կա և IgМ, և IgG     -  առկա է ինֆեկցիա, որի հանդեպ սկսվել է ձևավորվել 

                                               իմունիտետ, կամ տեղի է ունեցել արդեն առկա ինֆեկցիայի 

                                               ռեակտիվացիա: Նման դեպքում պտղին ավելի շուտ ոչինչ 

                                                չի սպառնում: 

     Երեխայի մոտ սերոլոգիական հետազոտության ժամանակ՝ 



 Սպեցիֆիկ IgG - ի  նույն կամ իջած քանակությունը մոր համապատասխան 

հակամարմինների տիտրի համեմատ խոսում է ոչ թե ներարգանդային ինֆեկցիայի 

առկայության, այլ մայրական հակամարմինների տրանսպլացենտար փոխանցման 

մասին 

 Ցանկացած տիտրով սպեցիֆիկ IgМ –ի առկայությունը խոսում է պտղի կամ նորածնի 

առաջնային իմուն պատասխանի մասին համապատասխան բակտերիալ/վիրուսային 

ագենտի նկատմամբ  և  հանդիսանում է ինֆեկցիայի անուղղակի նշան 

 IgМ դասի սպեցիֆիկ իմունոգլոբուլինների բացակայությունը նորածնի արյան 

շիճուկում մի շարք հիվանդությունների առկայության դեպքում /այդ թվում նաև 

նեոնատալ հերպեսի/ չի բացառում ներարգանդային ինֆեկցիայի /ինտրանատալ/ 

հնարավորությունը: 

 

     Համեմատաբար լավ ուսումնասիրված ներարագանդային ինֆեկցիաներից են՝ 

 

ՑԻՏՈՄԵԳԱԼԻԱ 

  Հարուցիչը ԴՆԹ-վիրուսն է, որը պատկանում է Herpesviridae  ընտանիքին: Ախտահարվում 

են մարդու թքագեղձերը /նաև կապիկների, ծովախոզուկների, մկների/, դրա համար էլ 

կոչվում է թքագեղձերի հիվանդություն: Թքագեղձի ախտահարումը համարվում է տեղային 

ձևը: Հանդիպում են նաև նրա տարածված ձևերը, որոնք զարգանում են ցածր իմունիտետի 

ֆոնի վրա:  Բնորոշ է ցիտոմեգալների ձևավորումը` արտասովոր գիգանտ բջիջներ /կորիզով/ 

նման բույի աչքի, որոնք հայտնաբերվում են թքագեղձերի հյութում, մեզում, ողնուղեղային 

հեղուկում և բոլոր օրգաններում:   

Վիրուսը կարող է երեխային փոխանցվել վիրուսակիր մորից, մայրական կաթով, արյան 

փոխներարկումից, ինչպես նաև վերել ճանապարհով /ծննդաբերական ուղիներից/: 

Հիվանդանում են մեծ մասամբ նորածինները և կրծքի հասակի երեխաները: Ինֆեկցիան մեծ 

մասամբ պտղին է անցնում տրանսպլացենտար ճանապարհով: Ի դեպ, հիվանդությունը մոր 

մոտ սովորաբար կլինիկորեն չի դրսևորվում կամ ընթանում է սակավ ախտանիշներով, թեթև 

գրիպանման հիվանդության ձևով: 

      Հղիության վաղ շրջաններում ցիտոմեգալիայով ինֆեկցվածությունը կարող է պատճառ 

հանդիսանալ վիժումների և մեռելածնության: Այս շրջանում կարող է արտահայտվել վիրուսի 

տերատոգեն ազդեցությունը՝ պտղի օրգանների դիսպլազիաների և հիպոպլազիաների 

զարգացումով: Կարող են զարգանալ հետևյալ բնածին արատները` միկրոցեֆալիա, 

պարավենտրիկուլյար կիստաներ, միկրոգիրիա, լեղուղիների ատրեզիա, երիկամների 

պոլիկիստոզ, աճուկային ճողվածք, սրտի արատներ: 

 Սակայն ի տարբերություն մյուս վիրուսների, հերպես վիրուսն աչքի է ընկնում ավելի քիչ 

արտահայտված տերատոգեն ազդեցությամբ: Բնածին ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիան 

կարող է ընթանալ կլինիկական և սուբկլինիկական ձևերով: Մանիֆեստ ձևերը բնորոշվում 

են արտահայտված ախտանիշներով և ծանր ընթացքով: Այդ դեպքում ավելի հաճախ դիտվում 

են՝ ցածր քաշ ծնվելիս, դեղնուկ, հեպատոսպլենոմեգալիա, նյարդային համակարգի 

ախտահարում, հեմոռագիկ համախտանիշ, թրոմբոցիտոպենիա, ինտերստիցիալ նեֆրիտ, 

խորիոռետինիտ, կերատոկոնյունկտիվիտ, բակտերիալ ինֆեկցիայի ծանր ձևեր: Բնածին 

ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիայի մանիֆեստ ձևերը աչքի են ընկնում բարձր 



մահացությամբ: Կենդանի մնացած երեխաների մոտ հետագայում դիտվում են առողջական 

լուրջ խնդիրներ՝  հոգեկան զարգացման ծանր հապաղում, նեյրոսենսոր խլություն, 

խորիոռետինիտ,  տեսողական ներվի ատրոֆիա, պնևմոսկլերոզ, լյարդի ցիրոզ, աղիների և 

երիկամների ախտահարում /նեֆրոտիկ համախտանիշ/, էնդոկրին գեղձերի ախտահարում 

/դիաբետ, վահանաձև գեղձի ախտահարում/: Կարող է զարգանալ բրոնխիալ ասթմա, 

աթերոսկլերոզ, հիպերտոնիկ հիվանդություն: 

Անբարենպաստ հոգենևրոլոգիական ելք պայմանավորող գործոններ են հանդիսանում 

միկրոցեֆալիան, ներգանգային կալցիֆիկատները, հիդրոցեֆալիան, խորիոռետինիտը: 

Անախտանիշ ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիայի ժամանակ ևս ըստ որոշ հեղինակների 

հնարավոր է հեռակա բարդություն նեյրոսենսոր խլության  ձևով: 

  ԲՈՒԺՈՒՄԸ - եթե մայրը վիրուսակիր է, ցանկալի է երեխային ժամանակավոր կերակրել 

ադապտացված կաթնային խառնուրդներով: 

     Բնածին ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիայի բուժումը ընդգրկում է էթիոտրոպ և 

ախտանշանային բուժում: 

     Էթիոտրոպ բուժման ընտրության պրեպարատ է հանդիսանում  Ցիտոտեկտը  /սպեցիֆիկ 

հիպերիմուն հակացիտոմեգալովիրուսային իմունոգլոբուլին՝ ն/ե ներարկման ձևով/: 

Նորածինների մոտ էթիոտրոպ բուժման հաջորդ պրեպարատը Վիֆերոն-1 -ն է՝  մոմիկների 

ձևով: Հակացիտոմեգալովիրուսային  պրեպարատներից են նաև Գանցիկլովիրը, 

Ֆոսկարնետը: 

 

ԲՆԱԾԻՆ ԵՎ  ՆԵՈՆԱՏԱԼ ՀԵՐՊԵՏԻԿ ԻՆՖԵԿՑԻԱ 

      Հարուցիչներն են հիմնականում 1-ին և 2-րդ տիպի հերպես վիրուսները /ամենահաճախ 

հանդիպում է 2-րդ տիպը, որը տեղակայվում է ծննդաբերական ուղիներում/: Չնայած 

նեոնատալ հերպեսի հանդիպման հաճախականությունը բարձր չէ, սակայն լուրջ խնդիր է 

հանդիսանում, քանի որ անբարենպաստ ելքերի զարգացման ռիսկը բարձր է: Հաստատված է, 

որ հետագայում լուրջ նևրոլոգիական բարդություններ կարող են զարգանալ նույնիսկ 

հակավիրուսային բուժում անցկացնելուց հետո: 

Տարբերում են նեոնատալ հերպեսի 3 կլինիկական ձևեր՝ 

1. Տեղային - մաշկի, բերանի խոռոչի և աչքի լորձաթաղանթների ախտահարումով 

2. Գեներալիզացված  -  բազմաօրգանային ախտահարումով 

3. ԿՆՀ-ի հերպետիկ ախտահարում՝ էնցեֆալիտի, մենինգոէնցոֆալիտի ձևով: 

Եթե վարակումը կատարվում է պրենատալ շրջանում, հերպետիկ ինֆեկցիայի կլինիկական 

արտահայտությունները կարող են դրսևորվել արդեն ծնվելիս: Ինտրանատալ վարակման 

ժամանակ կլինիկական դրսևորումները ի հայտ են գալիս ոչ թե անմիջապես, այլ 5-14 օր 

հետո: Համեմատաբար ծանր է ընթանում գեներալիզացված ձևը, և համեմատաբար 

անբարենպաստ է ելքը, երբ առկա է ԿՆՀ-ի հերպետիկ ախտահարում: Ի տարբերություն 

տեղային ձևերի, որոնց ժամանակ միշտ առկա է մաշկի և լորձաթաղանթների բնորոշ 

հերպետիկ ախտահարում, գեներալիզացված ձևերը հաճախ թաքնվում են սեպտիկ պրոցեսի 

դիմակի տակ, որը կայուն է տրադիցիոն բուժման նկատմամբ: ԿՆՀ-ի իզոլացված հերպետիկ 

ախտահարումը / մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ/ հաճախ զարգանում է կյանքի 2-3-րդ 



շաբաթներում: Կլինիկայում գերակշռում են նևրոլոգիական փոփոխությունները /ցնցումային 

համախտանիշ, գիտակցության խանգարում ևն/, իսկ ողնուղեղային հեղուկի 

հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվում են սպիտ, լիմֆոմոնոցիտար պլեոցիտոզ: 

 Նեոնատալ հերպետիկ ինֆեկցիան կարող է պատճառ հանդիսանալ վիժման և 

մեռելածնության: Նեոնատալ հերպեսի ժամանակ բնածին արատներ լինում են հազվադեպ 

/վերջույթների հիպոպլազիա, միկրոցեֆալիա, միկրoֆթալմիա, ռետինոպաթիա, մաշկի 

սպիներ/:  

Նեոնատալ հերպեսի կլինիկական դրսևորումներն են՝ բնորոշ վեզիկուլյար ցան մաշկին, 

լորձաթաղանթներին; տենդ կամ հիպոթերմիա; դեղնուկ, հեպատոսպլենոմեգալիա; 

մակարդելիության խանգարումներ, հեմոռագիկ համախտանիշ; թոքաբորբ; խորիոռետինիտ; 

ուղեղի ախտահարումներ: 

Հիվանդության ուշ բարդություններից են` մաշկի և լորձաթաղանթների կրկնվող հերպետիկ 

ախտահարումները, կրկնվող բակտերիալ ինֆեկցիաները, կուրությունը, խլությունը, 

էնցեֆալոպաթիան, նեյրոփսիխիկ զարգացումը հետ է մնում: 

Բուժումը  -  նեոնատալ հերպետիկ ինֆեկցիայի բոլոր ձևերի ժամանակ ցուցված է սպեցիֆիկ 

հակավիրուսային պրեպարատ Ացիկլովիրը՝  ն/ե ներարկման ձևով: Բացի այդ, 

գեներալիզացված ձևերի ժամանակ կոմպլեքս բուժման մեջ մտնում են նաև ստանդարտ 

իմունոգլոբուլինների և հակահերպետիկ հակամարմինների բարձր տիտրով 

իմունոգլոբուլինների ներերակային ներարկումները, ինչպես նաև Վիֆերոնի մոմիկները: 

ԲՆԱԾԻՆ  ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ 

Հարուցիչը Toxoplasma gondii -ն է, որի հիմնական տերն են հադիսանում կատվազգիները: 

Ինֆեկցվածությունը և պարազիտեմիան երեխաների և մեծահասակների, այդ թվում նաև 

հղիների մոտ հիմնականում ընթանում է առանց կլինիկական նշանների: Միայն 10% 

վարակվածների մոտ դիտվում է թույլ արտահայտված կլինիկական պատկեր՝ գլխացավ, 

թեթև տենդ, տեղային լինֆադենիտ, թեթև միոզիտ: Հազվադեպ դիտվում է գեներալիզացված 

լիմֆադենոպաթիա, լյարդի, փայծաղի մեծացում, էկզանթեմա: Շատ հաճախ դիտվում է 

աչքերի ախտահարում՝ խորիոռետինիտ, ուվեիտ: Հիվանդության ծանր ձևերը՝ դիֆուզ 

էնցեֆալոպաթիա, էնցեֆալիտ, թոքաբորբ, միոկարդիտ, դիտվում են իմունոդեֆիցիտներով 

մեծահասակների և ներարգանդային շրջանում վարակված անհաս երեխաների մոտ: 

       Հղիության վաղ շրջաններում վարակվածությունը կարող է բերել մեռելածնության կամ 

վաղաժամ ծննդաբերության: 

 Բնածին տոքսոպլազմոզի կլինիկական նշանները կարող են արտահայտվել ծնվելուց հետո 

կամ մի քանի օր անց: Բնորոշ նշաններն են՝ ներարգանդային զարգացման հապաղումը, 

գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիան, հեպատոսպլենոմեգալիան, դեղնուկը, 

հիդրոցեֆալիան, միկրոցեֆալիան, միկրօֆթալմիան, ցնցումները: Ներգանգային կրակալման 

օջախները և խորիոռետինիտը կարող են հայտնաբերվել ծնվելուց անմիջապես հետո, բայց 

հաճախ առաջանում են ավելի ուշ:  

Բուժումը   -  ամենաարդյունավետն են պիրիմեթամինի պրեպարատները  /տինդուրին, 

դարապրիմ, քլորիդին/ սուլֆանիլամիդների հետ միասին: 

  Կիրառվում են նաև կոտրիմոքսազոլը /բիսեպտոլ, բակտրիմ/, մակրոլիդներ: 



 

 

ԲՆԱԾԻՆ  ԿԱՐՄՐԱԽՏ 

Հարուցիչը  ՌՆԹ-վիրուս է, որը պտղին է փոխանցվում տրանսպլացենտար ճանապարհով: 

Եթե վարակը մորից պտղին է փոխանցվում հղիության մինչև 14-16-րդ շաբաթը, զարգանում 

են վիժում, մեռելածնություն,տարբեր էմբրիոֆետոպաթիաներ, կարող է բերել վաղաժամ 

ծննդաբերության կամ զարգացման  ծանր արատներով երեխաների ծնվելու: Այդ արատները 

կենդանածին նորածինների մոտ մահվան պատճառ կարող  են հանդիսանալ արդեն 

նեոնատալ շրջանում: 

   Բնածին կարմրախտի մանիֆեստ ձևերին բնորոշ կլինիկական դրսևորումներն են՝ սրտի 

բնածին արատը, անհասությունը և/կամ պրենատալ հիպոտրոֆիան, 

հեպատոսպլենոմեգալիան, թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրան, տեսողական օրգանների 

ախտահարումը: Մանիֆեստ ձևերի ժամանակ բարձր է անբարենպաստ ելքի 

հնարավորությունը նաև պոստնեոնատալ շրջանում:   Մանիֆեստ ձևերը հանդիպում են 

միայն 15% դեպքերում: Ընդ որում բնածին կարմրախտին բնորոշ Գրեգի տրիադան՝ սրտի 

բնածին արատ, տեսողական օրգանների խանգարումներ /կատարակտա, հազվադեպ 

միկրօֆթալմիա, գլաուկոմա/, լսողության խանգարում այնքան էլ հաճախ չի հանդիպում: 

Ավելի հաճախ դիտվում են TORCH -համախտանիշին բնորոշ ոչ սպեցիֆիկ նշաններ՝ 

ներարգանդային զարգացման հապաղում, դեղնուկ, հեպատոսպլենոմեգալիա, 

թրոմբոցիտոպենիա ևն: Այս դեպքում ախտորոշմանը օգնության են գալիս լաբորատոր 

հետազոտության մեթոդները: Ախտորոշման համար էլ ավելի դժվարություն են 

ներկայացնում սուբկլինիկական ձևերը, որոնց ժամանակ նեոնատալ շրջանում չեն 

դրսևորվում նույնիսկ TORCH – համախտանիշին բնորոշ կլինիկական նշանները: 

Առողջության տարբեր խանգարումներն այս դեպքում ի հայտ են գալիս պոստնեոնատալ 

տարբեր շրջաններում: 

  Բնածին  կարմրախտի բուժման սպեցիֆիկ մեթոդ ներկայումս գոյություն չունի: 

             



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                          Ն.Ա. Շահվերդյան   

 

ՆՈԶՈԿՈՄԻԱԼ  ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ 

     Ինֆեկցիան համարվում է հոսպիտալ կամ նոզոկոմիալ, եթե  հիվանդի մոտ 

հիվանդանոցում 48-72 ժամ և ավելի գտնվելուց հետո ի հայտ են եկել նոր 

հիվանդության կլինիկական նշաններ, որոնք բացակայել են հիվանդի մոտ 

հիվանդանոց ընդունվելու պահին, և հիվանդը չի գտնվել ինկուբացիոն շրջանում: 

Դա նշանակում է, որ հիվանդի վարակումը կատարվել է ստացիոնարում: 

      Նոզոկոմիալ են համարվում նաև հիվանդանոցի աշխատողների մոտ առկա 

ցանկացած ինֆեկցիոն հիվանդությունները, որոնք զարգանում են տվյալ 

հիմնարկում իրենց աշխատանքի հետևանքով՝ անկախ ախտանիշների ի հայտ 

գալու ժամանակից: 

     Նորածինների մոտ թարախային հիվանդությունները համարվում են 

նոզոկոմիալ, եթե զարգանում են ծննդատանը կամ դուրս գրվելուց հետո մինչև 

կյանքի 7-րդ օրը: Նորածինների վարակման հավանականությունը հատկապես 

մեծանում է, երբ նրանք երկարատև են մնում ծննդատանը, ինտենսիվ թերապիայի, 

վերակենդանացման կամ անհասների բաժանմունքներում: Նորածնի մաշկը, 

լորձաթաղանթները, աղեստամոքսային տրակտը կարող են ինֆեկցիայի օջախ 

լինել արդեն կյանքի 2-րդ օրվանից սկսած:  

    Մանկաբարձական ստացիոնարում հարկավոր է զգուշանալ ստորև թվարկած  

հիվանդություններից, որոնք կարող են հանդիսանալ ներհիվանդանոցային 

վարակի աղբյուր՝ 

 Նորածինների մոտ` կոնյունկտիվիտ, պիոդերմիա, պորտալարի երակի 

ֆլեբիտ, պանարիցիում, իմպետիգո, պեմֆիգուս, ֆլեգմոնա, սեպսիս, 

հետինֆեկցիոն բարդություններ ևն 

 Ծննդկանի մոտ` կարերի բացում, վերքերի ինֆեկցում, էնդոմետրիտ, 

պերիտոնիտ, մաստիտ, սեպսիս, թոքաբորբ, ցիստիտ, պիելոնեֆրիտ, գրիպ 

ևն 

Էթիոլոգիա   

   Նոզոկոմիալ վարակի պատճառ շատ հաճախ հանդիսանում են հոսպիտալ 

էկզոգեն և էնդոգեն բնույթի թարախասեպտիկ ինֆեկցիաները, որոնք առաջանում 

են պայմանական պաթոգեն միկրոֆլորայից: Այդ հարուցիչները մշտապես 

շրջանառելով բաժանմունքներում հիվանդների և բուժանձնակազմի շրջանում 



“հարմարվում” են տվյալ միջավայրին, դառնում են պոլիռեզիստենտ լայն 

սպեկտրի հակաբիոտիկների հանդեպ, կայուն՝ արտաքին միջավայրում, ինչպես 

նաև՝ հակասեպտիկների ազդեցության հանդեպ, ունեն մեծ ագրեսիվություն և 

պաթոգենություն: Բակտերիաների հոսպիտալ շտամները ունակ են ոչ միայն 

կոլոնիզացվելու օրգանիզմի հյուսվածքների մակերեսին, այլ նաև անցնում են 

ներքին միջավայր, առաջացնելով պաթոլոգիկ պրոցեսներ: Ամենահաճախ 

հանդիպող միկրոբներն են` ոսկեգույն և էպիդերմալ ստաֆիլակոկը, հեմոլիտիկ 

ստրեպտակոկը, պնևմակոկը, աղիքային ցուպիկը, էնտերոկոկը, կլեբսիելան, 

պրոտեյը, ցիտոբակտերը, կանդիդա սնկերը, կապտաթարախածին ցուպիկը ևն: 

Նորածինների մոտ նոզոկոմիալ ինֆեկցիաների մյուս պատճառը ներարգանդային 

ինֆեկցիաներն են, որոնք զարգանում են պաթոգեն միկրոբներից 

/վարակակիրներ, հիվանդներ, որոնց մոտ հիվանդությունը կարող է գտնվել նաև 

ինկուբացիոն շրջանում/: 

  Այս հարուցիչների դեմ մանկան օրգանիզմը դժվարանում է պայքարել դեռևս 

թերզարգացած սեփական իմուն համակարգի հետևանքով, իսկ մորից ստացած 

հակամարմինները նրան չեն պաշտպանում նշված վարակներից: 

Էպիդեմիոլոգիա 

 Նոզոկոմիալ ինֆեկցիայի փոխանցման ուղիներն են` 

1. ֆեկալ-օրալ 

2. օդակաթիլային 

3. կոնտակտային 

4. տրանսմիսիվ  

 

Ինֆեկցիայի աղբյուր  հանդիսանում են` վարակակիրները, հիվանդները, մայրը 

կամ խնամողը, բուժ. անձնակազմը: 

Նոզոկոմիալ ինֆեկցիայի փոխանցման գործոններ են` 

 վարակված գործիքներ, շնչական և այլ բժշկական սարքավորումներ, 

սպիտակեղեն, անկողնային պարագաներ, մահճակալ, խնամքի 

առարկաներ, վիրակապական նյութեր, զոնդեր, դրենաժներ, 

բուժանձնակազմի և հիվանդների ձեռքեր, մազեր 

 <խոնավ առարկաներ> - ծորակներ, ինֆուզիոն հեղուկներ, խմելու 

լուծույթներ, թորած ջուր, հակասեպտիկ, հակաբակտերիալ 

վարակված հեղուկներ, ախտահանող հեղուկներ ևն 

ՆՈԶՈԿՈՄԻԱԼ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱՆ 



           Ինֆեկցիայի տարածման աստիճանից կախված տարբերում են 

ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների հետևյալ տեսակները` 

I. Գեներալիզացված ինֆեկցիա  - բակտերեմիա, սեպտիցեմիա, 

սեպտիկոպիեմիա, տոքսիկոսեպտիկ շոկ  /բակտերիալ շոկ/ 

II. Լոկալիզացված ինֆեկցիա 

1. Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի ինֆեկցիաներ /այրվածքներ, 

վիրահատական, տրավմատիկ վերքեր, հետինֆեկցիոն աբսցես, 

օմֆալիտ, պիոդերմիա, ենթամաշկային աբսցես և ֆլեգմոնա, 

պարապրոկտիտ, մաստիտ, դերմատոմիկոզ/ 

2. Շնչական ինֆեկցիաներ /բրոնխիտ, թոքաբորբ, թոքի աբսցես, 

պլևրիտ, էմպիեմա ևն/ նոզոկոմիալ ինֆեկցիաների մեջ հանդիպման 

հաճախականությամբ երկրորդ տեղում է նոզոկոմիալ թոքաբորբը, 

որը 50-70% դեպքերում ունի լետալ ելք: Գլխավոր հարուցիչներն են՝ 

P.aeruginosa, S.aureus, K.pneumoniae, Acinetobacter spp., ավելի 

հազվադեպ՝ անաէրոբները, L.pneumophilia, A և B գրիպի վիրուսները, 

RSV, սնկերը: Հատուկ տեղ են գրավում վենտիլյացիոն թոքաբորբերը, 

որոնք զարգանում են արհեստական շնչառության ապարատի տակ 

գտնվող հիվանդների մոտ: Կախված տեսակից ունեն բնորոշ 

էթիոլոգիա: Վաղ ձևի  ժամանակ /զարգանում է արհեստական 

շնչառության ապարատի տակ մինչև 48-96ժ գտնվելու ընթացքում/ 

էթիոլոգիան է բերանի խոռոչի միկրոֆլորան՝ S.pneumoniae, 

H.influenza, M.catarrhalis, S.aureus; ուշի դեպքում /96ժ-ից ավել 

գտնվելու դեպքում/՝ նոզոկոմիալ գրամ բացասական 

բակտերիաները՝ P.aeruginosa, Enterobacter spp.,K.pneumoniae, E.coli, 

S.aureus: 

3. Աչքի ինֆեկցիաներ  /կոնյունկտիվիտ, կերատիտ, բլեֆարիտ ևն/ 

4. LOR ինֆեկցիաներ  /օտիտ, սինուսիտ, ռինիտ, մաստոիդիտ, 

անգինա, լարինգիտ, ֆարինգիտ, էպիգլոտիտ ևն/ 

5. Մարսողական համակարգի ինֆեկցիաներ  /գաստրոէնտերոկոլիտ, 

էնտերիտ, կոլիտ, խոլեցիստիտ, հեպատիտ, պերիտոնիտ, աբսցես/ - 

բակտերիաներին բաժին է ընկնում դեպքերի 93%-ը: Գերակշռում է C. 

difficile-ն: Տարբերում են մարսողական համակարգի նոզոկոմիալ 

ինֆեկցիաների զարգացման ներքին և արտաքին ռիսկի գործոններ: 

Ներքին գործոնների թվին են պատկանում իմունոդեֆիցիտային 

վիճակները, ստամոքսահյութի ցածր թթվայնությունը, աղիների 

մոտորիկայի խանգարումները, արտաքին գործոններից են 

նազոգաստրալ զոնդի, անտացիդների օգտագործումը: Աղտոտված 



սարքավորումների, շրջակա միջավայրի աղտոտված առարկաների 

միջոցով տարածվում են C. difficile, Salmonella spp., աղտոտված 

սննդի միջոցով՝ Salmonella spp., Y.enterocolitica, E.coli –ն: 

6. Միզային համակարգի ինֆեկցիաներ /բակտերիուրիա, 

պիելոնեֆրիտ, ցիստիտ, ուրետրիտ ևն/ սրանց բաժին է ընկնում 

նոզոկոմիալ ինֆեկցիաների 40%-ը:  80% դեպքերում նրանց 

զարգացումը կապված է միզային կատետրների և դրենաժի 

օգտագործման հետ: Հիմնական հարուցիչներն են գրամ բացասական 

միկրոօրգանիզմները, որոնց մեջ գերակշռում է E.coli-ն: Դեր են 

խաղում նաև P.aeruginosa, K.pneumoniae, Enterococcus spp., 

Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Staphylococcus spp., 

Acinetobacter spp. 

7. Ոսկրերի և հոդերի ինֆեկցիաներ  /օստեոմիելիտ, հոդերի և 

հոդապարկի ինֆեկցիա/

8. Սիրտ-անոթային համակարգի ինֆեկցիաներ /զարկերակի և երակի

ինֆեկցիաներ, էնդոկարդիտ, միոկարդիտ, պերիկարդիտ ևն/

ԲՈՒԺՈՒՄ 

    Տարբերում ենք էմպիրիկ և էթիոտրոպ բուժում: Էմպիրիկ բուժումը կախված է 

տվյալ բուժհիմնարկի հակաբիոտիկառեզիստենտականության կառուցվածքից, 

ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունից/բացակայությունից, ինֆեկցիայի 

մոնո- կամ բազմամիկրոբային էթիոլոգիայից, նրա տեղակայումից: 

     Ճիշտ կլինի որոշել միկրոֆլորայի զգայունությունը հակաբիոտիկների հանդեպ: 

Բուժումը ցանկալի է սկսել կարբապենեմներով` Տիենամ, Մերոպեն: 

Ստաֆիլակոկը, գրամ «-» ֆլորան, էնտերոկոկը կայուն են Մերոպենի հանդեպ, այդ 

պատճառով էլ այն լայն կիրառում չունի: Այդ դեպքում արդյունավետ են 

ցեֆալոսպորինների 3-րդ /ցեֆտազիդ/ կամ 4-րդ սերնդի դեղամիջոցների կամ 

ֆտորխինոլոնների համակցումները ամինոգլիկոզիդների, վանկոմիցինի  հետ: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ 

 Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների պահպանումը ծննդատանը

և ստացիոնարներում

 Հաճախ ստուգել բուժ. աշխատողների առողջական վիճակը

 Կիրառել միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ, կատետրներ և այլն

 Կատարել կենտրոնացված ախտահանում

 Հնարավորինս կրճատել հիվանդանոցային օրերը

 Ճիշտ կազմակերպել երեխայի խնամքը

 Նորածնի պորտի ճիշտ մշակումը



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
 դոց Ա. Ա. Պետրոսյան,Ն.Ա. Շահվերդյան  

ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ  ՈՐՁԿՈՒՄԸ  ԵՎ  ՓՍԽՈՒՄԸ  

   Փսխումը ակտիվ պրոցես է, որին մասնակցում են ստոծանու, որովայնի, ավելի հազվադեպ՝ 

ստամոքսի, մկանները: Փսխումը օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, որի օգնությամբ 

օրգանիզմից հեռացվում են դրսից օրգանիզմ թափանցած կամ օրգանիզմում սինթեզված 

թունավոր նյութերը: Այն իրականացվում է փսխման կենտրոնի կողմից: Փսխման կենտրոնի 

դրդում կարող են առաջացնել ներգանգային ճնշման բարձրացումը, լաբիրինթից եկող 

ռեֆլեքսները, ռեֆլեքսոգեն գոտիների գրգռումը /ըմպան, կորոնար անոթներ, որովայնամիզ, 

մեզեմտերիալ անոթներ, լեղուղիներ/: Փսխման պատճառ կարող է լինել նաև ճնշման 

բարձրացումը ստամոքսում, բարակ կամ հաստ աղիների տարբեր հատվածներում: Փսխումը 

ուղեկցվում է վեգետոանոթային երևույթներով, փսխումից հետո փոխվում է երեխայի վարքը, 

ախորժակը, տրամադրությունը: Ի տարբերություն փսխման սնունդը որձկման ժամանակ դուրս 

է գալիս առանց ուժ գործադրելու, առանց որովայնի մկանների կծկումների: Երեխայի 

ընդհանուր վիճակը չի փոխվում, ստամոքսի պարունակությունը քիչ է “դուրս թափվում”, 

երեխան ասես “թքում” է կաթը բերանից կերակրելուց անմիջապես հետո կամ քիչ անց: 

Որձկումը չի ուղեկցվում վեգետատիվ ախտանիշներով, չի ազդում երեխայի վարքի, ախորժակի 

և տրամադրության վրա: 

      Որձկման հակումը շատ բնորոշ է նորածիններին: Դա պայմանավորված է նրանց մոտ 

աղեստամոքսային ուղիների վերին հատվածների առանձնահատկութուններով: Դրանք են` 

անբավարար կարդիալ սֆինկտրը լավ զարացած պիլորիկ սֆինկտրի ֆոնի վրա, ստամոքսի 

հորիզոնական դիրքը և նրա ձևը` գնդաձև, “պարկի” նման, որովայնի խոռոչում բարձր ճնշումը, 

երեխայի հորիզոնական դիրքը, սննդի մեծ քանակը, որը նա արդեն ստանում է 10-14 օրեկանից 

/քաշի  1/5-ը օրվա մեջ/: 

    ՈՐՁԿՈՒՄԸ ԱՌՈՂՋ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՄՈՏ /ֆունկցիոնալ/ - նորածինների ֆունկցիոնալ 

փսխման և որձկման հիմքում ընկած են հետևյալ մեխանիզմները` 

- կերակրափողի պերիստալտիկայի և կլման ակտի կոորդինացիայի խանգարումը 

- անբավարար սալիվացիան /թքարտադրությունը/ 

- ստամոքսի և աղիների անբավարար պերիստալտիկան 

- սննդի էվակուացիայի դանդաղումը ստամոքսից 

- պիլորոսպազմը 



      Նշված մեխանիզմերը պայմանավորված են էզոֆագոգաստրալ հատվածի մոտոր 

ֆունկցիայի, նեյրովեգետատիվ, ինտրամուրալ և հորմոնալ կարգավորման մեխանիզմների 

ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով: Նշված համակարգների հասունացման հետ 

մեկտեղ /մինչև 6 ամսեկանը/ այս երևույթներն էլ անցնում են: 

    ՓՍԽՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐՁԿՈՒՄԸ կարող են լինել մի շարք հիվանդությունների հիմնական 

ախտանիշներ: Ըստ Կերպել-ֆրենիուսի փսխումները կարելի է բաժանել 2 խմբի` 

1.առաջնային, երբ պատճառը աղեստամոքսային ուղին է

2.երկրորդային, երբ պատճառը արտաստամոքսային է

      Առաջնային փսխումները իրենց հերթին լինում են ֆունկցիոնալ և օրգանական: 

Օրգանական փսխումները  զարգանում են բնածին արատների ֆոնի վրա: 

 Նորածինների երկրորդային փսխումների պատճառներն ենª 

1. ինֆեկցիոն հիվանդությունները

2. ուղեղային ախտահարումները

3. նյութափոխանակության խանգարումները

4. ադրենոգենիտալ համախտանիշը

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ  ՓՍԽՈՒՄՆԵՐ 

     Առաջնային  փսխումներ  /ֆունկցիոնալ/  -  փսխումը համարվում է ֆունկցիոնալ, երբ այն 

կապված չէ օրգանական փոփոխությունների հետ: Մինչև 1տ երեխաների մոտ որձկումը 

դիտվում է որպես համազոր ֆիզիոլոգիական գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսին և ընդունվում 

որպես նորմալ ֆիզիոլոգիական երևույթ կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում:  

     ԳԱՍՏՐՈԷԶՈՖԱԳԵԱԼ ՌԵՖԼՅՈՒՔՍ /ԳԷՌ/ -  ԳԷՌ-ի հանդեպ նախատրամադրվածությունը 

նորածինների մոտ պայմանավորված է նրանց մարսողական համակարգի զարգացման 

անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով:  

1. Նորածինների մոտ կերակրափողը ձագարաձ էª պարանոցային հատվածի արտահայտված

նեղացումով: Մինչև 1տ բացակայում է կամ թույլ է արտահայտված ստոծանիական նեղացումը, 

որը նպաստում է հաճախակի որձկմանը: 



2. Ծնվելու պահին կերակրափողի լորձաթաղանթը և ենթալորձաթաղանթային շերտը լավ

զարգացած են, իսկ մկանային շերտըª թույլ արտահայտված: Սրանց ձևավորումը ավարտվում է 

կյանքի առաջին տասնամյակի ընթացքում:  

3. Նորածինների և վաղ հասակի երեխաների մոտ ստամոքսի մուտքը լայն է, կերակրափողի

դիստալ հատվածը գտնվում է ստոծանուց բարձր: Առկա է կարդիալ փականի /տեղակայված է 

ստոծանու մակարդակին կամ նրա տակ/ ֆիզիոլոգիական անբավարարություն, իսկ երեխաների 

առավելապես հորիզոնական դիրքը նպաստում է ստորին կերակրափողային սֆինկտրում ցածր 

ճնշման առկայությանը: /Կերակրափող - ստամոքսային անցման հատվածի ներլուսանցքային 

ճնշումը արտացոլում է հակառեֆլյուքսային պատնեշի /ստոծանու ոտիկներ, ստամոքս-

կերակրափողային կապան/ ուժը: Ռեֆլյուքսը առաջանում է, երբ ներլուսանցքային ճնշումը 

իջած է:/ Ավագ հասակում կարդիալ սֆինկտրը տեղափոխվում է ստոծանուց ցածª որովայնի 

խոռոչ, ստոծանու ոտիկները կծկվում են ներշնչման ժամանակ և մեծացնում ճնշումը ստորին 

կերակրափողային սֆինկտրի շրջանում: 

4. Կյանքի առաջին տարվա երեխաների մոտ թույլ է զարգացած նաև կերակրափողի կարդիալ

հատվածի կլոր մկանային շերտը, անբավարար է արտահայտված Հիսի անկյունը /վաղ հասակի 

առողջ երեխաների և ավագ հասակի երեխաների մոտ Հիսի անկյունը սուր է կամ 900,

նորածինների մոտ այդ անկյունը 900-ից մեծ է/, իսկ ստամոքսի կարդիալ հատվածը լրիվ չի

ընդգրկվում Վիլիզիևյան հանգույցով:  

5. Ստամոքսի մոտորիկան կախված է խոլինէրգիկ ստիմուլյացիայի հետ: Ս.Կ.Ս.-ի

անբավարարությունը  նորածինների մոտ կարող է լինել հետևանք ինտրամուրալ գանգլիաների 

/հատկապես անհասների մոտ/ դեռևս չձևավորման և իներվացիայի խանգարումների, 

գլխուղեղի և ողնաշարի տրավմատիկ-հիպօքսիկ ախտահարումների: Նշանակություն ունի նաև 

գաստրոինտեստիցիալ հորմոնների դիսբալանսը /գաստրին, սեկրետին, խոլեցիստոկինին, 

վազոմոտոր ինտերստիցիալ պեպտիդ/, ինչպես նաև ներորովայնային և ներստամոքսային 

ճնշումների բարձրացումները մի շարք հիվանդությունների ժամանակ: 

    Նշված առանձնահատկություններըª երեխաների հարմոնիկ ֆիզիկական զարգացման 

դեպքում և ուղեկցող պաթոլոգիաների բացակայության դեպքում չի բերում ԳԷՌՀ 

/գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն/ զարգացման: 

     ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԷՌ - առաջանում է նաև նորմայում ՍԿՍ-ի սպոնտան թուլության 

պատճառովª ուտելուց հետո ստամոքսում ճնշման բարձրացման հետևանքով, դա կարճ է տևում 

և չի ուղեկցվում կլինիկական ախտանիշներով: Ս.Կ.Ս-ի սպոնտան թուլությունը նորմայում 

լինում է ժամում 5-6 էպիզոդի ձևով: Այդ դեպքում սֆինկտրը թուլանում է լրիվ, նրանում 

ճնշումը հավասարվում է ստամոքսի ճնշմանը, թուլությունը տևում է 5-35 վայրկյան: Ուտելուց 

հետո սպոնտան թուլության հաճախականությունը և տևողությունը կարող է աճել, բայց դրա 

հետ մեկտեղ ստամոքսից դեպի կերակրափող թափվում է կաթը, որը ունի չեզոք pH /թթվա-

հիմնային միջավայր/, որը չի առաջացնում կերակրափողի գրգռում և կարելի է դիտել որպես 

ֆիզիոլոգիական չափավոր Գ.Է.Ռ: 



      Պաթոլոգիական ԳԷՌ դիտվում է մինչև 1տ երեխաների 8-10%–ի մոտ: Դրա զարգացման 

պատճառներն ենª 

1. անհասություն, ներարգանդային զարգացման հապաղում, պաթոլոգիական հղիություն  -

զարգանում է ՍԿՍ –ի թերզարգացում 

2. ողնաշարի պարանոցային հատվածի ծննդաբերական տրավմաներ - բերում են

կերակրափողի ներվավորման խանգարման 

3. սննդային ալերգիա /ալերգիա կովի կաթից/

4. լակտազային անբավարարություն  -  առաջանում են բարակ և հաստ աղիների 

հակապերիստալտիկ կծկումներ: Չճեղքված ածխաջրերը բարձրացնում են օսմոտիկ ճնշումը 

աղիներում, որի հետևանքով աղիների լուսանցքում կուտակվում է ավելցուկային ջուր: 

Դիսախարիդները յուրացվում են աղիքային միկրոֆլորայի կողմից, կուտակվում են մեծ 

քանակությամբ օրգանական թթուներ և ածխաթթու գազ, զարգանում է աղիքի պարունակության 

արտահայտված թթվեցում և մոտորիկայի ակտիվացում: 

  ՊԱԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ Գ.Է.Ռ-ի պատճառը ՍԿՍ-ի բազալ ճնշման թուլությունն է, ավելի 

հաճախակի և երկարատև սպոնտան թուլության էպիզոդները, ստամոքսում ճնշման 

բարձրացումը՝ էվակուացիայի դանդաղման հետևանքով: Ստամոքսի լորձաթաղանթի 

բորբոքային փոփոխությունները պակասեցնում են նրա կծկումները: Ստամոքսի 

պարունակության և կերակրափողի լորձաթաղանթի միջև ավելի երկարատև կոնտակտի 

պայմաններ են առաջանում: Այդ կոնտակտը և ԳԷՌ-ի հաճախականությունը,  աղաթթվի 

ագրեսիվ ազդեցությունը /պեպսինի, լեղու/ և թույլ պաշտպանողական մեխանիզմները 

/սալիվացիա, լորձաթաղանթային բարիերը, էպիթելի ռեգեներացիան, արյան 

մատակարարումը/ պայմանավորում են ախտահարման ծանրությունը: 

 ԿԼԻՆԻԿԱՆ -   ԳԷՌ - հիվանդությունը արտահայտվում է 3 խումբ ախտանիշներովª 

1.որձկում և սնուցման խանգարումներ

2.բորբոքային նշաններ կերակրափողում /էզոֆագիտ/

3.ռեսպիրատոր երևույթներ

     ՈՐՁԿՈՒՄ  - առաջանում է կերակրելուց հետո, երեխայի հորիզոնական դիրքում: 

Որձկումները հաճախակի են, քիչ քանակի, սակայն որձկման համառ բնույթը ֆիզիոլոգիական 

չի համարվում, իսկ հաճախակի սննդի կորուստը կարող է բերել քաշի անկման  և առաջանում է 

հիպոտրոֆիա 1-2 աստիճանի: ԳԷՌ հիվանդությանը շատ բնորոշ է էզոֆագիտը, որը երբեմն 



բերում է նոպայաձև ցավերի և անհանգստության, գլխի և պարանոցի անբնական շարժումների, 

բայց հաճախ հայտնաբերվում է էնդոսկոպիկ հետազոտության ժամանակ: Այդ դեպքում 

կերակրափողը լինում է հիպերեմիկ լորձաթաղանթով, առաջանում են ֆիբրինոզ թելիկներ, 

էրոզիաներ, խոցեր: Էրոզիվ խոցային էզոֆագիտը կարող է պատճառ լինել արյան քրոնիկ 

կորստի, երբեմն լինում են արյան հետքեր փսխման մասսաներում: Դրա հետևանքով 

առաջանում է համառ անեմիա: Սակայն նորածինների մեծ մասի մոտ էնդոսկոպիկ 

հետազոտության ժամանակ վիզուալ չեն հայտնաբերվում բորբոքման նշաններ, բայց 

վերջիններս կարող են հայտնաբերվել մորֆոլոգիական հետազոտության ժամանակ 

/կերակրափողի/: 

     ԳԷՌ-ային հիվանդության ռեսպիրատոր երևույթները - կարող են լինել ապնոէ, հազ, 

օբստրուկտիվ հիվանդություններ շնչական համակարգի կողմից, ասպիրացիոն թոքաբորբեր: 

ԳԷՌ-ի թթու պարունակությունը առաջացնում է ռեֆլեկտոր լարինգոսպազմ, ապնոէ: 

Արտաշնչման վերջում առաջացած լարինգոսպազմը կարող է բերել հիպօքսիայի, 

հանկարծամահության:  

      ԳԷՌ-ը կարող է պատճառ լինել ոչ միայն ապնոէի, այլ նաև ֆիզիոլոգիական 

բրոնխոսպազմի: Բրոնխոօբստրուկցիայի նոպաները լինում են գիշերը: Ասպիրացիան թթվով 

կամ ստամոքսի պարունակությամբ կարող է բարդանալ թոքաբորբով: Այդ դեպքում երեխաների 

մոտ լինում է նախորդող համառ հազ գիշերը կամ արթնանալիս, ուղեկցվում է լարինգոսպազմի 

երևույթներով: Թոքաբորբերը այդ դեպքում սովորաբար ունենում են ձգձգվող կամ կրկնվող 

ընթացք: 

 ԳԷՌ-ի արտակերակրափողային երևույթներª 

1. LOR  օրգանների կողմիցª  մշտական հազ, կոկորդի քերում, ձայնի ծռպոտություն,

ականջացավ, հաճախակի օտիտներ 

2. Բրոնխոթոքային համակարգ  -հաճախակի թոքաբորբեր, ռեցիդիվող բրոնխիտ, 

քրոնիկական բրոնխիտ,, բրոնխիալ ասթմա 

3. Սիրտ-անոթային համակարգ  - առիթմիաներ, ցավ սրտի շրջանում  /էզոֆագոկարդիալ

ռեֆլեքսի հետևանքով/ 

4. ատամներ  - էռոզիաներ, կարիես

      ԳԷՌ-ի ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - Կարող են լինել /հիմնականում թաքնված/ 

արյունահոսություն էռոզիայից, կերակրափողի կարճացում, կերակրափողի ստրիկտուրա, 

Բարետի կերակրափող /կերակրափողի դիստալ հատվածի բազմաշերտ հարթ էպիթելի 

փոխարինվելը գլանաձևի` ստամոքսային կամ աղիքային էպիթելի/: 



- ռենտգեն հետազոտությունª կոնտրաստով 

- էզոֆագոգաստրոսկոպիաª բիոպսիայով 

- ստամոքսի թթվա-հիմնային հավասարակշռության որոշումը 

- էզոֆագեալ մանոմետրիա 

Բարիումով կոնտրաստային հետազոտություն - այդ դեպքում առաջանում է բարիումի դանդաղ 

էվակուացիա երեխայի հորիզոնական դիրքում և հետհոսք ստամոքսից դեպի կերակրափող: 

Ռենտգեն փոփոխությունների բացակայությունը չի ժխտում ԳԷՌ-ը: 

Էզոֆագոգաստրոսկոպիայի ժամանակ կարելի է տեսնել կարդիալ մասը և էզոֆագիտի 

նշանները, գնահատել նրա ծանրության աստիճանը, երկարատևությունը, անել բիոպսիա, 

կարող է լինել նաև ԳԷՌ հիվանդություն առանց էզոֆագիտի: 

Մանոմետրիան և թթվա-հիմնային հավասարակշռության մոնիթորինգը համարվում են ավելի 

կոնկրետ և ինֆորմատիվ մեթոդներ: 

 Բուժումը 

1. Կարգավորել սնունդը, Բնական սնուցման ժամանակ` պակասեցնել սննդի ծավալը և

բարձրացնել նրա խտությունը հատուկ կաթի խտացուցիչներով: Երեխային կերակրել 

կոտորակային եղանակով, ավելացնել կերակրման հաճախականությունը` 8-10 կերակրում: 

Արհեստական սնուցման ժամանակ կիրառվում են հատուկ կաթնային խառնուրդներª 

հակառեֆլյուքսային /խիտ/, որոնց մեջ լինում է բրնձի օսլա:  

2. Կիրառվում է դիրքային թերապիաª երեխային կերակրել կիսաուղղահայաց դիրքով /60

աստիճան անկյան տակ/, իսկ կերակրելուց հետո պառկեցնել մեջքին կամ աջ կողքին՝ գլխային 

հատվածը բարձրացնելով 30 աստիճանով: 

3. Դեղորայքային բուժում - նշանակվում է, երբ չեն օգնում դիետոթերապիան և դիրքային

բուժումը: Բուժումը ուղղված է լինում հանդեպ կարդիալ սֆինկտրի ֆունկցիայի ուժեղացման  և 

ստամոքսի կծկումների և ստամոքսի արագ դատարկման: Նշանակվում են պրոկինետիկներ, 

դեղամիջոցներ, որոնք ազդում են դոպամինային ռեցեպտորների վրաª դոմպերիդոն  

/մոտիլիում/ կամ մետոկլոպրամիդ /ցերուկալ, ռեգլան/: Կերակրափողի լորձաթաղանթի 

պաշտպանման համար էզոֆագիտի դեպքում նշանակվում են անտացիդներ /ֆոսֆալյուգել, 

գեվիսկոն և այլն/ 1/2 թեյի գդալ օրը 5-6 անգամ  ուտելուց հետո: Ծանր ընթացող էրոզիվ-

խոցային էզոֆագիտի դեպքում ստամոքսի թթվայնությունը պակասեցնելու համար նշանակվում 

են հակասեկրետոր դեղամիջոցներª H2 –բլոկատորներ /ռանիտիդին, ֆամոտիդին/ և 

պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ /օմեպրազոլ/: 

 ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 



     Երկրորդային ապնոէն, լարինգոսպազմի նոպաները, կրկնվող թոքաբորբերը, ինչպես նաև 

կերակրափողի ստրիկտուրան և կարճացումը կարող են լինել ցուցմունք վիրաբուժական 

բուժման: Վերջինս կիրառվում է նաև համառ ԳԷՌ-ի դեպքում, երբ կոնսերվատիվ բուժումը չի 

օգնում: 

 ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԱԽԱԼԱԶԻԱ 

   Չբացված Ս.Կ.Ս., որը հետևանք է ոչ խոլինէրգիկ և ոչ ադրենէրգիկ ինտրամուրալ 

իներվացիաների խանգարման: Դա կարող է պայմանավորված լինել` 

1.կերակրափողի դիստալ հատվածի միջմկանային /Աուերբախի/ հյուսակի գանգլիաներում

նեյրոնների բնածին բացակայությամբ կամ դեֆիցիտով 

2.Այդ բջիջների ոչնչացմամբ՝ պայմանավորված արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությամբ

կամ պարէնտերալ սկլերոզով: Նշանակություն ունի նաև ինֆեկցիայի դերը` 

ցիտոմեգալովիրուս, հերպես վիրուս: Ախալազիայի ժամանակ խանգարվում է Ս.Կ.Ս-ի 

համակցված բացումը կլման ժամանակ, լինում է ատոնիա կամ դիսկինեզիա կերակրափողի 

ամբողջ մակերեսով: Սնունդը մնում է սպազմի ենթարկված կարդիայում և աստիճանաբար 

աճում է կերակրափողի լայնությունը: 

Կլինիկան — Սա մեծ մասամբ լինում է մեծերի մոտ: Երեխաների մոտ հիվանդությունը ի հայտ 

է գալիս արդեն կյանքի 1-ին ամիսներին: Փոքրիկների մոտ հիմնական ախտանիշը փսխումն է 

կերակրման ժամանակ հենց նոր կերած կաթով առանց ստամոքսի պարունակության, փոքր քիչ 

դժվարացած կլման ակտ: Այն տպավորությունն է, որ երեխան ‘խեղդվում’ է ուտելիս: Կրկնակի 

ասպիրացիաների հետևանքով երեխայի մոտ կարող են առաջանալ կրկնվող բրոնխիտներ, 

թոքաբորբեր, քաշը լավ չի ավելացնում: Ախալազիան կարող է լինել որպես ախտանիշ 

աուտոսոմ-ռեցիսիվ տիպի ժառանգական հիվանդությունների` խլություն, վիտիլիգո, մկանների 

թուլություն, Ռեյնոի համախտանիշ, սկլերոդերմիա  (CREST համախտանիշ): 

Ախտորոշումը դրվում է ռենտգենոլոգիապես: Յոդոլիպոլով կամ բարիումով կոնտրաստ 

հետազոտության ժամանակ երևում է կերակրափողի կոնուսանման նեղացում դիաֆրագմայից 

ներքև՝ “մկան պոչի”, “շուռ տված վառվող մոմի բոցի” նման, կերակրափողի հավասարաչափ 

լայնացում, նրա չկոորդինացված պերիստալտիկա, էվակուացիայի դանդաղում, իսկ հետո 

կուտակված մասսաներ ստամոքսում: Էնդոսկոպիկ` կերակրափողը լայնացած է, լցված սննդով, 

լորձաթաղանթը վարդագույն է, առանց  բորբոքման, կարդիայի ելքը նման է ձագարի, բայց 

ապարատը ազատ անցնում է նրա միջով, կարկամությունը բացակայում է: 

Բուժումը - կոնսերվատիվը քիչ էֆեկտիվ է /պնևմոկարդիադիլատացիա/, մեծ մասամբ 

վիրաբուժական է, որն արվում է ավագ հասակում: 



Ստամոքսաելքի դռնակի մկանների սպազմն է: Հիմքում ընկած է այն, որ ստամոքսը վատ է 

դատարկվում: Պաթոգենեզում մեծ դեր ունի ն.հ.-ի սիմպատիկ հատվածի հիպերտոնուսը և 

առաջնային աղու ներվավորման խանգարումըª կ.ն.հ.-ի հիպօքսիկ-տրավմատիկ ախտահարման 

պատճառով: Սովորաբար այդ երեխաների մոտ լինում են պերինատալ էնցեֆալոպաթիայի 

նշաններ, նրանք վատ են քաշն ավելացնում: Որձկումը նրանց մոտ առաջանում է հենց ծնվելուց 

անմիջապես հետո, սակայն սկզբում ոչ մշտական է: Սննդի քանակի շատացման հետ մեկտեղ 

փսխման համախտանիշը լինում է ավելի հաճախ և ցայտուն: Փսխումը լինում է ամեն օր: 

Փսխման մասսաները շատ են, կաթը կտրված /մակարդված/, առանց լեղու մնացորդների, 

սակայն նրանց քանակը չի գերազանցում սննդի քանակին: Փսխումը պիլորոսպազմի ժամանակ 

զուգակցվում է որձկման հետ, քանի որ ստամոքսի դատարկման դանդաղումը և 

ինտրագաստրալ ճնշման բարձրացումը առաջացնում է ԳԷՌ: Երեխան, չնայած փսխմանը, քաշն 

ավելացնում է, չնայած այն անբավարար է լինում, և աստիճանաբար զարգանում է 

հիպոտրոֆիա, կղանքը լինում է նորմալ: Որոշ հեղինակներ պիլորոսպազմը դիտում են ԳԷՌ 

հիվ. կազմում, որպես նրա մեխանիզմներից մեկը: 

 ՍՈՒՐ ԳԱՍՏՐԻՏ 

Նորածինների մոտ լինում է ալիմենտար, դեղորայքային /հակաբիոտիկ, էուֆիլին և այլն/ և  

ինֆեկցիոն /պտղաջրերից, հիգիենայի խախտումից և այլն/: 

Կլինիկան —որձկումը, փսխումը այս դեպքում անկանոն են, բազմակի, մակարդված կաթով, 

սովորաբար ուտելուց ոչ անմիջապես հետո: Հաճախ զուգակցվում  է դիարեայի հետ: Համառ 

փսխման դեպքում  կարող է առաջանալ ջրազրկում: 

Ախտորոշման համար արվում է էզոֆագոգաստրոսկոպիա, բակտերիոլոգիական 

հետազոտություններ, ինֆեկցիայի դեպքում հարկավոր է մեկուսացնել երեխային: 

ՄԵԹԵՈՐԻԶՄ 

Ֆունկցիոնալ բնույթի որձկման և փսխման պատճառ կարող է լինել մեթեորիզմը: Այդ դեպքում 

բարձրանում է ճնշումը որովայնում և խանգարվում է սննդի էվակուացիան ստամոքսից, 

պակասում է ՍԿՍ-ի տոնուսը: 

Էթիոլոգիան – որակապես կամ ծավալով տարիքին չհամապատասխանող սնունդ, 

ֆերմենտների անբավարարությունը, դիսբիոզը: Ճնշումը որովայնի խոռոչում կարող է 

բարձրանալ  տարբեր պատճառներից առաջացած աղիների դինամիկ անանցանելիության 

հետևանքով:  

Աղիների անանցելիության ոչ մեխանիկական պատճառները նորածինների մոտ 

1. Ինֆեկցիաներ`  գեներալիզացված, սեպսիս;  պերիտոնիտ

 ՊԻԼՈՐՈՍՊԱԶՄ 



2. Մետաբոլիկ՝ հիպոկալիեմիա, հիպո- կամ հիպերմագնեմիա, հիպոկալցիեմիա,

հիպոֆոսֆատեմիա, ազոտեմիա

3. Էնդոկրին՝   հիպոթիրեոզ, հիպոպարաթիրեոզ

4. Դեղորայքային՝   նարկոտիկներ, բարբիտուրատներ, գանգլիոբլոկատորներ ևն

5. Նևրոլոգիականª   ուղեղի հիպօքսիկ ախտահարում, ողնաշարի տրավմա, միոպաթիա

6. Այլ պատճառներ՝  սրտի բնածին արատներ, քրոնիկ իդիոպատիկ պսևդոօբստրուկցիա,

աղիների հիպոպերիստալտիկայի համախտանիշ /միկրոկոլոն, մեգակիստաներ/:

Կլինկան - անհանգիստ վիճակ, լաց, քնի խանգարում, զննման ժամանակ` որովայնին նայելով 

նկատվում է փքվածություն, պերկուտոր ձայնը` տուփային, վիճակը լավանում է դեֆեկացիայից, 

հոգնայից, գազային խողովակ դնելուց հետո, երբեմն առաջանում է ջրիկ կղանք կամ 

փորկապություն, որձկում մակարդված կաթով: Մեթեորիզմը առաջանում է ավելի հաճախ օրվա 

2-րդ կեսին: Հարկավոր է իմանալ մեթեորիզմի պատճառը և ժխտել ինֆեկցիոն 

հիվանդությունները: 

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ  /ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ/  ՓՍԽՈՒՄՆԵՐ 

   Պատճառները արտաաղեստամոքսային են: Փսխումը այդ դեպքում կարող է լինել 

ինֆեկցիաներից կամ նյութափոխանակության խանգարումներից:  

     Երկրորդային փսխումները կարող են լինել ցերեբրալ ախտահարումների ժամանակ` 

հիպօքսիկ, տրավմատիկ կամ ինֆեկցիոն: Այս դեպքում փսխումը զուգակցվում է ուղեղի 

ախտահարման այլ նշանների հետ`  մոնոտոն ցածր ձայն, գաղթունի արտափքում, կարերի 

բացում, գերգրգռված կամ արգելակված վիճակ, շարժումների խանգարում, ցնցումներ, 

մկանային հիպո- կամ հիպերտոնուս, ցիանոզի նոպաներ և այլն: 

Ցերեբրալ փսխման դեպքում առաջանում են կենտրոնական փոփոխություններ` ներգանգային 

ճնշման բարձրացում, ուղեղի այտուց, որոնք ազդում են փսխման կենտրոնի վրա, վեգետատիվ 

ն.հ.-ի խանգարումներ /այն բոլոր պատճառները, որ նկարագրված են ԳԷՌ-ի և պիլորոսպազմի 

դեպքում/, ամենաշատը փսխում և որձկում առաջացնում են հիպերթենզիոն-հիդրոցեֆալ 

համախտանիշը և կ.ն.հ.-ի այլ ծանր օրգանական փոփոխությունները: Ցերեբրալ 

ախտահարումների ժամանակ փսխումը լինում է տարբեր ձևերով` համառ “շատրվանանման” 

փսխումներից մինչև անսննդապահություն` առանց ջանք գործադրելու սնունդը  դուրս է 

թափվում բերանից: Փսխման և որձկման արտահայտվածությունը այդ դեպքում կախված են 

նևրոլոգիական ախտանիշների հետ: Ցերեբրալ ախտահարումներով պայմանավորված 

փսխումների ժամանակ հետազոտման լրացուցիչ մեթոդներ են` լյումբիալ պունկցիան, ԷԷԳ-ն, 

նեյրոսոնոգրաֆիան, ԿՏ-ն: 



ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓՍԽՈՒՄ 

ԱԴՐԵՆՈԳԵՆԻՏԱԼ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ /համառ փսխում/ - պիլորոսպազմից տարբերվում է 

նրանով, որ փսխումը հաճախ ընդգծված չէ, փսխման ծավալը չի գերազանցում կերածից: 

Չնայած դեհիդրատացիայի, երեխայի մոտ լինում է հաճախակի միզարձակում, պոլիուրիա՝ 

նատրիուրիայի հետևանքով, արյան մեջ նատրիումի քանակը պակասում է, կալիումինը` 

բարձրանում, որոշվում է արյան մեջ 17-հիդրօքսիպրոգեստերոնի քանակը: 

Փսխումը և որձկումը կյանքի 1-ին օրերին կարող են լինել բնածին լակտազային 

անբավարարության, մալաբսորբցիայի` գլյուկոզա-, գալակտոզային անբավարարության 

դեպքում: 

ԳԱԼԱԿՏՈԶԵՄԻԱ - ժառանգական հիվանդություն է, փոխանցվում է ռեցիսիվ ձևով, լինում է 

նորածինների մոտ 1:20000 հաճախականությամբ: Գալակտոզան չի անցնում գլյուկոզայի՝ 

գալակտոզիդազա կամ գալակտոզոֆոսֆատ-ուրիդիլտրանսֆերազա ֆերմենտների դեֆեկտի 

հետևանքով: 

Կլինիկան` շատ ընդհանուր է լակտազային անբավարարության հետ, քանի որ գալակտոզան 

առաջանում է լակտոզայի քայքայումից աղիներում: Փսխումը և որձկումը առաջանում են 

կյանքի 1-ին օրերց, այն ավելանում է սննդի քանակի ավելացման հետ, ունենում է համառ 

բնույթ: Բնորոշ է ձգձգվող դեղնուկը լյարդի աստիճանաբար մեծացման հետ, փսխման հետ 

լինում է նաև կղանքի ջրիկացում, մեթեորիզմ: Բուժման բացակայության դեպքում առաջանում է 

լյարդի ցիրոզ: Կարևոր ախտանիշներից է բնածին կատարակտան, սակայն այն հանդիպում է 

նորածնային շրջանում ոչ բոլոր  հիվանդների մոտ: 

Ախտորոշումը - կլինիկական տրիադան /կաթը չեն մարսում, լյարդի մեծացում, բնածին 

կատարակտա/: Ախտորոշման հաստատման համար որոշվում է գալակտոզան արյան մեջ, 

գալակտոզո-1-ֆոսֆատ   և  Գ-1-ՖՈՒՏ - ֆերմենտների ակտիվությունը էրիթրոցիտներում: 

Բուժումը - լրիվ հանել կաթը /կրծքի, կովի, այծի/, քանի որ նրանք ունեն լակտոզա: Խորհուրդ է 

տրվում սոյայի խառնուրդներ: 

Համառ փսխումը կյանքի 1-ին օրերից կարող է լինել ամինոթթուների փոխանակության 

ժառանգական հիվանդությունների ժամանակ /մեթիլկրոտոնիլգլիցինուրիա, մեթիլմալոնային 

ացիդուրիա, հիպերլիզինեմիա, իզովալերիային ացիդուրիա, թիրոզինեմիա, հիպերվալինեմիա, 

հիպերգլիցինեմիա/: 

Կլինիկան - միանման է` կ.ն.հ.-ի արգելակում, մկանային հիպո- կամ հիպերտոնուս, երբեմն` 

ցնցումներ, ռեսպիրատոր խանգարումներ, մշտական ացիդոզ, հաճախ` կետոացիդոզ, մեզը 

ունենում է սպեցիֆիկ հոտ` կատվի մեզի հոտ /մեթիլկրոտոնիլգլիցինուրիա/, քրտնած ոտքերի 

հոտ /իզովալերիանային ացիդուրիա/: 



Ախտորոշումը - արյան, մեզի բիոքիմիական հետազոտություններ, որոշել ամինոազոտը, 

ամինոթթուների քանակը, ֆերմենտների ակտիվությունը: 

Բուժումը - նշանակվում են համապատասխան խառնուրդներ, հանվում են ամինոթթուները, 

որոնց մետաբոլիզմը խանգարված է օրգանիզմում: 

   Այս  հիվանդությունների ելքը սովորոբոր վատ է: 

  Դիսմետաբոլիկ որձկում և փսխում կարող են լինել նաև երիկամների բնածին 

ախտահարումների ժամանակ /պոլիկիստոզ, հիդրոնեֆրոզ/, երբ միզաթթվի և կրեատինինի 

քանակը բարձրանում է արյան մեջ: Մեզի հետազոտման ժամանակ կարող են բացակայել 

փոփոխությունները կամ լինում է աննշան լեյկոցիտուրիա: Ախտորոշման հաստատման համար 

արվում է ՈՒՁՀ  և ուրոգրաֆիա: 

ՓՍԽՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. Ասպիրացիա -  կարող է զարգանալ ասպիրացիոն թոքաբորբ, որը կանխելու համար

հարկավոր է որձկման դեպքում երեխային պառկեցնել աջ կողքի՝ բարձրացնելով գլուխը

300-ի տակ, երեխան պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում:

2. Դեհիդրատացիա - համառ փսխման դեպքում առաջանում է ջրազրկում, հատկապես

աղերի կորուստվ /հիպոտոնիկ, արտաբջջային/: Կլինիկորեն դեհիդրատացիան

արտահայտվում է գունատությամբ, մաշկը մարմարային երանգով, ջերմության

իջեցմամբ, մկանային և հյուսվածքների տուրգորի իջեցմամբ, մեծ գաղթունի

ներանկմամբ, տախիկարդիայով, սրտի տոների խլացմամբ, արտերիալ հիպոթենզիայով:

Բնորոշ է հեմատոկրիտի բարձրացումը, հիպոկալիեմիան, մետաբոլիկ ացիդոզը:

Բուժումը - վերականգնել շրջանառող արյան քանակը, հեմոդինամիկան, աղերի

կորուստը: Դրա համար հարկավոր է ինֆուզիա` նատիվ պլազմա, 5%-ոց Ալբումին,

գլյուկոզա-աղային լուծույթ՝ կալիումի կորրեկցիայով: Ինֆուզոն թերապիայի ծավալը

որոշվում է հաշվի առնելով ֆիզիոլոգիական պահանջը, պաթոլոգիական կորուստները,

քաշի կորուստը նախորդ օրերին:

3. Թթվա-հիմնային վիճակի խանգարումներ - քլորի պակասը փսխման ժամանակ բերում է

հիպոքլորեմիկ ալկալոզի, մյուս կողմից էքսիկոզի ժամանակ արյան շրջանառության

կենտրոնացումը, միկրոցիրկուլիացիայի խանգարումները, հյուսվածքների հիպօքսիան

ուղեկցվում է մետաբոլիկ ացիդոզով: Ցանկացած երկարատև փսխում կարող է

առաջացնել ճարպերի քայքայում, կետոնային մարմինների կուտակում, այսինքն

զարգանում է կետոացիդոզ, որը կարող է լինել համառ փսխման պատճառ

/ամինոթթուների ժառանգական խանգարումներ և շաքարային դիաբետ/, դրա համար

թթվա-հիմնային վիճակի կորեկցիան պետք է անել pH-ի հսկողության տակ:



1 

 

ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                      դոց. Ա. Ա. Պետրոսյան   

 

Նորածինների թոքաբորբեր 

                                                                                                     

    Թոքաբորբը դա բորբոքային պրոցես է թոքերի ռեսպիրատոր հատվածների 

հյուսվածքներում, որը զարգանում է որպես ինքնուրույն հիվանդություն կամ ինչ-որ 

հիվանդության բարդություն: 

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ - ինֆեկցիոն հիվանդություն է, բայց կարող է լինել նաև ոչ ինֆեկցիոն 

/օրինակ, հետասպիրացիոն, սակայն միշտ էլ գումարվում է բակտերիալ ինֆեկցիան/: 

Կախված նրանից, թե ինֆեկցիոն ագենտը ինչ ճանապարհով է թափանցում թոքեր, 

տարբերում են նորածնային թոքաբորբերի հետևյալ տեսակները՝ 

1. Բնածին տրանսպլանցենտար թոքաբորբեր, երբ հարուցիչը մորից անցնում է 

պտղին պլացենտայի միջոցով գեներալիզացված ինֆեկցիայի հետևանքով` 

- կարմրախտ 

- ցիտոմեգալիա 

- Հերպես 

- Լիստերիոզ 

- Սիֆիլիս 

- Տոքսոպլազմոզ 

- Միկոպլազմա և այլն 

2. Ներարգանդային անտենատալ թոքաբորբեր, երբ ինֆեկցիան պտղի թոքեր է 

անցնում հարպտղային ջրերով /ամնիոնիտ, էնդոմետրիտ/: Հարուցիչներն են` 

- միկոպլազմա 

- ուրեոպլազմա 

- անաէրոբ բակտերիաներ 

- ստեպտոկոկկեր Բ և Դ, այլ կանաչավուն ստրեպտոկոկեր 

- հեմոֆիլային ցուպիկ 

- տուբերկուլյոզային ցուպիկ 

- լիստերիա 

3. Ինտրանատալ թոքաբորբեր, երբ միկրոբները մորից անցնում են երեխային 

ծննդաբերության ժամանակ ծննդաբերական ուղիներից` 

- ստրեպտակոկեր Բ խմբի 

- խլամիդիա 

- միկոպլազմա 

- ցիտոմեգալովիրուս 

- լիստերիա 

- վիրուսային հեպատիտ 2-րդ տիպ 

- սնկեր` կանդիդա խմբի 

           Այլ հարուցիչներ` ստրեպտոկոկեր, էնտերոկոկեր, հեմոֆիլային ցուպիկ և 

տրիխոմոնադ: 

4. Պոստնատալ թոքաբորբեր, երբ երեխան վարակվում է հետծննդյան շրջանում 

/ստացիոնարում, ծննդատանը, նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքում - 

նոզոկոմինալ/: Հարուցիչներն են` 

- կլեբսիելա 

- աղիքային ցուպիկ 
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- կապտաթարախային ցուպիկ 

- ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ 

- էպիդերմալ ստաֆիլոկոկ 

- պրոտեյներ 

- էնտերոբակտերներ 

- սեռացիաներ 

“Փողոցային”, տնային, ձեռքբերովի թոքաբորբերի հարուցիչներն են`  

- պնևմոկոկ                                          

- հեմոֆիլային ցուպիկ 

- ստաֆիլոկոկեր 

 

Երկրորդային  թոքաբորբերը  լինում են որպես ասպիրացիոն համախտանիշի, 

սեպսիսի բարդություն: Հարուցիչներն են` 

- ստաֆիլոկոկը 

- ստրեպտոկոկը 

- գրամ բացասական ֆլորան 

- սնկերը 

Կապտականաչավուն թարախային ցուպիկի հայտնաբերումը միշտ խոսում է 

սեպսիսի մասին: 

 

Պաթոգենեզը 

Ինֆեկցիայի անցման հեմատոգեն ճանապարհը բնորոշ է բնածին տրանսպլացենտար 

թոքաբորբերին: Ծննդաբերության ժամանակ հարուցիչները բրոնխներ են անցնում 

հարպտղային ջրերով, իսկ հետծննդյան շրջանում` աէրոգեն /օդակաթիլային կամ 

կոնտամինացիոն, երբ ինֆեկցվում են ինտուբացիոն խողովակների, քթային 

կատետրների և այլ միջոցներով/:  

Գրամ բացասական ֆլորան հաճախ հանդիսանում է ինտրանատալ և պոստնատալ 

թոքաբորբերի պատճառ, որին նպաստում են` 

 վարակի աղբյուր են հանդիսանում բուժաշխատողները, մայրերը և շրջապատը 

 մորից ստացված ցածր, պասիվ իմունիտետը, ցածր IgM-ի սինթեզը` հանդեպ 

գրամ բացասական ֆլորան: 

 

Անբարենպաստ պրեմորբիդ ֆոնի վրա զարգացող թոքաբորբերը բերում են 

բրոնխների լորձաթաղանթի պաշտպանողական ֆունկցիայի և թոքերում տեղային 

իմունիտետի իջեցմանը հանդեպ ինֆեկցիաները, ինչպես նաև օրգանիզմի 

իմունոլոգիական ռեակտիվականության ընկճմանը: Դրանց հետևանքով զարգանում 

է շնչական անբավարարություն, որը բերում է հիպօքսիայի, հիպերկապնիայի, խառը 

ացիդոզի: Հյուսվածքային հիպօքսիան թոքաբորբի ժամանակ պայմանավորված է ոչ 

միայն թոքային փոփոխություններով, այլ նաև հեմոդինամիկայի խանգարումներով: 

Այդ երեխաների մոտ զարգանում են թոքային հիպերթենզիա, միոկարդի էներգետիկ-

դինամիկ անբավարարություն, աջ սրտի գերծանրաբեռնվածություն, երբեմն նաև 

այտուցային համախտանիշ: Եթե թոքաբորբի սկզբում առաջանում է արյան 

խտացում, դրա հետևանքով նաև էրիթրոցիտների քանակի բարձրացում արյան մեջ, 

հեմատոկրիտի բարձրացում, ապա մեկ-երկու շաբաթ անց մեծ մասամբ զարգանում է 

անեմիա: 
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Թոքային հյուսվածքի տարածված ախտահարումը, օբստրուկտիվ խանգարումները, 

շնչառական մեխանիկայի խանգարումները, ապնոէի նոպաները բերում են նրան, որ 

հիպերկապնիան դառնում է տիպիկ այդ երեխաների մոտ: Գլխուղեղը 

ամենազգայունն է հանդեպ հիպօքսիան, դրա համար առաջանում է կենտրոնական 

ներվային համակարգի ֆունկցիայի խանգարումներ /ապնոէ, հավելյալ մկանների 

մասնակցություն շնչառությանը, պաթոլոգիկ շնչառություն և այլն/: Հիմնականում 

լինում է սուրֆակտանտի դեֆիցիտ, թոքային հիպերթենզիա, միոկարդի էներգետիկ-

դինամիկ  անբավարարություն, սկզբում արյան խտացում, հետո` անեմիա: 

Էնդոտոքսինային տոքսիկոզ նորածինների մոտ առաջանում է ավելի պաթոգեն 

ինֆեկցիաների դեպքում, որի ժամանակ զարգանում է շոկային ռեակցիա, և շնչական 

անբավարարության նշաններ կարող են չլինել:   

 

Կլինիկան  

Բնածին տրանսպլացենտար թոքաբորբեր - զարգանում են գեներալիզացված 

ինֆեկցիաների հետևանքով, որոնք ախտահարում են լյարդը, ուղեղը, երիկամները: 

Երեխաները ծնվում են ծանր ասֆիքսիայով, առաջին ճիչը լինում է ժամանակին, բայց 

մի քանի րոպեից նկատվում է՝  

- հևոցի զարգացում  

- թուլություն 

- ցիանոզ 

- ապնոէի նոպաներ 

- որձկում 

- հիպոտոնիա 

- հիպոռեֆլեքսիա 

- այտուցներ 

- լյարդի մեծացում 

- չափավոր սպլենոմեգալիա 

- մաշկը գունատ գորշ երանգով կամ թեթև դեղնավուն 

- հեմոռագիկ համախտանիշ 

- սկլերեմա 

- բերանից փրփրային արտադրություն 

- թոքերի կողմից` կարճացած տիմպանիտ հարարմատային հատվածներում 

կամ պերկուտոր հնչյունի կարճացում թոքերի ստորին հատվածներում, մեծ 

քանակությամբ հնչեղ մանր օջախային խզզոցներ կամ կրեպիտացիա  

- սրտի կողմից տոների խլացում, սահմանների մեծացում 

- մարմնի ջերմաստիճանը լինում է նորմալ կամ ցածր: Ջերմության բարձրացում 

լինում է հասուն նորածինների մոտ: 

Երեխայի վիճակը պրոգրեսիվորեն վատանում է, ի հայտ են գալիս ներարգանդային 

ինֆեկցիաներին բնորոշ նշանները:  

 

Ինտրանատալ թոքաբորբեր - ընթանում են  2 ձևով: 1-ին ձևի դեպքում թոքաբորբը 

զարգանում է ներգանգային ծննդաբերական տրավմայի նշաններով, ասֆիքսիայով 

ծնված երեխայի մոտ: Այդ երեխաների մոտ հիվանդության ծանրության աստիճանը 

ծնվելիս պայմանավորված է ոչ թե թոքերում առկա ինֆեկցիոն պրոցեսներով, այլ 

նևրոլոգիական, սիրտ-անոթային և ծավալային խանգարումներով: Չնայած 
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անցկացված ինտենսիվ բուժմանը և ռեանիմացիոն միջոցառումներին, երեխայի 

վիճակը չի լավանում կամ մնում է նույնը: Կլինիկական պատկերը նման է 

անտենատալ թոքաբորբերի պատկերին: Ըստ Սիլվերմանի սանդղակի այս 

երեխաները գնահատվում են 4-6 բալ: Այս երեխաներին, արտահայտված 

հիպօքսիայի և հիպերկապնիայի պատճառով, անհրաժեշտ է թոքերի արհեստական 

օդափոխություն, որը տալիս է ավելի լավ արդյունք, քան անտենատալ թոքաբորբերի 

դեպքում: Այն պետք է կատարվի երկարատև: 

  2-րդ ձևի դեպքում - ծնվելուց հետո լինում է լուսավոր շրջան, երբ  

շնչ.խանգարումներ չեն լինում, հետո զարգանում են շնչ.անբավարարության 

նշաններ /հևոց, օժանդակ մկանների մասնակցություն շնչառությանը, ապնոէի 

նոպաներ, ցվրված շարժումներ, որձկում, իսկ հետո` թուլություն, ծծման ակտի 

թուլացում կամ բացակայություն: Երեխայի ջերմությունը բարձրանում է կյանքի 1-ին 

կամ 2-րդ օրը /հասուն նորածնի մոտ/: Բնորոշ են նաև` 

- դիարեան 

- թարախային կոնյունկտիվիտը 

- օտիտը 

- բերանից փրփրային արտադրությունը  

- թոքերի կողմից` պերկուտոր հնչյունի կարճացում ստորին հատնածներում, 

մանրբշտիկային խզզոցներ կամ կրեպիտացիա ներշնչման ժամանակ, չոր 

բարձր խզզոցներ արտաշնչման ժամանակ, օրալ խզզոցներ: Ինտուբացիայի և 

շնչուղիների մաքրման ժամանակ կարելի է տեսնել մեկոնիումի հետքեր, 

թարախային լորձ 

- սրտի կողմից` հաճախասրտություն, սրտի սահմանների մեծացում դեպի աջ, 

սրտի տոների խլացում, նուրբ սիստոլիկ աղմուկ 

- մաշկը գունատ 

- որովայնի ստորին մասի փքվածություն 

Վաղ նեոնատալ թոքաբորբեր - արտահայտվում են կյանքի 1-ին շաբաթում 

/նոզոկոմիալ կամ մի քանի ինտրանատալ թոքաբորբեր/: Սկսվում են ընդհանուր 

ախտանիշներով՝ լակտատ ացիդոզի և տոքսիկոզի հետևանքով: Նշաններն են` 

- թուլություն 

- հրաժարվում են ծծելուց 

- նորածնային ռեֆլեքսների և մկանային տոնուսի անկում 

- լեթարգիա 

- կարճատև կամ ավելի երկարատև ջերմության բարձրացում, տախիպնոէ 

- այտուցներ 

- ավելի ուշ` շնչ. ապարատի խանգարումներ` հևոց, ապնոէի նոպաներ, 

ներքաշումներ, դիստանցիոն խզզոցներ, պերիֆերիկ կամ կենտրոնական 

ցիանոզ, լոկալ ֆիզիկալ տվյալներ թոքերում` վնասված հատվածներում լինում 

է արտափքում, պերկուտոր հնչյունի բթացում, ոչ հնչեղ մանր բշտիկային 

խզզոցներ և կրեպիտացիա: 

 

ԸՆԹԱՑՔԸ - թոքաբորբերի ընթացքը նորածնների մոտ կախված է հիվանդության  

պատճառներից, ծանրության աստիճանից, ուղեկցող անտե- և պերինատալ 

պաթոլոգիայից: Հիվանդության սուր շրջանը, առանց ուղեկցող հիվանդությունների, 

հասուն նորածինների մոտ տևում  է 1-2 շաբաթ, որից հետո երեխայի վիճակը սկսում 
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է լավանալ, պակասում են շնչ. անբավարարության երևույթները, լավանում է 

ախորժակը, վերականգնվում է ներվային համակարգի վիճակը: Վերականգնման 

շրջանը  տևում է մոտ 2-4 շաբաթ: Անհասների մոտ սուր շրջանը տևում է 2-4 շաբաթ, 

նրանց մոտ  հիվանդությունը ավելի ծանր է ընթանում, բարդությունները ավելի ծանր 

են /շնչ. անբավ. 2-3 աստիճան, օտիտ, պնևմոթորաքս, ատելեկտազներ, աբսցեսներ, 

թոքերի հիպերթենզիա, անեմիա, հիպոտրոֆիա, մենինգիտ, օստեոմիելիտ, 

“ինֆեկցիոն երիկամ”, էնտերոկոլիտ, սեպսիս/: 

 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ  

- անամնեզ 

- կլինիկական տվյալներ 

- ռենտգեն հետազոտության տվյալներ 

- Այլ լաբորատոր տվյալներ 

 

Կլինիկական  բնորոշ տվյալներն են` 

- կատարալ երևույթներ 

- շնչ. անբավարարության նշաններ 

- տոքսիկոզի նշաններ 

- թոքերում  պերկուտոր և աուսկուլտատիվ բնորոշ տվյալներ 

- օջախային պրոցեսներ թոքային հյուսվածքում 

- փրփրային արտադրություն բերանից 

- թարախային արտադրություն քիթ-ըմպանից 

Բոլոր նշված ախտանիշները չեն հանդիսանում բացարձակ բնորոշ նորածնային 

թոքաբորբերին: Օրինակ, օջախային փոփոխություններ թոքերում կարող են լինել 

նաև ոչ ինֆեկցիոն պնևմոպաթիաների դեպքում /ատելեկտազ, բնածին արատներ և 

այլն/: Դրա համար էլ վճռական ախտորոշիչ նշանակություն ունի թոքերի 

ռենտգենոգրաֆիան /տարածված պերիբրոնխիալ օջախային ինֆիլտրացիա, տեղ-

տեղ միաձուլված կամ  օջախային ստվերներ՝ բրոնխոանոթային նկարի ուժեղացման 

ֆոնի վրա և էմֆիզեմաներ/: Ռենտգենոգրամման պարտադիր է նաև բարդությունների 

հայտնաբերման համար /ատելեկտազ, աբսցես, պնևմոթորաքս և այլն /:                                    

 

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ՝ 

1. կրծքավանդակի ռենտգեն 2 պրոեկցիայով 

2. արյան հետազոտություն 

3. արյան գազային կազմի որոշում 

4. հեմատոկրիտ 

5. վիրուսոլոգիական հետազոտություն /քսուկ քթից, աչքից, կոկորդից/, 

բակտերիոլոգիական հետազոտություն /քսուկներ քթից, կոկորդից, 

բրոնխներից, արյունից/ նախքան անտիբիոտիկների նշանակումը 

6. մեզի հետազոտություն 

7. բակտերիոլոգիական - բակտերիոսկոպիան թույլ է տալիս հայտնաբերելու 

հիվանդի շնչուղիներում եղած հարուցիչը, որն էլ իր հերթին օգնում է որոշելու 

նրա զգայունությունը հանդեպ հակաբիոտիկները՝ ճիշտ բուժում 

կազմակերպելու համար: 
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ  

1. հոսպիտալիզացնել ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում 

2. կազմակերպել լավ խնամք 

3. ծծման և կլման ռեֆլեքսների բացակայության դեպքում ճիշտ կերակրման 

կազմակերպում՝ ինֆուզիոն թերապիա /հաշվի առնել պաթոլոգիական 

կորուստները, հեղուկի օրվա քանակը բաժանել 6 մասի, զգուշանալ, որ 

չզարգանան այտուցներ, թոքի այտուց, հեմոդինամիկայի խանգարումներ, 

հիպո- կամ հիպերկալեմիա, հիպո- կամ հիպերնատրիեմիա: 

4. ացիդոզի կորեկցիա՝  Na հիդրոկարբոնատի լուծույթ ն/ե 

5. փսխման բացակայության դեպքում ցուցված է էնտերալ սնուցում /սկսել 

կերակրել 7-8 անգամից օրը 10-ական մլ ամեն կերակրման ժամանակ, 

աստիճանաբար ավելացնելով  քանակը/, կրծքին է մոտեցվում երեխայի 

վիճակի կոմպենսացիայի դեպքում 

6. թթվածնաբուժություն 

7. սուրֆակտանտ- էնդոտրախեալ /կուրոսուրֆ/ 

8. հակաբիոտիկոթերապիա - եթե պատճառը պարզ չէ՝ էմպիրիկ բուժումը սկսում 

են Ամպիցիլլին + Գենտամիցին -ով: Էթիոլոգիան պարզելուց հետո  արվում է 

սպեցիֆիկ բուժում, ստաֆիլակոկի դեպքում` հակաստաֆիլոկոկկային 

պենիցիլիններ /օքսացիլին, մետիցիլին և այլն/, էպիդերմալ ստաֆիլակոկի 

դեպքում ամինոգլիկոզիդներ, ստրեպտոկոկային ինֆեկցիայի դեպքում` 

պենիցիլին կամ ամպիցիլին՝ ամինոգլիկոզիդների հետ համակցված, 

կլեբսիելայի դեպքում` ազլոցիլին, պիպեռացիլին + ցեվտաքսիմ /ֆոռտում/, 

կապտաթարախային թոքաբորբի դեպքում` տիկրացիլին կամ 

պիպերացիլին+ցեվտաքսիմ /ֆոռտում/, խլամիդիայի և միկոպլազմայի 

դեպքում՝ մակրոլիդներ` մակրոպեն, էրիթրոմիցին կամ ազիտրոմիցին: 

Հակաբիոտիկների կուրսը երկու շաբաթ է, բայց ստաֆիլակոկային թոքաբորբի 

կամ բարդացած թոքաբարբի դեպքում` 3-4 շաբաթ: Հակաբիոտիկներից հետո 

երբեմն նշանակում են վիֆերոն, 5 օր:  

9. Պասիվ իմունոթերապիա - հակաստաֆիլակոկային գամմա-գլոբուլինը տալիս 

է դրական արդյունք: 

10. Տեղային բուժում - պոստնատալ վիրուսային ինֆեկցիաների դեպքում քթի մեջ 

կաթեցնել ինտերֆերոն, պրոտարգոլ, կատարել ինհալացիաներ սոդայի և 

աղաջրի լուծույթով, ծանր դեպքերում ինհալացիաներ անտիբիոտիկներով, 

ֆիզոթերապիա /СВЧ/ բուժում, էլեկրոֆորեզ էուֆիլինով, նովոկայինով, 

կալցիով: Առատ խորխի դեպքում ցուցված է տրախեոբրոնխոսկոպիա, 

կիրառվում է նաև ռիբավերին՝ ինհալյացիաների ձևով 3 օր: 

 

 

Կանխարգելում - ծննդատանը պահպանել սանիտարահիգիենիկ ռեժիմը: 

                               

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                         Ն.Ա. Շահվերդյան   

 

ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ   ՍԵՊՍԻՍ 

        Սեպսիսը ացիկլիկ հիվանդություն է, որի հիմքում ընկած է 

իմունոկոմպրոմիսային օրգանիզմի  ոչ ադեկվատ համակարգային  բորբոքային 

պատասխանը (SIRS)` բակտերիալ, որպես կանոն պայմանական պաթոգեն 

ինֆեկցիայի հանդեպ, որի հետևանքով զարգանում են անոթային հունի էնդոթելի 

տարածուն ախտահարումներ, միկրոցիրկուլյացիայի կայուն խանգարումներ, 

հեմոստազի խանգարումներ`  անպայման կոմպենսացված կամ ոչ կոմպենսացված  

DBC-ի զարգացումով, և հետագայում բազմաօրգանային անբավարարություն:      

     Նորածնային սեպսիսը կլինիկական համախտանիշ է, որը զարգանում է կյանքի 

առաջին ամսվա ընթացքում տեղային կամ համակարգային ինֆեկցիայի 

պաթոֆիզիոլոգիական ազդեցության հետևանքով: Ավելի հաճախ հանդիպում է 

անհաս երեխաների մոտ (1%)՝ հատկապես շատ ցածր քաշով ծնվածների,  

հասունների մոտ հանդիպում է 0,1% դեպքերում: Մահացությունը բարձր է, 

ամենաբարձրն է անհաս երեխաների մոտ և վաղ սեպսիսով կամ  կայծակնային 

սեպսիսով նորածինների մոտ: 

          Անհասների և վաղ հասակի երեխաների մոտ սեպսիսի ավելի հաճախակի  

հանդիպումը պայմանավորված է նրանց. 

1. անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով. 

2. իմուն համակարգի առանձնահատկություններով (անավարտ 

ֆագոցիտոզ և նեյտրոպենիա). 

3. բնածին կամ ձեռք բերովի հիվանդությունների հնարավոր 

առկայությամբ. 

4. ծնողների առողջական վիճակով. 

5. կենսաբանական և սոցիալական գործոններով ևն: 

 

Սեպսիսի զարգացմանը նպաստող գործոններն են. 

 I   -  Գործոններ,  որոնք  նվազեցնում են բնական պատնեշների հակաինֆեկցիոն 

հնարավորությունները. 

1. պորտային և կենտրոնական երակների  երկարատև կատետերիզացիան. 

2. էնդոտրախեալ ինտուբացիան, թոքերի արհեստական օդափոխությունը 

3. ծանր ՍՇՎԻ-ները 



4. մաշկի բնածին դեֆեկտները կամ մեծ ալերգիկ կամ այլ բնույթի 

ախտահարումները՝ այրվածքներ, ծննդաբերական վնասվածքներ կամ 

վիրաբուժական միջամտություններ 

5. դիսբակտերիոզը. 

 

II - Գործոններ, որոնք ընկճում են նորածինների իմունոլոգիական 

ռեակտիվականությունը. 

1. հղի կնոջ սնուցման դեֆեկտներ (սննդային միկրոբաղադրամասերի 

դեֆիցիտ). 

2. անտենատալ շրջանի և ծննդաբերության բարդություններ, որոնք 

պատճառ են դառնում ասֆիքսիայի, ներգանգային տրավմաների. 

3. վիրուսային ինֆեկցիաները 

4. բնածին իմունոդեֆիցիտային վիճակները. 

5. գալակտոզեմիա և մետաբոլիզմի այլ բնածին շեղումներ: 

 

III   -  Գործոններ, որոնք մեծացնում են նորածնի ինֆեկցվելու ռիսկը. 

1. մոր վագինոզները. 

2. երկարատև անջուր շրջանը (12ժ,) հատկապես եթե մոր մոտ 

միզասեռական համակարգում  կան ինֆեկցիայի  քրոնիկական  

օջախներ. 

3. խորիոամնիոնիտը. 

4. բազմաթիվ ռիսկի գործոններ, որոնք մեծացնում են նոզոկոմիալ 

ինֆեկցիայի հնարավորությունը (անբավարար սանիտարական-

էպիդեմիոլոգիական պայմաններ).  

5. մոր մոտ ծանր բակտերիալ ինֆեկցիաների առկայությունը 

ծննդաբերության ժամանակ կամ ծննդաբերությունից հետո: 

 

        Նեոնատալ սեպսիսի առաջացման անտենատալ և ինտրանատալ 

ամենաէական գործոններն են՝ 

1. անամնեզում հղիությունների բազմաթիվ  ընդհատումները  

2. մոր հեստոզները՝  4 շաբաթից ավել տևողությամբ 

3. ինֆեկցիայի քրոնիկական օջախների առկայությունը, առաջին հերթին 

մոր միզասեռական, ստամոքս-աղիքային համակարգերում 



4. հղիության ընթացքում մոր դեֆիցիտային սնվելը 

5. մոր մոտ ծննդաբերական ուղիներում Բ խմբի ստրեպտակոկի կամ նրա 

անտիգենի առկայությունը 

6. մոր մոտ կլինիկորեն արտահայտված վագինոզը 

7. 12ժամից ավել տևողությամբ անջուր շրջանը 

8. ծննդաբերությունից անմիջապես առաջ կամ հետո կլինիկորեն 

արտահայտված  բակտերիալ ինֆեկցիոն պրոցեսի առկայությունը,  

մասնավորապես խորիոամնիոնիտի, էնդոմետրիտի առկայությունը 

ծննդաբերությունից հետո 

9. շատ ցածր քաշով երեխաների ծնվելը  /1500,0 գ-ից </ 

10. ասֆիքսիա ծնվելիս կամ այլ պաթոլոգիայի առկայություն, որը կարիք է 

ունեցել վերակենդանացման միջոցառումների, երկարատև /3օրից 

ավելի/  էնտերալ սնուցման բացառումը 

11. բնածին արատները մաշկային ծածկույթների վնասումով, մաշկի 

այրվածքները 

12. շնչական դիստրես համախտանիշը, թոքի այտուցը 

13. պորտային երակից և կենտրոնական երակից երկարատև 

կատետերիզացիաներ /մի քանի օր տևողությամբ/ 

14. ներարգանդային ինֆեկցիաները 

15. ժառանգական իմունոդեֆիցիտները 

16. զուգակցված զարգացման արատները կամ 5-ից ավել դիսէմբրիոգենետիկ 

ստիգմաների առկայությունը 

17. երկարատև և մասիվ հակաբակտերիալ թերապիայի անցկացումը մոր 

մոտ հղիության վերջին ամիսներին 

                 

Ըստ առաջացման տարբերում ենք 

1. վաղ սեպսիս. 

2. ուշ սեպսիս         /սրա մեջ մտնում է նոզոկոմիալ սեպսիսը/ 

 

       Վաղ սեպսիսը ախտորոշվում է կյանքի առաջին 4 օրերի ընթացքում: 

Նորածինների վարակումը կատարվում է հիմնականում ներարգանդային 

շրջանում՝ առավելապես վերընթաց կամ հեմատոգեն ճանապարհով անտենատալ 

ինֆեկցման հետևանքով, հազվադեպ՝ պերինատալ շրջանում /առավելապես 

ծննդաբերական ուղիներով անցնելիս/: Սովորաբար այն բազմաօրգանային 



հիվանդություն է` շնչական անբավարարության նշանների կլինիկական 

արտահայտվածությամբ: 

      Ուշ  սեպսիսի  ժամանակ կլինիկական դրսևորումները կարող են լինել կյանքի  

5-րդ օրից սկսած, նորածինների վարակումը հիմնականում կատարվում է 

ծննդաբերական ուղիներով անցնելու ժամանակ: ԿՆՀ-ի ախտահարման նշանները 

գերակշռում են ընդհանուր նշանների և կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների 

հանդեպ:  

 

       Նոզոկոմիալ սեպսիս`  վարակումը կատարվում է ծննդատանը: Կարող են լինել 

սպորադիկ դեպքեր կամ էպիդեմիաներ, կլինիկորեն դրսևորվում են ծննդատանը 

կամ ծննդատնից դուրս գրվելուց հետո:  

   

  Նոզոկոմիալ ինֆեկցիայի համար մուտքի դուռ են հանդիսանում. 

1. պորտալարը. 

2. վնասված մաշկն ու լորձաթաղանթները 

3. աղիները. 

4. հազվադեպ` թոքերը, միջին ականջը, միզուղիները, աչքերը 

   Եթե ինֆեկցիայի մուտքի դուռը անհայտ է կոչվում է կրիպտոգեն սեպսիս: 

     Ինֆեկցիայի աղբյուր կարող են լինել մայրը, բուժանձնակազմը, այլ հիվանդ 

երեխաները: 

     Պաթոգեն ագենտները կարող են երեխային փոխանցվել ուղղակի կամ 

անուղղակի շփման միջոցով`  ներերակային հեղուկներ, դեղորայք, շնչական 

սարքավորումներ, կղանք, կրծքի կաթ, արյուն: 

 

 

 

 

 

 

 



ՍԵՊՍԻՍԻ    ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

 

Կոլոնիզացիա         -      միկրոբի առկայություն 

 

Ինֆեկցիա              -       միկրոբի առկայություն +  տեղային բորբոքային  ռեակցիա 

 

Սեպսիս                  -       միկրոբի առկայություն  + գեներալիզացված բորբոքային   

                                           ռեակցիա 

 

Ծանր  սեպսիս       -       միկրոբի առկայություն  + գեներալիզացված բորբոքային 

                                             ռեակցիա+ բազմաօրգանային անբավարարություն 

  

Սեպտիկ շոկ          -        միկրոբի առկայություն +  գեներալիզացված բորբոքային  

                                             ռեակցիա+ բազմաօրգանային անբավարարություն +    

                                             սեպտիկ շոկ  /զարկերակային հիպոթենզիա/ 

 

ՍԵՊՍԻՍԻ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻ  ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

1. Վաղ կամ ուշ սեպսիս 

2. Էթիոլոգիան 

3. Մուտքի դուռը. 

4. Ընթացքը  (կայծակնային, սուր ,  ենթասուր) 

5. Շրջանը   (սկզբնական, ծաղկման, վերականգնման, ռեաբիլիտացիայի) 

6. Բազմաօրգանային ախտահարման  նշանների առկայությունն ու բնույթը 

7. Բարդությունները (DBC, թրոմբոզներ առանց DBC-ի, անեմիա, 

թրոմբոէնդոկարդիտ, աղիների օբստրուկցիա, երիկամային, լյարդային 

մակերիկամային   անբավարություն):   

 

 



ԷԹԻՈԼՈԳԻԱՆ 

Միկրոօրգանիզմներ Վաղ  սեպսիս Ուշ  սեպսիս Նոզոկոմիալ  

սեպսիս 

 

Bacterias 

  Group  B   Streptococcus   

  Group  D   Streptococcus 

  (enterococcus) 

 

  E. coli 

  Klebsiella pneumonia 

  Listeria monօcytogenes 

Pseudomonas aeruginosa 

  Staphylococcus  epidermidis 

 Staphylococcus  aureus 

  Hemophilus influenzae 

  Viruses 

  Herpes simplex 

  CMV 

  RCV 

  Enteroviruses (ECHO) 

  Rotavirusis  

 

Fungi 

  Candida  albicans 

  Candida  other  types 

  Others  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

rarely 

+ 

- 

+ 

- 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

 

rarely 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 



 

ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԸ        

      Սեպսիսի ժամանակ ունենք՝ վարակի մուտքի դուռ  - առաջնային բորբոքային 

օջախի զարգացում - բակտերէմիա - օրգանիզմի իմունոլոգիական 

ռեակտիվականության սենսիբիլիզացիա և վերակառուցում -  սեպտիցեմիա - 

սեպտիկոպիեմիա 

      Առաջնային թարախային օջախից թույլ հակաինֆեկիոն պաշտպանության և 

մասիվ միկրոբային սերմնավորման պատճառով հիվանդի արյան հոսք են 

թափանցում միկրոօրգանիզմները և բակտերեմիայի պատճառ դառնում: 

Բակտերեմիան, անտիգենեմիան, տոքսինեմիան հրահրում են օրգանիզմի 

պաշտպանական ռեակցիան: Մանրէների և դրանց էնդոտոքսինների կլանումը 

ակտիվացած մոնոցիտար-մակրոֆագալ բջիջների կողմից ուղեկցվում է արյան մեջ 

նախաբորբոքային մեդիատորների, ցիտոկինների ոչ ադեկվատ քանակությամբ՝ 

չափից շատ, արտամղումով /համակարգային բորբոքային պատասխան/: Բացի 

այդ մանրէների տոքսինները ախտահարում են միկրոցիրկուլյատոր հունը՝ 

վնասելով  անոթային էնդոթելը և մերկացնելով ադգեզիայի ռեցեպտորները: 

      Համակարգային բորբոքային պատասխանը ազդում է իմունիտետի, արյան 

մակարդիչ և հակամակարդիչ համակարգերի, բորբոքման սուր փուլի սպիտների 

վրա: Օրգանիզմի տարբեր բջիջների թաղանթների վրա տեղակայված հատուկ 

ընկալիչների հետ նախաբորբոքային ցիտոկինների փոխազդեցության հետևանքով 

դրսևորվում են համակարգային բորբոքային ռեակցիայի ախտանիշները՝ 

ջերմակարգավորման կենտրոնի ակտիվացում և տենդի առաջացում, լյարդի 

սպիտակուց սինթեզելու գործառույթի փոփոխում, ալբումինի սինթեզի ընկճում և 

բորբոքման սուր փուլի սպիտների սինթեզ, նյութափոխանակության կատաբոլիկ 

ուղղվածություն, կախեքսիայի զարգացում, գրանուլոցիտոպոեզի ակտիվացում, 

նեյտրոֆիլների երիտասարդ ձևերի արտանետում արյան մեջ, նեյտրոֆիլների 

դեպի ինֆեկցիայի օջախ հեմոտաքսիսի ուժեղացում: Նեյտրոֆիլային 

գրանուլոցիտները շատ արագ պատասխան են տալիս հյուսվածքների և բջիջների 

փոփոխություններին:  Նեյտրոֆիլները մեծ դեր են խաղում մակերեսային ադհեզիվ 

մոլեկուլների արտադրության գործում, որոնց օգնությամբ փոխազդում են 

անոթային էնդոթելի, իմուն համակարգի, հյուսվածքների և օրգանների բջիջների 

հետ: Բջիջները ենթարկվում են ապոպտոզի և կարճ ժամանակում քայքայվում: 

Նեյտրոֆիլները ցիտոտոքսիկ ազդեցություն են թողնում ոչ միայն օտար բջիջների՝ 

հարուցիչների վրա, այլև օրգանիզմի սեփական հյուսվածքների վրա: Քայքայված 

   



նեյտրոֆիլների պարունակությունը հրահրում է մի կողմից թրոմբոցիտների 

ակտիվացում, որը իր հերթին նպաստում է համակարգային բորբոքային 

պատասխանի զարգացմանը, մյուս կողմից նպաստում է թրոմբոցիտների 

ագրեգացիային, հիստամինի, սերոտոնինի, պրոտեազների անջատմանը, որոնք 

ակտիվացնում են արյան մակարդելիությունը, կոմպլեմենտի համակարգը, կինին-

կալիկրեինային համակարգը: Խանգարվում են արյան ռեոլոգիական 

հատկությունները /ակտիվացված նեյտրոֆիլները, թրոմբոցիտները, իմուն 

կոմպլեքսների առատությունը նպաստում են մազանոթների թափանցելիության 

բարձրացմանը, արյան ագրեգացիայի բարձրացմանը, մածուցիկության 

բարձրացմանը/: Ավելցուկ համակարգային բորբոքային պատասխանը 

առաջացնում է հիպոթալամուս-հիպոֆիզ-մակերիկամ համակարգի 

հիպերակտիվացում: Զգալիորեն ընկնում է վահանագեղձի ֆունկցիոնալ 

ակտիվությունը: Չափից ավելի համակարգային բորբոքային պատասխանը 

բնորոշվում է նաև մակարդիչ համակարգի անկառավարելի  ակտիվացումով, որի 

հետևանքով զարգանում է թրոմբոցիտոպենիա և սպառման կոագուլոպաթիա: 

      Համակարգային բորբոքային պատասխանի հետևանքով զարգանում է 

բազմաօրգանային անբավարարություն, որն իր հերթին նպաստում է հեմոստազի 

խորը խանգարումների՝ ներանոթային մակարդելիության խանգարման ձևով, որն 

էլ երբեմն պայմանավորում է հիվանդության մահացու ելքը: 

       Սեպսիսով հիվանդի արյունը ոչ միայն տեղափոխում է բակտերիաներին, այլև 

հանդիսանում է նպաստավոր միջավայր նրանց բազմացման համար, այսինքն, 

արյունը կորցնում է միկրոբները վերացնելու ունակությունը: Դրանով 

սեպտիցեմիան տարբերվում է բակտերեմիայից: Սեպտիկ պրոցեսի էությունն է 

միկրոբները քայքայելու օրգանիզմի ունակության անկումը, որը պայմանավորված 

է օրգանիզմի իմունադեֆիցիտային վիճակով: Այն կարող է լինել ֆոնային վիճակ 

/առկա է մինչև ինֆեկցիոն պրոցեսի զարգացումը/, ինչպես նաև օրինաչափություն, 

որ զարգանում է հարուցիչների և նրանց տոքսինների ազդեցության հետևանքով, 

ինչպես նաև բուժման ֆոնի վրա: Հաստատված է սեպսիսի ծանրության աստիճանի 

կապը արյան մեջ նախաբորբոքային մեդիատորների, երկրորդային 

մեդիատորների բարձր մակարդակի առկայության հետ՝  IL-2, IL-6, IL-8, TNF, գամմա-

ինտերֆերոն: Նորածնային սեպսիսի բնորոշ արտահայտությունն է ֆագոցիտոզի 

դեֆեկտը /անավարտ ֆագոցիտոզ/ և նեյտրոպենիան /միելոպոեզի խանգարում, 

նեյտրոֆիլների նստեցում թոքային հյուսվածքի անոթներում և երկրորդային 

շնչական խանգարումների համախտանիշի զարգացում/: Իմունիտետի ընկճում, 

սպեցիֆիկ իմունոլոգիական տոլերանտականության զարգացում կարող է լինել 

նաև արյան մեջ չափից ավելի մեծ քանակությամբ միկրոբների առկայության 

ժամանակ: 



                                                         PATHOGENESIS 

 

INFECTION 

                                                  

        Activation of                      Products of wall of bacterial cells                   Activation of   

         coagulation                           - endotoxinemia                                              complement  

         (XIIa)                                                                                                               system 

                                                                                                                                 

    Activation of                            Primary mediators:                                    Activation of  

         kinins                                preinflammatory cytokins                            thrombocytes 

                                                                                           

      Activation of                          Secondary mediators:  tumor 

    fibrinolysis                        necrotizing factor, cellular proteasis, 

                                                       IL 6  and  IL8 

                                                                                             

 

                                                                SIRS                                  Involvement of                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                             endotelium, diffuse 

                                                                                                                capillary  leakage 

 

Vasodilation, trombosis,    

blocade  of   microcurculation                   DVC                     

             

             Hemocoagulation shock                                           Hypovolemia, septic shock 

                                                    

    Multiple organ system dysfunction 



ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

         Սեպսիսը համարվում է հիմնականում կլինիկական ախտորոշում: Սեպսիսի 

ախտորոշմանը օգնում են հիվանդի ընդհանուր վիճակը, ինֆեկցիայի օջախի 

հայտնաբերումը, բազմաօրգանային անբավարարության դրսևորումները, 

համակարգային բորբոքային ռեակցիային բնորոշ կլինիկական և լաբորատոր 

ցուցանիշների   առկայությունը, բակտերեմիայի  առկայությունը:    

 Սեպսիսին բնորոշ կլինիկական ախտանշաններն են` 

I. Ընդհանուր՝ 

1. երեխայի ընդհանուր դրության վատացում, թուլություն 

2. ախորժակի անկում, անոռեքսիա. 

3. մարմնի մասսայի անկում. 

4. տենդ, անկանոն ջերմաստիճանային ռեակցիա. 

II. Մարսողական համակարգի ախտահարում՝ 

1. որովայնի փքվածություն 

2. փսխում 

3. դիարեա 

4. հեպատոմեգալիա 

III. Շնչական համակարգի ախտահարում՝ 

1. ապնոէ, դիսպնոէ 

2. տախիպնոէ, ներքաշումներ 

3. ռնգախաղ, տնքացող շնչառություն 

4. ցիանոզ 

IV. Միզային համակարգի ախտահարում՝ 

1. օլիգուրիա 

2. այտուցներ 

V. Սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարում՝ 

1. գունատություն, մաշկի մարմարանման երանգ, գորշագույն 

2. ակրոցիանոզ 

3. տախիկարդիա 

4. հիպոթենզիա 

5. բրադիկարդիա 



VI. ԿՆՀ-ի ախտահարում՝ 

1. գրգռվածություն, լեթարգիկ վիճակ 

2. տրեմոր, ցնցումներ 

3. հիպոռեֆլեքսիա, հիպոտոնիա 

4. պաթոլոգիական ռեֆլեքսների առկայություն 

5. գաղթունի արտափքում, բարձր, մոնոտոն ճիչ 

VII. Հեմատոլոգիական խանգարումներ՝ 

1. դեղնություն 

2. սպլենոմեգալիա 

3. գունատություն 

4. պետեխիա, պուրպուրա 

5. արյունահոսություն 

        Անհասներին բնորոշ է սեպսիսի ենթասուր, ձգձգվող ընթացքը, կյանքի 

առաջին օրերին դրսևորվում է որպես ՇԴՀ  /շնչական դիստրես համախտանիշ/, 

հևոց բրադիպնոէի և ապնոէի  զուգակցումներով, բրադիկարդիա, ծծման ռեֆլեքսի 

բացակայություն, քաշի ավելացման բացակայություն, թուլություն, 

հիպոռեֆլեքսիա, մկանային թուլություն, արագ սառում են, որձկում, փսխում, 

անկանոն կղանք ևն: 

      Ստաֆիլակոկային սեպսիսի  Staph. Aureus-ով պայմանավորված սեպսիսի 

համար բնորոշ են` վառ արտահայտված տեղային բորբոքային պրոցեսների 

կլինիկական նշաններ` սուր տոքսիկոզի, գերգրգռվածության գերակշռումով, 

հիպերթերմիայով:   

    Կոագուլազոբացասական ստաֆ. Staph. Epidermidis-ով պայմանավորված 

սեպսիսին բնորոշ են՝  ապնոէի և բրադիկարդիայի նոպաներ, ջերմաստիճանային 

հոմեոստազի խանգարումներ, շնչական դիստրեսի նշաններ, ստամոքս-աղիքային 

համակարգի ախտահարումներ, բայց կարող են լինել նաև մենինգիտի, նեկրոտիկ 

էնտերոկոլիտի, թոքաբորբի և այլ նշաններ: 

     Գրամ-բացասական  ֆլորայով հարուցված սեպսիսին բնորոշ են ԿՆՀ-ի ընկճման 

նշանները և հիպոթերմիան:Մենինգեալ ախտանշանները թույլ են արտահայտված: 

    Կապտաթարախային  ցուպիկով հարուցված սեպսիսը զարգանում է 

վիրուսային, բակտերալ կամ այլ ինֆեկցիաների ֆոնի  վրա: Հիմնական մուտքի 

դռներ են հանդիսանում թոքերը, կատետերիզացիայի վայրերը: Կլինիկորեն 

դրսևորվում է արտահայտված ինտոքսիկացիայի նշաններով` ԿՆՀ-ի ընկճման 



ֆոնի վրա, կա հիպոթերմիայի  և սկլերեմայի զարգացման հակում: Շատ բնորոշ է 

մաշկի սեպտիկ ախտահարումը`  ecthima gangrenosa -  մաշկի նեկրոզի ձևավորում: 

     Անաէրոբ ֆլորայի միացման դեպքում  (Bacteroides fragilis, Clostridia difficile)  

զարգանում է Նեկրոտիզացվող  էնտերոկոլիտ 

 Բնորոշվում է աղիների պատի տարբեր աստիճանի նեկրոզով` 

լորձաթաղանթային, տրանսմուրալ. 

 Ավելի հաճախ ախտահարվում են դիստալ իլեուսը և պրոքսիմալ կոլոնը. 

 Պաթոգենեզը. 

1. ցածր տեղային իմուն պաշտպանություն. 

2. աղիքի լորձաթաղանթի բարձր թափանցելիություն. 

3. տեղային իշեմիա որպես հետևանք ասֆիքսիայի, շնչական դիստրես 

համախտանիշի, տրավմայի(անոթների սպազմ, թրոմբոզ). 

4. մեզենտերիալ անոթների ցիրկուլյատոր անբավարարություն`  

պորտալարից երկարատև կատետերիզացիայի, սրտի բնածին 

արատների, հիպովոլեմիկ վիճակների  հետևանքով: 

 Կլինիկորեն արտահայտվում է հաճախակի, ջրիկ կղանքով, որն ունի կանաչ 

գույն և  պարունակում է լորձ. 

 Պարբերաբար լինում է որովայնի փքվածություն, որովայնի ստորին 

հատվածի այտուց 

 Երեխայի վիճակը վատանում է  (անոռեքսիա, մարմնի զանգվածի կորուստ, 

ջրազրկում, հիպոռեֆլեքսիա, ադինամիա ևն) 

 Ավելի ուշ սկսվում են փսխումներ լեղիով, կայուն որովայնային 

փքվածություն, ցավ` որովայնը  շոշափելիս.  

 Փորկապություն, կղանքը դառնում է ավելի քիչ ջրիկ, բայց պարունակում է 

ավելի շատ լորձ, երբեմն արյուն է հայտնաբերվում. 

 Որովայնի փքվածության կտրուկ աճը կամ կոլապսի նշանների ի հայտ գալը 

(հևոց, գունատություն, հիպոթենզիա, մկանային հիպոտոնիա) պետք է 

տեղիք տա մտածելու աղիքի թափածակման մասին և  կատարելու որովայնի 

խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն. 

Սեպսիսի  ախտորոշումը  նորածինների մոտ 

I. Տեղային թարախա-բորբոքային օջախի առկայություն   

II. Համակարգային բորբոքային պատասխան համախտանիշի կլինիկական 

ցուցանիշներն  են` 

1. ջերմության խանգարումներ (հիպերթերմիա>38,0   կամ հիպոթերմիա<36,0) 

2. հևոց կամ տախիպնոէ  - ( 60-ից ավել). 

3. տախիկարդիա (180/ր ավել) կամ բրադիկարդիա (110/ր պակաս). 



4. անոռեքսիա, ընկճման համախտանիշ կամ ցնցումներ. 

5. օլիգուրիա` չնայած կատարվող ադեկվատ ինֆուզիոն թերապիայի. 

 

III. Լաբորատոր  ցուցանիշներ. 

1. հանկարծակի զարգացած ծանր մետաբոլիկ լակտատ-ացիդոզ` 

հիպոկապնիայով /առանց թոքերի ախտահարման/ 

2. անեմիա 

3. լեյկոցիտոզ կամ լեյկոպենիա նեյտրոֆիլյոզով կամ նեյտրոպենիայով, 

լիմֆոցիտոպենիա, ձախ թեքում (երիտասարդ ձևերի առկայություն), 

նեյտրոֆիլների տոքսիկ հատիկավորություն 

4. թրոմբոցիտոպենիա. 

5. բակտերեմիա. 

6. արյան շիճուկում C ռեակտիվ սպիտի մակարդակի բարձրացում 6մգ/լ-ից 

ավելի. 

7. հիպերգլիկեմիա >6,6 մմոլ/լ 

8. ԷՆԱ-ի արագացում 10մմ/ժ -ից ավելի 

9. հիպոպրոտեինեմիա` ալբումինների քանակության նվազումով և ալֆա-1 և 

ալֆա-2 գլոբուլինների քանակության ավելացումով. 

10. արյան շիճուկում պրոկալցիտոնինի մակարդակի բարձրացում 2նգ/լ-ից 

ավելի 

11. տրանսամինազների ակտիվության բարձրացում. 

12. բիլիռուբինի մակարդակի  բարձրացում 

13. բորբոքման սուր փուլում սպիտակուցների մակարդակի փոփոխություններ՝ 

հապտոգլոբինի, օրոզոմուկոիդի, կոմպլեմենտի C3 բաղադրիչի ավելացում, 

կոմպլեմենտի C4 բաղադրիչի,   պրեալբումինի նվազում 

 

 

   Նորածնի մոտ կյանքի առաջին 6 օրերի ընթացքում սեպսիսի առկայության 

մասին են խոսում հետևյալ ախտանշանների առկայությունը՝  

 հիպերլեյկոցիտոզ կյանքի առաջին 1-2 օրվա ընթացքում՝ >30x109, 3-6-րդ 

օրերին՝ >20x109 

 տենդ մինիմում 3 օր, կամ պրոգրեսիվող հիպոթերմիա 

 IL-8–ի քանակության ավելացում շիճուկում ավելի քան 100պգ/մլ 

 արյան շիճուկում պրոկալցիտոնինի մակարդակի բարձրացում 2նգ/լ-ից 

ավելի 

 արյան շիճուկում C ռեակտիվ սպիտի մակարդակի բարձրացում 6մգ/լ-ից 

ավելի 



Եթե երեխայի մոտ առկա են այս նշաններից 3-ը, ապա մտածում են արյան մեջ 

ինֆեկցիայի առկայության մասին: 6 օրականից մեծ երեխաների մոտ սեպսիսի 

մասին մտածում են, եթե առկա են ինֆեկցիայի առաջնային օջախ և վերը 

թվարկած ախտանշաններից մինիմում 3-ը:  Նորածնային սեպսիսի համար 

բակտերեմիան ախտորոշիչ նշան չէ, այն կարող է լինել նաև այլ բակտերիալ 

ինֆեկցիաների ժամանակ: 

     Բակտերիոլոգիական հետազոտություն  -  պետք է կատարվի 

հակաբիոտիկոթերապիան սկսելուց առաջ: Ցանքսը պետք է կատարվի կրկնակի 

ցանկացած  նյութից` արյուն, մեզ, թարախ, լորձ, կղանք, ողնուղեղային հեղուկ: 

Ախտորոշումը հաստատվում է, եթե  երկու տարբեր նյութերում հայտնաբերվել է 

նույն հարուցիչը: Անհաս երեխաներին  անհրաժեշտ է  հետազոտել անտենատալ 

ինֆեկցիաների կապակցությամբ` ցիտոմեգալովիրուս, հերպես, միկոպլազմա, 

խլամիդիա, տոքսոպլազմոզ: 

      Իմունոլոգիական հետազոտություն  -  ծանր սեպսիսի ժամանակ բնորոշ է 

գամմա-գլոբուլինների,  IgA, IgM, IgG-ի քանակությունների նվազումը, 

լիմֆոցիտոպենիա, ավելանում են  O-լիմֆոցիտները: Ախտորոշիչ նշանակություն 

ունի (բայց գործնականում դժվար է իրականացնել) ցիտոկինների` IL-2, IL-6, IL-8, 

քանակությունների որոշումը  (բարձրանում են 10-15 անգամ): 

              ԲՈՒժՈՒՄԸ 

   Երեխան պետք է հոսպիտալիզացվի մասնագիտացված բաժանմունքի բոքս: 

   Շարունակել կերակրել կրծքով, կերակրումների հաճախականությունը 

ավելացնել 1-2 - ով: 

I.    Հակաբակտերիալ /էթիոտրոպ/ բուժում  -  կիրառվում են տարբեր խմբերի 

երկու պրեպարատներ տարիքային մաքսիմալ դոզաներով, ն/եր, երբեմն կարող են 

զուգակցվել պերօրալ  ընդունումներով, տեղային օգտագործման ձևով: 

Հակաբիոտիկները նշանակվում են ինֆուզիոն թերապիայի հետ համատեղ 

Ամպիցիլին - Գենտամիցին; Նաֆցիլին,Վանկոմիցին - Ամիկացին;  3-րդ սերնդի 

ցեֆալոսպորիններ:  Յուրաքանչյուր 7-10օրը  մեկ հակաբիոտիկները փոխվում են: 

    Դեէսկալացիոն հակաբիոտիկոթերապիա - ստարտային բուժման ժամանակ 

սկսում ենք ամենահզոր և արդյունավետ հակաբիոտիկից, որը հետագայում 

փոխարինվում է ավելի նեղ սպեկտրի ազդեցության հակաբիոտիկով` ելնելով 

հարուցիչի զգայունությունից: 

     Կարբապենեմներ `  իմիպենեմ , մերոպենեմ  - վանկոմիցին, զիվոկս 



       3-րդ սերնդի ցեֆալոսպորիններ /ցեֆոտակսիմ, ցեֆտազիդիմ/ կամ 4-րդ սերնդի 

/ցեֆեպիմ/  - ամինոգլիկոզիդների  /ամիկացին, նետիլմիցին/ կամ վանկոմիցինի 

հետ 

       Պիպերացիլին/տազոբակտամ  - ամինոգլիկոզիդ կամ վանկոմիցին: 

II.         Պաթոգենետիկ թերապիա 

1. Ինֆուզիոն  թերապիա  շրջանառող արյան ծավալի վերականգնում, 

էլեկտրոլիտային և այլ մետաբոլիկ խանգարումների կորեկցիա 

2. Իմունոկորեկցիա  (պլազմա,  սպեցիֆիկ  իմունոգլոբուլիններ). 

III.       Տեղային բորբոքային օջախների բուժում 

IV.       Սիմպտոմատիկ բուժում 

V.        Նորմալ բիոցենոզի կորեկցիա 

VI.       Նեկրոտիզացվող էնտերոկոլիտի ժամանակ կերակրման բացառում, ն/ե  

            հեղուկներ, էլեկտրոլիտային խանգարումների կորեկցիա. թափածակման 

            դեպքում` վիրահատական միջամտություն: 



ՑՆՑՈՒՄՆԵՐ 

   Ցնցումները գլխուղեղի կեղևի նեյրոնների էլէկտրական իմպուլսներին հանկարծակի, կրկնվող 

և չափազանց արագ լիցքաթափումն է, որոնք կլինիկորեն արտահայտվում են  հանկարծակի 

հարկադրական ակամա շարժումների ձևով:  Ցնցումների միջև երեխան կարող է թվալ նորմալ 

կամ լինել անգիտակից, լեթարգիկ կամ գրգռված: Ցնցումները հաճախ են նկատվում երեխաների 

շրջանում, երբեմն ունենում են կրկնվող բնույթ: Դրանք պահանջում են արագ ախտորոշում և 

անհապաղ իրականացվող բուժական միջամտություններ, քանի որ կարող են լուրջ ազդեցություն 

թողնել երեխայի գլխուղեղի և հետագա նևրոլոգիական ստատուսի վրա: Ցնցումները պահանջում 

են մի շարք օժանդակ բուժական միջամտություններ  (օրինակ՝  ռեսպիրատոր թերապիա, 

օքսիգենոթերապիա ևն): Դրանց հիմքում սովորաբար ընկած է լինում որևէ ծանր հիվանդություն: 

Ցնցումները նորածնային ծանր նևրոլոգիական հիվանդության առավել հաճախ հանդիպող 

արտահայտություններից են: Ցնցումները, որոնք հանդիպում են նորածինների մոտ, նշանակալի 

տարբերվում են ավելի մեծ հասակում դիտվող ցնցումներից: Դրա հիմքում ընկած է այն 

հանգամանքը, որ նորածնի գլխուղեղի կառուցվածքային զարգացումը դեռևս անավարտ է: 

   Ցնցումների հիմնական պատճառները   

 Ասֆիքսիա և գլխուղեղի հիպօքսիկ-իշեմիկ  ախտահարում 

 Ներգանգային արյունազեղումներ (սուրբարախնոիդալ, սուբդուրալ, շուրջփորոքային, 

ներփորոքային) 

 Կորիզային դեղնուկ 

 Ինֆեկցիաներ (մենինգիտ, էնցեֆալիտ, սպեցիֆիկ ինֆեկցիաներ՝ սիֆիլիս, 

տոքսոպլազմա, հերպես, ցիտոմեգալովիրուս, լիստերիոզ  և այլն) 

 Մետաբոլիկ  (հիպոգլիկեմիա, հիպոկալցեմիա, միպոմագնեմիա, հիպոնատրեմիա, 

հիպերնատրեմիա, պիրիդօքսին կախյալություն  և այլն) 

 Նյութափոխանակության բնածին շեղումներ 

 Գլխուղեղի զարգացման արատներ  (հիդրոցեֆալիա, միկրոցեֆալիա) 

 ԿՆՀ-ի ծննդաբերական վնասվածքներ 

 Հանման համախտանիշ 

 Դեղամիջոցների տոքսիկ ազդեցություն  (էուֆիլին) 

 Պոլիցիտեմիա՝  արյան մածուցիկության բարձրացմամբ 

 Հիպերթերմիա 

 Էպիլեպսիա 



 Ուղեղի այտուց 

 Գլխուղեղի նորագոյացություններ 

    Նորածինների մոտ ցնցումների հիմնական պատճառ է հանդիսանում գլխուղեղի հիպօքսիկ-

իշեմիկ ախտահարումը:  Հիպերթերմիկ ցնցումները նորածնային հասակին բնորոշ չեն: 

    Երբեմն ցնցումները  անհրաժեշտ է տարբերակել տրեմորից: 

 Ինչպես ցնցումները, տրեմորը ևս բնորոշվում է արագ, կրկնվող շարժումներով, սակայն 

տրեմորի ժամանակ դրանք միևնույն ամպլիտուդայի և հաճախության են և չունեն արագ և 

դանդաղ կոմպոնենտներ 

 Տրեմորի ժամանակ կրկնվող շարժումների հաճախությունը 5-6/վ, կլոնիկ ցնցման 

դեպքում՝ սովորոբար 2-3/վ 

 Տրեմորի ժամանակ բացակայում է ակնային սիմպտոմատիկան 

 Ինչպես մկանային ջղաձգումները, տրեմորը ևս կարող է հարուցված լինել հանկարծակի 

դիպչելուց կամ բարձր աղմուկից, սակայն այն սովորաբար անցնում է, եթե երեխային 

գրկեն, կերակրեն կամ ծալեն վերջույթները: 

 

ՑՆՑՈՒՄՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 

Ցնցման տեսակը Կլինիկական արտահայտությունը 

Տոնիկ ցնցումներ ֆոկալ  Վերջույթի կամ վերջույթների տոնիկ տարածում 

գեներալիզացված  Պարանոցի, իրանի և վերջույթների մկանների 

տոնուսի բարձրացում, որի արդյունքում 

փոխվում է երեխայի դիրքը 

 Վերին վերջույթների տոնիկ ծալում և ստորին 

վերջույթների տարածում  (տոնիկոկլոնիկ) 

 Երեխան կարող է թվալ անգիտակից կամ 

անքուն, սակայն ոչ հաղորդակից 

 Առավել հաճախ դիտվում է անհասների մոտ, 

որոնք ունեն ԿՆՀ-ի տարածուն ախտահարում 

կամ ՆՓԱ 

   Հստակ լոկալիզացված կլոնիկ մկանային 



Կլոնիկ ցնցումներ ֆոկալ կծկումներ՝ առանց գիտակցության կորստի 

(արագ ծալման և դանդաղ տարածման 

փուլերով) 

մուլտիֆոկալ  Վերջույթների և իրանի տարբեր մկանախմբերի 

պատահական, հիմնականում ասինխրոն 

մկանային կծկումներ, որոնք կարող են 

միգրացիայի ենթարկվել մեկ մկանախմբից դեպի 

մյուսը 

Միոկլոնիկ 

ցնցումներ 

  Վերին և/կամ ստորին վերջույթների մեկ կամ մի 

քանի դանդաղ, սինխրոն, հարված հիշեցնող 

կծկումներ 

 Հանդիպում է ԿՆՀ-ի տարածուն ախտահարման 

դեպքում 

Փոքր  /սուբտիլ/  

ցնցումներ 

  Կոպերի կրկնվող թարթում, աչքերի շլացում, 

հորիզոնական նիստագմ կամ հայացքի 

ֆիքսացիա 

 Բերանի և լեզվի կրկնվող շարժումներ  (ծծում, 

թքահոսություն, հորանջում) 

 Վերջույթների ակամա շարժումներ՝ 

հեծանվորդի կամ լողորդի 

 Ապնոէ 

 Գիտակցության կորուստ կարող է չլինել 

 Կենսական ցուցանիշների (ՍԶՀ, զարկերակային 

ճնշում, SaO2  ևն) ռիթմիկ տատանումներ: 

Ապնոէն և բրադիկարդիան միայնակ, այլ 

կլինիկական նշանների բացակայության 

պայմաններում, հազվադեպ են հանդիսանում 

որպես ցնցումների մանիֆեստացիա 

 Փոքր ցնցումների ճանաչումը բավականին 

խրթին է, նույնիսկ փորձառու կլինիցիստների 

համար 

Մկանային 

ջղաձգումներ 

  Մկանային ակամա կծկումներ, որոնք տևում են 

մի քանի վայրկյանից մի քանի րոպե 



 Մատների տևական և ամուր բռունցք արած 

վիճակ 

 Տրիզմ  (վերին և ստորին ծնոտների ամուր 

սեղմում, երեխայի բերանը չի բացվում, 

շրթունքներն ամուր սեղմված են՝ նման “ձկան 

բերանի”) 

 Օպիստոտոնուս (մարմնի չափազանց 

հիպերէքստեզիա, դեպի ետ գցած գլխով և 

կրունկներով և իրանի դեպի առաջ կորացմամբ) 

 Հարուցվում են դիպչելիս, լույսից կամ աղմուկից 

 Երեխայի գիտակցությունը պահպահված է, 

հաճախ է լացում ցավի հետևանքով 

 

   

Ախտորոշումը 

Անհրաժեշտ  լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ  

 Գլյուկոզան արյան մեջ (հիոգլիկեմիայի կասկած) 

 Անուղղակի բիլիռուբին (կեռնիկտերուսի՝ կորիզային դեղնուկի  կասկած) 

 Լյումբալ պունկցիա   (մենինգիտի կասկած) 

 Արյան  ընդհանուր քննություն  (ինֆեկցիայի և պոլիցիտեմիայի կասկած) 

 Հնարավորության դեպքում՝ էլէկտրոլիտներն արյան մեջ  (Ca, Mg, Na,K) 

 Նեյրոսոնոգրաֆիա 

 ԷԷԳ 

 ԿՏ-հետազոտություն 

 Բուժումը 

    Նախքան հակացնցումային դեղամիջոցի ներարկումը պետք է հիվանդին տալ պառկած դիրք, 

ապահովել շնչուղիների անցանելիությունը, տալ կողքի դիրք կամ գլուխը թեքել աջ՝ հնարավոր 

ասպիրացիայից խուսափելու համար: Եթե կան շնչական խանգարումներ կամ ցիանոզ՝  

կազմակերպել թթվածնաբուժում: Հակացնցումային դեղամիջոոցների ներարկումից հետո 

անհրաժեշտ է խստագույնս հետևել հիվանդի շնչառական և սիրտ-անոթային համակարգերի 



վիճակին: Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել հակաշոկային թերապիա, թոքերի 

արհեստական օդափոխում: Բոլոր դեպքերում, երբ նկատվում են ցնցումներ, հիվանդը պետք է 

հոսպիտալիզացվի: 

     Երեխային ցնցումներից դուրս բերելուց հետո անհրաժեշտ է հետազոտել՝ պարզելու 

ցնցումների պատճառը, քանի որ դրանից է կախված սպեցիֆիկ բուժման ընտրությունը, ինչը 

կարող է բացառել հակացնցումային դեղամիջոցների օգտագործումը: Պետք է հիշել, որ 

երկարատև ցնցումները ախտահարում են ԿՆՀ-ն: Ապացուցված է, որ 30ր և ավելի ձգվող 

էպիլեպտիկ վիճակի ժամանակ զարգանում է ուղեղի այտուց, 60ր և ավելի՝  սկսվում է ուղեղիկի 

բջիջների, հիպոկամպի, թալամուսի, գլխուղեղի կեղևի  միջին շերտի մեռուկացում: 

      Առաջնային ցնցումային ստատուսով հիվանդների համար հիմնական դեղամիջոցն է 

դիազեպամը: Անհրաժեշտության դեպքում ներարկումը կարելի է կրկնել 15-20ր 

հաճախականությամբ: Պետք է հիշել, որ դիազեպամի ներարկման ժամանակ կարող է 

առաջանալ ապնոէ կամ շնչառական անբավարարություն: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է 

կազմակերպել բավարար թթվածնաբուժում, ապահովել շնչուղիների անցանելիությունը, երբեմն 

ինտուբացիայի անհրաժեշտություն է առաջանում: Դիազեպամի առավելությունն այն է, որ շատ 

արագ է անցնում ԿՆՀ, սակայն կիսաքայքայման ժամանակը շատ կարճ է, ինչը պահանջում է 

լրացուցիչ դեղորայքի ներարկում՝ կայուն հակացնցումային պատկեր ունենալու համար: 

    Նորածինների մոտ ցնցումների ժամանակ ընտրության առաջին դեղամիջոցը Ֆենոբարբիտալն 

է: Ֆենոբարբիտալի թերապևտիկ դեղաչափերը ապնոէ կամ շնչառական անբավարարություն չեն 

առաջացնում: Նրա հակացնցումային ազդեցությունը դրսևորվում է  ն/ե ներարկումից 20-40րոպե 

անց: 

    Հակացնցումային դեղամիջոցներից լայն կիրառություն ունի նաև Նատրիումի 

օքսիբուտիրատը: Այն ապնոէ չի առաջացնում, սակայն հակացնցումային ազդեցությունը 

զարգանում է 3-5 րոպեի ընթացքում և կարող է առաջացնել շնչառական անբավարարություն: 



Ֆենոբարբիտալ Ֆենիթոին Դիազեպամ Լոռազեմ 

Ներմուծման 

ուղին 

ն/ե, մ/մ և պերօրալ ն/ե ն/ե ն/ե 

Հագեցման 

դեղաչափը (ՀԴ) 

20 մգ/կգ 20 մգ/կգ 0,25 մգ/կգ 0,05-0,1 մգ/կգ 

Ներմուծման 

արագությունը 

ն/ե 20ր ընթացքում ն/ե ոչ արագ քան 

1մգ/կգ/ր 

ն/ե 3ր ընթացքում ն/ե 2ր 

ընթացքում 

Պահպանիչ 

դեղաչափը (ՊԴ) 

3-5 մգ/կգ/օր 

(բաժանել 1 կամ 2 

ընդունման) 

3-4 մգ/կգ/օր 

(բաժանել 2 

ընդունման) 

0,25 մգ/կգ 30 ր 

անց (ըստ 

ցուցումների) 

0,05-0,1 մգ/կգ 

(ըստ 

ցուցումների) 

Առաջին ՊԴ-ի 

ներմուծումը 

ՀԴ-ից   12-24 ժամ անց ՀԴ-ից   12-24 ժամ 

անց 

ՀԴ-ից   15-30ր անց ՀԴ-ից   հետո 12ժ. 

ընթացքում 

Թերապևտիկ 

մակարդակը 

20-40 մգ/մլ 10-20 մգ/մլ - - 

Կիսաքայքայման 

պարբերությունը 

արյան շիճուկում 

40-100 ժամ Նորածնային 

շրջանում 104ժամ 

31-75 ժամ 12 ժամ 

Հնարավոր 

կողմնակի 

ազդեցությունները 

շնչառության 

ընկճում, 

հիպոտենզիա, 

լեթարգիա` արագ 

ներմուծման դեպքում 

սրտի բլոկադա, 

հիպոտենզիա` 

արագ 

ներմուծման 

դեպքում 

շնչառության 

ընկճում, 

հիպոտենզիա 

շնչառության 

ընկճում, 

հիպոտենզիա 

Մի շարք հակացնցումային պրեպարատների ֆարմակոլոգիական հատկությունները 



1 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 

 

 

². ê³ñ·ëÛ³Ý 



2 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ³Ý³ïáÙÇ³ 



3 

ºñÇÏ³ÙÇ ÙÇçÇÝ ã³÷»ñÁ Áëï ï³ñÇùÇ  

ï³ñÇù »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ É³ÛÝáõÃÛáõÝ 

Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñ 4.2 2.2 

5 ³Ùë³Ï³Ý 5.5 3.1 

1 ï³ñ»Ï³Ý 7 3.7 

5 ï³ñ»Ï³Ý 7.9 4.3 

11 ï³ñ»Ï³Ý 9.8 5.2 

15 ï³ñ»Ï³Ý 10.7 5.3 



4 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ µÝáñáßáõÙÁ 

 

 

´³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ³× ÙÇ½áõÕÇÝ»ñáõÙ 



5 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³. 

ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 
àõñáë»åëÇë 

 ´³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ Ï³Ù Çñ»Ýó Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛ³Ý Ñáëù 

äÇ»ÉáÝ»ýñÇï 

 ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³, í»ñÇÝ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³,  ç»ñÙ³ÛÇÝ 

ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ 

òÇëïÇï 

 ÙÇ½³å³ñÏÇ ÇÝý»ÏóÇ³, ëïáñÇÝ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ 

²ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ µ³Ïï»ñáõñÇ³ 

 Ã³ùÝí³Í µ³Ïï»ñáõñÇ³ 

î³ñµ»ñ ¿ µáõÅáõÙÁ, Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ, »ÉùÁ 

 



6 

²ÕçÇÏÝ»ñ 



7 

îÕ³Ý»ñ 
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý ÷áùñ 

ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï (Þí»¹Ç³ 1993-95) 
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9 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³. 

Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ  

6 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ 

 

1960 - ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñ 

– ³ÕçÇÏÝ»ñ 2% ïÕ³Ý»ñ 0.7% 

 

1980 - ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñ 

– ³ÕçÇÏÝ»ñ 7%  ïÕ³Ý»ñ 1.8% 

 



10 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³. 

Ù³Ýñ¿³µ³ÝáõÃÛáõÝ 

 ²é³çÝ³ÛÇÝ å³Ãá·»Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñ 

– Escherichia coli (80 - 90%) 

– Staphylocaccus saprophyticus 

 ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ å³Ãá·»Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñ 

– Klebsiella/Enterobacter 

– Proteus 

– Enterococci 

– ²ÛÉ ëï³ýÇÉáÏáÏÏ»ñ 



ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³. 

¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñ 

11 



12 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³. 

å³Ãá·»Ý»½ 

 ²ÕÇù³ÛÇÝ ¨ Ù³ßÏ³ÛÇÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

·³ÕáõÃÝ»ñ å»ñÇáõñ»Ãñ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ 

 Ø³ñ¿Ý»ñÁ áõñ»Ãñ³Ûáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý í»ñ¨ 

 ²¹Ñ»½Çí áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ áõÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ³é³ç³óÙ³Ý 

 



13 

Ø³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÁÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

 ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ Ù»½ 

 ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ  

 ÙÇ½³å³ñÏ-ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ïÑáëù 

 Ý»Ûñá·»Ý ÙÇ½³å³ñÏ 

 Ù»½Ç ³ñï³ÑáëùÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 µÝ³ÍÇÝ Ï³Ù Ó»éùµ»ñáíÇ 

 Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñ 

 ù³ñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 

 ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ 



14 



15 



16 

´³Ïï»ñÇ³É íÇñáõÉ»Ýï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

·áñÍáÝÝ»ñ   
àõñ»³½³ 
 Proteus spp  

 Ù»½Ç ÑÇÙÝ³ÛÝ³óáõÙ, Ù³·Ý»½ÇáõÙ-³ÙáÝÇáõÙ-ýáëý³ïÇ 
(»é³ÏÇ ýáëý³ïÇ) Ýëïí³Íù, »ÕÝÇÏÇ ....  ù³ñ»ñ 

ÎåãáõÝáõÃÛáõÝ – Ã³ñÃÇãÝ»ñ 
 ïÇå I (Ù³Ýá½³-½·³ÛáõÝ) 

É³ÛÝ ï³ñ³Íí³Í ¿ ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáõÙ 

 P- Ã³ñÃÇãÝ»ñ ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏÇ íñ³ 

Ù³Ýá½³Ï³ÛáõÝ; ×³Ý³ãáõÙ ¿  P ³ñÛ³Ý ËÙµÇ 
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ 

80% Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ 
Å³Ù³Ý³Ï  ¨ 10% ÏÕ³ÝùáõÙ 



17 

 ²ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏÁ  Çñ Ã³ñÃÇãÝ»ñáí ¨ Ùïñ³ÏÝ»ñáí  

(¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ù³Ýñ³¹Çï³ÏÇ å³ïÏ»ñ) 
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ØÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿åÇÃ»ÉÇ³É µçÇçÁ Í³ÍÏí³Í ¿ 
ÏåãáõÝ ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏÇáí 
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 ä²Þîä²ÜàÔ²Î²Ü ØºÊ²ÜÆ¼ØÜºð.  

àâ êäºòÆüÆÎ 

 Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ÝáñÙ³É ÙÇÏñáýÉáñ³ 

(É³Ïïáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ Ï³ÝËáõÙ »Ý ³ÕÇù³ÛÇÝ 

óáõåÇÏÇ ÏåãáõÝáõÃÛáõÝÁ) 

 Ù»½Ç ÑáëùÇ ¨ ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý §Éí³óáÕ¦ ¿ý»Ïï  

 ÙÇ½³å³ñÏÇ ·ÉÇÏáÏ³ÉÇùë  

 Tamm-Horsfall –Ç ëåÇï³Ïáõó (áõñáÙáõÏáÇ¹) 

Ï³åíáõÙ ¿ ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏÇ Ñ»ï ¨ 
³ñï³½³ïíáõÙ ¿ ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ïÇåÇÏ 

ÁÝÃ³óùÁ 

 ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³ 

– Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ  38.50, Ù»Í³Ù³ë³Ùµ 400 

– C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÁ µ³ñÓñ, 50-100-200 Ù·/É 

 ØÇ½³å³ñÏÇ ÇÝý»ÏóÇ³ 

– ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý ëáõñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

– Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ < 38.50 

– C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÁ ó³Íñ, < 20 Ù·/É 
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ 

³ËïáñáßáõÙÁ 

 

 ²ËïáñáßÙ³Ý ÑÇÙùÁ µ³Ïï»ñáõñÇ³ÛÇ 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ ¿ 

 

 ØÇ½³å³ñÏáõÙ ·ïÝíáÕ Ù»½Á ëï»ñÇÉ ¿, µ³Ûó 

Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ³Õïáïí»É 

ÝÙáõß³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
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Ø»½Ç ÝÙáõß³éáõÙ 

 ÎåãáõÝ å³ñÏ»ñ 

Ï»ÕÍ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý 10%; ³ÝÑñ³Å»ßï ¿  2 ÝÙáõß 

105 ¶²Ø/ÙÉ 

 ØÇçÇÝ ßÇÃÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ 

Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿  2 ÝÙáõß 104 ¶²Ø/ÙÉ  

 ØÇ½³å³ñÏÇ Ï³Ã»Ã»ñÇ½³óÇ³ 

1 ÝÙáõß 104 ¶²Ø/ÙÉ 

 ì»ñó³ÛÉù³ÛÇÝ ³ëåÇñ³óÇ³ 

1 ÝÙáõß µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³×áí  
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Ø»½Ç µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý 

Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ÝÙáõß³éÙ³Ý ï»ë³ÏÇó 

ÜÙáõß³éÙ³Ý ï»ë³Ï 
å³ÃáÉá·ÇÏ  

Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ»ñ 
òáõóáõÙÝ»ñ 

í»ñó³ÛÉù³ÛÇÝ 

³ëåÇñ³óÇ³ 

µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

ó³ÝÏ³ó³Í ³× 

Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñ ¨ ÷áùñ 

ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñ 

ØÇ½³å³ñÏÇ 

Ï³Ã»Ã»ñÇ½³óÇ³ 
> 104  ¶²Ø/ÙÉ  ³ÕçÇÏÝ»ñ 

ØÇçÇÝ ßÇÃÇ 

ùÝÝáõÃÛáõÝ 

> 104  ¶²Ø/ÙÉ  

 

ýÇÙá½ ãáõÝ»óáÕ 

ïÕ³Ý»ñ 

ÎåãáõÝ å³ñÏ»ñ 
> 105  ¶²Ø/ÙÉ  

 

É»ÛÏáóÇïáõñÇ³ÛÇ 

ëÏñÇÝÇÝ· 
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 Ø»Ï ï»ë³ÏÇó ³í»ÉÇ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ (ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ¨ 

·áõÛÝÇ ·³ÕáõÃÝ»ñ) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

Ù»½Ç ÝÙáõßÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý 

Ñëï³Ï óáõó³ÝÇß: 
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Ø»½Ç µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý 

ùÝÝáõÃÛáõÝ 

 

 
 Ø»½Á áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ É³µáñ³ïáñÇ³ 40 C 

ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

 

 Î³ï³ñíáõÙ ¿ Ù»½Ç ùÝÝáõÃÛáõÝ ï»ÕáõÙ` 

dipslide-Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ 
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Alain Meyrier
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Ø»½Ç ùÝÝáõÃÛáõÝ 

 äÇáõñÇ³  ïÕ³Ý»ñ > 10 É»ÛÏáóÇïÝ»ñ/É 

                  ³ÕçÇÏÝ»ñ > 50 É»ÛÏáóÇïÝ»ñ/É 

 Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É áã ëå»óÇýÇÏ ³Ëï³ÝÇß ç»ñÙáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 

 ÜÇïñÇï³ÛÇÝ  ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 40-50%  

 Ã»ëï  
 2 ï³ñ»Ï³ÝÇó ÷áùñ ïÕ³Ý»ñÇ (µ³Ûó áã ³ÕçÇÏÝ»ñÇ) Ùáï, 

Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ï»ÕÍ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý 

 Ð»Ù³ïáõñÇ³ ¨ åñáï»ÇÝáõñÇ³  

 ãáõÝ»Ý ³ËïáñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ 

ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï 
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È»ÛÏáóÇïÝ»ñ ¨ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñ 

(Ã³ñÙ Ù»½) 

È»ÛÏáóÇïÝ»ñ ¨ É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ  

·É³Ý³ÏÝ»ñ 

Ø»½Ç ùÝÝáõÃÛáõÝ 
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Ð»ï³½áïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ éÇëÏÇ ËÙµÇ 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ ¿ 

 Ð»ï³½áïáõÙ ëáõñ ÷áõÉáõÙ (ûµëïñáõÏóÇ³, 

Ã³ñ³Ë³ÏáõÛï) 

 ÎñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ (ûµëïñáõÏóÇ³, 

Ñ»ïÑáëù, ÙÇ½³å³ñÏÇ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³) 

 ºñÏ³ñ³ï¨ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ (»ñÇÏ³ÙÇ 

Ùßï³Ï³Ý ³Ëï³Ñ³ñáõÙ) 

Å³Ù³Ý³ÏÇ ³é³ÝóùÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ýå³ï³ÏÇó 



31 

ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³ 

 

 
 ûµëïñáõÏóÇ³? 

 Ñ»ïÑáëù? 

 ÙÇ½³å³ñÏÇ 

¹ÇëýáõÝÏóÇ³? 

 

 »ñÇÏ³ÙÇ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ? 

ØÇ½³å³ñÏÇ ÇÝý»ÏóÇ³ 

 

 

 ÙÇ½³å³ñÏÇ 

¹ÇëýáõÝÏóÇ³? 
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ì»ñÇÝ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñÇ 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý 

ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 

   áõñá·ñ³ýÇ³  Ý/» áõñá·ñ³ýÇ³ DMSA 

 

´áñµáùáõÙ     +            -    ++ 

Â³ñ³Ë³ÏáõÛï    ++              +   ++ 

È³ÛÝ³óáõÙÝ»ñ     ++            ++           - 

Ð»ïÑáëù      -                 -     - 

ÏÝ×éáïáõÙ      -                +        +  
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ØÇ½³å³ñÏ-ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ  ÙÇ³óÙ³Ý  

÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ) 
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35 



36 

 



37 



38 



39 



40 
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äÇ»ÉáÝ»ýñÇïÇó Ñ»ïá »ñÇÏ³ÙÇ 

Ùßï³Ï³Ý ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙáõÙÁ  

 

àõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ    5 - 10% 

Ü/» áõñá·ñ³ýÇ³    10 - 20% 

DMSA ùÝÝáõÃÛáõÝ    30 - 40% 
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äÇ»ÉáÝ»ýñÇïÇ éÇëÏÇ Çç»óÙ³ÝÁ 

áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 

 

 ÙÇ½³å³ñÏÇ Ï³ÝáÝ³íáñ ¹³ï³ñÏáõÙ 

 ³ÕÇÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ ¹³ï³ñÏáõÙ  

 Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É åñáýÇÉ³ÏïÇÏ³ 

 ÃÉå³ïáõÙ 

 Ñ³Ï³Ñ»ïÑáëù³ÛÇÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ 
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²Ëï³ÝÇß³ÛÇÝ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  

2 ï³ñ»Ï³ÝÇó ÷áùñ 400 »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

Ùáï 

      ïÕ³Ý»ñ      ³ÕçÇÏÝ»ñ 

       %  % 

Ñ»ïÑáëù ãÏ³   13  14 

1-2 ° Ñ»ïÑáëù     8  28 

3-5 ° Ñ»ïÑáëù    40  54 
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Ð³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

 
ä³Ãá·»Ý        

´»Ã³-
É³Ïï³ÙÝ»ñ 

²ÙÇÝá·ÉÇÏá
½Ç¹Ý»ñ 

üáÉ³ÃÃíÇ 
ÇÝÑÇµÇÃáñÝ»ñ 

Escherichia coli +/- + +/- 

Klebsiella species +/- + + 

Proteus species - + (+) 

Citrobacter species - + - 

Enterobacter cloacae - + + 

Pseudomonas aeruginosa -/+ + - 

Enterococcus species +/- - + 

Staphylococcus 

saprophyticus 
+ + + 
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³. 

´áõÅáõÙ 

 ´áÉáñ ç»ñÙáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É 

åñ»å³ñ³ïÝ»ñáí µáõÅáõÙÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ý/», ³ÛÝáõÑ»ï¨ 

¹ñ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ ÷áËíáõÙ ¿ 

Ý»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ó¨Ç, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 10-14 ûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ 

ä³ñ»ÝÃ»ñ³É µáõÅáõÙ.           Ü»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý µáõÅáõÙ. 

1. ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ    1. ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ  

 (ûñ.ceftriaxone)       (ceftibuten, cefixim)  

2. ³ÙåÇóÇÉÉÇÝ + ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñ 2. Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý   

     Ñ³Ï³µÇáïÇÏá½·³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÁ 

Î³ÝË³ñ·»ÉÇã µáõÅáõÙ` ÙÇÝã¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³í³ñïÁ` Cotrimoxazole 
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êáõñ åÇ»ÉáÝ»ýñÇï.  

µáõÅáõÙ 

 

 

  10 ûñ      1 ³ÙÇë 

³ÙµáÕç³Ï³Ý µáõÅáõÙ.     Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã µáõÅáõÙ  

ï³ñÇù < 3/12 : amoxicillin/gentamicin   (¹»Õ³ã³÷Ç 1/2-Á) 

ï³ñÇù > 3/12: cephalosporin 

           

áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ   Ð»ï³·³ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

                   áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ,  

                  ÙÇÏóÇáÝ óÇëïá·ñ³ýÇ³, Ý/» 

                      áõñá·ñ³ýÇ³ ¨ ³ÛÉÝ 
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èÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝó ¹»åùáõÙ 

Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ßï³å Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

 ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Å³é³Ý·³Ï³Ý ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñ 

 áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñ, áÕÝ³ß³ñÇ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñ 

 ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ 

 C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÁ > 200-300 Ù·/É 

 ßÇ×áõÏ³ÛÇÝ ó³Íñ Na (< 134 ÙÙáÉ/É) 

 ßÇ×áõÏ³ÛÇÝ Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ 

 ³ïÇåÇÏ Ù³Ýñ¿Ý»ñ  (áã ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏ) 

 µáõÅÙ³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñ ³ñ¹ÛáõÝù` ß³ñáõÝ³ÏíáÕ µ³ñÓñ 

ç»ñÙáõÃÛáõÝ Ï³Ù µ³Ïï»ñáõñÇ³ 2 ûñÇó ³í»É ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ 



48 

êáõñ åÇ»ÉáÝ»ýñÇï.  

µáõÅáõÙ 

 

 

  10 ûñ      1 ³ÙÇë 

³ÙµáÕç³Ï³Ý µáõÅáõÙ.     Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã µáõÅáõÙ  

ï³ñÇù< 3/12 : amoxicillin/gentamicin   (¹»Õ³ã³÷Ç 1/2-Á) 

ï³ñÇù > 3/12: cephalosporin 

           

áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ   Ð»ï³·³ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

                   áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ,  

                  ÙÇÏóÇáÝ óÇëïá·ñ³ýÇ³, Ý/» 

                      áõñá·ñ³ýÇ³ ¨ ³ÛÉÝ 
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Î³ÝË³ñ·»ÉÇã  »ñÏ³ñ³ï¨ µáõÅÙ³Ý 

óáõóáõÙÝ»ñ 

 ÙÇ½³å³ñÏ-ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ïÑáëù 

 ûµëïñáõÏóÇ³  

 ÏñÏÝíáÕ åÇ»ÉáÝ»ýñÇïÝ»ñ 

 ³ËïáñáßÇã Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ 

ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ ¹ñí³·Çó Ñ»ïá 
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý 

¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ. 

ÀÝïñáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝÝ»ñ 

 Ð³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É ëå»Ïïáñ 

 ²½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÕÇù³ÛÇÝ ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ íñ³` 

ÁÝïñáÕ³Ï³Ý 

 Ø³Ýñ¿Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïíÛ³É ·áïáõÙ  

 ²ñï³½³ïáõÙÁ Ù»½áí` 

ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ 

»ñÏ³ñ³ï¨áõÃÛáõÝ 

 ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 ÀÝ¹áõÝáõÙÁ 
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ 

Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ 

     ¸»Õ³ã³÷  

     Ù·/Ï·/ûñ    êñ³óáõÙ/100mo 

 

Nitrofurantoin       1   2.2 

Trimethoprim        0.5   2.2 

Co-trimoxazole       0.5   1.5 

Cefadroxil        5     ? 

Ciprofloxacine       0.5     ? 
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ÊÝ¹ÇñÝ»ñ 

³í»ÉÇ áõß Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ 

 

 µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÕÇáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

 ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ 

 ùñáÝÇÏ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
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ÐÕÇáõÃÛ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 

158 ÏÇÝ 375 ÑÕÇáõÃÛáõÝ 1965-94 ÃÃ-ÇÝ 

 

 Ø³Ûñ 

– ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³   24% 

– ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³  14% 

– Ý³Ë³-¿ÏÉ³ÙåëÇ³   10% 

 ºñ»Ë³ 

– í³Õ³Å³Ù ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝ  20% 

– åïÕÇ Ù³Ñ    10% 
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¼³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ 

    ù³Ý³Ï  %      í³ñáõÙ (ï³ñÇÝ»ñ) 

• Wallace, 1978     141  13  13 

• Jacobson, 1989       30  23  27 

• Goonasekera, 1996     100  18  15 

• Martinell, 1996       54    6  15 
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øñáÝÇÏ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
27 ï³ñí³ í³ñÙ³Ý ÷áñÓ êïáùÑáÉÙáõÙ 

 

áã ûµëïñáõÏïÇí ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ          53 ÑÇí³Ý¹Ý»ñ  

 Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý      47 

 Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý      30 

 ï»ñÙÇÝ³É »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 3 
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ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÏÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ûáí 1221 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ í³ñáõÙÁ 1970-79 

¶ÛáÃ»µáñ·áõÙ 
 

ºñÇÏ³ÙÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ (ÏÝ×éáïáõÙ) 74 ÑÇí³Ý¹Ý»ñ 

 

21 ïÕ³` »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÏÝ×éáïáõÙÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ í³Õ, 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »Õ»É ¿ µÝ³ÍÇÝ ¨ Ï³åí³Í ¿ »Õ»É µ³ñÓñ 

³ëïÇ×³ÝÇ Ñ»ïÑáëùÇ Ñ»ï 

 

53 ³ÕçÇÏ: »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÏÝ×éáïáõÙÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ ³í»ÉÇ 

áõß, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »Õ»É ¿ Ó»éµ»ñáíÇ ¨ Ï³åí³Í ¿ »Õ»É 

³í»ÉÇ ß³ï ëáõñ åÇ»ÉáÝ»ýñÇïÇ ¹ñí³·Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï, 

ù³Ý Ñ»ïÑáëùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
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ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 

 ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÏÝ×éáïÙ³Ùµ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ 

ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ ¹ñí³·Çó 16-26 ï³ñÇ ³Ýó 

 ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Çç»óáõÙÁ Ñ³½í³ÏÇ ¿ ¨ »ñµ»ù 

Í³Ýñ ³ëïÇ×³ÙÇ ã¿ (ãÏ³ ¹»åù, »ñµ ÏÍÇÏ³ÛÇÝ 

ýÇÉïñ³óÇ³Ý < 70 ÙÉ/ñáå»/1.73 Ù2) 

 ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÏÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ûáí 1221 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ í³ñáõÙÁ 1970-79 

¶ÛáÃ»µáñ·áõÙ 
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ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 

 «Ø»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ 

û·ï³·áñÍí»Ý áñå»ë ÷³ëï, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 

ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý ³ÛÅÙ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ùÇã 

áõß³¹ñáõÃÛáõÝ: Ð³Ï³é³ÏÁ, Ýñ³Ýù ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý ³ÛÝ 

÷³ëïÁ, áñ ³¹»Ïí³ï í³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

½·³ÉÇ å³Ï³ë»óÝ»É »ñÇÏ³ÙÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 

åáï»ÝóÇ³É éÇëÏ»ñÁ¦: 

ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÏÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ûáí 1221 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ í³ñáõÙÁ 1970-79 

¶ÛáÃ»µáñ·áõÙ 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                     Ա.Ա.Սարգսյան 

 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՍՈՒՐ ՎՆԱՍՈՒՄ 

Սահմանում 

ԵՍՎ-ը  բնորոշվում է կծիկային ֆիլտրացիայի մակարդակի  սուր, հիմնականում վերականգնելի 

իջեցումով: Այն արտահայտվում է արյան շիճուկում ազոտային շլակների (միզանյութ, 

կրեատինին) աճով ոչ ավել քան տարիքային նորմայի 50%-ով և օլիգուրիայով (մեզի քանակի 

նվազում < 0,5մլ/կգ/ժ՝ համեմատաբար մեծ երեխաների և < 1մլ/կգ/ժ՝ նորածինների համար) 

/աղուսյակ 1/: Առանձին պացիենտների մոտ մեզի քանակը կարող է լինել նորմալ կամ դիտվում է 

նույնիսկ պոլիուրիա:  ԵՍՎ-ը հազվադեպ հանդիպող վիճակ է,  տարածվածությունը՝ 4 : 1 միլիոն 

բնակչության/մեկ տարում: Հոսպիտալացված երեխաների մոտ նրա զարգացման ռիսկը 

բավականին բարձր է, հատկապես սրտի բնածին արատների և օրգանների փոխպատվաստման 

դեպքում: Այդ ժամանակ կտրուկ աճում է մահացությունը: 

Աղյուսակ  -1. ԵՍՎ սահմանում  

Օլիգուրա 

 

< 1 մլ/կգ/ժ նորածինների համար 

<0,5 մլ/կգ/ժ երեխաների համար 

և 

Կրեատինինի կամ 

միզանյութի 

մակարդակի 

բարձրացում  

> տարիքային նորմայի 50%  

 

ԵՍՎ-ի  պատճառները 

Տարբերում են ԵՍՎ  պրեռենալ , ռենալ և պոստռենալ պատճառներ (աղուսյակ-2): Պրեռենալ 

ԵՍՎ ժամանակ երիկամների պերֆուզիայի իջեցումը բերում է ռենին-անգիոտենզինային 

համակարգի ակտիվացման  և մեզի քանակի քչացման` նատրիումի կուտակման հետևանքով: 

Օրինակներ են դիարեան, արյունահոսությունը, սեպտիկ շոկը և այլն: ԵՍՎ երիկամային 

պատճառներն են պարենխիմատոզ հիվանդությունները, ինչպիսիք են գլոմերուլոնեֆրիտը, 

ինտերստիցիալ նեֆրիտը, տոքսիկ ախտահարումները: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում 

երեխաների մոտ  երիկամային պատճառներից ամենահաճախը հեմոլիտիկ-ուրեմիկ 

համախտանիշն  է (ՀՈւՍ): ԵՍՎ պոստռենալ պատճառներն են օբստրուկցիաները, որոնք ունեն 



կարևոր նշանակություն նորածնային շրջանում (հետին միզուկի կափույր), սակայն կարող են 

դիտվել ավելի մեծ հասակում` կապված միզաքարային հիվանդության կամ ներորովայնային 

նորագոյացությունների հետ: 

 ԵՍՎ էթիոլոգիան կարող է տարբերվել տարբեր բժշկական հիմնարկներում` կախված նրանց 

ուղղվածությունից, ինչպես նաև դիմելիությունից: Այսպես, օրինակ, կրծքավանդակի 

վիրաբուժության մեծ մանկական բաժանմունքում, որտեղ հոսպիտալացվում են սրտի ծանր 

արատով երեխաներ, պետք է սպասել հետվիրահատական բնույթի ԵՍՎ:  

Աղյուսակ 2. Երիկամային սուր վնասման պատճառները 

Պրեռենալ Հիպովոլեմիա (դիարեա, արյունահոսություն, սրտային 

անբավարարություն, սեպտիկ շոկ, երիկամային զարկերակի ստենոզ 

և այլն) 

Ռենալ ՀՈւՍ, դեղորայքներ, գլոմերուլոնեֆրիտ, ինտերստիցիալ նեֆրիտ, 

թունավորումներ, երիկամների քրոնիկ հիվանդության սուր 

դեկոպենսացիա  

Պոստռենալ Միզուղիների օբստրուկցիա (հետին միզուկի կափույր, երկկողմանի 

երիկամային օբստրուկցիա, ուրոլիթիազ, ներորովայնային ուռուցք, 

արյան մակարդուկներ) 

 

Էթիոլոգիա 

ԵՍՎ էթիոլոգիական պատկերը կախված է աշխարհագրական շրջանից, դիմելիությունից, 

տեղային կլինիկայի մասնագիտացվածությունից: Արևմտյան Եվրոպայում ԵՍՎ ամենահաճախ 

պատճառն է էնտերոպաթիկ հեմոլիտիկ-ուրեմիկ համախտանիշը, որը հաճախ ուղեկցվում է 

արյունային դիարեայով` պայմանավորված  էնտերոպաթիկ աղիքային ցուպիկի վերոտոքսինով: 

Կլինիկական արտահայտություններն են՝  երիկամային անբավարարությունը, հեմոլիտիկ 

անեմիան և թրոմբոցիտոպենիան:  ՀՈւՍ-ի  որոշ տարբերակներ հանդիսանում են St. pneumonia 

ինֆեկցիայի կամ կոմպլիմենտի կարգավորման ժառանգական (գենետիկական) 

խանգարումների հետևանք, ինչպիսիք են H գործոնի դեֆիցիտը: ՀՈՒՍ  կարող է դիտվել 

փոխպատվաստած երիկամով պացիենտների մոտ: Այլ պատճառի դիարեան նույնպես կարող է 

բերել ԵՍՎ, հատկապես ծանր դեհիդրատացիայի դեպքում, որի ժամանակ նշանակվում է 

նեֆրոտոքսիկ պրեպարատ: Սովորաբար այդ դեպքում չի դիտվում անեմիա և 

թրոմբոցիտոպենիա: Բակտերիալ ինֆեկցիայի նշան կարող է լինել լեյկոցիտոզը: Երբեմն ԵՍՎ-ը 

վերադրվում է առկա և չբացահայտված երիկամային հիվանդության վրա: 



Ինտերստիցիալ նեֆրիտը հանդիսանում է ԵՍՎ համեմատաբար հաճախակի հանդիպող 

պատճառ` ոչ հազվադեպ կապված դեղորայքների գերդոզավորման հետ (հիմնականում 

անալգետիկներ): Հիվանդությունը երբեմն զուգակցվում է առաջնային ուվեիտի հետ, որը 

հայտնաբերվում է օֆթալմոլոգիական հետազոտության ժամանակ: Հիվանդանոցային 

պայմաններում տարբեր վիճակներ կարող են առաջացնել ԵՍՎ: Առավել հաճախ այն  

հանդիսանում է սրտի վիրահատությունների, լյարդի և ոսկրածուծի փոխպատվաստման 

վիրահատությունների  բարդություն: ԵՍՎ կարող է դիտվել նաև այտուցներից, վիրաբուժական 

միջամտություններից հետո, տրավմաների և ծանր ռաբդոմիոլիզի հետևանքով արյան մեծ 

կորուստների ժամանակ: Վերջինը, թեկուզև հազվադեպ, կարող է լինել նաև մետաբոլիկ 

հիվանդությունների հետևանք: Միևնույն ժամանակ կրեատինկինազան լինում է զգալի 

բարձրացած (> 10 000 Մ/լ): Անհրաժեշտ է նշել, որ կրեատինկինազայի ոչ զգալի բարձրացումը և 

հեմոգլոբինուրիան per se չի բերում երիկամային դիսֆունկցիայի:  

Անամնեզ և ախտանիշներ 

ԵՍՎ ախտորոշման համար անամնեզն ունի մեծ նշանակություն: Անամնեզում հիպովոլեմիայի 

առկայությունը (դիարեա, արյունահոսություն, սրտի մեծ վիրահատություններ) կարող է խոսել 

ԵՍՎ պրեռենալ պատճառի մասին: Արյունային դիարեան բնորոշ է էնտերոպաթիկ ՀՈւՍ-ի  

համար: Կարևոր է երիկամային դիսֆունկցիա առաջացնող դեղորայքների ընդունման մասին 

ճշգրիտ ինֆորմացիան, ինչպիսիք են ԱՓՖ ինհիբիտորները, անալգետիկները (իբուպրոֆեն և 

այլն), այլ նեֆրոտոքսիկ դեղորայքները (կալցինեյրինի ինհիբիտորներ, որոնք օգտագործվում են 

իմունոսուպրեսիայի նպատակով): Մկանների ծավալային վնասումները կամ մետաբոլիկ 

հիվանդությունների առկայությունը կարող են բերել ԵՍՎ` խթանված միոգլոբինով: Սուր 

գլոմերուլոնեֆրիտի ժամանակ հաճախ զարգանում են այտուցներ` մարմնի քաշի ավելացումով, 

այն ժամանակ, երբ ուռուցքների և չարորակ նոյագոյացությունների քայքայման ժամանակ տեղի 

է ունենում քաշի կորուստ: Երիկամային խիթը, որը նախորդում է ԵՍՎ-ին, հանդիսանում է 

ուրոլիթիազի ախտանշան  կամ արյունահոսություն միզային համակարգում: Ընտանեկան 

անամնեզը կարևոր է երիկամի ախտահարմամբ ուղեկցվող գենետիկական հիվանդությունների 

հայտնաբերման համար: Առանձին դեպքերում դիտվում է երիկամների քրոնիկական 

հիվանդության սուր դեկոմպենսացիա, որի դեպքում բնորոշ են աճի և զարգացման քրոնիկական 

դանդաղումը, օստեոպաթիան, անեմիան և այլն: Անամնեստիկ տվյալներից կարող են կարևոր 

լինել նաև ալերգիայի առկայութունը, վերջերս կատարված ճանապարհորդությունը, 

ինֆեկցիաները և այլն: 

Ախտանիշները  և հետազոտության արդյունքները 

ԵՍՎ հիմնական  (ոչ սպեցիֆիկ) ախտանիշներն են ընդհանուր թուլությունը, գունատությունը, 

ինչպես նաև այտուցները՝ մեզի քանակի նվազման դեպքում: Անհրաժեշտ է ուշադրություն 

դարձնել տենդին և սեպտիկ նշաններին (տաք վերջույթներ, տախիկարդիա): Հիպերթենզիայի և 

հիպերտոնիկ կրիզի դեպքում կարող է դիտվել նյարդաբանական սիմպտոմատիկա: Թոքերի 

այտուցի և պլևրալ խոռոչներում հեղուկի կուտակման հետևանքով կարող է խանգարվել 

շնչառությունը: Հնարավոր է սրտային անբավարարության նշանների առկայություն: Պերիֆերիկ 



այտուցները, ասցիտը և պլևրալ խոռոչում հեղուկի առկայությունը բնորոշ են նեֆրոտիկ 

համախտանիշի  ժամանակ դիտվող հիպոալբումինեմիային: Գլոմերուլոնեֆրիտների ժամանակ 

արյան սպիտակուցի նորմալ մակարդակի պարագայում այտուցներ լինում են հազվադեպ: 

Անհրաժեշտ է կենսական կարևոր նշանների հետազոտում, հատկապես զարկերակային ճնշման 

չափումը և պուլսի հաշվումը, որոնք հնարավորություն են տալիս տարբերակել հիպո- և 

հիպերվոլեմիաները: Քաշի ավելացումը (այտուցներ) և  կորուստը (կախեքսիա, 

դեհիդրատացիա) փաստելու համար անհրաժեշտ է կանոնոավոր կերպով կատարել կշռումներ:  

Լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ 

Լաբորատոր հետազոտությունները թույլ են տալիս որոշել երիկամային դիսֆունկցիայի 

աստիճանը, որն ընկած է բուժման մեթոդի վերջնական ընտրության հիմքում (աղուսյակ): 

Աղյուսակ. Լաբորատոր հետազոտությունները ԵՍՎ ժամանակ  

Հետազոտություն Նշումներ 

Թթվահիմնային 

հավասարակշռություն 

Որոշվում է բոլոր պացիենտների համար (ացիդոզի առկայությունը և 

աստիճանը) 

Արյան քննություն Անեմիան վկայում է ԵՔՀ, արյունահոսությունների կամ հեմոլիզի 

մասին 

Լեյկոցիտոզը վկայում է սեպսիսի մասին 

Անեմիան թրոմբոցիտոպենիայի և ֆրագմենտացիայի հետ 

միաժամանակ բնորոշ են ՀՈւՍ-ին 

Այլ 

հետազոտություններ 

Կրեատինին, միզանյութ, (ցիտատին C), էլեկտրոլիտներ, 

միզաթթու(բարձրանում է ուռուցքի քայքայման սինդրոմի ժամանակ), 

ԼԴԳ (ՀՈւՍ-ի ժամանակ), բիլիռուբին, ԿԿ (բարձրանում է ծանր 

տրավմաների և մետաբոլիկ հիվանդությունների ժամանակ) 

Սպեցիֆիկ 

իմունոլոգիական 

քննություններ 

Թեստեր սպեցիֆիկ էթիոլոգիան որոշելու համար. Կոմպլիմենտ, 

հակամարմիններ (ՀՆՀ, անտի-DNA, P- և c-ANCA, անտի-GBM) 

Բակտերիոլոգիական 

քննություններ 

Կախված է իրավիճակից. մեզը և արյունը, ինչպես նաև  սպեցիֆիկ 

թեստ  E.coli  արտադրած վերոտոքսինի համար ՀՈւՍ-ի ժամանակ 

Մեզի քննություն Ներառյալ միկրոսկոպիա` էրիթրոցիտների, գլանակների, 



բակտերիաների և բյուրեղների հայտնաբերման համար 

Մեզի բիոքիմիական 

քննություն 

 Na-ի և կրեատինինի որոշում` Na ֆրակցիոնալ էքսկրեցիայի 

հաշվարկման համար (FENa ) 

Օրվա գլոմերուլյար (և տուբուլյար) պրոտեինուրիայի որոշում կամ 

հարաբերությունը կրեատինինին` պորցիոն մեզում  

Բիոլոգիական 

նյութերի պահպանում 

Հատկապես մեզը և արյունը` տոքսինների մետաբոլիտների որոշման 

համար 

ԼԴԳ – լակտատդեհիդրոգենազա, ԿԿ – կրեատինինկինազա, ՀՆՀ – հականուկլեար 

հակամարմիններ, ANCA – հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ, GBM – 

գլոմերուլյար բազալ թաղանթ 

Երիկամների և միզային համակարգի ուլտրաձայնային հետազոտությունը  թույլ  է տալիս 

հայտնաբերել պոստռենալ օբստրուկցիաները, տարբերակել երիկամի սուր վնասումը և 

երիկամների քրոնիկ հիվանդությունը (մեծ կամ փոքր երիկամներ):Անոթային պաթոլոգիայի 

կասկածի դեպքում (երիկամային զարկերակների երկկողմանի ստենոզ) անհրաժեշտ է կատարել 

դոպլեր հետազոտություն: 

Ռենտգեն-հետազոտություն. կրծքավանդակի նկարի վրա կարող են երևալ հիպերվոլեմիայի 

նշաններ (թոքի այտուց, պլևրալ հեղուկ, սրտի մեծացում): Դաստակի նկարով կարելի է 

հայտնաբերել ԵՔՀ  նշաններ (օստեոդիստրոֆիա, ոսկրային տարիքի հետ մնալը տարիքային 

նորմայից): Որովայնի դիտարկային նկարով հնարավոր է հայտնաբերել նեֆրոկալցինոզը, 

ուրոլիթիազը, աղիքային անանցանելիությունը, ծավալային գոյացությունները և կիստոզ 

փոփոխությունները:  

Էխոկարդիոգրաֆիա և ԷԿԳ. կհայտնաբերեն ուղեկցող սրտի պաթոլոգիան և դիսֆունկցիան, 

ինչպես նաև պերիկարդում առկա հեղուկը: 

Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիան և գլխուղեղի վիզուալիզացիան ցուցված են նյարդաբանական 

ախտանիշների դեպքում: 

Ոչ պարզ դեպքերում երիկամի բիոպսիան հանդիսանում է վերջնական և ամենակարևոր 

ախտորոշիչ մեթոդը: Հիմնական ցուցումներն են՝  արագ պրոգրեսիվող գլոմերուլոնեֆրիտը, 

ինտերստիցիալ նեֆրիտի հնարավորությունը, ինչպես նաև փոխպատվաստած երիկամի ԵՍՎ: 

Ն/ե ուրոգրաֆիան, միկցիոն ցիստոգրաֆիան, իզոտոպային հետազոտությունը (երիկամի 

ինֆարկտի կամ օբստրուկցիայի կասկածի դեպքում), ինչպես նաև որովայնի խոռոչի ԿՏ և ՄՌՏ 

հետազոտությունները կատարվում են հազվադեպ: 

Բուժում 



Տարբերում են բուժման սպեցիֆիկ և օժանդակող տարբերակներ: Մոտեցումները տարբեր են 

օլիգուրիկ, ոչ օլիգուրիկ և նույնիսկ պոլիուրիկ ձևերի ժամանակ:  Սպեցիֆիկ բուժումը ներառում 

է հեղուկների ավահովումը դեհիդրատացիայի ժամանակ, ատիբիոտիկներ սեպսիսի ժամանակ, 

սիրտ-անոթային խանգարումների կորեկցիա, իմունոսուպրեսիա գլոմերուլոնեֆրիտի դեպքում 

կամ տոքսիկ դեղորայքի հայտնաբերում և բացառում: Օլիգուրիկ ձևի դեպքում կատարվում է 

փորձ “շտկել” երիկամային դիսֆունկցիան միզամուղների միջոցով: Վերոհիշյալ միջոցների 

անարդյունք լինելու դեպքում, պետք է քննարկել երիկամ-փոխարինող մեթոդները: Քանի որ 

երիկամային անբավարարությունը կարող է շարունակվել երկար և կարիք լինի պացիենտին 

տեղափոխել մասնագիտացված կենտրոն, հատուկ կարևոր են դառնում օժանդակող 

միջոցառումները: Անհրաժեշտ է ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ ասպեկտներին. 

 Հեղուկներ.  Դեհիդրատացիայի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է ներմուծել հեղուկներ, 

օրինակ 10մլ/կգ ֆիզիոլոգիական լուծույթ կամ եթե պացիենտի մոտ առկա է շոկ, 5% 

ալբումին: Դեհիդրատացիայի կլինիկական նշաններն են ցածր  զարկերակային ճնշումը, 

սառը վերջույթները (կենտրոնական ջերմաստիճանի և ոտքերի մատների 

ջերմաստիճանի միջև տարբերությունը >2օC) և տախիկարդիան: Ախտորոշմանը կարող է 

օգնել մեզի մեջ Na-ի  ցածր մակարդակը (<20 մմոլ/լ պորցիոն մեզում կամ FENa <1 %): 

Հիպովոլեմիայի բացակայության դեպքում կենսական անհրաժեշտ է հետևել հեղուկների 

հավասարակշռությանը`ճշգրիտ հաշվարկելով ներմուծված հեղուկը և դիուրեզը: 

Անուրիայի դեպքում հեղուկները պետք է սահմանափակել մինչև 300-400 մլ/մ2 

(հեղուկների չերևացող կորուստների վերականգնում): Դիուրեզի ավելացմանը զուգահեռ 

հեղուկների քանակը պետք է վերահաշվարկել (օրինակ մեզի քանակին համարժեք 

ֆիզիոլոգիական լուծույթի ներմուծում): 

 Միզամուղները կիրառում են մեզի խթանման նպատակով: Հաճախ նշանակվում են 

կանթային միզամուղներ, որոնք երբեմն զուգակցվում են այլ դեղամիջոցների հետ 

(խողովակների հետևողական բլոկադա թիազիդներով և սպիրնոլակտոնով): 

Դեղաչափերը պետք է լինեն բարձր, քան կիրառվում են երիկամների նորմալ ֆունկցիայի 

դեպքում: Այսպես, ֆուրասեմիդի միանվագ դեղաչափը կարող է հասնել  2-5 մգ/կգ: 

Երբեմն հաջողվում է օլիգուրիկ ԵՍՎ դարձնել ոչ օլիգուրիկ ԵՍՎ, որն ավելի հեշտ է 

կառավարել: Դոպամինի և թեոֆիլինի դերը մեզի քանակի ավելացման հարցում 

ապացուցված չէ: 

 Էլեկտրոլիտային խանգարումներն են հիպերկալեմիան, մետաբոլիկ ացիդոզը, 

հիպերֆոսֆատեմիան ( հիպոկալցեմիայով կամ առանց) և հիպո- կամ 

հիպերնատրեմիան 

o Հիպերկալեմիան պահանջում է անհապաղ բուժում: Անհրաժեշտ է ԷՍԳ-

մոնիտորինգ: Կալիումը արտաբջջայինից դեպի ներբջջային տարածություն 

տեղափոխող մեթոդներից է ինսուլինը (նոսրացրած գլյուկոզայի լուծույթով) և/ 

կամ β2 – սիմպատոմիմետիկները: Ն/ե կալցիում ներմուծվում է միայն ԷՍԳ-ով 

առկա փոփոխությունների դեպքում: Անհրաժեշտ պայման է ացիդոզի 

կորեկցիան բիկարբոնատներով: Բուժման լրացուցիչ տարբերակներ են (բացի 

դիալիզը). 



1. հեղուկների սահմանափակում (ինֆուզիայի հսկողություն !) 

2. իոնափոխանակային սմոլներով կալիումի կապում 

3. միզային էքսկրեցիայի ավելացում (ֆուրասեմիդ) 

4. փորկապությունների վերացում 

o Մետաբոլիկ ացիդոզի կորեկցիան նույնպես ունի կենսական կարևոր 

նշանակություն, քանի որ կարգավորում է կալիումի հավասարակշռությունը և 

պաթոքիմիան 

o Հիպերֆոսֆատեմիա. Ֆոսֆորի օգտագործումը անհրաժեշտ է սահմանափակել: 

Հնարավոր է ֆոսֆոր կապող դեղամիջոցների կիրառում (կալցիումի կարբոնատ, 

ռենագել), սակայն նրանց արդյունավետությունը սուր ախտահարման ժամանակ  

սահմանափակ է: Հիպերֆոսֆատեմիայով պայմանավորված սիմպտոմատիկ 

հիպոկալցեմիայի դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ կատարել դիալիզ: 

Հիպոկալցեմիայի կորեկցիան ն/ե ներմուծման եղանակով հակացուցված է և 

կատարվում է միայն կյանքի ցուցումներով (ցնցումներ): Միևնույն ժամանակ 

հնարավոր է կալցիում-ֆոսֆորական կոմպլեքսների ձևավորում` 

հյուսվածքային կալցինոզով: Տիպիկ կլինիկական օրինակ է ուռուցքի 

քայքայումը, որի ժամանակ օրգանիզմում կուտակվում է մեծ քանակությամբ 

ֆոսֆոր: 

o Հիպոնատրեմիան հաճախ հանդիսանում է հեղուկի կուտակման հետևանք 

(ազատ հեղուկի մեծ քանակով կուտակում) և հազվադեպ է պայմանավորված 

նատրիումի կորստով: Անտիդիուրետիկ հորմոնի ոչ ադեկվատ սեկրեցիայի 

սինդրոմը (ԱԴՀՈՍՍ) հիպոնատրեմիայի մյուս պատճառն է, հատկապես 

նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պրակտիկայում: Այդ համախտանիշի 

ժամանակ շիճուկային կրեատինինի մակարդակը նորմայի սահմաններում է, 

հետևաբար ԱԴՈՍՍ չի դասվում երիկամի սուր վնասումների շարքին:  

o Հիպերնատրեմիան ավելի հաճախ լինում է դեհիդրատացիայի հետ զուգակցված, 

և անհրաժեշտ է իզոտոնիկ լուծույթով (0,9% NaCl կամ Ռինգերի լուծույթ) 

հեղուկների ճշգրիտ հաշվարկով լրացնել: Նատրիումի հիպերտոնիկ 

լուծույթների ներմուծման անհրաժեշտության դեպքում (նատրիումի 

բիկարբոնատի կրկնակի նեմուծումներ) պետք է սահմանափակել այն և կիրառել 

ալտերնատիվ տարբերակ: 

o Հիպերուրիկեմիա. ծանր հիպերուրիկեմիայի դեպքում  ( ուռուցքի քայքայման 

համախտանիշ) անհրաժեշտ է հիմնայնացում և ինտենսիվ հիդրատացում: 

Որպես լրացում թույլատրելի է ալլոպուրինոլ և, հնարավորության դեպքում, 

ուրիկազա: Միզաթթվի քիչ կամ չափավոր բարձրացումը կորեկցիայի կարիք 

չունի: 

 Հիպերտենզիան կարող է բարդացնել ԵՍՎ, հատկապես հեղուկի կուտակման 

դեպքում, գլոմերուլոնեֆրիտի ժամանակ: Բուժման տակտիկան նման է երիկամների 

քրոնիկ հիվանդության ժամանակ կատարվող բուժմանը: Առաջին շարքի 



դեղամիջոցներ են հաճախ կալցիումի անտագոնիստները: Ռենին-անգիոտենզինային 

համակարգի պաշարիչներ սովորաբար չեն կիրառվում: 

 Անհրաժեշտ է խուսափել նեֆրոտոքսիկ դեղամիջոցների կիրառումից: Եթե դա 

անխուսափելի է, հնարավորության դեպքում պետք է հետևել նրանց 

կոնցենտրացիային արյան մեջ (գենտամիցին, տոբրամիցին, վանկոմիցին, 

տեյկոպլանին և այլն): Դեղաչափերը պետք է հաշվարկվեն կծիկային ֆիլտրացիային 

համապատասխան: 

 Սնուցումը կարևոր է կատաբոլիզմը կարգավորելու նպատակով: Կատարվում է 

կալորիականության, կալիումի և ֆոսֆորի պարունակության հատուկ հաշվարկ: 

 

ԵՐԻԿԱՄ- ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ  ԲՈՒԺՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ (ԵՓԲ) 

ԵՍՎ ժամանակ ԵՓԲ –ի բացարձակ ցուցումներն են կյանքի համար վտանգավոր 

էլեկտրոլիտային խանգարումները (հատկապես հիպերկալեմիան` ԷՍԳ-փոփոխություններով, 

ախտանշանային հիպոկալցեմիան հիպերֆոսֆատեմիայի պարագայում) և հեղուկի կուտակումը 

(ուղեղի և/ կամ թոքերի այտուց, հեղուկ պլևրալ և պերիկարդիալ խոռոչներում): Կրեատինինի և 

միզանյութի բարձրացման համար չկա որևէ բացարձակ սահման, սակայն միզանյութի >60 մմոլ/լ 

մակարդակը սովորաբար ուղեկցվում է ծանր մետաբոլիկ դեկոմպենսացիայով: Ավելին, երբ 

էլեկտրոլիտային խանգարումները չի հաջողվում կորեկցել կոնսերվատիվ միջոցներով և/ կամ 

հեղուկի զգալի քանակի կուտակման դեպքում (չղեկավարվող հիպերտեզիա), անհրաժեշտ է 

քննարկել ԵՓԲ սկիզբը և նախապատրաստվել, հատկապես այն դեպքերում, երբ փոքր 

երեխաների մոտ հնարավոր չէ երկարատև սահմանափակել հեղուկները՝  կերակրման 

անհրաժեշտության պատճառով: ԵՓԲ տարբերակներն են  պերիտոնեալ դիալիզը, հեմոդիալիզը, 

երկարացված երակ-երակային  հեմոֆիլտրացիան: Պերիտոնեալ դիալիզը չի պահանջում 

անոթային մուտք, հետևաբար,  կարող է իրականացվել առանց բարդությունների բոլոր 

տարիքային խմբերում: Պետք է իմանալ, որ նրա էֆեկտը արագ չէ, հատկապես սկզբում, երբ 

ներմուծվում են փոքր ծավալներ: Հետևաբար սուր, ծանր ինտոքսիկացիայի և մետաբոլիկ 

կրիզների դեպքում ընտրության եղանակ է հեմոդիալիզը: Հաճախ վատ տանելիության 

պատճառով հեմոդիալիզի սեանսը ստիպված են լինում ընդհատել նախատեսվածից վաղ, ինչը 

սահմանափակում է անհրաժեշտ ծավալով հեղուկ հեռացնելու հնարավորությունը: Այդ 

թերությունը չկա երկարացված հեմոֆիլտրացիայի (զարկերակ-երակային կամ ավելի հաճախ 

երակ-երակային) պարագայում, որը ավելի լավ է տարվում պացիենտների կողմից`մեկ 

միավորում ուլտրաֆիլտրացիայի ավելի ցածր մակարդակի պատճառով:    

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
 Ա.Ա.Սարգսյան 

ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ: ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԸ 

Յուրաքանչյուր տարի մեկ միլիոն բնակչության համար մինչև 18 տարեկան երեխաների 

շրջանում արձանագրվում է 2-3 նոր դեպք: Երիկամների քրոնիկ հիվանդության 

տերմինալ շրջանում ինչպես մինչև դիալիզը, այնպես էլ արդեն դիալիզ կատարելու 

դեպքում հիմնական կլինիկական բարդություններն են. 

 Անեմիա

 Զարկերակային հիպերտենզիա

 Կալցիում-ֆոսֆորական փոխանակության խանգարումներ

 Մետաբոլիկ ացիդոզ

 Էլեկտրոլիտային շեղումներ

 Աճի դանդաղում

 Ուրեմիկ ինտոքսիկացիա (մետաբոլիկ և ցիրկուլյատոր խանգարումների

հետևանք)

Անեմիա 

Հիվանդության վերոհիշյալ շրջանի ամենաբնորոշ կլինիկական նշաններից է 

նորմոքրոմ նորմոցիտար ռենալ անեմիան, որը նշանակալիորեն վատացնում է 

պացիենտի վիճակը և ինքնազգացողությունը: Նախադեռահասության շրջանում 

անեմիան սահմանվում է հեմոգլոբինի < 110գ/լ, դեռահասության շրջանում < 120գ/լ 

մակարդակներով: Որպես կանոն ռենալ անեմիա զարգանում է կծիկային 

ֆիլտրացիայի < 35 մլ/ր/1,73մ2 արագության դեպքում, ինչը համապատասխանում է 

երիկամների ֆունկցիոնալ պարենխիմայի 50 % և ավելի կորստին: Հիմնական 

պատճառը  երիկամներում էրիթրոպոետինի (ԷՊՈ) արտադրման դեֆիցիտն է, որը 

նպաստում է ցողունային հեմոպոետիկ բջիջների հասունացմանը մինչև էրիթրոիդ 

բջիջներ, խթանում է երկաթի միացմանը հեմին և ճնշում է պրոգենիտոր շարքի  

բջիջների ապոպտոզը: Բացի այդ ոչ պակաս նշանակություն ունեն էրիթրոցիտների 

կյանքի տևողության իջեցումը  (ուրեմիայի 1/3 չափով աճի պարագայում), ինչպես  

նաև արյան կորուստը հեմոդիալիզի, լաբորատոր հետազոտությունների և 

ստամոքսաղիքային թաքնված արյունահոսությունների ժամանակ: Երիկամային 



անեմիայի հետևանքները հանդիսանում են ուրեմիկ շրջանի բազմաթիվ 

ախտանիշներ, որոնք նշված են աղուսյակ 1-ում. 

Աղյուսակ 1    Անեմիայի հետ կապված ԵՔՀ նշանները 

 Գունատություն

 Հոգնածություն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, թուլություն

 Հևոց, կրծքավանդակի ցավ

 Ուշադրության և կենտրոնացման ֆունկցիաների խանգարումներ

 Գլխացավ, անքնություն

 Քնկոտություն, դեպրեսիա

 Անոռեքսիա

 Անտանելիություն ցրտի նկատմամբ

 Արյունահոսությունների հակում

 Ստամոքսաղիքային խանգարումներ

 Իմունոլոգիական ռեակտիվականության իջեցում

 Էնդոկրին և մետաբոլիկ խանգարումներ

 Նյարդամկանային և ոսկրային շեղումներ

 Սեքսուալ ֆունկցիայի իջեցում

Անեմիայի դեպքում  հիմնական լաբորատոր թեստերն են. 

 Հեմոգլոբին և հեմատոկրիտ

 Էրիթրոցիտների հեմոգլոբինի միջին կորպուսկուլյար ծավալ (MCV) և միջին

կորպուսկուլյար կոնցենտրացիա (MCHC)

 Ռեդիկուլոցիտների քանակ

 Շիճուկային ֆերիտին

 Ըստ տրանսֆերինի սատուրացիայի էրիթրոպոեզի համար երկաթի 

մատակարարման վիճակը կամ ռեդիկուլոցիտներում հեմոգլոբինի 

պարունակությունը ( լաբորատոր հնարավորությունների դեպքում)

 C-ռեակտիվ սպիտակուց, որպես բորբոքման ցուցանիշ, որը նպաստում է

անեմիայի զարգացմանը և պահպանմանը



Երիկամային անեմիայի դեպքում անհրաժեշտ է սկսել վաղ բուժում էրիթրոպոետինով և 

երկաթի պրեպարատներով: Հեմատոկրիտի նպատակային մակարդակը պետք է լինի  

33-36%, իսկ հեմոգլոբինինը՝ 110-120 գ/լ: Նկարագրվում է էրիթրոպոետինի կողմնակի 

ազդեցությունների մի շարք (Աղուսյակ 2), որոնք կարող են կապված լինել դեղամիջոցի 

ոչ ադեկվատ դեղաչափի և օգտագործման հսկողության խանգարման հետ: 

Աղյուսակ 2  Էրիթրոպոետինի կողմնակի ազդեցությունները 

 Զարկերակային հիպերտենզիա

 Հեմոդիալիզի ժամանակ թրոմբների գոյացում

 Զարկերակ-երակային ֆիստուլայի թրոմբոզ

 Երկաթի դեֆիցիտի զարգացում

 Հիպերկալեմիա

 Թրոմբոցիտոզ

 Հիպերֆոսֆատեմիա

 Գլխացավ

 Ցավ ենթամաշկային ներարկման տեղերում

 Գրիպանման համախտանիշ

Երիկամային անեմիայի դեպքում էրիթրոպոետինով բուժման պարագայում լավ 

ադյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ պայման է բուժումը երկաթի 

դեղամիջոցներով: Բացի երկաթ-դեֆիցիտային վիճակը, որն առկա  է ԵՔՀ 

երեխաների մեծ մասի մոտ և պայմանավորված է արյան քրոնիկական կորստով, 

վատ սնուցումով, երկաթի  ներծծման և փոխանակության  խանգարումներով և 

ուղեկցող բորբոքային պրոցեսներով, երկաթի ներմուծման անհրաժեշտությունը 

կապված է արյունաստեղծման պրոցեսում նրա արագ օգտագործումով` 

էրիթրոպոետինով բուժման ֆոնի վրա:   

Բուժումը, հատկապես մինչդիալիզային շրջանում, կարելի է սկսել երկաթի պերօրալ 

դեղամիջոցներով` 3-6 մգ/ կգ դեղաչափով, 2-3 ընդունումով, սննդի կամ դեղորայքի 

ընդունումից երկու ժամ անց: Չնայած պերօրալ ընդունման հարմարավետությանը, 

այդ ֆոնի վրա հաճախ դիտվում են ստամոքսաղիքային խանգարումներ` ստիպելով 

անցնել ներերակային ձևի: Բացի այդ, պերօրալ ճանապարհը երեխաների 

մեծամասնության մոտ չի ապահովում երկաթի դեֆիցիտի ադեկվատ լրացումը: 



Մեծամասնությունը երկաթի դեղամիջոցների (երկաթի սուկրոզա և երկաթի 

գլյուկոնատ) ներերակային ներարկումները տանում են բավարար:       

ԵՔՀ  երեխաների սնուցումը 

ԵՔՀ  ժամանակ տիպիկ է սպիտակուց-էներգետիկ անբավարարության զարգացումը  

(ՍԷԱ), երբ օրգանիզմ ներմուծված սպիտակուցը և կալորիաները չեն բավարարում 

օրգանիզմի պահանջը: ՍԷԱ հիմնական նշանն է քաշի կորուստը: Նուտրիտիվ 

ստատուսը երեխաների մոտ գնահատվում է մի շարք մեթոդներով. 

անթրոպոմետրիկ, կլինիկական, լաբորատոր: Պարամետրներից ոչ մեկը չպետք է 

գնահատվի առանձին: Աղյուսակ 3-ի լաբորատոր ցուցանիշները թույլ են տալիս 

գնահատել օրգանիզմի սպիտակուցով ապահովվածությունը: 

Աղյուսակ 3  Սնուցման անբավարարության ախտորոշման լաբորատոր 

չափանիշներ  

Ցուցանիշ Ստանդարտ Սնուցման անբավարարության 

աստիճանը 

Թեթև միջին ծանր 

Ալբումին, գ/լ 

Տրանսֆերին, գ/լ 

Լինֆոցիտ, 109/լ 

>35 

>2,0 

>1800 

35-30 

2,0-1,8 

1800-

1500 

30-25 

1,8-1,6 

1500-900 

<25 

<1,6 

<900 

Անթրոպոմետրիկ ցուցանիշների վերլուծման ժամանակ հաշվի են առնվում երեխայի 

կոնստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները: Նեֆրոլոգիական հիվանդների մոտ 

օրգանիզմում հեղուկի կուտակումը կարող է “արհեստականորեն ծածկել” մարմնի 

քաշի “չոր” կորուստը: Անթրոպոմետրիկ ցուցանիշները, որոնք արտացոլում են 

ճարպային դեպոյի և մկանային մասսայի վիճակը, գնահատվում են ցենտիլային 

աղյուսակների օգնությամբ: 



Երեխաների սնուցողական աջակցությունը անհրաժեշտ է ԵՔՀ  հայտնաբերման վաղ 

շրջաններում: Սպիտակուցային և էներգետիկ պահանջները ԵՔՀ ժամանակ 

փոփոխվում են կախված տարիքից (աղյուսակ 4): 

Աղյուսակ 4    ԵՔՀ  երեխաների սպիտակուցի և էներգիայի օրական պահանջը 

        Տարիք     Կալորիականություն Սպիտակուց 

Անհասներ 120-180 կկալ/կգ 2,5-3 գ/կգ 

0-6 ամս 115-150 կկալ/կգ 1,5-2,1 գ/կգ 

6-12 ամս 95-150 կկալ/կգ 1,5-1,8 գ/կգ 

1-3 տ 95-125 կկալ/կգ  1,1գ/կգ 

4-6 տ 1460-1810 կկալ  1,1 գ/կգ 

7-10 տ 1680-2040 կկալ  28 գ/օրը 

11-14 տ 1845-2220 կկալ  42 գ/օրը 

15-18 տ 2110-2755 կկալ        55գ/օրը/տղաներ 

       45գ/օրը/աղջիկներ 

Դիալիզի անցման ժամանակ սպիտակուցի օրական պահանջը զգալիորեն 

ավելանում է (հատկապես պերիտոնեալ դիալիզի դեպքում):  

Ոսկրային միներալների նյութափոխանակության խանգարումներ 

Երիկամների քրոնիկական հիվանդության ժամանակ անխուսափելիորեն 

զարգանում է ոսկրային միներալների նյութափոխանակության խանգարում: Այն է.  

կալցիումի, ֆոսֆորի, մագնեզիումի հոմեոստազի խանգարումներ, պարատ-հորմոնի 

և վիտամին “Դ” արտադրման և սեկրեցիայի,  ոսկրային նյութափոխանակության և 



ֆունկցիայի խանգարումներ: Ադեկվատ բուժման բացակայության դեպքում կարող են 

զարգանալ ծանր բարդություններ: ԵՔՀ ժամանակ առավել կարևոր  խանգարումներն 

են.  

1. Վիտամին “Դ” ակտիվ մետաբոլիտի` 1,25 ( OH)2D3 արտադրման իջեցում,

2. երկրորդային հիպերպարաթիրեոիդիզմ,

3. հիպերֆոսֆատեմիա,

4. հիպոկալցեմիա:

Երիկամային ինտակտ պարենխիմայի պրոգրեսիվ կորուստը բերում է շրջանառող 

1,25 ( OH)2D3 նվազման, որը բերում է աղիներով կալցիումի ներծծման նվազմանը և 

հիպոկալցեմիայի: Բացի այդ, 1,25 ( OH)2D3  կարգավորում է պարաթիրեոիդ բջիջների 

պրոլիֆերացիան և նրա ցածր մակարդակը խթանում է պարաթիրեոիդ գեղձերի 

հիպերպլազիան: 25(OH)D դեֆիցիտի, հիպոկալցեմիայի և հիպերֆոսֆատեմիայի 

բազմաթիվ էֆեկտներ բերում են երկրորդային հիպոպարաթիրեոիդիզմի: Ոսկրի 

սպունգանման և կորտիկալ շերտերի հյուսվածաբանական փոփոխությունները, 

պայմանավորված հիպերպարաթիրեոիդիզմով և 1,25 ( OH)2D3 ցածր մակարդակով, 

հայտնի են որպես երիկամային օստեոդիստրոֆիա: 

Կլինիկական նշաններն են ոսկրային ցավը, մկանային թուլությունը, աճի 

դանդաղումը, ոսկրային դեֆորմացիաները (ավելի հաճախ ոտքերի վալգուսային 

դեֆորմացիա), կոտրվածքները: 

Պրոֆիլակտիկ  միջոցառումները  պետք է սկսել վաղ: Առավել կարևոր է շիճուկային 

ֆոսֆորի  մակարդակի օպտիմալ հսկողությունը` դիետիկ միջոցառումների և 

դեղորայքի միջոցով: Անհրաժեշտ է սահմանափակել մսի, կաթի և կաթնամթերքի 

օգտագործումը: Ֆոսֆատ-կապող դեղորայքի (հատկապես կալցիումական աղերի)  

օգտագործումը նվազեցնում է ֆոսֆատի ներծծումը մոտավորապես 50%: Շիճուկային 

կալցիումը պետք է պահպանել նորմայի սահմաններում: 

Եթե վիտամին “Դ” պրոֆիլակտիկայի համար օգտագործվում է խոլեկալցիֆերոլի (25 

( OH)2D3) 1000-2000 Մ դեղաչափը, ապա այս դեպքում դեղաչափը պետք է լինի ավելի 

բարձր` մինչև 4000 Մ` նվազագույնը մեկ ամիս: Դիալիզ ստացող երեխաների համար 

օգտագործվում է վիտամին “Դ” ակտիվ ձևերը: 



ԵՔՀ երեխաների շիճուկի  էլեկտրոլիտային կազմի հիմնական խանգարումը 

հիպերկալեմիան է: Կալիումի կուտակումը լինում է կծիկային ֆիլտրացիայի 

արագության ( ԿՖԱ) անկման հետևանքով: Հիպերկալեմիային նպաստող  

գործոններն են կատաբոլիզմի ակտիվացման հետևանքով առկա ցիտոլիզը կամ 

էրիթրոցիտների վնասումը և մետաբոլիկ ացիդոզը, որը նպաստում է կալիումի դուրս 

բերմանը ներբջջային տարածությունից: Հիպերկալեմիայի դեմ պայաքարելու համար 

կատարվում են սննդային սահմանափակումներ: Կալիումով հարուստ են միսը, 

թռչնամիսը, ձուկը, կարտոֆիլը, բանանը, լոբազգիները, չորամրգերը, սպանախը, 

գազարը, գունավոր կաղամբը, կիվին: Օգտագործվում են հատուկ 

իոնափոխանակային սմոլներ (Կայէքսիլատ ), որոնք կապում են կալիումը 

աղիներում, բացառվում են կալիում պարունակող դեղամիջոցները (ԱՓՖ 

ինհիբիտորներ, ՈՍՀԲ), շտկվում է ացիդոզը: Կալիումի`կյանքին սպառնացող 

մակարդակների դեպքում կատարվում են անհետաձգելի միջոցառումներ (տես ՍԵԱ 

բուժումը): 

Հիպերվոլեմիկ տիպի հիպոնատրեմիան  կարող է լինել  հեղուկի` նատրիումից 

առավել կուտակման հետևանքով, հատկապես սննդակարգում այն 

սահմանափակելու դեպքում: Հիպոօսմոլյարություն դիտվում է ոչ միշտ, քանի որ 

միզանյութի բարձր մակարդակը կոմպենսացնում է նատրիումի ցածր մակարդակը: 

Հիպոնատրեմիայի դրսևորումները և կորեկցիան նկարագրված են: Դեպքերի 

մեծամասնությունում տերմինալ ԵՔՀ  ժամանակ ծանր ջրաաղային բալանսի 

խանգարումները շտկելու նպատակով կարիք է լինում դիալիզ կատարելու:  

Մետաբոլիկ ացիդոզը տերմինալ ԵՔՀ ժամանակ լինում է շատ հաճախ: Այն 

զարգանում է նուտրիտիվ անբավարարության հետևանքով մետաբոլիզմի 

ակտիվացման և երիկամային ֆունկցիայի կատաստրոֆիկ անկման պատճառով, այդ 

թվում  խողովակային ֆունկցիան, որն ապահովում է բիկարբոնատների 

ռեաբսորբցիան և ջրածնի իոնների սեկրեցիան: Ացիդոզը հանդիսանում է ուրեմիկ 

ինտոքսիկացիայի սիմտոմոկոմպլեքսի բաղադրիչը և զգալիորեն վատացնում է 

հիվանդի ինքնազգացողությունը արդեն սկզբնական փուլերում` արագացնելով 

երիկամների հիվանդության պրոգրեսիան: Արտահայտված ացիդոզի ժամանակ ( pH 

< 7,2, SB< 18), այսինքն ցնցումների զարգացման վտանգի դեպքում ցուցված է 

նատրիումի բիկարբոնատի բերանացի ընդունում` 0,25-1,0 գ, օրը չորս անգամ` 

դեղաչափի հետագա կարգավորում մինչև ացիդոզի ադեկվատ շտկում: Այս 

պարագայում կարող է աճել նատրիումով ծանրաբեռնվածությունը` հիպերտենզիայի 

խորացմամբ: Չկորեկցվող մետաբոլիկ ացիդոզը դիալիզի կատարման ցուցում է: 

Էլեկտրոլիտային շեղումներ 



 Զարկերակային հիպերտենզիան  տերմինալ ԵՔՀ  ժամանակ պայմանավորված է 

հիմնական հիվանդության ակտիվությամբ, նատրիումի և ջրի կուտակումով` 

երիկամային ֆունկցիայի անկման հետևանքով, զուգակցվող սիրտ-անոթային 

համակարգի ախտահարումով և տարբեր դեղորայքների կողմնակի 

ազդեցություններով: Վերոհիշյալ գործոնների  մանրակրկիտ կլինիկական 

գնահատումը կարող է նպաստել թերապևտիկ մոտեցման օպտիմիզացիային: 

Երիկամ-փոխարինող թերապիա 

Երիկամ-փոխարինող թերապիայի հիմնական տարբերակներն են. 

Հեմոդիալիզ, պերիտոնեալ դիալիզ և երիկամի փոխպատվաստում: Գրականության 

մեջ դեռևս շարունակվում են քննարկումները ԽԵԱ ժամանակ դիալիզի սկսման 

օպտիմալ ժամկետների վերաբերյալ: Համարվում է, որ դիալիզը պետք է սկսել 

կծիկային ֆիլտրացիայի < 10 մլ/ր/1,73մ2 արժեքի դեպքում: Սակայն գոյություն չունի 

կրեատինինի կամ այլ նյութի սահմանային մակարդակ, որը հանդիսանա ազդանշան 

ԵՓԹ-ի համար: Ցուցումներն են՝  բիոքիմիական խանգարումները (էլեկտրոլիտային 

դիսբալանս, ացիդոզ), հիպերհիդրատացիան կամ հիպերտենզիան, որոնք չեն 

ենթարկվում օպտիմալ կոնսերվատիվ բուժման: Եվ վերջապես ԵՓԲ ցուցված է 

ուրեմիայի արտահայտված նշանների ժամանակ (սրտխառնոց, փսխում, 

անոռեքսիա, գլխացավ, քաշի կորուստ, լեթարգիա, աճի դանդաղում): 

Հեմոդիալիզի հիմնական սկզբունքները 

ԵՔՀ  ժամանակ տեղի են ունենում թթվահիմնային հավասարակշռության շեղումներ 

և արյան մեջ ազոտային շլակների կուտակում, առաջին հերթին միզանյութի: 

Հեմոդիալիզի սկզբունքը կայանում է նրանում, որ արյունը  զարկերակից 

(սովորաբար անրակային) անցնում է արհեստական երիկամի սարքի միջով և 

վերադառնում է երակ: Սարքի ներսում արյունը անցնում է միկրոսկոպիկ 

խողովակների միջով (ֆիլտր), որոնք պատված են բարակ պլաստիկե թաղանթով: 

Թաղանթի մյուս կողմից գտնվում է դիալիզային հեղուկը, որն իրենից ներկայացնում 

է լուծույթ, որը պարունակում է նույն բաղադրիչները, նույն չափաբաժնով ինչ-որ 

արյան շիճուկը, սակայն նյութեր, որոնք ենթակա են շիճուկից հեռացման (օրինակ, 

միզանյութը), դիալիզային հեղուկում բացակայում են: Հեմոդիալիզի ժամանակ այդ 

նյութերը դուրս են գալիս շիճուկից այնպես, որ պացիենտի  երակ վերադառնում է 

մաքրված արյուն: Դիալիզային ֆիլտրի կիսաանցանելի թաղանթը հնարավորություն 

է տալիս ջրի և ոչ մեծ մոլեկուլների անցմանը: Ջուրը բաշխվում է դիֆուզիայի և 

կոնվեկցիայի շնորհիվ: Ուլտրաֆիլտրացիան հաջողվում է ճնշման գրադիենտի 



օգնությամբ: Հեմոդիալիզի հիմնական առավելությունը ուրեմիկ  տոքսինների արագ 

հեռացումն է և ուլտրաֆիլտրացիայի ապահովումը, ինչպես նաև թերապիայի 

ընհատվող լինելը:  Հեմոդիալիզի կատարման համար անհրաժեշտ է 

համապատասխան անոթային մուտք (կենտրոնական երակային կաթետր, արտերիո-

վենոզ  ֆիստուլա) և անտիկոագուլյացիա, ինչպես նաև բարձրորակ 

սարքավորումներ:  Մեթոդի թերություններից են պրոցեդուրայի ընհատվող լինելը, 

կենտրոնական երակային կաթետրի տեղադրումը, անհնարինությունը հեմոդինամիկ 

անկայուն պացիենտների մոտ: Հաճախ հեմոդիալիզ կատարելու համար նշանակալի 

խոչընդոտ է համապատասխան փորձառու (կրթված) միջին բուժանձնակազմի 

բացակայությունը: 

Պերիտոնեալ  դիալիզ. սկզբունքները     

Պերիտոնեալ դիալիզի սկզբունքները հիմնված են այն փաստի վրա, որ մարդու 

որովայնի խոռոչի որովայնամիզը նույնպես հանդիսանում է թաղանթ և նրա միջով 

կարող են անցնել ջուրը և ջրալույծ տարրերը: Այդ պատճառով պերիտոնեալ դիալիզի 

համար վիրաբուժական ճանապարհով պացիենտի որովայնամզային տարածություն  

տեղադրվում է հատուկ մշտական կաթետր, որի միջոցով օրվա ընթացքում մի քանի 

անգամ ներմուծվում է հատուկ լուծույթ: Լուծույթը մնում է մի քանի ժամով, ապա 

հեռացվում է: Այն ընթացքում, երբ դիալիզի լուծույթը գտնվում է որովայնի խոռոչում, 

նրա և պացիենտի արյան միջև տեղի է ունենում ինտենսիվ փոխանակություն. 

վտանգավոր նյութերը և հեղուկի ավելցուկը արյունից որովայնամզի միջոցով 

անցնում են դեպի դիալիզատ և նրա հետ միասին հեռանում են պրոցեդուրայի 

ավարտին: Այսպիսով, ինչպես և հեմոդիալիզի ժամանակ, ապահովվում է լուծված 

նյութերի դիֆուզիա` կոնցենտրացիոն գրադիենտին  համապատասխան: 

Ուլտրաֆիլտրացիան (հեղուկի դուրս բերումը) և կոնվեկցիան (լուծված նյութերի 

տեղաբաշխումը) իրականանում է հիպերօսմոլյար դիալիզային լուծույթի միջոցով: 

Պերիտոնեալ դիալիզի հիմնական առավելությունը պրոցեսի անընդհատությունն է, 

անտիկոագուլյացիայի և անոթային մուտքի անհրաժեշտության բացակայությունը, 

ինչը դարձնում է այն օպտիմալ մեթոդ ոչ կայուն հեմոդինամիկայով պացիենտների 

համար: Բացի այդ, ինքը պերիտոնեալ դիալիզի տեխնիկան շատ պարզ է և չի 

պահանջում բարդ և թանկարժեք սարքավորումներ: Այն սովորաբար իրականացվում 

է տանը ( քրոնիկական ՊԴ): Մյուս կողմից, հեղուկի մեծ ծավալի օգտագործումը 

(հատկապես նորածինների մոտ), կարող է խանգարել շնռական ֆունկցիան: ՊԴ 

իրականացումը երբեմն դժվարացած է աղիքային խնդիրներով երեխաների մոտ: 



Վերջապես ղեկավարվող ուլտրաֆիլտրացիան և դետոքսիկացիան ավելի հեշտ է 

հասնել դիալիզի էքստրակորպորալ մեթոդներով:  

Բարդություններ. Դիալիզատի արտահոսքը կարող է դառնալ բարդ խնդիր: 

Դիալիզատի անբավարար և դանդաղ արտահոսքը օբստրուկցիայի հետևանք է: Ընդ 

որում խորհուրդ է տրվում լվանալ կաթետրը` զգուշորեն փոխելով երեխայի դիրքը, 

ինչպես նաև ավելացնել հեպարինի դեղաչափը և/կամ ավելացնել ուրոկինազա 

(10.000 Մ/լ): Պերիտոնիտի զարգացման  ռիսկը հատկապես բարձր է ինտենսիվ 

թերապիայի բաժանմունքում գտնվող երեխաների համար: Պատճառներն են. 

պացիենտների ընդհանուր վատ վիճակը, ՊԴ համակարգի հետ կրկնվող 

մանիպուլյացիաները, բազմաթիվ աշխատակիցների մասնակցությունը 

մանիպուլյացիաներին: Ճողվածքը չի հանդիսանում ՊԴ հաճախակի հանդիպող 

բարդություն, բացառությամբ նորածին տղաների: 

Երիկամի փոխպատվաստումը (ԵՓ ) երեխաների մոտ ներդրվել է 1960-ականններին: 

Այսօր այն համարվում է երիկամների քրոնիկ հիվանդության բուժման ստանդարտ և 

ամենաօպտիմալ մեթոդը և պահանջում է մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում: Այն ունի 

մի շարք առավելություններ դիալիզային թերապիայի համեմատությամբ, այդ թվում 

նորմալ ֆիզիկական և հոգեսոցիալական զարգացման ապահովման, պացիենտների 

սոցիալական ռեաբիլիտացիայի առումով և այլն: Ներկայումս մանկական 

փոխպատվաստման պրակտիկայում օգտագործվում են երիկամներ ինչպես 

բարեկամական կենդանի դոնորներից, այնպես էլ դիակներից: Այն համարվում է շատ 

արդյունավետ մեթոդ, չնայած առկա են նաև տարբեր բարդություններ և ստրեսային 

իրավիճակներ: Չնայած ֆունդամենտալ բժշկության ձեռքբերումներին, շատ 

խնդիրներ դեռևս մնում են անորոշ: Բարեհաջող վիրահատական միջամտությունը, 

որը տևում է ընդամենը մի քանի ժամ, դնում է հիմնաքար, սակայն դա դեռևս 

հաջողության գրավական չէ: Ոչ պակաս կարևոր է ճիշտ, երկարատև (բազմաթիվ 

տարիներ) բժշկական հսկողությունը: Երիկամ-փոխպատվաստված պացիենտները 

կարիք ունեն մշտական կոմբինացված իմունոսուպրեսիվ թերապիայի: Երիկամի 

ապրելիությունը մեկ տարի անց կազմում է  90%, հինգ տարի անց >80 %: 

Փոխպատվաստված երիկամի “կյանքի” միջին տևողությունը կազմում է 15 տարի:    

ԵՓ հիմնական բարդություններն են փոխպատվաստված երիկամի սուր և 

քրոնիկական արտամղումը, երկարատև իմունոսուպրեսիայի հետևանքով 

ինֆեկցիաները և ուռուցքները (հիմնականում վիրուսային` ցիտոմեգալովիրուս և 

այլն), առանձին դեղորայքների նեֆրոտոքսիկությունը և այլ կողմնակի 

ազդեցությունները: 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                     Ա.Ա.Սարգսյան 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ  ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱՆ  

 

Սահմանում 

Զարկերակային հիպերտենզիա (ԶՀ) է համարվում զարկերակային ճնշման կայուն բարձրացումը 

տվյալ սեռի և տարիքի համար 95-րդ պերցենտիլից վեր: Տվյալ ցուցանիշը գնահատվում է 

հատուկ աղյուսակներով կամ նորմոգրամմաներով: Ամենապարզ տարբերակն է Second Task 

Force in Blood Pressure Control in Children  (1987) կողմից առաջարկված նորմատիվները:  

Աղյուսակ 1   Զարկերակային հիպերտենզիայի չափանիշները երեխաների համար 

Տարիք/ սիստոլիկ ԶՃ 

 

Չափավոր  հիպերտենզիա Արտահայտված  հիպերտենզիա 

7 օր >96 մմ սնդ սյ >106 մմ սնդ սյ 

8-30 օր >104 մմ սնդ սյ >110 մմ սնդ սյ 

<2 տարեկան >112 մմ սնդ սյ >118 մմ սնդ սյ 

3-5 տարեկան >116 մմ սնդ սյ >124 մմ սնդ սյ 

6-9 տարեկան >122 մմ սնդ սյ >130 մմ սնդ սյ 

10-12 տարեկան >126 մմ սնդ սյ >134 մմ սնդ սյ 

13-15 տարեկան >136 մմ սնդ սյ >144 մմ սնդ սյ 

16-18 տարեկան >142 մմ սնդ սյ >150 մմ սնդ սյ 

   

Երեխաների մի մասի մոտ ԶՃ բարձրացումը նկատվում է բժշկական հիմնարկներում 

փսիխոէմոցիոնալ ստրեսի հետևանքով,  և կրում է տրանզիտոր բնույթ: Այդ իսկ պատճառով 

անհրաժեշտ է ԶՃ առնվազն երեք անգամյա ամբուլատոր հսկողություն`չափելով այն երեխային 

հարմարավետ դիրքում, հանգստի պայմաններում: Սֆինգոմանոմետրի մանժետի լայնությունը 

պետք է լինի ուսի երկարության 2/3 –ից ոչ պակաս, քանի որ նեղ մանժետը բարձրացնում է, իսկ 

լայնը` նվազեցնում  ԶՃ տվյալները:  Տարբեր տվյալներով ԶՀ արձանագրվում է երեխաների 

պոպուլյացիայի 1-3 % մոտ: 

Երեխաների զակերակային ճնշման բարձրացման պատճառները 

Դեպքերի մեծամասնությունում ԶՀ երեխաների մոտ հանդիսանում է երկրորդային`երկամների, 

սիրտ-անոթային, ռենովասկուլյար, էնդոկրին հիվանդությունների ֆոնի վրա: Դեռահասների 

մոտ վերոհիշյալ հիվանդությունների նշանների բացակայության պայմաններում կարող է դրվել 

էսենցիալ հիպերտենզիա ախտորոշումը, հատկապես, եթե ԶՃ չափավոր բարձրացումը 

զուգակցվում է քաշի ավելցուկի հետ և/կամ առկա է ԶՀ ընտանեկան 



նախատրամադրվածություն: Ավելի արտահայտված ԶՀ-ն, որպես կանոն, վկայում է երիկամների 

ախտահարման  մասին:   

Աղյուսակ 2. Զարկերակային հիպերտենզիայի պատճառները երեխաների համար 

  

Երիկամների հիվանդություններ 

 

Ռենովասկուլյար 
      Երիկամային զարկերակների ստենոզ 

      Երիկամային զարկերակների թրոմբոզ 

      Երիկամային երակների թրոմբոզ 

 

Պարենխիմատոզ 
       Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ 

       Քրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ 

       Քրոնիկական պիելոնեֆրիտ 

       Ռեֆլյուքս նեֆրոպաթիա 

       Երիկամների պոլիկիստոզ 

       Երիկամների հիպոպլազիա 

       Հեմոլիտիկ- ուրեմիկ համախտանիշ 

       Վիլմսի ուռուցք 

        Հիդրոնեֆրոզ 

        Համակարգային կարմիր գայլախտ 

        Փոխպատվաստված երիկամ 

Սիրտ անոթային հիվանդություններ 

 

       Աորտայի կոարկտացիա 

       Տակայասուի հիվանդություն (աորտոարտերիտ)       

 

Էնդոկրին հիվանդություններ 

         Ֆեոքրոմացիտոմա 

          Նեյրոբլաստոմա 

          Հիպերթիրեոիդիզմ 

          Մակերիկամների բնածին հիպերպլազիա 

          Առաջնային հիպերալդոստերոնիզմ 

          Կուշինգի համախտանիշ (էնդոգեն կամ 

          էկզոգեն)   

Կենտրոնական նյարդային համակարգի 

հիվանդություններ 

           Ներգանգային ճնշման բարձրացում 

Դեղորայքներ 

            Սիմպատոմիմետիկներ 

            Օրալ հակաբեղմնավորիչներ 

Էսենցիալ հիպերտենզիա      

           

 

ԶՀ պատճառները երեխաների մոտ տարիք կախյալ են, որոնց իմանալը կնպաստի ավելի ճշգրիտ 

ախտորոշմանը և բուժմանը: Նորածնային շրջանում ԶՀ-ն  ավելի հաճախ հանդիսանում է 

բնածին արատների հետևանք կամ, որպես ումբիլիկալ կաթետերիզացիայի բարդություն 

երիկամային անոթների թրոմբոզի հետևանքով: 

Վաղ և նախադպրոցական հասակում ԶՀ-ն  կարող է զարգանալ  երիկամների բորբոքային 

հիվանդությունների  (գլոմերուլոնեֆրիտ, ռեֆլյուքս նեֆրոպաթիա), ուռուցքների, հեմոլիտիկ-

ուրեմիկ համախտանիշի  արդյունքում: 

6-10 տարեկան հասակում ԶՀ զարգանում է երիկամային ֆունկցիայի խանգարում առաջացնող 

երիկամների պարենխիմատոզ հիվանդությունների արդյունքում: Այդ շրջանում և 

դեռահասության շրջանում սկսում է արտահայտվել էսենցիալ հիպերտենզիան:  

Էնդոկրին հիվանդությունները ԶՀ-ի  հազվադեպ հանդիպող պատճառ են բոլոր տարիքային 

խմբերում` տարբեր տվյալներով կազմելով 1-10%, այն դեպքում, երբ երիկամի պարենխիմատոզ 

հիվանդությունները կազմում են 70-80%, ռենովասկուլյար հիվանդությունները` 6-17%, 

աորտայի կոարկտացիան` 2-15 %: 



 

 

Զարկերակային հիպերտենզիայի զարգացման մեխանիզմը  

ԶՃ մակարդակը որոշվում է երեք հիմնական գործոններով. անոթների տոնուսով, սրտային 

արտամղման ցուցանիշով և արտաբջջային հեղուկի ծավալով (ԱՀԾ): ԶՃ բարձրացման վաղ 

շրջաններում  արտերիոլաների հարթ մկանների տոնուսի բարձրացում կարող է լինել 

սիմպատոադրենալային  համակարգի ակտիվացման արդյունքում, ինչը դեպքերի 

մեծամասնության ժամանակ ուղեկցվում է սրտի պոմպային ֆունկցիայի ուժեղացմամբ և սրտի 

արտմղման մեծացմամբ: Հետագայում պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են շրջանառող (անգիոտենզին -

2, վազոպրեսին, էնդոգեն դիգոքսինանման գործոն) և տեղային (էնդոթելին) անոթասեղմիչ 

հորմոնները, որոնց վրա հակզդում է անոթալայնիչ համակարգը (պրոստագլանդիններ, 

էնդոթելյալ ռելաքսանտներ, ազոտի օքսիդ/ Լ-արգինին համակարգ): Արտաբջջային հեղուկի 

ծավալի կարգավորումը գլխավորապես ապահովում են երիկամները: Երիկամային աշխատող 

պարենխիմայի նվազումը, երիկամային անթոասեղմիչները, ալդոստերոնը և մի շարք այլ 

գործոններ նպաստում են նատրիումի և ջրի կուտակմանը` բերելով ԶՃ բարձրացմանը: 

Ցանկացած ծագման ԶՀ ժամանակ կարող է դիտվել վերոհիշյալ գործոնների 

զուգակցում`չբացառելով նրանցից մեկի գերակշռությունը: Ռենովասկուլյար հիպերտենզիայի 

ժամանակ սկզբնական շրջանում ԶՃ բարձրացման պատճառը ռենին-անգիոտենզին- 

ալդոստերոնային  համակարգի ակտիվացումն է: ԶՀ երկարատև պահպանման դեպքում սկսում 

են գերակշռել սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվացումը, երիկամային 

անոթալայնիչների ակտիվացման ճնշումը և պերիֆերիկ անոթների տոնուսի 

ինքնակարգավորման խանգարումները: Երիկամային պարենխիմատոզ հիվանդությունների 

ժամանակ ԶՀ-ն հիմնականում կապված է նատրիումի և ջրի էքսկրեցիայի խանգարման հետ:       

Զարկերկային հիպերտենզիայի ախտորոշման մոտեցումները երեխաների համար                                                

Արտահայտված ԶՀ դեպքում անհրաժեշտ է զարկերակային ճնշումը  նվազեցնել անվտանգ 

մակարդակի` մինչև ախտորոշիչ մեթոդների սկսելը: Ֆիզիկալ քննությանը զուգահեռ ԶՀ 

դեպքում առաջնային զննումը պետք է  ներառի արյան ընդհանուր քննությունը, մեզի ընդհանուր 

քննությունը, մեզի բակտերիոլոգիական քննությունը, արյան քննություն միզանյութի, 

կրեատինինի, էլեկտրոլիտների որոշմամբ, երիկամների սոնոգրաֆիան, 

էլեկտրոսրտագրությունը և կրծքավանադակի ռենտգենոգրաֆիան: Հնարավորության դեպքում 

կատարվում է երկչափ էխոկարդիոգրաֆիա, նեֆրոսցինտիգրաֆիա, շիճուկում  ալդոստերոնի և 

ռենինի ակտիվության որոշում: Դեպքերի մեծամասնությունում առկա հետազոտությունների 

հիման վրա հաջողվում է որոշել զարկերակային ճնշման բարձրացում առաջացնող 

հիվանդությունների ամենահավանական խումբը, ինչպես նաև հնարավոր է որոշել 

զարկերակային հիպերտենզիայի վաղեմությունը` միոկարդի հիպերտրոֆիայի աստիճանով և 

աչքի հատակի փոփոխություններով: Հետագա ախտորոշման  տակտիկան պետք է լինի ավելի 

նպատակաուղղված. միզուղիների ինֆեկցիայի նշանների առկայության դեպքում ճշտվում է 



միզապարկ- միզածորանային հետհոսքի կամ միզուղիների օբստրուկցիայի զուգակցումը: Այդ 

նպատակով կատարվում են ռենտգենաբանական հետազոտություններ` առաջին հերթին  

միկցիոն ցիստոգրաֆիա, քանի որ միզուղիների կրկնվող ինֆեկցիաների 40%-ը  կապված է 

լինում միզապարկ- միզածորանային հետհոսքի հետ, իսկ ռեֆլյուքս նեֆրոպաթիան 

հանդիսանում է երեխաների զարկերակային հիպերտենզիայի պատճառ 30% դեպքերում: 

Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են հետազոտություններ` գլոմերուլյար և տուբուլո-

ինտերստիցիալ հիվանդությունները ժխտելու նպատակով:  Ռենովասկուլյար 

հիվանդությունների ախտորոշումը, որպես ԶՀ պատճառ, հիմնվում է երիկամների դոպլեր-

սոնոգրաֆայի վրա (որպես սկրինինգ մեթոդ)` հետագայում կատարելով ռադիոիզոտոպային 

կամ ռենտգենաբանական հետազոտություններ: Սոնոգրաֆիայով կամ ն/ե ուրոգրաֆիայով 

երիկամների չափերի ասիմետրիայի դեպքում, երբ նրանցից մեկը փոքր է կոնտրլատերալից 

ավելի քան 20%-ով, եթե ուշանում է նրա կոնտրաստավորումը և կոնտրաստի հետագա դուրս 

բերումը, կասկած է լինում երիկամային զարկերակի ստենոզի, որի ամենահաճախ հանդիպող 

պատճառն է ֆիբրոմկանային հիպերպլազիան: Վերջնական ախտորոշումը հաստատվում է 

աորտոգրաֆիայով կամ երիկամների սելեկտիվ արտերիոգրաֆիայով: Վերոհիշյալ խմբի 

հիվանդությունների նշանների բացակայության դեպքում կարիք է լինում էնդոկրին 

հիվանդությունների բացառում, որոնք հանդիսանում են ԶՀ-ի հազվադեպ հանդիպող պատճառ: 

Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժումը երեխաների համար          

Հակահիպերտենզիվ թերապիայի ընտրության հարցում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԶՀ-ի 

ախտանիշները հակադարձ համեմատական են ԶՃ բարձրացման վաղեմությանը և ուղիղ 

համեմատական են ԶՃ բարձրացման աստիճանին` սուր հիպերտենզիայի զարգացման 

դեպքում: Բացի այդ, ԶՃ հանկարծակի կարգավորումը արտահայտված հիպերտենզիայի 

դեպքում պարունակում է ռիսկ գլխուղեղային և սիրտ-անոթային համակարգի կոլապտոիդ 

բնույթի բարդությունների, տեսողության կորստի զարգացման համար: Անվտանգ է համարվում 

ԶՃ նվազեցումը սկզբնականի 30% չափով: Զճ չափից ավելի իջեցման դեպքում ցուցված է 

նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթի  ն/ե  ներարկում, իսկ նրա անարդյունավետության 

դեպքում կիրառվում են սիմպատոմիմետիկներ (մեզատոն):  

Աղյուսակ 3. Ներերակային և ենթալեզվային օգտագործման հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցներ 

 

Դեղամիջոց Դեղաչափ Ընդունման 

հաճախակա

նությունը 

Սկիզբ Էֆֆեկտ 

Պիկ 

Տևողություն 

Դիազոքսիդ 1-3 մգ/կգ  

 

Յուր, 15ր 1-5ր  <12 ժամ 



Էնալապրիլ 0.04-0,86 

մգ/կգ 

Օրը մեկ 

անգամ 

15ր 1-4 ժամ Մինչև 24 ժամ 

Հիդրալազին 0,15-0,23 

մգ/կգ 

Յուր. 6 ժամը 10-20 ր 10-90 ր 6 ժամ 

Լաբետալոլ 0,5 մլ/ կգ 

< 5 մգ/ կգ 

Յուր. 10 ր 2-5 ր 5-15 ր 2-4 ժամ 

Նատրիումի 

նիտրոպրուսիդ 

0,5-10 մկգ/ 

կգ/ր 

Դանդաղ 

ինֆուզիա 

 30 վ Ինֆուզիայի 

ընթացքը 

ֆենտոլամին 0,05-0,1 

մգ/կգ 

 30 վ 2 ր 15-30 ր 

Նիֆեդիպին 

(ենթալեզվային) 

0,25 մգ/կգ Յուր. 4-6 

ժամ 

10-15 ր 60-90 ր 2-4 ժամ 

Նիֆեդիպին ն/ե Ֆլակոններ 

50-ական մլ 

2-8 մլ/ժ 10 ր 30 ր Ինֆուզիայի 

ընթացքը + 1-2 

ժամ 

 

            Զարկերակային հիպերտենզիայի անհետաձգելի բուժումը նպատակահարմար է սկսել 

պրեպարատների պարէնտերալ ներարկումից` հաշվի առնելով ստամոքս-աղիքային տրակտով 

նրանց ներծծման հնարավոր խանգարումը: ԶՃ ադեկվատ կարգավորման դեպքում պետք է 

չդանդաղելով անցնել պերօրալ հակահիպերտենզիվ թերապիայի` խուսափելով հիպոտենզիայի 

ռիսկից և դեղամիջոցների ավելի պարզ դեղաչափերի համար: ԱՆհետաձգելի բուժման համար 

հնարավոր է նաև կալցիումական խողովակների ինհիբիտորի` նիֆեդիպինի  նշանակումը: 

 

 

 

 

Աղյուսակ 4. Պերօրալ օգտագործման հակահիպերտենզիվ դեղամիջողներ 



Ֆարմակոլոգիական 

խմբեր 

Դեղամիջոցներ Դեղաչափ 

Բետա 

ադրենոբլոկատորներ 

Պրոպրանոլոլ  1-12 մգ/կգ 

 Ատենոլոլ 1-4 մգ/կգ 

 Մետոպրոլոլ 1 մգ/կգ 

 Նադոլոլ 1 մգ/կգ 

Անոթալայնիչներ Հիդրալազին 1-8 մգ/կգ 

 Մինոքսիդիլ 0,1-2 մգ/կգ 

  Պրազոզին 0,05-0,4 մգ/կգ 

Գանգլիոբլոկատորներ Մեթիլդոպա 10 մգ/կգ 

 Գուանետիդին 0,2 մգ/կգ 

ԱՓՖ ինհիբիտորներ Կապտոպրիլ 0,3-5 մգ/կգ 

 Էնալապրիլ 0,1-0,5 մգ/կգ 

Անգիոտենզին 2 

ռեցեպտորների 

անտագոնիստներ 

Լազարտան 

Վալզարտան 

Մինչև 50 մգ/կգ 

Մինչև 80 մգ/կգ 

Կալցիումական 

խողովակների 

բլոկատորներ 

Նիֆեդիպին 0,25-2 մգ/կգ 

 Վերապամիլ Մինչև 80 մգ/օրը 

 Ամլոդիպին Մինչև 5 մգ/ օրը 

Կենտրանական ալֆա Կլոֆելին 0,2-0,05 մգ/կգ 



ադրենոմիմետիկներ 

Միզամուղներ Հիդրոքլորտիազիդ 1-4 մգ/կգ 

 Ֆուրասեմիդ 0,5-15 մգ/կգ 

 Սպիրոնոլակտոն 1-3 մգ/կգ 

 

Չափավոր արտահայտված ԶՀ բուժումը գլխուղեղի ախտահարման բացակայության դեպքում 

պետք է սկսել ոչ դեղորայքային միջոցներից, որոնցից հիմնականը կերակրի աղի 

սահմանափակումն է, սննդակարգի կորեկցիան` ավելցուկային քաշի նվազեցման նպատակով, 

բուժական ֆիզկուլտուրայի նշանակումը`մասնագետի հսկողությամբ և դեռահասների` ծխելուց 

հրաժարվելը: Պերօրալ հակահիպերտենզիվ պրեպարատների ընտրման հարցում խորհուրդ է 

տրվում ուշադրություն դարձնել հիպերտենզիայի էթիոլոգիային: Վազոռենալ հիպերտենզիայի 

դեպքում ավելի արդյունավետ  են անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի ինհիբիտորները 

(ԱՓՖի), չնայած նրանք կարող են բերել սուր երիկամային անբավարարության՝ երիկամային 

զարկերակների երկկողմանի ստենոզի, միակողմանի արտահայտված ստենոզի կամ միակ 

երիկամի կամ փոխպատվաստած երիկամի  զարկերակի ստենոզի դեպքում: ԶՀ կրիզային 

ընթացքի դեպքում, որի հիմքում ընկած է կատեխոլամինների արտադրությունը, 

նպատակահարմար է ալֆա ադրենոբլոկատորների (պրազոզին) օգտագործումը: Երիկամային 

պարենխիմատոզ հիպերտենզիաների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են նատրիումի և ջրի 

կուտակումով, ընտրության պրեպարատ են դիուրետիկները: Փորձը ցույց է տալիս, որ 

ցանկացած էթիոլոգիայի  արտահայտված ԶՀ դեպքերի մեծամասնության ժամանակ խնդիրը 

լուծվում է միայն կոմբինացված թերապիայով: Ներկայումս ամենահաճախը կիրառվում են 

կալցիումական խողավակների բլոկատորները և ԱՓՖի-ները, որոնք փաստորեն  դաձել են 

ընտրության պրեպարատ` համեմատաբար հազվադեպ կողմնակի ազդեցությունների, բարձր 

արդյունավետության և պացիենտների կյանքի որակի լավացման առումով: Երեխաների 80% -ից 

ավելիի մոտ հաջողվում է հասնել Զճ նպատակային թվերի ԱՓՖի-ների և կալցիումի 

անտագոնիստների կոմբինացիայով: Նշանակալի խնդիր է համարվում մանկական 

պրակտիկայում  հակահիպերտենզիվ պրեպարատների կիրառման վերաբերյալ բավարար 

քանակի հետազոտությունների բացակայությունը, ինչի կապակցությամբ վերը թվարկված 

դեղորայքներից ոչ բոլորն են օրինավոր կերպով թույլատրելի երեխաների համար: 

 

Աղյուսակ 5. Հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցների հակացուցումները և կողմնակի էֆեկտները  

Դեղամիջոցներ Հակացուցումներ Կողմնակի էֆեկտներ 

Բետա Բրոնխիալ ասթմա, կարդիոգեն Կանգային սրտային 



ադրենոբլոկատորներ շոկ, սինուսային բրադիկարդիա, 

լյարդի հիվանդություններ, 

շաքարային դիաբետ 

անբավարարություն, ԿՆՀ 

խանգարումներ, 

փսխումներ, դիարեա 

Անոթալայնիչներ Տախիկարդիա, 

ֆեոքրոմացիտոմա, սպեցիֆիկ 

գերզգայունություն 

Տախիկարդիա, 

հիպոտենզիա, սրտխառնոց, 

գլխացավ, նատրիումի 

կուտակում, ասցիտ, 

հիպերտրիխոզ (մինոքսիդիլ) 

Գանգլիոբլոկատորներ Ֆեոքրոմացիտոմա, լյարդի 

հիվանդություններ, պեպտիկ խոց, 

կանգային սրտային 

անբավարարություն 

Լեթարգիա, թուլություն, 

լյարդի դիսֆունկցիա, 

Կումբս-դրական հեմոլիտիկ 

անեմիա 

ԱՓՖ ինհիբիտորներ Հիպերկալեմիա, ոսկրածուծի 

արյունաստեղծման ընկճում, 

երիկամների զարկերակների 

երկկողմանի ստենոզ, 

արտահայտված երիկամային 

անբավարարություն 

Հիպերկալեմիա, 

պրոտեինուրիա, 

նեյտրոպենիա, 

հիպերազոտեմիա 

Կալցիումական 

խողովակների 

բլոկատորներ 

Բետա բլոկատորներով, 

ցիմետիդիդնով, ֆենտանիլով 

բուժում,  

Անոթալայնիչ սինդրոմ, 

տախիկարդիա, 

վերապամիլի համար 

բրադիկարդիա, լյարդի 

դիսֆունկցիա 

Կլոնիդին (կլոֆելին) Դեպրեսիա, Ռեյնոյի 

համախտանիշ 

Բերանի չորություն, 

սեդատիվ ազդեցություն, 

Ռեյնոյի սինդրոմ 

Միզամուղներ Էլեկտրոլիտային շեղումներ, 

ՍԵԱ, հիպովոլեմիա, 

Էլեկտրոլիտային շեղումներ, 

հիպովոլեմիա, 



դեհիդրատացիա հիպոտենզիա 

   

Մեծահասակ երեխաների համար ԶՀ բուժման վերջնական նպատակը դիաստոլիկ ԶՃ կայուն 

իջեցումն է մինչև 80-90 մմ սնդ սյ: Այդ դեպքում արդյունավետության հիմնական չափանիշներից 

մեկը ձախ փորոքի միոկարդի հիպերտրոֆիայի հետզարգացումն է, որին ամենաշատը 

նպաստում են բետա-ադրենոբլոկատորները և ԱՓՖի-ները: Վերջիններս օժտված են նաև 

հակապրոտեինուրիկ ազդեցությամբ`դրանով իսկ ապահովելով նեֆրոպրոտեկտոր արդյունք 

երիկամների քրոնիկ հիվանդության ժամանակ: Նրա պրոգրեսիան դանդաղեցնելու նպատակով 

ցանկալի է պահպանել ԶՃ-ը  նորմայի ստորին սահմաններում: 

ԶՀ որոշ ձևերի ժամանակ  արդյունավետ է վիրաբուժական մեթոդը: Այսպես, ռենովասկուլյար 

հիպերտենզիայի դեպքում ռեվասկուլյարիզացիան կամ ստենտավորումը թույլ են տալիս 

վերացնել երիկամի իշեմիան, որն ընկած է ԶՀ հիմքում: Ռեվասկուլյարիզացիա կատարելու 

անհնարինության կամ երիկամների ֆունկցիայի արտահայտված իջեցման դեպքում 

կատարվում է  նեղ զարկերակով սնվող երիկամի նեֆրէկտոմիա: Վիրաբուժական մեթոդը 

կիրառվում է նաև աորտայի կոարկտացիայի, Վիլմսի ուռուցքի, ռենին-արտադրող ուռուցքների 

ժամանակ: 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                     Ա.Ա.Սարգսյան 

 

ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ-ՈՒՐԵՄԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

Սահմանում 

Երեխաների մոտ հեմոլիտիկ-ուրեմիկ սինդրոմը (ՀՈՒՍ) հանդիսանում է սուր 

երիկամային անբավարարության հաճախակի պատճառներից մեկը: Այն բնութագրվում 

է հետևյալ եռյակով. հեմոլիտիկ անեմիա` ֆրագմենտացված էրիթրոցիտների 

առկայությամբ (շիզոցիտներ), թրոմբոցիտոպենիա և սուր երիկամային 

անբավարարություն: Էնդոթելյալ բջիջների վնասման արդյունքում տեղի է ունենում 

էրիթրոցիտների մեխանիկական վնասում, թրոմբոցիտների ագրեգացիայի 

ակտիվացում` միկրոցիրկուլյատոր հունում թրոմբների առաջացմամբ, հատկապես 

երիկամներում (Թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիա):  

Երեխաների մեծամասնության մոտ (90-95%) նկատվում է, այսպես կոչված, տիպիկ կամ 

հետդիարեային ՀՈՒՍ, (Դ+ ՀՈՒՍ), որը երկրորդային է Escherichia coli ինֆեկցիայի 

նկատմամբ /որն արտադրում է այսպես կոչված շիգատոքսին (Shigatoxine, Stx, Stx-

արտադրող E.coli, STEC)/,  կամ ավելի հազվադեպ` Shigella dysenteriae, առաջին տիպ:    

Ինֆեկցիայի ռեզերվուար են հանդիսանում խոշոր եղջերավորների աղիները և կղանքը: 

Մարդը վարակվում է կիսահում մսի, չեռացրած, չպաստերիզացված կաթի, պանրի, 

վարակված մրգերի, հյութերի, բանջարեղենի, ջրամբարի ինֆեկցված ջրի 

օգտագործումից, ջրատար խողովակների թերությունների հետևանքով, ինչպես նաև 

խոշոր եղջերավորների հետ անմիջական կոնտակտի դեպքում:   

ՀՈՒՍ-ի մյուս տեսակը` ատիպիկ ՀՈՒՍ-ը (աՀՈՒՍ) հանդիպում է անհամեմատ ավելի 

քիչ  (բոլոր դեպքերի 5-10%) և հանդիսանում է կոմպլիմենտի ակտիվացման պրոցեսը 

կարգավորող սպիտակուցների անոմալիայի (հաճախ գենետիկական) հետևանք: 



  Հիվանդացությունը.  Դ+ ՀՈՒՍ նկատվում է հիմնականում մինչև 3 տարեկան և 

հազվադեպ մինչև 6 ամսական երեխաների շրջանում: Մինչև 3 տարեկան հասակը 

հանդիպման հաճախականությունը կազմում է մոտավորապես 2-3 դեպք 10 000 երեխայի 

համար: 

Պրոդրոմալ շրջանում Դ+ ՀՈՒՍ  նկատվում  են՝ դիարեա (90-95 %), փսխումներ (30-60%) 

և որովայնային ցավեր: 70% -ի մոտ հիվանդության սկզբից 1-2 օր անց դիտվում է արյուն 

կղանքում: ՀՈՒՍ–ի մանիֆեստացիան միջինում դիտվում է 6 (2-14) օր անց: 

Գունատությունը, ընդհանուր թուլությունը, վարքագծի խանգարումները, ոչ 

արտահայտված դեղնությունը, մեզի քանակի պակասումը դիարեայից (արյունային) 

հետո պետք է նախազգուշացնեն բժշկին ՀՈՒՍ-ի վերաբերյալ: 

Երեխայի զննումը ՀՈՒՍ-ի սուր փուլում  

ՀՈՒՍ-ի սկիզբը հանկարծակի է և բնութագրվում է տիպիկ նշանների կոմբինացիայով. 

- Հեմոլիտիկ անեմիա. հեմոգլոբինի մակարդակը հոսպիտալացված երեխաների 

մեծամասնության մոտ լինում է < 80գ/լ, առկա են շիզոցիտներ (2-10%), 70% 

դեպքերում կարիք է լինում արյան փոխներարկման 

- Թրոմբոցիտոպենիան (50.000-70.000/mm3) բավարար արտահայտված չէ 

արյունահոսություն առաջացնելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

կարիք է լինում վիրաբուժական միջամտության: 

- Լեյկոցիտոզ  > 20 000/ mm3  ՀՈՒՍ-ի ծանր դեպքերի ժամանակ հաճախակի է 

հանդիպում 

- Սուր երիկամային անբավարարություն` շիճուկում կրեատինինի և միզանյութի 

մակարդակի բարձրացմամբ: Պացիենտների  մոտավորապես կեսը ունենում է 

ծանր օլիգուրիա կամ անուրիա, 50-60%-ը կարիք են  ունենում սուր դիալիզի: 

Մշտապես առկա է միկրո- կամ մակրոհեմատուրիա և պրոտեինուրիա: Քանի որ 

անուրիան ախտրոշվում է ուշացումով, պացիենտները հեշտությամբ դառնում են 

հիպերհիդրատացված, հետևաբար ՀՈՒՍ-ի առաջին նշանները կարող են լինել 



հիպոնատրեմիան և հիպերվոլեմիան` զարկերակային ճնշման բարձրացմամբ: 

Այլ դեպքերում դիարեայի և փսխումների հետևանքով  նկատվում է ջրազրկում, 

կալիումի մակարդակը, որը սկզբում կարող է լինել ցածր՝ դիարեայի պատճառով, 

արագորեն բարձրանում է: Հաճախ դիտվում է ացիդոզ, հիպոկալցեմիա, 

հիպերֆոսֆատեմիա և հիպերուրիկեմիա: 

Հնարավոր են արտաերիկամային բարդություններ, որոնք անրաժեշտ է 

ընթացքում հայտնաբերել. 

- Կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարում, որը հանդիսանում 

է մահվան հիմնական պատճառը և դիտվում է երեխաների մոտավորապես 

20%-ի մոտ: Հաճախ հանդիպող ախտանշաններն են ֆոկալ և 

գեներալիզացված ցնցումներ, ստրիդոր, գիտակցության խանգարումներ: 

Հնարավոր է հեմիպարեսթեզիա կամ հեմիպլեգիա, կեղևային կուրություն, 

կոմա, երբեմն դեցերեբրացիա` գլխուղեղի ցողունի ներգրավմամբ: 

Սահմանափակ և դարձելի իշեմիկ փոփոխությունների դեպքում  

հնարավոր է նյարդային համակարգի վերականգնում: Դիֆուզ կամ 

գլխուղեղի ցողունում լոկալիզացված նեկրոտիկ փոփոխություները կարող 

են բերել մահվան կամ ծանր նյարդաբանական հետևանքների:  

- Ստամոքսաղիքային տրակտի արտահայտված ախտահարում դիտվում է  

մոտավորապես 10%-ի մոտ: Այդ շարքին են պատկանում ծանր հեմոռագիկ 

կոլիտը` մշտական մելենայով, ցավը, փսխումները, մասնակի աղիքային 

անանցանելիությունը, ավելի հազվադեպ դիտվում է տոքսիկ մեգակոլոն, 

ինվագինացիա, հաստ աղու պերֆորացիա կամ արտահայտված նեկրոզ, 

հաստ աղու երկրորդային ստենոզ: 

- Ենթաստամոքսային գեղձի այտուցը ուլտրաձայնային հետազոտության 

ժամանակ`զուգակցված ամիլազայի և լիպազայի մակարդակի 

բարձրացմամբ հանդիպում է մոտավորապես 10%-ի մոտ: Հազվադեպ 

զարգանում է նեկրոզացնող պանկրեատիտ: Հնարավոր է տրանզիտոր կամ 

կայուն ինսուլին-կախյալ շաքարային դիաբետի զարգացում: 



- Լյարդի ախտահարում դիտվում է 40%-ի մոտ, արտահայտվում է 

հեպատոմեգալիայով և տրանսամինազների մակարդակի բարձրացումով և 

կրում է բարորակ բնույթ: 

- Սիրտ-անոթային բարդությունները (բացառությամբ սրտային 

անբավարարության, որը զարգանում է հիպերվոլեմիայի և 

հիպերտենզիայի հետևանքով) դիտվում են հազվադեպ ( 2%) և ներառում են 

սրտամկանի իշեմիա սրտային անբավարարությամբ, առիթմիաներ, 

միոկարդիտ կամ սրտի տամպոնադա: 

Կանխագուշակում Մահացությունը, հիմնականում ԿՆՀ ախտահարմամբ 

պայմանավորված, 2000թվականներին կազմել է 1-5 %: 

Հիվանդների մեծամասնության մոտ 1-2 շաբաթվա ընթացքում վերանում են հեմոլիտիկ 

անեմիան և թրոմբոցիտոպենիան, կարգավորվում է դիուրեզը: Չնայած դրան չորս 

ամսվա ընթացքում  կատամնեստիկ հետազոտությունների տվյալները ցույց են տվել, որ 

երեխաների  մոտավորապես 10%-ը հասնում են տերմինալ ՔԵԱ /Երիկամների քրոնիկ 

հիվանդություն/: Բացի այդ երեխաների 25%-ի մոտ նկատվում են երիկամների 

մնացորդային երևույթներ. Կծիկային ֆիլտրացիայի իջեցում 70-80 ml/min/1,73m2, 

հիպերտենզիա կամ պրոտեինուրիա: Սուր փուլում երիկամների կայուն ախտահարման 

ռիսկի գործոններն են՝  հեմոդիալիզի անհրաժեշտություն 5 օրից ավել, օլիգոանուրիայի 

տևողությունը 10 օրից ավել, պոլինուկլեարների առկայություն >20.000/մմ3, ԿՆՀ-ի 

ախտահարում, ծանր ստամոքսաղիքային բարդություններ: Այս խմբի պացիենտների 

մեծամասնության մոտ 20-30 տարի հետո զարգանում է տերմինալ ՔԵԱ: 

Դ+ ՀՈՒՍ- ի վարումը 

Ախտորոշման հիմնավորման նպատակով անհապաղ պետք է կատարել 

համապատասխան լաբորատոր քննություններ: Օլիգոանուրիայի դեպքում երեխային 

պետք է հոսպիտալացնել համապատասխան բաժանմունքում` դիալիզի 

հնարավորությունով: 



Ջրա-աղային փոխանակության բալանսի կարգավորում 

Հեղուկների հաշվարկը անհրաժեշտ է դիարեայի և փսխման հետևանքով 

դեհիդրատացիայի կորեկցիայի նպատակով և, հակառակը, օլիգոանուրիայի դեպքում՝  

հիպերհիդրատացիայից խուսափելու նպատակով: Դեհիդրատացիան կարող է 

վատացնել երիկամների իշեմիկ ախտահարումը` պայմանավորված թրոմբոտիկ 

միկրոանգիոպաթիայով:  Կարևոր է քաշի և զարկերակային ճնշման հսկողությունը: 

Քաշի ավելացումը, դեմքի այտուցը, պերիֆերիկ այտուցները, հիպոնատրեմիան, 

հիպերտենզիան խոսում են հիպերհիդրատացիայի մասին: Կարելի է փորձել ներմուծել 

ֆուրոսեմիդի բարձր դեղաչափեր (2-5 մգ/ կգ), որը հաճախ անարդյունք է: 

Զարկերակային ճնշումը կարելի է կարգավորել անոթալայնիչներով, սակայն 

նախընտրությունը տրվում է դիալիզի միջոցով հեղուկի հեռացմանը: Հիպերկալեմիան 

կարգավորվում է դեղորայքով  (իոնփոխանակման սմոլներ, սալբուտամոլ), իսկ 

օլիգոանուրիայի դեպքում ` դիալիզի միջոցով: Երեխաների մոտ բիկարբոնատի միջոցով  

ացիդոզի շտկման դեպքում հեշտորեն զարգանում է հիպերվոլեմիա: 

Սնուցումը. Սնուցումը, ինչպես նաև հեղուկը և էլեկտրոլիտները գերադասելի է 

ապահովել բերանացի, անհրաժեշտության դեպքում ստամոքսի զոնդի միջոցով: 

Կալորիաների և սպիտակուցի քանակը պետք է կազմի 100%` օրվա անհրաժեշտ 

պահանջից: Պարէնտերալ սնուցման անհրաժեշտությունը առաջանում է 

շարունակական փսխումների, դիարեայի և կոլիտի նշանների դեպքում: 

Արյան փոխներարկում . Էրիթրոցիտար մասսա ներմուծում են հեմոգլոբինի < 80գ/լ 

մակարդակի դեպքում: Արյունահոսության և ինվազիվ միջամտությունների 

(կենտրոնական կամ պերիտոնեալ կաթետրի տեղադրում, որովայնային վիրաբուժական 

միջամտություններ) ցուցման բացակայության դեպքում  թրոմբոցիտար մասսայի 

ներմուծման անհրաժեշտություն չի լինում: 



Դիալիզ. Դիալիզի անհրաժեշտությունը որոշվում է առաջին հերթին օլիգուրիայի 

առկայությամբ  կամ բացակայությամբ: Դիալիզը պետք է սկսել մինչև սուր երկամային 

անբավարարության բարդությունների զարգանալը:  

Բարդությունների բուժումը. Երեխաները, որոնք ունեն նույնիսկ աննշան 

նյարդաբանական ախտանիշներ, կարիք ունեն խիստ հսկողության և հաճախակի 

հետազոտությունների, ոչ հազվադեպ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում. 

վատացումը կարող է զարգանալ միանգամից: Աղիների պերֆորացիայի/ նեկրոզի կամ 

երկրորդային ստենոզի դեպքում վիրահատական միջամտության  կազմակերպումը 

ճիշտ ժամանակին ապահովելու համար պացիենտի վարումը պետք է լինի վիրաբույժի 

մասնակցությամբ: Շաքարային դիաբետի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է 

ինսուլինոթերապիա: Կարդիոմեգալիայի և սրտային անբավարարության դեպքում 

խորհուրդ է տրվում սրտի աշխատանքի մոնիտորինգ: 

STEC-ինֆեկցման և ՀՈՒՍ զարգացման կանխարգելում 

Հարկավոր է փոքր երեխաների ծնողներին ծանոթացնել   STEC-ինֆեկցման 

կանխարգելման կանոններին. 

- խոշոր կտրտված տավարի միսն անհրաժեշտ է ջերմային մշակման ենթարկել 

մինչև կտրվածքը լինի մոխրագույն 

- մինչև երեք տարեկան երեխաները չպետք է օգտագործեն չպաստերիզացված 

սննդամթերք (կաթ, պանիր, մրգային հյութեր) 

- մինչև ուտելիքի պատրաստումը, հատկապես կտրտված տավարի մսի հետ 

աշխատելուց հետո, անհրաժեշտ է լվանալ ձեռքերը 

- երեխաները, որոնք շփվել են խոշոր եղջերավոր անասունների կամ այլ 

կենդանիների հետ, պետք է լվացվեն դրանից հետո, ինչպես նաև ուտելուց առաջ 

- աղիների պարունակությամբ մսի կոնտամինացիան  կանխարգելելու նպատակով 

անհրաժեշտ է մորթի ճիշտ վերահսկողություն 



- անտիբիոտիկներ? Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ դիարեայի 

ընթացքում անտիբիոտիկոթերապիան բարձրացնում է ՀՈՒՍ-ի զարգացման 

հավանականությունը, հնարավոր է կապված բակտերինաերի լիզիսի հետևանքով 

շիգատոքսինի ձերբազատման հետ: 

 

                         

 

                                                                                              

 

 

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                     Ա.Ա.Սարգսյան 

 

ºðºÊ²ÜºðÆ  ØÆ¼²ÚÆÜ  Ð²Ø²Î²ð¶Æ  ²Ü²îàØÆ²Î²Ü  ºì üÆ¼ÆàÈà¶Æ²Î²Ü  

²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³Ý³ïáÙÇ³.  

ØÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³½Ùí³Í ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇó, ÙÇ½³Íáñ³ÝÝ»ñÇó, ÙÇ½³å³ñÏÇó ¨ ÙÇ½áõÏÇó: 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ ½áõÛ· ûñ·³ÝÝ»ñ »Ý, ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ, áÕÝ³ß³ñÇ 

»ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ` í»ñÇÝ µ¨»éÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÏñÍù³ÛÇÝ XII áÕÇ, ÇëÏ ëïáñÇÝÁ III ·áïÏ³ÛÇÝ áÕÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ: 

²ç »ñÇÏ³ÙÁ Ï³ñáÕ ¿ 1/2 áÕáí ³í»ÉÇ ó³Íñ ÉÇÝ»É Ó³Ë »ñÇÏ³ÙÇó` Ç Ñ³ßÇí ÉÛ³ñ¹Ç ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý: 

ÜáñÙ³ÛáõÙ Ï³Ý·Ý³Í íÇ×³ÏáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ï»Õ³ß³ñÅ ¹»åÇ Ý»ñù¨ Ùáï 1/2 áÕÇ ã³÷áí: 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ áõÝ»Ý Éáµ³Ó¨ Ï³éáõóí³Íù, ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ Ñ»ïÇÝ Ù³Ï»ñ»ë, ÙÇç³ÛÇÝ ¨ ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ »½ñ, 

í»ñÇÝ ¨ ëïáñÇÝ µ¨»é ¨ å³ïí³Í »Ý ³Ùáõñ ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ Ï³åëáõÉ³Ûáí: ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ áõÝ»Ý 

¹ñáõÝù, áñï»ÕÇó »ñÇÏ³Ù ¿ ÙïÝáõÙ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÁ ¨ ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ »ñ³ÏÁ ¨ 

ÙÇ½³Íáñ³ÝÁ: Îïñí³ÍùÇ íñ³ É³í »ñ¨áõÙ »Ý »ñÇÏ³ÙÇ Ï»Õ¨³ÛÇÝ ¨ áõÕ»Õ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇç¨ 

Ï³ ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ß»ñï, áñáí ³ÝóÝáõÙ »Ý ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÁ ¨ »ñ³ÏÝ»ñÁ, ³íß³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÁ ¨ 

ÝÛ³ñ¹»ñÁ: Î»Õ¨³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 7-8 ÙÙ ¨ ³ÛÝ Ï³½Ùí³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇí 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇÏÝ»ñó: àñáß Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ Ï»Õ¨³ÛÇÝ ÝÛáõÃÁ ×³é³·³ÛÃ³Ó¨ ï»Õ³Ï³Ûí³Í 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ëÛáõÝ»ñÇ (columnae renales) ï»ëùáí ³ÝóÝáõÙ ¿ áõÕ»Õ³ÛÇÝ Ñ³ïí³Í` µ³Å³Ý»Éáí 

áõÕ»Õ³ÝÛáõÃÁ 8-12 »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ µáõñ·»ñÇ (pyramides renales), áñáÝù ÑÇÙùáí áõÕÕí³Í են ¹»åÇ Ï»Õ¨³ÛÇÝ 

Ñ³ïí³Í: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µáõñ· ³í³ñïíáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÇ ³í³½³Ý µ³óíáÕ åïÏÇÏáí, áñï»Õ µ³óíáõÙ »Ý 

Ñ³í³ù³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 13-15 ³Ýóù»ñÁ: äïÏÇÏÝ»ñÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÙÇ³íáñíáõÙ »Ý ³é³ç³óÝ»Éáí ÷áùñ 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ µ³Å³ÏÝ»ñ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ »ñÇÏ³ÙÇ ³í³½³Ý, áñÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇ½³Íáñ³ÝÇ ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨  

µ³óíáւÙ ÙÇ½³å³ñÏ:  

ºñÇÏ³ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÁ Ý»ýñáÝÝ ¿, áñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ÏÍÇÏÇó ¨ ¿åÇÃ»ÉÇ³É 

ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó: ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇÏÁ (Renal Corpuscle) Ï³½Ùí³Í ¿ Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇ ÏÍÇÏÇó ¨ Çñ»Ý 

ßñç³å³ïáÕ ¿åÇÃ»ÉÇ µ³ñ³Ï ß»ñïÇó (´ááõÙ»ÝÇ Ï³åëáõÉ³): ÎÍÇÏÁ (glomerulus) Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 

Ùáï 50 Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇ ó³Ýó, áñáÝù ëÏÇ½µ »Ý ³éÝáõÙ ÏÍÇÏ³ÛÇÝ µ»ñáÕ ½³ñÏ»ñ³ÏÇó (vas afferens) ¨ 

³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³í³ùíáõÙ »Ý ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ï³ÝáÕ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ (vas efferens): ÎÍÇÏ³ÛÇÝ Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇó 

åÉ³½Ù³ÛÇ áõÉïñ³ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ Ñ³ßíÇÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ù»½Á, áñÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÝóÝáõÙ ¿ 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ: üÇÉïñ³óÇáÝ å³ïÝ»ßÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ³ÝáÃ³ÛÇÝ ¿Ý¹áÃ»ÉÇáõÙÇó, 

Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³ëï ÏÍÇÏ³ÛÇÝ µ³½³É Ã³Õ³ÝÃÇó ¨ ´ááõÙ»ÝÛ³Ý Ï³åëáõÉ³ÛÇ ¿åÇÃ»ÉÇó` åá¹áóÇïÇó:  

äñáùëÇÙ³É áÉáñáõÝ ËáÕáí³Ï` áõÝÇ áÉáñáõÝ ÁÝÃ³óù Ï»Õ¨³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ¨ ëÏÇ½µ ³éÝ»Éáí 

´ááõÙ»ÝÛ³Ý Ï³åëáõÉ³ÛÇó ³ÛÝáõÑ»ï¨ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ áñå»ë Ð»ÝÉ»Ç Ï³ÝÃÇ í³Ûñ¿ç Ñ³ïí³Í: äñáùëÇÙ³É 

ËáÕ³í³ÏÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ çñÇ, NaCl, ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ, ³ÙÇÝáÃÃáõÝ»ñÇ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñÇ 

³ÏïÇí é»³µëáñµëÇ³ (Ñ»ïÝ»ñÍÍáõÙ): äñáùëÇÙ³É ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ »Ý, Ï³½Ùí³Í »Ý Ëáßáñ 



»é³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ µçÇçÝ»ñÇó, áñáÝù ãáõÝ»Ý Ñëï³Ï ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ »½ñ (å³ñ½ Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ ¿åÇÃ»É) ¨ áõÝ»Ý 

ÏÉáñ ÏáñÇ½: Èáõë³Ýóù³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ Ï³Ý ÙÇÏñáÃ³ñÃÇãÝ»ñ, áñáÝù ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ëá½³Ý³Ï³íáñ 

»ñÇ½:  

Ð»ÝÉ»Ç Ï³ÝÃÁ Ï³½Ùí³Í ¿`  

 Ñ³ëï í³Ûñ¿ç Ñ³ïí³ÍÇó 

 µ³ñ³Ï í³Ûñ¿ç Ñ³ïí³ÍÇó 

 µ³ñ³Ï í»ñ»É Ñ³ïí³ÍÇó 

 Ñ³ëï í»ñ»É Ñ³ïí³ÍÇó, áñÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ¹Çëï³É áÉáñáõÝ ËáÕáí³ÏÇ: 

²Ûë Ï³ÝÃÁ, Ï³Ëí³Í »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇ ¹ÇñùÇó, ÙÇçáõÏáõÙ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

íñ³: Ð³ëï Ñ³ïí³ÍÁ å³ïí³Í ¿ å³ñ½ Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ ¿åÇÃ»Éáí, ÇëÏ µ³ñ³Ï Ñ³ïí³ÍÁ` å³ñ½ 

Ã»÷áõÏ³íáñ ¿åÇÃ»Éáí: üáõÝÏóÇ³Ý Ù»½Ç Ëï³óáõÙÝ ¿ çñÇ ¨ NaCl-Ç ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ:  

¸Çëï³É áÉáñáõÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ` áõÝ»Ý áÉáñáõÝ ÁÝÃ³óù ¹»åÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñ: ä³ïí³Í »Ý  

Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ µçÇçÝ»ñáí Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñëï³Ï ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ »½ñ»ñáí: üáõÝÏóÇ³Ý` Ý³ïñÇáõÙÇ 

é»³µëáñµóÇ³Ý ¿:  

Ð³í³ù³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñ` ·ïÝíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇçáõÏáõÙ ¨ ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñáí 

ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý Ý³¨ Ï»Õ¨áõÙ: ä³ïí³Í »Ý å³ñ½ Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ µçÇçÝ»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý ß³ï Ñëï³Ï 

ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ å³ï»ñ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý çñÇ é»³µëáñµóÇ³Ý ¿: ²Ûëï»Õ ýÇÉïñí³Í Ñ»ÕáõÏÁ í»ñ³ÍíáõÙ 

¿ í»ñçÝ³Ï³Ý Ù»½Ç` Ï³ñ¨áñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ïÝ»ñÍÍÙ³Ý ¨ Ñ»é³óÙ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ áñáß ÝÛáõÃ»ñÇ ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ 

Ñ³ßíÇÝ:  

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÇÏ³Ù áõÝÇ 850,000 - 1,200,000 Ý»ýñáÝÝ»ñ: Ð³ëáõÝ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ Ùáï »ñÏáõ 

»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ù³ßÁ ÙÇ³ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ ~ 23 ·  (Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇÝÁ`~ 300 ·): ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ Ùáï³íáñ 

ã³÷ë»ñÁ Áëï ï³ñÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨` ³ÕÛáõë³ÏÇ ï»ëùáí: 

î³ñÇù ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ (ëÙ) É³ÛÝáõÃÛáõÝ (ëÙ) 

Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñ  4.2 2.2 

5 ³Ùë³Ï³Ý  5.5 3.1 

1 ï³ñ»Ï³Ý 7 3.7 

5 ï³ñ»Ï³Ý 7.9 4.3 

11 ï³ñ»Ï³Ý 9.8 5.15 

15 ï³ñ»Ï³Ý 10.7 5.3 

 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ. 

Ü»ýñá·»Ý»½Á ëÏëíáõÙ ¿ Ùáï³íáñ³å»ë ÑÕÇáõÃÛ³Ý 5-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ, 9-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý 

³é³çÇÝ ÏÍÇÏÝ»ñÁ, ÇëÏ 34-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ Ý»ýñá·»Ý»½Á ³í³ñïíáõÙ ¿: ØÇ½³å³ñÏÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 



³ñ¹»Ý ÇëÏ Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 9-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ: ØÇÝã¨ ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý 

³í³ñïÁ ÁÝÏ»ñùÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ¹»ñÁ: ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ å³ñ»ÝùÇÙ³Ý ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ë»·Ù»Ýï³ր 

áïÇÏÝ»ñÇó Ï³Ý Ý»ýñáïáÙÝ»ñÇó, ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÁ ¨ ³ñÛáõÝ³ï³ñ ³ÝáÃÝ»ñÁ` Ù»½»ÝËÇÙ³ÛÇó, 

ÇëÏ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ µ³Å³ÏÝ»ñÇ ¨ ¹ñáõÝùÇ ÷á÷áË³Ï³Ý ¿åÇÃ»ÉÇáõÙÁ áõÝ»Ý ¿Ïïá¹»ñÙ³É Í³·áõÙ: ÌÝí»Éáõó 

Ñ»ïá Ýáñ Ý»ýñáÝÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý»ýñáÝÝ»ñÇ ÏáñáõëïÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ÛÉ¨ë 

í»ñ³Ï³Ý·Ý»É:  

ºñÇÏ³ÙÁ áõÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 3 ÷áõÉ`  

 åñáÝ»ýñá½` ³é³ç³ÝáÙ ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ 8-10 ½áõÛ· ë»·Ù»Ýï³ր áïÇÏÝ»ñÇó, ³é³Ýó ÏÍÇÏÝ»ñÇ 

÷áõÉÝ ¿, ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ý/³ ½³ñ·³óÙ³Ý 3-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ ¨ Ñ»ï ½³ñ·³ÝáõÙ 5-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ: äñáÝ»ýñá½Á 

ãáõÝÇ áñ¨¿ ýáõÝÏóÇ³, µ³Ûó åñáÝ»ýñÇÏ Íáñ³ÝÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ Ù»½áÝ»ýñÇÏ Íáñ³ÝÇ, áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 

í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ ÍÇÉÇ (ureteric bud): 

 Ù»½áÝ»ýñá½` Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇ ·ÉË³íáñ ³ñï³½³ï³Ï³Ý 

ûñ·³ÝÁ: Æ Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ý/³ ½³ñ·³óÙ³Ý 3-4-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ, Ù³ùëÇÙ³É ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ëÝ»Éáí 2 

³Ùë³Ï³ÝáõÙ ¨ Ñ»ï ½³ñ·³ÝáõÙ 12-20-ñ¹ ß³µ³ÃáõÙ: ¼³ñ·³ÝáõÙ ¿ åñáÝ»ýñá½Çó Ï³áõ¹³É Ñ³ïí³ÍáõÙ: 

²é³ç³ÝáõÙ ¿ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý 25 Ý»ýñáïáÙÝ»ñÇó, áñáÝù í»ñ³ÍíáõÙ »Ý Ù»½áÝ»ýñá½Ç ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ` 

Ù»ï³Ý»ýñÇ¹Ç³Ý»ñÇ: ÎáõÛñ Í³Ûñáí Ýñ³Ýù ßñç³å³ïáõÙ »Ý Ù³½³ÝáÃ³ÛÇÝ ÏÍÇÏÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³óÝáõÙ 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ: ØÛáõë Í³Ûñáí Ýñ³Ýù ³×áõÙ »Ý åñáÝ»ýñá½Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

³é³ç³ó³Í Íáñ³ÝÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¨ ÷áËÏ³å³ÏóíáõÙ Ýñ³ Ñ»ï: êÏ½µáõÙ åñáÝ»ýñá½Á ¨ Ù»ï³Ý»ýñá½Á 

áւ·Ý»ÝáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Íáñ³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ åñáÝ»ýñá½Ç Íáñ³ÝÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ, áñáÝóÇó 

Ù»ÏÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ åñáÝ»ýñá½ÇÝ ¨ ÏáãíáõÙ ¿ å³ñ³Ù»½áÝ»ýñ³É Ï³Ù ØÛáõÉ»ñÛ³Ý, ÇëÏ ÙÛáõëÁ 

í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ Ù»ï³Ý»ýñá½ÇÝ ¨ ÏáãíáõÙ ¿ Ù»½áÝ»ýñ³É Ï³Ù ìáÉýÛ³Ý Íáñ³Ý: Ü/³ ½³ñ·³óÙ³Ý 6-ñ¹ 

ß³µ³ÃáõÙ ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ ÍÇÉÁ ¨ Ù»Ã³Ý»ýñÇÏ Ù»½»ÝËÇÙ³É ÍÇÉÁ  (metanephric mesenchymal blastema) 

³ÛÝ »ñÏáõ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÝ »Ý, áñáÝù ËÃ³ÝáõÙ ¨ ³ç³ÏóáõÙ »Ý Ù»Ã³Ý»ýñá½Ç ³é³ç³óÙ³ÝÁ:  

 Ù»Ã³Ý»ýñá½ Ï³Ù í»ñçÝ³Ï³Ý »ñÇÏ³Ù, ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ ÍÇÉÇ ³ñ³ÝùáõÙ ¨ 

Ù»½»ÝËÇÙ³ÛÇ ßáõñçÁ: Ø»Ã³Ý»ýñÇÏ ÍÇÉÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ·áñÍáÕ Ý»ýñáÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ` ÏÍÇÏÁ 

¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ: äñáó»ëÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇ½³Íáñ³Ý³ÛÇÝ ÍÇÉÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ, ÏÍÇÏÝ»ñÇ ¨ 

³ÝáÃÝ»ñÇ ·áÛ³óáõÙ: 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ í»ñçÝ³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ÏáÝùÇ ËáéáãáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý ·áïÏ³ÛÇÝ 

Ñ³ïí³Í ¨ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ Ñ»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 

Ýñ³Ýó éáï³óÇ³Ý ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáõÙ Ýñ³Ýù áõÝ»ÝáõÙ »Ý Éáµ³Ó¨ ï»ëù` ³ñï³÷ùí³Í Ù³Ï»ñ»ëáí 

ï»Õ³Ï³Ûí»Éáí ÏáÕÙÝ³ÛÝáñ»Ý: ØÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý µ»ñ»É ï³ñµ»ñ 

ï»ë³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ïÝ»ñÇ` »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ÏÇëï³Ý»ñ, »ñÇÏ³ÙÇ ³·»Ý»½Ç³ Ï³Ù ³åÉ³½Ç³, 

ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ, S-³Ó¨, L-³Ó¨, å³Ûï³Ó¨ »ñÇÏ³ÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:  

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù Ï³ñ¨áñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñ`  

1. ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ 

2. çñ³-³Õ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ 

3. ÃÃí³ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ 

4. ¿Ý¹áÏñÇÝ ýáõÝÏóÇ³ Ç Ñ³ßÇí Ï³ñ¨áñ ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ¨ íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý` 



 é»ÝÇÝ, áñÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ é»ÝÇÝ-

³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ-³É¹áëï»ñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí 

 ¿ñÇÃñáåá»ïÇÝ, áñÁ ËÃ³ÝáõÙ ¿ ¿ñÇÃñáåá»½Á 

 íÇï³ÙÇÝ D3, áñÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ca-P ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï. 

Üáñ³ÍÝÇ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ù³ßÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 11-12 · (Ù»Í³Ñ³ë³ÏÇ »ñÇÏ³ÙÇ ù³ßÇ 1/10-Á):  ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ 

áõÝ»Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í µÉÃ³íáñ Ù³Ï»ñ»ë, ÏÛ³ÝùÇ 2-ñ¹ ï³ñí³ ³í³ñïÇÝ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ 

Ñ³ñÃíáõÙ ¿: Üáñ³ÍÝÇ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇÝ µÝáñáß ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³ÝÑ³ëáõÃÛáõÝÁ: ºñÇÏ³ÙÝ»ñÁ 

áõÝ»Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ Ù»Í ã³÷ë, ³í»ÉÇ ó³Íñ ¹Çñù ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ 2 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, 

ÙÇ³ÛÝ 5 ï³ñ»Ï³Ý ¨ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ÝÙ³ÝíáõÙ 

Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇÝ: àõÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ßÝã³éáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³í³½³ÝÁ ½³ñ·³ó³Í ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, µ³Ûó ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ¨ ¿É³ëïÇÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ ¹»é 

í»ñçÝ³Ï³Ý Ó¨³íáñí³Í ã»Ý:  ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ Ï»Õ¨³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ µ³ñ³Ï ¿  ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ áõÕ»Õ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ 

1/4 - 1/5 Ù³ëÁ, ÇëÏ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï  Ï³½ÙáõÙ ¿ áõÕ»Õ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ 1/2-2/3-Á ¨ ÉñÇí ½³ñ·³ó³Í ã¿: 

ØÇÝã¨  2 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÁ Ý»ýñáÝÝ»ñÁ í»ñçÝ³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³íáñí³Í ã»Ý, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ÏÍÇÏÝ»ñÇ 

Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷áùñ ã³÷Ç Ñ»ï¨³Ýùáí ýÇÉïñ³óÇáÝ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÷áùñ ¿: ´ááõÙ»ÝÛ³Ý å³ïÇ×Ç íÇëó»ñ³É 

Ã³Õ³ÝÃÁ å³ïí³Í ¿ Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ ¿åÇÃ»Éáí, ÇÝãÁ ÝáõÛÝå»ë µ³ñ¹³óÝáõÙ ¿ ýÇÉïñ³óÇ³Ý: 2-Çó 4 

ï³ñ»Ï³ÝáõÙ Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ ¿åÇÃ»É ÙÝáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÇ ÙÇ³ÛÝ ÷áùñ Ñ³ïí³ÍáõÙ, Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ³ÛÝ 

÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ï³÷³Ï ¿åÇÃ»Éáí: Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, 

Ð»ÝÉ»Ç Ï³ÝÃÁ ³í»ÉÇ Ï³ñ× »Ý ¨ Éáõë³ÝóùÁ Ý»Õ, áõëïÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ù»½Ç é»³µëáñµóÇ³Ý ÝáõÛÝå»ë 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿: ÎÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÁ ÇÝï»ÝëÇí ³×áõÙ »Ý ¨ Ýñ³Ýó ½³Ý·í³ÍÁ 

³í»É³ÝáõÙ ¿ Ùáï 3 ³Ý·³Ù:  

 ØÇ½³å³ñÏÁ  áõÝÇ  ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñï ¨ ¿É³ëïÇÏ ÑÛáõëí³Íù, ë³Ï³ÛÝ áõÝÇ É³í 

½³ñ·³ó³Í ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃ ¨ É³í ³ÝáÃ³íáñáõÙ: ØÇ½³å³ñÏÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ÷áùñ ¿, áõÝÇ ³í»ÉÇ 

µ³ñÓñ ¹Çñù, ù³Ý ó³ÛÉ³ÛÇÝ ëÇÙýÇ½Á, áñÇ ßÝáñÑÇí ÙÇ½³å³ñÏÇ ßáß³÷áõÙÁ ¨ åáõÝÏóÇ³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

Ùáï ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿: Üáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ÙÇ½³å³ñÏÇ Í³í³ÉÁ Ùáï 50 ÙÉ ¿, 1 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 200 ÙÉ, 

ÇëÏ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï Ï³½ÙáõÙ ¿ 400 ÙÉ: Ø»½Ç ûñ³Ï³Ý  Í³í³ÉÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßí³ñÏ»É Áëï Ñ»ï¨Û³É 

µ³Ý³Ó¨Ç` 1500 ÙÉ  S / 1.73 m
2
 Ï³Ù  100 (n+5): Üáñ³ÍÝÇ Ùáï ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ ûñí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20-25, ÇëÏ ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝÁ` 15: ØÇ½áõÏÁ ³í»ÉÇ Ï³ñ× ¿, áõÝÇ 

³í»ÉÇ Ù»Í ïñ³Ù³·ÇÍ, áõÝÇ ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ¿É³ëïÇÏ Ã»É»ñ ¨ ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³Íù: ØÇ½áõÏÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ ï³ñµ»ñ ¿` ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ùáï ³ÛÝ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ¿ ¨ Ï³ñ× (1 – 2 ëÙ), ïÕ³Ý»ñÇ Ùáï »ñÏ³ñ (5 - 6 

ëÙ) ¨ µ³ñ³Ï: ²Ûë ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ³ÕçÇÏÝ»ñÁ áõÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ é»ïñá·ñ³¹ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ: ØÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 

÷áËÏ³å³Ïóí³Í ¿ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï, ÇÝãÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ 

ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÝï³ÙÇÝ³óÇ³ÛÇÝ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³Ýñ¿Ý»ñáí:  

Î³Ëí³Í ï³ñÇùÇó Ï³ Ù»½Ç µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ûëÙáÉÛ³ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ` Ù»½Ç 

ûëÙáÉÛ³ñáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï: ÎÛ³ÝùÇ 3-4-ñ¹ ûñÁ ÙÇ½³ÃÃíÇ ù³Ý³ÏÁ í»ñçÝ³Ï³Ý 



Ù»½áõÙ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÇÏ³ÙÇ ÇÝý³ñÏïáí: ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï »ñÇÏ³ÙÝ»ñÁ 

áõÝ³Ï ã»Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ çñÇ áÕç ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ: Îñ»³ïÇÝÇÝÇ ÏÉÇñ»ÝëÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áÕç ÏÍÇÏ³ÛÇÝ 

ýÇÉïñ³óÇ³Ý Çñ»Ýó Ùáï ³í»ÉÇ ó³Íñ »Ý: ¶ÉÛáõÏá½³ÛÇ é»³µëáñµóÇ³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿, Ñ»ï¨³µ³ñ 

·ÉÛáõÏá½áõñÇ³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: Ü³ïñÇáõÙÇ é»³µëáñµóÇ³Ý 

³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ ¿ Ñ»ÕáõÏÇ Ïáõï³ÏáõÙ: 

ÂÃí³ÛÇÝ é³¹ÇÏ³ÉÝ»ñÇ ¿ùëÏñ»óÇ³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿, Ñ»ï¨³µ³ñ Ýñ³Ýó áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ 

ÃÃí³-ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿: ²ÙáÝÇ³ÏÇ ¿ùëÏñ»óÇ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñáß 

ÝÛáõÃ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï å»ÝÇóÇÉÇÝÇ, å³ñ³³ÙÇÝáÑÇåáõñ³ÃÃíÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿:  

ØÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ. 

²Ù³ÝÙ»½` Ï³ñ¨áñ ¿ å³ñ½³µ³Ý»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ. 

 ì»ñçÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³Ëáñ¹áÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ (ïáÝ½ÇÉÇï, ùáõÃ»ß, ëáõñ ßÝã³é³Ï³Ý 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, ³É»ñ·Ç³Ý»ñÁ, å³ïí³ëïáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): 

 ØÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÉëáÕáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ (²ÉåáñïÇ 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß), ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ÛÇ, ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ïÝ»ñÇ 

ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³Ý³ÙÝ»½Á 

 ÐÕÇáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` Ñ»ëïá½Ý»ñ, ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ (ËÉ³ÙÇ¹Çá½, ÙÇÏáåÉ³½Ù³, 

óÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõë ¨ ³ÛÉÝ) 

 ÐÝ³ñ³íáñ Ý»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ` ßßáí Ï»ñ³ÏñáõÙ, ¹»Õáñ³Ûù, ÃáõÝ³íáñáõÙÝ»ñ Ï³Ù 

³ÛÉ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ·³Ý·³ïÝ»ñÝ »Ý`  

 ó³íáï ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ` ¹Ç½áõñÇ³` Ñ³×³Ë³ÏÇ ¨ ó³íáï ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ, ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý 

³ÝÑ³å³Õ å³Ñ³Ýç  

 ó³í ·áïÏ³ï»ÕáõÙ ¨/Ï³Ù ó³í áñáí³ÛÝáõÙ 

 ·ÉË³ó³í»ñ 

 Ù»½Ç ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ  

 Ù»½Ç ù³Ý³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 

o åáÉÇáõñÇ³ (> 2000 ÙÉ) 

o ûÉÇ·áõñÇ³ (Ù»½Ç ù³Ý³ÏÁ < 0.5 ÙÉ/Ï·/Å³ÙáõÙ Ï³Ù < 500 ÙÉ/1.73 Ù
2
) 

o ³ÝáõñÇ³ 

 ï³ñµ»ñ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÛïáõóÝ»ñ` ³ÝÝß³Ý, Ã»Ã¨³ÏÇ ³ÛïáõóÝ»ñ Ïáå»ñÇ ßñç³ÝáõÙ 

Ï³Ù ëïáñÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇÝ, ï³ñ³ÍáõÝ ³ÛïáõóÝ»ñ, ³Ý³ë³ñÏ³ 

 Í³ñ³íÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ 

¼ÝÝáõÙ. 

 Ù³ßÏÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ`  

1. ·áõÝ³ï` Ý»ýñÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, å»ñÇý»ñÇÏ ³ÝáÃÝ»ñÇ ëå³½Ù, ³ÛïáõóÝ»ñ, ³Ý»ÙÇ³ 



2. ·áõÝ³ï ÙáËñ³·áõÛÝ »ñ³Ý·áí` åÇ»ÉáÝ»ýñÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

3. Ù³ßÏÇ ãáñáõÃÛáõÝ ¨ Ã»÷áïáõÙ` ùñáÝÇÏ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

 ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

 ¹Ç½¿ÙµñÇá·»Ý»½Ç Ýß³ÝÝ»ñ 

 áëÏñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ 

 ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý ã³÷áõÙ 

 ³ÛïáõóÝ»ñ` ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛáõÝÁ (³ÝÝß³Ý/ï³ñ³ÍáõÝ), ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ (¹»ÙùÇÝ, 

í»ñçáõÛÃÝ»ñÇÝ, áñáí³ÛÝÇ ËáéáãáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) 

 áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ßáß³÷áõÙ. ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÝÇÑ³ñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ßáß³÷íáõÙ ¿ ³ç »ñÇÏ³ÙÁ: ºÃ» »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ßáß³÷áõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

¹³éÝáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³ »ñÇÏ³ÙÇ ã³÷Ç Ù»Í³óáõÙ (áõéáõóù, 

ÑÇ¹ñáÝ»ýñá½, åáÉÇÏÇëïá½ ¨ ³ÛÉÝ) Ï³Ù ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ: ¸ñ³Ï³Ý ä³ëï»ñÝ³óÏáõ ³Ëï³ÝÇßÁ 

(ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³Ù »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ó³íÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ) ÉÇÝáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí µáñµáù³ÛÇÝ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ÉëáõÙ. Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ·áïÏ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, ëïáñÇÝ ÏáÕÇ ¨ áÕÝ³ß³ñÇ ÙÇç¨ 

³é³ç³ó³Í ³ÝÏÛáõÝáõÙ:  

È³µáñ³ïáñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

Ø»½Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù»½Ç ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ 

(Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ, ·áõÛÝÁ, ÑáïÁ, ËïáõÃÛáõÝÁ), Ù»½Ç ½ÝÝáõÙÁ Ù³Ýñ³¹Çï³Ïáí (É»ÛÏáóÇïÝ»ñ, 

¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñ, ¿åÇÃ»ÉÇ³É µçÇçÝ»ñ, ·É³Ý³ÏÝ»ñ, ³Õ»ñ) ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ù»½Ç 

µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ: ÜáñÙ³ÛáõÙ Ù»½Á Ã³÷³ÝóÇÏ ¿: äÕïáñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝí»É ³Õ»ñÇ, 

µçÇçÝ»ñÇ, ÉáñÓÇ µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ: ÜáñÙ³ÛáõÙ Ù»½Ç ·áõÛÝÁ Ñ³ñ¹³·áõÛÝ ¿ Ï³Ù ¹»ÕÝ³íáõÝ: 

Ø»½Ç ·áõÛÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É ï³ñµ»ñ å³ï×³éÝ»ñÇó ¨ áõÝ»Ý³É Ñ»ï¨Û³É »ñ³Ý·Ý»ñÁ. 

¶áõÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ å³ï×³é 

µ³ó Ï³Ù ÙÇçÇÝ ¹»ÕÇÝ ÝáñÙ³ 

³Ý·áõÛÝ Ýáëñ Ù»½ 

ß³ï Ùáõ· ¹»ÕÇÝ ß³ï ËÇï Ù»½, µÇÉÇéáõµÇÝáõñÇ³ 

Ï³ñÙÇñÇó ÙÇÝã¨ ¹³ñãÝ³·áõÛÝ »ñ³Ý·áí Ï³ñÙÇñ Ñ»Ù³ïáõñÇ³, Ñ»Ùá·ÉáµÇÝáõñÇ³, ÙÇá·ÉáµÇÝáõñÇ³ 
³ÙÇ¹áåÇñÇÝÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ×³ÏÁÝ¹»ÕÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ 

Ï³ñÙñ³íáõÝ ¹³ñãÝ³·áõÛÝÇó ÙÇÝã¨ ¹³ñãÝ³·áõÛÝ ÙÇá·ÉáµÇÝáõñÇ³, Ñ»Ùá·ÉáµÇÝáõñÇ³, Ù»ÃÑ»Ùá·ÉáµÇÝ 



Ï³Ý³ã³íáõÝ »ñ³Ý· µÇÉÇéáõµÇÝáõñÇ³ 

 

ÐáïÁ ÷á÷áË³Ï³Ý ¿ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ó»ïáÝÇ Ñáï` diabetes mellitus-Ç Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù ³ó»ïáÝ»ÙÇÏ 

÷ëËáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ï»ïáÝáõñÇ³ÛÇ Ñ³ßíÇÝ ¨ ÙÏ³Ý Ñáï` ý»ÝÇÉÏ»ïáÝáõñÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

Ø»½Ç ËïáõÃÛáõÝÁ (ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé) Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ Ñ»ï: úñ³Ï³Ý Ù»½áõÙ Ù»½Ç 

Ù³ùëÇÙ³É ¨ ÙÇÝÇÙ³É ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÝáñÙ³ÛáõÙ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 8-10: ºÃ» Ù»½Ç 

ËïáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ åÉ³½Ù³ÛÇ ËïáõÃÛ³ÝÁ` 1010 - 1012, ¹³ ÏáãíáõÙ ¿ Ç½áëï»ÝáõñÇ³, ¹ñ³ÝÇó ó³Íñ 

ËïáõÃÛáõÝÁ` ÑÇåáëï»ÝáõñÇ³ (»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ùñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, diabetes insipidus Å³Ù³Ý³Ï):  

ï³ñÇù 
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé 

1-12 ³Ùë³Ï³Ý 1016 

1-1.5 ï³ñ»Ï³Ý 1018-1023 

1.5-11 ï³ñ»Ï³Ý 1026 

12-15 ï³ñ»Ï³Ý > 1030 

 

Ø»½áõÙ ëåÇï³ÏáõóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ÛÇ í»ñÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý` Ù»½Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùÝÝáõÃÛ³Ùµ` 

0.033 ·/É, Ù»½Ç ûñ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ùµ` 0.03 - 0.150 ·/ûñ: äñáï»ÇÝáõñÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ñ»ï¨³Ýù` 

 ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý` µáñµáù³ÛÇÝ Ï³Ù áã µáñµáù³ÛÇÝ ·ÉáÙ»ñáõÉáå³ÃÇ³Ý»ñ 

 µçç³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý, »ñµ ³éÏ³ ¿ ¿ñÇÃñáóÇïáõñÇ³, É»ÛÏáóÇïáõñÇ³ 

 ËáÕáí³Ï³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý` ùñáÝÇÏ åÇ»ÉáÝ»ýñÇï, ÇÝï»ñëïÇóÇ³É Ý»ýñÇï, Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñáí 

ÃáõÝ³íáñáõÙ: 

äñáï»ÇÝáõñÇ³ÛÇ ³ëïÇ×³ÝÁ` 

 Ã»Ã¨ ` < 1 ·/ûñ 

 ÙÇçÇÝ – 1 -3 ·/ûñ 

 Ý»ýñáïÇÏ ³ëïÇ×³ÝÇ åñáï»ÇÝáõñÇ³ 

¶ÉÛáõÏá½³Ý ÝáñÙ³ÛáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ù»½áõÙ, µ³Ûó Ýñ³ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ Ù»½áõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ý»ñÙ»ÝïÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý (ûñÇÝ³Ï` ¹Çë³Ë³ñÇ¹³½³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ), ïáõµáõÉáå³ÃÇ³Ý»ñÇ, diabetes 

mellitus-Ç Å³Ù³Ý³Ï: 

• Ø»½Ç Ýëïí³ÍùÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ` Ñ»ï³½áïíáõÙ ¿ Áëï Ñ»ï¨Û³É Ï»ï»ñÇ. 



• µçÇçÝ»ñ` Ù»½Ç Ýëïí³ÍùáõÙ Ï³Ý 2 ï»ë³ÏÇ µçÇçÝ»ñ` ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý µçÇçÝ»ñ ¨ ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ 

Í³·Ù³Ý µçÇçÝ»ñ: ²ñÛáõÝ³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý µçÇçÝ»ñÝ »Ý` ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñ, É»ÛÏáóÇïÝ»ñ ¨ Ù³Ïñáý³·»ñ: 

¾åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñÝ »Ý` »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ µçÇçÝ»ñ, ÷á÷áË³Ï³Ý  µçÇçÝ»ñ ¨ Ã»÷áõÏ³íáñ 

µçÇçÝ»ñ:  

 È»ÛÏáóÇïÝ»ñ. È»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ¿ùëÏñ»óÇ³Ý Ñ³×³Ë ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï ãó»ÝïñÇýáõ·³Í Ù»½áõÙ 

É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ: äÇáõñÇ³ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ïÕ³Ý»ñÇ Ùáï >3 É»ÛÏáóÇï/ï»ë³¹³ßïáõÙ (>10 

É»ÛÏáóÇï/ÙÏÉ), ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ùáï >15 É»ÛÏáóÇï/ï»ë³¹³ßïáõÙ (>50 É»ÛÏáóÇï/ÙÏÉ):  È»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ Ù»Í 

ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»½áõÙ ÏáãíáõÙ ¿ åÇáõñÇ³, ³ÛÝ µÝáñáß ¿ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇÝ` åÇ»ÉáÝ»ýñÇïÇÝ ¨ 

óÇëïÇïÇÝ:  

 ¾ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» ÙÇßï Ï³åí³Í ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÇ 

Ñ»ï, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Í³Ýñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇó Ñ»ïá ³é³ç³ó³Í ³ÝóáÕÇÏ ¿ñÇÃñáóÇïáõñÇ³ÛÇ: 

Ð»Ù³ïáõñÇ³Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏÇ ÏáñáõëïÝ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³Í ï³ñÇù³ÛÇÝ 

ÝáñÙ³ÛÇ Ñ»ï: Î³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É ·ÉáÙ»ñáÉáå³ÃÇ³Ý»ñÇ, Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ³Ý»ÙÇ³Ý»ñÇ, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 

³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý, »ñÇÏ³ÙÇ ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ¨ ³ÛÉÝÇ Å³Ù³Ý³Ï: Ð»Ù³ïáõñÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 

Ù³ÏñáëÏáåÇÏ ¨ ÙÇÏñáëÏáåÇÏ, ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÁ Ù»½áõÙ` ÷á÷áËí³Í Ï³Ù ³Ý÷á÷áË, ÇÝãÁ áõÝÇ Ï³ñ¨áñ 

³ËïáñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 

Ø»½Ç µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ` µ³Ïï»ñáõñÇ³ÛÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ù»½Ç í»ñóÙ³Ý 

»Õ³Ý³ÏÇó, ³é³í»É Ñ³×³Ë Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇçÇÝ ßÇÃÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ: 

 Ù»½Ç í»ñóÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³ µ³Ïï»ñáõñÇ³ÛÇ ³ëïÇ×³Ý` 
 

·³ÕáõÃ-³é³ç³óÝáÕ ÙÇ³íáñ 
(¶²Ø)/ÙÉ 

Ñ³ïáõÏ ÝßáõÙÝ»ñ 

1. §ØÇçÇÝ ßÇÃÇ¦ Ù»½Ç ùÝÝáõÃÛáõÝ >10
4 
¶²Ø/ÙÉ ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

2. ÎåãáÕ ÙÇ½³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝÇãÝ»ñ >10
5 
¶²Ø/ÙÉ ú·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÷áùñ ï³ñÇùÇ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï, Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 
ÏñÏÝ³ÏÇ: Î»ÕÍ ¹ñ³Ï³Ý 
å³ï³ëË³ÝÁ ` 10%: 

3. ØÇ½³å³ñÏÇ Ï³Ã»Ã»ñÇ½³óÇ³ >10
4 
¶²Ø/ÙÉ ÙÇ³Ýí³· ùÝÝáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ¿ 

4. ì»ñó³ÛÉù³ÛÇÝ ³ëåÇñ³óÇ³ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³× 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý 

 

 

Ø»Ï ï»ë³ÏÇó ³í»ÉÇ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ³×Á (ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ¨ ·áõÛÝÇ ·³ÕáõÃÝ»ñÇ 

³×) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ýß³Ý: 

ÎÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ áñáßáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ ÏÉÇñ»ÝëÇ áñáßÙ³Ý íñ³: ÜáñÙ³ÛáõÙ ³ÛÝ 

Ï³½ÙáõÙ ¿ 100-120 ÙÉ/ñáå»: ø³ÝÇ áñ Ù»½Ç Ñ³í³ùáõÙÁ ³ÙµáÕç ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ ¿, 

Ñ³ïÏ³å»ë ÷áùñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï (áã µáÉáñ ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ »Ý Ñ³í³ùíáõÙ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 



ëï³óíáõÙ »Ý ëË³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñ), ³é³ç³ñÏí³Í »Ý ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ áñáßÙ³Ý ï³ñµ»ñ 

Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ µ³Ý³Ó¨»ñ, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³ÍÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨.  

Ø³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ µ³Ý³Ó¨Ý ¿`  

Þí³ñóÇ µ³Ý³Ó¨` 1 ß³µ³Ã³Ï³ÝÇó ÙÇÝã¨  18 ï³ñ»Ï³Ý ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 

CrCl (ÙÉ/ñáå»/1.73Ù
2
)=  [Ñ³ë³Ï (ëÙ) x k] / Scr 

Scr –Á` ßÇ×áõÏ³ÛÇÝ Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï ¿, ÇëÏ k-Ý ·áñÍ³ÏÇó ¿ ¨ Ï³Ëí³Í ï³ñÇùÇó áõÝÇ ï³ñµ»ñ 

óáõó³ÝÇßÝ»ñ. 

1- Çó 52 ß³í³Ã³Ï³Ý Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñ` 0.45  

1- Çó 13 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ`         0.55  

13- Çó18 ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÇÏÝ»ñ`         0.55  

13- Çó18 ï³ñ»Ï³Ý ïÕ³Ý»ñ`            0.7  

Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï ÏÇñ³éíáÕ µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý` 

1. Cockcroft and Gault- Ç µ³Ý³Ó¨.  

CCr={((140-ï³ñÇù) x ù³ß)/(72 x SCr)}  

Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ ëï³ó³Í ÃÇíÁ µ³½Ù³å³ïÏíáõÙ ¿  0.85 -áí 

2. MDRD-Ç µ³Ý³Ó¨` 

GFR = 175 x (ëï³Ý¹³ñï³óí³Í SCr)
-1.154

 x (ï³ñÇù)
-0.203

 x (0.742 »Ã» ÏÇÝ ¿) x (1.210 »Ã» ë¨³ÙáñÃ ¿) 

 

ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ. 

 ³ÝÑ³ë 

»ñ»Ë³Ý»ñ 

Ñ³ëáõÝ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñ 

        0-3 ûñ 0-3 ûñ 
2 ß³µ³Ã 

8 ß³µ³Ã 1 

ï³ñ»Ï³Ý 

 
 

Ø»½Ç ûñ³Ï³Ý 
Í³í³É 

 

ÙÉ/Ï·/ûñ 15-75      20-75 25-120    8-130    40-100 

ÁÝ¹áõÝ³Í Ñ»ÕáõÏÇ 

ù³Ý³ÏÇó  % 40-80      40-80     50-70   45-65    40-100 

Ø»½Ç Ù³ùëÇÙ³É ûëÙ³ÉÛ³ñáõÃÛáõÝ 

(mosm/Ï· H2O) 
400-500  

   600-
800  

  800-900  
1000-
1200  

1200-1400  

²ñÛ³Ý Ïñ»³ïÇÝÇÝ 20-110       26-88    19-67    23-66  

ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñ³óÇ³ (ÙÉ/ñ/1.73 Ù
2
) 10-15       15-20      35-45   75-80    90-110  

 

¶áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ. 



1. àõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ. áñáßáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ¹ÇñùÁ, ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ã³÷»ñÁ, 

ÙáñýáÉá·Ç³Ý, ¨ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ »Ý` 

 ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñ` »ñÇÏ³ÙÇ ³·»Ý»½Ç³, ÑÇåáåÉ³½Ç³, ¿ÏïáåÇ³, 

åáÉÇÏÇëïá½ 

 ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç É³ÛÝ³óáõÙÝ»ñ 

 ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ù³ñ»ñ 

 ÙÇ½³ÛÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñÇ áõéáõóùÝ»ñ 

2. ØÇÏóÇáÝ óÇëïááõñ»Ãñá·ñ³ýÇ³` ³ËïáñáßáõÙ ¿ ÙÇ½³å³ñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÙÇ½áõÏÇ Ñ»ï 

Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ (ïÕ³Ý»ñÇ Ùáï Ñ»ïÇÝ ÙÇ½áõÏÇ Ï³÷Ûáõñ), ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ»ïÑáëùÇ 

³ËïáñáßÙ³Ý áëÏ» ëï³Ý¹³ñï: 

3. ¾ùëÏñ»ïáñ áõñá·ñ³ýÇ³Ý ¹³ é»Ýï·»ÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ù»Ãá¹ ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ 

û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ÏáÝïñ³ëï ÝÛáõÃ, ³ÛÝ û·ÝáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, Ýñ³Ýó 

ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, µ³Å³Ï-³í³½³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç É³ÛÝ³óáõÙÝ»ñÁ, ÙÇ½³Íáñ³ÝÝ»ñÇ ¨ 

ÙÇ½³å³ñÏÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ýáõÝÏóÇ³Ý, ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³½³ï³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý: 

4. òÇëïáëÏáåÇ³` ÙÇ½³å³ñÏÇ ¨ ÙÇ½áõÏÇ ¿Ý¹áëÏáåÇÏ Ñ»ï³½áïáõÙÝ ¿ Ñ³ïáõÏ ·áñÍÇùÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: 

5. Æ½áïáå³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë áõëáõÙÝ³ëÇñ»É »ñÇÏ³ÙÇ å³ñ»ÝùÇÙ³Ý, 

ÙÇ½³Íáñ³ÝÝ»ñÁ, ÙÇ½³å³ñÏÁ, ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³½³ï³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý: 

6. ²Ý·Çá·ñ³ýÇ³, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÇ ¹áååÉ»ñ ùÝÝáõÃÛáõÝ` »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý 

³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

7. Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ß»ñï³·ñáõÙ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É ÏáÝïñ³ëï ÝÛáõÃÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ 

8. ¶»Ý»ïÇÏ ùÝÝáõÃÛáõÝ` Å³é³Ý·³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

9. ºñÇÏ³ÙÇ µÇáåëÇ³Ý ¨ ÑÛáõëí³ÍùÇ ÑÇëïáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ û·ÝáõÙ »Ý í»ñçÝ³Ï³Ý 

³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ï³·³ µáõÅÙ³Ý ×Çßï Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ:  

òáõóáõÙÝ»ñÝ »Ý. 

ê»÷³Ï³Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` 

• Ü»ýñáïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß` ëï»ñáÇ¹Ï³ÛáõÝ Ó¨, ³ïÇåÇÏ Ýß³ÝÝ»ñ, Ï³ÉóÇÝ»áõñÇÝ-

ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñáí µáõÅáõÙÇó 2 ï³ñÇ ³Ýó: 

• ³ÝÑ³Ûï µÝáõÛÃÇ ëáõñ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

• ³ñ³· åñá·ñ»ëÇíáÕ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

• ³ÝÑ³Ûï µÝáõÛÃÇ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ùñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, »Ã» »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 5 ëÙ-

Çó å³Ï³ë ã¿ 

• 8 ß³µ³ÃÇó ³í»É ï¨³óáÕ ëáõñ Ý»ýñÇïÇÏ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßª ÏáÙåÉÇÙ»ÝïÇ ó³Íñ C3 

ýñ³ÏóÇ³Ûáí 

• Þ»ÝÉ»ÛÝ-Ð»ÝáËÇ í³ëÏáõÉÇï` µ³ñÓñ åñáï»ÇÝáõñÇ³Ûáí, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 

¨/Ï³Ù ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³Ûáí 

• ì³ëÏáõÉÇïÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³ËïÇ Ï³ëÏ³ÍÇ ¹»åùáõÙ 

• Ù³ÏñáëÏáåÇÏ Ï³Ù ÙÇÏñáëÏáåÇÏ Ñ»Ù³ïáõñÇ³, áñáÝù ½áõ·³ÏóíáõÙ »Ý åñáï»ÇÝáõñÇ³Ûáí, 

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³Ûáí ¨/Ï³Ù »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ 



÷áËå³ïí³ëï³Í »ñÇÏ³ÙÇ ¹»åùáõÙ. 

• ëáõñ ³ñï³í³ÝÙ³Ý Ï³ëÏ³Í 

• ÷áËå³ïí³ëï³Í »ñÇÏ³ÙÇ ùñáÝÇÏ Ý»ýñáå³ÃÇ³ÛÇ Ï³ëÏ³Í 

• ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏñÏÝáõÙ Ï³Ù Ýáñ ³é³ç³óáõÙ ÷áËå³ïí³ëï³Í »ñÇÏ³ÙáõÙ 

• åñáïáÏáÉ³ÛÇÝ µÇáåëÇ³Ý»ñ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝí³Í »Ý áñáß Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ 

Ð³Ï³óáõóáõÙÝ»ñ. 

• ÙÇ³Ï »ñÇÏ³Ù 

• »ñÇÏ³ÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³Ù ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñ 

• µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ ÑÇ¹ñáÝ»ýñá½ 

• »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³áõïáëáÙ-¹áÙÇÝ³Ýï åáÉÇÏÇëïá½ 

• Ù³Ï³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý ËÇëï Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

• ãÏ³é³í³ñíáÕ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ 

 

 

 

 

 

 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                       Ա.Ա.Սարգսյան, Ս.Վ.Սարինյան 

 

ՄԻԶԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ  ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Միզային համակարգի հետազոտման բոլոր մեթոդները կարելի  է  բաժանել. 

 Ընդհանուր կլինիկական 

 Ֆունկցիոնալ 

 Միկրոբիոլոգիական 

 Վիզուալիզացիոն 

 Իմունոլոգիական 

 Մետաբոլիկ 

 Պաթոմորֆոլոգիական (բիոպսիա) 

 Գենետիկական 

Ընդհանուր կլինիկական մեթոդներ 

Երիկամների և միզուղիների  ախտահարմանը բնորոշ ախտանիշներն են. 

 Միզարձակության հաճախականության և բնույթի խանգարումներ (պոլլակիուրիա, 

դիզուրիա, շիթի ընդհատումներ, միզակապություն) 

 Մեզի գույնի փոխություններ 

 Օլիգուրիա, անուրիա 

 Պոլիուրիա, դեհիդրատացիա 

 Որովայնային, գոտկային և այլ ցավեր 

 Այտուցներ, ասցիտ 

 Զարկերակային հիպերթենզիա 

 Ոսկրային կմախքի դեֆորմացիաներ, աճի հապաղում 

 Որովայնի խոռոչում և հետորովայնամզային տարածությունում զանգվածի շոշափում 

 

Ցավը  կարող է կապված լինել միզարձակության հետ, ինչը բնորոշ է  ստորին միզուղիների 

բորբոքային հիվանդություններին, օբստրուկցիաներին, ինչպես նաև կախված է մարմնի դիրքից, 

ինչպես երիկամային խիթի դեպքում,  կամ լինել բութ և նվվացող՝ ինչպես պիելոնեֆրիտի 

ժամանակ: Հոդային և մկանային ցավեր կարող են դիտվել ուրեմիկ կամ բորբոքային 

համախտանիշների  ժամանակ ինտոքսիկացիայի արդյունքում, ուղեկցել շարակցական 

հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններին: 

Մեզի գույնը    նորմայում հարդագույն է: Արյան առկայության արդյունքում դառնում է հագեցած 

դարչնագույն կամ կարմիր: Պղտորություն կարող է լինել լեյկոցիտների, բակտերիաների, աղերի, 



լիպիդների առկայության դեպքում: Որոշակի գունավորում կարող են տալ սննդային 

բաղադրամասերը և դեղորայքը:  

Հեմատուրիա.   տեսադաշտում հինգ և ավեիլ էրիթրոցիտների առկայություն ցենտրիֆուգած 

մեզի x 40 միկրոսկոպիայի դեպքում: Տարբերում են մակրոհեմատուրիա (կարմիր կամ 

դարչնագույն մեզ) և միկրոհեմատուրիա (էրիթրոցիտուրիա նորմալ մեզի գույնի պարագայում): 

Երեխաների մոտ հեմատուրիայի պատճառները տարբեր են, ներառում են առաջնային և 

երկրորդային գլոմերուլոպաթիաները, միզային քարերը, միզուղիների ինֆեկցիաները, 

երիկամների տուբերկուլյոզը, կիստոզ հիվանդությունները, ուռուցքները, արյան 

մակարդելիության խանգարումները և այլն: Ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի 

երիկամային (գլոմերուլյար`փոփոխված էրիթրոցիտներ) և արտաերիկամային (անփոփոխ 

էրիթրոցիտներ) հեմատուրիաների տարբերակումը: Հարկավոր է ընդգծել վիզուալիզացիոն 

մեթոդների նշանակությունը միզուղիների ինֆեկցիայի, քարերի, ուռուցքների և այլնի 

հայտնաբերման համար: Շատ դեպքերում (գլոմերուլոպաթիաներ) հեմատուրիայի պաճառը 

հնարավոր է հայտնաբերել միայն նեֆրոբիոպսիայի օգնությամբ:  

Պրոտեինուրիան     դեպքերի մեծամասնությունում ունի գլոմերուլյար ծագում:  3,5 գ/1,73 մ2/24ժ 

կամ 40 մգ/1մ2/ ժ ավել պրոտեինուրիան` հիպոպրոտեինեմիայի (շիճուկային ալբումինը < 25 գ/լ), 

հիպերլիպիդեմիայի և այտուցների զարգացմամբ բնորոշ է նեֆրոտիկ համախտանիշին: Մեզով 

սպիտակուցի կորուստը կարող է լինել մի շարք հիվանդությունների նշան, այդ թվում և 

գենետիկորեն նախատրամադրված: Ինչպես և հեմատուրիայի դեպքում, պրոտեինուրիայի 

պատճառը հաճախ որոշվում է միայն երիկամային բիոպսիայի տվյալներով: Պրոտեինուրիա 

կարող է դիտվել տենդային վիճակներում, արտահայտված ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածությունների ժամանակ` չկապված երիկամային հիվանդության հետ:  

Երիկամային պացիենտի զննման ժամանակ կարևորագույն չափանիշ է համարվում դիուրեզը: 

Գոյացած մեզի քանակը կախված է օգտագործված հեղուկից, մետաբոլիկ պրոցեսների 

ծախսերից: Սովորաբար արտադրվող մեզի քանակը 20-30%-ով պակաս է օգտագործված 

հեղուկից: Օլիգուրիան, որը սահմանվում է որպես մեզի քանակի քչացում 1մլ/կգ/ժամ 

նորածինների և 0,5մլ/կգ/ժամ երեխաների համար, կարող է լինել դեհիդրատացիայի հետևանք` 

հեղուկի մուտքի կամ նրա գերօգտագործման արդյունքում:  

Պոլիուրիան    (մեզի քանակը >2լ/ մ2)   կարող է զարգանալ՝   հեղուկի գերօգտագործման, 

գլյուկոզուրիայի, միզամուղներով  բուժման ժամանակ, խողովակների ախտահարման 

հետևանքով  երիկամների կոնցենտրացիոն ֆունկցիայի խանգարման արդյունքում, 

հակադիուրետիկ հորմոնի արտադրման նվազման կամ երիկամների խողովակների`նրա 

նկատմամբ զգայունության բացակայության (նեֆրոգեն ոչ շաքարային դիաբետ) պարագայում: 

Կարող է դիտվել նաև նեֆրոտիկ այտուցների նվազմանը զուգահեռ, օբստրուկցիան վերացնելուց 

հետո և սուր երիկամային անբավարարության լավացման շրջանում: Պոլիուրիան պետք է 

տարբերակել պոլլակիուրիայից `հաճախացած միզարձակություն առանց  մեզի քանակի 

նկատելի ավելացման: Այն ավելի հաճախ լինում է միզուղիների ինֆեկցիայի կամ միզապարկի 



նեյրոգեն դիսֆունկցիաների ժամանակ: Հեղուկների բալանսի որոշման համար կարևոր 

նշանակություն ունի պացիենտի քաշի ռեգուլյար հսկողություն: 

Էնուրեզը    գիշերային ակամա միզարձակությունն է 5 տարեկանից մեծ երեխաների շրջանում: 

Էնուրեզի հիմնական ձևը, այսպես կոչված առաջնային էնուրեզը (դեպքերի 80%), հաճախ կրում է 

ընտանեկան բնույթ: Տարածվածությունը մեծ է, 7 տարեկան հասակում կազմում է 10%, նվազում 

է հետագա տարիների ընթացքում, սակայն մեծահասակների 1%-ը  նույնպես ունի այդ խնդիրը: 

Երկրորդային էնուրեզը կարող է  կապված լինել միզուղիների ինֆեկցիայի, ստրեսային բնույթի 

նևրոտիկ խանգարումների և մեզի գերարտադրման (դիաբետ) հետ: Գիշերային էնուրեզին 

զուգահեռ երեխաների մոտ կարող է դիտվել միզարձակության ցերեկային խանգարումներ` 

ցերեկային անմիզապահություն, այդ թվում ստրեսային բնույթի, հատկապես աղջիկների մոտ: 

Այն կարող է կապված լինել, այսպես կոչված միզապարկի հիպերռեֆլեկտոր դիսֆունկցիաների, 

հիպերակտիվ միզապարկի հետ, այդ երեխաների մոտ ցերեկային միզարձակության 

հաճախությունը 10-15 է: 

Այտուցային համախտանիշը   հաճախ զուգակցվում է օլիգուրիայի, դիուրեզի նվազման կամ 

երիկամային անբավարարության հետ: Այտուցները հանդիսանում են նեֆրոտիկ և նեֆրիտիկ 

համախտանիշների բաղադրիչներ: Առաջին դեպքում նրանք “փափուկ” են և շարժուն  դիրքից 

կախված, երկրորդ դեպքում “պինդ” են և համեմատաբար հավասարաչափ տեղաբաշխված: 

Երիկամային ծագման այտուցները պետք է տարբերակել կանգային սրտային 

անբավարարության, հիպոթիրեոիդիզմի, ալերգիաների և անգիոնևրոտիկ վիճակների 

այտուցներից: 

Զարկերակային հիպերթենզիան    մանկական տարիքում ավելի հաճախ կապված է լինում 

երիկամների հետ: Փաստացի ցանկացած երիկամային հիվանդություն քրոնիկական 

երիկամային անբավարարության հասնելու ընթացքում  կարող է բերել զարկերակային ճնշման 

բարձրացման: Զարկերակային հիպերթենզիան կարող է ընթանալ անախտանիշ կամ ուղեկցվել 

գլխացավերով, ինքնազգացողության վատացմամբ, թիրախ օրգանների վնասման նշաններով: 

Ախտորոշման չափանիշը տվյալ տարիքի և սեռի համար սահմանված ցենտիլային շարքի 95-րդ 

պերցենտիլից  բարձր  ցուցանիշներն են: 

Հիպոթենզիան   նեֆրոլոգիական պրակտիկայում հանդիպում է հազավադեպ և հիմնականում 

լինում է ցանկացած ծագման պոլիուրիկ վիճակների և դեհիդրատացիայի արդյունքում,  

նեֆրոտիկ համախտանիշի  ժամանակ դիտվող հիպովոլեմիայի և ավելցուկային 

ուլտրաֆիլտրացիայի պալմաններում հեմոդիալիզի պրոցեդուրան սկսելիս:  

Շոշափվող զանգվածները  կարող են լինել երիկամի ուռուցքների, հիդրոնեֆրոզի, իսկական 

նեյրոգոն միզապարկի դրսևորում: Ցանկացած դեպքում նրա հայտնաբերման դեպքում 

պահանջվում են վիզուալիզացիոն հետազոտություններ:  

Երիկամների և միզային համակարգի անուղղակի  ախտահարման  ախտանիշներին զուգահեռ 

ուշադրություն են դարձնում հեմոռագիկ համախտանիշին, երիկամի ախտահարմամբ ընթացող  

համակարգային հիվանդությունների նշաններին:       



 

 Հիմնական լաբորատոր մեթոդները նեֆրոլոգիական պացիենտների համար 

Արյան կլինիկական քննությունը   թույլ է տալիս հայտնաբերել բորբոքային բնույթի 

փոփոխությունները. նեյտրոֆիլյոզ, ԷՆԱ արագացում: Երիկամի հիվանդությունները կարող են 

ընթանալ անեմիայով, թրոմբոցիտոպենիայով (համակարգային կարմիր գայլախտ, հեմոլիտիկ 

ուրեմիկ համախտանիշ): Անեմիան բնորոշ է երիկամների քրոնիկ հիվանդությանը:  

Մեզի քննությունները   հանդիսանում են նեֆրոլոգիայի հիմնական ախտորոշիչ մեթոդը: 

Սպիտակուցի, գլյուկոզայի առկայությունը, տեսակարար կշիռը, pH-ը, նստվածքի ձևավոր 

էլեմենտները արտացոլում են երիկամի տարբեր կառույցների բորբոքային և  դեգեներատիվ 

բնույթի ախտահարումները:   

Սպիտակուցի   էքսկրեցիան չպետք է գերազանցի 70-100 մգ/ օրը: Մեզի առանձին բաժիններում 

հնարավոր է լինեն սպիտակուցի հետքեր: Թույլատրելի է տեսադաշտում 4-6 լեյկոցիտների և <5 

էրիթրոցիտների առկայություն:  

Գլանակները   խողովակների բաղադրամասերն են: Հիալինային գլանակները կարող են առկա 

լինել առողջ մարդկանց մոտ:Ախտաբանական վիճակների համար բնորոշ են բջջայինները՝ 

էրիթրոցիտար, լեյկոցիտար և էպիթելյալ: Թույլատրելի է օքսալատային, ուրատային, 

ֆոսֆատային  բյուրեղների քիչ քանակություն` սննդակարգից կախված: Տեսակարար կշիռը 

արտացոլում է մեզի կոնցենտրացման պրոցեսի ակտիվությունը և տատանվում է 1005-1035` 

կախված ընդունած հեղուկի քանակությունից: 

Մետաբոլիկ հետազոտություններ.    Ավելի հաճախ կատարվում է արյան շիճուկի բիոքիմիական 

քննություն: Երիկամների հիվանդությունների ժամանակ գնահատվում է էլեկտրոլիտային 

բալանսը (նատրիում, կալիում, քլորիդներ), թթվահիմնային հավասարակշռությունը, 

միզանյութի, կրեատինինի, կալցիումի և ոչ օրգանական ֆոսֆորի մակարդակը, լիպիդային 

(խոլեստերին, տրիգլիցերիդներ, լիպոպրոտեիդներ) և սպիտակուցային (ընդհանուր 

սպիտակուց, պրոտեինոգրամմա) փոխանակությունը, բիլիռուբինի և տրանսամինազների, 

գլյուկոզայի մակարդակը: Թվարկված հիմնական չափանիշներին ըստ անհրաժեշտության 

ավելացվում են սպեցիֆիկ թեստեր: Երիկամներով կարգավորվող մետաբոլիկ պրոցեսների մեծ 

մասը հետազոտվում են մեզով նյութերի էքսկրեցիայի ցուցանիշներով, նրանց թվին են 

պատկանում էլեկտրոլիտները, կալցիումը և ֆոսֆորը, ամինոթթուները և այլն: Նեֆրոլիթիազի, 

մակրոհեմատուրիաների և պոդագրային երևույթների ժամանակ դիտվող 

նյութափոխանակության խանգարումների կապակցությամբ կատարվում է շիճուկային 

միզաթթվի և  կալցիումի, ֆոսֆատների, ուրատների և օքսլատների էքսկրեցիայի  որոշում:  

Ֆունկցիոնալ հետազոտությունները   մանկական նեֆրոլոգիայում պատկերացում են տալիս 

նեֆրոնում կատարվող հիմնական պրոցեսների մասին՝  կծիկային ֆիլտրացիա, խողովակային 

հետներծծում և սեկրեցիա, օսմոտիկ կոնցենտրացում: Տվյալները պետք է մեկնաբանվեն ելնելով 



տարիքային նորմերից: Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության (ԿՖԱ) նորմատիվները տրված են 

աղյուսակում: 

Աղյուսակ 4-4.      ԿՖԱ-ի նորմալ ցուցանիշները 

Տարիք Ccr (մլ/ ր/1,73մ2) 

Անհաս 3-5 շաբաթ 30-45 

Հասուն 2 շաբաթ 40-65 

1 տարեկան 100-120 

2-40 տ, արական սեռ 97-137 

2-40տ, իգական սեռ 88-128 

  

Միկրոբիոլոգիական մեթոդները   լայնորեն կիրառվում են մանկական նեֆրոլոգիայում, 

գլխավորապես միզուղիների ինֆեկցիայի հարուցիչի որոշման համար: Հետազոտման համար 

կիրառվում են կամային միզարձակության մեթոդը (վերցվում է մեզի շիթի միջին պորցիան), մեզի 

հավաքումը հատուկ պլաստիկ տոպրակներով, որոնք ֆիքսվում են պլաստիրի միջոցով, 

միզապարկի կաթետերիզացիան  կամ վերցայլքային պունկցիան: 

Զգալի բակտերուրիա է համարվում ազատ միզարձակության ժամանակ 1 մլ մեզում 100.000-ից 

ոչ պակաս, կաթետերիզացիայի ժամանակ` 10.000-ից ոչ պակաս և վերցայքային պունկցիայի 

դեպքում ցանկացած քանակի բակտերիաների առկայությունը: 

Հետդիարեային հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշի (ՀՈՒՍ) կասկածի դեպքում կատարվում է 

կղանքի բակտերիոլոգիական քննություն` տվյալ հիվանդության համար էթիոլոգիական դեր 

ապահովող, վերոտոքսին արտադրող E.coli (O157-H7) շտամը հայտնաբերելու նպատակով:  

Գլոմերուլոնեֆրիտների ժամանակ կարիք է լինում ժխտել մի շարք բակտերիալ և վիրուսային 

ինֆեկցիաներ (A խմբի բետա-հեմոլիտիկ ստրեպտակոկ, HB, HC վիրուսային ինֆեկցիաներ): 

Ավելի կարևոր է իմունոսուպրեսիա ստացող նեֆրոլոգիական պացիենտների  մոտ հնարավոր 

ինֆեկցիոն բարդությունների մոնիտորինգը, առաջին հերթին փոխպատվաստված երիկամի 

դեպքում (ցիտոմեգալովիրուս և այլն): 

Իմունոլոգիական քննություններ.    շիճուկում IgG, IgA, IgM մակարդակը որոշելը հազվադեպ է 

լինում արժեքավոր ինֆորմացիա: Ինչպես նաև ոչ բավարար սպեցիֆիկ ցուցանիշ է համարվում  

շրջանառող իմուն կոմպլեքսների կոնցենտրացիայի որոշումը, չնայած նրան, որ այն կարող է 

բարձրանալ իմունոկոմպլեքս պրոցեսների ժամանակ: Ավելի մեծ ախտորոշիչ արժեք ունի 

կոմպլեմենտի մակարդակի որոշումը նեֆրիտների ժամանակ: Հիպոկոմպլեմենտեմիան, 



առաջին հերթին C3 իջեցումը, հանդիսանում է սուր հետինֆեկցիոն գլոմերուլենեֆրիտի, 

մեմբրանոպրոլիֆերատիվ և գայլախտային նեֆրիտների ակտիվության անպայման ուղեկիցը: 

Վերջինիս ախտորոշման համար որոշվում են նաև հակա- ԴՆԹ հակամարմինները, որոնց 

բարձրացումը C3 իջեցման հետ զուգահեռ գործնականում թույլ է տալիս անսխալ ախտորոշել 

գայլախտային նեֆրիտը:  

Գլոմերուլյար բազալ մեմբրանայի (ԳԲՄ) հանդեպ հակամարմինների մակարդակի որոշում 

կատարվում է արագ պրոգրեսիվող նեֆրիտների ժամանակ` նրա հակա-ԳԲՄ տարբերակը 

հայտնաբերելու համար, օրինակ Գուդպասչերի համախտանիշի  դեպքում: Հականեյտրոֆիլային 

ցիտոպլազմատիկ հակամարմինների (ANCA) բարձրացումը շիճուկում պաթոգնոմոնիկ է 

համակարգային վասկուլիտների ժամանակ, առաջին հերթին Վեգեների գրանուլեմատոզի (c-

ANCA), միկրոսկոպիկ պոլիանգիիտի  (p-ANCA) ժամանակ: Իմունոլոգիական 

հետազոտությունները անհրաժեշտ են տրանսպլանտալոգիայում`դոնորի և ռեցիպիենտի  

տիպավորման համար`նրանց իմուն համատեղելիությունը որոշելու նպատակով, ինչպես նաև 

տրանսպլանտատի արտամղման բնույթը պարզաբանելու նպատակով:  

Ախտորոշիչ վիզուալիզացիա 

Ժամանակակից վիզուալիզացիոն մեթոդները կարելի է բաժանել հետևյալ հիմնական խմերի. 

 Ուլտրաձայնային 

 Տրադիցիոն ռենտգենաբանական 

 Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա 

 Մագնիտառեզոնանսային սկանավորում 

 Ռադիոնուկլիդային մեթոդներ  

Վիզուալիզացիայի հիմնական մեթոդները և նրանց ինֆորմատիվությունը տարբեր 

փոփոխությունների ժամանակ տրված է ներքևում: 

Ուլտրաձայնային հետազոտություն (դոպլերոգրաֆիայով) 

 Այտուցային երիկամ (ներ) 

 Անոթավորման թուլացմամբ պարենխիմայի զոնաներ 

 Միակ երիկամ 

 Հիդրոնեֆրոզ 

 Երիկամների երկատում 

 Միզային քարեր, նեֆրոկալցինոզ 

 Կիստաներ 

 Միզածորանների լայնացում 

 Միզապարկի պատերի հաստացում 

 Մնացորդային մեզ 

Ավանդական  ռենտգենաբանական մեթոդներ 



Միկցիոն ցիստոուրետերոգրաֆիա (միզապարկ է ներմուծվում կոնտրաստային նյութ կաթետրի 

միջոցով, ռենտգեն նկարները կատարվում են մինչև միզարձակությունը, ընթացքում և հետո) 

 Մնացորդային մեզ 

 Միզապարկ - միզածորանային հետհոսք 

 Միզապարկի պատերի հաստացում 

 Ուրետերոցելե 

 Միզապարկի դիվերտիկուլ 

 Ուրետրայի պաթոլոգիաներ (ստրիկտուրա, կափույր և այլն) 

Ներերակային (էքսկրետոր) ուրոգրաֆիան հիմնված է ամբողջ միզային համակարգի` յոդ 

պարունակող ռենտգեն-կանտրաստային նյութով ներերակային կոնտրաստավորման վրա: 

Հետազոտությունը հակացուցված է երիկամների ֆունկցիայի արտահայտված խանգարման, 

յոդի հանդեպ իդիոսինկրազիայի դեպքում: Այն չի կատարվում 6 շաբաթականից փոքր 

երեխաների համար:  

Որոշում է. 

 Երիկամների ֆունկցիան 

 Զարգացման տարբեր անոմալիաներ 

 Օբստրուկցիա, քարեր և այլն 

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան  և մագնիտառեզոնանսային սկանվորումը միզային 

համակարգի հիվանդությունների ժամանակ կիրառվում է հազվադեպ: 

Ռադիոնուկլիդային մեթոդների ժամանակ ներերակային ճանապարհով ներմուծվում է 

պրեպարատ, որը բաղկացած է այս կամ այն իզոտոպից` տվյալ օրգանի հանդեպ տրոպիզմ 

ունեցող նյութի հետ կոնյուգացված: Գամմա խցիկը  իրականացնում է  օրգանիզմում գտնվող 

իզոտոպից ֆոտոնների ճառագայթման գրանցում` ռադիոֆարմպրեպարատի կուտակման կորը 

և պատկերելով օրգանի արտացոլումը:  

Հիմնական ինֆորմացիա. 

 Երիկամների պարենխիմաների ախտահարում (սուր և անվերադարձ) 

 Երիկամների առանձին ֆունկցիաները 

 

 

Երիկամի բիոպսիա 

 

Երիկամի բիոպսիան հանդիսանում է հիմնական ախտորոշիչ մեթոդներից մեկը, որը թույլ է 

տալիս ընտրել բուժման ադեկվատ տարբերակը և որոշել երիկամային պարենխիմատոզ շատ 

հիվանդությունների պրոգնոզը: Հիմնական սահմանափակումը նրա ինվազիվությունն է, ինչպես 



նաև ստացված տվյալների որոշակի կախվածությունը պաթոմորֆոլոգի 

պատրաստվածությունից և տեխնիկական հնարավորություններից:   

Բիոպսիայի ցուցումներն են 

1. Նեֆրոտիկ համախտանիշ. 

 Զգալի հեմատուրիայի, հիպերտենզիայի, երիկամների ֆունկցիայի խանգարման 

հետ զուգակցվելով 

 Ստերոիդ ռեզիստենտ ձև (8 շաբաթվա բուժումից հետո) 

 Արտաերիկամային նշանների առկայություն (պարբերական հիվանդություն, 

համակարգային հիվանդություններ) 

  

2. Երիկամների ֆունկցիայի անհայտ պատճառի սուր խանգարում (արագ պրոգրեսիվող 

գլոմերուլոնեֆրիտ) 

3. Պերսիստող (1 տարուց ավել տևողությամբ) պրոտեինուրիա > 1 գ/լ հեմատուրիայով կամ 

առանց դրա 

4. Ռեցիդիվող մակրոհեմատուրիա (պերսիստող իզոլացված միկրոհեմատուրիան, 

բացառությամբ  ընտանեկան բնույթի) 

5. Համակարգային կարմիր գայլախտ (այլ համակարգային հիվանդություններ) 

երիկամների ախտահարմամբ: Շեյլեն-Հենոխի նեֆրիտը դեպքերի մեծամասնության 

ժամանակ բիոպսիայի ցուցում չի հանդիսանում:     

6. Տրանսպլանտացիայից հետո (հիմնականում արտամղման կասկածի,  մեզի քննությամբ 

մշտապես առկա փոփոխությունների առկայության կամ երիկամների ֆունկցիայի 

անբացատրելի անկման դեպքում): 

Հակացուցումներին վերաբերում են. արյան մակարդելիության խանգարումները, միակ 

գործող երիկամը, հիդրոնեֆրոզը, ակտիվ պիելոնեֆրիտը, նեֆրոկալցինոզը, պոլիկիստոզը, 

ուռուցքները: Ուրեմիայի դեպքում բարձրանում է արյունահոսության ռիսկը, որի 

կանխարգելման համար բիոպսիայից մեկ ժամ առաջ հաճախ նշանակվում է դեզմոպրեսին: 

Անհրաժեշտ է զարկերակային ճնշման հսկողություն: 

Բիոպսիայից անմիջապես առաջ որոշվում է. արյան խումբ, կոագուլոգրամմա, հեմոգլոբին, 

երիկամների ֆունկցիա, HIV, HCV, HBS-անտիգենների հանդեպ  հակամարմիններ, երիկամների 

ուլտրաձայնային հետազոտություն: Բիոպսիան կատարվում է միջմաշկային, փակ եղանակով, 

հատուկ ասեղի օգնությամբ` ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր անզգայացմամբ: 

Բիոպտատը բաժանում են երկու մասի, հիմնական մասը նախատեսվում է լուսային 

միկրոսկոպիայի համար: Լրացուցիչ հետազոտութուններն են իմունոֆլյուորեսցենցիան 

(իմունոհիստոքիմիա) և էլեկտրոնային միկրոսկոպիան (ԷՄ): Բարդություններ դիտվում են 

հազվադեպ և հիմնականում ոչ նշանակալի (կարճատև մակրոհեմատուրիա, սուբկապսուլյար ոչ 

մեծ հեմատոմա): Ծանր բարդություններն են արյան փոխներարկման կարիք ունեցեղ մասիվ 

արյունահոսությունները, զարկերակ-երակային  ֆիստուլաները, երիկամի պատռվածքը 

(տրասպլանտատի):      



Առաջնային և երկրորդային գլոմերուլոպաթիաների հիմնական հյուսվածքաբանական 

տարբերակներն են. 

Առաջնային գլոմերուլոնեֆրիտներ (ԳՆ)   

 Սուր հետինֆեկցիոն (հետստրեպտոկոկային) ԳՆ 

 Իմունոգլոբուլին A – նեֆրոպաթիա 

 Մեմբանոզ նեֆրոպաթիա 

 Մեմբրանոպրոլիֆերատիվ ԳՆ 

 Մինիմալ փոփոխությունների նեֆրոտիկ համախտանիշ 

 Ֆոկալ-սեգմենտար գլոմերուլոսկլերոզ 

Երկրորդային ԳՆ 

 Շեյլեն-Հենոխի նեֆրիտ 

 Արագ պրոգրեսիվող (կիսալուսնաձև) ԳՆ (վասկուլիտներ) 

 Գայլախտային նեֆրիտ 

 Ամիլոիդոզ (պարբերական հիվանդություն) 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                       Ա.Գ.Սարգսյան, Ս.Վ. Սարինյան 

 

ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ, ՊՐԵՆԱՏԱԼ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ 

 

Ներածություն 

Զարգացման ուրոլոգիական արատների բնական ընթացքի և հետևանքների 

ուսումնասիրման հաջողությունները, ինչպես նաև բժշկական հմտությունների և 

վիրաբուժական տեխնիկայի կատարելագործումը բերել են ուրոլոգիական շատ 

հիվանդությունների դեպքում միջդիսցիպլինար մոտեցման անհրաժեշտության: 

Աշխարհի շատ կենտրոններում մանկական նեֆրոլոգի, ռադիոլոգի և ուրոլոգի 

համագործակցությունը պայմանավորել է շատ հիվանդների բարեհաջող բուժումը: 

 Ուլտրաձայնային հետազոտման ներդրումը (ՈւՀ) պրենատալ շրջանում (տես 

ստորև) զգալիորեն ավելացրել է մեր գիտելիքները երիկամների և միզուղիների 

զարգացման բնածին անոմալիաների մասին: Այսպես, մանուկների մոտ, որոնք չեն 

ունեցել պիելոնեֆրիտի ոչ մի էպիզոդ, երիկամային սպիների հայտնաբերումը 

զգալիորեն փոխել է երիկամի վնասման կոնցեպցիան: Երիկամային սպիների և 

ներարգանդային միզապարկ-միզածորանային հետհոսքի (ՄՄՀ) առկայությունը կարող 

է լինել երիկամների և միզուղիների զարգացման կոմբինացված անոմալիայի մաս, որը 

անգլալեզու գրականության մեջ կոչվում է CAKUT (Congenital anomalies of the kidney 

and urinary tract երիկամների և միզուղիների զարգացման բնածին անոմալիաներ՝ 

ԵՄԶԲԱ):  Զգալի նվաճում է գրանցվել նաև լուրջ անոմալիաների ախտորոշման 

բնագավառում, նախքան բարդությունների զարգացումը: Դասական օրինակ է հետին 

միզուկի կափյուրը, որը հիմնականում ախտորոշվում է պրենատալ շրջանում, իսկ 

բուժումը սկսվում է երեխայի ծնվելուց անմիջապես հետո՝ նախքան պիելոնեֆրիտի և 

պրոգրեսիվ օբստրուկցիայի զարգացումը: Մյուս կողմից, աննշան անոմալիաների կամ 

նորմայի տարբերակների (օրինակ ավազանի որոշակի լայնացում) հաճախակի 

հայտնաբերումը բերել է նոր խնդրի՝ ծնողների անհիմն անհանգստության:  

 



 

Բնորոշումներ 

Օբստրուկցիա նշանակում է մեզի արտահոսքի այն աստիճան խանգարում, որը 

բերում է երիկամների և/կամ ստորին միզուղիների ախտահարման: Այդ կլինիկական 

իրավիճակը կոչվում է օբստրուկտիվ ուրոպաթիա: Օբստրուկցիան կարող է պատճառ 

հանդիսանալ  ոչ միայն երիկամային մորֆոլոգիայի և ֆունկցիայի վնասման, այլ նաև 

միզածորանների (սպիացում, ֆիբրոզ) և միզապարկի պատի վնասման: Պրենատալ 

օբստրուկցիան կարող է ազդել երիկամների և ստորին միզուղիների նորմալ 

զարգացման վրա: Օբստրուկցիան կարող է ի հայտ գալ միզուղիների ցանկացած 

հատվածում: Ընդհակառակը, հիդրոնեֆրոզը մորֆոլոգիական տերմին է, որը 

նկարագրվում է որպես երիկամի ավազանի լայնացում՝ բաժակների լայնացմամբ կամ ոչ 

(հիդրոկալիկոզ): Այսպիսով, հիդրոուրեթերոնեֆրոզը դա միզածորանների լայնացումն է 

համակցված հիդրոնեֆրոզի հետ: Ուրեթերոհիդրոնեֆրոզի որոշակի աստիճանը կարող 

է լինել ֆիզիոլոգիական, հատկապես եթե այն հայտնաբերվել է պտղի մոտ, սակայն 

բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է փնտրել օբստրուկցիա: Հիդրոնեֆրոզի աստիճանը 

որոշվում է ՈւՀ-յան տվյալներով:  

 

Միզային համակարգի հիմնական անոմալիաները 

Պիելոուրեթրալ հատվածի նեղացում (ՊՈւՀ) 

 

ՊՈւՀ-ը հանդիսանում է միզային համակարգի օբստրուկցիայի ամենահաճախակի 

հատվածը: Այս անոմալիան հանդիպում է բոլոր պրենատալ ախտորոշված 

հիդրոնեֆրոզների 64% դեպքերում: ՊՈւՀ նեղացումը առաջանում է միզածորանի 

հատվածի իրական օրգանական նեղացման (բնածին նեղացում) կամ որոշ արտաքին 

ազդակների, ինչպիսիք են աբերանտ անոթը, միզածորանի ծալումը կամ մուտքի բարձր 

դիրքը: Չվերացված օբստրուկցիան բերում է երիկամային ֆունկցիայի իջեցմանը: ՊՈւՀ 

նեղացման հավանականությունը բարձր է, եթե երեխայի ծնվելուց հետո ՈւՀ-ամբ 

պահպանվում է պրենատալ հայտնաբերված հիդրոնեֆրոզը: Ախտորոշումը 

հաստատվում է ֆուրոսեմիդի կիրառմամբ ռադիոիզոտոպային հետազոտմամբ (MAG-3 



կամ DTPA սցինտիգրաֆիա) կամ վերջին ժամանակներս կիրառվող միզային 

համակարգի ՄՌՀ (MRI): Որովայնային և գոտկային ցավերով հիվանդների մոտ այդ 

հետազոտությունները անհրաժեշտ է կատարել սուր ցավերի ժամանակ, քանի որ 

օբստրուկցիան կարող է լինել անցողիկ: 

 Վիրահատական միջամտության ցուցում են հանդիսանում այնպիսի 

բարդությունները, ինչպիսիք են ինֆեկցիան, քարերը, ցավերը և երիկամային 

ֆունկցիայի կորուստը, որը որոշվում է ռադիոիզոտոպային հետազոտմամբ 

(ախտահարված երիկամի ֆունկցիան <40% կամ ֆունկցիայի կորուստ >10%-ով): 

Քանի որ երիկամային ֆունկցիան ռենտգեն նկարների վրա ունի հարաբերական (%) 

բնույթ, ապա բացահայտել նրա իջեցումը երկկողմանի ախտահարման ժամանակ բարդ 

է, և կարող է մնալ աննկատ: Պրենատալ ախտորոշված հիդրոնեֆրոզների ժամանակ 

առկա է երկընտրանք՝ հիվանդների անհիմն ինտենսիվ բուժում հիվանդության բնական 

բարենպաստ ընթացքի դեպքում, որը չի պահանջում վիրահատական միջամտություն մի 

կողմից և մյուս կողմից՝ երիկամային ֆունկցիայի պրոգրեսիվ կորուստ բուժման 

բացակայության դեպքում:  

Հիդրոնեֆրոզի աստիճանի ավելացումը կրկնակի ՈւՀ-յան ժամանակ, ինչպես նաև 

ավազանի պրե- և պոստնատալ լայնացումը>18 մմ հանդիսանում են պրոգնոստիկ 

անբարենպաստ ցուցանիշներ երիկամային ֆունկցիայի կորստի առումով, և հետևաբար՝ 

խիստ ցուցում վիրահատական միջամտության: Այժմ բոլոր տարիքի երեխաների մոտ 

ավելի հաճախ են կիրառում մինիմալ ինվազիվ մեթոդներ, օրինակ լապարոսկոպիան: 

Մինչև մեզի արտահոսքի վերականգնումը ոչ հազվադեպ կիրառում են 

քիմիոպրոֆիլակտիկա:  

 

Առաջնային օբստրուկտիվ մեգաուրեթեր (ԱՕՄ, միզածորանի յուքստավեզիկալ 

հատվածի օբստրուկցիա) 

 

Միզածորանների լայնացումը ավազանի և բաժակների լայնացմամբ կամ ոչ, 

կոչվում է մեգաուրեթեր: Առաջնային օբստրուկտիվ մեգաուրեթերի (ԱՕՄ) պատճառ է 



հանդիսանում միզապարկի պատում միզածորանի ադինամիկ հատվածի 

առկայությունը: Այնպիսի վիճակներ, ինչպիսիք են նեյրոգեն միզապարկը կամ 

ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիան, կարող են բերել երկրորդային մեգաուրեթերի: 

Լայնացած միզածորանները ավելի տեսանելի են ՈւՀ-յամբ լիքը միզապարկի 

պայմաններում, այն մեծամասամբ լրացվում է ռադիոիզոտոպային 

հետազոտություններով, որոնք թույլ են տալիս որոշել ախտահարված երիկամի 

ֆունկցիոնալ վիճակը:  

Հիվանդների մեծ մասի մոտ նույնիսկ արտահայտված ԱՕՄ-ը հաճախ սպոնտան 

կազմալուծվում է և հազվադեպ է բերում երիկամային ֆունկցիայի կորստի: Այդ 

պատճառով հիմնական նպատակն է միզուղիների ինֆեկցիայի կանխարգելումը: 

Կոնսերվատիվ վարման վստահելիությունը ապահովվում է կրկնակի ՈւՀ-յամբ՝ լիքը և 

դատարկ միզապարկի պայմաններում:  

Վիրահատական միջամտության ցուցում են հանդիսանում այնպիսի 

բարդություններ, ինչպիսիք են՝ ինֆեկցիաներ, քարեր, ցավ կամ երիկամի ֆունկցիայի 

խանգարում: Վիրաբուժական միջամտությունը ներառում է ադինամիկ հատվածի լրիվ 

ռեզեկցիա և միզածորանի հակահետհոսքային ռեիմպլանտացիա, հաճախ անհրաժեշտ է 

միզածորանի նեղացում: 

 

Ուրեթերոցելլե 

Ուրեթերոցելլեն դա միզածորանի ինֆրավեզիկալ/ինտրամուրալ հատվածի կիստոզ 

լայնացումն է: Ուրեթերոցելլեն լինում է ներմիզապարկային (ամբողջովին գտնվում է 

միզապարկում) և էկտոպիկ (միզապարկի վզիկից դուրս գտնվող): Ուրեթերոցելլեն 

հաճախ (80%) առաջանում է  երկատված համակարգում, չնայած կարող է նաև 

առաջանալ միակ համակարգում: Ախտորոշումը սովորաբար դրվում է ՈւՀ-ամբ, որը 

հայտնաբերում է հիդրոնեֆրոզ: Երկատված համակարգի ուրեթերոցելլեն միշտ 

ախտահարում է վերին համակարգը: Կիստոզ կառուցվածքը կարող է երևալ 

միզապարկում միզածորանի ներմիզապարկային լայնացած հատվածի երկայնքով: 

Ստորին համակարգի հետհոսքը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել 



միկցիոն ցիստոուրեթրոգրաֆիա: Քանի որ ուրեթերոցելլեն գրեթե միշտ ուղեկցվում է 

միզածորանի բացվածքի նեղացմամբ, ապա նրա կլինիկական դրսևորումները 

համարժեք են միզածորանի յուքստավեզիկալ հատվածի օբստրուկցիային: 

Մեծամասամբ դեպքերում ուրեթերոցելլեն բուժում են վիրաբուժական մեթոդով: 

Անկախ երիկամի կամ նրա վերին բևեռի ֆունկցիայից հնարավոր է ցիստոսկոպիկ 

հատում: Սակայն ուրոլոգների մեծ մասը խորհորդ են տալիս իրականացնել լայնացած 

միզածորանի առաջնային ռեզեկցիա չգործող կամ վատ ֆունկցիայով վերին բևեռի հետ 

միասին: 10-50% դեպքերում առաջանում է ուրեթերոցելլեի ռեզեկցիայի և միզածորանի 

ռեիմպլանտացիայի անհրաժեշտություն:  

 

Ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիա (հետին միզուկի կափյուր) 

Միզային համակարգի վերին հատվածների փոփոխությունները զուգակցված 

միզապարկի փոփոխությունների (ծավալի մեծացում՝ մեգավեզիկա, պատերի 

հաստացում) հետ հանդիսանում են ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի նշան: Առավել 

հաճախ օբստրուկցիայի պատճառն է հետին միզուկի կափյուրը (ՀՄԿ), որը իրենից 

ներկայացնում է դիաֆրագմա, որը ձգվում է veru montanum-ից դիստալ՝ առաջացնելով 

մեզի արտահոսքի խանգարում ամեն միզարձակության ժամանակ: ՀՄԿ-ն հանդիպում է 

միայն տղաների մոտ և ունի կլինիկական դրսևորումների լայն շրջան: Առավել ծանր 

ձևերը արտահայտվում են Պոտտերի համախտանիշով և բերում են մահվան 

նորածնային շրջանում՝ թոքերի հիպոպլազիայի հետևանքով, որը պայմանավորված է 

օլիգո/ահիդրամնիոնով: Մյուս կողմից կան թեթև ձևեր, որոնք ախտորոշվում են 

դպրոցական տարիքում՝ անմիզապահության կապակցությամբ հետազոտվելիս: 

Պրենատալ ախտորոշումը թույլ է տալիս սկսել բուժումը արդեն իսկ նորածնային 

տարիքից, քանի որ այլ դեպքում կարող է զարգանալ սեպսիս, ռեսպիրատոր դիսթրես, 

դեհիդրատացիա, էլեկտրոլիտային խանգարումներ և որովայնի վքնածություն: 

Անհրաժեշտ է ժամանակավորապես դրենավորել միզապարկը բարակ տրանսուրեթրալ 

կաթեթերով, հետին միզուկի զգալի լայնացումների դեպքում տեղադրվում է վերցայլային 

կաթեթեր: Անհրաժեշտ է հակաբակտերիալ կանխարգելում և երիկամային ֆունկցիայի 



մշտական հետազոտություն: Միկցիոն ցիստոուրեթրոգրաֆիան թույլ է տալիս 

հայտնաբերել ՀՄԿ և նրա հետևանքները՝ լայնացած հետին միզուկը, տրաբեկուլյար 

միզապարկը, դիվերտիկուլներ, ՄՄՀ:  ՀՄԿ-ի հատումը իրականացվում է երեխայի 

վիճակի կայունացումից, երիկամային ֆունկցիայի կարգավորումից հետո: Հետագայում 

մոտ 1/3 դեպքերում զարգանում է չափավոր ԵՔՀ, 1/3-ի մոտ՝ տերմինալ ԵՔՀ: Գրեթե 

բոլոր հիվանդները ունեն միզապարկի ֆունկցիայի խանգարում, որի հետևանքով ողջ 

կյանքի ընթացքում հսկողության կարիք ունեն: 

 

Երիկամների մուլտիկիստոզ դիսպլազիա (ԵՄԿԴ) 

ԵՄԿԴ-ն իրենից ներկայացնում է երիկամային դիսպլազիայի ծայրահեղ 

տարբերակը, որն ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է զարգացման վաղ 

շրջանում լրիվ օբստրուկցիայով (միզածորանի աթրեզիա): Սովորաբար ԵՄԿԴ-ն 

հայտնաբերվում է պատահական ՈւՀ-յան ժամանակ որպես տիպիկ ստրուկտուրա 

տարբեր տրամաչափի բազմաթիվ կիստաներով և երիկամային պարենքիմայի 

բացակայությամբ: Ռադիոիզոտոպային սկանավորումը հաստատում է երիկամային 

ֆունկցիայի բացակայությունը: Գրեթե բոլոր երեխաները ԵՄԿԴ-ով կարող են վերցվել 

հսկողության՝ կանոնավոր ՈւՀ-յան իրականացմամբ: Սովորաբար 5-7 տարվա 

ընթացքում տեղի է ունենում ախտահարված երիկամի լրիվ ինվոլյուցիա, այդ 

պատճառով այդ երիկամի հեռացման կարիք մեծամասամբ չի առաջանում:  

 

Միզապարկ-միզածորանային հետհոսք (ՄՄՀ) 

ՄՄՀ է կոչվում մեզի պաթոլոգիական հետադարձ հոսքը միզապարկ-

միզածորանային միակցումից դեպի միզային համակարգի վերին հատված: ՄՄՀ-ը 

համակցվում է պիելոնեֆրիտի զարգացման և երիկամների սպիացման/կնճռոտման 

բարձր ռիսկի հետ: ՄՄՀ-ի և երիկամների կնճռոտումը կոչվում է ռեֆլյուքս-

նեֆրոպաթիա:  

ՄՄՀ-ը ավելի հաճախ ախտորոշվում է պրենատալ հայտնաբերված միզային 

համակարգի անոմալիաներով (30%) երեխաների մոտ կամ պիելոնեֆրիտից հետո (20-



50%): Պիելոնեֆրիտ չկրած հիվանդների մոտ հազվադեպ է հանդիպում (<1%): ՄՄՀ-ի 

ախտորոշման «ոսկե ստանդարտ» է հանդիսանում միկցիոն ցիստոուրեթրոգրաֆիան: 

Այն պետք է իրականացնել միզուղիների ինֆեկցիայի էպիզոդից 2-6 շաբաթ անց: Ինչքան 

բարձր է ՄՄՀ-ի աստիճանը, այնքան ցածր է սպոնտան լիկվիդացման և բարձր՝ երիկամի 

կնճռոտման հավանականությունը:  

ՄՄՀ-ը կարող է լինել առաջնային կամ երկրորդային: Միզապարկ-միզածորանային 

համակցման բնածին անբավարարությունը ինտրամուրալ հատվածի կարճացման հետ 

(միզապարկի պատի սահմաններում) բերում է առաջնային հետհոսքի: Երկրորդային 

ՄՄՀ-ը պայմանավորված է ներմիզապարկային ճնշման բարձրացմամբ, որը բերում է 

անատոմիապես նորմալ -միզածորանային համակցման անբավարարության:  

Դեղորայքային կամ վիրաբուժական բուժման նպատակը պիելոնեֆրիտի և 

երիկամի կնճռոտման կանխումն է: Դեղորայքային բուժումը դա հակաբակտերիալ 

պրոֆիլակտիկան է և, որը ավելի կարևոր է միզապարկի դիսֆունկցիայի շտկումը և 

միզուղիների ինֆեկցիայի ռեցիդիվների անհապաղ բուժումը: Պրոֆիլակտիկան 

սովորաբար իրականացվում է հակաբակտերիալ դեղամիջոցների չափավոր 

դեղաչափերով կամ ՄՄՀ-ի վիրաբուժական շտկմամբ: Ավելի հաճախ կիրառվում է 

Ամոքսիցիլլինը, Տրիմետոպրիմ/Սուլֆամետաքսազոլը կամ Նիտրոֆուրանտոինը՝ 

թերապևտիկ դեղաչափի 1/2 կամ 1/3-ի չափով:  

Վիրաբուժական միջամտության նպատակն է ՄՄՀ-ի վերացումը միզապարկ- 

միզածորանային փականային մեխանիզմի վերակազմավորման միջոցով:  

Վիրաբուժական միջամտության ցուցում են հանդիսանում հետհոսքի բարձր 

աստիճանը, որն ուղեկցվում է ծանր ֆեբրիլ ինֆեկցիաներով, բուժման ինքնակամ 

ընդհատումը հիվանդի կողմից կամ ՄՄՀ-ը, որը շարունակվում է մինչև բարձր 

մանկական տարիքը:   

 

Համակարգի երկատում 

Մեծամասամբ միզային համակարգի երկատումը չունի կլինիկական 

նշանակություն և ախտորոշվում է պատահական: Երկատումը կարող է լինել լրիվ 



(երկու լրիվ առանձին երիկամային ավազաններ և միզածորաններ առանձին 

բացվածքներով) կամ մասնակի: Շատ երկատված համակարգեր զուգակցվում են 

միզապարկ-միզածորանային համակցման անոմալիայի հետ՝ միակողմանի կամ 

երկկողմանի և հայտնաբերվում են բարդությունների զարգացումից հետո միայն 

(միզուղիների ինֆեկցիա, անմիզապահություն): Վերին հատվածի օբստրուկցիան 

սովորաբար պայմանավորված է ուրեթերոցելլեով: Վերին հատվածի ՊՈՒՀ 

օբստրուկցիան հազվադեպ է հանդիպում: Վիրաբուժական շտկման անհրաժեշտություն 

է առաջանում բարդությունների զարգացման կամ երիկամի ֆունկցիայի խանգարման 

դեպքում: ՄՄՀ սովորաբար լինում է դեպի ստորին բևեռի միզածորան:  

 

Միզածորանի էկտոպիա 

Միզածորանի բացվածքի արտամիզապարկային դասավորությունը կոչվում է 

էկտոպիա: Սովորաբար ախտորոշվում է աղջիկների մոտ, որոնք ունեն 

անմիզապահություն կամ կրկնակի էպիդիդիմիտի էպիզոդներով տղաների մոտ: 

Միզածորանի էկտոպիան կարող է զուգորդվել հավաքական համակարգի երկատման 

հետ: Սովորաբար էկտոպիայի կողմի երիկամը ունի փոքր չափեր և ցածր ֆունկցիա: 

Հեմի-/ նեֆրէկտոմիան հանդիսանում է բուժման տարբերակ: Երիկամային հյուսվածքի 

հիստոլոգիական քննությունը որպես օրենք հայտնաբերում է ծանր դիսպլաստիկ 

փոփոխություններ, ինչի համար միզածորանի ռեիմպլանտացիա հազվադեպ է 

իրականացվում:  

 

Միզապարկի նեյրոգեն դիսֆունկցիա 

Երեխաների մոտ միզապարկի նեյրոգեն դիսֆունկցիայի հիմնական պատճառն է 

ողնաշարի դիսռաֆիզմը, ավելի հազվադեպ ողնաշարի ուռուցքները և տրավմաները: 

Մենինգոմիելոցելեով (ՄՄՑ) գրեթե բոլոր հիվանդները ունեն միզապարկի 

ախտահարում: Սովորաբար ՄՄՑ հայտնաբերվում է պրենատալ ՈՒՀ-ամբ, սակայն 

նույնիսկ այժմ շատ հիվանդների մոտ հիվանդությունը ախտորոշվում է միայն ծնվելուց 

հետո: Բուժումը, որը տարվում է տարբեր պրոֆիլի բժիշկների կողմից, ուղղված է բաց 



դեֆեկտի փակմանը և ուղեկցող հիդրոցեֆալիայի շունտավորմանը: Ուրոլոգիական 

հետազոտությունը ՄՄՑ փակումից անմիջապես հետո ներառում է ռադիոլոգիական 

քննություններ (ՈՒՀ, միկցիոն ցիստոուրեթրոգրաֆիա)՝ ուրեթերոհիդրոնեֆրոզի և ՄՄՀ-

ի բացառման համար և ուրոդինամիկական քննություններ՝ միզապարկի ֆունկցիայի 

գնահատման համար: Ռեցիդիվող պիելոնեֆրիտը և բարձր ներմիզապարկային ճնշումը 

բուժման բացակայության դեպքում կարող են բերել երիկամների կնճռոտման և ԵՔՀ, 

որոնք հանդիսանում են միզապարկի ոչ նորմալ նյարդավորման ամենածանր 

բարդությունները: Մաքուր ինտերմիտենտ կաթեթերիզացիայի կոնցեպցիան կտրուկ 

փոխել է նեյրոգեն միզապարկի բուժման հնարավորությունները՝ ապահովելով 

զգալիորեն ավելի երկար ապրելունակություն և կյանքի ավելի լավ որակ: Երկարատև 

կատամնեստիկ հսկողությունը ներառում է ՈՒՀ-յամբ երիկամների վիճակի և չափերի 

հսկողություն և ուրոդինամիկական հետազոտություններ, որոնք ուղղված են 

դեղորայքային բուժման անարդյունավետության հայտնաբերմանը: Այդ դեպքերում 

կարող է առաջանալ միզապարկի աուգմենտացիայի անհրաժեշտություն՝ միզապարկի 

ստեղծում սիգմայաձև աղիքից կամ զստաղիքից:  

 

 
 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                     Ա.Ա.Սարգսյան 

 

ՈՒՐՈԼԻԹԻԱԶ  ԵՎ  ՆԵՖՐՈԿԱԼՑԻՆՈԶ 
 

 

 

Ուրոլիթիազը միավորում է ոչ համասեռ վիճակների մեծ խումբ, որոնց ելքը 

քարերի առաջացումն է միզային համակարգում: Քարերը ավելի հաճախ առաջանում են 

երիկամներում (նեֆրոլիթիազ), սակայն կարող են տեղաշարժվել և հայտնաբերվել 

միզային համակարգի տարբեր հատվածներում: Միզապարկում առաջացած քարերը 

կոչվում են միզապարկի առաջնային քարեր (ՄԱՔ):  

Ախտորոշում 

Ուրոլիթիազը երեխաների մոտ զգալիորեն տարբերվում է մեծահասակների 

ուրոլիթիազից, ինչպես էթիոլոգիայով, այնպես էլ կլինիկական դրսևորումներով, 

ախտորոշման մեթոդներով և բուժմամբ:  Ախտորոշման հիմնական քայլերը 

ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: Կարևոր է մանրակրկիտ հավաքված անամնեզը: 

Կլինիկական պատկերը բնորոշ չէ, հատկապես փոքր տարիքի երեխաների մոտ և 

կախված է քարի տեղակայումից: Հիվանդները երկար ժամանակ կարող են չունենալ 

ախտանիշներ: Հիմնական ախտանիշն է ցավը որովայնում և գոտկատեղում, որը ավելի 

մեծ տարիքում կարող է ունենալ խիթի բնույթ: Հեմատուրիան, դիզուրիկ երևույթները և 

միզակապությունը կարող են լինել հիվանդության առաջին ախտանիշները:  

աղյուսակ 1 

Ուրոլիթիազի ախտորոշումը 

Անամնեզ Ընտանիքում հիվանդացություն, դիետա, հեղուկներ, 

քրոնիկ հիվանդություններ, անշարժացում  

Կլինիկական 

արտահայտություններ  

Ցավ, հեմատուրիա, քարերի դուրս բերում  

Քարերի տեղակայում, միզային 

համակարգի վիճակի 

գնահատում  

ՈւՁՀ, դիտարկային ռենտգենոգրաֆիա (ն/ե ուրոգրաֆիա), 

համակարգչային շերտագրում 

Մեզ  Հարաբերական խտություն (օսմոլյալություն), рН, շաքար, 

սպիտակուց, նստվածք, ցանքս, մեզի միանվագ նմուշում 

ցիստինի, կալցիումի, օքսալատի*,  միզաթթվի, ցիտրատի* 

հարաբերությունը կրեատինինի նկատմամբ, օրական 

էքսկրեցիան:  



Արյուն  Էլեկտրոլիտներ, կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, 

կրեատինին, միզանյութ, միզաթթու, հիմնային 

ֆոսֆատազա, թթվա-հիմնային հավասարակշռություն 

Քար Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա կամ ռենտգենյան 

դիֆրակցիա  

* նեֆրոկալցինոզի դեպքում այս ցուցանիշների որոշումը պարտադիր է  

 

Ախտորոշիչ վիզուալիզացիա 

Ախտորոշման ոչ ինվազիվ մեթոդների կատարելագործման հետ քարերը ավելի 

հաճախ հայտնաբերվում են պատահական՝ այլ ոչ սպեցիֆիկ համախտանիշների կամ 

հիվանդությունների կապակցությամբ հետազոտվելիս: Երիկամային քարերի 

մեծամասնությունը հեշտ հայտնաբերվում են ՈՒՁՀ-յամբ, որի ժամանակ անհրաժեշտ է 

նաև գնահատել միզային համակարգի վիճակը (օբստրուկցիա, միզային համակարգի 

անոմալիաներ և այլն): Քարի ռենտգեն կոնտրաստավորման աստիճանը կախված է նրա 

բաղադրությունից: Շատ դեպքերում սովորական ռենտգենոլոգիական 

հետազոտությունը տալիս է բավարար ինֆորմացիա:  

Մեզի և արյան քննություն 

Մեզի միանվագ նմուշի քննություն անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր 

հիվանդներին և ուրոլիթիազի կրկնման դեպքում: Բյուրեղների առկայությունը (օրինակ, 

կալցիումի օքսալատի, միզաթթվի և այլն) չունի ախտորոշիչ նշանակություն, 

բացառությամբ ցիստինին բնորոշ վեցանկյուն բյուրեղների կամ այլ միացությունների, 

որոնք նորմայում բացակայում են (2,8-դիհիդրոքսիադենին, դեղորայքներ և այլ): Մեզը 

հետազոտվում է նաև միկրոօրգանիզմների առկայության առումով:  

Քարի քննություն 

Քարի բաղադրության հետազոտությունը, նրա սպոնտան կամ միջամտությունից 

հետո դուրսբերումը հանդիսանում են անհրաժեշտ ախտորոշիչ միջոցառում: 

Իրականացվում է ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա կամ ռենտգենյան դիֆրակցիա, 

որոնց միջոցով հնարավոր է որոշել նույնիսկ շատ փոքր բեկորների բաղադրությունը 

(<1մգ): Երեխաների մոտ քարերի հանդիպման հարաբերական հաճախականությունը 

բերված է աղյուսակ 2-ում:  



աղյուսակ 2 

Միզային քարերի բաղադրությունը և ռենտգենկոնտրաստությունը 

 

*1991-2007 թթ. հետազոտվել են 265 քարեր 

 

 Ուրոլիթիազի էթիոլոգիան երեխաների մոտ   

 Ժամանակակից պատկերացումների համաձայն քարերի առաջացման մեջ մեծ 

դեր են խաղում մեթաբոլիկ և գենետիկ գործոնները, միզային համակարգի կառուցվածքի 

անհատական առանձնահատկությունները, ինֆեկցիաները և օրգանիզմի ադապտատիվ 

մեխանիզմները: Առանձին տարատեսակների առաջացման ռիսկի գործոնները 

ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:  

աղյուսակ 3 

Երիկամային քարերի առաջացման հիմնական պատճառները 

 

 
քարերի կազմը Պատճառը 

Կալցիումի օքսալատ 
Հիպերկալցիուրիա, հիպերօքսալուրիա, 

հիպոցիտրատուրիա՝ իզոլացված կամ կոմբինացված 

Կալցիումի ֆոսֆատ 
pH > 7.0 (ինֆեկցիա, անշարժացում, երիկամային 

տուբուլյար ացիդոզ և այլն) 

ստրուվիտ Միզուղիների ինֆեկցիա 

Ամոնիումի ուրատ Միզուղիների ինֆեկցիա, քաղց,  էնդեմիկ քարեր 

ռենտգենկոնտրաստություն բաղադրություն Հայաստան* 

(%) 

միջազգային 

տվյալներ 

(%) 

Բարձր կոնտրաստային  Կալցիումի օքսալատ 

(մոնո- / դիհիդրատ) 

63 70 – 75 

 Կարբոնատ ապատիտ  

(կալցիումի ֆոսֆատ)
 

7 4 – 6 

Միջին կոնտրաստային ստրուվիտ 17 5 – 7 

 

 ցիստին 2 1 – 5 

Ռենտգեն-նեգատիվ 

միզաթթու 7 2 – 5 

Ամոնիակի ուրատ 4 հազվադեպ 

2,8-դիհիդրոքսիադենին 

/քսանտին 

հազվադեպ հազվադեպ 



ցիստին Ցիստինուրիա 

միզաթթու 
Մշտական թթվային մեզ (рН ~ 5.4), էնդեմիկ քարեր, 

հիպերուրիկոզուրիա (առաջնային կամ երկրորդային) 

2,8-դիհիդրոքսիադենին 

/քսանտին
 

Առաջնային մեթաբոլիկ դեֆեկտ 

 

Ա) Գերազանցապես մեթաբոլիկ ծագման քարեր 

 Կալցիումի օքսալատ/ Կալցիումի ֆոսֆատ (մեթաբոլիկ ծագման) 

 

 Կալցիումի օքսալատի քարերը հաճախ, բայց ոչ միշտ ունեն մեթաբոլիկ ծագում: 

Հիմնական ախտանիշներն են՝ հիպերկալցիուրիան, հիպերօքսալուրիան, 

հիպոցիտրատուրիան՝ իզոլացված կամ տարբեր կոմբինացիաներով: Կալցիումի 

ֆոսֆատի քարերի մի մասը, բայց ոչ բոլորը նույնպես մեթաբոլիկ ծագում ունեն, 

առաջանալով մշտական հիմնային մեզի պայմաններում զուգակցվում են 

հիպոցիտրատուրիայի (երիկամային տուբուլյար ացիդոզ), հիպերկալցիուրիայի 

(առաջնային հիպերպարաթիրեոիդիզմ, երկարատև անշարժացում) հետ: 

Կալցիումական քարերի առաջացման պատճառներից առավել ուսումնասիրված է 

հիպերկալցիուրիան, մինչդեռ օքսալատի, ցիտրատի, միզաթթվի, սպիտակուցի 

գերօգտագործումը նույնպես ունեն կարևոր դեր:   

  Հիպերկալցիուրիան հանդիսանում է օքսալատա-կալցիումական ուրոլիթիազի 

առավել հաճախակի դրսևորումը (37-74% տարբեր հետազոտություններում): 

Հավանաբար չկան հստակ սահմաններ, որոնք առանձնացնում են կալցիումի նորմալ և 

բարձր էքսկրեցիան: Պրակտիկայում վերին սահման է համարվում 4 մգ (0,1մմոլ)/կգ 

քաշին օրը: Հիպերկալցիուրիայի ախտորոշման հաստատման համար անհրաժեշտ է 

բարձր ցուցանիշներ գրանցել տարբեր օրերին իրականացված մեզի կրկնակի 

քննություններում: Հետագայում քարերի առաջացումը կամ նեֆրոկալցինոզի 

առաջացումը երեխաների մոտ կախված է շատ այլ լրացուցիչ գործոններից, ինչպիսիք 

են մեզի ծավալը, թթվայնությունը, այլ նյութերի, առաջին հերթին օքսալատի և ցիտրատի 

կոնցենտրացիայից: Հիպերկալցիուրիան լինում է առաջնային (իդիոպաթիկ) և 

երկրորդային այնպիսի վիճակների հանդեպ, ինչպիսիք են դիստալ տուբուլյար ացիդոզը, 

հիպերթիրոիդիզմը, Կուշինգի համախտանիշը, հիպերվիտամինոզ D և А-ն, 



անշարժացումը, առաջնային հիպերպարաթիրեոիդիզմը: 

 Հիպերօքսալուրիան համարվում է առավել կարևոր լիթոգեն գործոն, քան 

հիպերկալցիուրիան: Մեզում օքսալատի 90%-ը ունի էնդոգեն ծագում, օքսալատի 10%-ը 

ներմուծվում է մաքուր տեսքով սննդի հետ, սակայն այս փոխհարաբերությունը կարող է 

զգալիորեն փոփոխվել:  

 Տարբերում են առաջնային և երկրորդային հիպերօքսալուրիա: Առաջնային 

հիպերօքսալուրիան ժառանգական հիվանդություն է, որը փոխանցվում է աուտոսոմ-

ռեցեսիվ ճանապարհով: Հիվանդությունը հանդիպում է խիստ հազվադեպ: Երիկամների 

ախտահարումը տեղի է ունենում ուրոլիթիազի և նեֆրոկալցինոզի հետևանքով: ԵՔՀ և 

համակարգային օքսալոզ բյուրեղների նստեցմամբ տարբեր օրգան-համակարգերում 

նկատվում է հիվանդների կեսի մոտ մինչև 15 տարեկան հասակը և հիվանդների 80%-ի 

մոտ՝ 30 տարեկանում:  

 Երկրորդային կամ էկզոգեն հիպերօքսալուրիան սովորաբար ունի ավելի մեղմ 

կլինիկա: Պատճառներն են՝ մեծ քանակությամբ թրթնջկաթթվի օգտագործումը 

(ալիմենտար ձև) և աղեստամոքսային տրակտից օքսալատի բարձր ներծծումը (էնտերալ 

ձև): Վերջինս նկատվում է կալցիումի սահմանափակման, ճարպերի ներծծման 

խանգարման հետ, որը նկատվում է Կրոնի հիվանդության, կիստոզ ֆիբրոզի 

(մուկովիսցիդոզ), կարճ աղիքի համախտանիշի դեպքում: Ազատ ճարպերը կապում են 

կալցիումը, որը հանդիսանում է լուրջ սահմանափակում օքսալատի ներծծման համար, 

քանի որ առաջացնում է նրա հետ անլուծելի կոմպլեքսներ:  

 Հիպոցիտրատուրիան հանդիսանում է   կալցիումական ուրոլիթիազի կարևոր 

պաթոգենետիկ օղակ: Ցիտրատը մեզում առաջացնելով կոմպլեքսներ իոնիզացված 

կալցիումի հետ հանդիսանում է բնական հզոր ինհիբիտոր կալցիումի օքսալատի 

բյուրեղացման համար: Ցիտրատների էքսկրեցիան գտնվում է սերտ կապի մեջ 

օրգանիզմի թթվա-հիմնային հավասարակշռության հետ: Արտահայտված 

հիպոցիտրատուրիան հանդիպում է երիկամային տուբուլյար ացիդոզի ժամանակ, 

սպիտակուցի գերօգտագործման ժամանակ: Բուժումը՝ ցիտրատների դեֆիցիտի 

լրացումն է:   



 Ցիստինից քարերը առաջանում են բացառապես ցիստինուրիայի ժամանակ, որը 

ժառանգական հիվանդություն է և բնորոշվում է երկհիմնային ամինաթթուների (ցիստին, 

օրնիտին, արգինին և լիզին) խողովակային ռեաբսորբցիայի խանգարմամբ: Կլինիկական 

դրսևորման հիմնական տարբերակը ուրոլիթիազն է, որը զարգանում է հիվանդների 2/3-

ի մոտ զարգանում է մինչև 25 տարեկանը և հաճախ կրում է կրկնվող բնույթ: ԵՔՀ 

հազվադեպ է զարգանում: Ցիստինային բյուրեղները տիպիկ վեցանկյուն տեսք ունեն և 

հայտնաբերվում են մեզում 17-25% հիվանդների մոտ:  

 

 Պուրինային քարեր  

 Միզաթթուն   հանդիսանում է պուրինային փոխանակության վերջնական 

արգասիք, որը դուրս է բերվում օրգանիզմից մեզով: Ի տարբերություն մեծահասակների, 

երեխաների մոտ միզաթթվային քարերը հաճախ առաջանում են արյան և մեզի մեջ նրա 

նորմալ կոնցենտրացիայի և մեզի մշտական թթվային ռեակցիայի պայմաններում: Ընդ 

որում, միզաթթվի լուծելիությունը զգալիորեն նվազում է: Առավոտյան քաղցած  մեզում 

рН<5,0 ցուցանիշները հայտնաբերվում են միզաթթվային ուրոլիթիազով հիվանդների 

գրեթե կեսի մոտ, ինչը 3 անգամ ավելի հաճախ է, քան առողջ անձանց մոտ: 

Միջերկրածովյան ժողովուրդների ներկայացուցիչները ունեն միզաթթվային 

ուրոլիթիազի հակում առանց պուրինային փոխանակության ակնհայտ խանգարման: 

Համախտանիշը ոչ հազվադեպ ունի ընտանեկան բնույթ և արտահայտվում է մանկական 

տարիքից: Այս քարերը համարվում են էնդեմիկ:   

 Ի տարբերություն մեծահասակների, երեխաների մոտ հազվադեպ վիճակներ են 

ուղեկցվում հիպերուրիկէմիայով և հիպերուրիկոզուրիայով: Հայտնի պատճառներից է 

հիպոքսանտին գուանին ֆոսֆորիբոզիլտրանսֆերազա ֆերմենտի ժառանգական 

դեֆիցիտը (Lesch-Nyhan-ի համախտանիշ; OMIM 300322): 

 ՈՒրատային քարերը կազմված են միզաթթվի աղերից, որտեղ ջրածնի իոնները 

փոխարինված են այլ կատիոններով (NH4+, կալիում, նատրիում կամ կալցիում): Ի 

տարբերություն միզաթթվի, ուրատային քարերը առաջանում են մեզի рН > 6.5 և 

հիպերուրիկոզուրիայի պայմաններում: Կլինիկորեն ավելի նշանակալի են համարվում 



ամոնիումի ուրատի քարերը, որոնք ունեն կամ ինֆեկցիոն կամ էնդեմիկ բնույթ:  

  Հազվադեպ քարերին են պատկանում քսանտինային քարերը և քարերը 2,8-

դիհիդրոքսիադենինից:  

 Պուրինային ուրոլիթիազի բուժումը կախված է քարի բաղադրությունից: 

Հասարակ բուժիչ միջոցառումները, ինչպիսիք են մեզի հիմնայնացումը (рН > 6,5) և 

հեղուկների առատ օգտագործումը, հաճախ բավարար չեն միզաթթվային քարերի 

լուծման համար: Հիպերուրիկոզուրիայով երեխաների մոտ անհրաժեշտ է 

սահմանափակել սպիտակուցի օգտագործումը: Քսանտինօքսիդազայի ինհիբիտոր 

ալլոպուրինոլը արդյունավետ է հիպոքսանտին գուանիդին-

ֆոսֆորիբոզիլտրանսֆերազա ֆերմենտի մասնակի կամ ամբողջական դեֆիցիտի 

ժամանակ (Lesch-Nyhan-ի համախտանիշ): Այս դեպքում առկա է քսանտինային քարերի 

առաջացման աննշան ռիսկ: Ի համեմատ միզաթթվային քարերի, ուրատային, 

քսանտինային և 2,8-դիհիդրոքսիադենինային քարերի լուծելիությունը ավելի քիչ է 

կախված մեզի рН-ից: Քսանտինուրիայի սպեցիֆիկ բուժում չկա: 2,8-

դիհիդրոքսիադենինային ուրոլիթիազը նույնպես բուժում են ալլոպուրինոլով:  

 Ֆոսֆատ պարունակող քարերը հաճախակի լինում են ինֆեկցիոն ծագման 

(կարբոնատ ապատիտ), հազվադեպ լինում են մեթաբոլիկ (կարբոնատ ապատիտ, 

բրուշիտ երիկամային տուբուլյառ ացիդոզի և հիպերկալցիուրիայի ժամանակ):   

 

 Բ) Ինֆեկցիոն քարեր 

 Միզաքարային հիվանդությունը և միզուղիների ինֆեկցիան հաճախ զուգակցվում 

են: Շատ դեպքերում հնարավոր չէ պարզել իրենց պատճառա-հետևանքային կապը: 

Առաջնային ինֆեկցիոն քարերը կազմված են անիոնից՝ ֆոսֆատից և երեք տարբեր 

կատիոններից՝ մագնեզիումից, ամոնիումից և ածխաթթվային ապատիտից: 

Գրականության մեջ նրանք հաճախ հանդիպում են տրիպելֆոսֆատային, 

ստրուվիտային և ուրեազային քարեր անվան տակ:  

 Ինֆեկցիոն քարերի առաջացման կարևոր ֆակտոր են հանդիսանում 

միկրոօրգանիզմները, որոնք արտադրում են ուրեազա: Ուրեազան ունի բացառապես 



բակտերիալ ծագում: Նրա ճեղքումը բերում է մեզի հիմնայնացմանը: Հայտնի են ավելի 

քան 45 տարբեր տեսակի միկրոօրգանիզմներ, որոնք ունակ են արտադրել այդ 

ֆերմենտը, առավել հաճախ դա Proteus-ն է (72%), ավելի հազվադեպ Klebsiella, 

Pseudomonas-ը և այլն: Միզուղիների ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչ Escherichia coli-ն 

չի արտադրում ուրեազա: Մեզի ցանքսը միայն 13% դեպքերում է արտացոլում քարի 

միկրոֆլորան, այդ պատճառով կարևոր է նաև քարի բակտերիոլոգիական քննությունը:  

 Ինֆեկցիոն քարերի բուժման հիմնական ուղղությունը հնարավորինս իրենց 

ամբողջական հեռացումն է, մեզի թթվայնացումը և նրա ստերիլության ապահովումն է 

երկարատև քիմիոպրոֆիլակտիկայով: Նույնիսկ քարի մնացորդային մասնիկները 

կարող են հանդիսանալ գաղութավորման և բակտերիաների աճի աղբյուր: Բուսական 

սնունդը ավելացնում է մեզի հիմնային պաշարը, այդ պատճառով խորհուրդ չի տրվում 

այն օգտագործել: Հնարավոր է նաև տարբեր դեղամիջոցների կիրառումը, որոնք 

թթվայնացնում են մեզը (ասկորբինաթթու, L-մեթիոնին, ամոնիունի քլորիդ), սակայն 

իրենց արդյունավետությունը միանշանակ չէ:  

 Գ) Մեզի արտահոսքի խանգարումներ  

 Մեզի արտահոսքի խանգարումները կարող են լինել քարերի առաջացման 

ինքնուրույն պատճառ (օրինակ, անատոմիական քարերը): Այս քարերը չեն 

հանդիսանում ինֆեկցիայի հետևանք և հետևանբար կազմված չեն ստրուվիտից և 

կալցիումի ֆոսֆատից: Առավել հաճախ ուրոլիթիազի հետ զուգակցվող վիճակներն են 

առաջնային մեգաուրեթերը և պոլիմեգակալիկոզը: Պոլիմեգակալիկոզը բնորոշվում է 

բաժակների ոչ նորմալ մեծ քանակությամբ (25՝ 12-ից քիչ քանակի փոխարեն) և նրանց 

մեծ չափերով: Ուրոլիթիազը այս վիճակի դեպքում անհրաժեշտ է տարբերակել 

հիդրոկալիկոզից և հիդրոնեֆրոզից, որն առաջանում է առաջնային ավազանային քարով 

օբստրուկցիայի հետևանքով: Միզաթթվային քարերը հաճախ առաջանում են 

երիկամների աուտոսոմ-դոմինանտ պոլիկիստոզ ունեցող հիվանդների մոտ: Ոչ մեծ 

քարեր կարող են հանդիպել մեդուլյար սպունգանման երիկամի (դիստալ հավաքական 

խողովակների դիլատացիա) դեպքում: Այլ պատճառներն են պիելոուրեթրալ հատվածի 

ստենոզը, նեյրոգեն միզապարկը, հազվադեպ՝ մեզի դուրսբերումը նեֆրոստոմայով, 



ստենտով և այլն:  

 Այս քարերի պաթոգենետիկ բուժման հիմքում ընկած է մեզի արտահոսքի 

խանգարման վերացումը: Պետք է նշել, որ միզային համակարգի անոմալիաները ոչ 

միշտ են բերում միզաքարային հիվանդության, այդ պատճառով անատոմիական 

քարերի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է փնտրել նաև այլ ուղեկցող պատճառային 

գործոններ:  

 Դ)Էնդեմիկ քարեր 

 Էնդեմիկ քարերին են պատկանում առաջին հերթին միզապարկի առաջնային 

քարերը, որոնց աշխարհագրությունը վերջին տարիներին գրեթե ամբողջությամբ 

սահմանափակվել է Միջին Արևելքի, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներով: Առավել հաճախ 

միզապարկի առաջնային քարերը առաջանում են տղաների մոտ կյանքի առաջին 

դեկադայում և կարող են կազմված լինել կալցիումի օքսալատից, միզաթթվից և 

ամոնիումի ուրատից: Առաջացման հիմնական պատճառն է չբալանսավորված սնունդը, 

որը բնորոշվում է կենդանական ծագման մթերքների պակասով և հացազգիների 

առատությամբ, հատկապես բրնձի: Էնդեմիկ քարերին են պատկանում նաև 

միզաթթվային նեֆրոլիթիազի որոշ տեսակներ (տես վերևում): Էնդեմիկ քարերի 

առաջացման ոչ սպեցիֆիկ պատճառներն են տաք կլիման, աղեստամոքսային տրակտի 

հաճախակի հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են դեհիդրատացիայով և այլն:  

 Ե) ՈՒրոլիթիազի հազվադեպ էկզոգեն պատճառներ 

 Երիկամային քարերը կարող են առաջանալ տարբեր դեղամիջոցների 

բյուրեղացման շնորհիվ, ինչպիսիք են՝ սուլֆոնամիդները, ցեֆտրիաքսոնը, 

տոպիրամատը, ացետազոլամիդը, վիտամին D-ի չարաշահումը, մելամինի կիրառումը: 

Միզապարկի քարերը երբեմն հայտնաբերվում են օտար մարմինների հետ 

փոխկապակցված կամ վիրաբուժական միջամտություններից հետո, երբ կարելու թելերը 

կամ սկոբաները հանդիսանում են աղերի բյուրեղացման հիմք: Եվ վերջապես, 

կասկածելի քարը կարող է լինել արտեֆակտ (գիպս և այլն):  

 Բուժում 

 Անհետաձգելի բուժօգնություն 



 Երիկամային խիթի նոպաները բուժում են անալգետիկներով ն/ե կամ բերանացի: 

Ցուցված են սպազմոլիտիկներ: Կալցիումի խողովակների պաշարիչները (նիֆեդիպին) և 

կորտիկոստերոիդները կարող են նպաստել քարերի դուրսբերմանը:  

 Օբստրուկցիայի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է նշանակել մեծ 

քանակությամբ հեղուկներ: Խորհուրդ է տրվում ֆիզիկական ակտիվություն: Երկարատև 

(1ամսից ավել) լրիվ օբստրուկցիան կարող է բերել երիկամի լուրջ պերմանենտ 

վնասման:  

Քարերի հեռացում 

Երեխաների մոտ շատ քարեր (11-50%) հեռացվում են սպոնտան, այդ պատճառով 

մանր քարերը (< 5մմ), որոնք չեն բերում մեզի արտահոսքի խանգարման, սովորաբար 

երկարատև հսկվում են: Միջամտության կարիք է առաջանում երկարատև օբստրուկցիա 

առաջացնող քարերի, ռեցիդիվող ինֆեկցիաների կամ ինտենսիվ ցավերի դեպքում: 

Էնդոսկոպիկ տեխնիկայի և էքստրակորպորալ հարվածային լիթոթրիպսիայի 

զարգացումը ռադիկալ կերպով փոխել են երեխաների մոտ թերապևտիկ 

հնարավորությունների մասին պատկերացումները:  էքստրակորպորալ հարվածային 

լիթոթրիպսիան ներկայումս զգալիորեն դուրս է մղել քարերի օպերատիվ հեռացումը և 

գրավում է առաջատար տեղ քարերի հեռացման մեթոդների մեջ նույնիսկ մի քանի 

ամսական երեխաների մոտ: Հարաբերական հակացուցում են հանդիսանում հեմոռագիկ 

դիաթեզը, երիկամային անբավարարությունը, ուրոսեպսիսը, օբստրուկցիան քարի 

տեղակայումից ավելի դիստալ: Դժվար են ֆրագմենտացվում 6 մմ-ից փոքր և 2 սմ-ից մեծ 

քարերը: Այն դեպքերում, երբ էքստրակորպորալ հարվածային լիթոթրիպսիան ցուցված 

չէ (օրինակ մեծ քարերի առկայության կամ առաջնային հիպերօքսալուրիայի և 

նեֆրոկալցինոզի առկայության դեպքում) երեխաների մոտ ավելի հաճախ 

իրականացնում են միջմաշկային լիթոթոմիա/լիթոթրիպսիա: Մինչդեռ քարերի 

հեռացման բաց վիրահատական ճանապարհը չի կորցրել իր նշանակությունը: 

Ցուցումներն են՝  քարի բարդ ձևը, մեծ չափը, հավաքական համակարգի զարգացման 

անոմալիաները, ուղեկցող վիճակները, որոնք սահմանափակում են այլ 

միջամտությունների կիրառումը, անարդյունք նախորդող միջամտությունները, չգործող 



երիկամը և այլն: Այդ դեպքում միաժամանակ կատարվում է միզային համակարգի 

անոմալիաների շտկում: Միզային համակարգի դիստալ հատվածի ոչ մեծ քարերը 

կարող են հեռացվել տրանսուրեթրալ: Քարերի նման էքստրակցիան ունի հայտնի 

սահմանափակումներ տղաների մոտ: Միզային համակարգի վերին հատվածներից 

քարերի հեռացման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել միզապարկ- միզածորանային 

միացման վնասման հնարավորությունը՝ հետհոսքի առաջացմամբ:  

Աշխարհում ուրոլիթիազի էթիոլոգիայի մասին կուտակված գիտելիքները թույլ են 

տալիս բարեհաջող լուծել շատ հարցեր, որոնք վերաբերվում են ախտորոշմանը, 

բուժմանը և ռեցիդիվների առաջացման կանխմանը: Յուրաքանչյուր հիվանդ կարիք ունի 

մանրամասն հետազոտման, քանի որ վիճակները, որոնք նպաստում են քարի 

առաջացմանը կարող են հայտնաբերվել 75% երեխաների մոտ: Մեթաբոլիկ քարերի 

դեպքում անհրաժեշտ է նեֆրոլոգի երկարատև հսկողություն և ընտանիքի անդամների 

համապատասխան հետազոտություն: Վերը նկարագրված սպեցիֆիկ թերապիան 

ուղղված է հիվանդության հիմքում ընկած մեթաբոլիկ խանգարումների վերացմանը: 

Մինչդեռ բավարար դիուրեզի (>2 լիտր օրը) ապահովումը հանդիսանում է լիթոգեն 

նյութերի սատուրացիայի իջեցման ամենաարդյունավետվ մեթոդը, և պետք է խորհուրդ 

տրվի բոլորին, անկախ քարի բաղադրությունից:  

   

 



Հասմիկ Սարգսյան 



 ՅԴՄ ծանր, պրոգրեսիվող համակարգային 
հիվանդություն է, բնութագրվում է միջաձիգ 
զոլավոր մկանների, մաշկի և անոթների 
ախտահարմամբ՝ երբեմն բարդանալով 
կալցինոզով և բակտերիալ վարակով  

 ՅԴՄ - պատկանում է բորբոքային 
միոպաթիաների  շարքին 

 



  Համակարգային, աուտոիմուն բնույթի 
մկանների և անոթների բորբոքային 
ախտահարում է 

 Բնութագրվում է՝ 

  Գոտրոնի պապուլաներ, 

 Հելիոտրոպ ցան, 

Սիմետրիկ, պրոքսիմալ մկանների 
ախտահարում, 

Կալցինոզ 

 



 Միոպաթիա և վասկուլոպաթիա 

 

 Միոպաթիա սիմետրիկ պրոքսիմալ 
մկանների թուլություն 

 

 Վասկուլոպաթիա մաշկային դրսևորումներ 



 ՅԴՄ առանձնահատկությունները (ի տարբերություն 
ԴՄ) 

 Տարածված վասկուլիտ, 

 Արտահայտված միալգիաներ, 

 Ներքին օրգանների առավելապես ընդգրկում 
պրոցեսի մեջ, 

 Կալցինոզի առաջացման մեծ հաճախականություն 

 Ուռուցքային պրոցեսների հետ հազվակի 
զուգորդում 

 



 Էպիդեմիոլոգիան 

 Տարեկան 3: 1000000 դեպք 

 Առավելապես հանդիպող տարիքային խմբերն 
են՝ 5-10 և  40-50 տարեկանները 

 Աղջիկ>տղա,  նախադպրոցական տարիքում 
2 դեպքում էլ հիվանդանում  են 
հավասարապես 



 Էթիոլոգիա /ռիսկի գործոններ 

  բնածին կամ ձեռք բերովի իմուն համակարգ, 

 արտաքին միջավայրային գործոններ, 

 գենետիկ նախատրամադրվածություն 

 վարակներ (Coxsackie B virus, Parvovirus 
B19, Enteroviruses, Streptococcus species) 

 դեղամիջոցներ՝ զիդովերին,  պենիցիլինամին 

 ձմռան և գարնան ամիսներին  ավելի հաճախ 
են դեպքեր արձանագրվում 

 

 

 



 Պաթոմորֆոլոգիան 

 Բորբոքայի ինֆիլտրացիան տեղակայվում է 
հիմնականում անոթի շուրջը՝  գերակշռում են B-
բջիջները CD4+ T հելպերները 

 Ախտահարված մկանաթելերում պակասում  է 
կապիլյարների քանակը,  

 Անոթի պատերին նստում են դեպոզիտները՝ 
հակամարմինները  ընդդեմ  անհայտ անտիգենների 
էնդոթելի նեկրոզ- մկանաթելերի իշեմիա և նեկրոզ 



 Կլինիկական դրսևորումներ 

 Կոնստիտուցիոնալ նշաններ.   

  ընդհանուր  թուլություն,  ջերմություն,  քաշի անկում,  

      մկանային թուլություն 

 Ֆիզիկալ տվյալներ 
Heliotrope ցան ,  ֆոտոսենսիտիվ  ցան,  
եղունգների ախտահարում, Գոտրոնի պապուլաներ,  
դիսֆագիա/դիսֆոնիա/դիսպնոէ,  
Կալցիֆիկատներ, բերանի խոռոչի խոցոտում 
Թոքերի, սրտի ախտահարումներ 



 Մաշկի ախտահարում 

 Էրիթեմատոզ, 
հելիոտրպ ցան 

 Տեղակայումը՝ վերին 
կոպ,  այտերի, քթի 
շրջան, մեջքի վերին 
հատվածներ, 
արմունկային,  ծնկան 
հոդեր 



 Մաշկի ախտահարում 
 Ատրոֆիկ մաշկ՝ 
դեպիգմենտացիայի 
օջախներով 

 Էրիթեմատոզ, հարթ,  
թեփանման ցան. 
Տեղակայումը՝ մատների 
հոդերի վրա- Հոտրոնի 
պապուլաներ 

 Հարեղունգային 
հատվածների 
ախտահարում՝ եղունգի 
կողքի  էրիթեմաների  
տելեանգիոէկտազիաներ 
 



Red,thickened, scaly skin  
         overlying PIPs 



 Հոդերի ախտահարում 

 Նախորդում  է մկանային թուլությանը, 

 Ախտահարումը սիմետրիկ  է, 

 Հոդերի դեֆորմացիան բացակայում է, 

 Հաճախ ընդգրկվում են մանր՝ պրոքսիմալ 
միջֆալանգային, դաստակային, հազվադեպ՝ 
արմունկային,  ուսային,  ծնկան և սրունք-թաթային 
հոդերը 



 Կլինիկա.  

 Վերջույթների և պարանոցի պրոքսիմալ մկանների 
պրոգրեսիվող մկանային թուլություն 

 Դժվարացած են՝  

 ցածր աթոռից բարձրանալը, 

 տրանսպորտ նստելը, 

 լվացվելը, սանրվելը, քայլելը, 

 գլուխը բարձից բարձրացնելը, 

 կլման ակտը 



 Կալցիֆիկատներ 

 Զարգանում են 
հիվանդության ուշ 
փուլում 

 Տեղակայումը՝ 
ենթամաշկ, մաշկ, 
մկաններ, 
շարակցական 
հյուսվածք 



 Հետազոտություններ 

 MRI, 

 Էլետրոմիոգրաֆիա, 

 Մկանների բիոպսիա - մկանների ֆիբրիլների  նեկրոզ 

 Եղունգների կապիլյարոսկոպիա, 

 Արյան բիոքիմիական անալիզ. բարձրանում  է՝ ԿՖԿ, 
ալդոլազա,  LDH, AST, ALT 

 Արյան ընդհանուր անալիզ՝ չափավոր անեմիա, ԷՆԱ-
ի բարձրացում 

 Արյան սիճուկում միոգլոբինի բարձրացում 



 Ախտորոշում 

 5 չափորոշիչներ / Bohan and Peter, 1975 / 

 Բնորոշ մաշկային ցան, 

 Պրոքսիմալ մկանների թուլություն , 

 Մկանային ֆերմենտների բարձրացում, 

 ԷՄԳ փոփոխություններ՝ կարճ և մանր պոլիֆազ 
մոտոր միավորներ, ֆիբրիլյացիա 

 Մկանային բիոպսիայի ժամանակ հայտնաբերված 
ֆիբրիլների նեկրոզ 

 



 Ախտորոշում. 

 Բնորոշ  մաշկային  ցան +  3 այլ չափորոշիչներ  
ախտորոշվում  է  ՅԴՄ 

 Բնորոշ մաշկային ցան+2 այլ չափորոշիչներ 
ենթադրվում է  ՅԴՄ 

 Տարբերակիչ ախտորոշում՝  աուտոբորբոքային և 
աուտոիմուն հիվանդություններ 

 

 

 



 Բուժում.  նվազեցնել բորբոքումը, բարելավվել 
ֆունկցիոնալ վիճակը, կանխարգելել 
հաշմանդամությունը 

 Գլուկոկորտիկոիդներ. Պրեդնիսոլոն – 
2մգ/կգ/օրը/ դեղորայքի աստիճանական 
իջեցումով/ առնվազն 2 տարի/  

 Վիտամին ՛՛Դ՛՛ և կալցիումի դեղորայք 

 Մետոտրեքսատ, ն/ե իմունոգլոբուլին, 

 Բիֆոսֆոնատներ, պլակվենիլ 



 Բուժում.  
 Ծանր դեպքերում  մի շարք դեղորայքների  
կիրառումը /cyclosporine, azathioprine, tacrolimus, 
MMF/ ՝ զուգակցված ստերոիդների և մետոտրեքսատի 
հետ 

 Կենսաբանական դեղորայքներ՝ Etanercept 
(Enbrel), adalimumab (Humira) and infliximab 
(Remicade) Rituximab (Rituxan) և այլն 

 Մաշկի պաշտպանում արևի ճառագայթներից 
 Ֆիզիկական վարժություններ, խոսքի 
կարգավորում 
 



 Ելքը 

 Երեխաների մոտ հարաբերականորեն 
ավելի լավ վերականգնում՝ քան 
մեծահասակների մոտ 

  Ուշացած,  կամ կորտիկոստերոիդներով 
ոչ ադեքվատ բուժում- անցանկալի ելք 

 Կալցինոզ- մկանների ատրոֆիա, 
կոնտրակտուրաներ, խոցերի առաջացում՝ 
երկրորդային ինֆեկցմամբ 
 



 

 

                  Շնորհակալություն 



Համակարգային կարմիր գայլախտ 

Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն, 

Դոցենտ` Հ.Գ. Սարգսյան 



Համակարգային կարմիր գայլախտ : ՀԿԳ 
 

ՀԿԳ- անհայտ ախտածնության աուտոիմուն բնույթի 
հիվանդություն է, որի հիմքում ընկած է իմուն 
մեխանիզմների գենետիկորեն պայմանավորված 
անլիակատարությունը, բջջի կորիզի նկատմամբ 
օրգանոսպեցիֆիկ հակամարմինների առաջացումն ու 
իմուն կոմպլեքսների զարգացումը, որոնք և 
պայմանավորում են իմուն բորբոքումը տարբեր օրգան 
համակարգերում:  

Հիվանդության պոլիմորֆ կլինիկայի հիմքում ընկած է 
շարակցական հյուսվածքի համակարգային 
ախտահարումը: 

 



ՀԿԳ:  Էպիդեմիոլոգիան 

 

 Տղա<աղջիկ - 1։3-4  

 Սկիզբը` 8-9 տարեկան, դրսևորման 
գագաթնակետը` 14-25 

 Հիվանդացությունը` 100000 մանկական 
ազգաբնակչին 0,4-0,9 դեպք 

 Արյունային ազգականների մոտ 
տարածվածությունը` 5-12% 

 Մոնոզիգոտ զույգերի բարձր կոնկորդանտություն`  
ի տարբերություն դիզիգոտների 

 Հաճախ են հիվանդանում` սևամորթները, 
ասիական ծագում ունեցողները, 
լատինոամերիկացիները 

 



ՀԿԳ: Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ 

 

Ռիսկի գործոններ 

 HLA –A1,  DR2 կամ DR3 համակարգը 

 Կոմպլիմենտի C3, C4 ֆրակցիաների դեֆիցիտը  

 Աղջիկների մոտ մենարխեն, կանանց մոտ` 
հղիությունը և հետծննդաբերական շրջանը 

 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը. խթանում 
է` 

 ապոպտոզը 

 IL1, IL3, IL6, TNF α- արտազատումը 

 ՌՆԹ պարունակող ռետրո վիրուսներ  

 Դեղորայքային գայլախտային համախտանիշ 
(հակացնցումային, հակաառիթմիկ ) 



ՀԿԳ: Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ 

 Իմուն համակարգի կարգավորիչ մեխանիզմներ 

խաթարում 

 Մեծ քանակությամբ ակտիվացված պոլիկլոնալ 
Bլիմֆոցիտների և հակամարմինների առաջացում` 
հատկապես կորիզային անտիգենների` 
առավելապես նատիվ ԴՆԹ-ի հանդեպ 

 Իմուն կոմպլեքսների տեղակայում տարբեր 
օրգանների անոթների սուբէնդոթելիար շերտում  

 Բորբոքային ռեակցիայի (արտազատվում են 
կինիններ, պրոստոգլանդիններ և այլն) առաջացում 
և տարբեր օրգան համակարգերի ախտահարում 

 



ՀԿԳ: Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Ալիքաձև ընթացք` ռեմիսիաներով և սրացումներով 

• Երեխաների մոտ` ի տարբերություն 
մեծահասակների.  

 առավել սուր սկիզբ և ընթացք, 

 առավել վաղ և բուռն գեներալիզացիա,  

 համեմատաբար ավելի քիչ բարորակ ելք 

 ընդհանուր դրսևորումներ. 

 տենդ` անկանոն տիպի 

 զարգացող ընդհանուր թուլություն 

 ախորժակի իջեցում, քաշի կորուստ 



ՀԿԳ: Դասակարգումը (ըստ ռուսական 

գրականության) 

 Ըստ ընթացքի`  

 Սուր և ենթասուր (հանդիպում է երեխաների 
մոտ), առաջնային խրոնիկ  

• Ըստ ակտիվության աստիճանի` 

 Գայլախտային կրիզ 

 Բարձր ակտիվության (երրորդ աստիճան) 

 Չափավոր ակտիվության (երկրորդ աստիճան) 

 Ցածր ակտիվության (առաջին աստիճան) 

 Ռեմիսիա 

 ՀԿԳ-ի ակտիվությունը գնահատալիս կիրառվում է 
նաև ECLAM  սանդղակը-European Consensus Lupus Activity 
Measurement 

 

 

 
 

  



ՀԿԳ: Կլինիկական 

առանձնահատկությունները 

 Մաշկի և նրա հավելումների ախտահարում 

Գայլախտային թիթեռնիկ 

 Մանկական տարիքում` 80%,որից 40-ը` 
հիվանդության սկիզբ 

 Սիմետրիկ էրիթեմատոզ ցան դեմքի շրջանում 

 Տեղակայումը նաև` ստորին ծնոտ, ճակատ, 
ականջախեցու ազատ եզրեր, կրծքավանդակի 
վերին հատվածներ, արմնկային և ծնկան հոդեր 

 

 

 

 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական 

առանձնահատկությունները 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Մաշկի և նրա հավելումների ախտահարում 

Դիսկոիդ օջախներ 

 Էրիթեմատոզ ցանավորում 
հիպերպիգմենտացված եզրերով և կենտրոնական 
հատվածներում` դեպիգմենտացված օջախներ, 
ինֆիլտրացիա, հիպերկերատոզ 

 Տեղակայումը` առավելապես գլխի մազածածկ 
մաս, դեմք, պարանոց 

 Բնորոշ է ՀԿԳ-ի խրոնիկ ընթացքին 

 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 



ՀԿԳ:Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 

 Մաշկի և նրա հավելումների ախտահարում 

Ֆոտոսենսիբիլիզացիա 

 Մաշկի զգացողության բարձրացում արևի 
ճառագայթների հանդեպ 

 Էրիթեմատոզ ցանավորում` առավելապես 
գարնան-ամռան ամիսներին 

Կապիլյարիտ 

 Այտուցային էրիթեմա 
(տելեանգիոէկտազիաներով և ատրոֆիայով), 
մատների բարձիկների, ձեռքի ափերի և 
ներբանների շրջանում 

 Բնորոշ է երեխաներին` հիվանդության սուր 
շրջանում  



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Մաշկի և նրա հավելումների ախտահարում 
Հեմոռագիկ ցանավորում 
 Պետեխիալ կամ պուռպուռոզ` առավելապես 

ստորին վերջույթների դիստալ հատվածներում  

Ցանցային լիվեդո 
 Ցանցի նման կապտա-թանաքագույն բծեր`  

ստորին և վերին վերջույթներում 

Ոչ սպեցիֆիկ մաշկային ցանավորումներ 
 Բնորոշ է ՀԿԳ-ի բարձր ակտիվությանը 

 Տարբեր ցանային էլեմենտներ. բծավոր 
պապուլյոզից մինչև բուլյոզ`միաժամանակ մաշկի 
տարբեր հատվածներում  



ՀԿԳ: Կլինիկական 

առանձնահատկությունները 

 Մաշկի և նրա հավելումների ախտահարում 

Ռեյնոյի համախտանիշ 
 Պարբերաբար առաջացող մատների իշեմիա` 

պայմանավորված վազոսպազմով և անոթների 
ախտահարումներով 

 Երեխաների մոտ ավելի հազվադեպ, քան 
մեծահասակների մոտ  

  Երբեմն` մաշկի և հավելումների տրոֆիկ 
փոփոխություններ 





ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Մաշկի և նրա հավելումների ախտահարում 

Ալոպեցիա 

 Բնորոշ է ՀԿԳ-ին 

 Առաջացնում է լոկալ կամ տարածված 
ճաղատության 

 Հնարավոր է ունքերի և թարթիչների 
մազաթափություն 

Հիվանդության ակտիվ շրջանում`  նաև եղունգների 
դեֆորմացիա և փափկություն 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Լորձաթաղանթների ախտահարում 

 Հիվանդների 30% դեպքերում 

 Գայլախտային էնանթեմա` կարծր քիմքում 

 Աֆտոզ ստոմատիտ` այտերի, լնդերի շրջանում 

 Խեյլիտ (ճաքեր, խոցեր,կեղևիկներ)`շրթունքների 

շրջանում 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Հոդերի ախտահարում 

 Արթրալգիաներ` խոշոր և մանր հոդերում 

 Արթրիտ`սուր (ձեռքի պրոքսիմալ միջֆալնգային 
հատվածներ, ծնկան, սրունք-թաթային, 
արմնկային հոդեր, գլյուկոկորտիկոիդներից` 
արտահայտված դրական ռեակցիաներ) 

 Արթրիտ` ենթասուր և խրոնիկ (երկարատև, 
ալիքաձև ընթացք, երբեմն` պրոգրեսիվող բնույթի, 
ցավոտություն, չափավոր էքսուդացիա, 
ախտահարված հոդերի անցողիկ 
սահմանափակումներ) 

 

 

 

 
 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Ոսկրերի փոփոխություններ 

 Օստեոպորոզ 

Ասեպտիկ նեկրոզներ 

 Ոսկրային աճառային սեկվեստրացիա, 
երկրորդային օստեոսկլերոզ 

 Ավելի քիչ է հանդիպում երեխաների մոտ 

       Տեղակայումը` ազդրի գլխիկի էպիֆիզի շրջան 

     Բնորոշ է` ախտահարված հոդի կայուն ցավ և  
ֆունկցիայի խանգարում 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Մկանների ախտահարում 

 ՀԿԳ-ով երեխաների 30-40 % -ում 

 Մեծ մասամբ  վերջույթների պրոքսիմալ 
մկանների ախտահարում 

 Միալգիան ընդգրկում է սիմետրիկ տեղավորված 
մկաններ 

  Պոլիմիոզիտի ընթացքում զարգանում է 
մկանների չափավոր հիպոտրոֆիա 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Սերոզ թաղանթների ախտահարում 

 ՀԿԳ-ով երեխաների 30-50% դեպքերում 

 Պլևրիտ  

 Պերիկարդիտ, երեխաների մոտ ավելի հաճախ` 

քան մեծահասակների 

 Պերիտոնիտ` երեխաների մոտ 

հարաբերականորեն ավելի հազվադեպ  



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Շնչական համակարգի ախտահարում 
 ՀԿԳ-ով հիվանդների 10-30 % դեպքերում 

 Սուր գայլախտային պնևմոնիտ 

 Թոքերի դիֆուզ ինտեստիցիալ ախտահարում` 
ֆիբրոզի առաջացում 

 Թոքային կամ ալվեոլյար հեմոռագիաներ 
(երեխաների մոտ հազվադեպ է հանդիպում) 

 Թոքային հիպերտենզիա (երեխաների մոտ 
հազվադեպ է հանդիպում, ձևավորվում է ՀՖՍ-ի 
շրջանակներում) 

 Դիաֆրագմայի ախտահարում 

 

 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Սրտի ախտահարում 
 Պերիկարդիտ 

 Միոկարդիտ` բնորոշ է ՀԿԳ բարձր 
ակտիվությանը 

 Լիբման-Սաքսի էնդոկարդիտ. գորտնուկային 
էնդոկարդիտ` երկփեղկ և եռփեղկ փականների 
ախտահարմամբ 

 Կորոնարիտ և կորոնար զարկերակների 
անևրիզմա` երեխաների մոտ հազվադեպ է 
հանդիպում, ընթանում է անսիմպտոմ 

  



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Երիկամների ախտահարում – 70-75 % դեպքերում  

(նոր դասակարգումը), պրոտեինուրիան>0,5գ/օրը 

 Մինիմալ մեզանգիալ  ԳՆ 

 Մեզանգիոպրոլիֆերատիվ ԳՆ 

 Ֆոկալ գայլախտային նեֆրիտ 

 Դիֆուզ սեգմենտար կամ գլոբալ  գայլախտային 

նեֆրիտ 

 Մեմբրանոզ գայլախտային նեֆրիտ 

 Պրոգրեսիվ սկլերոզված գայլախտային նեֆրիտ 

 

 

 

 

 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Աղի-ստամոքսային տրակտի ախտահարում 
 Հիվանդների 30-40 %  դեպքերում 

 Կլինիկորեն` ախորժակի իջեցում, սրտխառնոց, 
ցավեր որովայնում, երբեմն դիարեա 

 Էնդոսկոպիկ հետազոտություն` էզոֆագիտ, 
գաստրիտ, դուոդենիտ, էրոզիաներ, խոցեր 

 Լյարդի ախտահարում` հեպատոմեգալիա, 
հեպատիտ, լյարդի ինֆարկտ, լյարդային երակների 
թրոմբոզ 

 Ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարում 

 Աղիների ախտահարում (անբարենպաստ ելք, 
հեմոռագիա, ինֆարկտ, նեկրոզ, պերֆորացիա, 
արյունահոսություն, պերիտոնիտ) 

 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Ներվային համակարգի ախտահարում 

 Հիվանդների 30-50 %  դեպքերում 

 Հոգեկան խանգարումներ (սուր փսիխոզ, աֆեկտիվ 
սինդրոմներ, շարժողական անհանգստություն, քնի 
խանգարումներ) 

 Օրգանական ուղեղային համախտանիշ (կոգնիտիվ 
ֆունկցիայի  և ընդհանուր ինտելեկտի իջեցում, 
էմոցիոնալ-անձնային խանգարումներ) 

 Գլխացավեր` միգրենանման, ասեպտիկ մենինգիտ  

 Ցնցումային համախտանիշ 

 Խորեա`  միակողմանի կամ գեներալիզացված 

 

 

 

 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Ներվային համակարգի ախտահարում 
 Ուղեղային արյան շրջանառության տրանզիտոր 

խանգարումներ, իշեմիկ ինսուլտներ (երեխաների 
մոտ հազվադեպ է հանդիպում) 

 Ողնուղեղի ախտահարում (ստորին պարապարեզ, 
արտահայտված ցավեր գոտկային շրջանում, 
զգացողության խանգարումներ) 

 Գանգուղեղային  ներվի ախտահարում` եռորյակ, 
դիմային և այլն 

 Պերիֆերիկ ներվային համակարգի ախտահարում 

  Աչքի ախտահարում (3-5%  դեպքերում, 
տեսողության խանգարումներ, հեմոռագիաներ, 
ռետինոպաթիաներ) 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 



ՀԿԳ: Կլինիկական առանձնահատկություններ 

 Արյան համակարգի ախտահարում 

    Անեմիա 

 Հեմոլիտիկ անեմիա` Կումսի դրական ռեակցիայով, 

ռետիկուլոցիտոզով 

 Նորմոխրոմ կամ հիպոխրոմ անեմիա  

    Տրոմբոցիտոպենիա 

    Լեյկոպենիա 

    Լիմֆոպենիա 



ՀԿԳ: Լաբորատոր հետազոտություններ 

 Լաբորատոր հետազոտություններ 

 Արյան ընդհանուր անալիզ (ԷՆԱ –ի բարձրացում, 
լեյկոպենիա, լիմֆոպենիա, տրոմբոցիտոպենիա,  
անեմիա) 

 Մեզի ընդհանուր անալիզ (պրոտեինուրիա, 
հեմատուրիա, լեյկոցիտուրա, ցիլինդրուրիա) 

 Իմունոլոգիական հետազոտություններ 

 Հականուկլեար հակամարմիններ (ANA) 

 Հակամարմիններ երկշղթա ԴՆԹ-ի հանդեպ (dsDNA  
սպեցիֆիկությունը` 96%) 

 

 

 

 



ՀԿԳ: Լաբորատոր հետազոտություններ 

 Իմունոլոգիական հետազոտություններ 

 Հակամարմիններ հիստոնների նկատմամբ (20-50% 
դեպքերում,  դեղորայքային գայլախտանման 
համախտանիշ, ցածր տիտրով`  ՌԱ, 
սկլերոդերմիա, աուտոիմուն հեպատիտ, 
առաջնային բիլիար ցիրոզ) 

 Հակամարմիններ Sm - անտիգենի նկատմամբ (20-
30% դեպքերում,  հիվանդության ծանր ընթացք` 
հատկապես ներվային սիստեմի ախտահարում) 

 

 



ՀԿԳ: Լաբորատոր հետազոտություններ 

 Իմունոլոգիական հետազոտություններ 
 Հակամարմիններ ՌՆԹ պոլիմերազայի` Ro 

անտիգենի  և պրոտեինի նկատմամբ (ասոցացվում 
է լիմֆոպենիայի, տրոմբոցիտոպենիայի, 
ֆոտոդերմատիտի, թոքային ֆիբրոզի հետ, 60-80 % 
դեպքերում լինում է Շեգրենի համախտանիշի 
դեպքում) 

 Հակամարմիններ SS-A և SS-B-ի նկատմամբ (30-50 
% դեպքերում, բնորոշ է ֆոտոսենսիտիվ մաշկային 
դրսևորումներին, հայտնաբերվում է 98 % մայրերի 
մոտ, որոնց երեխաները տառապում են 
նորածնային գայլախտով) 



ՀԿԳ: Լաբորատոր հետազոտություններ 

 Իմունոլոգիական հետազոտություններ 
 Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ` 

կարդիոլիպինի հակամարմիններ, գայլախտային 
անտիկոագուլյանտ (հակաֆոսֆոլիպիդային 
համախտանիշ) 

 Ռևմատոիդ ֆակտոր (արտահայտված հոդային 
համախտանիշի դեպքում ) 

 LE - բջիջներ (պոլիմորֆ կորիզային նեյտրոֆիլներ) 

 C3, C4 կոմպլիմենտի իջեցում 

 Վասերմանի կեղծ դրական ռեակցիա 



ՀԿԳ: Ախտորոշում 

 Ախտորոշում (ACR-ի չափանիշներ) – 11 

 Այտերի և այտոսկրերի էրիթեմա 

 Գայլախտի դիսկոիդ օջախներ 

 Ֆոտոսենսիբիլիզացիա 

 Բերանի և քթի խոռոչի խոցեր 

 Արթրիտ 

 Սերոզիտ` պլևրիտ/պերիկարդիտ 

 Նևրոլոգիական ախտահարումներ 

 Երիկամի ախտահարում 

 Հեմատոլոգիական խանգարումներ 

 Իմունոլոգիական խանգարուներ 

 Հականուկլեար հակամարմիններ 

 



  



ՀԿԳ: Ախտորոշում 

 Ախտորոշում (ACR-ի չափանիշներ) – 11 

 4 ախտանիշների առկայությունը հաստատում է 
ախտորոշումը 

 3 ախտանիշները` հավանական 

 Տարբերակիչ ախտորոշում 
 Ռևմատիկ հիվանդություններ`ՅՌԱ 

համակարգային ձև, ՍՌՏ, 
կապիլյարատոքսիկոզ,հանգուցային պոլիարթրիտ 

 Հեմատոլոգիական հիվանդություններ` հեմոլիտիկ 
անեմիա, իդիոպաթիկ տրոմբոցիտոպենիկ 
պուրպուրա 

 Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ` 
լիմֆոգրանուլոմատոզ, լիմֆոմա 



ՀԿԳ: Ախտորոշում 

 Տարբերակիչ ախտորոշում 

 Ինֆեկցիոն` բորելյոզ, հեպատիտ B,C, 

տուբերկուլյոզ, ՁԻԱՀ, իերսինիոզ 

 Աղիների բորբոքային հիվանդություններ`  ոչ 
սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդություն 

 Երիկամի հիվանդություններ` 

գլոմերուլոպաթիաներ 

 Ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ 

 Դեղորայքային գայլախտ և այլն 



ՀԿԳ: Բուժում 

 Բուժում 
 Ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչներ ( օգտագործել 

զգուշությամբ) 

 Գլյուկոկորտիկոիդներ (նախօրոք ժխտել 
տուբերկուլյոզը) 

 1-1,5մգ/կգ/օրը, 4-8 շաբաթ, աստիճանաբար 
դեղաչափի իջեցում  մինչև 0,2-0,3մգ/կգ/օրը. 
տևողությունը ` մի քանի տարի: Պուլս թերապիա – 
10-30մգ/կգ/օրը, 3 օր տևողությամբ (ծանր 
դեպքերում) 

 Ամինոխինոլիններ` զուգակցված հորմոնալ 
թերապիայի հետ,1-2 տարի (ցածր ակտիվություն, 
ոսկրա-հոդային դրսևորումներ)  



ՀԿԳ: Բուժում 

 Ցիտոտոքսիկ դեղամիջոցներ (ցուցումներ) 

 Բարձր ակտիվության նեֆրիտ 

 Ներվային սիստեմի ծանր ախտահարում 

 Ռեզիստենտականություն հորմոնալ թերապիայի 
նկատմամբ 

 Իմունոսուպրեսիվ թերապիան ակտիվացնելու 
նպատակով 

 Ավելի կայուն ռեմիսիա ապահովելու նպատակով 

 Թոքային արյունահոսություններ 

 Վասկուլիտներ 

 



ՀԿԳ: Բուժում 

Ցիտոտոքսիկ դեղամիջոցներ  

 Ցիկլոֆոսֆամիդ-0,5գ/մ2 մարմնի մակերեսին, ն/ե 

կաթիլային ամիսը մեկ անգամ 6 ամիս 

տևողությամբ 

 Ազատիոպրին – 1,0-3,0մգ/օրը, ընդունման 

տևողությունը` 2 տարուց  ոչ պակաս, լեյկոցիտների 

քանակը պակաս չպետք է լինի `4,5-5,0հազարից   

 Մետոտրեքսատ - 7,5-10,0մգ/մ2 շաբաթը մեկ 

անգամ` ե/մ կամ խմելու ձևով, 6-12 ամիս 

 Ցիկլոսպորին  Ա – 2,0-2,5մգ/կգ, խմելու ձևով 

 Միկոֆենոլատ մոֆետիլ – 600մգ/մ2 մարմնի 

մակերեսով, օրը 2 անգամ    

 



ՀԿԳ: Բուժում 

 Իմունոգլոբուլին - (ՀՖԼՍ, ներվային սիստեմի 
ախտահարում, պնևմոնիտ, տրոմբոցիտոպենիա) 

 Կենսաբանական ագենտներ.ռիտուքսիմաբ – 
375մգ/մ2 մարմնի մակերեսով, շաբաթը մեկ` 4 
շաբաթ տևողությամբ 

 Անուղղակի ազդեցության անտիկոագուլյատներ` 
վարֆարին (ՀՖԼՍ) 

 Պլազմոֆերեզ 

 



ՀԿԳ: Ելք, բարդություններ 

 Վաղ ախտորոշման դեպքում - 5 տարվա 

կենսունակություն` 80-90% դեպքերում 

 Ռիսկի գործոններ` ոչ բարեհաջող ելքի դեպքում  

 Արական սեռ 

 Հիվանդության մանիֆեստացիան մինչև 20 տ. 

 Նեֆրիտը որպես հիվանդության սկիզբ 

 Դիֆուզ պրոլիֆերատիվ նեֆրիտ (IVդաս) 

 Կրատինինի կլիրենսի իջեցում 

 Ինտեստիցիալ ֆիբրոզ 

 

 



ՀԿԳ: Ելք, բարդություններ 

 Խողովակների ատրոֆիա` բիոպտատներում 

 Արթերիալ հիպերտենզիա 

 Բարձր dsDNA,  ցածր C3 

 Ինֆեկցիաների միացում 

 Կ.ն.հ-ի ախտահարում 

 ՀՖԼՍ 

 Թոքային արյունահոսություններ 

 Միոկարդի ինֆարկտ 

 Ուռուցքներ 

 Օստեոպորոզ 



ՀԿԳ: Նորածնային գայլախտային 

համախտանիշ 

 Ընկերքի միջոցով մորից պտղին SSA- և SSB 

հակամարմինների փոխանցում  

 Տրանզիտոր խանգարումներ` մի քանի ամիս. 

 Ցան` (օղակաձև էրիթեմա) դեմք, գլխի մազածածկ 

հատված 

 Սրտի ռիթմի հաղորդչականության խանգարումներ 

 Հեմատոլոգիական խանգարումներ   

 4 ամսից հետո մաշկային դրսևորումների վերացում  

 Հազվադեպ` դեռահասության շրջանում ՀԿԳ-ի 

զարգացում 

 



ՀԿԳ: Հակաֆոսֆոլիպիդ սինդրոմ(ՀՖԼՍ) 

 

 ՀՖԼՍ-ը ոչ բորբոքային աուտոիմուն հիվանդություն 

է, որը բնութագրվում է զարկերակային կամ 

երակային թրոմբոզով, հիվանդների մոտ` ՀՖԼ 

հակամարմինների առկայությամբ: 40- 50% 

դեպքերում գոյություն ունի առանձին ձևով, 

մնացած դեպքերում զուգորդվում է այլ 
պաթոլոգիաների հետ միասին 



ՀԿԳ: Հակաֆոսֆոլիպիդ սինդրոմ(ՀՖԼՍ) 

 

 ՀՖԼՍ-ի հաճախականությունը մի շարք 

հիվանդությունների դեպքում. 

 ՀԿԳ -45 %,  

 ՌԱ - 33 % 

 Աուտոիմուն թրոմբոցիտոպենիկ պուռպուռա -30% 

 Պսորիատիկ արթրիտ - 28% 

 Սիստեմային սկլերոդերմիա – 25% 

  Բեհչետի հիվանդություն - 20% 

 



ՀԿԳ: Հակաֆոսֆոլիպիդ սինդրոմ(ՀՖԼՍ) 

 

 Առանձնահատկություններ 

 Թրոմբոզ (ոչ բորբոքային թրոմբոտիկ 

վասկուլոպաթիա` տարբեր օրգան 

համակարգերում) 

 Թրոմբի ռեցիդիվներ 

 Թրոմբոցիտոպենիա 

 Կումբսի ռեակցիա  

 Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ – 

երեխաների մոտ հանդիպում է 81% դեպքերում 



ՀԿԳ: Հակաֆոսֆոլիպիդ սինդրոմ(ՀՖԼՍ) 

 

 Բուժում 

 Անտիկոագուլյանտներ 

 Միկրոցիրկուլյացիան կարգավորող դեղորայքներ 

 Պլազմոֆերեզ 

 Գլյուկոկորտիկոիդներ 

 Իմունոգլոբուլին 

 Ցիկլոֆոսֆամիդ 

Ելքը` կախված է թրոմբոզի տեղակայումից 



ՀԿԳ: Հակաֆոսֆոլիպիդ սինդրոմ(ՀՖԼՍ) 

 

 

 

 Շնորհակալություն 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                                     Հ.Ա.Ղազարյան 

 

Î²ì²ê²ÎÆ ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜ 

 

Ü³Ë³µ³Ý 

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ (ÎÐ) ³ÝÑ³Ûï å³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÇÝùÝ³³å³ùÇÝíáÕ í³ëÏáõÉÇï ¿, 

áñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ÏñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ ¨ í³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï: ²ÛÝ ³é³çÇÝ 

³Ý·³Ù ÝÏ³ñ³·ñí»É ¿ 1967Ã-ÇÝ Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ` îáÙÇë³Ïáõ Î³í³ë³ÏÇÇ ÏáÕÙÇó:  

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ï»Ý¹áí, »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ áã Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ÏáÝÛáõÝÏïÇíÇïáí, 

ßñÃáõÝùÝ»ñÇ ¨ µ»ñ³ÝÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ï³ñÙñáõÃÛ³Ùµ, í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙáí, ó³Ýáí ¨ å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ 
ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³Ûáí:  

²Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë µÝáñáß ¿ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ µáñµáùáõÙÁ (ÏáñáÝ³ñÇï), ¨ µáõÅáõÙ 

ãëï³ó³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ  Ùáï³íáñ³å»ë 15 - 25%-Ý  áõÝ»ÝáõÙ »Ý åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ïáõµáõÉÛ³ñ 

(ËáÕáí³Ï³Ó¨) É³ÛÝ³óáõÙÝ»ñ (¿Ïï³½Ç³) ¨/Ï³Ù ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñ: ´³ñ¹³ó³Í ¹»åù»ñáõÙ, áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù 
Ï³ñáÕ »Ý ½³ñ·³Ý³É ëñïÇ Çß»ÙÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÇÝý³ñÏï ¨ Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ù³ÑáõÃÛáõÝ: 

Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ 

 

²ÝóÛ³ÉáõÙ Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ùáÕ³ñÏí»É ¿ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý ï³Ï:  

úñÇÝ³Ï, ÇÝý³ÝïÇÉ Ñ³Ý·áõó³íáñ åáÉÇ³ñï»ñÇÇïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ ß³ñù ÑÇÝ ½»ÏáõÛóÝ»ñ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ »Ý 

Ù³Ñ³óáõ Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 ²Ûëûñ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ³ËïáñáßíáÕ ëñïÇ 

Ó»éùµ»ñáíÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ å³ï×³éÝ ¿: ÎÐ-Ç ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ³Ù»Ý³µ³ñÓñÝ 

¿ (2008Ã ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý 218.6 /100000 ÙÇÝã¨ 5ï. »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáí) ¨ 

ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³×»É: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ Ýí³½³·áõÛÝÝ ¿ ëåÇï³Ï³ÙáñÃ é³ë³ÛÇ Ùáï ¨, Áëï 

²ØÜ-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 9.1/100000 ÙÇÝã¨ 5ï. »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáí: 6 ³Ùë³Ï³ÝÇó 5 ï³ñ»Ï³Ý 

»ñ»Ë³Ý»ñÝ ³é³í»É ÁÝÏ³ÉáõÝ³Ï »Ý  ÎÐ-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ (µáÉáñ ¹»åù»ñÇ 80%-Á), ÇëÏ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý 

·³·³ÃÝ³Ï»ïÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ 9-11 ³Ùë³Ï³ÝáõÙ: Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë »Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ ïÕ³Ý»ñÁ 

(ïÕ³/³ÕçÇÏ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ` 1.2 / 1.7):  

ÎÐ-áí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý µáÉáñ ¹»åù»ñÁ ëñï³ÛÇÝ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýù »Ý: ²Ù»Ý³µ³ñÓñ 

Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ ï»Ý¹Á ëÏëí»Éáõó Ñ»ïá 15 - Çó 45 ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, »ñµ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ 

ÏïñáõÏ µ³ñÓñ³óÙ³Ý  ¨ Ù³Ï³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ 

µáñµáùáõÙ (ÏáñáÝ³ñ í³ëÏáõÉÇï/³ñï»ñÇÇï): ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÏáñáÝ³ñ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñáí ¨ 

ëï»Ýá½Ý»ñáí µ³ñ¹³ó³Í ÎÐ-Ç  ¹»åù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó ³í³ñïí»É Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ù³ÑáõÃÛ³Ùµ` 

ÙÇáÏ³ñ¹Ç ÇÝý³ñÏïÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: 

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùáõÙ ³é³ç³ó³Í ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÇÝý³ñÏïÇ ß³ï ¹»åù»ñ í»ñ³·ñíáõÙ »Ý 

Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ï³ñ³Í ¨ ã³Ëïáñáßí³Í Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ: 

 

ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 

 

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ¿ÃÇáÉá·Ç³Ý ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÑ³Ûï, Ã»¨ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ¿åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³Ï³Ý 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ÇÝý»ÏóÇáÝ å³ï×³éÇ Ù³ëÇÝ: ²Ëï³µ³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñÇù³ÛÇÝ 

µÝáõÃ³·ÇñÁ, ÓÙ»é-·³ñáõÝ ë»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ  ¨ ³ÏÝÑ³Ûï ¿åÇ¹»ÙÇÏ óÇÏÉ»ñÁ µÝáñáß »Ý ÇÝý»ÏóÇáÝ Ù³ÝÏ³Ï³Ý 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ: ÆÝý»ÏóÇ³ÛÇ û·ïÇÝ »Ý ËáëáõÙ Ý³¨ É³µáñ³ïáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:  

ø³ÝÇ áñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ ³ÝÑ³ïÇ Ùáï, ¹»åù»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ (97%), ãÇ ÏñÏÝíáõÙ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ 

»ÝÃ³¹ñ»É Ó»éùµ»ñáíÇ ÇÙáõÝÇï»ïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ:  

ä³ÃáÉá·Ç³Ý  

 

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ í³ëÏáõÉÇï ¿: Ð³ïÏ³å»ë µÝáñáß ¿ ÙÇçÇÝ ïñ³Ù³·ÍÇ 

½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ  µáñµáùáõÙÁ, ¨  Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÇó ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ¿ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ 

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 



²ñï»ñÇÇïÇ Ó¨³íáñÙ³Ý í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ëáßáñ ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ïÇåÇ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ  ¹ÇïíáõÙ ¿ 

¿Ý¹áÃ»É³ÛÇÝ  µçÇçÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³¿Ý¹áÃ»É³ÛÇÝ  ß»ñïÇ ³Ûïáõó, µ³Ûó Ý»ñùÇÝ ¿É³ëïÇÏ ÃÇÃ»ÕÁ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË:   

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó 7-Çó 9 ûñ  ³Ýó ¹ÇïíáõÙ ¿ Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÇ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ 

Ëáßáñ ÙáÝáÝáõÏÉ»³ñÝ»ñáí ÇÝýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ` ½áõ·³Ïóí³Í ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ¨ IgA åÉ³½Ù³ïÇÏ µçÇçÝ»ñÇ  Ñ»ï: 

²Ûë ÷áõÉáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ ¿É³ëïÇÏ ÃÇÃ»ÕÇ ù³Ûù³ÛáõÙ ¨, Ç í»ñçá, ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³:  ØÇ 

ù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏïÇí µáñµáùáõÙÁ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ Ñ³ñ³×áõÝ ýÇµñá½áí` ëåÇÇ 

Ó¨³íáñÙ³Ùµ: ÎáñáÝ³ñ ³ñï»ñÇÇïÇ ½³ñ·³óÙ³Ùµ ÁÝÃ³óáÕ Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ 

¿ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ é»Ùá¹»É³íáñáõÙ Ï³Ù é»í³ëÏáõÉ³ñÇ½³óÇ³: ²Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï åñá·ñ»ëÇíáÕ 

(Ëáñ³óáÕ) ëï»Ýá½Á ÇÝïÇÙ³ÛÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ûáí ³ÏïÇí é»Ùá¹»É³íáñÙ³Ý ¨ Ý»á³Ý·Çá·»Ý»½Ç Ñ»ï¨³Ýù ¿. 

ÇÝïÇÙ³Ý ÝÏ³ï»ÉÇ Ñ³ëï³ó³Í ¿ ¨ µ³ÕÏ³ó³Í ·Í³ÛÇÝ ¹³ë³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇÏñá³ÝáÃÝ»ñÇó, Ñ³ñÃ 

ÙÏ³Ý³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñáí Ñ³ñáõëï ß»ñïÇó ¨ ýÇµñá½ ß»ñïÇó:  

 

ÎÐ ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¨ É³µáñ³ïáñ å³ïÏ»ñÁ, ³ËïáñáßáõÙÁ  

àñå»ë Ï³ÝáÝ, ÎÐ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ã»Ý ¹ÇïíáõÙ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ 

å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñáõÙ »Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí ¨ Ýß³ÝÝ»ñáí Ñ³ñáõëï ëáõñ ßñç³ÝÁ (³ÛÝ ëáíáñ³µ³ñ 

ï¨áõÙ ¿ 7-Çó 10 ûñ), áñÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ Ýí³½ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí »ÝÃ³ëáõñ ßñç³ÝÁ  ¨ ³å³` 

É³í³óáõÙÁ:  

ÎÐ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ 

ÎÐ-Ç ëáõñ ßñç³ÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ëÏëíáõÙ ¿ ï»Ý¹áí: ²ÛÝ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÁÝ¹ÙÇçíáÕ µÝáõÛÃÇ  ¿ ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Íª  

»ñµ»ÙÝ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 39˚-40˚C: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý µÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ï»Ý¹Ç ÙÇçÇÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 

11 ûñ ¿,  Ã»¨ Ï³ñáÕ ¿ ß³ñáõÝ³Ïí»É 3-4 ß³µ³Ã ¨ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇÝ: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý µáõÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Ý¹Á 

ëáíáñ³µ³ñ ³ÝóÝáõÙ ¿ 2 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

î»Ý¹Á ëÏëí»Éáõó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ß³ÕÏ³å»Ýáõ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ³ñÛáõÝ³É»óáõÙÁ ¨ Ù³ñÙÝÇ 

¿ñÇÃ»Ù³ïá½ ó³Ý³íáñáõÙÁ: 

²í»ÉÇ µÝáñáß ¿ ß³ÕÏ³å»Ýáõ µáõÉµ³ñ Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ (½»ñÍ å³Ñ»Éáí ÉÇÙµÁ ¨ ÍÇ³Í³Ý³Ã³Õ³ÝÃÁ 

ßñç³å³ïáÕ ³ÝáÃ³½áõñÏ Ñ³ïí³ÍÁ), ù³Ý Ïáå³ÛÇÝ (å³Éå»µñ³É) ¨ ï³ñ½³É Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝÁ: ²ÛÝ ãÇ 

áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ùëáõ¹³ïáí ¨ ³Ýó³í ¿: ÎáÝÛáõÝÏïÇíÇïÝ ³ñ³·áñ»Ý É³í³ÝáõÙ ¿ ¨ Ñ³½í³¹»å Ï³ñáÕ ¿ 

½áõ·³Ïóí»É Éáõë³í³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ãùÇ ßñç³ÝáõÙ ó³í»ñÇ Ñ»ï: 

¾ñÇÃ»Ù³ïá½ ó³ÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ï³ñ³ÍáõÝ ¿, Çñ³ÝÇ ¨ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙáí:  ²Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕÁ 

áã ëå»óÇýÇÏ Ù³ÏáõÉáå³åáõÉÛ³ñ ó³Ý³íáñáõÙÝ ¿: Ð³½í³¹»å Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ó¨»ñÇó »Ý »ÕÝç³ó³ÝÁ (áõñïÇÏ³ñ 

¿Ï½³ÝÃ»Ù³Ý), ùáõÃ»ß³ÝÙ³Ý ó³ÝÁ, ¿ñÇÃñá¹»ñÙÇ³Ý, µ³½Ù³Ó¨ ¿ñÇÃ»Ù³ÛÇÝ ÝÙ³ÝíáÕ ó³ÝÁ: ´Ýáñáß ¿ ß»ùÇ 

ßñç³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ` ÑÝ³ñ³íáñ í³Õ Ã»÷áïáõÙáí:  

ÎÐ-ÇÝ Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý »Ý ï³ñµ»ñ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ  í»ñçáõÛÃÝ»ñáõÙ: 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í³Õ ßñç³ÝáõÙ Ñ³×³Ë ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ó»éù»ñÇ ¨ áïÝ³Ã³Ã»ñÇ ³Ûïáõóí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ 

ëáíáñ³µ³ñ ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ ³÷»ñÇ ¨ Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇ ¿ñÇÃ»Ù³Ûáí ¨, »ñµ»ÙÝ, ó³íáï ¿: ºÝÃ³ëáõñ ßñç³ÝáõÙ` ï»Ý¹Á 

ëÏëí»Éáõó Ñ»ïá 2-Çó 3 ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ó»éù»ñÇ ¨ áïù»ñÇ Ù³ïÝ»ñÇ Ã»÷áïáõÙ: 

êÏëí»Éáí Ñ³ñ»ÕÝ·³ÛÇÝ Ù³ßÏÇ  åÉáÏáõÙÇó ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ³Íí»É` ÁÝ¹·ñÏ»Éáí ³÷»ñÁ ¨ Ý»ñµ³ÝÝ»ñÁ: î»Ý¹Ç 

ëÏ½µÇó Ùáï³íáñ³å»ë 1-2 ³ÙÇë Ñ»ïá »ÕáõÝ·Ý»ñÇÝ  Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ËáñÁ É³ÛÝ³Ï³Ý ³ÏáëÝ»ñ (Beau-Ç 

·Í»ñ):  

´Ýáñáß »Ý ßñÃáõÝùÝ»ñÇ ¨ µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É. 1) ßáõñÃ»ñÇ  ¿ñÇÃ»Ù³Ý, ãáñáõÃÛáõÝÁ, 

³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ùµ ÁÝÃ³óáÕ  ×³ù×ùí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ã»÷áïáõÙÁ, 2) ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëÝÏ³ÝÙ³Ý åïÏÇÏÝ»ñáí 

§Ùáñ»ÝÙ³Ý¦ É»½áõÝ, áñÁ ãÇ ï³ñµ»ñíáõÙ ëïñ»åï³ÏáÏ³ÛÇÝ ùáõÃ»ßÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáÕ É»½íÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÇó, 

¨ 3) µ»ñ³Ý-ÁÙå³Ý³ÛÇÝ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ï³ñ³ÍáõÝ ¿ñÇÃ»Ù³Ý: ´»ñ³ÝÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ËáóáïáõÙÝ»ñ ¨ 

ÁÙå³ÝáõÙ ¿ùëáõ¹³ï ã»Ý ¹ÇïíáõÙ:  



ä³ñ³Ýáó³ÛÇÝ ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³Ý ·ÉË³íáñ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇó ³Ù»Ý³Ñ³½í³¹»åÝ ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: 

²ÛÝ ëáíáñ³µ³ñ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ¿ ¨ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³é³ç³ÛÇÝ å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ »é³ÝÏÛ³Ý ßñç³ÝÁ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ 

Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ù»Í³óáõÙÁ` 1.5 ëÙ-Çó Ù»Í ïñ³Ù³·Íáí: ²Ëï³Ñ³ñí³Í 

³íß³Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ åÇÝ¹ »Ý, ³é³Ýó Í÷³ÝùÇ, ³Ýó³í Ï³Ù Ã»Ã¨ ½·³ÛáõÝ ¨ ã»Ý áõÕ»ÏóíáõÙ Ñ³Ý·áõÛóÁ Í³ÍÏáÕ 

Ù³ßÏÇ  Ï³ñÙñáõÃÛ³Ùµ:  

ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ÛÉ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ 

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáÕ ³ÛÉ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¨ É³µáñ³ïáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³×³Ë û·ÝáõÙ »Ý 

³ËïáñáßÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 

êñïÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ  

Â»¨ Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ ëñïÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñáí*, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ¹ñ³Ýó 

Ù»Í Ù³ëÁ Ã»Ã¨ µÝáõÛÃ áõÝ»Ý ¨ ³ÝÑ»ï¨³Ýù ³ÝóÝáõÙ »Ý:  ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ëñï³µ³Ý³Ï³Ý å³ÃáÉá·Ç³Ý 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý áõß µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ ¿: 

êñïÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý` ³ñ³Ï³Ý ë»éÁ, ï³ñÇùÁ` 1ï.-Çó ÷áùñ Ï³Ù 5 ï.-Çó Ù»Í, C é»³ÏïÇí 

ëåÇï³ÏáõóÇ 100 Ù·/É-Çó µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÁ, É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ 30 X 10
9
/É-Çó Ù»Í ù³Ý³ÏÁ ¨ ßÇ×áõÏáõÙ ³ÉµáõÙÇÝÇ 

ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: êñï³µ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ Ý³¨ 

¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ áõß ëÏë»Éáõ ¹»åùáõÙ (ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 6-ñ¹  ûñÇó Ñ»ïá):  

Î³ñ¹Çï 

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ßñç³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ëñïÇ ½³ñÏ»ñÇ Ñ³×³Ë³óáõÙ, áñÁ 

·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ï»Ý¹Ç ³ëïÇ×³ÝÇÝ µÝáñáß Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:    

Ü³Ë³ëÇñï-÷áñáù³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹ã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ëñï³ÙÏ³ÝÁ Ï³ñáÕ »Ý ÇÝýÇÉïñ³óí»É µáñµáù³ÛÇÝ 

µçÇçÝ»ñáí` ÇÝãÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É   Ý³Ë³ëÇñï-÷áñáù³ÛÇÝ å³ß³ñáõÙ ¨ 

ëñï³ÙÏ³ÝÇ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³:  

 ØÇáÏ³ñ¹Çï Ñ³×³Ë ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, µ³Ûó ³ÛÝ Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ëñï³ÙÏ³ÝÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ¿³Ï³Ý 

ÁÝÏ×Ù³Ý:  

ºñµ»ÙÝ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ å³ÝÏ³ñ¹Çï ¨ ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ` ëñïÇ ïáÝ»ñÇ ËÉ³óáõÙáí ¨ ·³ÉáåÇ 

éÇÃÙáí, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÙÇáÏ³ñ¹ÇïÇ Ï³Ù å»ñÇÏ³ñ¹Ç ËáéáãáõÙ Ñ»ÕáõÏÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 

¾ùëáõ¹³ïÇí å»ñÇÏ³ñ¹ÇïÁ í»ñ³ÝáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ßñç³ÝÇ ³í³ñïÇ Ñ»ï, Ã»¨ Ï³ñáÕ ¿  ³ÝÑ³å³Õ 

å»ñÇÏ³ñ¹Çáó»Ýï»½Ç Ï³ñÇù ³é³ç³óÝ»É:  

 ¾Ý¹áÏ³ñ¹Ç µáñµáùÙ³Ý (Ñ³ïÏ³å»ë µÝáñáß ¿ ÙÇïñ³É ÷³Ï³ÝÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ) ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ó¨³íáñí»É 

³Ý¹³ñÓ»ÉÇ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ³ñ³ï:  

 

äë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ   

ÎÐ ëáõñ ßñç³ÝáõÙ ½³ñ·³óáÕ ÏáñáÝ³ñÇïÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ 

³ëïÇ×³ÝÇ É³ÛÝ³óáõÙÝ»ñáí, Ã»¨ ÝÏ³ñ³·ñí»É ¿ Ý³¨ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÇÝïÇÙ³ÛÇ Ã»Ã¨ áõ ÙÇçÇÝ 

³ëïÇ×³ÝÇ ÑÇå»ñåÉ³½Ç³` ³é³Ýó ³Ý¨ñÇ½Ù³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý: åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý 

³Ëï³Ñ³ñí³Í, »Ã» Éáõë³ÝóùÇ Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 3 ÙÙ-Á (ÙÇÝã¨ 5 ï. »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ)  

Ï³Ù 4 ÙÙ-Á (5 ï. ¨ ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇùáõÙ):  
 ²Ù»ñÇÏÛ³Ý êñï³µ³Ý³Ï³Ý ²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ (American Heart Association) ïíÛ³ÉÝ»ñáí 30-50% ¹»åù»ñáõÙ 

¹ÇïíáõÙ ¿  åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ã»Ã¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ï³ñ³ÍáõÝ É³ÛÝ³óáõÙ (¿Ïï³½Ç³), áñÝ
 
 ëÏëíáõÙ ¿ 

Ó¨³íáñí»É ï»Ý¹Á ëÏëí»Éáõó ÙÇçÇÝÁ 10 ûñ Ñ»ïá: Ð³×³Ë ³ÛÝ ³ÝóáÕÇÏ ¿ ¨  Ñ»ï ¿ ½³ñ·³ÝáõÙ ï»Ý¹Ç ëÏ½µÇÝ 

Ñ³çáñ¹áÕ 6-8 ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  µÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ å³ÛÙ³ÝáõÙ (»Ã» 

»ñ»Ë³Ý ³¹»Ïí³ï µáõÅáõÙ ãÇ ëï³ÝáõÙ) ¹»åù»ñÇ  20% -áõÙ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ É³ÛÝ³óáõÙÁ Ëáñ³ÝáõÙ 

¿, í»ñ³Íí»Éáí Çñ³Ï³Ý ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñÇ, Ã»¨ Ý/» ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝáí µáõÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ»ï³·³ ³Ý¨ñÇ½Ù³ÛÇ 

½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 5 %:  

 

²ñï³ëñï³ÛÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ 

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ßñç³ÝáõÙ  ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¨ ëñï³µ³Ý³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

½áõ·áñ¹í»É  µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ³ñï³ëñï³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñáí:   

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É ³ñÃñÇï Ï³Ù ³ñÃñ³É·Ç³,  µ³½Ù³ÃÇí Ù³Ýñ 
(ûñ.ª ÙÇçý³É³Ý·³ÛÇÝ) ¨ Ëáßáñ Ñá¹»ñÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙáí: 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 10-ñ¹ ûñÇó Ñ»ïá µÝáñáß ¿ Ù³ñÙÝÇ ù³ßÁ ÏñáÕ Ñá¹»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ëª ÍÝÏ³ÛÇÝ ¨ ëñáõÝù-

Ã³Ã³ÛÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ:  



Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ¿ ·»ñ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ:  ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ñ³×³Ë ³í»ÉÇ ¹Ûáõñ³·ñ·Çé »Ý, ù³Ý 

ï»Ý¹áí áõÕ»ÏóíáÕ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ¶ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³Ý³µ³ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 

ÎÜÐ-Ç í³ëÏáõÉÇïáí Ï³Ù ³ë»åïÇÏ Ù»ÝÇÝ·Çïáí:  

ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ ßáõñç 1/3-Ý áõÝ»ÝáõÙ »Ý ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ ïñ³ÏïÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ` ÷áñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ÷ëËáõÙ ¨ 

ó³í»ñ áñáí³ÛÝáõÙ: Î³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É ÉÛ³ñ¹Ç Ù»Í³óáõÙ ¨ ¹»ÕÝáõÏ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ 2 ß³µ³ÃÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ  Ùáï³íáñ³å»ë 15% ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ É»Õ³å³ñÏÇ ëáõñ áã ù³ñ³ÛÇÝ (³Ï³ÉÏáõÉÛá½) 

É³ÛÝ³óáõÙ (çñ·áÕáõÃÛáõÝ):  

Æ Ñ³í»ÉáõÙÝ åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý, ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñÇ  ½³ñ·³óáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇçÇÝ 

ïñ³Ù³ã³÷Ç ³ÛÉ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý »ÝÃ³³Ýñ³Ï³ÛÇÝ, µ³½Ï³ÛÇÝ, ³½¹ñ³ÛÇÝ , »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 

½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÁ: Î³ñáÕ »Ý ÁÝ¹·ñÏí»É ÝáõÛÝÇëÏ Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ³áñï³Ý: 

ÜÏ³ñ³·ñí»É ¿ Ý³¨ ³áñï³ÛÇ ³ñÙ³ïÇ Ã»Ã¨ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í É³ÛÝ³óáõÙ:   

´òÄ-Ç å³ïí³ëïÙ³Ý ï»ÕáõÙ ëáõñ µáñµáùÙ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ (Ù³ßÏÇ Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ, åÝ¹³óáõÙ)  ÎÐ µ³ó³éÇÏ 

³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿: 

 

È³µáñ³ïáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ÷áõÉÇÝ  µÝáñáß ¿ Ñ³ëáõÝ ¨ ³ÝÑ³ë ·ñ³ÝáõÉáóÇïÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ùµ É»ÛÏáóÇïá½: 

ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ ·ñ»Ã» 50%-Ç Ùáï  É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 15000/ÙÙ
3
-Á: È»ÛÏáå»ÝÇ³Ý Ñ³½í³¹»å 

¿:  

êáõñ ÷áõÉÇ é»³Ïï³ÝïÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ¾Ü²-Ý ¨ C é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÁ ·ñ»Ã» 

Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿ ÎÐ-Ç Å³Ù³Ý³Ï` ëáíáñ³µ³ñ Ï³ñ·³íáñí»Éáí ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó Ñ»ïá 6-Çó 10 

ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ø³ÝÇ áñ ¾Ü²-Ç ³ñ³·³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ C é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÇ óáõó³ÝÇßÁ 

Ï³ñáÕ »Ý ï³ñ³ÙÇïí»É áñáß ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï, »ñÏáõ óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ  ¿É å»ïù ¿ ëïáõ·»É:  

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý  »ÝÃ³ëáõñ ßñç³ÝÇÝ µÝáñáß ¿ ÃñáÙµáóÇïá½Ç ½³ñ·³óáõÙÁ` 500000 -Çó ÙÇÝã¨ 10000000/ÙÙ
3
: 

ÂñáÙµáóÇïá½ Ñ³½í³¹»å ¿ ¹ÇïíáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝ ëáíáñ³µ³ñ Ç Ñ³Ûï ¿ 

·³ÉÇë »ñÏñáñ¹ ß³µ³ÃáõÙ ¨ ·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ ¿ Ñ³ëÝáõÙ »ññáñ¹ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` ãµ³ñ¹³ó³Í ¹»åù»ñáõÙ 

³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ï³ñ·³íáñí»Éáí ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó 4-Çó 8 ß³µ³Ã Ñ»ïá: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëáõñ ÷áõÉáõÙ 

Ñ³½í³¹»å Ï³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³` Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ý»ñ³ÝáÃ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÝ Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ýß³Ý: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ó³Íñ Ãí³ù³Ý³ÏÁ 

ÏáñáÝ³ñ ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñÇ éÇëÏÇ ·áñÍáÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ:  

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ í»ñ³óÙ³Ý ï³ñ³Å³ÙÏ»ïáõÃÛáõÝÁ ëïáñ¨ 

Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÎÐ-Ç ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ Áëï ß³µ³ÃÝ»ñÇ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎÐ ÁÝÃ³óùÇ ëË»Ù³ïÇÏ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ 

 

²ÕµÛáõñÁ`  Cassidy&Petty, Textbook of Pediatric Rheumatology, sixth edition, 2011, p 508. 

²ËïáñáßáõÙÁ   

Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ Ñ³ïáõÏ Ã»ëï»ñ ãÏ³Ý:  ²ËïáñáßÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ í»ñÁ Ýßí³Í 

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÝ ³é³í»É µÝáñáß ¨ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ³é³Ýóù³ÛÇÝ  

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ: 

ÎÐ ³ËïáñáßÙ³Ý ¹³ë³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ 

î»Ý¹  

ÂñáÙµáóÇïÝ»ñÇ 

ù³Ý³Ï 

²ñÃñÇï 

êÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ  

Î³ñ¹Çï ²Ý¨ñÇ½Ù³Ý»

ñ 

Ø³ßÏ 
²÷»ñÇ/ Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇ 

¿ñÇÃ»Ù³  

Â»÷áïáõÙ ºÕáõÝ·Ý»ñÇ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ÞáõñÃ»ñ áõ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñ 

ÎáÝÛáõÝÏïÇíÇï 

ÈÇÙý³¹»ÝÇï 

êáõñ ºÝÃ³ëáõñ  ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ/ 

È³í³óáõÙ 

î¨áÕáõÃÛáõÝÁ (ß³µ³ÃÝ»ñ)  



 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý  ²Ù»ñÇÏÛ³Ý êñï³µ³Ý³Ï³Ý ²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í  (AHA,1993 Ã.) ¨ 

ÙÇÝã ³ÛÅÙ É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáÕ  ÎÐ ³ËïáñáßÙ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ (²ÕÛáõë³Ï 1): 

²ÕÛáõë³Ï 1. ÎÐ ³ËïáñáßÙ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ 

ÎÐ ³ËïáñáßíáõÙ ¿, »Ã» ³éÏ³ ¿ 5 ¨ ³í»ÉÇ ûñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ï»Ý¹, ½áõ·³Ïóí³Í Ñ»ï¨Û³É 5 

³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³éÝí³½Ý 4-Ç Ñ»ï. 

â³÷³ÝÇß ²ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ó¨»ñÁ 

1.  Ù³ßÏÇ ó³Ý åáÉÇÙáñý Ù³ÏáõÉáå³åáõÉÛ³ñ ¿Ï½³ÝÃ»Ù³ (å»ï»ËÇ³É, 

µáõÉÛá½ ¨ µßïÇÏ³ÛÇÝ ó³ÝÁ  ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ  ã»Ý 

Ý»ñ³éíáõÙ) 

2.  »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ÏáÝÛáõÝÏïÇíÇïª µáõÉµ³ñ, áã Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ 

3.  ßñÃáõÝùÝ»ñÇ ¨ µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙ 

 µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ¨ ÁÙå³ÝÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ¹Çýáõ½ 

Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ (ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¨ ¿ùëáõ¹³ïÇí 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ  ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ  ã»Ý 

Ý»ñ³éíáõÙ),  

 Ï³ñÙÇñ ×³ù×ùí³Í ßñÃáõÝùÝ»ñ  

 Ùáñ»ÝÙ³Ý    É»½áõª ³ñï³Ñ³Ûïí³Í åïÏÇÏÝ»ñáí 

4.  í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ  ëáõñ (ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í³Õ ßñç³ÝáõÙ). 

 ³÷»ñÇ ¨ Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇ ¿ñÇÃ»Ù³,  

 Ó»éù»ñÇ ¨ áïÝ³Ã³Ã»ñÇ ³Ûïáõó 

 »ÝÃ³ëáõñ (ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ ß³µ³ÃÝ»ñáõÙ).  

 Ó»éù»ñÇ ¨ áïù»ñÇ  Ù³ïÝ»ñÇ Ã»÷áïáõÙ 

(Ñ³ñ»ÕÝ·³ÛÇÝ ßñç³ÝÇó ëÏëíáÕ Ù³ßÏÇ åÉáÏáõÙ)  

5.  å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ 

ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³ 

ëáíáñ³µ³ñ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ¨  

Ù»Í ã³÷»ñÇ (>1.5 ëÙ ïñ³Ù³·Íáí) 

 

àã ÉñÇí Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 

ä³ñ½í»É ¿, áñ  ¹»åù»ñÇ 15-20%-áõÙ ÎÐ-Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ë³Ï³í ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 

¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí ¨ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáÕ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ï³Ù §¹³ë³Ï³Ý¦ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ³Ýµ³í³ñ³ñ ¿ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³Ëïáñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇÝ, »ñµ 5 ûñ ¨ ³í»ÉÇ ï»Ý¹áí 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ 4-Çó å³Ï³ë ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ½áõ·áñ¹áõÙáí, ë³Ï³ÛÝ ³éÏ³ ¿ åë³Ï³Ó¨ 

³ÝáÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³ÛëåÇëÇ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÏáãíáõÙ ¿ §áã ÉñÇí ÎÐ¦:  

àã ÉñÇí Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÏñÍùÇ Ñ³ë³ÏáõÙ (Ñ³ïÏ³å»ë` ÙÇÝã¨ 6 

³Ùë³Ï³ÝÁ) ¨  4 ï.-Çó Ù»Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï:  ¸»åù»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ (ÙÇÝã¨ 90%-Á) 
µ³ó³Ï³ÛáÕ  ³é³Ýóù³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó ¿ å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³Ý, ÇëÏ ó³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 

ã³ñï³Ñ³Ûïí»É 50% ¹»åù»ñáõÙ: äë³Ï³Ó¨ ³ÝáÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ëñïÇ 

àôÒÐ-áí: 

î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙÁ   

 

ø³ÝÇ áñ ÎÐ-Ý ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ áã ëå»óÇýÇÏ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí, å»ïù ¿ ÅËïí»Ý Ñ³Ù³ÝÙ³Ý 

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñáí ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:   

î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñÝ »Ý.  

 êï³ýÇÉ³ÏáÏ³ÛÇÝ ¨ ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É` ùáõÃ»ßÁ, ß»ñï³½³ïíáÕ Ù³ßÏÇ 

ëï³ýÇÉ³ÏáÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ,  ïáùëÇÏ ßáÏÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ) 

 ìÇñáõë³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ/¿Ï½³ÝÃ»Ù³Ý»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É` Ï³ñÙñáõÏÁ, ³¹»ÝáíÇñáõëÁ, ¿Ýï»ñáíÇñáõëÁ, 

¾µßï»ÛÝ - ´³ñÇ íÇñáõëÁ) 

 ¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ·»ñ½·³ÛÝáõÃÛ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É` êïÇí»Ýë-æáÝëáÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ ) 

 ä³ñ³Ýáó³ÛÇÝ µ³Ïï»ñÇ³É ÉÇÙý³¹»ÝÇïÁ 



 Úáõí»ÝÇÉ é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇïÁ 

 

Ð»ï¨Û³É µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  µÝáñáß ã»Ý ÎÐ-ÇÝ ¨ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ.  ¿ùëáõ¹³ïÇí 

ÏáÝÛáõÝÏïÇíÇï, ¿ùëáõ¹³ïÇí ïáÝ½ÇÉáý³ñÇÝ·Çï, Ù³ßÏÇ µáõÉÛá½ ¨ í»½ÇÏáõÉ³ñ ó³Ý³íáñáõÙ, ·»Ý»ñ³ÉÇ½³óí³Í 

ÉÇÙý³¹»Ýáå³ÃÇ³: 

 

ÎÐ µáõÅÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 

 

Àëï ²Ù»ñÇÏÛ³Ý êñï³µ³Ý³Ï³Ý ²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Î³í³ë³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ 1993Ã. 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ëïáñáß»É ï»Ý¹Ç ãáññáñ¹ ûñÁ: ²ØÜ-Ç ¨ Ö³åáÝÇ³ÛÇ 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý, áñ ÑÇÝ· ¹³ë³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó ãáñëÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ãáñëûñÛ³ 

ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ï»Ý¹Á µ³í³ñ³ñ ¿ µáõÅáõÙÝ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 ´áõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý` Ù»ÕÙ³óÝ»É  Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¨ ÏáñáÝ³ñ ³ñï»ñÇÇïÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ¨ 

ÁÝÏ×»É ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³Ý` ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ÃñáÙµá½Á Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  Àëï Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý 

ï³ñµ»ñáõÙ »Ý.  ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáõÅáõÙ Ï³Ù ³é³çÇÝ ·ÍÇ Ã»ñ³åÇ³, Éñ³óáõóÇã µáõÅáõÙ Ï³Ù »ñÏñáñ¹ ·ÍÇ 

Ã»ñ³åÇ³, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³é ÁÝÃ³óùÇ ¹»åùáõÙ, ¨ ûÅ³Ý¹³Ï Ï³Ù ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, 

ÏáÝí»ÝóÇáÝ³É µáõÅáõÙ: 

 

²é³çÇÝ ·ÍÇ Ã»ñ³åÇ³ 

ÐÇí³Ý¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ µáõÅÙ³ÝÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿. 

1. Ý/» ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝÇ  ÙÇ³Ýí³· Ý»ñ³ñÏáõÙ 2 ·/Ï· ¹»Õ³ã³÷áí` 12 Å³ÙÛ³ ÇÝýáõ½Ç³ÛÇ Ó¨áí  ¨  

2. ³ëåÇñÇÝÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷áí: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³é³ç³ñÏíáÕ ¹»Õ³ã³÷Ý ¿  30 -50 

Ù·/Ï·/ûñ³Ï³Ý` ãáñë³Ý·³ÙÛ³ µ»ñ³Ý³óÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ó¨áí (²ØÜ ÷áñÓ·»ïÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ »Ý 80 

-100 Ù·/Ï·/ûñ³Ï³Ý ¹»Õ³ã³÷Á, ÇëÏ Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 30 Ù·/Ï·/ûñ³Ï³Ý):  

Ü/» ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝáí ¨ ³ëåÇñÇÝáí ½áõ·³Ïóí³Í µáõÅáõÙÁ  ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿ ÇÙáõÝ ÙÇçÝáñ¹í³Í Ý»ÏñáïÇ½³óÝáÕ 

³ñï»ñÇÇïÁ,  Ù»ÕÙ³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ µáñµáùÙ³Ý ëáõñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ¨, ÇÝãÝ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿, 

Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ³Ý¨ñÇ½Ù³Ý»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  

ÆÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝáí µáõÅáõÙÁ å»ïù ¿ ³ÝóÏ³óÝ»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 5-Çó ÙÇÝã¨ 10-ñ¹ ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¸»åù»ñÇ 

Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ, ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ ³ñ³·áñ»Ý ÝáñÙ³É³ÝáõÙ ¿ 2 

ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, áñáß³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É ÝáõÛÝÇëÏ, »Ã» Ý/» 

ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝÁ Ýß³Ý³ÏíÇ áõß³óáõÙáí` ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 10-ñ¹ ûñÇó Ñ»ïá, Ñ³ïÏ³å»ë »Ã» ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ 

µáñµáùáõÙÝ ³ÏÝ³éáõ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿:  

Ð³Ï³µáñµáùÇã ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ  í»ñÁ Ýßí³Í µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷áí ³ëåÇñÇÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 

ï»Ý¹Ç í»ñ³óáõÙÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ëåÇñÇÝÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ÃñáÙµáóÇï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý ÁÝÏ×»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 

³ÝïÇ³·ñ»·³Ýï Ï³Ù Ñ³Ï³ÃñáÙµáïÇÏ ¹»Õ³ã³÷áí`   3-5 Ù·/Ï·/ûñ³Ï³Ý: ºÃ» åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ 

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ í»ñ³ÝáõÙ »Ý, ³å³ ³ëåÇñÇÝÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 6 ß³µ³Ã ¿, ÇëÏ »Ã» 

³ÝáÙ³ÉÇ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿` ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ:   

äë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ý»Õ Ù³ëÝ³·»ïÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ:  

ºñÏñáñ¹  ·ÍÇ Ã»ñ³åÇ³ 

ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ, ãÝ³Û³Í Ý/» ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝáí ¨ ³ëåÇñÇÝáí µáõÅÙ³ÝÁ, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ç»ñÙ»É: 

²Û¹åÇëÇ  ¹»åù»ñáõÙ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÏñÏÝ»É Ý/» 

ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝÇ  Ý»ñ³ñÏáõÙÁ 2 ·/Ï· ¹»Õ³ã³÷áí:  

 

²ç³ÏցáÕ µáõÅáõÙ  

´áõÅ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³Ï ÙÇçáóÝ»ñÇó »Ý  ÷³÷Ï»óÝáÕ ùëáõùÝ»ñÁ` Ã»÷áïíáÕ Ù³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³É½³ÙÁ` 

³Ëï³Ñ³ñí³Í ßñÃáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ß»ùÇ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ßñç³ÝÇ Ùß³ÏáõÙÁ: Ð³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ ¿ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ÉáõÍÇ Ï³Ù ÷áñÏ³åáõÃÛ³Ý ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ µáõÅáõÙÁ: 
 



Î»Ý¹³ÝÇ í³ÏóÇÝ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ, ûñÇÝ³Ï` Ï³ñÙñáõÏÇ, Ï³ñÙñ³ËïÇ  ¨ Ëá½áõÏÇ ¹»Ù å³ïí³ëï³ÝÛáõÃÁ 

(ÎÎÊ), Ý/» ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝáí µáõÅáõÙÇó Ñ»ïá ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»ï³Ó·»É, ù³ÝÇ áñ ã»½áù³óÝáÕ 

Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ýí³½»óÝ»É í³ÏóÇÝ³ÛÇ ÇÙáõÝá·»ÝáõÃÛáõÝÁ:  Ü/» ÇÙáõÝá·ÉáµáõÉÇÝáí µáõÅáõÙÇó Ñ»ïá 

Ï»Ý¹³ÝÇ í³ÏóÇÝ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ ¿. 3 ³ÙÇë` Ø»Í 

´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ, 11³ÙÇë` ²ØÜ-áõÙ, Î³Ý³¹³ÛáõÙ ¨ ²íëïñ³ÉÇ³ÛáõÙ:  

 

ÎÐ-Ç  áõß Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ  

ÎÐ-Ç ·ñ»Ã» µáÉáñ ³ñï³ëñï³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ áñáß Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑ»ï¨³Ýù í»ñ³ÝáõÙ »Ý ëáõñ ¨ 

»ÝÃ³ëáõñ ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (ï»°ë ÎÐ ÁÝÃ³óùÇ ëË»Ù³ïÇÏ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ): ØÝ³óáñ¹³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ¨ 

Ñ»ï³·³ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇÝ:  

ÎÐ-Ç Ñ³í³Ý³Ï³Ý  µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý. 

 åë³Ï³Ó¨ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ (Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³×³Ë ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ) 

 ëñïÇ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ³ñ³ïÁ (Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ) 

 ³ñÛ³Ý Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (Ñ³½í³¹»å »Ý 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý) 

 



ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թ.2 ամբիոն 
                                                                                                                                                      դոցենտ` Հ.Գ.Սարգսյան 

 

Úáõí»ÝÇÉ é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇï  

 

Դոցենտ, բ.գ.թ. Հ.Գ. Սարգսյան  

 

Úáõí»ÝÇÉ è¨Ù³ÃáÇ¹ ³ñÃñÇïÁ (Úè²) ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ  µáñµáù³ÛÇÝ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, áñÝ áõÝÇ ùñáÝÇÏ ÁÝÃ³óù, ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³é³í»É³å»ë í»ó ß³µ³ÃÇó ³í»É Ñá¹»ñÇ 

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨, Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É  ³ñï³Ñá¹³ÛÇÝ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí: Àëï ²Ù»ñÇÏÛ³Ý 

é¨Ù³ï³µ³Ý³Ï³Ý ³ëáó³óÇ³ÛÇ` (ACR)  ³ÛÝ  ÏáãíáõÙ ¿ Ûáõí»ÝÇÉ é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇï, Áëï ºíñáå³Ï³Ý 

ÉÇ·³ÛÇ` (EULAR) Ûáõí»ÝÇÉ ùñáÝÇÏ ³ñÃñÇï, Áëï é¨Ù³ïáÉá·Ý»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëáó³óÇ³ÛÇ`  (ILAR ) 

Ûáõí»ÝÇÉ Ç¹Çáå³ÃÇÏ ³ñÃñÇï: 

Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ – Úè²-Á ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É Ñ³×³Ë ¿ 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ³é³í»É³å»ë  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 16 ï³ñ»Ï³ÝÇó áã µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï, ³í»ÉÇ 

Ñ³×³Ë ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ »Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÁ: è²-Ç ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.05-

0.6%., ÇëÏ Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ` 0.5-1%. 

¿ÃÇáÉá·Ç³Ý – è²-Á Ñ»ï»ñá·»Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, ¿ÃÇáÉá·Ç³Ý í»ñçÝ³Ï³Ýáñ»Ý å³ñ½í³Í ã¿, ³ÛÝ áõÝÇ  

µ³ñ¹, ÇÙáõÝá³·ñ»ëÇí µÝáõÛÃ: 

Î³Ý µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÝÝ»ñ,  áñáÝù  Ýå³ëïáÕ ¹»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³ÍÝáõÃÛ³Ý 

Ù»ç: ¸ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕÝ»ñÝ »Ý`  íÇñáõëÝ»ñÁ, µ³Ïï»ñÇ³É-íÇñáõë³ÛÇÝ í³ñ³ÏÁ, 

·»ñï³ù³óáõÙÁ  ¨ ë³é»óáõÙÁ,  åñáý å³ïí³ëïáõÙÝ»ñÁ, ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ µ³Ïï»ñÇ³É í³ñ³ÏÝ»ñÁ: 

ºñµ»ÙÝ, Úè² -Á ëÏëíáõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹áÕ çñÍ³ÕÇÏÇó, Ï³ñÙñáõÏÇó ¨ ³ÛÉ íÇñáõë³ÛÇÝ í³ñ³ÏÝ»ñÇó Ñ»ïá: 

àñáß³ÏÇ ¿ Ý³¨ Ç»ñëÇÝÇá½Ç  ¨ ËÉ³ÙÇ¹Çá½Ç ¹»ñÁ  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç: Üß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ Ý³¨ 

Å³é³Ý·³Ï³Ý Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ. Ñ³×³Ë³ÏÇ »Ý  ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¹»åù»ñÁ, ÙáÝá½Ç·áï ½áõÛ·»ñÇ 

ÙÇ³ÝÙ³Ý ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ:  

ä³Ãá·»Ý»½  -  ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ µáñµáùáõÙÁ,  Ñ³ïÏ³å»ë Ñá¹»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó 

ëÇÝáíÛ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ÇÙáõÝá³Ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ (³áõïá³·ñ»ëÇ³): êÏ½µÝ³å³ï×³éÇ ¹ñ¹Ù³Ùµ 

³é³ç³ÝáõÙ ¿ T ¨ B ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ¹Çëµ³É³Ýë, ÇÙáõÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ. ÇçÝáõÙ ¿ T 

ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ B ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ãÏ³é³í³ñíáÕ 

³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý (IgG, M ¹³ëÇ): Ð³ïÏ³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ IgG Ï³½Ù³÷áËáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ 

áñå»ë ûï³ñ ëåÇï` Ñ³Ï³ÍÇÝ, ¨ Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝ  անտիIgG. Այս 

հակամարմինները, որոնք կոչվում են ռևմատոիդ ֆակտոր` ՌՖ (ì»ñçÇÝÇë Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ ³ñÛ³Ý Ù»ç 

áõÝÇ  Ï³ñ¨áñ ³ËïáñáßÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ), կոմպլիմենտի ազդեցության ներքո փոխազդվում են 

աուտոանտիգենի հետ և առաջանում են իմուն կոմպլեքսներ: Շրջանառող իմուն կոմպլեքսները վնասում 

են ինչպես անոթի էնդոթելը, այնպես էլ նրա շրջապատող հյուսվածքը: Առաջին հերթին տուժում է հոդի 

սինովյալ թաղանթը, որի հետևանքով զարգանում է արթրիտ: ÆÙáõÝ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ÙÇ ß³ñù ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñª  Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÇ ù»Ùáï³ùëÇëÇ ¨ ý³·áóÇï³ÛÇÝ 

é»³ÏóÇ³ÛÇ ËÃ³ÝáõÙ, ÉÇ½áëáÙ³ÛÇÝ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙ: Ò»ñµ³½³ïíáõÙ »Ý µáñµáùÙ³Ý 

ÙÇçÝáñ¹³ÝÛáõÃ»ñÁ` åñáëïá·É³Ý¹ÇÝÝ»ñ, ÉÇ½áëáÙ³ÛÇÝ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ, ÑÇëï³ÙÇÝ, µáñµáù³ÛÇÝ 



óÇïáÏÇÝÝ»ñ` IL1, IL6, IL8, IL17 և TNF –α.     ØÇçÝáñ¹³ÝÛáõÃ»ñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ï»Õ³Ï³Ý µáñµáù³Ï³Ý 

åñáó»ëÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ  ¨  Ñá¹»ñÇ, ³ÝáÃÝ»ñÇ, Ý»ñùÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ: Կարևորվում է նաև 

HLADR4, HLADR5, HLADR8  մարկերների առկայությունը  և հորմոնալ դիսֆունկցիան հիվանդության 

զարգացման մեխանիզմում: 

ä³ÃáÙáñýáÉá·Ç³Ý – ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ Ñá¹»ñáõÙ, Ñ³ñÑá¹³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, 

ëÇÝáíÛ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáõÙ, ³ÝáÃÝ»ñáõÙ: ´áñµáùÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñá¹»ñÇ ëÇÝáíÛ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáõÙ 

Ïáõï³ÏíáõÙ »Ý Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñ, ÙáÝáÝáõÏÉ»³ñÝ»ñ: êÇÝáíÛ³É Ã³Õ³ÝÃÇ µçÇçÝ»ñÁ µ³½Ù³ÝáõÙ »Ý, Ù³Ýñ 

Ã³íÇÏÝ»ñÁ ·»ñ³×áõÙ »Ý, ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñá¹³×³éÇ »½ñÇÝ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ñ³ïÇÏ³íáñ ÑÛáõëí³Íù – 

å³Ýáõë: Ü»ñ³×»Éáí áëÏñ, å³ÝáõëÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ¿ñá½Ç³Ý»ñ: ²ëïÇ×³Ý³µ³ñ å³ÝáõëÁ ù³Ûù³ÛáõÙ ¿ 

Ñá¹³×³éÁ, ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ Ñá¹³×»ÕùÇ Ù»Í Ù³ëÁ ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ Ñá¹Ç ýÇµñá½Ç, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 

Ý³¨` áëÏñ³ÛÇÝ ³ÝÏÇÉá½Ç (³Ýß³ñÅ³óáõÙ) ³é³ç³óáõÙը: Հոդերի դեստրուկցիա երեխաների մոտ հաճախ 

զարգանում է այն դեպքում, երբ ՅՌԱ–ը դրսևորվում է կամ հիվանդության համակարգային ձևով, կամ` 

դրական ՌՖ-ի առկայության պայմաններում:  è² å³ÃáÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÛ³ÉÁ ·ñ³ÝáõÉáÙ³Ý ¿: 

¶ñ³ÝáõÉáÙ³Ý»ñáõÙ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÇ ³é³ÝóùÁ ýÇµñÇÝáÇ¹ Ý»Ïñá½Ý ¿, áñÁ Ñ»ï¨³Ýù ¿ 

Ñ³Ï³ÍÇÝ-Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝ ÏáÙåÉ»ùëÇ óÇïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý: àëÏñ³ÛÇÝ  ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ³ÛÝ 

ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ ¿ »ÝÃ³ËáÝ¹ñÛ³É ÃÇÃ»ÕÝ»ñáõÙ, ¿åÇýÇ½³ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: ²ñï³Ñá¹³ÛÇÝ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ·ñ³ÝáõÉáÙ³Ý»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ùµ. 

³ÝáÃÝ»ñ (í³ëÏáõÉÇïÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ùµ), Ù³ßÏÇ, ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ, ëñï³ÙÏ³ÝÇ` 

³é³í»É³å»ë å»ñÇÏ³ñ¹ÇïÇ, Ãáù»ñÇ` ³é³í»É³å»ë åÉ¨ñÇïÝ»ñÇ, »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ (Ù»Ùµñ³Ýá½, 

Ù»Ùµñ³ÝáåñáÉÇý»ñ³ïÇí) ·ÉáÙ»ñáõÉáÝ»ýñÇï ¨ áñå»ë µ³ñ¹áõÃÛáõÝ` ³ÙÇÉáÇ¹ Ý»ýñáå³ÃÇ³ÛÇ 

½³ñ·³óÙ³Ùµ:   

Յուվենիլ ռևմատոիդ արթրիտի դասակարգման չափորոշիչները(ACR) 

 ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ – ÙÇÝã 16 ï³ñ»Ï³Ý 

 Արթրիտ` մեկ կամ մի քանի հոդերի ախտահարմամբ 

 Հիվանդության տևողությունը` 6 շաբաթ և ավելի 

 Սկզբնական դրսևորումները, որոնք պայմանավորում են հիվանդության կլինիկական ձևերը 

առաջին 6 ամիսների ընթացքում. 

1.պոլիարթրիտ – 5 և ավելի հոդերի ախտահարում 

2.օլիգոարթրիտ – 5-ից քիչ հոդերի ախտահարում 

3.համակարգային ձև (Ստիլի համախտանիշ) 

 Յուվենիլ արթրտների այլ ձևերի բացառում  

 

 ÎÉÇÝÇÏ³Ý – ï³ñµ»ñáõÙ »Ý Úè² - Ñ»ï¨Û³É ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ 

1. êÇëï»Ù³ÛÇÝ Ï³Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ 

2. äáÉÇ³ñÃÇÏáõÉÛ³ñ ï³ñµ»ñ³Ï 

3. úÉÇ·á³ñÃÇÏáõÉÛ³ñ տարբերակ 

 

 ՅՌԱ,  համակարգային  տարբերակ   – 10-20% դեպքերում 

 Զարգանում է ցանկացած տարիքում 



 Տղա:աղջիկ, 1:1 

 Սկիզբը` սուր կամ ենթասուր 

 Ջերմաստիճանի բարձրացումներ` ֆեբրիլ, հեկտիկ – առավելապես առավոտյան ժամերին, 

ուղեկցվում »Ý դողով, սարսուռով, ջերմաստիճանի իջեցումները` առատ քրտնարտադրությամբ: 

Հեկտիկ ջերմության տևողությունը – նվազագույնը` 2 շաբաթ 

 Ցան – բծավոր/բծավոր պապուլյոզ, չի ուղեկցվում քորով, ուժեղանում է ջերմության 

գագաթնակետին, տեղակայվում է` հոդերի, դեմքի, գոտկային հատվածի կողմնային 

մակերեսներին, վերջույթների և հետույքի շրջանում 

 Հոդային համախտանիշ – ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ß³ï Ñ³×³Ë ÏÉÇÝÇÏ³Ý ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ »ñÏ³ñ³ï¨ 

³ñÃñ³É·Ç³Ý»ñÇ ¨ ÙÇ³É·Ç³Ý»ñÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí,  áñáÝù áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ  

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ¼³ñ·³ÝáõÙ ¿ ëÇÙ»ïñÇÏ ûÉÇ·á³ñÃñÇï, ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ »Ý Ëáßáñ Ñá¹»ñÁ, 

·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ¿ùëáõ¹³ïÇí ·áñÍáÝÁ, ÇëÏ ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ ¨ 

ÏáÝïñ³Ïïáõñ³Ý»ñ: ´Ýáñáß ¿ Ý³¨ áÕÝ³ß³ñÇ å³ñ³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ,  

ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ³ïñáýÇ³Ý: 

 Ներքին օրգանների ախտահարում 

1. Սրտի ախտահարում - միոկարդիտ, պերիկարդիտ, Էնդոկարդիտ, Կորոնար 

զարկերակների ախտահարում (վերջին երկուսը հազվադեպ են հանդիպում) 

2. Թոքերի ախտահարում -  պնևմոնիտ,     պլևրոպնևմոնիտ,     Ֆիբրոզող ալվեոլիտ 

3. Պոլիսերոզիտ  -  պերիկարդիտ, պլևրիտ, պերիտոնիտ 

4. Վասկուլիտ – ափային և ներբանային կապիլյարիտ, լոկալ անգիոնևրոտիկ այտուցներ` 

հաճախ դաստակի շրջանում, վերին և ստորին վերջույթների պրոքսիմալ հատվածների 

ցիանոտիկ երանգավորում, մաշկային ծածկույթների մարմարագույն երանգ 

5. Լիմֆադենոպաթիա 

6. Հեպատոսպլենոմեգալիա 

          7.Արյան ընդհանուր անալիզ – լեյկոցիտոզ` 30-50.000,      ձախ    թեքումով, ԷՆԱ – 50-80մմ/ժ, 

հիպոքրոմ անեմիա, թրոմբոցիտոզ 

  Համակարգային ՅՌԱ-ի բարդությունները 

 Սիրտ-թոքային անբավարարություն 

 Մակրոֆագերի ակտիվացման համախտանիշ (հեմոֆագոցիտար համախտանիշ) – ընդհանուր 

վիճակի խիստ ծանրացում, հեկտիկ ջերմություն, պոլիօրգանային անբավարարություն, հեմոռագիկ 

ցան, արյունահոսություններ լորձաթաղանթներից, լիմֆադենոպաթիա, հեպատոսպլենոմեգալիա, 

Ãրոմբոցիտոպենիա, լեյկոպենիա, ԷՆԱ-ի իջեցում, տրիգլիցերիդների, տրանսամինազների, 

ֆիբրինոգենի բարձրացում, մակարդման  II, VII, X գործոնների բարձրացում, ոսկրածուծի 

պունկտատում` մեծ քանակությամբ մակրոֆագեր: Պրովակացիոն գործոն են հանդիսանում` 

վիրուսները, մի շարք դեղորայքներ` սուլֆոսալազինը և այլն 

 Ամիլոիդոզ – ամիլոիդի կուտակում անոթների պատում, երիկամներում, լյարդում, միոկարդում, 

աղիներում: Հաճախականությունը 0,14%` ԱՄՆ և մինչև 20%` Եվրոպա, Ռուսաստան    

 Ֆիզիկական թերզարգացում` հատկապես բնորոշ է վաղ մանիֆեստացիայի դեպքում 

 Ինֆեկցիոն բարդություններ  (բակտերիալ սեպսիս, գեներալիզացված վիրուսային ինֆեկցիա) 



 

 ՅՌԱ, պոլիարթրիկուլյար  տարբերակ   –30-40% դեպքերում 

 Հաճախ հիվանդանում են աղջիկները 

 Ընթանում է նման մեծահասակների կլինիկային 

 Սկիզբը` ենթասուր է 

 Սիմետրիկ ախտահարվում են խոշոր և մանր հոդերը, ինչպես նաև` դիմա-ծնոտային և ողնաշարի 

հոդերը 

 Զարգանում է դեստրուկտիվ արթրիտ 

 Բնորոշվում է 5-ից ավելի հոդերի ախտահարմամբ, երբեմն այն կարող է հասնել` 20-40 

 Արյան ընդհանուր անալիզ – Հիպոքրոմ անեմիա, ոչ արտահայտված նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ` 

մինչև 15.000, ԷՆԱ>40մմ/ժ 

ՅՌԱ պոլիարթրիկուլյար  տարբերակի բարդությունները   

Կոնտրակտուրաներ հոդերում, անաշխատունակություն (ինվալիդություն),  ֆիզիկական թերզարգացում 

ՅՌԱ, օլիգոարթրիկուլյար  տարբերակ   – 50% դեպքերում 

 Զարգանում է 1-5 տարեկան երեխաների մոտ 

 Հանդիպում է առավելապես աղջիկների մոտ 

 Հոդային համախտանիշը բնորոշվում է առավելապես ծնկան, սրունք-թաթային, արմնկային, 

դաստակային հոդերի ախտահարմամբ, հաճախ ախտահարումը ասիմետրիկ է: 40% 

դեպքերում հոդային համախտանիշի ընթացքը ագրեսիվ է, կարող են զարգանալ 

դեստրուկցիաներ 

 Արյան ընդհանուր անալիզ – ՅՌԱ-ին բնորոշ տիպիկ լաբորատոր  հեմատոլոգիական 

ցուցանիշներ: Երբեմն կարող են լաբորատոր տվյալները լինել նորմայի սահմաններում 

 Աչքի ախտահարում` – 30-50% դեպքերում 

 

Աչքի ախտահարումը ՅՌԱ –ի դեպքում 

Ուվեիտ-աչքի անոթային համակարգի բորբոքումն է, որի հաճախականությունը կազմում է 15-20%: 

Ուվեիտները լինում են` միակողմանի և երկկողմանի  

Ըստ ընթացքի` սուր, ենթասուր, խրոնիկ 

Ըստ տեղակայման` առաջնային, պերիֆերիկ, հետին, պանուվեիտ 

Կլինիկա - Զարգանում է առավելապես օլիգոարթրիտով տառապող աղջիկների մոտ, մեծ մասամբ 

երկկողմանի է, երբեմն կարող է սկիզբ հանդիսանալ հիվանդության մանիֆեստացիայի և մի քանի 

տարուց հետո  նոր արտահայտվել հոդային համախտանիշը: Գանգատվում են աչքի գրգռվածությունից, 

ցավից, տեսողության իջեցումից, աչքերի առաջ շարժվող բծերի առկայությունից: 

ՅՌԱ, օլիգոարթրիկուլյար  տարբերակի բարդությունները    

Ոսկրերի աճի ասիմետրիա ըստ երկարության, ինվալիդություն` ելնելով աչքի և ոսկրա-հոդային 

համակարգի ախտահարումներից 

ՅՌԱ – ի ախտորոշում – ելնելով ACR-ի չափորոշիչներից, կլինիկական, լաբորոտոր պարակլինիկական 

հետազոտությունների արդյունքներից:  

Լաբորատոր հետազոտություններ 



Արյան ընդհանուր անալիզ (տրված է առանձին ձևերի դեպքում) 

Արյան կենսաքիմիական անալիզ` CRP, լյարդի, երիկամի ցուցանիշների որոշում 

Իմունոլոգիական հետազոտություններ IgM, IgG-ի բարձրացում 

Օլիգո- և պոլիարթրիկուլյար ձևերի  40-80% դեպքերում ANA լինում է դրական (բայց ոչ համակարգային 

ձևերի ժաանակ): Վերջինիս դրական  լինելը ռիսկի գործոն է հանդիսանում ուվեիտի զարգացման 

համար: Պոլիարթրիկուլյար ձևերի ժամանակ, 8% դեպքերում հայտնաբերվում է դրական ՌՖ:  ANA-ի  

դրական ցուցանիշներ կարող են լինել աուտոիմուն այլ պրոցեսների դեպքում (դերմատոմիոզիտ, 

համակարգային կարմիր գայլախտ, վասկուլիտներ և այլն): 

Գործիքային  հետազոտություններ  

 Էլեկտրոսրտագրություն  

 Ներքին օրգանների սոնոգրաֆիա  

 Էխոկարդիոգրաֆիա 

 Հոդերի սոնոգրաֆիա 

 Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա 

 Հոդերի ռենտգենոգրաֆիա 

 МРТ` հոդերի 

 Էնդոսկոպիկ հետազոտություն – աղի-ստամոքսային տրակտը ախտահարվում է 98% 

դեպքերում: Բարդությունները աղի-ստամոքսային տրակտի կողմից կարող են լինել` 

արյունահոսությունները, աղիների պերֆորացիաները: 

     Տարբերակիչ ախտորոշում 

Սուր ռևÙ³ïÇÏ ï»Ý¹ - զարգանում է ստրեպտոկոկային վարակից 1,5-2 շաբաթ անց: Բնորոշվում է 

հոդերի ցավի թռչող բնույթով, արթրիտները դեֆորմացիաներ չեն առաջացնում, կարճատև են և ոչ 

ստերոիդ հակաբորբոքիչ թերապիայի ֆոնի վրա ունենում են դրական արդյունք: è¨Ù³ïÇ½ÙÁ é¨Ù³ïáÇ¹ 

³ñÃñÇïÇ Ñ»ï ï³ñµ»ñ³Ï»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É µáÉáñ ³ÛÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ, áñáÝù 

å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇïÇ ³ËïáñáßáõÙÁ. Ù³Ýñ Ñá¹»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ, Ñ»ï³·³ 

¹»ýáñÙ³óÇ³Ý, ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝáõÛÝ Ñá¹Ç å³ñï³¹Çñ µáñµáùáõÙÁ ¨ Ýáñ Ñá¹»ñÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ, 

µáñµáùÙ³Ý Ñ³Ù³é, »ñÏ³ñ³ï¨ ÁÝÃ³óùÁ ¨ ã»ÝÃ³ñÏí»ÉÁ Ñ³Ï³µáñµáùÇã áã ëï»ñáÇ¹ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÇ 

³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ, Ï³ñÏ³Ùí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ, ëñïÇ ÏáÕÙÇó` ÏáåÇï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñ³ïÝ»ñÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ ³å³ñ³ïÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ` ³é³í»É³å»ë ³áñï³É 

÷³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ:  

Պարբերական հիվանդություն  -  հոդային համախտանիշն արտահայտվում է արթրալգիաներով, մոնո- 

կամ օլիգոարթրիտներով: Հոդերի դեֆորմացիաներ չեն առաջանում, կոռոկցվում են 

կոլխիցինոթերապիայի, երբեմն նաև ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչ դեղորայքների նշանակումից: Հոդային 

գրոհները կարող են ընթանալ ինչպես ջերմությամբ, այնպես էլ` առանց ջերմության: Տարբերակում են. 

ա)կարճատև բարորակ կրկնվող արթրիտներ, որոնք ունեն սուր ընթացք, հանդիպում են 40-75% 

դեպքերում, առավելապես ախտահարվում են խոշոր հոդերը` ծնկան, սրունք-թաթային, արմնկային, 

դաստակային, վերանում են առանց մնացորդային երևույթների, ունեն կարճատև ընթացք` մի քանի օր: 

բ)Ձգձգվող դեստրուկտիվ արթրիտներ. տեղակայվում են ծնկան, կոնք-ազդրային  հոդերում: 



Բնութագրվում են գոտկային շրջանի ցավերով, քայլվածքի դժվարացմամբ, սակրոիլեիտի զարգացմամբ; 

Հանդիպում է 2-5 % դեպքերում:գ)հազվադեպ հանդիպող միգրացվող պոլիարթրիտ: ՊՀ ժառանգական 

բնույթը, ազգությունը (առավելապես հայեր, հրեաներ, արաբներ, թուրքեր), պարբերաբար կրկնվող 

որովայնի, կրծքավանդակի ցավերը, պարակլինիկորեն հայտնաբերված ասեպտիկ սերոզիտի  

դրսևորուները, բորբոքային ցուցանիշների առկայությունը նոպայի ժամանակ և գենետիկական 

մուտացիաների առկայությունը հիմք են տալիս ախտորոշել հիվանդությունը: Երբեմն այն ուղեկցվում է 

այլ հիվանդությունների հետ` ռևմատոիդ արթրիտ, Ադամանտիադես - Բեհչետի հիվանդություն, ոչ 

սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդություն և այլն: 

Ռեակտիվ արթրիտներ  - զարգանում է 1,5-2 շաբաթ անց` տարած իֆեկցիաներից հետո. ինչպես միզա-

սեռական օրգանների (պայմանավորված  խլամիդիաներով), այնպես էլ` աղի-ստամոքսային տրակտի, 

որը դրսևորվում է դիարեայով (պայմանավորված  իերսինիայի, սալմոնելայի, շիգելաների և այլ 

ինֆեկցիոն ագենտների ազդեցությամբ): Ռեակտիվ արթրիտներին բնորոշ է հոդերի ասիմետրիկ 

ախտահարումը, առավելապես ստորին վերջույթների` ծնկան, սրունք-թաթային, մանր հոդերի, 

միակողմանի սակրոիլեիտի, տենդովագինիտի, ներբանային ֆասցիդի զարգացումը: Իերսինիոզը 

հաճախ ընթանում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, ցանով, արթրալգիաներով և կարող է հանդիսանալ 

յուվենիլ ռևմատոիդ արթրիտի  ՙդիմակներից մեկը՚: Իերսինիոզին բնորոշ է ձեռքի ափերի և ներբանների 

թեփոտում: Ռեյտերի համախտանիշը բնութագրվում է հայտնի տրիադայով` ուրետրիտ, կոնյուկտիվիտ, 

արթրիտ: Այն պատկանում է սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիաների շարքին: Հոդային 

համախտանիշը կրում է սուր կամ ենթասուր բնույթ, հաճախ ախտահարվում են ստորին վերջույթի 

հոդերը` միջֆալանգային, սրունք-թաթային, ծնկան: Բնորոշ է նաև ոտնաթաթի, դաստակի առաջին և 

հինգերորդ հոդերի ախտահարումը: Ոտնաթաթի ախտահարումը դրսևորվում է մատների 

դեֆիգուրացիայով, աքիլեսյան ջլի և ապոնևրոզի բորբոքումով: Բնութագրվում է նաև մաշկի և 

լորձաթաղանթների ախտահարմամբ. եղունգների դիստրոֆիայով` կեռատոզով, ներբանների և ափերի 

կեռատոդերմիայով, ինչպես նաև  HLAB27-ի դրական ցուցանիշով: 

Պսորիատիկ արթրիտ –  պատկանում է սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիաների շարքին: 

Բնութագրվում է ինչպես խոշոր հոդերի` ծնկան, սրունք-թաթային, այնպես էլ` վերին և ստորին 

վերջույթների դիստալ միջֆալանգային հոդերի ախտահարմամբ: Առավել բնորոշ է ձեռքի առաջին մատի 

միջֆալանգային, հինգերորդ մատի պրոքսիմալ միջֆալանգային և մեկ մատի բոլոր հոդերի 

ախտահարումը: Դրսևորվում է նաև ոտնաթաթի առաջին մատի ախտահարումը, միակողմանի 

սակրոիլեիտը, գարշապարի ցավը: Զարգանում է ծանր, դեստրուկտիվ  արթրիտ ոսկրային հյուսվածքի 

ռեզորբցիայով, անկիլոզներով: Հատկանշական են արտահոդային դրսևորումները` փսորիազին բնորոշ 

մաշկի, եղունգների ախտահարումը, աչքի, բերանի խոռոչի, սեռական օրգանների լորձաթաղանթի 

ախտահարումը: 

Սեպտիկ արթրիտ – ունի սուր սկիզբ, հաճախ ընթանում է որպես մոնոարթրիտ` արտահայտված 

ինտոքսիկացիայով, ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, սուր բորբոքային պրոցեսին բնորոշ բարձր 

ակտիվությամբ: Կարևորվում է սինովյալ հեղուկի քննությունը,  ինչպես նաև` ռենտգենաբանական և այլ 

ռադիոլոգիական հետազոտությունները: 



Յուվենիլ անկիլոզող սպոնդիլոարթրիտ – պատկանում է սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիաների 

շարքին: Բնութագրվում է. ստորին վերջույթների ախտահարմամբ (կոնք-ազդրային, ծնկան), 

էնտեզոպաթիաներով, երկկողմանի սակրոիլեիտով,  HLAB27-ի դրական ցուցանիշով: Ախտահարվում են 

առավելապես  ողնաշարի հոդերը, ցավերն առավելապես դրսևորվում են գոտկային հատվածներում. 

վերջինս բնութագրվում է շարժողական սահմանափակումներով` ինչպես սագիտալ, այնպես էլ ֆրոնտալ 

հարթություններում;  Հիվանդանում են հիմնականում տղաները: Արտահոդային դրսևորումներից են` աչքի 

ախտահարումը, աորտիտը, երիկամի ամիլոիդոզը: 

Համակարգային կարմիր գայլախտ – հիվանդության սկզբնական շրջանում` պոլիարթրալգիաներ թռչող 

բնույթի, հոդերի ոչ սիմետրիկ ախտահարում, ծաղկման շրջանում` հոդերի սիմետրիկ ախտահարում, որը 

չի ուղեկցվում կայուն դեֆորմացիաներով, էռոզիաներով և առավոտյան կարկամվածությամբ: 

Հիվանդությունն ախտարոշվում է` ելնելով  ACR – չափարոշիչներից: 

Համակարգային սկլերոդերմիա – Արթրալգիաներ, որոնց հաջորդում է ենթասուր կամ քրոնիկ արթրիտը, 

հոդերի ախտահարումը սիմետրիկ բնույթ ունի: Ընդգրկվում են դաստակի և ձեռքի մանր հոդերը` 

նվազագույն էքսուդատիվ դրսևորումներով, փափուկ հյուսվածքների պնդացումով, ծալիչների 

կոնտրակտուրաների առաջացմամբ: Բնութագրվում է մաշկի սկլերոդերմիկ ախտահարմամբ, Ռեյնոյի 

համախտանիշով, ընդերային ախտահարումներով` պնևմոֆիբրոզ, աղի - ստամոքսային տրակտի  

երիկամային համակարգի սկլերոդերմիկ ախտահարումներ և այլն: 

Հեմոռագիկ վասկուլիտ – Արթրալգիա, արթրիտ, պոլիմորֆ, առավելապես հեմոռագիկ բնույթի ցան 

ստորին վերջույթներում, խոշոր հոդերի մակերեսներին, հետույքի շրջանում: Հոդային համախտանիշը 

անկայուն է: Վերջինս հաճախ զուգորդվում է որովայնային և երիկամային համախտանիշներով: 

Աղիների բորբոքային հիվանդություններ (Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդություն) – 

Պերիֆերիկ ասիմետրիկ արթրիտ` առավելապես ստորին վերջույթներում: Հաճախ հիվանդանում են 

աղջիկները: Ախտահարվում են խոշոր հոդերը` մոնո- և օլիգոարթրիտների ձևով, որոնց նախորդում են 

աղիքային դրսևորումները: HLAB27-ը մեծ մասամբ լինում է դրական, զարգանում է սպոնդիլիտ, 

միակողմանի սակրոիլեիտ: 

Տուբերկուլյոզ – Ðá¹³ÛÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç Å³Ù³Ý³Ï Ñ³×³Ë áõÝ»ÝáõÙ »Ý »ñÏ³ñ³ï¨ 

ÁÝÃ³óù ¨ áñ¨¿ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ ã»Ý ¹ÇïíáõÙ Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÇó: 

îáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ³ËïáñáßÙ³Ý Ù»ç Ï³ñ¨áñíáւÙ ¿ Ý³¨ Ø³ÝÃáÛÇ ï»ëïÇ ¹ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ, é»Ýï·»ÝÛ³Ý 

å³ïÏ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, (áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñë¨áñí»É áëÏñ³ÛÇÝ ë»Ïí»ëïñÝ»ñÇ Ó¨áí),  

³é³í»É³å»ë ÏáÝù³½¹ñ³ÛÇÝ Ñá¹Ç` ÏáùëÇïÇ ¨ ÍÝÏ³ÛÇÝ Ñá¹Ç` ·áÝÇïÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ: Զարգանում է 

դիֆուզ օստեոպորոզ: Բնորոշ է նաև մանր հոդերի ախտահարումը: Ցավերը լինում են գերազանցապես 

գիշերային ժամերին: 

Բñáõó»ÉÛá½ - հոդային դրսևորումները ունենում են երկարատև ընթացք, բնութագրվում է մոնո-, 

օլիգոարթրիտներով, սակրոիլեիտով, ßáõñçÑá¹³ÛÇÝ µáñµáùÙամբ. վերջինս Ýå³ëïáõÙ ¿ ó³í³ÛÇÝ 

համախտանիշի  »ñÏ³ñ³ï¨ å³Ñå³ÑÙ³ÝÁ: Դրսևորվում է նաև »ñÏ³ñ³ï¨ ¨ Ñ³Ù³é ÙÏ³Ý³ó³í»ñով, 



ալիքաձև տենդով, արտահայտված քրտնարտադրությամբ, լիմֆադենոպաթիայով, 

հեպատոսպլենոմեգալիայով, արյան մեջ` լեյկոպենիայով, լիմֆոցիտոզով, Ռայթ-Խեդելսոնի դրական 

ռեակցիայով: 

Լայմի  հիվանդություն  - (բորելյոզ) Բնորոշվում է` մոնո, օլիգո, սիմետրիկ պոլիարթրիտներով: Հնարավոր 

է աճառների  և  ոսկրերի էռոզիաներ: Զուգորդվում է Էրիթեմայով, ներվային համակարգի և սրտի 

ախտահարմամբ: 

Վիրուսային արթրիտներ – կարճատև, լրիվ վերադարձելի արթրիտներ են: Լինում են սուր` վիրուսային 

հեպատիտի, կարմրախտի, էպիդեմիկ պարոտիտի, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի և այլն վիրուսային 

վարակների ժամանակ: 

Հեմոֆիլիա – Արյունազեղում հոդում հետագայում առաջացած բորբոքային ռեակցիայով և հեղուկի 

առկայությամբ; Ախտահարվում են ծնկան, իսկ ավելի հազվադեպ` արմնկային, սրունք-թաթային, 

դաստակային, ուսային, կոնք-ազդրային հոդերը: Հոդացավն ունի չափավոր արտահայտվածություն, 

կարճատև է, առաջանում է թեթև վնասվածքներից հետո: Դրսևորվում է` սկսած վաղ մանկական 

տարիքից: 

Լեյկոզներ – Ոսկրային ցավեր, թռչող արթրալգիաներ, ոչ սիմետրիկ արթրիտ` արտահայտված  մշտական 

ցավային համախտանիշով, էքսուդատիվ կոմպոնենտով և ցավային կոնտրակտուրաներով: Բնորոշվում 

է արյան անալիզի և ոսկրածուծի պունկտատի համապատասխան փոփոխություններով: 

Նեոպլաստիկ պրոցեսներ (Նեյրոբլաստոմա, սարկոմա,օստեոիդ օստեոմա, մետաստազներ լեյկոզների 

ժամանակ) – ոսկրային ցավեր, միալգիա, արթրալգիա, մոնոարթրիտ, արտահայտված ցավային 

համախտանիշ պերիարտիկուլյար հատվածներում, ընդհանուր ծանր վիճակ, որը չի կոռեկցվում 

արթրիտի ակտիվության աստիճանի հետ: Բնորոշվում է` լաբորատոր և ռադիոլոգիական 

համապատասխան շեղումներով:  

Մանգաղաձև բջջային անեմիա – հոդերն ախտահարվում են անեմիայի կրիզների ժամանակ` կապված 

սինովյալ թաղանթի մանր անոթների թրոմբոզի, հոդախոռոչում արյունազեղման հետ: Առավելապես 

ախտահարվում են ոտնաթաթի և ձեռքի հոդերը: 

Հիպոթիրեոզ - արթրալգիաներ, փափուկ հյուսվածքների ոչ արտահայտված այտուց, հոդի խոռոչում` 

չբորբոքված հեղուկ; Ախտահարվում են ծնկան, սրունք-թաթային և դաստակի հոդերը: Խանգարվում է 

երկար խողովակավոր ոսկրերի աճը և ոսկրացումը, զարգանում է օստեոպորոզ: Արտահայտված է 

մկանային թուլությունը, միալգիան: Կարևորվում է` վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան,  հորմոնալ 

անալիզները: 

Ադամանտիադես - Բեհչետի հիվանդություն – բնորոշ են մոնո-,  օլիգոարթրիտները, որոնք ընթանում են  

առանց դեֆորմացիաների և հոդաճառի քայքայման: Ողնաշարի և զստասրբանային հոդերի 

ախտահարումը բնորոշ չէ: Տղաներն ավելի շատ են հիվանդանում, քան աղջիկները: Բերանի խոռոչի, 

սեռական օրգանների խոցերի առկայությունը, աչքի ախտահարումը, մաշկային դրսևորումները, 

լոբորատոր հետազոտությունները  հաստատում են հիվանդության առկայությունը: 



Քրոնիկ  ռեցիդիվող  մուլտիֆոկալ  օստեոմիելիտ – ցավեր ոսկրերում, ջերմաստիճանի բարձրացումներ; 

Հիվանդությանը բնորոշ է ալիքաձև ընթացքը, առավելապես ազդրի գլխիկի ախտահարումը: Կարևորվում 

են ռենտգենաբանական տվյալները: 

´áõÅáõÙ 

Úè² -Ç ¹»åùáõÙ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³Ý µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 2 ËÙµÇ` 

1.ëÇÙåïáÙ³ïÇÏ – áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý` áã ëï»ñáÇ¹ Ñ³Ï³µáñµáùÇã Ã»ñ³åÇ³Ý ¨ ·ÉÛÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñáí 

µáõÅáõÙÁ: ²Ûë ËáõÙµÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ó³íÇ å³Ï³ë»óÙ³ÝÁ ¨ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ Ýí³½»óÙ³ÝÁ Ñá¹»ñáõÙ, 

ýáõÝÏóÇ³ÛÇ É³í³óÙ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ï³ÝËáõÙ Ñá¹»ñÇ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ åñá·ñ»ëÇí ÁÝÃ³óùÁ:  

2.å³Ãá·»Ý»ïÇÏ – ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇí Ã»ñ³åÇ³. ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇí Ã»ñ³åÇ³Ý Ï³ÝËáõÙ ¿ 

¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ³é³ç³óáõÙÁ, å³Ï³ë»óÝáõÙ ¿ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ: 

Բուժման հիմքում ընկած է դեղորայքների աստիճանական նշանակման բուրգի սկզբունքը. սկսել 

համեմատաբար քիչ վնասակար դեղորայքներից` ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչներ, ավելացնելով` 

սուլֆոսալազին, մետոտրեքսատ, լեֆլունամիդ, 14 տարեկանից բարձր՝ հորմոնալ թերապիա, 

ինֆլեքսիմաբ և այլն 

 Ð³Ï³µáñµáùÇã µáõÅáõÙ -  ÏÇñ³éíáõÙ »Ý  Ñ³Ï³µáñµáùÇã ÙÇçáóÝ»ñª Çµáõåñáý»Ý - 30-40Ù·/Ï·/ûñÁ,  

¹ÇÏÉáý»Ý³Ï 2-3 Ù·/Ï·/ûñÁ,  ÇÝ¹áÙ»ï³óÇÝ – 1-2 Ù·/Ï·/ûñÁ ¨ ³ÛÉÝ. Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õ³ã³÷Á å»ïù ¿ 

ï³É 3-4 ³ÙÇë: Ոչ ստերոիդ հ³Ï³µáñµáùÇã ÙÇçáóÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ»å³ïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, áõëïÇ 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ²Èî-Ç, ²êî-Ç  ëïáõ·Ù³Ý ýáÝÇ íñ³` ³ÙÇëÁ 1 ³Ý·³Ù: ÆëÏ ¹ñ³Ýù  ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇí 

¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ` (ÏáÕÙÝ³ÏÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ) ³ÝÑñ³Åեßï ¿ Çç»óÝ»É Ñ³Ï³µáñµáùÇã ¹»Õáñ³ÛùÇ ¹»Õ³ã³÷Á »ñÏáõ ³Ý·³Ù : 

 êå»óÇýÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ. ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ëå»óÇýÇÏ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ÁÝÏ×»Éáõ 

Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý óÇïáëï³ïÇÏÝ»ñ: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿  Ù»ïáïñ»ùë³ïÇ (ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù»Ïï»Õ ýáÉ³ÃÃáõÝ)  երկարատև 

կիրառումը 7,5-15 մգ/մ
2
 մարմնի մակերեսին. Կիրառումը` շաբաթը մեկ անգամ, խմելու կամ ե/մ 

սրսկումների ձևով: 

 ÐáñÙáÝ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ. Ù»Í Ù³ë³Ùµ Ñ³Ï³µáñµáùÇã ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³ռումից  7-10 ûñ անց` Ñ³ïÏ³å»ë 

Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»Ùáý³·áóÇï³ñ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ³óÝ»É ÑáñÙáÝ³É µáõÅáõÙª  åñ»¹ÝÇ½³ÉáÝ 1-2Ù·/կգ կշռին, ներքին ÁÝ¹áõÝÙ³Ý համար՝ 

Ï³Ëí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Í³ÝñáõÃÛáõÝÇó: Ì³Ûñ³Ñ»Õ Í³Ýñ ¹»åù»ñáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÑáñÙáÝ³É åáõÉë - 

Ã»ñ³åÇ³ 30Ù·/Ï·, áã ³í»ÉÇ ù³Ý 1000 Ù·  ûñÁ: ÐáñÙáÝ³É Ã»ñ³åÇ³ÛÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ ÙÇÝã¨ 5 

ï³ñ»Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë»é³Ï³Ý Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ`  Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

Ã»ñ½³ñ·³óÙ³Ý, Ù³ñÙÝÇ áã ÉÇ³ñÅ»ù ³×Ç: àõí»ÇïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÑáñÙáÝ³É 

Ã»ñ³åÇ³Ý Ý³¨ ³ãùÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñÇ Ó¨áí: úëï»áåáñá½Çó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÑáñÙáÝ³É Ã»ñ³åÇ³ÛÇ 

Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ï³ÉóÇáõÙÇ ¹»Õáñ³Ûù ¨ íÇï³ÙÇÝ D: Հորմոնները կիրառում են նաև 

ներհոդային սրսկումների ձևով 

 Ազոտիոպրինը և ցիկլոֆոսֆամիդը երեխաների մոտ պետք է կիրառել ծայրահեղ դեպքերում 

 Գենա-ինժեներային կենսաբանական դեղորայքներ, որոնք հանդիսանում են այս կամ այն 

ռեցեպտորների ինհիբիտորներ. Տոցիլիզումաբ, ինֆլեքսիմաբ, էտանեռցեպտ, ադալիմումաբ և այլն: 



 ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µáõÅáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý áõß ÷áõÉáõÙ 

 ÎÇñ³éíáõÙ ¿ µáõÅ³Ï³Ý ýÇ½ÏáõÉïáõñ³` ÏáÝïñ³Ïïáõñ³Ý»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 Հիվանդության ելքը  կախված է նրա ենթատեսակների  մանիֆեստացիայի առկայությունից: Դիսպանսեր 

հսկողության ընթացքում կարևորվում է մանկաբույժի, ռևմատոլոգի, օկուլիստի, օրթոպեդի,  

ռեաբիլիտոլոգի թիմային աշխատանքը:  

 



Հասմիկ Սարգսյան 



  Սկլերոդերմիա - “skleros ”, սկլերոզ, 
պնդացում,  

       “derma” - մաշկ  

 Յուվենիլ սկլերոդերման /ՅՍ/ անհայտ 
էթիոլոգիայի, շարակցական հյուսվածքի 
ախտահարումով ընթացող հազվադեպ 
հիվանդություն է: Բնութագրվում է 
պրոգրեսիվող ընթացքով և արտահայտված 
կլինիկական դրսևորումներով  



Սկլերոդերմիայի  ձևերը.  

 Համակարգային սկլերոդերմիա (ՀՍ) – մաշկի,  
հենաշարժիչ ապարատի, ներքին օրգանների /թոք, 
սիրտ, մարսողական համակարգ, երիկամներ/ 
ախտահարում է. Բնորոշ են վազոսպաստիկ 
խանգարումները (մեծահասակներ) 

 Լոկալ կամ տեղային (ԼՍ) – մաշկի, ենթամաշկի 
ֆիբրոզի առաջացում է՝ առանց  վասկուլյար և ներքին  
օրգանների ախտահարման (երեխաներ): 
Ենթաձևերը-սկավառակային, գծային, խառը: 
Տեղակայումը՝ գլուխ, վերջույթներ, մարմնի առաջային 
մակերես՝ 

 Overlap սինդրոմ - զուգորդումն  է այլ 
հիվանդությունների  հետ 



  Տեղային, 
սկավառակային 
սկլերոդերմիա 
/circumscribed   
morphea/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3459339/figure/F1


 



 Էպիդեմիոլոգիան 

 Ա.Մ.Ն.  - 0.05 :100,000 – երեխաներ,  2.7-
12:1000000  - մեծահասակներ 

 Ա.Մ.Ն. Սևամորթներ/սպիտակամորթներ – 2:1 

 կին>տղամարդ-3.6:1 

 Հիվանդության մանիֆեստացիան ՝ 8.1–8.8 տարեկան 

 

 

 



 Ռիսկի  գործոններ 

 

 Գենետիկ նախատրամադրվածություն 

 Տրավմաներ 

 Ցրտահարություններ 

 Քիմիական,  ինֆեկցիոն  գործոններ 



 Պաթոֆիզիոլոգիա/պաթոգենեզ 

 Որպես  աուտոիմուն  հիվանդություն,  
պաթոգենեզում առկա են՝  բորբոքային,  ֆիբրոտիկ և 
անոթային գործոնները 

 ↑ CD4 (T-helper), ↑IL -2, -4, -6, -8, -13, TNF-a 

 Ֆիբրոբլաստների  և էնդոթելյար բջիջների  կողմից 
արտադրվում են՝  TGF-β (transforming growth 
factor Beta ) և  CTGF (connective tissue growth 
factor),   էնդոթելյար բջջի վնասում,  կոլագենի  
արտադրության ↑ =>  ֆիբրոզի զարգացում 

 

 

 



 Կլինիկա 

 C - կալցինոզ 

 R –Ռեյնոյի սինդրոմ 

 E - էզոֆագիտ 

 S - սկլերոդակտիլիա 

 T -տելեանգիոէկտազիաներ 



 Կլինիկա.մաշկի ախտահարում 

  այտուց 
ինդուրացիա/հաստացում
--->ատրոֆիա 

 դեմքի,  դաստակների 
ատրոֆիա 

 հիպերպիգմենտացիա/դե
պիգմենտացիա  

 սխալմամբ ախտորոշվում  
է որպես վիտիլիգո 



Կլինիկա. մաշկի ախտահարում 

Եղունգների 
դեֆորմացիաներ,  

Խոցեր, 

թարախաբշտիկներ 

 



 Կլինիկա. մաշկի 
ախտահարում 

 Այտուցինդուրացիաա
տրոֆիա 

 Դեմքի դիմակաձև 
արտահայտություն/դժվար 
է ծամելը, դեմքի 
մկանները  շարժելը/ 

 



 Կլինիկա. մաշկի 
ախտահարում 

 Ռեյնոյի համախտանիշ 
 Վերին և ստորին 
վերջույթներում 
վազոսպաստիկ 
խանգարումներ, 
գունատություն, ցիանոզ, 
մատների ծայրերում՝ 
ծակծկոց 

 Եղունգների 
կապիլյարոսկոպիա՝ 
հեմոռագիաներ, 
ավասկուլյար 
հատվածներ 



 Կլինիկա. Հոդա -
մկանային ախտահարում 

 պոլիարթրալգիա,   

 սկլերոդակտիլիաֆլեք
սիոն  
կոնտրակտուրաներ՝ 
առավելապես ձեռքերի 
շրջանում 

 

javascript:refImgShow(2)


 Կլինիկա. մկանների ախտահարում 

 Խրոնիկ միոպաթիա - շարակցական հյուսվածքի 
ախտահարում,  մկանային հյուսվածքի ատրոֆիա,  
մկանային ֆերմենտների չափավոր բարձրացում 

 Պոլիմիոզիտ – մկանային հյուսվածքներում 
դեգեներատիվ  նեկրոտիկ փոփոխություններ  
սկլերոզ / երբեմն հանդես է գալիս որպես  overlap 
սինդրոմ/ 



 Կլինիկա. 
ենթամաշկային 

կալցինոզներ - 
19 % 

 Տեղակայումը. 
Առավելապես` 
դեմք,  վերին  և 
ստորին 
վերջույթներ 



 Կլինիկա.թոքերի 
ախտահարում 

 Ինտեստիցիալ 
թոքային ֆիբրոզ 

 Ֆիբրոզավորող 
ալվեոլիտ 

 Թոքային 
հիպերթենզիա 

 Կրծքավանդակի 
ռենտգենբրոնխո 

     էկտազներ 
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 Կլինիկա. կերակրափողի ախտահարում /հաճախ, և վաղ  է 
ընդգրկվում  ախտաբանական գործընթացի մեջ/ 

 

 Էզոֆագիտ-դիսֆագիա, կերակրափողի դիֆուզ 
լայնացում, պերիստալտիկայի թուլացում, պատերի 
ռիգիդություն, պեպտիկ խոցեր, ստրիկտուրաների և 
կերակրափողի անցքի ճողվածքներ, ռեֆլյուքս 
էզոֆագիտ /հանդիպում է երեխաների մոտ 30% 
դեպքերում/, անբավարար փարթամություն--
մալաբսորբցիայի համախտանիշ 

 

 

 



 Կլինիկա. Սրտի ախտահարում 

 Սրտային անբավարարություն  /մեծ մաս 
դեպքերում հանկարծամահության պատճառ  է/ 

 Առիթմիա 

 Պերիկարդիտ, միոկարդիալ ֆիբրոզ, 
հաղորդչական համակարգի ֆիբրոզ, միոկարդի 
կծկողական ֆունկցիայի նվազում, կորոնար 
անոթների նեկրոզ 

 

 



 Կլինիկա. Ներվային համակարգի ախտահարում 
/հազվադեպ  է հանդիպում - 3 %/ 

 Ցնցումներ,  եռորյակ  ներվի  ախտահարում, 
պերիֆերիկ նեյրոպաթիա 
 

 Կլինիկա. Երիկամի  ախտահարում – 13-30 %  

 Երիկամային  անբավարարություն 

 Երիկամի սուր կեղևային  նեկրոզ-սկլերոդերմիկ 
երիկամ 

 



 Ախտորոշումը 

 Հիմնական նշաններ  -  մաշկի սկլերոդերմիկ 
ախտահարում, Ռեյնոյի համախտանիշ, դիգիտալ  
խոցեր և սպիներ,  հոդամկանային  համախտանիշ 
/կոնտրակտուրաներով/, օստեոլիզ, կալցինոզ, բազալ 
պնևմոֆիբրոզ, խոշոր օջախային կարդիոսկլերոզ, 
մարսողական տրակտի սկլերոդերմիկ ախտահարում, 
սուր սկլերոդերմիկ նեֆրոպաթիա,  սպեցիֆիկ 
հականուկլեար հակամարմինների և հակացենտրոմեր 
հակամարմինների  առկայություն, կապիլյարոսկոպիկ 
նշաններ 



 Ախտորոշումը 

 Լրացուցիչ նշաններ  -  մաշկի  դեպիգմենտացիա, 
տելեանգիէկտազիաներ, տրոֆիկ խանգարումներ, 
պոլիարթրալգիաներ, պոլիմիալգիաներ, պոլիմիոզիտ, 
պոլիսերոզիտ,  խրոնիկ նեֆրոպաթիա 

 

 Ախտորոշումը  հավաստի է. 

     3 հիմնական ախտանիշների ՝ 

                                                 կամ 

    1 հիմնական + 3 և ավելի լրացուցիչ ախտանիշների   
առկայության  դեպքում 



 Կլինիկա.  Overlap սինդրոմ . 

                         Սկլերոդերմիա 

                             + 

 Համակարգային կարմիր գայլախտ 

 Դերմատոմիոզիտ 

 Համակարգային վասկուլիտներ 

 Յուվենիլ  իդիոպաթիկ արթրիտ՝  
համակարգային ձև  

 

 



 Հետազոտություններ 

 Ռուտին  լաբորատոր հետազոտություններ  
 Արյան իմունոլոգիական  հետազոտություններ –  
            ↑IgG,  
             RF(+) – 17 - 25 %, 
     ANA (+) – 81-97 %,  
     Anti-SCL 70 -  28-34% 
     հակացենտրոմերային  ՀՄ  (+) - 7-23%  
 Կապիլյարոսկոպիա,  գաստրոսկոպիա 
 Թոքերի սպիրոգրաֆիա,  սցինտիգրաֆիա 
 ՈւՁՀ /որովայնի  խոռոչ, սիրտ/,  CT 
 Օֆթալմոսկոպիա,  երիկամի  բիոպսիա 

 



 Տարբերակիչ ախտորոշում 

 Anorexia Nervosa 

 Աուտոիմուն հեպատիտ 

 Բեհչետի համախտանիշ 

 Ոսկրածուծի տրանսպլանտացիա 

 Ֆիբրոմիալգիա 

 Գուդպասչերի համախտանիշ, 

 Շենլեյն-Հենոխ պուրպուրա 

 Հիստիոցիտոզ 

 Յուվենիլ դերմատոմիոզիտ 
 

 

 



 Տարբերակիչ ախտորոշում 

 

 Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ 

 Կավասակիի հիվանդություն 

 Բրուտոն ագամագլոբուլինեմիա 

 Ռեյնոյի համախտանիշ 

 Համակարգային կարմիր գայլախտ 

 

 

 



 Բարդություններ 

 

 Ենթամաշկային կալցինոզ 

 Էզոֆագիտ- մալաբսորբցիա 

 Երիկամի ախտահարում-հիպերթենզիա 

 Թոքային  հիպերթենզիա 

 

 



 Բուժում 

 Հակաբորբոքիչ, իմունոսուպրեսիվ, 
հակաֆիբրոզ դեղորայքներ 
/գլյուկոկորտիկոիդ,  ցիկլոֆոսֆամիդ, 
մետոտրեքսատ, D-պենիցիլամին,   
կոլխիցին/ 

 Պերիֆերիկ վազոդիլատատորներ՝   
նիֆեդիպին, ամլոդիպին  

 Պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ, 
պրոկինետիկներ 



 Ելքը  

 Հիվանդության անբարենպաստ ելքի գործոններ են ՝ 

 

 Սկլերոդերմիայի համակարգային ձևը 

 Թոքային հիպերթենզիան 

 Թոքերի ֆիբրոզի զարգացումը 

 Հիվանդության վաղ շրջանում արձանագրված 
պրոտեինուրիան 

 



 Ելքը 

 Մահացությունը  հաճախ  արձանագրվում է  
ախտորոշելուց հետո՝  առաջիկա 5 տարիների 
ընթացքում 

  Մահացության հիմնական պատճառը. սրտային 
անբավարարություն  /դիլատացիոն  
կարդիոմիոպաթիա, թոքային հիպերտենզիա,  
միոկարդիալ  ֆիբրոզ/ 

 



 

 

                          Շնորհակալություն 



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Դասախոս ԱՆԱՀԻՏ ԱՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման միակ ու
ապահով միջոցը կանխարգելիչ պատվաստումների
իրականացումն է այդ հիվանդությունների նկատմամբ։
Շնորհիվ պատվաստումների հնարավոր է՝
• պաշտպանվել մի շարք վտանգավոր վարակիչ

հիվանդություններից
• զգալիորեն կրճատել այդ հիվանդությունների դեպքերի

թիվը, ընդհուպ մինչև որոշ հիվանդությունների լրիվ
վերացնելը/պոլիոմիելիտ/ 

• խուսափել համաճարակներից
• կրճատել մահացությունը վարակիչ հիվանդություններից



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

• Պատվաստումների շնորհիվ Հայաստանի
Հանրապետությունում 1995 թվականից այլևս չի
արձանագրվում պոլիոմիելիտ հիվանդությունը, որը
նախկինում տարեկան առնվազն 2-3 երեխայի կայուն
հաշմանդամության պատճառ էր դառնում:

2002 թվականին Հայաստանն ի թիվս եվրոպական
տարածաշրջանի երկրների, հռչակվել է «պոլիոմիելիտից
ազատ» երկիր և առ այսօր հաջողությամբ պահպանում է այս
կարգավիճակը:
• Զգալիորեն նվազել են փայտացման դեպքերը՝ գրանցվում են

շատ հազվադեպ, իսկ կապույտ հազը և համաճարակային
պարոտիտն (խոզուկ), արձանագրվում են եզակի դեպքերի
տեսքով:

• Վերջին 15 տարվա ընթացքում չեն արձանագրվում նաև
դիֆթերիայի դեպքեր



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ներկայումս հանրապետության առողջապահության
համակարգի առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր` պահպանել
պոլիոմիելիտի առումով նվաճումները: 
Չնայած զգալի ձեռքբերումներին` վայրի պոլիովիրուսի
ներկրման ռիսկը հանրապետությունում շարունակում է մնալ
բարձր։ Պատճառները՝՝
 պոլիոմիելիտի էնդեմիկ օջախներ համարվող երկրների հետ

սոցիալ-տնտեսական կապերի ակտիվացում
 բնակչության ակտիվ տեղաշարժեր (տուրիզմ, գործարար

կապեր)
 հանրապետությունում վերջին տարիներին

չպատվաստված` պոլիոմիելիտի դեմ ընկալունակ
երեխաներ

Հաշվի առնելով այս հանգամանքները` կարևորվում են ԱՀԿ
գլոբալ քաղաքականության պահանջների ապահովումը: 



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

 Հանրապետությունում 2015 թվականին ԳԱՎԻ
աջակցությամբ Պատվաստումների ազգային օրացույցում
ներդրվել է ԻՊՎպատվաստանյութը, իսկ 2016 թվականի
ապրիլից պոլիոմիելիտի եռավալենտ ՕՊՎ
պատվաստանյութը փոխարինվել է երկվալենտով: 

 նպատակային բնակչության շրջանում պլանային
պատվաստումներում 95 տոկոսից բարձր ընդգրկվածության
շնորհիվ կապահովվի կոլեկտիվ իմունիտետ, որը
հնարավորություն կտա դուրս մղելու պոլիովիրուսը և
ընդհատելու վերջինիս շրջանառությունը ներկրման
վտանգի դեպքում:



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Յուրաքանչյուր երկիր իմունիզացիայի բնագավառում
իրականացնում է իր սեփական քաղաքականությունը և
որոշում, թե ինչպիսի պատվաստանյութեր պետք է
օգտագործել։
ՀՀ բնակչության շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումները
կազմակերպվում և իրականացվում են համաձայն ՀՀ
կառավարության կողմից հաստատված Պատվաստումների
ազգային օրացույցի:



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ կառավարության 2016թ մարտի 17-ի նիստի №10 արձանագրային որոշում

Պատվաստման ժամկետը Պատվաստանյութի անվանումը

ծնվելուց հետո 0-24 ժամվաընթացքում ՎՀԲ

ծնվելուց հետո 0-48 ժամվաընթացքում ԲՑԺ

6-շաբաթական (1.5 ամսական) ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ
ՕՊՊ, ՌՈՏԱ, ՊՆԵՎՄՈ

12-շաբաթական (3 ամսական ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ, ՕՊՊ, ՌՈՏԱ,ՊՆԵՎՄՈ

18-շաբաթական (4.5 ամսական) ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ
ՕՊՊ, , ՊՆԵՎՄՈ

24 շաբաթական ԻՊՊ

12 ամսական ԿԿԽ

18 ամսական ԱԿԴՓ
ՕՊՊ

6 տարեկան ԱԴՓ-Մ․ՕՊՊ, ԿԿԽ

15-16 տարեկան, 26-30, 36-40․46-50, 56-60 ԱԴՓ-Մ

16-17 տարեկան/նախազորակոչային տարիք/ ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ, ՎՀԱ, ՊՆԵՎՄՈ, ԿԿԽ․ ՏՈՒԼԱՐԵՄԻԱ

Ռիսկի խումբ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊ/ըստ հրահանգի/ ՎՀԲ

Համաճարակաբանական ցուցումով ԿԱՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆ



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ կառավարության 2016թ մարտի 17-ի նիստի №10 արձանագրային որոշումերը

• Մենինգակոկային, հեպատիտԱ, պնեվմակոկային, ԿԿԽ, տուլարեմիայի
պատվաստումները կատարվում են միայն 15-16 տ նախազորակոչային
տարիքի անձանց, ովքեր կցագրվում են ՀՀ զինկոմիսարիատներում։
Մինչև 2018թ կատարվում է նաև 17-18 տարեկան զորակոչվող անձանց։

• 15-16տարեկանում ԱԴՓ-Մպատվաստումները կատարվում են
1դեղաչափ՝ բոլորին։

• ԿԿԽպատվաստումները 2018թվականից կկատարվեն միայն 2դեղաչափ
պատվաստում չունեցողներին։

• Նախազորակոչային տարիքում հեպատիտԱ-ի դեմ պատվաստումները
կատարվում են 2դեղաչափով՝ առաջին դեղաչափը 16տ, իսկ
երկրորդը՝17տարեկանում, տուլարեմիայի հետ միասին։

• Տուլարեմիայաի պատվաստումները կատարվում են պատվաստանյութի
առկայության դեպքում։ 6տարեկանից հետո ԱԴՓ-Մպատվաստումները
կատարվում են վերջին 10տարվա ընթացքում չպատվաստված անձանց։



ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԿԱՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՎԿԱՅԱԿԱՆ

ՀՀ կառավարության 2016թ մարտի 17-ի նիստի №10 արձանագրային որոշումերը

• Միջազգային առողջապահական կանոններով (2005) միայն դեղին
տենդ հիվանդության համար կարող է պահանջվել պատվաստում
կամ կանխարգելում` որպես անդամ երկրներ մուտք գործելու
պարտադիր պայման:

• Ի լրումն դեղին տենդի դեմ պատվաստման, որը կարող է
պահանջվել առանձին երկրներ մուտքի համար, կանխարգելիչ
միջոցներ կարող են առաջարկվել մալարիայի, պոլիոմիելիտի, 
հեպատիտների, դիֆթերիայի, փայտացման և որովայնային տիֆի
դեմ:

• Հակամալարիային դեղամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ
անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ կամ տեղեկանալ ԱՀԿ-ի
«Միջազգային ճանապարհորդություն և առողջություն» գրքույկի
վերջին հրապարակումից:



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Բոլոր պատվաստանյութերը կարելի է բաժանել 2 մեծ խմբի՝
կենդանի և անկենդան։
Անկենդան պատվաստանյութերն են՝
• ԱԿԴՓ
• ԱՓ, ԱԴՓ-Մ
• Հեպատիտ Բ, Ա
• ԱԿԴՓ+հեպԲ+Hib /հեմոֆիլային ցուպիկի/ կողմից

հիվանդությունների դեմ համակցված պատվաստանյութ
• Պնևմակոկային պատվաստանյութ
• Մենինգակոկային վակցինա



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Կենդանի պատվաստանյութերն են՝
• ՊՕՊ/պոլիոմիելիտի օրալ պատվաստանյութ/
• Կարմրուկի պատվաստանյութ
• Կարմրուկ-կարմրախտի և կարմրուկ-խոզուկ-կարմրախտի

համակցված պատվաստանյութ/ԿԿԽ/
• Տուբերկուլյոզի դեմ պատվաստանյութ
• Տուլարեմիայի դեմ պատվաստանյութ



ՍԱՌՑԱՅԻՆ ՇՂԹԱ

Պատվաստանյութերի պահումը և տեղափոխումը
համապատասխանպայմաններում, կոչվում է սառցային շղթա։
Այն բաղկացած է պահեստների ու փոխադրամիջոցների
համակարգից, որը սարքավորված և կազմակերպված է
այնպես, որ պատվաստանյութերը մշտապես պահվեն
անհրաժեշտ ջերմաստիճանում, այն է՝ +2-ից +8 աստիճանC, 
մինչև դրանց լրիվ օգտագործումը։



ՍԱՌՑԱՅԻՆ ՇՂԹԱ

Սառցե շղթայի սարքավորումներն են՝
ա/ սառնարաններ
բ/ջերմակոնտեյներներ/պատվաստանյութերը պահեստից
փոխադրելու համար/
դ/ սառցային տարրեր



Հսկողություն սառցային շղթայի վիճակի
նկատմամբ

1․ Պատվաստանյութերի սրվակի վրայի հսկողական զգայորոշիչ-հատուկ նշան է, 
որը փոխում է իր գույնը/մգանում է/, եթե պատվաստանյութը գտնվել է բարձր
ջերմաստիճանում։ Այն ունի քառակուսու տեսք, որը տեղակայված է շրջանակի
կենտրոնում։
Օգտագործելի են այն սրվակները, որոնց վրայի զգայորոշիչի ներսային քառակուսին
ավելի բաց գույն է, քան դրսային շրջանակը։
Չի թույլատրվում օգտագործել այն սրվակները, որոնց զգայորոշիչի վրա ներսային
քառակուսին և դրսային շրջանակը նույն գույնի են կամ ներսային քառակուսին
ավելի մուգ է, քան դրսային շրջանակը։
2․Հսկողական քարտ-զգայորոշիչ-սրանք ունեն հատուկ զոլեր,որոնք փոխում են
իրենց գույնը, եթե պատվաստանյութը գտնվել է բարձր ջերմաստիճանում։
3․Ջերմաչափեր
4․Սառեցման զգայորոշիչ-բաղկացած է ներկված հեղուկով փոքր սրվակից, որն
ամրացված է սպիտակ քարտիկին։ Եթե զգայորոշիչը գտնվում է 0-ից ցածր
ջերմաստիճանում 1ժամից ավել, ապա հեղուկով սրվակիկը ճեղքվում է և ներկում
սպիտակ քարտը։
5․Թափահարման թեսթ-օգտագործվում է ադսորբցված պատվաստանյութերի ցածր
ջերմաստիճանի ազդեցությանը ենթարկվելը ստուգելու համար։ Թափահարելուց
հետո նստվածքն արագ է առաջանում այն սրվակում, որը սառած է եղել։



Ներարկումների անվտանգության ապահովումը

Ներարկումը համարվում է անվտանգ․

• Պատվաստվողների համար, եթե օգտագործվում են անվնաս
ներարկիչներ և ասեղներ/ներկայումս օգտագործվում են միանվագ
օգտագործման ներարկիչներ․ ինքնարգելափակվող
ներարկիչներ/, ինչպես նաև պահպանվում է ներարկման ճիշտ
տեխնիկան

• Պատվաստում կատարող բուժաշխատողի համար, եթե նա
ուշադիր և հետևողականորեն պաշտպանվում է ասեղով
պատահական ծակվելուց

• Հասարակության և շրջակա միջավայրի համար, եթե
օգտագործված ներարկումային գործիքները ճիշտ հավաքվում և
ոչնչացվում են/ԱԱՏ, նրանց ոչնչացում ՝թաղում հատուկ հորերում, 
այրում բաց փոսում, այրում մետաղյա տակառում, ինսիներացիա։



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ծանր իմունադեֆիցիտային վիճակները հակացուցված են
կենդանի պատվաստանյութերի (ԲՑԺ, ՕՊՎ, ԿԿԽ)  համար.
ա. բնածին կամ առաջնային իմունադեֆիցիտներ, 
բ. ձեռքբերովի իմունադեֆիցիտներ (ՁԻԱՀ, իմունա-
դեֆիցիտներ՝ պայմանավորված օնկոլոգիական
հիվանդություններով, քիմիաթերապիայով, ճառագայթային
բուժումով, իմունասուպրեսիաառաջացնող դեղամիջոցների
երկարատև կիրառումով /օրինակ կորտիկոստերոիդներով` 2 
շաբաթ և ավելի տևողությամբ՝ 2 մգ/կգ կամ 20 մգ/ օրական
պրեդնիզոլոն/): 



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Բոլոր պատվաստանյութերի համար
• ծանր ալերգաբանական ռեակցիա և անաֆիլաքսիա

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի և կոկորդի
այտուց, դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ) 
նախորդ պատվաստումից հետո կամ անաֆիլաքսիա
պատվաստանյութի բաղադրիչների նկատմամբ, օրինակ` 
անաֆիլաքսիա կայունացուցչի (ստաբիլիզատորի)` ժելատինի և
սորբիտոլի կամ նեոմիցինի նկատմամբ՝ կարմրուկ, ԿԿ, ԿԿԽ
պատվաստումների դեպքում, 

• էնցեֆալոպաթիա (կոմա, գիտակցության մթագնում, 
երկարատև` 15 րոպեից ավելի ցնցումներ) նախորդ
պատվաստումից հետո` 7 օրվա ընթացքում: 

• սուր ընթացքով վարակիչ և սոմատիկ հիվանդությունները` 
միջին և ծանր,  ջերմությամբ կամ առանց ջերմության նաև
քրոնիկ հիվանդությունների սրացման շրջանը:



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

• Կարմրուկի, ԿԿ և ԿԿԽպատվաստումները հակացուցված են հղիներին: 
Կարմրախտի պատվաստումից հետո խորհուրդ է տրվում խուսափել
հղիությունից 1 ամսվա ընթացքում, սակայն, եթե պատահմամբ
պատվաստում է կատարվել հղիին, ապա` վերջինս հղիությունն
ընդհատելու ցուցում չէ:

• Զգուշացում. եթե անամնեզում նշվում է թրոմբոցիտոպենիա կամ
թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա` կարմրուկի, ԿԿ և ԿԿԽ
պատվաստումներից առաջ ստուգել թրոմբոցիտների քանակը: 

• ԲՑԺ և ՎՀԲ պատվաստումները հակացուցված են նաև, եթե նորածինների
մոտ առկա է ցածր քաշ` մինչև 1700գ:

• Մինչև պատվաստման տվյալ օրը երեխայի վերհուշում (անամնեզում) 
ինվագինացիայի առկայության դեպքում ռոտավիրուսային
պատվաստումներ չի կատարվում: Ռոտավիրուսային պատվաստումը
հետաձգվում է, եթե պատվաստման պահին առկա է դիարեա և
ռեհիդրատացիոն թերապիայի կարիք կա:



Պատվաստումների հակացուցումներ չեն

– Պերինատալ էնցեֆալոպաթիան (ոչ հարաճուն),
– Պարզ տենդային ցնցումները,
– Կայուն նյարդաբանական վիճակները՝ մանկական ուղեղային կաթվածը, Դաունի հիվանդությունը և այլն
– Ալերգիան, ասթման
– Ալերգիան ձվի նկատմամբ` կարմրուկ, ԿԿ, ԿԿԽ պատվաստանյութերի համար
– Անեմիան
– Թիմուսի շողքի մեծացումը
– Բնածին արատները, այդ թվում՝ սրտի բնածին արատները
– Պահպանողական թերապիան քրոնիկ հիվանդության ռեմիսիայի շրջանում, այդ թվում հակաբիոտիկներով

բուժումը՝ պատվաստումների ազգային օրացույցում ընդգրկված պատվաստանյութերի համար
– Քիմիաթերապիան և ճառագայթային բուժումը` ապակտիվացված պատվաստանյութերի համար
– Տեղային ստերոիդների օգտագործումը
– Անբարենպաստ ընտանեկան անամնեզը. ընտանիքում ալերգիայով հիվանդները, հետպատվաստումային անբարե-

հաջող դեպքերը, մանկան հանկարծամահության համախտանիշը, ցնցումային համախտանիշը, իմունադեֆիցիտով
հիվանդը

– Անամնեզում նախկինում տարած հիվանդություններ` սեպսիս, նորածինների հեմոլիտիկ հիվանդություն, 
հիալինային թաղանթների հիվանդություն

– Կրծքով սնուցումը
– Մոր հղիությունը
– Նորածնային դեղնուկը
– Ցանկացած տեղային և ջերմային ռեակցիաները, ինչպես նաև հարատևանմխիթար լացը՝ նախորդ պատվաստումից

հետո
– Վարակիչ հիվանդի հետ շփումը
– Ռեկոնվալեսցենցիայի շրջանը: 



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

– ՄԻԱՎ վարակակիր մայրերից ծնված երեխաների կանխարգելիչ
պատվաստումների կատարման մոտեցումները նույնն են, ինչ
առողջ երեխաներինը, բացառությամբ` կենդանի
պատվաստանյութերով պատվաստումների. 

– ԲՑԺ պատվաստումը կատարվում է՝ ծնվելուց հետո
հնարավորինս շուտ: 

– ԲՑԺ, կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի և պոլիոմիելիտի դեմ
պատվաստումներն իրականացվում են, եթե երեխայի մոտ ՄԻԱՎ-
ի կլինիկական ախտանշանները բացակայում են և
իմունասուպրեսիան չափավոր է:

– Պոլիոմիելիտի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներն
իրականացվում են պոլիոմիելիտի ապակտիվացված (ԻՊՎ)  
պատվաստանյութով: 

ՀնգավալենտԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ, ԱԿԴՓ շարքի պատվաստումները
հակացուցված չեն ՄԻԱՎ վարակակիրներին և իմունադեֆիցիտով
հիվանդներին:



Պատվաստումների համար հակացուցում չհանդիսացող, 
սակայն հատուկ մոտեցումներ պահանջող վիճակներ են

Հեմոֆիլիայով հիվանդ երեխաներին, հնարավոր արյունա-
հոսության կանխման նպատակով, միջմկանային ներարկումը
փոխարինվում է ենթամաշկային ներարկումով` օգտագործելով
հատուկ բարակ ասեղներ: Ներարկումը կատարվում է մարմնի
այն մասերում, որտեղ մաշկը շատ մոտ է ոսկրին և հնարավոր է
ներարկման տեղը սեղմել վերջինիս` կրունկի հետևի կամ
դաստակի համապատասխան մասում: Ասեղը մտցվում է
ոսկրի մակերեսին զուգահեռ: Պատվաստումները կատարվում
են արյան մակարդելիության գործոնների որոշման ներքո:



Արյան պատրաստուկների օգտագործումից հետո կենդանի պատվաստանյութերով
պատվաստումների հետաձգման ժամկետների (բացի պոլիոմիելիտի

պատվաստումից)Արյանպատրաստուկներ Դեղաչափ Պատվաստման հետաձգման
ժամկետ

Իմունագլոբուլիններ

- հեպատիտԱ
- հեպատիտ Բ
- հակափայտացման
- կարմրուկի դեմ

- հակառաբիկ

3,3 մգ/կգ

10 մգ/կգ

10 մգ/կգ

40 մգ/կգ

80 10 մգ/կգ

22 մգ/կգ

3 ամիս

3 ամիս

3 ամիս

5 ամիս

6 ամիս

4 ամիս

Լվացված էրիթրոցիտներ

էրիթրոցիտար զանգված

Ամբողջականարյուն

Թրոմբոցիտար զանգված, շիճուկ

10 մլ/կգ

10 մլ/կգ

10 մլ/կգ

10 մլ/կգ

0 ամիս

3-5 ամիս

6 ամիս

7 ամիս
Ներերակային իմունագլոբուլին 300-400 մգ/կգ

750 մգ/կգ

1000 մգ/կգ

> 1500 մգ/կգ

8 ամիս

9 ամիս

10 ամիս

11 ամիս



Արյանպատրաստուկների օգտագործումից հետո կենդանի պատվաստանյութերով
պատվաստումների հետաձգման ժամկետների (բացի պոլիոմիելիտիպատվաստումից)

Այս հետաձգումները պայմանավորված են նրանով, որ արյան պատրաստուկները
պարունակում են կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ հակամարմիններ, 
որոնք կարող են խոչընդոտել պատվաստանյութի մեջ պարունակվող կենդանի
հարուցչի բազմացումն օրգանիզմում: Պատվաստման այս հետաձգումը չի
բարձրացնում հիվանդանալու ռիսկը, քանի որ արյան մեջ եղած հակամարմինները
պաշտպանում են վարակից: Կենդանի վիրուս պարունակող պատվաստանյութով
պատվաստված երեխան պետք է համարվի չպատվաստված, եթե պատվաստումից
հետո մինչև 2 շաբաթ երեխային ներարկվել է իմունագլոբուլին, շիճուկ կամ
ամբողջական արյուն: Պատվաստումը պետք է կրկնել` հաշվի առնելով
հետաձգումների ժամկետները: Արյան պատրաստուկների ներարկումը չի ազդում
պոլիոմիելիտի պատվաստումների վրա: 

– Վերոհիշյալը չի վերաբերում ապակտիվացված /ադսորբցված, 
ռեկոմբինանտ (հեպատիտ Բ) և հակատոքսինային պատվաստանյութերին: 

– Նախատեսվող պլանային վիրահատությունների դեպքում, 
պատվաստումներն անհրաժեշտ է կատարել դրանից մեկ ամիս առաջ:



ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ
ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄ

Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքը /ՀԱԴ/ օրգանիզմի
պատասխան ռեակցիան է ներմուծված պատվաստանյութի նկատմամբ:

• Սովորական հետպատվաստումային ընթացքը (սպասվող ՀԱԴ) պայմա-
նավորված է կլինիկական և լաբորատոր փոփոխություններով, որոնք
կապված են այս կամ այն պատվաստանյութի յուրահատուկ
ներգործության հետ: Կլինիկական արտահայտությունները և դրանց
զարգացման հաճախականությունը նկարագրված են յուրաքանչյուր
բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկի/պատվաստանյութի
օգտագործման ուղեցույց-հրահանգում: 

• Եզակի դեպքերում իմունակենսաբանական պատրաստուկները, 
մասնավորապես` պատվաստանյութերը կարող են
հետպատվաստումային անբարեհաջող ծանր դեպքերի պատճառ դառնալ: 
Դրանք հետպատվաստումային ժամանակահատվածում առաջացած
առողջական վիճակի խանգարումներն են, որոնք բնորոշ չեն սովորական
պատվաստումային գործընթացին և ունեն ապացուցված կամ ակնհայտ
կապպատվաստման հետ՝ անաֆիլակտիկ շոկ, Գիյեն-Բարեի
համախտանիշ, ցնցումներ, տրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա և այլն։

• ՀԱԴ-երը ենթակա են հաշվառման ու հետաքննության:



ՀԱԴ-երի հիմնական պատճառներն են.

• հակացուցումների ոչ ճիշտ վարումը,
• ծրագրային սխալները` կապված պատվաստման տեխնիկայի հետ,
• համակարգային սխալները, մասնավորապես`

ա/անորակ պատվաստանյութ,
բ/ պատվաստանյութերի տեղափոխման և պահպանման

պայմանների խախտումներ,
գ/ բաց սրվակների պահպանման ժամկետների խախտումներ,
դ/ պատվաստանյութի ներմուծվող դեղաչափի խախտում, 

• անհատական ռեակցիան տվյալ պատվաստանյութի նկատմամբ,
• այլ հիվանդության համընկնումը հետպատվաստումային շրջանի

հետ,
• որոշ դեպքերում ՀԱԴ-ի պատճառը կարող է լինել անհայտ: 



Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի /ՀԱԴ / 
դասակարգում

Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջարկած
դասակարգման` ՀԱԴ-երն արտահայտվում են հետպատվաստումային թեթև (սովորական՝
բնորոշ են յուրաքանչյուր պատվաստանյութին) և հետպատվաստումային ծանր (անսովոր)
ռեակցիաներով: 
– Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերը լինում են՝

• Ընդհանուր (ջերմության բարձրացում, թուլություն, գլխացավ, 
անհանգստություն)

• Տեղային (ցավ, հիպերեմիա և այտուց ներմուծման տեղում):
– Հետպատվաստումային թեթև (սովորական) անբարեհաջող դեպքը` օրգանիզմի կողմից

սպասվող վիճակն է` ի պատասխան պատվաստանյութի ներմուծման: 
• Թեթև (սովորական), թույլ արտահայտված ՀԱԴ-երը անցնում են առանց որևէ

միջամտության և ծնողներին տրվում են տեղեկություններ և խորհուրդներ:        
– Հետպատվաստումային ծանր (անսովոր) անբարեհաջող դեպքը` պատվաստման

հետևանքով առաջացած առողջության լուրջ, անցանկալի խանգարումն է (անաֆիլակտիկ
շոկ,  ցնցումներ, տրոմբոցիտոպենիկ ծիրանացան, պարալիտիկ պոլիոմիելիտ, մենինգո-
էնցեֆալիտ և այլն).

• Ծանր (անսովոր) ՀԱԴ-երի դեպքում՝
• ա. անձինք ենթակա են բուժման,
• բ. անձանց /ծնողներին/ տրվում են անհրաժեշտ տեղեկություններ հնարավոր

ծանր վիճակների և անհապաղ բուժօգնության դիմելու մասին,
• գ. տրվում է շտապ հաղորդում և իրականացվում է համաճարակաբանական

հետաքննություն:



ՀԱԴ-երն ըստառանձին պատվաստանյութերի

– Հեպատիտ Բպատվաստանյութ` պատվաստումից հետո ՀԱԴ-եր շատ հազվադեպ են առաջանում: Ալերգիկ ռեակցիան, 
շոկը հանդիպում են 1: 600 000  դեպքերում: 

• Տեղային
• ա/ 15% մեծահասակների և 3% երեխաների մոտ դիտվում է ներարկման տեղում կարմրություն, այտուց:
• Ընդհանուր
• ա/ 1-6% պատվաստվածների մոտ դիտվում է ջերմության թեթև բարձրացում,  գլխացավ, անհանգստություն, 

սրտխառնոց, որոնք անցնում են 1-2 օրվա ընթացքում:
•

– ԲՑԺպատվաստանյութ
•

• Տեղային
• ա/ Թարախային լիմֆադենիտներ. առաջանում են պատվաստումից 2-6 ամսվա ընթացքում, բնորոշ է լիմֆատիկ

հանգույցի մեծացում 1,5 սմ և ավելի, կարող է առաջանալ խուղակ: Սովորաբար առաջանում է պատվաստման կողմի
թևատակում: Անհրաժեշտ է թոքաբանի հսկողություն: 

• Ընդհանուր
• ա/ Դիսեմինացված ԲՑԺ վարակ, զարգանում է պատվաստումից 1-12 ամսվա ընթացքում` իմունադեֆիցիտով անձանց

մոտ /հաստատվում է Միկոբակտերիա Բովիսի ԲՑԺ-ի շտամի անջատումով/, հանդիպման հաճախականությունը՝
2:1.000.000: Բուժումն իրականացվում է հակատուբերկուլոզային դեղամիջոցներով /ռիֆամպիցին, իզոնիազիդ և այլն /:

• բ/ Օստեիտ/օստեոմիելիտ զարգանում է պատվաստումից 1-12 ամսվա ընթացքում: Բուժումը` նույնն է: 
• Տարբերակիչ ախտորոշում

• ա/ տուբերկուլոզ
• բ/ օրգանների ոչ տուբերկուլոզային ախտահարում /ոսկրեր, լիմֆատիկ հանգույցներ, մաշկ/:  

• ԲՑԺ պատվաստանյութից առաջացած հետ-պատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի վարումն
իրականացվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 2760-Ա
հրամանի:



ՀԱԴ-երն ըստառանձին պատվաստանյութերի

– Պոլիոմիելիտի օրալ պատվաստանյութ`
• Պատվաստվածների մինչև 1%-ի շրջանում դիտվում է գլխացավ, մկանացավ, դիարեա

(թեթև ՀԱԴ): Շատ հազվադեպ հանդիպում է վակցինասոցացված պոլիոմիելիտ` 1-4 դեպք 1 
000 000 պատվաստվածից, որը զարգանում է պատվաստումից 4-30 կամ 4-75 օրվա
ընթացքում՝ կոնտակտավորների մոտ (ծանր ՀԱԴ):

• Տարբերակիչ ախտորոշում.
• ա. պոլիոմիելիտ
• բ. ոչ պոլիոմիելիտային ախտածագման սուր թորշոմած կաթված՝ պարալիչ /այսուհետև՝

ՍԹԿ/
• գ. նյարդաբանական, օրգանական, օրթոպեդիկ կամ անոթային ախտաբանություններ

– ՀԻԲ/ԱԿԴՓ/ՎՀԲ (հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի, կապույտ հազի, դիֆթերիայի, փայտացման, 
հեպատիտ Բ-ի ) հնգավալենտպատվաստանյութ

• 1) Տեղային
• ա. Ներարկման տեղում 25% դեպքերում առաջանում է այտուց, հիպերեմիա, ցավ, որը կարող

է տևել 1-3 օր:
• 2) Ընդհանուր
• Թեթև`
• ա. 25-50% պատվաստվածների շրջանում դիտվում է ջերմության բարձրացում

պատվաստումից հետո առաջին 24 ժամվա ընթացքում և տևում է 1-2 օր:
• Ծանր `
• ա. Ցնցումներ՝ սովորաբար դիտվում են բարձր ջերմության ֆոնի վրա, 
• բ. Կոլլապս կամ շոկանման վիճակ (Հիպոտոնիկ հիպոռեսպոնսիվ էպիզոդ) 
•



ՀԱԴ-երն ըստառանձին պատվաստանյութերի

– Ռոտավիրուսային պատվաստանյութ`
1) Պատվաստումից հետո երեխաների մոտ կարող է դիտվել գրգռվածություն, ախորժակի
կորուստ, որոշ դեպքերում ջերմություն, թուլություն, դիարեա և փսխում: 

– Պնևմակոկային պատվաստանյութ

1) Տեղային
ա. Ներարկման տեղում 50% դեպքերում առաջանում է այտուց, հիպերեմիա, ցավ: Շատ
հաճախ կարող է առաջանալ գրգռվածություն և լաց:

2 ) Ընդհանուր
• Թեթև`
ա/  պատվաստվածների շրջանում դիտվում է ջերմության բարձրացում >39˚C (20 
պատվաստումից 1-ի մոտ):
• Ծանր `
ա/  Հազվադեպալերգիկ ռեակցիաներ (դերմատիտներ 1: 1000 հաճախականությամբ) 



ՀԱԴ-երն ըստառանձին պատվաստանյութերի

– ԿԿԽ (կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի) պատվաստանյութ`
պատվաստումից 6-12 օրը կարող է զարգանալ կարմրուկի/կարմրախտի
կամ 3-4 շաբաթում` խոզուկի թեթև կլինիկա:

• Տեղային
ա/ Ներարկման տեղում 10% դեպքերում առաջանում է այտուց, հիպերեմիա, ցավ
(մինչև 3-րդ օրը):
• Ընդհանուր
• Թեթև`
ա/ 5-15% պատվաստվածների շրջանում դիտվում է ջերմության բարձրացում, 
լիմֆադենոպաթիա, ցան` 6-12-րդ օրը և տևում է 1-2 օր: 
• Ծանր`
ա/ ֆեբրիլ ցնցումներ ՝ 333 : 1000 000 դեպքում
բ/ թրոմբոցիտոպենիա՝ 1: 1000 000 դեպքում
գ/ էնցեֆալիտ (ապացուցված չէ)
դ/ անաֆիլաքսիա՝ 1-50 : 1000 000 դեպքում
ե/ շճային մենինգիտ (խոզուկի բաղադրամաս)
զ/ արթրիտ, արթրալգիա:



ՀԱԴ-երն ըստառանձին պատվաստանյութերի
– ԱԿԴՓ (կապույտ հազի, դիֆթերիայի, փայտացման) պատվաստանյութ

• Տեղային
ա./ Թեթև` կապույտ հազի բջջային բաղադրիչի դեպքում 85%-ի մոտ, իսկ ոչ բջջային բաղադրիչի
դեպքում՝ 5-10 %-ի մոտ պատվաստմանտեղում ի հայտ է գալիս կարմրություն, այտուց և ցավ: 
բ./ Ծանր` ստերիլ թարախակույտ՝ հանդիպում է 6-10 դեպք
1000000 պատվաստվածից` պայմանավորվածփայտացմանանատոքսինով:
• Ընդհանուր ռեակցիա
• Թեթև` 
ա// Բջջային ԱԿԴՓ-ով պատվաստումից հետո՝ առաջին 24 ժամվա ընթացքում երեխաների մոտ
50%-ի մոտ դիտվում է ջերմության բարձրացում մինչև 38,50, որը սովորաբարտևում է մեկ-երկու
օր: Եթե ջերմությունը բարձրացել է պատվաստումից 48 ժամ հետո, ապաայն պատվաստման
հետ կապ չունի: Ոչ բջջային ԱԿԴՓպատվաստումից հետո ջերմային ռեակցիաարձանագրվում է
5-10 % դեպքերում:
բ// 1% երեխաների մոտ՝ 3 ժամ և ավելի հարատև, անմխիթար լացը պատվաստմանտեղում
ցավի հետևանք է: 
• Ծանր` 
ա./ Ցնցումներ, որոնք սովորաբար դիտվում են բարձր ջերմության ֆոնի վրա և հանդիպում է
1:12 500 հաճախականությամբ, հիպոտոնիկ հիպոռեսպոնսիվ էպիզոդ (կոլլապս)՝ 1: 1750 
դեպքում: 
բ./ Անաֆիլակտիկ շոկը հանդիպում է շատ հազվադեպ: 
գ./ Ապացուցված չէ, որ պատվաստանյութը կարող է առաջացնել որևէ ծանր նյարդաբանական
բարդություն, օրինակ` էնցեֆալոպաթիա:  



ՀԱԴ-երի հայտնաբերում և վարում
ՀԱԴ-երը հայտնաբերվում են`

• ակտիվ` բուժաշխատողի /բժիշկ կամ բուժքույր/  կողմից,
• պասսիվ` ծնողի կամ այլ աղբյուրի տեղեկացմամբ` հեռախոսազանգով

կամ անմիջապես բուժկանխարգելակիչ կազմակերպություն դիմելիս:
• ՀԱԴ արձանագրելիս հիվանդին ցույց է տրվում բժշկական օգնություն, 

անհրաժեշտության դեպքում` ապահովվում է հոսպիտալացումը:
• ՀԱԴ-երը գրանցվում են համապատասխան բժշկական փաստաթղթերում։

– Հետպատվաստումային շրջանում կատարվում են ` 
• 1) դիտարկումներ` բուժաշխատողի կողմից բոլոր պատվաստանյութերի

ներմուծումից հետո 0-48 ժամվա ընթացքում, կարմրուկ և կարմրախտ
բաղադրիչներ պարունակող պատվաստանյութերի դեպքում նաև` 6 –12-րդ օրերի
ընթացքում, իսկ ռոտավիրուսայինի դեպքում՝ նաև 4-7 օրերի ընթացքում,

• 2) գրանցումներ` բոլոր պատվաստումներից հետո բուժքույրը դիտարկում է
երեխայի առողջական վիճակը 3 օրվա ընթացքում և տեղյակ է պահում բժշկին` 
տեղային և ընդհանուր ՀԱԴ-երի մասին: 3-րդ օրը ռեակցիայի բացակայության
դեպքում բուժքույրը 112  ձևում պատվաստումների գրանցման էջում կատարում
է գրանցում ՀԱԴ-ի բացակայության վերաբերյալ,  ԿԿԽպատվաստման դեպքում` 
նաև 12-րդ օրը /դիտարկումը կատարում է 6-12 օրերի ընթացքում/, իսկ
ռոտավիրուսային պատվաստման դեպքում նաև 7-րդ օրը /դիտարկումը
կատարվում է 4-7 օրերի ընթացքում/:
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1. Տեղային ՀԱԴ
ա/ տեղային` կարմրությունը, այտուցը, ցավը հատուկ բուժում
չեն պահանջում,
բ/ թարախակույտերի բուժման համար առաջարկվում է
կիրառել համապատասխան զգայունություն ունեցող
հակաբիոտիկներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` ցուցված է
վիրաբուժական միջամտություն:
2. Ընդհանուր ՀԱԴ-եր
• 38,50C - ից բարձր ջերմության դեպքում նշանակվում են

ջերմիջեցնող դեղամիջոցներ (պարացետամոլ, պանադոլ, 
թայլենոլ, նուրոֆեն՝ համապատասխան դեղաչափով), 
բավարար ծավալով հեղուկներ: Ջերմությունը կարելի է
իջեցնել նաև ավելի ցածր տենդի պայմանում, եթե երեխան
անհանգիստ է և թույլ:
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3․Ալերգիկ ռեակցիաներ
Ալերգիկ ռեակցիաների դեպքում նշանակվում են հակահիստամինային
դեղամիջոցներ, օրինակ`
ա/ դիազոլին`   0,02-0,05գ օրը 1-3 անգամ,  կլարիտին` 2-12 տարեկան – 1թ.գ. 
օրը 1 անգամ, 
բ/ սուպրաստին (  հաբ, 25մգ )` 1-12 ամս. – հաբի 1/4, 1-6 տար.` հաբի 1/3 , 7-
14 տար.` հաբի 1/2  օրը 2-3 անգամ և այլն:

Պատվաստումից առաջ կանխարգելիչ նպատակով հակահիստամինային
դեղամիջոցներ չեն նշանակվում:

4.Անաֆիլակտիկ շոկ
• Անաֆիլակտիկ շոկը կարող է զարգանալ պատվաստանյութի

ներարկումից անմիջապես հետո կամ մինչև 1 ժամվա ընթացքում, 
արտահայտվում է անհանգստությամբ, հազով, դժվարացած
շնչառությունով՝ բրոնխոսպազմի հետևանքով, եղնջացանով, 
զարկերակային ճնշման անկումով, հիպերեմիայով, փորացավով, 
փսխումով և այլ բնորոշ նշաններով:  Բուժօգնության ուշացումը կարող է
բերել երեխայի մահվան` 5-30 րոպեի ընթացքում: Հավելված 5-ում
ներկայացված են ուշագնացության և անաֆիլակտիկ շոկի տարբերակիչ
ախտորոշումները:
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4.Անաֆիլակտիկ շոկ
Բուժում
ա/ Երեխային պառկեցնել` ոտքերը բարձր, գլուխը թեքած:
բ/ Ներարկման տեղից վերև դնել ռետինե սեղմիչ ժապավեն` 20-30 րոպե
տևողությամբ, ամեն 10 րոպեն մեկ այն թուլացնելով` 1-2 րոպեով:
գ/ Անմիջապես դադարեցնել պատվաստումը և ներարկել 0,1% 
ադրենալին` 0,01մլ/կգ մ/մ, որը կարելի է կրկնել 15-20 րոպեն մեկ՝
առավելագույնը 2 անգամ /առավելագույն միանվագ դեղաչափը` 0,5 մլ/:
դ/   Միջմկանային ներարկել 1%-ոց դիմեդրոլի լուծույթ` 0,1մլ/կգ
հաշվարկով:
ե/ Անհրաժեշտ է ներարկել կորտիկոստերոիդներ՝ հետագա
բարդությունները (բրոնխոսպազմը, այտուցները և այլն) կանխելու
նպատակով, որոնք կարող են զարգանալ առաջին 12-24 ժամվա ընթացքում: 
Ներարկել մ/մ պրեդնիզոլոն` 3-5 մգ/կգ կամ դեքսամեթազոն ` 0,3-0,6 մգ/կգ
հաշվարկով:
Առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո երեխային անհրաժեշտ է
շտապտեղափոխել հիվանդանոց:
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5․Հարատև, անմխիթար լաց` ցավի և անհարմարավետության լաց է: 
Նշանակվում են պարացետամոլ, նուրոֆեն, պանադոլ և այլն:
6. Տենդային (ֆեբրիլ) ցնցումներ
• Մեծամասամբ, պարզ տենդային ցնցումները տևում են 10 րոպեից

պակաս, միջինում` 5-8 րոպե և բժշկին դիմելիս արդեն վերացած են
լինում: Սակայն, եթե զննման ժամանակ ցնցումները դեռևս
շարունակվում են, ապաառաջին օգնությունը դիազեպամի մոմիկի*  
կիրառումն է` 0.5մգ/կգ հաշվարկով կամ ըստ տարիքի.  6-12ամս.` 2.5մգ, 1-
4տ.` 5մգ, 5-9տ.` 7.5մգ:

• Հիվանդանոցային փուլում. ն/ե դիազեպամ 0.2-0.5մգ/կգ, յուրաքանչյուր
10-15 րոպեն մեկ, սակայն 2 անգամից ոչ ավել (ներառյալ
նախահիվանդանոցային բուժումը):

• Եթե ցնցումները տևել են 10 րոպեից ավելի, անհրաժեշտ է շտապ
տեղափոխել հիվանդանոց: 

Պատվաստումից առաջ կամ անմիջապես հետո ջերմիջեցնողների
նշանակման կարիք չկա: Ջերմիջեցնողները չեն կանխում ցնցումների
առաջացումը կամ կրկնությունը:
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7․ Հիպոտոնիկ հիպոռեսպոնսիվ էպիզոդ (կոլլապս) Երեխաների
շրջանում ունի զգայական (էմոցիոնալ) բնույթի ծագում` վախ
ներարկումից, ասեղից: Հատուկ բուժում չի պահանջում
(պառկեցնել` ոտքերը բարձր): Հազվադեպ, կայուն վիճակի
դեպքում կարելի է ներարկել անալեպտիկներ` կոֆեին 10% , ե/մ
0,2- 0,8 մլ ըստտարիքի:
*ՀՀ-ում դեռևս չկան դիազեպամի մոմիկներ, այդ պատճառով
հեղուկ դիազեպամը առանց նոսրացնելու կարելի է ռեկտալ
ներմուծել ինսուլինի ներարկիչի օգնությամբ /առանց ասեղի/



Ուշագնացության և անաֆիլակտիկ շոկի տարբերակիչ
ախտորոշումը

ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ ԱՆԱՖԻԼԱԿՏԻԿ ՇՈԿ ՈՒՇԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գիտակցության փոփոխություն Երկար Կարճատև

2. Ցածր զարկերակային ճնշում Այո Այո

3 Թույլ սրտազարկ, կամ վերջինիս բացակայություն Այո Ոչ (ուժգին, լեցուն սրտազարկ)

4. Սառը վերջույթներ Այո Այո

5. Դեմքի կարմրություն Այո Ոչ

6. Բարձր քրտնարտադրություն Այո Այո

7. Մաշկային ծածկույթների գունատություն Ոչ Այո

8. Բրոնխասպազմ Այո Ոչ

9. Դժվարացած աղմկոտ շնչառություն Այո Ոչ

10. Մաշկային ծածկույթների քոր Այո Ոչ

11. Ցան Այո Ոչ
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